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

Καθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων 
των χωριών της βόρειας Ευρυτανίας και 
της νότιας Καρδίτσας είναι να υπάρ-

ξει 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! 

Εξελίξεις για τον Παραμεγδόβιο αυτό το 
καλοκαίρι δυστυχώς δεν είχαμε. Ένα ενθαρρυ-
ντικό γεγονός όμως που παρατηρήσαμε και το 
τονίζουμε είναι το ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
έχει τοποθετήσει σταθερά πλέον στην λίστα των 
επαρχιακών οδών του Νομού Καρδίτσας και τον 
Παραμεγδόβιο, την επαρχιακή οδό Καρδίτσας – 

Αγρινίου. Το θεωρούμε σημαντικότατο και το τονίζουμε.
● Συγκεκριμένα την Δευτέρα 26.7.11 έγινε σύσκεψη 

στη Νομαρχία Καρδίτσας για θέματα επιτάχυνσης του 
ΕΣΠΑ, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θεσσαλί-
ας κ. Αγοραστού, του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. 
Τσιάκου, αρμοδίων Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, 
στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας και υπηρεσιακών παραγόντων. Στο 
σχετικό Δελτίο Τύπου (Δ. Τ.) που είδαμε στις εφημερί-
δες, μεταξύ των έργων του νομού Καρδίτσας έβδομο (7) 
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● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να ολοκληρωθεί το τμήμα Νεράϊδα - Τριφύλλα 
● Σε αθλία κατάσταση ο δρόμος για Μοναστήρι 

Επιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, Ευρυτα-
νίας 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, πιστώ-
σεις συνολικού ύψους 2.590.000 €. Με την διάθεση 
1.000.000 € ακόμα, ο οδικός άξονας ασφαλτοστρώ-
νεται σε όλο το μήκος του, από το Καρπενήσι μέ-
χρι και τη Λίμνη Πλαστήρα. Απαιτούμε να είναι το 
πρώτο σε προτεραιότητα έργο, που με τις πρώτες 
πιστώσεις που θα έρθουν, να χρηματοδοτηθεί. 

Στο μέσο της διαδρομής αυτής βρίσκεται το πα-
λαιότερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής, το Μο-
ναστήρι 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 το καλοκαίρι:

● Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα οι εργασίες άρ-
χισαν πάλι στα μέσα Ιουλίου και σήμερα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές (15.9.11) το σκαπτικό σκάβει στα τε-
λευταία 100 μέτρα (110 βήματα μετρημένα) που έχουν 
απομείνει στη «Χούνη». Σε μια εβδομάδα το πολύ θα έχει 

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 

 Συνέχεια στη σελίδα 4  Συνέχεια στη σελίδα 5

Ο Οδικός Άξονας 
Καρπενήσι – Νεράϊδα – Λ. Πλαστήρα 

Βαρυσήμαντο κείμενο – παρέμβαση του πρώην 
Δημάρχου Ιτάμου και νυν Δημοτικού Συμβού-

λου Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσαντήλα, με διευκρινή-
σεις για το μεγάλο αυτό έργο, λάβαμε και δημοσι-
εύουμε στη σελίδα: 6. 

ΕΠισΚΕψΕισ ΕΚΛΕΓΜΕΝωΝ ΜΑσ σΤη ΝΕρΑϊδΑ 

Πολλοί εκλεγμένοι μας έκαναν φέτος το καλοκαίρι την τιμή 
να επισκεφθούν το χωριό μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος (ανέβηκε 2 φορές), ο Δήμαρ-
χος Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός, ο Βουλευτής Καρδίτσας 
κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, ο πρώην Νομάρχης Καρδίτσας και 
νυν Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φώτης Αλεξάκος, ο Αντι-
δήμαρχος Καρδίτσας κ. Λάμπρος Τσιούκης, ο Πολιτευτής κ. 
Νίκος Παππάς κ. ά. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά ευχόμε-
νοι να συνεχίσουν το ενδιαφέρον τους για τη λύση των προ-
βλημάτων του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής μας.

η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που διαβάσαμε αρχές 
Σεπτεμβρίου στις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες, η με-
ταλλική γέφυρα Μπέλεϋ στη θέση «Καμαρέτσος», θα 
στηθεί μέχρι τέλους σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε στο 
επόμενο φύλλο μας να δημοσιεύσουμε το ευχάριστο 
γεγονός. 

Τα σχετικά δημοσιεύματα στη σελίδα: 5.

Νέα πετρόχτιστη ωραία είσοδος 
στο Κοιμητήριο Νεράϊδας 

Με τις προσφορές όλων μας, οι εργασίες στο νέο Οστε-
οφυλάκιο Νεράϊδας προχωρούν ικανοποιητικά, όπως 

όλοι είδαμε το καλοκαίρι. Ταυτοχρόνως με τις προσφορές 
μας γίνονται και εργασίες εξωραϊσμού του Κοιμητηρίου μας. 
Τον Ιούνιο κατασκευάστηκε η νέα πετρόχτιστη ωραία είσο-
δός του. η οικονομική βοήθειά μας πρέπει να συνεχιστεί 
τόσο για την εξόφληση του Οστεοφυλακίου όσο και για τον 
καλύτερο εξωραϊσμό του Κοιμητηρίου μας. Μένει τώρα η τσι-
μεντόστρωση του δρόμου από την είσοδο 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 και 7.

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα 
μας εύχονται στους 

 απανταχού Νεραϊδιώτες και 
φίλους του χωριού και του 

Συλλόγου μας 
Καλό Χειμώνα 

Ο Χορός του συλλόγου Νεράϊδας 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος Χο-
ρός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 

Νεράϊδας, το Σάββατο 13 Αυγούστου 2011, το βράδυ 
στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. Την επόμενη 
μέρα έγινε η Γ. Σ. του Συλλόγου μας όπου διαφάνηκε 
ο κίνδυνος της μη έκδοσης της Εφημερίδας μας λόγω 
μείωσης των εσόδων και αύξησης του κόστους της. 
Απανταχού της γής Νεραϊδιώτες και αναγνώστες της 
Εφημερίδας μας όποιος δεν πληρώνει την ετήσια συν-
δρομή του δεν θα λαβαίνει Εφημερίδα.

Περισσότερα στη σελίδα: 9

Ευχαριστούμε για τις ενισχύσεις
προς την Εφημερίδα μας 

Αν και φέτος το καλοκαίρι οι ενισχύσεις για την Εφη-
μερίδα μας σημείωσαν αριθμό ρεκόρ και σας ευχαριστού-
με όλους θερμά, πολλοί αναγνώστες μας δεν έδωσαν την 
συνδρομή τους. Το λέμε αυτό γιατί η εφημερίδα μας πάει 
σε πάνω από 1.000 αναγνώστες. Παρακαλούμε πολύ να δώ-
σουμε και οι υπόλοιποι την συνδρομή μας γιατί η ταχυδρο-
μική ατέλεια κόπηκε και το κόστος έκδοσής της ανέβηκε. 
Όλες οι ενισχύσεις αναλυτικά στη σελίδα 12.

Ο Χορός του συλλόγου σαρανταπόρου 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος Χο-
ρός του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου – 

Μεγαλάκκου, την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011, το 
βράδυ στην πλατεία του Σαρανταπόρου. 

Περισσότερα στη σελίδα: 14

Να αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι! 

Παρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει μεγάλο ενδια-
φέρον για να ενταχθούν έργα αναστήλωσης μνη-

μείων 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. 

Νεραϊδιώτης ο νέος ηγούμενος 
του ιστορικού Μοναστηριού  

της Αγίας Λαύρας 

Χωριανός μας, Νεραϊδιώτης είναι ο νέος Ηγούμε-
νος της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας. 

Είναι ο πατήρ – Ευσέβιος, κατά κόσμον ιωάννης 
Λ. σπανός, που ως Αρχιμανδρίτης εξελέγη Ηγού-
μενος και η ενθρόνισή του έγινε τον Αύγουστο 
παρουσία πολλών χωριανών μας που πήγαμε στα 
Καλάβρυτα. 

Περισσότερα στη σελίδα: 14.

Φθινόπωρο: η εποχή που στα μέρη μας ωριμάζουν όλοι οι καρποί... 
στη φωτογραφική σύνθεση καρύδια, κάστανα, κράνια αλλά και βελανίδια...

Το Αντάμωμα του 
 συλλόγου Μεγαλάκκου

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το ετήσιο 
Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου, την Κυ-

ριακή 21 Αυγούστου 2011 (την πρώτη Κυριακή μετά 
το Δεκαπενταύγουστο), στους Αγίους Αποστόλους 
Μεγαλάκκου.
Περισσότερα στις σελίδες: 9 και 14.

www.neraida-dolopwn.com 
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο internet. Επισκε-
φτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου θα βρείτε τα πάντα για τη Νε-
ράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. στείλτε 
δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας 
μας. Ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται. 
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ΔωρεΑ ΣΤοΝ  
Ι. Ν. ΑΓ. ΔηΜηΤρΙου 

ΝερΑϊΔΑΣ 

Ο Φώτης Καπνογιάν-
νης, σύζυγος της Σπυριδού-
λας Μητσάκη (γαμπρός των 
αείμνηστων Βασίλως και 
Τάκη Μητσάκη), έβαψε τις 
πόρτες και τα παράθυρα 
του Ιερού Ναού Αγίου Δη-
μητρίου Νεράϊδας, εντελώς 
Δωρεάν, χωρίς να δεχθεί 
χρήματα για τα χρώματα και 
την εργασία του.

Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί 
θερμά για την Δωρεά. 

ΔωρεεΣ ΣΤο ΜοΝΑ-
ΣΤηρΙ ΝερΑϊΔΑΣ 

Για τις ανάγκες της Ιεράς 
Μονής Γεννήσεως της Θε-
οτόκου Νεράϊδας Δολόπων 
(του Μοναστηριού της Πα-
ναγίας), οι κάτωθι προσέφε-
ραν τα ακόλουθα ποσά: 

● Μακρή – Λώλου ευ-
αγγελία, κάτοικος Αγ. Κων/
νου, προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ. 

● Μακρής Νικόλαος, 
από το Μεγαλάκκο, προσέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ. 

● Παπαγιαννάκης Κω-
στής, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ.

Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο ευχαριστεί θερμά για 
τις Δωρεές.

ΠροΣΦορΑ  
εΙΣ ΜΝηΜηΝ  

ΝΙΚου Κ. ΚουΣΑΝΑ 
Μια Κυριακή του Ιουλί-

ου μετά τη Θεία Λειτουργία 
ο ηλίας Κ. Κουσάνας κέρα-
σε όλους τους καφέδες στο 
καφενείο εις μνήμην του 
αδελφού του Νίκου Κ. Κου-
σάνα. Το αναφέρουμε γιατί 
ήταν μια ωραία εικόνα όπου 
τον μακαρίσαμε και μιλήσα-
με για τον προσφάτως εκλι-
πόντα αξέχαστο Νίκο. 

ΔωρεΑ ΣΤοΝ  
ΣυΛΛοΓο ΝερΑϊΔΑΣ 

Ο αγαπητός χωριανός 
μας (που ζεί και εργάζε-
ται στην Αμερική) Ζήσης 
Κατσούλης, γυιός του αεί-
μνηστου Μητράκου, διέ-
θεσε το ποσό των 70 € που 
απαιτούνταν για την αγορά 
καζανιού από το Σύλλογό 
μας. Το καινούργιο καζάνι 
αγοράστηκε το καλοκαίρι 
μερίμνη του Τρύφωνα και 
ο Σύλλογός μας έχει πλέ-
ον στην ιδιοκτησία του το 
βασικό για την παρασκευή 
φαγητού στις διάφορες εκ-
δηλώσεις σκεύος.

Ευχαριστούμε όλοι θερ-
μά τον αγαπητό μας Ζήση 
Δ. Κατσούλη.

ΠροΣΦορΑ ΣΤοΝ ΣυΛΛοΓο ΝερΑϊΔΑΣ 
Ο αγαπητός χωριανός μας Κώστας Δ. Μονάντερος, που είχε 

αναλάβει και φέτος τα φαγητά – ποτά για την διοργάνωση του 
χορού μας, προσέφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των 300 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 1754), για το οποίο τον ευχαριστούμε θερμά (και τη 
σύζυγό του Ευανθία), καθώς και για την ποιότητα των προσφερο-
μένων εδεσμάτων και την άψογη εξυπηρέτηση όλων. 

Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νερά-
ϊδας.

ΔωρεΑ εΙΣ ΜΝηΜηΝ ΔηΜηΤρη Γ. ΒουΛΓΑρη 
Ο Άγγελος Γ. Βούλγαρης, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ 

για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνή-
μην του αδελφού του Δημήτρη Γ. Βούλγαρη. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την Δωρεά. 

ΠροΣΦορΑ εΙΣ ΜΝηΜηΝ ΝΙΚοΛΑου Κ. ΚουΣΑΝΑ
Η Παναγιώτα Ν. Κουσάνα και ο γυιός της Κώστας Ν. Κου-

σάνας, προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 1591), για 
την εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δο-
λόπων», εις μνήμην του συζύγου και πατέρα τους Νικολάου Κ. 
Κουσάνα. 

Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά. 

ΠροΣΦορεΣ εΙΣ ΜΝηΜηΝ  
ΙουΛΙΑΣ ΚουΣΑΝΑ – ΚΑρΑΜεΤου 

εις μνήμην της Ιουλίας Κουσάνα – Καραμέτου, οι κάτωθι 
προσέφεραν για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
– Δολόπων», τα εξής ποσά: 

● Καραμέτος Σεραφείμ του Χρήστου, προσέφερε το ποσό 
των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 741). 

● Καραμέτου – Τσιαρέ Αγορή του Χρήστου, προσέφερε το 
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 742). 

● Καραμέτου Γιαννούλα του Χρήστου, προσέφερε το ποσό 
των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 743). 

Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά για τις προσφορές.

ΠροΣΦορΑ εΙΣ ΜΝηΜηΝ ΝΙΚοΛΑου Κ. ΚουΣΑΝΑ
Η οικογένεια ευαγγέλου Ι. Θάνου, προσέφερε το ποσό των 50 

ευρώ για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεράϊ-
δας, εις μνήμην του Νικολάου Κ. Κουσάνα.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την προσφορά.

ΠροΣΦορΑ ΓΙΑ οΣΤεοΦυΛΑΚΙο ΝερΑϊΔΑΣ 
Οι αδελφοί: Κουσάνας Δημήτριος, Κουσάνας ηλίας, Κου-

σάνας Γεώργιος, και Κουσάνα – Κυριάκη Τασία, προσέφεραν 
το ποσό των 200 ευρώ (αριθ. απόδ. 74,75,76,77), εις μνήμην του 
αδελφού τους Νικολάου Κουσάνα, για την αποπεράτωση του 
Νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και αιωνία η μνήμη 
του. 

ΠροΣΦορΑ ΓΙΑ οΣΤεοΦυΛΑΚΙο ΝερΑϊΔΑΣ 
Ο Νικόλαος Μακρής από τη Μαυρομμάτα και η σύζυγός του 

Ζωή, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 82), εις μνή-
μην των Γονέων τους Περσεφόνης και Γεωργίου Καραμέτου, 
για την αποπεράτωση του Νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά & αιωνία η μνήμη 
τους.

ΠροΣΦορΑ ΓΙΑ ΤηΝ εΦηΜερΙΔΑ ΜΑΣ 
Ο Νίκος Θάνος του Δημητρίου (απόστρατος Αξιωματικός), 

προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 1803) για την Εφημε-
ρίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», εις μνήμην της 
αδελφής του Μερόπης Θάνου - Μπακογιώργου.

Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

ΠροΣΦορεΣ ΣΤοΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΔηΜηΤρΙου ΝερΑϊΔΑΣ 
Για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας οι 

κάτωθι προσέφεραν τα ποσά:
● Η Αθηνούλα Μαλάμη, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ, εις 

μνήμην του συζύγου της Χριστόδουλου Μαλάμη και του γυιού 
της Κώστα Μαλάμη. 

● Η Αγγελική Μακρή, σύζυγος Γεωργίου Μακρή προσέφερε 
το ποσό των 20 ευρώ.

● Ο Διονύσιος Παπανικολάου, προσέφερε το ποσό των 30 
ευρώ. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
τις προσφορές. 

ΠροΣΦορΑ ΓΙΑ οΣΤεοΦυΛΑΚΙο ΝερΑϊΔΑΣ 
Ο Κώστας Καραβάνας του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό 

των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 86), εις μνήμην των παρακάτω θείων 
του: Γεωργίου Καραβάνα, Καραβάνα – Χαλάτση Χάϊδως, Κα-
ραβάνα – Μπουγουλιά Όλγας, Καραβάνα – Σπινάσα ουρανίας, 
Μαρκούση Ιωάννη, Μαρκούση Γεωργίου, Μαρκούση – Θάνου 
Όλγας, και εξαδέλφων του: Τάκη Χαλάτση, Χρυσάνθης Χαλά-
τση, ελένης Θάνου και Αποστολίας Μπουγουλιά, για την αποπε-
ράτωση του Νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά & αιωνία η μνήμη 
τους. 

ΠροΣΦορΑ ΓΙΑ οΣΤεοΦυΛΑΚΙο ΝερΑϊΔΑΣ 
Η Αγγελική Μακρή (σύζυγος Γεωργίου Μακρή), προσέφερε 

την εικόνα της Αναστάσεως που τοποθετήθηκε εντός του νέου 
Οστεοφυλακίου Νεράϊδας, εις μνήμην της μητέρας της Μαρίας 
Κουτρουλιά. 

ΔωρεΑ ΣΤοΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓεωρΓΙου ΝερΑϊΔΑΣ
Ο Γιάννης Ζαφείρης, σύζυγος της Αγορής Δήμου (γαμπρός της 

Χρυσούλας και του Τάσιου Δήμου), έκανε Δωρεά πάνω από 50 λά-
μπες, νέας τεχνολογίας (μακράς διαρκείας και μικρής κατανά-
λωσης) και το καλοκαίρι τις τοποθέτησε ο ίδιος στους πολυελαίους 
και στα φώτα της ωραίας πύλης και του τέμπλου, της εκκλησίας του 
χωριού μας, του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την Δωρεά.

ΠροΣΦορεΣ ΓΙΑ Νεο 
 οΣΤεοΦυΛΑΚΙο ΝερΑϊΔΑΣ 

Για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας 
οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά: 
1. Λυρίτσης Δημήτριος του Νικολάου, προσέφερε το 
ποσό των 20 ευρώ (αριθ. απόδ. 69), εις μνήμην των Γο-
νέων του και της αδελφής του Φρειδερίκης.
2. Αυγέρης παπα-Κώστας (Ιερέας), προσέφερε το ποσό 
των 30 ευρώ (αριθ. απόδ. 70), εις μνήμην των Γονέων 
του και της αδελφής του Βασιλικής.
3. Κουσάνα Βασιλική, χήρα Χριστοδούλου, προσέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 71), εις μνήμην των 
κουνιάδων μου Ιουλίας Καραμέτου και Νικολάου Κου-
σάνα. 
4. Σπανού Ιουλία του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ (αριθ. απόδ. 72), εις μνήμην των Γονέων της. 
5. Μπαλτής ηλίας του Σπύρου, προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 73), εις μνήμην των θείων του Τα-
ξιαρχίας και Νικολάου Καραμέτου.
6. Καραμέτου – Ασλάνη ευθυμία, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 78), εις μνήμην του πατέρα της 
Κωνσταντίνου και του αδελφού της ηλία Καραμέτου. 
7. Καστρίτση – Καραμέτου Αθηνά, προσέφερε το ποσό 
των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 79), εις μνήμην του συζύγου 
της ηλία Καραμέτου. 
8. Λυρίτσης Γεώργιος του Νικολάου, προσέφερε το ποσό 
των 20 ευρώ (αριθ. απόδ. 80), εις μνήμην των Γονέων 
του. 
9. Κοσμόπουλος Διογένης, προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ (αριθ. απόδ. 81), εις μνήμην των Γονέων του Νικο-
λάου και Ανθούλας Κοσμοπούλου. 
10. Καραμέτος Κων/νος του Γεωργίου, προσέφερε το 
ποσό των 30 ευρώ (αριθ. απόδ. 83), εις μνήμην του αδελ-
φού του Δημητρίου Γ. Καραμέτου. 
11. Καραβάνας Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 84), εις μνήμην των Γο-
νέων του Σοφίας και Δημητρίου Καραβάνα. 
12. Καραβάνας Κων/νος του Δημητρίου, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 85), εις μνήμην Νικολάου 
Καραβάνα και Κλεομένη Χαλάτση. 
13. Κουσάνα – Θεοχάρη ελένη, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ (αριθ. απόδ. 87), εις μνήμην των Γονέων της 
ευανθίας και Γεωργίου Κουσάνα και των αδελφών της 
Μαριγούλας και Αλεξάνδρας. 
14. Αδελφοί Μπέλλου, προσέφεραν το ποσό των 100 
ευρώ (αριθ. απόδ. 88), εις μνήμην των Γονέων τους Βα-
σιλικής και Αντώνη Μπέλλου. 
15. Κατσούλης Λεωνίδας του Ζήση, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 89), εις μνήμην των Γονέων 
του. 
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές. 

ΔΙΝΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΜΑΣ  

ΣΩΖΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
● Ο Σταύρος και η Ρέα Ραμαντά-
νη - Ζκέρη, κόρη της Βασιλικής 
(Κικής) Ζήση και του αείμνηστου 
Ηλία Ραμαντάνη (εγγονή της Ει-
ρήνης και του Γιώργου Ζήση), απέ-
κτησαν αγοράκι την Δευτέρα 30 
Μαΐου 2011, στην Αθήνα όπου δια-
μένουν. 

● Ο Αποστόλης και η Γιάννα Μα-
κρή – Κωστοπούλου, κόρη της 
Κικής και του Δημήτρη Μακρή, 
απέκτησαν αγοράκι, το Σάββατο 2 
Ιουλίου 2011, στην Καρδίτσα όπου 
διαμένουν. 

● Η Ελένη Αυγέρη κόρη του Λά-
μπρου και ο Αριστοτέλης (Τέλης) 
Μητσάκης γυιός της Φωτεινής και 
του Δημητρίου Μητσάκη, απέκτη-
σαν αγοράκι την Πέμπτη 21 Ιου-
λίου 2011, στην Αθήνα όπου διαμέ-
νουν. 

● Ο Νίκος και η Ελένη Καραμέ-
του – Κούνουπα, κόρη της Μαρί-
ας και του Χρήστου Γ. Καραμέτου, 
απέκτησαν αγοράκι, την Δευτέρα 
12 Σεπτεμβρίου 2011, στην Αθήνα 
όπου διαμένουν.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Μαρία και ο Αργύρης Δήμος, 
γυιός του δάσκαλου Κώστα Δήμου, 
βάπτισαν το (4ο παιδί τους) κορι-
τσάκι τους, με το όνομα Μέλλω, 
την Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλί-
ου 2011, στο Βόλο όπου διαμένουν. 

● Ο Φάνης και η Γεωργία Ζήση  
Σκόπα, κόρη του ιερέα παπα-
Σεραφείμ Ζήση από το Μεγαλάκκο, 
βάπτισαν το αγοράκι τους, με το 
όνομα Δημήτριος, το Σάββατο 18 
Ιουνίου 2011, στην Ιερά Μονή Ει-
σοδίων Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο 
Ωρωπού Αττικής. 

● Ο Βαγγέλης και η Αγορίτσα 
Ζήση-Μπακογιώργου, κόρη τους 
Γιαννούλας και του αείμνηστου Πα-
ναγιώτη Ζήση από το Μεγαλάκκο, 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το 
όνομα Νικολέτα, το Σάββατο 25 
Ιουνίου 2011, στη Δάφνη Ευρυτανί-
ας όπου διαμένουν. 

● Ο Χαράλαμπος (Μπάμπης) και 
η Γεωργία (Γωγώ) Μητσάκη – 
Σκλιάμη, κόρη τους Φωτεινής και 
του Δημητρίου Μητσάκη, βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους με το όνομα 
Γρηγορία την Κυριακή 26 Ιουνίου 
2011, στην Αθήνα, στο Γέρακα Αττι-
κής όπου διαμένουν.

● Η Αγάπη και ο Νεκτάριος 
Βούλγαρης, γυιός της Ελένης και 
του Μήτσου Βούλγαρη (εγγονός της 
Σοφίας και του Γεωργίου Βούλγαρη 
από τα Σαραντάπορα), βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους με το όνομα Ελένη, 
την Κυριακή 3 Ιουλίου 2011, στον 
Ι. Ν. Αγ. Κων/νου στην Καρδίτσα, 
όπου και διαμένουν.

● Ο Τάσος και η Νατάσα Καφού-
ση-Πισλή, κόρη της Ηλέκτρας 
Μαργαρίτη-Καφούση και εγγονή 
του Γιώργου Μαργαρίτη απ’ το Με-
γαλάκκο, βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους με το όνομα Ηλέκτρα, την 

Κυριακή 17 Ιουλίου 2011, στο Μώλο 
Φθιώτιδας όπου και διαμένουν.

● Ο Παναγιώτης και η Μαρίνα 
Ζήση – Κατσιαβριά, κόρη του 
ιερέα παπα-Σεραφείμ Ζήση από το 
Μεγαλάκκο, βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους με το όνομα Αικατερίνη, το 
Σάββατο 23 Ιουλίου 2011, στο Αχίλ-
λειο Μαγνησίας. 

● Η Μιχαέλα και ο Κώστας Θά-
νος, (Ολυμπιονίκης) γυιός της Δό-
ξας και του Γιώργου Θάνου, βάπτι-
σαν το αγοράκι τους με το όνομα 
Αλέξανδρος – Διόνυσος, την Πα-
ρασκευή 29 Ιουλίου 2011, στον Ι. Ν. 
Αγ. Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου.

● Η Γεωργία (Γωγώ) και ο Λά-
μπρος Κουτσουμπάνης, γυιός 
της Ουρανίας (Μπαλτή) και του 
Στέλιου Κουτσουμπάνη, βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους με το όνομα Ου-
ρανία, το Σάββατο 20 Αυγούστου 
2011, στην Καρδίτσα. 

● Η Βιβή και ο Χρήστος Σπανός, 
γυιός της Ευαγγελίας και του Κώ-
στα Σπανού από τα Σαραντάπορα, 
βάπτισαν το αγοράκι τους με το 
όνομα Σωκράτης, την Κυριακή 
4 Σεπτεμβρίου 2011, στη Λάρισα 
όπου διαμένουν.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

ΓΑΜΟΙ 
● Η Μίκα (Τσαμπίκα) Μαλάμη, 
κόρη της Άννας και του αείμνηστου 
Κώστα Μαλάμη και ο Στέργος Φα-
κουλάς παντρεύτηκαν το Σάββατο 
25 Ιουνίου 2011, στον Ι. Ν. Ευαγγε-
λισμού στη Ρόδο όπου διαμένουν. 

● Ο Γιώργος Καραμέτος, γυιός 
της Ελισάβετ και του Ηλία Δ. Καρα-
μέτου και η Βιργινία Γεροκώστα 
κόρη του Δημήτρη Γεροκώστα, πα-
ντρεύτηκαν το Σάββατο 9 Ιουλίου 
2011, στον Ι. Ν. Αγ. Μαρίνας στο 
Πόρτο Ράφτη Αττικής.

● Η Ουρανία (Ράνια) Σπινάσα, 
κόρη της Φιλιώς και του Δημήτρη 
(Μίμη) Σπινάσα (εγγονή των αεί-
μνηστων Ουρανίας και Ηλία Σπινά-
σα) και ο Ηλίας Παπαδόπουλος, 
παντρεύτηκαν την Παρασκευή 1 
Ιουλίου 2011, στην Αθήνα, στον Ι. 
Ν. Αγ. Τριάδος της Νέας Κηφισιάς. 

● Η Σοφία Γάκη, κόρη της Λένας 
και του Τάκη Γάκη (εγγονή των αεί-
μνηστων Σοφίας και Κώστα Γάκη), 
και ο Γιάννης Μανόπουλος πα-
ντρεύτηκαν την Κυριακή 31 Ιουλίου 
2011, στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμέ-
νοι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε ο Νίκος Κ. Κουσάνας, 
σύζυγος της Παναγιώτας και πατέ-
ρας του Κώστα (αδελφός του Δημή-
τρη, Γιώργου, Ηλία, Τασίας και των 
αείμνηστων Χριστόδουλου και Ιου-
λίας), σε ηλικία 65 ετών, την Τρίτη 
21 Ιουνίου 2011 στην Αθήνα όπου 
και έγινε η κηδεία του την Τετάρτη. 

● Πέθανε ο Δημήτριος Λυρίτσης 
της Λαμπρινής και του Αποστόλη 
από το Μεγαλάκκο, σύζυγος της 

Γεωργίας και πατέρας του Αποστό-
λη και του Νικολάου, σε ηλικία 79 
ετών, την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011, 
στον Παλαμά όπου διέμενε και έγι-
νε η κηδεία του την επομένη. 

● Πέθανε η Νούλα (Κατερίνη) 
Τσιτσιμπή, σύζυγος του Γιώργου 
Τσιτσιμπή και μητέρα της Άρτεμης, 
του Δημήτρη και του Νίκου, σε ηλι-
κία 88 ετών, την Παρασκευή 22 
Ιουλίου 2011, στην Καρδίτσα όπου 
έγινε και η κηδεία την επομένη.

● Πέθανε η Ελένη Λιάπη του Κων/
νου, σύζυγος του μακαρίτη Δημη-
τρίου Λιάπη, και μητέρα της Σοφί-
ας, σε ηλικία 87 ετών, την Τρίτη 2 
Αυγούστου 2011, στα Σαραντάπορα 
όπου έγινε και η κηδεία. 

● Πέθανε η Μαρουσιάνα Σπανού 
– Γιαννουσά, σύζυγος του μακα-
ρίτη Λάμπρου Γιαννουσά (Καλα-
μπαλίκη), αδελφή του Αλέκου και 
του Πάνου, σε ηλικία 84 ετών, την 
Πέμπτη 18 Αυγούστου στα Σαρα-
ντάπορα όπου έγινε και η κηδεία.

● Πέθανε ο Κώστας Βουρλιάς, 
του Νικολάου (αξιωματικός Πυρο-
βολικού), σύζυγος της Φούλας και 
πατέρας του Νίκου, της Ευμορφίας 
και της Ευθυμίας (Έφης), σε ηλικία 
75 ετών, την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρί-
ου 2011, στην Αθήνα όπου και έγινε 
η κηδεία την επομένη στο Κοιμητή-
ριο Γέρακα. 

Θερμά Συλλυπητήρια. 

ΕΠΙΤυΧΙΕΣ 
● Η Βασιλική Κουσάνα, κόρη της 
Τζίνας και του αείμνηστου Βασίλη 
Κουσάνα (εγγονή της Βασιλικής και 
του αείμνηστου Χριστόδουλου Κου-
σάνα), πέτυχε στο Μαθηματικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, στην Αθήνα.

● Ο Θωμάς Γάκης, γυιός της Πα-
ναγιώτας (Νάγιας) και του Λάμπρου 
Γάκη (εγγονός της Γεωργίτσας και 
του Θωμά Γάκη από τα Σαραντά-
πορα), πέτυχε στο Μαθηματικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, στην Αθήνα. 

● Ο Αλέξιος Τσιτσιμπής, γυιός 
της Ελένης και του Βασίλη Τσιτσι-
μπή (εγγονός της Μένης και του 
Ηλία Τσιτσιμπή), πέτυχε στη Σχο-
λή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Μηχανικών υπολογιστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, στην Αθήνα.

● Ο Κων/νος Γάκης, γυιός της 
Μαρίας και του Αποστόλη Γάκη 
(εγγονός της Τσιβούλας και του αεί-
μνηστου Ντίνου Γάκη), πέτυχε στο 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχα-
νικών & Μηχανικών υπολογι-
στών, του Πολυτεχνείου Κρήτης 
στο Ηράκλειο.

● Η Βασιλική Καραμέτου, κόρη 
της Γεωργίας (Γωγώς) και του Δη-
μήτρη Καραμέτου (εγγονή του Νί-
κου Καραμέτου και της αείμνηστης 
Βασιλικής), πέτυχε στη Σχολή Δι-
οίκησης & Διαχείρισης Δομι-
κών Έργων, των ΤΕΙ Λάρισας, 
στη Λάρισα.

● Ο Ηλίας Κουσάνας, γυιός της 

Βίκης και του Κώστα Κουσάνα (εγ-
γονός της Μερόπης και του Ηλία 
Κουσάνα & της Ρινούλας και του 
Γιώργου Καφαντάρη), πέτυχε στη 
Σχολή Αυτοματισμού των ΤΕΙ 
Χαλκίδας, στη Χαλκίδα. 

● Ο Ανδρέας Κατσιάδας, γυιός 
του Γιώργου και της Χρυσούλας Κα-
ραμέτου – Κατσιάδα (εγγονός του 
Νίκου Καραμέτου και της αείμνη-
στης Βασιλικής), πέτυχε στη Σχολή 
Μηχανολόγων Μηχανικών των 
ΤΕΙ Χαλκίδας, στη Χαλκίδα. 

● Η Μαριάννα Νταγιάντα, κόρη 
του Θεόδωρου Νταγιάντα και της 
Στέλλας Χαλιανδρού, και εγγονή 
της Ευμορφίας (Μόρφως) Θάνου, 
πέτυχε την είσοδό της στη Σχολή 
Κοινωνικής Πολιτικής στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο της Αθή-
νας. 

● Η Ευφροσύνη Λιάπη, κόρη της 
Βάσως και του Βασίλη Λιάπη (εγγο-
νή της Ευφροσύνης και του Τάσου 
Λιάπη), πέτυχε στη Σχολή Αστυ-
φυλάκων, στην Ξάνθη.

● Ο Βασίλειος Θάνος, γυιός της 
Φωτεινής και του Κων/νου Θάνου 
(εγγονός της Βάσως και του αεί-
μνηστου Γιώργου Θάνου από τα 
Σαραντάπορα), πέτυχε στη Σχολή 
Αστυφυλάκων, στην Καρδίτσα.

● Ο Γεώργιος Θάνος, γυιός της 
Φωτεινής και του Κων/νου Θάνου 
(εγγονός της Βάσως και του αεί-
μνηστου Γιώργου Θάνου από τα 
Σαραντάπορα), πέτυχε στη Σχολή 
Αστυφυλάκων, στην Καρδίτσα.

● Ο Οδυσσέας Παπαδάκης, γυιός 
της Δώρας και του Σωτήρη Παπα-
δάκη (εγγονός των αείμνηστων Πα-
ρασκευής και Γιώργου Παπαδάκη), 
πέτυχε στη Σχολή Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών υπολογιστών & 
Πληροφορικής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών. 

● Η Ιφιγένεια Ζέρβα, κόρη του 
Σπύρου και της Μαρίας Παπαδάκη 
– Ζέρβα (εγγονή των αείμνηστων 
Παρασκευής και Γιώργου Παπαδά-
κη), πέτυχε στη Σχολή Τεχνικών 
Γραφικών Τεχνών των ΤΕΙ Αθη-
νών. 

Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά. 

Πήρε Πτυχίο 
Η Δέσποινα Καφούση, κόρη της 
Ηλέκτρας Μαργαρίτη – Καφούση 
και εγγονή του Γιώργου Μαργαρίτη 
από το Μεγαλάκκο, πήρε το πτυχίο 
της από το Φυσικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Φε-
βρουάριο του 2011.

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Πήρε Πτυχίο 
Η Άντυ Στάμου, κόρη του Γιώργου 
και της Μάγδας Τσιτσιμπή (εγγονή 
της Μένης και του Ηλία Τσιτσιμπή), 
πήρε το πτυχίο του Παιδαγωγικού 
Τμήματος (Δασκάλα) του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας. 

Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία 
στον όμορφο αλλά απαιτητικό χώρο 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 



ολοκληρωθεί κι εκεί η διαπλάτυν-
ση. Όλο το υπόλοιπο τμήμα από 
έξοδο Νεράϊδας μέχρι Τριφύλλα 
είναι έτοιμο για άσφαλτο αφού 
έγιναν παντού τα τσιμεντένια ρεί-
θρα και έπεσαν όλα τα στρώματα 
χαλικιού. Η μεγάλη αγωνία όλων 
μας είναι αν μέσα στο φθινόπωρο 
θα πέσει επιτέλους η πολυπόθητη 
άσφαλτος.

Αναλυτικά (για την ιστορία) οι 
εργασίες που έγιναν φέτος το κα-
λοκαίρι στο τμήμα: 

● Την Πέμπτη 14.7.11 ο ερ-
γολάβος έφερε ένα φορτωτή και 
άρχισε πάλι εργασίες στη θέση 
Καλλικαριά του τμήματος Νεράϊ-
δα – Τριφύλλα. Την επόμενη μέρα 
(Παρασκευή 15.7.11) έφερε σκα-
φέα με σφυρί κι άρχισε να σπάει 
βράχους στο ήδη από πέρσι δια-
πλατυμένο κομμάτι.

Την Κυριακή 17.7.11 επισκέ-
φτηκε τη Νεράϊδα ο βουλευτής 
κ. Ταλιαδούρος με προγραμμα-
τισμένη επίσκεψη. Στη συζήτηση 
που έγινε στο καφενείο οι Νεραϊ-
διώτες εκδηλώσαμε την έντονη 
δυσαρέσκειά μας που πρόσφατα 
είδαμε στις εφημερίδες να χρη-
ματοδοτούνται άλλοι δρόμοι του 
νομού μας κατώτερης σημασίας 
και να μην χρηματοδοτείται το 
σημαντικότατο τμήμα Νεράϊδα – 
Γιαννουσέϊκα. Ο κ. Ταλιαδούρος 
αναγνωρίζοντας το δίκιο μας είπε 
πως θα συναντηθεί και πάλι με 
τον κ. Τσιάκο να του ξαναθέσει το 
ζήτημα, όπως και πράγματι έγινε 
μετά από λίγες μέρες. 

Την Δευτέρα 18.7.11 ήρθε 
σκαπτικό – τσάπα και άρχισε δι-
απλάτυνση στη ράχη Καλλικαριά 
ενώ την επομένη (Τρίτη 19.7.11) 
ήρθε φορτηγό κι άρχισε να κουβα-
λάει μπάζα από τη θέση αυτή.

Την Πέμπτη 21.7.11 ανέβη-
καν στη Νεράϊδα και πήγαν μέχρι 
Τριφύλλα ο Αντιπεριφερειάρχης 
Καρδίτσας κ. Τσιάκος, ο εργο-
λάβος του έργου κ. Κατσάκης, η 
Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
Καρδίτσας κ. Τσέλιου, και ο Πρό-
εδρος Νεράϊδας Δ. Λιάπης. Είπαν 
πως μέχρι 20.8.11 πρέπει να ολο-
κληρωθεί η διαπλάτυνση σ’ όλο το 
τμήμα και να στρωθούν όλα τα χα-

λίκια. Μετά ίσως βρεθεί πίστωση 
για άσφαλτο…

Την επόμενη μέρα (Παρα-
σκευή 22.7.11) έγινε σύσκεψη στη 
Νομαρχία Καρδίτσας για το οδι-
κό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα. 
Παρόντες όπως φαίνεται και στη 
φωτογραφία ήταν: ο κ. Τσιάκος, 
ο Δ. Λιάπης, ο κ. Κατσάκης, η κ. 
Τσέλιου και ο κ. Ταλιαδούρος. Πε-
ρισσότερα για τη σύσκεψη αυτή σε 
ξεχωριστό κείμενο. 

Την Δευτέρα 25.7.11 ήρθε και 
2ο φορτηγό κι άρχισαν να κουβα-
λάνε χοντρό χαλίκι από στροφή 
χαλιά προς χωριό στρώνοντας το 
διαπλατυμένο κομμάτι. Όμως οι 
εργασίες πήγαιναν με βήματα χε-
λώνας.

Το Σάββατο 30.7.11 δημοσιεύ-
τηκε στις καρδιτσιώτικες εφημε-
ρίδες κείμενο χωριανών μας για 
την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης 

του οδικού άξονα Καρπενήσι – 
Λίμνη Πλαστήρα, το οποίο θα 
βρείτε ολόκληρο σε άλλο σημείο.

Την Τρίτη 2.8.11 επιτροπή 
χωριανών μας αποτελούμενη από 
τους δυο Προέδρους των Συλλό-
γων μας Βασίλη Θάνο και Γιάννη 
Σπανό και τα Μέλη των Δ. Σ. Ηλία 
Σπινάσα, Φώτη Μονάντερο και 
Τρύφωνα Καστρίτση, επισκέφθη-
καν τον Αντιπεριφερειάρχη Καρ-
δίτσας κ. Τσιάκο στη Νομαρχία 

Καρδίτσας όπου συζήτησαν για 
την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης 
(με τη χρηματοδότηση του Νερά-
ϊδα – Γιαννουσέϊκα) του οδικού 
άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα. 

Την Πέμπτη 4.8.11 ανέβηκε 
και άρχισε να σκάβει στην πλαγιά 
«Κουτσοχέρι» η μεγάλη ερπυ-
στριοφόρα τσάπα. Από την επό-
μενη μέρα (Παρασκευή 5.8.11) και 
μετά κάθε μέρα ερχόταν κι άλλα 

φορτηγά εκ των οποίων άλλα κου-
βαλούσαν μπάζα της διαπλάτυνσης 
και άλλα κουβαλούσαν συνεχώς 
χαλίκια 3 Α από τους μεγάλους 
σωρούς «Λιαπάϊκα» & «Κρανού-
λες». Ήρθαν επίσης 2 γκρέϊντερ, 2 
πατητήρες, μια μπετονιέρα – βα-
ρέλα, φορτηγό – καταβρεχτήρας 
και να τονίσουμε το σημαντικότε-
ρο πως κάθε μέρα ο εργολάβος 
του έργου ανέβαινε στη Νεράϊδα 
και παρακολουθούσε ο ίδιος την 
πορεία των εργασιών η οποία πήρε 
πιο γρήγορους ρυθμούς αφού δού-
λευαν και τα Σάββατα. 

Την Πέμπτη 11.8.11 δημοσιεύ-
τηκε καλό κείμενο - σχόλιο στη 2η 
σελίδα της καρδιτσιώτικης εφημε-
ρίδας «Νέος Αγών» για το δρόμο 
Νεράϊδα – Τριφύλλα το οποίο θα 
βρείτε ολόκληρο σε άλλο σημείο.

Την Τρίτη 16.8.11 έφεραν δυο 
αυτοκίνητα – συνεργεία, ξύλα 
για καλούπια και άρχισαν να κά-
νουν τσιμεντένια ρείθρα. Το ένα 
αρχίζοντας από «Πλατανόρεμα» 
προς Νεράϊδα και το άλλο από 
«Δραμπάλα» αντίστοιχα. Σήμερα 
15.9.11 που γράφουμε (μετά από 
ένα μήνα) τα τσιμεντένια ρείθρα 
έχουν κατασκευαστεί όλα από 
«Πλατανόρεμα» έως Νεράϊδα. 

Το Σάββατο 20.8.11 η διαπλά-
τυνση ολοκληρώθηκε όλη συνε-
χόμενα από έξοδο χωριού – στρο-
φή «Χαλιά» – ράχη «Κουτσοχέρι» 
μέχρι ρέμα «Ζαχαρίνας». Ενώ την 
Τρίτη 30.8.11 ολοκληρώθηκε η δι-
απλάτυνση όλη από «Ζαχαρίνας» 
μέχρι «Κτσέϊκα». Έμειναν τα λίγα 
μέτρα στη «Χούνη». Εδώ να πού-
με ένα μεγάλο μπράβο και μέσα 
απ’ την εφημερίδα μας στις αγα-
πητές χωριανές μας που όχι μόνο 
άφησαν το μηχάνημα να πάρει όσο 
έπρεπε απ’ τα οικόπεδά τους αλλά 
επέτρεψαν να χαλάσουν φράχτες 
ακόμα και τοιχοποιίες. Μπράβο 
τους να είναι πάντα καλά. 

Την Πέμπτη 1.9.11 ο Αντιπερι-
φερειάρχης Καρδίτσας κ. Τσιάκος 
ανέβηκε το μεσημέρι στη Νεράϊδα 
και μαζί με τον εργολάβο κ. Κα-
τσάκη επισκέφθηκε όλο το έργο 
μέχρι την Τριφύλλα. Υπήρχαν 
μηχανήματα παντού ενώ τα κρά-
σπεδα προχωρούσαν με γρήγορους 
ρυθμούς. 

Την Παρασκευή 2.9.11 φορτηγά 
πέρασαν μέσω Νεράϊδας άσφαλτο 
όπου το μηχάνημα ασφαλτόστρωσε 
το μικρό εναπομείναν κομμάτι και 
όλη τη διασταύρωση στον αυχένα 
της Τριφύλλας. Το υπόλοιπο μι-
κρό κομμάτι (του ενός χλμ – εντός 
νομού Ευρυτανίας) από Τριφύλλα 
έως όρια νομών θέση «Πλατανόρε-
μα» θα ασφαλτοστρωθεί λένε όταν 
βρεθούν λεφτά.

Το Σάββατο 3.9.11 άρχισε 
η διαπλάτυνση από «Κτσέϊκα» 

πρός «Χούνη». Τα 110 βήματα 
αυτά ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 
10.9.11 και σήμερα 15.9.11 που 
γράφουμε σκάβουν τα τελευταία 
110 βήματα στο πετρωτό στη 
«Χούνη». Σε μια εβδομάδα σίγου-
ρα θα το τελειώσουν κι αυτό. 

● Για το Νεράϊδα – Γιαννου-
σέϊκα, το τελευταίο εναπομείναν 
τμήμα του οδικού άξονα Καρπενή-
σι – Λ. Πλαστήρα, επιτακτικό είναι 
το αίτημα όλων μας (όπως είπαμε 
και στην αρχή) να χρηματοδοτηθεί 
επειγόντως. Δυσαρέσκεια μεγάλη 
προκάλεσε το καλοκαίρι στο χω-
ριό η είδηση πως δόθηκαν χρήμα-
τα πρόσφατα σε άλλους δρόμους 
κατώτερης σημασίας και όχι για 
αυτόν. Δέκτης των παραπόνων μας 
έγινε ο βουλευτής κ. Ταλιαδούρος 
κατά την επίσκεψή του στη Νερά-
ϊδα την Κυριακή 17.7.11, ο οποίος 
συμμερίστηκε το δίκιο μας και με 
πρωτοβουλία του έγινε η συνάντη-
ση στη Νομαρχία την Παρασκευή 
22.7.11.

Την Παρασκευή 29.7.11 ο κ. 
Τσαντήλας πήγε στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας για ενημέρωση. Στο 
δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε με 
τίτλο: «…Ευχάριστα νέα!!! Από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας για 
οδικά έργα του νομού Καρδίτσας», 
έγραφε αναφέροντας το προαναφε-
ρόμενο τμήμα: «…6ον Σύνδεση Λ. 
Πλαστήρα – Καρπενήσι: Το τμή-
μα Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα είναι 
έργο συνεχιζόμενο, υπάρχει μελέ-
τη και δύο εντάξεις στο πρόγραμ-
μα «ΠΙΝΔΟΣ». 

Το ζήτημα του τμήματος αυ-
τού μπήκε και στη Λαϊκή Συνέ-
λευση Νεράϊδας όπου ο Δήμαρχος 
κ. Παπαλός αναγνωρίζοντας την 
σπουδαιότητά του και την ανάγκη 
άμεσης χρηματοδότησής του, δε-
σμεύτηκε σύντομα να βάλει σκα-
πτικό μηχάνημα να ξεβουλώσει τα 
τεχνικά στα «Προσήλια». Τόνισε 
βεβαίως πως θα ενεργεί και αυτός 
για την άμεση χρηματοδότησή του. 
Ελπίζουμε τουλάχιστον μέσα στο 
φθινόπωρο να ξεβουλώσουν επιτέ-
λους τα εδώ και χρόνια βουλωμένα 
τεχνικά του. 

Κλείνουμε φωνάζοντας δυνατά 
πως η χρηματοδότηση του τελευ-
ταίου εναπομείναντος τμήματος 
Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είναι 
άμεσης και επείγουσας προτεραιό-
τητας. Γιατί με αυτό ολοκληρώνε-
ται ο άξονας Καρπενήσι – Λ. Πλα-
στήρα. Γιατί χωρίς αυτό τα αρκετά 
χρήματα που δόθηκαν ως τώρα για 
τα υπόλοιπα τμήματά του καθίστα-
νται πεταμένα. Γιατί εκεί υπάρχει 
ένα απ’ τα παλιότερα μοναστήρια 
των Αγράφων. Γιατί… Γιατί… Για 
χίλιους λόγους. 

Νεράϊδα 15.9.2011
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Προυσό

Σύσκεψη στη Νομαρχία Καρδίτσας για τον άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλα-
στήρα την Παρασκευή 22.7.2011. Από αριστερά: ο κ. Τσιάκος, ο Δ. Λιά-
πης, ο κ. Κατσάκης, η κ. Τσέλιου και ο κ. Ταλιαδούρος.

Ενημερωτική σύσκεψη 
με αντικείμενο το οδι-
κό έργο Νεράϊδα – Τρι-

φύλλα πραγματοποιήθηκε 
το πρωί της Παρασκευής 
(22.7.11), στο γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Καρδί-
τσας Βασίλη Τσιάκου. 

Στη σύσκεψη παραβρέθηκε 
ο βουλευτής σπύρος Ταλιαδού-
ρος, ο πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Νεράϊδας δημήτρης 
Λιάπης, η διευθύντρια Τεχνικών 
Έργων Μαρία Τσέλιου, ο εργο-
λάβος του έργου Γεώργιος Κα-
τσάκης και ο αντιπεριφερειάρχης 
Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.

Στη διάρκειά της ο εργολάβος 
ενημέρωσε τους παρισταμένους 
για την πορεία των εργασιών. Ο 
Αντιπεριφερειάρχης ο οποίος 
επισκέφθηκε την προηγούμενη 
μέρα (21.7.11) το υπό κατασκευή 

έργο, ζήτησε την επίσπευση των 
εργασιών, ώστε να γίνει εφικτή η 
ολοκλήρωσή του, το συντομότε-
ρο δυνατόν. Τόνισε δε πως μετά 
και από σχετικές οδηγίες του 
Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού, 
καταβάλλεται συστηματική προ-
σπάθεια να προχωρήσουν όλα τα 
έργα που είναι ώριμα ή βρίσκο-
νται σε φάση κατασκευής. 

Από την δική του πλευρά ο 
βουλευτής κ. Ταλιαδούρος ευχα-
ρίστησε τον αντιπεριφερειάρχη 
και τους υπηρεσιακούς παρά-
γοντες για την ενημέρωση και 
ζήτησε να ολοκληρωθεί το έργο 
το ταχύτερο, ώστε να αποδοθεί 
προς χρήση στους κατοίκους της 
περιοχής. 

στοιχεία του έργου Νεράϊδα 
– Τριφύλλα: 

Στο φυσικό αντικείμενο του 
έργου περιλαμβάνεται η βελτίω-
ση της οδού που αποτελεί τμήμα 

του οδικού άξονα που συνδέει 
το Καρπενήσι με τη Λίμνη Πλα-
στήρα και στη θέση του οικισμού 
Νεράϊδα διασταυρώνεται με την 
επαρχιακή οδό Καρδίτσας – Αγρι-
νίου. Αναλυτικά προβλέπονται οι 
παρακάτω εργασίες: 

● Εκσκαφές ώστε η οδός να 
αποκτήσει το απαιτούμενο πλά-
τος περίπου 6,0 μ. 

● Κατασκευή επιχωμάτων. 
● Κατασκευή επενδεδυμένης 

τάφρου, τοίχων αντιστήριξης 
από σκυρόδεμα και σωληνωτών 
οχετών. 

● Κατασκευή 2 στρώσεων βά-
σης πάχους 10 εκ. εκάστη.

● Κατασκευή ασφαλτικής 
στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 
εκ. 

● Ολοκληρώθηκαν οι χωμα-
τουργικές εργασίες στο μεγαλύ-
τερο μήκος του και εκτελούνται 
εργασίες οδοστρωσίας. 

σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας  
για το οδικό έργο Νεράϊδα – Τριφύλλα 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Σάββατο 23 Ιουλίου 2011



ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011 

Κάποιος να τοποθετήσει τη γέφυρα…

Το 2009, από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών μετά 

από συνεργασία της Δη-
μοτικής Αρχής Ιτάμου, 
του Νομάρχη Καρδίτσας 
και του Υφυπουργού κ. 
Σπύρου Ταλιαδούρου, δι-
ατέθηκε πίστωση 100.000 
ευρώ, για την κατασκευή 
γέφυρας, στη θέση «Κα-
μαρέτσος», στον ποταμό 
Μέγδοβα. 

Η μελέτη συντάχθηκε από τον μηχανικό κ. Ψήμμα Ευάγγελο της ΤΥΔΚ, 
δημοπρατήθηκε και κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες και τε-
χνικά δεδομένα, κατασκευάστηκαν από τους αναδόχους κ.κ. Χατζηγούλα και 
Θάνο τα βάθρα και η οδική πρόσβαση. Από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 
είχε αναληφθεί η μεταφορά και τοποθέτηση της γέφυρας ΜΠΕΛΕΫ από τον 
Άσπρο ποταμό (προς Καροπλέσι), όπου κατασκευάστηκε επίσης νέα γέφυρα 
από την Νομαρχιακή Αυτ/ση Καρδίτσας. 

Η μεταφορά της έγινε με μεγάλη καθυστέρηση και η τοποθέτηση εκ-
κρεμεί! Μήνες τώρα! Τελικά ποιός θα τοποθετήσει τη γέφυρα; Η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας ή ο Δήμος Καρδίτσας; Και πότε;

Βασίλης Τσαντήλας 
π. Δήμαρχος Ιτάμου  - Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011 

Μέχρι τέλους σεπτεμβρίου η τοποθέτηση 
της γέφυρας στη θέση «Καμαρέτσος» 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 5 5ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  της  επαρχιακής οδού Καρδίτσας –  Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου 
συζητήθηκε το «οδός Καρδίτσα 
– Αγρίνιο» για το οποίο υπήρχε 
το εξής σχόλιο: «Για τη Γέφυρα 
Μέγδοβα και το οδικό τμήμα από 
Νεράϊδα έως Γέφυρα (περίπου 8 
χλμ.): η μελέτη της γέφυρας προω-
θείται και θα εξασφαλίσει τη σύν-
δεση των 2 περιφερειών για όλο το 
έτος. Κόστος έργου γέφυρας περί-
που 600.000 ευρώ.

● Την Παρασκευή 29.7.11 ο 
τέως δήμαρχος Ιτάμου και νυν 
δημοτικός σύμβουλος Καρδίτσας 
κ. Β. Τσαντήλας πήγε πάλι στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, για ενη-
μέρωση σχετικά με τα έργα του 
νομού Καρδίτσας. Στο Δ. Τ. με 
τίτλο: «Ευχάριστα νέα!!! Από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας για έργα 
οδοποιίας νομού Καρδίτσας» που 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες εί-
δαμε μεταξύ άλλων: «…5ον έργο: 
Ε. Ο . Καρδίτσας – Αγρινίου: δεν 
πληροφορηθήκαμε που βρίσκεται 
η πορεία των μελετών του τμήμα-
τος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα και 
της Γέφυρας στον Μέγδοβα ποτα-

μό. Ποιός να νοιαστεί τώρα για το 
όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη!». 

● Την Παρασκευή 12.8.11 ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. 
Αγοραστός συναντήθηκε με τον 
καρδιτσιώτη Υπουργό κ. ρόβλια. 
Στο σχετικό δελτίο τύπου που δη-
μοσιεύτηκε στις εφημερίδες με 
τίτλο: «Επί τάπητος σημαντικά 
έργα του νομού Καρδίτσας» είδα-
με μεταξύ άλλων: «…7ον Επαρχι-
ακή Οδός Καρδίτσας – Αγρινίου: 
Η κατασκευή της γέφυρας του 

Μέγδοβα και του οδικού τμήματος 
από Νεράϊδα έως Γέφυρα (περίπου 
8 χλμ.) εξετάζονται για χρημα-
τοδότηση μετά την ολοκλήρωση 
των σχετικών μελετών, καθόσον 
τουλάχιστον η γέφυρα κρίνεται 
απαραίτητη για την εξασφάλιση 
της σύνδεσης των δυο (2) Περιφε-
ρειών για όλο το έτος». 

● Την Παρασκευή 19.8.11 
κατά την επίσκεψή του στο χωριό 
μας για την Λαϊκή Συνέλευση ο 
Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Παπαλός 

ανέφερε: «… η λύση για τα προ-
βλήματα του χωριού σας θα είναι 
η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβι-
ου… όλοι πρέπει να ενεργούμε για 
αυτό το μεγάλο έργο…». 

● Όταν ανέβηκε (Πέμπτη 
4.8.11) στη Νεράϊδα ο κ. Αλεξά-
κος το πρώτο που τον ρωτήσαμε 
ήταν αν τελείωσε πράγματι η μελέ-
τη της Γέφυρας Μέγδοβα σύμφω-
να με την απάντηση του Υπουργού 
σε σχετική ερώτηση βουλευτή 
Καρδίτσας. Ο κ. Αλεξάκος πήρε 
αμέσως (αν και ήταν βράδυ) την 
αρμόδια μηχανικό στη Λάρισα και 
εμβρόντητοι την ακούσαμε να λέει 
πως η μελέτη της γέφυρας θα είναι 
έτοιμη το Πάσχα του 2012. Όταν ο 
αρμόδιος Υπουργός απαντάει στις 
2.6.11 πως μέχρι 30.6.11 η μελέ-
τες της γέφυρας θα παραδοθούν 
και την Πέμπτη 4.8.11 η μηχανι-
κός της Περιφέρειας Λάρισας μας 
λέει πως αυτές θα τελειώσουν το 
Πάσχα του 2012 κάποιος ψεύδεται 
ασυστόλως. Αυτό το γεγονός και 
μόνον πρέπει τάχιστα να πυροδο-
τήσει καταιγισμό ερωτήσεων στη 
Βουλή. 

Στη συνέχεια θα δημοσιεύσου-
με τα δυο σχετικά με τον παραμε-
γδόβιο κείμενα που δεν χώρεσαν 
στο προηγούμενο φύλλο. Το ένα 
είναι το κείμενο – παρέμβαση του 
«Ευρυτανικού Παλμού» και το 
άλλο είναι το δελτίο τύπου του κ. 
Τσαντήλα μετά την επίσκεψή του 
στη Λάρισα την άνοιξη.

Κλείνουμε τονίζοντας πως οι 
βουλευτές Καρδίτσας, Ευρυτανίας 
& Αιτωλοακαρνανίας πρέπει όλοι 
να ενδιαφέρονται και να ενεργούν 
για τον Παραμεγδόβιο. Όπως έκα-
νε ο κ. Ταλιαδούρος (και τον ευχα-
ριστούμε θερμά) το ίδιο ζητάμε να 
κάνουν τακτικά και όλοι οι άλλοι 
βουλευτές των 3ων νομών. Να κά-
νουν συνεχώς ερωτήσεις τη Βου-
λή. Γιατί πλέον εδώ που φτάσαμε 
μόνον αν αποφασίσει ο αρμόδιος 
Υπουργός θα γίνει ο δρόμος. Κύ-
ριοι Βουλευτές όλων των Κομμά-
των καταθέστε συνεχώς ερωτήσεις 
στη Βουλή για την Επαρχιακή Οδό 
Καρδίτσας – Καρπενησίου δηλ. 
για τον Παραμεγδόβιο.

Νεράϊδα 15.9.2011 

 Σ’ αυτή τη θέση θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα όταν τελειώσουν οι μελέτες…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Το Καρπενήσι και η Λί-
μνη Πλαστήρα είναι 
από τους πλέον ανα-

γνωρίσιμους και ελκυστικούς 
ορεινούς τουριστικούς προο-
ρισμούς της χώρας. η οδική 
σύνδεσή τους μέσω ορεινής 
διαδρομής και συγκεκριμένα 
Καρπενήσι – Φουρνά – σπίτι 
διαβάτη – Νεράϊδα – Γιαννου-
σέϊκα – Καστανιά, δημιουργεί 
πολλαπλά οφέλη για τις δυο 
περιοχές και καθώς και στα 
χωριά που βρίσκονται στην 
παραπάνω διαδρομή. δίνει τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες 
να απολαύσουν σε μια εκδρο-
μή και το Καρπενήσι και τη Λ. 
Πλαστήρα ακολουθώντας μια 
ονειρική διαδρομή «πνιγμέ-
νη» στο πράσινο και στις συ-
νεχείς εναλλαγές του τοπίου. 

Εμείς ως Νεραϊδιώτες από 
την πρώτη στιγμή διακρίναμε 
την σημαντικότητα της παραπά-
νω οδικής σύνδεσης. Η δική μας 
προτεραιότητα ταυτίστηκε με 
τους στόχους του πρώην Νομάρ-
χη Φώτη Αλεξάκου που ως κο-
ντοχωριανός γνώριζε τα οφέλη 
που θα προκύψουν από την ολο-
κλήρωση της οδικής αυτής σύν-

δεσης. Με κοινές προσπάθειες 
έγινε κατορθωτό να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» το σύνολο 
του οδικού τμήματος από Νεράϊ-
δα μέχρι Κορίτσα με την συμβολή 
και του Νομάρχη Ευρυτανίας και 
να ασφαλτοστρωθούν από το 
ίδιο πρόγραμμα 2,5 χιλιόμετρα 
του οδικού τμήματος Καστανιά – 
Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα. 

Σήμερα αντιμετωπίζουμε δυο 
προβλήματα. Την καθυστέρηση 
ολοκλήρωσης της κατασκευής 
του οδικού τμήματος Νεράϊδα 
– όρια Νομού και την μη ένταξη 
σε κάποιο πρόγραμμα του εναπο-
μείναντος οδικού τμήματος Γιαν-
νουσέϊκα – Νεράϊδα. 

Από την πληροφόρηση που 
είχαμε έχουν εξοφληθεί οι οφει-
λές προς τον εργολάβο του έργου 
Νεράϊδα – όρια Νομού. Άρα πρέ-
πει η Περιφερειακή Ενότητα Καρ-
δίτσας και ο αντιπεριφερειάρχης 
κ. Β. Τσιάκος να ασκήσει πίεση 
στον ανάδοχο κ. Γ. Κατσάκη να 
συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις 
εργασίες τη φετινή χρονιά αφού 
το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» στέλνει 
λεφτά για εκτελεσμένες εργασίες 
κι όχι προκαταβολή. 

Επίσης ο αντιπεριφερειάρχης 
οφείλει να εξαντλήσει κάθε δυνα-
τότητα ολοκλήρωσης της οδικής 

σύνδεσης Γιαννουσέϊκα – Νερά-
ϊδα είτε με ένταξη του έργου σε 
πρόγραμμα είτε από τους ίδιους 
πόρους της Περιφέρειας (ΚΑΠ). 
Και αυτό γιατί ο δρόμος πέραν 
της σπουδαιότητάς του είναι χα-
ρακτηρισμένος επαρχιακός και 
υπάρχει και δυνατότητα αλλά και 
υποχρέωση της Περιφέρειας να 
ασφαλτοστρώσει τον δρόμο. 

Τέλος μιας και αναφερόμαστε 
στην Περιφέρεια να εκφράσουμε 
το παράπονο ότι παρά το γεγονός 
ότι φθάσαμε στο μέσον του καλο-
καιριού, στον οδικό άξονα Καρδί-
τσα – Αμάραντος – Σαραντάπορα 
– Νεράϊδα δεν έχουν καθαριστεί 
– όπως συνέβαινε τα προηγούμε-
να χρόνια – τα χαντάκια από τις 
καταπτώσεις ούτε έχουν καθαρι-
στεί τα φρεάτια με κινδύνους για 
πρόκληση ατυχημάτων αλλά και 
για ανεπανόρθωτες βλάβες στο 
δρόμο από τις ξαφνικές μπόρες. 
Επιβάλλεται να σταλούν άμεσα 
τα μηχανήματα της Περιφερεια-
κής Ενότητας Καρδίτσας για να 
καθαρίσουν το δρόμο αλλά και 
να αποκαταστήσουν τις ζημιές 
που ήδη έχουν δημιουργηθεί. 

ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ Η. ΚΟΥΣΑΝΑΣ 

Δεν ξέρουμε τι χρονοδιά-
γραμμα υπάρχει – αν και 
ο κ. Τσιάκος είχε ζητήσει 

την επίσπευση των εργασιών – 
αλλά όταν ολοκληρωθεί ο δρό-
μος αυτός από τη Νεράϊδα μέχρι 
την Τριφύλλα Ευρυτανίας, η από-
σταση Καρδίτσα – Καρπενήσι θα 
μειωθεί σημαντικά. Δηλαδή κατά 
τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα και το 
σημαντικότερο συνδέοντας το 
Καρπενήσι με τη Λίμνη Πλαστή-
ρα μέσα από την πιο σύντομη 
και πραγματικά όμορφη ορεινή 
διαδρομή. 

Οι εργασίες για την ασφαλτό-
στρωση σ’ ένα μεγάλο μέρος, απ’ 
ότι διαπιστώσαμε συνεχίζονται 
αλλά απομένουν πολλά ακόμη να 
γίνουν.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως 
σύντομα ο σημαντικότατος αυτός 
δρόμος θα παραδοθεί και από το 
καλοκαίρι του 2012 τουλάχιστον 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια. 

Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό 
λιθαράκι για την τουριστική ανά-
πτυξη της περιοχής μας, αφού θα 
συνδέονται τόσο εύκολα δυο Νο-

μοί μεταξύ τους που έχουν πολλά 
κοινά.  Α. Ν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά 
τον αγαπητό μας δημοσιογράφο, 
ηθοποιό και σημαντικό άνθρωπο 
του τόπου μας (και αναγνώστη της 
εφημερίδας μας) Αντώνη Νικολάου 
που έγραψε το ωραίο αυτό κείμενο 
όπως επίσης και την μεγάλη εφημε-
ρίδα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» 
που το δημοσίευσε. Χίλια ευχαρι-
στώ και μπράβο απ’ όλους μας. 

η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της οδικής σύνδε-
σης Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα μέσω Νεράϊδας 

Ο δρόμος Νεράϊδα – Τριφύλλα 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Σάββατο 30 Ιουλίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Τα βάθρα περιμένουν τη γέφυρα που υπάρχει δίπλα

Λύση στο θέμα της τοποθέτησης 
της γέφυρας στο Μέγδοβα πο-

ταμό που ανέδειξε πρίν δύο ημέρες 
ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην 
Δήμαρχος Ιτάμου κ. Βασίλης Τσα-
ντήλας, δίνει με παρέμβασή του ο 
Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. 
Βασίλης Τσιάκος. 

Αναλυτικά η απάντηση του κ. 
Τσιάκου: 

Μετά τη κατασκευή νέας γέφυ-
ρας στην Επαρχιακή οδό Καστανιά 
– Καροπλέσι και συγκεκριμένα στον 
ποταμό Άσπρο, η προϋπάρχουσα 
γέφυρα ΜΠΕΛΕΫ αποσυνδέθηκε και 
διασπάσθηκε σε δύο τμήματα. 

Τα τμήματα αυτά μεταφέρθηκαν 
νοτιότερα στον δρόμο Καροπλέσι 
– Κουκέϊκα - Νεράϊδα, και συγκεκρι-
μένα στο σημείο που η οδός αυτή 
διασταυρώνεται με τον ποταμό 
Ταυρωπό (θέση «Καμαρέτσος»). Στη 
θέση αυτή ο πρώην Δήμος Ιτάμου, 
κατασκεύασε βάθρα, επί των οποίων 
θα τοποθετηθεί η γέφυρα ΜΠΕΛΕΫ. 

Επειδή τόσο η συναρμολόγη-

ση των δύο τεμαχίων της γέφυρας, 
όσο και η ασφαλής τοποθέτησή της 
επί των βάθρων πρέπει να γίνει από 
εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε 
επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Μη-
χανικού της 1ης Στρατιάς στη Λά-
ρισα, η οποία θα μας διαθέσει Αξι-
ωματικό Μηχανικό για την παροχή 
τεχνικών συμβουλών κατά την φάση 
του σχεδιασμού και της καθέλκυσης 
της γέφυρας. 

Εντός της επόμενης εβδομάδας 
μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών Έρ-
γων Π. Ε. Καρδίτσας με τον υπεύ-
θυνο Αξιωματικό μηχανικό της 1ης 
Στρατιάς, θα μεταβεί στην θέση 
όπου θα τοποθετηθεί η γέφυρα, για 
τον σχεδιασμό και τον συντονισμό 
των απαραίτητων ενεργειών, για την 
συναρμολόγηση και την καθέλκυση 
αυτής. 

Πιστεύουμε ότι, εάν δεν επιση-
μανθούν ιδιαίτερα προβλήματα, 
είναι δυνατή η ολοκλήρωση των ερ-
γασιών μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.



Αγαπητά «Χρονικά»,

Στα δύο τελευταία φύλλα 
των «Χρονικών» υπάρχει 
στην πρώτη σελίδα «Όχι 
στα Υ/η και στις Ανεμο-

γεννήτριες. Ναι στους Ξενώνες 
και τον Οικοτουρισμό». Σε εσω-
τερική σελίδα γίνεται ανάλυση 
μόνον για το πρώτο μέρος του 
σλόγκαν «Όχι στα Υ/Η και τις Ανε-
μογεννήτριες». Θα αναφερθώ 
στη συνέχεια στο ίδιο θέμα αφού 
για το δεύτερο μέρος «Ναι στους 
Ξενώνες και τον Οικοτουρισμό» 
δύσκολα θα διατυπωθούν δια-
φορετικές απόψεις.

Οι βασικές πηγές για παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 
σήμερα κύρια χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά σ’ όλο το κόσμο είναι 
ο λιγνίτης, το πετρέλαιο, το φυσι-
κό αέριο, ο ήλιος (φωτοβολταϊ-
κα), το νερό (υδροηλεκτρικά), ο 
άνεμος (ανεμογεννήτριες) και το 
εμπλουτισμένο ουράνιο (πυρηνι-
κή ενέργεια). Ο λιγνίτης «κατηγο-
ρείται» εδώ και πολλά χρόνια για 
δυσμενή επίδραση στο περιβάλ-
λον (εκπομπή διοξ. του άνθρα-
κα, σωματίδια κλπ.) και η τάση 
παγκοσμίως (και στη χώρα μας) 
είναι να μειωθεί η χρήση του, 
παρ’όλο που παράγει σχετικά 
φτηνή ενέργεια. Το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο για τη χώρα μας 
είναι εισαγόμενα υλικά και επο-
μένως υπάρχει σημαντική εξάρ-
τηση από το εξωτερικό. Ειδικά το 
πετρέλαιο προκαλεί και ρύπαν-
ση στο περιβάλλον και γι’αυτό 
τείνει να αντικατασταθεί (όπου 
χρησιμοποιείται) από το φυσικό 
αέριο, το οποίο είναι πιο φιλι-
κό στο περιβάλλον. Η πυρηνική 
ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρι-
σμού έχει διχάσει τους επιστή-
μονες και τους πολιτικούς αλλά 
η χρήση της συνεχώς αυξάνεται 
παρ’όλους τους απρόβλεπτους 
κινδύνους (βλέπε Φουκουσίμα) 
και την μη εξεύρεση αποδεκτής 
λύσης για τα απόβλητα. Απο τα 
υλικά που αναφέρθηκαν προη-
γουμένως μόνο ο ήλιος και ο άνε-
μος δεν επηρεάζουν το περιβάλ-
λον (ή το επηρεάζουν στο αισθη-
τικό μέρος) και κατατάσσονται 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ). Η κατασκευή Υδρο-
ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για 
παραγωγή ενέργειας επηρεάζει 
το περιβάλλον και όχι πάντοτε 
δυσμενώς (π.χ. Λίμνη Πλαστήρα). 
Ειδικά τα μικρά Υδροηλεκτρικά 
(μΥΗ) που ενδιαφέρουν τον τόπο 
μας η μοναδική επίδραση στο 
περιβάλλον από την κατασκευή 
τους είναι ότι ένα τμήμα κάποιου 
ποταμού ή ρέματος θα έχει λιγό-
τερο νερό. Ανεξάρτητα απο τους 
παραπάνω χαρακτηρισμούς για 
τις πηγές ενέργειας (επίδραση ή 
όχι στο περιβάλλον), η παραγω-
γή ενέργειας από τον ήλιο και τον 
άνεμο και σε πολλές περιπτώσεις 
(όπως συμβαίνει στη χώρα μας) 
και από το νερό, πρέπει πάντοτε 
να συνοδεύεται απο εργοστάσια 
συνεχούς παραγωγής ενέργειας 
(εργοστάσιο «βάσης», τα οποία 
χρησιμοποιούν λιγνίτη, φυσικό 
αέριο κλπ.)

Από τή παραπάνω συνοπτική 
περιγραφή των υλικών που έχου-
με σήμερα για παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας, πιστεύω ότι 
εύκολα μπορεί να συμπεράνει 
κανείς ότι κάθε πηγή ενέργειας 
έχει πλεονεκτήματα και μειονε-

κτήματα όταν εξετάζονται όλοι 
οι παράγοντες (οικονομικοί, πε-
ριβαλλοντικοί κλπ.) και ότι χρειά-
ζεται πολλή προσοχή και μελέτη 
για την απόρριψη ή την αποδοχή 
καποιας μορφής ενέργειας. Αν 
δεχτούμε προσωρινά ότι οι παρα-
πάνω απόψεις είναι γενικά ορθές 
και δεν αμφισβητούνται (ή ότι εί-
ναι αποδεκτές από την πλειοψη-
φία των εξειδικευμένων ενεργει-
ακών μηχανικών) ακούγεται λίγο 
παράξενος ο «αφορισμός», «Όχι 
στα Υ/Η και τις ανεμογεννήτρι-
ες». Όταν σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης (και όχι μόνον) τα φω-
τοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες 
και τα υδροηλετκρικά ενισχύ-
ουν σημαντικά τις άλλες πηγές 
ενέργειας, γιατί εμείς πρέπει να 
τα απορρίπτουμε εκ των προτέ-
ρων; Αν υποθέσουμε ότι η άπο-
ψη της «Πρωτοβουλίας Πολιτών» 
είναι ορθή και εφαρμοστεί σ’όλη 
την επικράτεια πως θα αποκτή-
σει η χώρα μας την απαραίτητη 
καθαρη ηλεκτρική ενέργεια; Ας 
μη ξεχνάμε ότι ορισμένες περι-
οχές της Ελλάδας συμβάλλουν 
σημαντικά στην παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας με δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
κυρίως στην υγεία των κατοίκων 
(Πτολεμαϊδα, Μεγαλόπολη) στις 
οποίες το αισθητικό μέρος των 
εγκαταστάσεων έρχεται σε δεύ-
τερη θέση.

Πέρα όμως από τα προη-
γούμενα, θα πρέπει, πιστεύω, να 
έχουμε στο νού μας ότι απορρί-
πτοντας κάποιες μορφές ενέρ-
γειας είναι χρήσιμο να προτεί-
νουμε ποιές άλλες θεωρούμε πιο 
«κατάλληλες» και να μην αποδε-
χτούμε την άποψη οτι δεν μας 
ενδιαφέρει τι συμβαίνει σε άλλες 
περιοχές. Με αυτή την τελευταία 
άποψη δεν εννοώ ότι όποιος 
ασκεί κριτική πρέπει απαραίτητα 
να έχει γνώση του ενεργειακού 
προβλήματος της χώρας σε όλη 
την έκτασή του. 

Το τελικό συμπέρασμα από 
την μικρή αυτή παρέμβασή μου 
και εξετάζοντας τις μικρής κλί-
μακας (τοπικές) ενεργειακές πη-
γές, είναι ότι κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξετάζεται χωριστά με 
καταγραφή και αξιολόγηση των 
πλεονεκτημάτων και μειονεκτη-
μάτων. Μόνο ύστερα από μια τέ-
τοια ενδελεχή εξέταση θα πρέπει 
να αποφασίζουμε τι «συμφέρει» 
στο τόπο και στη χώρα λαμβάνο-
ντας υπ’όψη πάντοτε τις συνθή-
κες της περιοχής και τη γενικότε-
ρη κατάσταστη της χώρας μας.

Με τιμή,
Λουκάς Ντερέκας

διπλ. Πολ. Μηχανικός
Θεσ/νίκη, σεπτέμβριος 2011

Διευκρινίσεις: 
1. Διευκρινίζεται ότι ο γράφων δεν 
είναι ειδικός στην ενέργεια,απλά 
έχει γενικές γνώσεις για το θέμα 
κυρίως εγκυκλοπαιδικού χαρακτή-
ρα. Οποιαδήποτε τυχόν διαφωνία 
στις παραπάνω απόψεις είναι ευ-
πρόσδεκτη και θα συμβάλλει στην 
καλύτερη ενημέρωση όλων.
2. Για τη σύνταξη της εφημερίδας. 
Τα ανυπόγραφα άρθρα στα έντυπα 
εκφράζουν απόψεις της σύνταξης. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση («ομά-
δας» ή «ομίλου» κλπ.), πιστεύω, 
ότι είναι χρήσιμο να αναγράφεται 
τουλάχιστον ο εκπρόσωπος του 
συνόλου.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αξιότιμε κύριε δ/ντη της έγκριτης περι-
οδικής εφημερίδας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – δολόπων» ειλικρινά δεν 

επιθυμώ να παρεμβαίνω στα γραφόμενά σας, 
παρά μόνον όταν υπάρχει πληροφόρηση που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 
για λόγους δεοντολογίας παρακαλώ να δημο-
σιεύσετε την επιστολή μου.

 Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος, με αφορμή δημο-
σίευση στο τελευταίο φύλλο σας σχετικά με την «με-
ταφορά πιστώσεων» από το πρόγραμμα «Πίνδος» 
στα Γιαννουσέϊκα, όπως επίσης και τοποθετήσεις για 
τους «πατέρες» της οδικής αρτηρίας: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – 
ΝΕΡΑΪΔΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, να διευκρινίσω και να 
ξεκαθαρίζουμε την ιστορία αυτού του έργου:

Α /  ΓιΑ ΤηΝ ΜΕΤΑΦΟρΑ ΠισΤωσΕωΝ  
σΤΑ ΓιΑΝΝΟΥσΕιΚΑ:

 Για να σχηματίσουν οι αναγνώστες ακριβή εικό-
να πρέπει να απαντηθούν ορισμένα απλά ερωτήμα-
τα:

1ον. Ποιός είναι ο φορέας εντάξεως του έργου; 
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Καρδίτσας.

2ον. Ποιός έκανε την Δημοπρασία, τις πληρωμές 
και την επίβλεψη του έργου; Η Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Καρδίτσας και οι μηχανικοί της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών. 

3ον. Πού επενέβη ο Δήμος Ιτάμου και τί παρέ-
δωσε στη Νομ. Αυτ/ση; 

α) Την τεχνική & περιβαλλοντική μελέτη του 
τμήματος ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΙ-
ΤΗ (χωρίς το εναπομείναν τμήμα πριν τα Γιαννουσέ-
ϊκα) και 

β) στην ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «Πίν-
δος» και την χρηματοδότησή του. 

Επομένως πού ευθύνεται ο Δήμος Ιτάμου και 
προσωπικά ο Δήμαρχος Β. Τσαντήλας;

Κατανοώ το αίτημα των Νεραϊδιωτών για έναρ-
ξη του έργου από Νεράϊδα προς Γιαννουσέϊκα, μιας 
και οι Νεραϊδιώτες χρησιμοποιούν το τμήμα προς 
το Μοναστήρι συχνά αλλά αυτό δεν ήταν απόφαση 
δική μας και είναι ξεκάθαρο. 

 Το πρόβλημα σήμερα και εκεί πρέπει να διεκδι-
κείτε οι φορείς και πολίτες της Νεράϊδας είναι :

1ον. Η διάθεση και νέας πίστωσης για περάτωση 
του έργου και μπορώ να Σας διαβεβαιώσω ότι πέραν 
των δικών σας παρεμβάσεων και των προσωπικών 
μου υπομνημάτων κανείς δεν ασχολείται στους συ-
ναρμόδιους φορείς! (Δήμος Καρδίτσας, Νομαρχία, 
Περιφέρεια)

2ον. Το μικρό, αλλά και πιο δύσκολο τμήμα Δι-
ασταύρωση Νεράϊδας – Γέφυρα Σαρανταπορίτη, 
δεν έχει μελετηθεί και πρέπει να διεκδικήσετε την 
σύνταξη μελέτης και πίστωση. Διότι και όταν τελειώ-
σει όλο το τμήμα από Τριφύλλα έως Γιαννουσέϊκα ο 
δρόμος δεν θα είναι προσβάσιμος εξ’ αιτίας αυτού 
του μικρού τμήματος. 

Β /  Οι «ΠΑΤΕρΕσ» Τησ ΟδΟΥ ΚΑρΠΕΝησι  
(ΤριΦΥΛΛΑ) – Λ. ΠΛΑσΤηρΑ

 Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι που λέει: «ο δρόμος 
έχει την δική του ιστορία...» έτσι και το οδικό τμήμα 
ΤΡΙΦΥΛΛΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ – ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ, 
έχει την δική του ιστορία. Παραθέτω ορισμένα γε-
γονότα στα οποία και οι αναγνώστες ας βγάλουν τα 
συμπεράσματά τους. 

1ον. Το Δασαρχείο Καρδίτσας προέβη στην αρχι-
κή διάνοιξη, πρωτοστάτησα είτε ως Δήμαρχος, είτε 
ως πολίτης : Αυχένας Ιτάμου – Γιαννουσέϊκα – Μο-
ναστήρι – Νεράϊδα – Τριφύλλα, προ πολλών χρόνων 
και συνέβαλλε σημαντικά στην επικοινωνία, αφού 
και σήμερα η ασφαλτόστρωση ακολουθεί τη χάρα-
ξη του Δασαρχείου.

2ον. Το πρώτο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΓΡΑ-
ΦΙΩΤΩΝ του ν. Καρδίτσας και του ν. Ευρυτανίας, που 
διοργάνωσε η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, το 
1996, επί προεδρίας Βασίλη Τσαντήλα και με πρότα-
σή μου, γι’ αυτό τον λόγο έγινε στην ΤΡΙΦΥΛΛΑ. Για 
να αναδειχθεί η στρατηγική θέση της Νεράϊδας ως 
συγκοινωνιακός κόμβος για τους άξονες προς Αγρί-
νιο και Καρπενήσι.

3ον. Η ημερίδα στην Νεράϊδα το 1998 που έγινε 
πάλι από την Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών (πρόε-
δρος Βασίλης Τσαντήλας) και τις κοινότητες Νεράϊ-
δας, Μαυρομμάτας και Δήμο Φουρνάς δεν είχε προ-
τεραιότητα στους οδικούς άξονες; 

4ον. Υπάρχει υπόμνημα Αγραφιώτικου Συνεδρί-
ου που δεν προτάσσει τους άξονες προς Καρπενήσι 
και Αγρίνιο; 

5ον. Πόσα άρθρα φέρνουν την υπογραφή μου 
για το ίδιο θέμα και πόσες επαφές έγιναν ασταμά-
τητα από το 1982 στα υπουργεία, που σε όλα συμ-
μετείχε ανελλιπώς ο αείμνηστος και σπουδαίος άν-
θρωπος της Νεράϊδας κος Τάκης Χαλάτσης;

6ον. Η τεχνική μελέτη συνολικά ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ 
– ΝΕΡΑΪΔΑ – ΤΡΙΦΥΛΛΑ, ανατέθηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ιτάμου, επί Δημαρχίας Θωμά Σκαμπαρ-
δώνη το 2005 και με πίεση των Δημοτικών Συμβού-
λων Γιάννη Καραμέτου και Βασίλη Τσαντήλα.

7ον.  Οι περιβαλλοντικές & Γεωτεχνικές μελέτες 
για το ίδιο έργο δεν ανατέθηκαν το 2007 από τον 
Δήμο Ιτάμου ; 

8ον. Το τμήμα Αυχένας Καστανιάς - Αυχένας Ιτά-
μου – Γιαννουσέϊκα, δεν εντάσσεται στην οδική αρ-
τηρία ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ; Άσφαλτος 
πόσα χιλιόμετρα είναι; Περίπου 10. Πόσες εργολαβί-
ες και πιστώσεις διέθεσε ο Δήμος Ιτάμου επί Δημαρ-
χίας Βασίλη Τσαντήλα 1999-2002; 

α) 40 εκατ. το 1999 από τον κ. Πάχτα. 
β) 80 εκ. με στήριξη του Δ. Σωτηρλή και 
γ) 150 εκ. από Υπ. Οικονομικών το 2002. 
9ον. Πότε εντάχθηκε ο νομός Καρδίτσας στο 

πρόγραμμα «Πίνδος» και ποιός ανέδειξε πρώτος την 
αρχική απουσία του νομού ; 

Το 2005, ύστερα από αρθρογραφία μου και κύ-
ρια πολιτική παρέμβαση του τότε προέδρου της 
Βουλής κου Δημ. Σιούφα.

10ον. Στο αρχικό πρόγραμμα έργων του «ΠΙΝ-
ΔΟΣ» (2007) εντασσόταν τα τμήματα Γιαννουσέϊκα 
– Νεράϊδα & Νεράϊδα – Τριφύλλα; όχι.

Τότε δεν αντέδρασε ο Δήμαρχος Βασίλης Τσα-
ντήλας και η Κοινότητα Νεράϊδας και με την συνερ-
γασία του Νομάρχη Φ. Αλεξάκου, αποκαλύψαμε την 
άστοχη και άδικη κατεύθυνση όλων των πιστώσεων 
στην Αργιθέα και τους υποχρεώσαμε να χρηματο-
δοτήσουν και έργα του Δήμου Ιτάμου; Θυμάστε που 
κατήγγειλε η τότε διοίκηση του Συλλόγου Νεράϊδας, 
ότι ο πρόεδρος της Βουλής δεν δέχθηκε ούτε συνά-
ντηση μαζί τους και ο Υφυπουργός κ. Ταλιαδούρος 
δεν γνώριζε ακόμα την μεθοδευμένη κατανομή; 

11ον. Η κατασκευή της γέφυρας στον Σαραντα-
πορίτη (2008) από πιστώσεις του Δήμου Ιτάμου (45 
εκ. δρχ.) και μελέτη από την ΤΥΔΚ (επί προεδρίας Γ. 
Καραμέτου) δεν εντασσόταν στην φιλοσοφία σύν-
δεσης Καρπενήσι με Λίμνη Πλαστήρα; 

12ον. Η ανάδειξη του Μοναστηριού και η διά-
θεση πιστώσεων από το Δήμο Ιτάμου το 2000, (επί 
προεδρίας Γ. Καραμέτου) δεν είχε στόχο μόνον την 
διάσωση της ιστορικής μονής, αλλά εντασσόταν και 
στον κύριο σκοπό σύνδεσης των δύο περιοχών.

13ον. Ο Δήμος Ιτάμου, δεν στήριξε ουσιαστικά 
τον Δήμο Φουρνάς και συνεργάστηκε με τον άξιο 
συνάδελφο για ένταξη στο «ΠΙΝΔΟΣ» (το 2009); 

14ον. Ο Δήμος Ιτάμου, δεν διοργάνωσε την ιστο-
ρική συνάντηση Νομαρχών, Δημάρχων, Βουλευτών 
και Υπηρεσιών στον Μέγδοβα για τους οδικούς άξο-
νες και την γέφυρα, το 2008, επί προεδρίας Κ. Πλα-
τσιούρη;

15ον. Ο Δήμος Ιτάμου, δεν διοργάνωσε το 2010 
ημερίδα στη Νεράϊδα για τους οδικούς άξονες; 

Αγαπητοί φίλοι Νεραϊδιώτες και συντάκτες 
της αξιόλογης εφημερίδας «Τα Χρονικά της Νε-
ράϊδας – δολόπων», 

στα τριάντα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοι-
νά, η Νεράϊδα και τα προβλήματά της ήταν προ-
τεραιότητα μου και είχαμε χειροπιαστά αποτε-
λέσματα. στα χρόνια αυτά οι Νεραϊδιώτες, όλων 
των πολιτικών αποχρώσεων με συγκινούσαν με 
την ευγένειά τους και την εκτίμησή τους. 

 Και ως τελευταίος δήμαρχος ιτάμου και ως 
πολίτης, θα συνεχίσω να στηρίζω τους αγώνες 
και τα αιτήματά σας, χωρίς να προσδοκώ οφέλη 
και να επενδύω πολιτικά, γιατί η προϊστορία μου 
το επιβάλλει και το νοιώθω υποχρέωσή μου. 

 δεν ζητώ αναγνώριση, ούτε ύμνους, δεν ανέ-
χομαι πολιτικάντηδες, καιροσκόπους και πονη-
ρούς που ψαρεύουν στις επιθυμίες και στα όνει-
ρα των Νεραϊδιωτών. 

ΒΑσιΛησ ΤσΑΝΤηΛΑσ
Δήμαρχος Ιτάμου 1999-2002 και 2007-2010

Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας
Επικεφαλής Ανεξάρτητης Διαδημοτικής Κίνησης Καρδίτσας

 Ο ΟδιΚΟσ ΑΞΟΝΑσ: ΚΑρΠΕΝησι – ΝΕρΑϊδΑ – Λ. ΠΛΑσΤηρΑ
Διευκρινίσεις – παρέμβαση του Βασ. Τσαντήλα

Υδροηλεκτρικά και Ανεμογεννήτριες
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Με τις προσφορές όλων 
μας οι εργασίας στο νέο 
Οστεοφυλάκιο Νεράϊ-

δας προχώρησαν ικανοποιητικά, 
όπως όλοι είδαμε το καλοκαίρι 
και έγινε ένα κτήριο κόσμημα, 
αντάξιο των προσδοκιών μας. 
Ταυτοχρόνως προχωρούμε και 
σε έργα εξωραϊσμού του γενικό-
τερου χώρου. Έτσι τον ιούνιο κα-
τασκευάστηκε η νέα πετρόχτιστη 
είσοδος του Κοιμητηρίου μας. Οι 
πέτρινες κολόνες, όπως φαίνεται 
και στη φωτογραφία, δεν είναι 
απλώς ωραίες, είναι ωραιότατες. 
Την όμορφη εικόνα ολοκληρώ-
νει η από μασίφ σίδερο δίφυλλη 
πόρτα. Μπράβο τόσο στους κα-
τασκευαστές αυτών όσο και σ’ 
όλους μας που βοηθήσαμε οικο-
νομικά να γίνουν.

η οικονομική βοήθειά μας 
πρέπει να συνεχιστεί τόσο για 
να ξεχρεώσουμε τα συνεργεία 
του Οστεοφυλακίου όσο και για 
τον εξωραϊσμό του γενικότερου 
χώρου. Κατά γενική ομολογία ο 
εξωραϊσμός του Κοιμητηρίου μας 
πρέπει να προχωρήσει. Στα σχέ-

δια τώρα είναι να τσιμεντοστρω-
θεί ο δρόμος από την νέα είσοδο 
μέχρι την πόρτα του Ι. Ναού ώστε 
να μπορεί να φτάνει μέχρι εκεί το 
αυτοκίνητο. 

Υπενθυμίζουμε ότι μπλόκ 
έχουν οι: Τρύφων Καστρίτσης, 
Βαγγέλης Θάνος και Μαρία Σπα-
νού. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει 
απόδειξη και όλες οι προσφορές 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
μας. Όποιος θέλει περισσότερες 

πληροφορίες για αυτά (όπως ξα-
νάπαμε) μπορεί να μάθει από τον 
Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 
7250896.

Ενημερώνουμε ότι έχουμε 
προμηθευτεί αρκετά κουτιά για 
τη φύλαξη των οστών (ίδιου με-
γέθους) και όποιος χωριανός μας 
θέλει να κάνει χρήση αυτών να 
επικοινωνήσει μαζί μας στο προ-
αναφερόμενο τηλέφωνο. 

Το αρδευτικό σαρανταπόρου 
άρχισε να λειτουργεί το έτος 
2007. σαν εργολάβος έχω 

συντηρήσει το εξωτερικό δίκτυο 
των προβληματικών σωλήνων 
(συγκολλήσεις, εξαεριστικά 
κατά μήκος του δικτύου, πρόχει-
ρη υδροσυλλογή στη θέση Κού-
μπως κλπ).

Ασχολήθηκα με τη μελέτη 
του εσωτερικού δικτύου άρδευ-
σης και σε συνεργασία με το Με-
λετητικό Γραφείο του Πολιτικού 
Μηχανικού κ. Κώστα Πιστρίκα 
εκπονήθηκε μελέτη χωρίς αμοι-
βή.

Το εσωτερικό δίκτυο λειτούρ-
γησε τα έτη 2007 και 2008, παρά 
τις αλλεπάλληλες δολιοφθορές 
του εξωτερικού δικτύου, μέχρι 
του σημείου που δεν είχαμε πλέ-
ον σωλήνες για αποκατάσταση 
βλαβών, γιατί κάποιοι προγενέ-
στεροί μου, στο Κοινοτικό Συμ-
βούλιο, φρόντισαν να διανείμουν 
το υπόλοιπο των σωλήνων, που 
προοριζόταν για βλάβες, σε κά-
ποιους για καθαρά ψηφοθηρι-
κούς λόγους. Το δίκτυο λειτούρ-
γησε με προσωπική οικονομική 
επιβάρυνσή μου και τις φιλότιμες 
προσπάθειες των συνεργατών 
μου, δε φθάσαμε όμως ποτέ στο 
σημείο να ασκήσουμε επαιτεία.

Μία ομάδα «Πρωτοβουλίας» 
με επικεφαλής κάποιους αιθε-
ροβάμονες, ούτε καν δημότες 
του Δήμου μας, απαξιώνοντας 
το Τοπικό Συμβούλιο, προέβηκε 
σε προμήθεια και τοποθέτηση 

του υπολοίπου αγωγού πολυαι-
θυλενίου (πέραν της ποσότητας 
που προμήθευσε η προηγούμε-
νη Δημοτική Αρχή) μετά από δι-
ενέργεια παράνομου εράνου. Ο 
χαρακτήρας του καταπιεστικός, 
τη στιγμή που απευθυνόταν και 
σε κατοίκους οικονομικά ασθε-
νέστερους, σε συνδυασμό με την 
εισαγωγή του κατώτερου ορίου 
των 50€ ανά προσφέροντα.

Τελευταία έγινα δέκτης παρα-
πόνων από πολλούς συγχωρια-
νούς μου για τον τρόπο διενέρ-
γειας του εράνου. Το θράσος με-
ρικών δεν έχει όρια, αφού έχουν 
διεισδύσει στα άδυτα, σε οικογέ-
νειες ανήμπορων, αποσπώντας 
διάφορα ποσά με την μέθοδο 
του ότι «όλοι έδωσαν εσύ δε θα 
δώσεις;», φέρνοντάς τους προ τε-
τελεσμένων γεγονότων.

Αν ήθελαν σώνει και καλά με-
ρικοί να προσφέρουν, ας έβαζαν 
το χέρι βαθειά στην τσέπη τους, 
αλλά το μνημόσυνο με ξένα κώ-
λυβα είναι προφανώς πιο ανώ-
δυνο.

Οι εξαγγελίες του Δημάρ-
χου κ. Παπαλού, στο χορό των 
Αποδήμων τον Αύγουστο, ότι 
την άνοιξη θα εξευρίσκετο η 
ανάλογη πίστωση τους άφησε 
έκθετους. Προς τι τότε οι βεβια-
σμένες ενέργειες; Για να τρέχει το 
νερό το χειμώνα στο λαγκάδι με 
παράλληλη επιβάρυνση των κα-
τοίκων; Λ. ΓΑΚησ

σΥΜΒΟΥΛΟσ ΤΟΠιΚησ  
ΚΟιΝΟΤηΤΑσ  ΝΕρΑϊδΑσ

Με μεγάλη επιτυχία (αφού η πλατεία ήταν 
γεμάτη) έγινε την Κυριακή 14 Αυγούστου 
το απόγευμα η ετήσια Γενική συνέλευση 

του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού συλλόγου μας. 

Αφού έγινε ο απολογισμός δράσης και ανα-
φέρθηκαν από τον Πρόεδρο Βασίλη Θάνο τα πε-
πραγμένα του χρόνου που πέρασε, η συζήτηση 
στη συνέχεια είχε ως κύριο θέμα την συνέχιση 
έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας Δολόπων». Έγινε γνωστό σε όλους μας 
ότι η συνέχιση έκδοσής της δυσκολεύει επικίν-
δυνα με την απόφαση των κυβερνώντων μας να 
κόψουν την ατέλεια που είχαμε στο ταχυδρομείο. 
Συγκεκριμένα μέσα στο γνωστό σε όλους μας «με-
σοπρόθεσμο» (Νόμος 3986/11) υπάρχει το άρθρο 
48, σύμφωνα με το οποίο παύουν να ισχύουν τα 
μειωμένα ταχυδρομικά τέλη από 1ης Αυγούστου 
2011, για όλα τα πολιτιστικά έντυπα (Εφημερίδες 
Πολιτιστικών Συλλόγων). Αυτό σημαίνει πως ενώ 
μέχρι τώρα για την ταχυδρόμηση κάθε τεύχους 
της εφημερίδας μας θέλαμε περίπου 150 € τώρα 
θα θέλουμε δυστυχώς πάνω από 800 €!!!

Αγαπητοί χωριανοί και απανταχού αναγνώ-

στες της εφημερίδας μας: Η εφημερίδα μας πη-
γαίνει σήμερα σε περίπου 1.200 αναγνώστες. Με 
λύπη μας το λέμε πως αυτοί που πληρώνουν κα-
νονικά και με το παραπάνω τη συνδρομή τους 
είναι μόλις περίπου 300 αναγνώστες κάθε χρόνο. 
Όλοι το ξέρετε αφού οι συνδρομές δημοσιεύο-
νται στην εφημερίδα με τον αριθμό της απόδει-
ξής τους. Οι υπόλοιποι ποτέ δεν έχουν πληρώσει 
συνδρομή. Επειδή τα πράγματα έχουν δυσκολέ-
ψει πολύ, απόφαση της Γ. Σ. είναι να σταματήσει 
η αποστολή της εφημερίδας σε όσους δεν έχουν 
πληρώσει τη συνδρομή τους μια φορά το χρόνο. 
Εξαιρούνται φυσικά οι λίγοι μόνιμοι κάτοικοι του 
χωριού που και να μην δώσουν δεν πρόκειται να 
τους την κόψουμε. Αλλά για τους υπόλοιπους δεν 
υπάρχει δικαιολογία. Όποιος είναι μακριά και δεν 
βρίσκει άνθρωπο του Συλλόγου με μπλόκ μπορεί 
να βάλει τη συνδρομή του στον αριθμό λογαρια-
σμού της τράπεζας που στην τελευταία σελίδα 
αναγράφουμε πάντα. 

Αγαπητέ αναγνώστη: Αγαπάς της εφημερίδα 
μας απόδειξέ το! Δώσε μια φορά το χρόνο την 
συνδρομή σου. 

Νέα πετρόχτιστη ωραία είσοδος στο Κοιμητήριο Νεράϊδας

Η νέα πετρόχτιστη ωραία είσοδος του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

Αφιλοκερδείς εργασίες χωριανών μας… 
● Μπράβο στην αγαπητή χωριανή μας που όχι μόνο φέτος αλλά χρό-
νια τώρα φροντίζει τον προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου 
Νεράϊδας εντελώς αφιλοκερδώς. Ποτέ δεν πήρε ούτε 1 ευρώ. Κόβει 
τα αγριόχορτα όχι μόνο μια αλλά δυο και τρείς μερικές φορές το χρό-
νο. Φύτεψε τα ωραία δέντρα κουτσουπιές, λάβρα κ. ά. όμορφα διακο-
σμητικά φυτά, ποτίζοντάς τα (πολλές φορές με νερό απ’ το σπίτι της 
δίπλα) και φροντίζοντάς τα να μεγαλώσουν. Χίλια μπράβο απ’ όλους 
μας, να είναι πάντα καλά. 
● Μπράβο στους χωριανούς μας που φέτος καθάρισαν τόσο ωραία 
την βρύση «Μεγάλη Βρύση» του χωριού μας. 
● Μπράβο στη χωριανή μας που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
καθάρισε τόσο ωραία τη βρύση «Ιτιά». Φέτος μερίμνη του Συλλόγου 
φυτεύτηκε νεαρό δέντρο ιτιάς στη θέση που υπήρχε τα παλιά χρόνια 
η θρυλική αιωνόβια ιτιά απ’ την οποία πήρε το όνομά της η ομώνυμη 
βρύση. Χίλια μπράβο επίσης στους χωριανούς – χωριανές μας που 
καθάρισαν τόσο καλά φέτος τον περιβάλλοντα χώρο της βρύσης αυ-
τής. 
● Μπράβο στις αγαπητές χωριανές μας που όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος με δικά τους χρήματα πλήρωσαν εργάτη που καθάρισε τα 
ελατάκια και το χώρο γενικά μεταξύ γηπέδου Μπάσκετ και εκκλησί-
ας Αγ. Γεωργίου. Μπράβο επίσης που διατηρούν φροντίζοντας τόσο 
καθαρή τη βρύση «Παπαδόβρυση» που με δικές τους δαπάνες ανα-
καινίστηκε πρίν λίγα χρόνια. 
● Μπράβο στους χωριανούς μας που με επικεφαλής τον νέο εφημέριο 
του χωριού μας, καθάρισαν τόσο ωραία τα εξωκλήσια του χωριού 
μας. Ιδιαίτερα το εξωκλήσι Σωτήρος όπου κόβοντας πολλά κλαδιά, 
βάτα, αγριόχορτα κ.λ.π. καθάρισαν τις δυο βρύσες και όλον γενικά 
τον περιβάλλοντα χώρο. Μέχρι και το αυλάκι καθάρισαν οδηγώντας 
τα νερά τους στη γούρνα την οποία βούλωσαν και είχε μέσα αρκετό 
νερό. 
● Μπράβο στο χωριανό μας που καθάρισε (για πρώτη φορά εδώ και 
χρόνια) τόσο καλά το μονοπάτι που οδηγεί απ’ της «Αγορίτσας» στο 
γεφύρι Σωτήρος. 
● Μπράβο στα 4 νέα παιδιά (μαθητές & μαθήτριες) που καθάρισαν 
φέτος το μονοπάτι από Ντερέκα μέχρι Κουτσοχέρι. 
● Μπράβο στους 2 νέους χωριανούς μας που πήγαν μια μέρα στο 
τμήμα του επαρχιακού δρόμου από Κρανούλες έως Βερτσούλες και 
καθάρισαν τα κλαδιά που συνεργείο της ΔΕΗ είχε κόψει και παρατή-
σει μέσα στο δρόμο κλείνοντας σχεδόν την μια λωρίδα του δρόμου 
αφού αυτά ακουμπούσαν στα οχήματά μας.
● Κι άλλοι πολλοί χωριανοί-χωριανές μας βοήθησαν αφιλοκερδώς σε 
πολλές εργασίες του χωριού μας αυτό το καλοκαίρι. Ας μας συγχω-
ρέσουν που δεν το μάθαμε και δεν το αναφέρουμε. Αναφέρουμε εν-
δεικτικά τα παραπάνω ως παράδειγμα προς μίμηση. Να ξέρουμε όλοι 
πως αν δεν προσφέρουμε μόνοι μας πλέον αφιλοκερδή εργασία δεν 
πρόκειται να γίνει τίποτα… αφού τα ταμεία όλων είναι άδεια. 

ΑΠΑρΑδΕΚΤη ΚΑΤΑσΤΑση  
ΚΟιΝΟΤιΚΟΥ ΓρΑΦΕιΟΥ 

 ΝΕρΑϊδΑσ

Την 30/06/2011 κατά την συνεδρίαση του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου έγινα θεατής μιας απα-

ράδεκτης κατάστασης.
Το Κοινοτικό γραφείο σε πρωτόγονη κατά-

σταση, με κυριότερο πρόβλημα τη μούχλα, η 
οποία δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας πρόσφα-
της βλάβης αλλά μακροχρόνιας εγκατάλειψης.

Η εικόνα αυτή, απόρροια της μη ιεράρχη-
σης των προβλημάτων, δεν τιμά προγενέστε-
ρους ιθύνοντες. Δίνεται η εντύπωση ότι βασικά 
προβλήματα έμειναν στο περιθώριο και δόθη-
κε προτεραιότητα σε άλλα υποδεέστερα. Μόνο 
για συμβούλια δεν είναι σε θέση να χρησιμο-
ποιηθεί το παρόν γραφείο.

Ας αφήσουμε κατά μέρος τους τοπικιστι-
κούς εγωισμούς και την μικροπολιτική για την 
αναρρίχηση στην εξουσία θεωρώντας την αυ-
τοσκοπό. Θα καταβληθεί προσπάθεια για απο-
κατάσταση του παραπάνω προβλήματος και 
όποιων άλλων, πάντα κατά προτεραιότητα.

Η στάση μου σαν σύμβουλος θα είναι σκλη-
ρή σε κάθε απόκλιση απ’ τη βασική ιεράρχηση 
των προβλημάτων της Κοινότητάς μας.

Λ.ΓΑΚησ
σΥΜΒΟΥΛΟσ ΤΟΠιΚησ ΚΟιΝΟΤηΤΑσ ΝΕρΑϊδΑσ

ΑΠΑρΑδΕΚΤη σΥΜΠΕριΦΟρΑ 
σΤΟ ΧΟρΟ ΤΟΥ σΥΝδΕσΜΟΥ  

ΑΠΟδηΜωΝ σΑρΑΝΤΑΠΟρΟΥ 

Την 19η Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην 
Κεντρική πλατεία Σαρανταπόρου ο χορός 

του Συνδέσμου Αποδήμων. Μεταξύ των επι-
σκεπτών που τίμησαν την εκδήλωση ήταν ο 
Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλός , ο Αντι-
δήμαρχος κ. Λ. Τσιούκης και η Βουλευτής του 
Νομού μας κ. Μ. Θεοχάρη η οποία δέχτηκε 
φραστική επίθεση από ομάδα 2 - 3 ατόμων με 
επικεφαλής κάτοικο του χωριού μας (ο οποίος 
δεν είναι ούτε καν δημότης του Δήμου μας), 
προσπαθώντας να αμαυρώσει την εικόνα του 
χωριού μας που φημίζεται για την φιλοξενία 
του.

Άλλωστε δεν επρόκειτο για πολιτική συ-
γκέντρωση που μπορεί ο καθένας να αντιπα-
ρατεθεί και να εκφράσει τις απόψεις του αλλά 
για μια καθαρά κοινωνική και πολιτιστική εκ-
δήλωση.

Ως Σύμβουλος της Τοπικής Κοινότητας 
Νεράϊδας, μεταφέροντας τα αισθήματα της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των συγχωριανών 
μου καταδικάζω τέτοιου είδους συμπεριφορές 
που δεν εκφράζουν το σύνολο των κατοίκων 
του χωριού μας.

Λ.ΓΑΚησ
σΥΜΒΟΥΛΟσ ΤΟΠιΚησ ΚΟιΝΟΤηΤΑσ ΝΕρΑϊδΑσ

Γενική συνέλευση συλλόγου Νεράϊδας 

ΑρδΕΥΤιΚΟ σΑρΑΝΤΑΠΟρΟΥ 



στην ιστορική Βεργίνα έγινε φέτος η 
εκδρομή του Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού συλλόγου μας, την Τρίτη 

9 Αυγούστου 2011.

Το ωραίο τουριστικό πούλμαν έφυγε στις 
7 το πρωί απ’ τη Νεράϊδα και ακολουθώντας 
την διαδρομή Καρδίτσα –Λάρισα - Κατερίνη 
φτάσαμε στη Βεργίνα όπου επισκεφθήκαμε 
τον αρχαιολογικό της χώρο. Η Βεργίνα ως 
γνωστόν έγινε παγκοσμίως διάσημη το έτος 
1977, όταν ο Έλληνας αρχαιολόγος Μανώλης 
Ανδρόνικος ανακάλυψε στους λόφους της, 
ταφικά μνημεία Μακεδόνων βασιλέων. Μετα-
ξύ αυτών και τον τάφο του βασιλιά Φιλίππου 
Β’, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στους 
ανέγγιχτους από τυμβωρύχους τάφους βρήκε 
και την περίφημη χρυσή λάρνακα που φέρει 
στο επάνω μέρος της τον Ήλιο της Βεργίνας. 
Τα είδαμε όλα από κοντά και τα θαυμάσαμε. 

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τις δυο όμορ-
φες πόλεις Βέροια και Νάουσα που βρίσκονται 
στους πρόποδες του Βερμίου, την Έδεσσα με 

τους περίφημους καταρράκτες της, τα Γιαννι-
τσά για να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής 
φθάνοντας αργά το βράδυ πάλι στη Νεράϊδα. 

Φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του 
Συλλόγου μας η εκδρομή έγινε με χρήματα 
που συγκεντρώθηκαν όλα από τους εκδρομείς. 
Ο Σύλλογος δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ. Η επιτυ-
χία της όμως ήταν μεγάλη αφού το πούλμαν 
ήταν γεμάτο. Μπράβο σε όσους συμμετείχαν. 
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

Θέατρο στην πλατεία 
Νεράϊδας 

Το θέατρο «Όψεις» της Καρδίτσας πα-
ρουσίασε στην κεντρική πλατεία του 
χωριού μας, της Νεράϊδας το έργο «Του 

Κουτρούλι το πανηγύρι», του Ιωάννη Λάϊου. Η 
ηθογραφική – μουσική αυτή κωμωδία παρουσι-
άστηκε σε σκηνοθεσία του Παύλου Βησσαρίου. 
Η υπόθεση εξελίσσεται σε κάποια επαρχιακή 
πόλη των αρχών του περασμένου αιώνα όπου 
με ωραίο τρόπο σατιρίζονται η ανθρώπινη 
απληστία, τα ήθη και η υποκρισία της εποχής, 
το οικονομικό συμφέρον και το πάθος της εξου-
σίας. Ζητήματα βεβαίως διαχρονικά και πάντα 
επίκαιρα. Ήταν μια εξαιρετική μουσική, ηθο-
γραφική κωμωδία με πλούσια σκηνικά, κοστού-
μια εποχής, τραγούδια, ατμοσφαιρική σκηνο-
θεσία και εκπληκτικές ερμηνείες. Τους ρόλους 
ερμήνευσαν οι: Ισίδωρος Σταμούλης, Βάσω Μα-
κρή, Παύλος Βησσαρίου (που άρεσε πολύ και 
καταχειροκροτήθηκε), Κατερίνα Τασιοπούλου, 
Ανδρέας Ζυγογιάννης, Ευγενία Βησσαρίου και 
Κώστας Βαρσάμης. Η σκηνοθεσία όπως είπα-
με ήταν του Παύλου Βησσαρίου, η πρωτότυπη 
μουσική του Πέτρου Σατραζάνη, οι χορογραφί-
ες της Αντιγόνης Καραπάνου και τα σκηνικά της 
Δήμητρας Γιοβάνη και του Παύλου Βησσαρίου.

Η θεατρική αυτή παράσταση δόθηκε μερίμνη 
του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας 
και με δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας (Νο-
μαρχίας) Καρδίτσας, μέσα στο πλαίσιο των Πολιτι-
στικών εκδηλώσεων του Νομού μας, το Σάββατο 
20 Αυγούστου το βράδυ. Ευχαριστούμε θερμά 
τόσο την διοίκηση του Νομού μας όσο και όλους 
εσάς τους συγχωριανούς μας για τη μεγάλη συμ-
μετοχή σας αφού οι 100 καρέκλες του Συλλόγου 
που απλώσαμε στην πλατεία ήταν ελάχιστες κι άλ-
λοι τόσοι ήσασταν όρθιοι. 
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Οι ηθοποιοί του θιάσου «Όψεις» της Καρδίτσας.

Η χρυσή λάρνακα με το αστέρι της Βεργίνας

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Πανηγύρι Αη-Λιά Νεράϊδας 

Πολλοί χωριανοί μας ανέβηκαν και φέτος, την Τετάρτη 20 
ιουλίου, στο πανηγύρι του Αη-Λιά. η πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία τελέστηκε από τρείς ιερείς, τον νέο εφημέ-

ριό μας παπα-σωτήρη Μπαλτή, τον χωριανό μας παπα-Κώστα 
Αυγέρη και τον συνταξιούχο παπα-Βάϊο Μπαλτή. 

Το καθιερωμένο στα μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος, τελέστηκε 
μετά τη Λειτουργία, στο υπό σκιάν προαύλιο, με την αντηλιακή κατα-
σκευή που έγινε γι’ αυτό το σκοπό. Φέτος αντιθέτως με πέρυσι είχαμε 
εκεί και καφενείο που έφερε ο αγαπητός μας Γιάννης και τον ευχαρι-
στούμε όλοι θερμά. Έτσι καθίσαμε στα ωραία ανοξείδωτα μεταλλικά 
τραπεζοκαθίσματα του πλακοστρωμένου προαυλίου, κάτω απ’ τα δρο-
σερά έλατα, πίνοντας καφέ με δροσερό νερό και απολαμβάνοντας την 
μοναδική θέα που χαρίζει η τοποθεσία αυτή. Αν υπήρχε και κανένα 
σφαχτό, το ψητό θα γίνονταν ανάρπαστο. Ελπίζουμε του χρόνου να 
ψήσει εκεί κάποιος χωριανός μας. Ηλία τι λές;

Στα μείον ήταν δυστυχώς η αθλία κατάσταση του δρόμου. Αν και 
πήγε μηχάνημα του δήμου πρίν 2 μέρες να καθαρίσει δεν έκανε τίποτα 
αφού ο δρόμος αυτός θέλει χαλίκι-σάρα. Το χώμα έχει φύγει και παντού 
εξέχουν βράχοι. Τι να κάνει ο φορτωτής; Όλοι λέγαμε πως στο δρόμο 
αυτό πρέπει επιτέλους να πέσουν μερικά αυτοκίνητα χαλίκι για να βελ-
τιωθεί και να μην σπάμε τα Ι. Χ. μας εκεί όπως δυστυχώς έσπασε το 
ρεζερβουάρ του προσκυνητής που βρήκε σε βράχο επιστρέφοντας. 

Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά, να ξαναβρεθούμε και του χρόνου 
σ’ αυτό το πανηγύρι. 

Μία, και μόνον μία, 
βροχή έριξε φέτος 
το καλοκαίρι κι αυτή 

έπεσε στην πιο ακατάλληλη 
στιγμή, την παραμονή του 
σωτήρος! Και δυστυχώς ήταν 
ισχυρή πολύωρη καταιγίδα 
που μας χάλασε το πανηγύρι. 
Μετά τη βροχή αυτή, στον 
φρεσκοκαθαρισμένο χωμα-
τόδρομο ήταν αδύνατον να 
κινηθεί οποιουδήποτε είδους 
αυτοκίνητο (ούτε πεζός δεν 
μπορούσε να πατήσει σε τόση 
λάσπη) και έτσι δεν έγινε Λει-
τουργία φέτος απέναντι στο 
εξωκκλήσι αλλά μέσα στο χω-
ριό στον ι. Ν. Αγ. Γεωργίου. Να 
γιατί ζητάμε να πέσει χαλίκι σ’ 
αυτό το δρόμο. Εάν ήταν χαλι-
κοστρωμένος θα μπορούσα-
με να πάμε όση βροχή κι αν 
έριχνε!

Και είχαμε κάνει ετοιμασί-
ες, είχαμε ψωνίσει τα υλικά για 
την προσφορά φαγητού στους 
προσκυνητές αλλά δυστυχώς 
αναγκαστήκαμε να βράσουμε τη 
φασολάδα στο χωριό και να την 
προσφέρουμε για να μην πάνε 
χαμένα τα υλικά. Έστω κι έτσι 
ευχαριστούμε θερμά τον αγαπη-
τό μας Ηλία που την έβρασε, τον 
Ζήση που αγόρασε το καινούργιο 

καζάνι κι όλους όσους βοήθησαν.
Και είχαμε πάει πολλοί (άντρες 

& γυναίκες) τις προηγούμενες μέ-
ρες και καθαρίσαμε καλά τόσο 
την εκκλησία μέσα όσο και όλον 
τον περιβάλλοντα χώρο μέχρι και 
το μονοπάτι που οδηγεί απ’ της 
«Αγορίτσας» ως το γεφύρι. Έστω 
κι έτσι όμως να πούμε ένα μπρά-
βο σ’ όλους που εργάστηκαν γι’ 
αυτά αφιλοκερδώς.

Και είχε πάει ο αγαπητός μας 
Τάκης του Περικλή με τον μισθω-
μένο απ’ το Δήμο Καρδίτσας ερ-
πυστριοφόρο φορτωτή του και 
καθάρισε πολύ καλά τόσο το δρό-
μο (και το ποτάμι) όσο και όλο τον 
περιβάλλοντα χώρο αφού έβαλε 
το μηχάνημά του (εντελώς αφι-
λοκεδώς) ανάμεσα στα πλατάνια 
και καθάρισε διαμορφώνοντας 
εκεί ωραία το χώρο. Έστω κι έτσι 
όμως Τάκη σε ευχαριστούμε θερ-
μά και σου λέμε μπράβο.

Το εξωκλήσι του Σωτήρος 
λειτουργήθηκε πάντως (έστω και 
κατόπιν εορτής) την Κυριακή 28 
Αυγούστου. Την Θεία Λειτουργία 
τέλεσε ο σεβάσμιος παπα-Βάϊος 
Μπαλτής και πολλοί χωριανοί μας 
βρέθηκαν αυτή την (ηλιόλουστη 
πλέον) ημέρα εκεί. 

Να ευχηθούμε τι άλλο; Και του 
χρόνου να είμαστε καλά να πάμε 
απέναντι (καιρού επιτρέποντος) 
στο ωραίο αυτό πανηγύρι. 

Πανηγύρι πατρο-Κοσμά  
Αιτωλού στην Κρανιά 

Πολύς κόσμος όπως κάθε χρόνο ήταν και φέτος την 
Τετάρτη 24 Αυγούστου, στο πανηγύρι του πατρο-
Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά. 

Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε με τη συμμετοχή 
τριών ιερέων, του παπα-Σωτήρη Μπαλτή, του παπα-Κώστα Παπα-
γεωργίου και του συνταξιούχου παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα ενώ οι 
καλλίφωνοι ψάλτες μας βοήθησαν στην δημιουργία ατμόσφαιρας 
θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λειτουργία στο προαύλιο 
ακολούθησε το καθιερωμένο «Σήκωμα του Υψώματος» και αρτο-
κλασία. Να τονίσουμε πως την παραμονή ο εσπερινός τελέστηκε 
χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρεντίνης κ. Σερα-
φείμ.

Φέτος σε αντίθεση με πέρυσι στους προσκυνητές προσφέρθη-
κε νοστιμότατη φασολάδα με την παρασκευή της οποίας ασχολή-
θηκε όπως πάντα ο αγαπητός μας Τρύφωνας. Μπράβο, το έθιμο 
αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Δεν έλειπαν βέβαια και τα «σφαχτά» 
όπως σε όλα τα πανηγύρια μας. 

Στη συνέχεια αντιλάλησαν οι γύρω ελατοσκέπαστες βουνο-
πλαγιές από το κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη και το τραγούδι των 
αγραφιωτών τραγουδιστών μας, σκορπίζοντας παντού το κέφι και 
χορέψαμε ως το βράδυ. 

Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να περάσουμε 
ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το πανηγύρι.

Πέμπτη έπεσε φέτος η 
8η σεπτεμβρίου. Αν 
και ήταν όμως εργάσι-

μη μέρα πολύς κόσμος ήρθε 
και φέτος στο μεγάλο (και 
τελευταίο του καλοκαιριού) 
αυτό πανηγύρι των Αγρά-
φων. Ο καιρός ήταν πολύ κα-
λός, ζεστός, με τον ουρανό 
χωρίς κανένα σύννεφο αυτή 
τη μεγάλη μέρα. 

Στην πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία που τελέστηκε στην 
παλιά και ιστορική εκκλησία της 
Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτό-
κου Νεράϊδας Δολόπων, συμμε-
τείχαν φέτος τέσσερις (4) ιερείς: 
οι δύο συνταξιούχοι πλέον χω-
ριανοί μας παπα-Βάϊος Μπαλτής 
και παπα-Βαγγέλης Γεροκώστας, 
ο παπα-Βαγγέλης Γιαννουσάς και 
για πρώτη φορά σ’ αυτό το πανη-

γύρι ο νέος εφημέριός μας παπα-
Σωτήρης Μπαλτής. Στην κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα που νοιώσαμε 
συνέβαλαν οι καλύτεροι ψάλτες 
της περιοχής μας που βρέθηκαν 
όλοι μαζί στο ψαλτήρι εκείνη τη 
μέρα. Ακολούθησε το καθιερω-
μένο στα μέρη μας σήκωμα του 
«Υψώματος», στο προαύλιο του 
Μοναστηριού για να αντιλαλή-
σει ο τόπος στη συνέχεια από το 
κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη και 
τα αγραφιώτικα τραγούδια μας 
με τη φωνή του Γιώργου Σούφλα. 
Νάναι καλά οι άνθρωποι για να 
γλεντάμε με την ψυχή μας. 

Την μεγάλη αυτή μέρα βρέ-
θηκαν μαζί μας τιμώντας μας, με 
την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός, ο 
αντιδήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιού-
κης, ο πρώην Δήμαρχος Φουρ-
νάς κ. Ηλίας Παπουτσόπουλος, 

Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι, 
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας Νεράϊδας Δημήτρης 
Λιάπης, Πρόεδροι γύρω χωριών 
και Συλλόγων και όπως πάντα 
πλήθος κόσμου. Έκπληξη φέτος 
ήταν η παρουσία του αγαπητού 
μας Δημοσιογράφου Ηλία Προ-
βόπουλου που βρέθηκε μαζί μας 
με τη φωτογραφική μηχανή του. 
Οι προσκυνητές απόλαυσαν τη 
μαγευτική τοποθεσία, γεύτηκαν 
τα νοστιμότατα ψητά κάτω απ’ τα 
σκιερά πλατάνια, εξυπηρετήθη-
καν από τα καφενεία και τα άλλα 
μαγαζιά με τους μικροπωλητές 
και ο χορός κράτησε μέχρι αργά 
το βράδυ.

Να ’μαστε καλά ευχόμαστε, 
να ξαναβρεθούμε όλοι και του 
χρόνου πάλι στις 8 τρυτγιού (που 
έλεγαν οι παλιοί) στο πανηγύρι 
στην Παναγία. 

Πανηγύρι Μοναστηριού Νεράϊδας 

Πανηγύρι σωτήρος 

η Εκδρομή του συλλόγου Νεράϊδας 
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Ο χορός του συλλόγου Νεράϊδας 

Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος χο-
ρός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού συλλόγου μας, 
το σάββατο 13 Αυγούστου 2011, το βράδυ στην κε-

ντρική πλατεία Νεράϊδας. 

Η πολύ καλή βραδιά βοήθησε ώστε πολύς κόσμος (μόνιμοι, από-
δημοι χωριανοί μας αλλά και πολλοί φίλοι μας από τα γύρω χωριά) να 
καθίσει στα τραπέζια – καρέκλες που είχαν απλωθεί σε όλα το χώρο 
της πλατείας, να εξυπηρετηθεί με τα ωραία ψητά φαγητά του χωρια-
νού μας Κώστα Μονάντερου (και της συζύγου του Ευανθίας) και να 
διασκεδάσει με την ωραία παραδοσιακή ορχήστρα μέχρι τις πρωινές 
ώρες. Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή του.

Συγκινητική στιγμή στο φετινό χορό μας ήταν η στιγμή της βρά-
βευσης δύο χωριανών μας ηλικιωμένων σήμερα γυναικών, που δεκα-
ετίες ολόκληρες μετά τον πόλεμο, εξυπηρετούσαν με τα παντοπωλεία 
τους το χωριό μας και όλοι μας έχουμε πιεί τον καλύτερο καφέ μας απ’ 
τα χέρια τους. Η κυρά-Μερόπη Καραμέτου και η κυρά-σοφία Αυγέ-
ρη. Οι Πρόεδροι των δυο Συλλόγων μας, Εξωραϊστικού και Αποδήμων, 
Βασίλης και Γιάννης αντιστοίχως, απένειμαν από μια αναμνηστική πλα-
κέττα στις δυο αυτές αγαπητές μας χωριανές, μας ευχαρίστησαν κι αυ-
τές με λίγα αλλά συγκινητικά λόγια βγαλμένα απ’ την καρδιά τους και 
έσυραν πρώτες συμβολικά το χορό μας φέτος. Να είναι πάντα καλά. 

Την κορυφαία εκδήλωσή μας φέτος τίμησαν με την παρουσία τους: 
ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρδίτσας και υπεύθυνος 
για όλα τα χωριά της Δ. Ε. Ιτάμου κ. Λάμπρος Τσιούκης, ο χωριανός μας 
αντιδήμαρχος στο Δήμο Αθηναίων Νίκος Δ. Κόκκινος, ο αντιδήμαρχος 
Προγραμματισμού του Δ. Καρδίτσας κ. Νίκος Καραγιάννης, ο Προϊστά-
μενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Καρδίτσας κ. Βάϊος Ελευθερίου (εί-
ναι και γαμπρός στο χωριό μας), ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Νεράϊδας Δημήτρης Λιάπης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας 
κα Νίκη Ρέκκα-Τζανάκου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων Νερά-
ϊδας Γιάννης Σπανός, ο Ολυμπιονίκης Κώστας Θάνος, Μέλη Δ. Σ. Πολιτι-
στικών Συλλόγων των γύρω χωριών και πρωτοφανές πλήθος κόσμου. 

Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά και να περάσουμε ακό-
μα καλύτερα στο χορό του Συλλόγου μας στο χωριό. 

Με μεγάλη συμμετοχή 
παιδιών έγιναν και 
φέτος οι καθιερωμέ-

νοι αγώνες δρόμου των παι-
διών μας, την Παρασκευή 12 
Αυγούστου 2011, το απόγευ-
μα, στον κεντρικό δρόμο της 
Νεράϊδας μερίμνη του συλλό-
γου μας. Τα παιδιά έτρεξαν σε 
τέσσερις ομάδες ως εξής: 

● Στην πρώτη ομάδα (αγόρια 
& κορίτσια μικρά έως Α’ Δημοτι-
κού) πρώτος τερμάτισε ο Βάϊος 
Μπαλτής γυιός της Μαρίας και 
του παπα-Σωτήρη Μπαλτή (εγ-
γονός της Σοφίας και του παπα-
Βάϊου Μπαλτή). 

●  Στη δεύτερη ομάδα (κορί-
τσια από Β’ Δημοτικού και πάνω) 
πρώτη τερμάτισε η Κωνσταντίνα 
Μητσάκη κόρη της Βέτας και του 
Σταύρου Μητσάκη (εγγονή της 
Μαρίας και του αείμνηστου Νίκου 
Μητσάκη). 

●  Στην τρίτη ομάδα (αγό-
ρια από Β’ Δημοτικού έως και Δ’ 
Δημοτικού) πρώτος τερμάτισε ο 
Αναστάσιος Κυριακόπουλος, 

γυιός του Σπύρου και της Αλέκας 
Δήμου – Κυριακοπούλου (εγγονός 
της Χρυσούλας και του Τάσιου Δή-
μου). 

●  Στην τέταρτη ομάδα (αγό-
ρια από Ε’ Δημοτικού και πάνω) 
πρώτος τερμάτισε ο σπύρος Μο-
νάντερος γυιός της Αφροδίτης 
και του Φώτη Μονάντερου (εγγο-
νός της Όλγας και του Πέτρου Μο-
νάντερου). 

Μετά τον αγώνα στην κεντρική 

πλατεία, βγήκε αναμνηστική φω-
τογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε 
απονομή μεταλλίων και κεράστη-
κε το καθιερωμένο λουκούμι. 

Ο Εξωραϊστικός & Μορφωτι-
κός Σύλλογος Νεράϊδας λέει ένα 
μεγάλο μπράβο σε όλα τα αγόρια 
και κορίτσια για τη συμμετοχή 
τους στους αγώνες και ζητάει του 
χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος 
όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να 
μην λείψει ούτε ένα. 

Αγώνες δρόμου παιδιών 

Τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες δρόμου το 2011

Οι πρόεδροι των δυο Συλλόγων μας βραβεύουν την κυρά-Μερόπη και 
την κυρά-Σοφία στον φετινό χορό μας. 

Αντάμωμα Μεγαλακκιωτών 2011 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το καθιερωμένο 
ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Μεγαλακκιω-
τών, την Κυριακή 21 Αυγούστου 2011, στο προαύ-

λιο της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, στο Μεγαλάκκο. 

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον προαναφερόμενο Ι. Ναό, 
χοροστατούντων των δυο Μεγαλακκιωτών ιερέων, παπα-Γιώργη 
Λυρίτση και παπα-Σεραφείμ Ζήση.

Παραβρέθηκαν πολλοί Μεγαλακκιώτες όπου για μια ακόμη 
φορά αντάμωσαν, έφαγαν, κουβέντιασαν και τραγούδησαν όλοι 
μαζί γλεντώντας ως αργά το βράδυ. 

Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε ακόμα περισσότεροι και 
να περάσουμε ακόμα καλύτερα.

Με την παρουσία – συμμετοχή πλή-
θους κόσμου έγινε Λαϊκή συνέλευ-
ση στο χωριό μας, τη Νεράϊδα, το 

απόγευμα της Παρασκευής 19 Αυγούστου 
2011. Ο δήμαρχος του καλλικρατικού δή-
μου μας Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιούκης και ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊ-
δας δημήτρης Λιάπης απάντησαν στα πολ-
λά ερωτήματα σχετικά με προβλήματα του 
χωριού μας, για τη λύση των οποίων αρμό-
δια είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο 
δήμου και Κοινότητας. 

Να αναφέρουμε πως στο τεχνικό πρόγραμμα 
του οικισμού Νεράϊδας, όπως είπε ο πρόεδρος εί-
ναι: η αλλαγή της στέγης του Αγροτικού Ιατρείου 
Νεράϊδας, η βελτίωση του δρόμου προς Νεκρο-
ταφείο Νεράϊδας, η συντήρηση του Κοινοτικού 
Γραφείου Νεράϊδας, η συνέχιση της αποχέτευσης 
ομβρίων Νεράϊδας, τοιχία, τσιμεντοστρώσεις, ηλε-

κτροφωτισμός κ.λ.π. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν 
όταν και αν δοθούν χρήματα μέσα στη κρίση που 
περνάμε.

Ο δήμαρχος κ. Κ. Παπαλός αφού περιέγραψε 
την πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ο δήμος Καρδίτσας στη συνέ-
χεια συμφώνησε με το δίκαιο αίτημά μας να χα-
λικοστρωθούν οι δρόμοι προς Αη-Λιά και προς 
Σωτήρος και είπε πως θα στείλει το φορτηγό του 
Δήμου για μερικές μέρες μέσα στο φθινόπωρο 
να ρίξουν εκεί χαλίκια. Επίσης είπε πως σύντομα 
θα σταλεί σκαπτικό μηχάνημα να ξεβουλώσει τα 
τεχνικά στα προσήλια του δρόμου προς το Μονα-
στήρι. Κρατούμε αναφέροντας μόνο αυτά τα δύο 
γιατί αν γίνουν θα είναι πολύ σημαντικά για το χω-
ριό μας μέσα στην κρίση που βιώνουμε. 

Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε και μέσα από 
την εφημερίδα μας, τον Δήμαρχο του καλλικρατι-
κού δήμου μας Καρδίτσας κ. Κώστα Παπαλό, που 
ανέβηκε στο χωριό μας και άκουσε με προσοχή τα 
προβλήματά μας στη Λαϊκή Συνέλευση. 

Φορτηγό του Δήμου μας 
Καρδίτσας την Παρα-
σκευή 24.6.11 και τη Δευ-

τέρα 27.6.11 κουβαλούσε χαλίκι - 
σάρα και το ξεφόρτωνε στη ράχη 
Καλληκαρυά. Την Πέμπτη 21.7.11 
μικρότερο φορτηγό την μετάφερε 
στα δύσκολα σημεία (Μέγα Ρέμα 
– Αγ. Παρασκευή –Γυραντρώνη) 
του δρόμου για Νεκροταφείο και 
την έστρωσε. Με αυτό τον τρόπο 
βελτιώθηκε κάπως ο κυριολεκτικά 
αδιάβατος αυτός δρόμος και λέμε 
μπράβο στον Πρόεδρο Νεράϊδας 
Δημήτρη Λιάπη που ενδιαφέρθη-
κε. Η οριστική βελτίωση του δρό-
μου αυτού θα γίνει βέβαια με την 

τσιμεντόστρωση του υπολοίπου 
τμήματός του μέχρι το Νεκροτα-
φείο το οποίο είναι αίτημά μας και 
συνεχώς θα το τονίζουμε. Μπρά-
βο του επίσης που έβαλε εργάτες 
και καθάρισε τα βάτα από Καφα-
ντάρη προς Αγ. Παρασκευή του 
προαναφερόμενου δρόμου. Οι 
ίδιοι εργάτες καθάρισαν καλά και 
το χώρο μέσα στο Κοιμητήριο. Να 
υπενθυμίσουμε τέλος πως στο 
δρόμο προς Σωτήρος – Κουκέϊκα 
πρέπει να γίνει άμεσα το τεχνικό 
στο Διασελάκι πρίν αρχίσουν οι 
βροχές και τον ξανακαταστρέ-
ψουν. Στον ίδιο δρόμο ζητάμε να 
συνεργαστούν οι 2 Πρόεδροι (και 

Τ. Σ. ) Νεράϊδας & Καροπλεσίου 
ώστε να γίνει τεχνικό στα όρια 
των Κοινοτήτων στη «βρύση Σάβ-
βα» και την άνοιξη ο δρόμος αυ-
τός να ανοίξει επιτέλους ενώνο-
ντας τη Νεράϊδα με το Καροπλέσι 
μέσω Σωτήρος – Κουκέϊκων. 

ΕυχΑριστήριο 
Ευχαριστούμε όλοι θερμά τον 
αγαπητό χωριανό μας Τάκη 
Θάνο, γυιό του Περικλή που 
με το μισθωμένο από το Δήμο 
μας σκαπτικό μηχάνημά του 
(ερπυστριοφόρο φορτωτή) 
καθάρισε πολύ καλά το δρό-
μο που οδηγεί στο εξωκκλήσι 
Σωτήρος. Ασχέτως που δεν 
τον χρησιμοποιήσαμε αφού 
την παραμονή ξέσπασε πολύ-
ωρη καταιγίδα και δεν έγινε 
εκεί Λειτουργία. Περισσότε-
ρο όμως τον ευχαριστούμε 
που αφιλοκερδώς από μόνος 
του πήγε με το μηχάνημά 
του ανάμεσα στα πλατάνια 
και καθάρισε – διαμόρφωσε 
για πρώτη φορά τόσο καλά 
τον περιβάλλοντα χώρο του 
εξωκκλησίου Σωτήρος. 
Τάκη σ’ ευχαριστούμε όλοι 
θερμά. 

Δρόμος προς Νεκροταφείο Νεράϊδας 

Λαϊκή συνέλευση Νεράϊδας 
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Πάντα το καλοκαίρι κρύ-
βει μέσα του γεγονότα 
που, είτε ως έκτακτα 

περιστατικά είτε ως αναγκαιό-
τητες της βιωτής μας, χρειάζο-
νται συλλογικές προσπάθειες. 
Άλλωστε ο άνθρωπος ως «ζώο 
κοινωνικό» έχει ανάγκη εκ φύ-
σεως την συναναστροφή και 
την αλληλεγγύη.

Υπήρξαν και φέτος τέτοια πε-
ριστατικά – δράσεις, που δικαιο-
λογούσαν και αντιδράσεις αλλά 
και επιδράσεις, επί της συλλογι-
κής μνήμης πλέον, που καταγρά-
φονται είτε προς μίμηση είτε προς 
αποφυγή.

Περιστατικό πρώτο.
Ο απογευματινός καφές στο 

χωριό έχει τη χάρη του. Λίγο η 
πρωινή κόπωση, λίγο η μεσημε-
ριανή ζέστη που αρχίζει να υπο-
χωρεί, λίγο η παρέα που τον συνο-
δεύει… Και εκεί που η χαλάρωση 
και οι κουβέντες, ανέμελες και 
ευχάριστες, δίνουν και παίρνουν, 
καμιά φορά συμβαίνουν και έκτα-
τα γεγονότα.

Καπνός! λέει κάποιος της πα-
ρέας κι αμέσως το θέμα της συζή-
τησης στράφηκε στη διερεύνηση 
της προέλευσής του. Ασυνήθιστα 
μεγάλος και συνεχής. Πότε φού-
ντωνε και πότε έπεφτε. Κάποιος, 
συνηθισμένος να διακρίνει από 
μακριά με βλέμμα κυνηγού, ανα-
κάλυπτε και κάποιες φλόγες. Όλοι 
σφιχτήκαμε. Κάτι συμβαίνει. Το 

μικρό αεράκι, ικανό να πολλαπλα-
σιάζει την αγωνία αλλά και τη φα-
ντασία για τα διάφορα ενδεχόμε-
να, μας χάιδευε απαλά. Δεν υπήρ-
χε πλέον συζήτηση αλλά μόνο 
απορία για το συμβάν. Άκαρπα τα 

διερευνητικά τηλεφωνήματα για 
τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο 
καπνός συνεχιζόταν. Στη σκέψη 
όλης της παρέας κυριαρχούσε το: 
«όταν πιάσει φωτιά στο σπίτι του 
γείτονα…»

Δυστυχώς, το τελευταίο τηλε-
φώνημα επιβεβαίωσε το γεγονός. 
Φωτιά στα Σπανέικα. Αμέσως ση-
κωθήκαμε. Πήραμε πετσέτες και 
κατευθείαν για το «μέτωπο».

Οι λίγοι Σπανέοι, μετρημένοι 
στα δάχτυλα, αλαφιασμένοι, να 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 
το κακό. Άλλος με λάστιχο, άλλος 
με κλάρα, άλλος με ντενεκέ... Οι 
φωνές και ο εκνευρισμός συμπλη-
ρώνανε το τοπίο.

Αμέσως πιάσαμε «δουλειά». 
Δυο άτομα ακόμα, κάτι ήταν κι 

αυτό. Ε, κάποιος θα ερχόταν κι 
από το χωριό…

Όλοι μαζί, κόψαμε πρώτα τη 
φωτιά περιμετρικά για να μην επε-
κταθεί και στη συνέχεια παλεύαμε 
τα υπόλοιπα. Σε λίγο έφτασε και η 

πυροσβεστική από Καρδίτσα και 
ανέλαβε «επιστημονικά» πλέον 
το ολοκληρωτικό σβήσιμο και τα 
περαιτέρω (καταγραφή ζημιών, 
αυστηρές συστάσεις για τις αν-
θρώπινες επιπολαιότητες, αρκετή 
κατανόηση για να αποφευχθεί το 
αυτόφωρο και πολλές ευχαριστίες 
από το διοικητή τους που δεν μας 
ξέφυγε η φωτιά και από μας προς 
αυτούς που ανταποκρίθηκαν άμε-

σα). 
Οι Σπανέοι όμως έμειναν με 

την απορία: μόνο δύο άτομα απ’ 
όλο το χωριό; Όλοι οι άλλοι να 
βλέπουν τη φωτιά πανοραμικά απ’ 
τα Σαραντάπορα και να μένουν 
άπραγοι;

Κάποιος απ’ τους μεγαλύτε-
ρους θυμήθηκε ένα παλιό περι-
στατικό, τότε που όλο το χωριό 
είχε φτιάξει ανθρώπινη αλυσίδα, 
κουβαλώντας νερό από το ποτάμι, 
για να σβήσουν το σπίτι του Νίκου 
Γιαννουσά. ΤΩΡΑ;

Περιστατικό δεύτερο. 
Κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία 

χρόνια, υπάρχει μια μόνιμη αγω-
νία. Τι θα γίνει με το νερό!

Είχε μπει ο Ιούλιος και η περ-
σινή δέσμευσή μας για οριστική 
αντιμετώπιση του δικτύου της 
άρδευσης, δεν είχε υλοποιηθεί. 
Λίγο ο βροχερός καιρός που δεν 
επέτρεπε τέτοιες δράσεις, λίγο η 
έλλειψη χεριών, μας πήγαν πίσω. 
Όταν ο κόσμος άρχισε να μαζεύ-
εται, ξαναζεστάθηκαν και οι συζη-
τήσεις. Τα νέα από τον καλλικρα-
τικό Δήμο Καρδίτσας, δυσοίωνα. 
Παρά την καλή τους διάθεση και 
τις προσπάθειες του προέδρου 
του χωριού, δεν φαινόταν φως για 
αποτελεσματική αντιμετώπιση. 
Μείναμε εκ των πραγμάτων στην 
αυτοοργάνωσή μας. 

Μετά από πολλές παροτρύν-
σεις συγχωριανών να «τραβή-
ξουμε μπροστά», λειτούργησε η 
συνέλευση της «πλατείας». Φτιά-
χτηκαν ομάδες εθελοντών για 
προσωπική εργασία, βγήκε μια 
επιτροπή πέντε ατόμων για συ-
ντονισμό του όλου έργου καθώς 
και της είσπραξης των εισφορών 
– δωρεών και αναλάβαμε δράση. 
Στρώθηκαν τα 2300 μ. λάστιχα 
που είχαμε στη διάθεσή μας από 
το συγχωρεμένο Δήμο Ιτάμου, 
σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, 
φτιάχτηκε η υδρομάστευση και 
άρχισαν να μαζεύονται οι πρώτες 
εισφορές.

Η συμμετοχή του μεγαλύτερου 
μέρους του εργατικού δυναμικού 
του χωριού και ο ενθουσιασμός, 
ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά 
της προσπάθειας. Άλλος με ένα 
μεροκάματο και άλλος με πολλά 
περισσότερα, όπως ο Θωμάς ο 

Θάνος, δήλωσαν παρών στη συλ-
λογική προσπάθεια. Παράλληλα, 
συγκινητικές οι εισφορές αδύ-
ναμων συνταξιούχων αντιστάθ-
μιζαν την επιλεκτική άρνηση ή 
αδιαφορία άλλων, ευτυχώς λίγων, 
που πίσω από ταπεινές δικαιο-
λογίες ή κουτοπονηριές, βγάζαν 
τον εαυτό τους έξω από το κοινό 
συμφέρον. Δεν θέλαν να καταλά-
βουν, οι καημένοι, το αυτονόητο. 
Ότι αν έχουμε νερό για πότισμα 
θα περισσέψει νερό για να πιούμε 
και να πλυθούμε οι υπόλοιποι. Δεν 
πειράζει. Πάντα έτσι γινόταν. Στην 
αρχαία Ελλάδα, αυτούς που δεν 
συμμετείχαν στα κοινά τους λέγαν 
«ιδιώτες» δηλαδή ανόητους και 
τους περιφρονούσαν. Όπως και 
μεις σήμερα.

Κομβικό σημείο της προσπά-
θειας η έλλειψη 1600 μ. πε-

ρίπου, για να φτάσουμε ως τη 
δεξαμενή υποδοχής. Μετά από 
αντιφατικές πληροφορίες για τη 
διάθεση του Δήμου να μας καλύ-
ψει με τα απαιτούμενα λάστιχα, 
κάναμε προσωπική επαφή με τον 
υπεύθυνο αντιδήμαρχο και διαπι-
στώσαμε την αδυναμία βοήθειας. 
Έτσι στις 13-8-11 στην έκτακτη 
γενική συνέλευση του χωριού γι’ 
αυτό το θέμα, παρουσία 56 ατό-
μων, η επιτροπή ενημέρωσε για 
τις έως τότε ενέργειες και έθεσε 
τον προβληματισμό της συνέχει-
ας. Ομόφωνα το χωριό αποφάσι-
σε να αγοραστούν λάστιχα με το 
ποσό που συγκεντρώθηκε και στη 
συνέχεια να συμπληρωθούν με τις 
υπάρχουσες σωλήνες μέχρι τη δε-

ξαμενή. Η εθελοντική εργασία θα 
συνεχιζόταν. 

Δύσκολη και επίπονη προ-
σπάθεια. Κουβέντες και υπόγειες 
διεργασίες δηλητηρίαζαν το κλί-
μα ενθουσιασμού. Την κατάλληλη 
στιγμή όμως, ένα χέρι που μπήκε 
βαθιά στην τσέπη «γιάτρεψε» την 
απαισιοδοξία και μαζί με το πεί-
σμα των περισσοτέρων να απο-
δείξουν στον εαυτό τους αλλά και 
στους άλλους ότι μπορούμε και 
μόνοι μας, ΝΙΚΗΣΑΝ

Η διαδρομή καλύφθηκε εξ 
ολοκλήρου με λάστιχο, χοντρό 
Φ90, χωρίς να χρησιμοποιηθούν 
καθόλου σωλήνες.

Ένας φιλόδοξος στόχος που 
φάνταζε ακατόρθωτος έγινε 
πραγματικότητα, χάρη στη συνερ-
γασία, το συντονισμό και τη σκλη-
ρή δουλειά όλων.

Το νερό έφτασε στη δεξαμενή 
το μεσημέρι της Κυριακής 21-8-
11, με τους ανάλογους πανηγυρι-
σμούς.

Η συνεργασία με τον Πρόεδρο, 
το Σύλλογο και την Εκκλησία, 

είχε τη δική της αξία και βοήθησε 
την προσπάθεια των εθελοντών 
σε ξεχωριστό βαθμό η καθεμία. Ο 
καθένας είχε τη συμβολή του.

Δράσεις – αντιδράσεις – επι-
δράσεις για μας και τον τόπο μας. 
Όχι χωρίς δυσκολίες. Δύο περιστα-
τικά, αντιφατικά, ανατρέποντας το 
ένα το άλλο, που μας οδηγούν σε 
προσωπικά συμπεράσματα, αλλά 
επιτρέπουν, εν κατακλείδι, να αισι-
οδοξούμε για το μέλλον. 

Γιώργος ηλ. Τσιτσιμπής

Ανακοίνωση 

ως συντονιστική επιτροπή των εθελοντών, που μας 
εμπιστευθήκατε το συντονισμό και την οικονομική 
διαχείριση του εξωτερικού αρδευτικού έργου στο 

χωριό, αισθανόμαστε την ανάγκη ενός μικρού δημόσιου 
απολογισμού.

Με γνώμονα τη διαφάνεια, την πρόβλεψη, τη συζήτηση, τις δια-
φωνίες και τη σύνθεση των απόψεων, νομίζουμε, πως καταφέραμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το έργο που αναλάβαμε. 

Όπως θα διαβάσετε και στις επιστολές που ακολουθούν, το νερό 
έφτασε στη δεξαμενή στις 21-8-11, μετά από ένα σκληρό και επίπονο 
εικοσαήμερο για όλους. Το συνολικό κόστος έφτασε τα 6200 € (5800 
τα λάστιχα και 400 τα υπόλοιπα υλικά). Όλα τα παραστατικά είναι στη 
διάθεση των συγχωριανών μας.

Πλέον εξασφαλίζουμε σημαντική ποσότητα αρδευτικού νερού 
που έχει προσθετική αξία στο νερό ύδρευσης.

Σας ευχαριστούμε όλους, ιδιαίτερα αυτούς που ακάματοι για τό-
σες μέρες τρέχαν σε δύσβατα μέρη για το καλό του χωριού, καθώς 
και όλους όσους πρόσφεραν κατά συνείδηση την εισφορά τους χω-
ρίς μεμψιμοιρίες και γκρίνιες. 

η συντονιστική επιτροπή:
Γεροκώστας Δημήτριος, Γιαννουσάς Δημήτριος
Θάνος Θωμάς,  Νάπας Φώτιος , Τσιτσιμπής Γεώργιος  
Ακολουθούν οι επιστολές καθώς και η ονομαστική κατάσταση 

εισφορών.

Παράδοση Έργου
Σαραντάπορο 21/08/11 

Προς το Κοινοτικό συμβούλιο Νεράϊδας
Αξιότιμοι κ. Πρόεδρε και κ.κ. κοινοτικοί Σύμβουλοι, 
με την επιστολή μας αυτή, ως συντονιστική επιτροπή για την ολο-

κλήρωση του αρδευτικού έργου Σαρανταπόρου, είμαστε στην ευχά-
ριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε την ολοκλήρωση του έργου 
άρδευσης (αντικατάσταση των σωλήνων με λάστιχο Φ90 και ανακα-
τασκευή υδρομάστευσης).

Τα 2.300μ είχαν παραχωρηθεί από τον παλιό Δήμο Ιτάμου και τα 
υπόλοιπα 1.600μ αγοράσθηκαν από εθελοντικές εισφορές των κατοί-
κων. Όλα τα λάστιχα της διαδρομής (3.900μ) απλώθηκαν με εθελο-
ντική εργασία των κατοίκων του χωριού, εντελώς δωρεάν. Το νερό 
πλέον ρέει ακώλυτα από την υδρομάστευση μέχρι την δεξαμενή 
υποδοχής. Εκτός από τα πολλά μεροκάματα προσωπικής εργασίας, 
το ποσό των εθελοντικών εισφορών για να καλυφθεί το συνολικό κό-
στος, ανήλθε στο ποσό των 6.200 €.

Σας παραδίδουμε συνεπώς το έργο των κατοίκων Σαρανταπό-
ρου, αναλαμβάνοντας εσείς στο εξής, ως Κοινοτικό Συμβούλιο, την 
συντήρησή του καθώς και την διανομή του νερού από τη δεξαμενή 
υποδοχής προς το εσωτερικό του χωριού.

η συντονιστική επιτροπή

Δράσεις – αντιδράσεις – επιδράσεις 
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Μία προσεκτική εκτίμηση της σημερι-
νής κατάστασης του σαρανταπόρου, 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, σαν 

κάτοικοι αυτού, ακολουθούμε και στηρίζουμε 
προτάσεις κατασκευής έργων που δεν έχει 
εκπονηθεί σχετική μελέτη από ειδικούς, ώστε 
να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με χαμη-
λό κόστος, σωστό στην κατασκευή, σε ελάχι-
στο χρόνο και με προοπτική. Όμως, σε όποια 
προσπάθεια γίνεται με συναίνεση των κατοί-
κων του οικισμού, δε μπορεί κανείς να κατα-
λογίσει δόλο, έστω και αν αυτή καταλήξει σε 
αποτυχία.

Στη σημερινή λοιπόν, απίστευτης έκτασης οικο-
νομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας και έχει 
φέρει σε πολύ δύσκολη κατάσταση κάθε νοικοκυ-
ριό, οι σκεπτόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες, το ελά-
χιστο που μπορούν να κάνουν, είναι να βοηθούν 
παντοιοτρόπως εκείνους που έχουν ανάγκη. Και 
δε στοχεύουν το πορτοφόλι και μάλιστα των 
εξαθλιωμένων οικονομικά γιαγιάδων και παπ-
πούδων του οικισμού μας, να αγοράσουν άρον 

– άρον λάστιχο, για να αντικαταστήσουν εύχρη-
στες αλουμινένιες σωλήνες δικτύου άρδευσης. 
Ειδικά όταν γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι το 
λάστιχο θα το έδινε ο δήμος δωρεάν. 

Δυστυχώς, ο υπερβολικός ζήλος και το ενδιαφέ-
ρον των συγκεντρωθέντων αποδήμων και ντόπιων 
του οικισμού για αποκατάσταση και λειτουργία του 
δικτύου άρδευσης, δεν επέτρεψαν στους περισ-
σοτέρους να σκεφτούν και να προτείνουν εναλλα-
κτικές λύσεις και όσες προτάθηκαν απορρίφτηκαν, 
εκτός μιας, αυτής της αγοράς λάστιχου, που είχε 
προαποφασιστεί. Άλλωστε και η μεταφερθείσα 
εκείνη τη στιγμή προσωπική υπόσχεση του Δημάρ-
χου, για διάθεση λάστιχου άρδευσης δωρεάν από 
το Δήμο, δε στάθηκε ικανή να πείσει, με το αιτιολο-
γικό ότι θα παραμείνει απλά ένα ΘΑ. Αλήθεια, μας 
έχει δώσει τέτοια δικαιώματα ο δήμαρχος, για 
να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις; 

Πάντως, αν επικρατούσε η εναλλακτική 
πρόταση μερικών, επισκευή και αποπε-
ράτωση του δικτύου με τα υπάρχοντα 

υλικά και μέσα, δηλαδή με το λάστιχο και τις σω-
λήνες που υπήρχαν, του χρόνου θα είχαμε νερό 
να ποτίζουμε τους κήπους μας, αφού προηγου-
μένως συντηρούσαμε με ελάχιστα χρήματα το 
εσωτερικό δίκτυο άρδευσης του οικισμού.

Τώρα τι κάναμε; Ξοδέψαμε άσκοπα τα χρήματα 
των χωριανών μας, για να φέρουμε το νερό να τρέ-
χει στο λαγκάδι. Πράγμα που μπορούσε να γίνει και 
με τους υπάρχοντες σωλήνες, τους οποίους φυσικά 
εγκαταλείψαμε στις πλαγιές και τα λαγκάδια. Και 
του χρόνου θα τρέχουμε να φτιάξουμε την υδρομά-
στευση και θα ψάχνουμε χρήματα να φτιάξουμε το 
εσωτερικό δίκτυο.

Παράλογο, δαπανηρό και το πληρώνουμε όλοι 
αυτό το ράβε – ξήλωνε που γίνεται σε έργα που 
κατασκευάζονται χωρίς μελέτη και σχέδιο. Σή-
μερα απλώνουμε το λάστιχο και εγκαταλείπουμε 
στο πουθενά χιλιόμετρα εύχρηστων αλουμινένιων 
σωλήνων, αναμένοντας να αναλάβουν άλλοι πρω-
τοβουλία να τις μαζέψουν και να τις παραδώσουν 
στους αρμοδίους. Αύριο ενδέχεται να έχει την ίδια 
τύχη και το λάστιχο και πάει λέγοντας. Έτσι, αφε-
νός δε γίνεται κανένα έργο σωστά και γρήγορα 
και αφετέρου στοιχίζει τα διπλάσια και τριπλά-
σια ακόμη χρήματα. 

Γι’ αυτό αγαπητοί μου χωριανοί, για να κατα-
σκευαστεί ένα έργο σωστά, γρήγορα, με χαμηλό 
κόστος και προοπτική, απαιτείται η εκπόνηση μελέ-
της και σχεδίου από ειδικούς, που δόξα τω Θεώ το 
τοπικό συμβούλιο έχει μηχανικό με τεράστια εμπει-
ρία στη μελέτη και κατασκευή έργων αρδεύσεως 
και υδρομαστεύσεως. Δυστυχώς, οι αυτοανακηρυ-
χθέντες ειδικοί για την κατασκευή του δικτύου άρ-
δευσης ούτε καν ζήτησαν τη γνώμη του. Εάν αυτό 
συνέβη, είναι ευθεία απαξίωση όχι μόνο των 
εκλεγμένων, αλλά και εκείνων που τους τίμησαν 
και τους ανέδειξαν στο τοπικό συμβούλιο με την 
ψήφο τους. 

Όσοι θέλουν να προσφέρουν καλές υπηρεσίες 
στον τόπο μας, είναι καλοδεχούμενες. Όμως, να κά-
νουν αυτά που ξέρουν να κάνουν καλά και όχι να 
προσπαθούν να κάνουν κάτι που άλλοι το κάνουν 
καλύτερα από αυτούς, λόγω ειδίκευσης. Επίσης, αν 
θέλουν να ασχοληθούν με θέματα τοπικής αυτο-
διοίκησης είχαν όλο το δικαίωμα και την ευκαιρία 
να εκτεθούν στις πρόσφατες εκλογές. Τώρα έχουν 

εκλεγεί άλλοι και είμαστε υποχρεωμένοι να σε-
βόμαστε την επιλογή των ψηφοφόρων χωρια-
νών μας, η οποία μάλιστα είναι η καλύτερη των 
τελευταίων δεκαετιών για το σαραντάπορο. 

Γι’ αυτό, το ποιοι θα μας εκπροσωπούν στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες τους έχουν επιλέξει οι ψηφοφόροι 
του χωριού και αλίμονό μας αν μια συγκέντρωση 
των κατοίκων του οικισμού, μπορεί να αντιπαρέρ-
χεται ή να καταργεί το τοπικό συμβούλιο. Εάν αυτό 
συμβαίνει, είναι μεγάλο ατόπημα. Οδηγεί αργά 
αλλά σταθερά σε δυσάρεστες καταστάσεις. 

Η αλήθεια είναι ότι κάποιες λύσεις θα μπορού-
σαν να είχαν δοθεί από το τοπικό συμβούλιο, το 
οποίο σπάνια αποφασίζει να γίνει ενοχλητικό στους 
πολιτικούς προϊσταμένους του. Γι’ αυτό, τα όποια 
δικαιώματά μας και τις όποιες δίκαιες και νομιμότα-
τες διεκδικήσεις μας, θα τις χειριζόμαστε μαζί με το 
τοπικό συμβούλιο και δε θα τις εμπιστευόμαστε στη 
θεά τύχη. 

σε κάθε περίπτωση όμως, δε μπορεί, πρόεδροι 
με τεχνικές γνώσεις και τοπικοί σύμβουλοι 
πτυχιούχοι μηχανικοί με τεράστια εμπειρία 

στη μελέτη και κατασκευή έργων άρδευσης και 
υδρομάστευσης, να θεωρούνται ανάξιοι και να στη-
ριζόμαστε για την κατασκευή τέτοιων έργων μόνο 
σε περαστικούς εμπειροτέχνες, χωρίς να σκεφτό-
μαστε σε ποιον θα απευθύνονται μετά οι κάτοι-
κοι για τυχόν βλάβες, χρήση και αστοχίες του 
δικτύου και όχι μόνο. 

Επίσης, όταν αποφασίζουμε να κάνουμε ένα 
έργο, χωρίς να υπολογίσουμε το τελικό αποτέλε-
σμα, τότε αρχίζουμε στραβά, στραβά τελειώνουμε 
και σε αδιέξοδη κατάσταση θα περιέλθουμε. Αυτό 
έγινε και με το δίκτυο άρδευσης. Και τώρα προ-
σπαθούμε να το παραδώσουμε για παραπέρα συ-
ντήρηση και επισκευή σε εκείνους που μέχρι χθες 
τους θεωρούσαμε ανάξιους και σήμερα, για να 
αποποιηθούμε τυχόν ευθύνες από την αδιέξοδη 
κατάσταση που περιήλθαμε, τους βαφτίζουμε 
άξιους.

Όσον αφορά στους εράνους χρημάτων για κα-
τασκευή έργων κοινής ωφελείας, πρέπει να ακο-
λουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες και όσοι δεν τις 
ακολουθούν δεν είναι σωστό να περιφέρονται στα 
καφενεία να λένε, «είναι τιμή μου να με πάνε κατη-
γορούμενο για το σκοπό αυτού του εράνου». Αυτό, 
τουλάχιστο, χαρακτηρίζεται από ανευθυνότητα και 
είναι ευθεία προσβολή των νομιμοφρόνων. Πρέπει 
να υπάρχει άδεια από τις αρμόδιες αρχές και να 
εκδίδονται διπλότυπες αποδείξεις, διότι έτσι προ-
στατεύονται αμφότεροι και περισσότερο ο συνει-
σφέροντες πολίτες από τυχόν κακοδιαχειριστές των 
χρημάτων τους(δεν υπαινίσσεται κάτι) και τα έργα 
γίνονται υποχρεωτικά κάτω από Κρατικό έλεγχο 
και εποπτεία, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Θέλω να πιστεύω πως οι χωριανοί μας θα ήταν 
ένθερμοι υποστηριχτές οποιασδήποτε προσπάθει-
ας αρκεί να είχαν νερό να ποτίσουν τους κήπους 
τους. Δυστυχώς οι σχεδιαστές όλου αυτού του εγχει-
ρήματος τους στέρησαν φέτος αυτή τη χαρά, ίσως 
και του χρόνου, αν δεν παρέμβει ο Δήμος, διότι δεν 
είχαν λάβει υπόψη τους την ύπαρξη μελέτης και 
σχεδίου, το χρόνο έναρξης των εργασιών, την κα-
τάσταση που βρίσκεται από πλευράς λειτουργικό-
τητας το εσωτερικό δίκτυο, την περίπτωση χρήσης 
αλουμινένιων σωλήνων, την κατασκευή μόνιμης 
υδρομάστευσης, την προοπτική μετατροπής σε δί-
κτυο ύδρευσης, αλλά ούτε και τη δωρεάν διάθεση 
του λάστιχου από το Δήμο. Θα έλεγε κανείς, όλα 
σχεδιάστηκαν στο γόνατο. 

Τελικά, οι αυγουστιάτικες κινήσεις στερούνται 
σχεδιασμού, οράματος, προοπτικής και το χει-
ρότερο θα προκαλέσουν τεράστιο πρόβλημα 

στις μεταξύ των κατοίκων σχέσεις, διότι του χρόνου 
ούτε υδρομάστευση θα έχουμε ούτε το εσωτερικό 
δίκτυο άρδευσης θα λειτουργεί, αν δεν παρέμβει ο 
Δήμος. Απλά ξοδεύτηκαν τα χρήματα των κατοίκων 
άσκοπα, για να φέρουμε φέτος το νερό στο λαγκά-
δι, που έτσι ή αλλιώς θα μπορούσε να έλθει και με 
τις αλουμινένιες σωλήνες. Πετύχαμε να μην υπάρχει 
προοπτική μετατροπής σε δίκτυο υδρεύσεως και 
να μη γνωρίζουμε σε ποιον να απευθυνόμαστε για 
τυχόν βλάβες, χρήση και αστοχίες του δικτύου. Και 
το χειρότερο όλων είναι η τυχόν δημοσίευση στην 
εφημερίδα των ονομάτων που έχουν συνεισφέρει 
χρήματα. Έτσι όσοι δεν συνεισέφεραν θα είναι δα-
κτυλοδεικτούμενοι και καταδικασμένοι στην περι-
θωριοποίηση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των 
απερίσκεπτων ενεργειών και πρωτοβουλιών. 

Χ.Τ. 

Παράδοση Έργου
Σαραντάπορο 25/08/11 
Προς το δήμαρχο Κοιν: Δημοτικό Συμβούλιο
Κ. Δήμαρχε
Με την επιστολή μας αυτή, ως συντονιστική επιτροπή για την 

ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου Σαρανταπόρου, θέλουμε να 
σας γνωστοποιήσουμε ότι το χωριό μας ολοκλήρωσε και παρέδωσε 
στο κοινοτικό συμβούλιο (επιστολή παράδοσης…11931/25-8-11) 
το εξωτερικό δίκτυο άρδευσης καθώς και την ανακατασκευή της 
υδρομάστευσης.

Αυτό το φιλόδοξο έργο για μας, μπόρεσε να ολοκληρωθεί απο-
κλειστικά και μόνο από την εθελοντική προσωπική εργασία των κα-
τοίκων καθώς και την εθελοντική οικονομική τους εισφορά για να 
καλυφθεί το κόστος των 6.200€.

Στενοχωρηθήκαμε για την αδυναμία βοήθειας από την πλευρά 
σας, παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, αλλά δεν επι-
τρέψαμε η απογοήτευση αυτή να αναστείλει τις προσπάθειές μας. 
Αγοράσαμε 1.600μ μεγάλο λάστιχο Φ90 και μαζί με τα 2.300μ που 
μας είχαν παραχωρηθεί από τον Καποδιστριακό Δήμο Ιτάμου, καλύ-
ψαμε το σύνολο της διαδρομής, φτιάχνοντας ένα έργο στέρεο και 
ανθεκτικό για δεκαετίες.

Καταλαβαίνετε, πως για έναν μικρό ορεινό οικισμό των Αγρά-
φων, στις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι μας, δεν ήταν το πιο 
εύκολο πράγμα. Η θέληση, το πείσμα και η αποφασιστικότητα των 
κατοίκων έκαναν μια μεγάλη υπέρβαση, ένα μικρό θαύμα.

Η σημασία αυτού του ίσως μικρού έργου για το Δήμο αλλά 
μεγάλο και ουσιαστικό για μας, είναι σημαντική και πολυεπίπεδη, 
όπως καταλαβαίνετε.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να μπορέσετε να 
ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εθελοντών κα-
τοίκων όλου του Σαρανταπόρου.

η συντονιστική επιτροπή

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ 

Αυγέρης   Αποστόλης του Κων.............50
Αυγέρης   Ηλίας του Κων. ....................50
Αυγέρης   Κων/νος του Ηλ. .................25
Αυγέρης   Κώστας του Δημ. ................30
Αυγέρης   Νίκος του Φωτ. ...................50
Βούλγαρη   Αλεξάνδρα του Γεωρ. .......25
Βούλγαρη   Μαρία  του Ηλία ...............30
Βούλγαρη   Χρυσούλα του Ευαγγέλ. ....50
Βούλγαρης   Βάιος του Ευαγγέλ. .........50
Βούλγαρης   Γεώργιος του Κων. ...........50
Βούλγαρης   Γιώργος του Λουκά .........20
Βούλγαρης   Ηλίας του Γεωρ. ..............30
Βούλγαρης   Κων/νος του Νικ .............50
Βούλγαρης   Μήτσος του Γεωρ. ...........50
Βούλγαρης   Τάκης του Ηλ. .................50
Βούλγαρης   Χρήστος του Νικ. ............50
Βουρλιάς   Γεώργιος του Κων. .............30
Γάκη   Λιάνα του Θωμά ........................50
Γάκη   Ρούλα του Θωμά .......................50
Γάκης   Γιάννης  του Θωμά ...................50
Γάκης   Θανάσης .................................50
Γάκης   Θωμάς .....................................20
Γάκης   Μανώλης ................................20
Γάκης   Μήτσος ...................................20
Γάκης   Σεραφειμ ................................50
Γάκης   Χαράλαμπος ............................50
Γεροκώστας   Αποστόλης ....................60
Γεροκώστας   Γιάννης του Ευαγγέλ. .....50
Γεροκώστας   Ευάγγελος Ιερέας ..........50
Γεροκώστας   Κώστας του Απ. .............50
Γεροκώστας   Τάκης  του Απ. .............100
Γιαννουσάς   Δημήτριος ......................50
Γιαννουσάς   Φώτης ............................40
Δήμος   Γεώργιος  Ιερέας .....................50
Δήμος   Σπύρος...................................50
Εκκλησιαστικό συμβούλιο ................350
Εμμανουήλ   Γιάννης ...........................50
Ζαγκανάς   Θωμάς ...............................50
Θάνος   Γιώργος του Δημ. ....................30
Θάνος   Γιώργος του Φωτίου ...............50
Θάνος   Θωμάς και Βάσω του Γεωρ. .....50
Θάνος   Κων/νος του Ηλ. .....................50
Θάνος   Κων/νος του Φωτ. ..................40
Θάνος   Νίκος ......................................50
Θάνος   Περικλής του Δημ. ..................50
Θάνος   Τάκης του Περικ. ....................50
Θάνος  Κων/νος  του Γεωρ. .................50
Θάνου   Ευγενία του Φωτ. ...................50
Θάνου   Νίκη του Χρ. ...........................50
Θώμος   Γιώργος .................................50
Καραμέτου Σαββούλα ........................50

Κοντογιάννης   Γιώργος του Δημ. ........50
Κοντογιάννης   Γιώργος του Κων. ........30
Κοντογιάννης   Κων/νος του Δημ. .......50
Κοντογιάννης   Λεωνίδας ....................50
Κοντογιάννης   Μήτσος του Κων. ........50
Λάμπρου   Αρετή ................................50
Λάμπρου   Λάκης του Κων. ..................20
Λάμπρου   Μαρία ................................70
Λιάπη   Ολυμπία ..................................20
Λιάπης   Άγγελος ...............................500
Λίαπης   Αποστόλης  της Σοφίας .........20
Λιάπης   Δημήτριος της Σοφίας ...........30
Λίαπης   Ηλίας  της Σοφίας ..................50
Λιάπης   Ηλίας του Χρ. ........................40
Λιάπης   Κων/νος του Ηλ. ....................50
Λιάπης   Νίκος του Τάσου ....................50
Λιάπης   Τάκης του Κων. ......................10
Λιάπης   Τάσος ....................................50
Μακρής   Σπύρος του Νικ. ..................50
Μπόνου-Θάνου   Γλυκερία ..................30
Νάπας   Γιώργος του Κων. ...................50
Νάπας   Φώτης....................................50
Παπαγεωργίου   Κων/νος  Ιερέας ........50
Παπαγωργίου   Βασίλης ......................50
Παπαγωργίου   Γεώργιος.....................30
Πλατσιούρη   Φόνη .............................50
Σπανός   Αλέκος ..................................20
Σπανός   Βάιος ....................................50
Σπανός   Γιάννης .................................20
Σπανός   Κώστας του Βάιου .................50
Σπανός   Λεφτέρης .............................50
Σπανός   Σπύρος του Βάιου .................50
Σπανός   Τρύφων ................................50
Σπανός   Χαράλαμπος του Γεωρ. .........50
Σπανού   Στέλλα και Μαρία του Ευαγγ. 50
Σύλλογος Αποδήμων ........................300
Τουφεκούλας   Αθανάσιος...................20
Τσιτσιμπή   Βασιλική  του Γιάννη .........55
Τσιτσιμπή   Μάγδα  του Ηλία ...............20
Τσιτσιμπής   Βασίλειος του Γεωρ. ........50
Τσιτσιμπής   Βασίλειος του Ηλ. ............50
Τσιτσιμπής   Γεώργιος του Βασ. ...........20
Τσιτσιμπής   Γεώργιος του Ηλ. .............50
Τσιτσιμπής   Ηλίας του Γεωρ................50
Τσιτσιμπής   Θωμάς ............................50
Τσιτσιμπής   Κώστας του Λάμπρου ......50
Τσιτσιμπής   Λεωνίδας ........................20
Τσιτσιμπής   Στέφος ..........................100
Τσιτσιμπής   Ταξιάρχης .......................50
Τσιτσιμπής   Φώτης του Λάμπρου .......50
Χαλιανδρού   Μόρφω .........................30

Ονομαστική κατάσταση εισφορών
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1 Αντζέτας  πώληση (1763) ............................................... 10
2 Ανυφαντή  Δάφνη  (1764) ............................................... 15
3 Ανυφαντής  Κώστας  από  Αμερική (1296) (Δολλάρια) .... 50
4 Ασλάνη - Γίδα  Στέλλα  της  Ευθυμίας (1580) ................... 20
5 Αυγέρη  Ευμορφία (1034) ............................................... 10
6 Αυγέρη - Θέου  Περσεφόνη  του  Δημ. (1410) ................. 20
7 Αυγέρη - Φωτειάδη  Ελένη (1035) .................................. 10
8 Αυγέρης  Αντώνιος  του  Κων. (1601) .............................. 25
9 Αυγέρης  Γεώργιος  του  Αντων.(744) .............................. 10
10 Αυγέρης  Δημήτριος  του  Κων. (1602) ............................ 25
11 Αυγέρης  Λάμπρος  του  Αντωνίου (1807) ....................... 20
12 Αυγέρης  παπα-Κώστας - Ιερέας (1605) .......................... 20
13 Αυφαντής  Νικόλαος  του  Χρ. (1560) .............................. 20
14 Βαρελά - Κολέτση  Βούλα  του  Ιωάν. (1603) ................... 20
15 Βαρελάς  Γιάννης (Λούλης) (1808) .................................. 25
16 Βασιλάκης  παπα-Παναγιώτης  Ιερέας (995) ................... 30
17 Βασιλείου  Παναγιώτης  Ιατρός (997) .............................. 20
18 Βούλγαρη  Βιργινία  χήρα  Γεωργίου (1558) .................... 10
19 Βούλγαρη - Δημητροπούλου  Μάρθα  του  Νικ. (1548).... 20
20 Βούλγαρη  Χαρούλα  του  Γεω. (1562) ............................. 20
21 Βούλγαρης  Δημήτριος  του  Γεωργ. (1627) ..................... 10
22 Βούλγαρης  Δημήτριος  του  Κων. (1628) ........................ 10
23 Βούλγαρης  Κων/νος  του  Νικολ. (1647) ........................... 5
24 Βούλγαρης  Λάμπρος  του  Γεω. (1559)............................ 20
25 Βούλγαρης  Νικόλαος  του  Κων. (1629) .......................... 10
26 Βουρλιάς  Γεώργιος (840)   .............................................. 20
27 Βουρλιάς  Ηλίας  (1630) .................................................. 10
28 Βουρλιάς  Σωτήριος  από  Αμερική (1297) ...................... 50
29 Βρέκος  Σωτήριος  σύζ. Μαίρης Δήμου (1666) ................ 10
30 Γάκη  Ηλιάνα (1706) ........................................................ 20
31 Γάκη  Κική  του  Σεραφ. (837) ......................................... 15
32 Γάκη  Μαγδαληνή  σύζ. Σεραφ. (836) .............................. 10
33 Γάκη  Σωτηρία (1704) ..................................................... 20
34 Γάκης  Δημήτριος  του  Κων/νου (1812) .......................... 20
35 Γάκης  Νικόλαος  του  Κων. (1709) ................................... 10
36 Γάκης  Σεραφείμ  του  Λάμπρου (1388) ........................... 10
37 Γάκης  Χαράλαμπος (1386) ............................................. 15
38 Γεροκώστας  παπα-Βαγγέλης - Ιερέας (1643) .................. 10
39 Γιαννουσά  Αλεξάνδρα (1631) ......................................... 10
40 Γιαννουσάς  Δημήτριος (843) .......................................... 10
41 Γιαννουσάς  Νικόλαος - Ιερέας (1387) ............................. 40
42 Γρηγορόπουλος  Νίκος  από  Φουρνά (1037) ................... 20
43 Δήμας  Χρήστος  από  Κορωπί (1414).............................. 50
44 Δημητρακάκης  Κων/νος  του Φωτ. από Κλειτσό (924) .... 20
45 Δήμος  Αναστάσιος  του  Ηλία (1585) .............................. 10
46 Δήμος  Κων/νος - Δάσκαλος από Γερμανία (1587) ........... 25
47 Δήμος  παπα-Γιώργης (835) ............................................ 20
48 Δήμος  Χριστόδουλος  του  Ηλία (1654) .......................... 25
49 Δήμου  Αγορίτσα  του  Αναστ. (1667) .............................. 20
50 Δήμου  Ιουλία  του  Ηλία (1655) ...................................... 25
51 Δήμου  Κωνσταντίνα  του  Κων. από  Γερμανία (1586) ..... 25
52 Δροσίνης  Γεώργιος  από  Δάφνη (1713) ........................... 5
53 Ζέρβας  Νικόλαος  σύζ. Αικατερίνης (1398) .................... 25
54 Ζήση - Κρίγκου  Ζωή  του  Γεω. (1564) ............................ 15
55 Ζήση - Λιάπη  Γεωργία  του  Χρήστου (1421) ................... 30
56 Ζήση - Τσιλιμίγκα  Γιάννα  του  Χρήστου (1423) ............... 20
57 Ζήσης  Δημήτριος  του  Γεω. (1563) ................................. 20
58 Ζήσης  Χαράλαμπος (Μπάμπης) του  Χρ. (1420) ............. 20
59 Ζυγούρης  Ηλίας  από  Μολόχα (1817) ............................ 10
60 Θάνος  Γεώργιος  από  Σαραντάπορα (838) ..................... 10
61 Θάνος  Γεώργιος  του  Κων. (1384) .................................. 30
62 Θάνος  Δημήτριος  του  Ευαγγ. (1653) ............................. 30
63 Θάνος  Ευάγγελος  του  Ιωάνν. (1374) ............................. 30
64 Θάνος  Ιωάννης  του  Ευαγγέλου (1373) .......................... 50
65 Θάνος  Νικόλαος  του  Γεωργ. (1392) ............................... 15
66 Θάνος  Περικλής & Δημήτρης (1761) .............................. 20
67 Θάνου - Καραμανώλη  Ανδρονίκη  του  Κων. (1383) ........ 20
68 Θάνου - Μπόνου  Γλυκερία (1637) .................................... 5
69 Θάνου - Σπυροπούλου  Ευτυχία (1638) ............................. 5
70 Θάνου  Σωτηρία  του  Γεωργ. (1395)................................ 20
71 Θάνου  Χρυσούλα  του  Ευαγγέλου (1397) ....................... 20
72 Θεογιάννης  Πέτρος  από  Κλειτσό (1811) ........................ 10
73 Καλτσής  Χαράλαμπος  του  Ευαγγέλου (1620) ................ 20
74 Καραβάνα  Αλέκα  του  Δημητρ. (1801) ........................... 20
75 Καραβάνα  Κική  του  Δημητρ. (1802) ............................. 50
76 Καραβάνας  Κων/νος  του  Δημ. (1561) ........................... 20
77 Καραμέτος  Αναστάσιος  του  Γεω. (1565) .......................... 5
78 Καραμέτος  Βασίλειος  του  Δημ. (1581) .......................... 20
79 Καραμέτος  Γεώργιος  του  Αναστ. (1722) ........................ 10
80 Καραμέτος  Γεώργιος  του  Ηλ. από  Βόλο (1554) ............. 20
81 Καραμέτος  Γιάννης  του  Αναστασίου (1400)  ................. 20
82 Καραμέτος  Δημήτριος  του  Ιωάνν. (1545) ...................... 20
83 Καραμέτος  Δημήτριος  του  Κων. (1663) ........................ 20
84 Καραμέτος  Δημήτριος  του  Νικ. (1660) ......................... 20
85 Καραμέτος  Δημήτριος  του  Χρήστου (1621) .................. 20
86 Καραμέτος  Ελευθέριος  του  Ιωάν. (1568) ....................... 20

87 Καραμέτος  Ευάγγελος  του  Νικ. (1418) .......................... 25
88 Καραμέτος  Ιωάννης  του  Δημητρ. (1544) ...................... 20
89 Καραμέτος  Ιωάννης  του  Κων. (1584) ............................ 10
90 Καραμέτος  Ιωάννης  του  Χρήστου (1639) ...................... 20
91 Καραμέτος  Κων/νος  του  Γεωργίου (1623) ..................... 20
92 Καραμέτος  Κων/νος  του  Νικ. (1661) ............................. 20
93 Καραμέτος  Παντελής  του  Δημητρ. (1546) .................... 20
94 Καραμέτος  Σεραφείμ  του  Χρήστου (1607).................... 20
95 Καραμέτος  Χρήστος  του  Γεωργίου (1622) ..................... 20
96 Καραμέτος  Χρήστος του Γεω. & Περ. (1582) ................... 20
97 Καραμέτου  Αγορή (1757) .............................................. 10
98 Καραμέτου - Ασλάνη  Ευθυμία  του  Κων. (1609) ............. 20
99 Καραμέτου  Ελένη  του  Χρήστου (1588) ......................... 20
100 Καραμέτου - Ζαχαράκη  Φωτεινή  του  Βασ. (1664) ......... 30
101 Καραμέτου  Λύδια  του  Αναστ. (1567) ............................ 10
102 Καραμέτου  Μαρία  του  Σεραφ. (739) ............................ 20
103 Καραμέτου  Ρωξάνη  του  Αναστ. (1566) ......................... 10
104 Καραμέτου - Τσιαρέ  Αγορή  του  Χρ. (1608) ................... 20
105 Κατσούλη - Πολύζου  Ελένη (1375) ................................. 40
106 Κατσούλης  Αθανάσιος  του  Ηλία (740) ........................... 50
107 Κατσούλης  Γεώργιος  του  Κων. (1569)  .......................... 20
108 Κατσούλης  Ζήσης  του  Δημ. από  Καναδά (1752) ........... 50
109 Κατσούλης  Θεόδωρος  του  Νικ. (1553) .......................... 20
110 Κατσούλης  Κων/νος  του  Δημ. από  Βόλο (1574) ........... 20
111 Κατσούλης  Λεωνίδας  του  Ζήση (1571) ......................... 10
112 Κατσούλης  Νικόλαος  του  Δημ. (1570) ............................ 5
113 Κατσούλης  Νικόλαος  του  Δημ. Ιατρός (1575) ............... 40
114 Κατσούλης  Νικόλαος  του  Κων. (1717) ........................... 20
115 Κατσούλης  Χριστόδουλος  του  Δ. από Καναδά (1751) .... 50
116 Καφαντάρης  Γεώργιος  του  Κων. (1721) ........................ 20
117 Κόκκινος  Δημήτριος  του  Κων. (1651) ........................... 10
118 Κόκκινος  Ιωάννης  του  Δημ. (1708) ................................. 5
119 Κόκκινος  Κων/νος  του  Δημ. (999)................................. 20
120 Κόκκινος  Λάμπρος  του  Δημ. (1662) .............................. 10
121 Κόκκινος  Νικόλαος  του  Δημ. (1652) ............................. 10
122 Κόκκινος  Νικόλαος  του  Θωμά (1813)............................ 10
123 Κόκκινου - Αγγελίδη  Λαμπρινή (1551) ........................... 25
124 Κόκκινου  Μαρία  του  Κων. (1000) ................................. 10
125 Κόκκινου - Παλτόγλου Αγορή (1552) .............................. 25
126 Κοντογιάννης  Γεώργιος  του  Δημ. (1760) ......................... 5
127 Κοντογιάννης  Ευάγγελος  του  Γεωργ. (1658).................. 10
128 Κοντογιάννης  του  Κων. - του Δημ - Λεωνίδα (1759) ........ 5
129 Κοσμόπουλος  Διογένης  σύζ. Μαρίας (1394) .................. 20
130 Κούκου - Γιαννακάκου  Βούλα  του  Σωτ. (1409) .............. 10
131 Κουσάνα  Δήμητρα  του  Χριστοδ. (745) .......................... 20
132 Κουσάνα  Τζίνα-Βασιλική-Άγγελος του Βασιλ.(747) ........ 50
133 Κουσάνας  Γεώργιος  του  Κων. (1555) ............................. 20
134 Κουσάνας  Γεώργιος  του  Κων. (849)) ............................. 20
135 Κουσάνας  Ηλίας  του  Γεωργ. (1715) ................................. 5
136 Κουσάνας  Ηλίας  του  Κων. (1718) .................................. 10
137 Κουσάνας  Ιωάννης  του  Ηλία (1719) .............................. 20
138 Κουσάνας  Κων/νος  του  Γεωργ. (1701) .......................... 20
139 Κουσάνας  Κων/νος  του  Ηλία (1720).............................. 20
140 Κουσάνας  Κων/νος  του  Χριστοδ. (746) ......................... 20
141 Κουτής  Αλέξανδρος  του  Βάϊου (1378) .......................... 20
142 Κουτής  Βάϊος  του  Ευαγγ. (1377) ................................... 20
143 Κουτής  Ευάγγελος  του  Βάϊου Ιατρός (1579) .................. 20
144 Κωστόπουλος  Ανδρέας  από  Αμερική (1648)  .Δολλάρια 50
145 Λάμπρου  Γεώργιος  του  Κων. (1644) ................................ 5
146 Λάμπρου  Μαρία  του  Κων. (1645) ................................. 10
147 Λιάπης  Αθανάσιος  του  Αναστ. (1550) ........................... 20
148 Λιάπης  Αναστάσιος  του  Κων. (1642) ............................... 5
149 Λιάπης  Δημήτριος - Πρόεδρος  Νεράϊδας (1411) ............. 5
150 Λιάπης  Κων/νος  του  Ηλία (841) .................................... 40
151 Λιάπης  Νικόλαος  του  Αναστ. (1641) ............................. 10
152 Λιάπης  Νικόλαος  του  Δημητρ. (1399) ........................... 25
153 Λυρίτση  Αντιγόνη  του  Νικολ. (1612)............................. 10
154 Λυρίτση  Αποστολία  του  Νικολ. (1611) .......................... 10
155 Λυρίτση  Λαμπρινή  του  Νικολ. (1613) ........................... 10
156 Λυρίτσης  Γεώργιος  του  Νικ. (1659) ............................... 10
157 Λυρίτσης  Δημήτριος  του  Νικ. (1549) ............................ 20
158 Λυρίτσης  Νικόλαος  του  Αποστ. (1610) .......................... 10
159 Λυρίτσης  Νικόλαος  του  Γεωργ. (1656) .......................... 20
160 Μακρή - Κωστοπούλου  Γιάννα  του  Δημ. (1417) ............ 10
161 Μακρή  Μαρία  χήρα  Δημητρίου (1756)......................... 25
162 Μακρής  Απόστολος  του  Δημ. (1755) ............................ 25
163 Μακρής  Γεώργιος  του  Δημητρ. (1617) ......................... 10
164 Μακρής  Κων/νος  του  Χρήστου (1820) .......................... 10
165 Μακρής  Νικόλαος  του  Χρήστου (1819) ........................ 10
166 Μακρής  Χριστόφορος  του  Δημ. (1589) ........................ 20
167 Μαργαρίτη  Κωνσταντία  του  Κων. (1815) ...................... 20
168 Μαργαρίτης  Αθανάσιος  του  Κων. (1814) ...................... 20
169 Μαργαρίτης  Δημήτριος  του  Κων. (1376) ...................... 30
170 Μαργαρίτης  Λάζαρος  του  Κων. (1619) ......................... 10
171 Μαρκούση  Πελαγία (1036) ............................................ 10
172 Μητσάκη - Μαχά  Χρυσάνθη  του  Νικ. (1382) ................ 30

173 Μητσάκη - Ταξιάρχη  Αποστολία  του  Δημ. (1576) ......... 20
174 Μητσάκης  Γεώργιος  του  Ηλ. (1578) .............................. 20
175 Μητσάκης  Κων/νος  του  Δημ. (1665) ............................ 10
176 Μητσάκης  Νικόλαος  του  Ηλία (1712) ........................... 20
177 Μητσάκης  Νικόλαος  του  Σεραφ. (1577) ....................... 20
178 Μητσάκης  Σταύρος  του  Νικ. (1385) .............................. 20
179 Μονάντερος  Κων/νος  του  Δημητρ. (1716) .................... 20
180 Μονάντερος  Κων/νος  του  Πέτρου (998) ....................... 10
181 Μονάντερος  Πέτρος  του  Κων. (996).............................. 20
182 Μονάντερος  Σωτήριος  του  Ηλ. (1300) .......................... 20
183 Μονάντερος  Φώτιος  του  Πέτρου (1657) ......................... 5
184 Μονάντερος  Φώτιος  του  Πέτρου (994) ......................... 20
185 Μπακογιώργος  Ευάγγελος  από  Δάφνη (1396) .............. 10
186 Μπακόλα  Μαίρη (1573) ................................................. 25
187 Μπακόλα  Φρόσω  (1572) ............................................... 25
188 Μπαλτή - Κουτσουμπάνη  Ουρανία  του Βάϊου (1422) ..... 10
189 Μπαλτή  Πελαγία (839) ................................................... 10
190 Μπαλτή - Ραγκαβά  Αθανασία (1298).............................. 30
191 Μπαλτής  Γιάννης  του  Βάϊου (1590) ............................... 20
192 Μπαλτής  Δημήτριος  του  Στέλιου (1604) ....................... 30
193 Μπαλτής  Ηλίας  του  Σπύρου (1606) .............................. 50
194 Μπαλτής  παπα-Βάϊος - Ιερέας (1758) ............................ 20
195 Μπαλτής  παπα-Σωτήρης - Ιερέας  Νεράϊδας (1416) ....... 20
196 Μπαλτής  Παύλος  του  Σπύρου (1299) ............................ 30
197 Μπαλτής  Σπύρος  του  Αθαν. (1556) ............................... 20
198 Μπαλτής  Φώτης  του  Γεω. από Γερμανία (1583) ............. 20
199 Μπέλλος  Χρήστος  του  Αντωνίου (1809) ....................... 50
200 Μπούρχας  Ταξιάρχης (1816) .......................................... 20
201 Νάπας  Φώτης (845) ....................................................... 20
202 Ντερέκα - Παππά  Μαριγούλα (1543) ............................. 25
203 Ξενιάς  Τηλέμαχος  από  Κλειτσό (1810) .......................... 10
204 Πάνος  Γεώργιος  του  Χρήστου (1614) ............................ 20
205 Πάνος  Χρήστος  του  Ηλία (1615) ................................... 20 
206 Παπαγεωργίου - Αγγελή  Διαμάντω (846) ....................... 20
207 Παπαγεωργίου  Γεώργιος (842) ....................................... 20
208 Παπαγεωργίου - Μακρή  Σταυρούλα (847) ..................... 20
209 Παπαγεωργίου  παπα-Κώστας - Ιερέας (1640) ................ 10
210 Παπαγεωργίου  Χρήστος  του  Βασ. (1635) ...................... 30
211 Παπαστάθης  Γεώργιος (1547) ........................................ 10
212 Παππά  Ναυσικά - Φαρμακοποιός (1624) ........................ 20
213 Πλατσιούρη  Ευαγγελία  του  Γεωργίου (1668) ................ 50
214 Πλατσιούρη  Φόνη (848) ................................................. 10
215 Πλατσιούρης  Δημήτριος  του  Κων. (1650) ..................... 10
216 Πλατσιούρης  Κώστας - πρώην Πρόεδρος (1702)  ........... 20
217 Πλατσιούρης  Φίλιππος  του  Κων. (1703) ........................ 10
218 Ρέκκα-Τζανάκου Νίκη - Πρ. Συλ. Μαυρομμάτας (1393) .. 20
219 Σδράκας  Βάϊος σύζ. Όλγας (1707) .................................. 30
220 Σκουριά  Μαρία (1753) ................................................... 20
221 Σπανός  Δημήτριος (Μίμης) του  Κων. (1616) .................. 50
222 Σπανός  Θωμάς  του  Δημ. (1389) .................................... 20
223 Σπανός  Ιωάννης  του  Νικ. (921) ..................................... 10
224 Σπανός  Κων/νος  του  Βάϊου (1625)................................ 15
225 Σπανός  Σπύρος  του  Βάϊου (1626) ................................. 20
226 Σπανού - Κωνσταντίνου  Ζωή  του  Δημ. (1391) .............. 20
227 Σπανού  Μαρία  του  Δημητ. (1390) ................................ 20
228 Σπανού - Πεταλά  Γεωργία  του  Νικ. (922) ...................... 15
229 Σπανού - Ρούτση  Μαριγούλα (1806) .............................. 50
230 Σπανού - Σταθούλα  Σωτηρία (1805) .............................. 50
231 Σπανού - Τριανταφυλλοπούλου  Κική  του  Νικ. (923)...... 15
232 Σπινάσα  Ευανθία  του  Δημ. (1711) .................................. 5
233 Σπινάσα  Λένα  του  Λουκά (738) ..................................... 50
234 Σπινάσα  Μαριλένα  του  θεοδ. (1379) ............................ 20
235 Σπινάσας  Γεώργιος  του  Δημ. (1710) ............................... 5
236 Σπινάσας  Ηλίας  του  Βασιλ. (1381) ................................ 20
237 Σπινάσας  Ηλίας  του  Ιωάνν. (1419) .................................. 5
238 Σπινάσας  Θεόδωρος  του  Χρήστου (1380) ..................... 20
239 Σπινάσας  Λουκάς  του  Ιωάν. (737) ................................. 50
240 Τραχανής  Ηλίας  από  Καροπλέσι (1818) ........................ 20
241 Τρίκας  Γιάννης (1705) .................................................... 10
242 Τσιαμασιώτης  Χαράλαμπος  του  Κων. (1618) ................. 20
243 Τσιτσιμπής  Βασίλειος  του  Γεωργ. (1634) ....................... 10
244 Τσιτσιμπής  Γεώργιος  του  Ηλία (1632) ........................... 15
245 Τσιτσιμπής  Ηλίας  του  Γεωργ. (1633) ............................. 15
246 Τσιτσιμπής  Ηλίας  του  Στεφ. (1762) ............................... 20
247 Τσιτσιμπής  Κων/νος  του  Λάμπρου (1646) ..................... 30
248 Τσιτσιμπής  Σεραφείμ  του  Γεωργ. (1714) ....................... 50
249 Τσιτσιμπής  Χρίστος (844) ............................................... 50
250 Φλώρος  Κων/νος (1649) ................................................ 10
251 Χαλάτση  Βάσω  χήρα  Ηλία (1804) ................................. 50
252 Χαλάτση  Γιάννα του  Κων. (1415) ................................... 20
253 Χαλάτση  Λένα  του  Ηλία (1804) ..................................... 50
254 Χαλάτσης  Γεώργιος  του  Κων. (1413) ............................. 50
255 Χαλάτσης  Ηλίας  του  Δημ. (1557) .................................. 20
256 Χαλάτσης  Νικόλαος  του  Κων. (1412)............................. 20
257 Χαλιανδρού  Ευμορφία (1636) .......................................... 5
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις!
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●●● Ξεκινάμε τονίζοντας και 
πάλι την μεγάλης έκτασης δη-
μοσιότητα που σταθερά πλέον 
παίρνει η κυκλοφορία κάθε 
φύλλου της εφημερίδας 
μας… είναι πολιτιστικό γεγο-
νός αφού εφημερίδες και Blogs 
Καρδίτσας και Ευρυτανίας 
ανακοίνωσαν και πάλι, αυτό 
το καλοκαίρι, την κυκλοφορία 
του 115 τεύχους μας… Έκ-
πληξη μεγάλη νοιώσαμε όταν 
είδαμε αναρτημένο σε ιστοσε-
λίδα χωριού απόκομμα της 
στήλης μας!... Ναί στην ιστο-
σελίδα της Δαφνοσπηλιάς 
(Βελέσι) στις 3.8.11 υπήρχε 
αναρτημένο το κομμάτι της 
στήλης μας που μιλούσε για τα 
50ευρα, τους οργανοπαίχτες 
και το ΣΔΟΕ… με τίτλο: «Να 
ανησυχήσουμε ή να ευθυμή-
σουμε;»… και σχόλιο: «Το 
διαβάσαμε στο τελευταίο φύλ-
λο της εφημερίδας «Τα Χρονι-
κά της Νεράϊδας – Δολόπων» 
και μιάς και πλησιάζει και η 
δική μας Γιορτή Σταφυλιού, 
αναρωτιόμαστε: να ανησυχή-
σουμε (εάν ισχύει η πρώτη εκ-
δοχή) ή να ευθυμήσουμε (για 
τα όρια της λαϊκής φαντασίας 
και… φημολογίας (εάν ισχύει 
η δεύτερη εκδοχή);… Μπορεί-
τε να δείτε την ανάρτηση μπαί-
νοντας στην προαναφερόμενη 
ιστοσελίδα ●●● Μας έκανε 
μεγάλη εντύπωση αυτό γιατί η 
εφημερίδα μας δεν πηγαίνει 
στο Βελέσι… δεν την λαβαίνει 
κανένας εκεί… και όμως όχι 
μόνο την διαβάζουν μέσω 
ίντερνετ αλλά (αφού βρήκαν 
αυτό) την «ξεκοκαλίζουν» κιό-
λας… Φυσικό βέβαια αφού οι 
επισκέψεις στην ιστοσελίδα 
μας ξεπέρασαν τις 10.000… 
όλοι μπαίνουν να διαβάσουν 
την εφημερίδα μας… Μπράβο 
μας! ●●● Να αναφέρουμε εν-
δεικτικά πως την κυκλοφορία 
μας ανήγγειλαν: οι καρδιτσιώ-
τικες εφημερίδες «Νέος Αγών» 
και «Πρωϊνός Τύπος», η καρ-
διτσιώτικη ειδησεογραφική 
ιστοσελίδα «Karditsalive», η 
ιστοσελίδα «Πολιτιστική Ενη-
μέρωση Θεσσαλίας», οι ευρυ-
τανικές εφημερίδες «Ευρυτα-
νικός Παλμός» και 
«Ευρυτανικά Νέα», η ευρυτα-
νική ειδησεογραφική ιστοσε-
λίδα «Νέα της Ευρυτανίας» κ. 
ά. Τους ευχαριστούμε όλους 
θερμά ●●● Εκτός της εφημε-
ρίδας μας όμως μεγάλη δημο-
σιότητα πήρε αυτό το καλο-
καίρι το χωριό μας, η 
Νεράϊδα, και λόγω των πολ-
λών επισκέψεων επισήμων 
που είχαμε… καθένας που 
ανέβαινε πάνω κατεβαίνοντας 
στην Καρδίτσα έβαζε την επό-
μενη μέρα Δελτίο Τύπου (Δ. 
Τ.) στις εφημερίδες με φωτο-
γραφία… κανενός άλλου κα-
φενείου χωριού της Καρδίτσας 
δεν μπήκε φέτος η φωτογρα-
φία του στις εφημερίδες τόσες 
φορές όσες του δικού μας, του 
Γιάννη… Ανέβηκε ο κ. Ταλια-
δούρος (17.7.11), Δ. Τ. με φω-
τογραφία του καφενείου μας 
την επομένη… ανέβηκε ο Δή-
μαρχος κ. Παπαλός (19.8.11), 
Δ. Τ. με 2 φωτογραφίες του 
καφενείου μας την επομένη… 
ανέβηκε ο πολιτευτής κ. Παπ-

πάς (20.8.11), Δ. Τ. με 2 φωτο-
γραφίες του καφενείου μας 
την επομένη… να αναφέρουμε 
και τη δημοσιότητα που είχε 
το χωριό μας και λόγω των συ-
ναντήσεων, επισκέψεων, ενερ-
γειών για τον οδικό άξονα 
Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα… 
Πρωτοφανής δημοσιότητα, 
ελπίζουμε να μας βγεί σε καλό 
●●● Πέραν αυτών όμως να 
τονίσουμε κι εμείς από εδώ το 
ανέλπιστο και γι’ αυτό ενθαρ-
ρυντικό γεγονός, της παρουσί-
ας του Δημάρχου του καλλι-
κρατικού δήμου μας Καρδίτσας 
(των 57.000 κατοίκων) στη 
Λαϊκή Συνέλευση του χωριού 
μας… ο κ. Παπαλός ανέβηκε 
στη Νεράϊδα, ήρεμα και απλά 
άκουσε με προσοχή τα προ-
βλήματά μας και τις προτάσεις 
μας και μας διαβεβαίωσε να 
κάνει ότι μπορεί… Κατά την 
ταπεινή μας γνώμη αν φέτος 
το φθινόπωρο φτιάξει το τε-
χνικό στο Μέγα Ρέμα βελτιώ-
νοντας το δρόμο προς το Νε-
κροταφείο και στείλει μερικές 
μέρες το φορτηγό του δήμου 
να ρίξει χαλίκια στους δρό-
μους προς Σωτήρος και προς 
ΑηΛιά… θα είναι αυτό από-
δειξη πως δεν μας ξέχασε και 
ενδιαφέρεται πράγματι για 
λύση των προβλημάτων μας 
●●● Δρόμοι: Ευχάριστο και 
ενθαρρυντικό γεγονός φέτος 
το καλοκαίρι ήταν που έστω 
και με ρυθμούς χελώνας δού-
λευαν στο τμήμα Νεράϊδα – 
Τριφύλλα… λεπτομέρειες 
γιαυτά σε άλλες στήλες… η 
ουσία είναι πως δεν σταμάτη-
σαν εντελώς όπως αλλού… 
ελπίζουμε μέσα στο φθινόπω-
ρο να πέσει και η άσφαλτος 
●●● Για το τμήμα Νεράϊδα – 
Γιαννουσέϊκα ξεσηκώθηκαν 
και οι πέτρες όταν κυκλοφό-
ρησε η είδηση πως τα χρήματα 
που η στοιχειώδης λογική έλε-
γε να δοθούν σ’ αυτό πήγαν 
αλλού… οι συζητήσεις για το 
ζήτημα αυτό ήταν εξαντλητι-
κές όλο το καλοκαίρι… ο κύ-
ριος που με δελτίο τύπου του 
εξέφραζε δημοσίως την ικανο-
ποίησή του επειδή πήγαν τα 
χρήματα σε άλλο δρόμο θα 
αμειφθεί αναλόγως όταν στη-
θούν κάλπες… θα πέσει μαύ-
ρισμα ●●● Για το τμήμα Νε-
ράϊδα – Μαυρομμάτα του 
Παραμεγδόβιου ουδέν νεώτε-
ρον… πάλι καλά που άρχισε η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και το 
βάζει σταθερά στη λίστα της… 
τελευταίο βέβαια μετά από το 
Καρδίτσα – Άρτα … αλλά το 
βάζει… για να δούμε θα το βά-
λει ο κ. Αγοραστός και στη λί-
στα του ΕΣΠΑ; … τουλάχι-
στον την Γέφυρα Μέγδοβα; 
●●● Μια και το ’φερε η κου-
βέντα (για τον Καρδίτσα – 
Άρτα) σε συνέχεια των όσων 
γράφαμε για τους αγώνες Αρ-
γιθεατών και Αρτινών για το 
δρόμο τους… να συμπληρώ-
σουμε κάτι που διαβάσαμε 
πρόσφατα, μας έκανε εντύπω-
ση και το αναφέρουμε ως πα-
ράδειγμα προς μίμηση… Τον 
Ιούλιο (29.7.11) επισκέφθηκε 
την Άρτα ο πρωθυπουργός της 
χώρας μας… ο Σύλλογος λοι-
πόν Πηγιωτών Άρτας τον 

υποδέχθηκε δίνοντάς του υπό-
μνημα με δυο αιτήματα: την 
βελτίωση της επαρχιακής οδού 
Άρτας – Καρδίτσας και την 
ασφαλτόστρωση ενός δρόμου 
5 χλμ. από Πηγές Άρτας έως Ι. 
Μ. Σέλτσου… Εμείς κάναμε 
ποτέ ως τώρα κάτι αντίστοι-
χο;… Μήπως είναι καιρός να 
κάνουμε; ●●● Εκτός αυτού 
όπως διαβάσαμε τον Ιούλιο σε 
ερώτηση βουλευτή Καρδίτσας 
για την ολοκλήρωση του δρό-
μου Καρδίτσα – Άρτα απαι-
τούνται (μαζί με τη σήραγγα 
Τυμπάνου) 60.000.000 €!!! … 
ρωτάμε λοιπόν τους κ.κ. βου-
λευτές Καρδίτσας, ευρυτα-
νίας & Αιτωλοακαρνανίας: 
σύνδεση της δυτικής Θεσσα-
λίας με την Άρτα υπάρχει 
(όπως έχουμε γράψει δια μέσω 
Πύλης-Μεσοχώρας) ήδη με 7 
τούνελ… σύνδεση της δυτικής 
Θεσσαλίας με το Αγρίνιο πότε 
θα υπάρξει; Δεν πρέπει να έχει 
προτεραιότητα αυτή έναντι 
άλλων; ●●● Στα Βραγκιανά 
Αργιθέας όπως διαβάσαμε 
(24.8.11) έγινε γιορτή (πίτας) 
πλαστού!... μάλιστα για 3η συ-
νεχόμενη χρονιά με μεγάλη 
επιτυχία… προσφέρθηκε λέει 
πλαστός, ξυνόγαλο και τσια-
λαφούτι και το γλέντι με πα-
ραδοσιακή μουσική και χορευ-
τικά κράτησε ως το πρωΐ … 
ωραίες ιδέες ●●● Εδώ για τα 
γύρω χωριά μας δημοσιεύμα-
τα είδαμε πρόσφατα για το ξή-
λωμα των τσιμεντένιων κερκί-
δων που είχε στήσει ο Δήμος 
Ιτάμου στην πάνω πλευρά της 
πλατείας ραχούλας… το γε-
γονός κατάγγειλε (23.7.11) ο 
τέως δήμαρχος Ιτάμου, απά-
ντησε ο Δήμος Καρδίτσας, το 
ζήτημα μπήκε για συζήτηση 
μεταξύ των 60 θεμάτων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Καρδί-
τσας (8.9.11) αλλά πήρε ανα-
βολή ●●● Το προαναφερόμε-
νο Δ. Σ. το παρακολουθήσαμε 
Live μέσα από την ιστοσελίδα 
του Δήμου Καρδίτσας ως τα 
μεσάνυχτα αφού με 60 θέματα 
η συζήτηση ήταν μαραθώνια 
●●● Στο Καρπενήσι το σημα-
ντικότερο κοινωνικό γεγονός 
αυτού του καλοκαιριού ήταν 
φυσικά ο γάμος του πρώην 
Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώ-
στα Κοντογιώργου… ερχό-
ταν στο χωριό μας για θέματα 
Παραμεγδόβιου αλλά δεν φα-
νταζόμασταν πως ήταν εργέ-
νης… ήταν λοιπόν και το Σάβ-
βατο 20.8.11 με την παρουσία 
πολλών πολιτικών, αυτοδιοι-
κητικών και πλήθους κόσμου 
έγινε ο γάμος της χρονιάς στο 
Καρπενήσι… η νύφη είναι Ια-
τρός και ονομάζεται Μέλπω 
Γρηγοριάδη… το δε προσκλη-
τήριο του γάμου δημοσίευσαν 
στην πρώτη τους σελίδα όλες 
οι ευρυτανικές εφημερίδες… 
Να ζήσουν ●●● Μια και ανα-
φέρουμε το Καρπενήσι να 
πούμε πως το σκέπαστρο-
τούνελ στη θέση «Βράχος» 
του Βελουχιού (του οδικού 
άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλα-
στήρα) τελειοποιήθηκε… τα 
έργα τελείωσαν το καλοκαίρι 
στα περίπου 300 μ. και οι οδη-
γοί θα περνούν με ασφάλεια 
στο δύσκολο αυτό σημείο με 

τον γκρεμό χειμώνα – καλο-
καίρι… λόγω αυτών των έρ-
γων ήταν και πέρυσι το καλο-
καίρι κλειστός εκεί ο δρόμος 
●●● Στις ευρυτανικές εφημε-
ρίδες διαβάσαμε τον Αύγου-
στο πως τόσο ο δήμος Καρπε-
νησίου όσο και ο δήμος 
Αγράφων έδωσαν επιχορηγή-
σεις σε πολιτιστικούς συλλό-
γους χωριών τους… ο δικός 
μας δήμος δεν θα δώσει κάτι; 
●●● Αγαπητέ μας πρώην δή-
μαρχε Καρδίτσας: δυό ενστά-
σεις επί του Δελτίου Τύπου (Δ. 
Τ.) σας της 6.8.11: α) τα ονο-
μαζόμενα επί «Καποδίστρια» 
Δημοτικά Διαμερίσματα (Δ. 
Δ.) τώρα επί «Καλλικράτη» 
ονομάζονται Τοπικές Κοινό-
τητες (Τ. Κ.) β) επίσης όταν 
γράφουμε Δ. Τ. τις Τ. Κ. τις 
ονομάζουμε με το σωστό όνο-
μά τους… ήτοι: όπως π.χ. η Τ. 
Κ. Καροπλεσίου ονομάζεται 
σκέτο Καροπλεσίου και όχι Τ. 
Κ. Καροπλεσίου - Γιαννουσέϊ-
κων έτσι και η Τ. Κ. Νεράϊδας 
ονομάζεται σκέτο Νεράϊδας… 
Understand?... Μην ξαναδού-
με παραποιημένο το όνομα 
της Τοπικής Κοινότητάς μας 
από εκλεγμένο γιατί θα τον 
προσβάλλουμε άσχημα! ●●● 
Πυρκαγιές: Το έγραφε η Εφη-
μερίδα μας, το λέγαμε και στις 
συζητήσεις μας πως δεν πρέπει 
ποτέ να ανάβουμε φωτιά σε 
χωράφι μας… και όμως δυ-
στυχώς και ο οικισμός Σαρα-
νταπόρου και ο οικισμός Νε-
ράϊδας κινδύνεψαν από 
πυρκαγιά αυτό το καλοκαίρι!... 
Έλεος αγαπητοί χωριανοί… 
Ποτέ ξανά φωτιά σε χωρά-
φι!… Ιδίως κοντά στο χωριό! 
●●● Τέλη Ιουλίου δημοσιεύ-
τηκαν τα αποτελέσματα της 
Απογραφής πληθυσμού 
2011… πανελλαδικώς είμαστε 
λιγότεροι κατά 146.407 άτομα 
(απογράφηκαν 10.787.690 
άτομα φέτος το 2011 ενώ το 
2001 είχαν απογραφεί 
10.933.966 άτομα)… στο νομό 
Καρδίτσας είχαμε τεράστια 
μείωση… που μάλλον θα κο-
στίσει τουλάχιστον μια βου-
λευτική έδρα λιγότερη (από 5 
θα έχουμε 4 βουλευτές πλέ-
ον)… είμαστε 7.195 λιγότεροι 
από το 2001 (απογράφηκαν 
113.070 άτομα φέτος το 2011 
ενώ 120.265 άτομα το 2001)… 
αντίθετα στο νομό ευρυτανί-
ας είχαν αύξηση κατά 762 
άτομα (απογράφηκαν 20.280 
άτομα φέτος το 2011 ενώ 
19.518 άτομα το 2001)… στο 
χωριό μας ευτυχώς «διασωθή-
καμε» και θα βγάλουμε πάλι 
3μελές Τοπικό Συμβούλιο… 
και όχι μονομελές… Στην 
Κοινότητά μας Νεράϊδας 
απογραφήκαμε φέτος 324 άτο-
μα… 173 στον οικισμό Νεράϊ-
δας… 142 στον οικισμό Σαρα-
νταπόρου και 9 στον οικισμό 
Μεγαλάκκου… αυτά και ου-
δέν έτερον σχόλιον ●●● Γύρω 
από την αύξηση του κόστους 
έκδοσης της εφημερίδας μας 
επειδή έκοψαν την ταχυδρο-
μική ατέλεια όλων των πολι-
τιστικών εντύπων… έγιναν 
πολλές συζητήσεις το καλο-
καίρι στο χωριό… η ανάλυση 
του ζητήματος έδειξε πως η 

απόφαση δεν είναι και τόσο 
αθώα… η «κρίση» και ο «κίν-
δυνος χρεωκοπίας της πατρί-
δας» είναι πρώτης τάξεως δι-
καιολογία για το «πετσόκομμα» 
όλων εκείνων που δεν αρέ-
σουν (και εμποδίζουν την από-
λυτη κυριαρχία) της νεοταξίτι-
κης παγκοσμιοποίησης… δεν 
ανέχονται (αλλεργία τους πιά-
νει) να υπάρχουν ακόμα σε 
κράτη χωριά που να έχουν 
Συλλόγους, κι όχι μόνο αυτό 
αλλά να βγάζουν και εφημερί-
δες, κι όχι μόνο να βγάζουν 
αλλά να γράφουν μέσα σ’ αυ-
τές κείμενα κριτικά προς την 
(κάθε) εξουσία, να γράφουν 
αναδεικνύοντας την ιστορία 
τους, τις παραδόσεις τους, τα 
ήθη και έθιμά τους… πράγμα-
τα που τους κρατούν ενωμέ-
νους (δίνοντάς τους αίσθηση 
κοινότητας), πατώντας γερά 
στα πόδια τους, κοντά στις ρί-
ζες τους, με καθαρό μυαλό… 
Την ίδια στιγμή που αυτοί ρί-
χνουν κολοσσιαία κεφάλαια 
με στόχο να μας καθηλώσουν 
μπροστά σε μια τηλεόραση… 
η οποία επί 24ώρου βάσεως 
μεταδίδει συνεχώς σκουπίδια 
της υποκουλτούρας που κά-
νουν το μυαλό κουρκούτι… 
Το πρώτο βήμα ήταν το μαχαί-
ρι στις επιχορηγήσεις προς 
τους Συλλόγους… το δεύτερο 
είναι αυτό με το κόψιμο της 
ταχυδρομικής ατέλειας… το 
τρίτο δεν ξέρουμε ποιό θα εί-
ναι… αλλά να ξέρεις αγαπητέ 
αναγνώστη πως σύντομα θα 
απαγορέψουν εντελώς την έκ-
δοση εφημερίδων από Συλλό-
γους διαλύοντας και τους 
ίδιους τους Συλλόγους… θα 
βρούν αυτοί δικαιολογία… 
μακάρι να πέσουμε έξω στην 
εκτίμησή μας αλλά τα πράγ-
ματα φαίνεται να πήραν δυ-
στυχώς αυτό το δρόμο χωρίς 
επιστροφή ●●● Αξίζει τέλος 
να αναφέρουμε πως η ωραία 
ύλη του προηγουμένου φύλ-
λου της εφημερίδας μας, έδω-
σε αφορμή για πολλές συζητή-
σεις ιστορικού περιεχομένου 
το καλοκαίρι στο χωριό μας… 
Τα ιστορικά στοιχεία του 
1454 για το χωριό μας εντυπω-
σίασαν πολλούς… όπως και 
το κείμενο για την ετυμολογία 
της ονομασίας «Σπινάσα»… 
όπως και τα ιστορικά στοιχεία 
για το Μοναστήρι μας… όλα 
συζητήθηκαν… νοιώσαμε 
υπερήφανοι για την τόσο 
πλούσια ιστορία του αγαπημέ-
νου τόπου μας… ο δε «φιλί-
στωρ» μας είπε πως έχει συ-
γκεντρώσει πολλά ακόμα 
ιστορικά που θα δούν τη δημο-
σιότητα στα επόμενα φύλλα… 
αναμένουμε με ανυπομονησία 
τα ενδιαφέροντα ιστορικά που 
έχει συγκεντρώσει για το Κύ-
φου… στο επόμενο βέβαια 
τεύχος γιατί σε αυτό δύσκολο 
να χωρέσουν ●●● Εδώ όμως ο 
χώρος τελειώνει… τα υπόλοι-
πα σε τρείς μήνες… κοντά στα 
Χριστούγεννα… ως τότε ευ-
χόμαστε (εκτός από «καλά 
κουκουσομαζώματα») να εί-
μαστε όλοι καλά (υγεία και 
ξερό ψωμί) και να περάσουμε 
έναν ακόμα Καλό Χειμώνα. 

ΝερΑϊΔΙωΤηΣ

Ειδήσεις *** Σχόλια  ***Επισημάνσεις
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Νεραϊδιώτης ο νέος ηγούμενος 
του ιστορικού Μοναστηριού της Αγίας Λαύρας 

Στην ιστορική Ι. Μονή της Αγίας 
Λαύρας όπου στις 25 Μαρτίου 1821 ο 
Παλαιών Πατρών Γερμανός σήκωσε το 
λάβαρο της επανάστασης, ο νέος Ηγού-
μενος είναι χωριανός μας, Νεραϊδιώτης. 

Είναι ο πατήρ – Ευσέβιος κατά κό-
σμον Ιωάννης Σπανός, γυιός της Ιουλί-
ας και του Λάμπρου Σπανού (εγγονός 
του αείμνηστου Γιαννακού Σπανού). Ο 
αγαπητός χωριανός μας Γιάννης απο-
φοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών το 1993. Εκά-
ρη μοναχός στην Ι. Μ. Αγ. Λαύρας στις 
13.12.1994, λαβών το μοναχικό όνο-
μα Ευσέβιος. Στις 25.3.1995 χειροτονήθηκε Διάκονος ενώ στις 
5.6.1998 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος από τον Σεβ. Μητρ. Κα-
λαβρύτων κ. Αμβρόσιο, ο οποίος διακρίνοντας τις πνευματικές 
του ικανότητες τον προεχείρισε Πνευματικό στις 17.3.2004 και 
Αρχιμανδρίτη στις 25.3.2004. Η αδελφότητα της Ι. Μονής κατά 
τις εκλογές της 27.7.11 τον εξέλεξε παμψηφεί νέο Ηγούμενο και 
η ενθρόνισή του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13.8.2011. Την 
ημέρα αυτή πολλοί Νεραϊδιώτες πήγαμε στα Καλάβρυτα για την 
τελετή. 

Να αναφέρουμε τέλος ότι ο π. Ευσέβιος διακρίνεται για τα 
πνευματικά και ποιμαντικά του προσόντα, έχει πλούσια δραστηρι-
ότητα στην περιοχή των Καλαβρύτων και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα 
αγαπητός από το λαό της περιοχής αυτής.

Ευχόμαστε ο Θεός να στηρίξει τον (αγαπητό χωριανό μας) νέο 
Ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο στα νέα καθήκοντά του. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Κάθε χρόνο η τέλεση λει-
τουργίας, τουλάχιστον 
κατά την ημέρα εορτής 

του, στο εξωκκλήσι του Προ-
φήτη ηλία περιοχής σαραντα-
πόρου ήταν δεδομένη. Πα-
λαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη 
προσέλευση πιστών όχι μόνο 
στο συγκεκριμένο εκκλησάκι 
αλλά παντού, οι γενικότερες 
όμως συνθήκες και εξελίξεις 
έχουν αλλάξει καταστάσεις. 
στο συγκεκριμένο εκκλησάκι 
υπήρχε προσέλευση από τα 
γύρω χωριά όπως σαραντά-
πορο, Γιαννουσέϊκα, Καροπλέ-
σι, Αμάραντο. Μετά την Θεία 
Λειτουργία επακολουθούσε 
φαγοπότι, γλέντι και χορός 
παλαιότερα, όλες δε αυτές οι 
κινήσεις προσέδιδαν ένα ιδιό-
μορφο εορταστικό χαρακτήρα, 
συντελώντας έτσι στη συνέχι-
ση των εθίμων του τόπου μας. 
δυστυχώς εφέτος κάποιοι πέ-
ρασαν μια άλλη γραμμή βάζο-
ντας λουκέτο στο εκκλησάκι, 
και ανακοινώνοντας την Κυ-
ριακή προ του Προφήτη Hλία 
ότι η λειτουργία θα γίνει στο 
σαραντάπορο στο εκκλησάκι 
της Παναγίας.

Ο δρόμος για τον Προφήτη 
Ηλία ήταν καθαρισμένος και 
η προσέλευση θα γινόταν με 
αυτοκίνητο όπως κάθε χρόνο. 
Κάποια έξοδα από το Δήμο, για 
τον καθαρισμό του συγκεκρι-
μένου δρόμου που οδηγεί σ’ 
αυτό, πήγαν περίπατο. Κάποιοι 
ανημέρωτοι προσήλθαν εγκαί-

ρως νομίζοντες ότι τα πράγμα-
τα θα εξελίσσονταν όπως κάθε 
χρόνο. Δυστυχώς όμως βρή-
καν την πόρτα στον τοίχο και 
ούτε ψάλτη ούτε παπά προς 
δικαίωση του ποιητή:

 Εις το βουνό ψηλά εκεί
είν’ εκκλησιά ερημική.

Το σήμαντρό της δε χτυπά
δεν έχει ψάλτη ούτε παπά…

Επειδή μερικοί θέλουν να 
περάσουν την δική τους γραμ-
μή, υποβαθμίζοντας πρώτα 
τον Άγιο Κων/νο, το Nαό της 
ενορίας και μετά όλα τ’ άλλα 
εκκλησάκια, πρέπει να παρα-
μείνουμε αδρανείς; Θα θυσιά-
σουμε τα ήθη και τα έθιμά μας 
στο βωμό του ανταγωνισμού, 
ποιός θα κάνει την ωραιότερη 
Εκκλησία; Ο λιτός χαρακτήρας 
της θρησκείας μας δεν συνάδει 
με τα προαναφερόμενα.

Ας αφήσουν μερικοί το 
χωριό μας ήσυχο. Πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι Ναός 
ενοριακός στο Σαραντάπορο 
είναι ο των Αγίων Κων/νου και 
Ελένης και εκεί ανήκουν όλα 
τ’ άλλα εκκλησάκια. Η τέλεση 
λειτουργίας σ’ αυτά είναι επιβε-
βλημένη τουλάχιστον κατά την 
ημέρα της ονομαστικής τους 
εορτής έτσι ώστε να δικαιολο-
γούν την ύπαρξή τους και όσοι 
πιστοί προσέλθετε…

ΛΑΜΠρΟσ ΓΑΚησ
σΥΜΒΟΥΛΟσ ΤΟΠιΚησ 

ΚΟιΝΟΤηΤΑσ  ΝΕρΑϊδΑσ

Την πραγματοποιηθείσα στις 19/8/2011 εκδή-
λωση του συνδέσμου Αποδήμων στην πλα-
τεία του σαρανταπόρου, τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Παπαλός, 
ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιούκης και σύσσωμο 
το τοπικό συμβούλιο με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. 
δημ. Λιάπη. Επίσης στην εκδήλωση προσήλθε και η 
Βουλευτής Καρδίτσας κα. Θεοχάρη Μαρία, η οποία 
απεύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους. 
Υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση το δ.σ του συνδέ-
σμου δεν υιοθετεί συμπεριφορές που δε συνάδουν 
με το σκοπό της εκδήλωσης.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε επιβεβαί-
ωση από το Δήμαρχο, ότι εξακολουθεί να ισχύει η 
προεκλογική του δέσμευση, για αλλαγή του εσωτε-
ρικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού και αν συμ-
βαίνει το ίδιο για πρόσφατη δέσμευση για διάθεση 
1500 μέτρων λάστιχου άρδευσης, μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα. Επίσης ο πρόεδρος έθεσε και 
θέμα ελέγχου, συντήρησης επισκευής και επιμήκυν-
σης του εσωτερικού δικτύου άρδευσης. 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Δήμαρχος επιβεβαίωσε 
τις δεσμεύσεις του στο ακέραιο και πέραν αυτών, 
ο Δήμος θα αναλάβει τη συντήρηση, επισκευή και 
επιμήκυνση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου 
άρδευσης. Πρόσθεσε δε, ότι ο Δήμος δεν είναι επι-
χείρηση με όλα τα μέσα. Αυτά που έχει δεν μπορεί 
να τα διαθέτει αυθημερόν, διότι για οποιαδήποτε 
προμήθεια ή χρήση υλικού απαιτούνται διαδικασίες 
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθούν. 

Βέβαια εξήρε την προσφορά εθελοντικής ερ-
γασίας και συμμετοχής των κατοίκων στην αποπε-
ράτωση του εξωτερικού δικτύου άρδευσης. Ξεκα-
θάρισε, όμως, ότι όλες οι προσπάθειες και κινήσεις 
για έργα του χωριού να γίνονται μέσω του τοπικού 
συμβουλίου.

Επιπλέον είπε πως η ΣΑΤΑ φέτος είναι μειωμένη 
κατά πολύ και καθιστά απαγορευτική κάθε σκέψη 
για εκτέλεση έργων στο Δήμο. Επίσης ανέλυσε τα 
εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δή-
μος από τις αστοχίες του νέου σχεδίου διοικητικής 
μεταρρύθμισης και τις προσπάθειες που καταβάλ-
λονται για συμμάζεμα των οικονομικών. 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έσυρε πρώτος το 
χορό και παρέμεινε στην εκδήλωση για ώρες συνο-
μιλώντας με απόδημους και ντόπιους. Τελικά, κατά 
γενική ομολογία, η συνεστίαση – χορός σημείωσε 
επιτυχία, όμως, με αρνητικά οικονομικά αποτελέ-
σματα. Γι’ αυτό, όσα μέλη και φίλοι του Συνδέσμου 
θέλουν και μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά το 
Σύνδεσμο, ας απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ. 

Ευχαριστούμε όλους θερμά για τη συμμετοχή 
στην κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση που διορ-
γανώνει κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Αποδήμων στην 
πλατεία του οικισμού μας.

ΤΟ δ.σ ΤΟΥ σΥΝδΕσΜΟΥ ΑΠΟδηΜωΝ 
 σΑρΑΝΤΑΠΟρΟΥ ΚΑι ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Συνδρομές Συλλόγου Μεγαλάκκου
Α/Α Ονοματεπώνυμο  ................................ ΕΥρω
1 Αυγέρης Κων/νος .........................................20
2 Γιαννουσάς Γεώργιος  .................................10
3 Γιαννουσάς Γρηγόριος  ..................................5
4 Ζήση - Γιαννούλα του Παν.  .........................5
5 Ζήση - Λιάπη Γεωργία  ...............................20
6 Ζήση - Τσιλιμίγκα Γιάννα ...........................20
7 Ζήσης Κων/νος  ............................................20
8 Ζήσης Νικόλαος του Δημ.  ........................20
9 Ζήσης Σεραφείμ Ιερέας  ............................20
10 Κωστής Παντελής  .......................................20
11 Λάμπρου Γεώργιος  .....................................10
12 Λυρίτση - Λαμπίρη Γιάννα  .......................20
13 Λυρίτση - Μήνου Βασιλική  ......................20
14 Λυρίτσης Γεώργιος Ιερέας  ..........................5
15 Λυρίτσης Λάμπρος  .....................................20
16 Μακρής Νικόλαος  ..........................................5
17 Μακρής Σπυρίδων  ......................................10
18 Μαργαρίτη - Καφούση Ηλέκτρα ............20
19 Μαργαρίτη - Μπακαλάκου Αγαθή  ........20
20 Μαργαρίτης Γεώργιος  ...............................20
21 Μαργαρίτης Κων/νος του Αποστ.  .........10
22 Μαργαρίτης Χρήστος του Αποστ.  .........10
23 Μητσάκης Κων/νος  ....................................20
24 Μητσάκης Λουκάς  ......................................20
  Σύνολο: ........................................................ 370

σΥΝΕσΤιΑση ΑΠΟδηΜωΝ σΑρΑΝΤΑΠΟρΟΥ 

ο πατήρ – Ευσέβιος, κατά 
κόσμον ιωάννης Λ. σπανός

δίκτυο Οπτικών ινών  
και στα μέρη μας; 

Ένα μεγάλο έργο του ΟΤΕ βρίσκεται σε εξέλιξη 
που αφορά την εγκατάσταση δικτύου Οπτικών Ινών 
στα χωριά της περιοχής μας. Όπως διαβάσαμε στις 
εφημερίδες της Καρδίτσας το δίκτυο έχει φτάσει ήδη 
στο Καλλίθηρο, την Καστανιά και την ραχούλα. Περ-
νάει εκεί όπου βλέπουμε το σημάδι στην άκρη κατά 
μήκος της επαρχιακής οδού, που σκάφτηκε γι’ αυτό το 
λόγο. Σύμφωνα με Δ. Τ. (28.6.11) του κ. Β. Τσαντήλα, το 
έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΟΤΕ το 2006 επί 
δημαρχίας κ. Θ. Σκαμπαρδώνη με ουσιαστική στήριξη 

από τον τότε προϊστάμενο κ. Λ. Κατσιούλα. Η μελέτη 
συντάχθηκε από τον ΟΤΕ και παραλήφθηκε από το Δ. Σ. 
Ιτάμου το 2008, για εργασίες ύψους 189.000 €. Το έργο 
ανέλαβε ο εργολάβος κ. Παπαλίτσας, η κατασκευή του 
άρχισε το 2010 αρχικά από το Καλλίθηρο και τέλη Ιου-
νίου 2011 έφτασε όπως είπαμε στην Καστανιά και τη 
Ραχούλα. Πότε θα συνεχίσει το δίκτυο να ανεβαίνει 
από εκεί και πάνω; Άγνωστο. Φήμες λένε πως στη Νε-
ράϊδα θα έρθει από Καστανιά. Η ευρυζωνικότητα απο-
τελεί ένα σημαντικό εργαλείο για γρήγορο internet 
που θα προσφέρει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας 
και ανάπτυξης της περιοχής μας αφού αναβαθμίζει την 
ηλεκτρονική επικοινωνία. 

Κτηνοτροφικά και  
Τυροκομικά προϊόντα 

 ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 

 Δημήτριος Ν. Καραμέτος 
 Τηλ. 697 3501191

Χωματουργικές εργασίες 
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός 
Μάντρα στα Σαραντάπορα 

Υλικά πάράδιδοντάι άΥθηΜΕρον 

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

τηλ.: 2441 0 94527
κιν.: 697 332 4119 Κώστας  κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης 

Συνεργείο Αυτοκίνήτων 
 κόκκινος γεώργιος του κων. 

 εθνικής Αντιστάσεως 175 
 Περιστέρι   τηλ.: 210 5777336 

 Έλεγχος κτεο / κάρτα καυσαερίων / 
Φρένα / Αναρτήσεις / καθαρισμός Μπέκ / 
Βελτιώσεις κινητήρων / και ότι άλλη πλη-
ροφορία χρειαστείτε. 

Η Ευ. Μπακαλάκου είναι κόρη της Αγαθής Μαργαρίτη και εγγονή του Γεωργίου Μαργαρίτη
     Ο  Νίκος  είναι  γιός  του  Ιατρού  Μιλτιάδη  Ράγκου  από  τη  Βράχα, που  υπηρέτησε  πρώτος  

ως  Αγροτικός  Ιατρός  στην  ευρύτερη  περιοχή  μας  με  έδρα  το  χωριό  μας, τη  Νεράϊδα. Ο  Ηλίας  είναι  γυιός  του  Χρήστου  και  εγγονός  του  αείμνηστου  Αντώνη  Μπέλλου. 

ΕΓΚΑΤΑΛΕιψη ΕΞωΚΚΛησιΟΥ
ΠρΟΦηΤΟΥ ηΛιΑ σΑρΑΝΤΑΠΟρΟΥ 
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Εις μνήμην παπα-Γιάννη Ζήση 

Ο χωριανός μας παπα-Σεραφείμ Ζήσης μας έδωσε 
φωτοαντίγραφο της 7ης σελίδας της εφημερίδας 
«Οινιάδες» (φύλλο 51/Μάρτης-Απρίλης 2010), 
του Συλλόγου του χωριού Κατοχή Μεσολογγίου, 
την οποία του έστειλε η κα Ιουλία Σπ. Κρασσά 

από την Κατοχή Μεσολογγίου, στην οποία δημοσιεύονται επική-
δειοι λόγοι στον (αδελφό του) παπα-Γιάννη Ζήση, που έφυγε από 
κοντά μας πρίν περίπου ένα χρόνο στις 21.2.2010. Για να δείξει 
(όπως του είπε) πόσο αγαπούσαν τον παπα-Γιάννη και πόσο τιμούν 
την μνήμη του. Με την παράκληση αν είναι δυνατόν να δημοσιευ-
τούν και στη εφημερίδα μας. 

Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε τόσο χώρο, δεν μπορούμε να δη-
μοσιεύσουμε ολόκληρα τα κείμενα αλλά αποσπάσματα. Τονίζουμε 
δε πως όποιος θέλει να τα διαβάσει ολόκληρα μπορεί να μπεί στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου Απανταχού Κατοχιανών, στη διεύθυνση: 
www.oiniades.gr, όπου μπορεί να διαβάσει όλα τα τεύχη (όπως 
και αυτό 51/ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2010) της δίμηνης, 8σέλιδης, εφημερίδας 
«Οινιάδες». 

Η προαναφερόμενη εφημερίδα δημοσίευσε δυο επικήδειους. 
Τον ένα υπογράφει ο κ. Νικόλαος Μακρυκώστας και τον άλλο ο 
Θεολόγος Δ/ντής Γυμνασίου κ. Κων/νος Ε. Ρόμπολας. 

Ο κ. Νικόλαος Μακρυκώστας μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ιούλι-
ος 1977: Καθοριστική χρονική στιγμή, ορόσημο ψυχής, η γνωριμία 
μου με τον Πατέρα Ιωάννη. Έκτοτε, ως Ομογάλακτοι θεολογικώς, 
θεωρήσαμε εαυτούς, ως εν Χριστώ αδελφούς. Όντως ο πατήρ Ιωάν-
νης είχε ενδυθεί χιτώνα δικαιοσύνης. Χιτώνα τήρησης των εντολών 
του Θεού. Ευλαβής… Λευΐτης άξιος και Σαμαρείτης… Σπορέας 
του Λόγου του Θεού… Πολύκλαυστε και πολυώνυμε Πάτερ και 
τέκνο αγαπημένο των Κατοχιανών, τα θερμά μας δάκρυα είναι δρο-
σοσταλίδες στον καύσωνα της επώδυνης βιοτής σου, επιγής, συνά-
μα δε αιώνιες αποδείξεις αγάπης, τιμής και ευγνωμοσύνης, προς σε, 
τον άξιον ποιμένα και πνευματικόν… Οι σχέσεις Κατοχιανών και 
πατρός Ιωάννη, είναι εσαεί σχέσεις τέκνων προς πατέρα, σχέσεις 
ψυχής και καρδίας. Και αποτελεί τιμήν για τα τέκνα σου, ότι σε 
κρατούν κοντά, ώστε να αντλούν θάρρος και δύναμη στις δύσκολες 
και δαιμονόπληκτες εφορμήσεις της εποχής μας…». 

Ο Θεολόγος Δ/ντής Γυμνασίου κ. Κων/νος Ε. Ρόμπολας μεταξύ 
άλλων αναφέρει: «…Μετά τα εκκλησιαστικά γεγονότα του 1974 
ήρθε από την Παραμυθιά με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Παύλο. 
Ήρθε στην Κατοχή σαν ξένος. Τοποθετήθηκε στην ενορία μας, μας 
αγάπησε όμως πολύ κι εμείς τον αγαπήσαμε με τη σειρά μας… Το 
ενδιαφέρον του για τους πιστούς ανύστακτο και μοναδικό. Οργάνω-
σε τα κατηχητικά σχολεία. Ανέλαβε το φιλόπτωχο ταμείο της ενορί-
ας του Αγ. Δημητρίου, μέσα απ’ το οποίο με την συνδρομή ευσεβών 
κυριών βοηθούσε πολλές οικογένειες. Ώρες πολλές στο εξομολογη-
τήριο, δεχόταν μικρούς και μεγάλους με αγάπη. Χαιρόταν στη χαρά 
μας, καμάρωνε την πρόοδό μας, αλλά λυπόταν στις πτώσεις μας. 
Όμως πάντα με πατρική αγάπη βοηθούσε να επιστρέψουμε στην 
αγκαλιά του θεού-Πατέρα… Και τα τρία κατά σάρκα τέκνα σου, με 
άριστη μόρφωση, διακονούν το θέλημα του κυρίου και Θεού μας… 
Μεγίστη προσφορά στο Θεό και την κοινωνία… Το φιλόξενο χώμα 
της Κατοχής, δίπλα στο ναό που υπηρέτησες και που τόσο αγάπη-
σες, θα δεχθεί το σώμα, όπου επιστρέφει στη μητέρα γη απ’ όπου 
προήλθε, η αγιασμένη σου όμως ψυχή θα πάρει την θέση της κοντά 
στον Τριαδικό μας Θεό, γιατί εσύ με τη ζωή σου, τα θεάρεστα έργα 
σου, τους ανύστακτους πνευματικούς σου αγώνες έχεις ετοιμάσει… 
Αιωνία σου η μνήμη σεβαστέ μας πνευματικέ πατέρα Ιωάννη». 

στις 21 ιουνίου 2011 έφυγε 
πρόωρα από κοντά μας ο 
πολυαγαπημένος μας σύ-

ζυγος και πατέρας, Νίκος Κουσά-
νας, σε ηλικία 65 ετών. Γιός του 
Κωνσταντίνου Κουσάνα και της 
Βασιλικής Πριοβόλου, γεννήθηκε 
το 1946 στη Νεράϊδα 
δολόπων, όπου και 
έζησε τα παιδικά του 
χρόνια με την αγάπη 
των γονιών του και 
τη συντροφιά των 
αδελφών του ιουλία, 
δημήτρη, Χριστό-
δουλο, ηλία, Τασία 
και Γιώργο. 

Φοίτησε στο Γυ-
μνάσιο Καρδίτσας 
και εν συνεχεία εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως 
επαγγελματίας οδηγός. Το 1972 
παντρεύτηκε την Παναγιώτα Σι-
μιτζή και το 1974 απέκτησε τον 
γιό του. Υπήρξε λατρευτός σύ-
ζυγος και στοργικός πατέρας και 
για αυτό αποτελούσε υπόδειγμα 
άριστου οικογενειάρχη. Δούλεψε 
εντατικά και σκληρά για να προ-
σφέρει τα μέγιστα στην οικογέ-
νειά του και να δώσει στο γιό του 
την ευκαιρία να εξελιχθεί, όπως 
ο ίδιος επιθυμούσε αλλά δεν κα-
τάφερε. Παράπονο είχε στη ζωή 
του, που λόγω των κακών συγκυ-
ριών της εποχής, δεν του δόθηκε 
η ευκαιρία να σπουδάσει παρά 

τις μεγάλες του δυνατότητες, οι 
οποίες τον είχαν αναδείξει άριστο 
μαθητή. Έτσι, βοήθησε με όλη 
του την ψυχή να αποκτήσει ο γιός 
του ανώτατη μόρφωση στο εξω-
τερικό και πάντα δάκρυζε σε κάθε 
εκπαιδευτική αλλά και επαγγελ-

ματική του επιτυχία. 
Σε όλη του τη ζωή 

υπήρξε ο πιο αγαπη-
τός φίλος, ο πιο αγα-
πητός αδελφός, ο πιο 
αγαπητός θείος και 
συγγενής. Όχι τυχαία. 
Ήταν καλόκαρδος και 
συμπονετικός. Πά-
ντα ευχάριστος και 
με χιούμορ. Έτοιμος 

να εξυπηρετήσει και να βοηθή-
σει όποιον είχε ανάγκη. Με την 
ευφράδεια του λόγου που τον 
χαρακτήριζε άφηνε σε όλους τις 
καλύτερες εντυπώσεις και έμε-
νε αλησμόνητος. Δημιουργούσε 
παντού φίλους και όλοι είχαν να 
πούν μια καλή κουβέντα. Μεγάλη 
του αδυναμία τα παιδιά. Τα αγα-
πούσε και τα λαχταρούσε όσο τί-
ποτα άλλο. Δεν πρόλαβε όμως να 
χαρεί τα δυο του εγγόνια για τα 
οποία τόσο ανυπομονούσε. 

Η ζωή του φέρθηκε σκληρά. 
Στα 61 του χρόνια, τον βρήκε 
το 1ο εγκεφαλικό επεισόδιο και 
το σοκ ήταν μεγάλο για όλους. 
Αυτός ο ψηλός, δυνατός και για 
όσους τον γνώριζαν «άτρωτος» 

άντρας λύγισε. Και πάλι δεν το 
έβαλε κάτω. Με την αγόγγυστη 
βοήθεια της συζύγου του που 
πάντα ήταν στο πλευρό του, κα-
τέβαλε κάθε προσπάθεια ψυχική 
και υλική για την πολυπόθητη 
αποκατάσταση. Όμως η τύχη δεν 
του το επέτρεψε. Ενάμισι χρόνο 
αργότερα, το 2ο εγκεφαλικό επει-
σόδιο τον καθήλωσε στο κρεβάτι. 
Οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν. 
Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατά-
στασης δεν επέτρεψε βελτίωση. 
Η κατάληξη ήρθε και συγκλόνισε 
οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 
Πλέον αναπαύεται στο κοιμητή-
ριο Ζωγράφου. 

Έφυγε νωρίς χωρίς να προ-
λάβει να ξεκουραστεί ως συντα-
ξιούχος και να απολαύσει όσα 
δημιούργησε. Χωρίς να έχει τη δυ-
νατότητα να απολαμβάνει τη θέα 
στον Ευβοϊκό από το εξοχικό του 
και να επισκέπτεται την πολυαγα-
πημένη του Νεράϊδα, την οποία 
πάντα μνημόνευε και επαινούσε 
για την αξιοθαύμαστη φυσική της 
ομορφιά και για τις ωραίες ανα-
μνήσεις που του χάρισε. 

Ας τον αναπαύσει ο Θεός και 
ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει. 

Κάθε μέρα μας λείπει και πιο 
πολύ…

η οικογένειά του

Την Πέμπτη, 1/9/2011, απε-
βίωσε ο Κωνσταντίνος Νικ. 
Βουρλιάς νοσηλευόμενος 

στο Ν.ι.Μ.Τ.σ., στην Αθήνα σε 
ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία του έγινε την επό-
μενη στο νεκροταφείο της Αγ. 
Παρασκευής σε στενό οικογενει-
ακό κύκλο, κατόπιν επιθυμίας του 
εκλιπόντος.

Ο Κώστας γεννήθηκε στο Σα-
ραντάπορο, αλλά μεγάλωσε μα-
κριά από αυτό, διότι η φτώχια, η 
ανέχεια, η ταλαιπωρία και το αβέ-
βαιο μέλλον της εποχής εκείνης 
τον οδήγησαν στις παιδοπόλεις 
που λειτουργούσαν εκείνη την 
εποχή σε πολλές πόλεις της Ελλά-

δος υπό την σκέπη της τότε Βασί-
λισσας της Ελλάδος Φρειδερίκης.

Ο Κώστας αφού τελείωσε τις 
σπουδές που παρείχε η παιδόπο-
λη, σταδιοδρόμησε στο Στρατό, 
ως αξιωματικός Πυροβολικού. Απ’ 
όσες μονάδες και αν πέρασε μόνο 
καλά λόγια μπορεί να ακούσεις 
από προϊσταμένους και υφιστα-
μένους του. Επρόκειτο για ένα 
σοβαρό, εργατικό, αθόρυβο και 
λαμπρό αξιωματικό.

Με τη σύζυγό του Φούλα απέ-
κτησε τρία παιδιά, για τα οποία 
ήταν πολύ υπερήφανος. Η σύ-
ζυγός του και τα παιδιά του στά-
θηκαν στο πλευρό του μέχρι την 
τελευταία στιγμή της ζωής του.

Υπήρξε ένας εξαίρετος οικο-

γενειάρχης και στοργικός πατέ-
ρας. 

Ο Κώστας ήταν συμπαθής, σε-
μνός, τίμιος, ειλικρινής, εξαίρετου 
ήθους και χαρακτήρα και απολάμ-
βανε της αγάπης και εκτιμήσεως 
των συγχωριανών, φίλων και συ-
ναδέλφων. Αγωνίστηκε στη ζωή 
του σκληρά και τίμια και έφυγε 
από τη ζωή αφήνοντας πίσω του 
την ανάμνηση των αρετών του.

Τώρα που εγκατέλειψε οριστι-
κά αυτό τον κόσμο και λυτρώθηκε 
από το μαρτύριο της παρατετα-
μένης δοκιμασίας, θα παραμείνει 
στη μνήμη μας και στην καρδιά 
μας.

Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστε 
Κώστα.  Χ.Τ

Απεβίωσε η χωριανή μας 
Κωνσταντία ηλία Παπα-
δάκη, στις 7/6/2011, στην 

Καρδίτσα, σε ηλικία 65 ετών. η 
κηδεία της έγινε την επομένη στο 
σαραντάπορο, παρουσία συγγε-
νών, φίλων και χωριανών. 

Η Κωνσταντία γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Σαραντάπορο. Στη 
συνέχεια μετοίκησε με τους γο-
νείς της και τον αδελφό της στην 
Αθήνα. Όμως το πρώτο κτύπημα, 
ο χαμός του πατέρα, ήλθε πολύ 
νωρίς, με αποτέλεσμα η Κωνστα-
ντία και η μάνα της να επιστρέ-
ψουν στη γενέτειρα, το Σαραντά-
πορο, με μοναδικό στήριγμα τον 
αδελφό της Σεραφείμ. 

Φεύγοντας και η μάνα από τη 
ζωή, ο αδελφός της μερίμνησε, 
ώστε η Κωνσταντία να περάσει το 
υπόλοιπο της ζωής της κατά τον 
καλύτερο τρόπο, διότι η ίδια είχε 
την ατυχία να γεννηθεί σε μια πε-
ρίοδο εμπόλεμη που επικρατούσε 
το χάος, ο φόβος, ο τρόμος και η 
ανέχεια και όλα αυτά είχαν σημα-

δέψει την ψυχούλα της και χρειά-
ζονταν να έχει ιδιαίτερη προσοχή 
και φροντίδα για όλη της τη ζωή. 
Αυτά της τα προσέφερε μέχρι την 
τελευταία στιγμή της ζωής της, με 

καλοσύνη και απέραντη αγάπη, ο 
αδελφός της Σεραφείμ. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
σε σκεπάζει αγαπητή μας Κων-
σταντία.  Χ. Τ. 

Νικόλαος Κ. Κουσάνας 

Κωνσταντίνος Νικ. Βουρλιάς

Κωνσταντία Ηλ. Παπαδάκη 

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:

Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:

(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)

Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.

Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις 

απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δε-

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

Έλληνα το μνημόνιο 
σε έχει γονατίσει…
και μοιάζει με… «δαιμόνιο» 
μα ποιός να το ξορκίσει… 

Αφού σε βάλαν στο ζυγό 
Έλληνα σαν βουβάλι… 
θα δέχεσαι και «ραπισμό» 
κανείς μην αμφιβάλλει…

Πρέπει να μάθεις να τραβάς 
αγόγγυστα το κάρο… 
δεν περισσεύει πια παράς, 
κομμένο το τσιγάρο. 

Και μάζεψε… και μάζεψε… 
στο ΔαΝεισΤή να δώσεις
και πάλεψε… και πάλεψε… 
ώσπου να τα τεντώσεις! 

Μάζεψε δις, όσα μπορείς 
κι αυτά δεν επαρκούνε 
καπέλο κι άλλα έρχονται 
σ’ αυτά να προστεθούνε. 

Καρότο και μαστίγιο 
σε έχουνε ταράξει 
και άσπρη πια δεν φαίνεται 
η μέρα να χαράξει… 

Και γάϊδαρος να ήσουνα 
θαρρώ θα ’χες ψοφήσει, 
«δάγκωσε το σαμάρι σου» 
να βγείς από την κρίση! 

Παλεύεις πια ο δυστυχής 
το χρέος να ξοφλήσεις 
νομίζεις πως τελείωσες 
προτού σχεδόν αρχίσεις. 

Δουλεύοντας περιχαρής 
ως τα στερνά ακόμα 
τη σύνταξή σου θα χαρείς 
«κάτω από το χώμα»! 

Αυτά όμως δεν φτάνουνε 
μειώνουν τον μισθό σου 
κι απάντηση σου δίνουνε 
να κόψεις το λαιμό σου…!

Επίκαιροι Σατυρικοί Στίχοι 

ΓεωρΓΙοΣ ΑΝΤ. ΑυΓερηΣ
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑ: άρεταίειο  
νοσοκομείο. 
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά  
τόπους νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
δηΜητριοΣ  
ΓιάννοΥΣάΣ.
τηλΕφωνο: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπή-
κε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά, 
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικό-
τητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός 
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑ-
ΜΕΓΔΟΒΙΑ 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 Ελ-
λάδα. 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 ασφαλτόστρω-
ση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - 
Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν 
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το παρόν 116 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.160 αντί-

τυπα. 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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΔΙΑφΗΜΙΣΕΙΣ 
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν 
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την κα-
ταχώρηση όλων των διαφημίσεων. 
Ζητούμε την κατανόηση των επαγ-
γελματιών συγχωριανών μας. Οι 
διαφημίσεις τους θα δημοσιευτούν 
στο επόμενο φύλλο. 

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας   
Ο  Αριθμός  Λογαριασμού  στην  τράπεζα  είναι  ο  εξής: 

469 04 003010 33
Είναι  Λογαριασμός  όψεως, στην  Αγροτική  Τράπεζα  Ελλά-
δος  και  ανήκει  στον  Εξωραϊστικό & Μορφωτικό  σύλλογο  
Νεράϊδας δολόπων  Καρδίτσας, ιδιοκτησία  του  οποίου  είναι  
η  Εφημερίδας  μας.   
Παρακαλούμε  όσοι  βρίσκεστε  μακριά  και  θέλετε  να  προ-
σφέρετε  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  δί-
δεται  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)

ΥΛη ΜΕΧρι 5 ΝΟΕΜΒριΟΥ 

Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευ-
ση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 

5 Νοεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας 
μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο 
λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευ-
ταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο 
της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει πρίν τα Χριστούγεννα. Ευ-
χαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κόπηκε η ατέλεια των ΕΛΤΑ 

Καταδικάζουμε ρητώς, ανεπιφυλάκτως 
και αμετακλήτως (όπως και οι άλλοι Σύλ-
λογοι) την άδικη και σκληρή κοινωνικά 
και πολιτιστικά απόφαση των κυβερνώ-

ντων μας να κόψουν την ατέλεια που είχε από τα ΕΛΤΑ η Εφημε-
ρίδα μας. Αυτό σημαίνει πως ενώ ως τώρα για την ταχυδρόμηση 
κάθε τεύχους της Εφημερίδας μας θέλαμε περίπου 150 € τώρα 
θα θέλουμε δυστυχώς πάνω από 800 €!!!

Μέσα στο γνωστό σε όλους μας «μεσοπρόθεσμο» (Νόμος 
3986/11) υπάρχει το άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο παύουν 
να ισχύουν τα μειωμένα ταχυδρομικά τέλη από 1 Αυγούστου 
2011, για όλα τα πολιτιστικά έντυπα (Εφημερίδες Πολιτιστικών 
Συλλόγων). 

Πολιτισμός είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η 
οποία καθορίζει το μέλλον των κοινωνιών και δημιουργεί συν-
θήκες που βοηθούν στην εξέλιξη του κοινωνικού γίγνεσθαι 
προς το καλύτερο. 

Οι Πολιτιστικές Εφημερίδες στηρίζονται πρωτίστως στο με-
ράκι, την αγάπη και την αφιλοκερδή εργασία των μελών τους. 
Είναι κουραστική προσπάθεια συλλογική που σκοπό έχει την 
ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των πολιτών των Τοπικών Κοι-
νωνιών. 

Επειδή η παραπάνω απόφαση αποτελεί «βάναυση κοινωνι-
κή αδικία» Ζητάμε από τους Βουλευτές μας να πιέσουν ώστε να 
υπάρξει άμεση τροποποίηση της απόφασης και επιπλέον να 
ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις που θα στηρίζουν τα Πολι-
τιστικά Έντυπα και δεν θα τα «τιμωρούν» γιατί με τον τρόπο 
αυτό τιμωρούν τις Τοπικές Κοινωνίες.

δ. σ. ΕΞωρΑϊσΤιΚΟΥ & ΜΟρΦωΤιΚΟΥ σΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕρΑϊδΑσ 

10.000 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 τα μέσα σεπτεμβρίου 2011, 
οι επισκέπτες μας ξεπέρασαν τις 10.000. Συγκεκριμένα στις 
12.9.2011 ο αριθμός επισκεπτών ήταν ακριβώς 10.004. 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! 

Ανακοινώσεις 
Προέδρου  
Τ. Κ. Νεράϊδας 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι 
της Τοπικής Κοινότητας 

Νεράϊδας όπως: 

● Να προσέχουμε πως πετάμε 
τα σκουπίδια μας. Τα πληρώ-
νουμε με το κιλό και δεν πρέ-
πει 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. Οτι-
δήποτε 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 εκτα-
φές 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 δρο-
μολογίων αλλά για να έχουμε 
καλή συγκοινωνία πρέπει να 
συνεχίσουμε έτσι προτιμώντας 
το λεωφορείο. 

Τα παραπάνω αφορούν όλους 
τους οικισμούς μας. 

Σας εύχομαι Καλό Χειμώνα.

ο ΠροεΔροΣ 
Τ. Κ. ΝερΑϊΔΑΣ

ΔηΜηΤρηΣ Κ. ΛΙΑΠηΣ 

Λόγω  πληθώρας  ύλης  δεν  
χώρεσαν  σε  αυτό  το  τεύ-
χος  και  θα  δημοσιευθούν  

στο  επόμενο  τα  παρακάτω  κείμε-
να  με  τους  εξής  τίτλους: 

1. Ιστορικά  στοιχεία «Κύφου».
2. Περί  της  μάχης  «στ’ Παπαμι-
χάλη» συνέχεια…
3. Περί  της  ιστορίας  Σπινάσας  
συνέχεια…
4. Ματιές  στην  ιστορία  μας…

5. Δ. Τ. (21.4.11) του κ. Τσαντήλα  
για  παραμεγδόβιο.
6. Κείμενο (20.4.11) «Ευρυτανικού 
Παλμού» για παραμεγδόβιο. 
7. Μια  ιστορία  από  τον  πόλεμο  
της  Μικράς  Ασίας. 
8. Χαρ. Κατσιμήτρος / 5ον Σύ-
νταγμα Δυτικοθεσσαλών / Ύψω-
μα 731.
9. Σιγίλλιο  Μοναστηριού  Σπινά-
σας  του  1600. 

«Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – δολόπων» 

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 
(φύλλο 115) της εφημερίδας 
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας 

–δολόπων», που εκδίδει κάθε τρίμη-
νο ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός 
σύλλογος του ομώνυμου παραμε-
γδόβιου χωριού, της Νεράϊδας (σπι-
νάσας των Αγράφων), που βρίσκεται 
στα σύνορα Καρδίτσας και Ευρυτα-
νίας. 

Στις 16 σελίδες του νέου τεύ-
χους, μεταξύ άλλων, δημοσιεύονται 
ιστορικά στοιχεία του χωριού (ονο-
ματεπώνυμα κ. ά.) του 1454 από 
το φορολογικό κατάστιχο ΜΜ-10, 
ιστορικά στοιχεία του Μοναστη-
ριού της Σπινάσας, κείμενο περί της 
ετυμολογίας της ονομασίας Σπινά-
σα, κείμενα για τις οδικές συνδέσεις 
της περιοχής και άλλα πολλά.

Το φύλλο (όπως και τα προη-
γούμενα) μπορείτε να διαβάσετε 
μπαίνοντας στην ιστοσελίδα: www.
neraida-dolopwn.com. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά την 
προαναφερόμενη εφημερίδα καθώς 
και όλες τις άλλες εφημερίδες και 
ενημερωτικές ιστοσελίδες Καρδίτσας 
και Ευρυτανίας που με αυτόν περίπου 
τον τρόπο αναγγέλλουν την κυκλο-
φορία της εφημερίδας μας. Θερμά 
ευχαριστώ απ’ όλους μας. 
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δρόμος  σαραντάπορα – Μολόχα  

Oι  χωματουργικές  εργασίες διαπλάτυνσης για την ασφαλτό-
στρωση του  δρόμου  Σαραντάπορα – Μολόχα, όπως πληρο-

φορηθήκαμε, θα αρχίσουν σύντομα. Το  έργο  ανέλαβε  ο  γνω-
στός  μας  εργολάβος  κ. Γ. Κατσάκης. 
Περισσότερα  στο  επόμενο  φύλλο. 

Λόγω πληθώρας ύλης…


