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Ο δρόμος Σαραντάπορο-Μολόχα
και Σαραντάπορο-Μαυρόλογγος-Τριφύλλα

Σ

τις 19/10/2009, ο Νομάρχης κ. Φ. Αλεξάκος, συνοδευόμενος από
πολυπληθές κλιμάκιο της Νομαρχίας, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μολόχα, όπου, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στο δρόμο Σαραντάπορο - Μολόχα, για τον οποίο συντάσσεται
ήδη η μελέτη και γίνεται προσπάθεια να
ενταχθεί η κατασκευή του στο πρόγραμμα
ΠΙΝΔΟΣ κατά προτεραιότητα και παράλληλα να χρηματοδοτηθεί και από πόρους
της Νομαρχίας.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως αυτός ο δρόμος θα
ανοίξει άλλους ορίζοντες στην περιοχή μας και
ειδικότερα στο Σαραντάπορο που θα γίνει ένα
μεγάλο σταυροδρόμι με ότι αυτό συνεπάγεται.
Όσον αφορά στη σύνδεση με την Ευρυτανία,
όπως διαφαίνεται, θα πάρει χρόνο, διότι οι
δύο Νομαρχίες, Καρδίτσας και Ευρυτανίας,
βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των συζητήσεων
για την ένταξη σε κάποιο μελλοντικό
πρόγραμμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, θα θέλαμε
να προσθέσουμε ότι η σύνδεση με την
Ευρυτανία έχει πολλούς λόγους να γίνει μέσω
Σαρανταπόρου – Μαυρολόγγου. – Τριφύλλας.
Έτσι δημιουργούνται προϋποθέσεις για
καλύτερες και περισσότερες επιλογές σε
κάθε επισκέπτη, τουρίστα και διερχόμενο της
περιοχής μας, αλλά και ταχύτερη διακίνηση
των προϊόντων και των εμπορευμάτων, προς
κάθε κατεύθυνση.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Αποδήμων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου «Ο ΑΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για τα δύο επόμενα χρόνια (Νοέμβριος
2009 - Νοέμμβριος. 2011), συγκροτείται σε σώμα ως
ακολούθως: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος : Τσιτσιμπής Χρίστος του Κων.
Αντιπρόεδρος : Γιαννουσάς Δημήτριος του Νικ.
Γεν. Γραμματέας : Λιάπης Κων/νος του Ηλία
Ταμίας : Λιάπης Νικόλαος του Αναστασίου
Μέλος : Γεροκώστας Δημήτριος του Αποστόλου
Μέλος : Βούλγαρης Λάμπρος του Ευαγγέλου
Μέλος : Θάνος Θωμάς του Γεωργίου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Τσιτσιμπής Βασίλειος του Γ.
2. Βουρλιάς Κωνσταντίνος του Ηλ..
3. Λυρίτση Αντιγόνη.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Κοντογιάννης Χρήστος του Κων..
2. Λάμπρου Απόστολος του Κων..
3. Τσιτσιμπής Σπυρίδων του Ιωάν.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Γεροκώστας Κωνσταντίνος του Απ.

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.

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

● Στην 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.
● Επειδή πιστεύουμε πως το Κράτος έχει συνέχεια θεωρούμε πως η δέσμευση
να γίνει η γέφυρα, μέσω του ΕΣΠΑ, (που στο προηγούμενο φύλλο τονίζαμε), ισχύει
και σ’ αυτό οφείλουν να πιέσουν οι εκλεγμένοι μας σ’ όλα τα επίπεδα.
● Την Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας στη Λάρισα επισκέφτηκε ο

● Συνεχίστηκαν εντατικά οι εργασίες όλο
το φθινόπωρο στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη
Πλαστήρα. Αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα
σκάβουν στη «Χούνη» πάνω απ’ το χωριό ενώ
η διαπλάτυνση έχει ολοκληρωθεί σε όλο το
υπόλοιπο τμήμα από «Φτερόλακκα» μέχρι και
το «Σπίτι του Διαβάτη». Από «Φτερόλακκα»
μέχρι «Ζαχαριά» έχουν γίνει τα τσιμεντένια
ρείθρα, τα τεχνικά και έχουν πέσει 3 στρώματα χαλίκι.
● Τα έργα επισκέφτηκαν την Πέμπτη
21.10.09 ο Νομάρχης Καρδίτσας, ο Δήμαρχος Ιτάμου μαζί με τον Πρόεδρο Νεράϊδας. Για
την επίσκεψη έγραψαν όλες οι εφημερίδες Ευρυτανίας και Καρδίτσας και το σχετικό κείμενο
θα βρείτε στις μέσα σελίδες.
● Για το τελευταίο πλέον εναπομείναν
τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, του οδικού
άξονα Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα, δεν
είχαμε δυστυχώς καμία εξέλιξη σχετικά με
τη χρηματοδότησή του. Επιτακτικό είναι το
αίτημα όλων μας να χρηματοδοτηθεί επειγόντως το τμήμα, η μελέτη του οποίου (να
θυμίσουμε πως) είναι έτοιμη από το 2005,
εδώ και 5 χρόνια!
Αναλυτικά τώρα οι εξελίξεις των έργων:
Όπως είπαμε στο προηγούμενο φύλλο
οι εργασίες διαπλάτυνσης άρχισαν εντατικά
από τον εργολάβο στις 17.8.09, από «Φτερόλακκα» προς Τριφύλλα. Η διαπλάτυνση
ολοκληρώθηκε σε όλο το μήκος από «Φτερόλακκα» μέχρι ρέμα «Ζαχαριά» την Τετάρτη
30.9.09. Ταυτόχρονα τα φορτηγά κουβαλούσαν χαλίκια, γκρέϊντερ τα σκορπούσε, βυτιο-

Συνέχεια στη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ανεβείτε για Χριστούγεννα στο χωριό, όπως βλέπετε όσο χιόνι και να ρίξει ο δρόμος
είναι πάντα ανοιχτός.

Το τμήμα Νεράϊδα -Μαυρομμάτα της
Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Αγρινίου

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Ολοκληρώθηκε ήδη η πρώτη φάση των εργασιών κατασκευής του
Νέου Οστεοφυλακίου. Τέλος Οκτωβρίου το κτίριο σκεπάστηκε
με ωραία στέγη. Απομένουν τώρα το ταβάνι, σοβατίσματα,
κουφώματα κ.λ.π. Η οικονομική βοήθειά μας πρέπει να
συνεχιστεί. Όποιος θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτό ας μιλήσει
με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες 3 και 8.

Η Γέφυρα στη θέση «Φιλίππου»

Προχώρησαν αρκετά οι εργασίες για τη γέφυρα. Κατασκευάστηκαν
τα δυο βάθρα από μπετόν. Από άνοιξη θα στηθεί η Μπέλλεϋ.
Περισσότερα στη σελίδα 8.

Υ/Η Νεράϊδας

Καμιά απάντηση στο δημοσίευμα του προηγουμένου φύλλου
μας. Ακόμα δεν συζητήθηκε το θέμα στο Δ. Σ. του Δήμου μας.
Δημοσιεύουμε δύο ακόμα έγγραφα μαζί με κείμενα.
Περισσότερα στη σελίδα 6.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
Γεγονότα, όπως ο θάνατος της 26εξάχρονης συγχωριανής μας, δε μπορεί
να αφήνουν αδιάφορο το Σύνδεσμο, διότι σκοπός του δεν είναι μόνο να
διοργανώνει χορούς και γλέντια, έχει και υποχρεώσεις και μία από αυτές
είναι η συμμετοχή και η συμπαράσταση, στις δύσκολες στιγμές που
περνούν μέλη του, με τον ανάλογο τρόπο.
Γι’ αυτό, το 2010, δε θα διοργανώσει τον καθιερωμένο ετήσιο χορό στην
Αθήνα, αλλά μια απλή μεσημβρινή Κυριακάτικη συνάντηση - συνεστίαση
σε κάποια ταβέρνα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, για να μπορούν
να παρευρεθούν όλοι οι χωριανοί μας. Θα επακολουθήσει σχετική
ενημερωτική επιστολή.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Χορός Αποδήμων
Νεράϊδας

O

Ετήσιος Χορός του Συλλόγου
Αποδήμων Νεράϊδας θα γίνει την
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου
2010, στις 9 μ. μ. το βράδυ,
στην Κοσμική Ταβέρνα «Αρχοντικό της
Πλατείας Καλογήρων», στη Δάφνη. Η
ακριβής διεύθυνση είναι επί των οδών
Ηροδότου 3 & Αγίου Δημητρίου 17 (ύψος
Λ. Βουλιαγμένης 214), κοντά στο σταθμό
του Μετρό «Δάφνη». Γνωστός ο χώρος
στους περισσότερους αφού εκεί έγινε και
πέρυσι ο χορός. Παρακαλούμε πολύ να
είναι παρόντες όλοι οι Απόδημοι. Εξ’ άλλου
είναι η επόμενη μέρα της Τσικνοπέμπτης…
Άς τσικνίσουμε μια μέρα αργότερα! Φέτος
θέλουμε να μην λείψει ούτε ένας ώστε
να ανταμωθούμε και να γλεντήσουμε
(με παραδοσιακά τραγούδια) όλοι μαζί
περνώντας μια αξέχαστη βραδιά.

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

Καλά Χριστούγεννα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
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2

Ο κόσμος της τέχνης
Απολυτίκιο
των Χριστουγέννων
Ἡ Γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ το φῷς τό τῆς γνώσεως.
Ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες,
ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο.
Σέ προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης
καί σέ γινώσκειν ἐξ’ ὕψους Ἀνατολήν.
Κύριε, δόξα Σοι.
Απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα
Η γέννησή σου, Χριστέ και Θεέ μας,
φανέρωσε στον κόσμο το φώς της γνώσης.
Το αστέρι της γέννησής σου, δίδαξε σ’
αυτούς,
που πρίν λάτρευαν τ’ αστέρια,
ότι εσύ είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης,
γι’ αυτό κι έτρεξαν να σε προσκυνήσουν,
αφού κατάλαβαν ότι εσύ είσαι το φώς
του Θεού.
Κύριε, ας είσαι δοξασμένος.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Η αρπαγή της Νεράϊδας
Νεράϊδες χρυσοστάλακτες στ’ αλώνι
φτιασιδωμένα έχουν τα μαλλιά
λουσμένες στο ολόγιομο φεγγάρι
αραδιαστά χορεύουν με βιολιά.
Ξανθομαλλούσες κόρες τα μαντήλια
στα χέρια τους κρατάνε αλαφρά
μα νιός παραφυλάει στα απόσκια
κάνοντας κράτη να ’ρθουν πιο σιμά.
Και μια μικρή ξανθομαλλούσα κόρη
πού ’χει τα κάλλη γής και ουρανού
μπροστά με χάρη το χορό διαβαίνει
τον όμορφο χορό του μαντηλιού.
Αλαφροΐσκιωτος ο νιός ζυγώνει
και φτάνει στ’ αποκούμπι τ’ αλωνιού
πηδά ψηλά και το χορό της σκιάζει
λαβαίνει το μαντήλι του χορού.
Η κόρη η πεντάμορφη ουρλιάζει
στο νιό και τρέχει παρακαλεστά
αν δεν μου δώκεις πίσω το μαντήλι
ο χρόνος να μην σ’ εύρη στη ζωή.
Ο χρόνος αν δεν μ’ εύρη δεν με νοιάζει
τα γαλανά σου μάτια ’γώ ποθώ
δεν θα σου δόκω πίσω το μαντίλι
και ταίρι μου θα γίνεις λατρευτό.
Γεώργιος Η. Κουσάνας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ και ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ – ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Κεφάλαιον Α’
Ἐπωνυμία – ἔδρα – σκοπός – μέσα
Ἄρθρον 1
Συμφώνως πρός τάς περί σωματείων διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καί
τῆς κειμένης νομοθεσίας ἱδρύεται ἐν Νεράϊδα (13.10.1977) σωματεῖον ὑπό
τῶν ἐν Νεράϊδα κατοίκων καί ὑπό τῶν καταγομένων ἐξ’ αυτῆς ἀποδήμων
/ ἐσωτερικοῦ καί ἐξωτερικοῦ / ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ – ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ».
Ἄρθρον 2
Ἔδρα τοῦ σωματείου εἶναι ἡ Νεράϊδα.
Ἄρθρον 3
Σκοπός τοῦ Σωματείου εἶναι:
1. Νά καλλιεργῆ τό πνεῦμα τῆς αλληλεγγύης, τῆς φιλαλληλίας, τῆς
ἀλληλοβοηθείας, τῆς συνεργασίας καί τήν ἀνάπτυξην στενοτέρων φιλικῶν
δεσμῶν τῶν μελῶν του καί τήν οἰκονομικήν καί πολιτιστικήν πρόοδον
μεταξύ των ὡς καί τήν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἀποδήμων / διαμενόντων
ἐν Ἐλλάδι καί εἰς τό ἐξωτερικόν / διά τῆς ἀναπτύξεως στενοτέρων δεσμῶν
πρός τήν γενέτειράν των.
2. Νά μελετᾶ συστηματικῶς τά γενικά ζητήματα τοῦ Χωρίου Νεράϊδας καί
κατ’ ἐπέκτασιν τῆς Κοινότητος Νεράϊδας καί νά ἐπιδιώκη τήν διά νομίμων
μέσων καί ἐνεργειῶν παρακολούθησιν, προώθησιν καί ἐπίλυσιν αὐτῶν.
3. Νά ὑποβοηθήση τήν κοινωνικήν, οἰκονομικήν, οἰκιστικήν καί πολιτιστικήν ἐν γένει ἀνάπτυξιν τοῦ χωρίου Νεράϊδας.
4. Ἡ διά προσωπικῆς ἐργασίας καί οἰκονομικής ἐνισχύσεως τῶν μελῶν τοῦ
σωματείου, δημιουργία διαφόρων ἐξωραϊστικῶν καί κοινοφελῶν ἔργων.
Ἄρθρον 4 και μετά στο επόμενο φύλλο.

● Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:

Φύλακας
σε χωριό!

Η

είδηση αυτή που διαβάσαμε σε Εφημερίδα
γειτονικού μας χωριού,
«Νοσταλγός Τροβάτου», μας
έκανε μεγάλη εντύπωση και
την μεταφέρουμε αναδημοσιεύοντάς την για να διαβαστεί
απ’ όλους μας.
Γνωστοποίηση
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τροβάτου, γνωστοποιεί, επαναφέροντας
μέσω της εφημερίδας «Ο Νοσταλγός», το αίτημα των συγχωριανών
μας για την φύλαξη του χωριού μας
κατά την χειμερινή περίοδο από 1η
Νοεμβρίου έως την 31η Μαρτίου.
Για την φύλαξη του χωριού μας
ως φύλακες ορίσθηκαν οι κάτωθι:
Καλογερογιάννης Κώστας και Σάλτης
Μιλτιάδης, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί μόνιμοι κάτοικοι που μπορούν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
για το ανωτέρω ορισθέν χρονικό διάστημα.
Κρίνεται αναγκαία η οικονομική
συνδρομή όλων των συγχωριανών
μας για να λειτουργήσει η διαδικασία
της φύλαξης από τα ανωτέρω άτομα.
Συνδρομές και πληροφορίες επικοινωνήστε μόνο με τα μέλη του Δ. Σ.
του Συλλόγου μας.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

Ο Αργαλειός

Ο

αργαλειός ήταν απαραίτητος σε κάθε σπίτι τα παλιότερα χρόνια. Τα παιδιά μας
και τα εγγόνια μας, τα περισσότερα, δεν ξέρουν τι είναι ο αργαλειός
και τι δουλειά έκανε. Πρό του 1950
στα χωριά δεν ήταν σπίτι που να
μην έχει αργαλειό. Οι γυναίκες όλες
ήξεραν να υφαίνουν, από τη μάννα,
στην κόρη, στην εγγονή. Όλες μάθαιναν.

τα προικιά τους, όλα για το σπίτι που θα
πήγαιναν όταν θα παντρεύονταν και συναγωνίζονταν ποια θα φτιάξει τα καλύτερα και τα περισσότερα.
Πολλοί δημοτικοί στίχοι αναφέρονται
στον αργαλειό, την ανέμη, τα μασούρια, τη
σαΐτα, όπως:

◗ Μια Αγραφιώτισσα και μια Αγραφιωτοπούλα
ανέμιζε, καλάμιζε και ψιλοτραγούδαγε
καλάμιζε, μάζευε μασούρια.
◗ Τα παλικάρια τα καλά
θέλουν καλά κορίτσια
να ξέρουν ρόκα κι αργαλειό.
◗ Τ’ αρνιέσαι δε σε φίλησα
μια φορά στ’ αμπέλι

Τα χρόνια υπήρχαν πολλοί ξυλουργοί που κατασκεύαζαν αργαλειούς. Εγώ ο
ίδιος, έχω φτιάξει με τα χέρια μου, πάρα
πολλούς και σε
άλλα χωριά όπως
στη Νεράϊδα, το
Μεγα-Λάκκο, τον
Κλειτσό, στη Φθιώτιδα, στο Παλιούρι, στον Παλαμά κ. ά.
Ο αργαλειός
θέλει κομμάτια 42
και της κότας το
φτερό, λέει η παροιμία. Και πράγματι θέλει τα 2 τα
πλαϊνά, 3 κλειδιά
να συνδέεται, 2
αντιά (ένα πίσω
Αυτοί είναι οι αγραλοί που έφκιανα και έχω και έναν στο σπίτι στο χωριό.
ένα μπροστά), το
πατάντι, την αποδυο στον αργαλειό.
λυταριά, το χέρι, τα καρούλια, τα μτάρια,
◗ Πάρε με στον αργαλειό σου
το ξυλόχτενο, το χτένι, τις πατήθρες, το
για το σκάσιμο του ανδρός σου.
κάθισμα, τις σαΐτες (2 - 3) που μπαίνουν τα
◗ Τον αργαλειό σου τον ακώ
μασούρια κι εκεί χρειάζεται και της κότας
και σένα δε σε βλέπω.
το φτερό.
◗ Τάκου – τάκου ο αργαλειός μου
Τα παλιότερα χρόνια και τι δεν ύφαικι έρχεται ο καλός μου.
ναν οι γυναίκες με τα μαλλιά από τα πρό◗ Το κέντισμα είναι γλέντισμα
βατα και από τα γίδια, το λεγόμενο τραγόκι η ρόκα το σιριάνι
μαλλο. Με αυτό ύφαιναν για κάπες, έφτιατο τσικρίκι κι ο αργαλειός
χναν τσιόλια τα οποία ήταν πολύ ζεστά.
είναι χαρά μεγάλη.
Οι γυναίκες για να φτιάξουν το διασίδι για τον αργαλειό, πρώτα έπλεναν μαλΛέγαμε κι ένα τοπικό από τον Κλειτσό:
λιά από τα πρόβατα, τα λανάριζαν με το
◗ Στη Βράχα βγαίνει Αυγερινός
λανάρι και στη συνέχεια τα έγνεθαν με τη
και στη Κορίτσα η Πούλια
ρόκα και τα έφτιαχναν στημόνι και υφάκαι στον Κλειτσό στον Πλάτανο
δι. Επίσης έλεγαν ότι για να γίνει καλό το
καθόταν Μαριγούλα
υφαντό πρέπει να είναι γνεσμένο στημόνι
που υφαίνει τα μεταξωτά
και υφάδι από το ίδιο χέρι. Στη συνέχεια
και τα χρυσά μαντίλια.
έπρεπε να το ιδιάσουν, να το τυλίξουν στο
Έχει ασημένιο αργαλειό
πίσω αντί στην τυλίχτρα περνώντας και τα
και φιλτισένιο χτένι
καλαμίδια.
στους ουρανούς τα ίδιαζε
Μετά να το βάλουν στον αργαλειό και
στους κάμπους το τυλίγει
να το μπελονιάσουν στα μτάρια. Ανάλογα
και στον αφρό της θάλασσας
με το διασίδι, το μπελόνιασμα γινόταν σε
βαρεί και τα κροσταίνει.
2 ή 4 μτάρια. Το ίδιο και οι πατήθρες στα
πόδια, 2 ή 4. Έτσι οι χρυσοχέρες γυναίΑυτά για ενθύμιο.
κες έφτιαχναν δίμητα, απολητά, κεντητά
Γεώργιος Κ. Νάπας
(με λουλούδια, πουλιά, ζώα), καραμηλοτές, προσκέφαλα, τροβάδια, βελέτζες,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
κουποτά, θηλιαστά, κρητικά, μαντανίες,
Ευχαριστούμε θερμά τον χωριανό μας
κουβέρτες, φλοκάτες, κουρελές και άλλα
Γιώργο Νάπα για το ωραίο αυτό κείμενό του
πολλά είδη.
και τον παρακαλούμε πολύ να μας στέλνει
Οι Σαρακατσιάνες στο λανάρισμα,
τέτοια κείμενα λαογραφικού αλλά και ιστοξεχώριζαν τα καλά μαλλιά (το φίνο καθώς
ρικού περιεχομένου. Όπως εκείνα που μας
το έλεγαν) και έφτιαχναν με αυτά κουέστελνε παλιότερα γιατί ξέρει πολλά για την
στούμια στους άντρες (τα φινισιά κουιστορία του χωριού μας. Ευχαριστούμε και
στούμια). Τα ρούχα αυτά ήταν πολύ καλά
περιμένουμε να μας στέλνει τέτοια. Μας το
σε ποιότητα σαν κασμίρια.
ζητάνε πολλοί αναγνώστες.
Στον αργαλειό τα κορίτσια ύφαιναν

(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 δε-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λέτε σε λίγα χρόνια να βάζουμε κι εμείς τέτοιες
ανακοινώσεις απ’ την Εφημερίδα
μας;…

σμεύουν.
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

SOS

Το Σχολείο
Σαρανταπόρου κινδυνεύει από σταλαματιές! Ποιος ευθύνεται;

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 Βαγγέλης και η Βούλα Βαρελά
– Κολέτση, κόρη της Μαρίας και του
Γιάννη (Λούλη) Βαρελά απέκτησαν δίδυμα, ένα κοριτσάκι κι ένα αγοράκι
την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2009, στην
Αθήνα όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Κατερίνα και ο Ηλίας Κατσούλης γυιός της Δέσποινας και του αείμνηστου Λευτέρη Κατσούλη (εγγονός
των αείμνηστων Αγλαΐας και Ηλία Κατσούλη), βάπτισαν το κοριτσάκι τους
με το όνομα Ιωάννα, την Κυριακή 28
Ιουνίου 2009, στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου
στα Σπάτα Αττικής.
● Η Μαρία και ο Νίκος Αθάνος,
κόρη του Δημητρίου Ν. Γιαννουσά και
της Κούλας, βάπτισαν το κοριτσάκι
τους με το όνομα Αναστασία το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009, στον Ι. Ν.
Αγ. Δημητρίου Λομπαρδιάρη, στην περιοχή Φιλοπάππου των Αθηνών.
● Η Πόπη και ο Ηλίας Κατσούλης
γυιός της Ελένης και του αείμνηστου
Πέτρου Κατσούλη (εγγονός των αείμνηστων Αγλαΐας και Ηλία Κατσούλη),
βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Ιωάννης, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009, στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου στο
Καβούρι Αττικής.
● Η Άννα και ο Κώστας Κουσάνας
γυιός του Νίκου Κουσάνα, βάπτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα Νίκος, την
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009, στην
Αθήνα.

● Η Ελένη (κόρη της Γιάννας και του
Λάμπρου Αυγέρη) και ο Αριστοτέλης
(Τέλης) Μητσάκης (γυιός της Φωτεινής και του Δημήτρη Μητσάκη),
βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Δημήτρης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Η Περσεφόνη Καραμέτου κόρη
της Έφης και του Χρήστου Καραμέτου
(εγγονή των αείμνηστων Περσεφόνης
και Γιώργου Καραμέτου), και ο Κωνσταντίνος Λούτας, παντρεύτηκαν το
Σάββατο 30 Μαΐου 2009, στην Αθήνα
(Πεύκη).
● Ο Γιάννης Μακρής γυιός του Νίκου Μακρή (απ’ τη Μαυρομμάτα) και
της Ζωής Καραμέτου (εγγονός των
αείμνηστων Περσεφόνης και Γιώργου
Καραμέτου), και η Κατερίνα Πουργιάζη, παντρεύτηκαν το Σάββατο 5
Σεπτεμβρίου 2009, στον Ι. Ν. Αγίων
Κυρίλλου & Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη. (ο Γιάννης είναι δικηγόρος και
στις εκλογές ήταν υποψήφιος με τον
ΛΑ.Ο.Σ. στην Ευρυτανία, η σύζυγός
του Κατερίνα είναι καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας).

Σεραφείμ Ζήση, από το Μεγα-Λάκκο,
και ο Θεοφάνης Σκόπας από την
Αταλάντη, παντρεύτηκαν την Κυριακή
27 Σεπτεμβρίου 2009, στον Ι. Ν. Αγ.
Δημητρίου Κηφισίας, στην Αθήνα.
● Η Χριστίνα Κατσούλη κόρη της
Δέσποινας και του αείμνηστου Λευτέρη Κατσούλη (εγγονή των αείμνηστων
Αγλαΐας και Ηλία Κατσούλη), και ο
Κυριάκος Ράλλης, παντρεύτηκαν το
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009, στον Ι. Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ανθούσα
Αττικής.
● Η Βάσω Κούκου κόρη της Μαίρης και του Σπύρου Κούκου (εγγονή
του αείμνηστου Γιώργου Κούκου) και
ο Γιώργος Νταραράς από την Καρδίτσα παντρεύτηκαν το Σάββατο 3
Οκτωβρίου 2009 στον Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Καρδίτσας.
● Η Ροζίτα Σπινάσα κόρη της Γεωργίας (Γωγώς) και του δικηγόρου Ηλία
Σπινάσα (εγγονή των αείμνηστων Ρόϊδως και Βασίλη Σπινάσα) και ο Αριστείδης (Άρης) Καραμπεάζης, παντρεύτηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2009 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Η Ευτυχία Τσοκάνη, κόρη του
Αντώνη και της Λίνας Θάνου – Τσοκάνη (εγγονή της Μαρίας και του αείμνηστου Δημήτρη Θάνου), και ο Ιωάννης
Ράπτης, παντρεύτηκαν το Σάββατο
26 Σεπτεμβρίου 2009, στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος, στην Περαία
Θεσσαλονίκης.

● Πέθανε ο Νίκος Γιαννουσάς σύζυγος της Αλεξάνδρας Ν. Καραβάνα
και πατέρας του Φώτη, της Λαμπρινής,
του Δημήτρη και της Στέλλας, σε ηλικία 95 ετών, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009 στην Αθήνα και η κηδεία
έγινε την Τρίτη στα Σαραντάπορα.

● Η Γεωργία Ζήση κόρη του παπα-

● Πέθανε ο Ηλίας Κούκος σύζυγος

Δωρεά για την Εφημερίδα μας

Συγχωριανός μας, που δεν επιθυμεί να αναφέρουμε το όνομά
του, έκανε Δωρεά το ποσό των 500 ευρώ, (αρ. απόδ. 783), για την
Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Η Συντακτική Επιτροπή και το Δ. Σ. του Συλλόγου ευχαριστούν
θερμά τον αγαπητό συγχωριανό μας για την Δωρεά.
Διόρθωση
Λόγω τυπογραφικού λάθους, στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, η προσφορά (για το Οστεοφυλάκιο) της χωριανής
μας Δάφνης Ανυφαντή, εις μνήμην του συζύγου της Αθανασίου Χρ. Ανυφαντή (αρ. απόδ. 123), αντί του ποσού των 50 ευρώ,
το σωστό είναι 150 ευρώ. Ζητάμε συγνώμη.
Προσφορά υπέρ Ι. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Σαρανταπόρου
Η Στέλλα Σπανού – Δρόσου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ,
εις μνήμην του πατρός της Ευαγγέλου Σπανού, για την ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαρανταπόρου.

Προσφορές Δωρητών εις την εκκλησίαν
της ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στο Σαραντάπορο
1) Μαγδαλινή Σερ. Γάκη 50 ευρώ
2) Γεώργιος Δημ. Τσιτσιμπής 40 ευρώ
3) Γεώργιος Δημ. Τσιτσιμπής 50 ευρώ (για την εκκλησία)
4) Ηλίας Γεωργ. Τσιτσιμπής 50 ευρώ
Εις μνήμην της Πρεσβυτέρας Βιργινίας συζύγου Ιερέως Γεωργίου
Δήμου. 
Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Σαρανταπόρου

της Σοφίας Καραμέτου (αδελφής του
Γιάννη Καραμέτου) και πατέρας του
Σπύρου, του Γιώργου, της Βασιλικής,
της Παναγιώτας (και των αείμνηστων
Δημήτρη και Νίκου), σε ηλικία 90
ετών, την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009
στην Αθήνα, όπου και έγινε η κηδεία
την Τρίτη στο Μαραθώνα Αττικής.
● Πέθανε ο Νίκος Καραμέτος σύζυγος της αείμνηστης Ταξιαρχίας και
πατέρας της Ευτέρπης και του Βασίλη
Καραμέτου, σε ηλικία 82 ετών, την
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 στο Βόλο
και η κηδεία έγινε την Τετάρτη στη
Νεράϊδα.
● Πέθανε ο Βαγγέλης Μονάντερος
του Γεωργίου, αδελφός του Ηλία, του
Τρύφωνα, της Γεωργίτσας και της Όλγας, σύζυγος της Ευαγγελίας και πατέρας της Χρυσάνθης και του Γιώργου,
σε ηλικία 72 ετών, την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου 2009, στη Σάμο (Κουμέϊκα) όπου κατοικούσε μόνιμα και έγινε
η κηδεία το Σάββατο.
● Πέθανε ο Χριστόδουλος Δήμος
του Ηλία, αδελφός του Τάσιου της
Αθηνούλας και της Μαργαρίτας, σύζυγος της Ιουλίας και πατέρας της Μαίρης, της Ρίτας και του Ηλία, σε ηλικία
87 ετών, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009 το πρωί, και η κηδεία έγινε το
απόγευμα της ίδιας μέρας, στην Καρδίτσα.
● Πέθανε η Θεοδώρα Βούλγαρη,
κόρη του Δημητρίου Κων. Βούλγαρη,
σε ηλικία 26 ετών, την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009, στην Αθήνα (Βύρωνα)
όπου έγινε η κηδεία της την Πέμπτη.
Θερμά Συλλυπητήρια.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
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ια την κατασκευή του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά:

1. Οικογένεια Βάϊου Κουτή, προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 211), εις μνήμην της
πρεσβυτέρας Βιργινίας Δήμου και της Ελένης
Ηλ. Κατσούλη.
2. Τσιτσιμπής Γεώργιος του Σεραφείμ, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 212), εις
μνήμην της συζύγου του Ευρυδίκης Τσιτσιμπή.
3. Οικογένεια Αθανασίου Μαργαρίτη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 213), εις
μνήμην της πρεσβυτέρας Βιργινίας Δήμου.
4. Οικογένεια Αθανασίου Μαργαρίτη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 214), εις
μνήμην του Σάκη Καραμέτου.
5. Θάνος Νικόλαος του Δημητρίου, προσέφερε
το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 215), εις μνήμην
του πατρός του Δημητρίου Θάνου.
6. Μητσάκης Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 25 ευρώ (αρ. απόδ. 216), εις
μνήμην των γονέων του, Βασιλικής και Τάκη
Μητσάκη.
7. Μητσάκη Σπυριδούλα του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 25 ευρώ (αρ. απόδ. 217),
εις μνήμην των γονέων της, Βασιλικής και Τάκη
Μητσάκη.
8. Κουσάνας Ηλίας του Κων/νου, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 218), εις μνήμην
των Γονέων του.
9. Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία, προσέφερε το
ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 219), εις μνήμην
των Γονέων του.
10. Ζήση Χρυσάνθη, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 220), εις μνήμην του συζύγου
της Χρήστου Ζήση.
11. Οικογένεια Βασιλείου Καραμέτου του Νικολάου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ.
απόδ. 221), εις μνήμην του πατρός του Νικολάου Καραμέτου, (αντί στεφάνου).
12. Οικογένεια Ευτέρπης Καραμέτου – Κουτσιρίμπα, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ.
απόδ. 222), εις μνήμην του πατρός της Νικολά-

ου Καραμέτου, (αντί στεφάνου).
13. Μητσάκη – Μπακογιώργου Μαρία, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 223),
εις μνήμην του συζύγου της Νικολάου και των
αδελφών της Ευαγγέλου και Χρήστου Μπακογιώργου.
14. Οικογένεια Κων/νου και Μαρίας Καραμέτου, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (αρ.
απόδ. 224), εις μνήμην των γονέων τους Φωτεινής & Γεωργίου Καραμέτου και Αντιγόνης &
Κων/νου Σπανού.
15. Αυγέρη Σοφία του Δημητρίου, προσέφερε
το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 225), εις μνήμην
των Γονέων της και του αδελφού της Κων/νου
Ζήση.
16. Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (αρ. απόδ. 226), εις μνήμην της πρεσβυτέρας Βιργινίας Δήμου και της Ελένης Ηλ.
Κατσούλη.
17. Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 227), εις μνήμην του Νικολάου Β. Καραμέτου.
18. Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 228), εις μνήμην του Ευαγγέλου Γ. Μονάντερου που κατοικούσε στη Σάμο.
19. Κατσούλη Ευδοκία του Κων/νου, προσέφερε
το ποσό των 35 ευρώ (αρ. απόδ. 131), εις μνήμην
του συζύγου της Κωνσταντίνου Δημ. Κατσούλη.
20. Σπινάσας Θεόδωρος του Χρήστου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 132), εις
μνήμην του Νικολάου Βασ. Καραμέτου.
21. Σπανού – Δρόσου Στέλλα, προσέφερε το
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 64), εις μνήμην του
πατρός της Ευαγγέλου Σπανού.
22. Κουσάνας Δημήτριος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 133), εις
μνήμην του Νικολάου Βασ. Καραμέτου.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.
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Το τμήμα Νεράϊδα-Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής οδού
Καρδίτσας - Αγρινίου

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Δήμαρχος του Δήμου μας, μόλις 12
μέρες μετά τις εκλογές (16.10.09) και
πολύ πρίν αναλάβει ο νέος Περιφερειάρχης, όπου διαπίστωσε την μεγάλη καθυστέρηση των μελετών.
● Με ενέργειες του Προέδρου
Νεράϊδας έπεσε χαλίκι (για πρώτη
φορά) σε πολλά σημεία του οδοστρώματος από Νεράϊδα μέχρι όρια
νομού, το Νοέμβριο. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημά του Δήμος και
Νομαρχία του παραχώρησαν μηχανήματα (φορτηγά – φορτωτή) με τα
οποία χαλικοστρώθηκαν πολλά σημεία του τμήματος με την προσωπική επίβλεψη του ίδιου. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Πρόεδρο γιαυτό
και του λέμε μπράβο. Μέχρις ότου
ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος αυτός
πρέπει και να περπατιέται.
Με αφορμή τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές πολλά περιμέναμε
ν’ ακούσουμε από τους υποψήφιους
πολιτικούς για τον Παραμεγδόβιο.
Δυστυχώς όμως από πλευράς Καρδίτσας σε καμία τοπική εφημερίδα
δεν είδαμε κανέναν υποψήφιο να
λέει κουβέντα για τον Παραμεγδόβιο. Από πλευράς Ευρυτανίας όμως
είδαμε υποψηφίους να τον αναφέρουν. Η τοπική εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός» πήρε προεκλογικά
συνεντεύξεις από πολλούς υποψήφιους τις οποίες και δημοσίευσε στις
30.9.09 (αρ. φύλλου 370). Αναδημοσιεύουμε λοιπόν κι εμείς, από εκεί,
τα όσα είπαν για τον Παραμεγδόβιο
γιατί έχουν τη σημασία τους.
Ο κ. Η. Χορμόβας (υποψήφιος
Ν. Δ.) σε σχετική ερώτηση για τον
Παραμεγδόβιο είπε: «οι διαδικασίες συνέχισης του παραμεγδόβιου
ξεκίνησαν πρόσφατα ξανά με πρωτοβουλίες του Νομάρχη μας Ευρυτανίας Κώστα Κοντογιώργου και του
Νομάρχη Καρδίτσας»
Στον κ. Γ. Λάγαρη, (υποψήφιος
ΠΑ.ΣΟ.Κ.) έγινε η ερώτηση: Όπως
γνωρίζετε ως Νομαρχιακός Σύμβουλος τα τελευταία 7 χρόνια στην
ουσία δεν προχώρησε καθόλου το 1
από τα 3 πολύ σημαντικά έργα της
Ευρυτανίας, ο Παραμεγδόβιος. Ποια
είναι η δέσμευσή σας απέναντι στο
ευρυτανικό λαό για την υλοποίησή
του; Απάντηση: «είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Και εδώ είναι η κραυγαλέα απουσία
της κεντρικής εξουσίας αφού δεν
προχώρησε τίποτα τα τελευταία
χρόνια. Ακούμε μόνο υποσχέσεις κενές περιεχομένου και ουσίας. Είναι
ζήτημα επιβίωσης του νομού μας.
Με την κατασκευή του όλος ο νομός
θα αποτελεί τουριστικό προορισμό
και όχι μόνο το Καρπενήσι».
Στον κ. Χρ. Αρβανίτη, (υποψήφιος Ν. Δ. – Νομ. Σύμβουλος) έγινε η
ερώτηση: Τι θα κάνετε αν εκλεγείτε
βουλευτής για τον Παραμεγδόβιο
δρόμο; Απάντηση: «ο περιβόητος
«Παραμεγδόβιος» ως δρόμος είναι
ένα ζήτημα με ειδικό «δείκτη» δυσκολίας. Πρόκειται για ένα πολυδάπανο έργο, το οποίο για να υλοποιηθεί προϋποθέτει κεντρική πολιτική
βούληση, γενναία χρηματοδότηση,
συνεργασία των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας και συνεργασία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ευρυτανίας – Καρδίτσας.
Μπορώ να πώ ότι έχουν ωριμάσει
οι συνθήκες για το επόμενο βήμα.

Αλλά σε περιπτώσεις έργων τέτοιου
βεληνεκούς, μετράει και το κατάλληλο «timing». Εμείς είμαστε σε
επιφυλακή. Τον κατάλληλο χρόνο,
να είστε βέβαιοι ότι θα πράξουμε
το καλύτερο δυνατό, ούτως ώστε το
όραμα να γίνει πραγματικότητα».
Στον κ. Γιάννη Μακρή, (υποψήφιος ΛΑ. Ο. Σ.) έγινε η ερώτηση:
«Γνωρίζοντας καλά τι σημαίνει Παραμεγδόβιος δρόμος για την Ευρυτανία, καθότι κατάγεστε από τη
Μαυρομμάτα, τι νομίζετε ότι πρέπει
επιτέλους να γίνει με το τόσο σπουδαίο αυτό έργο και τι ενέργειες θα
κάνετε εσείς από την πλευρά σας,
τόσο ως κόμμα όσο και προσωπικά
για να προχωρήσει αυτός ο αναπτυξιακός οδικός άξονας για τον τόπο
μας;». Απάντηση: «Όχι μόνο γνωρίζω
τι σημαίνει Παραμεγδόβιος δρόμος,
αλλά κάθε φορά που επισκέπτομαι
τη βόρεια πλευρά της Ευρυτανίας
και το χωριό μου, θλίβομαι βαθύτατα διότι η κατασκευή ενός τέτοιου
οδικού άξονα, σχεδιασμένου ήδη
από τον Χαρίλαο Τρικούπη με παράλληλη σιδηροδρομική γραμμή,
είναι βέβαιο ότι δεν θα έφερνε τα
χωριά μας στον σημερινό μαρασμό
και την ερήμωση. Νομίζω ότι οι ευθύνες για αυτή την εγκληματική ολιγωρία θα πρέπει να αναζητηθούν
στα κόμματα που κυβέρνησαν τη
χώρα τον τελευταίο μισό αιώνα και
κατ’ επέκταση διαχειρίστηκαν και
την τύχη της Ευρυτανίας. Παρακολουθώ τις ενέργειες για τον Παραμεγδόβιο από μαθητής όταν ο πατέρας μου το έκανε πρώτο θέμα σε
κάθε πρωτοσέλιδο της «Φωνής της
Μαυρομμάτας». Πάνω από μια δεκαετία μετά και σχεδόν έναν αιώνα
μετά το όραμα του Χαρ. Τρικούπη
ακούω διαρκώς για μελέτες επί μελετών, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν
καμιά σχέση με τη χάραξη της πραγματικής «Παραμεγδόβιας Οδού»,
αλλά έστω κι αυτές δεν υλοποιούνται επιτέλους. Δεν κατέστη δυνατό
επί τόσες δεκαετίες να τοποθετηθεί
μια γέφυρα στο Μέγδοβα ώστε η
μητέρα μου που κατάγεται από τη
Νεράϊδα να μπορεί να επισκέπτεται το χωριό της απευθείας από τη
Μαυρομμάτα. Στόχος μου είναι, και
θεωρώ ότι πρέπει να είναι πρώτος
στόχος οποιουδήποτε υποψηφίου εκπροσωπήσει τους Ευρυτάνες
στην επόμενη Βουλή ανεξαρτήτως
κομματικής τοποθετήσεως, να δώσουμε στην επόμενη κυβέρνηση και
στο αρμόδιο υπουργείο να καταλάβουν ότι στην εποχή που ολοκληρώνεται ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, έχει ολοκληρωθεί η Εγνατία
Οδός, και ξεκινούν τα έργα για τον
άξονα Κορίνθου – Πατρών, την Ιόνια
Οδό και τον Ε-65, ο Παραμεγδόβιος
είναι εκείνος ο οδικός άξονας που
θα ενώνει την ΠΑΘΕ (μέσω Ε-65) με
την ΙΟΝΙΑ αποτελώντας, αν θέλετε,
μια σχεδόν παράλληλη νοτιότερη
ΕΓΝΑΤΙΑ. Ο Παραμεγδόβιος δρόμος
θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος
οποιουδήποτε υποψηφίου εκπροσωπήσει τους Ευρυτάνες στην επόμενη Βουλή».
Και τους Καρδιτσιώτες, συμπληρώνουμε εμείς, κλείνοντας το κείμενο με αυτά τα λόγια του (χωριανού
μας) Γιάννη.
Νεράϊδα 25.11.2009
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φόρο τα έβρεχε, οδοστρωτήρας
τα πατούσε, χαλικοστρώνοντας
όλο το τμήμα.
Την Πέμπτη 1.10.09 άρχισαν
εργασίες διαπλάτυνσης από τοποθεσία «Μητσέϊκα» προς «Πλατανόρεμα» το οποίο ολοκλήρωσαν την Παρασκευή 9.10.09,
χαλικοστρώνοντας ταυτόχρονα
με χοντρό χαλίκι και το κομμάτι
αυτό.
Την Δευτέρα 12.10.09 άρχισαν
διαπλάτυνση από «Μητσέϊκα»
(αφήνοντας το κομμάτι ανάμεσα
στα χωράφια) προς ρέμα «Ζαχαριά». Από εδώ μέχρι το ρέμα έκαναν ακριβώς ένα μήνα! Ήταν το πιο
δύσκολο κομμάτι με μεγάλο όχτο,
βραχώδες και πολύ στενό δρόμο.
Δουλεύοντας εντατικά κάθε μέρα
έφτασαν στο ρέμα «Ζαχαριάς»
την Τρίτη 10.11.09. Άργησαν αλλά
ο δρόμος εκεί τώρα έγινε φαρδύς

και ωραίος.
Την Τετάρτη 11.11.09 άρχισαν
διαπλάτυνση ανάμεσα στα «Μητσέϊκα» χωράφια η οποία ολοκλη-

ρώθηκε την Παρασκευή 13.11.09.
Έτσι στις 13 Νοεμβρίου 2009 το
τμήμα όλο από ράχη «Φτερόλακκα» μέχρι ρέμα «Πλατανόρεμα»
τελειοποιήθηκε από πλευράς διαπλάτυνσης. Ταυτόχρονα άλλα

συνεργεία έφτιαχναν τα τεχνικά
στα ρέματα («Δραμπάλα», «Κακοδημάκι», διασταύρωση Αη-Λιά
κ.ά.) και το τσιμεντένιο ρείθρο
στο πάνω μέρος του οδοστρώματος, το οποίο ολοκληρώθηκε από
«Φτερόλακκα» μέχρι ρέμα «Ζαχαριά» στις 10.11.09.
Την Δευτέρα 16.11.09 έφεραν
τα σκαπτικά μηχανήματα εδώ
πάνω απ’ το χωριό, στη «Χούνη»,
αρχίζοντας διαπλάτυνση από
«Κτσέϊκα» προς ράχη «Φτερόλακκα» μεταφέροντας όλα τα μπάζα
με φορτηγά.
Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται όμως η διαπλάτυνση και
στο σημαντικότατο κομμάτι
εντός ορίων νομού Ευρυτανίας
από ρέμα «Πλατανόρεμα» μέχρι
Τριφύλλα. Οι εργασίες εκεί άρχισαν την Δευτέρα 9.11.09 από
Τριφύλλα, «Σπίτι Διαβάτη» προς
«Πλατανόρεμα». Μέσα Νοεμβρίου 17.11.09, έφτασαν στην τοποθεσία «Μουλαημέρ» στα σκλήθρα
μετά το ρεματάκι με το νερό. Σήμερα 27.11.09 σκάβουν στην τοποθεσία «Λεύκες» και στο τέλος
της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου 5.12.09 θα έχουν φτάσει
με βεβαιότητα (λίγα μέτρα έχουν
απομείνει) στο ρέμα «Πλατανόρεμα» όπου θα ενωθούν με το άλλο
ήδη διαπλατυμένο κομμάτι δρόμου, ολοκληρώνοντας έτσι την
διαπλάτυνση από «Φτερόλακκα»
μέχρι Τριφύλλα «Σπίτι Διαβάτη».
Να αναφέρουμε τέλος ότι το έδαφος εκεί προετοίμασε ο Δασικός
Συνεταιρισμός Κλειτσού που την
εβδομάδα από 19 μέχρι 24 Οκτωβρίου 2009 έκοψε όλα τα έλατα
για να δουλέψει ο εργολάβος. Ευχαριστούμε θερμά τον Στέλιο, τον
Νίκο και τα άλλα παιδιά απ’ τον
Κλειτσό, που τόσο σύντομα προετοίμασαν εκεί το έδαφος.
Πολλά δημοσιεύματα είχαμε
το φθινόπωρο, στις τοπικές εφημερίδες Ευρυτανίας και Καρδίτσας,
για τα έργα στο τμήμα Νεράϊδα

– Τριφύλλα τονίζοντας την τεράστια σημασία του. Στις 21.10.09
στα «Ευρυτανικά Νέα» δημοσιεύονταν κείμενο το οποίο θα βρείτε
ολόκληρο στις μέσα σελίδες. Στις
28.10.09 οι εφημερίδες του Καρπενησίου «Ευρυτανικά Νέα» και
«Ευρυτανικός Παλμός» καθώς και
οι εφημερίδες της Καρδίτσας δημοσίευαν κείμενο σχετικό με την
επίσκεψη του Νομάρχη Καρδίτσας
κ. Φώτη Αλεξάκου στα έργα του
τμήματος. Στις 30.10.09 δημοσιεύτηκε κι άλλο σχετικό κείμενο στις
Εφημερίδες της Καρδίτσας όπου
τονίζονταν η συνάντηση των Δημάρχων Ιτάμου και Φουρνάς στην
Τριφύλλα, «Σπίτι Διαβάτη». Όλα θα
τα βρείτε στις επόμενες σελίδες.
Νεράϊδα 27.11.2009
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικός Παλμός» Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: «Ευρυτανικά Νέα» Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009

Πραγματικό το ενδιαφέρον
του Νομάρχη Καρδίτσας

Οδική σύνδεση Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα

● Λύσεις δίνει στα προβλήματα των ορεινών περιοχών
● Η ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου γίνεται πράξη από μεριάς της Ευρυτανίας και της Καρδίτσας δίνοντας δικαίωμα ανάπτυξης στην περιοχή

Ό
Από αριστερά ο Πρόεδρος Τ. Δ. Νεράϊδας κ. Κ. Πλατσιούρης, ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκος, ο Δήμαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλας και ο Αντινομάρχης Έργων
Καρδίτσας κ. Β. Νίκου, στο υπό κατασκευήν τμήμα «Νεράϊδα – Τριφύλλα» του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα

Γ

ια μια ακόμα φορά η παρούσα Νομαρχιακή Αρχή Καρδίτσας, με επικεφαλής τον Νομάρχη κ. Φώτη Αλεξάκο, έδειξε
το πραγματικό ενδιαφέρον της
για την περιοχή μας. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από την ένταξη,
χρηματοδότηση και κατασκευή
(ασφαλτόστρωση) των τελευταίων εναπομεινάντων τμημάτων
στον οδικό άξονα Καρπενησίου
– Λίμνης Πλαστήρα, όπως «Νεράϊδα – Τριφύλλα» προς Κλειτσό Ευρυτανίας – Καρπενήσι, «Νεράϊδα
– Γιαννουσέϊκα» προς Λ. Πλαστήρα, όσο και από τις προσπάθειες
που γίνονται για την χρηματοδότηση του υπολοίπου τμήματος
«Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα» (για
την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου άξονα) αλλά και άλλων
έργων με σκοπό να βελτιωθεί το
επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Τέλος θέλω να πιστεύω ότι αποτελεί
προτεραιότητα για τις Ν. Α. Καρδίτσας & Ευρυτανίας, η κατασκευή του
τελευταίου εναπομείναντος τμήματος «Νεράϊδας – Μαυρομμάτας»
(στον Παραμεγδόβιο) το οποίο θα
συνδέσει ουσιαστικά την Καρδίτσα
με το Αγρίνιο, ο δρόμος Σαραντάπορο – Μαυρόλογγο και Σαραντάπορο
– Μολόχα.
Με την ολοκλήρωση όλων αυτών
των δρόμων, που δεν αφορούν μόνο
την τοπική κοινωνία, πετυχαίνουμε
την σύνδεση ευρύτερων περιοχών
του Νομού, που μπορούν να αποτελέσουν πόλο ανάπτυξης και να συμβάλλουν σημαντικά στην γενικότερη
ανάπτυξη των Νομών Καρδίτσας και
Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος Τ. Δ. Νεράϊδας, Δήμου
Ιτάμου, Νομού Καρδίτσας

Κωνσταντίνος Πλατσιούρης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό, με
αυτή τη φωτογραφία και τον τίτλο,
δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα (28.10.09)
και στις εφημερίδες της Καρδίτσας.

πως έγραψαν και τα
«Ευρυτανικά Νέα»
στο προηγούμενο
φύλλο (362/21-10-09), ύστερα από την ασφαλτόστρωση
του δρόμου Κορίτσα Κλειτσού – Τριφύλλα, δίνεται
πλέον η δυνατότητα στην
περιοχή να αναπτυχθεί και
να βγεί από την απομόνωση.
Με την ασφαλτόστρωση όλο
και περισσότερων τμημάτων,
ο νομός αποκτά άμεση πρόσβαση στη Λίμνη Πλαστήρα.
Στις ενέργειες που έγιναν, για
να φτάσει αυτό το σημαντικό
έργο στην ολοκλήρωσή του,
συνέβαλλαν τόσο η Ευρυτανία, όσο και η Καρδίτσα.

Έτσι, ο Πρόεδρος του Τ. Δ. Νεράϊδας του δήμου Ιτάμου κ. Κωνσταντίνος Πλατσιούρης θέλοντας να τονίσει τη σημασία του
έργου αλλά και να ευχαριστήσει
τον νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη
Αλεξάκο για την αμέριστη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον
που έδειξε για τον τόπο του με
την ολοκλήρωση των έργων για
την οδική σύνδεση Καρδίτσας –
Καρπενησίου, απέστειλε σχετική
επιστολή στην οποία αναφέρει:
«Για μια ακόμα φορά η παρούσα Νομαρχιακή Αρχή Καρδίτσας, με επικεφαλής τον Νομάρχη κ. Φώτη Αλεξάκο, έδειξε
το πραγματικό ενδιαφέρον της
για την περιοχή μας. Αυτό απο-

Εργασίες διαπλάτυνσης στην περιοχή «Μουλαημέρ»

δεικνύεται τόσο από την ένταξη,
χρηματοδότηση και κατασκευή
(ασφαλτόστρωση) των τελευταίων εναπομεινάντων τμημάτων
στον οδικό άξονα Καρπενησίου
– Λίμνης Πλαστήρα, όπως «Νεράϊδα – Τριφύλλα» προς Κλειτσό
Ευρυτανίας – Καρπενήσι, «Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα» προς Λίμνη
Πλαστήρα, όσο και από τις προσπάθειες που γίνονται για την
χρηματοδότηση του υπολοίπου
τμήματος «Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα» (για την ολοκλήρωση του
προαναφερόμενου άξονα) αλλά
και άλλων έργων με σκοπό να
βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης
των κατοίκων και η ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής.
»Τέλος θέλω να πιστεύω ότι
αποτελεί προτεραιότητα για τις
Ν. Α. Καρδίτσας και Ευρυτανίας,
η κατασκευή του τελευταίου ενα-

πομείναντος τμήματος «Νεράϊδα
– Μαυρομμάτα» (στον Παραμεγδόβιο) το οποίο θα συνδέσει
ουσιαστικά την Καρδίτσα με το
Αγρίνιο, ο δρόμος Σαραντάπορο
– Μαυρόλογγο και Σαραντάπορο
– Μολόχα.
»Με την ολοκλήρωση όλων
αυτών των δρόμων, που δεν
αφορούν μόνο την τοπική κοινωνία, πετυχαίνουμε την σύνδεση
ευρύτερων περιοχών του Νομού,
που μπορούν να αποτελέσουν
πόλο ανάπτυξης και να συμβάλλουν σημαντικά στην γενικότερη
ανάπτυξη των Νομών Καρδίτσας
και Ευρυτανίας».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μαζί με το κείμενο δημοσιεύονταν και η φωτογραφία με τον κ. Νομάρχη, κ. Αντινομάρχη, κ. Δήμαρχο και Πρόεδρο
του χωριού μας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ: «Ευρυτανικά Νέα» Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:«ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

Δήμος Φουρνάς: Άσφαλτος από Κορίτσα μέχρι Τριφύλλα

Μεγάλη καθυστέρηση των μελετών
του οδικού άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο

Τ

ο όραμα της ασφαλτόστρωσης του οδικού
άξονα Καρπενήσι – Λίμνη
Πλαστήρα γίνεται πράξη.

Ένα από τα σημαντικότερα
έργα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να βγεί η περιοχή από την
απομόνωση και να αποκτήσει άμεση πρόσβαση προς τη Λίμνη Πλα-

προεκλογικές του δεσμεύσεις, μιλάει για το γεγονός λέγοντας ότι: «
ένα όνειρο όλων των δημοτών και
επισκεπτών του δήμου μας και της
περιοχής μας έγινε πραγματικότητα. Άσφαλτος λοιπόν από Κορίτσα
μέχρι Τριφύλλα και από εκεί προς
Νεράϊδα και Λίμνη Πλαστήρα.
Ένα από τα σημαντικότερα έργα
στην περιοχή μας, που θα δώσει

Έτσι είναι πλέον ο δρόμος από Τριφύλλα μέχρι Κορίτσα

στήρα αλλά και γενικότερα προς τη
Θεσσαλία.
Συγκεκριμένα στις αρχές Σεπτεμβρίου έγινε η ασφαλτόστρωση από την Τριφύλλα μέχρι την
Κορίτσα Κλειτσού όπου εκεί συνδέθηκε με τον υπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Παράλληλα ολοκληρώθηκε και ένα μέρος από το
κομμάτι του δρόμου από την Λίμνη
Πλαστήρα προς την Νεράϊδα.
Ο Δήμαρχος Φουρνάς κ. Ηλίας
Παπουτσόπουλος, ευχαριστημένος
που πραγματοποιήθηκε η επιθυμία
όλων των δημοτών και ικανοποιημένος που ανταποκρίθηκε στις

τη δυνατότητα να βγούμε από την
απομόνωση, και να αποκτήσουμε
άμεση πρόσβαση προς την Λίμνη
Πλαστήρα και γενικότερα τη Θεσσαλία.».
Ο δήμαρχος συνεχίζει κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, και
θυμάται πως σχεδίαζε να πραγματοποιήσει αυτή του την υπόσχεση.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «από την
ανάληψη των καθηκόντων μου
ως Δήμαρχος στο Δήμο Φουρνάς
είχα την ανησυχία και σχεδίαζα
πως θα πραγματοποιήσω αυτή την
επιθυμία των δημοτών και των επι-

σκεπτών της περιοχής μας, και
βεβαίως πως θα ανταποκριθώ
στην προεκλογική μου δέσμευση. Όταν εντάχθηκε και ο Νομός
μας στο πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ»,
πίστεψα ότι το όνειρο τόσων
χρόνων θα μπορούσε μέσα από
εκεί να γίνει πραγματικότητα,
συζήτησα με τους συνεργάτες
μου και με τους εμπλεκόμενους
φορείς και όταν η Νομαρχία
Ευρυτανίας μας ζήτησε να προτείνουμε έργα προκειμένου να
ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα, ήμασταν αποφασισμένοι για την ένταξη του έργου.
Κατ’ επιλογή λοιπόν το Δημοτικό
Συμβούλιο ύστερα από ομόφωνη απόφαση πρότεινε για ένταξη
στο «ΠΙΝΔΟΣ» συνολικά 5 έργα.
Από τα 5 έργα που προτάθηκαν εκ μέρους μας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ανάλογα με
τα διαθέσιμα χρήματα, έτυχαν
ένταξης τα 2 πρώτα δηλ. το «Κορίτσα – Τριφύλλα προς Πλατανόρεμα» και το «Αποπεράτωση
κελιών Ι. Μ. Βράχας». Ακολουθήθηκε η διαδικασία των δημοπρατήσεων που κράτησε αρκετό καιρό και στην τρίτη δημοπράτηση,
ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε
αυτός που εκτελεί το έργο από
Νεράϊδα – Πλατανόρεμα ονόματι
Κατσάκης Γεώργιος. Ο κύριος Κατσάκης σε κάποια συνάντησή μας
στην Τριφύλλα, με διαβεβαίωσε ότι
μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου 2009,
θα πέσει η άσφαλτος Κορίτσα – Τριφύλλα. Παρόλο που δυσκολευτή-

Τ

Μετά την ενημέρωσή του από
τους Μηχανικούς της Δ/νσης Δ. Ε.
ο Δήμαρχος Ιτάμου διαπίστωσε
για μια ακόμα φορά μεγάλη καθυστέρηση από την πλευρά των
μελετητικών γραφείων και ειδικά
αυτών που ελέγχονται από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και
δήλωσε:

Είναι γνωστό στους πληθυσμούς της Παραμεγδόβιας
Οδού, και όσους ασχολούμαστε
τα τελευταία τριάντα χρόνια με
την προώθηση του έργου, ότι οι
Πολιτικοί Παράγοντες του Καρπενησίου και οι εμπλεκόμενες
υπηρεσίες, ποτέ δεν στήριξαν και
προώθησαν το έργο της οδικής
σύνδεσης Καρδίτσας – Αγρινίου,
φοβούμενοι την οδική απομόνωση.
Αγανακτισμένος ενημέρωσα
τον βουλευτή Ευρυτανίας κ. Η.
Καρανίκα, τον Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κ. Κοντογιώργο καθώς και
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για την αδικαιολόγητη μεγάλη
καθυστέρηση
συγκεκριμένης
υπηρεσίας που εμπλέκεται, γεγονός που μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι ενσυνείδητα υπονομεύει το
έργο.

καμε να πιστέψουμε στα λόγια του,
ανταποκρίθηκε και σήμερα απολαμβάνουμε αυτό το έργο διανύοντας αυτή την απόσταση ξεκούραστα και ευχάριστα. Σύμφωνα με
πληροφορίες μας, ως το τέλος του
2010 θα ολοκληρωθεί και το άλλο
κομμάτι Τριφύλλα – Νεράϊδα».
Κλείνοντας, ο κ. Παπουτσόπουλος, ευχαρίστησε την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, που
προώθησε και επέβλεψε το έργο
αυτό που προτάθηκε ως πρώτο,

καθώς και όσους με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν για την υλοποίησή του, όπως Προέδρους και
Μέλη Συλλόγων που πίεσαν για την
ένταξη και χρηματοδότηση των
έργων. Τέλος, ευχαρίστησε και τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας καθώς και το Δήμο Ιτάμου,
που εργάστηκαν αμερόληπτα και
με υπέρμετρο ζήλο, όπως ο ίδιος
ανέφερε, για την ένταξη και πραγματοποίηση του έργου από Νεράϊδα έως Πλατανόρεμα.

ην Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στη Λάρισα,
επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ιτάμου Βασίλης Τσαντήλας και
είχε συνεργασία για την πορεία των μελετών του οδικού
άξονα ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ
και ειδικότερα για το τμήμα
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα (μήκους 18 χλμ.) και την γέφυρα
στον ποταμό Μέγδοβα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
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Γράφει ο Δικηγόρος Ηλίας Β. Σπινάσας

Ο

πως αποδεικνύεται, ο κ. Ιωάννης Σηφάκης,
όταν είχε προσέλθει στην έκτακτη Γενική
Συνέλευση, της 8-8-2009, για να παραστεί σ’
αυτή, προκειμένου να ενημερώσει τη συνέλευση, όπως ισχυρίστηκε, για την πορεία
του έργου, γνώριζε το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, που είχε
εκδοθεί από την Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος με ημερομηνία 4-8-2009 και με αριθ. πρωτ. 143139 και το οποίο
έγγραφο αφορούσε τον υδροηλεκτρικό σταθμό στο ρέμα
Σαρανταπόρου, και παρόλα αυτά, δεν ανέφερε τίποτα
απολύτως για το έγγραφο αυτό, στη συνέλευση, στην ουσία εσίγησε τεχνηέντως, και τούτο γιατί, με το έγγραφο
αυτό, στην ουσία η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, είχε
λάβει θέση αρνητική για το έργο, λόγω ελλείψεως των
αναγκαίων προς τούτο προϋποθέσεων, καθώς και της
απαιτούμενης ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής μελέτης.
Αποδεικνύεται επίσης, ότι ο κ. Ιωάννης Σηφάκης ενώ
γνώριζε το έγγραφο αυτό του ΥΠΕΧΩΔΕ, αναγκάστηκε,
να αλλάξει στάση και συμπεριφορά, και να εκφράσει στη

Δ

συνέλευση, την όψιμη ευαισθησία του, για το περιβάλλον, εξ αιτίας αυτού του εγγράφου και μόνο, γι’ αυτό
και στη συνέλευση είχε αποδεχθεί, 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, ο κ. Ιωάννης Σηφάκης, κατέθεσε αμέσως μετά
τη συνέλευση στις 14-8-2009 (παραμονή δεκαπενταύγουστο), σχετικό υπόμνημα στην αρμόδια υπηρεσία του
ΥΠΕΧΩΔΕ, και ζητούσε από αυτή, ν’ ανακαλέσει τους
φακέλους από τις υπηρεσίες, στις οποίες είχε αποστείλει,
το ως άνω έγγραφο, και να μην ληφθεί απόφαση, για το
έργο, καθότι δήλωνε στο υπόμνημά του, ότι αλλάζει
ο τρόπος και ο σχεδιασμός κατασκευής του έργου,
και μάλιστα με την σύμφωνη δήθεν γνώμη των κατοίκων!!!
Έτσι με το υπόμνημα αυτό, επέτυχε, προσωρινώς την
αναβολή της απόφασης, όπως μας γνωστοποίησε, η αρμόδια προς τούτο υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το σχετικό
προς τούτο έγγραφό της.
Και ερωτάται ο κ. Ιωάννης Σηφάκης, υπήρξε τέτοια

Δεκέμβριος 2009

Ηλίας Β. Σπινάσας

Δικηγόρος και αντιπρόεδρος του «συνδέσμου αποδήμων της κοινότητας Νεράιδας Δολόπων»

Έγγραφα για το Υ/Η που κοινοποιήθηκαν στους Συλλόγους

ημοσιεύουμε στη συνέχεια τα σχετικά με το Υ/Η
έγγραφα, που κοινοποιήθηκαν στους Συλλόγους μας:
● Το Έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ,(από την Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος), με ημερομηνία
4.8.09 και αρ. πρωτ. 143139, και
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.», το δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο.
Μετά από 4 μέρες (8.8.09), ο
επιχειρηματίας του έργου βρίσκεται στην πλατεία Νεράϊδας και
στα Σαραντάπορα να μιλάει για
το έργο αυτό στις Τοπικές Κοινωνίες…
Φεύγοντας απ’ το χωριό μας,
ακριβώς 5 μέρες μετά στις 13.8.09,
(που το έγγραφο γράφει ημερομηνία 13.9.09 αλλά το ΥΠΕΧΩΔΕ
το εκλαμβάνει όπως θα δούμε ως
13.8.09!!!) ο επιχειρηματίας (μην
ξεχνάμε τη διορία των 40 ημερών) στέλνει προς το Υπουργείο
ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. (Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος / ΕΥΠΕ, δηλ. Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος),
το με ημερομηνία 13/9/2009 παρακάτω έγγραφο. (σ.σ. Με λάθος

ημερομηνία γιατί δεν τόστειλε τον
Σεπτέμβριο αλλά τον Αύγουστο
«8ο» ή μήπως όχι; Είναι για διερεύνηση αυτό)!). Το έγγραφο που κοινοποιήθηκε και στους Συλλόγους
μας λέει τα εξής:
● Έγγραφο επιχειρηματία προς
ΥΠΕΧΩΔΕ (Αριδαία 13/09/2009)
«Με βάση το από 4/8/2009 με
αρ. πρωτ. σας 143139 έγγραφό
σας, για την διαβίβαση της ΜΠΕ
του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο ρέμα Σαραντάπορο, Δήμου Ιτάμου, Νομού
Καρδίτσας», ισχύος 2,3 MW, της
εταιρείας μας, Σας παρακαλούμε να ζητήσετε την επιστροφή
των φακέλων από τις διάφορες
υπηρεσίες γιατί προτιθέμεθα
να αλλάξουμε την όδευση του
αγωγού ο οποίος θα οδεύσει από
την αντίθετη όχθη του ρέματος.
Η ανάγκη γι’ αυτήν την αλλαγή
προέκυψε μετά από σύσκεψη με
τον Δήμο Ιτάμου, το Τ. Δ. Νεράιδας και τους Συλλόγους Αποδήμων καθώς και του Εξωραϊστικού
Συλλόγου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανησυχίες τους σχετικά με τις επιπτώσεις της αρχικά
προτεινόμενης από την εταιρεία
μας όδευσης (αριστερά της κοίτης κατά ρού του χειμάρρου) στην
υφιστάμενη επαρχιακή οδό κ.λ.π.
Η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει στην
αντιμετώπιση των ανησυχιών της

Κι άλλο Υδροηλεκτρικό στο χωριό μας;
Ποια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας;
Αναγνώστες 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 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 σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Επειδή το έργο αναφέρεται 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;

☛

δήθεν συναίνεση από την Γενική συνέλευση των κατοίκων, την οποία η ίδια η συνέλευση δεν γνωρίζει;
Με τέτοιες ενέργειες και συμπεριφορές ευελπιστείτε, κύριε Σηφάκη, ειλικρινά, ότι θα επιτύχετε να αποκατασταθεί η τρωθείσα αξιοπιστία, και να οικοδομηθεί, η
εμπιστοσύνη της κοινωνίας, ως προς τις πραγματικές
επιδιώξεις Σας, για το έργο; όταν ολόκληρη η κοινωνία
είναι αντίθετη για την κατασκευή του έργου αυτού, γιατί γνωρίζει, ότι το έργο αυτό, όχι μόνο, δεν είναι, ούτε
βιώσιμο, ούτε και λειτουργικό, για τους γνωστούς
βασικούς λόγους, που όλοι γνωρίζουμε, κι ουδεμία
ωφέλεια μπορεί να επιφέρει, όχι μόνο, στην τοπική
κοινωνία, αλλά ούτε και στην εθνική οικονομία (αφού
στην ουσία δεν θα λειτουργεί) και παρά μόνο, η τυχόν
κατασκευή του ,θα έχει, ως αποτέλεσμα, (εκτός, από
την άστοχή και άσκοπη χρηματοδότησή του), τις ανεπανόρθωτες, καταστροφικές και ζημιογόνες συνέπειες
στο περιβάλλον και μόνο!!!
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.

τοπικής κοινωνίας, γεγονός που
θα διευκολύνει την εταιρεία μας
να υλοποιήσει το εν λόγω έργο σε
πνεύμα απόλυτης συμφωνίας με
την τοπική κοινωνία και όχι σε κλίμα προστριβών. Αυτό συμβαδίζει
και με την γενικότερη φιλοσοφία
της εταιρείας μας να επενδύει σε
θέσεις που η τοπική κοινωνία να
συμφωνεί και να βοηθά και όχι να
αντιτίθεται.
Η υποβολή της τροποποιημένης ΜΠΕ θα γίνει άμεσα αμέσως
μετά την ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών που έχουν
εκκινήσει για την νέα όδευση του
αγωγού.
Σας ευχαριστώ.».
Παρατήρηση δική μας: Απ’
ότι είδαμε στις Λαϊκές Συνελεύσεις η τοπική κοινωνία δεν συμφώνησε σε καμία νέα όδευση του
αγωγού. Είδαμε να είναι αντίθετη
στη συνολική κατασκευή του έργου. Ή μήπως όχι;
● Το ΥΠΕΧΩΔΕ (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος) απαντάει στις 21.8.09 πως… «βάζει το
έργο στο αρχείο…». Το έγγραφο
του ΥΠΕΧΩΔΕ, με ημερομηνία
21.8.09, με αρ. πρωτ. 143675,
και με θέμα: «Αρχειοθέτηση της
ΜΠΕ του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο ρέμα
Σαρανταπόρου, Δήμου Ιτάμου,
Ν. Καρδίτσας», ισχύος 2,3 MW,

της εταιρείας Ιωάννης Σηφάκης Ενεργειακή Α.Ε.», έχοντας
στο Σχετικά:… α) Το από 13-8-09
(«13/09/2009» στο πρωτότυπο)
έγγραφο της εταιρείας Ιωάννης
Σηφάκης Ενεργειακή Α.Ε. (Α.Π.
ΕΥΠΕ: 143535/13-8-2009)… (σ.σ.
το γράφουμε όπως ακριβώς είναι
στο επίσημο έγγραφο μήπως και
μπορέσει κανείς να εξηγήσει πως
γίνεται με τις ημερομηνίες!!!)…
Το έγγραφο λοιπόν λέει: «1) Κατόπιν του α’ σχετικού εγγράφου
της εταιρείας Ιωάννης Σηφάκης
Ενεργειακή Α.Ε., στο οποίο αναφέρεται ότι η τελευταία προτίθεται
να μεταβάλλει την όδευση του
αγωγού προσαγωγής του έργου
του θέματος και ως εκ τούτου ζητείται η επιστροφή των φακέλων
της ΜΠΕ που έχουν διαβιβαστεί
με το γ’ σχετικό σε συναρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς, η Υπηρεσία
μας σας γνωστοποιεί ότι η ΜΠΕ
του έργου του θέματος τίθεται
στο αρχείο της.
Οι υπηρεσίες και φορείς του
Πίνακα Αποδεκτών της παρούσας
στις οποίες διαβιβάστηκαν με το
γ’ σχετικό φάκελοι ΜΠΕ του έργου
ή και έγκρισης επέμβασης, παρακαλούνται όπως επιστρέψουν
αυτούς το ταχύτερο δυνατόν και
άνευ γνωμοδότησης.
Επισημαίνεται προς την ενδιαφερόμενη εταιρεία ότι σε περίπτω-

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΑΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Ο

δήμος συγκάλεσε εσπευσμένα συνέλευση
των κατοίκων το Σάββατο, 8/8/09, όπου
παρευρέθηκε μαζί με τον κ. Δήμαρχο και ο
υπεύθυνος της εταιρείας κατασκευής Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στο ρέμα του Σαρανταπόρου, για
να ενημερώσει τους κατοίκους και φορείς του οικισμού, σχετικά με την κατασκευή αυτού του έργου.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε προς τους ελάχιστους
συγκεντρωθέντες ότι αφουγκράστηκε τις ανησυχίες
της τοπικής κοινωνίας και επειδή δε θέλει προστριβές
με αυτή και η γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας είναι
να επενδύει σε θέσεις που η τοπική κοινωνία βοηθά
και δεν αντιτίθεται, γι’ αυτό προτίθεται να αλλάξει την
όδευση του αγωγού, από την αριστερή στη δεξιά όχθη
του ρέματος. Στη συνέχεια, αφού πήρε τις πρέπουσες
αρνητικές απαντήσεις για την κατασκευή του έργου,
από όποια όχθη και αν οδεύσει ο αγωγός, μετέβη στη
Νεράιδα, για να συναντήσει το ίδιο αρνητικό κλίμα.
Δυστυχώς ο κ. Δήμαρχος, καίτοι γνώριζε την πρόσφατη ομόφωνη αρνητική απόφαση του τοπικού συμβουλίου, τις κατ’ επανάληψη εκφρασμένες αντίθετες
θέσεις των Συνδέσμων Αποδήμων Σαρανταπόρου
και Νεράιδας, του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεράιδας,
αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων

ση υποβολής της αναθεωρημένης
ΜΠΕ, η Υπηρεσία μας θα εξετάσει
βάσει και των στοιχείων της τελευταίας, κατά πόσον θα απαιτηθεί η επανάληψη της διαδικασίας
ΠΠΕΑ για το τροποποιημένο έργο
(με χρήση της ΜΠΕ ως ΠΠΕ), ή είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί απευθείας η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι
στα πλαίσια της αναθεώρησης
της ΜΠΕ θα πρέπει, πέραν της
τροποποίησης των ενοτήτων και
χαρτών που αφορούν την τεχνική
περιγραφή του έργου, να αναθεωρηθούν και οι ενότητες και χάρτες
που αφορούν την αξιολόγηση και
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του, και μάλιστα
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
νέας όδευσης του αγωγού προσαγωγής θα πρέπει να αξιολογηθούν
συγκριτικά μ’ αυτές της παλαιάς
όδευσης και να αιτιολογηθεί η
επιλογή της τελευταίας.
Τέλος επισημαίνεται ότι αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει και
στον φάκελο για την έγκριση
επέμβασης στις ενότητές του που
αφορούν τον αγωγό προσαγωγής.».
Αυτά είναι τα έγγραφα.
Διαβάστε τα για να είστε ενημερωμένοι.

για την κατασκευή αυτού του έργου, είτε οδεύσει από
την αριστερή είτε από τη δεξιά όχθη του ρέματος ο
αγωγός, δε συντάχθηκε με τις απόψεις των φορέων και
των κατοίκων του χωριού μας.
Τελικά η εταιρεία δε δίστασε να στείλει επιστολή
στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στην οποία αναφέρει αναλήθειες ότι
η ανάγκη για αυτή την αλλαγή (όδευσης του αγωγού
από την αριστερή στη δεξιά όχθη) προέκυψε μετά από
σύσκεψη με το Δήμο Ιτάμου, το Τ.Δ. Νεράιδας και τους
Συλλόγους Αποδήμων και του Εξωραϊστικού Συλλόγου
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανησυχίες τους σχετικά με τις επιπτώσεις της αρχικά προτεινόμενης από
την εταιρεία μας όδευσης…..
Μετά από αυτό, επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι:
Όλοι οι φορείς του χωριού εξακολουθούν να είναι
γενικά αντίθετοι με την κατασκευή αυτού του έργου στο ρέμα του Σαρανταπόρου, ανεξάρτητα από
την όχθη όδευσης του αγωγού.
Άλλωστε η εταιρεία έχει δηλώσει ότι «φιλοσοφία
της είναι να επενδύει σε θέσεις που η τοπική κοινωνία
βοηθά και δεν αντιτίθεται». Εμείς και δε βοηθάμε και
αντιτιθέμεθα και ούτε θέλουμε επενδυτή για το συγκεκριμένο έργο και θέση. Αν θέλει να χρησιμοποιήσει αποδοτικότερα την επιδότηση του κράτους, μπορεί να επιλέξει άλλο ρέμα, το οποίο του εξασφαλίζει
καλύτερες συνθήκες.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ
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Τ

ο φετινό καλοκαίρι ο Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου
διοργάνωσε προσκυνηματική εκδρομή
στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. Σε αυτή έλαβαν μέρος αρκετοί χωριανοί μας και χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τους
ένα από τα μεγαλύτερα πολυτελή λεωφορεία
που διαθέτει ο αγαπητός μας χωριανός κ. Ν.
Θάνος. Το κόστος του λεωφορείου ήταν προσφορά του Συνδέσμου.

Πρώτος σταθμός τα Μετέωρα, τα οποία όσες φορές και αν τα επισκεφτεί κανείς δεν πρόκειται να τα
βαρεθεί. Έχουν να σου προσφέρουν τόσα που δεν
εξαντλούνται σχεδόν ποτέ. Γι’ αυτό κάθε φορά που
τα επισκέπτεσαι κάτι καινούργιο μαθαίνεις.
Κατόπιν μέσω Γρεβενών και Κοζάνης φθάσαμε
στη Μονή της Παναγίας Σουμελά, όπου παραμείναμε για αρκετή ώρα μέχρις ότου εκπληρώσουμε όλοι
τα θρησκευτικά μας καθήκοντα.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ;

Α

πό τα μέσα του περασμένου Αυγούστου και
μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου συνεχίζονταν, κατά περιόδους, η
έλλειψη πόσιμου νερού στον
οικισμό μας, παρά το ότι στο
υδραγωγείο εισρέει νερό από
τέσσερις υδρομαστεύσεις και
τον περασμένο χειμώνα και
άνοιξη σάπισε ο τόπος από τις
βροχές και τα χιόνια.
Το ανησυχητικό είναι ότι και
οι φιλότιμες προσπάθειες των
υπευθύνων για εντοπισμό των αιτίων έλλειψης απέβησαν άκαρπες
και τώρα ζούμε υπό την πίεση της
κρατούσας αβεβαιότητας και δε
γνωρίζουμε τέλος πάντων τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία του
νερού, που τείνει να εξελιχθεί σε

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Α

υτοί που συνέταξαν
φέτος τις καταστάσεις
δικαιούχων καυσόξυλων, εξάντλησαν, σε λάθος
ανθρώπους, όλη την αυστηρότητα του νόμου που διέπει
τη χορήγηση καυσόξυλων, με
αποτέλεσμα να μη συμπεριλάβουν στις καταστάσεις και να
αφήσουν οικογένειες του οικισμού μας χωρίς καυσόξυλα
το χειμώνα, με την περιβόητη
δικαιολογία, ότι ΔΕΝ είναι μόνιμοι κάτοικοι.
Εδώ πράγματι μιλάμε για παραλογισμό, όταν στο χωριό μας τα
τζάκια και οι σόμπες ανάβουν το
αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου
και σβήνουν το νωρίτερο τέλος
Μαϊου. Και δε συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις δικαιούχων
καυσόξυλων χωριανοί μας που
επισκέπτονται για λίγες ημέρες το
χειμώνα τα παιδιά τους στην Καρ-

Ε

Η Μονή ορθώνεται στις καταπράσινες πλαγιές
του Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά της Βέροιας.
Κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου.
Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που την έφεραν οι πρόσφυγες από την ομώνυμη
Μονή, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος
Μελά, κοντά στην Τραπεζούντα του Πόντου. Η Μονή
αποτελεί το πνευματικό κέντρο του Ποντιακού και
όχι μόνο Ελληνισμού. Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου.
Στην επιστροφή επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο Δίον. Πρόκειται για αρχαία πόλη της Πιερίας, θρησκευτικό κέντρο των Μακεδόνων.
Φυσικά ενδιάμεσα προηγήθηκαν στάσεις για
καφέ και φαγητό. Στο Σαραντάπορο φθάσαμε το
βράδυ.
Ευχόμαστε και του χρόνου.

μόνιμο καλοκαιρινό φαινόμενο.
Όμως, θέλουμε να πιστεύουμε ότι, μετά από ενδελεχή έλεγχο
των υδρομαστεύσεων και της κοντινής γύρω περιοχής για εντοπισμό διαφυγής ή παροχετεύσεων
νερού προς άλλες κατευθύνσεις,
των δικτύων που καταλήγουν στο
υδραγωγείο για την ύπαρξη τυχόν βλαβών ή παράνομων παροχετεύσεων, αλλά και του κεντρικού δικτύου διανομής, θα μπορεί
να βγουν ασφαλή συμπεράσματα
τα οποία θα οδηγήσουν τις περαιτέρω ενέργειες στη σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά είναι μετρήσιμα
και το μόνο που χρειάζεται είναι η
βούληση των υπευθύνων.
Εκτός αυτών των ελέγχων,
εάν η υπάρχουσα αχρησιμοποίητη δεξαμενή επισκευαστεί και
συνδεθεί με το δίκτυο πόσιμου

νερού, τότε θα έχουμε δύο δεξαμενές γεμάτες με νερό και εφόσον τις ημέρες του Αυγούστου
κάνουμε λελογισμένη χρήση νερού για το πότισμα των κήπων,
δε θα αντιμετωπίσουμε σοβαρή
έλλειψη.
Παρόλα αυτά και εφόσον τεχνικά γίνεται, να εμπλουτιστεί το
υπάρχον δίκτυο του Φιλικορέματος με το νερό της άρδευσης, το
οποίο είναι και αυτό πόσιμο. Σε
αντίθετη περίπτωση να ζητήσουμε την κατασκευή υπόγειου δικτύου μεταφοράς απευθείας στη
δεύτερη δεξαμενή. Άλλωστε ο κ.
Δήμαρχος κατ’ επανάληψη έχει
αναφερθεί ότι για θέματα νερού
υπάρχουν πιστώσεις.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

δίτσα ή αλλού.
Άλλωστε, πουθενά δεν αναφέρεται στον Κώδικα περί Δήμων και
Κοινοτήτων ότι πρόεδρος τοπικού συμβουλίου συντάσσει καταστάσεις χορήγησης καυσόξυλων,
πόσο μάλλον σύμβουλος. Και αν
τούτο γίνεται προς εξυπηρέτηση των κατοίκων και της δασικής
υπηρεσίας, καλώς γίνεται. Όμως,
δε νομιμοποιείται να μη συμπεριλάβει στις καταστάσεις όλους τους
χωριανούς που ζήτησαν καυσόξυλα, είτε προφορικά είτε γραπτά.
Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν λίγα υπερήλικα άτομα, τα
οποία, ακόμη και ξένα να ήσαν, θα
έπρεπε να τύχουν ανάλογου σεβασμού, προσοχής και ανθρωπιάς
και να αντιμετωπιστούν ως άτομα με ειδικές ανάγκες. Δυστυχώς
αυτό δεν έγινε, αλλ’ ούτε ενημερώθηκαν έγκαιρα για την απόρριψη
των αιτήσεων τους, ώστε να έχουν
το χρόνο να καταφύγουν στις αρμόδιες προϊστάμενες υπηρεσίες
που δεν τους λείπει η ευαισθησία

και προπάντων η ανθρωπιά.
Αντί λοιπόν οι συντάξαντες τις
καταστάσεις να ενδιαφερθούν και
για τη χορήγηση κάποιας μικροποσότητας καυσόξυλων και στους
απόδημους και ειδικότερα σε
εκείνους που μένουν στην κοντινή Καρδίτσα και πηγαινοέρχονται
στο χωριό, απορρίπτουν αιτήσεις
και αυτών των χωριανών που πηγαίνουν να γιορτάσουν μαζί με τα
παιδιά τους Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και αποκριές στις πόλεις.
Ειλικρινά διερωτάται κανείς, τι
μπορεί να ειπωθεί σε αυτούς τους
χωριανούς που επί σειρά δεκαετιών συνέβαλαν στην προστασία
των δασών μας, όταν καθημερινά
περνούν μπροστά από τα σπίτια
τους κομβόι τα τεράστια φορτηγά
φορτωμένα καυσόξυλα, κομμένα
στα δικά μας δάση, με προορισμό
τα χωριά του κάμπου της Θεσσαλίας και αυτοί στέλνονται, να αγοράσουν καυσόξυλα, στις μάντρες
καυσόξυλων της Καρδίτσας.
Τελικά, ότι και να γραφτεί, ότι
και αν ειπωθεί και όσους νόμους
επικαλεστούν , ΔΕΝ πρόκειται να
πεισθεί κανένας χωριανός μας
για αυτές τις άστοχες ενέργειες.
Εκείνο όμως που έχει σημασία και
πρέπει να τονιστεί, είναι η σωστή
αντιμετώπιση του όλου θέματος
των καυσόξυλων των Νεραϊδιωτών. Φυσικά αυτό δεν απαλλάσσει τον Πρόεδρο από τις ευθύνες,
αντίθετα επωμίζεται με περισσότερες, διότι δεν ενδιαφέρθηκε να
έχουν την ίδια μεταχείριση με τους
Νεραϊδιώτες και οι κάτοικοι του
Σαρανταπόρου.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

πειδή κατά το παρελθόν δεν έχουν ικανοποιηθεί προφορικά αιτήματα χωριανών μας για αλλαγή εκλογικού τμήματος από το δήμο, γι’ αυτό όσοι μόνιμοι κάτοικοι ή ετεροδημότες του Σαρανταπόρου ψηφίζουν στη Νεράιδα ή στα
Γιαννουσέϊκα, μπορούν, με μία απλή δήλωση προς το δήμο ή
ακόμη και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π),
να ζητήσουν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους του
εκλογικού τμήματος του Σαρανταπόρου.
Επίσης, οι νέοι εκλογείς εντός του Ιανουαρίου 2010 πρέπει να
υποβάλλουν στο δήμο δήλωση, για να εγγραφούν στους εκλογικούς
καταλόγους του εκλογικού τμήματος του Σαρανταπόρου. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους σε εκλογικό τμήμα γίνεται από
το δήμο με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, τα οποία δεν είναι πάντα τα
εγκυρότερα.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Τ

ον Οκτώβριο ο Δήμαρχος κ. Β. Τσαντίλας πραγματοποίησε
επίσκεψη στον οικισμό μας και ενημέρωσε τους κατοίκους
ότι μπορούν, με δικά τους έξοδα, να επιμηκύνουν το δίκτυο αποχέτευσης του σπιτιού τους μέχρι την άκρη του οικοπέδου τους και η σύνδεση με το φρεάτιο του κεντρικού δικτύου
θα γίνει παρουσία τεχνικού του δήμου, αφού προηγουμένως
συνδεθεί και ο τερματικός σωλήνας του κεντρικού δικτύου με
το κτίριο του βιολογικού καθαρισμού.

Κατόπιν αυτού, εύλογα διερωτάται κανείς, ποιους σκοπούς
εξυπηρετούσε και εξακολουθεί να εξυπηρετεί η συνεχιζόμενη,
εδώ και χρόνια, καθυστέρηση σύνδεσης του τερματικού σωλήνα του κεντρικού δικτύου με το κτίριο του βιολογικού καθαρισμού, αλλά και για το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει μέχρι
σήμερα οι υπεύθυνοι.
Εάν η δημοτική αρχή δε θέλει να συνδέσει τη θητεία της με
αυτό το έργο, τότε μην έρχεται κάθε τόσο στο χωριό και συντηρεί την ελπίδα των κατοίκων και αυξάνει την ανησυχία των αποδήμων, οι οποίοι, σε ένα μεγάλο ποσοστό, πιστεύουν πως όλες
οι κινήσεις αυτές έχουν ως σκοπό να κερδίσει χρόνο και στη
συνέχεια να «φορτωθεί» την αποπεράτωση του έργου ο δήμος
που θα προκύψει με την εφαρμογή του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΙΙ»,οπότε
περιπλέκονται κατά πολύ τα πράγματα.
Η επιμήκυνση του δικτύου αποχέτευσης κάθε σπιτιού θα αρχίζει από το άκρο του σωλήνα που σήμερα πέφτουν τα λύματα
στο βόθρο και ΟΧΙ από το βόθρο. Επίσης, μέσα στο δίκτυο αποχέτευσης ΔΕΝ πρέπει να ρίξουμε γενικά όμβρια ύδατα, είτε αυτά
προέρχονται από σούδες, λούκια ή αυλάκια είτε από υδρορρόες
σπιτιών.
Οι απόδημοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν
να απευθύνονται στο χωριανό μας κ. Κων/νο Ηλ. Θάνο, τηλ.
6974317881, ο οποίος, με έγκριση του κ. Δημάρχου, θα ενημερωθεί από τεχνικό του δήμου πως ακριβώς πρέπει να γίνουν
όλες οι επιμέρους εργασίες μέχρι και της τελικής συνδέσεως με
το κεντρικό δίκτυο.
Παρόλα αυτά, οι ανακοίνωση του κ. Δημάρχου είναι ενδιαφέρουσα και γι’ αυτό παρακαλούμε τους απόδημους του οικισμού μας και ιδιαίτερα τους μονίμους κατοίκους, να προχωρήσουν στις ανάλογες εργασίες και να αναμένουν ειδοποίηση, για
να προχωρήσουν στην τελική σύνδεση της αποχέτευσης του
σπιτιού τους με το φρεάτιο του κεντρικού δικτύου.
Επίσης, ανακοινώθηκε ότι την άνοιξη θα πλακοστρωθεί η
πλατεία και θα επενδυθεί ο τοίχος αυτής. Θέλουμε να πιστεύουμε πως δε θα ξεχαστούν οι σκάλες σύνδεσης των δύο πλατειών
και η κατασκευή εισόδου από το άλλο άκρο της κάτω πλατείας.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Κ

ατά την περίοδο μέτρησης της κατανάλωσης νερού, πολλά σπίτια είναι κλειστά και οι ιδιοκτήτες
τους απουσιάζουν. Γι’ αυτό, κάθε χρόνο, ο αρμόδιος υπάλληλος που εκτελεί τη μέτρηση, καλείται, πολλές
φορές, να παραβιάζει αυλόπορτες και να πηδά κάγκελα,
με ότι αυτό συνεπάγεται.
Όμως, με τα ρολόγια στο δρόμο, διευκολύνεται - προστατεύεται ο υπάλληλος που καταμετρά την κατανάλωση νερού και
θα πάψει τυχόν άδικος στιγματισμός χωριανών μας για δήθεν
ύπαρξη κρυφών παροχών. Επίσης οι διαχειριστές του πόσιμου
νερού δε θα μπορούν πλέον σε περιπτώσεις έλλειψης να προβάλλουν ως άλλοθι αυτές τις παράνομες παροχές, διότι δε θα
υπάρχουν.
Τώρα πλέον το θέμα έχει ωριμάσει και θα πρέπει ο κ. Δήμαρχος να εκπληρώσει την παλαιά του υπόσχεση, «τα ρολόγια στο
δρόμο», όπως άλλωστε έχει γίνει στη Νεράιδα με επιτυχία.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Λαϊκές Συνελεύσεις για το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου μας

Λ

αϊκές Συνελεύσεις έγιναν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2009, το βράδυ, στα χωριά του Δημοτικού Διαμερίσματος Νεράϊδας, από τον Δήμαρχο Ιτάμου κ. Βασίλη Τσαντήλα. Στις 6:00 μ.μ. στα Σαραντάπορα (Ταβέρνα: Γάκη) και στις
7:30 μ.μ. στη Νεράϊδα (Ταβέρνα: Καραμέτου). Ο Δήμος Ιτάμου
πραγματοποίησε τις Λαϊκές αυτές Συνελεύσεις ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού του Προγράμματος για το 2010, με σκοπό την κατάθεση προτάσεων γιαυτό από τους κατοίκους. Για
τον ίδιο σκοπό έγιναν Λαϊκές Συνελεύσεις (9) σε όλα τα χωριά
του Δήμου μας, από την Παρασκευή 16/10/09 μέχρι την Παρασκευή 23/10/09 κάθε βράδυ, με τη σειρά, σε κάθε χωριό.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Ο

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

λοκληρώθηκε ήδη η
πρώτη φάση των εργασιών κατασκευής
του Νέου Οστεοφυλακίου του
χωριού μας, που βρίσκεται
μέσα στον χώρο του Κοιμητηρίου, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας.

Τέλος Οκτωβρίου αφού ολοκληρώθηκαν τα χτισίματα κατασκευάστηκε η ξύλινη στέγη και

το κτήριο σκεπάστηκε με ωραία
κεραμίδια. Όπως φαίνεται και στη
φωτογραφία η στέγη έχει μεγάλη
προέκταση προς την δυτική πλευρά του κτηρίου και έτσι η πλευρά
της εισόδου είναι καλά σκεπασμένη και καλαίσθητη. Στην πρόσοψη θα υπάρχει η πόρτα στο κέντρο έχοντας αριστερά και δεξιά
από ένα παράθυρο αφού η παλιά
πόρτα θα μετατραπεί σε παράθυρο.

Πολλά απομένουν ακόμα να
γίνουν όπως: ταβάνι, σοβατίσματα, κουφώματα κ.λ.π. γι’ αυτό η
οικονομική βοήθειά μας πρέπει
να συνεχιστεί. 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. Όποιος θέλει περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το έργο
(όπως ξανάπαμε) μπορεί να μάθει
από τον Τρύφωνα Καστρίτση στο
τηλ. 697 7250896.
Να βοηθήσουμε όλοι για την
ολοκλήρωση των εργασιών του
νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους
προγόνους μας.

Άρχισαν & προχωρούν οι εργασίες για τον Ε-65

Ά

ρχισαν (απ’ τον Αύγουστο 2009) και προχωρούν οι εργασίες για
τον Ε-65, αλλά δεν βρίσκονται
και στο απόλυτο επιθυμητό
επίπεδο, σύμφωνα με τον Νομάρχη Καρδίτσας κ. Αλεξάκο.
Αυτά γράφουν οι εφημερίδες
της Καρδίτσας (13.10.09) και
συνεχίζουν:

Η διάνοιξη έχει φθάσει στα 11
χλμ.
Εργασίες εκτελούνται αυτή τη
στιγμή σε δυο «μέτωπα» και από

(13.10.09) κληθείς να σχολιάσει
την πορεία του έργου, τονίζοντας
πως «…περιμένουμε κι εμείς να
δούμε την εξέλιξη των εργασιών
κι έτσι το σημαντικό αυτό έργο να
αρχίσει να παίρνει… σάρκα και
οστά».
Σχόλιο του «Πρωϊνού Τύπου»
(23.11.09) ήταν πιο αισιόδοξο
λέγοντας πως: «Αισιόδοξος για
την πορεία υλοποίησης του Ε-65
εμφανίζεται ο Νομάρχης κ. Αλεξάκος (που είναι και μηχανικός)
εκτιμώντας πως σε 2 χρόνια θα
έχει κατασκευαστεί ένα μεγάλο
τμήμα του πεδινού κομματιού

Άρχισαν τα έργα για τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας «Ε-65»

δύο ξεχωριστές κατασκευαστικές
εταιρείες.
● Η μια έχει αναλάβει το κομμάτι από Προάστιο μέχρι τα Τρίκαλα (αυτή δηλ. που έχει φθάσει
στα 11 χλμ. από τα συνολικά 47).
● Η άλλη το κομμάτι μέχρι
Φθιώτιδα (έχει κάνει διάνοιξη μέχρι τα πρώτα 6 χλμ.).
«Η ταχύτητα και ο ρυθμός των
εργασιών έχει βελτιωθεί, αλλά δεν
έχει φθάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα» δήλωσε ο κ. Αλεξάκος

Υ

του έργου, επικαλούμενος συζήτηση που είχε με τις εταιρείες».
Το σχόλιο της εφημερίδας έκλεινε
λέγοντας: «Μακάρι, όμως το ζήτημα δεν είναι τα πεδινά γιατί και
στο Ν. Μοναστήρι φτάνουμε εύκολα και στην Καλαμπάκα αφού
καλός είναι ο δρόμος, αλλά πότε
θα αποφύγουμε τις στροφές στα
ορεινά… πάνω απ’ τον κάμπο…».
Οι εφημερίδες των Τρικάλων
έγραψαν (18.11.09) πως ξεκίνησαν εργασίες στον Ε-65 και στο

νομό Τρικάλων. Ξεκίνησε, γράφουν, να εκτελείται ήδη μια εργολαβία σε μήκος 2 χλμ. μεταξύ
«Περιστέρας» και «Ποταμιάς» Καλαμπάκας.
● Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας δηλ. ο Ε65, είναι
μήκους 175 χλμ.. Ξεκινώντας από
τη Λαμία (Αλαμάνα- μνημείο Διάκου) και διερχόμενος από Καρδίτσα – Τρίκαλα θα φθάνει λίγα χλμ.
αριστερά του Μετσόβου (θέση
«Παναγιά») ενώνοντας αντίστοιχα
την ΠΑΘΕ με την Εγνατία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,6 δις €, κόστος διπλάσιο
από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
και κατασκευάζεται από 2 διαφορετικούς Ομίλους Εταιριών με
σύμβαση παραχώρησης. Όπως
αναφέρεται στη σύμβαση αυτή, ο
Ε65 θα είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με έξι (6) λωρίδες κυκλοφορίας (τρείς ανά κατεύθυνση) και
διαχωριστική νησίδα στη μέση.
Η κατασκευή θα διαρκέσει 5,5
χρόνια, αλλά σε 45 μήνες από την
έναρξη των εργασιών πρέπει να
έχει παραδοθεί το τμήμα Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Εγνατία. Τα διόδια
του Ε65 θα υπολογίζονται ανάλογα με τα διανυόμενα χλμ. Το δε
ανώτατο αντίτιμο καθορίζεται σε
0,04 € ανά χλμ. με τιμές 2003.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το 2015 λοιπόν (νά
’μαστε καλά) θα φτάνουμε απ’ την
Αθήνα στην Καρδίτσα σε 2μιση ώρες
και από Αθήνα – Νεράϊδα σε 3 ώρες
κι ένα τέταρτο… ξεκούραστα και με
ασφάλεια..

Ο δρόμος Σαραντάπορα – Μολόχα

πεγράφη η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης για
την ασφαλτόστρωση του
σημαντικού αυτό δρόμου που
βελτιώνει την πρόσβαση του
χωριού μας με τη Μολόχα. Τη
σύμβαση κόστους 118.356 ευρώ
με ΦΠΑ υπέγραψε την Τετάρτη
14.10.09, στη Νομαρχία Καρδίτσας, ο Νομάρχης κ. Φ. Αλεξάκος παρουσία του αντινομάρχη
έργων κ. Β. Νίκου και της κ. Μ.
Μήτσιου Δ/ντριας Τεχνικών
Υπηρεσιών, με τον εκπρόσωπο
των μελετητικών γραφείων κ.
Βάϊο Βαρελά, που αναδείχθηκαν
μειοδότες μετά από σχετικό δια-

γωνισμό.
Η μελέτη εντάχθηκε το 2007 στο
πρόγραμμα ΕΑΠΝΑ-2 με προϋπολογισμό 170.000 ευρώ. Με την υπ. αρίθ.
14/132/10.07.2008 απόφαση έγινε η
έγκριση του φακέλου με προεκτιμώμενη αμοιβή 147.939 ευρώ. Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στις 10.11.2008
για κατάθεση προσφορών μέχρι
12.12.2008. Από τα 7 μελετητικά
γραφεία που έλαβαν μέρος επιλέχθηκε το προαναφερόμενο με το
οποίο υπογράφηκε τώρα η σύμβαση
για να κάνει τη μελέτη.
Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα, ας εξασφαλίσουν τις πιστώσεις
ώστε να γίνει κι αυτός ο σημαντικός
για την περιοχή μας δρόμος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό το είχαμε ετοιμάσει από μέσα Νοεμβρίου για να μπεί
στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας
μας. Στις 29.11.09 ο Σύλλογος Σαρανταπόρου μας έστειλε το άλλο κείμενο
που δημοσιεύουμε στην πρώτη σελίδα.
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
ούτε σε αυτό το φύλλο. Θα δημοσιευτεί οπωσδήποτε, με τα σχόλιά του,
στο επόμενο φύλλο σε 3 μήνες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Η Γέφυρα στη θέση «Φιλίππου»

Π

ροχώρησαν αρκετά οι εργασίες για τη γέφυρα στο Μέγδοβα, θέση «Φιλίππου» (ή «Καμαρέτσου» για τους
παλιότερους), του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι. Τέλη
Νοεμβρίου 2009, πρίν λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των βάθρων στις δύο όχθες του ποταμού όπου θα τοποθετηθεί η μεταλλική γέφυρα. Η γέφυρα κατασκευάζεται πολλά μέτρα παρακάτω από τη σημερινή διάβαση του ποταμού, εκεί όπου
η ποταμιά στενεύει. Ο δρόμος από την από εκεί πλευρά έχει κατασκευαστεί εκκρεμεί όμως η διάνοιξή του στην από εδώ πλευρά.
Έγινε πολύ καλή δουλειά. Τα βάθρα έγιναν 7 περίπου μέτρα
ύψος ενώ τσιμέντο στρώθηκε και στην κοίτη του ποταμού μεταξύ των 2 βάθρων συνδέοντάς τα. Μπράβο στο χωριανό μας εργολάβο Αποστόλη Θάνο που έκανε εκεί καλή δουλειά και γρήγορα
(πρίν πιάσει ο χειμώνας) αλλά και σε όλους όσους βοήθησαν να
γίνει το έργο αυτό πράξη.
Μένει τώρα να τοποθετηθεί η Μπέλλεϋ που περιμένει έξω απ’
το Καροπλέσι, δίπλα στον Άσπρο, απ’ όπου την έβγαλαν γιατί κατασκεύασαν εκεί τσιμεντένια. Την Άνοιξη σίγουρα θα έχει στηθεί.

Ζημιά στο δρόμο (Κρανιά) από τη
βροχή της 26.10.2009

Η

πολύ δυνατή βροχή, καταρρακτώδης, που έπεσε το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου (Αγίου Δημητρίου), εκτός από
ευεργετική (έβγαλε νερό η «Παπαδόβρυση») προκάλεσε
και ζημιά σε ένα σημείο της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας.
Αυτή τη νύχτα λοιπόν, απ’ το πολύ νερό κατέβασε το ρέμα στην Κρανιά, όπου η πολύ λάσπη, τα πολλά κλαδιά ακόμα και κορμοί δέντρων
που έφερναν τα ορμητικά νερά του βούλωσαν το τεχνικό μπροστά
στη βρύση της Κρανιάς. Το νερό ξεχείλισε και άρχισε να τρέχει μέσα
στο δρόμο καταστρέφοντάς τον. Διέξοδο βρήκε πιο κάτω στις σάρες
όπου ο δρόμος έχει ελαφρά κλήση προς τα δεξιά λόγω της στροφής.
Εκεί έφυγαν έξω τα νερά διαβρώνοντας τα πάντα. Περιττό να πούμε
πως εκεί δεν έμεινε πουθενά χώμα και η άσφαλτος είναι τώρα στον
αέρα. Μεγάλες ζημιές στην άσφαλτο και στα κράσπεδα προκάλεσαν
τα νερά σε όλη τη διαδρομή τους μέχρι πάνω στη βρύση η οποία
καλύφθηκε από λάσπη! Για να καταλάβετε το μέγεθος της ζημιάς να
αναφέρουμε πως το πρωί της 27.10.09, το πρώτο μεγάλο φορτηγό
του Κατσάκη που ανέβαινε για δουλειά ακινητοποιήθηκε σ’ εκείνο
το σημείο! Μηχανήματα της Νομαρχίας Καρδίτσας έφτασαν αμέσως
εκεί και δουλεύοντας όλη μέρα, αποκατέστησαν προσωρινά τις φθορές ώστε να μπορεί να περνάει αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Ιτάμου της 30.10.09, για την
αποκατάσταση των καταστροφών αυτών απαιτούνται 50.000 ευρώ,
αφού πρέπει να γίνουν εκεί τοιχία ύψους πολλών μέτρων και άλλα
έργα.

Στη Βουλή το θέμα των ζημιών από
τις βροχές στο Δήμο Ιτάμου

Σ

ύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας της Καρδίτσας
«Πρωϊνός Τύπος» (Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009 / σελίδα 11),
Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα τις βροχοπτώσεις
στο Δήμο Ιτάμου Νομού Καρδίτσας, κατέθεσαν οι βουλευτές
του ΚΚΕ κ. Σκυλλάκος και Νάνος στην οποία αναφέρουν:

«Η τριήμερη νεροποντή που σημειώθηκε (σ.σ. 25,26 & 27/10.09)
στην περιοχή του Δήμου Ιτάμου, Νομού Καρδίτσας, προκάλεσε τεράστιες ζημιές ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο του Δήμου.
Συγκεκριμένα, όλοι οι χείμαρροι και οι ξεροπόταμοι πλημμύρισαν
και έκοψαν τους δρόμους. Φρεάτια και μικρές γέφυρες μπαζώθηκαν ή
και καταστράφηκαν. Σε πολλά σημεία υπήρξαν επικίνδυνες καταπτώσεις. Η επικοινωνία των κτηνοτρόφων με τα ποιμνιοστάσια έχει γίνει
αδύνατη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής Ιτάμου το κόστος
αποκατάστασης των ζημιών θα ξεπεράσει τα 50.000 ευρώ.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: ποιά μέτρα θα πάρει για την αποκατάσταση των ζημιών και σε ποιές ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να γίνουν
τα κατάλληλα έργα στην περιοχή του Ιτάμου για να μην υφίστανται στο
μέλλον ζημιές από βροχοπτώσεις».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
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Οδοιπορικό στα Θεσσαλικά Άγραφα

φιέρωμα στα Θεσσαλικά
Άγραφα, δηλ. στα χωριά
της περιοχής μας, είχε το
περιοδικό «Γεωτρόπιο» (σελ.
22-23) της «Ελευθεροτυπίας»,
το Σάββατο 5.9.2009. Το δημοσίευμα επιμελήθηκαν οι δημοσιογράφοι, Ντίνα Μπατζιά (κείμενο) και ο Σπύρος Τσακίρης
(φωτογραφίες). Το κείμενο είχε
τον εξής ωραίο πρόλογο:

«Γλυκοχαράζουν τα αγραφιώτικα βουνά. Και μες στο βουβό
ξημέρωμα, μόνο η μελωδική λαλιά των κοτσυφιών και το γουργουρητό μιάς τρυγώνας ακούγονται. Αμάραντες, καταπράσινες
πλαγιές συναπαντούν σκληρές,
αετόμορφες κορφές. Νομός Καρδίτσας, Δήμος Ιτάμου. Ένα τοπίο
πολύμορφο, συναρπαστικό, με
αυθεντικά χωριά και ωραίους
ανθρώπους. Ταξίδι στα ιστορικά
θεσσαλικά Άγραφα».
Αφού αναφέρεται στο κείμενο αναλυτικά το ιστορικό της
ονομασίας Άγραφα (Βυζαντινή
εποχή – Εικονομαχία 770 μ.Χ &
Τουρκοκρατία 1525), ξεκινάει η
περιγραφή του οδοιπορικού στα
χωριά μας.
Στη διασταύρωση του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης (Κανόνια) πήγαν δεξιά στο Καταφύγι
όπου αναφέρουν σχετικά με το
Μοναστήρι της Πέτρας μεταξύ
άλλων: «…αν και οι κάτοικοι είναι
πολύ συνδεδεμένοι με το μοναστήρι δεν έλειψαν οι γκρίνιες με
τους μοναχούς που πλέον είναι
μόνο Σέρβοι…».

Επιστροφή πάλι στη διασταύρωση ακολουθώντας τώρα το
δρόμο για Ραχούλα λέγοντας λίγα
λόγια γιαυτό και για τον τάφο και
το Μουσείο του Χαρίλαου στο
Παλιοζογλόπι. Στον Αμάραντο
αναφέρουν τα 2 – 3 καφενεία και
τον ένα παραδοσιακό ξενώνα.
Από εδώ και μετά βάζουμε το κείμενο αυτούσιο:
«Από τον Αμάραντο, αν συνεχίσεις νότια, φτάνεις στα τελευταία χωριά του νομού Καρδίτσας.
Το Σαραντάπορο και τη Νεράϊδα.
Μετά αρχίζουν τα Ευρυτανικά
Άγραφα. Στο διάσελο συναντάμε
το μνημείο του κλεφταρματωλού Βασίλη Δίπλα και παρακάτω
το ξωκλήσι του Κοσμά του Αιτωλού. Να και το Σαραντάπορο, που
δημιουργήθηκε το 1970 λόγω
συχνών κατολισθήσεων κι έχει
ελάχιστους κατοίκους το χειμώνα. Δύσβατοι δρόμοι ενώνουν τα
χωριά μεταξύ τους ωστόσο είναι
μια υπέροχη, άγρια διαδρομή.
Μέχρι τη Νεράϊδα, όμως πηγαίνει
άσφαλτος.
»Τη Νεράϊδα Δολόπων, με
τους πενήντα μόνιμους κατοίκους,
ελάχιστους όμως το χειμώνα. Οι
Δόλοπες ήταν το ελληνικό φύλο
που κατοικούσε στους αρχαίους
χρόνους στ’ Άγραφα. Καμιά τουριστική υποδομή στο χωριό, εκτός
από τα παραδοσιακά καφενεία
και την πανέμορφη φύση. Φαράγγια και χαράδρες, καταπληκτική
βλάστηση παρόχθια από τα νερά
του Σαρανταπορίτη, του Μπεσιώτη και του Ταυρωπού (Μέγδοβα).
Πολύ κοντά στη Νεράϊδα, στις

όχθες του Μέγδοβα, λειτουργούν
τα ιχθυοτροφεία πέστροφας που
μαζεύουν κόσμο για να δοκιμάσει
την ντόπια νοστιμιά».
(σ.σ. Σε μια φωτογραφία
ωραίας περιοχής του χωριού μας
είχαν την εξής λεζάντα: «όπου τα
έλατα σταματούν, αρχίζουν τα
πλατάνια, τα ποτάμια και οι πηγές στη Νεράϊδα Δολόπων…»).
«Από τη Νεράϊδα η πρόσβαση δεν είναι καθόλου εύκολη για
την άλλη όχθη του Μέγδοβα, στο
Καροπλέσι και στο Δασικό Χωριό.
Αν δεν υπάρχουν κατάλληλο όχημα, καλές καιρικές συνθήκες και
στεγνοί χωματόδρομοι, να μην το
επιχειρήσετε, μας συμβουλεύουν
οι ντόπιοι. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε στη
Ραχούλα και ακόμα παρακάτω,
από τη διασταύρωση που ξεκινήσατε (δηλ. στον κάμπο), για να
φτάσετε στο Καροπλέσι μέσω Καστανιάς, μας είπαν…».
Στη συνέχεια πήγαν στο Καροπλέσι όπου αναφέρουν το
πετρόχτιστο σχολείο – δωρεά
του Ανδρέα Συγγρού (που είναι
σήμερα πινακοθήκη), τα Μαντάνια – Μύλια Σούφλα, το Δασικό
Χωριό «Δρυάδες», τον Άσπρο κ.ά.
Μετά πήγαν στην Καστανιά, Μούχα, Φράγμα και επέστρεψαν στο
Καλλίθηρο.
Ευχαριστούμε τους δημοσιογράφους που επιμελήθηκαν του
δημοσιεύματος καθώς και την
«Ελευθεροτυπία» που το φιλοξένησε στο ένθετο περιοδικό «Γεωτρόπιο».

Προχωρούν οι εργασίες επισκευής στο «Σπίτι του Διαβάτη»

Ο

λοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών
στο «Σπίτι του Διαβάτη»
στην Τριφύλλα Κλειτσού.
Ένα όνειρο των Δημοτών μας
αρκετών χρόνων πήρε το δρόμο

του.
Παραδίδεται μέχρι τέλους του
μήνα η πρώτη φάση των εργασιών
που αφορούσε:
α) Περιμετρική ενίσχυση των
θεμελίων του κτηρίου.
β) Αποστραγγιστικό με ειδικές

τεχνικές εργασίες στις τρείς πλευρές.
γ) Πλήρη αρμολόγηση των τοίχων με ειδική ενίσχυση στα ανοίγματα των μπροστινών τόξων και
κολονών.
δ) Μόνωση τσιμεντοκατασκευ-

ής Στέγης.
ε) Κατασκευή Στέγης με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.
στ) Κατασκευή προαυλίου εξωτερικού χώρου.
ζ) Κατασκευή Στεγάστρου

μπροστινής πλευράς.
Την προσεχή Άνοιξη θα συνεχιστεί η δεύτερη φάση των εργασιών
που αφορά τον εσωτερικό χώρο και
τα πορτοπαράθυρα του κτηρίου.
Αξίζουν ευχαριστήρια σε όσους
Μελέτησαν και σε όσους εκτέλεσαν
τις εργασίες.
Ανάδοχος του έργου είναι ο
Τοπογράφος Μηχανικός Κων/νος
Χούπας.
1-12-2009
Δήμαρχος Φουρνάς
Ηλίας Παπουτσόπουλος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κ.
Δήμαρχο Φουρνάς που μας έστειλε
το κείμενο αυτό προς ενημέρωση των
αναγνωστών μας και τον συγχαίρουμε θερμά για όλα όσα γίνονται στο
«Σπίτι του Διαβάτη» μερίμνη του.
Ελπίζουμε το ερχόμενο καλοκαίρι όχι μόνο να έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες αλλά το «θρυλικό» Σπίτι του
Διαβάτη να ξαναλειτουργεί ώστε να
το επισκεπτόμαστε συχνά. Να είναι το
«στέκι» της περιοχής μας.

Ο Δρόμος Κορίτσα – Τριφύλλα

Δεν προλάβαμε να χαρούμε την καινούργια ασφαλτόστρωση του δρόμου Κορίτσα – Τριφύλλα και λαβαίνουμε τα δυσάρεστα καθημερινά από περαστικούς και
Δημότες μας.
Δικαιωθήκαμε και πάλι γι’ αυτό που λέγαμε και συνεχίζουμε να λέμε «γίνονται δρόμοι χωρίς ρείθρα;».
Δεν έγιναν τα ρείθρα και με τις πρόσφατες βροχές
του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα και παρασύρθηκαν τα αμμοχάλικα
αφήνοντας την άσφαλτο μετέωρη.
Η Νομαρχία μας έχει το λόγο.
1 - 12 - 2009
Δήμαρχος Φουρνάς
Ηλίας Παπουτσόπουλος
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Κείμενο του Περιοδικού
«Αμάραντος» για τη Νεράϊδα

Κ

είμενο με ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας τη
Νεράϊδα δημοσίευσε στο καλοκαιρινό τεύχος του
(43) το καλό τριμηνιαίο περιοδικό «Αμάραντος»
που εκδίδει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του γειτονικού μας ομώνυμου χωριού. Συγκεκριμένα στη σελίδα 13
φιλοξενούνταν κείμενο του εκδότη του «Θεσσαλικού Ημερολογίου» κ. Κώστα Σπανού, με τίτλο: «Η Καστανιά και
η Νεράϊδα το 1659», πρίν από 350 χρόνια. Το κείμενο
περιείχε ιστορικά στοιχεία από τον Ιεροσολυμιτικό Κώδικα
509 στον οποίο ο μοναχός Μακάριος κατέγραψε τις προσφορές που έκαναν χωριανοί μας όταν τον Αύγουστο του
1659 πέρασε από το χωριό μας την τότε Σπινάτζα και από
την Καστανιά. Αναφέρονταν μέσα οι αφιερωτές Αποστόλης
Πενέζης, παπα-Αθανάσιος, παπα-Γεώργιος, Ιωάννης Αρμεγάς οι γυναίκες και οι πεθερές μερικών εξ αυτών καθώς και
τα ποσά. Γνωστά βέβαια τα στοιχεία αυτά σε εμάς από το
2002 που ο ίδιος ο κ. Κ. Σπανός τα είχε δημοσιεύσει στον
«Νέο Αγώνα» και τον ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Εξ’
άλλου από τότε τα έχουμε συμπεριλάβει στη λίστα των ιστορικών στοιχείων του χωριού μας. Υπάρχουν ήδη στην ιστοσελίδα μας. Ευχαριστούμε πάντως θερμά τόσο τους συντάκτες
του περιοδικού «Αμάραντος» όσο και τον μεγάλο ιστορικό
ερευνητή & εκδότη κ. Κώστα Σπανό.
Προς κ. Κ. Σπανό: Με την ευκαιρία θέλουμε να παρακαλέσουμε τον κ. Κώστα Σπανό αν έχει άλλα στοιχεία για το
χωριό μας, να μας τα στείλει ή να τα δημοσιεύσει σε κάποιο
έντυπο του νομού μας. Η απορία μας είναι κ. Σπανέ γιατί
στη Δημητσάνα υπάρχουν τουλάχιστον 3 Οθωμανικά Φορολογικά Κατάστιχα (1461, 1512 και 1566) ενώ στα Τρίκαλα
μόνο ένα (1454); Εδώ σ’ εμάς (Σαντζάκι Τρικάλων) δεν βρέθηκε άλλο κατάστιχο για να μπορεί να γίνει μια σύγκριση της
αύξησης του πληθυσμού των χωριών μας αυτών των χρόνων;
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.
Φιλίστωρ

Το λεωφορείο να πηγαίνει μέχρι τον Κλειτσό
Ο Πρόεδρος του χωριού μας Κώστας Πλατσιούρης σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας πρότεινε (με την
ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης Νεράϊδα – Τριφύλλα), το λεωφορείο της γραμμής Καρδίτσα – Νεράϊδα να μην έχει πλέον τερματικό σταθμό τη Νεράϊδα αλλά να συνεχίζει μέχρι Κλειτσό, εξυπηρετώντας και τους κατοίκους των γειτονικών αυτών χωριών μας. Θετική
ήταν η ανταπόκριση του Προέδρου του ΚΤΕΛ σε αυτό. Είπε βέβαια
πως αυτό είναι και θέμα των δυο Νομαρχιών και πως αναμένει τον
«Καποδίστρια ΙΙ» για να γίνει νέος σχεδιασμός των δρομολογίων.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των χωριών μας στις μετακινήσεις
τους για Καρδίτσα να προτιμούν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και όχι τα
Ι.Χ. Αν θέλουμε να έχουμε καλή συγκοινωνία.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 4-10–2009 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (49ον)
Εγγεγραμμένοι: 312
Ψήφισαν:........................ 235.........75%
Άκυρα:................................. 6
Λευκά:................................. 1
Έγκυρα:.......................... 228
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ............................ 119..... 52,1%............(46,2%)
Ν. Δ....................................62..... 27,1%............(37,5%)
Κ.Κ.Ε...................................30..... 13,1%.............. (9,5%)
ΛΑ.Ο.Σ................................. 6.......2,6 %.............. (2,5%)
ΣΥΡΙΖΑ................................. 5........2,2%.............. (2,5%)
ΟΙΚ. ΠΡΑΣ.......................... 5........2,2%...........................
ΔΗΜ. ΑΝ............................. 1........0,4%

Εκλογικό Τμήμα Σαρανταπόρου (50ον)
Εγγεγραμμένοι: 291
Ψήφισαν: ...................... 220.........75%
Άκυρα:................................. 8
Λευκά.................................. 0
Έγκυρα:.......................... 212
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ...............................98..... 46,2%............(40,7%)
Ν.Δ.....................................93..... 43,8%............(49,0%)
ΛΑ.Ο.Σ...............................10........4,7%.............. (3,2%)
Κ.Κ.Ε...................................... 6........2,8%.............. (2,3%)
ΟΙΚ. ΠΡΑΣ.......................... 2........0,9%
ΣΥΡΙΖΑ................................. 1........0,4%.............. (0,4%)
ΔΗΜ. ΑΝ............................. 1........0,4%
ΚΚΕ (μ-λ).............................. 1........0,4%
Συνολικά στο Δ. Δ. Νεράϊδας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (49ον & 50ον)
Εγγεγραμμένοι: 603
Ψήφισαν:........................ 455.........75%
Άκυρα:...............................14
Λευκά:................................. 1
Έγκυρα:.......................... 440
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι Π
. οσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ............................ 217..... 49,3%............(43,7%)
Ν.Δ................................... 155..... 35,2%............(43,3%)
Κ.Κ.Ε....................................36........8,1%.............. (6,2%)
ΛΑ.Ο.Σ................................16........3,6%.............. (3,0%)
ΟΙΚ. ΠΡΑΣ.......................... 7........1,5%.............. (1,0%)
ΣΥΡΙΖΑ................................ 6........1,3%.............. (1,6%)
ΔΗΜ. ΑΝ............................. 2........0,4%.............. (1,0%)
ΚΚΕ (μ-λ).............................. 1........0,2%................(0,4%
Συνολικά στο Δήμο Ιτάμου
Εκλογικά Τμήματα: 16
Εγγεγραμμένοι: 5.955
Ψήφισαν:.....................4.592..... 77,1%
Άκυρα:..............................94
Λευκά:...............................37
Έγκυρα:..................... 4.461
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ.........................1.951..... 43,7%............(39,1%)
Ν. Δ...............................1.465..... 32,8%............(39,6%)
Κ.Κ.Ε................................ 689..... 15,4%............. (14,1%
ΛΑ.Ο.Σ............................ 122........2,7%.............. (1,7%)
ΣΥΡΙΖΑ............................ 119........2,6%.............. (2,5%)
ΟΙΚ. ΠΡΑΣ.........................40........0,9%.............. (0,4%)
ΚΚΕ (μ-λ)...........................26........0,5%.............. (0,5%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.......................14........0,3%
ΒΕΡΓΗΣ............................... 9........0,2%
ΔΗΜ. ΑΝΑΓ....................... 7........0,1%
ΧΡ. ΑΥΓΗ............................. 7........0,1%
Κ.Π.Π.................................... 6
ΟΑΚΚΕ................................. 2
Ε.Ε.Κ..................................... 2
Μ-Λ Κ.Κ.Ε........................... 1
ΛΕΒΕΝΤΗΣ......................... 1

Αναλυτικά στα Δ. Δ. Δήμου Ιτάμου
Δ. Δ. Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα:2 (37ον & 38ον)
Εγγεγραμμένοι: 1.205
Ψήφισαν:.....................1.010..... 83,8%
Άκυρα:...............................13
Λευκά:.................................. 2
Έγκυρα:.......................... 995
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ............................ 374..... 37,5%............(34,5%)
Κ.Κ.Ε................................ 360..... 36,1%............(35,0%)

Ν. Δ................................. 195..... 19,5%............(24,8%)
ΣΥΡΙΖΑ...............................43........4,3%.............. (3,2%)
ΛΑ.Ο.Σ................................14........1,4%.............. (1,3%)
ΛΟΙΠΑ................................. 9........0,9%
Δ. Δ. Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (39ον)
Εγγεγραμμένοι: 507
Ψήφισαν:........................ 374..... 73,7%
Άκυρα:................................. 9
Λευκά:.................................. 0
Έγκυρα:.......................... 365
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ............................ 183..... 50,1%............. (48,4%
Ν. Δ................................. 131..... 35,8%............(42,0%)
Κ.Κ.Ε....................................24........6,5%.............. (3,7%)
ΣΥΡΙΖΑ................................. 9........2,4%.............. (3,1%)
ΛΑ.Ο.Σ.................................. 5........1,3%................(1,3%
ΛΟΙΠΑ................................13........3,5%.............. (1,3%)
Δ. Δ. Αμπελικού
Εκλογικά Τμήματα: 2 (40ον & 41ον)
Εγγεγραμμένοι: 648
Ψήφισαν:........................ 487..... 75,1%
Άκυρα:...............................16
Λευκά:................................24
Έγκυρα:.......................... 447
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
Ν. Δ.................................. 194..... 43,4%............(54,2%)
ΠΑΣΟΚ............................ 182..... 40,7%............(31,7%)
Κ.Κ.Ε....................................38........8,5%.............. (8,7%)
ΛΑ.Ο.Σ...............................15........3,3%................(1,5%
ΣΥΡΙΖΑ..............................10........2,2%.............. (3,0%)
ΛΟΙΠΑ................................. 8........1,7%.............. (0,4%)
Δ. Δ. Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα: 3 (42ον, 43ον & 44ον)
Εγγεγραμμένοι: 879
Ψήφισαν:........................ 716..... 81,4%
Άκυρα:...............................11
Λευκά:.................................. 0
Έγκυρα:.......................... 705
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ............................ 388..... 55,0%............(51,9%)
Ν. Δ.................................. 199..... 28,2%............(32,6%)
Κ.Κ.Ε....................................52........7,3%.............. (9,1%)
ΣΥΡΙΖΑ...............................20........2,8%.............. (2,9%)
ΛΑ.Ο.Σ...............................19........2,6%................(1,2%
Κ.Κ.Ε (μ-λ)..........................13........1,8%
ΛΟΙΠΑ...............................14........1,9%
Δ. Δ. Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα: 3 (45ον,46ον & 47ον)
Εγγεγραμμένοι: 912
Ψήφισαν:........................ 674..... 73,9%
Άκυρα:...............................14
Λευκά:.................................. 4
Έγκυρα:.......................... 656
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ............................ 334..... 50,9%............(44,3%)
Ν. Δ.................................. 194..... 29,5%............(37,4%)
Κ.Κ.Ε....................................74..... 11,2%............(10,2%)
ΣΥΡΙΖΑ...............................19........2,8%.............. (2,3%)
ΛΑ.Ο.Σ...............................14........2,1%.............. (1,8%)
ΛΟΙΠΑ................................18........2,7%

Δ. Δ. Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (48ον)
Εγγεγραμμένοι: 482
Ψήφισαν:........................ 347..... 71,9%
Άκυρα:................................. 3
Λευκά:................................. 0
Έγκυρα:.......................... 344
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
Ν. Δ.................................. 133..... 38,6%............(43,2%)
ΠΑΣΟΚ............................ 118..... 34,3%............(32,6%)
Κ.Κ.Ε....................................58..... 16,8%............(15,4%)
ΛΑ.Ο.Σ...............................17........4,9%.............. (3,1%)
ΣΥΡΙΖΑ................................. 4........1,1%.............. (2,5%)
ΛΟΙΠΑ................................14........4,0%
Δ. Δ. Ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2(51ον & 52ον)
Εγγεγραμμένοι: 719
Ψήφισαν:........................ 529..... 73,5%
Άκυρα:...............................14
Λευκά:.................................. 6
Έγκυρα:.......................... 509
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
Ν. Δ.................................. 261..... 51,2%............(60,1%)
ΠΑΣΟΚ............................ 155..... 30,4%............(24,9%)
Κ.Κ.Ε....................................47........9,2%............(10,3%)
ΛΑ.Ο.Σ................................22........4,3%.............. (2,2%)
ΣΥΡΙΖΑ................................. 8........1,5%.............. (1,9%)
ΛΟΙΠΑ................................16........3,1%
Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας
Εκλογικά Τμήματα: 324
Εγγεγραμμένοι: 140.959
Ψήφισαν:................105.715..... 74,9%
Άκυρα:.........................2.016
Λευκά:............................. 532
Έγκυρα:..................103.167
ΕΛΑΒΑΝ: .................Ψήφοι Π
. οσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ...................... 44.684..... 43,3% 3 (37,8%)(1)
Ν. Δ............................ 41.088..... 39,8% 2 (48,0%)(4)
Κ.Κ.Ε..............................7.742........7,5% 0 (7,4%) (0)
ΛΑ.Ο.Σ..........................4.133........4,0% 0 (2,1%) (0)
ΣΥΡΙΖΑ........................2.972........2,8% 0 (2,8%) (0)
ΛΟΙΠΑ.........................2.548........2,4%
Στο Νομό Καρδίτσας εκλέγονται οι εξής 5
Βουλευτές:
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ . ........................ Σταυροί ............ (2007)
Ρόβλιας Ντίνος (ΠΑΣΟΚ)......23.697...........(18.529)
Σαλαγιάννης Νίκος (ΠΑΣΟΚ).18.824........(18.096)
Θεοχάρη Μαρία (ΠΑΣΟΚ)...16.074...........(12.073)
Τσιάρας Κων/νος (Ν. Δ.).......17.560...........(17.817)
Ταλιαδούρος Σπύρος (Ν. Δ.).14.306.........(16.872)
Συνολικά στο γειτονικό νομό Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: 134
Εγγεγραμμένοι: 35.343
Ψήφισαν:.................. 21.034..... 59,5%
Άκυρα:............................ 347
Λευκά:............................. 114
Έγκυρα:.................... 20.573
ΕΛΑΒΑΝ: ..................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ...................... 10.107 .... 51,2%........... (45,6%)
Ν. Δ..............................7.729 .... 37,5%........... (44,6%)
Κ.Κ.Ε................................ 667 .......3,2%............. (3,3%)
ΛΑ.Ο.Σ............................ 612........2,9%.............. (2,2%)

Ακραία ποσοστά των Κομμάτων στα χωριά του Δήμου Ιταμου
● Το ΠΑΣΟΚ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καροπλεσίου (55,0%), όπου έλαβε 388
στους 705 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Ραχούλας (30,4%), όπου έλαβε
155 στους 509 ψήφους.
● Η Ν. Δ. το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Ραχούλας (51,2%), όπου έλαβε 261 στους
509 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καλλιθήρου (19,5%), όπου έλαβε 195
στους 995 ψήφους.
● Το ΚΚΕ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε, όπως πάντα, στο Δ. Δ. Καλλιθήρου (36,1%), όπου
έλαβε 360 στους 995 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Αμαράντου (6,5%),
όπου πήρε 24 στους 365 ψήφους.
● Ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καλλιθήρου (4,3%), όπου έλαβε 43 στους
995 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καταφυγίου (1,1%), όπου πήρε 4
στους 344 ψήφους.
● Ο ΛΑΟΣ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Καταφυγίου (4,9%), όπου έλαβε 17 στους
344 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο Δ. Δ. Αμαράντου (1,3%), όπου έλαβε 5
στους 365 ψήφους.

ΣΥΡΙΖΑ............................ 466........2,2%............. (2,3%)
ΛΟΙΠΑ............................ 309........1,5%
Στο Νομό Ευρυτανίας εξελέγη και πάλι
Βουλευτής ο Ηλίας Καρανίκας (ΠΑΣΟΚ) με 8.024
σταυρούς.
Συνολικά στο γειτονικό μας Δήμο Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα: 7
Εγγεγραμμένοι:1.772
Ψήφισαν:....................1.136..... 64,1%
Άκυρα:...............................18
Λευκά:...............................13
Έγκυρα:......................1.105
ΕΛΑΒΑΝ: .................Ψήφοι .Ποσοστό . ......... (2007)
ΠΑΣΟΚ............................ 496..... 44,8%........... (36,9%)
Ν. Δ................................. 469..... 42,4%........... (50,1%)
ΛΑ.Ο.Σ...............................39........3,5%.............. (2,7%)
Κ.Κ.Ε...................................32........2,9%.............. (4,6%)
ΣΥΡΙΖΑ..............................29........2,6%.............. (3,4%)
ΛΟΙΠΑ:...............................40........3,6%
Εκλογικό Τμήμα Μαυρομμάτας
Ε. Τ. 38ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι:134
Ψήφισαν:........................................... 94...............70,1%
Άκυρα:..................................................1
Λευκά:...................................................2
Έγκυρα:.............................................. 91
ΕΛΑΒΑΝ: .................................. Ψήφοι....... Ποσοστό
ΠΑΣΟΚ................................................ 49.................. 54%
Ν. Δ..................................................... 22.................. 24%
ΛΑ.Ο.Σ................................................ 18.................. 20%
Κ.Κ.Ε.......................................................2.....................2%
Στο ψηφοδέλτιο του ΛΑ.Ο.Σ. Ευρυτανίας ήταν
και ο Γιάννης Μακρής (εκ Μαυρομμάτας &
Νεράϊδας) γυιός του Νίκου Μακρή και της Ζωής
Γ. Καραμέτου.
Εκλογικό Τμήμα Μολόχας
Ε. Τ. 60ον Νομού Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι: 274
Ψήφισαν:.........................................213...............77,7%
Άκυρα:..................................................5
Λευκά:...................................................2
Έγκυρα:...........................................206
ΕΛΑΒΑΝ: ................................... Ψήφοι....... Ποσοστό
ΠΑΣΟΚ................................................ 91...............44,1%
Ν. Δ...................................................... 91...............44,1%
Κ.Κ.Ε.......................................................9................. 4,3%
ΛΑ.Ο.Σ...................................................8................. 3,8%
ΣΥΡΙΖΑ..................................................5................. 2,4%
ΛΟΙΠΑ...................................................2
Στη Μολόχα τα δυο μεγάλα κόμματα ισοψήφησαν,
ακριβώς από 91 ψήφους το καθένα!

Εκλογικό Τμήμα Κορίτσας
Ε. Τ. 110ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι: 225
Ψήφισαν:.........................................143...............63,5%
Άκυρα:..................................................3
Λευκά:...................................................4
Έγκυρα:...........................................136
ΕΛΑΒΑΝ: .................................. Ψήφοι....... Ποσοστό
Ν. Δ...................................................... 70...............51,0%
ΠΑΣΟΚ............................................... 56...............41,0%
Κ.Κ.Ε.......................................................4................. 2,9%
ΣΥΡΙΖΑ..................................................3................. 2,2%
ΛΑ.Ο.Σ...................................................3................. 2,2%
Εκλογικό Τμήμα Μαυρολόγγου
Ε. Τ. 111ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι: 48
Ψήφισαν:........................................... 29...............60,4%
Άκυρα:...................................................0
Λευκά:...................................................1
Έγκυρα:............................................. 28
ΕΛΑΒΑΝ: ................................... Ψήφοι....... Ποσοστό
Ν. Δ...................................................... 14...............50,0%
ΠΑΣΟΚ............................................... 11...............39,0%
ΛΑ.Ο.Σ...................................................1................. 3,5%
ΣΥΡΙΖΑ..................................................1................. 3,5%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣ............................................1................. 3,5%
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Καλοκαιρινοί σχολιασμοί
σε «χειμωνιάτικο» τοπίο

τωχό το φετινό καλοκαίρι. Φτωχό, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι αλήθεια πως ο
κόσμος που ανεβοκατέβηκε
στο χωριό δεν ήταν ούτε τόσος πολύς, ούτε για τόσο
πολύ. Στο Σαραντάπορο τουλάχιστον, τα πράγματα ήταν
μάλλον υποτονικά. Κάτι η
ματαίωση του καθιερωμένου
ετήσιου ανταμώματος, λόγω
πένθους, κάτι οι γενικότερες
οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες και τα πράγματα κύλησαν αθόρυβα. Τόσο αθόρυβα
που τα μικροπροβλήματα
της καθημερινότητας φάνταζαν ως «αλατοπίπερο», χωρίς
ωστόσο να μπορέσουν να κινητοποιήσουν τον κόσμο σε
παραγωγικές συζητήσεις.
Το έλλειμμα του Δήμου

Κατ’ αρχήν έλειψε και φέτος,
όπως και πέρσι, η δημόσια διαβούλευση. Πάνε πλέον δυο χρόνια που, οι θεσμικά υπεύθυνοι,
αποφεύγουν τη λαϊκή συνέλευση
στο χωριό. Αδικαιολόγητη στάση
με όσες δικαιολογίες και αν επικαλεστούν.
Τι πιο δημοκρατικό και δημιουργικό από μια ανοιχτή συζήτηση, για τα προβλήματα του
τόπου μας; Θα πρέπει να καταλάβουν, πως η λαϊκή συνέλευση
δεν είναι δικαίωμά τους αλλά
υποχρέωση. Είναι απ’ τις κορυφαίες στιγμές της δημόσιας
ζωής, στην οποία μπορεί να γίνει
ενημέρωση, κριτική πεπραγμένων, να ακουστούν προτάσεις
και να ιεραρχηθούν προτεραιότητες, με τη μεγαλύτερη δυνατή
συμμετοχή. Όλοι γνωρίζουμε
πως συγκεντρώσεις όποιας άλλης περιόδου, έχουν περιορισμένη προσέλευση.
Δυστυχώς όμως, η δημοτική
αρχή, η οποία είχε καθιερώσει
κατά το παρελθόν τις λαϊκές συνελεύσεις, και επαιρόταν γι’ αυτό,
φαίνεται να τις εγκαταλείπει, βολευόμενη στην ησυχία της καλοκαιρινής ραστώνης. Απ’ τη μια ο
Δήμαρχος να τρέχει για την προεκλογική του εκστρατεία (θεμιτό,
αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται εις
βάρος του Δήμου), απ’ την άλλη,
όλοι οι υπόλοιποι, αντί να καλύπτουν το κενό του, να λάμπουν
δια της απουσίας τους. Ανύπαρκτος ο Πρόεδρος, χαμένοι οι Σύμβουλοι. Κάπως αλλιώς μας τα λέγανε στην αρχή της θητείας τους.
Προβλήματα όπως της ύδρευσης,
της άρδευσης, του βιολογικού,
του υδροηλεκτρικού και τόσα
άλλα, παρέμειναν αιωρούμενα
και τροφοδοτούσαν ποικίλα σχόλια. Μόνη η Νάγια, είναι αλήθεια,
να τρέχει για το νερό, εξαντλώντας σ’ αυτό όλη την προσφορά
της. Άφησαν τα προβλήματα να
σέρνονται στο ρυθμό τους, χωρίς
μια ενημέρωση, χωρίς να επιδιώξουν μια υποστήριξη. Στο ίδιο
μήκος κύματος και η αντιπολίτευση, αφού η ενημέρωση δεν
είναι προνόμιο μόνο της διοίκησης. Ίσα ίσα που έχει κάθε λόγο

να αναδεικνύει το έλλειμμα και
τις ανακολουθίες των υπευθύνων
και να ενημερώνει τους δημότες
για τα τεκταινόμενα στο Δήμο,
ως η εν δυνάμει μέλλουσα αρχή.
Αλλά, πού τέτοια διάθεση!
Η αιφνίδια συγκέντρωση
για το υδροηλεκτρικό, με τη
χαρακτηριστική
ανακοίνωση
«σήμερα κάποιος θα μιλήσει για
το ρεύμα», που δυστυχώς προβλήθηκε ως λαϊκή συνέλευση
στις εφημερίδες της Καρδίτσας,
μάλλον σύγχυση προκάλεσε. Απ’
τη μια αύξησε τις ανησυχίες για
το τι και πώς σχεδιάζεται, χωρίς
ξεκάθαρες κουβέντες και απ’ την
άλλη τροφοδότησε σχόλια για
το βεβιασμένο και απροειδοποίητο του πράγματος, αφού η
παρουσία του επιχειρηματία θα
ήταν μια καλή ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο. Ας καταλάβουν
οι υπεύθυνοι, ότι με την τακτική
τους εγείρουν υποψίες ακόμα
και στους καλοπροαίρετους. Κανείς δεν είναι αντίθετος, επί της
αρχής, σε εναλλακτικές πηγές
ενέργειας και στην προστασία
του περιβάλλοντος. Κάθε άλλο.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι αυτή που δυναμώνει
τις αντίθετες φωνές. Και αντί να
επιλέξουν την ευθεία οδό δια της
ενημέρωσης και του διαλόγου,
καταφεύγουν σε φτηνούς τακτικισμούς, αυξάνοντας τις υπόνοιες για «πλάτες» στον ιδιώτη.
Το έλλειμμα του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος απ’ την άλλη,
επίσης έλαμψε δια της απουσίας του. Φαίνεται να ακολουθεί
παράλληλη τακτική με το Δήμο,
επί δύο συναπτά έτη. Μα αν δεν
λειτουργήσει αυτός αντισταθμιστικά, ελλείψει και της αντιπολίτευσης, στα προβλήματα του
χωριού, τότε ποιος θα το κάνει;
Γιατί είναι δύσκολο, ακόμα και
στην απουσία του Προέδρου
(άλλωστε γι’ αυτό δεν είναι μονοπρόσωπο όργανο), να προκληθεί
μια συζήτηση-ενημέρωση για τα
τρέχοντα, πολύ δε περισσότερο
για ζητήματα που χειρίζεται ο
ίδιος ο Σύλλογος, όπως είναι η
κατασκευή του υδροηλεκτρικού
ή το ετήσιο αντάμωμα, για να
ανταλλάξει απόψεις με τους συγχωριανούς;
Γιατί να επωμίζεται το Δ.Σ.
τη δύσκολη απόφαση της πραγματοποίησης ή μη του ετήσιου
ανταμώματος και δεν ζητάει,
μέσα από μια μαζική συνέλευση,
να τακτοποιηθεί μια για πάντα
αυτό το ζήτημα; Γιατί δεν ενημερώνει, δια ζώσης, για τις ενέργειες που έχει αναλάβει απέναντι
στην κατασκευή του υδροηλεκτρικού και περιορίζεται στην
ενημέρωση μέσω της εφημερίδας; Για να αναφέρουμε ενδεικτικά δύο από τα τρέχοντα θέματα
που σχολιάστηκαν το φετινό καλοκαίρι. Καλή η εκδρομή και ο
καραγκιόζης, αλλά μη μείνουμε
μόνο σ’ αυτά.
Είναι καιρός να καθιερωθεί
μια γενική συνέλευση στο χωριό,
έχοντας τουλάχιστον εξασφαλι-

σμένη μεγαλύτερη συμμετοχή
απ’ αυτή της Αθήνας. Αφήστε
που υπάρχει ανάγκη να ξαναδούμε το ρόλο του Συλλόγου και
ενδεχομένως τη διεύρυνσή του,
κάτι που και παλιότερα είχε προβληματίσει.
Και εδώ αναδεικνύεται, ταυτόχρονα, το έλλειμμα από την ανυπαρξία του τοπικού Συλλόγου,
που θα μπορούσε να βοηθήσει
στα ζητήματα του χωριού. Πού είναι οι πρωτοβουλίες που δεσμεύτηκε ότι θα έπαιρνε η Νάγια, για
την εξυγίανσή του, στην προ ενός
έτους συγκέντρωση που έγινε για
το σκοπό αυτό; Δεν αντιλαμβάνονται, δυστυχώς, οι εκλεγμένοι
μας ότι οι σύλλογοι παίζουν επικουρικό ρόλο στην αντιμετώπιση
των τοπικών προβλημάτων.
Η εφημερίδα

Το πλέον ευχάριστο τα τελευταία χρόνια, πρέπει να ομολογήσουμε, είναι η παρουσία της εφημερίδας. Με τη διαχρονική δράση
των προσώπων, που έχουν την
ευθύνη της, αποτελεί μια όαση,
μια προσπάθεια συνεχώς βελτιούμενη. Παρέχει βήμα ελεύθερου διαλόγου, ενημερώνει (στο
βαθμό που την ενημερώνουμε),
προβάλλει ζητήματα και κυρίως
υπενθυμίζει δεσμεύσεις και υποσχέσεις των υπευθύνων. Αποτελεί
ένα συνεκτικό κρίκο όλων μας με
τα τεκταινόμενα που αφορούν
το χωριό. Με όποιες παραλείψεις
ή μονομέρειες που θα μπορούσε
να της προσάψει κάποιος, αποτελεί μια σταθερή αξία και διατηρεί
μια ποιότητα αξιοζήλευτη, σε
σχέση με πολλά άλλα ανάλογα
έντυπα της περιοχής μας.
Οφείλουμε, νομίζω, να τη
στηρίξουμε και γιατί όχι να τη
διευρύνουμε. Και οφείλει η ίδια
να αναδείξει περισσότερο τον
υπότιτλό της και να περιλαμβάνει στο α΄ πληθυντικό όλους,
κι όχι όπως γίνεται κάποιες φορές μόνο τους Νεραϊδιώτες,
αφού είναι των απανταχού Νεραϊδιωτών-ΣαρανταπορίσιωνΜεγαλακκιωτών.
Κοντολογίς, εύχομαι οι εκλεγμένοι μας, σε όποια βαθμίδα ή
φορέα κι αν βρίσκονται, να γίνουν
πιο συνεργάσιμοι και προσιτοί,
όπως τον πρώτο καιρό, γιατί τις
θέσεις τους τις έχουν ελέω ημών
και δι’ ημών. Και να έχουν σε καθημερινή ανάγνωση το λόγο του
τραγικού ποιητή Αγάθωνα, του
εκ Τεισαμενού, που είναι αναρτημένος στο Δημαρχείο:
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Ενισχύσεις για Σύλλογο - Εφημερίδα
Α/Α Ονοματεπώνυμο (αρ.απ.) ..................................................... ΕΥΡΩ
1 Αυγέρης Κων/νος του Ηλία (1056)................................................5
2 Βαρελά - Κολέτση Βούλα του Ιωάν.(1217).............................. 20
3 Βούλγαρης Κων/νος του Ηλ. (1211).......................................... 10
4 Βούλγαρης Τάκης του Ρίζου (782) ............................................ 20
5 Θάνος Νικόλαος του Δημ. (1208)............................................... 20
6 Καραμέτος Γεώργιος του Ηλ. (1212)......................................... 15
7 Καραμέτος Λάμπρος (1213)......................................................... 20
8 Καραμέτου - Mackoy Ελευθερία (1052)................................... 10
9 Καραμέτου Ιουλία (1053).............................................................. 10
10 Κατσούλη Ευδοκία χήρα Κων/νου (781)................................. 15
11 Κατσούλης Βασίλης του Δημ. (712)........................................... 20		
12 Κατσούλης Θεόδωρος του Νικ. (1057)..................................... 20
13 Καυκιάς Λάμπρος από Μαυρομμάτα (1206) . ....................... 20
14 Καφαντάρη – Κριαρά Ελένη (1012)........................................... 20
15 Κουσάνας Ηλίας του Γεω. (1051)................................................ 10		
16 Μακρής Γεώργιος (Αγροτικός Ιατρός) (1054)........................ 10
17 Μακρής Νικόλαος του Χρ. (1204).............................................. 15		
18 Μακρής Σπύρος του Νικ. (1205)................................................. 10		
19 Μαργαρίτη Κων/να του Κων. (1210)......................................... 20		
20 Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (1203)................................. 20
21 Μαργαρίτης Λάζαρος του Κων. (1209)..................................... 15		
22 Μητσάκης Νικόλαος του Σερ. (1055)........................................ 15		
23 Μπούρχας Ταξιάρχης (890).......................................................... 20		
24 Νάπας Γεώργιος του Κων. (1214)................................................ 10		
25 Σαμαράς Αλκιβιάδης του Κων. (1207)...................................... 20
26 Σπανού - Γρόσου Στέλλα (820).................................................... 20		
27 Τζερέτα Λιάνα (εγγονή Ε. Σπανού) (819)................................. 20
28 Τσιτσιμπής Γεώργιος του Δημ. (1216)...................................... 10
29 Χόντος Αντώνης από Άγραφα (1215) ...................................... 20

e-mail που ήρθαν στην ιστοσελίδα του χωριού μας
Στις 2.10.2009 ήρθε το παρακάτω e-mail που έλεγε τα
✏εξής:

Το καμάρι του χωριού σας

Καλησπέρα σας. Είμαστε το φανκλάμπ (fanclub) του Γ. Σ. Λαμίας
Βόλλευ που βρίσκεται στην Α1 κατηγορία αντρών… όπως κάνουμε
εδώ και 4 χρόνια, που είναι η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, έτσι
και φέτος ψάξαμε και βρήκαμε από πληροφορίες ότι ο Πέτρος
Μονάντερος του Κωνσταντίνου, εγγονός του Πέτρου Μονάντερου,
κατάγεται από το χωριό σας… φέτος αυτό το παιδί ψηφίστηκε
ο 3ος καλύτερος πασαδόρος και θα αγωνίζεται με την ομάδα της
Λαμίας… Ο Πέτρος έχει και άλλες επιτυχίες όπως την πρώτη θέση
στο τουρνουά Beach Volley στη Λαμία για το 2008-09, την πρώτη
θέση και αρχηγός στην ομάδα Volley του σχολικού πρωταθλήματος
Λυκείων Λαμίας (2 Λυκείων Λαμίας)… την 9η θέση στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα Volley, Beach Volley το 2007-08 και φέτος θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Λαμίας… Πιστεύουμε πως νοιώθετε υπερήφανοι για αυτό το παιδί που κατάφερε τόσα πολλά πράγματα…
Θα σας στείλουμε και κάποιες ιστοσελίδες που αναφέρονται σε αυτόν όπως και κάποιες φωτογραφίες… (2lyk-lamias.fth.sch.gr) … (
beachvolleyball.gr) … ή μπείτε στο facebook που έχει και πατήστε
petros monanteros εκεί έχει και άλλες φωτογραφίες… ελπίζουμε
να βοηθήσαμε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Λέμε μπράβο στο χωριανό μας νέο
παιδί, τον Πέτρο και ευχαριστούμε τους φιλάθλους της ομάδας
Βόλλευ της Λαμίας που μας έστειλαν αυτά τα στοιχεία. Πέτρο ευχόμαστε να συνεχίσεις τις διακρίσεις και συνεχώς να ανεβαίνεις.
Στις 27.4.2009 ήρθε το παρακάτω e-mail που έλεγε τα
✏εξής:
Γειά σας!!!!!!!!! Είμαι εγγονός της Ελένης Παπαδογούλα – Μπαλτή.
Μου αρέσει πολύ το χωριό, και έρχομαι κάθε καλοκαίρι! Χάρηκα
πολύ που είδα φωτογραφίες του χωριού μας!!!!!!! Κάνατε πολύ καλά
που φτιάξατε αυτή την ιστοσελίδα στο internet. Θα το πώ σε πολλούς φίλους μου. Έτσι ώστε να γίνει το χωριό μας γνωστό!!!!!!!!!! Χαιρετισμούς. Κων/νος Σακάτης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Ο Κώστας είναι γυιός της Εύης Παπαδογούλα-Σακάτη και εγγονός της Ελένης Μπαλτή και του αείμνηστου δάσκαλου Μιλτιάδη Παπαδογούλα. Ευχαριστούμε τον
Κώστα για τα καλά του λόγια.

«Τον άρχοντα, τριών
δει μεμνήσθαι :
Πρώτον μεν ότι ... ανθρώπων άρχει,
δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει,
τρίτον ότι ...ουκ αεί άρχει.»
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής
Η στήλη Ιστορικά θέματα, με
θέμα, «Το Αρματωλίκι των Αγράφων», λόγω πληθώρας ύλης δεν
χώρεσε ούτε σε αυτό το φύλλο.
Ελπίζουμε να χωρέσει στο επόμενο. Ζητάμε την κατανόηση του
αγαπητού χωριανού μας «Φιλίστωρα» αλλά και των αναγνωστών μας.

O Hλίας είναι γιος του Χρήστου Μπέλλου
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● «Επίσκοπος της πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής
Ρεντίνης» είναι ο τίτλος του βοηθού Επισκόπου της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων (ορίσθηκε λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κύριλλος) … και είναι ο
Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος … Καρδιτσιώτης, Καθηγητής Θεολόγος που
δίδασκε επί 7 χρόνια στο 2ο

Λύκειο Καρδίτσας… η χειροτονία του έγινε με λαμπρότητα
στην Καρδίτσα στις 24.10.09,
παρουσία του Αρχιεπισκόπου
κ. Ιερωνύμου, πολλών αρχιερέων, τοπικών αρχών κ.ά… το
αναφέρουμε γιατί μας έκανε
εντύπωση μεγάλη ο ιστορικός
τίτλος ●●● Καταργήθηκε από
1.8.09 το απευθείας δρομολόγιο Intercity του ΟΣΕ των
7:05΄ από Καρδίτσα προς Αθήνα και των 3:55΄ από Αθήνα
προς Καρδίτσα… ήταν το πλέον εξυπηρετικό για όλους τους
δυτικοθεσσαλούς αφού μπορούσε ο άλλος αυθημερόν να
πάει άνετα στην Αθήνα να κάνει τη δουλειά του και να ξαναγυρίσει… το γεγονός προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων… οι
εφημερίδες μήνες πρίν, από τον
Ιούνιο συνεχώς ζητούσαν να
μην καταργηθεί… καθώς καταργήθηκε οι εφημερίδες συνεχίζουν να ζητούν την επαναφορά του… οι τελευταίες υποσχέσεις είναι ότι θα επανέλθει
τώρα το Δεκέμβριο ●●● Άρχισε ο Ε–65 απ’ τον Αύγουστο…
ο «τυφλοπόντικας» σκάβει τούνελ στο Δομοκό ενώ στον κάμπο έχουν ήδη διαμορφωθεί
πολλά κομμάτια… περισσότερα στοιχεία γι’ αυτό θα βρείτε
σε άλλο κείμενο που στείλαμε… αν χωρέσει θα το βρείτε
σε άλλες σελίδες ●●● Στο δρόμο Καρδίτσα – Λαμία τα έργα
προχωρούν με ρυθμούς χελώνας… όπως ξαναγράψαμε
έχουν δοθεί (εδώ και μήνες)
ολοκληρωμένα, στην κυκλοφορία περίπου 7 χλμ., από Γεφύρια μέχρι όρια νομού… όσο για
το υπόλοιπο… εργασίες (με
πολύ αργό ρυθμό) εκτελούνται
εδώ και μήνες στα περίπου 8
χλμ. από έξοδο Σοφάδων μέχρι
Γεφύρια… και στα περίπου 2
χλμ. από όρια νομού μέχρι Ν.
Μοναστήρι… στο οροπέδιο
Ξενιάδας κι εκεί τα έργα πάνε
πολύ αργά… εκεί εργασίες συνεχίζουν να εκτελούνται σε μήκος περίπου 12 χλμ… από έξοδο κωμοπόλεως Δομοκού μέχρι
Μεταλλείο (6 χλμ.) και από
Μεταλλείο μέχρι το τέλος του
κάμπου της Ξενιάδας (άλλα 6
χλμ.)… Τέλος συνεχίζονται τα
έργα σε μήκος περίπου 4 χλμ.
στον περιφερειακό Λαμίας…
καλή υπομονή! ●●● Βελτιώθηκε η επικίνδυνη στροφή στο
σημείο καρμανιόλα, στο Σαλέ
πρίν τη γέφυρα Καράμπαλη...
έγραφαν
οι
εφημερίδες
(23.9.09)... αυξήθηκε η ακτίνα
καμπυλότητας της στροφής από
200 μ. σε 320 μ. και αυτό δίνει
τη δυνατότητα στους οδηγούς

να κινούνται με επιπλέον 20
χλμ./ώρα σε σχέση με πρίν... ο
κ. Νομάρχης που επισκέφθηκε
το έργο τόνισε ότι: «παρά τη
βελτίωση της στροφής οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται
με τις οδηγίες σήμανσης και να
μην αναπτύσσουν εκεί μεγάλες
ταχύτητες... να είμαστε προσεκτικοί για να μην θρηνήσουμε
εκεί νέα θύματα στο μέλλον...»●●● Μεγάλη προσοχή
χρειάζεται και στις «γραμμές»
... πολλά τροχαία γίνονται κι
εκεί... πρόσφατα (29.9.09) ένας
65άχρονος συνδημότης μας απ’
τη Σέκλιζα έχασε εκεί τη ζωή
του όταν το τραίνο παρέσυρε το
φορτηγάκι του ●●● Άσφαλτος
έπεσε στο σε πολλά σημεία
φθαρμένο και γεμάτο τρύπες
οδόστρωμα από Παλιόκαστρο
μέχρι ράχη Τσερμιτζέλη... οι
εργασίες αυτές (που επέβλεπε ο
ίδιος ο δήμαρχος Φουρνάς Ηλίας Παπουτσόπουλος) έγιναν
εκεί στα μέσα Οκτωβρίου και ο
δρόμος αυτός είναι πλέον σε
πολύ καλύτερη κατάσταση …
το λέμε προς ενημέρωση όσων
χωριανών μας ακολουθούν τη
διαδρομή από Αθήνα – Λαμία
– Φουρνά – Νεράϊδα ●●●
«Αποπερατώνεται η οδική αρτηρία Ραχούλα – Παλιοζογλόπι – Βρύση Ιτάμου – Λ. Πλαστήρα» έγραφε ο «Πρωϊνός
Τύπος» (11.11.09)… και συνέχιζε: αυτές τις μέρες εκτελείται
η εργολαβία με πίστωση
250.000 €, του τελευταίου τμήματος… αυτή η πίστωση βγήκε
απ’ το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2008…
για να ολοκληρωθεί το τμήμα
αυτό, λέει, που άρχισε το 1996
με πρώτη πίστωση 80.000 δρχ.,
χρειάστηκαν ως τώρα συνολικά
5 εργολαβίες… εν τέλει ο δρόμος αυτός μήκους 13 χλμ.,
στοίχησε συνολικά 1.000.000 €
και χρειάστηκαν 12 χρόνια για
να ασφαλτοστρωθεί όλος ●●●
«Περατώθηκε η 1η εργολαβία
σε τμήμα του δρόμου Καστανιές Αμαράντου – Κούτσουρο» διαβάσαμε στον «Νέο
Αγώνα» (14.11.09)… τα έργα,
λέει, έγιναν με πίστωση 150.000
€ (από πίστωση του ΥΠΕΧΩΔΕ)… ενώ για να ασφαλτοστρωθεί όλος ο δρόμος απαιτείται ακόμα πίστωση ύψους
400.000 € ●●● Στις Καστανιές
όμως όπως όλοι βλέπουμε εκτελούνται εργασίες και στο Μουσείο Αγράφων… εντύπωση
μας έκανε που γι’ αυτό το έργο
δεν είδαμε κανένα δελτίο τύπου
στις εφημερίδες να μας ενημερώνει για το πόσα χρήματα κοστίζουν οι εργασίες που εκτελούνται και από που προέρχονται αυτές οι πιστώσεις… πολύ
παράξενο μας φαίνεται γι’ αυτό
και το αναφέρουμε ●●● Πάμε
πίσω απ’ τα «Καμάρια» τώρα…
η ασφαλτόστρωση του δρόμου
των Αγράφων δυστυχώς σταμάτησε… «Κήρυξαν έκπτωτο τον
εργολάβο στο δρόμο των Αγράφων» ήταν ο τίτλος κειμένου
στα
«Ευρυτανικά
Νέα»
(18.11.09) και ο υπότιτλος
«Απλήρωτοι οι εργάτες» ενώ
το ρεπορτάζ συνέχιζε: «πρόκει-

ται για την εταιρεία «ΕΡΚΑΤ
Α.Ε.» που ανέλαβε το έργο
«οδός Κρέντη – Βαρβαριάδα»
προς Άγραφα (δίπλα στον Αγραφιώτη) με πίστωση 11,8 εκατ.
€, το 2005… ενώ το έργο έπρεπε να περατωθεί στις 16.7.2007
όχι μόνο δεν παραδόθηκε ακόμα αλλά ο εργολάβος κηρύχτηκε έκπτωτος… ανησυχία στις
Αρχές όλων των επιπέδων στην
Ευρυτανία… οι οποίες αναζητούν λύσεις ●●● Σύσκεψη με
πρωτοβουλία του Βουλευτή
Ευρυτανίας Η. Καρανίκα έγινε
στο Καρπενήσι την Παρασκευή 13.11.09, όπου πήραν
μέρος ο Νομάρχης, όλοι οι Δήμαρχοι και οι φορείς της Ευρυτανίας και συζήτησαν όλα τα
μεγάλα ζητήματα του γειτονικού μας νομού... Οι Δήμαρχοι
Βίνιανης Νίκος Γεωργίου &
Φραγκίστας Θωμάς Μπόνιας
έθεσαν το θέμα του Παραμεγδόβιου... Μπράβο τους... Ο
Δήμαρχος Φουρνάς Ηλίας Παπουτσόπουλος ανέφερε (πρός
έκπληξη όλων) πως το άλλοτε
ισχυρότατο Δασαρχείο Φουρνάς δεν έχει σήμερα κανέναν
υπάλληλο!!! Ζητώντας την
επάνδρωσή του... Μελαγχολικό
αυτό για όλους εμάς που το ζήσαμε στις μεγάλες δόξες του τη
δεκαετία του ’70... Αλήθεια
(μια κι αναφέραμε αυτή τη δεκαετία & το Δασαρχείο) γιατί
τότε λειτουργούσαν όλες οι
υπηρεσίες (μέχρι το τελευταίο
χωριό) σαν ελβετικό ρολόϊ ενώ
σήμερα έχουν ξεχαρβαλωθεί τα
πάντα; ●●● Κείμενο καταπέλτη κατά των Υ/Η δημοσίευσε
ο «Ευρυτανικός Παλμός»
(18.11.09) αναφέροντας συμφέροντα, επιδοτήσεις κι ότι θα
μας μείνουν στο τέλος οι σάρες... το στείλαμε αν χωρέσει
θα το βρείτε ολόκληρο σε κάποια σελίδα... Αλήθεια για τα
σχεδιαζόμενα σε εμάς Υ/Η το
Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε
την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου μας; ●●● Ξενοδοχειακή μονάδα στο «Ζαχαράκι»
σχεδιάζει ο Δήμος Ρεντίνας...
όπως διαβάσαμε η ΑΝ.Κ.Α.
ετοίμασε ήδη την μελέτη που
έκανε για λογαριασμό του Δήμου Ρεντίνας ώστε να γίνουν
εκεί 20 περίπου ενοικιαζόμενα
δωμάτια… περίπου 65 κλινών… σε έκταση 1.500 τ.μ…
προϋπολογισμού 2.500.000 €
●●● Σε Καρδίτσα & Αμάραντο
βρέθηκε για αρκετές μέρες το
Νοέμβριο ο δημοσιογράφος
Ηλίας Προβόπουλος δημοσιεύοντας κάθε μέρα ωραία κείμενα στον «Πρωϊνό Τύπο»
όπως: «Τα τζάκια και οι γέροντες
στον
Αμάραντο»
(11.11.09)…αυτό μπήκε και
στον «Ευρυτανικό Παλμό»…
«Έλατου Ιωβηλαίο» (12.11.09)
… με αφορμή τα 50 χρόνια λειτουργίας που κλείνει φέτος το
γνωστό μας εστιατόριο «Έλατος», που διατηρεί ο Στέφανος
Θεολόγης από τη Νευρόπολη…
«Ένα παλιό γεφύρι σε κίνδυνο
στον Αμάραντο» (13.11.09)…
«Τα ξεπεταρούδια του Αμαράντου»
δηλ.
σπουργίτια

(19.11.09)… «Στην Κούλια του
Αμαράντου – το χαμένο σύνορο στα Άγραφα» (24.11.09)
κ.λ.π. ●●● Άρχισε πάλι η συζήτηση για την εφαρμογή του
Καποδίστρια ΙΙ... έχουμε ξαναπεί πως το θέμα αυτό δεν μας
κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη... κι
έχουμε εξηγήσει το γιατί... για
την Ευρυτανία οι εφημερίδες
λένε για 1 με 2 Δήμους... για
την Καρδίτσα λένε για 3 με 4
Δήμους... Εμάς, τη Νεράϊδα,
μας προορίζουν για το Δήμο
Καρδίτσας... Άν δεν μας απατά
η μνήμη μας η εφαρμογή του
απ’ την προηγούμενη διακυβέρνηση είχε κολλήσει στο οικονομικό... λόγω οικονομικής
«κρίσεως» είχαν πεί τότε...
τώρα υπάρχουν άραγε τα χρήματα;... πέρασε η «κρίση»;... τα
οικονομικά είναι ανθηρά;...
Μήπως τελικά, το μόνο που κάνουν όλοι, είναι να σκαρφίζονται τρόπους για να πηγαίνουν
όσο ποιό λίγα χρήματα γίνεται
στα χωριά;... Μήπως επί 12
χρόνια Καποδίστρια έγιναν
πολύ λιγότερα απ’ όσα γίνονταν
σε 1 τετραετία επί ανεξάρτητων
Κοινοτήτων;... Ας θυμηθούμε
μόνο... αγωγούς ύδρευσης από
δέκα μεριές, υδραγωγεία, αγωγούς ομβρίων, εσωτερικές οδοποιίες, δρόμοι για όλα τα χωράφια μας, κ.λ.π. ... Μήπως τελικά
σκοπός του Καποδίστρια ήταν
να αποφύγουν οι Υπουργοί τις
ενοχλητικές επισκέψεις των
Προέδρων που ζητούσαν επιτακτικά χρήματα για έργα στα
χωριά τους;... Μήπως με όσο
λιγότερους δημάρχους έχουν να
κάνουν τόσο καλύτερα είναι
για αυτούς;... Ρίχνουμε στη συζήτηση αγαπητέ αναγνώστη
αυτά τα ερωτήματα και δώσε
μόνος σου την απάντηση ●●●
Η στήλη πρός ενημέρωση οφείλει να αναφέρει το πρώτο δημοσίευμα που είδαμε στις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες περί
υποψηφίων δημάρχων στο
Δήμο
μας...
δημοσίευμα
(«Πρωϊνός Τύπος» 8.9.09) ανέφερε πως το όνομα του Ευαγγέλου Ν. Φαρμάκη, από το
Αμπελικό, κάτοικου Βόλου,
«πιθανόν να μας απασχολήσει»... σύμφωνα με το δημοσιευθέν βιογραφικό, ο κύριος αυτός, γεννήθηκε το 1938 και είναι συνταξιούχος εφοριακός...
ως εξωϋπηρεσιακές του δραστηριότητες αναφέρει τη συμμετοχή του σε Συλλόγους (φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς,
επαγγελματικούς)... το δημοσίευμα κλείνει λέγοντας: «με τη
μεσολάβησή του, ο Δήμος Ιτάμου έλαβε... κ.λ.π.»... μέσα απ’
τις εφημερίδες δεν είδαμε καμιά άλλη υποψηφιότητα... Σχόλιο στο μαγαζί: «αν νομίζουν
κάποιοι πως θα μας σώσουν ως
αλεξιπτωτιστές είναι βαθιά νυχτωμένοι» ●●● Όσον αφορά τη
δυσαρέσκεια που προκάλεσαν
τα γραφόμενά μας στο προηγούμενο φύλλο... ένα έχουμε
να πούμε... μάλλον να συμπληρώσουμε... πως άμοιροι ευθυνών δεν είναι και οι παρακάτω
στην πυραμίδα της δημοτικής

εξουσίας... να ξέρουν λοιπόν
ότι οι ανεπάρκειές τους, η αδιαφορία τους, το τι όφειλαν κάθε
μέρα να κάνουν για το χωριό
και δεν το έκαναν... καταγράφονται όλα... και κάποια στιγμή
θα γραφούν... να ξέρουν λοιπόν
ένα... και να μην ψάχνουν υποκινούμενα σκοτεινά συμφέροντα εναντίον τους... κύριοι (στο
χωριό μας – δεν ξέρουμε τι γίνεται σ’ άλλα χωριά) οι απαιτήσεις μας έχουν αυξηθεί γιατί ο
πήχης ανέβηκε... άνθρωποι,
ενεργοί πολίτες, που κάθε μέρα
εργάζονται με αφιλοκερδή προσωπική εργασία για το χωριό
δεν μπορούν να ανεχτούν ανθρώπους εκλεγμένους και ευρισκομένους σε θέσεις «κλειδιά»
... να μην κάνουν τίποτα... να
έχουν εξαφανιστεί! ●●● (θα
έβγαινε, αλήθεια, αυτή η εφημερίδα αν οι άνθρωποι του
Συλλόγου αφιέρωναν για το
χωριό τόσο λίγο χρόνο, απ’ τη
ζωή τους, όσο οι προαναφερόμενοι;)… Άς σταματήσουν λοιπόν το κυνήγι μαγισσών και ας
στρωθούν (έστω και τώρα) στη
δουλειά για το χωριό... Το ίδιο
αφορά και όσους κάνουν σχέδια να γίνουν «χαλίφης στη
θέση του χαλίφη»... να ξέρουν
όλοι πως η στήλη αυτή θα είναι
πάντα εδώ... και θα λέει πάντα
τα ίδια όπως τόσα χρόνια... με
ένα λόγο: «η ενασχόληση με τα
κοινά είναι αφιλοκερδής προσφορά στο σύνολο»... μην μας
αρχίσουν λοιπόν κι αυτοί την
«κλάψα» μετά τις εκλογές...
Κλείνουμε με μερικά τοπικά
«ερωτήματα» ●●● Είναι αλήθεια πως χωριανός μας έβαλε
τα γίδια του μέσα στο νεκροταφείο (απ’ την πόρτα!) για να
φάνε βελάνι;... Έλεος!!! Τόσος
τόπος γεμάτος βελάνι φέτος
εκεί βρήκε; Άς συνέλθουμε χωριανοί... γιατί θ’ αρχίσουμε να
λέμε ονόματα ●●● Είναι αλήθεια πως η μαρμάρινη πλάκα
των εγκαινίων της γέφυρας Φιλίππου έγινε πολύ πρίν γίνει η
γέφυρα;... κι ο δρόμος; Γιατί
τόση βιασύνη; ●●● Είναι αλήθεια πως ενώ το γκρέϊντερ του
Δήμου Ιτάμου ήταν αραγμένο
για μερικές μέρες (αρχές φθινοπώρου) στην Κρανιά... το πήρε
ιδιώτης (κρυφά ημέρα αργίας)
κι έκανε τη δουλειά του;... σύμφωνα με διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες
του θέματος έχει ήδη επιληφθεί
η Αστυνομία... η Δημοτική
Αρχή τι έχει να πεί για την περίεργη αυτή υπόθεση; ●●● Είναι αλήθεια πως Εφημερίδα
Συλλόγου χωριού του Δήμου
μας επιχορηγήθηκε, εκ του Δήμου Ιτάμου, με ποσό ύψους
1.000 €;... Άν ναί, τότε γιατί δεν
επιχορηγήθηκε και η δική
μας;... Τι έχει να πεί επ’ αυτού η
Δημοτική Αρχή; ●●● Εδώ
όμως ο χώρος τελειώνει... τα
υπόλοιπα σε 3 μήνες... Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα (στη Νεράϊδα) και με ευτυχία – υγεία ο νέος ενιαυτός
2010.

Nεραϊδιώτης
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Χριστούγεννα στο χωριό

Ο

ι τόσο χαρούμενες γιορτές των Χριστουγέννων,
ξαναγυρίζουν πάλι φέτος
και μαζί με τις πολύ λατρευτικές
αυτές γιορτές της Χριστιανοσύνης
έρχεται η χαρά σε κάθε ανθρώπινη
ψυχή. Γιορτές που αποτελούν τη
ρίζα και τον κορμό του Χριστιανισμού.
Όπου κι αν ευρισκόμαστε, θα
ξαναγυρίσει η σκέψη μας αυτές τις
ημέρες στο χωριό, ιδιαίτερα τις παλιές εποχές που υπήρχε ζωή στη γενέτειρα.
Πόσα έχουμε να θυμηθούμε,
ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, που σε όλων τις σκέψεις παραμένουν ανεξίτηλες εικόνες. Οι χαρούμενες φωνές των παιδιών που μετέφεραν σ΄ όλο το χωριό
εκείνο το χαρακτηριστικό έθιμο των
εορτών. Τα κάλαντα, βγαλμένα από
την Ορθόδοξη παράδοσή μας, σε
συνδυασμό με τον τρόπο ζωής, τα
ήθη και τα έθιμα που διατηρούνταν
στα ορεινά χωριά των Αγράφων.
Ας φέρουμε στη σκέψη μας εκείνα τα λόγια που με απόλυτο σεβασμό και απλότητα πολυάριθμες ομάδες μαθητόπουλων με τα κόκκινα
μάγουλα, που έμοιαζαν σαν άγγελοι,
εξυμνούσαν το μεγάλο γεγονός της
γέννησης του Χριστού, την ανατολή
του νέου χρόνου, και τη γιορτή των
Φώτων. Εικόνες αλησμόνητες που
μας συγκλονίζουν ακόμη και σήμερα.
Με τα παρακάτω λόγια τραγουδούσαν: «Καλημερά σας άρχοντες,
σαν είναι ορισμός σας … Χριστού τη
Θεία γέννηση, να μπώ στ’ αρχοντικό
σας…».
Της Πρωτοχρονιάς: «Αρχιμηνιά
κι’ αρχιχρονιά, κι’ αρχή καλός μας
χρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός,
στη γη να περπατήσει…».
Και συνέχεια των Φώτων: «Σήμερα τα Φώτα κι’ ο φωτισμός και
χαρά μεγάλη, τ’ αφέντη μας, σήμερα
η Κυρά μας η Παναγιά, σπάργανα
βαστάει και γιό κρατεί, και τον ΑηΓιάννη παρακαλεί…».
Βούϊζαν οι γειτονιές από χαρά,
γέμιζαν οι αυλές από χαρούμενο κόσμο. Θαρρούσες πως η παρουσία του
Χριστού φτερούγιζε συνεχώς και χάριζε ευλογία σ’ αυτόν τον αγνό και
λατρευτικό κόσμο του χωριού μας.
Έτσι μέσα σ’ αυτό το γιορταστικό κλίμα, έσφαζαν τα γουρούνια
που θρέφονταν κατάλληλα ολοχρονής γι’ αυτές τις ημέρες, ύστερα από
τη νηστεία των σαράντα ημερών.
Θα μεταλάμβαναν με απόλυτο
σεβασμό για να χαρούν στη συνέχεια με αφάνταστη όρεξη τα πολύ
εκλεκτά φαγητά. Όπως τα τόσο φημισμένα ροδοκόκκινα μπουμπάρια
ψημένα και φτιαγμένα με τέχνη και
ψημένα στη γάστρα. Τους νόστιμους σουφλιμάδες που αρωμάτιζαν
από ρίγανη του βουνού, τις μπριζόλες και τα λουκάνικα φτιαγμένα με
πολύ νοικοκυροσύνη. Την πρώτη
θέση στο τραπέζι έπαιρναν και οι
υπέροχες πίτες που ήταν καμωμένες
με αγνό βούτυρο, τυρί και αυγά, όλα
τα υλικά παραγωγής της οικογένειας. Μοσχοβολούσε στο ψήσιμό τους
η ατμόσφαιρα του χωριού. Και συνέχεια, εκείνα τα παραδοσιακά γλέντια που χάριζαν τη χαρά
και την ζωντάνια στο
χωριό. Ακόμη και
σήμερα όσο πλησιάζουν τα αξέχαστα
Χριστούγεννα μερικοί νοσταλγοί,
απόδημοι,
που
μπορούν ν’ ανέβουν στο χωριό,
μετράνε τις ημέ-

ρες και ο καθένας βγάζει ανάλογα
το δικό του πρόγραμμα, με το πώς
θα χαρεί και θα ξεχωρίσει τις Άγιες
αυτές ημέρες.
Οι μαθητές με την ανυπομονησία των διακοπών, οι υπάλληλοι
να πάρουν κάποια άδεια, τα πιτσιρίκια, τον γυρισμό του Αη-Βασίλη
που θα καταφθάσει φορτωμένος
με τα δώρα του. Μερικοί ακόμη θα
φύγουν από την πόλη για ν’ απαλλαγούν έστω και για λίγο από το
άγχος. Θα πάνε έστω και για λίγες
ημέρες στο χωριό, θα ξεκλειδώσουν
το πατρικό τους σπίτι και εκεί πολλά
θα θυμηθούν, ίσως και κάποια δάκρυα να κυλήσουν στα μάτια τους.
Θα θυμηθούν τους παππούδες, τους
γονείς, τ’ αδέλφια, που αποτελούσαν την παλιά οικογένεια και τώρα
δεν υπάρχουν, που κάθονταν παλιά
στο τραπέζι όλοι μαζί.
Θα εκκλησιαστούν με απόλυτο σεβασμό, θα χαρούν ο ένας τον
άλλον στα καφενεία του χωριού, θα
περπατήσουν στους δρόμους για να
χαρούν τον τόπο τους. Το χωριό όσο
μικρό και αν είναι, και όσες δυσκολίες και αν παρουσιάζει, δεν παύει
ποτέ να διατηρεί μέσα μας τις πιο
ζωντανές και αξέχαστες αναμνήσεις.
Είναι η μεγάλη νοσταλγία που
μας σπρώχνει από αγάπη στον τόπο
μας. Είναι η έμφυτη παράδοση που
μας άφησαν κληρονομιά οι πρόγονοί μας.
Παλιές καλές και αξέχαστες
εποχές, που τα Χριστούγεννα στο
χωριό άφησαν τις τόσο όμορφες και
ζωντανές αναμνήσεις μας.
ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΟΥ


Η Ιστορία της
Βασιλόπιτας

Ο Μέγας Βασίλειος (330 – 379
μ. Χ.), ήταν επίσκοπος της πόλης
Καισάρειας της Καππαδοκίας, στη
Μικρά Ασία, πρίν 1.600 χρόνια περίπου (370 – 379 μ. Χ.), και ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του.
Κάποια μέρα ο βασιλιάς Ουάλης, τύραννος της περιοχής, ζήτησε
να του δοθούν όλοι οι θησαυροί της
Καισάρειας, αλλιώς θα πολιορκούσε
την πόλη, για να την κατακτήσει. Ο
Μέγας Βασίλειος ολόκληρη τη νύχτα προσευχόταν να σώσει ο Θεός
την πόλη. Ξημερώνοντας η νέα μέρα
ο βασιλιάς περικύκλωσε την Καισάρεια με το στρατό του και μπήκε με
την ακολουθία του ζητώντας να δεί
το δεσπότη.
Ο αδίστακτος βασιλιάς με θράσος και θυμό απαίτησε το χρυσάφι
της πόλης. Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι άνθρωποι της πόλης
δεν είχαν τίποτα άλλο πέρα από την
πείνα και τη φτώχεια τους. Εκείνος
ακούγοντας αυτά θύμωσε ακόμα περισσότερο κι άρχισε να απειλεί τον
Μέγα Βασίλειο ότι θα τον εξορίσει
πολύ μακριά από την πατρίδα του.
Οι χριστιανοί της Καισάρειας επειδή
τον αγαπούσαν, για να τον βοηθήσουν, μάζεψαν από τα σπίτια τους
ότι χρυσαφικά είχαν για να του τα
δώσουν. Εν τω μεταξύ ο στρατός του
Ουάλη ήταν έτοιμος να επιτεθεί.
Ο Μέγας Βασίλειος που ήθελε
να προστατέψει την πόλη του,
προσευχήθηκε και μετά παρουσίασε στο βασιλιά ότι
είχαν μαζέψει οι πολίτες
μέσα σε ένα σεντούκι.
Τη στιγμή όμως που
ο βασιλιάς πήγε να
ανοίξει το σεντούκι
και να αρπάξει τους
θησαυρούς, έγινε το
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Στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου πρίν 56 χρόνια

Χ

ωριανοί μας, 20άχρονα παιδιά τότε, 56 χρόνια πρίν από σήμερα, πήγαν στο Καρπενήσι (πρωτεύουσα του νομού που τότε υπαγόμασταν) για να περάσουν επιλογή
αφού ήρθε η ώρα να παρουσιαστούν στον Ελληνικό Στρατό. Πρίν πάρουν το δρόμο
της επιστροφής για το χωριό φωτογραφίζονται όλοι μαζί μπροστά στο άγαλμα του Μάρκου
Μπότσαρη στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου. Η αναμνηστική αυτή φωτογραφία βγήκε
στις 8 Αυγούστου 1953, όπως γράφει από πίσω με κονδυλοφόρο. Ποιοί είναι;
Όρθιοι από αριστερά: Λιάπης Δημήτριος του Ιωάννου, Θάνος Ευάγγελος του Δημητρίου,
Ζήσης Γεώργιος του Στεφάνου, Καραμέτος Γεώργιος (Λούμπας) Αντιπρόεδρος τότε της Κοινότητας Νεράϊδας που κατά το έθιμο συνόδευε τους περιοδεύοντες για το Στρατό, Σπανός
Τρύφων του Γεωργίου, Τσιτσιμπής Χρυσόστομος του Δημητρίου, Σπινάσας Απόστολος του
Σεραφείμ και Κατσούλης Πέτρος του Ηλία.
Καθιστοί από αριστερά: Κουσάνας Ηλίας του Κων/νου, Λυρίτσης Δημήτριος του Αποστόλου,
Λιάπης Ανδρέας του Αθανασίου, Καραμέτος Ηλίας του Ιωάννου (Πετρογιάννη), Πλατσιούρης
Γεώργιος του Κων/νου και Μπαλτής Βάϊος του Αθανασίου.
Απόντες της Κλάσης τους από τη φωτογραφία: ο Κατσούλης Κων/νος του Δημητρίου και ο
Χαλάτσης Χριστόδουλος του Γεωργίου.
Αποβιώσαντες της Κλάσης τους που δεν ζούν σήμερα οι: Χριστόδουλος Χαλάτσης και Πέτρος
Κατσούλης. Αναμνηστική φωτογραφία μιάς άλλης εποχής… μόλις 3 χρόνια μετά καθώς «ήρθαμε σιαπάν»… 
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Σκηνή καθημερινής ζωής στην Καρδίτσα πρίν 76 χρόνια

Βοήλατο κάρο…
άνθρωποι απ’
τα χωριά μας
με σακιά και
τροβάδια στην
άκρη του δρόμου… με φόντο
μαγαζιά
της
εποχής…
κάποια μέρα του
1933 σε δρόμο
της Καρδίτσας…
7 χρόνια πρίν
τον τελευταίο
μεγάλο (δεκαετή στα μέρη
μας) πόλεμο…
για να θυμούνται οι παλιοί
και να βλέπουν οι νέοι πράγματα που ούτε κάν φαντάστηκαν ποτέ!

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

θαύμα! Όλοι οι συγκεντρωμένοι είδαν μια λάμψη και αμέσως μετά ένα
λαμπρό καβαλάρη να ορμάει με το
στρατό του επάνω στο σκληρό Ουάλη και τους δικούς του. Σε ελάχιστο
χρόνο ο κακός βασιλιάς και οι δικοί
του αφανίστηκαν. Ο λαμπρός καβαλάρης ήταν ο Άγιος Μερκούριος και
στρατιώτες του οι άγγελοι.
Έτσι η πόλη σώθηκε. Όμως ο δεσπότης, ο Μέγας Βασίλειος, βρέθηκε σε δύσκολη θέση!
Θα έπρεπε να μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους της πόλης
και η μοιρασιά να είναι δίκαιη, δηλαδή να πάρει ο καθένας ό,τι ήταν

δικό του. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
Προσευχήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και ο Θεός τον φώτισε τι να
κάνει.
Κάλεσε τους διακόνους και
τους βοηθούς του και τους είπε να
ζυμώσουν ψωμάκια, όπου μέσα στο
καθένα ψωμάκι θα έβαζαν και λίγα
χρυσαφικά. Όταν αυτά ετοιμάστηκαν, τα μοίρασε σαν ευλογία στους
κατοίκους της πόλης της Καισάρειας.
Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν, μα η έκπληξή τους ήταν ακόμη
μεγαλύτερη όταν κάθε οικογένεια
έκοβε το ψωμάκι αυτό και εύρισκε

μέσα χρυσαφικά. Ήταν λοιπόν ένα
ξεχωριστό ψωμάκι, η βασιλόπιτα.
Έφερνε στους ανθρώπους χαρά και
ευλογία μαζί. Από τότε φτιάχνουμε
κι εμείς τη βασιλόπιτα με το φλουρί
μέσα, την πρώτη μέρα του χρόνου,
τη μέρα του Αγίου Βασιλείου.
Η βασιλόπιτα, αγιοβασιλιάτικο
έθιμο πολλών αιώνων, μεταφέρεται
από γενιά σε γενιά, για να μας θυμίζει την αγάπη και την καλοσύνη
αυτού του άγιου ανθρώπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το βιβλίο του Μιχάλη Τσιώλη «Γιορτές της Ρωμιοσύνης», Έκδ. Αθήνα, 1980.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φιλίστωρ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

14

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ

Έ

Νίκος Β. Καραμέτος

φυγε από κοντά μας
ένας ακόμα αγαπητός
χωριανός μας κάνοντας
το χωριό μας φτωχότερο. Γιατί
έτσι που κατάντησαν τώρα τα
χωριά μας κάθε απώλεια μόνιμου κατοίκου γίνεται πολύ πιο
αισθητή απ’ ότι παλιότερα.
Την Τρίτη
20.10.09, ο Νίκος
Β.
Καραμέτος,
έχασε την άνιση
μάχη (που έδινε
για ένα μήνα) με
την ασθένεια που
τον ταλαιπωρούσε
και η κηδεία του
έγινε την Τετάρτη
στη Νεράϊδα. Αν
και ήταν 82 ετών
φαίνονταν πολύ νεότερος.
Ο Νίκος ήταν γιος της Νίτσας (Ουρανίας) Βούλγαρη και
του Βασίλη Καραμέτου και εγγονός του Θεόδωρου Βούλγαρη και του Πέτρου Καραμέτου
(γενάρχη του ενός από τους
τρεις κλάδους του γενεαλογικού δέντρου των Καραμετέων).
Ο πατέρας του Βασίλης σκοτώθηκε πολύ νέος το 1928 σε ατύχημα. Έπεσε από έναν έλατο
στο Κοκκινόρεμα, μετά τη θέση
«Κόκοτου», στον γκρεμό, δίπλα
στο δρόμο που οδηγούσε προς
το Μέγα Γεφύρι. Χτύπησε τότε
πολύ βαριά στη σπονδυλική
στήλη και πέθανε μετά από 40
μέρες. Ο Νίκος ήταν τότε μόλις
ενός (1) έτους και ο αδελφός
του (αείμνηστος σήμερα) Κώτσιος ήταν 3 ετών. Η ηρωΐδα
μάννα τους, Νίτσα, ανέθρεψε
μόνη τα δυο παιδιά της με χίλιους κόπους και αγώνες.
Ο Νίκος παντρεύτηκε με
την Ταξιαρχία, κόρη του Νάσιου Μπαλτή, στις αρχές της
δεκαετίας του ’50. Απέκτησαν
δυο παιδιά την Ευτέρπη και
τον Βασίλη από τα οποία ευτύχησε να δεί πολλά και καλά
εγγόνια.
Ο ξαφνικός χαμός της αγαπημένης του συζύγου στις αρχές Ιανουαρίου του 2008 του
κόστισε πάρα πολύ. Τον συντάραξε. Αυτός που ζούσε μια
ευτυχισμένη ζωή στο χωριό του,
τη Νεράϊδα, καλούνταν ξαφνικά τώρα να πάει να ζήσει στην
πόλη με τα παιδιά του. Ήταν το
χειρότερο που θα μπορούσε κάποιος να του ζητήσει. Ειδικά σ’
αυτόν τον χωριανό μας. Γιατί ο
χωριανός μας Νίκος ήταν (χωρίς
καμιά υπερβολή) ο χαρακτηριστικός, ο αντιπροσωπευτικός
τύπος του Νεραϊδιώτη (Σπινασιώτη). Κάθε πρωί ήταν απ’
τους πρώτους που πήγαινε για
καφέ στο καφενείο συμμετέχοντας στην ωραία εκείνη πρωϊνή
συζήτηση που όποιος δεν την
έζησε δεν μπορεί να καταλάβει
το μεγαλείο της. Το απόγευμα
πάλι απ’ τους πρώτους στο
καφενείο για τον απογευματινό καφέ συζητώντας με τους
συγχωριανούς του. Κάποιοι νεώτεροι στην πόλη ίσως αναρωτηθούν γιατί τονίζουμε το γεγονός αυτό. Αν πιάσουν συζήτηση
όμως με κάποιο κάτοικο των
γύρω χωριών μας, θα δουν ότι
αυτή ακριβώς την εικόνα έχουν
στο νου τους, όταν ακούν για
εμάς τους Νεραϊδιώτες. Και

μας αρέσει, γιαυτό έχουμε αυτές τις συνήθειες.
Καλός άνθρωπος, κοινωνικός, εργατικός, φιλοπρόοδος,
φιλήσυχος, ήρεμος πάντα με το
χαμόγελο στο πρόσωπο, είναι
λίγα απ’ τα πολλά χαρίσματά
του τα οποία εκτενώς ανέφερε
ο Δήμαρχος του Δήμου
μας κ. Β. Τσαντήλας,
στον επικήδειο που
εκφώνησε στη νεκρώσιμη ακολουθία.
Υπηρέτησε τα κοινά
του χωριού μας από
πολλές θέσεις γιατί
το αγαπούσε κι αγωνιούσε για το καλό
του. Από τη θέση του
Προέδρου της Κοινότητας Νεράϊδας, (επί αειμνήστου Δημ. Κουκουλάκη Νομάρχη Καρδίτσας) του Συμβούλου
του Τοπικού Συμβουλίου, του
Μέλους του Δ. Σ. του Δασικού
Συνεταιρισμού Νεράϊδας, του
Μέλους και Ταμία του Δ. Σ. του
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου μας, κατά τα πρώτα
χρόνια της λειτουργίας του.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην εκκλησία που κάθε
Κυριακή εκκλησιάζονταν, στον
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, παρουσία όλων των χωριανών του, πλήθους συγγενών
και φίλων του που ήρθαν από
διάφορα μέρη και τεσσάρων (4)
Ιερέων. Του παπα-Παναγιώτη
Βασιλάκη, του παπα-Βαγγέλη
Γιαννουσά, του παπα-Βαγγέλη
Γεροκώστα και του παπαΒάϊου Μπαλτή.
Θα σε θυμόμαστε πάντα
συγχωριανέ μας Νίκο γιατί δεν
είναι καθόλου εύκολο να σε ξεχάσουμε. Θα σε θυμόμαστε όταν
μπαίνουμε στο καφενείο κι εσύ
λείπεις… όταν περνάμε στον
κεντρικό δρόμο και βλέπουμε
κλειστό, το τόσο ζωντανό πριν
μερικούς μήνες σπίτι σου…
Ελαφρύ ας είναι το χώμα
του χωριού μας όπου αναπαύεσαι.
Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου.



Με σεβασμό
στη μνήμη σου

Λίγο πριν τελειώσει ο Οκτώβρης, λίγο πριν κλείσουν δυο
χρόνια από την εκδημία της
προσφιλούς μας γιαγιάς Ταξιαρχίας, έφυγε από κοντά μας
και ο πολυαγαπημένος μας
παππούς Νίκος.
H επίγεια πορεία του έκλεισε ξημερώματα της 20/10/2009.
Μια πορεία με πολλές δυσκολίες, αντιξοότητες, στερήσεις, που
όμως τις ξεπέρασε έχοντας πλάι
του την άξια σύντροφο του, που
τον στήριξε με όλες της τις δυνάμεις, με καρτερικότητα, αγάπη, υπομονή και κατανόηση.
Πέρα όμως από τις δύσκολες
στιγμές είχε και ανείπωτες χαρές. Γιατί, τι καλύτερο θα περίμενε κάποιος από την ζωή του,
από το να έχει μια στοργική
σύζυγο, δυο δραστήρια παιδιά,
και πέντε εγγόνια, που είχε την
τύχη να τα δει να μεγαλώνουν
και να τον φωνάζουν παππού.
Ο παππούς μας... ο καλοσυνάτος ‘Νικο-νίτσας’ που όλο το

Ε

Χριστόδουλος Η. Δήμος

φυγε από κοντά μας, σε ηλικία 87 ετών, ο
Χριστόδουλος Δήμος, ύστερα από πολυετή
αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που
τον ταλαιπωρούσαν και τα οποία τελικά τον κατέβαλαν.
Πατέρας του ο Ηλίας Δήμος και μητέρα του η
Αγορή Σουλούκου (από την Κορίτσα Κλειτσού).
Παππούς του ο Κώστας Δήμος (αδελφός του «Κουφινά») που είχε 6 παιδιά, 4 κορίτσια και 2 αγόρια, τον
Δημήτρη και τον Ηλία. Αδέλφια του
Χριστόδουλου, ο Τάσιος (Αναστάσιος) Δήμος, η Αθηνούλα Μαλάμη, και
η Μαργαρίτα Μπερμπερή. Πατρικό
τους σπίτι είναι ένα απ’ τα παλιότερα του χωριού μας, το πυργόσπιτο
δείγμα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
της Σπινάσσας, όπου μένει σήμερα
ο ένας εκ των αδελφών ο Τάσιος. Με την σύζυγό
του Ιουλία Ντεληθέου (από την Κορίτσα Κλειτσού)
απέκτησαν τρία παιδιά την Μαίρη, την Ρίτα και
τον Ηλία απ’ τα οποία ευτύχησε να δεί πολλά και
καλά εγγόνια.
Ο Χριστόδουλος αν και δεν ζούσε μόνιμα στο
χωριό αλλά στην Καρδίτσα όπου εργάζονταν στην
Πυροσβεστική, υπήρξε ένας άνθρωπος αγαπητός
απ’ όλους μας στον υπερθετικό βαθμό. Γιατί ξεχώριζε. Γιαυτό και όλοι μας πάντα θα τον θυμόμαστε.
Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που είχε για χόμπυ
του την εξυπηρέτηση του συνανθρώπου του, του
χωριανού του.
Παροιμιώδης θα μείνει η ευχαρίστησή του να
εξυπηρετεί τον κόσμο. Είναι αδύνατο να περιγραφούν με λέξεις όλα όσα καλά έκανε χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες για κάθε συγχωριανό του. Οτιδήποτε ήθελε οποιοσδήποτε χωριανός αρκούσε ένα
τηλεφώνημα στο Χριστόδουλο κι εκείνος του τόστελνε αμέσως απ’ την Καρδίτσα. Πράγμα, εργα-

χωριό συμπαθούσε και κανείς
δεν είχε ποτέ παρά μόνο καλά
λόγια να πεί..
Ο παππούς μας... με την
έμφυτη πραότητά του, με την
αγνότητα της ψυχής του και
κυρίως με την ευγενή διακριτικότητα και περηφάνεια που
διατήρησε ως το τέλος.
Ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο
παππούς με πολλές αρετές και
κυρίαρχη όλων την ειλικρίνεια...
Ήξερες ότι από τα χείλη του θ’
ακούσεις πάντα την αλήθεια
και, καμιά φορά, προτιμούσε να
μην απαντήσει και να σε κοιτάει με το γαλήνιο βλέμμα του,
παρά να πει ψέματα...
Ο παππούς μας... ένας ΣΠΑΝΙΟΣ άνθρωπος...
Τώρα που έφυγες παππού
για το τελευταίο και μεγάλο
ταξίδι σου, το ταξίδι που δεν
έχει γυρισμό, υπάρχει μελαγχολία και βαθιά θλίψη. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια ευχάριστη, γλυκιά ανάμνηση, σε
όλους όσοι σε γνώρισαν και σε
έζησαν.
Η αγάπη, ο σεβασμός και
η εκτίμηση στο πρόσωπο σου,
εκδηλώθηκε με την καθολική
συμμετοχή συγγενών και φίλων, στην εξόδιο ακολουθία. Η
γη της Νεράιδας που σε ανάθρεψε και που την πότισες με
τον ιδρώτα της αγροτικής σου
δουλειάς, άνοιξε να σε δεχθεί το
μεσημέρι της Τετάρτης.
Θα σαι για πάντα μόνιμος
κάτοικος στην καρδιά και στο
μυαλό μας...
Ας είναι ζεστή η αγκα-

λείο, φάρμακο, εισιτήριο τα πάντα.
Κάθε μεσημέρι που ξεκινούσε το λεωφορείο για
Νεράϊδα ο Χριστόδουλος ήταν εκεί στο ΚΤΕΛ. Πηγαινοερχόταν, ανεβοκατέβαινε στο λεωφορείο λέγοντας: «εσύ πάς για Νεράϊδα; Αυτό το δεματάκι
θα το δώσεις στον τάδε, αυτό στον τάδε… εσύ πάς
για Σαραντάπορα; Αυτό το πράγμα θα το δώσεις
στον τάδε… στα χέρια του… πρόσεξε να
μη χαθεί… πάρε κι αυτή την εφημερίδα… πάρε κι αυτό…». Όταν ακούμε το
όνομα Χριστόδουλος αυτές οι εικόνες
έρχονται μπροστά μας, ζωντανές, αξέχαστες. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες,
δεκαετία του ’90, του ’80, του ’70, κάθε
μέρα εκεί με τα αστεία του, με το χαμόγελο πάντα στο πρόσωπό του.
Για όλα αυτά τα καλά που έκανε στους χωριανούς μας, το Δ. Σ. του
Συλλόγου μας, πρίν λίγα χρόνια (όταν ήταν ακόμα υγιής), τίμησε τον Χριστόδουλο στην κεντρική
πλατεία του χωριού μας, απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
του ετήσιου χορού, όπου όλοι τον χειροκροτήσαμε
ευχαριστώντας τον.
Όταν ανέβαινε για διακοπές στο χωριό η παρουσία του ήταν αισθητή παντού, στο καφενείο, στους
δρόμους, στις γειτονιές. Κάθε χωριανό που συναντούσε είχε κι ένα αστείο να του πεί σκορπώντας
παντού απλόχερα το γέλιο και την ευχάριστη διάθεση. Συμμετείχε στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό
Σύλλογό μας. Ένας εκ των ιδρυτικών Μελών, ήταν
παρόν σε όλες τις Συνελεύσεις, διετέλεσε πολλές
φορές μέλος του Δ. Σ. αλλά και Πρόεδρος αυτού.
Χριστόδουλε, έκανες τόσα πολλά καλά σε όλους
μας που είναι αδύνατο να σε ξεχάσουμε. Ως παράδειγμα προς μίμηση θα σε αναφέρνουμε πάντα.
Ελαφρύ το χώμα όπου αναπαύεσαι.
Αιωνία σου η μνήμη.
Οι Χωριανοί σου

λιά που σε δέχτηκε παππού
Νίκο……
Νίκος – Ντίνος
Ράνια – Νίκος – Σίμος



Έφυγε ένας ακόμα χωριανός μας
Σεπτέμβριος 2007. Περνώντας στον κεντρικό δρόμο του
χωριού, κοντά στα «Νιτσέϊκα»,
(τους έλεγαν έτσι για να ξεχωρίζουν από τους άλλους Καραμετέους – Νίτσα έλεγαν τη
μάννα τους), ακούω τη διαπεραστική φωνή της Ταξιαρχίας:
«Νίκο, σήκω, πάμε να μάσουμε
κανένα καρύδι κάτω στης Αγορίτσας…».
Οκτώβριος 2009. Περνάς
και ο κεντρικός μαχαλάς βουβός. Δεν υπάρχει ψυχή. Η σκέψη που έρχεται στο νού μήπως
σε 10 χρόνια η Νεράϊδα θα γίνει
Μεγα-Λάκκος – Κουκέϊκα σε
πιάνει μελαγχολία.
Ο μπαρμπα-Νίκος από τη
μέρα που έχασε τη σύντροφό
του άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Τόσα χρόνια μαζί δύσκολο
να το ξεπεράσεις. Οι παλιοί δεν
έχουν σχέση με τις σημερινές
γενιές, πέρασαν δύσκολες καταστάσεις μαζί φτώχεια, τσαπί,
ζαλίγκα (ψιλά γράμματα για
τους νέους).
Έφυγε λοιπόν κι ο μπαρμπα-Νίκος, όλοι δακρύσαμε στο
άκουσμα του θανάτου του αλλά
δυστυχώς έτσι είναι η ζωή!
Από μικρός ορφανός. Ο πα-

τέρας του Βασίλης σκοτώθηκε
πέφτοντας από δέντρο κόβοντας κλαρί, 30 ετών. Τι λαχείο
στη γυναίκα του τη Νίτσα να
μεγαλώσει τα δυο παιδιά της.
Τον Κώστα και το Νίκο. Γυναίκα ηρωΐδα.
Κάποτε τον ρώτησα εάν
είχε κάποια φωτογραφία του
πατέρα του. Μου είπε όχι, είχε
φτάσει μέχρι το Στρατό τίποτα.
Ο πατέρας του ήταν γιός του
Πετρή που είχε άλλα τρία αδέλφια, το Μήτσιο (Καρίτσα), τον
Γιώργο (Μπόμπολο), το Γιάννη
(Πετρογιάννη) και την Ελένη
που παντρεύτηκε στο ΜεγαΛάκκο τον Γ. Δήμο.
Ο μπαρμπα-Νίκος είχε δυο
παιδιά, το Βασίλη (Πτολεμαΐδα) και την Ευτέρπη (Βόλο)
και πέντε εγγόνια. Πάντα στην
πρώτη συνάντησή μας τον ρώταγα: «κανένα νέο από το Μπίλη; ο Σίμος τι γίνεται;». Έσκαγε ένα πλατύ χαμόγελο. Άνθρωπος κοινωνικός (διετέλεσε
Πρόεδρος Κοινότητας), προσέφερε όσα μπορούσε στον τόπο
του. Πάντα στο καφενείο για
συζήτηση, περιγράφοντας καταστάσεις που πέρασαν, μέχρι
να αρχίσει η πρέφα. Που θα τη
συνεχίσει ανταμώνοντας με τον
Χρήστο, τον Λουκά, το Δάσκαλο, το Σάκη, Βασίλη, Κώστα …
Καλό ταξίδι. Ελαφρύ το Νεραϊδιώτικο χώμα που σε σκεπάζει.
Οι χωριανοί σου δεν θα σε
ξεχάσουν.
Ένας συγγενής σου.
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Νικόλαος Φ. Γιαννουσάς

φυγε από τη ζωή στις
22-9-2009, σε ηλικία
95 χρόνων, ένας εξαίρετος γέροντας, ο μπαρμπα-Νίκος
Γιαννουσάς από το Σαραντάπορο. Ένας χαρισματικός άνθρωπος που δεν αρρώστησε ποτέ
στη ζωή του, ούτε πήρε ποτέ
μια ασπιρίνη. Προαισθάνθηκε το
θάνατό του και κάλεσε όλα τα
παιδιά του και τα εγγόνια του
να τα ιδεί για τελευταία φορά
και να τους δώσει
την ευχή του. Όλοι
με βαθειά συγκίνηση
και με κάποια κρυφά
κλάματα μαζεύτηκαν
γύρω από τον μπαρμπα-Νίκο (τον πατέρα και παππού),
του φίλησαν το χέρι
και τον ασπάστηκαν
στο μέτωπο. Εκείνος
βαθειά συγκινημένος, δάκρυσε,
έγειρε το κεφάλι και ξεψύχησε
σαν τον δίκαιο Ιώβ.
Γεννήθηκε στα Γιαννουσέϊκα
το έτος 1914. Γονείς του ήταν ο
Φώτης και η Παρασκευή. Ο πατέρας του είχε ένα παχύ, φουντωτό μεγάλο μουστάκι, φορούσε
πάντοτε παραδοσιακή σκούφια
και διατηρούσε την Αγραφιώτικη
περηφάνεια. Με την κήρυξη του
Αλβανικού πολέμου το έτος 1939
με τα πρώτα τμήματα στρατού
που έφθασαν στο μέτωπο ήταν
και ο μπαρμπα-Νίκος. Πάντα
στην πρώτη γραμμή πολεμούσε
φιλότιμα όρθιος και έφθασε μέχρι το Αργυρόκαστρο, στάθηκε
όμως τυχερός και δεν του συνέβη
το παραμικρό στις πολύνεκρες
μάχες που έλαβε μέρος.
Μετά το τέλος του πολέμου
γύρισε πεζοπορία από την Αλβανία μέχρι το χωριό του με ψηλά
το κεφάλι, φυσικά ψειριασμένος
όπως όλοι οι συνάδελφοί του, νηστικός και ταλαίπωρος αλλά ένα
σωστό Αγραφιώτικο παλληκάρι.
Το έτος 1942 ήλθε σώγαμπρος στο Σαραντάπορο και
παντρεύτηκε με την Αλεξάνδρα,
κόρη του Νικόλαου Καραβάνα ο
οποίος είχε μόνο έξι κορίτσια. Με
τη σύζυγό του έφεραν στο κόσμο
τέσσερα παιδιά και στη συνέχεια
είχαν την ευτυχία να ιδούν εννέα
εγγόνια και δεκαέξι δισέγγονα.
Ο μπαρμπα-Νίκος σωστός λεβέντης, δουλευτάρης γεωργός και
κτηνοτρόφος, έντιμος όπως ήταν
πάντρεψε όλες του τις κουνιάδες
με καλά παλληκάρια και εκείνες
έφεραν στον κόσμο καλές προοδευτικές οικογένειες.
Στη θέση «Μαντζαράκη»
έξω από το Σαραντάπορο προς
τον Αμάραντο και δίπλα στο
δρόμο, είχε τις στάνες του με
πρόβατα και γίδια τα περίφημα
τότε μαντροστάσια του Νικόλαου Καραβάνα που στις δύσκολες
τότε εποχές της κατοχής και της
φτώχειας φιλοξενούνταν οι δύστυχοι και κατάκοποι από τις
βαριές ζαλίγκες με καλαμπόκι
που μετέφεραν από τη Θεσσαλία ως τα παραμεγδόβια χωριά
του Δήμου Αγραίων και μέχρι
τη Φραγκίστα. Εκεί αναγκαστικά έβρισκαν καταφύγιο κυνηγημένοι από τις άσχημες καιρικές
συνθήκες με βροχές και χιόνια. Η
χαρά του μπαρμπα-Νίκου ήταν

απερίγραπτη στη φιλοξενία και
έμεινε στην ιστορία σαν χάνι των
διερχομένων, το φιλόξενο μαντρί
το οποίο διέθετε άνεση και ζεστασιά στους κατάκοπους και
παγωμένους περαστικούς. Εκεί
κατέφευγαν τις νύχτες να ζεσταθούν, να στεγνώσουν στη φωλιά
της φιλόξενης καλύβας, να φιλοξενηθούν με την καυτή φρεγάνα
της μπομπότας, με φασουλάδα
και τον γνωστό τακτικόν ζεστό
τραχανά, να στεριώσουν στα πόδια
τους και να συνεχίσουν την επόμενη
το μαρτυρικό τους
δρόμο. Ο μπαρμπα-Νίκος το πρωί
τους
ξεπροβόδιζε
με καλοσύνη και
ευγένεια, ευχόμενος
να φθάσουν με το
καλό στα σπίτια τους και τους
έλεγε πως η καλύβα του θα είναι πάντα ανοιχτή. Ήταν ο καλός
Σαμαρείτης τα δύσκολα εκείνα
χρόνια.
Υπηρέτησε πολλά χρόνια ως
εκκλησιαστικός σύμβουλος και
ταμίας στον ιερό ναό του Αγίου
Κωνσταντίνου, πάντα με ζεστό
χριστιανικό χαμόγελο, με χέρια
καθαρά σαν διαχειριστής και οικονόμος της εκκλησίας. Στεκόταν
στο παγκάρι του ναού σαν άγγελος του Θεού και γοήτευε τους
εκκλησιαζόμενους, το θεωρούσε
υπέρτατο χρέος του να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την
εκκλησία του χωριού του.
Ήταν άνθρωπος ήσυχος, φιλότιμος, καλοσυνάτος και ευγενικός γι’ αυτό και τον αγαπούσαν όλοι στο χωριό μικροί και
μεγάλοι. Τώρα μας έλειψε, είναι
άδεια η θέση του στην εκκλησία
από την οποία δεν απουσίαζε
ποτέ. Τελείωσε πλέον η ζωή του
σαν θνητός και βρίσκεται στον
κόσμο των ψυχών μαζί με τους
αγγέλους του Θεού και περιμένει να ακούσει το «αναστήσονται
οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν
τοις μνημείοις και ευφρανθήσονται οι εν τη γή» (ΚΣΤ’ 19).
Παπα-Γιώργης Δήμου

Αφιερωμένο στον
Κώστα Α. Πλατσιούρη
Από μικρός μικρός ορφάνεψε
κανείς δεν τον ενθάρρυνε
και τώρα που μεγάλωσε
η τύχη τον μελάνωσε.
Τον αγαπούσε όλο το χωριό
τον ζήλευε η γειτονιά
τον ζήλευε κι ο χάροντας
και θέλει να τον πάρει.
Στην πόρτα τρέχει και χτυπά
μ’ αυτός απουσιάζει
στο δρόμο τον περίμενε
με το σπαθί στο χέρι.
Μες την καρδιά τον κάρφωσε
τον ξάπλωσε στο χώμα
τον έκλαψε όλος ο ντουνιάς
κι όλα τα βιλαέτια.
Κι ακόμα τα δέντρα τα ξερά
τα δακρυοποτισμένα
καινούργια φύλλα βγάλανε
βλαστάρια ανθισμένα.
Λάμπρος Καραμέτος

Θ
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ρηνούν Κρανιά και Καπροβούνι, Πλάκα και
κυρ’ Αγόρω και το Μαντζαράκι θλίβεται για το
χαμό του Νίκου, που όλοι μας θα θέλαμε τα 96
χρόνια του να πάρουμε.
Πρόκειται για το Νίκο Γιαννουσά που έζησε δεκαετίες
ολόκληρες ανάμεσα σε αυτές τις βουνοκορφές και διάσελα, στις πλαγιές και τις χαράδρες, μέρη όπου έβοσκε
καθημερινά τα εκατοντάδες γιδοπρόβατά του.
Στην ερημική τοποθεσία Μαντζαράκι, δίπλα στο σημερινό εξωκλήσι της Αγ. Τριάδας, υπήρχαν τα μαντριά και
τα καλύβια του. Πέρασμα και αποκούμπι κάθε διαβάτη
και περαστικού, αγωγιάτη και πραματευτή των κάτω χωριών. Με την καλοσύνη και τη φιλοξενία που διέθετε ο
μπάρμπα - Νίκος, έφαγε, ζεστάθηκε, στέγνωσε και ξενύχτησε σε αυτές τις καλύβες, κόσμος και κοσμάκης, χειμώνες και καλοκαίρια.
Μετά τον πρόωρο θάνατο της γυναίκας του άρχισε
σιγά – σιγά και λόγω ηλικίας, να εγκαταλείπει τη σκληρή δουλειά του κτηνοτρόφου και εγκαταστάθηκε οριστικά
στο χωριό, ασχολούμενος πλέον με ελαφριές αγροτικές εργασίες.
Ο μπάρμπα - Νίκος απεβίωσε πρόσφατα υπερπλήρης
ημερών. Κατάγονταν από τα Γιαννουσέϊκα και ήλθε στο
Σαραντάπορο ως γαμπρός του μακαρίτη Νίκου Καραβάνα
και άνδρας της Αλέξος. Απέκτησε παιδιά τα οποία του συμπαραστάθηκαν μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του.
Υπήρξε άνθρωπος χαμηλών τόνων, ευσεβής, φιλότιμος,
συμβιβαστικός, αξιοπρεπής, τίμιος σοβαρός, ειλικρινής, συνεπείς, καλοσυνάτος και προπάντων άκακος. Όλοι οι χωριανοί μόνο καλά μπορεί να του καταμετρήσουν..
Η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλθηκε στον Ιερό Ναό του
Αγ. Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου τον οποίον ο εκλιπών
είχε την τύχη να υπηρετήσει επί σειρά δεκαετιών, ως εκκλησιαστικός επίτροπος.
Ο μπάρμπα – Νίκος, όπως τον αποκαλούσαν οι περισσότεροι χωριανοί, ετάφη στο Νεκροταφείο του Σαρανταπόρου παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους χωριανών.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μπάρμπα – Νίκο.
Χ.Τ.

Η τράπεζα αίματος του
Συλλόγου Σαρανταπόρου

Μ

ε λύπη μου γράφω το κείμενο αυτό, θεώρησα όμως χρέος μου να το πράξω. Στην
εφημερίδα μας τα «Χρονικά της Νεράιδας
– Δολόπων» στην ίδια πάντα σελίδα διαφημίζεται
τακτικά και έντονα η τράπεζα αίματος του Συλλόγου
Σαρανταπόρου.
Το περασμένο καλοκαίρι που ήταν η παπαδιά
μου άρρωστη στο νοσοκομείο και χρειάστηκε αίμα
κατέφυγα στους υπεύθυνους του Συλλόγου για την
παροχή αίματος και με κατάπληξη έμαθα ότι οι φιάλες αίματος στο νοσοκομείο Αρεταίειο Αθηνών που
ήταν άλλοτε γεμάτες και πρόσφεραν τις καλές τους
υπηρεσίες σε συγχωριανούς μας, τώρα πλέον στέρεψαν. Έπαψε η τράπεζα αίμ ατος να συμπαραστέκεται
και να δίνει βοήθεια και στήριξη στους συγχωρια-
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ην Κυριακή, 23/8/2009, απεβίωσε στο Σαραντάπορο σε ηλικία
70 ετών ο Ευάγγελος (Βαγγέλης)
Κων. Βούλγαρης.
Η κηδεία του έγινε την επομένη στο
Σαραντάπορο παρουσία συγγενών φίλων και πλήθους χωριανών.
Ο Βαγγέλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαραντάπορο. Παντρεύτηκε τη
χωριανή μας Χρυσούλα Β. Σπανού με
την οποία απέκτησε τέσσερα αγόρια.
Ο Βαγγέλης, καταξιωμένος τεχνίτης,
θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του στην
Αθήνα, όπου, επί σειρά ετών, διέπρεψε
στο χώρο της οικοδομής.
Δυστυχώς, δε στάθηκε τυχερός,
χρειάστηκε να παραμείνει πολλά χρόνια εκτός δουλειάς. Τα παιδιά του και
η αεικίνητη γυναίκα του Χρυσούλα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και πάντα
κοντά στο Βαγγέλη.
Ο Βαγγέλης αντιμετώπισε το πρόβλημά του μέχρι την τελευταία στιγμή
με θάρρος και με μεγάλη ψυχραιμία.
Έφυγε όρθιος, όπως εξ’ άλλου το ήθελε.
Η απώλεια του Βαγγέλη θα φανεί το
Πάσχα και το καλοκαίρι που πάντα η
παρουσία του έδινε ζωντάνια στο χωριό
και ακόμη περισσότερο στη γειτονιά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκεπάζει.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ φίλε
Βαγγέλη.

Χ.Τ.

νούς μας και να μην πολυνιάζεται για τις δύσκολες
περιπτώσεις των.
Έλειψε συγχρόνως και η ελπίδα της κοινωνικής
ευαισθησίας στους ανθρώπους του χωριού μας που
είχαν ανάγκη από την παροχή αίματος. Νέκρωσε και
αδυνατεί μελλοντικά να προσφέρει τις καλές της
υπηρεσίες.
Θερμή μου παράκληση στη διοίκηση του Συλλόγου, να διορθώσει αυτό το μεγάλο λάθος και να ξαναδώσει ζωή στην τράπεζα, να κάνουν όπως πιο παλιά θερμές εκκλήσεις δια της εφημερίδας μας προς
τους αιμοδότες μας που είναι αρκετοί και φιλότιμοι,
υπάρχουν ακόμη και μερικοί νέοι συμπαθείς και φιλικοί προς την τράπεζα που έδιναν τακτικά αίμα.
Έτσι θα ξαναλειτουργήσει η τράπεζα για να γίνει
όπως ήταν άλλοτε δυνατή και οργανωμένη φυσικά
με τη φροντίδα υπεύθυνων και προοδευτικών συγχωριανών μας.
Παπα-Γιώργης Δήμου

Ξεραίνονται τα έλατα

ολλά έλατα άρχισαν να ξεραίνονται πάλι φέτος. Όσοι ανεβήκατε το καλοκαίρι στο χωριό
θα παρατηρήσατε το λυπηρό αυτό φαινόμενο. Βέβαια, ευτυχώς, στο κεφαλάρι πάνω απ’
τη Νεράϊδα και στα ελατοδάση απέναντι σε Ρεύστα – Κύφου ελάχιστα έλατα έχουν
ξεραθεί, όμως στην Κρανιά το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις.
Για το δυσάρεστο αυτό γεγονός είδαμε το καλοκαίρι πολλά δημοσιεύματα στις εφημερίδες
της Καρδίτσας (20/6, 30/6, 21/7,23/7, 9/8 κ. ά.). Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτά τα δημοσιεύματα οι Δασικές Υπηρεσίες λένε πως το φαινόμενο αυτό είχε ξαναπαρουσιαστεί στο παρελθόν σε περιόδους
έντονης ξηρασίας όπως π.χ. το 1977, το 1986 και μάλιστα το 1989 η κατάσταση είχε πάρει μορφή
επιδημίας και πολλά Δασαρχεία σταμάτησαν τις υλοτομίες σε πολλά ελατοδάση.
Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων (που πήρε στα ζεστά το θέμα) ύστερα
από τα εργασιακά αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε το Εθνικό Ινστιτούτο
Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, η ξήρανση αποδίδεται στους εξής παράγοντες:
Ως πρωτογενής αιτία που καταπονεί τα δέντρα θεωρείται η ξηρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ετών, που ευνόησε την
υπεραύξηση των φλοιοφάγων εντόμων Pityokteines curvidens και Cryphalus
picea, τα οποία έντομα σε κανονικές συνθήκες λειτουργούν ως δευτερογενή,
όμως σε περίπτωση έξαρσης του πληθυσμού τους προσβάλλουν ακόμα και
υγιή δέντρα.
Αιτία λοιπόν ο συνδυασμός κλιματικών αλλαγών και παρασιτικών εντόμων που ξεραίνονται τα έλατα και όσο αυτά παραμένουν στο δάσος αποτελούν εστία μόλυνσης και για τα υγιή. Γι’ αυτό πολλά Δασαρχεία (π.χ.
Τρικάλων) αποφάσισαν να κοπούν επειγόντως μέσα στο χειμώνα, το
αργότερο μέχρι το Μάρτιο, όλα τα άρρωστα, ξερά έλατα ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση των υπόλοιπων υγιών ελάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε στο προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας μας και το δημοσιεύουμε τώρα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Ευχές από Πρόεδρο Νεράϊδας

Για τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
εύχομαι σε όλους τους χωριανούς, όπου κι αν βρίσκονται, Καλά
Χριστούγεννα και με υγεία και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος
2010.
Όσοι μπορείτε, καλό θα είναι, να ανεβείτε αυτές τις μέρες
προς τα πάνω, να ζωντανέψει το χωριό μας και να νοιώσουν πιο
ευχάριστα οι μόνιμοι κάτοικοι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Κώστας Φ. Πλατσιούρης

Ανακοινώσεις Προέδρου Δ. Δ. Νεράϊδας
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δ. Δ. Νεράϊδας όπως:
Να προσέχουμε στο θέμα των σκουπιδιών μας. Τα πληρώνουμε με το κιλό και δεν πρέπει να ρίχνουμε στους κάδους
μπάζα. Επίσης συσκευάζουμε καλά τα σκουπίδια (δένουμε την
πλαστική σακκούλα) και μετά την πετάμε με προσοχή και πάντα
μέσα στον κάδο.
Να προσέχουμε τα φρεάτια των ομβρίων. Δεν είναι κόπος
όπως περνάμε να διώξουμε με την κλίτσα μας δυο φύλλα
που βλέπουμε να εμποδίζουν τα νερά να πέφτουν μέσα.

☛
☛

Ανακοίνωση για Μοναστήρι Νεράϊδας

Ο

ποιος έχει την ευχαρίστηση να προσφέρει κάποιο είδος καθημερινής χρήσης (π.χ. σόμπα, κρεβάτι, πετρογκάζ κ.λ.π.)
για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι 2 μοναχοί (ο πατήρ-Δαμασκηνός & ο πατήρ-Νικηφόρος) οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας,
ας επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του χωριού μας Κώστα Πλατσιούρη στο τηλ. 697 4433949. Για να πληροφορηθεί τι χρειάζεται. Ο
Δήμος Ιτάμου ανέλαβε να κατασκευάσει ένα ξύλινο σπιτάκι, εκτός
περίφραξης Μοναστηριού, όπου θα κατοικήσουν. Ο δε χώρος των
Κελιών θα λειτουργήσει ως Αρχονταρίκι.

Τα προβληματικά σημεία «Κρανούλες», «Λογγές» &
«Γούρνες» της επαρχιακής οδού Καρδίτσα – Νεράϊδα

Σ

τις θέσεις «Κρανούλες», & «Λογγές» [μερικές μέρες (25.10.03)
μετά την ασφαλτόστρωσή του
(13.10.03)] και πρόσφατα (εδώ
κι 2 χρόνια) στη θέση «Γούρνες», της
επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας το οδόστρωμα έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Το γιατί έχει γραφεί
εδώ αμέτρητες φορές και είναι γνωστό σε όλους. Το ζήτημα τώρα είναι
να αποκατασταθούν οι ζημιές στα
σημεία αυτά γιατί και στα 3 σημεία
υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος.
Στις «Κρανούλες» θέλει ασφαλτόστρωση η έτοιμη λίγων μέτρων
παράκαμψη. Στις «Λογγές» θέλει τοιχίο από κάτω για να αποκατασταθεί
η δεύτερη λωρίδα. Στις «Γούρνες»
θέλει εσωτερικά αποστραγγιστικές
σωλήνες να φύγουν έξω τα υπόγεια

νερά.
Στις τοπικές εφημερίδες διαβάζουμε συνέχεια ότι δημοπρατούνται εργολαβίες για τη συντήρηση
του οδικού δικτύου του νομού μας.
Στην εργολαβία ποσού 1.071.000
€ (16.4.2009) μεταξύ των διαφόρων
τμημάτων αναφέρονταν και το τμήμα Σαραντάπορα – Νεράϊδα. Όμως
εργασίες στις θέσεις αυτές δεν είδαμε. Πρόσφατα διαβάσαμε για άλλες 2 εργολαβίες ποσού 900.000 €
(13.10.09 - για νότιο τμήμα νομού)
και 800.000 € (20.10.09 – για υπόλοιπα τμήματα) αντίστοιχα.
Τα 3 επικίνδυνα αυτά σημεία
έπρεπε ήδη να είχαν αποκατασταθεί
γιατί είναι (ιδίως τα 2) τα πιο «αμαρτωλά» του νομού μας. Όλοι απαιτούμε να αποκατασταθούν το ταχύτερο.
Επειγόντως.

Ο Αγροφύλακας
να παραμείνει!

Δ

υσαρέσκεια μεγάλη προκάλεσε
σε όλους μας η
παράλογη απόφαση για την
κατάργηση των Αγροφυλάκων. Ο Αγροφύλακας κύριοι
είναι ακόμα απαραίτητος στα
χωριά γιατί ακόμα έχουμε και
κτηνοτροφία αλλά και γεωργία. Δεν ερήμωσαν ακόμα
τα χωριά μας. Καλλιεργούμε
ακόμα το χωράφι μας, φυτεύουμε καλαμπόκι, φασόλια,
πατάτες κ.λ.π. Τα κραμπολάχανα ως γνωστόν για να ωριμάσουν πρέπει να μείνουν
στο χωράφι μέχρι το χειμώνα.
Έχουμε οπωροφόρα δέντρα.
Δεν μπορεί ο κάθε ασυνείδητος να παρατάει τα γελάδια
του και να μην μας αφήνουν
τίποτα όρθιο. Έλεος! Θερμή
παράκληση πρός τις τοπικές
αρχές, ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης, οι Βουλευτές να κάνουν
διαβήματα πρός την κεντρική
εξουσία ώστε να παραμείνει ο
Αγροφύλακας. Τον χρειαζόμαστε. Είναι ακόμα απαραίτητος στα χωριά μας.

Χαλίκι έπεσε
σε δρόμους

Μ

ε πρωτοβουλία του
Προέδρου Νεράϊδας
και σε συνεργασία με τον
Δήμο Ιτάμου και την Νομαρχία Καρδίτσας κατορθώθηκε
να πέσει λίγο χαλίκι σε μερικούς δρόμους του χωριού
μας που δεν είχε πέσει ποτέ.
Έτσι μερικά σημεία που ήταν
σε αθλία κατάσταση βελτιώθηκαν κάπως. Οι εργασίες,
με την προσωπική επίβλεψη
του Προέδρου, έγιναν αρχές
Νοεμβρίου.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Διαφημίσεις

Το παρόν 109 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.148 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
Γιαννουσάς.
Τηλέφωνο: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»

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

Ευχές από Σύλλογο
Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, εύχονται σε όλους τους χωριανούς χρόνια πολλά, καλές γιορτές
και το 2010 ας είναι χρονιά υγείας,
αγάπης, προόδου και ειρήνης.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας και νυν Βουλευτή
Καρδίτσας κ. Σπύρο Ταλιαδούρο για την καθοριστική συμβολή
του στην εξασφάλιση μιας σημαντικής πίστωσης για την συνέχιση
της αντιπλημμυρικής θωράκισης του χωριού μας και του εύχομαι
καλή θητεία στη νέα Βουλή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Κώστας Φ. Πλατσιούρης

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ τον Βουλευτή Καρδίτσας κ. Νίκο Σαλαγιάννη για
την συμβολή του στο να παραμείνει ο Αγροτικός Γιατρός κ. Γεώργιος Μακρής, μερικούς μήνες ακόμα στο χωριό μας, καθ’ ότι στις
10/11/2009 η θητεία του έληξε. Θα παραμείνει μέχρι να έρθει ο
επόμενος Γιατρός. Του εύχομαι επίσης καλή θητεία στη νέα Βουλή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Κώστας Φ. Πλατσιούρης

Κολώνες ΔΕΗ αντικαταστάθηκαν
ετά από αίτημα των Τοπικών Αρχών, να έρθει η
ΔΕΗ και να ελέγξει τις φθαρμένες κολόνες, διαπιστώθηκε ότι 10 κολόνες ήταν άχρηστες και ήθελαν
αλλαγή. Αρχές Νοεμβρίου ήρθε συνεργείο και τις
άλλαξε. Επίσης έγινε επέκταση φωτισμού του κεντρικού δρόμου προς την νότια έξοδο του χωριού μας. Μπήκαν λάμπες σε
κολόνες ΔΕΗ προς Καληκαρυά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 1 Μαρτίου. 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 το Πάσχα. 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 Mαρτίου. 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.

