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

Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου

● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να ολοκληρωθεί το τμήμα Νεράϊδα - Τριφύλλα
● Σε αθλία κατάσταση ο δρόμος για Μοναστήρι

● Να τελειώσουν οι μελέτες
● Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα
● Απαιτούμε πρόσβαση

πιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, Ευρυτανίας και Καρδίτσας, που διέρχεται ο
οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα, είναι αυτός να ολοκληρωθεί και αυτό θα
γίνει με τη χρηματοδότηση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος από Νεράϊδα (διασταύρωση)
μέχρι τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου (2 χλμ. πρίν).
Περίπου 5 χλμ απόσταση. Το Κράτος διέθεσε μέχρι
τώρα, για τον σημαντικότατο αυτό οδικό άξονα, πιστώσεις συνολικού ύψους 2.590.000 €. Με την διάθεση 1.000.000 € ακόμα, ο οδικός άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος του, από το Καρπενήσι
μέχρι και τη Λίμνη Πλαστήρα. Απαιτούμε να είναι
το πρώτο σε προτεραιότητα έργο, που με τις πρώτες πιστώσεις που θα έρθουν, να χρηματοδοτηθεί.

αθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων
των χωριών της βόρειας Ευρυτανίας
και της νότιας Καρδίτσας είναι να
υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να
μπορεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες τις
μέρες του χρόνου, στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου. Αυτό θα
επιτευχθεί με την εδώ και τώρα κατασκευή
της Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβαση! Να αρθεί ο αποκλεισμός!

Ε

Κ

Μεγάλη δημοσιότητα πήραν τα στοιχεία,
για τον Παραμεγδόβιο, που αναλυτικά παρουσιάσαμε από εδώ στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας, δημιουργώντας μια κινητοποίηση για το θέμα αφού εκλεγμένος μας πήγε τις
επόμενες μέρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
για πλήρη σχετική ενημέρωση ενώ άλλος εκλεγμένος
μας κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή στην οποία
ήρθε απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό. Δημιουργώντας έτσι κι άλλα δημοσιεύματα για τον Παραμεγδόβιο
και κρατώντας τον έτσι στην επικαιρότητα, πράγμα που
είναι ο στόχος μας. Ενημερώθηκαν παράλληλα πλήρως
όλοι οι πολίτες (αλλά και οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα
επίπεδα) των 2 νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Πολλοί είπαν πως η δημοσιότητα που πήρε ο Παραμεγδόβιος
αυτή την άνοιξη, εξ αιτίας μας, ήταν πρωτοφανής και

Κύφου – Μπέσια – Ρεύστα – Κόψη – Προσηλιάκου – Φιδόσκαλα – Καμάρια – του
Φλίσιου τα Στεφάνια... Η απόλυτη ωραιότητα της παρθένας φύσης που κάθε
μέρα βλέπουμε, κοιτάζοντας νοτιοδυτικά... Ήταν δυνατόν να μην επηρεάσει καθοριστικά τον χαρακτήρα μας;

Στο μέσο της διαδρομής αυτής βρίσκεται το παλαιότερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής, το Μοναστήρι της Σπινάσας, το οποίο πολλοί θέλουν να
επισκέπτονται αλλά δεν μπορούν να πάνε με το Ι. Χ. τους.
Ως πότε;
Να αναφέρουμε τώρα τις σχετικές με τα τμήματα του
οδικού άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα, εξελίξεις που είχαμε την άνοιξη:
● Την Μ. Δευτέρα 18.4.2011, η Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Υπερπεριφερειάρχης) κ. Καλλιόπη Γερακούδη, απέστειλε αίτημα
(αρ. πρωτ. 18500/1596/18.4.2011), προς την Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυ-
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Οι κάτοικοι του χωριού μας
πρίν 557 χρόνια!

Ονοματεπώνυμα αρχηγών οικογενειών του χωριού μας,
της Σπινάσας, στα χρόνια της Άλωσης της Πόλης. Προϊόντα
που τότε παρήγαγαν και φόρο που πλήρωναν γι’ αυτά και
άλλα σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία, από το Δεφτέρι –
Οθωμανικό Φορολογικό Κατάστιχο του 1454, είμαστε
στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος
της Εφημερίδας μας. Ένα ιστορικό ντοκουμέντο για το χωριό μας.
Διαβάστε τα στις σελίδες 6 και 7.
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Το Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου

Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου σας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 21 Αυγούστου 2011 (πρώτη Κυριακή μετά το Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προγραμματισμένη συγκέντρωση
στους Αγίους Αποστόλους Μεγαλάκκου.
Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, χωριανούς και
αναγνώστες της εφημερίδας μας Καλό Καλοκαίρι.

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Ο Χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει φέτος το καλοκαίρι,
το Σάββατο 13 Αυγούστου 2011, το βράδυ στην
κεντρική πλατεία του χωριού μας. Απανταχού της
γής Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες στην
κορυφαία αυτή εκδήλωση – αντάμωμα και να
γλεντήσουμε ως το πρωί με την ωραία παραδοσιακή ορχήστρα που θα υπάρχει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Δ. Σ. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

Να αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι!

Συνελήφθη ο ιερόσυλος που είχε
«ρημάξει» τις εκκλησίες της περιοχής μας

Ο Χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου

Τ

ο Δ. Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου θα διοργανώσει συνεστίαση
– χορό, την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011, στην
πλατεία του Σαρανταπόρου, στις 9:30 μ.μ.
Γνωστοί καλλιτέχνες της δημοτικής και της λαϊκής μουσικής θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι
το πρωί.

Αν και τα δυο βάθρα κατασκευάστηκαν από πρόπερσι (2009), ακόμα δεν είδαμε καμιά ενέργεια για
να στηθεί πάνω τους η μεταλλική γέφυρα Μπέλεϋ
στη θέση «Καμαρέτσος». Πότε επιτέλους θα στηθεί
η γέφυρα; Καθολικό αίτημα όλων μας είναι να στηθεί
επειγόντως η γέφυρα, που ήδη έχει μεταφερθεί εκεί
εδώ και μήνες!

Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Οι εργασίες αποπεράτωσης στο νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας έχουν πλέον ολοκληρωθεί και έγινε ένα
κτήριο κόσμημα. Η οικονομική βοήθειά μας πρέπει
όμως να συνεχιστεί γιατί αν και έγιναν αυτές δυστυχώς χρωστάμε ακόμα χρήματα στους κατασκευαστές
τους. Εκτός αυτού πρέπει να φτιάξουμε καλύτερη την
είσοδο του Κοιμητηρίου και να τσιμεντοστρώσουμε
το δρόμο μέχρι τον Ι. Ναό. Όποιος θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτά ας μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση
στο τηλ. 697 7250896.
Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες 2 & 11.

Π

αρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να ενταχθούν έργα αναστήλωσης μνημείων
στο ΕΣΠΑ. Επιτακτικό αίτημα όλων των κατοίκων της
περιοχής μας είναι να ενταχθεί για αναστήλωση και το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Μελέτη ήδη υπάρχει. Ζητάμε οι αρμόδιοι
να το προχωρήσουν.

Όχι στα Υ/Η και στις Ανεμογεννήτριες
Ναί στους Ξενώνες & τον Οικοτουρισμό
Πολλοί χωριανοί μας αλλά και πολίτες των γύρω
μας αγραφιώτικων χωριών, διαβάζοντας διάφορα
δημοσιεύματα, ανησυχούν για τον τόπο μας και
λένε: Όχι Υδροηλεκτρικά στο Σαρανταπορίσιο –
Μολοχιώτη, Άσπρο, Μπεσιώτη, Μέγδοβα. Όχι Ανεμογεννήτριες στη Νιάλα, Μάρτσα, Κόψη, Καμάρια.
Να σώσουμε τα βουνά και τα ποτάμια του ωραίου
φυσικού μας περιβάλλοντος που έπρεπε ήδη να
είχε χαρακτηριστεί Εθνικός Δρυμός. Είναι «Πράσινη
Ανάπτυξη» η καταστροφή της άγριας ζωής και της
παρθένας φύσης των Αγράφων;
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Συνελήφθη την Δευτέρα 16.5.2011 του βράδυ, ο ιερόσυλος που είχε διαρρήξει σχεδόν όλες τις εκκλησίες και
τα μοναστήρια της περιοχής μας, τα τελευταία χρόνια.
Είχε κλέψει (7.5.11) μέχρι και την τίμια κάρα του Αγ. Στυλιανού από το μοναστήρι της Σάϊκας η οποία ευτυχώς
βρέθηκε. Πρόκειται για κάποιο 51χρονο Καρδιτσιώτη
που είχε πατρικό σπίτι στην Καστανιά. Αυτός έκλεψε
και της δύο εικόνες του Μοναστηριού μας.
Περισσότερα στη σελίδα: 9

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.

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

Καλό Καλοκαίρι
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Θ

Περί της τοποθεσίας «Στ’ παπα-Μιχάλη»
και γενικά των συνόρων μας…

α αποτελούσε παράλειψη για την ιστορία
των κτηνοτρόφων της Κοινότητάς μας
Νεράϊδας αλλά και αγνωμοσύνη απέναντι
κάποιων κατοίκων που πρωτοστάτησαν και αγωνίστηκαν με αυτοθυσία για την διαφύλαξη των
βοσκοτόπων από τους διάφορους καταπατητές,
εάν δεν αναφερόμασταν έστω και περιληπτικά
στους αγώνες αυτούς.
Η Κοινότητά μας είχε την κακή τύχη να περισφίγγεται ολόγυρα από τσιφλικάδες. Στα όρια του οικισμού
της Νεράϊδας υπήρχαν (και υπάρχουν) τρία τσιφλίκια:
της Κοκκινόβρυσης, του Κύφου και της Μπέσιας και
στα όρια του οικισμού του Σαρανταπόρου το τσιφλίκι του Κούτσουρου, με ιδιοκτήτη τον Μπούμπουλη
και τον κληρονόμο του Δεμερτζή. Ο ιδιοκτήτης του
Κούτσουρου, Περικλής Μπούμπουλης, τα παλιότερα
χρόνια ήταν σκληρός απέναντι των κτηνοτρόφων.
Χάρη στο όνομα που είχε και τα μέσα που διέθετε, κατόρθωσε να κατακτήσει κοινοτική μας δασική έκταση
άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) στρεμμάτων, με την
ανοχή κάποιων αρμοδίων και με στημένες δίκες.
Πέραν όμως απ’ τους τσιφλικάδες, κοινοτικές μας
εκτάσεις προσπάθησαν να καταπατήσουν και ορισμένοι γείτονές μας. Τα γειτονικά χωριά μας Ζωγλόπι
(σημερινή Ραχούλα) και Μαστρογιάννη (σημερινός
Αμάραντος), εκμεταλλευόμενοι την καλοσύνη και
την φιλοξενία των Σπινασιωτών, που τους επέτρεψαν, κατά το διάστημα της τουρκικής σκλαβιάς, να
χρησιμοποιήσουν το έδαφός μας ως βοσκήσιμη ή
ως καλλιεργήσιμη έκταση, την οποία όμως, μετά την
απελευθέρωσή τους θέλησαν να οικειοποιηθούν με
τη βία.
Έτσι λοιπόν κάποιοι Ζωγλοπίτες εγκατέστησαν
τις στάνες τους στο τρίγωνο από «Τσιούκα», «Σπανού
Γρέκι», «Γιώτη», μέχρι «Αρβάλι», «Ρέμα λειβαδάκι» και
«παπα-Μιχάλη» και με την απειλή των όπλων έδιωξαν
τους δικούς μας κτηνοτρόφους απ’ το δικό μας αυτό
μέρος.
Η είδηση έφτασε σαν αστραπή στον τότε δραστήριο Πρόεδρο της Σπινάσας, Ηλία Αθ. Κατσούλη, ο
οποίος συγκάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη τους κατοίκους για να τους ανακοινώσει το συμβάν της παραβίασης των συνόρων μας από τους γείτονες Ζωγλοπίτες. Η απόφαση όλων ήταν ν’ αντιδράσουν κι αυτοί με
τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη χρήση όπλων.
Την άλλη μέρα το πρωί ενώ οι Σπινασιώτες συγκεντρώνονταν στη θέση «Καντερέ», δέχτηκαν πυρά
από τους Ζωγλοπίτες που είχαν καταλάβει από την
προηγούμενη μέρα τα υψώματα «Γιώτη» και «Σπα-

Κλέαρχος Ν. Κατσούλης
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος

Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Λητώ – Ιασώ – Μητέρα – Γαία

Φειδιππίδου 8 Αθήνα
Τηλ. : 210 6997774 - 210 7714391
Κιν. : 694 4771555
Email: k_katsoulis@yahoo.com
Ο χωριανός μας Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Κλέαρχος Κατσούλης είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη
και πρόσφατα άνοιξε Ιατρείο στην οδό Φειδιππίδου 8, στην
Αθήνα. Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

ΣΑΤΥΡΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

ΔΕΝ … ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ
ΛΕΦΤΑ
Υπήρχε χρήμα κάποτε
μας είπε… ο Γιωργίκας…
μα μόλις βγήκε… τά ’φαγε
μας είπε … ο Κωστίκας…
Υπάρχουνε χοντρά λεφτά
για «μίζες» και … «δωράκια»,
και τα … ημεροκάματα
λειψά στα μπατηράκια…
Υπάρχουν Γιώργο μου λεφτά
για τις … επιτροπές…,
αλλά οι κλέφτες «φύγανε»
και μπήκαν διακοπές…
Λεφτά για τους ημέτερους
πολλά στους υπαλλήλους
στους … αυλικούς να δίνετε,

νού Γρέκι». Τότε οι Σπινασιώτες ακροβολίστηκαν στα
υψώματα «Καντερέ» - «Βίγλες» και ο χορός της μάχης
που γινότανε με πολεμικά όπλα της εποχής, κυρίως
με γκράδες, άναψε.
Απ’ ό,τι η παράδοση αναφέρει, έλαβαν μέρος στη
σύγκρουση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ηλίας Αθ.
Κατσούλης, ο αδελφός του Μητράκος Κατσούλης,
ο οποίος διακρίθηκε, όπως και ο Γιώργος Λυρίτσης
(Μανώλης). Επίσης ο Κων. Ι. Βούλγαρης, ο Κώστας
Βούλγαρης (Καραμπίλιος), ο Δημήτρης Λιάπης (Κατσιαούνης), ο Γιώργος Γρηγ. Ζήσης, ο Κώστας Ι. Ζήσης, ο Δημήτριος Κ. Δήμος, ο Νικόλαος Γ. Καραμέτος,
ο Νικ. Καραβάνας, ο Κων. Ανδρ. Κατσούλης, ο Γεώργιος Ανυφαντής, ο Δημήτριος Αϋφαντής (Σάββας) και
άλλοι πολλοί των οποίων τα ονόματα από την πολυκαιρία ξεχάστηκαν.
Η μάχη κράτησε όλη μέρα. Λέγεται ότι ο ηρωϊκός Μητράκος με τον Μανώλη βροντοφώναζαν, σαν
άλλοι Κατσαντωναίοι, στους αντίμαχους να εγκαταλείψουν τα υψώματα, αλλά εκείνοι απαντούσαν με
ομοβροντίες. Τότε οι δικοί μας έθεσαν σε ενέργεια
πλαγιοκύκλωμα από τις θέσεις «Ρείκια» – «Αραπατσάκου». Κι ενώ ένας μαχητικός Ζωγλοπίτης έβαζε
ασταμάτητα από το ύψωμα «Σπανού Γρέκι» προς
το μέτωπο «Καντερέ», ο Μητράκος με τον Μανώλη
έρποντας σαν φίδια έφθασαν οπίσω του για να τον
πιάσουν στα χέρια, εκείνος όμως αιφνιδιάστηκε και
τράπηκε σε φυγή.
Τότε ο θρυλικός Μητράκος του φώναξε: «Δεν θέλουμε να σε σκοτώσουμε γείτονα, πήγαινε στο καλό
σου και να μην ξανάρθεις στον τόπο μας».
Στο ταμπούρι του έμειναν ως λάφυρα ένα παγούρι με νερό, ένας τρουβάς με ψωμί και τα πολεμοφόδια που διέθετε.
Η κοινότητα Σπινάσας υπέβαλλε μήνυση για την
αυτοδικία των Ζωγλοπιτών, οι οποίοι δικάστηκαν χωρίς να τους συμπαρασταθούν οι άλλοι κάτοικοι του
χωριού τους.
Έκτοτε οι σχέσεις μεταξύ των δύο Κοινοτήτων
ήταν πάντα φιλικές. Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργήθηκε και με τους Μαστρογιαννίτες (όχι όμως με γκράδες), οι οποίοι διεκδικούσαν κοινοτική μας έκταση
και η διαφορά μας λύθηκε με δικαστική απόφαση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό, που μας έστειλαν να δημοσιεύσουμε χωριανοί μας, είναι απόσπασμα από τις σελίδες 38 και
39, του βιβλίου «Η Ρίζα μας», των παπα-Γιώργη Δήμου και Ευαγγέλου Σπανού, έκδοση 1995.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΚΟΥΤΗΣ

Ειδικός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος
ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και
στις αισθητικές επεμβάσεις στο Καθολικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aggotrino e
Gemalli της Ρώμης.
Να τονίσουμε ξανά πως το Ιατρείο του αγαπητού χωριανού μας μεταφέρθηκε (εδώ κι
ένα σχεδόν χρόνο) από την οδό Κηφισίας
των Αμπελοκήπων στο Χαλάνδρι και η νέα
διεύθυνση είναι:
Οδός Πλάτωνος 1, πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι.
Τηλέφωνο: 210 7784701.

να … ρίχνουν και στους …
σκύλους.
Υπάρχουν εκεί χρήματα
για τους «κοπρίτες» όλους,
και μόνο τα ελλείμματα…
για τους φτωχούς βουκόλους.
Υπάρχουνε μαμούθ μισθοί
για κάποιους βολεμένους,
τα stage για τους άτυχους
κι απογοητευμένους…
Και για πολλούς «ανάπηρους»
η σύνταξη να βγαίνει…,
και άλλοι παίρνουν σύνταξη
κι ας είναι πεθαμένοι!!!
Υπάρχουν για τα κόμματα
χρήματα με … ουρά …
μα ΟΧΙ για τα φάρμακα
του γέρου φουκαρά.

Υπάρχουν ανομήματα
που βγήκαν στον αέρα
μα τα … σκεπάσαν γρήγορα
να μην τα βρεί η … μέρα.

Περί της ετυμολογίας
της ονομασίας του χωριού μας
«Σπινάσα» των Αγράφων

Α

πό τον ευρυτάνα ιστορικό ερευνητή και αναγνώστη
της εφημερίδας μας κ. Ανάργυρο – Γιάννη Μαυρομύτη, από το Καρπενήσι, που ως υπάλληλος άλλοτε, παλαιότερα της Νομαρχίας Ευρυτανίας, επισκέπτονταν τακτικά
το χωριό μας όσο ακόμα ανήκαμε διοικητικώς στο Νομό Ευρυτανίας, λάβαμε το παρακάτω κείμενο και το δημοσιεύουμε.
Μεταξύ άλλων γράφει τα εξής:
1) Ευχαριστώ θερμά για την αποστολή της εφημερίδας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» και σας συγχαίρω για την
πολύ καλή δουλειά που κάνετε για την προβολή και προώθηση
των θεμάτων της Νεράϊδας, καθώς και για την κοινωνική ζωή,
τα ιστορικά και όλα τα σχετικά με το χωριό σας, με το οποίο
συνδέομαι συναισθηματικά από δεκαετίες.
2) Ως προς την ετυμολογία της λέξης «Σπινάσα»:
Σέβομαι τις γνώμες που κατέθεσαν στο παρελθόν άλλοι,
όπως ο αείμνηστος Κώστας Ι. Ζήσης, και πρόσφατα ο κ. Ηλίας
Β. Σπινάσας. Αν και γνωρίζω ότι το έδαφος της ετυμολογίας
είναι ολισθηρό, θα προσπαθήσω να περπατήσω χωρίς να γλιστρήσω και να πέσω, παρουσιάζοντας, μέσα από τις στήλες
της εφημερίδας σας, τη δική μου εκδοχή, που είναι η εξής:
Η λέξη «σπινάσα» είναι (κουτσο-) βλάχικη. Τα τεκμήριά
μου:
α) Η περιοχή των Αγράφων από τους πρό της Τουρκοκρατίας χρόνους, μέχρι σχεδόν το 1750, αποτελούσε μέρος της
λεγόμενης «Μικρής Βλαχίας» και ήταν βλαχόφωνη. Περί
αυτού γράφει εκτενέστερα ο Σ. Ν. Λιάκος, στο: «Η καταγωγή των Αρμονίων», Θεσ/νίκη, 1965, 16, σημ. 68. Παράλληλα, και ο καθηγητής κ. Αχ. Λαζάρου, δέχεται το ίδιο, στη μελέτη του: «Επίγραμμα Ευγενίου και λατινοφωνία Ελλήνων»,
στο: “CUNAΞIC EVΓENIOC O AITΩLOC KAI H EΠOXH
TOY”… Πρακτικά… Αθήναι, 1968, σελ. 222-269.
β) Γιατί «σπινάσα» σημαίνει αγκαθότοπος:
1) Spina, λατιν. = άκανθα, spineus = ακανθώδης, Λεξικόν
Λατινοελληνικόν… Στέφ. Α. Κουμαννούδη… Έκδ. ΓΡΗΓΟΡΗ, ΑΘΗΝΑΙ. x. x., σελ. 886.
2) Σκίνου, σκίνι = άκανθα, εκ του λατιν. spina…, ρουμάν.
Spin… σκινόσου, επίθ. (spin)-νοασᾰ…= ακανθηρός, ακανθώδης, εκ του λατιν. spinosus… Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλαχικής Γλώσσης, Υπό Κων. Νικολαΐδου, Αθήναι, x. x.,
τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909, σελ. 483, 484.
3) Spin, spini…το αγκάθι, spinos-οασα, spinosi-oase,
αγκαθερός, αγκαθωτός. Ρουμανοελληνικό Λεξικό, Dictionar
Roman Neogrec, ETUDA DEMIURG, Συντάκτης: Lia BradChisacof, Stefan Stupca, Hristiana Vassou, x. x., σελ. 676.
4) Spinos, (spin-)-oasa, ακανθώδης, αγκαθερός, Σωκράτη Κοτολούλη, Ρουμανοελληνικόν Λεξικόν, Δωρικός, Αθήνα,
1976, σελ. 454.
Με αυτή τη ratio καταλήγω στο συμπέρασμα, ότι η λέξη
«Σπινάσα», είναι (Κουτσο-) Βλάχικη και σημαίνει αγκαθερός, αγκαθότοπος.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης.
Καρπενήσι, 26-5-2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε
θερμά τον ευρυτάνα ιστορικό ερευνητή και φίλο του χωριού μας,
κ. Ανάργυρο-Γιάννη Μαυρομύτη για τα σημαντικότατα τεκμηριωμένα στοιχεία που μας έστειλε σχετικά με την ετυμολογία του
χωριού μας σήμερα Νεράϊδας και στους αιώνες Σπινάσας των
Αγράφων. Τον ευχαριστούμε πολύ επίσης για τα καλά του λόγια
για την Εφημερίδα μας και για εμάς που την συντάσσουμε. Να
είναι πάντα καλά.

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ακούμε για απόρρητα
πολλά στην … Ελβετία,
και δίπλα μας ξυπόλητα
παιδιά στην ασιτία…
Ακούμε πρώην υπουργοί
να «κολυμπούν» στο χρήμα,
και άλλοι να αυτοκτονούν
για χρέη κι ’ναι κρίμα.

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

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δε-

Γι αυτό, προτού να τρελαθώ
γι’ αυτά κι άλλα που βλέπω
«ζουρλομανδύα» μόνος μου
θα πάω να … φορέσω …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΑΥΓΕΡΗΣ

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
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

● Ο Κώστας και η Περσεφώνη
Καραμέτου - Λούτα, κόρη της Ευφροσύνης και του Χρήστου Γ. Καραμέτου (εγγονή των αείμνηστων Περσεφώνης και Γεωργίου Καραμέτου),
απέκτησαν αγοράκι, την Δευτέρα
14 Μαρτίου 2011, στην Αθήνα όπου
και διαμένουν.
● Η Αδαμαντίνη και ο Αθανάσιος Κριαράς, γυιός της Ελένης Καφαντάρη, από το Μώλο Φθιώτιδας,
απέκτησαν δίδυμες κορούλες, την
Τρίτη 25 Μαΐου 2011, στην Αθήνα
όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

● Η Αγγελική και ο Κώστας Κατσούλης, γυιός της Σεβαστής και
του Νίκου Κατσούλη (Ιατρού), βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα
Σεβαστή την Κυριακή (του Θωμά) 1
Μαΐου 2011, στην Καρδίτσα όπου διαμένουν.
● Η Βασιλική και ο Κώστας Καστρίτσης, γυιός της Βασιλικής και
του Τρύφωνα Καστρίτση, βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους με τα
ονόματα Τρύφωνας και Μιχαήλ
– Άγγελος, την Κυριακή 8 Μαΐου

2011, στον Ωρωπό Αττικής όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

Καρδίτσα.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

● Πέθανε η Μερόπη Θάνου – Μπακογιώργου, κόρη των αείμνηστων
Περσεφώνης και Δημητρίου Θάνου,
σύζυγος του Κώστα Μπακογιώργου
και μητέρα του Δημήτρη, του Αντρέα
και της Μόρφως, σε ηλικία 77 ετών,
την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011, στην
Λαμία όπου κατοικούσε και έγινε η
κηδεία της την επομένη.
● Πέθανε η Γρηγορία Καραμέτου,
σύζυγος του Γεωργίου Ν. Καραμέτου (αδελφού του Επ. Πρ. Εφετών)
και μητέρα του Νίκου, του Βασίλη,
της Μαρίας, της Φωτεινής, της Δήμητρας, της Ιωάννας και της Παυλίνας – Αρετής, σε ηλικία 82 ετών,
την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011, στο
Βόλο όπου και έγινε η κηδεία της την
επομένη.
● Πέθανε ο Δημήτριος Βούλγαρης γυιός της Βιργινίας και του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη, σύζυγος της Αγγελικής και πατέρας της
Βιργινίας και του Γιώργου, σε ηλικία
58 ετών, την Τετάρτη 30 Μαρτίου
2011, στην Αθήνα όπου κατοικούσε
και η κηδεία του έγινε την επομένη
στο Κοιμητήριο Περιστερίου.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Η Βασιλική Καραμέτου, κόρη
της Ευφροσύνης και του Χρήστου
Καραμέτου (εγγονή των αείμνηστων
Περσεφώνης και Γεωργίου Καραμέτου), και ο Γιάννης Ντζιφέρης,
αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011, στην Αθήνα όπου και
διαμένουν.
Ευχόμαστε Καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

● Ο Κώστας Κωνσταντίνου γυιός
του Πέτρου Κωνσταντίνου και της
Ζωής Σπανού (εγγονός του αείμνηστου Δημητρίου Σπανού) και η Νίκη
Γραψοπούλου, παντρεύτηκαν την
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011, στην Αθήνα.
● Ο Δημήτριος Λιάπης (Πρόεδρος
Νεράϊδας) γυιός της Μαρίας και του
Κώστα Λιάπη (εγγονός του Γιάννη
Μακρή και του Δημήτρη Λιάπη), και
η Αικατερίνη Ακρίδα κόρη της
Στυλιανής και του Κων/νου Ακρίδα
από την Καρδίτσα, παντρεύτηκαν
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011, στην

Προσφορά εις μνήμην Δημητρίου Γ. Βούλγαρη

Εις μνήμην του αδελφού του Δημήτρη Γ. Βούλγαρη, ο Άγγελος Γ. Βούλγαρης προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ.
1294), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας –
Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Δημητρίου Γ. Βούλγαρη

Εις μνήμην του αδελφού του Δημήτρη Γ. Βούλγαρη και του
πατρός του Γεωργίου Βούλγαρη, ο Λάμπρος Γ. Βούλγαρης
προσέφερε το ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 68), για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Δημητρίου Βούλγαρη

Ο Τρύφωνας Καστρίτσης εις μνήμην του αξέχαστου φίλου και
συναδέλφου του Δημητρίου Γ. Βούλγαρη, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 296), για την αποπεράτωση του νέου
Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Ιουλίας Καραμέτου

Τα αδέλφια Κουσάνα, Δημήτριος, Ηλίας, Γιώργος, Νίκος
και Τασία Κυριάκη – Κουσάνα, προσέφεραν το ποσό των 250
ευρώ (αρ. απόδ. 150 & 293), εις μνήμην της αδελφής τους
Ιουλίας Καραμέτου – Κουσάνα, για την αποπεράτωση του
νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Ιουλίας Καραμέτου

Εις μνήμην της Ιουλίας Καραμέτου – Κουσάνα, η οικογένεια
Ευαγγέλου Ιωάν. Θάνου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για
τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για
την προσφορά.
Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Η Μαρία Ζήση – Σούλη, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ.
απόδ. 297), εις μνήμην των γονέων της Δήμητρας και Στεφάνου Ζήση και του αδελφού της Βασίλη Ζήση, για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην
Ιουλίας Καραμέτου

Η Ελευθερία Καραμέτου – Μακκόϋ, εις μνήμην της μητέρας της
Ιουλίας Αθ. Καραμέτου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ.
απόδ. 295), για την αποπεράτωση
του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην
Βασούλας Χαλάτση

Ο Λουκάς Ντερέκας, εις μνήμην
της Βασούλας Δ. Χαλάτση, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ.
απόδ. 294), για την αποπεράτωση
του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά
για την Εφημερίδα μας

Εις μνήμην του βαπτιστικού τους
Δημητρίου Γ. Βούλγαρη και της
αδελφής τους Μερόπης Θάνου Μπακογιώργου, η Περσεφώνη
και ο Γεώργιος Η. Ζήσης (Αγροφύλακας), προσέφεραν το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 1292), για
την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας – Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Κτηνοτροφικά
και Τυροκομικά
προϊόντα

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων

Δημήτριος
Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191

● Πέθανε η Βασούλα Χαλάτση, σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Χαλάτση
και μητέρα του Παναγιώτη (Τάκη)
και του Περικλή (Πέρη) Χαλάτση, σε
ηλικία 81 ετών, το Σάββατο 9 Απριλίου 2011, στην Αθήνα και η κηδεία
έγινε την Δευτέρα στο Κοιμητήριο
Παλ. Φαλήρου.
● Πέθανε η Ειρήνη Βούλγαρη, σύζυγος του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη και μητέρα του Αποστόλη, του
Ηλία και του Σπύρου, σε ηλικία 69
ετών, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011,
στα Σαραντάπορα όπου και έγινε η
κηδεία το Σάββατο.
● Πέθανε ο Ηλίας Αυγέρης γυιός
της Δήμητρας και του Κων/νου, σύζυγος της Δήμητρας (το γένος Κούκου απ’ τα Κουκέϊκα) και πατέρας
της Μαρίας, σε ηλικία 89 ετών, την
Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, στο Λογγό
Φθιώτιδας όπου διέμενε και έγινε η
κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Κωσταντία Παπαδάκη κόρη της Ασπασίας και του Ηλία
Παπαδάκη και αδελφή του Σεραφείμ, σε ηλικία 64 ετών, την Τρίτη
7 Ιουνίου 2011, στην Καρδίτσα και η
κηδεία έγινε την Τετάρτη στα Σαραντάπορα.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Προσφορά στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας

Ο Γιώργος Κ. Κόκκινος, εις μνήμην του πατρός του,
συγγενών αλλά και φίλων χωριανών του, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά.
Προσφορά για το Μοναστήρι Νεράϊδας

Ο Νίκος Μακρής από το Μεγαλάκκο, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού της
Παναγίας (Μοναστήρι) Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Η Μαρία Τζαγκαράκη, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 67), εις μνήμην των γονέων της Γεωργίου και Δέσποινας και του συζύγου της Γεωργίου
Τσώρου, για την αποπεράτωση του Νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ (αρ. απόδ. 292), για
την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Ευχαριστήριο

Η κόρη Ελευθερία και ο σύζυγός της Ρόμπερτ, τα εγγόνια Αθανάσιος και Ροννέλα, ευχαριστούμε θερμά και
μέσα από την εφημερίδα του χωριού μας, όλους όσους
μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, για την πολυαγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Ιουλία Αθ. Καραμέτου.

Ευχαριστήριο

Η σύζυγος Αγγελική, τα τέκνα Βιργινία και Γεώργιος,
η μητέρα Βιργινία και τα αδέλφια Βικτώρια, Βασιλική, Λάμπρος, Χαρούλα και Άγγελος, ευχαριστούμε
θερμά και μέσα από την εφημερίδα του χωριού μας,
όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας,
για τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γυιό και
αδελφό Δημήτριο Γ. Βούλγαρη.
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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ξης και Ανταγωνιστικότητας, με
το οποίο ζητούσε την εκταμίευση
ποσού 3.179.724 € για την αποπληρωμή έργων του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος Βιώσιμης
Ανάπτυξης «ΠΙΝΔΟΣ» για τους
3 νομούς (Τρικάλων, Καρδίτσας
& Ευρυτανίας) των 2 Περιφερειών
(Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας).
Μεταξύ των 11 έργων του
νομού Ευρυτανίας, ήταν και το
«Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Κορίτσα – Τριφύλλα
– όρια νομού Καρδίτσας (θέση
Πλατανόρεμα)», για το οποίο
απαιτούνται ακόμα 102.000 €,
όπως έγραψαν οι Καρπενησιώτικες
εφημερίδες. Αυτό το ποσό έλειπε
και δεν ασφαλτοστρώθηκε ακόμα
το κομμάτι από Τριφύλλα «Σπίτι
Διαβάτη» έως Πλατανόρεμα.
Μεταξύ των 10 έργων του νομού Καρδίτσας, ήταν και το «Κατασκευή οδού Νεράϊδα – Τριφύλλα», διαβάσαμε την επόμενη
μέρα (19.4.2011) στις εφημερίδες
της Καρδίτσας, για το οποίο δεν
έγραφαν όμως το ακριβές ποσό που
δίδεται αλλά τόνιζαν πως το συνολικό ποσό που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των ημιτελών έργων
ήδη εγκρίθηκε, δόθηκε.
Από την ίδια την νομαρχία
Καρδίτσας ενημερωθήκαμε, εκείνες τις μέρες, πως αμέσως μετά
το Πάσχα θα καταβληθεί προσπάθεια να ξεκινήσει πάλι εργασίες ο
εργολάβος στο τμήμα, ώστε να το
ασφαλτοστρώσει μέχρι το καλοκαίρι, αφού τα χρήματα που απαιτούνταν ήδη εγκρίθηκαν.
Σε νέα επικοινωνία που είχαμε στις 24.5.2011, με την Νομαρχία μας είπαν πως θα πιέσουν τον
εργολάβο να αρχίσει πάλι σύντομα
εργασίες.
● Να επαναλάβουμε επίσης
(και σε αυτό το φύλλο), την σημαντικότατη συνάντηση που είχαν

στη Νομαρχία Καρδίτσας, αρχές
Μαρτίου (4.3.11), ο βουλευτής
Καρδίτσας και πρώην Υφυπουργός
κ. Ταλιαδούρος και ο χωριανός μας
ιατρός Ν. Κατσούλης με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, όπου ο
κ. Τσιάκος ενημερώθηκε πλήρως
για την σπουδαιότητα κατασκευής του τελευταίου εναπομείναντος
τμήματος Νεράϊδα - Γιαννουσέϊκα
για την ολοκλήρωση του οδικού
άξονα Καρπενησίου – Λ. Πλαστή-

Προυσό

ρα. Ευχαριστούμε θερμά για ακόμα
μια φορά τον κ. Ταλιαδούρο που
έθεσε το ζήτημα, τον κ. Τσιάκο που
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Ο καθαρισμός του οδικού τμήματος
Νεράϊδα – Μοναστήρι - Γιαννουσέϊκα

Σ

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας
(6 Απρίλη 2011), μετά από
επικοινωνία που είχαν μαζί μου
κάτοικοι της Νεράϊδας για την
ανάγκη καθαρισμού του οδικού
τμήματος ΝΕΡΑΪΔΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ, με τις
καλύτερες προθέσεις ενημέρωσα
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να μεριμνήσει για την αποκατάσταση
της βατότητας.

Ο παρευρισκόμενος Κοινοτάρχης Νεράϊδας, διαβεβαίωσε
το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο
δρόμος καθαρίστηκε από τον ίδιο
και δεν έχει πρόβλημα.
Το Σάββατο 8.4.2011, επισκέφθηκαν το οδικό τμήμα άνθρωποι της Νεράϊδας που υπηρέτησαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
διαπίστωσαν ότι ο δρόμος είναι
ακαθάριστος!!!
Τελικά ο Πρόεδρος την Τρίτη 12.4.2011 ξανακαθάρισε τον
δρόμο που είχε καθαρίσει πρίν
μια εβδομάδα!!! χρεώνοντας προφανώς νέες ώρες εργασίας στον
Δήμο!
Παρακαλώ τον νεοεκλεγέντα
Κοινοτάρχη, που αναλαμβάνει και
εργασίες στον Δήμο ως κάτοχος
μηχανημάτων, να φροντίσει να

αναγνώρισε την προτεραιότητά του
και τον αγαπητό χωριανό μας Νίκο
που παραβρέθηκε στη συνάντηση.
● Να αναφέρουμε και κάτι
που διαβάσαμε και μας ανησύχησε για αντίστοιχο έργο του «ΠΙΝΔΟΣ» της περιοχής μας Αγράφων.
Πρόκειται για το δρόμο «Τροβάτο – όρια νομού Καρδίτσας» που
ασφαλτοστρώθηκαν μερικά χιλιόμετρά του τον Αύγουστο του 2010.
Σε κείμενα της εφημερίδας του

κάνει σωστά τη δουλειά του και
να είναι ειλικρινής τουλάχιστον
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τσαντήλας Βασίλης

Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ:
Αγαπητέ μας πρώην Δήμαρχε και
νυν Δημοτικέ Σύμβουλε, το 1998
που εκλεγήκατε Δήμαρχος επί «Καποδίστρια», παραλάβατε τον δρόμο
αυτό σε αρίστη κατάσταση, με τα
τεχνικά και τα αυλάκια του καθαρά
το δε οδόστρωμα χαλικοστρωμένο
τέλεια με χοντρά και ψιλά χαλίκια,
σαν άσφαλτο, με άριστη βατότητα για τα Ι. Χ. αυτοκίνητα. Στα 12
χρόνια «Καποδίστρια» (8 χρόνια
Δήμαρχος και 4 χρόνια Αξιωματική
Αντιπολίτευση) ο δρόμος εγκαταλείφθηκε. Ποτέ δεν στείλατε μηχάνημα να καθαρίσει καλά και να
συντηρήσει σωστά αυτό το δρόμο.
Χρόνια ολόκληρα αφήσατε βουλωμένα τα τεχνικά και τα αυλάκια
του τα οποία ακόμα παραμένουν
έτσι. Ο οποίος δρόμος σήμερα θα
ήταν άσφαλτος αν δεν παίρνατε τις
500.000 € να τις πάτε στον Ίταμο.
Μάλλον λοιπόν ένα μεγάλο συγνώμη μας οφείλετε!

Τροβάτου «Ο Νοσταλγός», στα
τεύχη 125/ΣΕΠΤ 2010 & 126/ΔΕΚ
2010, έμπαιναν ερωτήματα όπως:

Γιατί μόλις μετά από 4 μήνες η
άσφαλτος σε μερικά σημεία καταστράφηκε; Γιατί δεν έπεσε άσφαλτος σε όλα τα κομμάτια του ενώ σ’
αυτά είχαν στρωθεί όλα τα χαλίκια
του; Τι προέβλεπαν οι μελέτες για
τα νερά; Έγιναν τα έργα σύμφωνα
με τις μελέτες; Καταλήγοντας πως
οι αρμόδιοι δεν πρέπει να παραλάβουν το έργο…
● Δημοσιεύματα είχαμε πρίν
το Πάσχα στις εφημερίδες της Καρδίτσας σχετικά με την αθλιότητα
του δρόμου Νεράϊδα – Μοναστήρι. Την Παρασκευή 15.4.2011 ο
τέως Δήμαρχος Ιτάμου και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας με
κείμενό του εγκαλούσε τον Κοινοτάρχη Νεράϊδας πως δεν καθάρισε
σωστά τον δρόμο αυτό. (Ολόκληρο
το δημοσίευμα θα το βρείτε ξεχωριστά). Την επομένη μέρα Σάββατο
(του Λαζάρου) 16.4.2011 ο Κοινοτάρχης Νεράϊδας με κείμενό του
απαντούσε πως καθάρισε το δρόμο
αλλά για όλα φταίει… «η φύσις του
εδάφους…». (ξεχωριστά θα βρείτε
ολόκληρο κι αυτό το δημοσίευμα).
Λόγω έλλειψης χώρου δεν θα σχο-

λιάσουμε από εδώ τα (εξωφρενικά)
γραφόμενα στα κείμενα αυτά. Το
επί της ουσίας σχόλιό μας θα το
βρείτε σε σημείωση κάτω από κάθε
δημοσίευμα. Πάντως καλή ήταν
αυτή η δημοσιότητα (έστω κι έτσι
που έγινε) γιατί έμαθε όλη η Καρδίτσα τα χάλια αυτού του δρόμου.
● Όσον αφορά τώρα το τμήμα
Νεράϊδα – Τριφύλλα να κλείσουμε με μια επισήμανση και ταυτόχρονα θερμή παράκληση: Τα έργα
θα αρχίσουν σύντομα, όπως είπαν
από τη Νομαρχία, ίσως να άρχισαν
ήδη, στο τελευταίο και πιο δύσκολο
μικρό κομμάτι που απέμεινε πάνω
απ’ το χωριό. Όλοι μας πρέπει να
αφήσουμε το σκαπτικό μηχάνημα
να πάρει δυο μέτρα μπάζα απ’ την
άκρη του χωραφιού – οικοπέδου
μας ώστε να μπορούν να διασταυρώνονται άνετα δυο αυτοκίνητα σ’
όλα τα σημεία του. Εμείς οι ίδιοι,
τα παιδιά και τα εγγόνια μας θα
περνούν σ’ αυτό το δρόμο. Αν δυσκολεύονται να περνούν θα μας
«αναθεματάν» ενώ αν περνούν
άνετα θα μας «μακαρίζουν»…
Νεράϊδα 12.6.2011
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Σχετικά με τον καθαρισμό του οδικού τμήματος Νεράϊδα – Μοναστήρι – Γιαννουσέϊκα
● Οφειλόμενη απάντηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Νεράϊδας κ. Δημ. Λιάπη στον Δημοτικό Σύμβουλο Καρδίτσας και
πρώην Δήμαρχο Ιτάμου κ. Βασ.
Τσαντήλα
Κύριε Δ/ντά
Με έκπληξη διάβασα στην έγκριτη εφημερίδα σας επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Καρδίτσας και
πρώην Δημάρχου Ιτάμου κ. Βασίλη
Τσαντήλα με θέμα τον καθαρισμό
του οδικού τμήματος Νεράϊδα – Μοναστήρι – Γιαννουσέϊκα που ούτε
λίγο ούτε πολύ με κατηγορεί ότι είπα
ψέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για
το εάν ο δρόμος είχε καθαριστεί και
δεν είχε πρόβλημα.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας και τη σωστή ενημέρωση των
αναγνωστών σας, θέλω να διευκρινίσω τα εξής:
1. Αυτό που είπα στο Δημοτικό
Συμβούλιο είναι ότι ο δρόμος είχε καθαριστεί την προηγούμενη εβδομάδα και ότι σε εμένα, ως Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας δεν έγινε κάποια
αναφορά από κάτοικο της Νεράϊδας
ή διερχόμενο ότι το συγκεκριμένο
οδικό τμήμα είχε εκείνη την ημέρα
πρόβλημα βατότητας, ώστε να παρέμβουμε για τον καθαρισμό του.
2. Για όσους δεν γνωρίζουν, το
συγκεκριμένο τμήμα λόγω της φύσης του εδάφους αντιμετωπίζει πρόβλημα βατότητας σχεδόν σε κάθε
κακοκαιρία. Αυτό ο κ. Τσαντήλας θα
πρέπει να το γνωρίζει καλά, καθώς

ο δρόμος επί δύο μήνες πρίν αναλάβουμε καθήκοντα παρέμενε κατά το
μεγαλύτερο διάστημα κλειστός.
Ακόμα και σε κανονικές συνθήκες πάντως ο δρόμος δεν είναι βατός
από χαμηλά οχήματα. Εμείς σε συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα παρεμβαίνουμε
αμέσως μόλις αντιλαμβανόμαστε
οι ίδιοι ή ενημερωνόμαστε για την
ύπαρξη προβλήματος.
3. Πράγματι όπως αναφέρει ο κ.
Τσαντήλας, ο δρόμος καθαρίστηκε
την Τρίτη 12.4.2011, πάντα σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
κ. Λάμπρο Τσιούκη που έχει τον πλήρη έλεγχο κάθε κίνησης του μηχανήματος και από όσο γνωρίζω έχει
άριστη συνεργασία με όλους τους
Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, της
οποίας έχει την ευθύνη.
Όσον αφορά τα υπονοούμενα
που αφήνει ο πρώην Δήμαρχος Ιτάμου στο τέλος της επιστολής του έχω
να πώ ότι η κοινωνία μας είναι μικρή
και γνωρίζει το ήθος και την ποιότητα του καθενός μας. Γι’ αυτό και τα
υπονοούμενα του πρώην Δημάρχου
δεν με αγγίζουν. Οι συγχωριανοί μου
που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και τους ευχαριστώ για μια
ακόμα φορά γι’ αυτό, γνωρίζουν ότι
αγωνίζομαι χωρίς ιδιοτέλεια για τα
προβλήματα του χωριού μας.
Είναι ακόμη σημαντικό να αναφέρω ότι από την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή παραλάβαμε προβλήματα, για τα οποία θα δώσω ανα-

λυτικά στοιχεία στη δημοσιότητα,
αφού πρώτα ενημερώσω αναλυτικά
τους κατοίκους των τριών οικισμών,
(Νεράϊδας, Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου) που έχω την μεγάλη τιμή να
εκπροσωπώ».
Με τιμή
Δημήτρης Λιάπης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
Νεράϊδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ:
Αγαπητοί μας εκλεγμένοι επί «Καλλικράτη» να σας θυμίσουμε πως οι
πρώτες (και καθοριστικές για την
4ετία) 100 μέρες ήδη έχουν περάσει
και επί της ουσίας δεν κάνατε απολύτως τίποτα γι’ αυτό το δρόμο στον
οποίο επειγόντως πρέπει: να ξεβουλώσουν τα τεχνικά στα «Προσήλια» (που είναι βουλωμένα χρόνια
τώρα), να αποκατασταθεί με τεχνικό
έργο (εσωτερικές αποστραγγιστικές
σωλήνες και τοιχοποιία με ξερολιθιές
από κάτω καλυμμένη με σίτες όπως
ακριβώς έγινε στον από πάνω δρόμο) η κατολίσθηση στο Βαρκό, να
καθαριστούν τα παντού βουλωμένα αυλάκια, να γίνει μεγάλο τεχνικό
ή μικρή γέφυρα στο «Κατνόρεμα»
και να πέσει χαλίκι στα σημεία που
τα νερά των βροχών το έχουν παρασύρει. Άνετα όλα αυτά μπορούν να
γίνουν με τα μηχανήματα του Δήμου
μας. Απαιτούμε να γίνουν επειγόντως
αυτά γιατί μόνον έτσι θα αποκατασταθεί η βατότητα στον τόσο σημαντικό αυτό δρόμο της περιοχής μας.
Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί!
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Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου
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μας συγχαίρουν γι’ αυτό.
Οι μεγάλες εφημερίδες της
Καρδίτσας αλλά και της Ευρυτανίας δημοσίευσαν ολόκληρο το
κείμενό μας και τις ευχαριστούμε
θερμά. Η καθημερινή εφημερίδα
«Πρωϊνός Τύπος» της Καρδίτσας
δημοσίευσε ολόκληρο το κείμενο
το Σάββατο (Λαζάρου) 16.4.2011,
καλύπτοντας όλη τη σελίδα 6, σε
έξι στήλες με μεγάλο τίτλο. Το
κείμενο δημοσίευσε και η επίσης
μεγάλη Καρδιτσιώτικη καθημερινή εφημερίδα «Νέος Αγών» την
ίδια μέρα. Η εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός» της Ευρυτανίας (αρ. φύλ. 450/Μ. Τετάρτη
20.4.2011) όχι μόνο δημοσίευσε
ολόκληρο το κείμενο (μαζί με φωτογραφία από τη θέση «Ζάχενας»
όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα), αλλά πρόσθεσε και δικά της
επιπλέον σχόλια - παρέμβαση, τα
οποία θα παρουσιάσουμε σε ξεχωριστό κείμενο. Είχε δε τίτλο στην
πρώτη της σελίδα: «Υπάρχουν
ελπίδες για τον Παραμεγδόβιο;»
και υπότιτλο: «Τι έγινε και τι δεν

έγινε μέχρι τώρα για το σπουδαίο αυτό έργο».
● Ο Βουλευτής Καρδίτσας
και πρώην Υφυπουργός κ. Σπ. Ταλιαδούρος έκανε ερώτηση στη
Βουλή την Δευτέρα 23.5.11, προς
τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ ρωτώντας εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει το τελευταίο εναπομείναν
τμήμα Νεράϊδα - Μαυρομμάτα
του Παραμεγδόβιου. Τον ευχαριστούμε όλοι θερμά (και μέσω της
εφημερίδας μας) ευχόμενοι το ίδιο
να κάνουν κι άλλοι βουλευτές.
Σε ξεχωριστό κείμενο θα βρείτε
ολόκληρη την ερώτηση που πήρε
μεγάλη δημοσιότητα σε μπλόγκ
και εφημερίδες των 2 νομών. Την
Τετάρτη 25.5.11 η ευρυτανική
εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός» είχε πρωτοσέλιδο μεγάλο
τίτλο «Ελπίδες για τον Παραμεγδόβιο» όπως φαίνεται και στη
φωτογραφία. Την ερώτηση δημοσίευσε και η άλλη καρπενησιώτικη εφημερίδα «Ευρυτανικά Νέα»
(445/25.5.11). Στην ερώτηση αυτή
ήρθε απάντηση από το ΥΠΟΜΕΔΙ στις 2.6.2011 την οποία δημοσίευσαν (8.6.2011) όλες οι εφημε-

Πρωτοσέλιδο του «Ευρυτανικού Παλμού» της 25.5.2011.

ρίδες και τα Blog Καρδίτσας και
Ευρυτανίας λαμβάνοντας τεράστια δημοσιότητα. Την απάντηση
δημοσιεύουμε κι εμείς ολόκληρη
σε ξεχωριστό κείμενο.
● Ο τέως Δήμαρχος Ιτάμου
και νυν Δημοτικός Σύμβουλος
Καρδίτσας κ. Β. Τσαντήλας (λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία
της εφημερίδας μας), την Μ. Τετάρτη 20.4.2011, πήγε στη Λάρισα όπου συναντήθηκε με στελέχη
της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και
ενημερώθηκε για το που βρισκόμαστε σήμερα σχετικά με το μεγάλο αυτό έργο. Τα στοιχεία, που
δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες
της Καρδίτσας την Μ. Πέμπτη
21.4.2011, συμφωνούν και επιβεβαιώνουν αυτά που γράφαμε και
θα τα βρείτε σε ξεχωριστό κείμενο μαζί με όλο το σχετικό δελτίο
τύπου.
● Στις 14.4.2011 ο «Ευρυτανικός Παλμός» γράφοντας σχετικά με μια κορυφαία κομματική
σύσκεψη που είχαν στην Αθήνα
(5.4.2011) παρουσία του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα για Ευρυτανικά θέματα, η
παρευρισκομένη εκεί Γ. Γ. Αποκ/
νης Δ/σης Στερεάς & Θεσσαλίας
κ. Γερακούδη είπε για τον Παραμεγδόβιο ότι «… οι πιστώσεις
υπάρχουν και ότι το έργο θα είναι
έτοιμο προς δημοπράτηση περί τα
τέλη του έτους…». Σε αντίστοιχη
σύσκεψη, που όπως διαβάσαμε
έγινε στις 2.4.2011 στην Αθήνα,
για Θεσσαλικά ζητήματα δεν αναφέρθηκε δυστυχώς τίποτα για τον
Παραμεγδόβιο ενώ συζητήθηκαν
όλα τα άλλα έργα – δρόμοι της
Θεσσαλίας. Γιατί οι εκλεγμένοι
κυβερνητικοί του νομού μας δεν

Ερώτηση στη Βουλή για τον Παραμεγδόβιο

Ο

Να χρηματοδοτηθεί το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας - Αγρινίου
Ζητά με ερώτησή του στη Βουλή ο κ. Σπύρος Ταλιαδούρος

Βουλευτής και τ. Υφυπουργός Παιδείας
κ. Σπύρος Ταλιαδούρος με ερώτησή του
που κατέθεσε (23.5.2011) στη Βουλή
προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Ρέππα, ζητά την χρηματοδότηση του
τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου, αφού τόσο
η κατασκευή του δρόμου αυτού, γνωστού ως
Παραμεγδόβιου όσο και η κατασκευή της γέφυρας του Μέγδοβα παραμένει ακόμη στα χαρτιά.
Ειδικότερα, η ερώτηση του κ. Ταλιαδούρου
είναι η εξής:
«Η κατασκευή του Επαρχιακού δρόμου
μεταξύ Νεράϊδας της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας και Μαυρομμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αποτελεί πάγιο και
δίκαιο αίτημα των κατοίκων των χωριών του
νότιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας και του βόρειου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, που μέχρι
σήμερα, τους περισσότερους μήνες του χρόνου,
στερούνται οποιασδήποτε πρόσβασης και βατότητας, αφού τόσο η κατασκευή του δρόμου του
Παραμεγδόβιου όσο και η κατασκευή της γέφυρας του Μέγδοβα παραμένει ακόμη στα χαρτιά.
Ειδικότερα, το 2007 σε συνάντηση φορέων
Καρδίτσας και Ευρυτανίας στην τοποθεσία «Ζάχενας», όπου θα γίνει η Γέφυρα του Μέγδοβα,
οι Νομάρχες των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων,
οι αρμόδιοι μηχανικοί των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μηχανικοί Μελετητικών ιδιωτικών γραφείων, Δήμαρχοι και Πρόεδροι της ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου
αποφάσισαν ομόφωνα την αναγκαιότητα κατασκευής του επαρχιακού δρόμου στην υπάρχουσα χάραξη και αποφασίστηκε η υλοποίηση του
έργου με πιστώσεις και των δύο Περιφερειών,
για τη σύνταξη της οριστικής Προμελέτης του
έργου και στόχο την ένταξη του συνόλου του έρ-

γου στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Από
τότε μέχρι τον Ιούνιο του 2009, για τη σύνταξη
της οριστικής Προμελέτης του έργου ολοκληρώθηκαν οι Προμελέτες και τα Περιβαλλοντικά,
η Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, η Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη, η προκαταρκτική
Μελέτη της Γέφυρας του Μέγδοβα, η Μελέτη
της Οδού μέχρι το στάδιο της Προμελέτης και
έχει εγκριθεί από τις δύο Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ τον Σεπτέμβριο
του 2010 έγιναν και οι τελευταίες μετρήσεις για
τη σύνταξη της Τελικής Οριστικής Μελέτης του
έργου. Για την προώθηση των μελετών το 2009,
ο τότε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθ. Μπούρας ενέκρινε πίστωση 500.000
ευρώ.
Ο προϋπολογισμός του μελετώμενου έργου
για το τμήμα Νεράϊδα μέχρι Γέφυρα Μέγδοβα
είναι ύψους 15.000.000 ευρώ (14.300.000 ευρώ
για το δρόμο και 700.000 ευρώ για τη Γέφυρα)
και η ένταξή του στο ΕΣΠΑ αποτελεί επιδίωξη
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου αυτό
να υλοποιηθεί.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει
στην χρηματοδότηση και υλοποίηση του
Επαρχιακού δρόμου Νεράϊδας Καρδίτσας και
Μαυρομμάτας Ευρυτανίας για να βγεί επιτέλους η περιοχή από την απομόνωση;».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του
νομού μας κ. Σπύρο Ταλιαδούρο που κατέθεσε
αυτή την ερώτηση στη Βουλή. Με το μέγα αυτό
ζήτημα περιμένουμε να ασχοληθούν και όλοι
οι άλλοι Βουλευτές των νομών που διέρχεται ο
Παραμεγδόβιος. Γιατί δεν ενδιαφέρονται, έστω
καταθέτοντας ερωτήσεις στη Βουλή;

Η φωτογραφία, που μαζί με το κείμενο δημοσίευσε ο «Ευρυτανικός Παλμός»
(20.4.2011), από τη θέση «Ζάχενας» όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα.

έθεσαν θέμα Παραμεγδόβιου;
● Στις 4.5.2011 σε επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο
Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ (πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ) μας είπαν πως δόθηκε εντολή να προχωρήσει το
έργο… να ολοκληρωθεί σύντομα
η μελέτη του τμήματος…
● Στις 13.5.2011 σε συνέντευξη που έδωσε στον «Ευρυτανικό
Παλμό» ο Αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας κ. Β. Καραμπάς αναφερόμενος στα 3 μεγάλα έργα
της Ευρυτανίας (Παραμεγδόβιος
- ΛΑ.Κ.Α. – τουριστική αξιοποιήση Λίμνης Κρεμαστών) είπε για
το πρώτο: «Για τον Παραμεγδόβιο
δρόμο, η κ. Γερακούδη ήδη έχει
ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες και
ελπίζουμε μέσα στο 2011 να έχουν
ολοκληρωθεί οι μελέτες και να
γίνουν οι χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων τμημάτων». Για τα άλλα
2 είπε πως διεκδικούν χρήματα για
τις μελέτες τους.
● Στις 20.5.2011 σε συνέντευξη που έδωσε στον «Ευρυτανικό
Παλμό» ο βουλευτής Ευρυτανίας
κ. Η. Καρανίκας, σε σχετική ερώ-

τηση για τον Πραμεγδόβιο είπε:
« η Υπερπεριφερειάρχης Θεσσαλίας – Στερεάς κ. Γερακούδη, με
την οποία συναντήθηκα πρίν από
2 μήνες περίπου, μου είπε πως σε
8 μήνες το έργο θα είναι ώριμο
πρός δημοπράτηση. Ήδη υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση για να
φτιάξουν εκείνα τα εναπομείναντα
18 χιλιόμετρα (Μαυρομμάτα –
Νεράϊδα) για να γίνει επιτέλους η
σύνδεση».
Κλείνοντας ευχαριστούμε
θερμά για ακόμα μια φορά, μέσα
και απ’ την εφημερίδα μας, τον κ.
Ταλιαδούρο, τον κ. Μαγκριώτη,
τον κ. Καρανίκα, τον κ. Καραμπά,
την κ. Γερακούδη, τον κ. Τσαντήλα αλλά περισσότερο όλες τις
εφημερίδες και τις ενημερωτικές
ιστοσελίδες Καρδίτσας και Ευρυτανίας, που με τόση προθυμία
δημοσίευσαν όλα αυτά τα σχετικά
με τον Παραμεγδόβιο κείμενα, δίνοντας έτσι τεράστια δημοσιότητα
στο μεγάλο αυτό ζήτημα για την
περιοχή μας. Ο τιτάνιος αγώνας
συνεχίζεται…
Νεράϊδα 10.6.2011

Απάντηση του Υπουργείου για τον Παραμεγδόβιο
Στην Ερώτηση του Βουλευτή Καρδίτσας κ. Ταλιαδούρου

● Θα επιδιωχθεί η ένταξη κατασκευής του τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου, σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα μετά την
ολοκλήρωση των σχετικών μελετών.
● Έως 30-6-2011 θα παραδοθεί η μελέτη της γέφυρας Μέγδοβα και θα επιδιωχθεί η ένταξη κατασκευής της γέφυρας
σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο

Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γ. Μαγκριώτης, απαντώντας (2.6.11) στην
Ερώτηση (23.5.11) του Βουλευτή και τ.
Υφυπουργού Παιδείας, κ. Σπύρου Ταλιαδούρου, σχετικά με την χρηματοδότηση
και υλοποίηση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα,
της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου (γνωστής ως Παραμεγδόβιας), που αποτελεί πάγιο, δίκαιο και χρόνιο αίτημα των
κατοίκων της περιοχής, απαντά μέσω του
εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ότι θα επιδιωχθεί η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την ολοκλήρωση των
σχετικών μελετών που διενεργούνται και
επιβλέπονται από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στο πλαίσιο τρέχουσας σύμβασης.
Ειδικότερα, η απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
κ. Γ. Μαγκριώτη, είναι η εξής:
● «Η υπηρεσία μας επιβλέπει την εκπόνηση μελέτης του τμήματος από οικισμό Νεράϊδας μέχρι γέφυρα Μέγδοβα, της
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Καρπενησίου – Αγρινίου. Η εν λόγω σύμβαση έχει
ως αντικείμενο την μελέτη οδοποιίας για

την βελτίωση του υπάρχοντος χωματόδρομου, καθώς και την μελέτη της γεφύρωσης
του ποταμού Μέγδοβα, ώστε να επιτευχθεί
η οδική σύνδεση των δύο περιοχών.
Εγκρίθηκε η αναγνωριστική μελέτη
οδοποιίας και η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δόθηκε εντολή για εκπόνηση προμελέτης οδοποιίας, οριστικής
γεωλογικής μελέτης καθώς και προκαταρκτικής μελέτης τεχνικού και προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών για τη γέφυρα
Μέγδοβα, οι οποίες πρόκειται να παραδοθούν έως 30-6-2011.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας σύμβασης
θα υλοποιηθούν η Μ.Π.Ε., η οριστική μελέτη οδοποιίας επί μήκους 1 χιλιομέτρου,
που αφορά στις προσβάσεις της γέφυρας
του Μέγδοβα, η οριστική μελέτη της υπόψη γέφυρας και η γεωτεχνική μελέτη που
αφορά στη γέφυρα, ώστε να καταστεί εφικτή τουλάχιστον η κατασκευή της γέφυρας
και των προσβάσεών της.
Με την ολοκλήρωση των ως άνω μελετών, θα επιδιωχθεί η ένταξη του έργου σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό συνοδευόμενο με φωτογραφία της θέσης «Ζάχενας»
και χαρτών της περιοχής που διέρχεται ο
Παραμεγδόβιος, δημοσιεύτηκε σε όλες τις
εφημερίδες και τα Μπλόγκ Καρδίτσας και
Ευρυτανίας, την Τετάρτη 8.6.2011. Τους
ευχαριστούμε όλους θερμά για την δημοσιότητα που έδωσαν στο ζήτημα καθώς
επίσης ευχαριστούμε και τον Βουλευτή
Καρδίτσας κ. Σπ. Ταλιαδούρο που με
αφορμή την ερώτησή του στη Βουλή το
μέγα αυτό θέμα πήρε μεγάλη έκταση και
δημοσιότητα.
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Η Σπινάσα το 1454 - Ποιοί κατοικούσαν στο χωριό μας

Η

ιστορία του χωριού
μας χάνεται στα
βάθη του χρόνου.
Αποδεικτικά στοιχεία για το
χρόνο ίδρυσής του, για το
πως πήρε το όνομά του και
ποιοι ήταν οι πρώτοι κάτοικοί του δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν αφηγήσεις των κατοίκων, που
μεταφέρονται από γενιά σε
γενιά, αλλά δεν μπορούμε
να βασιστούμε σε αυτές και
να τις δεχτούμε ως απόλυτα
αληθείς. Μόνο οι βρύσες, τα
γεφύρια και κάποια κτήρια,
όπως το Μοναστήρι της Παναγίας, θα μπορούσαν να
μας διηγηθούν μέρος της
ιστορίας του αλλά φυσικά
αυτά δεν μπορούν να μιλήσουν.
Στους αιώνες πολλοί άνθρωποι συνέδεσαν τη ζωή τους
με τον τόπο της Σπινάσας. Περπάτησαν όπου κι εμείς σήμερα,
έβλεπαν κάθε μέρα τα βουνά
και τα ποτάμια που βλέπουμε κι
εμείς σήμερα, εργάστηκαν και
έζησαν σ’ αυτό τον τόπο. Χιλιάδες άνθρωποι ήλθαν και παρήλθαν από το χωριό μας, πολλοί
όμως απ’ αυτούς δεν συνέχισαν
με την παρουσία τους, μέσω των
επόμενων γενεών, τη σχέση τους
με το χωριό μας. Όπως προκύπτει από διάφορα στοιχεία και
ένα από αυτά είναι οι Φορολογικοί Κατάλογοι, που συνέταξαν οι Τούρκοι κατακτητές τα
έτη 1454 – 1455, μια σειρά από
ονόματα (επώνυμα) ανθρώπων
δεν επιβίωσαν μέχρι τις μέρες
μας και αυτό μας ενισχύει την
άποψη πως οι πρόγονοί μας, με
τα ίδια με εμάς επώνυμα, πρέπει
να ήρθαν στη Σπινάσα μετά την
Επανάσταση του 1821. Φαίνεται
πως άλλος κόσμος ζούσε στο
χωριό μας πρίν την Επανάσταση του ’21 κι άλλος μετά. Γραπτά
στοιχεία για το γιατί δεν έχουμε
μέχρι στιγμής.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις
γραπτές ιστορικές πηγές το χωριό μας πρωτοσυναντάμε στο
Δεφτέρι (defter) της Τουρκικής
Απογραφής του Σαντζακίου των
Τρικάλων του έτους 1454 – 1455.
Ένα χρόνο μετά την Άλωση της
πόλης. Σε αυτό το κατάστιχο είναι γραμμένο ως χωριό Σπινάσα
(karye-i İspinasa), των Αγράφων.
Το χωριό μας, η Σπινάσα αναφέρεται και στην προηγούμενη
(25-30 χρόνια πρίν), την μη σωζόμενη απογραφή της περιόδου
1425-1430 και έτσι συνάγεται ότι
προϋπήρχε της εισβολής των
Οθωμανών στη Δυτική Θεσσαλία (1393-1396) και επομένως
πρόκειται (με την βεβαιότητα
των ως τώρα γραπτών πηγών)
για έναν αγραφιώτικο οικισμό
που υπήρχε και στη βυζαντινή
εποχή.
Σύμφωνα με τα απογραφικά

δεδομένα του πίνακα του Καταστίχου 1454-1455, οι τότε Σπινασιώτες καλλιεργούσαν σιτηρά,
αμπέλια, λινάρι, εξέτρεφαν μελίσσια και είχαν καρυδιές. Όπως
και στα γύρω χωριά (Κύφου,
Μπέσια) έτσι και στη Σπινάσα,
προς έκπληξη των ερευνητών,
δεν αναφέρονται γιδοπρόβατα (δεν φορολογούνταν;), ούτε
φυσικά φορολογούμενα προϊόντα αυτών. Είχε δε έναν φορολογούμενο μύλο (νερόμυλο).
Κατοικούνταν από 30 νοικοκυριά, από τα οποία τα 23 είχαν
ως αρχηγό άντρα, τα 5 είχαν ως
αρχηγό χήρα γυναίκα, και τα 2
ανύπαντρους (άγαμους) ενήλικους.
Συγκέντρωνε ετήσιο γενικό
φορολογικό σύνολο εσόδων 820
άσπρα.
Ο προεισπραττόμενος φόρος (ισπέντσα), που ίσχυε μόνο
για τους Έλληνες καλλιεργητές,
ήταν 490 άσπρα και το τελικό σύνολο 820 άσπρα (ακτσέ
= άσπρα). (HICRI 859 TARIHLI,
SURET-I DEFTER-I SANCAK-I
TIRHALA. Melek Dellibasi –
Muzaffer Arikan. Ankara 2001.
Συντομογραφικά: MM-10).

Κ

ατά το έτος της απογραφής
ο τιμαριούχος είσπραξε
από τους Σπινασιώτες τα παρακάτω ποσά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα,
που έχει ως εξής:

το άθροισμα του φόρου των
νοικοκυριών και του αναλογούντα φόρου των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι λοιπόν
160+100+10+20+20+10+10=
330. 490+330=820 άσπρα.
Το άσπρο (Yekun) ήταν Ρωμαϊκό, Βυζαντινό και αργότερα
τουρκικό αργυρό νόμισμα, το
οποίο αντικαταστάθηκε αργότερα από το γρόσι.
Το κοιλό (Kile) ήταν μέτρο χωρητικότητας, με το οποίο μετρούσαν την παραγωγή των σιτηρών
και οσπρίων στ’ αλώνια και ήταν
διαφόρου βάρους ανάλογα με
το είδος. Ένα κοιλό Τρικάλων σιτάρι αυτής της περιόδου ζύγιζε
51,312 σημερινά κιλά. Επομένως
η παραγωγή του (φορολογούμενου) σιταριού της Σπινάσας το
καλοκαίρι του 1455 ανήλθε στα
1.026,24 κιλά και άλλα τόσα του
κριθαριού.
Καλαμπόκι δεν καλλιεργούσαν
φυσικά γιατί ο Κολόμβος μετά
από 38 χρόνια (το 1492) ανακάλυπτε την Αμερική απ’ όπου μας
ήρθε μερικές δεκαετίες αργότερα μαζί με τις πατάτες, τις ντομάτες κ.λ.π.
Το λινάρι είναι ποώδες φυτό
που καλλιεργούνταν τότε για τις
κλωστικές ίνες του από τις οποίες κατασκευάζονταν λινά νήματα και υφάσματα.
Η δεκάτη (Osr-i) ήταν φορολογικό σύστημα που συνίστατο στην
υποχρεωτική εισφορά του ενός

Χωριό Σπινάσα (KARYE – İ İSPİNASA)
428 α karye-i İspinasa
Από το σιτάρι 20 κοιλά προς 8 άσπρα ........................ Σύνολο 160 άσπρα
Από το κριθάρι 20 κοιλά προς 5 άσπρα ....................... Σύνολο100 άσπρα
Από την δεκάτη των αμπελιών................................................10 άσπρα
Από την δεκάτη στα μελίσσια .................................................20 άσπρα
Από την δεκάτη στα καρύδια ..................................................20 άσπρα
Από την δεκάτη στο λινάρι .....................................................10 άσπρα
Από τον φόρο ενός νερόμυλου ................................................10 άσπρα
Συνολικός ετήσιος φόρος παραγομένων προϊόντων: ..............330 άσπρα
Συγκεντρωτικά
Νοικοκυριά: .................................................................................... 23
Ανύπαντροι: ......................................................................................2
Χήρες: ...............................................................................................5
Συνολικός ετήσιος φόρος νοικοκυριών (ισπέντσα): ................490 άσπρα
Συνολικός ετήσιος φόρος χωριού:........................................ 820 άσπρα

Για την ευκολότερη ανάγνωση
του πίνακα παραθέτουμε τις
παρακάτω πληροφορίες:
Κάθε νοικοκυριό πλήρωνε ετήσιο φόρο 20 άσπρα (23 Χ 20 =
460 άσπρα).
Κάθε χήρα πλήρωνε ετήσιο φόρο 6 άσπρα (5 Χ 6 = 30
άσπρα).
Οι ανύπαντροι απαλλάσσονταν
από τον ετήσιο φόρο.
Έτσι λοιπόν ο ετήσιος φόρος
των νοικοκυριών (Ispense) ήταν
460 + 30 = 490 άσπρα.
Ο ετήσιος συνολικός φόρος (Hasil) του χωριού ήταν

δεκάτου (10%) της παραγωγής ή
του εισοδήματος. Η δεκάτη πληρώνονταν στο είδος παραγωγής
(σιτάρι, κριθάρι, κρασί κ. ά.). Τα
εισέπρατταν ειδικοί υπάλληλοι ή
οι προεστοί και τα απέδιδαν στο
τουρκικό δημόσιο. Συνήθως τα
πουλούσαν με πλειοδοσία, χωριστά κάθε είδος και ο τελευταίος
πλειοδότης πλήρωνε στο δημόσιο και τα εισέπραττε ο ίδιος με
δικούς του υπαλλήλους (συνήθως πολύ περισσότερα). Γι’ αυτό
οι περισσότεροι απ’ αυτούς ήταν
αντιπαθητικοί στην τότε γεωργική τάξη.

Ονοματεπώνυμα αρχηγών
οικογενειών Σπινάσας το 1454

Όπως μεταφράστηκαν από τα αγγλικά στα ελληνικά
428α Χωριό Σπινάσα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Βρανιανίτης
Βρατούλης
Γρίντος
Γρίντος
Γρίντος
Γρίντος
Γρίντος
Γρίντος
Γρίντα
Γρίντω
Καράνης
Λευκαδίτισσα
Λοψώρης
Λοσιόρης
Μίρεσης
Μίρεσης
Παπάς
Παπαγιαννόπουλος
Παπαγιαννόπουλος
Πετρινάρης
Πετριναρίνα
Σκαράνος
Σκαράνος
Σκαράνος
Σκαρμανίγια
Σπανός
Φουγιουκάρης
Φουγιουκάρης
Φουγιουκάρης
Φουγιουκάρης

Κώστας
Μιχάλης
Γιάννης
Γιάννης
Γιώργης
Γιώργης
Δημήτρης
Πέτρος
Αρετή (χήρα)
Καλή (χήρα)
Νικόλαος
Κυράνα (χήρα)
Δημήτρης
Αντριάς
Δημήτρης
Μουρίκης
Δημήτρης
Γιάννης
Δημήτρης
Μιχάλης
Καλή (χήρα)
Δημήτρης
Κώστας
Στάθης
Μαρία (χήρα)
Μουρίκης
Δημήτρης
Θ(ε)όδωρος
Μανόλης
Νικόλας

Σχόλια επί του πίνακα των ονοματεπωνύμων:

Αυτοί οι 30 ήταν οι αρχηγοί των φορολογούμενων οικογενειών
(νοικοκυριών) του χωριού μας πρίν 557 χρόνια, το 1454 – 55. Αν
υποθέσουμε ότι κάθε νοικοκυριό αποτελείτο από 4 έως 6 τουλάχιστον άτομα, συμπεραίνουμε ότι ο πληθυσμός της τότε Σπινάσας
πλησίαζε τα 200 (φορολογούμενα) άτομα.
Θα υπήρχαν βέβαια και
άλλοι που με κάποιο
τρόπο θα απέφευγαν τη
φορολογία.
● Οι 5 χήρες (bive)
που ήταν αρχηγοί των
αντίστοιχων οικογενειών ήταν οι εξής: Αρετή
Γρίντα, Καλή Γρίντω,
Κυράνα Λευκαδίτισσα,
Καλή Πετριναρίνα και
Μαρία Σκαρμανίγια.
● Οι 2 ανύπαντροι
(mucerred) φοροαπαλλασσόμενοι ήταν ο Πέτρος Γρίντος και ο Δημήτρης Λοψώρης.
● Ο Παπάς ΔημήΑπόσπασμα από το φορολογικό κατάστιχο του
τρης ήταν ο Ιερέας του
1454/55, όπως είναι γραμμένο στα οθωμανικά –
αραβικά.
χωριού.
● Οι άνθρωποι αυτοί φυσικά και δεν ήρθαν
εκείνη τη χρονιά στο χωριό (όπως και στα γύρω χωριά) αλλά ζούσαν εδώ από τη Βυζαντινή εποχή. Ακριβέστερα από την σκοτεινή
εποχή της Φραγκοκρατίας γιατί ουσιαστικά 250 περίπου χρόνια
πριν την άλωση του 1453 είχε γίνει μια άλλη άλωση από τους Σταυ-
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πρίν 557 χρόνια -Ένα χρόνο μετά την Άλωση της Πόλης
ροφόρους το 1204, η οποία διέλυσε την Βυζαντινή αυτοκρατορία. Η Σπινάσα ως μέρος της
ευρύτερης περιοχής των Αγράφων, επί Φραγκοκρατίας βρίσκε-

πιο γνωστό τον σέρβο Στέφανο
Δουσάν. Στο βιβλίο «Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα» (Miller /
σελ.144 / έκδ. 1910) αναφέρεται
σε κάποια εποχή (περίπου στα

Τα ονόματα μεταφρασμένα από τα Οθωμανικά στα Αγγλικά

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Girdos
Girdos
Girdo
Fujukaris
Girdos
Girdos
İskaranos
Mirisis
Petritaris
Viranyanidis
İskarmaniya
Losyoris
Lefkazitisa
Papapinapulos
İskaranos
Papayanopulos
Fujukaris
Girdos
İvratuyis
Karanis
Mirisis
Fujukaris
İskaranos
Fujukaris
Papas
Girida
Petrinarina
İspanos
Lopisoris
Girdos

ται μεταξύ του Δεσποτάτου της
Ηπείρου (με πρωτεύουσα την
Άρτα) και της Θεσσαλίας όπου
οι κατακτητές εναλλάσσονται με

Ότι απέμεινε απ’ το θρυλικό Μέγα Γεφύρι.
Ίσως να το έχτισαν αυτοί οι άνθρωποι…
(όχι βέβαια οι της φωτογραφίας αλλά αυτοί
του Καταστίχου).

Yanis
Yorgis
Kali (bive)
Todoros
Yorgis
Dimitris
İstasis
Dimitris
Mihalis
Kostas
Mariya (bive)
Andriyas
Kirana (bive)
Yanis
Dimitris
Dimitris
Menolis
Yanis
Mihalis
Nikolas
Murikis
Dimitris
Kostas
Nikolas
Dimitris
Areti (bive)
Kali (bive)
Murikis
Dimitris (mücerred)
Petros (mücerred)
1250) πως η αγία Θεοδώρα (πολιούχος της Άρτας), σύζυγος του
δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ
του Β’, ήταν κόρη του σεβαστοκράτορα Ιωάννη Πετραλείφα, ο
οποίος ήταν γόνος ονομαστής
φράγκικης οικογένειας (Rierre
d’ Aulps) από την Προβηγκία,
εγκατεστημένης στην ορεινή
χώρα των Αγράφων…
Εντέλει η περίοδος της
Φραγκοκρατίας ήταν μια εποχή
ακαταστασίας όπου διάφοροι
κατακτητές εναλλάσσονταν ενώ
οι επιδρομές των βόρειων λαών
ήταν τακτικές και καταστροφικές. Αυτά όλα σταματούν με
την άλωση (1453) και αρχίζει
μια μακρά περίοδος ειρήνης και
ησυχίας, η «Pax Ottomanika».
Τώρα όσοι βρέθηκαν στα χωριά των Αγράφων είτε γηγενείς
είτε επιδρομείς μιλούν όλοι την
ελληνική γλώσσα και είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Μετέχουν
του Ελληνικού πολιτισμού και
είναι Έλληνες.
● Σύμφωνα με τον ιστορικό ερευνητή κ. Μαυρομύτη τα
επώνυμα έχουν την εξής ερμηνεία:
Βρανιανίτης: ο καταγόμενος από τα Βρανιανά (Βραγγιανά Αγράφων).

Βρατούλης: υποκοριστικό
του Βράντσας που σε κάποιες
βαλκανικές γλώσσες σημαίνει
μάγος, γιατρός ή μάντης.
Γρίντος: πιθανόν ο σκληρός
σαν το μεγάλο δοκάρι, γριντιές
λένε και σήμερα τα δέντρα (βελανιδιές) με γερό και σκληρό
ξύλο.
Καράνης: πιθανόν από το
karan<Καράνος<Καράνης που
σημαίνει ο αμαρτωλός που βρίσκεται σε κατάσταση μετάνοιας
(σε βαλκανικές γλώσσες).
Λευκαδίτης: ο καταγόμενος
από το νησί Λευκάδα.
Λοσιόρης: πιθανόν από
το λότσας=φίλος βαλκανικών
γλωσσών.
Λοψώρης: αντί Λοσιόρης.
Μίρεσης: στις προαναφερόμενες γλώσσες το μίρε = καλός.
Είναι το μόνο επώνυμο που το
συναντάμε και στα 3 χωριά της
περιοχής μας Σπινάσα, Μπέσια,
Κύφου.
Πετρινάρης: ή Πετριτάρης<
Πετριτάριος = αυτός που εκπαιδεύει γεράκια για κυνήγι (γερακάρης).
Σκαράνος: αυτός που κατασκευάζει – πουλάει σκαράνικα
ρούχα.
Σκαρμάνος: ο λαναράς, αυτός που λαναρίζει μαλλιά.
Σπανός: όπως και σήμερα
ο άντρας που από τη φύση του
δεν έχει καθόλου γένια και μουστάκι.
Φουγιουκάρης:
πιθανόν
από το λατινικό fugio = φεύγω,
δραπετεύω, fugitivarius = αυτός που κρύβει δραπέτη. Το ίδιο
επώνυμο συναντάμε και στη
Μπέσια ως Φουγιουκιόρης.
Παιδιά, εγγόνια ή δισέγγονα αυτών ίσως έκτισαν το Μέγα
Γεφύρι, το Μοναστήρι, τις 10
αγιογραφημένες εκκλησίες που
ταυτοχρόνως υπήρξαν στη Σπινάσα, φύτεψαν τα δυο Μαλόκεδρα στον Αη-Δημήτρη κ. ά. Ίσως
πάλι αυτά να τα έκτισαν οι ίδιοι
ή οι πατεράδες τους… Ίσως το
μάθουμε κάποτε αλλά ίσως να
μην το μάθουμε και ποτέ… Έζησαν όμως στο μέρος που ζούμε
κι εμείς σήμερα… 557 χρόνια
πρίν…
Ερώτημα μέγα είναι αν εμείς
σήμερα είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων… ή μήπως
οι απόγονοι αυτών φτάνουν μέχρι τα Ορλωφικά το 1770 όπου
δεν μένει κανένας;… ή χάθηκαν από επιδημίες πανούκλας

Αεροφωτογραφία του χωριού μας, Νεράϊδας και στους αιώνες Σπινάσας.
Σ΄ αυτό τον τόπο έζησε πολύ περισσότερος κόσμος απ’ ότι νομίζαμε!

– χολέρας που αναφέρονται επί τουρκοκρατίας μια μικροπολλές σε Θεσσαλία – Άγρα- γραφία του Βυζαντίου, τμήμα
φα (1668/80/87, 1701/17/20 & της μήτρας που κυοφόρησε και
1808);… Οι δικοί μας πρόγονοι γέννησε το νέο-Ελληνικό Έθνος.
(με επώνυμα ίδια με εμάς) ήρΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ευχαριστούμε
θαν στη Σπινάσα στα χρόνια της
επανάστασης του 1821 ή είμα- θερμά τον ιστορικό ερευνητή
στε απόγονοι αυτών που ανα- κ. Γιάννη - Ανάργυρο Μαυρομύτη που με δικές του ενέργειες
φέρονται στα 1454-55;
Μελετώντας σε βάθος, οι ήρθε στο φώς ο φορολογικός
ιστορικοί, τα στοιχεία αυτά αυτός κατάλογος και με προθυ(ονοματολόγια του καταστίχου μία μας έδωσε τα ιστορικά αυτά
ΜΜ-10) καταλήγουν σε κάποια στοιχεία τόσο για το χωριό μας
συμπεράσματα
όπως: η περιοχή των Αγράφων αν και είναι δίπλα στη
Θεσσαλία
η
οποία έχει καταληφθεί από
τους
Τούρκους δεκαετίες πρίν (1390),
δεν έχει δεχθεί
καμμιά γλωσσική επιρροή
της
τουρκικής γλώσσας.
Απουσιάζουν
προθέματα
και
καταλήξεις στα ονόματα (καρα =
μαύρος, -τζής
= -ποιός), κα- Ο ένας Μαλόκεδρος από τους δύο που υπάρχουν ακόμα σήμερα
στον Αη-Δημήτρη… και δεν θα βρείτε πουθενά αλλού στην Ελλάθώς και ατόδα όλη… Ίσως να τον φύτεψαν αυτοί οι άνθρωποι…
φια ολοκλήρων
ονομάτων. Παρά την εγκατοί- τη Σπινάσα όσο και για τα δικηση ετερόδοξων δυτικών (επί πλανά μας (διαλυμένα σήμερα)
φραγκοκρατίας), κυρίαρχη και χωριά Κύφου, Μπέσιας και Ροαποκλειστική θρησκεία της πε- γάτας. Αυτό μας είπε πως έγινε
ριοχής είναι η ανατολική Ορθό- κατά παραχώρηση της Πανευδοξη. Ξένες λέξεις και ονόματα ρυτανικής Ένωσης και η μετάπροσαρμόζονται στην ελληνική φραση έγινε από τον κ. Γεώργιο
Ευχαριστούμε
γραμματική έστω και αν διατη- Λιακόπουλο.
ρείται το έτυμο αυτών. Όλος ο επίσης τον φίλο και κοντοχωχώρος των Αγράφων αποτελεί ριανό μας (από τον Κλειτσό)
Νίκο Φραγκάκη που μας έφερε
σε επαφή με τον κ. Μαυρομύτη. Να μνημονεύσουμε τέλος
και τον αείμνηστο χωριανό μας
δάσκαλο Κώστα Ι. Ζήση που
πρώτος βρήκε κάποια στοιχεία
του καταστίχου αυτού (ΜΜ-10)
και τα δημοσίευσε πρίν χρόνια
στην εφημερίδα μας. Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας
θα παρουσιάσουμε αντίστοιχα
στοιχεία (του 1454-55) για το
γειτονικό μας, εγκαταλειμμένο
και σωρό ερειπίων σήμερα, χωΗ θρυλική βρύση «Ιτιά» με τις δύο πολύ παλιές κούπες της. Πόσοι άνθρωποι, στους αιώνες,
ριό Κύφου.
δροσίστηκαν από το κρούσταλλο νερό της…
Επιμέλεια: Φιλίστωρ
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Ανακαινίστηκε η Βρύση
«Στα Κονάκια» της Κοκκινόβρυσης

Η βρύση «Στα Κονάκια» της Κοκκινόβρυσης όπως είναι σήμερα
ανακαινισμένη.

Η παλιά και ταλαιπωρημένη από τη φθορά του χρόνου περίφημη βρύση της Κοκκινόβρυσης, «στα Κονάκια» ανακαινίστηκε,
τελειοποιήθηκε και αποτελεί πλέον ένα κόσμημα για την περιοχή μας. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο
του 2010. Όπως φαίνεται
και στη φωτογραφία έγιναν
ωραίες τοιχοποιίες, πέτρινα πεζούλια, πλακόστρωση
του δαπέδου και το «κρούσταλλο» νερό τρέχει πλέον
από την πέτρινη κούπα δροσίζοντας τους διαβάτες.
Το χρηματικό ποσό που
απαιτήθηκε για την κατασκευή της διέθεσε ο αγαπητός μας Νίκος Καλλές (Δικηγόρος και πρώην Βουλευτής), οι πρόγονοι του
οποίου ξεκαλοκαίριαζαν στην Κοκκινόβρυση και τόσες αναμνήσεις τους συνδέουν με την περιοχή αυτή και το χωριό μας τη Νεράϊδα.
Η τοποθετημένη πάνω από την κούπα μαρμάρινη πλάκα γράφει: «Προσφορά Νικολάου, Κων/νου και Φωτεινής Καλλέ, εις
ανάμνηση του τσελιγκάτου των Καλλέων».
Το έργο ανέλαβε και κατασκεύασε ο αγαπητός χωριανός μας
και άριστος τεχνίτης στις περίτεχνες τοιχοποιίες Γιώργος Η. Μητσάκης με βοηθό τον επίσης αγαπητό μας Δημήτρη Κ. Μακρή.
Την επίβλεψη των εργασιών με εντολή του Δωρητή είχε ο Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας.
Χίλια μπράβο απ’ όλους μας, στον Νίκο Καλλέ για την ωραία
αυτή πρωτοβουλία και μεγάλη Δωρεά του. Παράδειγμα προς μίμηση ας είναι η ενέργειά του για όλους μας.

Πωλείται οικόπεδο στα Σαραντάπορα

Πωλείται οικόπεδο 300 τ. μ. στην περιοχή Σαρανταπόρου της Κοινότητας Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, δίπλα στην οικία του Σπύρου Δήμου, το οποίο είναι ισοπεδωμένο και τοπογραφημένο στην αρχή του χωριού.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα
εξής τηλέφωνα: 2231 0 61506 και 6973 309431. Ηλίας
Μαργαρίτης.

Η γιορτή των Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Σαραντάπορο

Τ

ο κεντρικό πανηγύρι του
Σαρανταπόρου. Άλλοτε,
όλο ζωντάνια, γλέντια
και κοσμοσυρροή. Τώρα,
ακολουθώντας τη ροή των
χωριών μας, μεσούσης της
κρίσης και των πανελλαδικών
εξετάσεων, απλά θύμιζε μια
κυριακάτικη λειτουργία.
Ο κόσμος λιγοστός. Περίπου
εκατό ψυχές, κυρίως οι μόνιμοι
κάτοικοι και λίγοι Νεραϊδιώτες.
Ελάχιστοι ακόμα κι αυτοί που
ανέβηκαν απ’ την Καρδίτσα. Η
εκπροσώπηση των επισήμων
προσαρμοσμένη στην εποχή
Σάββατο 21 Μαΐου, των Αγ. Κων/νου και Ελένης
μας. Καμιά σχέση με άλλα χρόνια. Φτωχή και συμπυκνωμένη στο πρόσωπο του προέδρου Δημήτρη
Λιάπη.
Το συλλείτουργο του παπα-Βαγγέλη με τον παπα-Σωτήρη το μόνο παρήγορο, αφήνοντας μια
νότα αισιοδοξίας ότι θα εξυπηρετούμαστε τουλάχιστον από παπά συγχωριανό μας.
Μετά τη λειτουργία εψάλη η αρτοκλασία στο προαύλιο της εκκλησίας, απ’ όπου και το
φωτογραφικό στιγμιότυπο. Ανταλλάχθηκαν ευχές και ήσυχα το εορταστικό πρωινό παρέδωσε την
θέση του στην καθημερινότητα.

Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας στο «Μαντζαράκι»

Π

ανηγύρι έγινε την Δευτέρα 13.6.2011,
του Αγίου Πνεύματος, στο εκκλησάκι
της Αγίας Τριάδας που βρίσκεται στη
θέση «Μαντζαράκι», μεταξύ Σαρανταπόρου
και Κρανιάς.
Η πανηγυρική θεία Λειτουργία τελέστηκε
χοροστατούντων φέτος δύο ιερέων, του παπαΣωτήρη Μπαλτή και του συνταξιούχου παπαΒαγγέλη Γεροκώστα. Μετά το παραδοσιακό μας
σήκωμα του Υψώματος στον προαύλιο χώρο

όπου είχαν απλωθεί καρέκλες και τραπέζια στους
προσκυνητές προσφέρθηκε δωρεάν φαγητό από
την οικογένεια Αποστόλη Θάνου. Η σύζυγος Μαρία με τη βοήθεια κι άλλων χωριανών μαγείρεψε
και φέτος νοστιμότατο μοσχαράκι με κριθαράκι
που μοιράστηκε σε όλους. Υπήρχαν βέβαια και
τα παραδοσιακά μας «σφαχτά». Ο κόσμος διασκέδασε με την ωραία ορχήστρα των αγαπητών μας
Σούφλα-Βασιλάκη χορεύοντας και γλεντώντας ως
το βράδυ. Ευχόμαστε και του χρόνου.

Χωριανοί μας δρομείς στην 3άδα αγώνων δρόμου

Δυο χωριανοί μας, πατέρας και γυιός, ως μέλη του Συλλόγου Δρομέων Καρδίτσας (Σ.Δ.Κ.), βρέθηκαν στο βάθρο των νικητών σε αγώνες δρόμου που
διενεργήθηκαν πρόσφατα στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένα σε πανελλήνιους
αγώνες δρόμου που διεξήχθηκαν την Κυριακή 29.5.2011, στη Λάρισα, ο
Γιώργος Η. Καραμέτος βγήκε δεύτερος (αργυρό μετάλλιο) στην κατηγορία 30
– 50 ετών, ενώ δεύτερος (αργυρό μετάλλιο) βγήκε και ο γυιός του Φραγκίσκος
Γ. Καραμέτος στην κατηγορία έως 29 ετών. Πρόκειται για γυιό και εγγονό αντίστοιχα της Κωσταντίας και του Ηλία Γ. Καραμέτου. Θερμά συγχαρητήρια στους
αγαπητούς χωριανούς μας και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Πασίγνωστος, αλλά εκλιπών,
ταχυδρόμος της περιοχής μας (επώνυμο).
– Φημισμένο το καφενείο του (όνομα). 2.
Μονάδες μαυροσκούφηδων. – Επώνυμο
συγχωριανών μας. 3. Το ψηλότερο βουνό
της Κεφαλλονιάς. – Γέννησε την Αρτέμιδα
και τον Απόλλωνα. 4. Συνδέει. – Ίζημα χωρίς… μα. – Ρίτσα Τσιτσιμπή. 5.Ταίρι … του
«τόσο» (αντίστρ.). – Κορεάτικη μάρκα αυτοκινήτων. 6. Τοποθεσία της περιοχής μας.
7. Αυγά (καθαρ.). 8. Αγγλικός τίτλος ευγενείας. – Κοντός δέντρο. 9. Υπερήλικη γυναίκα. – Έχει και ο ποταμός τη δική του…
10. Υπόσχεση σε Άγιο. – Ρόφημα.
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ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ήρωας του 1821, αλλά και
βαθμός ιερωμένου. – Σεραφείμ Γεωργίου Τσιτσιμπής. 2. Εορτάζει στις 20 Ιουλίου. – Γυναικείο όνομα, που «σημαδεύει» παντρεμένο. 3. Εκλιπών Πρόεδρος της Κοινότητας Νεράϊδας
(όνομα). – Παλαιός Σοβιετικός Διαστημικός Σταθμός (αντίστρ.). 4. Διπλό … ξεπουλάει. – Πέτρος Καραμέτος - Αντώνιος Αυγέρης. 5. Ιταλικό ναι. – Λάμπρος Κων/νου Θάνος. 6. Ιδιοκτήτρια
καφενείου στο χωριό μας (όνομα). – Τάκης Κων/νου Αυγέρης (αντίστρ.) 7. Το κέντρο του
μαστού. – Επώνυμο συγχωριανού μας. 8. Ώθηση χωρίς … θη. – Οριακή τοποθεσία με αριστοτεχνικό εκκλησάκι, άγαλμα αγωνιστή του ’21 και ανεμίζουσα την γαλανόλευκη σημαία μας.
9. Όχι πραγματική μητέρα. – Πότε ειδικός σύνδεσμος, πότε αναφορικό. 10. Αυτά δεν «σώνονται» λέει ο λαός. – Γλωσσικό Κρητικό ιδίωμα.

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.

Λύση προηγουμένου:
Οριζόντια: 1. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 2. ΑΝΩΜΑΛΗ – ΡΗ 3. ΤΟΤΑ – ΣΗΤ 4. ΣΠΑΝΟΣ – ΕΠΙ 5. ΙΑ – ΗΚΑΡ 6. ΑΛΕΚΣΑΝΑ
7. ΥΝΙΑ – ΗΚΑΓ 8. ΛΙΑΠΕΪΚΑ 9. ΗΚ – ΟΑΣ – ΝΑ 10. ΣΟΡΕΤΝΑΝΟΜ.
Κάθετα: 1. ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ 2. ΑΝΟΠΑ – ΝΙΚΟ 3. ΦΩΤΑ – ΑΙΑ 4. ΑΜΑΝ – ΛΑΠ 5. ΝΑ – ΟΝΕ – ΕΟΤ 6. ΤΛΑΣ – ΙΑΝ
7. ΑΗ – ΗΣΗΚΣΑ 8. ΣΕΚΑΚΑ 9. ΗΡΗΠΑΝΑ – ΝΟ 10. ΣΗΤΙΡΑΓΡΑΜ.
Επιμέλεια: Γιάννης Δήμος
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Έκλεψαν την Τίμια Κάρα του Αγ. Στυλιανού
από την Ι. Μ. Αγ. Τριάδας Σάϊκας

Έ

γκλημα ολκής! Άγνωστοι
(παράσιτα της κοινωνίας),
αφού διέρρηξαν τον Ιερό
Ναό, έκλεψαν από το Μοναστήρι
της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας
Σάϊκας, του Δήμου Αγράφων,
την χαριτόβρυτο Τίμια Κάρα του
Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος, που φυλάσσεται εκεί χρόνια
τώρα ως αμύθητος θησαυρός
Ευλογίας. Το αποτρόπαιο γεγονός συνέβη το Σάββατο 7 Μαΐου
2011 τη νύχτα. Για το θέμα, που
Αυτό είναι το θρησκευτικό κειμήλιο που έκλεψαν.
έγινε αντιληπτό την Κυριακή (και
(Η φωτό από τον «Ευρυτανικό Παλμό»).
συντάραξε τα αγραφιώτικα χωριά
της περιοχής μας), αμέσως ενημερώθηκε το Τμήμα Ασφαλείας Καρδίτσας, όπου ανήκει η περιοχή της Σάϊκας, καθώς και ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Τάτσης, κυρίαρχο ζήτημα για τον
οποίο ήταν να βρεθεί το κειμήλιο άθικτο γιατί τα ανθρωποειδή υποκείμενα που το έκλεψαν σίγουρα δεν θα γνώριζαν πως δεν έχει αξία χρηματική
αλλά αντιθέτως τεράστια πνευματική αξία για τους Ορθόδοξους πιστούς
ανά τον κόσμο. Δυστυχώς όμως οι έρευνες είναι ακόμα άκαρπες.
Η Τίμια Κάρα του Αγ. Στυλιανού, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της πίστεώς μας και θαυματουργική, καθότι ο Άγιος Στυλιανός είναι ο προστάτης των μικρών παιδιών.
● Αυτά γράψαμε μόλις μάθαμε το γεγονός. Όμως λίγες μέρες αργότερα μάθαμε τα εξής:

Συνελήφθη ο ιερόσυλος που έκλεψε
την κάρα του Αγ. Στυλιανού
από την Ι. Μ. Αγ. Τριάδας Σάϊκας

Μ

ετά από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας, του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας
Καρδίτσας και του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως, συνελήφθη 51χρονος από την Καρδίτσα (με πατρική οικία στην Καστανιά),
την Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, το βράδυ, στην Αθήνα και συγκεκριμένα
στο Μοναστηράκι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε κατάστημα, παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι, ιδιοκτησίας 76χρονου, με τον οποίο
κλεπταποδόχο, ο δράστης διαπραγματεύονταν την πώληση του
Ιερού Κειμηλίου της Σάϊκας, έναντι του ποσού των 1.500 €, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με την
κατηγορία για παράβαση του Νόμου περί προστασίας Αρχαιοτήτων.
Σε βάρος του 76χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και
διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Μετά από έρευνα της Ασφάλειας Καρδίτσας στο σπίτι του δράστη σε
Καρδίτσα και Καστανιά Καρδίτσας, καθώς και στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός εκκλησιαστικών και άλλων
αντικειμένων, όπως Ιερά Ευαγγέλια, ιστορικά βιβλία, θυμιατά, αρχαία νομίσματα κ. ά.
Η υπόθεση για την Α. Δ. Καρδίτσας δεν έχει κλείσει γιατί ερευνά και την
οικονομική κατάσταση του συλληφθέντος, ο οποίος σύμφωνα με δήλωσή
του ενεργούσε μόνος του, μεμονωμένα.
Ο συλληφθείς είχε διαπράξει εδώ και 6 χρόνια (από το 2006 μέχρι το
2011) σωρεία διαρρήξεων και κλοπών, σε Μοναστήρια και Εκκλησίες (16
χωριών μεταξύ των οποίων Νεράϊδας, Σάϊκας, Καροπλεσίου, Αμαράντου,
Απιδιάς κ.λ.π.), από την Δημ. Πινακοθήκη Καροπλεσίου είχε κλέψει 10 πίνακες ζωγραφικής ακόμα και το Μουσείο Χαρίλαου Φλωράκη στο Παλαιοζωγλόπι (Μάρτη 2009) αυτός το διέρρηξε.
Από το Μοναστήρι της Σάϊκας, εκτός του Ι. Κειμηλίου είχε κλέψει επίσης: ένα θυμιατό, ένα Ευαγγέλιο, ένα μυροδοχείο, ένα δισκοπότηρο, έναν
ασημένιο σταυρό και δύο κουταλάκια θείας κοινωνίας. Στις 7.6.11 γράφτηκε στις εφημερίδες ότι από τα παραπάνω κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν η οστεοθήκη του Αγ. Στυλιανού της Σάϊκας, εντός της οποίας όμως
δυστυχώς υπήρχε μόνο λευκός φάκελος που περιείχε υπόλειμμα πιθανόν
οστού και ένα ευαγγέλιο, τα άλλα δυστυχώς δεν βρέθηκαν.
Στο Καροπλέσι έκλεψε την καμπάνα από τον Ι. Ν. της Αγίας Παρασκευής και από την Δημοτική Πινακοθήκη έκλεψε 10 πίνακες ζωγραφικής.
Στον Αμάραντο είχε κλέψει δυο καμπάνες από τον Ι. Ν. Αγ. Ιωάννου.
Αυτός έκλεψε (όπως ομολόγησε) και τις δύο παλιές εικόνες του τέμπλου από το Μοναστήρι μας, την Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας,
οι οποίες όμως δυστυχώς δεν βρέθηκαν…

Σωστή διαχείριση Νερών Ύδρευσης

Γ

ια να μπορούμε να έχουμε όλοι μια ντομάτα στον
κήπο μας, ποτίζοντάς την από τις γούρνες – στέρνες
και για να μην ξεραθεί μέχρι να ξαναγυρίσει η αράδα,
κάνουμε μια καλοπροαίρετη θερμή παράκληση στους χωριανούς μας. Να φροντίσουμε όλοι ώστε να αρκούν 2 ώρες
το πολύ 3 για το πότισμα του κήπου μας. Μετά να φωνάζουμε αμέσως τον γείτονα να συνεχίσει εκείνος το πότισμα.
Έτσι η αράδα θα γυρίζει γρήγορα και όλοι οι κήποι μας
θα είναι πράσινοι.
Θερμή καλοπροαίρετη παράκληση προς όλους τους χωριανούς μας. 
Οι Φορείς Νεράϊδας
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Μεγάλη Εβδομάδα, Ανάσταση και Αη Γιωργιού
στη Νεράϊδα το 2011

A

ργά το Πάσχα φέτος, καλός ο καιρός, πολύς και
ο κόσμος που ανέβηκε
στο γενέθλιο τόπο μας, την Νεράϊδα. Άκρως κατανυκτική η
Μεγάλη Εβδομάδα στην ωραία
εκκλησία μας τον Αη Γιώργη.
Το «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται» το
βράδυ των Βαΐων, το τροπάριο
«της Κασσιανής» το βράδυ της
Μ. Τρίτης, το «σήμερον κρεμάται επί ξύλου» το βράδυ της Μ.
Πέμπτης, το «ώ γλυκύ μου έαρ»
και τα άλλα εγκώμια μπροστά
στον στολισμένο, με λουλούδια όλων των ειδών του τόπου
μας, Επιτάφιο το βράδυ της Μ.
Παρασκευής, το «Χριστός Ανέστη» στην Ανάσταση, ψαλλόμενα ωραία από τους δυο χορούς
των ψαλτών μας, και με την παρουσία του νέου μας Εφημέριου
παπα-Σωτήρη αλλά και του συνταξιούχου πρώην Εφημερίου
μας παπα-Βάϊου στο ψαλτήρι,
δημιουργούσαν ρίγη συγκίνησης και θρησκευτικής κατάνυξης σε όλους μας.
Μπράβο στα νέα παιδιά που
φέτος μετά από χρόνια έφεραν
κέδρα και έστησαν «Φανό», που
άναψαν την ώρα της Ανάστασης,
ο οποίος μαζί με το χαρμόσυνο
χτύπημα όλων των καμπάνων του
καμπαναριού, δημιούργησε μια
ατμόσφαιρα που δεν υπάρχουν
λέξεις να περιγραφεί. Μπράβο
επίσης στον αγαπητό χωριανό
μας Βαγγέλη που και φέτος έφερε
τόσα πολλά άγρια κίτρινα δακράκια για τον Επιτάφιο.

Αποχέτευση Νεράϊδας
Μήπως πρέπει να γίνει
αίτημά μας;

Κ

ατά κοινή ομολογία το σημαντικότερο πρόβλημα
σήμερα του χωριού μας, του
οικισμού Νεράϊδας, είναι η
αποχέτευση και ο βιολογικός
καθαρισμός των λυμάτων. Η
υπάρχουσα κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
τόσο για φαινόμενα κατολισθήσεων όσο και για μόλυνση
των υπόγειων νερών, ρεμάτων
και του ποταμού μας.
Όπως πρόσφατα διαβάσαμε στις Καρπενησιώτικες
εφημερίδες, το Δ. Σ. του Δήμου Καρπενησίου, κατά την
συνεδρίασή του στις 25.5.11,
ενέκρινε την ανάθεση σε τοπογράφους μηχανικούς της
μελέτης αποχέτευσης του οικισμού Κορίτσας Κλειτσού και
ότι το έργο θα κοστίσει 11.900
€. Το έργο λέει θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ. Όπως επίσης έδειξε η
κατασκευή και η λειτουργία
σήμερα της αποχέτευσης και
του βιολογικού καθαρισμού
του άλλου οικισμού του χωριού μας, Σαρανταπόρου, το
κόστος δεν είναι εξωπραγματικό αλλά λογικό.
Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να ζητάμε κι εμείς να
μπεί στο πρόγραμμα το έργο
«Αποχέτευση Νεράϊδας», ώστε
να γίνει μελέτη, να ωριμάσει
και να αρχίσει σιγά-σιγά η κατασκευή του;

Στιγμιότυπο από την τελετή του Σηκώματος του Υψώματος, της εικόνας
του πολιούχου της Νεράϊδας Αγίου Γεωργίου, την Δευτέρα 25.4.2011.

Την Κυριακή του Πάσχα οι
σούβλες στις δόξες τους. Απ’ όλες
τις γειτονιές αναδύονταν η ευχάριστη μυρωδιά του ψητού αρνιού.
Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε
να διοργανωθεί ένα γλέντι, ίσως
(λόγω κρίσης;) να μην υπήρχε
διάθεση… Ακούσαμε χωριανό
μας στο καφενείο το απόγευμα
της Λαμπρής να λέει: «να φέρω
το κλαρίνο να πούμε κάνα τραγούδι;»… αλλά κανένας δεν είπε
ναί… Ελπίζουμε του χρόνου.
Την Δευτέρα της Λαμπρής
γιορτάστηκε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ο πολιούχος του χωριού μας («καβαλάρης» έλεγαν
οι παλιοί) Άγιος Γεώργιος. Μετά
την πανηγυρική θεία Λειτουργία

Α

ακολούθησε στο κατάμεστο από
κόσμο προαύλιο της εκκλησίας
μας το καθιερωμένο στα μέρη
μας Σήκωμα του Υψώματος, δηλ.
της εικόνας του Αγίου Γεωργίου
και Αρτοκλασία.
Την Τρίτη της Λαμπρής, όπως
είναι έθιμο στο χωριό μας και γίνεται αιωνίως, ο Εφημέριος του
χωριού μας λειτούργησε στον Ι. Ν.
της Παναγίας του Μοναστηριού
μας, το οποίο πάντα ανήκε και
ανήκει στην Ενορία μας, την Ενορία Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Και του χρόνου ευχόμαστε να
είμαστε όλοι καλά και να περάσουμε ακόμα καλύτερα το Πάσχα
πάλι στο γενέθλιο τόπο μας, την
όμορφη Νεράϊδα.

Μόνον με αγκίστρι και καλάμι
το ψάρεμα στο Μέγδοβα

παγορεύεται αυστηρώς το ψάρεμα στο Μέγδοβα με όλα τα
μέσα εκτός από αγκίστρι και καλάμι. Το υπενθυμίζουμε και το
τονίζουμε προς όλους μας, χωριανούς και μη. Όποιος θεαθεί
να ψαρεύει με μέσα εκτός των 2 προαναφερομένων αμέσως ειδοποιούμε με το κινητό μας το 100. Πρέπει άπαντες να συνειδητοποιήσουν
πως η ευαισθησία μας για το ωραίο ποτάμι μας το Μέγδοβα είναι
πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι φαντάζονται κάποιοι. Ήδη οι συλληφθέντες
πρόπερσι λαθραλιείς δικάστηκαν πρόσφατα (Τρίτη 10.5.2011) στα
Δικαστήρια Καρδίτσας και «έπεσαν» αυστηρές ποινές…
Να προστατέψουμε όλοι το Μέγδοβα απ’ το παράνομο ψάρεμα
και τη ρύπανση.

Τοπογραφικό Σχέδιο χωριού Νεράϊδας

Π
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οπογραφικό σχέδιο του χωριού μας κατασκευάστηκε για
πρώτη φορά. Το έφτιαξε ο αγαπητός χωριανός μας Γιώργος Κ. Θάνος και σε αυτό μπορούμε να δούμε που βρίσκεται το κάθε σπίτι, βρύση, εκκλησία, που οδηγεί ο κάθε δρόμος κ. ο. κ. Το τοπογραφικό αυτό σχέδιο ήδη αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του χωριού μας «www.neraida-dolopwn.com»,
όπου και μπορείτε να το βρείτε έγχρωμο στη σελίδα «ΝΕΑ –
ΑΡΧΕΙΟ» και να το μεγεθύνετε όσο θέλετε. Στο κάτω μέρος,
μαζί με την ωραία αεροφωτογραφία (σε εικόνα υψηλής ανάλυσης), προσφορά του πρώην Προέδρου Νεράϊδας αγαπητού
μας Κώστα Φ. Πλατσιούρη. Με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση
το δημοσιεύουμε και στην εφημερίδα μας για όσους δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χίλια μπράβο και θερμά ευχαριστώ
απ’ όλους μας στον αγαπητό μας Γιώργο που το «εποίησε».
Υ.Γ. Ο Γιώργος κατασκευάζει επίσης και χάρτη όλης της περιοχής της Κοινότητάς μας Νεράϊδας, με τις θέσεις των οικισμών, των
ποταμών – ρεμάτων, βρυσών, εκκλησιών, τοποθεσιών, βουνών με
υψομετρικές καμπύλες κ.λ.π. Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας θα το παρουσιάσουμε και στη συνέχεια θα αναρτηθεί κι αυτό
στην ιστοσελίδα μας.
Διευκρίνηση: Τα παραπάνω κατασκευάστηκαν (αφιλοκερδώς)
για καθαρά πολιτιστικούς λόγους και όχι πολεοδομικούς ή άλλους.

Στον απόηχο της Απογραφής
πληθυσμού 2011

Ό

πως είναι γνωστό σ’ όλους μας, κάθε 10 χρόνια
πραγματοποιείται γενική απογραφή των κατοίκων,
των κτηρίων κ.λ.π. στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα από την αρμόδια Στατιστική Υπηρεσία του Κράτους.
Για την φετινή απογραφή εγκαίρως είχαμε ενημερωθεί ότι
θα γίνει από 10 έως 24 Μαΐου 2011 και ειδικά στην Κοινότητά
μας την Κυριακή 15 Μαΐου 2011.
Ο Σύλλογός μας όπως και ο Σύλλογος Αποδήμων με ανακοινώσεις μέσα από την εφημερίδα μας αλλά και με τηλεφωνήματα είχαμε ενημερώσει τους απανταχού συγχωριανούς
μας Νεραϊδιώτες, για την ανάγκη να βρεθούμε την ημέρα της
απογραφής όλοι στη Νεράϊδα, ιδίως οι συνταξιούχοι, άνεργοι
και άλλοι, και γι’ αυτό το λόγο είχαμε μισθώσει και λεωφορείο.
Δυστυχώς όμως αγαπητοί συγχωριανοί, παρόλο ότι αρκετοί είχαν δηλώσει ότι θα έρθουν, όσο πλησίαζε η ημέρα της
αναχώρησης με διάφορες δικαιολογίες άλλαζαν γνώμη και
δυστυχώς μια μέρα πρίν αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε το
λεωφορείο. Σας είχαμε ενημερώσει αγαπητοί συγχωριανοί
ότι, βάσει των στοιχείων της απογραφής, των ατόμων που γράφονται σε κάθε χωριό, θα χορηγούνται οι πιστώσεις για τη δεκαετία 2011 έως 2021 (η λεγόμενη ΣΑΤΑ), και πολύ φοβόμαστε ότι για το χωριό μας αυτές οι πιστώσεις θα είναι πενιχρές
και κυρίως υπεύθυνοι γι’ αυτό θα είμαστε δυστυχώς εμείς.
Θερμά ευχαριστώ όμως να πούμε τόσο στους συγχωριανούς μας εκείνους που με δικά τους μέσα ανέβηκαν για απογραφή στο χωριό, όσο και σε εκείνους που ενεργώντας από
μόνοι τους βοήθησαν στην (κατά το δυνατόν) επιτυχία της
απογραφής στο χωριό μας. Να είναι πάντα καλά.
Δ. Σ. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο Δρόμος για το Νεκροταφείο Νεράϊδας

Ε
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πειγόντως πρέπει να βελτιωθεί ο δρόμος που οδηγεί στο
Νεκροταφείο Νεράϊδας. Να χαλικοστρωθεί καλά το τμήμα του που δεν είναι τσιμεντοστρωμένο και να φύγουν
έξω τα νερά, καθαρίζοντας τα αυλάκια του. Θέλουμε να κατεβαίνουμε με το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητό μας μέχρι εκεί οποιαδήποτε
μέρα του χρόνου. Αυτό έπρεπε ήδη να είχε γίνει από την
άνοιξη αλλά μέχρι σήμερα 10 Ιουνίου δεν έγινε. Μέσα στο
καλοκαίρι πρέπει να γίνει επειγόντως.

Όχι στα Υ/Η και στις Ανεμογεννήτριες
Ναι στους Ξενώνες και τον Οικοτουρισμό

ολλά δημοσιεύματα, στις
τοπικές εφημερίδες, είδαμε
τους περασμένους μήνες σχετικά με τα Υδροηλεκτρικά, Αιολικά, Φωτοβολταϊκά κ.λ.π., που
θέλουν να στήσουν οι διάφορες
εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή
μας. Τα μεταφέρουμε προς ενημέρωση των αναγνωστών μας
που δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτές.
● Στις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες είδαμε σχετικά δημοσιεύματα μόνο για φωτοβολταϊκά που
ήθελαν να εγκαταστήσουν αγρότες στα χωράφια του κάμπου, οι
άδειες των οποίων σταμάτησαν
να δίνονται με το αιτιολογικό
πως: «τα δίκτυα ηλεκτροδότησης
του νομού Καρδίτσας (Ευρυτανίας κι άλλων 16 νομών), είναι
κορεσμένα και δεν μπορούν με
την υπάρχουσα κατάστασή τους
να δεχτούν επιπλέον ηλεκτρικό
ρεύμα».
● Στις Ευρυτανικές εφημερίδες διαβάσαμε (6.4.11) πως
ο Δήμαρχος Καρπενησίου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της
ΡΑΕ, για πλήρη σχετική ενημέρωση, θέτοντάς του 3 όρους για
να μπορέσει ο Δήμος να υποστηρίξει την εγκατάσταση Υ/Η και
Ανεμογεννητριών στην περιοχή
του, τους εξής: α) πρέπει να πληρούν στο έπακρο τα περιβαλλοντικά κριτήρια, β) πρέπει να
έχουν υψηλή ανταποδοτικότητα
και γ) πρέπει να υλοποιηθούν
αφού προηγηθεί δημοψήφισμα
στις Τοπικές Κοινωνίες. Επιπρόσθετα, κατέστησε σαφές ότι
ο Δήμος Καρπενησίου «πρέπει
να έχει πλήρη γνώση των αδειών
που δίνονται από την ΡΑΕ στην
περιοχή του, μιας και η ένταξή
τους στο σπάνιας ομορφιάς φυ-

σικό τοπίο της Ευρυτανίας οφείλει να γίνεται πολύ προσεκτικά
και αφού πρώτα έχουμε περιορίσει το κόστος και πολλαπλασιάσει το όφελος…». Η ΡΑΕ απ’ την
πλευρά της είπε πως αυτή έχει
μόνο την ευθύνη της έκδοσης
των αδειών ενώ για την υλοποίηση των έργων καθοριστικό ρόλο
παίζει η Περιφέρεια. Με παρέμβαση του ευρυτάνα μέλους
του Δ. Σ. της ΡΑΕ κ. Γ. Λάγαρη,
διαβάσαμε στις 7.4.11, η ΡΑΕ
αναλαμβάνει πλέον την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά τους

Όπως πάμε, σε λίγο, κοιτάζοντας προς το ηλιοβασίλεμα, θα βλέπουμε
αυτή την εικόνα στις απέναντι κορφές…

Καλλικρατικούς Δήμους, ώστε
να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη διάχυση της πληροφόρησης στις Τοπικές Κοινωνίες.
● Τα «Ευρυτανικά Νέα»
στις 25.5.11, είχαν πρωτοσέλιδο
τίτλο: «Έρχονται οι Ανεμογεννήτριες στην Ευρυτανία» και
υπότιτλο: «Μπαίνουν οι πρώτες
μπουλντόζες στη Δομνίστα»,
στη θέση «Κοκκάλια» και στο
δισέλιδο ρεπορτάζ αναφέρονταν
μεταξύ άλλων πως η εταιρεία
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» πήρε
ήδη ποσό επιχορήγησης 7,3

Απογραφή 2011
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εκατ. € και θα αρχίσει να στήνει σε βουνά της Ευρυτανίας 62
Ανεμογεννήτριες!
● Τα «Ευρυτανικά Νέα» στις
8.6.11, έγραφαν στην πρώτη σελίδα «Έρχεται το πρώτο αιολικό στα Άγραφα» κάνοντας λόγο
περί αιολικής επέλασης. Σε ολοσέλιδο ρεπορτάζ της 7ης σελίδας
έγραφαν μεταξύ άλλων πως εταιρεία του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»
συμφερόντων Μπόμπολα, ενδιαφέρεται να στήσει στην κορυφογραμμή των συνόρων των
Δήμων Αγράφων και Καρδίτσας,

άθε δέκα χρόνια γίνεται, ως γνωστόν,
η Απογραφή του πληθυσμού της χώρας μας. Αναλυτικά σε χωριά, πόλεις,
σπίτια, οικίματα κ.λ.π. Φέτος μετά από διάφορες αναβολές έγινε τελικά τον Μάη. Στο
χωριό μας έγινε την Κυριακή 15 Μάη 2011.
Στις προηγούμενες απογραφές πάντα
υπήρχε μια κινητοποίηση των Συλλόγων και
Φορέων του τόπου μας να είμαστε πιο πολλοί
στο χωριό για πολλούς λόγους.
Τώρα επειδή είπαν οι τηλεοράσεις (που
μας έχουν αποχαυνώσει με την παραπληροφόρηση) πως δεν παίζει ρόλο πού θα απογραφεί
ο καθένας, δεν κινητοποιήθηκε κανένας. Αυτοί
μέσα απ’ τα κανάλια τη δουλειά τους κάνουν
εμείς τι κάνουμε;

38 ανεμογεννήτριες, ύψους 120
μέτρων έκαστη! Ανατριχιάσαμε
μόλις το διαβάσαμε αφού είναι
η κορυφογραμμή απ’ το φράγμα έως το Φλίσιο! Ο δήμαρχος
Αγράφων είπε, σε σχετική ερώτηση, πως η θέση του δήμου θα
εκφραστεί μέσα από το Δ. Σ. που
σύντομα θα συνεδριάσει.
Εκ των ανωτέρω βγαίνει αυθόρμητο το ερώτημα: Οι δικοί
μας εκλεγμένοι είναι ενήμεροι
για το τι σχεδιάζεται να στηθεί
στην περιοχή μας;
Πρωτοβουλία Πολιτών

Οι Σύλλογοί μας (όλοι της Κοινότητάς μας)
δυστυχώς κατά τη γνώμη μας, σ’ αυτή την απογραφή δεν ενεργοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε.
Θα ήταν καλύτερα για την Κοινότητά μας να
κινητοποιήσουν τον κόσμο και να βάλουν γεμίζοντας δυο λεωφορεία, έτσι σαν εκδρομή. Το
ίδιο είναι να φαίνονται π.χ. 150 απαγραφέντες
στο χωριό, το ίδιο είναι μόνο 50; Οι Σύλλογοι
στο ζήτημα αυτό έπραξαν λάθος και το λέμε με
λύπη μας. Άν θεωρούν πως η στάση τους ήταν
σωστή πρέπει να μας απαντήσουν στο ερώτημα: Εάν δεν έχει σημασία το πού θα απογραφεί
κάποιος τότε γιατί ο Δήμαρχος Λαμίας συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 15 Μαΐου 2011, απειλώντας πως θα ζητάει
το αποδεικτικό (απόκομμα) της απογραφής
από όποιον έρθει σε οποιαδήποτε συναλλαγή
με το Δήμο του; 
Μερικοί Χωριανοί

Α

Ο δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρως – Κουκέϊκα
απαιτούμε να καθαριστεί

ίτημα των κατοίκων Νεράϊδας και Καροπλεσίου
είναι μαζί με τους άλλους δημοτικούς δρόμους της περιοχής μας, που θα καθαριστούν
αυτή την εποχή, να καθαριστεί και ο δρόμος Νεράϊδα
– Καροπλέσι δια μέσω εξωκκλησίου Σωτήρως – Κουκέϊκα. Είναι η πιο σύντομη
διαδρομή να πάει κάποιος
από Νεράϊδα στο Καροπλέσι

κι αντιστρόφως. Προς επιβεβαίωση παραθέτουμε τις
αποστάσεις:
● Νεράϊδα – Καροπλέσι
(δια μέσω Σωτήρως – Κουκέϊκα): 8,52 χλμ.
● Νεράϊδα – Καροπλέσι
(δια μέσω Καμαρέτσου): 12,98
χλμ.
● Νεράϊδα – Καροπλέσι
(δια μέσω Γιαννουσέϊκων):
19,84 χλμ.

Ο δρόμος αυτός έχει ανοίξει
εδώ και πολλά χρόνια. Απαιτούμε να τον καθαρίσετε καλά
ώστε να είναι βατός για Ε.Ι.Χ.
αυτοκίνητα, τουλάχιστον τώρα
το καλοκαίρι.
Στο δρόμο αυτό πρέπει
επειγόντως να ξεβουλώσει –
επισκευαστεί και το τεχνικό
στη θέση «Διασελάκι», που
βούλωσε το χειμώνα και έγιναν καταστροφές.
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Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

o Νέο Οστεοφυλάκιο
του χωριού μας, που
βρίσκεται μέσα στον
χώρο του Κοιμητηρίου,
στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας, σχεδόν τελειοποιήθηκε αφού οι εργασίες τους
προηγούμενους
μήνες
προχώρησαν με γρήγορο
ρυθμό. Κατά γενική ομολογία έχει γίνει ένα κτήριο κόσμημα, αντάξιο των προσδοκιών μας
Έγιναν πολλές εργασίες
αλλά οι κατασκευαστές τους
δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Χρωστάμε δυστυχώς ακόμα
χρήματα για τις εργασίες αυτές.
Γι’ αυτό η οικονομική βοήθειά
μας πρέπει να συνεχιστεί. Να
δώσουμε όλοι ότι μπορούμε
για να εξοφληθούν οι εργασίες
που έχουν γίνει. Μένει εξάλλου
να γίνει και η καλή διαμόρφωση
του εξωτερικού χώρου. Μόλις
συγκεντρωθούν χρήματα θα
κάνουμε καλύτερη την είσοδο
του προαυλίου και θα τσιμεντοστρώσουμε το δρόμο από

Η

την είσοδο μέχρι την εκκλησία
να μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί
αυτοκίνητο.
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 πληροφο-

μαγεύει η φυσική τους ομορφιά.
Έξω από το χωριό σε αλησμόνητες θέσεις μέσα στο δάσος
εντυπωσιάζουν μικρές βρυσούλες και δίπλα μικρά καθιστικά
από πέτρες σε προσκαλούν να σε
φιλέψουν με το γάργαρο ελάτινο
νερό τους. Θα περπατήσεις μέσα
σε μια άγρια βλάστηση ανάμεσα
από ελκυστικές τοποθεσίες σ’
ένα φυσικό βασίλειο ελατιάδων.
Ένα χωριό με ζωντανή ιστορία
εξακολουθεί να διατηρεί ένα
πλήθος από μνήμες και νοσταλγίες που είναι σφιχτά συνδεδεμένες με τον ψυχικό κόσμο των
ντόπιων και των αποδήμων.
Το βράδυ σε κοιμίζουν με τη
γλυκιά τους μουσική τ’ αηδόνια
και το πρωί σε ξυπνάει το λάλημα της πέρδικας και του κούκου.
Εδώ στο χωριό σε μεθάει κυριολεκτικά η ομορφιά της φύσης.
Οι άνθρωποι καλοσυνάτοι και
εξαίρετοι. Είναι να τους ζηλεύει
κανείς με την παραδοσιακή τους
εμφάνιση, πάντα κοντά στον
καθαρό αέρα και ανάμεσα στην
ομορφιά της φύσης. Τα πιο παλιά
χρόνια ήταν χωριό με πολλούς
κατοίκους, τώρα όμως μαραζώνει σε μόνιμη μελαγχολία.

Ενισχύσεις για Εφημερίδα
α/α

Αλκιβιάδειο Γυμνάσιο
Φουρνάς, έτος 1978

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας από την νοτιοδυτική γωνία.
ρίες σχετικά με το έργο (όπως
ξανάπαμε) μπορεί να μάθει από
τον Τρύφωνα Καστρίτση στο
τηλ. 697 7250896.
Ενημερώνουμε ότι έχουμε
προμηθευτεί αρκετά κουτιά για
τη φύλαξη των οστών (ίδιου
μεγέθους) και όποιος χωριανός
μας θέλει να κάνει χρήση αυτών
να επικοινωνήσει μαζί μας στο
προαναφερόμενο τηλέφωνο.

Στο χωριό το καλοκαίρι

Νεράϊδα, είναι ένα πανέμορφο ορεινό χωριό,
κυκλωμένο από ψηλά όμορφα
βουνά και δάση ελατιάδων, που
φθάνουν ως τα ακραία σπίτια
και του χαρίζουν μια σπάνια
φυσική ομορφιά.
Πλούσιο οξυγόνο που αρωματίζει από ρετσίνι και αμέτρητα είδη λουλουδιών, χαρίζουν
την αίσθηση ότι πρόκειται για
ένα γραφικό χωριό με πλούσια
παράδοση, με γραφικούς καλοσυνάτους ανθρώπους, αλλά
ως επί το πλείστον ανθρώπους
μεγάλης ηλικίας. Το καλοκαίρι
το χωριό μετατρέπεται σ’ έναν
επίγειο παράδεισο γιατί τον στολίζουν οι φυσικές του ομορφιές.
Από μακρινούς αιώνες η Νεράϊδα (άλλοτε Σπινάσα) σαν χωριό
ήταν χτισμένη ανάμεσα σε δύο
όμορφα βουνά, το Φλίσιο και
τη Μάρτσα, τα οποία αποτελούν
έναν όμορφο φυσικό παράδεισο.
Στα πόδια του χωριού περνάει το
γαλανό πάντα ποτάμι του Μέγδοβα, γάργαρο και πλούσιο σε
ψάρια.
Το χωριό το στολίζουν τριγύρω σαν καταπράσινες κορνίζες τα δάση των ελατιάδων που
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Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.). .......................................... ΕΥΡΩ
Θάνου Βασιλική του Βασ. (1541).....................................................10
Καραμέτος Ηλίας από Αγ. Τριάδα Φθιώτ. (1030).......................20
Καραμέτου Αγορή σύζ. Κων. (1294)..............................................10
Καραμέτου Μαρία του Γεω. (Λογαρ. Τράπ.)................................20
Καραμέτου Μερόπη από Αγ. Τριάδα Φθιώτ. (1031) . .................5
Μαργαρίτης Ηλίας (Λογαρ. Τράπ.).................................................20
Ολύμπιος Αναστάσιος (1293)...........................................................50
Πώληση Αντζέτας Συλλόγου μας (1542)......................................10
Σπανός Ηλίας του Αναστ. (1538).....................................................20
Σπανός Ιωάννης του Αναστ. (1539)................................................10
Σπανός Κων/νος του Αναστ. (1537)...............................................10
Σπανός Τάσος του Κων. (1540)........................................................10
Τσάκαλος Βασίλειος από Αγ. Κων/νο (1032)...............................10
Τσιρώνη Βασιλική (1033)...................................................................20
Τσιτσιμπής Χρήστος του Κων. (920)..............................................50

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Οι Σύλλογοι όλων των χωριών κάνουν συνεχείς αγώνες
με εφημερίδες που εκδίδουν και
εκδηλώσεις ολοχρονίς με στόχο:
«Όλα τα χωριά πρέπει να περισωθούν με όλες τους τις μνήμες
που φέρνουν επάνω τους».
Ξαναγύρισε και το φετινό
καλοκαίρι που περιμέναμε όλοι
με χαρά. Οι εργαζόμενοι θα πάρουν την κανονική τους άδεια,
οι συνταξιούχοι έρχονται πρωτύτερα στη γενέτειρά τους, με
παραμονή οι περισσότεροι ως το
φθινόπωρο.
Τα ορεινά χωριά θ’ αναστηθούν αυτή την εποχή που παίρνει λίγη ανάσα η επαρχία και
τους χαρίζει τη χαρά της ζωής.
Η χαρά τώρα στα μαραζωμένα
χωριά ομοιάζει με ανάσταση του
κόσμου γιατί η παγκοσμιοποίηση μας έφερε αβάσταχτη φτώχεια και ακαταστασία. Και αυτό
το καλοκαίρι θα αναζητήσουν
οι απόδημοι τη χαρά τους, στον
τόπο τους, στη γενέτειρά τους,
στο χωριό που μεγάλωσαν.
Στην πλατεία του χωριού,
στην Εκκλησία, στα καφενεία
και στα κέντρα θα συναντηθούν
ένα πλήθος από χαρούμενο κόσμο. Θα οργανώσουν χορούς
οι Σύλλογοι, θα ξαναχορέψουν
όλοι με το κεφάλι ψηλά χέρι με
χέρι. Θα κάνουν λειτουργίες και
παρακλήσεις. Θα πάρουν την ευλογία της γενέτειρας και θα ξαναγυρίσουν στις δουλειές τους.
Ημείς ευχόμαστε με όλη μας
την αγάπη να είναι όλοι τους
καλά και του χρόνου.
Παπα-Γιώργης Δήμου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε
θερμά τον αγαπητό και σεβάσμιο χωριανό μας παπα-Γιώργη
για τα πολύ καλά του λόγια,
που έγραψε για εμάς σε ξεχωριστό σημείωμα, που συνόδευε
το κείμενο αυτό. Να ’σαι καλά
παπα-Γιώργη, σ’ ευχαριστούμε.
______________________

Τ

έτοιες μέρες (Ιούνιος - τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς), 33 χρόνια πρίν από σήμερα, στο
προαύλιο του θρυλικού Γυμνασίου μας, μαθητές
και μαθήτριες της Στ΄ Τάξης (Γ΄ Λυκείου) βγάζουν αναμνηστική φωτογραφία. Με έκπληξη βρήκαμε τη φωτογραφία αυτή στο ωραίο Blog του Συλλόγου Νέων
Φουρνάς «Ο Πήγασος», και την δημοσιεύουμε γιατί
3 απ’ τα παιδιά αυτά είναι απ’ το χωριό μας, τη Νεράϊδα.
Οι μαθήτριες (με τις ποδιές και τους άσπρους γιακάδες – όπως φορούσαν τότε), από αριστερά: Αγαθή Γ.
Νάπα εκ Νεράϊδας, Λίτσα Τσιώλη, Παρασκευή (Βούλα)
Συρούκη, Ειρήνη (Ρένα) Στεφανή, και Ευγενία (Νίτσα)
Τσιάντη, όλες εκ Φουρνάς. Μπροστά ο Μάκης Σκονδριάνος επίσης εκ Φουρνάς (καθόταν στο ίδιο θρανίο
με τον Γ. Β. Καραμέτο σε όλες τις τάξεις, πάντα γελαστός και αστειευόμενος).
Οι υπόλοιποι μαθητές: όρθιος από αριστερά ο
Γιώργος Β. Καραμέτος εκ Νεράϊδας, πίσω του ο Τάκης Ντεληθέος εκ Κορίτσας Κλειτσού, δίπλα του κρεμασμένος στο παγκάκι (σ. σ. το θυμάστε;) ο Γιώργος Γεωργίου εκ Φουρνάς, δίπλα ο Νίκος Κουτσούλης
εκ Κορίτσας Κλειτσού, δίπλα ο Γιώργος Κ. Θάνος εκ
Νεράϊδας, δίπλα του ο (αξέχαστος για τη ζωηρότητά
του…) Γιώργος Τσιακτάνης εκ Ρεντίνας, δίπλα του ο
Σάκης Παππάς (γυιός του φούρναρη) εκ Φουρνάς και
τέλος όρθιος ο Γιάννης Τσιάντης επίσης εκ Φουρνάς.
Κι όμως πέρασαν από τότε 33 χρόνια!…
Να γύριζε πίσω ο χρόνος και να τα ξαναζούσαμε!…
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

e-mail που λάβαμε
● Στις 22.4.2011 (Μεγάλη Παρασκευή) λάβαμε
και δημοσιεύουμε το παρακάτω e-mail:
Καλημέρα.
Ονομάζομαι Μαρία Καραμέτου και είμαι κόρη
του Γιώργου (Κωνστ. και Βαΐτσας) Καραμέτου. Είμαι καθηγήτρια πανεπιστημίου και ζώ στην Αμερική εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Μόλις πρό ολίγου πήρα την
εφημερίδα μας (Ιανουάριος – Μάρτης 2011).
Ρίχνοντας την πρώτη ματιά, σταμάτησα γεμάτη έκπληξη
μια και στην φωτογραφία που δημοσιεύεται στην σελίδα 10
(χωριανοί μας στη δεκαετία του ’60…) αναγνώρισα τον εαυτό μου!!! Είμαι πίσω όρθια με τα γυαλιά. Στην άκρη – άκρη δε
αριστερά, ο νέος (τότε) με την αγκλίτσα είναι ο πρώτος μου
εξάδελφος Λευτέρης Ιωάννου Καραμέτος.
Μια και δεν ζώ στην Ελλάδα έχω να επισκευθώ την Νεράϊδα πολλά χρόνια. Δεν έχω όμως ξεχάσει ποτέ τα καλοκαίρια
που μας έφερνε ο πατέρας μου στο χωριό, τα τσαλαβουτήγματα στο ποτάμι, τις τυρόπιτες της θείας μου της Μαρίας… ένα
σωρό πράγματα…
Σας ευχαριστώ για τις αναμνήσεις που ξαναζωντανέψατε
μετά από τόσα χρόνια, ιδιαίτερα μια τέτοια μέρα.
Νάστε καλά. Καλή Ανάσταση!
Μαρία Καραμέτου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε κι
εμείς θερμά την αγαπητή συγχωριανή μας για το κείμενο αυτό,
με τα τόσο ωραία λόγια, που μας έστειλε από την Αμερική. Νοιώθουμε κι εμείς ευτυχείς που ξαναζωντάνεψαν μέσα της ωραίες
αναμνήσεις διαβάζοντας την Εφημερίδα του χωριού μας. Να είναι πάντα καλά.
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Ιερά Μονή «Γεννήσεως Της Θεοτόκου» Σπινάσας (Νεράϊδας)

Τ

ο Μοναστήρι «Γέννησης
της Θεοτόκου» της Σπινάσας (Νεράϊδας) Δολόπων,
βρίσκεται σε απόσταση δύο περίπου χλμ., σε ευθεία γραμμή, βόρεια
του χωριού μας και είναι χτισμένο
μέσα σ’ ένα πυκνό δάσος από βελανιδιές στην πλαγιά ανατολικά του
Μέγδοβα. Σε κάποιες περιόδους
το συναντάμε και με την ονομασία
«Φανερωμένη». Σπινάσα λέγονταν
το χωριό μας στους αιώνες μέχρι το
1928 που μετονομάστηκε σε Νεράϊδα.

κόσμου), 7.116 χρόνια. Αυτά σημαίνουν 1608 χρόνια μετά Χριστόν.
Γιατί οι Βυζαντινοί σύμφωνα με
τη Μετάφραση των Εβδομήκοντα
(Ο΄) τοποθετούσαν την Κτίση του
Κόσμου (λατινικά “anno mundi”)
το 5.508 πρό Χριστού. Έτσι 7.116
– 5.508 = 1608.
● Σημαντικό ιστορικό στοιχεία
για το Μοναστήρι, όπως προείπαμε,
είναι το σιγίλλιο γράμμα του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Ματθαίου, το οποίο εστάλη στη Μονή,

Η ανατολική πλευρά του Μοναστηριού, αριστερά τα κελιά, δίπλα στην είσοδο
ο υπεραιωνόβιος πλάτανος που πόσα είδε και θα μας έλεγε αν είχε φωνή…

Το μοναστήρι αυτό, που αποκαλείται από τους κατοίκους «Της
Παναγίας» και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου όπου γίνεται μεγάλο πανηγύρι, είναι ένα από τα πιο παλιά
μοναστήρια της περιοχής των Αγράφων. Διατηρείται ακόμη σ’ αρκετά
ικανοποιητική κατάσταση με την
φροντίδα και τον σεβασμό που έδειξαν σ’ αυτό οι χωριανοί μας από την
Επανάσταση του ’21 και την διάλυσή του το 1833 μέχρι σήμερα. Ανήκε πάντα και ανήκει στην Ενορία
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας
● Η ανέγερσή του (το αρχικό
χτίσιμο) προσδιορίζεται στα μέσα
του ΙΣΤ’ αιώνα (1500-1600) αφού
Πατριαρχικό σιγίλλιο (λατινικά
“sigillum”) του 1600, αναφέρει ότι
η μονή χτίστηκε «πρό μικρού» χρόνου. Ποιός άραγε μπορεί να αποκλείσει το γεγονός πως χτίστηκε και
πρίν ακόμα το 1550 ή ότι στη θέση
αυτή ίσως υπήρχε ιερό και των αρχαίων Δολόπων; Εξωτερική λίθινη
επιγραφή αναφέρει ως έτος ανακαίνισης το έτος 1608, ενώ εσωτερική
επιγραφή αναφέρει πως ο ναός της
μονής αγιογραφήθηκε το 1651.
● Η εντοιχισμένη λίθινη πλάκα, στο εξωτερικό μέρος της κόγχης
του ιερού βήματος, διαστάσεων
0,33 Χ 0,38 μ. γράφει (σ.σ. μάλλον έγραφε): «(ανα)καινίσθη …(ο
έν) θρονος Ναός της Θεοτόκου η
Γέννησις δια συνδρομής του εν
Ιερομονάχοις Ιωαννηκείου Καθηγουμένου και Μουσικού του
εκ Τρίκκης μετά των Αδελφών.
Κατά το ΖΡΙΣΤ. Ινδ. ΣΤ.». Δηλαδή το έτος 1608. Τα γράμματα
σημαίνουν: Ζ=7.000, Ρ=100, Ι=10,
ΣΤ=6 δηλ. από Αδάμ (ή κτήσεως

της Κώμης Σπινάσας, το 1600 και
καθόριζε τον μοναχικό τους βίο. Το
σιγίλλιο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε,
από τον Μαργαρίτη Κωνσταντινίδη, στο περιοδικό της Αλεξάνδρειας «Εκκλησιαστικός Φάρος», στις
αρχές του περασμένου αιώνα, το
1911. Εκατό ακριβώς χρόνια πρίν
από σήμερα.
● Η επιγραφή πάνω από την
έξοδο του ναού, διαστάσεων 0,88 Χ
0,28 μ., γράφει σε 5 γραμμές: «Ιστορίθη ούτος ο Θείος και Πάνσεπτος
Ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου
και Αειπαρθένου (Μαρίας)… (δια
δαπάνης;) / του τιμιοτάτου και
ευγενεστάτου άρχοντος κυρ Θεοδοσίου του Τζηοπέλι… (εκ;) / (και
δια;)…συνδρομής του πανοσιοτάτου εν ιερομονάχοις κυρ Αντωνίου
… / …υροπλέσι, Αρχιερατεύοντος
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Λιτζάς…(και Αγράφων;) / …(κυρ
Ανθίμου;). Χείρ ευτελούς Ιωάννου. Έτη από Χριστού ΑΧΝΑ
(1651). Έτη από Αδάμ …(7.159)/».
Η επιγραφή είναι δυστυχώς λίγο
φθαρμένη στις δυο άκρες της και
μας εμποδίζει να διαβάσουμε λίγα
αλλά σημαντικά γράμματα. Με τελείες σημειώνουμε τα γράμματα
που δεν διαβάζονται, σε παρένθεση
αυτά που εννοούνται.
● Τον αγιογράφο Ιωάννη τον
«ευτελή» τον συναντάμε (μαζί με
έτερον Ιωάννη) να αγιογραφεί και
άλλα δυο Μοναστήρια των Αγράφων. Στο Μοναστήρι της Σάϊκας που
το αγιογράφησαν 10 χρόνια πρίν, το
1641 και στο Μοναστήρι του Τροβάτου 7 χρόνια πρίν, το 1644. Είναι
απλοί ζωγράφοι και η δουλειά τους
αποτελεί έκφραση τοπικής αγιογρα-

Τοιχογραφική παράσταση στην οποία ο κτήτωρ Θεοδώσιος Τζηοπέλης κρατά
στα χέρια του τον Ι. Ναό (νοτιοδυτική γωνία).

φικής τέχνης, που στηρίζεται στις
μεγάλες αστικές και μοναστηριακές
Σχολές και κυρίως είναι εκφραστές
της Κρητικής Σχολής και του Θεοφάνη. Διακρίνεται κάποια βελτίωση
της δουλειάς του στο Μοναστήρι
της Σπινάσας σε σύγκριση με τα 2
προηγούμενα (1641 και 1644).
● Τον Αντώνιο που αναφέρεται
στην επιγραφή ως πανοσιότατος εν
ιερομονάχοις τον συναντάμε και σε
άλλες επιγραφές μοναστηριών της
περιοχής μας. Ήταν από το Τροβάτο και υπήρξε δάσκαλος του Ευγένιου Αιτωλού (1595 – 1682) όταν το
1612 έφτασε αυτός στο μοναστήρι
του Τροβάτου. Δεν ξέρουμε ούτε
που σπούδασε ούτε τι σπούδασε.
Πληροφορίες γι’ αυτόν έχουμε από
τον Αναστάσιο Γόρδιο τον Βραγγιανίτη (1654 – 1729) ο οποίος γράφει
πως όταν ήρθε ο Ευγένιος στο Τροβάτο (μονή Παναγίας) βρήκε εκεί
δυο αξιόλογους ιερομονάχους, τον
Αντώνιο από το Τροβάτο και τον
Βαρθολομαίο από το χωριό Αισώπου Νίκη του Αιτωλικού. Οι δυο αυτοί ιερομόναχοι είχαν μεγάλη φήμη
τόσο για την πνευματική τους καλλιέργεια όσο και για την καλοσύνη
τους. Ο Ευγένιος, φιλομαθής όπως
ήταν, κοντά στον Αντώνιο έμαθε τα
πρώτα γράμματα, την εκκλησιαστική τάξη και τη βυζαντινή μουσική.
Αυτά λέει ο Γόρδιος τονίζοντας πως
με ενθάρρυνση του Αντώνιου έφυγε
ο Ευγένιος να συνεχίσει τις σπουδές
του σε ανώτερο επίπεδο και να γίνει
μετά δάσκαλος του γένους στο θρυ-

κτοκομικών προϊόντων, προϊόντων
μαλλιού (κάπες, φλοκάτες κ.λ.π.)
μεταξιού και άλλων προϊόντων, που
είχαν μεγάλη ζήτηση και το εμπόριό
τους γίνονταν στα πέρατα της Αυ-

Η ωραία βρύση του Μοναστηριού, στην κορυφή της λάκκας με την πέτρινη
κούπα. Την έχτισαν ο παπα-Βάϊος Μπαλτής και ο Κώστας Δ. Καραμέτος τη
δεκαετία του ’90.

τοκρατορίας (Κων/λη, Παραδουνάβιες Χώρες κ.λ.π.). Τα «αλείμματα»
(μέλι, βούτυρο, γαλακτοκομικά),
αποτελούσαν περιζήτητα εμπορεύματα και έφερναν πλούτο στους
παραγωγούς και τους εμπόρους. Τα
ποτάμια μας γέμισαν εργαστήρια
νημάτων και τα άφθονα νερά έδιναν
κίνηση σε οργανωμένα εργαστήρια
μαλλιού και μεταξιού. Βέβαιο είναι
πως εμπορεύονταν και την ξυλεία
των δασών μας την οποία εύκολα
μετέφεραν μέσω του Μέγδοβα στην
Αιτωλία.
Ο πλούτος που εισέρευσε στην

Η επιγραφή της ιστόρησης (Αγιογράφησης) του Ι. Ναού πάνω από την πόρτα
της εξόδου (δυτική πλευρά).

λικό «Ελληνομουσείο Αγράφων»
(1661) της Γούβας (Αγ. Παρασκευής) Βραγγιανών.
● Ο κτήτωρ Θεοδόσιος Τζηοπέλης εικονίζεται στην τοιχογραφική παράσταση της νοτιοδυτικής
γωνίας αριστερά της εξόδου. Κρατά
στα χέρια του ομοίωμα του ναού
όπως είναι και σήμερα χωρίς τρούλο
όπου τονίζονται οι τρείς κόγχες και
τα παράθυρά του που έχουν το ίδιο
με σήμερα σχήμα. Είναι ντυμένος
σύμφωνα με της ενδυματολογικές
συνήθειες των αρχόντων της εποχής
του. Φοράει μακρύ πανωφόρι σκούρου χρώματος χωρίς μανίκια το
οποίο κουμπώνει με πυκνά κουμπιά
στο στήθος. Από καλό ύφασμα σε
απόχρωση του πορτοκαλί χρώματος
είναι και το εσωτερικό ρούχο του.
Είναι λεπτός, το πρόσωπό του είναι
ήρεμο, καλοσυνάτο, χαμογελαστό,
φέρει μακριά γενειάδα και στο κεφάλι του φοράει ψηλό σκούφο. Περισσότερα γι’ αυτόν μέχρι στιγμής
δεν ξέρουμε. Ίσως να ήταν άρχοντας
της Σπινάσας με σημαντική εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα.
● Να σημειώσουμε εδώ πως την
ίδρυση του μοναστηριού θα πρέπει
να τη δούμε ως αποτέλεσμα της μεγάλης ακμής της περιοχής μας κατά
τον 16ο αιώνα. Η αυτονομία και τα
προνόμια που είχε ο τόπος μας θα
φέρει πολλούς χριστιανούς κατοίκους από τα πεδινά στην περιοχή
των Αγράφων, άνθιση του πρωτογενούς τομέα με την παραγωγή γαλα-

φίας στο μεταίχμιο της «Κρητικής».
Παράλληλα Σχολές γραμμάτων και
τεχνών ιδρύονται και ακμάζουν
παντού. Το «Ελληνομουσείο Αγράφων» αποτελεί ανώτατη Σχολή Ελ-

περιοχή μας μετατράπηκε σε λαμπρά κτίσματα: κατοικίες, γεφύρια,
μοναστήρια, εκκλησίες με παράλληλη ακμή της Βυζαντινής Εικονογραφίας και ναοδομίας. Ντόπιοι
αγιογράφοι δημιουργούν εργαστήρια και η φήμη τους φτάνει πέρα
απ’ την Αυτοκρατορία ως τη Ρωσία. Χωριανοί μας αγιογράφοι, οι
αδελφοί Θεόδωρος και Αθανάσιος
εκ κώμης Σπινάσας, αγιογραφούν
το 1797 εκκλησία (Μεταμόρφωση
Σωτήρος) στα Βραγγιανά Αργιθέας.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο
για «Αγραφιώτικη Σχολή» αγιογρα-

ληνικών και Εκκλησιαστικών γραμμάτων.
Αλλά ας επανέλθουμε στην υπό
παρακμή σημερινή (μετεπαναστατική) εποχή μας.
Το 1970 επειδή η νότια πλευρά
του Ναού ήταν σε άσχημη κατάσταση και υπήρχε άμεσος κίνδυνος
κατάρρευσης, η Εκκλησιαστική
Επιτροπή Νεράϊδας με τη σύμφωνη
γνώμη της «άγνωστης» μέχρι τότε
εδώ Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,
προχώρησε στην αντικατάσταση
της εξωτερικής τοιχοποιίας, με τσιμεντόκτιστο τοίχο, τοποθετώντας
όμως τις ίδιες πέτρες ακριβώς στο
σημείο που προϋπήρχαν με προσεκτική και ακριβή αρίθμηση. Τότε
έγινε και η αλλαγή των παραθύρων
και της στέγης με ξυλεία καστανιάς
από το Πήλιο. «Περιπετειώδης»
ανακαίνιση έγινε και το 2000 όπου
ο ναός πήρε τη σημερινή του εικόνα.
Το τέμπλο του Μοναστηριού,
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί στα τέλη της δεκαετίας
του ’60 ιερόσυλοι απογύμνωσαν
το αριστερό μέρος του (δυο εικόνες
του τέμπλου έκλεψαν και πρόσφατα
το 2009). Ότι απέμεινε, φυλάσσεται
σε ασφαλή χώρο. Βιβλία ή άλλα
αντικείμενα με ενδιαφέρον δεν
υπάρχουν. Κάποια οικιακά σκεύη,
τα οποία όπως λέει η παράδοση
χρησιμοποιούνταν για φαγητό την
ημέρα του εορτασμού, χάθηκαν
στον εμφύλιο, επειδή οι κάτοικοι
φεύγοντας τα έκρυψαν εκεί κοντά
κάτω από πέτρες. Όμως δεν βρέθηκαν ξανά.
Αυτά τα λίγα προς το παρόν περισσότερα σε άλλο κείμενό μας.
Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιΣιγίλλιο του 1600

εύσουμε το

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

Τα έλατα στην μεγάλη λάκκα που φύτεψε και φρόντισε να μεγαλώσουν ο παπαΒάϊος Μπαλτής τη δεκαετία του ’80.
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● Μεγάλης έκτασης δημοσιότητα παίρνει πλέον η κυκλοφορία κάθε φύλλου της εφημερίδας μας… είναι πολιτιστικό
γεγονός αφού εφημερίδες και
Blogs Καρδίτσας και Ευρυτανίας ανακοινώνουν την κυκλοφορία μας… το αποκορύφωμα που
μας εξέπληξε ήταν η αναδημοσίευση ολόκληρου του κειμένου
για τον Παραμεγδόβιο από μεγάλες εφημερίδες της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας…
μπράβο μας να συνεχίσουμε
έτσι… αν και είναι πολύ δύσκολο με την κρίση που περνάμε…
πρέπει όμως να προσπαθήσουμε, βοηθώντας οικονομικά, να
συνεχιστεί η έκδοσή της… να
μην σταματήσει λόγω έλλειψης
χρημάτων… θα είναι κρίμα ●●●
πρέπει να ξέρουμε όλοι πως
πολύ περισσότεροι άνθρωποι
απ’ ότι φανταζόμαστε διαβάζουν
την εφημερίδα μας και μέσα από
την ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ… όπου και έγχρωμη είναι
αλλά κι όσο θέλει μεγαλώνει τα
γράμματα ο καθένας ●●● φωτογραφίες απ’ την ιστοσελίδα μας
βλέπουμε κατά καιρούς σε διάφορα άγνωστα μπλόγκ με ωραία
σχόλια…
το
blogspot
“anemomilos” είχε ανάρτηση
την 1.11.10 όλες τις φωτογραφίες της ιστοσελίδας μας μαζί με
ολόκληρο το κείμενο με την
ιστορία μας, υπό τον τίτλο: «Η
Ελλάδα μας: Νεράϊδα – Δολόπων Καρδίτσας» ●●● και σε
άλλα μπλόγκ όμως βλέπουμε
ιδίως φωτογραφίες της περιοχής
από την ιστοσελίδα μας όπως π.
χ. 28.3.11 το μπλόγκ “davanelos”
είχε πρώτη φωτογραφία αυτή με
Κόψη, Μπέσια, Ρεύστα, μεταξύ
άλλων σε κείμενο μεγάλο με
τίτλο «Στα Άγραφα κρύβεται
ένας τόπος χαμηλών τόνων που
κρατά μυστικές και ανεπηρέαστες κάποιες μοναδικές φυσικές
ομορφιές» …κλείνουμε το θέμα
τονίζοντας πως αυτά μπορεί να
τα δεί ο καθένας απ’ οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη Γή…
αρκεί να έχει μπροστά του οθόνη υπολογιστή ●●● Σε «μνημόνειο»… (πρόγραμμα εξυγίανσης)… μπήκε τελικά όπως
διαβάσαμε (5.5.11) ο Καλλικρατικός μας Δήμος Καρδίτσας…
μαζί με τον Δήμο Τρικάλων,
Πύλης και Αγιάς… 4 απ’ όλη τη
Θεσσαλία… επειδή το χρέος
τους είναι άνω του 150% των
τακτικών εσόδων τους συμπεριλαμβανομένης και της ΣΑΤΑ…
εντασσόμενος στο μηχανισμό
εξυγίανσης υποχρεούται: να παγώσει τις προσλήψεις προσωπικού… να υλοποιήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα περιορισμού
των δαπανών του και να παγώσει ορισμένα έργα & κονδύλια
όπως αυτά για δημόσιες σχέσεις… στο προηγούμενο φύλλο
γράφαμε πως το χρέος ήταν 27
εκατ. €, στις 23.3.11 ανακοινώθηκε πως μαζί με τους Καποδιστριακούς πλησιάζει τα 50 εκατ.
€, για να φτάσει στις 5.4.11 στα
52.700.000 € ακριβώς… κι εμείς
που λέγαμε «θα δούμε προκοπή» με τον Καλλικράτη ●●●

Εκτός του Δήμου μας όμως κι
όλος ο Νομός μας Καρδίτσας,
έχει στοχοποιηθεί και βρίσκεται υπό διωγμό, όσο κανένας
άλλος νομός της χώρας μας…
«για να σωθεί ποιός άραγε;… οι
ελλειμματικές ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες;»… όχι δεν
είναι δικά μας αυτά τα λόγια
ούτε κάποιου κόμματος της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς αλλά του εκδότη, της μεγαλύτερης και αρχαιότερης καθημερινής
εφημερίδας
της
Καρδίτσας «Νέος Αγών», Γιώργου Αλεξίου… ο οποίος με βαρυσήμαντο άρθρο-παρέμβασή
του στην 1η σελίδα της 16.5.11,
τονίζει πως η εφημερίδα ξεκινάει ανένδοτο αγώνα… «που θα
τον ζήλευαν και οι κάτοικοι της
Κερατέας»… γράφει λοιπόν
εκτός των προαναφερομένων
ότι στο Νομό μας σταμάτησαν
τα πάντα… στόπ στον Ε-65,
στοπ ο Αχελώος, στοπ το «Πίνδος», στοπ το ΕΑΠΝΑ, κλείνουν τα περισσότερα, το 50%,
των σχολείων, κλείνει το ΤΕΙ
Δασοπονίας, κλείνουν Κλινικές
του Νοσοκομείου, μέχρι και για
επιλεκτική μεταχείριση εις βάρος της Αναγέννησης κάνει
λόγο… το επισημαίνουμε γιατί
είναι πρωτοφανές για εφημερίδα της επαρχίας ●●● Για τους
δρόμους του χωριού μας να ξαναπούμε άλλη μια φορά: ο δρόμος Νεράϊδα – Μοναστήρι χρίζει επείγουσας επέμβασης… να
ξεβουλώσουν τα τεχνικά στα
προσήλια και να τακτοποιηθεί η
θέση της κατολίσθησης στο
Βαρκό… αναμέναμε αυτά να τα
δούμε μέσα στην άνοιξη αλλά
δεν είδαμε καμία κίνηση… περιμένουμε να τα πράξετε τώρα
μέσα στο καλοκαίρι επειγόντως
●●● Στο δρόμο για Νεκροταφείο Νεράϊδας δεν κάνατε τίποτα μέσα στην άνοιξη όπως
περιμέναμε… ένας φορτωτής
που στείλατε την Μεγάλη Εβδομάδα δεν έκανε τίποτα… απλώς
πέρασε… επειγόντως τώρα
μέσα στο καλοκαίρι να βελτιωθεί ο δρόμος με χαλίκια ώστε να
κατεβαίνει εκεί άνετα το Ι. Χ.
οποιαδήποτε μέρα του χρόνου
●●● Τα ίδια ισχύουν φυσικά και
για όλους τους άλλους δρόμους
του χωριού μας ●●● Γενικώς
βλέπουμε μια χαλαρότητα από
πλευράς των τοπικών εκλεγμένων μας και την επισημαίνουμε
γιατί μας ανησυχεί ●●● Με τον
Βιολογικό στον Άμπλα τι γίνεται; Οι αρμόδιοι ελέγχουν για τη
σωστή λειτουργία του;… Γιατί
δεν είδαμε κάποια καθησυχαστική γραπτή απάντηση; ●●●
Δικάστηκαν επιτέλους (10.5.11)
οι λαθραλιείς του Μέγδοβα…
που είχαν συλληφθεί το καλοκαίρι του 2008… και όπως μάθαμε έπεσαν βαριές ποινές… το
θέμα πήρε έκταση και ελπίζουμε να αποθαρρύνει όσους επιχειρούν τέτοια ●●● Live παρακολουθήσαμε μέσα από την
ιστοσελίδα του Δήμου μας Καρδίτσας την έκτακτη συνεδρίαση του Δ. Σ. παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας το

απόγευμα της 13.5.11 για το
θέμα της διακοπής λειτουργίας
της Σχολής ΤΕΙ Δασοπονίας
Καρδίτσας… με τον ίδιο τρόπο
παρακολουθήσαμε κι άλλες συνεδριάσεις βλέποντας ζωντανά
τι λένε εκεί μέσα οι εκλεγμένοι
μας ●●● Υπερχείλισε το φράγμα στα «Κακαβάκια» της Λ.
Πλαστήρα αρχές Απρίλη (2 &
3.4.11)… το τι γράφτηκε σε διάφορα Blog… ιδίως αθηναϊκά
δεν λέγεται… απ’ το ό,τι «υπερχείλισε το φράγμα και πλημύρισε η Ψαθοχώρα»…(ούτε το
χάρτη δεν κοίταξαν να δουν
προς τα που πάνε τα νερά της
υπερχείλισης)… μέχρι το ό,τι
«έχει ρήγμα κι όπου νάναι σπάει»… όλα παραμύθια φυσικά…
υπερχείλισε λόγω των πρωτοφανών βροχών αυτής της άνοιξης… ξαναυπερχείλισε το 2004,
το 1997 κ.ά.… πάντως σε επίσκεψη εκεί του Περιφερειάρχη
ανακοινώθηκε ότι υπάρχει συνεχής έλεγχος στο φράγμα
(όπως και σ’ όλα τα άλλα της
χώρας μας) από το αρμόδιο τμήμα του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και
την διεθνή επιτροπή φραγμάτων
και χαρακτηρίζεται απολύτως
ασφαλές ●●● «ο Λεωνίδας είναι στοιχείο της ιστορικότητας
των Θερμοπυλών και όχι μνημείο για τους ταξιδιώτες… ο
Δήμος Λαμίας έχει στόχο να
αναδείξει τις Θερμοπύλες ιστορικά, ιαματικά και πολιτιστικά
καθιστώντας τες τόπο προορισμού…» ήταν η απάντηση
(12.5.11) του Δήμου Λαμίας σε
αίτημα βουλευτή προς την Περιφέρεια, αρνούμενος την μεταφορά του αγάλματος στη νέα
Εθνική Οδό ●●● Σύμφωνα με
το υπ. αρίθ. 140 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ. 195/25.9.2008, και δημοσίευσε στο προηγούμενο
φύλλο της η εφημερίδα «Τα Νέα
του Κλειτσού», η σωστή ονομασία του γειτονικού μας χωριού
είναι Κλειτσός και όχι Κλειστός
●●● Παραμεγδόβιος σχόλιο 1:
Μπράβο στον βουλευτή Ευρυτανίας κ. Η. Καρανίκα που
ασχολείται με τον παραμεγδόβιο… και μιλάει γι’ αυτόν τόσο
στις διάφορες συναντήσεις του
όσο και στις συνεντεύξεις του…
μπράβο στον βουλευτή Καρδίτσας κ. Ταλιαδούρο τόσο για
την ερώτηση στη Βουλή που
έκανε για τον Παραμεγδόβιο
(23.5.11) όσο και για τη συνάντησή του με τον Νομάρχη
Καρδίτσας για το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα… μπράβο
επίσης και στην δημοσιογράφοεκδότη της εφημερίδας «Ευρυτανικός Παλμός» που κρατάει
συνεχώς τον Παραμεγδόβιο
στην επικαιρότητα ●●● Παραμεγδόβιος σχόλιο 2: Συμπληρωματικά στα όσα γράφαμε στο
προηγούμενο φύλλο για την
Επαρχιακή Οδό Τρίκαλα –
Άρτα… ο δρόμος αυτός δεν
τους χαρίστηκε αλλά αγωνίστηκαν σκληρά οι ίδιοι οι κάτοικοι
για να γίνει… σε εφημερίδα λοιπόν χωριού του Ασπροποτάμου
διαβάσαμε το εξής γεγονός που

μας έκανε μεγάλη εντύπωση και
το επισημαίνουμε… 35 χρόνια
πρίν από σήμερα 4 άνθρωποι
πήγαν με τα πόδια από την Άρτα
στην Αθήνα μεταφέροντας υπόμνημα με πάνω από 5.000 υπογραφές στον Πρωθυπουργό για
την ανάγκη κατασκευής της
σύνδεσης Άρτας – Τρικάλων!..
Στις 4.2.1976 ξεκίνησαν λοιπόν
με τα πόδια από την Άρτα 4 εκπρόσωποι των τότε νεολαιών
ΟΝΝΕΔ, ΕΔΗΝ, Ν. ΠΑΣΟΚ
και ΚΝΕ… Δημήτρης Βαδιβούλης, Κώστας Βαρσάκης, Νίκος
Κοντογιώργος και Γιώργος Λακόπουλος αντιστοίχως… για να
επιδώσουν το Υπόμνημα στον
τότε Πρωθυπουργό της χώρας
μας Κων/νο Καραμανλή… η
πορεία αυτή που ονομάστηκε
«Ίναχος» ήταν για 15 μέρες
πρωτοσέλιδη στον τότε ελληνικό τύπο και στόχο είχε (και πέτυχε) να συγκινήσει την τότε
κυβέρνηση και το τότε πολιτικό
σύστημα… καθ’ όλη τη διαδρομή οι κάτοικοι των περιοχών
που περνούσαν αυθόρμητα τους
συμπαραστέκονταν και φυσικά
το αίτημα κατασκευής του δρόμου έπαιρνε τεράστια δημοσιότητα… έφτασαν στην Αθήνα
στις 20.2.1976 όπου στην πλατεία Καραϊσκάκη είχε συγκεντρωθεί πλήθος αποδήμων Αρτινών που τους επεφύλαξαν
θερμή υποδοχή… εκ του αποτελέσματος βεβαιώνεται πως ο
υπερκομματικός εκείνος αγώνας
έφερε αποτέλεσμα αφού ο δρόμος μετά από λίγο άρχισε και
έχει εδώ και χρόνια τελειοποιηθεί… Τι θα γινόταν αλήθεια αν
(λέμε αν) σήμερα οι κομματικές
νεολαίες Ευρυτανίας και Καρδίτσας έκαναν κάτι αντίστοιχο για
τον Παραμεγδόβιο; ●●● Βροχερή άνοιξη: Καλός ο χειμώνας
φέτος αλλά η άνοιξη δεν μας
πήγε καθόλου καλά… μόλις
σταμάτησαν λοιπόν τα χιόνια
στα τέλη Μάρτη αμέσως άρχισαν οι βροχές κάθε μέρα που
τελειωμό δεν έχουν… χωρίς
υπερβολή Απρίλη και Μάη
έβρεχε κάθε μέρα… ιδίως τον
Μάη δεν ξαναθυμηθήκαμε τόσες βροχές… όπως γράφτηκε
στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες,
την Πέμπτη 26.5.11 τη νύχτα,
σε διάστημα 4 ωρών έπεσαν
στον κάμπο της Καρδίτσας 76
χιλ. (χιλιοστά) βροχής… όταν
ολόκληρο το μήνα είχαν πέσει
μόλις 50 χιλ… και φυσικά πλημμύρισε ο κάμπος καταστρέφοντας τα πάντα… Όλο το Μάη
έπεσαν συνολικά 135,4 χιλ.
όταν ο μέσος όρος των τελευταίων 50 ετών είναι 49,1 χιλ…
λένε πως το Μάη του 1982 είχαν
πέσει 124,4 χιλ… ο φετινός
όμως Μάης έσπασε όλα τα ρεκόρ… κατέστρεψε ό,τι με δυσκολία φυτέψαμε και δεν μας
άφησε να «μάσουμε» ούτε «μια
μπάλα χορτάρι» για το χειμώνα
απ’ τα λιβάδια μας… οι βροχές
του Μάη μόνο ζημιά κάνουν
αφού όπως λέει κι η παροιμία:
«στον καταραμένο τόπο Μάη
μήνα βρέχει» ●●● Απογραφή

2011: Για την ιστορία και μόνο
να πούμε πως στους οικισμούς
της Κοινότητάς μας έγινε την
Κυριακή 15.5.11 αλλά δυστυχώς η αποτυχία της ήταν παταγώδης… η ασυνεννοησία, η έλλειψη ενημέρωσης, η αδιαφορία
από τους τοπικούς εκλεγμένους
αλλά και τους Συλλόγους μας
Αποδήμων που σε άλλες απογραφές
δραστηριοποιούνταν
είχε ως αποτέλεσμα να μην απογραφούν στο χωριό μας ούτε
καν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι…
αφού κάποιοι απ’ αυτούς που
βρέθηκαν για λίγο στην Αθήνα
απογράφηκαν εκεί… κάποιοι
που προσπάθησαν να κάνουν
κάτι κινδύνευσαν να θεωρηθούν
γραφικοί… έγιναν όλα όπως
ακριβώς τα ήθελαν αυτοί που
αποφασίζουν για εμάς χωρίς
εμάς! ●●● Σύλληψη ιερόσυλου: Να επισημάνουμε κι εμείς
από εδώ το σημαντικότατο γεγονός της σύλληψης του ιερόσυλου αυτού ανθρωποειδούς
υποκειμένου που είχε ρημάξει
τις εκκλησίες της περιοχής
μας… όπως γράφτηκε στις εφημερίδες ομολόγησε λέει ότι αυτός έκλεψε και τις 2 παλιές εικόνες απ’ το τέμπλο του
Μοναστηριού μας, στα μέσα
Δεκεμβρίου 2009, χωρίς δυστυχώς αυτές να βρεθούν ●●● Αεροψεκασμοί: όπως διαβάσαμε
(Ν. Α. 24.4.11) ιδρύθηκε Κίνηση Πολιτών (Πανελλήνια) κατά
των χημικών ψεκασμών… γι’
αυτές τις άσπρες παχιές ουρές
που αφήνουν πίσω τους κάποια
αεροπλάνα του ΝΑΤΟ… οι επιστήμονες της οποίας λένε πως
μ’ αυτούς γίνεται πειραματική
εφαρμογή τεχνολογιών να επηρεάσουν τμήματα της ατμόσφαιρας για τεχνητή τροποποίηση του καιρού και εφαρμογή
βιολογικών πειραμάτων στους
πληθυσμούς ●●● Δεν ξέρουμε
αν ήταν απ’ αυτό ή απ’ άλλο, (ή
τι περιέχει το νερό της βροχής
που πέφτει) πάντως σ’ εμάς φέτος, από τις πρωτοφανείς καθημερινές βροχές… το «Μάρτης
γδάρτης» έγινε «Μάης γδάρτης» ●●● Να κλείσουμε με ένα
παράξενο πρόστιμο για φοροδιαφυγή … Σε χωριό της Καλαμπάκας όπου γίνονταν πανηγύρι την Κυριακή 5.6.11 έκανε,
λέει, έφοδο το ΣΔΟΕ και μοίραζε πρόστιμα στους οργανοπαίχτες στων οποίων το μέτωπο οι
μερακλήδες κόλλαγαν 20άευρα
και 50άευρα… με την κατηγορία της διακίνησης μαύρου χρήματος!!! Απίστευτο κι όμως
αληθινό αν και όπως μας είπε
ένα πουλάκι… δεν ήταν πανηγύρι αλλά αντάμωμα συλλόγου… και το πρόστιμο έπεσε
επειδή η πληρωμένη απ’ το σύλλογο ορχήστρα δεν έκοψε θεωρημένη απόδειξη για τις χιλιάδες € που την πλήρωσαν ●●●
Εδώ όμως ο χώρος τελειώνει…
κλείνουμε ευχόμενοι: Καλό καλοκαίρι να περάσουμε και φέτος όλοι μαζί στη Νεράϊδα.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Ειδήσεις ●●● Σχόλια ●●● Ευτράπελα
●●● Ζωντάνεψε το χωριό μας για ένα τριήμερο τις μέρες του Πάσχα
με τους απόδημους να επισκέπτονται τον τόπο καταγωγής τους. Με
σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό, την ημέρα της Λαμπρής απόλαυσαν
τις χαρές της «σούφλας» και έζησαν χαρούμενες οικογενειακές στιγμές… Η αναβίωση του Φανού μετά από χρόνια έδωσε ακόμα μια νότα
αισιοδοξίας ότι οι νέοι του χωριού σέβονται και θέλουν να κρατήσουν
τα έθιμα που κληρονόμησαν από τους παλαιότερους… Ήταν αρκετοί
αυτοί που συνέβαλαν στο στήσιμο του Φανού αλλά ο Κώστας Μακρής,
ένα 20χρονο παιδί, πρωτοστάτησε στο κόψιμο, στη μεταφορά και το
σώριασμα των κέδρων ●●● Πρίν την εμφάνιση του «Καποδίστρια»,
πρίν το δημογραφικό πρόβλημα των ορεινών χωριών γίνει έντονο, ο
γραμματέας, ο δάσκαλος και ο παπάς, κατείχαν περίοπτη θέση στις μικρές επαρχιακές κοινότητες… Το χωριό μας μπορεί να στερείται δάσκαλο και γραμματέα, έχει την τύχη όμως εδώ και ένα χρόνο περίπου,
στον χώρο της ιεροσύνης, να αναδείξει έναν δικό του νέο και αξιόλογο
άνθρωπο… ο παπα-Σωτήρης με την παρουσία του κοσμεί την ιεροσύνη,
στηρίζει και εμψυχώνει τους λιγοστούς κατοίκους του χωριού και με
τον καλό και αυθεντικό του λόγο κρατάει ζωντανή την εκκλησία μας
ως τόπο λατρείας και προσευχής ●●● Η ελληνική δικαιοσύνη πρίν δυο
μήνες με καταδικαστική απόφαση έστειλε το μήνυμα της προστασίας
των ποταμών από το παράνομο ψάρεμα και ότι θα είναι αμείλικτη σ’
όσους θελήσουν να αναδείξουν το χόμπι του ψαρέματος σε επικερδές
επάγγελμα… Το παράδειγμα της παρέας των συγχωριανών μας που
πρίν τρία χρόνια εντόπισε και έστειλε μέσω του αυτοφόρου στα χέρια
των δικαστικών αρχών τους παράνομους ψαράδες πρέπει να διακατέχει
όλους όσους κινούνται τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες στα ποτάμια
●●● Προκαλεί αλγεινή εντύπωση η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε
κατά των συγχωριανών μας ο κύριος Ντζιώρας ως αντιπερισπασμό για
δήθεν κατασυκοφάντιση… Έχει το θράσος, ενώ τα αδέσποτα κοπάδια
αγελάδων «αλωνίζουν» και καταπατούν τους κήπους και τα κτήματά
μας, να αντεπιτίθεται κατά όσων θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία τους… Άν αυτό συνέβαινε πρίν πενήντα χρόνια οι ονομαστοί
παππούδες μας θα τα ξημέρωναν στο Αιτωλικό ●●● Έντονη διαμάχη
ξέσπασε μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων και Φορέων των δήμων Ευρυτανίας, Αγράφων, Αργιθέας και Δομοκού για τον λόγο ότι κάποιοι απ’
αυτούς παρότρυναν τους πολίτες της Φθιώτιδας να προστρέξουν για
απογραφή στον τόπο καταγωγής τους… με απόφαση μάλιστα του Δ. Σ.
υποχρέωσε όσους προσέρχονται για εγγραφές σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου του να καταθέτουν και αντίγραφο του
αποδεικτικού (απόκομμα) της απογραφής… Αν δεν είχε τεράστια σημασία το πού θα απογραφεί κάποιος θα έκανε τέτοια «φασαρία» ο δήμαρχος Λαμίας;… Αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα απέτρεψαν πολλούς
συμπατριώτες μας να ενισχύσουν την απογραφή του χωριού μας και
παρέμειναν στον τόπο μόνιμης κατοικίας… Η αστυφιλία, ο συγκεντρωτισμός, σε αντιδιαστολή με την αποκέντρωση που ευαγγελίζονταν κατά
καιρούς οι κατέχοντες εξουσία οδήγησε στη δημιουργία των μεγάλων
κέντρων… Ερωτώ αν ποτέ τέθηκε πλαφόν αριθμού πολιτών δηλαδή
πληθυσμιακή βάση για τα μεγάλα ολυμπιακά έργα, το μετρό, τα γήπεδα,
τις γέφυρες, τα λιμάνια, τις αναπλάσεις μεγάλων πλατειών και γενικά για οποιοδήποτε έργο μικρό ή μεγάλο στην Αθήνα και στις άλλες
μεγάλες πόλεις… Οι χρηματοδοτήσεις και η εκτέλεση αυτών γίνονται
γιατί έτσι αποφασίζουν αυτοί που διαχειρίζονται τα μεγάλα οικονομικά
πακέτα και συμφέροντα… Η δική μας φωνή, που παλεύουμε για την
αποφυγή του αφανισμού των χωριών μας από τον ελληνικό χάρτη, δεν
εισακούεται από κανέναν… Αν λοιπόν στην Αθήνα αντί για 5 εκατ. μόνιμων κατοίκων απογράφονταν 3 εκατ. τί θα άλλαζε στην κατανομή των
πιστώσεων;… Τίποτε!... Θα άλλαζε όμως στα χωριά μας, όπου οι αρνητικές επιπτώσεις της απογραφής θα φανούν σύντομα… άλλο χωριό των
τριακοσίων ανθρώπων και άλλο οικισμός των 50 ανθρώπων… άλλο
Κουκέϊκα κι άλλο Σέκλιζα ●●● Ευτυχώς υπήρξαν κάποιοι συγχωριανοί
μας που αγωνίστηκαν για να έχει μια κάποια επιτυχία η απογραφή στο
χωριό μας… Ποιοί ήταν αυτοί;… Τους ξέρουν όσοι απογράφηκαν στο
χωριό μας… Εργάστηκαν όπως πάντα χωρίς να το διαλαλούν στα καφενεία και στις συνελεύσεις… Μπράβο τους… Δυστυχώς όμως η πρωτοβουλία των Συλλόγων στο θέμα της απογραφής ήταν ανύπαρκτη…
Αυτός ο ξεσηκωμός και το κάλεσμα των μελών που παρατηρήθηκε για
άλλα γεγονότα ίσως και μικρότερης σημασίας, εδώ δεν εκδηλώθηκε…
στην εφημερίδα του χωριού έγινε αναφορά μόνο 5,5 σειρών… Πού ήταν
τα μακροσκελή κείμενα με τις υπογραφές των τριών προέδρων για την
σημασία της απογραφής στα ορεινά χωριά μας και πού ήταν η έκκληση
αυτών για γενική κινητοποίηση των μελών των Συλλόγων; ●●● Όταν
ένας Σύλλογος δεν έχει την δυνατότητα διοργάνωσης του ετήσιου χορού, ενός ανταμώματος, μιάς εκδρομής, μιάς γενικής συνέλευσης των
μελών του, όταν δεν έχει συνδρομές από τα μέλη του, όταν πλέον οι
επιχορηγήσεις έχουν σταματήσει είτε από το υπουργείο πολιτισμού είτε
με ρουσφετολογικό τρόπο, ποιός ο λόγος της ύπαρξής του;… Με την
αξιόλογη και πλούσια συνεισφορά του ο Σύλλογος των αποδήμων σε
θέματα του χωριού από ιδρύσεώς του, διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο
στην επίλυση αυτών… Τεράστια και αλησμόνητη η προσφορά του…
Το χωριό μας πρέπει να πορευτεί πλέον με έναν ισχυρό και ενισχυμένο
σύλλογο, τον εκπολιτιστικό, ως τον απανταχού Νεραϊδιωτών, συνεχίζοντας την έκδοση της εφημερίδας αν και τα οικονομικά δεδομένα στενεύουν επικίνδυνα… Καλό καλοκαίρι.
Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
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Τα αλώνια και οι βρύσες του χωριού μας

Τ

α χρόνια των γονιών και των
παππούδων μας, το αλεύρι
ως το βασικό αγαθό διατροφής
ήταν παραγωγή μας, από την
καλλιέργεια των χωραφιών μας.
Δεν υπήρχε οικογένεια που δεν
έσπερνε σιτάρι ή δεν είχε ένα
ζευγάρι βόδια και μουλάρια για
το όργωμα των χωραφιών και το
αλώνισμα του σιταριού.
Κάθε χρόνο ανανέωναν την
καλλιέργεια με εναλλάξ σπορά σιταριού και καλαμποκιού. Συνήθως
όταν από το χωριό ως την Κορο- Το χορταριασμένο πλέον πετράλωνο «του Κούστελου» στη νότια
μηλιά έσπερναν σιτάρι στα υπόάκρη του χωριού μας.
λοιπα χωράφια προς Φτερόλακκα
έσπερναν καλαμπόκι και μιλούσαν για «δραγασιές».
Τα πολλά αλώνια του χωριού μαρτυρούν ότι η παραγωγή σιταριού ήταν μεγάλη. Όποιος πήγαινε
πρώτος στο αλώνι έφτιαχνε την αθυμωνιά, δηλαδή σωρό από δεμάτια σταχυών, για να πάρει σειρά,
αράδα αλωνίσματος. Κάποιοι άλλοι έβαζαν δυο-τρία δεμάτια σταχυών στη μέση του αλωνιού για να
προλάβουν τους υπόλοιπους. Δεν έλειπαν βέβαια και οι παρεξηγήσεις για το ποιος είχε προτεραιότητα.
Για τον ιστορικό του μέλλοντος καταγράφω σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα μου Ηλία Κουσάνα, όσα αλώνια ενθυμείται στην περιοχή του χωριού μας, όπως επίσης τις βρύσες και τα βρυσκά.
Αλώνια, υπήρχαν πέτρινα (πετράλωνα) και χωμάτινα.
● Πέτρινα (Πετράλωνα): Κουτσοχέρι (Μητράκου), Καλληκαρυά (Κουστελέϊκο), Αη-Θανάση
(Μαργαρίτη), Αη-Λιά (Μητράκου), Καλαχλαδιά (Κουσανέϊκο).
● Χωμάτινα: Κοκκινέϊκα (Φούλια), Μελάνες (Πλατσιούρη), στου Θωμά τα Καλύβια, Κορομηλιά στο διάσελο, Κρανιές (παπα-Κώστα Σπανού), Αγκαθές (Αυγεραντώνη), Μελοχώραφο (Σπινασέϊκο), Χαλικόβρυση (Κοκκινέϊκο), Κουτσοχέρι (Κατσλέϊκο), Νεράκι, Λεκάνη (Γουμενέϊκο),
Λεκάνη (Αγγελέϊκο), Λεκάνη (Νιτσέϊκο), Χτίρια, Μαργούνια (Σπινασέϊκο), Κατσκώρ’ (Βουλγαρέϊκο), Πολύκοινο (Μπαλτέϊκο), Αδάμ (Ζησέϊκο), Σωτήρως (Βουλγαρέϊκο), Σωτήρως (Σπινασολία),
Τσιροπλάκι (Τσιτσιμπή), Πλάϊ (Τσιτσιμπίνας), Πλάϊ (Κατσλέϊκο), Κτσέϊκα (παπα-Κώστα Σπανού),
Λογγές (Δημέϊκο), Μεγάλη Βρύση (Μαργαρτονάσαινας), Λούμπα, Απόσκιο (Αγγελέϊκο), Απόσκιο
(Σπανέϊκο), Απόσκιο (Καραμτέϊκο), Καραουλάκι (Μαλάμη), Καραουλάκι (Τσιτσιμπίνας), Διαμαντέϊκα (Μπαλτέϊκο), Ψηλή-Βρύση (Σαϊτέϊκο), Ψηλή-Βρύση (Μαργαρτονάσαινας), Ψηλή-Βρύση (Κουτέϊκο), Χωραφάκι (παπα-Δημήτρη Χαλάτση), Φτερόλακκα (Μητράκου), Φτερόλακκα (Μπακογιώργου), Κουκουτάκι (Μητράκου), Κουκουτάκι (Δημέϊκο), Φτερόλακκα (Λούμπα), Φτερόλακκα στη
Γκορτσιά (Αυφαντέϊκο), Πλάκες (Μακρέϊκο), Δραμπάλα (Καραμτέϊκο), στ’ Κουλέτα, Αη-Λιά στην
παλιά εκκλησία (Κατσλέϊκο), Κεχρί, Κόλια, Κεραμαριά, Κρουσταλάκι, Κουκουρούτζια (Παπαδιάς),
Κουκουρούτζια (Ρίζου), Μητσέϊκα, Μπόμπολου, Μπουρλιάκου, Οβορό (Μπαλτέϊκο), Μητσογιώργου. Σύνολο 63 ως εδώ (ίσως ξεχάσαμε και μερικά) χωρίς να πάμε απέναντι στο Μεγαλάκκο και στα
Σαραντάπορα.
● Βρύσες και βρυσκά:
Ιτιά, Βρυσούλα, Μανώλη, Μεγάλη Βρύση, Παπαδιάς, Νάκαινας, Παπαδόβρυση (μεγάλη & μικρή), Νεράκι, Κεραμιδάκι, έως εδώ μέσα στο χωριό.
Έξω απ’ το χωριό: Χαλικόβρυση, Λεκανίτσας, Αγορίτσας, Γεφύρι Σωτήρος, Μαντάνια, Χτίρια
(2), στ’ Τσιτσιμπή, στ’ Μυλωνά, στ’ Κακαβούλη, Αγ. Παρασκευή, Φασούλη (2), Κορομηλιά, Κοκκινόρεμα, Λεφτοκαρυά, Αφορεσμός (2), στη βαθιά τη γούρνα, Πουρί, Απαγκαρυά, Ζερβίλα (2), Άμπλα
(2), Κωσταντέϊκες, Βερτσούλες, Απόσκιο (3), Ψηλή Βρύση (2), Χωραφάκι (2), Μπουμπουνόβρυση
(2), Φτερόλακκα, Οβορός, Μπόμπολου, Κουτλαρίνα, Μπουρλιάκου, Ναπέϊκα, Γκούρα, Πλατανόρεμα, Βρωμόβρυση, στ’ Καντί, Μητράκου, Ασπρονέρι, Κόλια, Κεραμαριό (2), Καρούτα (2), Ζαχαρίνα,
Ζαχαριά, Σωτήρος (2), Σάββα Βρύση, Προσήλια, Πλατανάκι, Μοναστηριού Παναγίας. 
Κώστας Κουσάνας

Δεν παρκάρουμε
στην πλατεία!

πιεί έναν καφέ και να δεί το χωριό μας. Αν
ο ξένος δεν βρεί χώρο στην πλατεία να
αφήσει για λίγο το αυτοκίνητό του, δεν θα
Επειδή ο χώρος της πλατείας του σταματήσει, θα φύγει. Ξαναλέμε επίσης
χωριού μας είναι μικρός παρακα- πως απαγορεύεται αυστηρώς να παρκάλούμε πολύ τους συγχωριανούς μας να ρουμε μέσα στον πλακοστρωμένο χώρο
μην αφήνουν για πολλές ώρες το αυτοκί- της πλατείας. Εάν ξαναδούμε αυτοκίνητο
νητό τους στο χώρο αυτό. Ο χώρος της εκεί μέσα να ξέρετε ότι τα στοιχεία του θα
πλατείας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερος γραφούν στην εφημερίδα μας και ο κάτοώστε να μπορεί να αφήσει για λίγο το Ι.Χ. χός του θα δυσφημιστεί διεθνώς!
του ένας περαστικός, να σταματήσει, να
Χώροι πάρκινγκ υπάρχουν πιο πέρα.
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Ο

ι αρμόδιοι εκλεγμένοι μας ελέγχουν την ποιότητα του πόσιμου νερού και την κατάσταση των υδρομαστεύσεων και των δεξαμενών των Υδραγωγείων μας; Παρακαλούμε πολύ να φροντίσουν, ιδιαίτερα στον οικισμό Νεράϊδας, η ποσότητα του νερού
που ξεκινάει από κάθε υδρομάστευση – πηγή να φτάνει όλη στο κεντρικό υδραγωγείο
και να μην «χάνεται» καθ’ οδόν. Άν υπάρχουν παροχές καθ’ οδόν του αγωγού αυτές είναι
παράνομες και πρέπει επειγόντως να σφραγιστούν.

Χορός Συλλόγου χωριού; Μαγαζιά χωριού κλειστά!

Β

λέπουμε, ακούμε κάποια πράγματα, συνήθειες, συζητώντας με κοντοχωριανούς μας που καλόν θα ήταν να τις υιοθετούμε. Πρέπει να ξέρουμε όλοι
μας πως όταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Σέκλιζας, της Φουρνάς, του
Κλειτσού κ. ά. γύρω χωριών μας κάνει χορό στην πλατεία, αυτό το βράδυ όλα τα
μαγαζιά των χωριών αυτών είναι κλειστά! Και όποιος βρεθεί εκείνο το βράδυ στο
αντίστοιχο χωριό κάθεται στην πλατεία, στο χορό του Συλλόγου του. Μήπως είναι
πλέον καιρός αυτή την καλή συνήθεια να την εφαρμόσουμε κι εμείς επιτέλους στο
χωριό μας;
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Δημήτρης Γ. Βούλγαρης

φυγε πρόωρα από κοντά
μας, σε ηλικία μόλις 58
ετών, ο αγαπητός χωριανός μας Δημήτρης Βούλγαρης
χτυπημένος από την επάρατη
νόσο.
Πατέρας του ο αείμνηστος Γεώργιος Δ. Βούλγαρης
και μητέρα του η Βιργινία (το γένος Γάκη).
Ήταν το πρώτο παιδί
μιας από τις λίγες και
καλές πολύτεκνες οικογένειες του χωριού
μας. Αδέλφια του η
Βικτώρια, η Βασιλική, ο Λάμπρος, η Χαρούλα και ο Άγγελος.
Αμέσως μετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου
εργάστηκε για δεκαετίες ως Φύλακας των Φυλακών Κορυδαλλού, απ’
όπου και πρόσφατα συνταξιοδο-

τήθηκε. Χωρίς δυστυχώς να μπορέσει να απολαύσει την υπόλοιπη
ζωή του ως συνταξιούχος.
Παντρεμένος με την Αγγελική
Γώγου (καταγόμενη από το Αγρίνιο), απέκτησαν δυο παιδιά. Την
Βιργινία, απ’ την οποία ευτύχησε
να δεί εγγονάκι και
τον Γιώργο.
Ο Δημήτρης ήταν
ένας απ’ τους καλύτερους φίλους όλων μας.
Αγαπούσε (όπως όλοι
μας) το χωριό μας, την
Νεράϊδα, όπου όλοι
μαζί ζήσαμε τα αξέχαστα εκείνα παιδικά
– εφηβικά μας χρόνια
και το επισκεπτόταν
συχνά, με κάθε ευκαιρία. Πάντα
με το χαμόγελο και τα αστεία του
δημιουργούσε ωραία ατμόσφαιρα
στις παρέες που συναντιόμασταν
στα καφενεία του χωριού μας.
Απλός, ήρεμος, πάντα ευδιάθετος,

άνθρωπος καλός που πάντα έτσι
θα τον θυμόμαστε.
Το πόσο αγαπητός ήταν σε
όλους μας ο Δημήτρης φάνηκε
την ημέρα της κηδείας του όπου
απόδημοι Νεραϊδιώτες απ’ όλα τα
μέρη της Αθήνας, παραβρέθηκαν
στο Περιστέρι, συνοδεύοντάς τον
στο τελευταίο του ταξίδι προς το
Κοιμητήριο Περιστερίου.
Δημήτρη στεναχωρηθήκαμε
πολύ όλοι που έφυγες τόσο νωρίς. Σε θέλαμε κοντά μας ιδιαίτερα
αυτά τα χρόνια που ως συνταξιούχος είχες περισσότερο ελεύθερο
χρόνο να ανεβαίνεις στη Νεράϊδα.
Θα μας λείπεις πάντα απ’ τις παρέες. Η απουσία σου θα είναι πάντα
αισθητή και γι’ αυτό θα σε θυμόμαστε.
Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ
μας Δημήτρη.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα της
Αττικής γής όπου αναπαύεσαι.
Οι χωριανοί σου.

Γρηγορία Γ. Καραμέτου
Στην αγαπημένη μας μητέρα.
Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου
2011, έφυγε αιφνιδίως από κοντά
μας η αγαπημένη μας μητέρα Γρηγορία σύζυγος Γεωργίου Καραμέτου, σε ηλικία 82 ετών.
Η μητέρα μας Γρηγορία Καραμέτου γεννήθηκε στο χωριό Μουσχιάδες Κλειτσού Ευρυτανίας, στις
2.2.1929 και έζησε εκεί στα χαλεπά
χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Μητέρα της η Δήμητρα Καραγιώργου, το γένος Στορισμένου, και πατέρας της ο Αντρέας
Καραγιώργος. Αδέλφια της ο Στέφανος, η Ιουλία, η Μάρθα, η Βέτα,
η Φωτεινή, η Ροζαλία και ο Γιώργος.
Το έτος 1953 παντρεύτηκε τον πολυαγαπημένο πατέρα μας Γεώργιο
Καραμέτο του Νικολάου και της
Φωτεινής, οικοδόμο το επάγγελμα,
καταγόμενο από το χωριό Νεράϊδα
του νομού Ευρυτανίας (και μετέπειτα του νομού Καρδίτσας).
Εγκαταστάθηκαν στο Βόλο το
1955 και εκπληρώνοντας την ευχή
της δικής της μητέρας
«Γρηγορία μου, σου εύχομαι να κάνεις δικό
σου χωριό…», απέκτησαν οκτώ παιδιά (Νικόλαο, Βασίλειο, Μαρία,
Ανδρέα, Φωτεινή, Δήμητρα, Ιωάννα και Παυλίνα – Αρετή). Τον μικρό
Ανδρέα τον έχασε πρίν
χρονίσει, αλλά πάντοτε
τον είχε στην καρδιά της και έφερε γι’ αυτόν αισθήματα αγάπης και
πόνου.
Τα υπόλοιπα επτά παιδιά της,
με στερήσεις, θυσίες, κόπους, αλλά
και την αγάπη των γονιών τους,
μεγάλωσαν, μορφώθηκαν, έκαναν
τις δικές τους οικογένειες και ζούν
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και
στο Βόλο.
Η μητέρα μας ευτύχησε να δεί
και να χαρεί δεκαεπτά εγγόνια, που
όλα τα υπεραγαπούσε.
Μέσα από τη δύναμη της ψυχής
της και τα μάτια της αγάπης της, μεγάλωσε τα παιδιά της με τα ύψιστα
ιδανικά στις καρδιές τους: να εκτιμούν, να σέβονται και ν’ αγαπούν
τους συνανθρώπους τους, έτσι
όπως η ίδια άνοιγε το μεγαλείο της
ψυχής της σε οποιονδήποτε είχε το
προτέρημα να το γευτεί. Κάθε δευτερόλεπτο που κυλούσε, άνοιγε τις
φτερούγες της μητρικής στοργής,
στα παιδιά της και στα εγγόνια της,
δίνοντάς τους όσο πιο πολύ τρυφερότητα μπορούσε.

Για τα εγγόνια της ήταν η δεύτερη μαμά τους, η αξιολάτρευτη
γιαγιά τους, ένας μοναδικός θησαυρός που οδηγούσε στη διηνεκή
αγάπη τους.
Η μητέρα μας υπήρξε άνθρωπος καλόκαρδος, χαρούμενος, αισιόδοξος, φιλότιμος, που ξεχείλιζε
από αγάπη και πηγαίο αίσθημα
προσφοράς προς όλους και ουσιαστικά ανάλωσε τη ζωή της προσφέροντας την αγάπη της και τις υπηρεσίες της στην οικογένειά της, τον
σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια της
αλλά και σε όποιον είχε ανάγκη.
Όμως η μητέρα μας αγαπούσε
πολύ και τα μέρη και το χωριό που
γεννήθηκε και μεγάλωσε και ήταν
μεγάλη η χαρά και η συγκίνησή
της όταν μπορούσε να επιστρέψει
και να επισκέπτεται τα μέρη αυτά.
Κυριολεκτικά «ξαναζούσε» και
έπαιρνε δύναμη ζωής, όταν επί σειρά ετών, περνούσε μερικές ημέρες
του καλοκαιριού, στο πατρικό της
σπίτι, στους Μουσχιάδες. Και όταν
πλέον δεν είχε αυτή
τη δυνατότητα, ήταν
μεγάλη η χαρά και
η συγκίνησή της να
επισκέπτεται με κάποια από τα παιδιά
της, τα πάτρια εδάφη, επ’ ευκαιρία κάποιων πανηγύρεων
και εορτών, να συναντά συγγενείς, γνωστούς και συμπατριώτες, να συζητά
μαζί τους παλιές αναμνήσεις των
παιδικών και νεανικών τους χρόνων
και να ανταλλάσσουν νέα και πληροφορίες για τη ζωή του καθενός.
Συνάμα, της άρεσε πολύ ν’ ακούει
δημοτικούς σκοπούς και τραγούδια
του τόπου της, τα οποία και η ίδια
τραγουδούσε για να εκφράσει τις
χαρές και τις λύπες της.
Μητέρα, τώρα που φεύγεις από
το μάταιο τούτο κόσμο, που μπόρεσες να τον γεμίσεις με το άρωμα
της αγάπης σου, μην ξεχάσεις ότι ο
ήλιος θα ζεστάνει τις όμορφες και
ταλαιπωρημένες ψυχές και εσύ είσαι μια από αυτές.
Σ’ αυτό το ταξίδι χωρίς επιστροφή θα βρείς την ψυχή του μικρού
Ανδρέα και θα του «αναστήσεις»
κάθε κύτταρο του οργανισμού του,
μέσα από την αγάπη σου, έτσι όπως
έκανες στα παιδιά και στα εγγόνια
σου.
Καλή παραμονή στην ήσυχη
χώρα της αιωνιότητας, γλυκιά μας
μητέρα, εκεί όπου αντί εμάς θα

έχεις μόνιμη καθημερινή συντροφιά τις γλυκές χορωδίες των Αγγέλων του Θεού, περιμένοντας όπως
όλοι οι θανόντες, τη μεγάλη ημέρα
της Αναστάσεως των νεκρών.
Σ’ ευχαριστούμε για όσα μας
προσέφερες. Θα ζείς πάντα στην
καρδιά και στη μνήμη μας και ακόμη κι έτσι θα νοιώθουμε να μας ζεσταίνει η αγάπη σου.
Η κόρη
Μαρία Καραμέτου – Γαϊτανά.
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Βασούλα Χαλάτση

Έφυγε από κοντά μας αρχές
Απριλίου, καταβεβλημένη από σοβαρά
προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε
τα δυο τελευταία χρόνια η αγαπητή
μας Βασούλα Χαλάτση.
Σύζυγος του αείμνηστου επίτιμου
Προέδρου του Συλλόγου μας Τάκη
Χαλάτση και καταγόμενη από το
ωραίο Ναύπλιο, ήταν νύφη στο χωριό
μας, το οποίο όμως αγάπησε και το επισκεπτόταν συχνά.
Εγκατεστημένοι από χρόνια στην Αθήνα απέκτησαν δυο παιδιά
τον Περικλή (Πέρη) και τον Παναγιώτη (Τάκη) και απ’ τα οποία
ευτύχησαν να δουν και να χαρούν πολλά και καλά εγγόνια.
Ο ξαφνικός χαμός του αγαπητού της συζύγου Τάκη Χαλάτση
πρίν μερικά χρόνια της κόστισε πολύ ακριβά. Από τότε και μετά
άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της λόγω της
στεναχώριας της.
Την δεκαετία του ’80 έχτισαν το ωραίο πέτρινο παραδοσιακό
σπίτι τους στη Νεράϊδα και έκτοτε καλοκαίρια και Πάσχα τα
περνούσαν εκεί.
Βοηθούσε τον σύζυγό της Τάκη σε θέματα του Συλλόγου
μας τόσο στην Αθήνα αλλά και το καλοκαίρι στις εκδηλώσεις
στο χωριό, χορός, εκδρομές κ. ά.
Η Βασούλα υπήρξε ένας άνθρωπος υψηλού μορφωτικού
και πολιτιστικού επιπέδου. Όπως προείπαμε καταγόμενη από
την ωραιότερη ίσως πόλη της Ελλάδας, το Ναύπλιο, σπούδασε
μουσική και πιάνο και στη συνέχεια ίδρυσε το 1961 το πρώτο
Ωδείο Κλασσικής Μουσικής στον Άλιμο (παράρτημα του
Ελληνικού Ωδείου), το οποίο διεύθυνε για 48 χρόνια (μέχρι το
2009) με μεγάλες επιτυχίες και βραβεία μαθητών και μαθητριών
της, ενώ παράλληλα δίδασκε μουσική για 40 χρόνια στην
Ελληνο-Γαλλική Σχολή Saint-Joseph (Άγιος Ιωσήφ).
Βασούλα μας αγάπησες πολύ όλους μας και σε αγαπήσαμε κι
εμείς. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε. Η απουσία σου θα είναι πάντα
αισθητή τόσο η δική σου όσο και του αείμνηστου συζύγου σου
Τάκη.
Αιωνία η μνήμη σου αγαπητή μας Βασούλα.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα της Αττικής γής όπου αναπαύεσαι.
Οι χωριανοί σου

Βασούλα Χαλάτση

στο εξωτερικό-ότι κάτι συμβαίνει στη μάνα μας.
Τη βρήκε πεσμένη, μελανιασμένη, ανήμπορη
να κουνηθεί και να μιλήσει. Όταν την είδα στο
Γολγοθάς της Βασούλας ξεκίνησε νοσοκομείο δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτή
πριν πέντε χρόνια. Όταν μια Τρίτη ήταν η μάνα μας.
Και όμως. Κατάφερε με τη βοήθεια
πρωί, μια άγνωστη γυναίκα της
των
γιατρών
να συνέλθει. Πέντε μήνες μετά
έφερνε το πιο κακό μαντάτο. Μέσα
σηκώθηκε.
Περπάτησε.
Γέλασε…Ή μάλλον
σε ένα λεωφορείο μόλις τρία χιλιόμετρα από το
γέλαγε
μπροστά
μας.
Γιατί
όταν φεύγαμε τα
σπιτικό της, ο αγαπημένος της Τάκης, ο σύζυγος
δάκρυα
κυλούσαν
ασταμάτητα.
Δεν μπορούσε
της, ο πατέρας μας, είχε πάθει έμφραγμα. Και
να
δεχτεί
ότι
δεν
μπορεί
να
σταθεί
μόνη της στα
έφυγε για το μοναχικό του ταξίδι χωρίς να μας
πόδια
της.
Οτι
δεν
θα
μπορέσει
να
παίξει στο
χαιρετήσει. Μια μέρα πριν ήταν Καθαρά Δευτέρα
πιάνο
της
με
τα
δυο
της
χέρια.
και τίποτα δεν προμήνυε το κακό. Ο Τάκης ήταν
Όταν τη βάζαμε μπροστά στο πιάνο, σ’ αυτό
χαμογελαστός και ευδιάθετος όπως πάντα.
που
πέρασε μια ολόκληρη ζωή, έπαιζε με το δεξί
Κανένα καμπανάκι συναγερμού δεν είχε
και
προσπαθούσε
με το ίδιο χέρι να συμπληρώσει
χτυπήσει. Απλά έκανε πραγματικότητα αυτό
αυτές
τις
νότες
που
θα χτυπούσε με τα αριστερά
που πάντα επιθυμούσε. Να φύγει από κοντά μας
της
δάκτυλα.
χωρίς να μας ταλαιπωρήσει.
Η Βασούλα μας, η μανούλα μας το πάλεψε
Η Βασούλα η μάνα μας δεν ειδοποίησε
αυτό
το εγκεφαλικό. Και αν ο Θεός την άφηνε
ούτε εμένα ούτε τον αδελφό μου. Δεν ήθελε
να περάσουμε το σοκ που πέρασε αυτή όταν έτσι, ίσως να ακούγαμε ακόμη τις συμβουλές
τον είδε με γερμένο το κεφάλι να κάθεται στο της. Δίκαιη αλλά ταυτόχρονα και σκληρή στις
αποφάσεις της. Έτσι ήταν η Βασούλα ακόμη και
κάθισμα του λεωφορείου.
Τα δάκρυα της κυλούσαν όταν δεν την μέχρι να τη χτυπήσει το δεύτερο εγκεφαλικό.
Τότε όλα άλλαξαν. Τότε –εμείς που ήμασταν
βλέπαμε. Ο πόνος της βουβός. Αντί να της
πάντα
στο πλευρό της- διαβάζαμε τη σκέψη της.
δίνουμε κουράγιο μας έδινε αυτή.
Δεν
ήθελε
να μας βλέπει έτσι.
Το μαρτύριό της είχε αρχίσει εκείνο το
Αχ
ρε
παιδιά
μου –μας έλεγε. Σας ταλαιπωρώ.
πρωινό της Τρίτης. Το σταυρό ήθελε να τον
Δεν
το
θέλω.
Αφήστε
με να πεθάνω. Αλλά ποιο
σύρει μόνη. Χωρίς βοήθεια από κανένα. Στο
παιδί
αφήνει
τη
μάνα
του να πεθάνει. Τη μάνα
νεκροταφείο καθόταν και του μιλούσε. Όπως
που
τόσα
στερήθηκε
στη
ζωή της για να μας
έκανε πάντα όταν σταμάταγε τα μαθήματα
μεγαλώσει
και
να
μας
σπουδάσει.
πιάνου που έκανε στο ωδείο της. Την άλλη της
Μέχρι που αυτό που κανένα παιδί δεν μπορεί
αγάπη. Η επικοινωνία τους δεν σταμάτησε ποτέ.
να
αποφασίσει
να κάνει το έκανε μόνη της.
Πάντα μιλούσαν. Γι αυτό δεν ήθελε άλλον να
Εγώ
και
πάλι
έλειπα στο εξωτερικό. Ο Τάκης,
είναι δίπλα της για να τη βοηθάει. Και εγώ και ο
ο
κάλος
μου
αδελφός,
ήταν δίπλα της. Πάντα.
Τάκης την είχαμε κάνει χρυσή για να τη βοηθάει
Ακόμη
και
εκείνη
τη
στιγμή
που η ψυχούλα
μια γυναίκα στις δουλειές του σπιτιού.
της
πέταγε
στον
ουρανό
όλο
χαρά αφού θα
Η απάντησή της ήταν πάντα η ίδια : «Καλά
συναντούσε
τον
αγαπημένο
της
Τάκη.
Τον άντρα
εγώ ανάπηρη είμαι; Δεν τα καταφέρνω;»
της.
Την
αγάπη
της.
Όμως η Βασούλα, όσο δυνατός χαρακτήρας
Καλό ταξίδι μανούλα. Μπορεί να πέθανες
και αν ήταν, λύγησε από ένα ξαφνικό βαρύ
εγκεφαλικό. Χρειάστηκε να περάσουν δέκα αλλά για μας είσαι ακόμη εδώ. Δίπλα μας,
Πέρης Χαλάτσης
ώρες μέχρι να καταλάβει ο Τάκης –γιατί έλειπα ανάμεσα μας. 

Γεια σου μάνα

Ο

IOYNIOΣ 2011

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

16

Ανακοινώσεις
Προέδρου Τ. Κ.
Νεράϊδας
Παρακαλούνται οι κάτοικοι
της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας όπως:
● Να προσέχουμε πως πετάμε
τα σκουπίδια 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.
● Δεν πετάμε ποτέ και τίποτα
στα ρέματα του χωριού. Οτιδήποτε έχουμε για πέταμα τα
βγάζουμε στο δρόμο για να τα
πάρουν.
● Να διατηρούμε καθαρό το
Νεκροταφείο. Δεν πετάμε τα
άδεια πλαστικά μπουκάλια από
λάδι στο χώρο αλλά μέσα στο
βαρέλι για να καούν. Στις εκταφές να αφήνουμε το χώρο όπως
τον βρήκαμε χωρία σκουπίδια.
● Να προσέχουμε τα φρεάτια
των ομβρίων. Να διατηρούμε
τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις μας για
Καρδίτσα να προτιμάμε το
λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Δεν τίθεται θέμα περικοπής δρομολογίων αλλά για να έχουμε καλή
συγκοινωνία πρέπει να συνεχίσουμε έτσι προτιμώντας το λεωφορείο.
Τα παραπάνω αφορούν όλους
τους οικισμούς μας.
Σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Καλοκαίρι 2011 στη Νεράϊδα
Πολιτιστικές & άλλες εκδηλώσεις
Ιούλιος
Τετάρτη 20/7: Πανηγύρι στον Αη-Λιά.
Δευτέρα 25/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης στην Τριφύλλα.
Αύγουστος
Σάββατο 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δυο βράδια).
Αύγουστος : Διάλεξη χωριανού μας επιστήμονα στην πλατεία (*).
Τετάρτη 10/8: Μουσική βραδιά στην πλατεία με χωριανούς
μας οργανοπαίχτες.
Αύγουστος : Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων Ι. Μ. Σπινάσας
στην πλατεία (*).
Αύγουστος : Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας στη Νεράϊδα (*).
Αύγουστος : Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας στα Σαραντάπορα (*).
Παρασκευή 12/8: Αγώνες δρόμου παιδιών.
Σάββατο 13/8: Χορός του Συλλόγου στην πλατεία.
Κυριακή 14/8: Γενική Συνέλευση Συλλόγου το απόγευμα στην
πλατεία.
Πέμπτη 18/8: Πανηγύρι Αγίου Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο.
Παρασκευή 19/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου.
Κυριακή 21/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου.
Τετάρτη 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά.
Σεπτέμβριος
Πέμπτη 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι.
Ακόμα:
Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ
Πεζοπορίες - σήμανση – καθαρισμός μονοπατιών.
(*): Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί απ’ το μεγάφωνο.

9.000 επισκέψεις στην Ιστοσελίδα μας
Από τις 24 Μαρτίου 2009 που λειτουργεί στο διαδίκτυο
(internet), η ιστοσελίδα του χωριού μας στη διεύθυνση www.
neraida-dolopwn.com, μέχρι τις 20 Ιουνίου 2011, οι επισκέπτες μας ήταν ακριβώς 9.024. Έχουμε δεκάδες επισκέψεις
κάθε μέρα, εκατοντάδες κάθε μήνα, χιλιάδες
κάθε χρόνο. Ήδη αν γράψετε Νεράϊδα στο
Google θα σας βγάλει πρώτο στη λίστα
το χωριό μας. Διαβάζοντας την εφημερίδα μέσα από την ιστοσελίδα μας θα δείτε
όλες τις φωτογραφίες έγχρωμες!

Διαφημίσεις

Έκκληση προς χωριανούς μας μουσικούς

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.

Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011 το βράδυ στην Πλατεία
Νεράϊδας διοργανώνουμε και φέτος μουσική βραδιά.
Καλούμε όλους τους ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες
μουσικούς να πάρουν μέρος στην ωραία αυτή εκδήλωση!

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»

Δ.Σ. Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Ο Αριθμός Λογαριασμού στην τράπεζα είναι ο εξής:
469 04 003010 33
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο
Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι
η Εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’
αυτόν τον λογαριασμό.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να
δίνετε και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας:
Θάνος Βασίλειος...................................................τηλ(697 3015409)
Καστρίτσης Τρύφωνας..............................................(697 7250896)
Πλατσιούρης Κώστας.................................................(697 4433949)
Θάνου Χρυσούλα........................................................(697 6047011)
Μονάντερος Φώτης....................................................(697 4085254)
Κουσάνας Γιώργος..................................................... (697 2287726)
Μπαλτής Γιάννης........................................................ (697 7033547)
Σπανού - Ανδρέου Μαρία.........................................(697 9305471)
Κουσάνας Κώστας.......................................................(697 2594310)

Υπενθυμίζουμε για το καλοκαίρι
● Το ποτάμι μας, ο Μέγδοβας: πρέπει όλοι μας να το προστατέψουμε από το παράνομο και καταστροφικό ψάρεμα και
από τη ρύπανση. Αν δούμε λαθραλιείς τηλεφωνούμε αμέσως
στο 100 (Αστυνομία).
● Πνευματικό Κέντρο: πρέπει να το προσέχουμε και να φροντίζουμε το χώρο τόσο
εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
● Καθαριότητα: να μην πετάμε
σκουπίδια στους δρόμους, να διατηρούμε καθαρές τις παραδοσιακές βρύσες του χωριού μας και τους δημόσιους χώρους.
● Απορριματοφόρο Δήμου: αίτημα όλων
μας είναι, από 1 μέχρι 20 Αυγούστου που είναι όλος ο κόσμος
στο χωριό, να έρχεται πιο συχνά, 3 φορές την εβδομάδα.
● Δρόμοι: να ενδιαφερθούμε ώστε να καθαριστούν όλοι καλά
με γκρέϊντερ και να στρωθούν με ψιλό χαλίκι – σάρα.
● Συμμετοχή απ’ όλους μας στη Γενική Συνέλευση και στις
άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
● Του Σωτήρως: να πάμε όλοι απέναντι ώστε να μείνει ζωντανό αυτό το πανηγύρι εκεί στην ωραία τοποθεσία του. Ο
Σύλλογος θα προσφέρει και φέτος φαγητό στους προσκυνητές καταβάλει δε προσπάθειες να πάνε εκεί και όργανα.
● Τα δέντρα που έχουμε φυτέψει σε διάφορα σημεία να τα
προστατεύουμε από τα ζώα και να τα φροντίζουμε.
● Πυρασφάλεια Δασών: να προσέχουμε πολύ όλοι μας στις
καθημερινές μας δραστηριότητες και εργασίες στα χωράφια,
να μην ανάβουμε ποτέ φωτιά εκτός χωριού και αν δούμε κάπου φωτιά αμέσως τηλεφωνούμε στο 199 (Πυροσβεστική).
● Εκκλησίες και άλλα δημόσια κτίρια: προσέχουμε πάντα
να μην υποστούν διάρρηξη από διάφορα κακοποιά στοιχεία.
● Τα φώτα των δρόμων: να αλλάζονται οι καμένες λάμπες
ώστε να υπάρχει παντού φώς τη νύχτα.
● Παιδική Χαρά στο Σχολείο: να προσέχουμε τις κούνιες,
δραμπάλες, τσουλίθρες κ. ά. που είναι για τα μικρά παιδιά και
όχι για τους μεγάλους.
Φροντίζοντας για όλα αυτά θα περάσουμε πιο όμορφα το
καλοκαίρι στο ωραίο χωριό μας.

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το παρόν 115 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.157 αντίτυπα.
Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν κάποιος
δεν λαβαίνει Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή του (οδό, αριθμό,
ταχ. κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει ή στη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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 EΣΠΑ.

