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Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και
Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα
Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα
 Άσφαλτος από Τριφύλλα μέχρι Κορίτσα
 Άσφαλτος 1.700 μ. από Γιαννουσέϊκα προς Νεράϊδα
 Εντατικές εργασίες από Νεράϊδα μέχρι Τριφύλλα

Ο

ι αγώνες μας τώρα δικαιώνονται. Το όραμα της ασφαλτόστρωσης του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα γίνεται πράξη. Το καλοκαίρι του
2009 θα μείνει στην ιστορία του χωριού μας (και όλης της περιοχής μας)
γραμμένο με χρυσά γράμματα. Η χαρά των κατοίκων δεν μπορεί να περιγραφεί.
Όλος ο κόσμος χαίρεται!
Αρχές Σεπτεμβρίου ασφαλτοστρώθηκε όλο το τμήμα
από Κορίτσα Κλειτσού μέχρι Τριφύλλα.
■ Τέλη Αυγούστου ασφαλτοστρώθηκαν τα πρώτα 1.700
μέτρα από Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου προς Νεράϊδα.
■ Μέσα Αυγούστου ο εργολάβος άρχισε εντατικότατες εργασίες διαπλάτυνσης στο τμήμα Νεράϊδα προς Τριφύλλα
ρίχνοντας στη μάχη όλα τα φορτηγά και σκαπτικά μηχανήματά του. «Πανηγύρι» κάθε μέρα στη Φτερόλακκα όλο το
δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου!
Πιο αναλυτικά, οι εξελίξεις και πιο συγκεκριμένα:
■ Όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο πλήθος φορτηγών κουβαλούσαν χαλίκια 3Α, στο τμήμα από Τριφύλλα μέχρι Κορίτσα, από τις τοποθεσίες (Κρανιά, Λιαπέϊκα κ.λ.π.), όπου απ’
το χειμώνα είχαν μεταφέρει από την Καρδίτσα και είχαν
εναποθέσει εκεί σε σορούς. Τα χαλίκια αυτά στρώθηκαν
στο τμήμα τον Ιούλιο και πατήθηκαν ώστε να είναι έτοιμο
■

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ναυαγεί
το Υ/Η Νεράϊδας

Έ

γγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ,
με κοινοποίηση προς
τους Συλλόγους, δείχνει
να λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του τις ανησυχίες μας για το έργο.
Περισσότερα στη σελ. 11

Π

Το τμήμα Νεράϊδα -Μαυρομμάτα της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου
 Δέσμευση κ. Γκούπα στον κ. Αλεξάκο να γίνει η γέφυρα

Σ

την επαρχιακή οδό Καρδίτσας – Αγρινίου υπάρχει ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο. Είναι το μόλις 18 χλμ. τμήμα από τη Νεράϊδα μέχρι
την Μαυρομμάτα. Τα 8 χλμ. και η γέφυρα στο νομό Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) και τα 10 χλμ. στο νομό Ευρυτανίας (Περιφέρεια Στερεάς).
Με αγώνες και ενέργειες φτάσαμε στο σημείο σήμερα ώστε οι πάντες πλέον
να έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα λίγα αυτά χλμ. πρέπει επιτέλους να γίνουν.
Οι ενέργειες όμως πρέπει να συνεχιστούν ακόμα πιο εντατικά γιατί το ζήτημα
είναι καθαρά πολιτικό.
Σημαντικότατη εξέλιξη στο θέμα είναι η είδηση που έχουμε ως υπότιτλο του άρθρου μας. Σε ερώτηση λοιπόν που
έγινε για τον Παραμεγδόβιο, από τον
Πρόεδρο Νεράιδας Κώστα Πλατσιούρη, προς τον Νομάρχη Καρδίτσας
κατά την επίσκεψή του στο πανηγύρι
του Μοναστηριού Νεράϊδας (8/9/09),
ο κ. Αλεξάκος είπε ότι έχει δέσμευση
από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Γκούπα πως θα βάλει τη Γέφυρα Μέγδοβα στο ΕΣΠΑ (4ον Κ.Π.Σ.). Αυτό
σημαίνει πως η γέφυρα θα κατασκευαστεί ξεχωριστά πρίν αρχίσει ο
δρόμος. Είναι ένα χρόνιο αίτημα των
κατοίκων για να υπάρξει επιτέλους
επικοινωνία αυτών όλο το χρόνο.
Μένει να δούμε αν αυτή η δέσμευση
θα ισχύει και μετά τις εκλογές που
προκηρύχτηκαν.

Εντατικές εργασίες στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα

Η Γέφυρα στη θέση «Φιλίππου»

Άρχισαν το Σεπτέμβριο οι εργασίες κατασκευής των βάθρων
όπου θα τοποθετηθεί γέφυρα Μπέλλεϋ στο δρόμο Νεράϊδα –
Καροπλέσι, στη θέση «Φιλίππου».
Περισσότερα στη σελ. 4

Χωριανοί μας (εν ζωή ακόμα σήμερα)
που πολέμησαν το 1940-41
Με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ, δημοσιεύουμε (στη σελίδα
10) συγκλονιστικές διηγήσεις χωριανών μας που πολέμησαν σ’
αυτό τον πόλεμο.

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

ροχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του
νέου Οστεοφυλακίου του χωριού μας,
που βρίσκεται μέσα στο χώρο του Κοιμητηρίου, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας.
Χτίστηκαν ήδη οι τοίχοι του κτηρίου, έπεσαν
τα σενάζια και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει
η στέγη ώστε μέσα στο φθινόπωρο να σκεπαστεί.
Θα γίνει ένα ωραίο κτήριο.
Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των απανταχού Νεραϊδιωτών στη συγκέντρωση χρημάτων για
το έργο αυτό. Συγκεντρώθηκαν ήδη πολλά χρήματα. Η τελειοποίησή του όμως απαιτεί να συνεχιστεί η οικονομική βοήθεια. Να δώσουμε όλοι ότι
μπορούμε για να γίνει το νέο Οστεοφυλάκιο του

χωριού μας ένα κτήριο αντάξιο των προσδοκιών
μας.
Υπενθυμίζουμε ότι μπλόκ έχουν οι: Τρύφων
Καστρίτσης, Βαγγέλης Θάνος και Μαρία Σπανού.
Όποιος δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη και όλες οι
προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το
έργο, όποιος θέλει, μπορεί να μάθει από τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 6977250896.
Να βοηθήσουμε όλοι για την ολοκλήρωση των
εργασιών του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους προγόνους μας.
Οι προσφορές για το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας στη σελ. 6.

www.neraida-dolopwn.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο internet. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου θα βρείτε τα πάντα για τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. Στείλτε
δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας
μας. Ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται.
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Έργα ανάπλασης παντού
στο χωριό μας από τους Συλλόγους,
την Εκκλησία και χωριανούς μας
Το καλοκαίρι τοποθετήθηκαν μεταλλικά τραπεζοκαθίσματα
στον ΑηΛιά, Σωτήρως, βρύση «Βερτσούλες» κ.α., ομορφαίνοντας πιο πολύ τις περιοχές αυτές του χωριού μας.
Περισσότερα στη σελ. 8

Ε

Ευχαριστήριο

υχαριστούμε όλοι θερμά τους αγαπητούς συγχωριανούς μας επιχειρηματίες Αδελφούς Μπέλλου
για την άριστη κατασκευή και την πολύ καλή τιμή
(τιμή κόστους υλικών) των τραπεζοκαθισμάτων,
τραπεζιών και καρεκλών που με δαπάνες των Συλλόγων
και της Εκκλησίας τοποθετήθηκαν σε διάφορα μέρη του
χωριού μας ομορφαίνοντας ακόμα πιο πολύ τη Νεράϊδα.
Επίσης τους ευχαριστούμε για την προσφορά των 20 καρεκλών στο Μοναστήρι της Παναγίας.
Ο Θεός να τους δίνει υγεία, δύναμη και κουράγιο για να
βοηθούν πάντα το χωριό μας με τον τρόπο που οι ίδιοι
πολύ καλά γνωρίζουν.
Θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας.

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας εύχονται στους απανταχού Νεραϊδιώτες και
φίλους του χωριού και του Συλλόγου μας

Καλό Χειμώνα

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Ο κόσμος της τέχνης
Το τέσσερα
επί τέσσερα
και οι αλλαγές
Το τέσσερα επί τέσσερα
που ήρθε στο χωριό μας
όλοι το περιμέναμε
όλοι για το καλό μας.
Δίπλωμα πήρες στο στρατό
τι σημασία έχει όμως αυτό;
τιμόνι ανάποδα γυρνάς
σ’ όλα τα δύσκολα περνάς.
Έβαλες κασετόφωνο
και κουρελού στην πλάτη
ρήμα στο πλάϊ έκανες
με έδρα τώρα τη Χάλκη.
Πολύ φοβάσαι τη βουή
κρέμασες σκόρδα με σχοινί
και μπιχλιμπίδια ακριβά
τι τά ’θελες όλα αυτά;
Τις παραπέτες σήκωσες
τώρα πιο παραπάνω
γιατί κυψέλες κουβαλάς
τα ξύλα όλης της χρονιάς
τα μανταλίδια της γιαγιάς
τα πίτουρα της γειτονιάς.
Τα γηροκόμια στη σειρά
τα ανεβοκατεβάζεις
και στους γιατρούς σιγά – σιγά
όλα τα εξετάζεις.
Το τέσσερα επί τέσσερα
ήρθε για να σαρώσει
τα ζλάπια όλα απ’ τα βουνά
τώρα θα ξετρυπώσει.
Στο γάμο πήγαμε προχτές
καρότσα φορτωμένοι
κι ο κουρνιαχτός μας έκανε
αγνώριστους σαν ξένοι.
Πάτα το γκάζι Λιάκουρα
στην άσφαλτο να γράψει
τέτοιο αμάξι απ’ το χωριό
δεν θα ματαπεράσει.
Σάϊκα – Καμάρια και Φουρνά
όλα τα φέρνεις βόλτα
και με το ράδιο ανοιχτό
περνάς σαν τον Τραβόλτα.
Έρχεσαι ’κεί στην εκκλησιά
στου Τσαλαπάτ’ το μαχαλά
την Παπαδόβρυση κοιτάς
για ένα λουκούμι σταματάς.

Κι απ’ τα μεγάλα φορτηγά
έκοψε κι απ’ αυτά δουλειά
κι από τους γύφτους ρε παιδιά
που με τα δόντια τα χρυσά
γύρναγαν σ’ όλα τα χωριά
τους πήρες κι αυτούς δουλειά.
Σε δέκα δευτερόλεπτα
βρίσκεσαι στη Φτερόλακκα
και σε μισή ωρίτσα
στο κέντρο στην Καρδίτσα.
Μας πήρες τα διπλώματα
μ’ αυτά σου τα καμώματα
ξετρέλανες όλες τις νιές
τώρα μας πήρες και τις γριές
που βόλτες θέλουνε κι αυτές.
Καινούργιο αμάξι οδηγάς
ήθη και έθιμα ξεχνάς
τα γαλλικά σου τα πετάς
τη διατροφή σου τη χαλάς
θα συνεχίσει ο χαβάς;
Μαντόνα άκουγες προχτές
Ρουβά και Παπαρίζου
τον Μάϊκλ Τζάκσον σήμερα
κούναγες το κορμί σου.
Μπαντάνα φόραγες εχτές
και τρύπα στο αυτί σου
τι έγινε ρε φίλε μου
άλλαξαν οι καιροί σου;
Κρέπα παρήγγειλες εχθές
την κουλουκθόπτα δεν τη θές;
το φρεντοτσίνο προτιμάς
και με απόλαυση ρουφάς.
Άρχισες λες και το πριβέ
στα γαλλικά το σιβουπλέ
το σελαβί και το μουά
άϊ λάβιου κάργα στ’ αγγλικά.
Λέει ο Βαγγέλας στον ψηλό
σ’ εμάς τα λέει ή στο χωριό;
εγώ θυμάμαι στη Φουρνά
δεν κάναν τότε γαλλικά.
Περνάς εχθές στα βιαστικά
και δίνεις μια παραγγελιά
έναν καφέ στα γαλλικά
πιάνει η Αυγέρω τρία αυγά
και σου τα κάνει χτυπητά
σου φέρνει την παραγγελιά
κι έμεινες άγαλμα μετά
τι τα ’θελες τα γαλλικά;
Τα φιλαράκια σου ήρθανε
τράϊο να πιούνε είπανε

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

με κομοντόρα και τυρί
τους έγδαρες όμως στην τιμή
έχει κουβέρ το μαγαζί;
Γυρίζει ο Ρίζος με θυμό
και σε ρωτάει τι είναι αυτό;
τότε γυρίζεις με τουπέ
μας λές εκείνο το ανασέ
ξαναγυρίζεις φρικασέ
μας λες τραβάτε στο μπουφέ.
Πως άλλαξε έτσι η γενιά
μείναμε εμείς στον τραχανά
και με το τσ’ κάλι στη φωτιά
πατάκες μέσα στη σπρουχνιά
τα ξέχασες όλα αυτά;
** το επόμενο μάζεμα της παρέας
στα κουκουσομαζέματα με την
μπλιόρα να σιγοψήνεται!!!

ΩΠΑ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΕΣ

Σαμάρι
δεν φοράνε…
Βαρέθηκα, κουράστηκα
και νιώθω πολύ χάλια
ν’ ακούω τόσα ψέματα
σε όλα τα κανάλια.
Αλά αφού διαλέξανε
αυτούς και όπως ν’ άναι
τα λόγια περισσέψανε
ψέματα δεν φτουράνε.
Πορείες πάλι θάχουμε
φωνές πιά στα … χαμένα
δώστε μας θα φωνάζουνε
εκείνα τα κλεμμένα.
Οι μίζες και το κλέψιμο
κανόνες έχουν μείνει,
η διαφθορά … βραβεύσιμο…
«πτυχίον» έχει γίνει …
Το ψέμα σπάει σαν γυαλί
και όλη η Αλήθεια
είναι γυμνή και θα φανεί
τέρμα στα παραμύθια …

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Προσφορές εις μνήμην Βιργινίας Δήμου
• Η Σαββούλα Κουσάνα και ο σύζυγός της Κώστας και ο γιός της
Γιώργος προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 58) στη μνήμη
της αγαπημένης αδελφής και θείας Βιργινίας Κατσούλη – Δήμου, για
το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
• Η Μαγδαληνή Γάκη και ο σύζυγός της Σεραφείμ Γάκης προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ, στη μνήμη της αγαπημένης εξαδέλφης Βιργινίας Κατσούλη – Δήμου, υπέρ του νεοανεγειρομένου Ιερού Ναού
Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαρανταπόρου.
• Η Μαρία Σπανού του Δημητρίου προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 61), στη μνήμη της αγαπημένης της εξαδέλφης Βιργινίας
Κατσούλη – Δήμου, για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.
Προσφορές εις μνήμην Ελένης Η. Κατσούλη
• Η Σαββούλα Κουσάνα, ο σύζυγός της Κώστας και ο γιός της Γιώργος προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 59) στη μνήμη της
αγαπημένης αδελφής και θείας Ελένης Η. Κατσούλη για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
• Η Μαγδαληνή Γάκη και ο σύζυγός της Σεραφείμ Γάκης προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 60) στη μνήμη της αγαπημένης
εξαδέλφης Ελένης Η. Κατσούλη για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
• Η Μαρία Σπανού του Δημητρίου προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 62) στη μνήμη της αγαπημένης εξαδέλφης Ελένης Κατσούλη για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.
Προσφορά στο Σύλλογο Μεγαλάκκου
Η Δάφνη Μαργαρίτη του Βασιλείου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
στον Σύλλογο Μεγαλάκκου, εις μνήμην του συζύγου της Βασιλείου
Μαργαρίτη.
Το Δ. Σ. ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Φώτη Λιάπη
Εις μνήμην του εξαδέλφου του Φώτη Λιάπη, ο Λάμπρος Καραμέτος
που διαμένει στη Λαμία, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αριθ. απόδ.
450) στο Σύλλογο και την Εφημερίδα μας.
Ευχαριστούμε θερμά για την Προσφορά.
Δωρεά για Οστεοφυλάκιο
Εις μνήμην των Γονέων τους Βασιλικής και Αντώνη Μπέλλου, οι
Αδελφοί Μπέλλου, προσέφεραν το ποσό των 150 ευρώ (αριθ. απόδ.
169) για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.
Δωρεά για Οστεοφυλάκιο
Εις μνήμην των αδελφών του Περσεφόνης και Κώστα Θάνου, ο Δημήτριος Θάνος του Ευαγγέλου, προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ
(αριθ. απόδ. 193) για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.
Δωρεά για Οστεοφυλάκιο
Εις μνήμην των Γονέων τους Δημητρίου Κόκκινου και Δημητρίου
Παππά, ο Νίκος Κόκκινος του Δημητρίου και η σύζυγός του Δήμητρα
Παππά (από τη Φουρνά), προσέφεραν το ποσό των 200 ευρώ (αριθ.
απόδ. 124) για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.
Δωρεά για Οστεοφυλάκιο
Εις μνήμην της πολυαγαπημένης συζύγου του Δέσποινας ο Λουκάς Ι.
Σπινάσας που διαμένει στην Καβάλα, απέστειλε το ποσό των 200 ευρώ
(αριθ. απόδ. 180) για την ανέγερση του Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την Δωρεά.

Ο κόσμος σας βαρέθηκε
πάρτε το πιά χαμπάρι,
τις παρωπίδες πέταξε
και δεν φορά σαμάρι …
Γεώργιος Α. Αυγέρης

«Κόμμα = Ομάς ανθρώπων,
ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και
ν’ αρθρογραφώσιν εχόντων
χείρας και πόδας υγιείς, αλλά
μισούντων πάσαν εργασίαν,
οίτινες ενούμενοι υπό έναν
οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι
ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν δια
παντός μέσου εις την έδραν
πρωθυπουργού, ίνα παρέχη
αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς
να σκάπτωσι.»
Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836 – 1904)

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 Μιχάλης και η Ηλέκτρα
Μπαλτή – Γαβριηλίδη, κόρη της
Σοφίας και του Δημήτρη Γ. Μπαλτή
απέκτησαν αγοράκι την Δευτέρα
22 Ιουνίου 2009, στη Θεσσαλονίκη
όπου διαμένουν.

■

■ Ο Γιάννης και η Αποστολία
Βούλγαρη -Βάλα, κόρη της Ελένης
και του Κώστα Βούλγαρη (Γραμματέα) απέκτησαν αγοράκι, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009, στην Καρδίτσα
όπου διαμένουν.
■ Η Χρύσα και ο Γιάννης Κουσάνας, γυιός της Μερόπης και του Ηλία
Κουσάνα απέκτησαν κοριτσάκι την
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009, στην
Αθήνα όπου διαμένουν.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Χρήστος και η Στέλλα Ασλάνη – Γίδα, κόρη του Λεωνίδα και
της Ευθυμίας και εγγονή της Χάϊδως
και του αείμνηστου Κώστα Καραμέτου, βάπτισαν το κοριτσάκι τους με
το όνομα Ευθυμία, την Κυριακή 14
Ιουνίου 2009, στο Βόλο όπου διαμένουν.
■

Η Σταματία και ο Ζήσης Κατσούλης, γυιός του Λεωνίδα Κατσούλη και εγγονός του Ζήση Κατσούλη, βάπτισαν το αγοράκι τους με
το όνομα Λεωνίδας, το Σάββατο 25
Ιουλίου 2009, στην Ι. Μ. Γεννήσεως
Θεοτόκου (Μοναστήρι) Νεράϊδας.

■

Ο Αντώνης και η Ηλιάνα Γάκη
– Βελούδου, κόρη της Γεωργίτσας
και του Θωμά Γάκη, βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα Νεφέλη
το Σάββατο 22 Αυγούστου 2009 στα
Σαραντάπορα.

■

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
■ Η Μαρίνα Ζήση κόρη του παπαΣεραφείμ Ζήση από το Μεγαλάκκο
και ο Παναγιώτης Κατσιαβριάς
από το Αχίλλειο Πτελεού Μαγνησίας, παντρεύτηκαν το Σάββατο 30
Μαΐου 2009, στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Καρδίτσας.
■ Ο Παναγιώτης Αυγέρης, υιός
του Σεραφείμ Αυγέρη και η Πηνελόπη Παπαμιχάλη παντρεύτηκαν την
Κυριακή 14 Ιουνίου 2009, στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης
στο Νέο Κρίκελλο Λαμίας.

Ο Ηλίας Κουλαρμάνης υιός της
Τούλας Μητσάκη και η Κατερίνα
Ζιάκα παντρεύτηκαν το Σάββατο
20 Ιουνίου 2009, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαμίας.
■

■ Ο Δημήτρης Καραμέτος, γυιός
της Μαρίας και του Χρήστου Γ. Καραμέτου και η Αντωνία Αναγνωστοπούλου παντρεύτηκαν το Σάββατο 4 Ιουλίου 2009 στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.

■ Πέθανε η Γεωργία Μαργαρίτη
κόρη του αγροφύλακα Κώστα Μαργαρίτη, σε ηλικία 47 ετών, την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009, στην Αθήνα (Βύρωνα) όπου και έγινε η κηδεία
την Τρίτη.

Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Πέθανε ο Γεώργιος Κουτσιούλης από την Κορίτσα, σύζυγος της
Σοφίας Καρακώστα και πατέρας της
Όλγας και της Ελένης, σε ηλικία 82
ετών, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009, στην Κορίτσα Κλειτσού
όπου έγινε και η κηδεία το Σάββατο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθανε ο παπα-Δημήτρης Κουμπαρέλος από τα Γιαννουσέϊκα
Καροπλεσίου, σύζυγος της χωριανής
μας Κωσταντίας Καραμέτου(αδελφή
της Αλέξως Βούλγαρη) και πατέρας
του Γρηγόρη, της Μαγδαλινής και
του Γιώργου, σε ηλικία 81 ετών, την
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009, στο Βόλο
και η κηδεία έγινε την Παρασκευή
στην Κάτω Γατζέα του Πηλίου.

■

Πέθανε ο Βασίλειος Μαργαρίτης του Δημητρίου και αδελφός του
Κώστα, του Γιάννη, του Γιώργου, της
Ρόϊδως, της Μαριώς, της Βίας, της
Μάτας και της Βαγγελής (ο τελευταίος επιζών απ’ όλα τα αδέλφια του),
σύζυγος της Βαγγελίτσας και πατέρας της Χριστιάνας, σε ηλικία 92
ετών, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2009,
στην Αθήνα και η κηδεία του έγινε
την Τρίτη 14/7/09 στη Νεράϊδα.
■

■ Πέθανε ο Σεραφείμ (Σάκης)
Καραμέτος του Γεωργίου και της
Φωτεινής, σύζυγος της Μαρίας, πατέρας του Γιώργου και του Θανάση
και αδελφός του Κώστα, του Δημήτρη και της Δέσποινας, σε ηλικία 62
ετών, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στα
Τρίκαλα όπου διέμενε και έγινε η κηδεία την Πέμπτη.

Πέθανε η πρεσβυτέρα Βιργινία
Δήμου, σύζυγος του παπα-Γιώργη
Δήμου, κόρη της Αγλαϊας και του
Ηλία Κατσούλη και αδελφή της Ελένης, της Σαββούλας, του Πέτρου, του
Λευτέρη και του Νίκου, σε ηλικία
81 ετών, την Δευτέρα 3 Αυγούστου
2009 στην Αθήνα και η κηδεία έγινε
την Τρίτη στα Σαραντάπορα.
■

■ Πέθανε η Ελένη Κατσούλη, κόρη
της Αγλαΐας και του Ηλία Κατσούλη
και αδελφή της Σαββούλας, της Βιργινίας, του Πέτρου, του Λευτέρη και
του Νίκου, σε ηλικία 74 ετών, την
Κυριακή 16 Αυγούστου 2009, στην
Αθήνα όπου διέμενε και η κηδεία
έγινε την Δευτέρα στη Νεράϊδα.
■ Πέθανε ο Ευάγγελος Βούλγαρης του Κων/νου, σύζυγος της Χρυσούλας και πατέρας του Κώστα, του
Βάϊου, του Βασίλη και του Λάμπρου,
σε ηλικία 72 ετών, την Κυριακή 23
Αυγούστου 2009 στα Σαραντάπορα
όπου και έγινε η κηδεία την Δευτέρα.

Πήρε Πτυχίο Νομικής
Ο Θεόδωρος Ζήσης γυιός του Δικηγόρου Δημητρίου Ζήση
και εγγονός των αείμνηστων Χριστίδας και Θεοδώρου Ζήση,
έλαβε το Πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών με βαθμό Άριστα.
Του ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.
Πήρε Πτυχίο Μηχανικού
Ο Αντώνης Αυγέρης γυιός του Λάμπρου και εγγονός του αείμνηστου Αντώνη Αυγέρη αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Ηλεκτρονικών Τεχνολόγων Μηχανικών Αθήνας. Ταυτόχρονα εξεπλήρωσε και την στρατιωτική του θητεία.
Του ευχόμαστε καλός πολίτης και καλή σταδιοδρομία.

■

Θερμά Συλλυπητήρια.

Επιτυχίες
■ Χρήστος Κουσάνας γυιός της
Περιστέρας και του Κώστα Κουσάνα (που διαμένουν στον Τύρναβο)
και εγγονός της Βασιλικής και του
Χριστόδουλου Κουσάνα πέρασε στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή.
■ Κρίγκου Διονυσία κόρη του Αθανασίου και της Ζωΐτσας Ζήση (που διαμένουν στην Πάτρα) και εγγονή της
Φώνης και του Γιώργου Ζήση (Αγροφύλακα), πέρασε στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,
στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας
στη Θεσσαλονίκη.
■ Μελπομένη Τσιτσιμπή κόρη της
Βάσως και του Γιώργου Τσιτσιμπή
και εγγονή του Ηλία Τσιτσιμπή από
τα Σαραντάπορα πέρασε στη Σχολή
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στην Αθήνα.
■ Γεωργία – Άννα Γιαννουσά
κόρη του Γιώργου και της Σταυρούλας Μητσάκη και εγγονή του Κωσταντή Μητσάκη από το Μεγαλάκκο,
πέρασε στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στο Βόλο.
■ Γεωργία Βούλγαρη κόρη της Αγ-

γελικής και του Λάμπρου Βούλγαρη
και εγγονή της Βιργινίας και του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη πέρασε
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δασκάλα) του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη
Φλώρινα.
■ Βάϊος Ταξιάρχης γυιός του Δημήτρη και της Αποστολίας Μητσάκη
και εγγονός της Φωτεινής και του
Δημήτρη Μητσάκη πέρασε στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου
Κρήτης στα Χανιά.
■ Ρίτσα Καραμέτου κόρη της Έφης
και του Γιώργου Καραμέτου και εγγονή του Λεωνίδα Κατσούλη και του

Πήρε πτυχίο Δασκάλας
Η Στέλλα Στάμου κόρη
του Γιώργου και της Μάγδας Τσιτσιμπή και εγγονή
του Ηλία Τσιτσιμπή, πήρε
το Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος (Δασκάλα)
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στον όμορφο
αλλά απαιτητικό χώρο της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασίλη Δ. Καραμέτου, πέρασε στη
Σχολή Προστασίας & Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο.
■ Λάμπρος Καπνογιάννης γυιός
του Φώτη και της Σπυριδούλας Μητσάκη και εγγονός των αείμνηστων
Βασιλικής και Τάκη Μητσάκη πέρασε στη Σχολή Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών των
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στη Λάρισα.
■ Κωνσταντίνα Παπαδογούλα
κόρη του Λάκη και της Μαρίας Κουσάνα – Παπαδογούλα και εγγονή
της Μερόπης και του Ηλία Κουσάνα
πέρασε στη Σχολή Λογιστικής των
Τ.Ε.Ι. Λάρισας στη Λάρισα.
■ Αργυρόπουλος Αθανάσιος γυιός του Δημήτρη και της Ασπασίας
Μητσάκη και εγγονός του Φάνη Μητσάκη από το Μεγαλάκκο πέρασε
στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) στα Τρίκαλα.
■ Ευγενία Τσιτσιμπή κόρη της Γωγώς και του Φώτη Τσιτσιμπή και εγγονή της Νούλας και του αείμνηστου
Λάμπρου Τσιτσιμπή από τα Σαραντάπορα, πέρασε στη Σχολή Λογοθεραπευτών των Τ.Ε.Ι. Πάτρας
στην Πάτρα.
■ Ευαγγελία Μητσάκη κόρη του
Δημητρίου Μητσάκη και εγγονή του
αείμνηστου Σεραφείμ Μητσάκη, πέρασε στη Σχολή Βρεφονηπιοκόμων των Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στα Γιάννενα.

Στέφανος Μαλάμης γυιός του
Κώστα και της Σπυριδούλας πέρασε
στη Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
(Ωκεανογραφίας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην Μυτιλήνη.

■

■ Ηλίας Αρβανίτης γιός του Λουκά
Αρβανίτη και εγγονός του Ηλία Αρβανίτη από τα Κουκέϊκα πέρασε στη
Σχολή Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στο Βόλο.
■ Φωτεινή Αρβανίτη κόρη της Παναγιώτας και του αείμνηστου Γιώργου Αρβανίτη και εγγονή του Ηλία
Αρβανίτη από τα Κουκέϊκα πέρασε
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.
■ Νίκος Κουμπαρέλος γιός του
Αποστόλη Κουμπαρέλου από τα
Γιαννουσέϊκα πέρασε στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης.

Θερμά Συγχαρητήρια στα παιδιά.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους, συγγενείς και
συγχωριανούς, που με οποιονδήποτε τρόπο και τις συνεχείς
προσφορές τους τίμησαν τη μνήμη του συζύγου μου Κωνσταντίνου Ι. Ζήση.
Ευχαριστώ επίσης τον Δημήτριο Ν. Καραμέτο για την προθυμία του να υλοποιήσει την ιδέα μου και να τοποθετήσει στο
σημείο όπου συνέβη το τροχαίο ατύχημα του συζύγου μου,
ένα σταυρό.
Εύχομαι ο μικρός φάρος να φωτίζει τους διερχόμενους οδηγούς και να θυμίζει σ’ όλους πως η οδήγηση απαιτεί προσοχή
και υπευθυνότητα.
Με σεβασμό και εκτίμηση
Λαμπρινή Κρούπη – Ζήση
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Τα τμήματα Τριφύλλα - Νεράϊδα και Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα
του οδικού άξονα Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

για άσφαλτο. Το μεγάλο μηχάνημα ασφαλτόστρωσης ήρθε στην
Τριφύλλα την Πέμπτη 3.9.09 και
άρχισε να στρώνει την άσφαλτο
που μετέφεραν εκεί κάθε μέρα
πολλά φορτηγά μέσω Νεράϊδας.
Την Παρασκευή 11.9.09 η άσφαλτος έφτασε στο χωριό Κορίτσα
Κλειτσού όπου ενώθηκε εκεί με
τον υπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Απίστευτο κι όμως
αληθινό!
■ Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν τα
χωματουργικά (διαπλάτυνση),
στο μήκους 1.700 μέτρων τμήματος από οικισμό Γιαννουσέϊκα
Καροπλεσίου προς Νεράϊδα και
στρώθηκαν εκεί όλα τα χαλίκια.
Τον Ιούλιο συνεργεία του εργολάβου έφτιαξαν το τσιμεντένιο
αυλάκι στην κορυφή του δρόμου
και τα τεχνικά του τμήματος και
τέλος Ιουλίου το τμήμα ήταν έτοιμο για ασφαλτόστρωση. Το μηχάνημα ασφαλτόστρωσης ήρθε
εκεί την Πέμπτη 27.8.09 και άρχισε να στρώνει την άσφαλτο. Την
Τετάρτη 2.9.09 ολοκληρώθηκε η
ασφαλτόστρωση του οδικού αυτού κομματιού. Την επόμενη μέρα
το μηχάνημα ασφαλτόστρωσης
πέρασε φορτωμένο μέσω Νεράϊδας για Τριφύλλα. Μένουν τώρα
στο τμήμα αυτό 6.300 μέτρα για
την ολοκλήρωση όχι μόνο του
τμήματος αλλά όλου του οδικού
άξονα από Καρπενήσι μέχρι Λί-

μνη Πλαστήρα! Οι αγώνες μας
πρέπει τώρα να κορυφωθούν
γι’ αυτό. Το ασφαλτοστρωμένο
αυτό κομμάτι επισκέφτηκε ο Νομάρχης μας Καρδίτσας κ. Φώτης
Αλεξάκος την Δευτέρα 14.9.09,
απ’ όπου και η φωτογραφία που
δημοσιεύουμε.
■ Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα
χωματουργικές εργασίες διαπλάτυνσης άρχισαν (όπως γράφαμε
και στο προηγούμενο φύλλο της

Το τμήμα Νεράϊδα-Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Αγρινίου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Όσον αφορά τις μελέτες, από πλευράς Μελετητικών Γραφείων αυτές έχουν γίνει. Ότι ζήτησαν οι πολιτικοί από τα γραφεία αυτά το
έκαναν. Εκκρεμεί τώρα μόνο η Περιβαλλοντική Μελέτη δηλαδή η
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από τους 2 Περιφερειάρχες.
Απλό αυτό αλλά καθαρά πολιτικό. Αφού με την έγκριση αυτή το
έργο είναι ελεύθερο πλέον να χρηματοδοτηθεί και να αρχίσει η κατασκευή του. Μην ξεχνάμε πως οι εκάστοτε Περιφερειάρχες είναι
διορισμένοι και συνεργάτες του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς; Να συνεχίσουμε! Τόσο οι εκλεγμένοι
μας Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι, Σύμβουλοι όσο και οι Σύλλογοι των χωριών μας και όλοι μας γενικά πρέπει να έχουμε σε πρώτη
προτεραιότητα την διεκδίκηση, πίεση, ενέργειες για τον Παραμεγδόβιο. Συνέχεια! Κάθε μέρα!
Νεράϊδα 10.9.09

Εφημερίδας μας), στις 27.4.09
από το ρέμα στη θέση «Πλάκες»
προς Νεράϊδα. Σκάβοντας ολοκλήρωσαν την διαπλάτυνση μέχρι τη θέση «Πλάκες Μαλάμη»
στις 16.5.09 (Σάββατο), κι εκεί
σταμάτησαν. Στις 18.5.09 (Δευτέ-

ρα) άρχισαν να σκάβουν από τη
ράχη μετά το ρέμα «Πλάκες» προς
«Δραμπάλα», «Ναούμ» όπου στις
23.5.09 (Σάββατο) έφτασαν στον
έλατο πρίν τη ράχη «Κακοδημάκι» κι εκεί σταμάτησαν. Την Δευτέρα 25.5.09 άρχισαν να σκάβουν
από τη ράχη «Κακοδημάκι» προς
διασταύρωση για Κεχρί, ΑηΛιά
όπου έφτασαν στις 28.5.09 (Πέμπτη) και σταμάτησαν εκεί. Πήραν τα μηχανήματα και όλο τον

O Hλίας είναι γιος του Χρήστου Μπέλλου

Ιούνιο, τον Ιούλιο και μέχρι τα
μέσα Αυγούστου δεν ξαναδούλεψαν εκεί καθόλου. Ο εργολάβος
δούλευε στα άλλα (προαναφερόμενα) τμήματα.
Όμως την Δευτέρα 17.8.09,
ο εργολάβος κ. Κατσάκης, απ’
τις 7 π.μ. έφερε στη Νεράϊδα όλη
τη μηχανοκίνητη δύναμή του (8
φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές,
μηχάνημα που σπάει βράχους
κ.λ.π.), ρίχνοντάς την στη μάχη.
Άρχισαν λοιπόν να σκάβουν
από εκεί που είχαν σταματήσει
(το Μάη) στη θέση «Πλάκες Μαλάμη» προς «Φτερόλακκα». Τα
σκαπτικά έσκαβαν, φορτωτές
φόρτωναν τα φορτηγά, τα οποία
μετέφεραν τα μπάζα σε προκαθορισμένες θέσεις. Την Πέμπτη
20.8.09 έφτασαν στη «Φτερόλακκα», ράχη «Κοκοτάκη» (απ’ όπου
και η φωτογραφία μας στην πρώτη σελίδα) ολοκληρώνοντας όλη
την διαπλάτυνση μέχρι εκεί. Στις
21.8.09 (Παρασκευή) άρχισαν
από ρέμα «Πλάκες» το εναπομείναν κομμάτι προς «Δραμπάλα» το οποίο ολοκλήρωσαν το
Σάββατο 29.8.09. Την Δευτέρα

Πολλά μηχανήματα τον Αύγουστο στη Φτερόλακκα

31.8.09 άρχισαν διαπλάτυνση
στο εναπομείναν κομμάτι από
έλατο μετά του «Ναούμ» μέχρι
ράχη «Κακοδημάκι» όπου έφτασαν το Σάββατο 12.9.09. Την
Δευτέρα 14.9.09 άρχισαν διαπλάτυνση από διασταύρωση για
«Κεχρί», «Αηλιά» προς «Ζαχαριά»
και σήμερα δουλεύουν εντατικά
προς τα εκεί.
Από τη ράχη «Φτερόλακκα»
μέχρι διασταύρωση για «Κεχρί»,
«ΑηΛιά» να πούμε ότι στρώθηκε

Η Γέφυρα στη θέση «Φιλίππου»

Ά

ρχισαν επιτέλους οι εργασίες για την κατασκευή της
γέφυρας στο Μέγδοβα (Καροπλεσίτικο) του δρόμου
Νεράϊδα – Κουκέϊκα – Καροπλέσι, στη θέση «Φιλίππου». Μέσα Σεπτεμβρίου ο εργολάβος άρχισε
να κουβαλάει υλικά για να κατασκευάσει τα δύο τσιμεντένια
βάθρα όπου θα τοποθετηθεί η στρατιωτική μεταλλική (Μπέλλεϋ) γέφυρα που όπως ξαναγράψαμε ήταν στον παραπόταμο
Άσπρο, του δρόμου Καρδίτσα – Καροπλέσι. Εκεί όπως είπαμε
κατασκευάστηκε καινούργια τσιμεντένια. Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος κ. Τσαντήλας (στη Λαϊκή Συνέλευση) το έργο
ανέλαβε να κατασκευάσει ο χωριανός μας εργολάβος Αποστόλης Θάνος. Στη διακήρυξη του έργου με αρ. πρωτ. 2443/19.6.09
είδαμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000 ευρώ εκ
των οποίων οι 100.000 ευρώ προέρχονται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και οι 50.000 ευρώ από Τακτικά Έσοδα. Όλη
η πίστωση είναι για φέτος (το 2009) και η δημοπρασία έγινε
14.7.09. Ελπίζουμε λοιπόν μέσα στο φθινόπωρο να προλάβει ο
εργολάβος να κατασκευάσει τα 2 βάθρα.

όλο το διαπλατυμένο τμήμα με
χοντρό χαλίκι (και πατήθηκε σε
όλο το πλάτος του δρόμου) που
όλο αυτό το διάστημα φορτηγά
μετάφεραν συνεχώς από τη στροφή στο «χαλιά» διαπλατύνοντάς
την.
Να τονίσουμε κλείνοντας πως
η ωραία υπόσχεση του αγαπητού
μόνιμου χωριανού μας ισχύει. Σε
πρόσφατη γενομένη συζήτηση
μας επιβεβαίωσε και πάλι πως
μόλις το μηχάνημα στρώσει την
άσφαλτο από Νεράϊδα μέχρι Τριφύλλα θα διαθέσει ένα αρνί απ’ το
κοπάδι του, να το ψήσουμε στη
σούβλα και να γλεντήσουμε (με
όργανα) όλοι μαζί στην πλατεία.
• Η συνέχεια των έργων στο
επόμενο φύλλο της Εφημερίδας
μας.
Νεράϊδα 15.9.09
Ο Εκλογικός
Κατάλογος του 1865
Ζητάμε την κατανόηση των αναγνωστών μας (ιδίως του αγαπητού μας
Ζήση Κατσούλη στον Καναδά) που ο
Εκλογικός Κατάλογος του 1865, του
χωριού μας της Σπινάσας, λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσε σ’ αυτό το
φύλλο. Θα δημοσιευτεί οπωσδήποτε,
με τα σχόλιά του, στο επόμενο φύλλο
μας του Δεκεμβρίου.
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Συνάντηση Συλλόγων
με κ. Ταλιαδούρο
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Συνάντηση Συλλόγου Αποδήμων με Νομάρχη Καρδίτσας

Σ

Σ

υνάντηση με τον Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο είχε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας Γιάννης Σπανός την Παρασκευή 28.8.2009 στη Νομαρχία Καρδίτσας. Στη συνάντηση αυτή που έγινε
μέσα σε εγκάρδιο και φιλικό κλίμα και
διήρκεσε 45 λεπτά της ώρας συζητήθηκαν τα εξής 3 σημαντικότατα για το χωριό και την περιοχή μας θέματα:

■ Για το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, που οι εντα-

1) Το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα του άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο
(Παραμεγδόβιου) για το οποίο ο κ. Νομάρχης εξέφρασε το ενδιαφέρον του αναφέροντας συγκεκριμένες ενέργειες που συνεχώς προβαίνει ιδίως για την κατασκευή
Ο Νομάρχης κ. Αλεξάκος στα 1.700 μ. που έπεσε άσφαλτος
από Γιαννουσέϊκα προς Νεράϊδα
της γέφυρας στη θέση «Ζάχενας» στο Μέάλλος χωριανός μας έχει κάποια γνωριμία) ώστε να
γδοβα. Ο κ. Αλεξάκος μας ενημέρωσε πως
το έργο βρίσκεται στο στάδιο να δοθεί η έγκριση των επιτευχθεί η χρηματοδότησή του. Τον ευχαριστούμε
Περιβαλλοντικών Όρων ούτως ώστε να απεμπλακεί θερμά.
Τέλος ο κ. Νομάρχης είπε στον Πρόεδρο Αποκαι η γέφυρα.
2) Το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα του δήμων πως κάνει ότι καλύτερο μπορεί για το χωριό
άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα, στο οποίο βρί- μας και τον τόπο μας καθώς ο ίδιος αισθάνεται σαν
σκονται σε εξέλιξη, με εντατικούς ρυθμούς, οι χωμα- χωριανός μας, αφού το χωριό του και η Νεράϊδα βρίτουργικές εργασίες. Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά σκονται πολύ κοντά, είναι γειτονικά. Μας υποσχέθητον κ. Αλεξάκο για την προσωπική του συμβολή στη κε να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία για όλα
γρήγορη εξέλιξη των διαδικασιών κατασκευής του αυτά τα εκκρεμή ζητήματα.
Εμείς από την πλευρά μας, τον ευχαριστούμε θεραπό πλευράς Νομαρχίας.
3) Το οδικό τμήμα Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα (τε- μά για το χρόνο που μας αφιέρωσε, ακούγοντας τα
λευταίο εναπομείναν) του άξονα Καρπενήσι – Λίμνη προβλήματα και τις ανησυχίες μας για όλα αυτά τα
Πλαστήρα, στο οποίο εκείνες τις μέρες ασφαλτο- θέματα. Δεσμευόμαστε να είμαστε στο πλευρό του,
στρώνονταν 1.700 μέτρα προς Νεράϊδα. Γι’ αυτό ο κ. γιατί πιστεύουμε (μας το έχει ήδη δείξει στην πράξη)
Αλεξάκος είπε πως δυστυχώς για τα υπόλοιπα 6.300 ότι μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά μας.
Ευχαριστούμε θερμά το Νομάρχη Καρδίτσας κ.
μέτρα φέτος δεν υπάρχει καμία πίστωση. Εξήγησε
όμως στον Πρόεδρο σε ποιες συγκεκριμένες υπη- Φώτη Αλεξάκο.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ρεσίες πρέπει να κινηθούν οι Σύλλογοι (και όποιος

υνάντηση, κατόπιν προσκλήσεως, είχαν οι
Πρόεδροι των Συλλόγων Νεράϊδας (Εξωραϊστικού – Μορφωτικού και Αποδήμων), Βασίλης Θάνος και Γιάννης Σπανός αντίστοιχα, με τον
Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπύρο Ταλιαδούρο, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στην Καρδίτσα. Παρόν στη
συνάντηση ήταν και ο χωριανός μας, συνεργάτης
του κ. Ταλιαδούρου, Γιάννης Δήμος. Τα θέματα που
συζητήθηκαν ήταν σχετικά με τους δρόμους.
τικές εργασίες χωματουργικών βρίσκονται σε εξέλιξη
και ο ίδιος ο κ. Ταλιαδούρος επιθεώρησε τα έργα κατά
την επίσκεψή του στην Τριφύλλα (Σάββατο 25 Ιουλίου,
πανηγύρι Αγίας Άννης), τον ευχαριστήσαμε θερμά για
την καθοριστική συμβολή που διαδραμάτισε για τη χρηματοδότησή του.
■ Για το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα ζητήσαμε την πολιτική βοήθειά του για τη χρηματοδότηση του
τελευταίου αυτού εναπομείναντος τμήματος του άξονα
Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα και μας είπε πως θα κάνει
ότι μπορεί.
■ Για το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, τελευταίο εναπομείναν του Παραμεγδόβιου, μας είπε πως θα
ζητήσει από τον Περιφερειάρχη κ. Γκούπα, στη συνάντηση που θα έχουν στις 10/9/09, στη Λάρισα, να δωθεί η
πολυπόθητη έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, που
είναι το τελευταίο στάδιο της μελέτης του.
Ευχαριστήσαμε στη συνάντηση και ευχαριστούμε
θερμά και μέσα από την εφημερίδα μας τον κ. Σπύρο
Ταλιαδούρο για όλα όσα έκανε, (σαν Μέλος της Κυβέρνησης και Βουλευτής του νομού μας), για το χωριό μας
και την περιοχή μας γενικότερα. Το Υπουργικό Γραφείο
του ήταν πάντα ανοιχτό για εμάς.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Σάββατο 1 Αυγούστου 2009

Απευθείας οδική σύνδεση Καρπενησίου με τη Λίμνη Πλαστήρα
Επίσκεψη του υφυπουργού Σπ. Ταλιαδούρου

Ο

Υφυπουργός
Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπύρος Ταλιαδούρος πραγματοποίησε επίσκεψη
(25/7/09) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεράϊδας του Δήμου Ιτάμου, στη θέση
Τριφύλλα, όπου είχε συνάντηση με τους Δημάρχους Ιτάμου Καρδίτσας
κ. Βασίλη Τσαντήλα και
Φουρνάς Ευρυτανίας κ.
Ηλία Παπουτσόπουλο,
για την πορεία των έργων οδοποιίας που συνδέουν τους δυο νομούς.
Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης εξετάστηκε
η πορεία των έργων του
οδικού δικτύου Κλειτσού
– Τριφύλλας, Τριφύλλας
– Νεράϊδας και Νεράϊδας
– Γιαννουσέϊκα.
Η υλοποίηση των έργων αυτών
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» από το οποίο έχουν διατεθεί
πιστώσεις 2,5 εκ. ευρώ για την απο-

περάτωσή τους. Οι τρείς εργολαβίες,
όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια επίσκεψη, προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς καθώς έχουν
ήδη δημοπρατηθεί τα έργα ενώ έχει

εγκατασταθεί στην περιοχή και ο εργολάβος προχωρώντας στις απαραίτητες εργασίες.
Ο κ. Ταλιαδούρος σε δηλώσεις
του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα
εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

Ξ

Η Παραμεγδόβια Οδός

εφυλλίζουμε το περιοδικό «Οι Δόλοπες» που εκδίδει ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσιτών και διαβάζουμε
το μεγάλο αφιέρωμα στην Παραμεγδόβια οδό. Ένα έργο
που για δεκαετίες τώρα, παρά τους τότε σχεδιασμούς, δεν υλοποιήθηκε ποτέ!.

Χαρακτηριστικές είναι μερικές επισημάνσεις:
«Περί το 1964 μάλιστα είχε αρχίσει η κατασκευή της από
Καρδίτσα και από Αγρίνιο. Σήμερα αρκετοί Δήμαρχοι των
Παραμεγδόβιων χωριών προσπαθούν να υποβαθμίσουν
περισσότερο τον Παραμεγδόβιο δρόμο, ΒΑΦΤΙΖΟΝΤΑΣ τις

«Η σημασία της υλοποίησης
αυτών των έργων οδοποιίας είναι μεγάλη καθώς συνδέεται έτσι
άμεσα ο Νομός Ευρυτανίας με τον
Νομό Καρδίτσας. Με μια σύντομη
διαδρομή μέσω
μιάς πανέμορφης
δασικής περιοχής
ενώνονται
δυο
μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί
της
Κεντρικής
Ελλάδας, το Καρπενήσι με τη Λίμνη
Πλαστήρα,
συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην
αύξηση της προσέλευσης επισκεπτών στον Νομό
μας. Παράλληλα
η υλοποίηση αυτών των έργων
τοποθετεί τα απομονωμένα χωριά
της περιοχής των Αγράφων ξανά
στον οδικό χάρτη της χώρας μας,
βγάζοντάς τα από την απομόνωση
πολλών ετών».

οδικές συνδέσεις μεταξύ των χωριών ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ.
Διαδόσεις λένε ότι κάποιοι πολιτικοί και πολιτικάντηδες υποσχέθηκαν να ασφαλτοστρώσουν τους δρόμους Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα – Τριφύλλα ΑΛΛΑ να μην ξαναγίνει λόγος για
τον Παραμεγδόβιο δρόμο. Αγαπητοί ΚΥΡΙΟΙ, οι συνδέσεις
των χωριών σωστά πρέπει να γίνουν για την ομαλή επικοινωνία μεταξύ των χωριών μας. Όπως χρειάζεται να γίνει άμεσα και το γεφύρι μεταξύ Νεράϊδας – Μαυρομμάτας. Όμως η
ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ που θα ενώνει
τον Ε65 με την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ είναι άλλο έργο. Ένα έργο που θα
δώσει ΑΝΑΠΤΥΞΗ στην Καρδίτσα, στο Καρπενήσι, στο Αγρίνιο και σε όλα τα παραμεγδόβια χωριά».
Αλήθεια γιατί δεν υπήρξε ποτέ κάποια εξέλιξη μ’ αυτό το

ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΙΤΑΜΟΥ
ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑ

Επί τάπητος ο άξονας
Καρπενησίου –
Λίμνης Πλαστήρα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟ

Μ

ε ικανοποιητικούς ρυθμούς, προχωρούν
οι τρείς εργολαβίες του οδικού άξονα:
Κορίτσα Κλειτσού Δήμου Φουρνά - Όρια
νομών – Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου
Δήμου Ιτάμου.
Για την αποπεράτωση του δρόμου έχουν διατεθεί πιστώσεις ύψους 2,5 εκ. ευρώ, από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ».
Το Σάββατο (25/7/09), ο Δήμαρχος Ιτάμου Βασ.
Τσαντήλας, επισκέφθηκε την περιοχή και ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους των συνεργείων για την
πορεία των εργασιών. Στη συνέχεια είχε συνάντηση
με τον Δήμαρχο Φουρνάς κ. Ηλία Παπουτσόπουλο
και με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπύρο Ταλιαδούρο, στο εξωκλήσι της Αγίας Άννας, στον αυχένα της
Τριφύλλας.
Από τον Υφυπουργό ζητήθηκε η υποστήριξή του
για την χρηματοδότηση του υπολοίπου τμήματος
Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα, ώστε να περατωθεί η σημαντική αυτή ορεινή τουριστική διαδρομή που συνδέει το Καρπενήσι με την Λίμνη Πλαστήρα.
έργο; Τι έχουν να απαντήσουν – και αν έγινε ποτέ αυτό – οι
πολιτικοί μας;
Υπάρχουν κάποια αρνητικά σημεία;
Α. Ν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο – αφιέρωμα για
τον Παραμεγδόβιο του περιοδικού «Οι Δόλοπες» δεν το διαβάσαμε γιατί δυστυχώς το περιοδικό δεν έρχεται στη Νεράϊδα. Όμως όσον αφορά
το σχόλιο που αναφέρεται στους δρόμους Τριφύλλα – Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα έχουμε να δηλώσουμε πως καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε
εκ μέρους μας με κανέναν πολιτικό να μην μιλάμε για τον Παραμεγδόβιο. Οι αναγνώστες μας εξάλλου βλέπουν σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας πως διεκδικούμε τον Παραμεγδόβιο σταθερά και συνεχώς
από την πρώτη σελίδα. Μακάρι αυτό να το έκαναν όλα τα έντυπα των
Παραμεγδόβιων χωριών.

Ενισχύσεις για Σύλλογο - Εφημερίδα
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Ονοματεπώνυμο (αρ.αποδ.)...................................ΕΥΡΩ
Αλεξάκος Φώτης (Νομάρχης Καρδίτσας)(1187)......... 20
Ανυφαντή Δάφνη (886).............................................. 15
Ανυφαντής Κων/νος του Χρ. (630) Δολάρια.............. 50
Ανυφαντής Ξενοφών (861)......................................... 30
Αυγέρη - Παπαγιάννη Ευμορφία (1007)..................... 10
Αυγέρη Περσεφώνη (633).......................................... 30
Αυγέρη - Φωτειάδη Ελένη (1008)............................... 10
Βαρελάς Ιωάννης (1162)............................................ 20
Βασιάκος Ηλίας (962)................................................. 20
Βασιλάκης Κων/νος (1182)........................................ 10
Βούλγαρη - Σκούρα Βασιλική (636)............................ 20
Βούλγαρη Χαρούλα του Γεω. (645)........................... 20
Βούλγαρης Δημήτριος του Γεω. (635)....................... 20
Βούλγαρης Ηλίας του Γεω. (1194).............................. .5
Βούλγαρης Νικόλαος του Κων. (1175)....................... 10
Βουρλιάς Σωτήριος (629)........................................... 40
Βρέκος Σωτήριος (955).............................................. 10
Γάκη - Εμμανουήλ Βούλα (817).................................. 20
Γάκη - Τρίκα Σωτηρία (777)........................................ 20
Γάκης Δημήτριος του Κων. (1167)............................. 20
Γάκης Νικόλαος (642)................................................. 10
Γάκης Σεραφείμ (1155).............................................. 10
Γάκης Χαράλαμπος (1156).......................................... 20
Γεροκώστας Δημήτριος (1184)................................... 10
Γεροκώστας Κων/νος (1183)...................................... 20
Γεροκώστας παπα-Βαγγέλης (1188)........................... 10
Γεωργίου - Παπαδημητρίου Ελπίδα (816)................... 20
Γιαννουσάς Δημήτριος του Νικ. (878)....................... 10
Γούλας Πέτρος (705).................................................. 50
Γρηγορόπουλος Νικόλαος (1005)............................... 20
Γρίβας Παναγιώτης (643)........................................... 10
Δημητρακάκης Κων/νος του Φωτ. (906)................... 20
Δήμος Κων/νος (Δάσκαλος)(776)............................... 20
Δήμου Κων/να του Κων. (από Γερμανία)(775).......... 20
Δήμου Ρίτα (648)....................................................... 15
Εμμανουήλ Μάγδα του Ιωάν. (818)........................... 10
Ζήση - Γκρίγκου Ζωή (από Πάτρα)(778).................... 20
Ζήσης Δημήτριος του Γεω. (960)............................... 20
Ζήσης Κων/νος του Δημ. (1198)............................... 20
Ζήσης παπα - Σεραφείμ (1011) ................................. 30
Θάνος Γεώργιος του Δημ. (1191).............................. 10
Θάνος Γεώργιος του Κων. (958)................................. 20
Θάνος Δημήτριος του Ευαγ. (772)............................. 30
Θάνος Δημήτριος του Περικλή (1189)....................... 20
Θάνος Ευάγγελος του Ιωάν. (863) & (885)................. 70
Θάνος Κων/νος του Γεω. (959).................................. 10
Θάνος Νικόλαος του Κων. (882). . ............................ 10
Θάνος Περικλής (1109).............................................. 10
Θάνου Κατερίνα (957)................................................ 10
Θάνου - Σπυροπούλου Ευτυχία (1177) . ....................... 5
Θάνου Σωτηρία (869)................................................. 20
Θεοχάρη - Καρβέλη Κωνσταντία (904)....................... 20
Θεοχάρη Μαρία (πολιτευτής νομού)(874)................. 50
Θώμος Κων/νος από Καινούργιο (1001).................... 50
Καραβάνα Κική (649)................................................. 30
Καραβάνα - Κοσμοπούλου Μαρία (650)..................... 20
Καρακώστας Γεώργιος (905).
....................... 20
Καραμέτος Αναστάσιος του Γεω. (1102)..................... .5
Καραμέτος Βάϊος του Ηλ. (883)................................. 10
Καραμέτος Βασίλειος του Δημ. (879)........................ 10
Καραμέτος Γεώργιος του Πέτρ. (1116)....................... .5
Καραμέτος Γιάννης του Κων. (1159).......................... 10
Καραμέτος Δημήτριος του Νικ. & Βασ. (771)............. 20
Καραμέτος Ηλίας από Αγ. Τριάδα Φθιώτ. (1006)...... 20
Καραμέτος Ηλίας του Γεω. (884)............................... 10
Καραμέτος Ηλίας του Δημ. (880).............................. 20
Καραμέτος Κων/νος του Δημ. (774).......................... 10
Καραμέτος Νικόλαος του Κων. (1107)....................... 50
Καραμέτος Πέτρος του Γεω. (961)............................. 20
Καραμέτος Σεραφείμ του Χρ. (631).......................... 20
Καραμέτου Ελευθερία (1158)..................................... 20
Καραμέτου - Κουτσιρίμπα Ευτέρπη (640)................... 20
Καραμέτου Λύδια του Ανασ. (1101).......................... 10
Καραμέτου Ρωξάνη (1160)........................................ 20
Καραμέτου - Τσερέ Αγορή (632)................................. 20
Κατσής Δημήτριος (1190)........................................... .5
Κατσούλη Ελένη του Πέτρου (1200).......................... 40
Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλ. (773)......................... 50
Κατσούλης Ζήσης (866).............................................. 10
Κατσούλης Κων/νος του Δημ. (862).......................... 20
Κατσούλης Νικόλαος του Δημ. (1114)........................ .5
Κατσούλης Νικόλαος του Κων. (1161)....................... 50
Καφαντάρης Γεώργιος (1009).................................... 20
Καφαντάρης Πέτρος (1185)........................................ .5
Κόκκινος Δημήτριος του Κων. (966).......................... 20
Κόκκινος Κων/νος του Δημ. (965)............................. 20
Κόκκινος Νικόλαος του Δημ. (968)........................... 20
Κόκκινου - Αγγελίδη Λαμπρινή (954)......................... 20
Κόκκινου Μαρία του Κων. (967)................................ 10
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Κοντογιάννης Αθανάσιος από Μαυρόλογγο (1163).... 30
Κοσπεντάρη Πόπη (859)............................................ 15
Κούκου Παρασκευή του Σωτ. (628).......................... 15
Κουσάνα Δήμητρα του Χρ. (706)............................... 20
Κουσάνα - Παπαδογούλα Μαρία (1004)..................... 10
Κουσάνα Τζίνα (σύζυγος Βασίλη) (707)...................... 20
Κουσάνας Ηλίας του Κων. (1152).............................. 10
Κουσάνας Κων/νος του Χρ. (709).............................. 20
Κουσάνας Χριστόδουλος (708)................................... 20
Κουτής Βάϊος του Ευαγγ. (871) . ............................... 20
Λιάπης Αθανάσιος του Αναστ. (1192)........................ 20
Λιάπης Βασίλειος του Δημ. (1195)............................ 20
Λιάπης Γεώργιος του Κων. (1193)............................. 50
Λιάπης Κων/νος του Δημ. (624)................................ 30
Μακρή - Κωστοπούλου Γιάννα του Δημ. (1103)........ 10
Μακρή (646)............................................................... 10
Μακρής Γεώργιος (1165)........................................... 20
Μακρής Χριστόφορος του Δημ. (1202)..................... 10
Μαργαρίτη Άρτεμις του Δημ. (873)........................... 20
Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων. (870)..................... 20
Μαργαρίτης Κων/νος του Δημ. (872)........................ 20
Μαρκούση Ευαγγελία (1003)..................................... 10
Μητσάκη - Μακρή Βασιλική(Κική)(1106).................... .5
Μητσάκη - Σκλιάμη Γεωργία του Δημ. (1112)........... 20
Μητσάκη - Ταξιάρχη Αποστολία (1113)...................... 20
Μητσάκης Γεώργιος του Κων. (1002)........................ 10
Μητσάκης Γεώργιος του Κων. (875).......................... 10
Μητσάκης Κων/νος του Νικ. (626)............................ 30
Μητσάκης Νικόλαος του Ηλ. (1104).......................... 20
Μητσάκης Νικόλαος του Σερ. (1111)........................ 10
Μητσάκης Σταύρος του Νικ. (876)............................ 20
Μονάντερος Δημήτριος του Κων.(963)..................... 10
Μονάντερος Κων/νος του Δημ. (964)....................... 15
Μονάντερος Κων/νος του Πέτρ. (952)....................... 10
Μονάντερος Πέτρος του Κων. (953).......................... 10
Μονάντερος Σωτήριος του Ηλ. (769)........................ 20
Μονάντερος Φώτιος του Κων. (625)......................... 10
Μονάντερος Φώτιος του Πέτρ. (951)........................ 20
Μπακογιώργος Ζαχαρίας (889).................................. 20
Μπακόλα Μαίρη (641)............................................... 20
Μπακόλα Φρόσω (644).............................................. 20
Μπαλτή - Κουτσουμπάνη Ουρανία (1110).................. 20
Μπαλτή Πελαγία του Λάμπρου (969)........................ 10
Μπαλτής Γιάννης του Βάϊου (780)............................. 20
Μπαλτής Δημήτριος του Γεω. (956).......................... 10
Μπαλτής Δημήτριος του Στυλ. (887)......................... 20
Μπαλτής παπα-Βάϊος (779)........................................ 20
Μπαλτής Σωτήρης του Βάϊου (1108). ...................... 10
Μπόνου Γλυκερία (1176)............................................ .5
Ξενιάς Τηλέμαχος (711).............................................. 10
Πάνος Γεώργιος του Χρ. (1166)................................. 20
Πάνος Χρήστος από Μαυρόλογγο (1164).................. 20
Παπαγεωργίου Δημήτριος του Χρ. (634)................... 10
Πλατσιούρης Δημήτριος του Κων. (1196).................. 10
Πλατσιούρης Κων/νος (Πρόεδρος Νεράϊδας)(1168).. 20
Ρέκκα Νίκη (868)....................................................... 20
Σηφάκης Ιωάννης (Επιχειρηματίας Υ/Η) (903).......... 50
Σκρέκου Ευθυμία (860).............................................. 10
Σπανός Βάϊος του Χαρ. (1197)................................... .7
Σπανός Μίμης του Κων. (627)................................... 50
Σπανός Νικόλαος του Ιωάν. (902)............................. 10
Σπανού Γεωργία του Λάμπρου (1201)....................... 10
Σπανού Ζωή του Δημ. (1153).................................... 20
Σπανού Ιουλία (1115)................................................. 10
Σπινάσα Μαριλένα του Θεοδ. (864).......................... 20
Σπινάσας Ηλίας του Βασ. (867)................................. 20
Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ. (865)............................ 20
Τσαντήλας Βασίλειος (Δήμαρχος Ιτάμου) (1186)....... 20
Τσιαμασιώτης Χαράλαμπος (1157)............................. 20
Τσιτσιμπή - Ζήση Κωσταντία (1169)........................... 50
Τσιτσιμπή Μάγδα (1179)............................................ 10
Τσιτσιμπής Βασίλειος (1180)...................................... 10
Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλ. (1181)......................... 15
Τσιτσιμπής Ηλίας του Γεω. (1170)............................. 15
Τσιτσιμπής Κων/νος του Λάμπρου (1174)................. 50
Τσιτσιμπής Σπύρος του Ιωάν. (901)........................... 50
Τσιτσιμπής Στέφανος (1171)...................................... 20
Τσιτσιμπής Φώτης του Λάμπρου (1173).................... 50
Τσιώλης Σωτήριος του Θωμά (1199)......................... 20
Τσιώτας Δημήτριος του Λουκά (623)........................ 20
Φίλη της Σπανού (1154)............................................ 10
Φραγκάκης Ηλίας (1172)............................................ 20
Χαλάτση Γιαννούλα του Κων. (881)........................... 20
Χαλάτσης Ηλίας του Δημ. (647)................................ 20
Χαλάτσης Νικόλαος (888)........................................... 30
Χαλάτσης Παναγιώτης του Δημ. (1151).................... 20
Χαλιανδρού Ευμορφία (1178).................................... 10
Χατζάκος Δημήτριος από Βόλο (1010)...................... 20
Χόντου - Μητσάκη Ελένη (1105)................................ 20
Το Δ. Σ. ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Γ

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

1 Χαλάτσης Απόστολος του Κλεομένη, προσέφερε το ποσό των
30 ευρώ (αρ. απόδ. 170), εις μνήμην της Σοφίας Καραβάνα.
2 Ζήσης Γεώργιος του Ηλία, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 171), εις μνήμην των Γονέων του, της μητριάς του Κωνσταντίας, της αδελφής του Αλεξάνδρας και πεθερού του Θάνου Δημητρίου.
3 Καραμέτος Γεώργιος του Ηλία, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 172), εις μνήμην των Γονέων του.
4 Κόκκινος Νικόλαος του Θωμά, προσέφερε το ποσό των 60 ευρώ
(αρ. απόδ. 173), εις μνήμην του πατρός του Θωμά και των θείων
του Δημητρίου και Ιωάννη.
5 Καραμέτος Ηλίας του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 20
ευρώ (αρ. απόδ. 174), εις μνήμην των Γονέων του.
6 Καραμέτος Νικόλαος του Βασιλείου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 175), εις μνήμην της συζύγου του Ταξιαρχίας.
7 Καραμέτου Αγορή του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 176), εις μνήμην των Γονέων της, των αδελφών
της Γεωργίου και Αθανασίου Ανυφαντή και των πεθερικών της
Ελένης και Δημητρίου Καραμέτου.
8 Καραμέτου Ιουλία, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ.
177), εις μνήμην του συζύγου της Αθανασίου και των Γονέων της
Βασιλικής και Κωνσταντίνου Κουσάνα.
9 Καραμέτου Ελευθερία του Αθανασίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 178), εις μνήμην του πατρός της Αθανασίου
Καραμέτου.
10 Μονάντερος Φώτης του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 20
ευρώ (αρ. απόδ. 179), εις μνήμην των Γονέων του.
11 Κόκκινος Δημήτριος του Στεφάνου, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (αρ. απόδ. 181), εις μνήμην των Γονέων του.
12 Καραμέτου – Βαλεργάκη Γλυκερία, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (αρ. απόδ. 182), εις μνήμην της μαμάς της Μαρίας.
13 Σπανός Μίμης του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ
(αρ. απόδ. 183), εις μνήμην προσφιλών του προσώπων.
14 Γάκη – Καραμέτου Βασιλική του Ηλία, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 184), εις μνήμην των Γονέων της.
15 Βουρλιάς Σωτήριος από Καναδά, προσέφερε το ποσό των 20
ευρώ (αρ. απόδ. 185).
16 Καραμέτος Σεραφείμ του Χρήστου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 186), εις μνήμην των Γονέων του.
17 Καραμέτος Κων/νος του Γεωργίου και της Περσεφόνης, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 187), εις μνήμην των Γονέων
του.
18 Κόκκινος Γεώργιος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (αρ. απόδ. 188), εις μνήμην του πατρός του Κωνσταντίνου.
19 Βούλγαρης Άγγελος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 189), εις μνήμην του πατρός του Γεωργίου Βούλγαρη.
20 Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ.
(190), εις μνήμην της Ευρυδίκης Γεωργίου Τσιτσιμπή.
21 Χαλάτσης Νικόλαος του Κλεομένη, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 191), εις μνήμην του πολυαγαπημένου του φίλου
Σάκη Καραμέτου.
22 Δήμου Βασιλική του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 192), εις μνήμην της συννυφάδας της πρεσβυτέρας Βιργινίας Δήμου.
23 Βαρελάς Ιωάννης, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ.
194), εις μνήμην του Αγαπημένου και Αξέχαστου φίλου του Σάκη
Καραμέτου.
24 Ζήσης Γεώργιος του Στεφάνου, προσέφερε το ποσό των 30
ευρώ (αρ. απόδ. 195), εις μνήμην των Γονέων του.
25 Σπανός Γιάννης του Νικολάου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 196), εις μνήμην του Αγαπημένου του φίλου Σάκη
Καραμέτου.
26 Καραμέτος Βασίλειος του Νικολάου, προσέφερε το ποσό των
30 ευρώ (αρ. απόδ. 197), εις μνήμην του φίλου του Σεραφείμ
(Σάκη) Καραμέτου.
27 Ζήση Αθηνά του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ
(αρ. απόδ. 198), εις μνήμην του συζύγου της.
28 Τσιτσιμπή – Ζήση Κωνσταντία, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (αρ. απόδ. 199), εις μνήμην της μαμάς της Ευρυδίκης και
του συζύγου της Βασιλείου.
29 Ζήση Ελένη του Στεφάνου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 200), εις μνήμην των Γονέων της.
30 Μπαλτή – Θάνου Ορθοδοξία (Δόξα), προσέφερε το ποσό των
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50 ευρώ (αρ. απόδ. 201), εις μνήμην των Γονέων της και αδελφών
της Ηλία και Λάμπρου Μπαλτή.
31 Μπακόλα Φρόσω, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ.
202), εις μνήμην του βαπτιστικού της Σεραφείμ (Σάκη) Καραμέτου (είναι η νονά του).
32 Μπακόλα Μαίρη, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ.
203), εις μνήμην του Σεραφείμ (Σάκη) Καραμέτου.
33 Μονάντερου Τασία του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 204), εις μνήμην των Γονέων της και αδελφών
της Κωνσταντίνου και Αποστόλου Καστρίτση.
34 Καραβάνα – Κοσμοπούλου Μαρία, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (αρ. απόδ. 205), εις μνήμην των Γονέων της Σοφίας και
Δημητρίου Καραβάνα.
35 Σπανός Λάμπρος του Ιωάννου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 206), εις μνήμην των Γονέων του και αδελφής
του Ελευθερίας.
36 Οικογένεια Δημητρίου Μαργαρίτη, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (αρ. απόδ. 207), εις μνήμην της πρεσβυτέρας Βιργινίας
Δήμου, της Ελένης Κατσούλη και του Σεραφείμ (Σάκη) Καραμέτου.
37 Καραβάνας Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 208), εις μνήμην των Γονέων του.
38 Καραβάνας Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 209), εις μνήμην των θανόντων συγγενών
του.
39 Θάνος Βασίλειος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 210), εις μνήμην του Σάκη Καραμέτου.
40 Κοσπεντάρη Πόπη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 120), εις μνήμην του εξαδέλφου της Κώστα Ι. Ζήση και της
θείας της Γιαννούλας Ι. Ζήση.
41 Ανυφαντή – Σκρέκου Ευθυμία, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 121), εις μνήμην του συζύγου της Κωνσταντίνου
Σκρέκου.
42 Κατσούλης Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 122), εις μνήμην της θείας του Γιαννούλας Ι.
Ζήση και του εξαδέλφου του Κώστα Ι. Ζήση, για τη συμπλήρωση
ενός έτους από το θάνατό τους.
43 Ανυφαντή Δάφνη χήρα Αθανασίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 123), εις μνήμην του συζύγου της Αθανασίου
Χρ. Ανυφαντή.
44 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρήστου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 125), εις μνήμην του Βασίλη Δ. Μαργαρίτη.
45 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρήστου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 126), εις μνήμην της πρεσβυτέρας Βιργινίας Κατσούλη, συζύγου του παπα-Γιώργη Δήμου.
46 Βούλγαρη Αλεξάνδρα, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 127), εις μνήμην του συζύγου της Ρίζου Βούλγαρη.
47 Μπαλτής παπα-Βάϊος, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 128), εις μνήμην γονέων, πεθερικών, αδελφής και συγγενών.
48 Κόκκινου Μαρία, προσέφερε το ποσό των 60 ευρώ (αρ. απόδ.
129), εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου Κόκκινου.
49 Μπαλτής Γιάννης του Βάϊου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 130), εις μνήμην των παππούδων του Ιωάννου και
Αθανασίου, των γιαγιάδων του Ουρανίας και Γιαννούλας, των
θείων του Ταξιαρχίας, Κώστα Ι. Ζήση και Νίκης Κοσπεντάρη.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Ενισχύσεις για Σύλλογο Μεγαλάκκου
Α/Α Ονοματεπώνυμο..................................................................................ΕΥΡΩ
1 Αυγέρης Απόστολος του Κων...............................................................20
2 Αυγέρης Κων/νος του Δημ....................................................................20
3 Δήμος Σπυρίδων........................................................................................10
4 Ζήσης Κων/νος του Δημ........................................................................20
5 Ζήσης παπα-Σεραφείμ.............................................................................20
6 Ζήσης Χαράλαμπος του Χρ..................................................................20
7 Καφούση - Μαργαρίτη Ηλέκτρα...........................................................20
8 Λάμπρου Γεώργιος.....................................................................................20
9 Λυρίτση Μάρθα............................................................................................ 5
10 Λυρίτσης Δημήτριος του Απ.................................................................20
11 Λυρίτσης Δημήτριος του Κων..............................................................20
12 Λυρίτσης Λάμπρος....................................................................................... 5
13 Λυρίτσης παπα-Γεώργιος.........................................................................10
14 Μαργαρίτη - Μπακαλάκου Αγαθή........................................................20
15 Μαργαρίτης Γεώργιος...............................................................................20
16 Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων........................................................10
17 Μακρής Νικόλαος......................................................................................10
18 Μακρής Σπυρίδων.....................................................................................10
19 Μητσάκη Ασπασία.....................................................................................20
20 Μητσάκης Κων/νος....................................................................................20
21 Μητσάκης Λουκάς......................................................................................30
22 Τσέτσας Ηλίας���������������������������������������������������������������������������������������������15
Το Δ.Σ ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές
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Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού
& Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστούν θερμά τον
αγαπητό συγχωριανό μας Ηλία Μαλάμη που με προθυμία και
εντελώς Δωρεάν διέθεσε το αυτοκίνητό του, κάνοντας πολλά
δρομολόγια, για να μεταφερθούν (μετά τις εκδηλώσεις) όλες οι
καρέκλες και τα τραπέζια του Συλλόγου από την πλατεία στην
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (κάτω απ’ το Ιατρείο).

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστούν θερμά τους κάτωθι:

Ευχαριστήριο
Η οικογένεια Κωνσταντίνου & Σαββούλας Κουσάνα ευχαριστούν θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στην κηδεία
και στο μνημόσυνο της αδελφής τους Ελένης Η. Κατσούλη.
Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ θερμότατα όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ πένθος για το θάνατο της αειμνήστου συζύγου μου
πρεσβυτέρας Βιργινίας Δήμου, ιερείς, συγχωριανούς, συγγενείς και φίλους.
Παπα-Γιώργης Δήμου
Προσφορά εις μνήμην
Βιργινίας & Ελένης
Ο παπα-Γιώργης Δήμου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 63), στη μνήμη της αγαπημένης του συζύγου πρεσβυτέρας Βιργινίας Δήμου και της Ελένης Η. Κατσούλη, για
το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

■ Τρύφωνα Καστρίτση
που επέβλεψε στην διαμόρφωση των χώρων και
την τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων στις Βερτσούλες, στον Αηλιά, στου
Σωτήρως καθώς επίσης
και τις εργασίες του Οστεοφυλακίου.
■ Αδελφές Μπακόλα που
με δικά τους έξοδα μερίμνησαν για τον καθαρισμό
του αλσυλλίου (ελατάκια)
πίσω από τον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου.
■ Βασίλη Δ. Καραμέτο
για όλα όσα κατά καιρούς
μέχρι σήμερα προσέφερε
στο χωριό γενικά.
■ Όλα τα παιδιά που με
προθυμία βοήθησαν στον
καθαρισμό της πλατείας,
μεταφορά καρεκλών, τραπεζιών, ψυγείων και γενικά
στην προετοιμασία του
χορού.

Προσφορά στον Σύλλογο Νεράϊδας
Η Βούλα Γάκη – Εμμανουήλ, που είχε αναλάβει φέτος τα φαγητά – ποτά για την διοργάνωση του χορού μας προσέφερε
στον Σύλλογό μας το ποσό των 200 ευρώ (αριθ. απόδ. 710),
για το οποίο την ευχαριστούμε θερμά καθώς επίσης και για την
ποιότητα των προσφερομένων εδεσμάτων και την άψογη εξυπηρέτηση όλων.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας

Προσφορά στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας
Εις μνήμην της νονάς του Ταξιαρχίας Καραμέτου, ο Σωτήρης
Παπαγιάννης γυιός της Ευμορφίας (Μόρφως) Αυγέρη, από το
Καινούργιο Λοκρίδος, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.
Προσφορές στην Εφημερίδα μας εις μνήμην Σάκη
Εις μνήμην του Σεραφείμ Γ. Καραμέτου (Σάκη), οι κάτωθι
προσέφεραν στο Σύλλογο και την Εφημερίδα μας τα ακόλουθα ποσά:
■ Ο Σεραφείμ Καραμέτος του Χρήστου 20 ευρώ (αριθ.
απόδ. 637).
■ Η Αγορή Καραμέτου του Χρήστου 20 ευρώ (αριθ. απόδ.
638).
■ Η Γιαννούλα Καραμέτου του Χρήστου 10 ευρώ (αριθ.
απόδ. 639).
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.
Δωρεές εις μνήμην
Σεραφείμ Γ. Καραμέτου
Ο Κώστας Καραμέτος του Γεωργίου και της Φωτεινής εις μνήμην του αδελφού του Σεραφείμ Καραμέτου (Σάκη) έκανε τις
κάτωθι Δωρεές:
■ Δωρεά την εργασία, κόστους 200 ευρώ, για το τρίψιμο και
το πέρασμα με βερνίκι των ξύλινων καθισμάτων που υπάρχουν
στο προαύλιο του εξωκλησίου Προφήτη Ηλία Νεράϊδας.
■ Δωρεά την εργασία, κόστους 100 ευρώ, για την τοποθέτηση των μεταλλικών τραπεζοκαθισμάτων στο προαύλιο του
εξωκλησίου Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νεράϊδας.
■ Δωρεά την εργασία, κόστους 100 ευρώ, για την τοποθέτηση των μεταλλικών τραπεζιών στο προαύλιο του Ιερού Ναού
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.
■ Δωρεά την εργασία, κόστους 200 ευρώ, τοποθετώντας
τα πλακάκια στο Οστεοφυλάκιο Μεγαλάκκου, στους Αγίους
Αποστόλους.

Ευχαριστούμε θερμά για τις Δωρεές.

Δωρεές στο
Μοναστήρι Νεράϊδας
Για την πλακόστρωση της
δυτικής εισόδου του προαυλίου, στην Ιερά Μονή
Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας οι κάτωθι έκαναν
τις ακόλουθες Δωρεές:
■ Ο Γεώργιος Ζήσης του
Δημητρίου από το Μεγαλάκκο έκανε Δωρεά το
ποσό των 500 ευρώ.
■ Η Δήμητρα Ζήση του
Γεωργίου από το Μεγαλάκκο έκανε Δωρεά το ποσό
των 200 ευρώ.
■ Η Αγορή Ζήση του Γεωργίου από το Μεγαλάκκο
έκανε Δωρεά το ποσό των
100 ευρώ.
■ Ο Γεώργιος Λιάπης του
Κων/νου έκανε Δωρεά το
ποσό των 200 ευρώ, εις
μνήμην του αδελφού του
Δημήτρη Λιάπη του Κων/
νου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τους
Δωρητές και τις Δωρήτριες.

Θερμή
παράκληση
Παρακαλούμε θερμά τον
αγαπητό χωριανό μας
Φώτη Μπαλτή που κατοικεί και εργάζεται με την
οικογένειά του στη Γερμανία να μας στείλει την
σωστή διεύθυνσή του
γιατί εδώ και πολύ καιρό
η εφημερίδα του επιστρέφεται από τα ταχυδρομεία. Αυτό ας το κάνει είτε
μέσω επιστολής του είτε
με το e-mail η διεύθυνση
του οποίου υπάρχει στα
στοιχεία της εφημερίδα
μας, στην 2η σελίδα μας.
Ευχαριστούμε.
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Έργα ανάπλασης παντού στη Νεράϊδα

από τους Συλλόγους, την Εκκλησία και χωριανούς μας

Η

Νεράϊδα, το χωριό μας φέτος το καλοκαίρι έγινε ακόμα
πιο όμορφο. Οι παρεμβάσεις με έργα ανάπλασης και
εξωραϊσμού που έγιναν σε πολλές τοποθεσίες ομόρφυναν τους χώρους αυτούς και συνολικά το χωριό μας. Τα έργα
έγιναν μερίμνη των Συλλόγων μας (Αποδήμων και Εξωραϊστικού - Μορφωτικού), του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μας
αλλά και με μεγάλες Δωρεές χωριανών μας. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια
των Συλλόγων μας, στα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
μας, στους Δωρητές χωριανούς μας αλλά περισσότερο στους
λίγους συγχωριανούς μας που με κόπο πολύ και μεράκι αναλαμβάνουν να κάνουν τα σχέδια πράξη. Πρέπει να ξέρει πολύ
καλά ο καθένας ότι το κάθε ευρώ που δίνει στο Σύλλογο ή ρίχνει στο δίσκο της εκκλησίας πιάνει τόπο στο δεκαπλάσιο. Γιατί όλα έγιναν και γίνονται με τα χρήματα που όλοι εμείς εμπιστευόμαστε και δίνουμε για κοινωφελείς σκοπούς.

Από πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε παραγγείλει στους χωριανούς μας επιχειρηματίες αδελφούς Μπέλλου, ο Εξωραϊστικός
– Μορφωτικός Σύλλογος 50
πτυσσόμενα μεταλλικά τραπέζια και 300 πλαστικές καρέκλες
για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, ο Σύλλογος Αποδήμων
τραπεζοκαθίσματα και παγκάκια για διάφορες τοποθεσίες
του χωριού και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τραπεζοκαθίσματα για τα εξωκλήσια Σωτήρως
και ΑηΛιά.

οποίος την εργασία πολλών εξ’
αυτών την έκανε Δωρεά. Τον ευχαριστούμε θερμά.
Θα προσπαθήσουμε στις
σελίδες αυτές να περιγράψουμε (κατά το δυνατόν γιατί είναι
δύσκολο) το τι έγινε, δημοσιεύοντας και μερικές φωτογραφίες
για να φανεί αυτό καλύτερα.
 Στη βρύση Βερτσούλες: κατ’
αρχήν έγινε διαμόρφωση του
χώρου ο οποίος τσιμεντοστρώθηκε και στη συνέχεια πάνω στο
τσιμέντο τοποθετήθηκαν το με-

Η Βρύση «Βερτσούλες» έγινε πιο ωραία

Αυτά όλα φέτος τον Ιούλιο
ήταν έτοιμα στο εργοστάσιο των
αδελφών Μπέλλου στα Οινόφυτα. Να τονίσουμε εδώ τον σημαντικό ρόλο που είχαν σ’ αυτό
τόσο ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Αποδήμων Γιάννης Σπανός όσο
και ο Τρύφωνας Καστρίτσης,
που ένα χρόνο τώρα ήταν και
οι δύο σε συνεχή επικοινωνία
με τους αδελφούς Μπέλλου.
Μετά από πολλές προσπάθειες
να βρεθεί φορτηγό για να τα
μεταφέρει στο χωριό δέχτηκε
ο αγαπητός χωριανός μας Λάμπρος Αυγέρης να τα μεταφέρει
με το φορτηγό του. Έκανε δυο
δρομολόγια εκ των οποίων πληρώθηκε μόνο το ένα. Το άλλο το
έκανε Δωρεά. Τον ευχαριστούμε όλοι θερμά. Έτσι λοιπόν τα
πράγματα αυτά μέσα Ιουλίου
έφτασαν στη Νεράϊδα.
Σημαντικό ρόλο στην παραλαβή τους, ξεφόρτωμα αλλά και
στη συνέχεια τοποθέτησή τους
στις θέσεις τους διαδραμάτισε ο
αγαπητός χωριανός μας Τρύφωνας Καστρίτσης. Η τοποθέτηση
όλων έγινε από το χωριανό μας
τεχνίτη Κώστα Γ. Καραμέτο ο

γάλο μεταλλικό τραπέζι με τα
δυο μεταλλικά καθίσματα (όλα
ανοξείδωτα). Το ξύλινο τραπεζοκάθισμα παρέμεινε ενώ στην
άκρη τοποθετήθηκε μεταλλική
υποδοχή για τον κάδο σκουπιδιών προσφορά των αδελφών
Μπέλλου. Όλα αυτά έγιναν με
δαπάνη του Συλλόγου Αποδήμων. Τις εργασίες εκεί έκανε ο
χωριανός μας τεχνίτης Κώστας
Γ. Καραμέτος ενώ γενικός επιβλέπων των εργασιών ήταν ο
Τρύφωνας Καστρίτσης που έβαλε ο ίδιος και πολύ προσωπική
εργασία.
 Στο προαύλιο του ΑηΛιά:
στο δεξιό μέρος του κάτω από
τα έλατα τοποθετήθηκαν τρία
(3) μεταλλικά ανοξείδωτα τραπεζοκαθίσματα, με δαπάνη του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Τα τοποθέτησε ο χωριανός μας
τεχνίτης Κώστας Γ. Καραμέτος
ο οποίος με δωρεάν εργασία
έτριψε και πέρασε με λούστρο
τα ξύλινα παγκάκια που υπήρχαν ήδη εκεί. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα έργα που έγιναν
τα προηγούμενα χρόνια στο
προαύλιο (πλακόστρωση), τοι-

χοποιίες, σκέπασμα εκκλησίας,
σκέπαστρο προστασίας από τον
ήλιο στην είσοδο της εκκλησίας,
περίφραξη κ.λ.π. ομόρφυναν
πολύ το εξωκλήσι μας αυτό. Μένει τώρα να γίνει εκεί στο προαύλιο μια πέτρινη βρύση χρησιμοποιώντας το νερό που έρχεται στο Κεχρί. Όποιοι χωριανοί
μας έχουν την ευχαρίστηση ας
την κάνουν Δωρεά. Στον ΑηΛιά
τέλος οι αδελφοί Μπέλλου έκαναν Δωρεά ένα μεταλλικό πτυσσόμενο τραπέζι που θα χρησιμοποιείται για το σήκωμα του
Υψώματος. Τους ευχαριστούμε
θερμά.
Στο προαύλιο Σωτήρως:
πάνω από τον τοίχο του τσιμεντοστρωμένου προαυλίου και
κάτω από τα 2 μεγάλα πλατάνια
τοποθετήθηκαν τρία μεταλλικά
ανοξείδωτα τραπεζοκαθίσματα,
με δαπάνες του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου. Τα τοποθέτησε ο
τεχνίτης Κώστας Γ. Καραμέτος
και μάλιστα έκανε Δωρεά 100
ευρώ από τη συνολική εργασία
που είχαν. Την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου εκεί έκανε
ο χειριστής του φορτωτή που
πήγε αρχές Αυγούστου να καθαρίσει το δρόμο για Σωτήρως.
Τον ευχαριστούμε θερμά όπως
και τον Τρύφωνα που πήγε εκείνη την μέρα κοντά στον φορτωτή και του έλεγε τι έπρεπε να
κάνει. Τα ωραία αυτά τραπεζοκαθίσματα σε συνδυασμό με τις
τοιχοποιίες, το στρωμένο γύρω
– γύρω στην εκκλησία προαύλιο και τις άλλες εργασίες που
έγιναν στην εκκλησία τα προηγούμενα χρόνια έκαναν αυτό το
εξωκλήσι μας πανέμορφο. Στου
Σωτήρως οι αδελφοί Μπέλλου
έκαναν Δωρεά ένα μεταλλικό
πτυσσόμενο τραπέζι που θα
χρησιμοποιείται για το σήκωμα του Υψώματος, τους ευχαριστούμε θερμά. Μένει τώρα
οι αρχές να καθαρίζουν και να
συντηρούν το δρόμο προς τα
Κουκέϊκα ώστε να μπορούν να
έρχονται με αυτοκίνητο προσκυνητές και από το Καροπλέσι
στο πανηγύρι αυτό.


Στο προαύλιο του Μοναστηριού: στο κέντρο της πλακοστρωμένης πίστας του χορού
τοποθετήθηκε μεταλλικό ανοξείδωτο τραπέζι (διαστάσεων
1 Χ 1 μ.) που κατασκεύασαν οι


Προαύλιο Σωτήρως με τα τραπεζοκαθίσματα

αδελφοί Μπέλλου για να χρησιμοποιείται κατά την τελετή του
Υψώματος. Στην εκκλησία Γεννήσεως Θεοτόκου του Μοναστηριού μας οι αδελφοί Μπέλλου έκαναν Δωρεά 20 ωραιότατες καρέκλες οι οποίες τοπο-

κάτω από τον μεγάλο αιωνόβιο μαλόκεδρο τοποθετήθηκε
ωραίο μεταλλικό ανοξείδωτο
παγκάκι που είναι Δωρεά των
αδελφών Μπέλλου. Τους ευχαριστούμε θερμά. Έτσι το προαύλιο του Δημοτικού σχολείου

Προαύλιο Μοναστηριού με τα τραπεζοκαθίσματα

θετήθηκαν ήδη μέσα στο Ναό
αντικαθιστώντας τις φθαρμένες
παλιές. Έτσι ο χώρος του Μοναστηριού σε συνδυασμό με το
κτήριο κόσμημα του Κελιού, της
καλοσυντηρημένης εκκλησίας,
του καθαρότατου προαυλίου,
των καλαίσθητων τραπεζοκαθισμάτων κάτω απ’ τον πλάτανο
που πρόπερσι μπήκαν (πάλι με
Δωρεά των αδελφών Μπέλλου),
τα καταπράσινα έλατα (που ο
παπα-Βάϊος φύτεψε και τώρα
μεγάλωσαν) και τα παγκάκια
που μπήκαν στη σκιά τους, την
ωραία πόρτα, την πέτρινη βρύση και τόσα άλλα έγινε ωραιότατος. Δεν «…σου κάνει καρδιά» να φύγεις από εκεί.
 Στο προαύλιο του Σχολείου:

Προαύλιο ΑηΛιά με τα τραπεζοκαθίσματα

Νεράϊδας σε συνδυασμό με την
παιδική χαρά που συνεργείο
του Δήμου την συντήρησε τον
Αύγουστο βάφοντας όλα τα
παιχνίδια, την καινούργια πόρτα που με δαπάνες χωριανών
μας τοποθετήθηκε πρόσφατα
και το φροντισμένο κτήριο του
Σχολείου, είναι πολύ ωραίο. Μεγάλο πρόβλημα εκεί ήταν εδώ
και χρόνια η σερσεγκοφωλιά
στο μαλόκεδρο αλλά με πολλές προσπάθειες χωριανών μας
μάλλον εξολοθρεύτηκε φέτος.
 Στο προαύλιο του Αη – Γιώργη: με παραγγελία του εκκλησιαστικού Συμβουλίου οι αδελφοί
Μπέλλου κατασκεύασαν τα δύο
μακρόστενα (διαστάσεων 1,50
Χ 0,50 μ.) ανοξείδωτα μεταλλικά
τραπέζια τα οποία τοποθέτησε ο Κώστας Γ. Καραμέτος (με
Δωρεά την εργασία) στη θέση
που μοιράζουν τα κόλλυβα των
μνημοσύνων. Έτσι τώρα σε κάθε
μνημόσυνο οι μεγάλοι δίσκοι με
το στάρι τοποθετούνται πάνω σ’
αυτά μαζί με όλα τα άλλα που
μοιράζουν. Ομόρφυνε ακόμα
περισσότερο και με αυτά το
προαύλιο του Αη-Γιώργη μας.
Και είναι και πολύ εξυπηρετικά.
 Αγορά τραπεζιών και καρεκλών: με παραγγελία του
Εξωραϊστικού και Μορφωτικού
Συλλόγου μας οι αδελφοί Μπέλλου κατασκεύασαν 50 πτυσσό-
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Κι άλλο Υδροηλεκτρικό στο χωριό μας;
Ποια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας;

Α
Η Παπαδόβρυση έγινε στολίδι του χωριού μας

μενα (σπαστά) ανοξείδωτα μεταλλικά τραπέζια και 300 πλαστικές
καρέκλες. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν φέτος και θα χρησιμοποιούνται
πάντα για τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου το καλοκαίρι
στην πλατεία του χωριού. Τις 100 καρέκλες τις πλήρωσε ο Σύλλογος Αποδήμων. Τα τραπέζια και οι καρέκλες αυτές τοποθετήθηκαν
σε αίθουσα (κάτω από το Αγροτικό Ιατρείο) του Πνευματικού Κέντρου Νεράϊδας. Την αίθουσα καθάρισαν καλά (που ήταν σε αθλία
κατάσταση) η ταμίας του Συλλόγου μας Χρύσα Θάνου μαζί με τη
μητέρα της Ανθούλα, με προσωπική εργασία. Τις ευχαριστούμε
θερμά όπως επίσης ευχαριστούμε θερμά και τον χωριανό μας Ηλία
Μαλάμη που διέθεσε το αυτοκίνητό του για να μεταφερθούν εκεί
όλα αυτά κάνοντας πολλά δρομολόγια. Ευχαριστούμε επίσης πολύ
και τα πολλά νέα παιδιά που βοήθησαν στο φόρτωμα και ξεφόρτωμα αυτών.
 Στον Αη-Ταξιάρχη: κατασκευάζεται το νέο Οστεοφυλάκιο ένα
κτήριο κόσμημα.

Στην Παπαδόβρυση: φέτος το καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της καινούργιας βρύσης που είχαν αρχίσει από πέρυσι. Η
βρύση σκεπάστηκε με ωραία κεραμοσκεπή την οποία στηρίζουν
κολόνες πετρόχτιστες και την είσοδο στεφανώνει πετρόχτιστη καμάρα, περιφράχτηκε με ωραία κάγκελα, φωτίστηκε με ωραία φώτα,
ενώ το πλακοστρωμένο δάπεδο και οι ωραίες τοιχοποιίες παντού
γύρω συμπληρώνουν την ωραιότατη εικόνα. Το αποτέλεσμα δεν
μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Έγινε ένα αριστούργημα. Η παπαδόβρυση αποτελεί πλέον ένα κόσμημα για το χωριό μας, τη Νεράϊδα.
Όλα αυτά έγιναν με μεγάλες δαπάνες Δωρεά των αδελφών Φρόσως
και Μαίρης Μπακόλα εις μνήμην των Γονέων τους (Αλεξάνδρας και
δάσκαλου Κώστα Μπακόλα) και του Μπάμπη (Μαραβελάκη). Την
κατασκευή έκανε ο εξαίρετος χωριανός μας τεχνίτης Γιώργος Μητσάκης (με βοηθό το Δημήτρη Μακρή). Μπράβο σ’ όλους.



ναγνώστες μας ενημέρωσαν (προσκομίζοντας
σχετικά έγγραφα) πως
σχεδιάζεται να γίνει κι άλλο
Υδροηλεκτρικό στο χωριό μας.
Ο τίτλος του έργου είναι: «Μικρό
Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ)
ισχύος 2,6 MW, στο ρέμα Μπεσιώτη, Δ. Δ. Νεράϊδας, Δήμου
Ιτάμου του Νομού Καρδίτσας».
Εργοδότης του έργου αναφέρεται η εταιρεία «Υδροηλεκτρική
Ιτάμου Α. Ε.» και Μελετητής του
έργου η εταιρεία «Άξων Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε.». Το έργο,
λέει, θα εκμεταλλεύεται τα νερά
των 2 κλάδων (ρέματος Ρογάτα

Φ

πως είναι εντός του Δημοτικού
Διαμερίσματος (Δ. Δ.) Νεράϊδας, Δήμου Ιτάμου, και επειδή
η αρνητική απόφασή του Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) Νεράϊδας ισχύει φυσικά και γι’ αυτό
το έργο, ρωτάμε: Το Δημοτικό
Συμβούλιο Ιτάμου συζήτησε την
αίτηση αυτή; Αλλά και την άλλη
για του Σαρανταπόρου; Άν ναί,
παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσει τον κόσμο, μέσω της εφημερίδας μας, για το ποια είναι η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάμου για τα 2 πλέον
σχεδιαζόμενα αυτά Υδροηλεκτρικά;

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ

έτος που ο τόπος σάπισε από χιόνια και
ιδιαίτερα από βροχές
το Σαραντάπορο δεν είχε για
πολλές ημέρες το καλοκαίρι
πόσιμο νερό. Αυτό στάθηκε
αιτία να αναβάλουν τον ερχομό τους στο χωριό ή να αλλάξουν τόπο παραθερισμού πολλοί χωριανοί μας.
Η υπομονή αποδήμων και
μονίμων κατοίκων έχει εξαντληθεί, διότι το φαινόμενο αυτό
επαναλαμβάνεται αρκετά χρόνια και οι αρμόδιοι διστάζουν να
πάρουν αποφάσεις για οριστική
λύση του προβλήματος. Προσπαθούν να φτιάξουν ομελέτα

Κ

και ρέματος Πλατανόρεμα) του
Μπεσιώτη, παραπόταμου του
Μέγδοβα που συμβάλει σ’ αυτόν
4 Km νοτιοδυτικά του χωριού
Νεράϊδα.
Η γνώμη της τοπικής κοινωνίας για το έργα αυτά στο ποτάμι
μας είναι αρνητική και αυτό είναι
γνωστό σε όλους, με αντιδράσεις των φορέων μας, τόσο μέσω
των Συλλόγων όσο και του Τ. Σ.
Νεράϊδας το οποίο στις 30.4.09
πήρε ομόφωνη αρνητική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Επειδή το έργο αναφέρεται

χωρίς να σπάσουν τα αυγά. Αυτό
δε γίνεται.
Εάν με αυτή τη λογική της
ανευθυνότητας θέλουμε να πάει
μπροστά ο τόπος μας, τότε κάνουμε μεγάλο λάθος και δε θα
πρέπει να αισθανόμαστε και
τόσο υπερήφανοι γι’ αυτό. Περισσότερο δε οι υπεύθυνοι.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως
είναι καιρός να μελετήσουμε και
τις παρακάτω δυνατότητες, οι
οποίες κατά τη γνώμη μας, αποτελούν, τουλάχιστο, προς το παρόν την καλλίτερη δυνατή λύση:
1. Η υπάρχουσα δεξαμενή αρδεύσεως να μετατραπεί σε εφεδρική δεξαμενή ποσίμου ύδα-

τος και στη συνέχεια να συνδεθεί με το υδραγωγείο.
2. Να εμπλουτιστεί το δίκτυο
υδρεύσεως με το νερό της πηγής βαϊτσόρεμα και
3. Οι ποσότητες νερού που διαφεύγουν προς άλλες κατευθύνσεις από τις ήδη υπάρχουσες
υδρομαστεύσεις, να παροχετευτούν στο δίκτυο του οικισμού.
Έτσι θα έχουμε πάντα μία δεξαμενή εφεδρική (70 κ.μ.) γεμάτη με πόσιμο νερό, ένα δίκτυο
εμπλουτισμένο και δε χρειάζεται το επιφανειακό δίκτυο αρδεύσεως μέσα στο χωριό.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

αι της Άρτας το γιοφύρι να ήταν θα είχε τελειώσει η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού.
Ήδη βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης δημοτικής τετραετίας και ο βιολογικός καθαρισμός, παρά τις
υποσχέσεις των κατά περιόδους αρμοδίων ότι θα λειτουργούσε πριν από χρόνια, δε λειτούργησε ακόμη.

Πιστεύουμε πως η καθυστέρηση αποπεράτωσης
του έργου οφείλεται καθαρά για λόγους σκοπιμότητας και όχι στην έλλειψη χρημάτων, όταν σε άλλες
περιπτώσεις δόθηκαν χρήματα για έργα μικρότερης

σημασίας. Πάντως, όσοι εγκαινίασαν έργα προ των
εκλογών δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Επίσης ακούγεται πως οι τιμές σύνδεσης της αποχέτευσης κάθε σπιτιού με το κεντρικό δίκτυο θα είναι
ίδιες με εκείνες της Καρδίτσας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόταση δε θα υιοθετηθεί από
το δήμο, που γνωρίζει πολύ καλά την οικονομική
επιφάνεια των χωριανών μας.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Καραϊσκάκεια 2009

Μ

Ο Πρόεδρος Νεράϊδας κι άλλοι χωριανοί μας, με την Πρόεδρο του
Συλλόγου Μαυρομμάτας, στο πανηγύρι ΑηΓιαννιού (παραμονή 28.8.09
το βράδυ) στην πλατεία Μαυρομμάτας

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων Νεράϊδας (και η Ταμίας Αποδήμων) και
Μαυρομμάτας, με τον Δήμαρχο Βίννιανης κ. Ν. Γεωργίου, στο πανηγύρι ΑηΓιαννιού (ανήμερα 29.8.09) στο εξωκλήσι

ε μεγάλη επιτυχία
έγιναν και φέτος
τα «Καραϊσκάκεια»,
το Διεθνές αυτό Φεστιβάλ
Πολιτισμού (φέτος ήταν το
42ον) που γίνεται κάθε χρόνο
στην Καρδίτσα. Η διοργάνωση των εκδηλώσεων γίνεται
από την Ένωση Πολιτιστικών
Συλλόγων νομού Καρδίτσας,
σε συνεργασία με την Ιερά
Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος
& Φαναριοφερσάλων, τη Νομαρχία Καρδίτσας, το Δήμος
Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) και την
Τ.Ε.Δ.Κ.
Είναι μια εβδομάδα (φέτος
από 19 έως 26 Ιουνίου) γεμάτη
από πολιτιστικές εκδηλώσεις
που γίνονται, κάθε βράδυ,
τόσο στην κεντρική πλατεία
της πρωτεύουσας πόλης μας
όσο και στα περισσότερα χωριά του νομού μας. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν:
Συναυλίες, Θεατρικές Παραστάσεις, τον Καραϊσκάκειο
δρόμο, Μουσικά συγκροτήματα, Χορευτικά συγκροτήματα
απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και
ξένες χώρες και πολλά άλλα.

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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Η Διήγηση
του Σπύρου Δήμου

«Μας πέταγαν
ένα κομμάτι
ψωμί»
Από τα οχυρά
στο κάτεργο
Ο Σπύρος Δήμος, που γεννήθηκε το 1916 στο Μεγα Λάκκο Νεράϊδας, ήταν κληρωτός
του 1937, αλλά λόγω μιάς ξηράς
πλευρίτιδας πήρε ένα χρόνο
αναβολή και κατόπιν ακολούθησε την κλάση του 1939. Κόντευε
δε να απολυθεί αλλά καθώς
φαινόταν ο πόλεμος να πλησιάζει την Ελλάδα, παρέμεινε στη
μονάδα του, που κρατούσε την
αμυντική «Γραμμή Μεταξά» στα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο
οχυρό της Νυμφαίας. Ήταν Υποδεκανέας Πεζικού.
Όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί
στην Ελλάδα, την 6η Απριλίου
1941, δεν χρειάστηκαν παρά
τρείς ημέρες για να κυκλώσουν
και να εξουδετερώσουν τη
γραμμή των οχυρών και έτσι
υποχρέωσαν τους υπερασπιστές τους να παραδοθούν. Έτσι
θυμάται ο μπαρμπα-Σπύρος, με
τα χέρια ψηλά, αξιωματικοί και
οπλίτες βγήκαν από το οχυρό
και παραδόθηκαν στους κατακτητές. Από εκείνη τη στιγμή
αρχίζει και η προσωπική του
περιπέτεια, την οποία θυμάται
καλά και την αφηγείται με ιδιαίτερες λεπτομέρειες.
«... εγώ ήμουν σε ένα λόχο,
σε ένα ύψωμα. Είχε 10 πολυβό-

Χωριανοί μας (εν ζωή ακόμα σήμερα)
που πολέμησαν το 1940 – 41

Ό

λοι οι πατεράδες και παππούδες μας που ήταν το 1940 σε ηλικία από 20 έως 30 ετών
πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αγωνίστηκαν σκληρά «υπέρ βωμών και εστιών» εναντίων των φασιστών Ιταλών και ναζιστών Γερμανών στην πρώτη γραμμή των
αντίστοιχων Μετώπων της Ελληνοαλβανικής και Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Σήμερα το έτος
2009, 69 χρόνια μετά από τότε, μόνο δυο (2) απ’ αυτούς τους ήρωες χωριανούς μας βρίσκονται
ακόμα στη ζωή διάγοντας την ένατη δεκαετία του βίου τους.
Για τον έναν, τον αγαπητό χωριανό μας Γιώργο Σερ. Τσιτσιμπή, διαβάσατε όλοι την διήγησή του
την οποία δημοσιεύσαμε σε συνέχειες πρίν λίγα χρόνια από την Εφημερίδα μας όπως ακριβώς
τα είχε γράψει ο ίδιος. Για τον άλλο όμως, τον αγαπητό χωριανό μας Σπύρο Δήμο δεν ξαναγράψαμε. Έτσι λοιπόν φέτος, με την ευκαιρία της μεγάλης αυτής επετείου, του Έπους του ’40,
αναδημοσιεύουμε την συγκλονιστική διήγηση του Σπύρου Δήμου, στον Δημοσιογράφο Ηλία
Προβόπουλο, που δημοσιεύτηκε πέρυσι το φθινόπωρο (Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008) στην
μεγάλη εφημερίδα της πατρίδας μας «Ελευθεροτυπία». Στην προαναφερόμενη εφημερίδα, στο
ίδιο ένθετο, είχε δημοσιευθεί τότε και διήγηση του Γ. Τσιτσιμπή καθώς και 2 άλλων (ένας από
κάποιο χωριό των Τρικάλων κι ο άλλος από κάποιο χωριό της Φθιώτιδας). Και για τους 4 υπήρχε
φωτογραφία τους και στην πρώτη σελίδα, εκτός από τις μέσα σελίδες. Στο αφιέρωμά μας αυτό
φέτος θα βάλουμε όλη τη διήγηση του Σπύρου Δήμου (κατά των Γερμανών) και για το Γιώργο
Τσιτσιμπή (κατά των Ιταλών) θα ξαναβάλουμε τη συγκλονιστική στιγμή του τραυματισμού του
όπου έχασε το ένα του πόδι.
Η εφημερίδα λοιπόν «Ελευθεροτυπία», το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2008, στο ένθετο «Μαρτυρίες», στη σελίδα 36, έγραφε τα παρακάτω με τον εξής τίτλο:

λα προς όλες τις κατευθύνσεις και πάνω είχε ένα αντιαεροπορικό. Ήρθαν, μας
χτύπησαν. Δεν μπόρεσαν
να το σπάσουν γιατί ήταν
καλά οχυρωμένο, όλο τσιμέντα μέχρι μέσα. Κι έφυγαν, πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν άργησαν να πάνε,
είχαν μηχανοκίνητα. Μας
λέει ο διοικητής μας, ένας
Παπαδάκος Κωνσταντίνος
από την Καλαμάτα: Παιδιά,
δεν έχει ελπίδα τίποτα. Θα
παραδοθούμε. Ούτε πυρομαχικά έχουμε, ούτε τίποτα.
Αυτοί μπήκαν στο έδαφός
μας, εμείς δεν κάνουμε τίποτα εδώ πίσω που είμαστε. Και
καθώς μας είπε: τα χέρια επάνω,

Ο τραυματισμός του
Γιώργου Σερ. Τσιτσιμπή
Απόσπασμα από τη συγκλονιστική διήγηση του αγαπητού
χωριανού μας, που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες
από την Εφημερίδα μας το 2005.

Τ

ο απόγευμα, το βραδάκι που είχε βασιλέψει ο ήλιος μου λέει ο
Λοχαγός: «Να πάς στους ολμιστές (που έβαζαν στο αμυνόμενο Ιταλικό φυλάκιο - στην περιοχή κοντά στο Πόγραδετς) και
να τους πείς να ρίξουν όσα βλήματα έχουν και να φύγουν». Ξεκίνησα.
Πρίν φτάσω στους ολμιστές ήταν
ένα μέρος που βάζονταν από το
πυροβολικό, τους όλμους και τα βαρέα πολυβόλα των Ιταλών. Υποχρεωτικά έπρεπε να περάσω από εκεί.
Αποφασίζω να περάσω με άλματα.
Μόλις κάνω το πρώτο άλμα και πάω
να σηκωθώ για το δεύτερο, σκάει ένα βλήμα πιο πέρα. Από όλμο
ήταν, πυροβολικού ήταν; Δεν ξέρω.
Με χτυπάει ένα κομμάτι (θραύσμα)
μεγάλο, απ’ αυτό το βλήμα, κάτω απ’
το γόνατο. Διέλυσε το κόκαλο του
δεξιού ποδιού μου και βγήκε απ’ την άλλη μεριά! Το αίμα έφευγε
σφυρίζοντας, πως απολάς μια βρύση με πίεση! Αμέσως έχασα το
φώς μου!

Στα σκοτεινά βρίσκω τον ατομικό επίδεσμο. Σπάω το μπουκάλι με το λόδιο επάνω στην πληγή, βάζοντας τον επίδεσμο επάνω
και με τη γκέτα τα έσφιξα (…) Κάποια ώρα ήρθε το φώς μου. Το
αίμα είχε σταματήσει μόνο του. Κοιτάω το αίμα είχε κάνει ένα αυλάκι… πήγε αρκετά μέτρα. Μετά ήρθε το ρίγος! Να κρυώνω πολύ.
Τόσο που χτυπούσαν τα δόντια μου!
Λίγα μέτρα πιο πέρα ήξερα πως είχαν μεταφέρει μερικούς
σκοτωμένους στρατιώτες… Σέρνοντας σιγά – σιγά έφτασα

ανάταση ... βγήκαμε από το οχυρό και περίμεναν οι Γερμανοί
απ’ έξω.

»Ακολούθησε έλεγχος
εξονυχιστικός μην έχουμε
καμιά χειροβομβίδα. Μας
πήραν από εκεί και μας
πήγαν στην Ξάνθη με τα
πόδια, μπροστά εμείς και
πίσω μας αυτοί με όπλα
και μας κράτησαν σε στρατόπεδο αιχμαλώτων. Τους
αξιωματικούς δεν ξέρω
πού τους πήγαν. Έξω ήταν
τα συρματοπλέγματα και
ήταν φρουρά αυτοί γύρω.
Την ημέρα δε, μόλις χάραζε, πηγαίναμε για δουλειά.
Δουλειά... Μας έλεγαν,
αυτά που χάλασε το μηχανικό, τώρα θα τα φτιάξετε εσείς. Καρότσι δουλεύαμε
όλη τη μέρα. Πείνα; Δεν λέγεται.

στους σκοτωμένους στρατιώτες. Άνοιξα τους γυλιούς τους και
πήρα 2 κουβέρτες. Τη μία έστρωσα και με την άλλη σκεπάστηκα. Πέρασα εκεί όλη τη νύχτα. Λίγο πρίν φέξει, ακούω κουβέντα Ιταλών. Νόμισα ότι οι δικοί μας είχαν οπισθοχωρήσει. Όμως
στη συνέχεια ακούω μια κουβέντα ενός Λοχία από το Λόχο μας.
Τον φωνάζω και με αναγνώρισε κι αυτός. Έφερνε με δικούς μας
στρατιώτες μερικούς αιχμαλώτους Ιταλούς (…) Προσφέρθηκαν
οι αιχμάλωτοι Ιταλοί να με πάρουν στα χέρια. Ήταν όμως αδύνατον γιατί πονούσα πολύ. Χρειάζονταν οπωσδήποτε φορείο.
Μου λέει ο Λοχίας: «σε λίγο θα στείλω τραυματιοφορείς να σε
πάρουν». Σε λίγη ώρα ήρθαν 2
τραυματιοφορείς με φορείο (από
τη μονάδα του Πυροβολικού μας
που ήταν πιο πίσω) και με πήραν.
Στο δρόμο έβλεπα νερό σε κάτι
ρεματάκια και ζητούσα να πιώ
που διψούσα πολύ αλλά επειδή
δεν έκανε να πιώ αυτοί μου έλεγαν ότι δεν είναι καλό. Φτάσαμε
σε ένα ορεινό νοσοκομείο – σταθμό του Συντάγματος όπου ήταν
γεμάτο τραυματίες στα φορεία.
Εκεί μας έβλεπε ο γιατρός και μας
έδιωξε με φορτηγά αυτοκίνητα
για χειρουργείο που ήταν στην Κορυτσά. Φτάσαμε στο νοσοκομείο της Κορυτσάς το βραδάκι… Όλη νύχτα φώναζα απ’ τον
αβάσταχτο πόνο… Το πρωί με πήραν στο χειρουργείο… όταν
ξύπνησα ήμουν χωρίς καθόλου πόνο… ήρεμος… όμως είδα
την κουβέρτα σηκωμένη να στηρίζεται σε δυο ειδικά στεφάνια… κάνω έτσι με το χέρι μου την κουβέρτα και βλέπω το πόδι
μου κομμένο!... Αναστατώθηκα!... ότι είχε το κομοδίνο πάνω τά
’ριξα όλα κάτω!... Τότε ήρθε ο χειρούργος – ιατρός που με είχε
εγχειρήσει. Μου λέει: «παιδί μου αν δεν σου έκοβα το πόδι σου
σε λίγες ώρες θα πέθαινες διότι η μόλυνση προχωρούσε επικίνδυνα..»… Ήταν 12 Απριλίου του 1941… λίγες μόνο μέρες (9)
πρίν τη συνθηκολόγηση…
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Να σου πώ, όχι υπερβολικά, δεν
μας έδιναν καθόλου να φάμε.
Το πρωί έρχονταν χαράματα
ένας Γερμανός με το πιστόλι να
τσακιστούμε γρήγορα και άμα
αργούσαμε πυροβολούσε. Το
βράδυ μας έδινε ο Δήμος της
Ξάνθης. Τους επέτρεπαν να
μας δώσουν από ένα κομμάτι
ψωμί. Πέταγαν κομμάτια για να
πάρουμε όλοι από τόσο δα, να
ζήσουμε. Και έλεγαν, πήρατε
όλοι; Οι Γερμανοί, όμως, τίποτα
συσσίτιο. Μόνο δουλειά. Σε διάφορες μεριές, σε δρόμους, σε
γέφυρες. Καρότσι, αμμοχάλικα,
ό,τι ήθελαν αυτοί.
» Ήμασταν αιχμάλωτοι πλέον. Αλλουνούς, σε άλλο τομέα,
τους έζευαν και στο κάρο, μας
είπαν κάτι άλλα παιδιά. Τόσο
πολύ, να σύρουν το κάρο, όπως
τα βόδια. Σε άλλο φυλάκιο εκεί
δίπλα, μας έλεγαν συνάδελφοί
μας, τώρα που απολυθήκαμε.
Ένας από εδώ από το χωριό μας,
ο Ηλίας Παπαδάκης μας έλεγε:
Μας έζευαν στο κάρο όπως και
τα ζώα ακριβώς, μουλάρια ή
βόδια. Εκεί μείναμε 40 μέρες μέχρι τη συνθηκολόγηση. Κάποια
ωραία πρωία καταλάβαμε. Ήρθε
ένα αεροπλάνο και πέταξε κάτι
χαρτιά. Ύστερα ήρθε ένας Γερμανός, ταγματάρχης, δεν ξέρω
κι εγώ τι ήταν και μας λέει: Είστε
ελεύθεροι τώρα. Πήγαν στην
Κρήτη αυτοί στο μεταξύ ολούθε. Τότε μας άφησαν. Ήμασταν
όλοι, δεν πέθανε κανένας.
» Αλλά το πως ήρθαμε; Σε
συγκοινωνία δεν μας έβαλαν.
Εμείς ρωτώντας, που να ξέραμε
το έδαφος σε ξένο τόπο. Να περάσουμε Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, απ’ έξω από τη Θεσσαλονίκη, ρωτούσαμε πώς θα πάμε.
Και μας έλεγαν. Ρωτούσαμε. Και
από πείνα; Μας έδινε όμως ο κόσμος. Πείνα ήταν εκείνη τη χρονιά αλλά μας έδιναν. Ζητούσαμε,
τόσο δα ψωμάκι και μας έδιναν
οι άνθρωποι. Έτσι επιζήσαμε.
Όπως και τότε που μας πέταγαν
μέσα από το συρματόπλεγμα,
έτσι και τώρα. Το βράδυ πηγαίναμε σε κανένα χωριουδάκι.
Κοντά δεν θέλαμε μέσα. Ήταν
άνοιξη, ίσια να σγουλώσουμε
λίγο, να ξενυχτήσουμε. Για συνοδειά. Το πρωί σαν χάραζε ξεκινούσαμε. Τρείς ήμασταν και
δεν χωρίσαμε ντίπ. Ήμασταν και
οι τρείς φίλοι και ενωμένοι. Ένας
ήταν από εδώ χωριανός απ’ τη
Νεράϊδα, ο Γιώργος Βούλγαρης,
πεθαμένος τώρα, κι ένας από
τον Αμάραντο, ο Δημοσθένης
Καραγιάννης, κι αυτός πεθαμένος. Εμείς δεν χωρίσαμε μέχρι
που ήρθαμε στην Καρδίτσα. Κάναμε 12 μέρες, αλλά ήταν μεγάλη η μέρα. Στις 4 Ιουνίου ακριβώς φτάσαμε στην Καρδίτσα.
Όλο με τα πόδια. Απ’ έξω από
τη Θεσσαλονίκη, στα Τέμπη,
περάσαμε από τη γέφυρα. Ευτυχώς οι Γερμανοί στις γέφυρες
μας περνούσαν. Φοράγαμε κάτι
αρβύλες, όλο σειόνταν ... Φαΐ,
ζητάγαμε από τους ανθρώπους.
Μας έδιναν. Αν και ήταν πείνα
μας έδιναν, κανένας δεν αρ-
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νήθηκε, έτσι περνούσαμε την
ημέρα. Το βράδυ εκεί που κοιμόμασταν, ρωτάγαμε. Μήπως
έχετε λίγο ψωμάκι; Από αυτό
που έχουμε θα σας δώσουμε,
μας έλεγαν. Και ήρθαμε κάτω...
Όλοι οι στρατιώτες από εκεί
έτσι ήρθαν, αλλά εμείς δεν χωρίσαμε καθόλου. Βρίσκαμε στο
δρόμο παρέα άλλα παιδιά, περπατούσαν και αυτοί. Τα ίδια...
Αλλά εμείς δεν χωρίσαμε.
» Στην τσέπη μας δεν είχαμε, δεκάρα. Ψείρα όμως να
δείς... Γίναμε σκελετοί από την
πείνα και την ψείρα. Δεν μας
γνώριζαν οι δικοί μας. Κατεβήκαμε στη Λάρισα και από εκεί
Καρδίτσα. Γνωρίσαμε τον τόπο.
Γερμανοί γύριζαν παντού, μας
έβλεπαν αλλά δεν μας πείραζαν όμως. Νομίζω πως είχαμε
ένα χαρτί να μην μας πειράξουν
όταν μας έδωσαν το απολυτήριο να φύγουμε. Πάρτε αυτό το
χαρτί, να το δείχνετε ... μας είχαν
πεί. Στους Γερμανούς βέβαια σε
ποιόν άλλον;
» Στο χωριό ανεβήκαμε την
άλλη μέρα με τα πόδια. Αυτό
βέβαια δεν το είχαμε για τίποτα. Έκατσα καμιά εβδομάδα.
Βρήκαμε φαγητό στο σπίτι μας
και αναλάβαμε. Τότε μάθαμε
πως από το χωριό σκοτώθηκαν
2 παιδιά. Ο Δημήτριος Λιάπης
του Ανδρέα και ο Δημήτριος
Κοντογιάννης από την εξοχή.
Ο ένας από εδώ κι ο άλλος από
την εξοχή.
» Με τους άλλους βρισκόμασταν κάθε λίγο και λέγαμε τα
πάθια μας. Αυτόν από τον Αμάραντο τον έβρισκα συχνά στην
Καρδίτσα, τον Καραγιάννη. Ο
άλλος ήταν συγχωριανός μου,
κατεβαίναμε στην εκκλησία,
τον εύρισκα, τον Γιώργο κι έλεγε, τα πάθια μας έλεγε. Τα θυμάσαι; έλεγε. Τα θυμάμαι όλα... του
έλεγα.
■ Σήμερα ο Σπύρος Δήμος από
τότε ως το 1985, που συνενώθηκαν όλοι οι οικισμοί της περιοχής, ζούσε στο Μεγα Λάκκο
και κατόπιν στα Σαραντάπορα.
Ασχολήθηκε με τη γεωργία και
την κτηνοτροφία. Παντρεύτηκε
το 1942 την Ελένη Πλατσιούρη
και απέκτησε 4 κόρες. Ζεί με
τη γυναίκα του η οποία είναι
βαριά άρρωστη και τη φροντίζει ο ίδιος γιατί δεν μπορεί να
πληρώσει βοηθό για το σπίτι,
καθώς τα 300 ευρώ του ΟΓΑ
που παίρνουν σύνταξη ίσα –
ίσα που τους φτάνουν για τους
λογαριασμούς του μήνα!

Επιμέλεια: Ηλίας Προβόπουλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ
για ακόμα μια φορά τον αγαπητό
μας δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο γιατί μας έκανε και πάλι να
νοιώσουμε αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας για τον τόπο μας…
την «μικρή μας πατρίδα» όπως ο
ίδιος συνηθίζει να λέει… Θερμά
ευχαριστώ απ’ όλους μας. Στον
αγαπητό μας χωριανό Σπύρο
Δήμο ευχόμαστε να είναι πάντα
καλά και τον ευχαριστούμε για τη
διήγησή του.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Γράφει Ο Δικηγόρος Ηλίας Β. Σπινάσας

«Τα στραβά, τα ανάποδα, το ναυάγιο
και τα παραπατήματα»

Τ

α λόγια αυτά, ταιριάζουν απόλυτα, στην κατάληξη της μεθόδευσης του σχετικού αιτήματος, της εταιρείας του κ. Ιωάννη
Σηφάκη, για την κατασκευή «μικρού υδροηλεκτρικού έργου»
στο «ρέμα» Σαρανταπόρου.
Κάπως έτσι στραβά και ανάποδα ξεκίνησε και η εταιρεία του κ.
Σηφάκη, ο οποίος, όχι μόνο, αγνόησε, αλλά επέδειξε και περιφρόνηση στα δικαιώματα για το περιβάλλον της κοινωνίας και των πολιτών της, αφού στηρίχθηκε, όπως ο ίδιος ομολόγησε στη συνέλευση και ομολογεί άλλωστε σε σχετικά προς τούτο υπομνήματα,
στα «θεσμοθετημένα» όργανα του Δήμου, δηλαδή στη γνωστή
πλέον απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιτάμου και
μόνο, και μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέλευση, χωρίς
την ύπαρξη προηγούμενης περιβαλλοντικής μελέτης και της
αναγκαίας προς τούτο αιτιολογίας, για τη λήψη μιας τέτοιας
απόφασης.
Ωσαύτως επίσης, δεν έλαβε υπ’ όψιν του, ως φαίνεται, ο κ. Ιωάννης Σηφάκης ότι, ο ήλιος, ο αέρας, το νερό, τα ποτάμια, τα βουνά
και τα δάση, ανήκουν σε όλους τους πολίτες, είναι στην ουσία,
το κοινό τους σπίτι, και δεν είναι περιουσία κανενός, και τον πρώτο
λόγο τον έχουν οι πολίτες, όχι μόνο, της τοπικής, κοινωνίας, αλλά και
οι πολίτες ολόκληρης της κοινωνίας, όπου κι αν ζουν.
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανέκυψε πλέον και ζήτημα ηθικής τάξεως και τούτο γιατί:
Στις 8-8-2009, Σάββατο βράδυ, χωρίς καμμία προς τούτο σχετική ενημέρωση, έλαβε χώρα και ύστερα από εσπευσμένη προς
τούτο ανακοίνωση του Δήμου, έκτακτη γενική συνέλευση των κατοίκων, αρχικά στα Σαραντάπορα και στη συνέχεια στη Νεράϊδα.
’ αυτή συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, και ο κ. Δήμαρχος κ.
Βασίλειος Τσαντήλας, καθώς και ο κ. Ιωάννης Σηφάκης, οι
οποίοι, αφού επιχείρησαν αρχικά να στηρίξουν και να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους, ανεπιτυχώς
βέβαια, προκαλώντας προς τούτο και θύελλα αντιδράσεων και
αντιπαραθέσεων αφενός, αφετέρου στη συνέχεια επιχείρησαν να
διασκεδάσουν, τους φόβους και τις ανησυχίες της κοινωνίας, όπως
αυτές είχαν εκφρασθεί σε διάφορα δημοσιεύματα και σε υπομνήματα, που είχαν υποβληθεί, προς τις αρμόδιες αρχές, με «δέλεαρ» αντισταθμιστικά δήθεν ωφέλη της Νεράϊδας, που θα προέκυπταν από την κατασκευή και την λειτουργία του υδροηλεκτρικού
αυτού έργου, αμφιβόλου μάλιστα νομιμότητας, και προκειμένου
(με την μορφή εξαγοράς των συνειδήσεων) να καμφθούν ή να μετριασθούν οι αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας, για το έργο,
και για το περιβάλλλον, χωρίς φυσικά στην ουσία κανένα προς
τούτο αντίκρυσμα.
Παραλλήλως δε, επέδειξαν συνάμα, οψίμως βέβαια και ευαισθησία για το περιβάλλον.
άλιστα ο κ. Ιωάννης Σηφάκης, έφθασε στο σημείο, ν’ αποδεχθεί, ενώπιον της συνελεύσεως, τους φόβους και τις
ανησυχίες μας, για τις ανεπανόρθωτες καταστροφικές
και ζημιογόνες συνέπειες που θα προκαλούντο στο περιβάλλον, από την κατασκευή του έργου, ως βάσιμες και δικαιολογημένες!!!
Όμως το ερώτημα, που ανακύπτει είναι:
Γνώριζε ο κ. Ιωάννης Σηφάκης και κατ’ επέκταση ο κ. Δήμαρχος, ότι στις 4-8-2009 είχαν ήδη ναυαγήσει οι ενέργειές του, γιατί
το ΥΠΕΧΩΔΕ, με σχετικό προς τούτο έγγραφό του, στην ουσία είχε
λάβει θέση αρνητική, για το έργο, λόγω ελλείψεως των αναγκαίων προς τούτο προϋποθέσεων, καθώς και της απαιτούμενης ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής μελέτης;
Γιατί, αν το γνώριζε (και το είχε αποκρύψει) χωρίς να ενημερώσει τη συνέλευση, σχετικά για το έγγραφο αυτό, τότε, το όλο θέμα
λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, και δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
Πάντως εμείς, που συμμετείχαμε στη συνέλευση, χωρίς καμμία
προς τούτο σχετική ενημέρωση, δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη του
σχετικού εγγράφου, καθότι, είχε κοινοποιηθεί, το σχετικό έγγραφο,
στους συλλόγους, μεταγενέστερα της συνελεύσεως και κατά την
διάρκεια των θερινών διακοπών.
Ο κ. Ιωάννης Σηφάκης οφείλει να δώσει μία πειστική όμως απάντηση στο ως άνω αιωρούμενο ερώτημα.
μείς πάντως από την πλευρά μας και από αυτό το βήμα, γνωστοποιούμε μεταξύ των άλλων, και στον κ. Ιωάννη Σηφάκη, ότι,
όχι μόνο, οφείλουμε αλλά και υποχρεούμεθα να συνεχίσουμε με ευθύτητα και ειλικρίνεια και με κάθε προς τούτο νόμιμο τρόπο και μέσο, να αγωνιζόμεθα, για την προστασία του περιβάλλοντος, για να μην στραφεί εναντίον μας, και το οποίο περιβάλλον,
στην ουσία αποτελεί, και την πηγή όλων των μορφών της ζωής
και οφείλουμε να το παραδώσουμε στις επερχόμενες «γενιές», αν
όχι καλύτερο, από απόψεως λειτουργικότητας και βιοποικιλότητας,
τουλάχιστον, όπως μας το παρέδωσαν οι πρόγονοί μας.

Σ

Μ

Ε

Αθήνα Σεπτέμβριος 2009
Ηλίας Β. Σπινάσας
Δικηγόρος Αθηνών
Και αντιπρόεδρος του
«Συνδέσμου αποδήμων της κοινότητας Νεράιδας»
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Το Έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ
για το Υδροηλεκτρικό που
κοινοποιήθηκε στους Συλλόγους
Το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, από την Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος, με ημερομηνία 4.8.09 και αρ. πρωτ. 143139,
με θέμα «Διαβίβαση της ΜΠΕ του έργου Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο ρέμα Σαρανταπόρου, δήμου Ιτάμου,
νομού Καρδίτσας, ισχύος 2,3 MW, της εταιρείας Ιωάννης
Σηφάκης, Ενεργειακή Α. Ε.» μεταξύ άλλων λέει και τα
εξής:
Ι Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων του έργου αυτού σας διαβιβάζουμε τον υποβληθέντα
στην υπηρεσία μας φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) όπως συμπληρώθηκε με τα υπόλοιπα
στοιχεία και παρακαλούμε:
1) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Καρδίτσας για την δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και για την αποστολή στην
υπηρεσία μας της γνωμοδότησής του και των απόψεων και
προτάσεων που τυχόν διατύπωσαν οι πολίτες και φορείς
εκπροσώπησής τους, εντός 40 εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή του φακέλου…
2) Τη Δ/νση Πολεοδομίας, Πολεοδομικών έργων, Υποδομής & Ποιότητας ζωής της Ν. Α. Καρδίτσας, να λάβει
γνώση της ΜΠΕ και να διαβιβάσει στην υπηρεσία μας τις
παρατηρήσεις της επί της ΜΠΕ και κυρίως συγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους για την αντιμετώπιση των όποιων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αυτού…
3) Τις άλλες Υπηρεσίες προς τις οποίες διαβιβάζεται η
ΜΠΕ να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις τους επί της ΜΠΕ,
κατά τα προβλεπόμενα…
ΙΙ Διευκρινίζεται ότι:
1) Η γνωμοδότηση της ΛΔ’ Εφορείας Προϊστορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων και της 19ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, ζητείται και επί της ΜΠΕ, παρότι γνωμοδότησαν επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
κατόπιν δικού τους αιτήματος…
2) Η γνωμοδότηση των Δ/σεων Υδάτων Περιφερειών
Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας, Δυτ. Ελλάδας και Ηπείρου ζητείται διότι το ρέμα Σαρανταπόρου εμπίπτει στη λεκάνη απορροής του Αχελώου… γιαυτό θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση
των Γεν. Γραμματέων των Περιφερειών αυτών… δεδομένου ότι δεν έχει οριστεί μια Περιφέρεια ως αποκλειστικά
αρμόδια…
3) Η γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
Ν. Α. Καρδίτσας ζητείται γιατί τμήμα του αγωγού εκτροπής του έργου θα τοποθετηθεί υπό ή εγγύς του ερείσματος
Επαρχιακής Οδού που διέρχεται από την περιοχή…

ΙΙΙ Τέλος σας γνωρίζουμε ότι μετά την παρέλευση της
προθεσμίας των 40 ημερών, και ανεξάρτητα εάν έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις και
παρατηρήσεις, εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες η απόφαση
έγκρισης ή μη των περιβαλλοντικών όρων για το έργο ή τη
δραστηριότητα, σύμφωνα με το νόμο… Ν. 1650/86 και την
ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003.
Οι υπογραμμίσεις δικές μας.

Μ

ε την διεθνή σύμβαση για το περιβάλλον,
που υιοθετήθηκε στις 25 Ιουνίου 1998,
στο Aarhus της Δανίας, και κυρώθηκε με
το νόμο 3422/2005 από την Ελληνική Δημοκρατία, δίνεται το δικαίωμα
στον πολίτη, για πρώτη
φορά στην ανθρώπινη ιστορία, να μπορεί,
είτε από μόνος του, είτε μαζί με άλλους, να
εκφράζεται και να ενεργεί καθημερινά και
να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, για
το περιβάλλον, και να προσφεύγει στη δικαιοσύνη.
Μάλιστα, του αναγνωρίζεται όχι μόνο, το
δικαίωμα να ζει σε περιβάλλον κατάλληλο για την
υγεία και την ευημερία του, αλλά και το καθήκον, να προστατεύει το περιβάλλον, για να ωφελούνται οι παρούσες και οι
μέλλουσες γενιές.
Επειδή η διεθνής αυτή σύμβαση αποτελεί τη μεγαλύτερη
κατάκτηση του πολίτη, στην ανθρώπινη ιστορία, καθώς και τη
μεγαλύτερη επαναστατική πράξη, στο κοινωνικό γίγνεσθαι, η
οποία και καταγράφεται, σε νομικό κείμενο, δεσμευτικό, σε διεθνές επίπεδο,
προτείνω,
να δημοσιευθεί, έστω και τμηματικά, στην εφημερίδα μας, για
να γνωρίζει ο πολίτης, τα δικαιώματά του, για το περιβάλλον.
Αθήνα Σεπτέμβριος 2009
Ο Δικηγόρος
Ηλίας Β. Σπινάσας
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
l l l Καλοκαίρι 2009… ως σταθμός θα μείνει στην ιστορία του
χωριού μας … η στήλη ευχαριστημένη στον υπερθετικό βαθμό
… αφού χρόνια τώρα το κύριο
ζήτημα σχολιασμού ήταν αυτοί
οι δρόμοι … και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου (δρέποντας τους
καρπούς των αγώνων μας) και
άρχισε να γίνεται το όνειρο πράξη … Κορίτσα – Τριφύλλα
άσφαλτος (γιατί άραγε εκεί δεν
έγινε τσιμεντένιο αυλάκι;) …
εντατικές εργασίες από Νεράϊδα
μέχρι Τριφύλλα όπου μέχρι του
χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε
άσφαλτο (Ιούνιο και Ιούλιο γιατί άραγε δεν δούλεψαν καθόλου
εδώ;)… 1.700 μ. από τα Γιαννουσέϊκα προς Νεράϊδα άσφαλτος
… (όπου θα ήταν 1.700 + 2.000 =
3.700 μ., … δηλ. περίπου 4 χλμ.,
… δηλαδή μέχρι το Μοναστήρι
θα είχαμε σήμερα άσφαλτο) …
αλλά … νάτες πάλι μπροστά μας
οι 500.000 ευρώ! l l l Δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε … δεν
μπορούμε να ξεχάσουμε ότι κάποιος για να μην πάνε στα προσήλια (τι στιγμή που γίνονταν
ενέργειες γιαυτό) και να έχουμε
σήμερα άσφαλτο απ’ το χωριό
μέχρι το Μοναστήρι… παραποιούσε συστηματικά το έργο από
«Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση
Νεράϊδας» που μελετήθηκε χρηματοδοτήθηκε-δημοπρατήθηκε… σε «Ίταμος – Γιαννουσέϊκα – Μοναστήρι» l l l δεν
ξεχνάμε ότι ο δρόμος μέχρι το
Μοναστήρι είναι σήμερα σ’ αυτά
τα χάλια γιατί χρόνια τώρα κάποιος καθ’ ύλην αρμόδιος αδιαφόρησε παντελώς για τη συντήρησή του… ποτέ δεν έβαλε το
γκρέϊντερ του να καθαρίσει αυλάκια-τεχνικά να φεύγουν έξω
τα νερά των βροχών …(να θυμίσουμε πως η συντήρησή του είναι ευθύνης Δήμου) l l l δεν
ξεχνάμε ότι κάποιος αντί να πάει
όταν έγινε η κατολίσθηση την
άνοιξη την ίδια μέρα εκεί και να
επιβλέπει το άμεσο καθάρισμά
της … κράτησε το δρόμο κλειστό για μήνες… αν θυμάστε είχαμε κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου καιρό πολύ πρίν ότι
αυτά θα καταστρέψουν πολιτικές καριέρες… και ο του θάματος… πρίν αλέκτωρ λαλήσει
τρείς … συνέβη κι αυτό l l l 3
4ετίες (12 χρόνια) Καποδιστριακή διοίκηση και ακόμα σπάμε τα
αυτοκίνητά μας στους ξεχαλιθαρωμένους δρόμους … μπορείς σήμερα να πάς να πάρεις 1
κιλό πέστροφες απ’ το ιχθυοτροφείο προς Μαντάνια; …θα σπάσεις το Ι.Χ. σου! … μπορείς να
κάνεις μια βάφτιση, λειτουργία
σε ΑηΛϊά, Σωτήρως, Μοναστήρι; …μόνο με 4Χ4 θα μπορέσεις!… μπορείς να κινηθείς με Ι.
Χ. προς Απόσκιο - Καραουλάκι
– ΨηληΒρύση; (ο δρόμος αυτός
εξυπηρετεί και κτηνοτροφικές
μονάδες)…θα βρείς αποκάτω σε
εκατό μεριές! l l l Κατάντια …
Λίγο χαλίκι βρε παιδιά … δίπλα
μας είναι … φορτηγά έχετε, μηχανήματα σας έδωσε για αυτή
τη δουλειά το κράτος… βάλτε
τα να δουλέψουν … που είναι το
ενδιαφέρον και ο σχεδιασμός

από τη Δημοτική Αρχή;… να
κόψει κι ένα κονδύλιο γιαυτά …
τις βασικές υποδομές… αλλά
(όπως θα δούμε στη συνέχεια) η
Δημοτική Αρχή ασχολείται με
ότιδήποτε άλλο εκτός απ’ αυτά
… και θα πούμε λεπτομερώς με
τι ασχολείται για να το ξέρουν
όλοι… l l l Είδηση σημαντική
είναι που έγινε φέτος στη Νεράϊδα Λαϊκή Συνέλευση (Λ. Σ. από
δώ και κάτω για οικονομία χώρου) … παρουσία της Δημοτικής
Αρχής (Δ. Α. από δώ και κάτω)
… δεν έχει κανένα νόημα … να
κάτσουμε να λέμε από εδώ τι ειπώθηκε αφού αυτά τ’ άκουσαν
όλοι απ’ τα μεγάφωνα που ακούγονταν σ’ όλο το χωριό… εμείς
θα αναφερθούμε σε μερικές λεπτομέρειες που εκτενώς συζητήθηκαν τις επόμενες μέρες στα
καφενεία … μέχρι λοιπόν τις 10
παρά τέταρτο το βράδυ του
Σαββάτου 8 Αυγούστου 2009,
ουδείς γνώριζε ότι θα γίνει εκείνο το βράδυ Λ. Σ. …σύμφωνα
με όσα ανέφερε ανακοίνωση
που τοιχοκολλήθηκε πρίν μερικές μέρες… εκείνο το βράδυ
στις 8 μ.μ. ο Δήμαρχος Ιτάμου
θα έκανε εκδήλωση απόδοσης
τιμής στον αείμνηστο Τάκη και
καλούσε το χωριό να παραβρεθεί στην πλατεία… όταν λοιπόν
τελείωσε η εκδήλωση (που άρχισε και με 2 ώρες καθυστέρηση)
εμβρόντητοι ακούσαμε πως
απόψε θα γίνει και Λ. Σ. με την
ευκαιρία της παρουσίας της Δ.
Α. στο χωριό μας …(δεν μπορούσε βλέπετε νάρθει άλλο βράδυ είχε άλλες ασχολίες όπως θα
δούμε παρακάτω)… παίρνοντας
το λόγο η Δ. Α. είπε πως επειδή
είναι εδώ απόψε ο επιχειρηματίας που σχεδιάζει να φτιάξει το
Υ/Η θα συζητήσουμε γιαυτό το
θέμα μόνο και τίποτα άλλο … η
πρότασή του προκάλεσε (όπως
ήταν αναμενόμενο) θύελλα αντιδράσεων αφού ήταν η πρώτη
φορά στα 3 χρόνια της θητείας
του που ερχόταν στην πλατεία
του χωριού μας για συζήτηση…
έτσι δέχτηκε να μιλήσουμε για
λίγο (για 5 λεπτά) για τα προβλήματά μας και αμέσως να αρχίσουμε για το Υ/Η… όπως ήταν
αναμενόμενο όμως τα χρονίζοντα προβλήματα ξεπέρασαν την
1 ώρα κι έτσι πρέπει να γραφούμε στο βιβλίο Γκίνες που το Σαββατόβραδο της 8.8.09 ήμασταν
το μόνο χωριό την Ελλάδα που
στην πλατεία του γίνονταν Λ. Σ.
στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα…
l l l Κι από εδώ αρχίζουν οι
απορίες και τα ερωτήματα …
ήταν κατάλληλη η μέρα του
Σαββάτου 8.8.09 και μάλιστα
αυτές οι ώρες για να γίνει η σημαντικότατη αυτή Λ. Σ.;… αυτό
το βράδυ ήταν στο χωριό στην
κυριολεξία όλοι οι απόδημοι…
παιδιά, εγγόνια, νύφες, γαμπροί,
συμπέθεροι, συγγενείς, φίλοι
κ.λ.π. … κάθε οικογένεια ήθελε
να καθίσει στο καφενείο ή στην
ψησταριά να φάνε ένα σουβλάκι και να κουβεντιάσουν μεταξύ
τους… έτσι λοιπόν άλλοι κρατούσαν τραπέζι και περίμεναν
τους άλλους να έρθουν απ’ την
πλατεία… άλλοι κάθονταν λίγο

στο τραπέζι και μετά σηκώνονταν να πάνε στην πλατεία ν’
ακούσουν … ο πατέρας κι ο
παππούς στην πλατεία, η μάνα
στο τραπέζι έστελνε τα παιδιά
να τους πουν να έρθουν γιατί
ήρθαν τα σουβλάκια… κωμικοτραγικές καταστάσεις l l l Γιατί
λοιπόν δεν έγινε μια ανακοίνωση της Δ. Α. λίγες μέρες πρίν ότι
την τάδε μέρα θα γίνει Λ. Σ. παρουσία μάλιστα και του επιχειρηματία; … Γιατί τόση βιασύνη
μέσα σ’ ένα Σαββατόβραδο να
γίνουν 2 Λ. Σ. (μια στα Σαραντάπορα και μια στη Νεράϊδα)
και μια εκδήλωση τιμής; … Χάθηκαν οι άλλες μέρες, οι καθημερινές; … να έρθει μια καθημερινή μέρα απ’ τις 7 μ.μ. να
καθίσουμε και να συζητήσουμε
ήρεμα για 2 ώρες; … αλλά όπως
είπε κι ο δικηγόρος όλα αυτά
ήταν άκυρα (κολοβά) και ως μη
γενόμενα… μ’ αυτές τις μεθοδεύσεις… Παροιμιώδεις όμως
θα μείνουν, όπως συζητούνταν
στα καφενεία, 2 αποφθέγματα
της Δ. Α. l l l Σε ερώτηση που
έγινε για την αθλιότητα των
δρόμων αρμοδιότητας Δήμου
απάντησε: «Για το γκρέϊντερ δεν
είμαι εγώ υπεύθυνος αλλά είναι
ο αντιδήμαρχος»… λόγια Δημάρχου (σ. σ. για το γκρέϊντερ
του Δήμου του) που θα μείνουν
στην ιστορία… Σε ερώτηση για
την αθλιότητα του δρόμου προς
το Νεκροταφείο Νεράϊδας απάντησε: «εγώ δεν φέρω ευθύνη
γιαυτό αλλά ο Πρόεδρος ο οποίος αν θέλετε ας διαθέσει εκεί τη
ΣΑΤΑ που αναλογεί στο χωριό
σας»… λές και θα γίνουν όλα
στο χωριό με τα χίλια ευρώ της
ΣΑΤΑ!… εδώ να πούμε κάτι
που όλοι παρατήρησαν (αφού
ήταν εξόφθαλμο)… και συζητήθηκε … η επιεικώς απαράδεκτη
πολιτικά στάση της Δ. Α. προς
υφισταμένους συνεργάτες της…
δεν είναι πολιτική ωριμότητα
κύριε να φορτώνεις τις δικές
σου ανεπάρκειες στον υφιστάμενό σου… πόσο μάλλον όταν
εκείνος σε περνάει στο Β’ Γύρο
με τους σταυρούς που συνέλεξε… ο αμοραλισμός κι ο πολιτικαντισμός στο αποκορύφωμά
τους l l l για την αφ’ υψηλού
(υπεράνω) διάγνωση της δευτερολογίας περί των σχέσεων μεταξύ των φορέων μας … ένα
λέμε: ευσεβείς πόθοι σας… η
ιστορία λέει πως (διαχρονικά)
κάθε εξουσία θέλει το διαίρει
και βασίλευε … δεν πέφτουμε
λοιπόν στην παγίδα l l l Για το
Υ/Η τη στιγμή που ακόμα και το
Τ. Σ. πήρε ομόφωνη αρνητική
απόφαση, η Δ. Α. συνέχιζε στην
πλατεία να επιχειρηματολογεί
υπέρ του, επικαλούμενη το καλό
της Ελλάδας… Λες και θα σωθεί η χώρα μας με τα μόλις 2 MW
που είναι αμφίβολο αν ποτέ παράγονταν έστω κι αυτά… πολλά
ακόμα θα λέγαμε για τη Λ. Σ.
αλλά δεν έχει χώρο και σταματάμε εδώ l l l Πάμε τώρα να
αναφέρουμε μερικά δημοσιεύματα των Καρδιτσιώτικων εφημερίδων… για να δείτε με τι
ασχολείται η Δ. Α. … (τα αποκόμματα των τοπικών εφημερί-

δων είναι στη διάθεση του καθενός) … γιατί όταν κάποιος
στέλνει συνέχεια (κάθε μέρα)
Δελτία Τύπου (Δ. Τ.) στις εφημερίδες, με τα γραφόμενα αυτών των Δ. Τ., δημιουργείται μια
εικόνα στον μη έχοντα ιδίαν
αντίληψη της πραγματικότητος
… Μια εικόνα λοιπόν που δημιουργήθηκε σ’ ένα τέτοιο άνθρωπο διαβάζοντας Δ. Τ. ήταν πως
η Νεράϊδα είναι το μόνο χωριό
του Δήμου Ιτάμου που έχει
Μνημείο Πεσόντων … Από πού
βγαίνει αυτό; … Μα αφού σε
όλα τα άλλα χωριά του Δήμου
μας η Δ. Α. έστησε Μνημεία Πεσόντων και τα εγκαινίασε με λαμπρές εκδηλώσεις και μεγάλη
προβολή μέσω του τύπου…
Ακούστε λοιπόν: 10/5/09 εγκαίνια Μνημείου Πεσόντων στο
Καλλίθηρο, 14/5/09 εγκαίνια
Μνημείου Πεσόντων στο Αμπελικό, 19/7/09 εγκαίνια Μνημείου
στη Ραχούλα, 15/8/09 εγκαίνια
Μνημείου στον Αμάραντο,
16/8/09 εγκαίνια Μνημείου στην
Καστανιά… στα κείμενα που
δημοσιεύονταν αναφέρονταν
και όλα τα ονόματα των πεσόντων κάθε χωριού… όπως βλέπετε μόνο στο δικό μας χωριό
δεν είχαμε εγκαίνια Μνημείου
Πεσόντων… πρέπει να αισθανόμαστε λοιπόν υπερήφανοι… Το
με τι λεφτά έγιναν αυτά είναι
μια λεπτομέρεια που δεν αναφέρονταν στα Δ. Τ. l l l Τι άλλα
διαβάσαμε το καλοκαίρι στα Δ.
Τ.; … Διαβάσαμε (24/6/09) ότι η
Δ. Α. είχε συνάντηση με επιχειρηματίες στον ξενώνα «Ονείρων
Άκρη» της Καστανιάς όπου είχαν μακρά φιλική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων … Στις
26/6/09 η Δ. Α. είχε συνάντηση
με τον πρόεδρο των Ρομ ν. Λάρισας και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρομ κ. Νίκο
Παϊτέρη και με την πρόεδρο των
επαναπατρισθέντων Ποντίων
από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κα Χριστίνα Σολωμίδου… στη συνάντηση λέει
που έγινε στο Δημαρχείο οι 2
πρόεδροι ευχαρίστησαν τη Δ. Α.
για την ευαισθησία και το
έμπρακτο ενδιαφέρον προς τις
μειονότητες και τους επαναπατρισθέντες μετανάστες … Στις
27/6/09 είχε συνάντηση με τον Δ/
ντή του Νοσοκομείου Καρδίτσας (στο Νοσοκομείο) για θέματα υγείας μεταξύ αυτών συζητήθηκε
λέει
το
θέμα
υγειονομικής περίθαλψης των
αθιγγάνων, η αναγκαιότητα
ίδρυσης Κέντρου Υγείας στη
Λίμνη Πλαστήρα κ.λ.π. … Στις
10/7/09 (Τετάρτη βράδυ) έκανε
επίσκεψη στους Σοφάδες όπου
συναντήθηκε με στελέχη, μέλη,
φίλους του κόμματος και μίλησε
ως υποψήφιος βουλευτής σε κατάστημα της πόλης των Σοφάδων όπου οι παρεβρισκόμενοι
επικρότησαν τις πολιτικές θέσεις
και απόψεις του και του εξέφρασαν την υποστήρηξή τους …
Στις 25/7/09 η Δ. Α. επισκέφτηκε
τον Δήμαρχο Μουζακίου (σ.σ.
να θυμίσουμε πως, τότε, την
άνοιξη του 2007 είχε πεί πως ο
Δήμος Ιτάμου είναι έξω απ’ το

«ΠΙΝΔΟΣ», τα είχατε διαβάσει
εξάλλου
στην
εφημερίδα
αυτή)… όπου εκεί στο Μουζάκι
την Πέμπτη 23/7/09 το μεσημέρι,
μετά την ενημέρωση που είχε
εξέφρασε την θερμή υποστήριξή
του για τη λύση των προβλημάτων της Αργιθέας όπως σύραγγα Τυμπάνου, φράγμα Μουζακίου, δρόμοι κ.λ.π…. ο τίτλος
του Δ. Τ. ήταν : «Μία εποικοδομητική συνάντηση» l l l Στις
12/8/09 Δ. Τ. μας ενημέρωσε πως
την Πέμπτη 13/8/09 θα επισκέπτονταν το πρωί 6 χωριά της
Νευρόπολης και το βράδυ θα
συμμετείχε στις Λ.Σ. Ανθηρού
και Καροπλεσίου 8 και 9 μ.μ.
αντίστοιχα (το ίδιο βράδυ που
είχε το χορό ο Σύλλογος Νεράϊδας - ίσως γιαυτό δεν ήρθε)…
Στις 14/8/09 Δ. Τ. μας ενημέρωσε πως η Δ. Α. είχε συνάντηση
με τον Υπουργό Οικονομικών
(του κράτους) της Γεωργίας!…
στην Ι. Μ. Πέτρας Καταφυγίου
(την οποία ο Υπουργός επισκέφθηκε γιατί είχε προσωπικές
σχέσεις με τον Ηγούμενο π. Διονύσιο) όπου μετά τον εσπερινό
παρακάθισαν στην Τράπεζα και
είχαν εκτενή διάλογο… (όλα τα
Δ. Τ. συνοδεύονταν με φωτογραφίες) … Στις 11/7/09 είδαμε
για πρώτη φορά διαφημιστικό
στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Η Αλήθεια» όπου λαμβάναμε όλοι επισήμως γνώση πως
η Δ. Α. ενδιαφέρεται να είναι
υποψήφιος βουλευτής… από
τότε και μετά άρχισε πιο εντατικά ο αγώνας προς αυτή την κατεύθυνση με πλήθος επισκέψεων
στα χωριά του νομού μας όπως
π.χ. Αρτεσιανό, Καλλιφώνι, Μεσενικόλα, κ.λ.π. όπως ανάλογα
Δ. Τ. κάθε μέρα μας ενημέρωναν l l l Κλείνοντας να αναφέρουμε και 3 κείμενα που αφορούσαν πρόβλημα χωριού του
Δήμου μας … (ύδρευση Αμαράντου)… Στις 4.8.09 με τίτλο:
«πάλι χωρίς νερό ο Αμάραντος»
κείμενο συνδημότη μας αφού
περιέγραφε εκτενώς το πρόβλημα κατέληγε: «…διότι καλά και
άγια τα θεάματα, τα μνημεία, τα
ηρώα, οι γιορτές και τα πανηγύρια, τα καταφύγια και οι ξενώνες, οι δημόσιες σχέσεις και ο
τζερτζελές, προέχει όμως το
«ύδωρ»…» Στις 8.8.09 στον
«Νέο Αγώνα» υπήρχε απάντηση
προς τον δημότη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την διαχείριση των νερών ύδρευσης ενώ
ακριβώς δίπλα στο κείμενο στην
ίδια 4η σελίδα υπήρχε Δ. Τ. (παρέμβαση) της Δ. Α. με τίτλο «οι
παρακάμψεις Αρτεσιανού και
Ριζοβουνίου» του εθνικού δρόμου Καρδίτσας – Τρικάλων …
τέτοια σύμπτωση!… ούτε στημένο να ήταν!… στις 13.8.09 ο
ίδιος δημότης απαντούσε με κείμενό του με τίτλο: «Η λειψυδρία
στον Αμάραντο και οι «εξυπνάδες» ενός αιρετού» όπου ανταπαντούσε παράγραφο- παράγραφο στο προηγούμενο κείμενο
l l l Όμως ενώ αυτά δεν σώνονται ο χώρος μας σώθηκε … κι
έτσι τα υπόλοιπα σε 3 μήνες …
ως τότε καλά… «κουκουσομαζώματα». 
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Πανηγύρι Αη-Λιά Νεράϊδας

Π

ολλοί χωριανοί μας βρέθηκαν και φέτος, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο πανηγύρι του ΑηΛιά. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από δύο ιερείς, τον παπα-Κώστα Αυγέρη και
τον συνταξιούχο πλέον παπα-Βάϊο Μπαλτή. Στο υπό σκιάν πλέον
προαύλιο, με την αντιηλιακή κατασκευή που έγινε γιαυτό το σκοπό,
έγινε το καθιερωμένο στα μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος, παρουσία πλήθους προσκυνητών. Το προαύλιο φέτος ήταν ακόμα πιο
ωραίο με τα 3 μεταλλικά ανοξείδωτα τραπεζοκαθίσματα που κατασκεύασαν οι αδελφοί Μπέλλου και τοποθέτησε εκεί λίγες μέρες
πρίν το πανηγύρι, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Έτσι οι προσκυνητές είχαν την ευκαιρία να καθίσουν εκεί κάτω απ’ τα δροσερά έλατα
απολαμβάνοντας την μοναδική θέα που χαρίζει η τοποθεσία αυτή.
Ευχαριστούμε θερμά τους αδελφούς Μπέλλου και όλους όσους βοήθησαν να τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα στο προαύλιο του
ΑηΛιά.
Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά, να ξαναπάμε και του χρόνου
σ’ αυτό το πανηγύρι.

Πανηγύρι Σωτήρως

Μ
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Αγώνες Δρόμου Παιδιών

ε μεγάλη συμμετοχή παιδιών
έγιναν και φέτος οι καθιερωμένοι αγώνες δρόμου την Τετάρτη 12 Αυγούστου, το απόγευμα, στη
Νεράιδα με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας. Τα παιδιά έτρεξαν σε τέσσερις
ομάδες ως εξής:
• Στην πρώτη ομάδα (μικρά αγόρια και
κορίτσια - που δεν πήγαν ακόμα στο
Δημοτικό) τερμάτισαν όλα μαζί.
• Στη δεύτερη ομάδα (αγόρια και κορίτσια - μέχρι και Γ’ Δημοτικού) πρώτος
τερμάτισε ο Σπύρος Μονάντερος, γιός
του Φώτη και εγγονός του Πέτρου.
Τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες δρόμου του 2009
• Στην τρίτη ομάδα (αγόρια και κορίτσια
– από Δ’ μέχρι και ΣΤ’ Δημοτικού) πρώτη τερμάτισε η Κωνσταντίνα Μητσάκη, κόρη του Σταύρου και
εγγονή της Μαρίας.
• Στην τέταρτη τέλος ομάδα (αγόρια και κορίτσια – Γυμνασίου) πρώτος τερμάτισε ο Δημήτρης Χαλάτσης, γιός του Τάκη και εγγονός της Βασούλας και του αείμνηστου Τάκη.
Μετά τον αγώνα, στην κεντρική πλατεία, βγήκε αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε
απονομή μεταλλίων και όπως πάντα κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι.
Ο Σύλλογος λέει ένα μπράβο σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια για τη συμμετοχή τους στους αγώνες
και ζητάει του χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να μην λείψει ούτε
ένα.

Πανηγύρι Μοναστηριού Νεράϊδας

Τ

Ο

πολύ καλός καιρός ευνόησε φέτος ώστε να πάμε όλοι απέναντι στο εξωκλήσι Μεταμορφώσεως του Σωτήρως την
Πέμπτη 6 Αυγούστου, ημέρα του εορτασμού του.
Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από 2 ιερείς, τον παπα-Κώστα Αυγέρη και τον συνταξιούχο πλέον παπα-Βάϊο Μπαλτή. Ακολούθησε το Σήκωμα του Υψώματος και η Αρτοκλασία στο
ωραίο και τσιμεντοστρωμένο πλέον προαύλιο. Ο ευρύτερος χώρος
του προαυλίου φέτος κάτω απ’ τα δροσερά αιωνόβια πλατάνια ήταν
ακόμα πιο ωραίος με τα 3 μεταλλικά ανοξείδωτα τραπεζοκαθίσματα που κατασκεύασαν οι αδελφοί Μπέλλου και τοποθέτησε εκεί λίγες μέρες πρίν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Έτσι οι προσκυνητές
για πρώτη χρονιά φέτος είχαν την ευκαιρία να καθίσουν εκεί κάτω
απ’ τα δροσερά αιωνόβια πλατάνια απολαμβάνοντας τη μαγευτική
αυτή τοποθεσία.
Ευχαριστούμε τους αδελφούς Μπέλλου και όλους όσους βοήθησαν να τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα κάτω από τα πλατάνια στου Σωτήρως. Ευχαριστούμε επίσης τον χωριανό μας καταστηματάρχη Γιάννη που έφερε καφενείο απέναντι και εξυπηρετήθηκε ο κόσμος. Μπράβο του.
Αυτό που φέτος δυστυχώς δεν έγινε ήταν η προσφορά φασολάδας στους προσκυνητές. Είχε γίνει πλέον έθιμο και όλοι το ήθελαν.
Δυστυχώς ο Σύλλογος δεν μπόρεσε φέτος. Του χρόνου όμως θα
ξαναπροσφερθεί οπωσδήποτε.
Ευχόμαστε και του χρόνου νάμαστε καλά να περάσουμε καλύτερα.

Πανηγύρι Αγίου Εφραίμ
στο Γρεβενοδιάσελο

Π

ανηγύρι έγινε την Τρίτη 18 Αυγούστου στο εξωκλήσι του
Αγίου Εφραίμ που βρίσκεται στο Γρεβενοδιάσελο. Πολύς
κόσμος συγκεντρώθηκε εκεί απ’ όλα τα γύρω χωριά αλλά
και από πιο μακριά αφού είχε μπεί πούλμαν και από το Καινούργιο
Φθιώτιδας μεταφέροντας προσκυνητές. Μετά τη Θεία Λειτουργία
και την Αρτοκλασία στους προσκυνητές προσφέρθηκε ωραίο φαγητό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τραπέζια και καρέκλες
που ήταν σκεπασμένα με τέντες για προστασία από τον ήλιο.
Όλοι γλέντησαν χορεύοντας μέχρι το βράδυ με την παραδοσιακή κομπανία των Βασιλάκη – Σούφλα.
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά να ξαναβρεθούμε
σ’ αυτό το πανηγύρι.

ρίτη έπεσε φέτος η 8η Σεπτεμβρίου. Αν και ήταν όμως εργάσιμη μέρα πολύς κόσμος ήρθε
και φέτος στο μεγάλο (και τελευταίο του καλοκαιριού) αυτό πανηγύρι των Αγράφων. Ο
καιρός αν και ήταν φθινοπωρινός ευτυχώς δεν έβρεξε και όλοι ευχαριστήθηκαν.
Στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην παλιά και ιστορική εκκλησία της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας Δολόπων, συμμετείχαν οι ιερείς όλων των γύρω χωριών. Ακολούθησε το καθιερωμένο στα μέρη μας, σήκωμα του Υψώματος, στο προαύλιο του Μοναστηριού για να
αντιλαλήσει ο τόπος στη συνέχεια από το κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη και τα αγραφιώτικα τραγούδια
μας με τη φωνή του Γιώργου Σούφλα. Νάναι καλά οι άνθρωποι για να γλεντάμε με την ψυχή μας.
Τη μεγάλη αυτή μέρα βρέθηκαν μαζί μας τιμώντας μας με την παρουσία τους ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, ο Αντινομάρχης Καρδίτσας κ. Παπάρας, ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης Τσαντήλας, ο Δήμαρχος Φουρνάς κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι χωριών και
Συλλόγων αλλά και πολλοί υποψήφιοι Βουλευτές αφού λίγες μέρες πρίν είχαν προκηρυχτεί οι εκλογές.
Ο χώρος του Μοναστηριού ήταν και φέτος όπως πάντα περιποιημένος, καθαρός και ωραίος. Ο κόσμος, οι προσκυνητές απόλαυσαν τη μαγευτική αυτή τοποθεσία, γεύτηκαν τα νοστιμότατα ψητά κάτω
απ’ τα βαθύσκια πλατάνια, εξυπηρετήθηκαν από τα καφενεία και τα άλλα μαγαζιά με τους μικροπωλητές και ο χορός κράτησε μέχρι το βράδυ.
Να ’μαστε καλά να ξαναβρεθούμε όλοι και του χρόνου πάλι στις 8 τρυτγιού (που έλεγαν οι παλιοί)
στο πανηγύρι στην Παναγία.

Πανηγύρι πατρο- Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά

Π

ολύς κόσμος όπως κάθε χρόνο ήταν και φέτος την Δευτέρα 24 Αυγούστου, στο πανηγύρι του πατρο-Κοσμά του Αιτωλού στην Κρανιά. Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε
χοροστατούντος του παπα-Βαγγέλη Γιαννουσά και με την συμμετοχή του συνταξιούχου πλέον
παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα και του χωριανού μας παπα-Γεωργίου. Μετά το καθιερωμένο στα μέρη μας
Σήκωμα του Υψώματος εκφώνησε λόγο για τον πατρο – Κοσμά ο χωριανός μας Γεώργιος Α. Αυγέρης.
Στη συνέχεια όπως κάθε χρόνο προσφέρθηκε και φέτος στους προσκυνητές παραδοσιακή φασολάδα
που σε δυο καζάνια παρασκεύασε ο αγαπητός χωριανός μας Τρύφων Σπανός. Μπράβο του νάναι πάντα καλά.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν φέτος ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, ο Δήμαρχος
Ιτάμου κ. Βασίλης Τσαντήλας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι χωριών και Συλλόγων κ. ά.
Φέτος δυστυχώς για πρώτη φορά δεν υπήρχαν όργανα στο πανηγύρι αυτό λόγω πένθους αφού την
προηγούμενη μέρα πέθανε ο χωριανός μας Βαγγέλης Βούλγαρης και το απόγευμα αυτής της μέρας
ήταν η κηδεία του. Και του χρόνου να είμαστε καλά να περάσουμε καλύτερα σ’ αυτό το πανηγύρι.

Κτηνοτροφικά &
Τυροκομικά
προϊόντα
Γνήσια Παραδοσιακά
Αγράφων

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός
Μάντρα στα Σαραντάπορα

Υλικά παραδίδονται αυθημερόν

Δημήτριος
Ν. Καραμέτος

Επίσης αναλαμβάνουμε: καθαρισμούς και διαμορφώσεις οικοπέδων και χωραφιών, περιφράξεις, διανοίξεις δρόμων κ.λ.π.

Τηλ. 697 3501191

Κιν.: 697 332 4119 Κώστας Κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης

Τηλ.: 2441 0 94527

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Κόκκινος Γεώργιος του Κων.
Εθνικής Αντιστάσεως 175, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777336
Ο Ξενώνας αυτός που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο (Λάσπη) Ευρυτανίας, λίγα
χιλιόμετρα έξω απ’ το Καρπενήσι είναι ιδιοκτησίας του κ. Μάριου Χατζόπουλου
συζύγου της συγχωριανής μας κ. Αποστολίας (Λίνας) Λυρίτση κόρης του Νίκου
Λυρίτση από το Μεγα-Λάκκο.

Έλεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα / Αναρτήσεις
/ Καθαρισμός Μπέκ / Βελτιώσεις Κινητήρων / και ότι άλλη
πληροφορία χρειαστείτε.
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ
«Σκέψου η ζωή να τραβάει το δρόμο της, και συ να λείπεις,
να ’ρχονται οι Άνοιξες με πολλά διάπλατα παράθυρα,
κι εσύ να λείπεις,
να ’ρχονται τα κορίτσια στα παγκάκια του κήπου με χρωματιστά φορέματα,
κι εσύ να λείπεις,
οι νέοι να κολυμπάνε το μεσημέρι, και συ να λείπεις,
ένα ανθισμένο δέντρο να σκύβει στο νερό, πολλές σημαίες ν’ ανεμίζουν
στα μπαλκόνια, κι εσύ να λείπεις,
κι ύστερα ένα κλειδί να στρίβει – η κάμαρα να ’ναι σκοτεινή,
δυο στόματα να φιλιούνται στον ίσκιο, και συ να λείπεις,
σκέψου δυο χέρια να σφίγγονται, και σένανε να σου λείπουν τα χέρια,
δυο κορμιά να παίρνονται, και σύ να κοιμάσαι κάτου απ’ το χώμα,
και τα κουμπιά του σακακιού σου ν’ αντέχουν πιότερο από σένα κάτου
απ’ το χώμα,
κι η σφαίρα η σφηνωμένη στην καρδιά σου να μη λιώνει,
όταν η καρδιά σου, που τόσο αγάπησε τον κόσμο, θα ’χει λιώσει
--------------- Να λείπεις· δεν είναι τίποτα να λείπεις.
Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει,
θα ’σαι για πάντα μέσα σ’ όλα εκείνα που γι’ αυτά έχεις λείψει,
θα ’σαι για πάντα μέσα σ’ όλο τον κόσμο».
Γιάννης Ρίτσος

Για την αντιγραφή
Μαλάμη Άννα, Ρόδος 11/9/09

Σεραφείμ (Σάκης) Γ. Καραμέτος

Σ

αν κεραυνός έπεσε η
είδηση για το θάνατο
του Σάκη στις 29 Ιουλίου το πρωϊ, παγώνοντας το
αίμα όλων των κατοίκων του
χωριού.
Ήταν 30 Ιουνίου όταν τον
χτύπησε εγκεφαλική αιμορραγία (ανεύρυσμα) στο σπίτι του στο χωριό και αμέσως
τρέξαμε να τον μεταφέρουμε
όσο πιο γρήγορα γινόταν στο
Νοσοκομείο και το κάναμε.
Την ίδια μέρα χειρουργήθηκε
στο Νοσοκομείο στη Λάρισα
και όλα πήγαν καλά όπως είπαν και οι γιατροί. Έναν μήνα
ολόκληρο προσευχόμασταν
όλοι να πάνε όλα
καλά και να επιστρέψει ξανά κοντά
μας αλλά δυστυχώς
στις 29 Ιουλίου ήρθε
το μοιραίο.
Ο Σάκης ήταν
το τέταρτο και μικρότερο παιδί της
οικογένειας
της
Φωτεινής και του
Γιώργου Καραμέτου του Σεραφείμ. Ορφανός από πατέρα
που δεν γνώρισε ποτέ, πέρασε δύσκολα χρόνια μέχρι να
σταθεί στα πόδια του. Γεννημένος το 1947 σε μια δύσκολη
εποχή, μια εποχή με συνεχείς
πολέμους, η μάννα του Φωτεινή κατάφερε να μεγαλώσει
με μεγάλη δυσκολία και στερήσεις τα τέσσερα παιδιά της
και να τα βγάλει στην κοινωνία με ψηλά το κεφάλι.
Ο Σάκης τελειώνοντας το
Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας
πήγε στο Γυμνάσιο στη Φουρνά τρία χρόνια. Τελειώνοντας
το Γυμνάσιο πήγε στο Στρατό όπου εκεί δυστυχώς πέντε
μέρες πρίν απολυθεί είχε μεγάλο ατύχημα που κατάφερε
να ξεπεράσει μετά από πολύ
καιρό χάρη στην ψυχική δύναμη που διέθετε και τη δίψα
για τη ζωή.
Μετά το Στρατό δούλεψε
σκληρά σε διάφορες οικοδομικές εργασίες μέχρι που

διορίστηκε στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, μόνος του χωρίς
καμμιά βοήθεια. Έκτοτε δούλεψε στην Αθήνα κάμποσα
χρόνια φροντίζοντας παράλληλα και τη μάννα του που
υπεραγαπούσε.
Κατόπιν ήρθε στην Εισαγγελία στην Καρδίτσα σαν δικαστικός κλητήρας. Εκεί παντρεύτηκε την αγαπημένη του
Μαρία Κουκουβάλα από τα
Τρίκαλα και απέκτησε δύο
αγόρια τον Γιώργο και τον
Θανάση. Μετά πήγε στην Εισαγγελία στα Τρίκαλα όπου
πήρε την σύνταξή του την
οποία δυστυχώς δεν χάρηκε
ούτε 10 μήνες.
Ήταν καλός
οικογενειάρχης, φρόντισε με
πολύ κόπο και
προσωπική εργασία να φτιάξει
το σπίτι του στο
χωριό που υπεραγαπούσε και
δεν έλειπε σχεδόν καθόλου.
Για εμάς όλους ήταν ο
«Εισαγγελέας», όπως τον
αποκαλούσαμε. Ήταν αγαπητός σε όλους και μόνο φίλους
ήξερε να κάνει.
Τα ελατάκια στην εκκλησία τον περιμένανε να τα
καθαρίσει όπως έκανε κάθε
χρόνο αλλά φέτος δεν πρόλαβε. Να ξέρεις όμως εκεί
που είσαι Σάκη πως φέτος τα
φρόντισε η νονά σου η Φρόσω.
Τα αηδονάκια στο Ρέμα
και αυτά σώπασαν όταν χτύπησε η καμπάνα του χωριού
και μαθεύτηκε το κακό μαντάτο.
Η σύζυγός του έχασε τον
άνδρα της που υπεραγαπούσε, τα παιδιά του τον λατρευτό τους πατέρα και εμείς όλοι
τον φίλο και αδελφό μας τον
…«Εισαγγελέα μας», όπως
τον αποκαλούσαμε. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε πλήθος κόσμου και

Έφυγε και ο τελευταίος των «Μαργαρταίων»

Τ

Βασίλειος Μαργαρίτης

ην 13η Ιουλίου 2009, έφυγε από τη ζωή,
σε ηλικία 91 ετών, στην Αθήνα, και ο
τελευταίος, από τα εννέα
παιδιά, του Δημητρίου Μαργαρίτη, Βασίλειος Μαργαρίτης.
Σύμφωνα με τη Χριστιανική
Ορθόδοξη πίστη κατά την νεκρώσιμη τελετή, ψάλλεται το «θρηνώ
και οδύρομαι όταν εννοήσω τον
θάνατο…………».
Αντίθετα όμως, σύμφωνα με
την αρχαία Ελληνική παράδοση,
για να δοθεί στη ζωή, αυτό, που
της αρμόζει, ως υπέρτατη αξία,
στο δημιουργικό της έργο, είτε εκφωνούνται
μετά την τελετή, είτε και γράφονται, λόγοι με
μηνύματα αισιοδοξίας, και με αναφορές, στο
έργο και στα χαρίσματα του εκλιπόντος.
Από το βήμα τούτο, θα προσπαθήσω να
σκιαγραφήσω, τα χαρίσματα και την προσωπικότητα του εκλιπόντος.
Ο εκλιπών, μικρό παιδί, σε ηλικία δεκατριών περίπου ετών, έφυγε από το χωριό, στις αρχές της δεκαετίας του τριάντα, και ήλθε στην
Αθήνα, όπου ο μεγάλος του αδελφός, Γεώργιος Μαργαρίτης, υπηρετούσε στην αστυνομία,
ως αστυφύλακας, και προσλήφθηκε, άγνωστο
πως, ως οικιακός βοηθός, από την οικογένεια
«Γουδί», με ανταμοιβή, μόνο το φαγητό και
τον ύπνο.
Μέσα σε λίγους μήνες, η σωματική του διάπλαση, είχε σχεδόν «εξ’ αιτίας της καλοφαγίας» διπλασιαστεί και δεν άργησε να ανδρωθεί,
ενώ ήταν ακόμη έφηβος.
Ανήσυχος ων, αλλά και δραστήριος, είχε
κατορθώσει στη συνέχεια να προσληφθεί στην
επιχείρηση (Μεταλλεία) του Σκαλιστήρη, στην
οποία και είχε διακριθεί.
Επειδή στην επιχείρηση εργάζοντο και κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες, οι οποίοι και
τον είχαν ξεχωρίσει από τους άλλους εργαζόμενους, όχι μόνο, για τον ζήλο του και την
προθυμία του, αλλά και γιατί τον θεωρούσαν
δικό τους άνθρωπο, επειδή τους έμοιαζε, ως
ξανθομάλλης και φυσιογνωμικά, ο εκλιπών,
είχε γίνει, εξ αυτού του λόγου και όχι μόνο,
θαυμαστής, των Γερμανών.
Όταν όμως είχε κηρυχθεί ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και είδε τις καταστροφές, που
είχαν προξενήσει οι Γερμανοί κατακτητές, και
στην Ελλάδα, εντάχθηκε από τους πρώτους,
με μεγάλο ενθουσιασμό, και χωρίς κανένα δισταγμό, και με οδηγό, τον γνήσιο πατριωτισμό,
στις γραμμές του ΕΑΜ, για την απελευθέρωση
της πατρίδας του, από τους κατακτητές.
Ανήκε στη λεγόμενη «γενιά του σαράντα».
Τα οράματα, για μια ελεύθερη πατρίδα, και
πιο δίκαιη κοινωνία, υπήρξαν, η πυξίδα, με την
οποία είχε πορευθεί σε όλη του τη ζωή.
Ήταν άνθρωπος, καλής προαιρέσεως, δεν
ήταν μνησίκακος, και ήταν πάντοτε με ένα χαμόγελο στα χείλη και πάντα αισιόδοξος, βοηθούσε, όποιον μπορούσε, χωρίς να κάνει κακό
σε κανέναν και χαίρονταν την πρόοδο και την
προκοπή των συγχωριανών μας, γι’ αυτό και
ήταν αγαπητός απ’ όλους, παρότι ανήκε, στις
δυνάμεις, που είχαν ηττηθεί.
Ήταν πάντα ευδιάθετος και απέπνεε αισιοδοξία. Ήταν άριστος αφηγητής διαφόρων

όλοι εμείς οι φίλοι του που
για τον καθένα μας είχε τη
δική του χαϊδευτική ονομασία. Εκεί ήταν η σειρά σου ο
Βασίλης που υπεραγαπούσες,
ο Τζόνη ο Σκύλος, ο Βαρελώφ, η σειρούλα σου ο Μίμης,
ο Μελισσοκόμος, ο Κοριός, ο
Χαλατσίδης, ο Κατσικάρης, ο
Μαλάμω, ο Βαγγέλας, ο Κατσιούλας, ο γαμπρός ο Νίκος,
η νονά σου και όλο το χωριό.
Σάκη θα μας λείψεις πολύ

ιστοριών, και ήταν και μεγάλος διασκεδαστής,
σε οποιαδήποτε παρέα, και τους έκανε όλους,
να γελούν και να χαίρονται, με τα
επιτυχημένα αστεία του.
Σ’ αυτό βέβαια, βοηθούσε και η
θηριώδης σωματική του διάπλαση,
η οποία και προκαλούσε, συνάμα
και θαυμασμό. Γι’ αυτό και πολλοί
συνομήλικοί του, τον αποκαλούσαν
«Βασλάρα».
Μετά τον πόλεμο, δεν το είχε
βάλει κάτω, παρότι γι’ αυτόν «οι
καιροί ήταν πολύ πιο δύσκολοι»,
και λόγω των φρονημάτων του, ως
αριστερού, συνέχισε όμως τον αγώνα της ζωής,
στην Αθήνα, για την επιβίωση, με θάρρος και
αισιοδοξία.
Αρχικά στη δεκαετία του πενήντα, είχε
ασχοληθεί με πολλές δουλειές. Σ’ αυτή τη
δεκαετία είχε παντρευτεί την Ευαγγελία Μαχαιρίτσα και απέκτησε, από το γάμο του, μία
κόρη, την Χριστιάννα, την οποία, όπως ήταν
φυσικό ως μοναχοκόρη, όχι μόνο, αγαπούσε,
αλλά γι’ αυτήν ζούσε και κοπίαζε, γι’ αυτό και
φρόντισε να της εξασφαλίσει, με κόπους και
στερήσεις, οικονομική επάρκεια, για μία άνετη
και συνάμα ανέμελη ζωή.
Στη δεκαετία του εξήντα, είχε δοκιμάσει
την τύχη του στον επιχειρηματικό στίβο, εκδίδοντας, το εβδομαδιαίο περιοδικό οι «γίγαντες
του πνεύματος».
Στη συνέχεια, δεν φοβήθηκε, τον σκληρό
ανταγωνισμό και δοκίμασε την τύχη του στην
έκδοση ενός πλαστικού δίσκου σερβιρίσματος,
ο οποίος δίσκος και είχε, όχι μόνο επιτυχία,
αλλά και υπήρξε η αιτία, ο δίσκος αυτός, να
τεθεί, στις δεκαετίες του εβδομήντα και του
ογδόντα, επικεφαλής, ως διευθυντής, του εργοστασίου πλαστικών της εταιρείας «Βιοκών»
του κ. Κωσταντέλλου, στο Βοτανικό, όπου και
παρέμεινε, ως Διευθυντής, μέχρι να συνταξιοδοτηθεί.
Στην ουσία, αυτός ήταν η ψυχή του εργοστασίου, αφού δύο χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του, το εργοστάσιο δυστυχώς έκλεισε.
Η μεγάλη αγάπη, του εκλιπόντος προς τον
τόπο, που γεννήθηκε, τον οδήγησαν, να δώσει
εντολή, στους οικείους του και στον γράφοντα,
όταν πεθάνει, να ταφεί στα χώματα, που γεννήθηκε, για να επιστρέψει και να αναπαυθεί
σ’ αυτά. Η επιθυμία του αυτή έγινε Σεβαστή.
Ετάφη στο νεκροταφείο της Νεράιδας, την 147-2009.
Οφείλω όμως να ομολογήσω, εγώ προσωπικώς, ότι ο θάνατός του, μου προξένησε, θλίψη
και πόνο, περισσότερο, από κάθε άλλο θάνατο,
όχι, γιατί ήταν αδελφός, της Μάνας μου και
μεγάλος αγωνιστής και μόνο, αλλά, και γιατί
ο εκλιπών, ήταν ο άνθρωπος, που είχε γίνει, η
αιτία και μόνο η αιτία, να κατέβω από το χωριό στην Αθήνα, το μήνα Αύγουστο του έτους
1961, σε ηλικία δέκα έξι ετών, και να αλλάξει,
η πορεία, της δικής μου ζωής.
Αθήνα Σεπτέμβριος 2009
Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε μου, θείε
Βασίλη.
Ο ανειψιός Σου
Ηλίας Β. Σπινάσας
Δικηγόρος

και είναι αδύνατο να σε ξεχάσουμε ποτέ. Πώς να ξεχάσουμε τα γλέντια που κάναμε, τα
ξενύχτια, τα αστεία που λέγαμε, το ψάρεμα στο ποτάμι;
Ήσουν μέσα σε όλα και για
τον καθένα μας είχες και διαφορετικό πείραγμα και αυτό
μας έκανε να σε αγαπάμε
όλο και πιο πολύ.
Να ξέρεις ότι θα σε θυμόμαστε πάντα και πάντα θα
είσαι στη σκέψη όλων μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
σε σκέπασε.
Υ. Γ. : Κάθε χρόνο τέτοια
μέρα αποφασίσαμε όλοι οι
φίλοι σου και όποιος άλλος
φίλος το επιθυμεί να κάνουμε ένα γλέντι προς τιμή σου.
Γιατί ήσουν άνθρωπος της
παρέας κι αυτά σου άρεσαν.
Αυτό θα ανακοινώνεται μέσω
της εφημερίδας του χωριού
καθώς και η ημερομηνία.
Γιάννης Σπανός.
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Αφιέρωμα για την Ελένη Η. Κατσούλη

ονά: η πνευματική μας
Μάνα. Πόσοι από μας τους
νεότερους την νοιώθουν
έτσι; Αναρωτηθήκατε; Προσωπικά
είχα την τύχη και την ευτυχία να
έχω για νονά την Ελένη Κατσούλη του Ηλία. Όλη μου η ζωή είναι
συνυφασμένη με την ύπαρξή της.
Από την πρώτη μέρα
που άνοιξα τα μάτια μου, την ένοιωθα πάντα πλάϊ μου.
Στις σκανδαλιές μου,
στον πυρετό μου,
στο κλάμα μου, στο
σχολείο μου, στους
έρωτές μου, στο πανεπιστήμιο, στον αρραβώνα μου … ήταν πάντα εκεί.
Πίσω από τους γονείς μου. Διακριτικά και αδιάκριτα. Ήταν όμως
εκεί…
Παρόλο που δεν είχε φτιάξει οικογένεια, για όλους εμάς που την
αγαπήσαμε, ήταν γιαγιά, μάνα,
αδελφή, θεία, ΝΟΝΑ. Πέρασε δύ-

σκολα χρόνια με αποκορύφωμα
τον πρόωρο χαμό των δυο αδελφών της που τόσο αγαπούσε.
Πόνεσε, μα στον κόσμο έδειχνε
ατσαλάκωτη, αγέρωχη. Προσωπικά δεν την είδα ποτέ να κλαίει.
Συνέχιζε να «υπηρετεί» όλους
εμάς που αγαπούσε.
Μέσα στο μεγάλο μου
πένθος τη μέρα που την
χάσαμε – 16/08/09 –
αυτό που συγκράτησα
ήταν ότι όλοι οι συγχωριανοί της την χαρακτήριζαν φιλότιμη.
Η Ελένη Κατσούλη ήταν
πράγματι φιλότιμος και
άκακος άνθρωπος. Φιλόξενη και
με το χαμόγελο στα χείλη. Από
μικρός που ερχόμουν στο χωριό
δεν άκουσα κανέναν να ξεστομίζει άσχημα λόγια για ’κείνη.
Ήμουν περήφανος που την είχα
νονά. Στην κλασσική ερώτηση
του χωριού: «τίνος είσαι;», χωρίς

3η Αυγούστου 2009
να καντήλι σβήνει στη γή …….. ένα
αστέρι λάμπει στον ουρανό!!!

Έ

Σε ηλικία 81 ετών και μετά
από ταλαιπωρία γηρατειών η πρεσβυτέρα Βιργινία και σύζυγος του παπαΓιώργη Δήμου μας άφησε χρόνους μαζί
και την ευχή της. Εγγονή του Γιαννάκη
Ελσιανίτη (Γεωργίου), κόρη της Αγλαΐας και του Ηλία Κατσούλη, πρώτη μου
εξαδέλφη, νουνά μου, κουμπάρα μας
και νουνά του γιού μας Κώστα (ήρθε
στην Αμερική αποκλειστικά και μόνο γι’
αυτό).

δισταγμό απαντούσα: «ο βαφτιστήρας της Ελένης». Ούτε όνομα,
ούτε επίθετο…
Τον τελευταίο καιρό την βάλανε
από παντού οι αρρώστιες. Το πάλευε όμως. Σκληρό καρύδι. «Το
παλεύω Δημητρό μου» μου έλεγε
καθησυχαστικά. «Ετοιμάζομαι ν’
ανέβω στο χωριό μου» που τόσο
αγαπούσε. Όμως την πρόδωσε η
καρδιά της και η μεγάλη θλίψη
για τον χαμό της άλλης της αδελφής, της Βιργινίας, της πολυαγαπημένης μας παπαδιάς.
Ανέβηκε στο χωριό. Αυτή τη φορά
όμως για πάντα. Και μαζί της
χάθηκε κι ένα κομμάτι από εμένα. Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, πνευματική μου ΜΑΝΑ.
«…για ποιο ταξίδι
κίνησες να πάς,
να με θυμάσαι
και να μ’ αγαπάς…».
Ο βαφτιστήρας της Ελένης
Δημήτρης Χ. Χατζάκος

Το δωμάτιο είχε τζάκι και στη μια
γωνιά το κρεβάτι τους και στην άλλη

Για την Βιργινία
Κατσούλη – Δήμου

Α

ιδεσιμότατοι ιερείς, συγχωριανοί και
φίλοι του παπα-Γιώργη και της πρεσβυτέρας Βιργινίας θα ήθελα την ώρα
αυτή κατά την οποία όλοι μας βρισκόμαστε
εδώ για να πούμε το τελευταίο αντίο στην αείμνηστη και καλοκάγαθη παπαδιά, που σ’ ολόκληρη τη ζωή της υπήρξε παράδειγμα καλοσύνης και συμπαραστάτης σε κάθε έργο αγαθόν
βοηθώντας φτωχές οικογένειες, ανήμπορους,
υπερήλικες, ορφανά και όχι μόνον.
Θα ήθελα, εκ μέρους του αδελφού μου, καταβεβλημένου και ανήμπορου πλέον παπαΓιώργη, να ευχαριστήσω θερμότατα όλους
σας, για την πάνδημη αυτή συμμετοχή σας
στην εξόδιο τούτη τελετή και να παρακαλέσω να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την
ανάπαυση της ψυχής της, την οποία ο Κύριος
είθε να κατατάξει μεταξύ των δικαίων εκεί…
ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός…
Καλό σου ταξίδι πρεσβυτέρα Βιργινία
Αιωνία σου η μνήμη.
Κώστας Δήμος

Βιργινία Κατσούλη - Δήμου
ένας σουμιές για τους επισκέπτες και
τον οποίον κατέλαβα εγώ (κι όταν έρχονταν επισκέπτης φώλιαζα στο δικό
τους κρεβάτι). Στο μέσον του δωματίου υπήρχε ένα τραπέζι κι απάνω του
απλωμένος ο πνευματικός τους πλούτος:
βιβλία, μολύβια, στυλοί, χάρακες, γομολάστιχες, κονδυλοφόροι, μελανοδοχείο,
λευκές κόλες, η λάμπα πετρελαίου… και
η γραφομηχανή της παπαδιάς.
Πρώτη μου μέρα στα Σαραντάπορα και το συγκλονιστικό γεγονός του
εξ αμελείας θανάτου της κόρης του Γ.
Βούλγαρη, με κυνηγετικό όπλο, συγκλόνισε την παιδική μου ψυχή. Το βράδυ
αφού κάναμε την προσευχή μας σβήσαμε τη λάμπα και πέσαμε να κοιμηθούμε.
Δεν περάσανε δυο, τρία λεπτά κι έβαλα τα κλάματα. Πετιέται η νουνά μου
και με ρωτάει: «Τι έπαθες παιδί μου;».
«Φοβάμαι» της λέω. «Έλα
εδώ στο δικό μας το κρεβάτι» είπε. Έφτασα σε μηδέν
χρόνο. Με βάλανε ανάμεσά τους, με χαϊδέψανε, μου
’παν και λίγα τρυφερά λόγια και αποκοιμήθηκα στην
γλυκιά αγκαλιά της, χωρίς
να χρειαστεί να ’πώ το: «ας
με κρατάει η μαννούλα μου
κι ας με κρατάει στ’ αγκάθια».

Την πρωτογνώρισα το 1952 σε ηλικία τριών (3) ετών, όταν ήρθε στη Μαυρομμάτα 5 ώρες πεζοπορία από την
Νεράϊδα να με βαφτίσει. Με έντυσε
ένα ασπρόμαυρο κτακοτό παντελονάκι
κι άσπρο πουκάμισο, με πήρε απ’ το
χέρι και κατεβήκαμε το καλιντρουμομένο λιθαρόστρατο απ’ το σπίτι μας στην
εκκλησία. Κι εγώ γεμάτος χαρά για
τη φορεσιά και τον κόσμο που έβλεπα
γύρω μου (θυμούμαι: τη μάννα μου με
το λαμπερό πρόσωπό της και την βαθύ
πράσινου χρώματος γυαλιστερή με πούλιες στολισμένη μαντήλα της, την αδελφή μου Ελένη με τα σγουρά της μαλλιά,
τον μαυρομάτη και ζωηρό αδελφό μου
Γιαννάκη, την Ελπίδα μου με κοντά μαλάκια και ξυπόλητη, τα κορίτσια Κούλα
και Θέα … ο πατέρας μου τότε έλειπε.
Τον είχαν στείλει για μεταπτυχιακές
μετά τον εμφύλιο στο Μεσολόγγι και
Την άλλη μέρα με πήρε ο νουνός μου
πήρε το πτυχίο του με τα απαλλακτικά και πήγαμε στο μαγαζί του Θωμά όπου
μέτρα Πλαστήρα…).
γεύτηκα την πρώτη σοκολάτα της ζωής
Χοροπηδούσα κι έλεγα «πάω να με μου και μετά φορτωθήκαμε και οι δυό
βαφτίσουνε». Το λάδι που μού ’ριξε μας με βιβλία, τετράδια, μολύβια, γομοπρέπει να ήταν αρκετό και καλής ποι- λάστιχα, ξύστρα, χάρακα, κονδυλοφόρο,
ότητος αλλά ποιος ξέρει τι … τρελός πένα, πλάκα και κοντύλια…
παπάς να ήταν εκείνος που με βάφτιζε,
Άρχισε η νουνά μου να μου πλέξει
γιατί ακόμα δεν φρονίμεψα!
ένα πουλοβεράκι με τις βέργες κι όλο
Σεπτέμβριος 1958. Τα σχολεία ανοίξανε και στο χωριό μας δεν στείλανε
δάσκαλο. Φαίνεται ο τότε κυβερνών δεν
είχε εξασκήσει ακόμα όλη την ψυχολογική πίεση στον αναμενόμενο να διοριστεί
δάσκαλο… και τότε να δώσει το πράσινο φώς… γιατί κάπως έτσι δούλευε το
σύστημα τότε. Στη μέριμνα των γονέων
μου να μάθω γράμματα με στείλανε στα
Σαραντάπορα στους παπαδαίους. Τότε
οι παπαδαίοι μένανε με ενοίκιο έχοντας
στη διάθεσή τους ένα δωμάτιο και κοινή
κουζίνα με την τριμελή οικογένεια της
Φώτως.
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έπλεκε και μέτραγε τα χέρια μου, τις
πλατούλες μου… και σε δυο μέρες το
φορούσα και καμάρωνα. Ήταν σε χρώμα ανοιχτό πορτοκαλί βαμμένο σε κρεμμυδόφλουδες.

Κάποια μέρα πήγε στην Καρδίτσα με
το φορτοεπιβατικό του Κονταξή και στην
επιστροφή μου έφερε δυο (2) ζευγάρια
παπούτσια, το ένα πάνινα και το άλλο
καλά για την εκκλησία και… και… και…
Λές να ’ταν λίγα; Μαζί και έναν στυλό
μελάνης! Έναν στυλό που δεν έγραφε
πολλά αλλά άφησε ιστορία. Όμορφος κι
ο μοναδικός στο σχολείο. Που και πού
να είχε κάποιος μπίκ… οι περισσότεροι
είχαν τις πλάκες και τα κοντύλια… μο-

χοντιά του πλούτου αλλά την σύνθεση
προτερημάτων υπερηφάνειας, μεγαλοψυχίας, ευπρέπειας, αυτοπεποίθησης,
λύβια και κάποιοι κοντυλοφόρο με μεφιλοτιμίας. Γνωρίσματα πραγματικής
λάνη φτιαγμένη από παπαρούνες.
αρχοντιάς. Εκεί σ’ αυτούς έμαθα να
Αφού μου τον δώρισε η νουνά μου, σκέφτομαι ευχάριστα να πλάθω όνειρα,
μ’ έβαλε μετά να εξασκηθώ, κάτι που να κάνω σχέδια, να πραγματοποιώ έργα.
εγώ το ’βλεπα κουραστικό κι έτσι ήθελα Τα πλουσιότερα όπλα της ζωής. Μόνο
να απαλλαχτώ. Έτσι συνωμότησα με το ορθογραφία δεν έμαθα…!
φίλο μου τον Λάκη και τον τρυπώσαμε
Θυμάμαι ώρες ολόκληρες να ξενυκάτω από μια μεγάλη πέτρα. Όταν ήρθε
χτάει πάνω στην γραφομηχανή της, να
η ώρα για εξάσκηση… πουθενά ο στυτυπώνει έγγραφα της ενορίας προς τη
λός… άρχισε η ανάκριση: «Σε βλέπω ότι
Μητρόπολη, υπομνήματα της Κοινότηξέρεις που τον έχεις, το βλέπω στα ματας προς τις Νομαρχίες και τα Υπουρτάκια σου… πήγαινε να τον φέρεις…»
γεία για κάποιο κοινωφελές έργο, γράμμου έλεγε. Ο παπα-Γιώργης απέσχε της
ματα σε φιλανθρωπικούς Συλλόγους και
ανακρίσεως. Βλοσυρός μειδιούσε κάτω
πλούσιες κυρίες για υλική και οικονοαπ’ τα μουστάκια του και πάνω απ’ τα
μική βοήθεια στο σχολείο… σε κάποια
γένια του και με τα γαλανά μάτια του
οικογένεια… γράμματα στον βουλευτή
διάβαζε τα ένοχα ματάκια μου.
για τον διορισμό κάποιου νέου… συσταΟι μέρες περνούσαν και η επίμο- τικά γράμματα στον εργολάβο για την
νη αστυνομική ανάκριση συνεχιζότανε πρόσληψη κάποιου οικογενειάρχη με…
αλλά ο βούρδουλας του χωροφύλακα όχι προσόντα και… ανάγκες. Γράμματα
μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε που συνέτασσε ο παπα-Γιώργης κι αυτή
αλλά ούτε κάν αναφέρθηκε. τα διεκπεραίωνε.
Φαίνεται δεν πέρασε αυτή
Ένα ζευγάρι υπόδειγμα συζύγων,
από τη μεριά του παραδείυπόδειγμα συνεργατών, υπόδειγμα
σου που προσφέρονταν κι
προσφοράς στα κοινά, προσφοράς στον
αυτό ως ένα από τα δώρα
συνάνθρωπο.
του. Η ανάκριση λοιπόν
Αυτό το καντήλι έκαιγε για ’μένα ως
συνεχιζότανε
διευρυμένη
τώρα
και με οδηγούσε στα βήματά της.
πλέον, ο κλοιός στένευε…
Τώρα
που μεγάλωσα λιγάκι κατάλαβα
και ξεκινήσαμε με τον φίλο
μου να πάρουμε τον στυλό που απέβλεπαν οι τότε μύριες προσπάαπό την κρυψώνα… Σηκώνει την πέτρα θειές της. Αυτό τ’ αστέρι που προβάλο Λάκης, πάω ν’ απλώσω το χέρι μου λει τώρα στον ουρανό, παρακολουθώ τη
εγώ… και… και να… ένα θερίο φίδι γλί- λάμψη του και ζητώ την φώτισή του.

Θερμά συλλυπητήρια στον σύντροφό της κι αξιαγάπητο νουνό μου και
τρυφερό πατέρα μου. Στους γονείς μου
χρωστάω το «ζήν» και στους παπαδαίους το «Ευ ζήν». Αυτός ο παπάς, ο δραΚοντά της έμαθα… να πλένω τα δό- στήριος παπάς, με έμαθε ν’ αγαπήσω
ντια μου με κολυνό, να γυαλίζω τα πα- το ψάρεμα, τα μελίσσια, να βλέπω το
πούτσια μου, να…, να… Έμαθα τρόπους ανέβασμα του βουνού σαν τραγούδι κι
συμπεριφοράς στο τραπέζι το οποίο πά- όχι βαριά ανηφόρα… με έμαθε… τα παντα ήταν καλοστρωμένο και πλούσιο σε ραμύθια… τις περιπέτειες του Ταρζάν
καλομαγειρεμένα φαγητά, φρούτα και στη ζούγκλα!!!
Ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει το
γλυκά. Στο σπίτι τους έμαθα τον πολιτισμένο τρόπο συζητήσεως καθ’ ότι ποτέ κορμί της και η αθάνατη ψυχή της να
δεν λείπανε απ’ το σπίτι οι περαστικοί μας καθοδηγεί.
(δάσκαλοι, δασικοί, εφοριακοί, ταχυΟ Νικολάκης της παπαδιάς
δρόμοι, παπάδες, ιεροκήρυκες, βουλευΝίκος Βασίλη Γεωργίου
τές και υποψήφιοι, καλαντζήδες, γύφτοι,
αγρότες, βοσκοί, ξυλοκόποι, κυνηγοί και
Υ. Γ.: Εις μνήμη της προσφέρω μια
ο… αυτοδιορισθείς (δυο φορές!) ταχυδρόμος της περιοχής, αξιαγάπητος και «Γραφομηχανή» σημερινού μοντέλου
(Λάπ Τοπ) σ’ έναν νέο του Συλλόγου
αξέχαστος Χρήστο Φούλιας.
Εκεί σ’ αυτούς έμαθα την αρχοντιά. μας, μιάς και η νουνά μου έδιδε έμφαση
Όχι την ταξική αρχοντιά ούτε την αρ- στη μόρφωση.

στρησε… Εμείς όπου φύγει – φύγει κι
ο στυλός έμεινε εκεί. Ήταν βλέπεις στη
μοίρα μου να μην μάθω γράμματα..!
Το μυστικό το μαρτύρησα όταν γύρισα
από φαντάρος.

Ο Χορός του Συλλόγου μας
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ε μεγάλη επιτυχία έγινε ο ετήσιος χορός
του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου μας
την Πέμπτη 13 Αυγούστου, το
βράδυ στην κεντρική πλατεία
Νεράϊδας. Ευτυχώς εκείνη τη
μέρα δεν έβρεξε αφού τόσο τις
προηγούμενες όσο και τις επόμενες μέρες είχαμε βροχές.
Η καλή βραδιά βοήθησε λοιπόν ώστε πολύς κόσμος, (μόνιμοι και απόδημοι χωριανοί μας
αλλά και πολλοί φίλοι μας από
όλα τα γύρω χωριά), να καθίσει
στα τραπέζια – καρέκλες που είχαν απλωθεί σε όλο το χώρο της
πλατείας, να εξυπηρετηθεί με τα
ωραία φαγητά της χωριανής μας
Βούλας Γάκη και να διασκεδάσει
με την ωραία παραδοσιακή ορχήστρα μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν
φέτος με την παρουσία τους: η
πολιτευτής του νομού μας κ. Μαρία Θεοχάρη, η δραστήρια Πρό-
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εδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας κ. Νίκη Ρέκκα - Τζανάκου
μετά του συζύγου της, Πρόεδροι
και εκπρόσωποι Συλλόγων γειτονικών μας χωριών, Δημοτικοί
και τοπικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.
Συγκινητική και ελπιδοφόρα
η παρουσία της νεολαίας που
όχι μόνο γλέντησαν με την ψυχή
τους όλη νύχτα αλλά πολλά παι-

διά βοήθησαν και την άλλη μέρα
στη μεταφορά των τραπεζιών
– καρεκλών από την πλατεία σε
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τους ευχαριστούμε όλους
θερμά.
Ευχόμαστε και του χρόνου να
είμαστε καλά και να περάσουμε
ακόμα καλύτερα στο χορό του
Συλλόγου μας στο χωριό.

Εκδήλωση για Τάκη Χαλάτση

ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσαντήλας ο οποίος τελειώνοντας την ομιλία του έδωσε στην σύζυγό
του κ. Βασούλα Χαλάτση τιμητικό δίπλωμα και
το λεύκωμα του Δήμου Ιτάμου.
Η κ. Βασούλα συγκινημένη ευχαρίστησε
Ο Πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης όλους τους χωριανούς μας που παραβρέθηκαλωσορίζοντας τον κόσμο είπε δυο λόγια για καν στην εκδήλωση και μοίρασε σ’ όλους από
το πρόγραμμα δίνοντας το λόγο στη συνέχεια ένα βιβλίο με τίτλο «Ρυάκια διαφυγής» που
στον Κώστα Η. Κουσάνα που μίλησε για τον περιείχε ποιήματα του χωριανού μας Γιώργου
Τάκη λέγοντας αυτά που όλοι ξέρουμε, θυμό- Αυγέρη.
μαστε και ποτέ δεν τον ξεχνάμε. Μετά μίλησε Ο Τάκης θα μείνει αξέχαστος απ’ όλους μας.

Μουσική βραδιά στη Νεράϊδα

ια ωραία μουσική
εκδήλωση έγινε την
Δευτέρα 10 Αυγούστου το βράδυ στην πλατεία
του χωριού μας.
Χωριανά μας νέα παιδιά, που
το καθένα έπαιζε από κάποιο
μουσικό όργανο, οργανώθηκαν
σε μια ορχήστρα και έπαιξαν
πολύ ωραία τραγούδια όλων των
ειδών, δημοτικά, λαϊκά και ξένα.
Ο Ηλίας (αρμόνιο) και ο Φραγκίσκος (τουμπερλέκι – τραγούδι)

παιδιά του Γιώργου Καραμέτου
και εγγόνια του Ηλία με το βιολί,
η Λύδια (βιολί) και άλλα τρία παιδιά (κιθάρα, ντράμς, τραγούδι)
που στην Καρδίτσα έχουν κάνει
συγκρότημα (και σύντομα θα
βγάλουν τα τραγούδια τους σε
δίσκο) έπαιξαν στη γεμάτη από
κόσμο πλατεία ενθουσιάζοντας
τους πάντες. Τα μηχανήματα (μικροφωνική, ενισχυτής, μεγάφωνα κ.λ.π.) ήταν προσφορά του
αγαπητού μας Ηλία Καραμέτου

(με το βιολί), εντελώς δωρεάν
προσφορά στο χωριό. Τον ευχαριστούμε πολύ όπως και όλα τα
παιδιά που τόσο ωραία έπαιξαν.
Μπράβο σ’ όλους.
Ευχόμαστε και του χρόνου, να
είμαστε καλά, να ξαναγίνει αυτή
η ωραία εκδήλωση στην πλατεία
και μάλιστα να πάρουν μέρος
όλοι οι χωριανοί μας που παίζουν
κάποιο μουσικό όργανο. Κι αν
δεν φτάσει μια βραδιά για όλα τα
τραγούδια να γίνει και δεύτερη.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Διαφημίσεις

Το παρόν 108 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.154 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.

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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»

Η εκδρομή του Συλλόγου μας
στα Γιάννενα

Οι επίσημοι απευθύνουν χαιρετισμό πρίν αρχίσει το γλέντι

κδήλωση απόδοσης τιμής στον αείμνηστο
χωριανό μας Τάκη Χαλάτση, έγινε το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην
κεντρική πλατεία του χωριού μας, της Νεράϊδας,
από την Δημοτική Αρχή Ιτάμου.

Μ
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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

Σ

τα Γιάννενα έγινε φέτος η εκδρομή του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας με μεγάλη επιτυχία
την Τρίτη 11 Αυγούστου. Το ωραίο τουριστικό πούλμαν
έφυγε στις 7 το πρωί απ’ τη Νεράϊδα και ακολουθώντας τη διαδρομή Καρδίτσα – Τρίκαλα η πρώτη στάση για καφέ έγινε στην
Καλαμπάκα. Ανεβαίνοντας από εκεί προς Πίνδο συναντήσαμε
και μπήκαμε στην τελειοποιημένη πλέον Εγνατία όπου περνώντας εντυπωσιακές κοιλαδογέφυρες και τούνελ φτάσαμε χωρίς
να το καταλάβουμε στα Γιάννενα. Εκεί επισκεφτήκαμε το ονομαστό Μουσείο Κέρινων ομοιωμάτων, περπατήσαμε στην πόλη
των Ιωαννίνων και στη συνέχεια πήγαμε στο νησάκι της λίμνης
όπου είδαμε το παλάτι του Αλή Πασά και άλλα αξιοθέατα και καθίσαμε για μεσημεριανό φαγητό. Στην επιστροφή το απόγευμα
σταματήσαμε για καφέ στο γραφικό Μέτσοβο και συναντώντας
βροχή μέχρι τα Τρίκαλα φτάσαμε το βράδυ στη Νεράϊδα.
Ευχαριστούμε τους χωριανούς μας για τη μεγάλη συμμετοχή τους και δεχόμαστε από τώρα ιδέες και προτάσεις για το πού
θα γίνει η επόμενη εκδρομή του Συλλόγου μας το καλοκαίρι του
2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 10 Νοεμβρίου.
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 πρίν τα Χριστούγεννα. 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
Δεκεμβρίου. Επίσης παρακαλούμε δείξτε κατανόηση σε τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που μας ξέφυγαν, λόγω πληθώρας
ύλης. Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

