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

Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου
● Να τελειώσουν οι μελέτες
● Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα
● Απαιτούμε πρόσβαση

● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα - Τριφύλλα
● Σε αθλία κατάσταση ο δρόμος για Μοναστήρι

Κ

Ε

αθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων
πιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, Ευτων χωριών της βόρειας Ευρυτανίας και
ρυτανίας και Καρδίτσας, που διέρχεται
της νότιας Καρδίτσας είναι να υπάρξει
ο οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης
επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να μπορεί να
Πλαστήρα, είναι αυτός να ολοκληρωθεί και αυτό
κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες τις μέρες του
θα γίνει με τη χρηματοδότηση του τελευταίου
χρόνου, στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
εναπομείναντος τμήματος από Νεράϊδα (διατης Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
σταύρωση) μέχρι τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου. Αυτό θα επιτευχθεί
(2 χλμ. πρίν). Περίπου 5 χλμ απόσταση. Το Κράμε την εδώ και τώρα κατασκευή της Γέφυρας
τος διέθεσε μέχρι τώρα, για τον σημαντικότατο
Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβαση! Να αρθεί ο
αυτό οδικό άξονα, πιστώσεις συνολικού ύψους
αποκλεισμός!
2.590.000 €. Με την διάθεση 1.000.000 € ακόμα,
Ενημέρωση καλή για τον παραμεγδόβιο
ο οδικός άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το
και τη γέφυρα Μέγδοβα είχαμε πρόσφατα από
μήκος του, από το Καρπενήσι μέχρι και τη Λίμνη
Χειμωνιάτικο τοπίο απ’ το γενέθλιο τόπο μας... το χιονισμένο ελατόδασος της
τις σχετικές επαφές που είχε ο δημοτικός σύμΠλαστήρα. Απαιτούμε να είναι το πρώτο σε προΜάρτσας... τα «Καυκιά» όπως φαίνονται απ’ το «Κρουσταλλάκι»...
βουλος και πρώην δήμαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσατεραιότητα έργο, που με τις πρώτες πιστώσεις
ντήλας, τις οποίες στη συνέχεια αναλυτικά θα
που θα έρθουν, να χρηματοδοτηθεί.
αναφέρουμε, ευχαριστώντας τον θερμά για τις
Στο μέσο της διαδρομής αυτής βρίσκεται το
«Στ’ Κύφ’» το 1454
ενέργειές του αυτές. Μάθαμε λοιπόν πως εγκρίθηκε η Οριστική
παλαιότερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής, το Μοναστήρι της
οιοί κατοικούσαν στο εγκαταλειμΓεωλογική Μελέτη της γέφυρας Μέγδοβα στη συνεδρίαση του
Σπινάσας, το οποίο πολλοί θέλουν να επισκέπτονται αλλά δεν
μένο σήμερα γειτονικό χωριό μας
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 25.10.11, ότι στην
μπορούν να πάνε με το Ι. Χ. τους. Ως πότε;
Κύφου πρίν από 557 χρόνια! Ένα χρόνο
επόμενη συνεδρίασή του θα εγκριθεί η Προκαταρκτική Μελέτη
Να αναφέρουμε τώρα τις σχετικές με τα τμήματα του οδιμετά της Άλωση της Κωνσταντινούποτης γέφυρας Μέγδοβα, ότι ο προϋπολογισμός της γέφυρας είναι
κού άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα, εξελίξεις που είχαμε το
λης! Και άλλα ιστορικά στοιχεία βρή700.000 € ενώ για να τελειώσει και να παραδοθεί η Οριστική Μεφθινόπωρο:
καμε για το θρυλικό αυτό χωριό και
λέτη του μήκους 8 χλμ τμήματος από Νεράϊδα μέχρι την γέφυρα
● Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, αν και ολοκληρώθηκαν
δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος της
απαιτείται συμπληρωματική πίστωση 200.000 € για την αμοιβή
όλες οι εργασίες και όλα ήταν έτοιμα για την ασφαλτόστρωΕφημερίδας μας.
του ιδιωτικού μελετητικού γραφείου. Τέλος ο κ. Τσαντήλας έκανε
ση, δυστυχώς η πολυπόθητη άσφαλτος δεν έπεσε το φθινόπωρο
Θα τα βρείτε στις σελίδες 6 και 7.
Συνέχεια στη σελίδα 5
Συνέχεια στη σελίδα 4

Π

Έκλεψαν την θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας Πελεκητής!

Κ

ρούσμα ιεροσυλίας είχαμε δυστυχώς και πάλι
το φετινό φθινόπωρο στα μέρη μας. Αυτή τη
φορά έκλεψαν την θαυματουργή εικόνα (1654 μ.
Χ.) της Παναγίας Πελεκητής απ’ την Καρύτσα, στις
10 Οκτωβρίου 2011. Να έχουμε «το νού μας» γιατί
όπως βλέπουμε τα πάντα κινδυνεύουν ανά πάσα
στιγμή.
Περισσότερα στη σελίδα: 8.

Τι θα γίνει με τους αναμεταδότες TV;

Η

εικόνα των τηλεοπτικών καναλιών τους τελευταίους μήνες είναι χάλια. Ο αναμεταδότης στη
«Φτερόλακκα» έχει βλάβη και η επισκευή του είναι
ασύμφορη. Ο πρόεδρος της Κοινότητας μας είπε
πως είμαστε στο σχετικό πρόγραμμα του Δήμου
Καρδίτσας και σύντομα θα μπεί νέος ψηφιακός αναμεταδότης όπως ήδη έγινε σε γειτονικά μας χωριά.
Παρακαλούμε πολύ αυτό να γίνει σύντομα, πρίν τα
Χριστούγεννα.
Περισσότερα στη σελίδα: 9.

Τι συμβαίνει με τα σταθερά τηλέφωνα
του ΟΤΕ στα χωριά μας;

Σ

οβαρό πρόβλημα είχαμε όλο το φθινόπωρο με
την σταθερή τηλεφωνική επικοινωνία μας. Κατά
την διάρκεια της συνομιλίας μια χάνονταν η φωνή
του ενός και μια του άλλου. Ελπίζουμε να αποκαταστάθηκε ήδη από τον ΟΤΕ το πρόβλημα. Επίσης ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουμε ίδιες καταστάσεις
και με τη ΔΕΗ μόλις αρχίσουν τα χιόνια.
Περισσότερα στη σελίδα: 8.

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ
του δρομολογίου της Δευτέρας

Α

ιφνιδιαστικά από 1.11.11 το ΚΤΕΛ Καρδίτσας
σταμάτησε να στέλνει λεωφορείο κάθε Δευτέρα μέχρι Νεράϊδα. Στέλνει πλέον μόνο Τετάρτη
και Παρασκευή. Όλοι απαιτούμε να διατηρηθούν
τουλάχιστον τα τρία (3) δρομολόγια την εβδομάδα
(Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή). Οι εκλεγμένοι
μας σε όλα τα επίπεδα να πιέσουν για την ανάκληση
της σκληρής και άδικης αυτής απόφασης.
Περισσότερα στη σελίδα: 8.

Διάρρηξη σε δυο σπίτια του χωριού μας

Κ

ρούσμα διάρρηξης (για πρώτη φορά στην
ιστορία της Νεράϊδας) είχαμε το φθινόπωρο
στο χωριό μας. Άγνωστοι μπήκαν σε δυο σπίτια ξημερώματα του Σαββάτου 12 Νοεμβρίου χωρίς να
γίνουν αντιληπτοί. Την υπόθεση ερευνά η Αστυνομία Καρδίτσας.
Περισσότερα στη σελίδα: 9.

Μ

Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

ε τις προσφορές όλων μας, τα έργα τόσο για το
νέο Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό
του Κοιμητηρίου του χωριού μας προχώρησαν ικανοποιητικά. Όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε)
έχει την οικονομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για να ολοκληρωθούν
τα προαναφερόμενα. Όποιος επίσης θέλει να μάθει
οτιδήποτε γι αυτά ας μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες: 3 και 12.

Π

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

αρά την αισιοδοξία που όλοι νοιώσαμε με
τα σχετικά δημοσιεύματα των αρχών Σεπτεμβρίου, για την γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα
– Καροπλέσι, δυστυχώς αυτή ακόμα δεν στήθηκε. Πότε επιτέλους θα στηθεί; Την χρειαζόμαστε
να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση!
Περισσότερα στη σελίδα: 8.

Να αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι!

Π

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

www.neraida-dolopwn.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο internet. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου θα βρείτε τα πάντα για τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. Στείλτε
δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας
μας. Ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται.

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

Καλά
Χριστούγεννα
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Χριστούγεννα άλλων εποχών…

Φ

έτος για να νοιώσουμε
το πνεύμα των Χριστουγέννων είπαμε να αναφέρουμε
(όπως και πέρυσι), πάλι μερικά
αποσπάσματα (τη συνέχεια και
το τέλος), από το ωραίο διήγημα «Στο Χριστό στο Κάστρο»
του κορυφαίου πεζογράφου μας
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Διαβάστε με προσοχή τα
αποσπάσματα... αλλάξτε στο νού
σας τα ονόματα αυτά με κάποια
άλλα παλαιών χωριανών μας…
και τις τοποθεσίες με κάποιες
του χωριού μας… και η εικόνα
θα είναι «άφατος»…
Είμαστε πρίν το 1900, στα
μέσα του 1800, το έτος (όπως ο
ίδιος γράφει) 186… (το έτος του
παλαιότερου εκλογικού καταλόγου του χωριού μας). Τα γεγονότα του διηγήματος διαδραματίζονται μια παραμονή Χριστουγέννων σε κάποιο χωριό. Αυτή τη
μέρα κυκλοφορεί η είδηση στο
χωριό πως κάποιοι συγχωριανοί
τους (βοσκοί & υλοτόμοι) έχουν
αποκλειστεί απ’ το πολύ χιόνι σ’
ένα δύσβατο βουνό.
Όπως λέει «απάν’ στο
Κάστρο, στ’ν πέρα
πάντα, στο Στοιβωτό
τουν ανήφορο». Όπου
εκεί υπάρχει και μια
παλιά εκκλησία, της
Γεννήσεως του Χριστού. Στο σπίτι του
παπά, λοιπόν μετά από
συζήτηση, αποφασίζουν να πάνε να τους
βρούν. Έτσι το απόγευμα μερικοί άντρες και γυναίκες κι ο παπάς μαζί ξεκινούν. Την ανάβαση
του δύσκολου μονοπατιού την
περιγράψαμε πέρυσι… Φέτος θα
αναφέρουμε εικόνες από τα όσα
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
χριστουγεννιάτικης λειτουργίας και το τι περιελάμβανε το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους
που όλοι μαζί έφαγαν εκεί ψηλά
μέσα στα χιόνια…
συγγραφέας τα περιγράφει
με τόσο ωραίο τρόπο που
συναρπάζουν… απολαύστε τα…
εκ του πρωτοτύπου…
Ὅταν ἔφθασαν εἰς τό Κάστρον καί εἰσῆλθον εἰς τόν ναόν
τοῦ Χριστοῦ, τόσον θάλπος
ἐθώπευσε τήν ψυχήν των, ὥστε
ἄν καί ἦσαν κατάκοποι, καί ἄν
ἐνύσταζον τινές αὐτῶν, ᾐσθάνθησαν τόσον τήν χαράν τοῦ νά
ζῶσι καί τοῦ νά ἔχωσι φθάσει
αἰσίως εἰς τό τέρμα τῆς πορείας
των, εἰς τόν ναόν τοῦ Κυρίου,
ὥστε τούς ἔφυγε πᾶσα νύστα καί
πᾶσα κόπωσις.
Οἱ αἰπόλοι, εὑρόντες ἐνασχόλησιν καί πρόφασιν ὅπως καπνίζωσι καθήμενοι καί ἐνίοτε ὅπως
ἐξαπλώνωνται καί κλέπτωσιν
ἀπό κανέναν ὕπνον τυλιγμένοι
μέ τές κάπες των παρά τό πῦρ,
εἶχον ἀνάψει ἔξω δύο πυρσούς,
τόν ἕναν ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ
βήματος, τόν ἄλλον πρός τό βόρειον μέρος. Ἐντός τοῦ ναοῦ ἡ
θερμότης ἦτο λίαν εὐάρεστος,
τῇ βοηθείᾳ τῶν ἔσωθεν καί ἔξωθεν πυρῶν.
Καί εἶχον σωρεύσει παμπόλλας δέσμας ξηρῶν ξύλων καί
κλάδων, οἱ ἐκεῖ καταφυγόντες
αἰπόλοι, μέ τάς ὀλίγας αἶγας καί

Ο

τά ἐρίφιά των, ὅσα δέν εἶχον
ψοφήσει ἀκόμη ἀπό τόν βαρύν
χειμῶνα τοῦ ἔτους ἐκείνου, οἱ
τραχεῖς αἰπόλοι, οἵτινες εἶχον
σώσει καί τούς δύο ὑλοτόμους
ἐκ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς χιόνος.
αί εἶτα ὁ ἱερεύς ἔβαλεν
εὐλογητόν καί ἐψάλη ἡ
λιτή τῆς μεγαλοπρεποῦς ἑορτῆς,
μεθ’ ὅ ὁ κύρ Ἀλεξανδρής ἤρχισε
τάς ἀναγνώσεις, καί ὅσοι ἦσαν
νυστασμένοι
ἀπεκοιμήθησαν
σιγά - σιγά εἰς τά στασίδια των
(Ἄ! ἔμελλον ἄρα τοῦ Προφητάνακτος οἱ θεσπέσιοι ὕμνοι ἀπό
ψαλμῶν νά καταντήσωσιν ἀνάγνωσις νυστακτική, καί ὡς ἀνάγνωσις νά παραλείπωνται ὅλως
ὡς φορτικόν τι καί παρέλκον!),
βαυκαλιζόμενοι ἀπό τήν ἔρρινον
καί μονότονον ἀπαγγελίαν τοῦ
κύρ Ἀλεξανδρῆ.
Ὁ ἀγαθός γέρων ἦτο ἐκ τοῦ
ἀμιμήτου ἐκείνου τύπου τῶν
ψαλτῶν, ὧν τό γένος ἐξέλιπε
δυστυχῶς σήμερον. Ἔψαλλε
κακῶς μέν, ἀλλ’ εὐλαβῶς καί
μετ’ αἰσθήματος. Καμία σχε-

Κ

δόν βυζαντινή νότα δέν ἔψαλλε ὀρθῶς, οὔτε μουσικῶς οὔτε
γραμματικῶς. Πότε μία καί ἥμισυ νότα τίς ἥνου εἰς μία, πότε
δύο καί ἥμισυ τάς διῄρει εἰς
τέσσαρα. Ἀλλά προκριτωτέρα ἡ
ἀμάθεια τῆς δοκησισοφίας…
Ἀλλ’ ὅτε ὁ ἱερεύς ἐξελθών
ἔψαλλε τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί,
ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε
αἱ μορφαί τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν
ὡς νά ἐφαιδρύνθησαν εἰς τούς
τοίχους˙ «Ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καί
ὁ κύρ Ἀλεξανδρής ἐνθουσιῶν
ἔλαβε την ὑψηλήν καλάμην καί
ἔσεισε τόν πολυέλεον μέ τάς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας. «Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως
ἐκεῖ», κ’ ἐσείσθη ὁ ναός ὅλος
ἀπό τήν βροντώδη φωνήν τοῦ
παπα-Φραγκούλη μετά πάθους
ψάλλοντος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις
λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι», καί οἱ ἄγγελοι
οἱ ζωγραφιστοί εἰς τούς τοίχους,
ἔτειναν τό οὖς, ἀναγνωρίσαντες
οἰκείον αὐτοῖς τόν ὕμνον. Καί
εἶτα ὁ ἱερεύς ἐπῆρε καιρόν καί
ἤρχισε νά προσφέρῃ τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως.
ἴφνης ἠκούσθησαν φωναί
ἔξωθεν τοῦ ναοῦ. Ἐξῆλθον
τινές τῶν ἀνδρῶν νά ἴδωσι τί
τρέχει. Ἐξῆλθε κ’ ἡ θειά τό
Μαλαμώ, κι ὁ κύρ Ἀλεξανδρής ἔμεινε μέ τά γυαλιά εἰς τά
ὄμματα βλέπων πρός τήν θύραν
ἀριστερά του, καί διέκοψεν τήν
ψαλμῳδίαν του. Ὁ παπάς ἔρριψεν αὐστηρόν βλέμμα πρός τόν
ψάλτην καί τόν ἐκάρφωσεν εἰς
τήν θέσιν του.
Τάς φωνάς εἶχον ρίξει ὁ εἷς
τῶν αἰπόλων καί ὁ εἷς τῶν ὑλο-

Α

τόμων, οἵτινες ἔτυχον καθήμενοι
παρά τόν πυρσόν, ἀνατολικώς
τοῦ ναΐσκου. Διά τῶν φωνῶν
τούτων εἶχον ἀπαντήσει εἴς τινάς
κραυγάς ἐλθούσας ἀπ’ ἀντικρύ.
Σ.Σ. Ήταν κάποιοι άλλοι
άνθρωποι που κινδύνευαν και
ζητούσαν βοήθεια, μέσα στη
νύχτα, δεν θα πούμε ακριβώς
που, για να μην χαλάσουμε την
ορεινή εικόνα μας… έτσι λοιπόν
άλλοι πήγαν απέναντι για βοήθεια και άλλοι έριχναν ξύλα στις
φωτιές του προαυλίου…
Ο μεγάλος πεζογράφος μας,
λέει στη συνέχεια:
Ὅλοι σχεδόν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι εἶχον ἐξέλθει τοῦ ναοῦ.
Ἔμειναν μόνοι ὁ ἱερεύς, ὅστις
ἐκρατεῖτο ἀκλόνητος εἰς τό χρέος του, ἑτοιμαζόμενος νά προσέλθῃ εἰς τήν προσκομιδήν, καί
ὁ ψάλτης κύρ Ἀλεξανδρής, τόν
ὁποῖον ἐκράτει ἐκεί τό βλέμμα
τοῦ ἱερέως.
ἱερεύς ἐβράδυνεν ἐπίτηδες
εἰς τήν Πρόθεσιν, κ’ ἐμνημόνευσε τήν νύκταν ἐκείνην ὅλα
ὅσα ὀνόματα εἶχεν ἀποθαμένα, οὐ μόνον τά ἰδικά
του καί τῶν ἐλθόντων πανηγυριστῶν, ἀλλά καί ὅλων
τῶν ἐνοριτῶν του, οὐ μόνον
ὅσα εἶχε γραπτά, ἀλλά καί
ὅσα ἐκ μνήμης ἐγνώριζεν˙
ἐγνώριζε δ’ ἐκ μνήμης ὅλα
τά ὀνόματα τῆς πολίχνης,
ἀποθαμένα καί ζωντανά…
Παρῆλθεν ὀλίγη ὥρα˙ ὁ
ἱερεύς ἀργά – ἀργά ἐμβῆκεν
εἰς τήν λειτουργίαν, ἐλπίζων νά
ἤρχοντο ἐν τῷ μεταξύ καί οἱ
ἀπόντες. Ἀλλά ψυχή δέν ἐφαίνετο. Τέλος, εἰς τό «Μετά φόβου Θεοῦ», ἐπέστρεψαν πρώτοι
οἱ τελευταῖοι ἐξελθόντες πρός
ἐπισκόπησιν… Ἔφθασαν ὅλοι
ἀκριβώς ὅπως ἀσπασθῶσι τάς
εἰκόνας καί λάβωσι τό ἀντίδωρον…
Σ. Σ. Αφού τελείωσε η Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία και
έσωσαν και τους συνανθρώπους
τους που κινδύνευσαν στη συνέχεια κάθισαν να φάνε όλοι μαζί
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι,
το οποίο περιγράφει ως εξής:
φεξεν ὁ Θεός τήν χαρμόσυνον ἡμέραν, καί οἱ
αἰπόλοι ἐφιλοτιμήθησαν νά
σφάξωσι καί νά ψήσωσι δύο
τρυφερά ἐρίφια, ἐνῷ οἱ δύο ὑλοτόμοι εἶχαν φέρει ἀπό τό βουνόν
πολλάς δωδεκάδας κοσσύφια
ἁλατισμένα… καί ὁ Κωσταντής
ἀνεβίβασε δύο ἀσκούς γενναίου οἴνου καί ἕν καλάθιον μέ
αὐγά καί ἡμίσειαν δωδεκάδα
ὄρνιθας… Καί ἔφαγον πάντες
καί ηὐφράνθησαν, ἑορτάσαντες
τά Χριστούγεννα ἐκείνα μετά
σπανίας μεγαλοπρεπείας ἐπί τοῦ
ἐρήμου καί χιονοσκεποῦς ἐκείνου βράχου.
Τήν ἐπαύριον ὁ ἄνεμος ἐκόπασε, τό ψῦχος ἠλαττώθη πολύ,
κ’ ἐπωφελούμενοι τήν ἀνακωχήν τοῦ χειμῶνος, ἀπεφάσισαν
ν’ ἀπέλθωσιν.
Τέλος εδώ. Αγαπητοί συγχωριανοί και αναγνώστες ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους:
Καλά Χριστούγεννα.

Ὁ

Ενισχύσεις για Εφημερίδα
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)......................................................Ευρώ
Ανυφαντή - Κολτσίδα Ελένη του Αθαν. (1768).........................20
Ανυφαντή - Σκρέκου Ευθυμία (1426) ..........................................15
Ανυφαντής Ξενοφών από Σουηδία (1427)...............................25
Αυγέρης Σεραφείμ από Νέο Κρίκελλο Φθ. (1042).................20
Βούλγαρης Ηλίας του Κων. (1724)................................................10
Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία (1821)..........................................10
Δήμος Ηλίας του Δημ. & της Μάρθας (1765)..........................10
Ευσταθίου Ευανθία από Αμάραντο (1593)...............................10
Ζήσης Ηλίας του Γεωργ. (1827).....................................................20
Ζήσης παπα-Σεραφείμ - Ιερέας (1822) . .....................................20
Θάνος Φώτης (Λογαριασμό Τράπεζας).......................................20
Καραμέτος Γεώργιος από Άγ. Σεραφείμ Φθ. (1041)...............20
Καραμέτος Γεώργιος από Αγ. Τριάδα Φθι. (1039)...................20
Καραμέτος Ηλίας από Αγ. Τριάδα (1038)...................................20
Καραμέτου Αλεξία του Γεωργ. (1040).........................................20
Καρύδα Παναγιώτα του Ηλ. από Καροπλέσι (1428).............20
Κατσούλη Δέσποινα του Λευτέρη (1901)..................................20
Κιτσάκης Παναγιώτης (850)..............................................................50
Κουσάνα - Κυριάκη Τασία του Κων. (1592)...............................20
Λυρίτσης Γεώργιος του Αντωνίου (926).....................................20
Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Ευαγγ. (1767)..............................15
Μαργαρίτης Ευάγγελος σύζ. Σοφίας (1766)..............................15
Μαρκούσης Παναγιώτης - Ιερέας από Κλειτσό (1826).........20
Μπακούλας Στέλιος από Καροπλέσι (1425).............................20
Μπαλτή Ελένη του Ηλία από Κλειτσό (1825).........................10
Μπαλτής Κώστας του Γεω. από Βόλο (1902)...........................20
Μπέλλος Σταύρος του Κων. από Καροπλέσι (1723).............10
Μπερμπερής Παύλος από Καροπλέσι (1424)..........................15
Ντερέκα - Παπαλοπούλου Μάρθα (1823)...................................10
Πλατσιούρη Έλλη του Φίλιππα (1429)........................................10
Σαμαράς Άλκης από Κορίτσα Κλειτσού (1824).......................10
Σάνδαλου - Μαρή Βασιλική (Βίκη) του Δημ. (1769).................20
Σπανός Ιωάννης από Σαραντάπορα (1594)..............................10
Τσιτσιμπή Μάγδα του Ηλία (1669)...............................................15

Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται με Λογιστικά και Φοροτεχνικά. Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις
Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π.

Ἔ

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

Η χωριανή μας καθηγήτρια Αγγελική Μπέλλου (κόρη του Γιάννη Α. Μπέλλου)
παραδίδει κατ’ οίκον φιλολογικά μαθήματα (Αρχαία, Νέα Ελληνικά κ.λ.π.) σε μαθητές.
Διαμένει στην περιοχή Ηλιούπολη της Αθήνας.

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

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800
www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Πηνελόπη και ο Παναγιώτης
Αυγέρης, γυιός της Σταματούλας
και του Σεραφείμ Αυγέρη, απέκτησαν κοριτσάκι (το 1ο τους παιδί),
την Κυριακή 8 Μαΐου 2011, στο Νέο
Κρίκελο Φθιώτιδας, όπου αυτοί και
οι γονείς τους διαμένουν.
● Η Ιωάννα και ο Δημήτρης Καραμέτος, γυιός του Νίκου Καραμέτου, (εγγονός της Αγορής και του
Κώστα Δ. Καραμέτου), απέκτησαν
αγοράκι, την Πέμπτη 18 Αυγούστου
2011, στον Βόλο όπου διαμένουν.
● Ο Χρήστος και η Στέλλα Ασλάνη – Γίδα, κόρη του Λεωνίδα και
της Ευθυμίας (εγγονή της Χάϊδως
και του αείμνηστου Κώστα Β. Καραμέτου – του αξέχαστου «Κώτσιου τσ’
Νίτσας»…), απέκτησαν κοριτσάκι
(το 2ο παιδί τους), την Πέμπτη 15
Σεπτεμβρίου 2011, στο Βόλο όπου
διαμένουν.
● Η Αικατερίνη και ο Δημήτρης
Λιάπης, Πρόεδρος Νεράϊδας, γυιός
της Μαρίας και του Κώστα Λιάπη,

(εγγονός του Γιάννη Μακρή και του
Δημήτρη Λιάπη) απέκτησαν αγοράκι, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011,
στην Καρδίτσα.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Αφροδίτη και ο Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Ζήσης, γυιός της Χρυσάνθης και του αείμνηστου Χρήστου
Ζήση, βάπτισαν το κοριτσάκι τους
με το όνομα Ελένη, την Κυριακή 12
Ιουνίου 2011, στον Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονα, στην Καρδίτσα όπου
και διαμένουν.
● Η Πηνελόπη και ο Γιώργος Θάνος, γυιός του Κων/νου Θάνου (από
τα Σαραντάπορα), βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα Παναγιώτης,
την Κυριακή 21 Αυγούστου 2011,
στον Καραβόμυλο Φθιώτιδας, όπου
και διαμένουν.
● Ο Ηλίας και η Νικολέτα Καραμέτου – Βούλγαρη, κόρη του Γεωργίου Καραμέτου (απόγονος του

Χωριανός μας Ιατροδικαστής
Ο Δημήτριος Μπέλλος, γυιός της Ασίμως και του Λάμπρου Μπέλλου (εγγονός των αείμνηστων Βασιλικής και
Αντώνη Μπέλλου), την 1 Δεκεμβρίου 2011 εισήλθε στην
Πανεπιστημιακή Σχολή Ιατρικής Αθηνών, στο Λαϊκό Νοσοκομείο (Γουδί), στην ειδικότητα του Ιατροδικαστή.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία ευχόμαστε
στον αγαπητό χωριανό μας νέο επιστήμονα.
Πήρε Πτυχίο
Το Πτυχίο της, Μεταφραστών και Διερμηνέων, από
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έλαβε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών της, η χωριανή μας Μαρία Καραμέτου, κόρη της Εφης και του Γιώργου Καραμέτου (εγγονή του Λεωνίδα Κατσούλη και του Βασίλη
Καραμέτου). Η ορκωμοσία έγινε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου
2011, στην Κέρκυρα.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία ευχόμαστε
στην αγαπητή χωριανή μας Μαρία.
Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την εφημερίδα του
χωριού μας, τα παιδιά του αείμνηστου Λάμπρου Κατσούλη, που αν και ζούν μακριά απ’ το χωριό μας από
τα παιδικά τους χρόνια, δεν το ξεχνάνε ποτέ και συνεχώς
βοηθάνε ιδιαίτερα τις εκκλησίες μας. Ο Θεός να τα έχει
πάντα καλά.
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας.

Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Με την ευκαιρία της μεταφοράς και τοποθετήσεως, εις
το Οστεοφυλάκιο του χωριού μας, των οστών των γονέων
μας Κωνσταντίας και Δημητρίου Κ. Κατσούλη, καταθέτουμε, για τις ανάγκες του Οστεοφυλακίου, το ποσόν των
250 ευρώ (αρ. απόδ. 93).
Οικογένεια Νικολάου Δ. Κατσούλη.
Ιατρού.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και αιωνία η
μνήμη τους.
Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των
200 ευρώ (αρ. απόδ. 300), εις μνήμην των αξέχαστων συγγενών και φίλων: Δημητρίου Αναστ.
Δήμου, Ηλία Γεωρ. Χαλάτση, Πέτρου Ηλ.
Κατσούλη και Τάκη Περ. Χαλάτση.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά &
αιωνία η μνήμη τους.

κλάδου Πετρογιάννη του γενεαλογικού δέντρου Καραμέτου), βάπτισαν
το αγοράκι τους με το όνομα Νικόλαος, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου
2011, στον Άγιο Σεραφείμ Λοκρίδας
Φθιώτιδας, όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Η Νικολέτα Καραμέτου, κόρη
του Γεωργίου Καραμέτου (απόγονος
του κάδου Πετρογιάννη του γενεαλογικού δέντρου Καραμέτου), και ο
Ηλίας Βούλγαρης, παντρεύτηκαν
το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011,
στον Άγιο Σεραφείμ Λοκρίδας Φθιώτιδας όπου και διαμένουν.
● Η Ευαγγελία Βρέκου, κόρη του
Σωτήρη και της Μαίρης ΔήμουΒρέκου (εγγονή των αείμνηστων
Ιουλίας και Χριστόδουλου Δήμου)
και ο Χρήστος Γούλας (γυιός του
Προέδρου του Εργατικού Κέντρου
Καρδίτσας), παντρεύτηκαν το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011, στον Ι. Ν.

Προσφορά εις μνήμην παπα-Γιώργη
Δήμου
Η οικογένεια Θεόδωρου
Χρ. Σπινάσα, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ,
για τις ανάγκες του Ιερού
Ναού Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του
παπα-Γιώργη Δήμου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις
μνήμην Δημητρίου Α. Δήμου
Η Βασιλική Δήμου,
προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ, υπέρ του Ι.
Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σαρανταπόρου,
εις μνήμην του συζύγου
της αειμνήστου Δημητρίου Α. Δήμου (Ταχυδρόμου).
Ευχαριστήριο
Ως Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σαρανταπόρου, ευχαριστούμε
θερμά την κ. Βασιλική
Δήμου για την προσφορά
στην εκκλησία μας.
Η Υπεραγία Θεοτόκος να
φυλάττει την οικογένειά
της. 
Για το Ε. Σ.
Στέφανος Τσιτσιμπής

Προσφορά για Οστεοφυλάκιο
Νεράϊδας
Η Έστερ Ηλιάδου, προσέφερε το ποσό
των 200 ευρώ (αρ. απόδ. 94), εις μνήμην της αξέχαστης φίλης της Βασούλας
Χαλάτση.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά
& αιωνία η μνήμη της.

Ευαγγελιστρίας στην Καρδίτσα.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο παπα-Γιώργης Δήμος,
σύζυγος της αείμνηστης Βιργινίας
και επί πολλές δεκαετίες Ιερέας Σαρανταπόρου, σε ηλικία 90 ετών, την
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011, στα
Σαραντάπορα όπου έγινε και η κηδεία την επομένη. Περισσότερα στην
σελίδα 14.
● Πέθανε η Μαργαρίτα Δήμου
– Μπερμπερή, σύζυγος του αείμνηστου Ιερέα παπα-Γιώργη Μπερμπερή, μητέρα της Αποστολίας και
του Μωυσή (κόρη των αείμνηστων
Αγορής και Ηλία Δήμου και αδελφή
της Αθηνούλας, του Τάσιου και του
αείμνηστου Χριστόδουλου Δήμου),
σε ηλικία 83 ετών, το Σάββατο 24
Σεπτεμβρίου 2011, στο Καρπενήσι
όπου διέμενε και έγινε η κηδεία την
επομένη.
Θερμά Συλλυπητήρια

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα ποσά:
1. Ντερέκα – Παππά Μαριγούλα, προσέφερε το
ποσό των 25 ευρώ (αρ. απόδ. 298), εις μνήμην των Γονέων της.
2. Γιαννέλος Κλεομένης, προσφέρω το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 299), εις μνήμην του «αδελφού μου»
δάσκαλου Κώστα Ι. Ζήση.
3. Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία, προσέφερε το
ποσό των 25 ευρώ (αρ. απόδ. 90), εις μνήμην των Γονέων του.
4. Ντερέκα – Παπαλοπούλου Μάρθα, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 91), εις μνήμην της συμπεθέρας της Μαρίας Ασλανίδου.
5. Δήμου Βασιλική, σύζυγος του αείμνηστου ταχυδρόμου Δημητρίου Δήμου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 92), εις μνήμην του κουνιάδου της μακαριστού παπα-Γιώργη Δήμου.
6. Μαργαρίτης Δημήτριος, προσέφερε το ποσό των
30 ευρώ (αρ. απόδ. 95), εις μνήμην του παπα-Γιώργη
Δήμου.
7. Μαργαρίτης Αθανάσιος, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 96), εις μνήμην του παπα-Γιώργη
Δήμου.
8. Κατσούλης Κων/νος του Δημητρίου, από Βόλο,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 97), εις μνήμην των Γονέων του Κωνσταντίας και Δημητρίου Κ.
Κατσούλη.
9. Κόκκινος Νικόλαος του Θωμά, προσέφερε το
ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 98), εις μνήμην του πατρός του Θωμά Κόκκινου.

Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας, για
ακόμα μια φορά, τον αγαπητό χωριανό μας Νίκο Κοσμόπουλο, γυιό του Διογένη και της Μαρίας Καραβάνα - Κοσμοπούλου (εγγονό των αείμνηστων Σοφίας και Δημήτρη
Καραβάνα), για την κατά γενική ομολογία ωραία Ιστοσελίδα: www.neraida-dolopwn.com, που (έναντι συμβολικού ποσού) κατασκεύασε για το χωριό μας και την οποία
συνεχώς συντηρεί και ενημερώνει (αφιλοκερδώς) ανεβάζοντας κάθε τρίμηνο το νέο τεύχος της Εφημερίδας μας
και τις άλλες αναρτήσεις που του δίνουμε. Ο Νίκος έχει
πολύ υψηλού επιπέδου γνώσεις Πληροφορικής.
Χίλια θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

όπως όλοι μας ελπίζαμε. Είχαν
άλλοι δρόμοι προτεραιότητα
όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Αναλυτικά (για την ιστορία) οι
εργασίες που έγιναν φέτος το
φθινόπωρο στο τμήμα:
Την Πέμπτη 15.9.11 (όπου
σταματήσαμε στο προηγούμενο
φύλλο) το σκαπτικό έσκαβε στα
τελευταία 100 μέτρα στη «Χούνη». Δουλεύοντας κάθε μέρα η
διαπλάτυνση σ’ αυτό ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 22.9.11.
Έτσι τελειοποιήθηκε επιτέλους η
διαπλάτυνση σε όλο το δύσκολο
κομμάτι πάνω απ’ το χωριό μας.
Τις επόμενες μέρες τα συνεργεία
έφτιαχναν σ’ αυτό τα κράσπεδα
και έριχναν χαλίκια 3Α.
Το Σάββατο, λοιπόν, 23.9.11
το σκαπτικό άρχισε από τη στροφή «Ντερέκα» να σκάβει στα
τελευταία μέτρα της εξόδου του
χωριού. Σε 2 μέρες, την Δευτέρα
26.9.11, ολοκληρώθηκε και σ’
αυτό η διαπλάτυνση μέχρι την
«Παπαδόβρυση». Να πούμε ένα
μπράβο και από εδώ στις αγαπητές χωριανές – χωριανούς μας
που άφησαν το μηχάνημα να πάρει όσο τόπο χρειαζόταν για να
πλατύνει ο δρόμος. Τις επόμενες
μέρες, τα συνεργεία έκαναν τα
υπόλοιπα τσιμεντένια κρέσπεδα και το τεχνικό στη στροφή
«Ντερέκα». Μέχρι το Σάββατο
15.10.11 που ξημέρωσαν άσπρα
τα σπανά με παγωνιά, κι ο εργολάβος μάζεψε όλα τα μηχανήματά του κι έφυγε. Εδώ να ρωτήσουμε κάτι σχετικά με αυτά
τους μελετητές και επιβλέποντες μηχανικούς του έργου αυτού: Γιατί το προαναφερόμενο
τεχνικό στην έξοδο του χωριού
δεν έγινε λίγα μέτρα πιο πέρα
ώστε να κυλάνε ως αυτό τα νερά
ενώ αυτά τώρα λιμνάζουν στο

κράσπεδο; Επίσης γιατί συμβαίνει το ίδιο (λιμάζουν τα νερά στο
κράσπεδο) και πάνω απ’ το σπίτι
της Ελευθερίας; Γιατί επίσης δεν
έγινε ένα τεχνικό μετά τη ράχη
Φτερόλακκας να φεύγουν κάτω
τα νερά τα οποία περνάνε τώρα
όλα πάνω απ’ το χωριό; Γιατί
δεν έγινε τεχνικό τόσο στη ράχη
Κουτσοχέρι όσο και από κάτω
στη ράχη Καλλικαριά να κυλάνε

τέλους η διαπλάτυνση συνεχόμενα σε όλο το μήκος του τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα από
την «Παπαδόβρυση» μέχρι το
«Σπίτι του Διαβάτη». Άρχισε,
να θυμίσουμε, στις 7.10.2008…
Τέσσερα (4) ολόκληρα χρόνια κι
ακόμα να δούμε την άσφαλτο!
Για να πέσει φέτος το φθινόπωρο η άσφαλτος έγιναν πολλές
προσπάθειες και ενέργειες αλλά

Προυσό

τα νερά όπου κυλούσαν αιωνίως;
Όπως βλέπετε τα γιατί δεν έχουν
τέλος…
Την
Δευτέρα
λοιπόν
26.9.2011 ολοκληρώθηκε επι-

δυστυχώς δεν καρποφόρησαν.
Σημαντικότερη ήταν η ερώτηση
που έκανε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, στις 20.9.11 και τον ευχα-

ριστούμε όλοι θερμά για ακόμα
μια φορά. Την ερώτηση αυτή θα
βρείτε ολόκληρη σε ξεχωριστό
κείμενο. Ζητούσε από τον αρμόδιο Υπουργό «να δοθούν άμεσα
τα χρήματα για την ασφαλτόστρωση του τμήματος Νεράϊδα
– Τριφύλλα» γιατί τα όμβρια
ύδατα της χειμερινής περιόδου
θα παρασύρουν την επίστρωση
του 3 Α με αποτέλεσμα να πάνε
χαμένα τα χρήματα που δόθηκαν
και την άνοιξη να ξανααπαιτηθούν. Επίσης στην ερώτηση
αναφέρει πως η Σύμβαση που
υπογράφηκε 7.2.2008 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 801.020
€, προβλέπονταν να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο 2011.
Έγιναν εργασίες επίστρωσης 3
Α, κρασπέδων και τεχνικών έργων για τις οποίες υπολείπεται
η καταβολή ποσού 180.000 €
ενώ για την ασφαλτόστρωσή του
απαιτείται ποσό 240.000 €.
Στις 4.10.2011 διαβάσαμε
στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες
κείμενο ( με σχετική φωτογραφία) που μας ενημέρωνε πως
άρχισε χθές η ασφαλτόστρωση
δρόμου του νομού μας, κατώτερης σημασίας κατά την γνώμη
όλων μας. Ρωτάμε λοιπόν: Γιατί
για εκείνον τον δρόμο βρέθηκαν
χρήματα να ασφαλτοστρωθεί και
για τον σημαντικότατο (αφού είναι τμήμα του άξονα Καρπενήσι
– Λ. Πλαστήρα) δρόμο Νεράϊδα
– Τριφύλλα δεν βρέθηκαν; Να
ξέρετε άπαντες πως το γεγονός
αυτό συζητήθηκε και συζητείται
απ’ όλους μας με μεγάλη αγανάκτηση. Ή υπήρχαν χρήματα ή δεν
υπήρχαν. Αν υπήρχαν χρήματα
έπρεπε να διατεθούν και για τον
δικό μας, αν δεν υπήρχαν λογικά
δεν έπρεπε να δοθούν για κανέναν στο νομό μας. Δύο μέτρα και
δύο σταθμά;

● Στο τμήμα Νεράϊδα –
Γιαννουσέϊκα δεν είχαμε δυστυχώς καμιά εξέλιξη σχετικά με την
επείγουσα χρηματοδότησή του.
Και όμως συνεχώς διαβάζουμε
στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες
πως χρηματοδοτούνται δρόμοι
νομών της Περιφέρειάς μας και
του νομού μας, αλλά όχι αυτός
που είναι το τελευταίο εναπομείναν τμήμα του άξονα Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα. Γιατί δεν τον
χρηματοδοτείτε με πιστώσεις
ΚΑΠ όπως άλλους παρόμοιους
δρόμους της Περιφέρειας αλλά
και του Νομού μας; Συγκεκριμένα την Τετάρτη 2.11.11 διαβάσαμε πως «12 μελέτες και έργα
ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας» εκ των οποίων
τα 3 στο νομό μας. Όσο για το
ότι «ο δρόμος για Μοναστήρι
είναι σε αθλία κατάσταση» που
γράφουμε συνεχώς (και κακοφάνηκε σε εκλεγμένους μας) έχουμε να πούμε πως απλά λέμε την
σκληρή πραγματικότητα. Όσο
δεν ξεβουλώνετε τα τεχνικά και
τα αυλάκια του τα νερά των βροχών καταστρέφουν το οδόστρωμά του. Τα ξεβουλώσατε μήπως;
Πάρτε σήμερα το Ι. Χ. σας να κινηθείτε σ’ αυτό το δρόμο και θα
δείτε ότι και λίγα λέμε.
Κλείνουμε φωνάζοντας δυνατά πως η χρηματοδότηση του
τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είναι άμεσης και επείγουσας
προτεραιότητας. Γιατί με αυτό
ολοκληρώνεται ο άξονας Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα. Γιατί χωρίς
αυτό τα αρκετά χρήματα που δόθηκαν ως τώρα για τα υπόλοιπα
τμήματά του καθίστανται πεταμένα. Γιατί εκεί υπάρχει ένα απ’
τα παλιότερα μοναστήρια των
Αγράφων. Γιατί… Γιατί… Για
χίλιους λόγους.  Νεράϊδα 1.12.2011

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Να δοθούν άμεσα χρήματα για την ολοκλήρωση του οδικού έργου Νεράϊδα – Τριφύλλα

Ο

Ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή κ. Σπ. Ταλιαδούρου

Βουλευτής και τ. Υφυπουργός Παιδείας
κ. Σπύρος Ταλιαδούρος, με ερώτηση που
κατέθεσε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ζητά
την άμεση χρηματοδότηση του ενταγμένου και εν
εξελίξει οδικού έργου «Νεράϊδα – Τριφύλλα» του
Προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», της Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ταλιαδούρος αναφερόμενος
στο έργο της «Κατασκευής οδού Νεράϊδας – Τριφύλλας», ζήτησε την άμεση χρηματοδότησή του,
προκειμένου να ασφαλτοστρωθεί πρίν από την
έναρξη της χειμερινής περιόδου καθώς τα όμβρια
ύδατα απειλούν με καταστροφή τις όποιες εργασίες έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.
Στην ερώτησή του ο κ. Ταλιαδούρος αναφέρει:
«Στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΑΕ 440
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου – «ΠΙΝΔΟΣ»
βρίσκονται σε εξέλιξη έργα οδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας στοχεύοντας στην βελτίωση της προσβασιμότητας και στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ελληνικής
υπαίθρου.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος
ΣΑΕ 440 «ΠΙΝΔΟΣ», βρίσκεται εν εξελίξει το
έργο της κατασκευής της οδού «Νεράϊδας – Τριφύλλας», η σύμβαση του οποίου υπεγράφη στις
7.2.2008, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 801.020

€. Για το έργο αυτό που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, έχουν μέχρι σήμερα
ολοκληρωθεί οι εργασίες της επίστρωσης με 3 Α,
των κρασπέδων και τεχνικών έργων για τις οποίες
υπολείπεται η καταβολή 180.000 € και απομένει
για την ολοκλήρωση του έργου η ασφαλτόστρωση
της οδού, κόστους 240.000 €.
Καθώς βρισκόμαστε λίγο πρίν την έναρξη της
χειμερινής περιόδου όπου τα όμβρια νερά θα παρασύρουν την επίστρωση του 3 Α, με αποτέλεσμα
να υποστούν φθορά οι όποιες εργασίες έχουν γίνει
και στην πραγματικότητα να πάνε χαμένα τα χρήματα που έχουν ήδη δοθεί.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να εξετάσει το θέμα της άμεσης
χρηματοδότησης του προαναφερομένου έργου
ώστε να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωσή του πρίν
από την έναρξη της χειμερινής περιόδου;».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά (για ακόμα μια φορά)
τον Βουλευτή του Νομού μας & τ. Υφυπουργό κ.
Σπύρο Ταλιαδούρο, για την ερώτησή του αυτή στη
Βουλή καθώς και για το συνεχές ενδιαφέρον του
για τον σημαντικότατο αυτό δρόμο. Με ανυπομονησία περιμένουμε να δούμε παρόμοιο ενδιαφέρον και από τους άλλους βουλευτές του νομού
μας αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε. Γιατί;

Ο Ξενώνας αυτός που βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο (Λάσπη) Ευρυτανίας, λίγα χιλιόμετρα έξω απ’ το Καρπενήσι
είναι ιδιοκτησίας του κ. Μάριου Χατζόπουλου συζύγου της συγχωριανής μας κ. Αποστολίας (Λίνας) Λυρίτση κόρης
του Νίκου Λυρίτση από το Μεγα-Λάκκο.

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 χωριανός μας μηχανικός Δημήτρης Καραμέτος είναι γυιός του Νίκου και εγγονός της Αγορής
και του Κώστα Δ. Καραμέτου. Διαμένει στο Βόλο
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Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου
(παραμεγδόβιο)… στα
οποία όπως είπε παρα(και μπράβο του) πρόταση
τηρείται χαρακτηριστική
να γίνει σύντομα μια σύστασιμότητα… δήλωσε
σκεψη όλων των εμπλεδε σχετικά: «…κάποιος
κομένων φορέων για το
πρέπει να πληρώσει το
μεγάλο αυτό έργο.
τίμημα για μια φορά σε
Ας αναφέρουμε όμως
αυτή τη χώρα…».
με χρονολογική σειρά
● Στις 8.11.11 η ενηόλα όσα σχετικά είδαμε
μερωτική
ιστοσελίδα
το φθινόπωρο για τον πα«Νέα της Ευρυτανίας»
ραμεγδόβιο & την γέφυρα
δημοσίευσε συνέντευξη
Μέγδοβα:
του βουλευτή Ευρυτανί● Την Τετάρτη 21.9.11
ας όπου ο κ. Καρανίκας
ο βουλευτής Ευρυτανίας
μεταξύ άλλων έργων της
κ. Η. Καρανίκας παρουευρυτανίας λέει για τον
σία του Αντιπεριφερειάρχη
παραμεγδόβιο τα εξής:
Ευρυτανίας κ. Β. Καρα«…σε σχετική συνάντημπά συναντήθηκε με τον
ση που είχε πρόσφατα με
Περιφερειάρχη Στερεάς κ.
τον περιφερειάρχη ΘεσΚλ. Περγαντά, με θέμα τα
σαλίας συμφωνήθηκε
έργα προτεραιότητας της
να προωθηθούν άμεσα
Ευρυτανίας. Πρώτο συζηοι μελέτες που αφορούν
τήθηκε το ζήτημα της χρηΣ’ αυτή τη θέση θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα όταν τελειώσουν οι μελέτες…
τον οδικό άξονα Καρδίματοδότησης και επίσπευτσα
– Αγρίνιο και η καταστις ημερομηνίες παράδοσης της
σης των διαδικασιών για την
σκευή
της
γέφυρας
στον ποταμό
ολοκλήρωση της Ε. Ο. Λαμίας Οριστικής Μελέτης της Γέφυρας
Μέγδοβα,
για
την
επικοινωνία
– Καρπενησίου και της Παραμε- Μέγδοβα (Ιούνιος 2011) και στην
Νεράϊδας
–
Μαυρομμάτας…».
γδόβιας Οδού. Το σχετικό δελτίο επείγουσα ανάγκη για ένταξη σε
● Την πρώτη εβδομάδα του
τύπου έγραφε επί λέξη: «…Σε ό,τι χρηματοδοτικό πρόγραμμα αμέΝοεμβρίου
(31.10.11 έως 4.11.11)
αφορά την Παραμεγδόβια Οδό, σως μετά την άμεση ολοκλήρωση
ο
δημοτικός
σύμβουλος Καρδίγια την οποία έχει ήδη εγκριθεί των μελετών αντίστοιχα…».
τσας
και
πρώην
δήμαρχος Ιτάμου
● Την Δευτέρα 26.9.11 σε σύη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοκ.
Β.
Τσαντήλας
είχε κάποιες συποιίας και η Προμελέτη Περιβαλ- σκεψη των φορέων που έγινε στο
ναντήσεις
για
τον
παραμεγδόβιο
λοντικών Επιπτώσεων αλλά και Καρπενήσι γύρω από το ΕΣΠΑ, ο
και
από
το
σχετικό
δελτίο τύπου
σχετικά με την κατασκευή του δήμαρχος Αγράφων κ. Δ. Τάτσης
που
δημοσιεύτηκε
στις
εφημερίτελευταίου εναπομείναντος τμή- αναφέρθηκε με έμφαση σε δύο
δες
μάθαμε
αυτά
που
προαναφέματος μεταξύ Νεράϊδας (Καρ- συγκεκριμένα έργα του Δήμου
ραμε και θα τα βρείτε αναλυτικά
δίτσας) και Μαυρομμάτας (Ευ- του… στον δρόμο Βαρβαριάδα –
σε διπλανό κείμενο. Σημαντικό
ρυτανίας), ο βουλευτής επανήλθε Άγραφα και στον δρόμο Μαυρομμάτα – όρια νομού Καρδίτσας θεωρούμε και το τονίζουμε πως
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Οδικός άξονας Καρδίτσα – Αγρίνιο & γέφυρα Μέγδοβα

Σ

Επαφές του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Τσαντήλα
Πρόταση για σύσκεψη εμπλεκομένων φορέων

ειρά επαφών, την τρέχουσα εβδομάδα (31.10.2011 έως 4.11.2011), είχε ο
πρώην Δήμαρχος Ιτάμου και επικεφαλής
της Ανεξάρτητης Διαδημοτικής Κίνησης,
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Τσαντήλας, με κύριο θέμα, την προώθηση
των μελετών που αφορούν, τον οδικό
άξονα Καρδίτσας – Αγρινίου και την
κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό
Μέγδοβα, για την επικοινωνία Νεράϊδας
– Μαυρομμάτας.
● Με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας: Η πρώτη επικοινωνία του κ. Τσαντήλα, ήταν με τον Αντιπεριφερειάρχη
Ευρυτανία κ. Βασίλη Καραμπά, με θέμα
το οδικό τμήμα Μαυρομμάτα Ευρυτανίας
– όρια νομού Καρδίτσας, που επιβλέπεται
από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
● Με τον Γενικό Δ/ντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας: Την Τετάρτη
(2.11.2011), ο κ. Τσαντήλας, επισκέφθηκε
στην Λάρισα τον Γενικό Δ/ντή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Κων/νο Μέγα και
του έθεσε το θέμα, βρίσκοντας σύμφωνη
θέση.
● Με την επιβλέπουσα Μηχανικό:
Την Πέμπτη (3.11.2011), στην συνάντηση
με την Μηχανικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Βάσω Πετσιά, είχε λεπτομερή
ενημέρωση για την πορεία των μελετών
του έργου που επιβλέπει η ίδια:
1ον Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (25.10.2011)
έγινε η έγκριση της Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης της «Γέφυρας Μέγδοβα».
2ον Στο επόμενο Συμβούλιο, θα γίνει
η έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης
του Τεχνικού του έργου «Γέφυρα Μέγδοβα».
3ον Απομένει η Οριστική παραλαβή
της Μελέτης του έργου «Γέφυρα Μέγδο-

βα».
4ον Από την Προμελέτη της γέφυρας
(ανοίγματος 52 μέτρων), προϋπολογίζεται πίστωση 700.000 ευρώ και 3.000.000
ευρώ για τις οδικές προσβάσεις (μήκους 1
χλμ) προς αυτήν.
5ον Για την περάτωση και παράδοση
της Οριστικής Μελέτης του οδικού τμήματος «Νεράϊδα – Όρια νομού Ευρυτανίας» (μήκους 8 χλμ) απαιτείται συμπληρωματική πίστωση 200.000 ευρώ, για το
μελετητικό γραφείο.
● Με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας: Την Παρασκευή (4.11.2011), ο
κ. Τσαντήλας συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασίλη Τσιάκο, με τον
οποίο συζήτησαν την μεθόδευση διοργάνωσης σύσκεψης για τον οδικό άξονα
Καρδίτσα – Αγρίνιο, που θα διαχειριστεί
ο κ. Αντιπεριφερειάρχης.
● Με τον Δήμαρχο Καρδίτσας: Την
Πέμπτη (3.11.2011) το βράδυ, ο κ. Τσαντήλας είχε μακρά συνεργασία με τον
Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κων/νο Παπαλό,
για μια σειρά θεμάτων, του Δήμου και
του πρώην Δήμου Ιτάμου, με πρωτεύον
την διαδικασία των τεχνικών μελετών του
οδικού άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερμά
(για ακόμα μια φορά) τον αγαπητό μας
Βασίλη Τσαντήλα, για τις σημαντικότατες αυτές επαφές που είχε στις αρχές
Νοεμβρίου για τον Παραμεγδόβιο (και
την Γέφυρα) και την πληροφόρηση που
είχαμε μέσω αυτών για το μεγάλο αυτό
έργο. Καλούμε δε (για ακόμα μια φορά)
και τους υπόλοιπους εκλεγμένους μας να
κάνουν το ίδιο. Γιατί απαξιούν να ενδιαφερθούν;

έκανε δημόσια πρόταση να γίνει μια σύσκεψη στη Νομαρχία
Καρδίτσας με τη συμμετοχή όλων
των εμπλεκομένων για Παραμεγδόβιο – Γέφυρα Μέγδοβα.
● Σε συνέντευξη τύπου που
έδωσε (15.11.11) στην ΤΕΔΚ,
ο κ. Β. Τσαντήλας μεταξύ των
άλλων έργων του δήμου - νομού
ανέφερε για τον παραμεγδόβιο
τα εξής: «Έχει ανατεθεί σε δυο
μελετητικά γραφεία η σύνταξη
των μελετών (μήκος οδού 18 χλμ)
από το 2004 και ακόμη σήμερα
βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης
προμελετών! Χρειάζονται συμπληρωματική πίστωση 200.000
€ για την παράδοση της οριστικής μελέτης». Ενώ για τη Γέφυρα
Μέγδοβα είπε: «Εκκρεμεί επίσης
η παράδοση της μελέτης για την
κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα, παρ’ ότι ζητήθηκε από Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες
προτεραιότητα από το 2008, ώστε
να προωθηθεί η χρηματοδότησή
της και να επιτευχθεί η επικοινωνία των δυο νομών. Ο προϋπολογισμός της, μαζί με τους 1
χλμ μήκους δρόμους πρόσβασης,
ανέρχεται στα 4.000.000 €!».
● Να θυμηθούμε τέλος πως
πέρσι το φθινόπωρο (προεκλογικά) οι καρδιτσιώτικες εφημερίδες
έγραφαν κι εμείς αναδημοσιεύαμε πως: «Η Επαρχιακή Οδός
Καρδίτσας – Αγρινίου προς ένταξη στα Τομεακά Προγράμματα
του Υπουργείου Υποδομών». Σε
σύσκεψη που είχε γίνει 12.10.10

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στη
Λάρισα, ο κ. Μαγκριώτης «…
αναγνώρισε την σημασία του παραμεγδόβιου δρόμου, ο οποίος
μεταξύ άλλων συνδέει τον Ε-65
με την Ιόνια Οδό και δεσμεύτηκε για την ένταξη του δρόμου
στα Τομεακά Προγράμματα του
Υπουργείου Υποδομών…». Αυτά
έγραφαν όχι μόνο οι καρδιτσιώτικες αλλά και οι ευρυτανικές εφημερίδες. Αλλά..
Στη συνέχεια θα δημοσιεύσουμε τα σχετικά με τον παραμεγδόβιο κείμενα. Το πρόσφατο
(5.11.11) και τα άλλα 2 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 στη Λάρισα την άνοιξη.
Κλείνουμε τονίζοντας πως οι
βουλευτές Καρδίτσας, Ευρυτανίας & Αιτωλοακαρνανίας πρέπει
όλοι να ενδιαφέρονται και να
ενεργούν για τον Παραμεγδόβιο.
Να κάνουν έστω συνεχώς ερωτήσεις τη Βουλή. Γιατί πλέον εδώ
που φτάσαμε μόνον αν αποφασίσει ο αρμόδιος Υπουργός θα
γίνει ο δρόμος. Κύριοι Βουλευτές
όλων των Κομμάτων καταθέστε
συνεχώς ερωτήσεις στη Βουλή
για την Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Καρπενησίου δηλ. για τον
Παραμεγδόβιο.
Νεράϊδα 1.12.2011
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Επίσκεψη του Β. Τσαντήλα στη Δ/νση Δημοσίων Έργων, Θεσσαλίας

Για την πορεία των μελετών της Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου
Μεγάλη καθυστέρηση. Απαιτείται ισχυρή πολιτική στήριξη

Τ

ην Δ/νση Δημοσίων Έργων, της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, επισκέφθηκε την Μ. Τετάρτη 20
Απριλίου, ο πρώην Δήμαρχος Ιτάμου και
Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας κ. Β.
Τσαντήλας. Στη συνάντηση που είχε με την
επιβλέπουσα Μηχανικό των μελετών του
οδικού άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο κ. Βάσω
Πετσιά και τον Προϊστάμενο κ. Πετρίδη,
ενημερώθηκε για το σημείο που έχει φθάσει η σύνταξη των μελετών:
α) Το τμήμα της Θεσσαλίας (Νεράϊδα –
ποταμός Μέγδοβας, μήκους 8 χλμ.).
β) Η κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα.
γ) Το τμήμα της Ευρυτανίας (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) από Μαυρομμάτα έως
ποταμό Μέγδοβα, μήκους 10 χλμ.
Από την πληροφόρηση, μετά και από
επικοινωνία με τον υπεύθυνο Μηχανικό
της Στερεάς Ελλάδας κ. Τ. Παπαναστασίου
προκύπτει:
1) Για το τμήμα Νεράϊδα – Γέφυρα Μέγδοβα, έχει εγκριθεί η αναγνωριστική μελέτη και η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έως τέλος Ιουνίου το μελετητικό
γραφείο (κ. Κ. Νιάγου) έχει υποχρέωση να
παραδώσει την προμελέτη του έργου.
2) Για την Γέφυρα στον Μέγδοβα, οι
μελετητές υποχρεούνται σε έναν μήνα να
παραδώσουν την Προκαταρκτική Μελέτη
της γέφυρας και σε τρείς μήνες την Οριστική Γεωλογική Μελέτη της.
3) Από την πλευρά της Ευρυτανίας,
έχει προχωρήσει η μελέτη παράκαμψης της
Μαυρομμάτας αλλά προβλέπεται νέα καθυστέρηση, λόγω αλλαγής νέας διαδρομής
(5) πέντε χιλιομέτρων έως και τη θέση της

γέφυρας.
Οικονομικά στοιχεία του έργου:
1) Στο μελετητικό γραφείο της Θεσσαλικής πλευράς έχουν πληρωθεί 150.000 €
και αναμένεται νέος λογαριασμός περίπου
200.000 €.
2) Για το γραφείο της Ευρυτανικής
πλευράς το κόστος της μελέτης ανέρχεται
στο ύψος των 700.000 €.
3) Το οδικό τμήμα Νεράϊδα – Γέφυρα,
για την κατασκευή του η πίστωση εκτιμάται στα 14.300.000 €.
4) Για τη γέφυρα ο προϋπολογισμός
ανέρχεται στις 700.000 €.
5) Για το τμήμα Μαυρομμάτα – Γέφυρα, απαιτείται πίστωση 12.000.000 €.
Ο κ. Τσαντήλας, ευχαρίστησε τα στελέχη της Δ.Δ.Ε. και για το έργο δηλώνει: «Εάν
οι πολιτικές ηγεσίες του Υπ. Μεταφορών,
της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας,
των τριών νομών Καρδίτσας, Ευρυτανίας
και Αιτωλοακαρνανίας, οι Βουλευτές και οι
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δεν πιστέψουν στην σημασία και την αναπτυξιακή προσφορά του έργου, τότε δεν θα
γίνει ποτέ. Σήμερα προέχει η χρηματοδότηση για την κατασκευή της Γέφυρας και η
σύνταξη οριστικών μελετών των δύο οδικών τμημάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε στα
προηγούμενα φύλλα αλλά το δημοσιεύουμε
έστω και τώρα γιατί θεωρούμε τα στοιχεία
του σημαντικά. Ταυτοχρόνως ευχαριστούμε
τον κ. Τσαντήλα που πήγε στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας για ενημέρωση καλώντας και
τους υπόλοιπους εκλεγμένους μας να κάνουν
το ίδιο.
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Το Κύφου το 1454 – Ποιοί κατοικούσαν στο εγκαταλειμμένο σήμερα
Τ
ο διαλυμένο - εγκαταλειμμένο σήμερα, χωριό του Κύφου, βρίσκεται στα νότια του χωριού μας, της Νεράϊδας
(πρώην Σπινάσας), σε απόσταση μόλις 4.000 μέτρων σε
ευθεία γραμμή. Εκεί όπου το ομώνυμο τοπωνύμιο, το οποίο
προσδιορίζει μια μεγάλη δασική περιοχή (τσιφλίκι) ιδιοκτησίας σήμερα των κληρονόμων των οικογενειών Κωσταρά και
Χριστοδουλιά απ’ τη Φουρνά, οι οποίοι όπως λένε οι διηγήσεις, το έχουν απ’ την εποχή του Αλή Πασά.

Οι παλιοί ονόμαζαν την περιοχή «Στ’ Κύφ’» και απλώνεται
στην πλαγιά δεξιά όπως κατεβαίνει ο Μέγδοβας, στις ανατολικές
πλαγιές της Κόψης ανάμεσα στις
ελατοσκέπαστες ράχες Ξηροβούνι, Αρκουμάνη και Τέμπλας. Το
μόνο σημάδι που δείχνει σήμερα
πως κάποτε υπήρχε εδώ ζωή είναι
τα πολλά χαλάσματα σπιτιών και
τα οπωροφόρα δέντρα συνήθως
υπεραιωνόβιες καστανιές.
Είπαμε να δημοσιεύσουμε απ’
την εφημερίδα μας τα παρακάτω
αυτά ιστορικά στοιχεία που έχουν
(μέχρι στιγμής) δεί το φώς της
δημοσιότητας γιατί το Κύφου βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής απ’
το χωριό μας, εκεί ξεχειμάζαμε τα
κοπάδια μας, εργαζόμασταν στις
υλοτομίες του απέραντου δάσους
του και έχοντας οπτική επαφή
μαζί του το θεωρούμε κομμάτι περιοχή του χωριού μας. Αν ποτέ
απαλλοτριωθεί το κομμάτι του
τουλάχιστον ως το «Κόκκινο Διάσελο» - «Αρκουμάνη» (όπως γέρνουν τα νερά) ανήκει φυσικά και
αποκλειστικά στη Νεράϊδα.
Το Κύφου έχει ιστορία όχι
μόνο στα μετά Χριστόν χρόνια
αλλά και στα πρό Χριστού αφού
εδώ τοποθετείται το βασίλειο
του Ομηρικού βασιλειά Γουνέα
που έλαβε μέρος στον Τρωϊκό
πόλεμο (περίπου 1250 π. Χ.) και
ακόμα σήμερα υπάρχει τοποθεσία που ονομάζεται «στο Παλάτι».
Κάποιος στίχος της Ιλιάδας αναφέρει πως συμμετείχε και ο: «…
Γουνεύς δε εκ Κύφου…». Ήταν
εδώ τα θερινά ανάκτορα του βασιλείου; Ήταν ο Γουνέας βασιλιάς
των αρχαίων Δολόπων; Απαντήσεις στα χρόνια αυτά ερωτήματα
θα δοθούν όταν και αν ποτέ η αρχαιολογική σκαπάνη ασχοληθεί
με τον αρχαιολογικό αυτό χώρο.
Εμείς εδώ τώρα θα μιλήσουμε για
τα μ. Χ. χρόνια και για τις γραπτές
πηγές που υπάρχουν.
● Σύμφωνα, λοιπόν, με τις
γραπτές ιστορικές πηγές, το χωριό Κύφου πρωτοσυναντάμε στο
Δεφτέρι (defter) της Τουρκικής
Απογραφής του Σαντζακίου των
Τρικάλων του έτους 1454 – 1455.
Ένα χρόνο μετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης. Σε αυτό
το κατάστιχο είναι γραμμένο ως
χωριό Κύφου (Karye-i Kifo) των
Αγράφων. Όχι μόνον αναφέρεται
στο κατάστιχο αλλά είχε και τον
περισσότερο πληθυσμό απ’ όλα
τα χωριά της περιοχής μας! Το χωριό Κύφου αναφέρεται και στην
προηγούμενη (25-30 χρόνια πρίν),
την μη σωζόμενη απογραφή της
περιόδου 1425-1430 και έτσι συνάγεται ότι προϋπήρχε (όπως επίσης και το χωριό μας η Σπινάσα)
της εισβολής των Οθωμανών στη
Δυτική Θεσσαλία (1393-1396) και
επομένως πρόκειται (με τη βεβαιότητα των ως τώρα γραπτών
πηγών) για έναν αγραφιώτικο οικισμό που υπήρχε και στη βυζαντινή εποχή. Ο αείμνηστος Πάνος
Βασιλείου αναφέρει πως στην πε-

ριοχή του οικισμού βρέθηκε ένα
ψηφιδωτό δάπεδο παλαιοχριστιανικής βασιλικής (ίδιο με αυτό
του Κλαυσίου), του οποίου η τύχη
αγνοείται.
Σύμφωνα με τα απογραφικά
δεδομένα του πίνακα του Καταστίχου 1454-1455, οι τότε Κυφιώτες καλλιεργούσαν σιτηρά,
λινάρι, και αμπέλια, εξέτρεφαν
μελίσσια και είχαν καρυδιές.
Αξιοσημείωτη είναι η απουσία
αιγοπροβάτων (όπως και στη
Σπινάσα), σε μια ορεινή περιοχή,
κατ’ εξοχήν κτηνοτροφική. Είχε δε
έναν φορολογούμενο μύλο (νερόμυλο).
Κατοικούνταν από 62 νοικοκυριά, από τα οποία τα 52 είχαν
αρχηγό άντρα, τα 7 είχαν αρχηγό χήρα γυναίκα και τα 3 ανύπαντρους (άγαμους) ενήλικους.
Συγκέντρωνε ετήσιο γενικό φορολογικό σύνολο εσόδων
1.507 άσπρα.
Ο προεισπραττόμενος φόρος (ισπέντσα), που ίσχυε μόνο
για τους Έλληνες καλλιεργητές,
ήταν 1.082 άσπρα και το τελικό
σύνολο 1.507 άσπρα (ακτσέ).
(HIKRI 859 TARIHLI, SURET-I
DEFTER-I SANCAK-I TIRHALA.
Melek Dellibasi – Muzaffer Arikan.
Ankara 2001. Συντομογραφικά:
ΜΜ-10).
● Κατά το έτος της απογραφής (1454/55), ο τιμαριούχος είσπραξε από τους κατοίκους του
Κύφου τα παρακάτω ποσά, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα, που έχει ως εξής:

και της Σπινάσας, της Μπέσιας και
της Ρογάτας… «νύχτωσαν και δεν
ξημέρωσαν»… δηλαδή χάθηκαν
ξαφνικά από θανατηφόρα επιδημική ασθένεια μάλλον πανώλη.
Ο ευρυτάνας ιστορικός Μάρκος
Γκιόλιας έχει γράψει πως αιτία της
ερήμωσης ήταν η καταχρέωση
των χωριών αυτών επί τουρκοκρατίας (πρίν το 1800), με αποτέλεσμα οι κάτοικοί τους να τα
εγκαταλείψουν χωρίς επιστροφή.
● Ετυμολογικά το τοπωνύμιο
«Κύφου» ίσως προέρχεται από το
αρχαίο επίθετο κυφός, το οποίο
σημαίνει σκυφτός, καμπούρης
ή από το ουσιαστικό κύφος, το
οποίο σημαίνει καμπούρα, βουναλάκι.
Ο οικισμός, τα σπίτια του χωριού Κύφου ήταν στο μέσο περίπου της πλαγιάς που αρχίζει απ’
το Μέγδοβα και φτάνει ως την
«Τέμπλα» - «Κόκκινο Διάσελο».
Στα αριστερά από τις λάκκες που
συναντάμε όπως ανεβαίνουμε
τον δασικό δρόμο που ξεκινάει
απ’ τη σμίξη του Μπεσιώτη και
πάει προς το «Κόκκινο Διάσελο».
Θα συναντήσουμε τα ερείπια αν
αφήσουμε τον δασικό δρόμο μόλις φτάσουμε στην πρώτη στροφή
στις λάκκες και περπατήσουμε το
μονοπάτι αριστερά μας προς την
λαγκαδιά. Στην λαγκαδιά αυτή θα
συναντήσουμε υπεραιωνόβιες
καστανιές και πιο πέρα το πέτρινο εικόνισμα που έφτιαξε (το
1978) ο σεβάσμιος χωριανός μας
παπα-Βάϊος Μπαλτής όταν ήταν
εφημέριος στη Μαυρομμάτα και
πηγαινοερχόταν (1976 έως 1987)
εκεί.
Από εδώ και πάνω υπάρχουν
παντού αγκωνάρια από τα σπίτια
του οικισμού που υπήρχαν κάποτε. Παντού χαλάσματα, μισοθαμένα κεραμίδια και αγκωνάρια.
Ανάμεσά τους υπήρχε μέχρι πρόσφατα η βασιλική βρύση - δεξαμενή με κιρέτσι που δεν υπάρχει

Χωριό Κύφου ( KARYE-İ KİFO)
428 β karye-i Kifo
Από το σιτάρι 25 κοιλά πρός 8 άσπρα.......................... Σύνολο 200 άσπρα
Από το κριθάρι 25 κοιλά προς 5 άσπρα....................... Σύνολο 125 άσπρα
Από την δεκάτη των αμπελιών...........................................................38 άσπρα
Από την δεκάτη στα μελίσσια.............................................................20 άσπρα
Από την δεκάτη στα καρύδια..............................................................20 άσπρα
Από την δεκάτη στο λινάρι..................................................................12 άσπρα
Από τον φόρο ενός νερόμυλου..........................................................10 άσπρα
Συνολικός ετήσιος φόρος παραγόμενων προϊόντων.... 425 άσπρα
Συγκεντρωτικά
Νοικοκυριά σύνολο.............................................................................................. 62
Με αρχηγό άντρα.................................................................................................. 52
Με αρχηγό χήρα γυναίκα......................................................................................7
Με αρχηγό ανύπαντρο άντρα..............................................................................3

Η τοποθεσία όπου ήταν το χωριό Κύφου, όπως φαίνεται από τα «Κονάκια» της Κοκκινόβρυσης.

αυτή να ονομάζεται «στο Παλάτι»;
Είναι η μια και μοναδική που ονομάζεται έτσι σ’ όλα τα Άγραφα κι
όχι μόνο. Στη θέση «Παλάτι» σήμερα δεν μπορούμε να δούμε κανένα δείγμα ερειπίου… είναι όλα
πολύ βαθιά θαμμένα στο χώμα
αφού έρχονται από πολύ βαθιά
στο χρόνο… πρίν από τουλάχιστον 3.200 χρόνια!... Γιατί άραγε
να γράφει ο Όμηρος στο στίχο
747, της Β’ Ραψωδίας, της Ιλιάδας «… Γουνεύς δε εκ Κύφου…»;
Φώς στο μυστήριο θα δώσει μια
καλά οργανωμένη ανασκαφή απ’
την Αρχαιολογική Υπηρεσία στη
θέση «Παλάτι» του Κύφου. Αλλά
δυστυχώς τόσα χρόνια ουδείς
ενδιαφέρθηκε. Όλοι οι κάτοικοι
της περιοχής μας είμαστε βέβαιοι
πως στη θέση «Παλάτι» κρύβονται θαμμένα πολλά και σημαντικά ιστορικά στοιχεία… όχι της
στενά τοπικής αλλά της ελληνικής
ιστορίας…
Έχει γραφεί ότι στη θέση των
αρχαίων ερειπίων του Κύφου
υπήρχε πόλη στην εποχή του
Χαλκού (Μυκηναϊκή περίπου
1.600 π. Χ. – 1.100 π. Χ.), πρωτεύουσα του βασιλιά των Κυφαίων
Γουνέα, που πήρε μέρος στον
Τρωϊκό πόλεμο (περίπου το 1.250
π. Χ.) και χάθηκε γύρω στα 750 π.
Χ. (Αρχαϊκή εποχή 800 π. Χ. έως
500 π. Χ.). Ο χώρος βέβαια ξανακατοικήθηκε κατά περιόδους
στην Κλασική (500 π. Χ. – 340 π.
Χ.), Ελληνιστική (340 π. Χ. – 146
π. Χ.), Ρωμαϊκή (146 π. Χ. – 330 μ.
Χ.), Βυζαντινή εποχή (330 – 1453)
και τελευταία επί Τουρκοκρατίας
(1453 – 1821).
Στη θέση «Παλάτι» φαίνεται
καθαρά ο τόσο διαλεχτός χώρος
του παλατιού του βασιλιά Γουνέα,
η ευρύχωρη ισοπεδωμένη αυλή
και συνέχεια το κτηριακό συγκρότημα, που βρίσκεται σε περίοπτη
θέση, πιο ψηλά από την περίφημη

βασιλική βρύση με τη δεξαμενή,
που η διατήρησή της επί τόσους
αιώνες μαρτυρεί τον πολιτισμό
της εποχής εκείνης. Πέραν όμως
απ’ αυτή τη βρύση υπήρχε και
δεύτερη. Το νερό της μεταφέρονταν από τη θέση «Καναλάκι»
με κεραμικό δίκτυο «κιούγκια»
που βρισκόταν σε βάθος 80 εκατοστών, το οποίο αποκαλύφθηκε
το έτος 1937, όταν κάποια μικρή
κατολίσθηση του εδάφους το
έβγαλε στην επιφάνεια. Εκτός
όμως από τις δύο αυτές βασιλικές βρύσες, υπήρχαν κι άλλες που
τροφοδοτούνταν από τις απέναντι πηγές της «Γκούρας», από
απόσταση περίπου πεντακοσίων
μέτρων, που φαίνονται ακόμη οι
υδρομαστεύσεις.
Διατηρούνται ως σήμερα
πέτρινα αλώνια, νεκροταφείο
και κάτω στο ποτάμι, στη θέση
«Καραβδά», αυλάκι που μετέφερε νερό από τη Μέγδοβα για
λειτουργία νερόμυλου. Στο δυτικό μέρος των ερειπίων υπάρχει
δάσος «Ζάβατο» από αιωνόβιες
καστανιές και καρυδιές μεγάλων
διαστάσεων.
Η προφορική παράδοση διασώζει «από στόμα σε στόμα» πως
το 1720 περίπου, η επάρατη αρρώστια της πανούκλας αποδεκάτισε όλους τους κατοίκους των
χωριών Κύφου, Μπέσιας, Σπινάσας, Ρογάτας κ.λ.π. Στην ερήμωση
των προαναφερομένων οικισμών
συνετέλεσαν ακόμη και οι τακτικές επιδρομές τούρκικων στρατευμάτων, που είχαν οργανωθεί
(κυρίως απ’ τον Αλή-Πασά) για την
εξόντωση των κλεφταρματωλών
στην περιοχή των Αγράφων. Έτσι
οι εναπομείναντες από την συντέλεια του αφανισμού εγκατέλειπαν
τον τόπο τους και μετανάστευαν
στην Μολδοβλαχία, Μικρά Ασία,
Κωνσταντινούπολη και σε άλλα
μέρη πεδινά.

Συνολικός ετήσιος φόρος νοικοκυριών (ισπέντσα)... 1.082 άσπρα
Συνολικός ετήσιος φόρος χωριού................................ 1.507 άσπρα

● Πώς να ερημώθηκε άραγε το Κύφου; Καταστράφηκε στα
Ορλωφικά το 1770; Μετανάστευσαν σιγά – σιγά (όπως κάνουμε κι
μείς σήμερα) οι κάτοικοί του για
εργασία στην τότε πρωτεύουσα
Κωνσταντινούπολη ώσπου δεν
έμεινε κανένας στο χωριό και δεν
ξαναγύρισε και κανένας; Οι διηγήσεις των προγόνων μας μιλούσαν πάντως με βεβαιότητα πως
οι κάτοικοι τόσο του Κύφου όσο

σήμερα αφού την κατέστρεψαν
χρυσοθήρες αλλά ευτυχώς σώζεται σε φωτογραφία του αείμνηστου Πάνου Ι. Βασιλείου που την
έβγαλε όταν επισκέφτηκε τον
χώρο το 1961.
Παραπάνω απ’ τη βασιλική
βρύση - δεξαμενή μέσα στο δάσος
με τα τεράστια έλατα βρίσκεται η
τοποθεσία «Παλάτι». Μυστήριο
μέγα γιατί διασώθηκε στόμα με
στόμα, γενεές αμέτρητες, η θέση

Η δεξαμενή που την έλεγαν Ξυρόβρυση. Δεν υπάρχει σήμερα αφού
πρίν 10ετίες την ανατίναξαν με δυναμίτη χρυσοθύρες. Υπήρχε όμως το
1961 όταν επισκέφθηκε το Κύφου ο αείμνηστος Πάνος Ι. Βασιλείου και
φωτογραφήθηκε δίπλα της.
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γειτονικό χωριό μας πρίν 557 χρόνια! - Ένα χρόνο μετά την Άλωση της Πόλης!
Ονοματεπώνυμα αρχηγών οικογενειών Κύφου το 1454
31. karye-i Kifo - 427a & 427b

Όπως μεταφράστηκαν από τα
αγγλικά στα ελληνικά

Όπως μεταφράστηκαν από τα
οθωμανικά στα αγγλικά

1

Βαρνάβας

Θόδωρος

1

Varnavas

Todoros

2

Βοϊδάς

Μιχάλης

2

Bodyas

Mihalis

3

Βοϊδάς

Στάθης

3

Bodyas

İstasis

4

Βουλγουμάς

Δημήτρης

4

Vuglumas

Dimitris

5

Βουτσινάς

Βρετός

5

Vucinas

Yiratos

6

Βρετός

Γιώργης

6

İvratos

Yorgis

7

Γρικόπουλος

Αλέξης

7

Girkopulo

Aleks

8

Γρικόπουλος

Μιχάλης

8

Girkopulo

Mihalis

9

Γρικόπουλος

Νικόλας

9

Girkopulo

Nikolas

10

Γρικόπουλος

Παύλος (ανύπαντρος) 10

Girkopulos

Pavlos (mücerred)

11

Δαλγασηνός

Δημήτρης

11

Dalgasinos

Dimitris

12

Δαλγασηνός

Μιχάλης

12

Dalgasinos

Mihalis

13

Δαλγασηνός

Νικόλας

13

Dalgasinos

Nikolas

14

Δαλγασηνού

Καλή (χήρα)

14

Dalgasinu

Kali (bĭve)

15

Καραβίδας

Γιάννης

15

Karavidas

Yanis

16

Καραβίδας

Γιάννης

16

Karavidas

Yanis

17

Καραβίδαινα

Αρετή (χήρα)

17

Karavidina

Areti (bĭve)

18

Καραβίδαινα

Καλή (χήρα)

18

Karavidina

Kali (bĭve)

19

Κουφογιάνα

Χρυσή (χήρα)

19

Kufonyana

Hursini (bĭve)

20

Μακρορίνος

Γιάννης

20

Makrorino

Yanis

21

Μακρορίνος

Γιώργης

21

Makrorinos

Yorgis

22

Μακρορίνος

Δημήτρης

22

Makrorinos

Dimitris

23

Μακρορίνος

Μιχάλης

23

Makrorinos

Mihalis

24

Μακρορίνος

Στάθης

24

Makrorinos

İstasis

25

Μακρορίνα

Καλή (χήρα)

25

Makrorina

Kali (bĭve)

26

Μανοηλόπουλος Μανόλης

26

Manaylopulo

Menolis

27

Μιρίσης

Αντριάς

27

Mirisis

Andras

28

Μιρίσης

Νικόλας

28

Mirisis

Nikolas

29

Πανωτάς

Αλέξης

29

Panotas

Aleks

30

Πανωτάς

Γιώργης

30

Panotas

Yorgis

31

Πανωτάς

Νικόλας

31

Panotas

Nikolas

32

Παπά

Σταμάτης

32

Papas

İstemadis

33

Παππάς

Γιώργης

33

Papas

Yorgis

34

Παππάς

Μανόλης

34

Papas

Menolis

35

Παππάς

Μανόλης

35

Papas

Menolis

36

Παππάς

Νικόλας

36

Papas

Nikolas

37

Πενιανίτης

Γιάννης

37

Penyanidis

Yanis

38

Πενιανίτης

Γιάννης (ανύπαντρος) 38

Penyanidis

Yanis (mücerred)

39

Πενιανίτης

Γιώργης

39

Penyanid

Yorgis

40

Πενιανίτης

Μανόλης

40

Penyanid

Menolis

41

Πιτσάνου

Σταθώ (χήρα)

41

Picanu

İstaso (bĭve)

42

Πότανας

Γιάννης

42

Potanas

Yanis

43

Πότανας

Γιώργης

43

Potanas

Yorgis

44

Πότανας

Δημήτρης

44

Potanas

Dimitris

45

Πότανας

Μανόλης

45

Potanas

Menolis

46

Πότανας

Μιχάλης

46

Potanas

Mihalis

47

Πότανας

Μιχάλης

47

Potanas

Mihalis

48

Πότανας

Χαρκιάς

48

Potanas

Harkas

49

Πόταινα

Καλή (χήρα)

49

Potena

Kali (bĭve)

50

Πότινας

Γιάννης

50

Potinas

Yanis

51

Πότινας

Γιώργης

51

Potinas

Yorgis

52

Πότινας

Μιχάλης

52

Potinas

Mihalis

53

Πότινας

Στάθης

53

Potinas

İstasis

54

Πότινας

Στέφανος

54

Potinas

İstefanos

55

Πότανης

Πρωτόγηρος (αξίωμα) 55

Potanis

Porotoyiros

56

Πρωτόγηρος

Γυιός

56

Porotoyiro

Veled-i

57

Πρωτόγηρος

Μανόλης

57

Porotoyiro

Menolis

58

Ραφτόπουλος

Μιχάλης

58

Raftopulo

Mihalis

59

Τιρπιτσάνος

Γιώργης

59

Tirpicanos

Yorgis

60

Τιρπιτσάνος

Γιώργης (ανύπαντρος)

60

Tirpicanos

Yorgis (mücerred)

61

Χαρκιάς

Θόδωρος

61

Harkas

Todoros

62

Χαρκιάς

Μιχάλης

62

Harkas

Mihalis

Σχόλια επί του πίνακα των Ονοματεπωνύμων

Τ

ο Κύφου είχε το 1454 τα περισσότερα φορολογούμενα νοικοκυριά απ’ όλα τα χωριά της
περιοχής μας. Είχε όπως βλέπουμε 62
φορολογούμενες οικογένειες, όταν
την ίδια στιγμή η Σπινάσα είχε (όπως
είδαμε) 30 και η Μπέσια (όπως θα
δούμε) είχε 45 οικογένειες.

● Οι 7 χήρες (bĭve) που ήταν αρχηγοί των αντίστοιχων οικογενειών ήταν
οι εξής: η Καλή Δαλγασηνού, η Αρετή
Καραβίδαινα, η Καλή Καραβίδαινα, η
Χρυσή Κουφογιάνα, η Καλή Μακρορίνα,
η Σταθώ Πιτσάνου και η Καλή Πόταινα.
● Οι 3 ανύπαντροι (mücerred)

νος < Πανωτάς.
Πενιανίτης: ο καταγόμενος από το
χωριό Πενιανά (Πιγκιανά, Πινιανά, Επινιανά) των Αγράφων. Το ίδιο επώνυμο
συναντάμε, όπως θα δούμε, και στη
Μπέσια.
Πιτσάνος: ο καταγόμενος από ένα
θεσσαλικό χωριό της εποχής αυτής με
το όνομα Πίτσι (ΜΜ-10, 346a).
Πότανας: παράγωγο του ουσ. υπότονος = ο καβαλάρης της στέγης. Υπάρχει και στο Χρύσω.
Ραφτόπουλος: επαγγελ. από το ράφτης. Και αυτό το επώνυμο το συναντάμε και στη Μπέσια.

Η τοποθεσία όπου ήταν το χωριό Κύφου, όπως φαίνεται από τα «Μάρμαρα»
της Κοκκινόβρυσης.
φοροαπαλλασσόμενοι ήταν: ο Παύλος
Γρικόπουλος, ο Γιάννης Πενιανίτης και ο
Γιώργης Τιρπιτσάνος.
● Ο παπα-Σταμάτης ήταν ο Ιερέας
του χωριού. Η παρουσία του Κλήρου είναι εντυπωσιακή. Όλα τα χωριά έχουν
ιερείς. Κάθε μαχαλάς είχε τη δική του
ενορία. Αυτό δείχνει την έντονη θρησκευτικότητα των κατοίκων των χωριών
μας αυτής της εποχής.
● Ο Πρωτόγηρος ήταν αξιωματούχος της τότε τοπικής κοινωνίας. Όλα τα
χωριά είχαν καλή κοινοτική οργάνωση
και την τοπική εξουσία, πολιτική αυτοδιοίκηση, ασκούσαν οι κοινοτάρχες «κοτζαμπάσηδες», οι οποίοι βέβαια ήταν με
την έγκριση της οθωμανικής διοίκησης.
● Σύμφωνα με τον μεγάλο ευρυτάνα ιστορικό ερευνητή κ. Μαυρομύτη, τα
επώνυμα έχουν την εξής ερμηνεία:
Βαρνάβας: όνομα από την εκκλησιαστική παράδοση
Βοϊδάς: πιθανόν αυτός που έχει δύο
βόδια (ζευγάρι) για όργωμα.
Βουτσινάς: βαρελάς, από το μον.
Βουττίον (και βουττίν). Κουκουλές ΣΤ’
455.
Βρετός: ευρετός. Πίστευαν τότε,
όπως και αργότερα, πως όταν πέθαιναν
τα νεογέννητα παιδιά ενός ανδρογύνου,
έπρεπε, για να σταματήσει το κακό, το
τελευταίο νεογέννητο να το τοποθετήσουν σ’ ένα σταυροδρόμι, για να το βαφτίσει ο πρώτος διερχόμενος.
Βουλγουμάς: από το λατινικό
vulgus = όχλος, οι χυδαίοι άνθρωποι,
σλαβ. Buljuk = όχλος, κοπάδι, σμήνος.
Γρικόπουλος: από το Γραικόπουλος
λόγω της τροπής του -αι, -ε, σε -ι, από το
Γραικός= Έλληνας.
Καραβίδας: όνομα σχετικό με τον
οικισμό Καραβίδες του Πλακωτού Καρίτσας Δολόπων. Το ίδιο επώνυμο συναντάμε όπως θα δούμε και στη Μπέσια.
Κουφογιάννης: σύνθετο οικογενειακό (κουφός + Γιάννης.
Μακρόρρινος: μακρομύτης.
Μανοηλόπουλος: από το Μανοήλ
< Εμμανουήλ + κατάλ. –πουλος. Το ίδιο
επώνυμο συναντάμε όπως θα δούμε και
στη Ρογάτα αλλά και σε Άγραφα και Πινιανά.
Μίρεσης: στα σλαβ. Μίρε=καλός. Είναι το μοναδικό επώνυμο που συναντάμε και στα τρία χωριά της περιοχής μας:
Κύφου, Μπέσια και Σπινάσα.
Πανωτάς: από το Παναγιώτης < Πά-

Τιρπιτσάνος: ο καταγόμενος από
το χωριό Τιρπίτσα Κραβάρων, σημ. Διπλάτανου Ναυπακτίας (ΜΜ-10, 246α).
Χαρκιάς: από το χαλκιάς= σιδηρουργός. (τροπή του -λ σε -ρ, κατά το
αδελφός-αδερφός,
κόλπος-κόρφος,
κ.λ.π.).

Οθωμανικό κατάστιχο όπως είναι
γραμμένο στην αραβική γραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ευχαριστούμε θερμά τον ευρυτάνα ιστορικό ερευνητή κ.
Γιάννη – Ανάργυρο Μαυρομύτη που
με δικές του ενέργειες ήρθε στο φώς ο
φορολογικός αυτός κατάλογος και με
προθυμία μας έδωσε τα ονοματεπώνυμα τόσο για το Κύφου, όσο και για το χωριό μας τη Σπινάσα αλλά και για τα άλλα
διπλανά μας (διαλυμένα σήμερα χωριά)
Μπέσια και Ρογάτα. Αυτό μας είπε πως
έγινε κατά παραχώρηση της Πανευρυτανικής Ένωσης και η μετάφραση έγινε
από τον κ. Γεώργιο Λιακόπουλο. Ευχαριστούμε επίσης τον κ. Κώστα Σπανό
εκδότη του «Θεσσαλικού Ημερολογίου»
από το οποίο αντλήσαμε πολλά απ’ τα
προαναφερόμενα στοιχεία από ελληνικές πηγές, τον κοντοχωριανό μας (απ’
τον Κλειτσό) Νίκο Φραγκάκη που μας
έφερε σε επαφή με τον κ. Μαυρομύτη
και να μνημονεύσουμε τέλος τον αείμνηστο χωριανό μας δάσκαλο Κώστα
Ι. Ζήση που πρώτος βρήκε κάποια στοιχεία του καταστίχου (ΜΜ-10) και τα δημοσίευσε πρίν χρόνια στην εφημερίδα
μας. Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα παρουσιάσουμε αντίστοιχα
στοιχεία (1454-55) για το άλλο γειτονικό
μας, εγκαταλειμμένο και σωρό ερειπίων
σήμερα, χωριό Μπέσια.

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

Έκλεψαν την θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας Πελεκητής!

Κ

ρούσμα ιεροσυλίας είχαμε και πάλι φέτος το φθινόπωρο στα
μέρη μας, στην περιοχή των Αγράφων. Ανθρωποειδή υποκείμενα, κατακάθια της κοινωνίας έκλεψαν την θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας της Πελεκητής που χρονολογείται από το 1654 μ. Χ. και
όπως όλοι ξέρουμε ήταν στο ομώνυμο Μοναστήρι που βρίσκεται
στο βράχο έξω απ’ το χωριό Καρύτσα. Η εικόνα «στόλιζε» το Μοναστήρι και επισκέπτες έφταναν εκεί απ’ όλα τα μέρη για να την
προσκυνήσουν. Όλοι μας έχουμε
πάει.
Το ανοσιούργημα διεπράχθη χρονικά από το μεσημέρι
της Κυριακής 9 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 11
Οκτωβρίου 2011, όταν άγνωστοι
αφού κατέστρεψαν το συναγερμό και τις κάμερες, παραβίασαν
την πόρτα του Μοναστηριού και
εισήλθαν εντός του ιερού χώρου,
απ’ όπου άρπαξαν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, περίπου 20 τάματα πιστών, τα χρήματα που υπήρχαν στο παγκάρι
Η εικόνα της Παναγίας Πελεκητής
όπως δημοσιεύτηκε στις εφημερί- (άγνωστο ποσόν), έναν σταυρό
μικρής χρηματικής αξίας και ακοδες της Καρδίτσας.
λούθως έφυγαν προς άγνωστη
κατεύθυνση. Προανάκριση για το γεγονός διενεργεί το Αστυνομικό
Τμήμα Καρδίτσας. Όπως γράφτηκε στις εφημερίδες η Αστυνομία
είχε δώσει οδηγίες να εκτίθεται αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας και η γνήσια να βρίσκεται σε θυρίδα, όπου βρίσκονται και
άλλα πολύτιμα αντικείμενα, πράγμα όμως το οποίο δυστυχώς δεν
είχε γίνει.
Αγαπητοί χωριανοί και κάτοικοι των γύρω χωριών μας: όπως
βλέπετε τα πάντα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Να έχουμε συνεχώς το «νού μας». Άγνωστοι ασκόπως περιφερόμενοι μπορεί να
κάνουν ζημιά. Συγκρατούμε τουλάχιστον τον αριθμό κυκλοφορίας
του οχήματός τους.

Η Γέφυρα στη θέση «Ρογκάκια»
του δρόμου Νεράϊδας – Καροπλεσίου

Τα τσιμεντένια βάθρα περιμένουν ακόμα να στηθεί πάνω τους η γέφυρα.

Π

αρά την αισιοδοξία που όλοι νοιώσαμε με τα σχετικά δημοσιεύματα των αρχών Σεπτεμβρίου (τα οποία
παρουσιάσαμε και απ’ την εφημερίδα μας), για την
γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι, δυστυχώς αυτή
ακόμα δεν στήθηκε. Όπως φαίνεται στην πρόσφατα τραβηγμένη φωτογραφία τα έτοιμα εδώ και χρόνια βάθρα την
περιμένουν ακόμα. Υπενθυμίζουμε πως η γέφυρα είναι δίπλα στα βάθρα διαλυμένη σε δυο κομμάτια και πως οι αρχές
του νομού μας αισιοδοξούσαν πως αυτή θα στηθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Τι να πήγε άραγε στραβά;
Κάτοικος της περιοχής και άριστος γνώστης των τοπονυμίων, μας είπε πως η σωστή ονομασία της θέσης της γέφυρας
αυτής δεν είναι ούτε «στου Φιλίππου» ούτε «στον Καμαρέτσο»
αλλά «στα Ρογκάκια». Από εδώ και στο εξής λοιπόν θα λέμε πως
η γέφυρα θα στηθεί στα «Ρογκάκια».
Απαίτηση όλων των κατοίκων της περιοχής είναι να στηθεί
επειγόντως η γέφυρα!

Ό
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Στο internet το πανηγύρι του Μοναστηριού μας

Ε

ίχαμε αναφέρει στο προηγούμενο φύλλο πως
έκπληξη φέτος στο πανηγύρι του Μοναστηριού μας
ήταν η παρουσία του αγαπητού μας Δημοσιογράφου Ηλία
Προβόπουλου με τη φωτογραφική μηχανή του. Μερικές φωτογραφίες λοιπόν που
έβγαλε τις ανέβασε (29.9.11)
στο internet με ωραίο κείμενο, στην καλή ιστοσελίδα του
«actimon». Έγραφε μεταξύ
άλλων: «…το πανηγύρι της
Παναγίας στη Σπινάσα (Νεράϊδα) της Καρδίτσας είναι ένα
απ’ τα καλύτερα της ορεινής
Ελλάδας… είδα εκεί ωραίες
ψησταριές… σούβλες με σφαχτά και κοκορέτσια… άκουσα
κλαρίνα παραδοσιακά… τα
βουνά της Ελλάδας έχουν πολλά καλά…».

Ο Γιώργος με τον πατέρα του Ηλία Κουσάνα λιανίζουν ένα σφάγιο.

Την Τετάρτη 23.11.11
πάλι ο Ηλίας Προβόπουλος
δημοσίευσε φωτογραφίες και
ωραίο κείμενο για το πανηγύρι του Μοναστηριού μας,
στο ένθετο «Κυνήγι» της μεγάλης εφημερίδας «Έθνος».
Επίσης την Κυριακή 27.11.11
δημοσίευσε το ίδιο κείμενο
με φωτό στην εφημερίδα της
Καρδίτσας «Πρωϊνός Τύπος»,
η οποία εφημερίδα είχε τίτλο
στην 1η σελίδα της «Το πανηγύρι της Παναγίας στα χωριά
του Μέγδοβα – Ψησταριές
όπως στα παλιά χρόνια»,
παραπέμποντας στις σελίδες
8 & 17. Αυτά θα τα αναδημοσιεύσουμε σε άλλο φύλλο
της εφημερίδας μας. Τώρα θα
αναδημοσιεύσουμε τις φωτό
που ανέβασε στην ιστοσελίδα
του «actimon» για να τις δούν
και όσοι δεν έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο.

Ο μπαρμπα-Λίας Βούλγαρης κόβει γελαστός μια σούβλα κοκορέτσι.

Οι χωριανοί μας Λάμπρος Βούλγαρης και Νεκτάριος μελετούν την παραγγελία
μπροστά σ’ ένα κρεατοσάνιδο με ψητό.

Να λυθεί επειγόντως το πρόβλημα με τα σταθερά τηλέφωνα του ΟΤΕ
Τι συμβαίνει με τα σταθερά τηλέφωνα του
ΟΤΕ στο χωριό μας; Εδώ και μήνες από τον
Οκτώβριο η τηλεφωνική επικοινωνία είναι
προβληματική αφού κατά την διάρκειά της
έχουμε συνεχώς διακοπές και παράσιτα. Πολλοί χωριανοί μας άλλαξαν συσκευές θεωρώντας ότι ήταν εκεί το πρόβλημα αλλά αυτό συνεχίζεται. Ως γνωστόν χρόνια τώρα το δίκτυο

στα χωριά μας είναι ασύρματο με την τοποθέτηση σχετικών μηχανημάτων. Μήπως αυτά τα
μηχανήματα έχουν πρόβλημα; Όλος ο κόσμος
ζητάει να επισκευαστεί αμέσως το ταχύτερο η
βλάβη (αν δεν έχει ήδη επισκευαστεί μέχρι την
κυκλοφορία της εφημερίδας μας). Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα να ενδιαφερθούν
ώστε να λυθεί επειγόντως το πρόβλημα.

Η ταχυδρομική εξυπηρέτησή μας

Ό

σο περνούν τα χρόνια βλέπουμε όλοι ότι η κατάργηση από το κράτος των ταχυδρομικών διανομέων, των ΕΛΤΑ στα
χωριά μας, ήταν εγκληματικό λάθος. Αναθέτοντας η πολιτεία την

Η συγκοινωνιακή μας εξυπηρέτηση

λοι οι κάτοικοι της Νεράϊδας και του Σαρανταπόρου απαιτούμε να ανακληθεί η σκληρή και άδικη απόφαση της κατάργησης από
το ΚΤΕΛ Καρδίτσας του δρομολογίου της Δευτέρας.
Κάθε χρόνο περικόπτεται και από ένα δρομολόγιο.
Έλεος πιά! Ως εδώ και μη παρέκει! Θέλουμε λεωφορείο για Καρδίτσα τουλάχιστον τρείς (3) φορές
την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή).
Η γραμμή Καρδίτσα – Νεράϊδα εξυπηρετεί πολλά
χωριά και έχει την μεγαλύτερη κίνηση στο νομό

Ο Σπύρος Μακρής ανάμεσα σε δύο σφαχτά κι ένα κοκορέτσι

μας. Το λένε οι ίδιοι οι οδηγοί. Γιατί το κόβετε;
Απαιτούμε κάθε Δευτέρα το λεωφορείο του ΚΤΕΛ
να μην επιστρέφει ούτε από τη Ραχούλα ούτε από
τον Αμάραντο αλλά να συνεχίζει και να φτάνει μέχρι Νεράϊδα.
Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα (Δημοτικό – Περιφερειακό – Κοινοβουλευτικό) να πιέσουν
τώρα ώστε να μην κοπεί αλλά να επανέλθει το δρομολόγιο της Δευτέρας και να έχουμε τρείς (3) φορές την εβδομάδα συγκοινωνία με Καρδίτσα.

μεταφορά του ταχυδρομείου σε
εργολάβους, η εξυπηρέτησή μας
(παρά τις φιλότιμες προσπάθειές
τους) δυστυχώς δεν είναι όπως
τότε με τον αείμνηστο Χρήστο
Ζήση. Πόσο καλά αλήθεια λειτουργούσαν όλες οι υπηρεσίες
πρίν το ’89! Η κάθε είδους αλληλογραφία μας παραμένει στο
καφενείο, όπου την αφήνουν για
πολύ καιρό. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ,
Εφορίας, κ. ά. φάκελα χωριανών
μας που δεν βγαίνουν τακτικά
στο καφενείο, παραμένουν εκεί
για μήνες μέχρι να λήξουν και να
πληρωθούν με πρόστιμο.
Αγαπητοί χωριανοί να ψάχνετε μόνοι σας στο καφενείο ή να
λέτε σε κάποιον γείτονα – συγγε-

νή σας να ψάχνει μήπως υπάρχει
κάποιος φάκελος για εσάς.
Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
Πωλείται μονοκατοικία 83 τ.
μ., σε 4 στρέμματα οικόπεδο,
υπερυψωμένη, με 2 θέσεις
πάρκινγκ και αποθηκευτικούς
χώρους 200 τ. μ., με τζάκι,
καλοριφέρ και πορτοπαράθυρα P.V.C., και μπάρμπεκιου
πάνω στην 45 τ. μ. βεράντα.
Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε
στο τηλέφωνο :
6978895889, ΘΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ.
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Τί θα γίνει
με τους αναμεταδότες TV;

Ε

ίναι γνωστό σε όλους πως το σήμα, η εικόνα των
τηλεοπτικών καναλιών στο χωριό μας, τη Νεράϊδα τους τελευταίους μήνες είναι σε αθλία κατάσταση, όλο χιόνια. Ο τεχνίτης που τόσα χρόνια τα επισκεύαζε είπε πως ο αναμεταδότης στη «Φτερόλακα»
έχει πάθει βλάβη και δεν αξίζει πλέον η επισκευή του.
Πρέπει να μπούν άλλα μηχανήματα να αναμεταδίδουν
πλέον ψηφιακό σήμα.

Να θυμήσουμε πως ο αναμεταδότης «Φτερόλακας»
έγινε πρίν περίπου δυο δεκαετίες με δική μας προσωπική εργασία και δικά μας χρήματα που με έρανο συγκεντρώσαμε τότε. Επί «Καποδίστρια» ο Δήμος Ιτάμου είχε
αναλάβει την συντήρηση των μηχανημάτων.
Τώρα ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας Δημήτρης
Λιάπης είπε πως είμαστε μέσα στο σχετικό πρόγραμμα
του Δήμου Καρδίτσας για την αντικατάσταση των παλιών με νέους ψηφιακούς αναμεταδότες και σύντομα
πρίν τις γιορτές των Χριστουγέννων, θα μπούν νέα ψηφιακά μηχανήματα, μάλλον στον ΑηΛιά για να πιάνουν
από εκεί όλα τα χωριά της Κοινότητάς μας (Νεράϊδα,
Σαραντάπορα, Μεγαλάκκος). Στο γειτονικό μας Καροπλέσι με πιστώσεις αυτού του προγράμματος, το φθινόπωρο, πρίν λίγους μήνες, ο ειδικός γι’ αυτά τεχνικός,
τοποθέτησε ήδη νέο ψηφιακό αναμεταδότη. Αφού λοιπόν έγινε εκεί (και φυσικά υπάρχει η πίστωση) ζητάμε
να μπεί και σ’ εμάς το συντομότερο, οπωσδήποτε πρίν
τα Χριστούγεννα.
Η μόνη διασκέδαση των ηλικιωμένων στα χωριά
μας είναι η τηλεόραση. Ας μην τους τιμωρούμε και σ’
αυτό τον τομέα.

Αρκούδες στις παρυφές του χωριού μας;

Χ

ωριανοί μας λένε, με βεβαιότητα, πως οι αρκούδες κυκλοφορούν πλέον ελεύθερα και χωρίς κανένα φόβο δίπλα στα σπίτια μας, στις παρυφές του χωριού μας. Έχουν
λέει βρεθεί ίχνη στην «Λεκάνη», στα «Κομματάκια», στη «Λεκανίτσα», «Τρανταλιβάδι» κ.λ.π. Όχι μόνο ίχνη αλλά και φαγωμένα κάστανα, καρύδια, μήλα κι άλλα φρούτα και καρποί που
υπάρχουν στα χωράφια αυτά.

Κυνηγοί χωριανοί μας μάλιστα είδαν αρκούδα όταν το Σάββατο 5.11.11 κυνηγώντας αγριογούρουνα είχαν στήσει καρτέρια και
στις «Βερτσούλες». Τα σκυλιά λοιπόν την έφεραν κυνηγώντας την
από κάτω, απ’ την περιοχή «Πατλί». Μόλις πάτησε όμως το ένα πόδι
της στην άσφαλτο του επαρχιακού δρόμου (μεταξύ βρύσης «Βερτσούλες» και ράχης «Πατλί») αστραπιαία γύρισε αμέσως πάλι κάτω
προς το ποτάμι.
Ας είμαστε λοιπόν όλοι προσεκτικοί…

Διάρρηξη σε δυο σπίτια
του χωριού μας
Διάρρηξη είχαμε πρόσφατα για πρώτη δυστυχώς φορά
στην ιστορία του χωριού μας,
της Νεράϊδας. Άγνωστοι χωρίς
να γίνουν αντιληπτοί μπήκαν
σε δυο σπίτια στην πάνω δεξιά
άκρη του χωριού μας, στο σπίτι
του δικηγόρου Ηλία Β. Σπινάσα
και στο διπλανό της Ελευθερίας Α. Καραμέτου (κόρης της
αείμνηστης Ιουλίας). Οι κάτοικοι και των δύο την χειμερινή
περίοδο ζούν στην Αθήνα και
ήταν ακατοίκητα. Επειδή στο
δεύτερο σπίτι βρέθηκε ανοιχτό
κάποιο φώς του η διάρρηξη
μάλλον έγινε την νύχτα της Παρασκευής προς ξημερώματα
του Σαββάτου 12.11.11. Έγινε
μήνυση κατ’ αγνώστων ενώ
η Αστυνομία Καρδίτσας πήρε
αποτυπώματα και ερευνά την
υπόθεση.
Αγαπητοί συγχωριανοί να
μην εφησυχάζουμε. Άγνωστοι
άνθρωποι ασκόπως περιφερόμενοι μπορούν ανά πάσα

στιγμή να κάνουν ζημιά. Να
ξέρουμε ότι ρισκάρουμε πολλά
βάζοντας στο σπίτι μας για διάφορες επισκευές ανθρώπους
διαφόρων εθνοτήτων που δεν
ξέρουμε «από πού κρατάει η
σκούφια τους».

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας

Τ

ετάρτη έπεσε φέτος του
Αγίου Δημητρίου κι αν
και η μέρα ήταν βροχερή όλοι οι χωριανοί μας εκκλησιάστηκαν στην ομώνυμη
εκκλησία του χωριού μας. Την
πανηγυρική θεία Λειτουργία
τέλεσαν ο νέος εφημέριος Νεράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλτής και ο συνταξιούχος ιερέας μας παπα-Βάϊος Μπαλτής.
Οι καλλίφωνοι ψάλτες μας
βοήθησαν στην δημιουργία
ατμόσφαιρας θρησκευτικής
κατάνυξης.
Ακολούθησε το καθιερωμένο στα μέρη μας «Σήκωμα του
Υψώματος» και η Αρτοκλασία
στο ωραία πλακοστρωμένο
προαύλιο κάτω από τον ιστορικό αιωνόβιο μαλόκεδρο.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι πως
στην τοποθεσία αυτή υπήρχε
μεγαλοπρεπής Ναός, επί τουρκοκρατίας, στα χρόνια της μεγάλης ακμής των αγραφιώτικων
χωριών μας (1500 – 1700), πάλι
του Αγίου Δημητρίου που ήταν
ο πολιούχος άγιος της τότε Σπινάσας. Στη θέση αυτή γίνονταν

Η τοποθεσία Αη-Δημήτρης με τον Ι. Ναό, τον υπεραιωνόβιο μαλόκεδρο,
το Σχολείο, το Ιατρείο κ.λ.π. όπως φαίνεται από τον κεντρικό δρόμο
αριστερά της εισόδου του χωριού μας.

εβδομαδιαίο αλλά και ετήσιο
παζάρι στο οποίο έρχονταν οι
κάτοικοι όλων των γύρω χωριών
μας. Πάνω στα ερείπια αυτού
χτίστηκε (το 1966) ο σημερινός
Ναός με δωρεές χωριανών μας
και στα 45 χρόνια της ύπαρξής
του με προσφορές και δωρεές
χωριανών μας έγινε όπως είναι
σήμερα. Πρόσφατα όπως ξαναγράψαμε χωριανός μας εντελώς
αφιλοκερδώς έβαψε τις πόρτες

και τα παράθυρα τα οποία έγιναν πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και μπράβο αξίζουν επίσης
στους χωριανούς – χωριανές
μας που φρόντισαν ιδιαίτερα
αυτή την εκκλησία φέτος και
όλα ήταν τόσο περιποιημένα
του Αγίου Δημητρίου.
Ευχόμαστε και του χρόνου
να είμαστε όλοι καλά να ξαναβρεθούμε στον εορτασμό του
Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας.

e-mail που λάβαμε
● Στις 15 Οκτωβρίου 2011
λάβαμε από την Αμερική, από
ομογενή χωριανό μας και δημοσιεύουμε το παρακάτω e-mail με
τίτλο «Χαιρετισμούς από New
York»:
Γειά σας!
Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας
συγχαρώ για την ωραία δουλειά
που κάνετε.
Εμείς εδώ μακριά στη Νέα
Υόρκη, στην Αμερική, ανυπομονούμε να λάβουμε την κάθε έκδοση της εφημερίδας μας.
Διαβάζουμε τα νέα των χωριών μας και χαιρόμαστε που
φέρνετε την Νεράϊδα και τα Σαραντάπορα στο σπίτι μας.
(σ.σ. στη συνέχεια μας πληροφορεί κάτι σχετικά με την διεύθυνσή του και καταλήγει)
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Αντρέας Κωστόπουλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε τον αγαπητό ομογενή
χωριανό μας για τα καλά του λόγια. Όπως του απαντήσαμε και
στο e-mail αυτός είναι ο σκοπός
και η επιβράβευση της αφιλοκερ-

Συνάντηση Καρδιτσιώτικων
Συλλόγων στην Αθήνα

Η
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2η συνάντηση όλων των Καρδιτσιώτικων Συλλόγων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27.11.11, στην Αθήνα, σε αίθουσα του Συλλόγου Σμοκοβιτών, στην οδό Μάρνη 54. Στην
συνάντηση αυτή που εκπροσωπήθηκε και ο Εξωραϊστικός &
Μορφωτικός Σύλλογός μας, της Νεράϊδας – Δολόπων, συζητήθηκαν πολλά θέματα και αποφασίστηκε να συγκροτηθούν επιτροπές που θα εργαστούν για την προώθηση και λύση των σχετικών πολιτιστικών ζητημάτων. Στις επιτροπές αυτές θα μετέχει
τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε Δ. Σ. Συλλόγου του νομού μας.
Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε να γίνει τον προσεχή Μάρτιο
2012, στην αίθουσα της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών
Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 25,
στον 3ο όροφο. Ο πρόεδρος Κ. Κουσαής είπε πως στην επόμενη συνάντηση θα κληθούν να παραστούν ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και όλοι οι Δήμαρχοι του νομού μας.

δούς κοπιαστικής εργασίας που
προσφέρουμε εκδίδοντας την
Εφημερίδα του χωριού μας. Να
νοιώθει αυτά ακριβώς τα ωραία
συναισθήματα ο κάθε απόδημος
στα πέρατα της γής χωριανός μας
λαβαίνοντας και διαβάζοντας την
εφημερίδα με τα νέα του χωριού
του, του πάντα αγαπημένου γενέθλιου τόπου του.
● Στις 20 Οκτωβρίου 2011,
λάβαμε από τον (αναγνώστη της
εφημερίδας μας) κοντοχωριανό
μας, εκ Καροπλεσίου, καθηγητή Μαθηματικό – Φροντιστή
Στέλιο Ν. Μπακούλα, δύο (2)
κείμενα σχετικά με το Έπος του

’40. Το ένα (3σέλιδο) με τίτλο:
«Ο Υποστράτηγος Χαράλαμπος
Κατσιμήτρος – η υπέρβασή του
βοήθησε την Ελλάδα να δημιουργήσει το έπος 1940» και το
δεύτερο (4σέλιδο) με τίτλο: «Το
έπος του ’40 και η φρίκη του
υψώματος 731». Όπως του απαντήσαμε και στο e-mail είχαμε
ετοιμάσει κι εμείς κείμενο για τα
δυο αυτά μεγάλα θέματα αλλά
δυστυχώς λόγω πληθώρας ύλης
δεν χώρεσε. Θα μπούν (νάμαστε
πρώτα καλά) όλα στο φύλλο του
επομένου φθινοπώρου για να είναι επίκαιρα. Αγαπητέ μας Στέλιο σε ευχαριστούμε θερμά και
μέσα από την εφημερίδα μας.

Έργα του χωριού μας

Α

γαπητοί συγχωριανοί μπορεί η περίοδος που διανύουμε να είναι δύσκολη αλλά
προσπαθήσαμε και υλοποιήσαμε
κάποιους από τους στόχους μας
και έτσι καταφέραμε να φτιάξουμε
το τεχνικό προς Νεκροταφείο Νεράϊδας γιατί κάθε χρόνο δεν υπήρχε δρόμος. Επίσης καταφέραμε να
βάλουμε θέρμανση στο ιατρικό
εξεταστήριο Σαρανταπόρου που
δεν είχε εδώ και χρόνια. Βέβαια δεν
θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά
χωρίς την βοήθεια του Δημάρχου
κ. Κώστα Παπαλού και του αντιδημάρχου κ. Λάμπρου Τσιούκη
και την καλή συνεργασία με το
Τοπικό Συμβούλιο και τους ευχαριστώ γι’ αυτό. Με λυπεί βέβαια το
γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε και άλλα έργα, ζητώ την
κατανόησή σας και σας διαβεβαιώ

Βελτιώθηκε το τεχνικό
στο Μέγα Ρέμα

Η 1η φωτό με το βελτιωμένο τεχνικό στο Μ. Ρέμα
που μας έστειλε ο Πρόεδρος.

ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για τον τόπο μας.
Κλείνοντας να ευχηθώ σε
όλους Καλή Χρονιά και καλή

δύναμη.

Ο Πρόεδρος Τοπικής
Κοινότητας Νεράϊδας
Δημήτρης Λιάπης

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

Σ

τις θέσεις «Κρανούλες», & «Λογγές» [μερικές
μέρες (25.10.03) μετά την ασφαλτόστρωσή
του (13.10.03)] και πρόσφατα (από το 2006)
στη θέση «Γούρνες», της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας το οδόστρωμα έχει σοβαρότατο
πρόβλημα. Το γιατί έχει γραφεί εδώ αμέτρητες
φορές και είναι γνωστό σε όλους. Το ζήτημα τώρα
είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές στα σημεία
αυτά γιατί και στα 3 σημεία υπάρχει σοβαρότατος
κίνδυνος ατυχήματος.
Στις «Κρανούλες» θέλει ασφαλτόστρωση η
έτοιμη λίγων μέτρων παράκαμψη. Στις «Λογγές»
θέλει τοιχίο από κάτω για να αποκατασταθεί η
δεύτερη λωρίδα. Στις «Γούρνες» θέλει εσωτερικά αποστραγγιστικές σωλήνες να φύγουν έξω τα
υπόγεια νερά.

Τ
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Πρόσφατα στις 4.10.11 διαβάσαμε (για ακόμα
μια φορά) στις εφημερίδες Δ. Τ. ότι εγκρίθηκε από
την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το
έργο: «Βελτίωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Ορεινού Οδικού Δικτύου Π. Ε. Καρδίτσας»,
προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.100.000 €,
με 53% έκπτωση και τελικό ποσό 559.235 €. Απαιτούμε επιτέλους με αυτά τα χρήματα να βελτιωθούν τα προαναφερόμενα τμήματα!
Τα 3 επικίνδυνα αυτά σημεία έπρεπε ήδη να
είχαν αποκατασταθεί. Όλοι απαιτούμε να αποκατασταθούν το ταχύτερο. Επειγόντως.
Υ. Γ.: Πότε επιτέλους θα καθαριστεί η κατολίσθηση στις «Λογγές» (δίπλα στη βρύση) που έχει
κλείσει την μια λωρίδα του επαρχιακού δρόμου;

Χαλίκι στο δρόμο προς Αη-Λιά Νεράϊδας

ην Τρίτη 4 και την Τετάρτη
5 Οκτωβρίου 2011, συνεργείο του Δήμου μας Καρδίτσας έριξε λίγο χαλίκι στο δρόμο
προς το εξωκλήσι Αη-Λιά του χωριού μας.
Το συνεργείο αποτελούνταν
από ένα φορτηγό, ένα γκρέϊντερ
και ένα φορτωτή, όλα ιδιοκτησίας
του Δήμου. Στα ελάχιστα σημεία
που έπεσε έγινε ο δρόμος πολύ καλός (και ευχαριστούμε θερμά την
Δημοτική Αρχή) αλλά όπως είπαμε
στα ελάχιστα σημεία. Περπατήσαμε
όλο το δρόμο και με λύπη μας λέμε
πως έπεσε ελάχιστο χαλίκι σε πολύ
λίγα σημεία. Στο δυσκολότερο από
τις κεραίες και πάνω δεν έπεσε
ούτε φτυαριά. Εμείς το υπολογίσαμε για 4 φορτηγά, ο πρόεδρος λέει
πως έπεσαν 8 φορτηγά, η αλήθεια
όπως πάντα θα είναι κάπου στη
μέση. Αλλά και να είναι πάνω από
4 η καρότσα τους θα ήταν το πολύ
ως τη μέση. Μπροστά στην έντονη
δυσαρέσκεια των χωριανών μας ο
Πρόεδρος είπε πως θα ξαναρίξουν
περισσότερο την άνοιξη τόσο προς
Αη-Λιά όσο και προς Σωτήρος. Το
κρατούμε αυτό γιατί ακόμα δεν
έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε.
Αν και νοιώσαμε κάπως περίεργα.

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Κόκκινος Γεώργιος
του Κων.
Έλεγχος ΚΤΕΟ /
Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα /
Αναρτήσεις / Καθαρισμός Μπέκ
/ Βελτιώσεις Κινητήρων / και ότι
άλλη πληροφορία χρειαστείτε.

Εθνικής Αντιστάσεως 175
Περιστέρι  Τηλ.: 210 5777336

Εμείς το καλοκαίρι στη Λαϊκή
Συνέλευση δεν ζητήσαμε πράγματα για το χωριό μας που θέλουν
μεγάλες πιστώσεις, έχοντας επίγνωση της άσχημης οικονομικής
κατάστασης. Έχουμε αιτήματα
τέτοια. Μπορούσαμε να σας ζητήσουμε επιτακτικά να κάνετε μελέτη
Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού
Νεράϊδας για παράδειγμα ή να βελτιώσετε την πλατεία μας αλλά δεν
τα αναφέραμε κάν. Ζητήσαμε το
δημοτικό φορτηγό να πάρει μερικό
χαλίκι απ’ το χαλιά και να το ρίξει
στους δρόμους προς Αη-Λιά και
προς Σωτήρος. Κόστος μηδέν μόνο
το πετρέλαιο που θα έκαιγαν φορ-

τηγό και φορτωτής.
Δεν λέμε τίποτα άλλο προς το
παρόν πιστεύοντας τα λόγια του
Προέδρου μας. Μήπως θα ήταν
καλό να φόρτωνε μερικά φορτηγά ο φορτωτής (την άνοιξη) απ’ τη
στροφή στο χαλιά που πάμε για
Νεκροταφείο και θέλουμε δέκα μανούβρες να στρίψουμε; Έτσι και η
στροφή θα ανοίξει λίγο και δρόμο
θα στρώσουμε με το χαλίκι της. Ελπίζουμε μέχρι τέλους Μαΐου το αργότερο να έχουν στρωθεί οι δρόμοι
προς Αη-Λιά και προς Σωτήρος και
στην εφημερίδα του Ιουνίου να είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ευχαριστούμε θερμά.

Στέλιος Ν. Μπακούλας
Μαθηματικός – Φροντιστής
Αγ. Ιωάννου 7 – πλατεία Αγ. Παρασκευής – Αθήνα
Τηλ. 2106011814 – 2106399514
E-mail:bakoulas@otenet.gr
http:/www.bakoula.gr

Τέντες παντός τύπου

Αυτοματισμοί ● Πέργκολες ● Μουσαμάδες ● Ζελατίνες
Συνέπεια ● Ποιότητα ● Εγγύηση

Άγιος Κωνσταντίνος Λοκρίδος (Παραλιακή οδός)
Τηλ.: 2235 0 32419 κιν.: 697 2719407
•

Ο Μάριος είναι γυιός της Ντίνας και του αείμνηστου Κώστα Λιάπη

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός
Μάντρα στα Σαραντάπορα

Υλικά παραδίδονται αυθημερόν
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

Η 2η φωτό που μας έστειλε ο Πρόεδρος όπου φαίνεται καθαρά
η δεύτερη μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνα που μπήκε στο τεχνικό.

Τ

ο τεχνικό στο Μέγα Ρέμα, του δρόμου προς Νεκροταφείο Νεράϊδας, είχε μικρή σωλήνα. Πέρσι το χειμώνα τα πολλά νερά
δεν χώρεσαν να περάσουν μέσα απ’ αυτήν, το ρέμα ξεχείλησε
και καταστράφηκε εντελώς ο δρόμος. Οι αρμόδιοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και το βελτίωσαν. Έτσι αρχές Νοεμβρίου,
την Κυριακή 6.11.11, ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας Δημήτρης
Κ. Λιάπης, άρχισε να σκάβει δίπλα όπου έβαλε άλλη μια σωλήνα,
για να μπορούν να περνούν από 2 πλέον σωλήνες όλα τα νερά και
να μην μπαίνει το ρέμα μέσα στο δρόμο. Τις επόμενες μέρες έριξε πάνω μπετόν, καθάρισε το αυλάκι μέχρι κάτω και έριξε πέριξ
του τεχνικού και στο
λίγων μέτρων δύσκολο κομμάτι του
δρόμου, σάρα. Καθάρισε επίσης πολύ
καλά και το ρέμα
δίπλα στο δρόμο.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τέλη Νοεμβρίου. Λέμε ένα
μπράβο (και μέσα
από την εφημερίδα
μας) στον Πρόεδρο
και στην Δημοτική
Αρχή που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας.
Κλείνοντας τονίζουμε για ακόμα μια
φορά πως το Μέγα
Η 3η φωτό που μας έστειλε
Ρέμα πρέπει να είναι
ο Πρόεδρος όπου φαίνεται το καλά
καθαρό. Να σταμακαθαρισμένο από τον ίδιο, Μέγα Ρέμα.
τήσουμε επιτέλους
να πετάμε σκουπίδια στο Μέγα Ρέμα. Είναι πιο εύκολο να τα βγάζουμε στον κάδο
του δήμου παρά να τα κουβαλάμε στο Μέγα Ρέμα. Να κόψουμε
αυτό το κακό «χούϊ».

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΩΡΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
1) Τσιτσιμπή Γερασιμία του ωργ., προσέφερε 50 ευρώ, εις
Δημ., προσέφερε 100 ευρώ, μνήμην Γεωργίου Σερ. Τσιτσιμπή.
για τον Ι. Ν. Θεοτόκου.
2) Θώμος Γεώργιος του Ηλία, 9) Σπανός Ελευθέριος του
προσέφερε 50 ευρώ, για τον Ι. Κων., προσέφερε 50 ευρώ,
εις μνήμην των Γονέων του.
Ν. Θεοτόκου.
3) Δήμος Σπύρος του Κων., 10) Θάνος Βασίλειος του
προσέφερε 300 ευρώ, για τον Γεωργ., προσέφερε 50 ευρώ,
για τον Ι. Ν. Θεοτόκου.
Ι. Ν. Θεοτόκου.
4) Μπάρμπα Αγαθή του Δημ., Το Εκκλησιαστικό Συμβούπροσέφερε 50 ευρώ, για τον Ι. λιο Σαρανταπόρου ευχαριστεί
τους ως άνω δωρητάς για την
Ν. Θεοτόκου.
5) Γάκη Μαγδαληνή του προσφοράν των, και η ΠαναΣερ., προσέφερε 50 ευρώ, για γία μας να είναι πάντα προστάτης εις όλους μας.
τον Ι. Ν. Θεοτόκου.
6) Γάκη Γεωργία του Θωμά,
προσέφερε 50 ευρώ, για τον Ι.
Ν. Θεοτόκου.

Οι Εκκλησιαστικοί
Σύμβουλοι Σαρανταπόρου

7) Βουρλιάς Ηλίας του Σωτ., 1) Δήμος Κων. Σπύρος
προσέφερε 50 ευρώ, για τον Ι. 2) Τσιτσιμπής Σερ. Στέφανος
Ν. Αγίου Κωνσταντίνου.
3) Λιάπης Ηλ. Χρήστος
8) Τσιτσιμπής Ηλίας του Γε- 4) Βούλγαρης Δημ. Ηλίας.
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Ενημέρωση της συντονιστικής
επιτροπής του αρδευτικού έργου

Π

ιστοί στη δέσμευσή
μας για απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση, όσον αφορά το έργο που
μας ανέθεσε το χωριό, οφείλουμε συμπληρωματικά τα
εξής:

Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τη λίστα των εθελοντικών εισφορών των συγχωριανών μας για το εξωτερικό
αρδευτικό έργο του Σαρανταπόρου και αθροίσει τα
ποσά, εκτός των άλλων, θα
διαπιστώσει πως υπάρχει ένα
έλλειμμα της τάξης των 600
€ περίπου. Γι’ αυτό απευθυνθήκαμε στο σύλλογο αποδήμων για μια επιπλέον βοήθεια,
αλλά η πλειοψηφία του Δ.Σ.
αρνήθηκε. Έτσι, η κάλυψή του
έγινε δυνατή με την εκ νέου
βοήθεια από το εκκλησιαστικό συμβούλιο με 200 €, από
τον Θανάση Λιάπη του Ηλία
100 €, από την ευλογία της Ι.Μ.
Κορώνης με το ποσό των 300
€ και το υπόλοιπο χαρίστηκε
από τον κ. Δημ. Ντάφο, προμηθευτή των σωλήνων.
Τους ευχαριστούμε θερμά.
Όσο για τα πικρόχολα σχόλια, πληγωμένων εγωισμών,
του Χ.Τ. και Λάμπρου Γάκη,
τα αφήνουμε στην κρίση των
συγχωριανών μας οι οποίοι με
την παρουσία τους, τα μεροκάματά τους, και τις εισφορές
τους, κατάφεραν αυτόν τον

μικρό άθλο. Εμπεδώθηκε η
άποψη πως οι αυγουστιάτικες
δράσεις των εθελοντών έρχονται να καλύψουν τα ανοιξιάτικα ελλείμματα άλλων.
Δυστυχώς, όπως συνέβαινε πάντα στο χωριό μας,
σε κάθε σοβαρή συλλογική
προσπάθεια, παλαιόθεν έως
και σήμερα (πνευματικό κέντρο, μουσείο, οστεοφυλάκιο,
νέος ναός της Παναγίας κλπ.)
κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι,
μικρόνοες, κρυψίνοες και
αντιδραστικοί, στέκονται απέναντι. Το περιμέναμε, γι’ αυτό
τους αγνοούμε. Την αλήθεια
την γνωρίζουν οι παρόντες κι
όχι οι απόντες. Την γνωρίζει
όλο το οικογενειακό περιβάλλον και των δυο συγχωριανών
μας, το οποίο συμμετείχε και
σωματικά και οικονομικά στη
συλλογική προσπάθεια. Φτάνει πια η μιζέρια.
Η αποστολή μας ολοκληρώθηκε με την παράδοση του
εξωτερικού δικτύου. Η ευθύνη
βελτίωσης και επέκτασης του
εσωτερικού δικτύου, εκ των
πραγμάτων δεν μας ανήκει.
Για όποια διευκρίνιση, στη διάθεσή σας.
Η συντονιστική επιτροπή
Γεροκώστας Δημήτριος
Γιαννουσάς Δημήτριος
Θάνος Θωμάς
Νάπας Φώτιος
Τσιτσιμπής Γεώργιος

Αρδευτικό δίκτυο Σαρανταπόρου

Δ
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Αγαπητοί μου συγχωριανοί,
ιαβάζοντας το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, είμαι αναγκασμένος να πάρω θέση
και να απαντήσω στα όσα γράφονται σχετικά
με το νερό της άρδευσης στο χωριό μας. Συγχρόνως, θέλω
να εκφράσω τη λύπη μου για μερικούς συγχωριανούς μας,
στους οποίους θα έλεγα ότι πρέπει να ντρέπονται. Αντί να
επικροτήσουν την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, βάλλουν εναντίον όλων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν
κάποιοι οι οποίοι όχι μόνο δεν χάρηκαν, αλλά ίσως και να
λυπήθηκαν για τον ερχομό του νερού. Δεν σεβάστηκαν και
δεν εκτίμησαν τον ξεσηκωμό όλου του χωριού. Άνθρωποι
κάθε ηλικίας, να τρέχουν μέσα στα πλάγια και να βάζουν
πλάτη και συγχρόνως να δίνουν χρήματα για να αγορασθεί το λάστιχο, το οποίο ο Δήμος αδυνατούσε να μας
προμηθεύσει. Κάποιοι μάλιστα τόλμησαν να χαρακτηρίσουν την όλη προσπάθεια ακόμα και παράνομη. Λυπάμαι
πραγματικά για το κατάντημά τους. Στόχος μας ήταν να
απαλλαγούμε από το άγχος του νερού, που τόσα χρόνια το
σκεφτόμασταν όχι μόνο αν θα πρέπει να ποτίζουμε, αλλά
και ακόμα αν θα πρέπει να πίνουμε για να μην το στερηθούμε!
Το πρόβλημα αυτό επιτέλους πήρε τέλος. Οι κόποι και
οι προσφορές όλων των συγχωριανών μας, μας έφεραν το
πολυπόθητο αποτέλεσμα. Έφεραν το νεράκι που τόσο είχαμε ανάγκη. Μερικοί, απ’ ότι φαίνεται, δεν είχαν πρόβλημα νερού. Το πρόβλημά τους ήταν ποιος θα το φέρει. Τους
ενδιέφερε η προβολή. Να φανεί το δικό τους όνομα. Τους
ενημερώνω, συνεπώς, ότι κανενός το όνομα δεν προβάλλεται για το θέμα αυτό. Το νερό το φέραμε όλοι οι χωριανοί,
με όλες τις δυνάμεις μας και να πάψουν να λυπούνται για
το πενηντάρι που δώσαμε. Μπροστά στην αξία του νερού
το ξεχάσαμε ήδη. Άλλωστε, πληρώσαμε μια φορά και θα
το έχουμε δωρεάν από δω και πέρα. Άρα ας αφήσουν τους
εγωισμούς γιατί και αυτοί θα απολαμβάνουν το αγαθό που
λέγεται νερό.
Μήτσος Γιαννουσάς

Απάντηση στον κ. Λάμπρο Γάκη, Τοπικό Σύμβουλο της Κοινότητας Νεράϊδας, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας-Δολόπων», αρ. φύλλου 116, σελ. 7
1ο Αρδευτικό Σαρανταπόρου.
α ήθελα να σας ενημερώσω κ. Σύμβουλε, ότι το τοπικό συμβούλιο όχι μόνο δεν
απαξιώθηκε, όπως γράφετε στην επιστολή σας, αλλά ήταν και ενήμερο, όπως ενήμεροι
ήταν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
μας, για την πρωτοβουλία Σαρανταπορίσιων πολιτών σχετικά με την αντιμετώπιση του αρδευτικού προβλήματος και εμμέσως και της ύδρευσης.
Πρόβλημα που δεν κατάφεραν να λύσουν οι προηγούμενοι αλλά και οι τωρινοί αιρετοί άρχοντες
της Κοινότητάς μας.
Ο μεν Πρόεδρος κ. Δημήτριος Λιάπης, σχεδόν
πρωτοστατούσε σε πολλές ενέργειες, ο δε κ. Λεωνίδας Κοντογιάννης, ήταν παρών την πρώτη μέρα
κουβαλώντας λάστιχα με την εθελοντική ομάδα
και συγχρόνως πρόσφερε ΠΑΡΑΝΟΜΑ 50 ευρώ.
Εσείς κ. Σύμβουλε, ήσασταν ενήμερος από
το μεγάφωνο του χωριού μας (όπως και όλοι μας
άλλωστε) και επιπλέον από το τηλεφώνημα που
σας έγινε από την ομάδα εργασίας για να επιτρέψετε τη διέλευση του λάστιχου από το οικογενειακό σας κτήμα στην θέση «χοχλαστή». Επίσης,
ήσασταν ενήμερος και από τον πατέρα σας, τον
αδερφό σας και τους γαμπρού σας, Αντώνη και
Γρηγόρη, που βοήθησαν και πρόσφεραν ΠΑΡΑΝΟΜΑ 20-50-50-50 ευρώ ο καθένας αντίστοιχα.
Το ότι δεν προσφέρατε και σεις την πολυετή πείρα σας και τις γνώσεις σας είναι απορίας άξιον
και παραμένει δικό σας πρόβλημα (υποθέτω ότι
η προσφορά θα ήταν εθελοντική και δεν θα πληρωνόσασταν, όπως δεν πληρώθηκαν και οι συγχωριανοί ψηφοφόροι σας).

Θ

2ο Κοινοτικό Γραφείο.
Όσον αφορά την καθαριότητα του Κοινοτικού
Γραφείου, να είστε αμείλικτος και σκληρός με τον
εαυτό σας και τους συναδέλφους σας. Αλλά θα
σας συμβούλευα να ακολουθήσετε το παράδειγμα των μικρών παιδιών αλλά και των συγχωριανών σας που καθαρίζουν μόνοι τους το Πνευμα-

Προσφορές
στη μνήμη του
παπα-Γιώργη

Σ

την εκκλησία του Σαρανταπόρου προσέφεραν αντί στεφάνου,
για τη μνήμη του παπαΓιώργη Δήμου, οι παρακάτω οικογένειες:
Σπύρος Κ. Δήμος
Λευτέρης Σπανός
Παπα-Γιώργης Λυρίτσης
Βασίλειος Γ. Τσιτσιμπής
Ηλίας Γ. Τσιτσιμπής
Βασίλειος Ηλ. Τσιτσιμπής
Ταξιάρχης Σ. Τσιτσιμπής
Θωμάς Λ. Γάκης
Δάφνη Αθ. Ανυφαντή
Ανώνυμος
Ανώνυμη
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο Σαρανταπόρου τους
ευχαριστεί όλους.

Τ

τικό Κέντρο, την πλατεία, το μπάσκετ, επισκευάζουν δρόμους, καθαρίζουν φρεάτια κλπ, χωρίς τη
δική σας συμμετοχή κ. Σύμβουλε. Νομίζω όμως
ότι εκλεγήκατε για να δίνετε το καλό παράδειγμα
και να υπηρετείτε το κοινωνικό σύνολο και όχι να
απαιτείτε να σας υπηρετούν.
3ο Αντιδράσεις σε βουλευτή.
Επίσης θέλω να σας κάνω γνωστό ότι στις
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανταλλάσσουνε απόψεις και γίνονται συζητήσεις. Εσείς
σαν πολίτης και τοπικός κοινοτικός σύμβουλος
που καλέσατε την συμπαθεστάτη κατά τα άλλα κ.
Θεοχάρη (που ψήφισε όμως το μνημόνιο), έπρεπε ως δημοκράτης να ξέρατε, ότι παίρνοντας το
μικρόφωνο, θα δεχόταν εκτός των χειροκροτημάτων και αποδοκιμασίες. Γι’ αυτό μη βιάζεστε να
καταδικάσετε τους συγχωριανούς σας.
4ο Τα συγχαρητήρια του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος κ. Σύμβουλε, αν άκουσα καλά,
συνεχάρη ενθέρμως και ευχαρίστησε τους χωριανούς που δουλέψανε αφιλοκερδώς, χωρίς να τους
χαρακτηρίσει ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ για την προσφορά
χρημάτων. Είπε, μάλιστα, το ίδιο να το πράξουν
και άλλα χωριά. Συνεπώς, κάθε άλλο παρά εξέθεσε την εθελοντική ομάδα., όπως αναφέρετε.
Άλλωστε υποσχέθηκε βοήθεια για το εσωτερικό
δίκτυο.
Όσο για το εσωτερικό δίκτυο, για να αποδείξετε ότι αξίζει που σας ψηφίσαμε, υπάρχει χώρος για
δουλειά (πιο εύκολη βέβαια απ’ αυτή που κάναμε
εμείς) που θα πρέπει να την κάνετε εσείς μαζί με
τον Χ.Τ. και σας εύχομαι καλά αποτελέσματα. Εάν
δεν μπορείτε, απευθυνθείτε στους αιθεροβάμονες, επαίτες, θρασύτατους, και παράνομους συγχωριανούς σας.
Με τιμή
ένας από τους πολλούς αιθεροβάμονες,
επαίτες, θρασύτατους , παράνομους ερανιστές
Θάνος Θωμάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ενορίας Σαρανταπόρου, εκφράζει την λύπη του για τον χαμό του Παπαγιώργη Δήμου, ενός Ιερέα που εργάστηκε πολλά χρόνια στην ενορία
μας, με ζήλο και ενδιαφέρον, για το καλό της εκκλησίας μας,
μέχρι που βγήκε στη σύνταξη.
Εμείς να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε, και ο Θεός να τον κατατάξει εκεί που του αξίζει.
Όλοι μας θα κριθούμε από το δικαστή Χριστό ανάλογα με
τα έργα μας. Ο Παπαγιώργης μετά την σύνταξή του, παρέδωσε την ενορία Σαρανταπόρου στον Παπαευάγγελο Γεροκώστα,
ο οποίος εργάσθηκε σκληρά όλα τα χρόνια στις εκκλησίες της
ενορίας μας, διαθέτοντας και προσωπική εργασία λόγω τεχνικής
του εμπειρίας, συνεργάσιμος σε όλα, και με την καλοσύνη που
τον διακρίνει, σε αιχμαλωτίζει.
Εμείς Παπαευάγγελε να σου ευχηθούμε να απολαύσεις την
σύνταξή σου, όση απομένει από την ΤΡΟΪΚΑ μέχρι τα εκατό σου
χρόνια, και όσο μπορείς προσέφερε και τώρα τις υπηρεσίες σου
στην εκκλησία.
Τέλος δεν παραλείπουμε να πούμε ότι, όσοι Ιερείς πέρασαν
από την ενορία μας, ή υπηρετούν τώρα, ήταν και είναι «Άξιοι».
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου
1) Σπύρος Κων. Δήμος 
2) Στέφανος Σερ. Τσιτσιμπής
3) Χρήστος Ηλία Λιάπης 
4) Ηλίας Δημ. Βούλγαρης

Καρύδα Παναγιώτα του Ηλία
Χειρούργος Οδοντίατρος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα
Τηλ. 2441 0 20039 
Κιν. 697 3672423
* Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Καροπλέσι και εγγονή της χωριανής μας
Ευθυμίας Ανυφαντή – Σκρέκου

Τυπογραφείο OFFSET
Η οδοντίατρος Ιωάννα είναι σύζυγος του χωριανού μας μηχανικού Δημήτρη Καραμέτου
(γυιού του Νίκου και εγγονού της Αγορής και
του Κώστα Δ. Καραμέτου). Διαμένουν με το

σύζυγό της στο Βόλο.

Μαργαρίτης Εμμανουήλ (Μανόλης) του Ευαγγέλου
Βακτριανής 20 Άνω Ιλίσσια - Αθήνα 

Τηλ.: 210 7756577

Ο Μανόλης είναι γυιός του Βαγγέλη Μαργαρίτη και της Σοφίας Ζήση – Μαργαρίτη.
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Το νέο Οστεοφυλάκιο και ο χώρος του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

Μ

ε τις προσφορές όλων
μας τα έργα τόσο για
το νέο Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό
του χώρου του Κοιμητηρίου
του χωριού μας, προχωρούν
ικανοποιητικά όπως όλοι μας
βλέπουμε. Το νέο κτήριο του
Οστεοφυλακίου αλλά και η
νέα πετρόχτιστη είσοδος έγιναν πολύ ωραία, πραγματικά
κοσμήματα. Όμως δεν τελειοποιήθηκαν και πολλά ακόμα
πρέπει να γίνουν. Πρέπει να
διαμορφωθεί κατάλληλα η
είσοδος του κτηρίου του νέου
οστεοφυλακίου, να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος από την νέα
είσοδο μέχρι την πόρτα του Ι.
Ν. των Αγ. Ταξιαρχών ώστε να
πηγαίνει μέχρι εκεί αυτοκίνητο, να γίνουν τσιμεντοστρωμένοι διάδρομοι ανάμεσα στα
μνημεία ώστε να υπάρξει σ’
αυτά μια τάξη και ρυμοτομία,
κ.λ.π.
Γι’ αυτό το λόγο όποιος (μέσα
στην κρίση που περνάμε) έχει
την οικονομική δυνατότητα και

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας, όπως είναι σήμερα και φαίνεται από την νοτιοδυτική γωνία, με τον τσιμεντένιο διάδρομο.

την ευχαρίστηση ας προσφέρει
ότι μπορεί για να γίνουν τα προαναφερόμενα. Δυστυχώς αν δεν
βοηθήσουμε μόνοι μας, όπως
μπορεί ο καθένας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο χωριό
μας. Μην περιμένετε βοήθεια
από πουθενά. Βλέπετε εξ’ άλλου
πως το κάθε ευρώ που δίνετε
πιάνει τόπο στο δεκαπλάσιο
και κάποιοι άνθρωποι τρέχουν
και αγωνίζονται αφιλοκερδώς
μόνο και μόνο επειδή αγαπάνε
το χωριό.
Χρήματα δίνουμε στον αγα-

Tο σταυρόλεξο του χωριού μας

πητό χωριανό μας Τρύφωνα Καστρίτση που έχει μπλόκ. Στο τηλ.
697 7250896 ο Τρύφωνας θα
σας δώσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θέλετε. Όποιος
δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη
και όλες οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.
Ενημερώνουμε ότι έχουμε
προμηθευτεί αρκετά κουτιά για
τη φύλαξη των οστών (ίδιου
μεγέθους) και όποιος χωριανός
μας θέλει να κάνει χρήση αυτών
να επικοινωνήσει μαζί μας στο
προαναφερόμενο τηλέφωνο.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012
Αφού καλά το σκέφτηκα
κάτι για να προσδώσω…
το δυο χιλιάδες δώδεκα
ευχές και ’γώ θα δώσω…
Εύχομαι στους ηγήτορες
και στην κυβέρνησή τους,
αιώνες για να γίνονται
τα χρόνια στη ζωή τους.
Εύχομαι και στον Πάγκαλο
χίλιες χρονιές να ζήση,
κι αν σκέφτομαι τ’ αντίθετο
κάτω να με πατήσει…
Αφού μαζί τα φάγαμε
είπε ο Θοδωρής,
θα πρέπει να τα φέρουμε
γρήγορα και νωρίς.
Και σκέφτηκα κάτι ψιλά
που έχω μες στην τσέπη
να τους τα δώσω και αυτά
να κάμω καθώς πρέπει.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Επώνυμο Νεραϊδιώτη. 2. Άρθρο (πληθ.).
– Πάνω απ’ όλα. 3. Ορμητικό ρέμα του Μεγαλάκκου. 4. Δεύτερο συνδετικό διάσημης Γαλλικής πόλης. – Γάλλων φίλος. 5.
«Παιδάκι» των Καραμεταίων (αντίστρ.). 6. Νίκος Ανυφαντής.
– Όχι δασύ. 7. Αρχίζει και «τελειώνει» το ποτό (αντίστρ.). – Κατοικούν στη Σομαλία (αντίστρ.). 8. Αλίκη Σπινάσα (αντίστρ.).
– Διάσημο το καρναβάλι του. – Αρχή για μέτρημα. 9. Αρχή …
κρότου. – Επώνυμο χωριανού μας (αντίστρ.). 10. Έτσι ονομάζει το άλογό του ο Νίκος Μακρής στο Μεγαλάκκο. – Δείχνει
κατεύθυνση (αντίστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Επώνυμο Νεραϊδιώτη. 2. Αντωνυμία (θηλ.
καθαρ.). – Αυτό … σκεπάζει. 3. Τράμ χωρίς … ουρά. – Ρίτσα
Τσιτσιμπή. 4. Είναι ο Βασίλης Λιάπης με τον Τάκη Θάνο (εν.).
5. Δεν βρίσκονται στο δρόμο μας (πληθ.). 6. Αυτός ο ….. στου
Μουχτούρη ήταν του Παύλου Αυγέρη. 7. Ελληνική Ραδιοφωνία (αντίστρ.). – Αντωνυμία (καθαρ.). 8. Είναι το γαϊδουράκι
της Μερόπης. 9. Κρασί του παπα-Σωτήρη. – Αρχαίων όνειρο.
10. Αυγά (καθαρ. αντίστρ.) – Ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός
φορέας. – Περικλής Θάνος (αντίστρ.).
Λύση προηγουμένου:
Οριζόντια: 1. ΔΗΜΟΣ - ΘΩΜΑ 2. ΙΛΕΣ - ΖΗΣΗΣ 3. ΑΙΝΟΣ
- ΛΗΤΩ 4. ΚΑΙ – ΙΖΗ - ΡΤ 5. ΟΣΟΠ - ΚΙΑ 6. ΣΚΛΗΘΡΑ 7. ΩΑ 8.
ΣΕΡ - ΘΑΜΝΟΣ 9. ΓΡΙΑ – ΚΟΙΤΗ 10. ΤΑΜΑ - ΤΣΑΙ.
Κάθετα: 1. ΔΙΑΚΟΣ – ΣΓΤ 2. ΗΛΙΑΣ – ΒΕΡΑ 3. ΜΕΝΙΟΣ –
ΡΙΜ 4. ΟΣΟ – ΠΚ - ΑΑ 5. ΣΙ – ΛΚΘ 6. ΖΩΗ – ΑΚΤ 7. ΘΗΛΗ – ΘΩΜΟΣ 8. ΩΣΗ – ΚΡΑΝΙΑ 9. ΜΗΤΡΙΑ – ΟΤΙ 10. ΑΣΩΤΑ - ΤΣΗ.
Επιμέλεια: Γιάννης Δήμος

Το τί θα πούνε για εμέ
δεν έχει σημασία,
η χώρα πρέπει να σωθεί
κι αυτό έχει ουσία.
Γι’ αυτό προτείνω σ’ όλους σας
και τούτο για καλό σας
και ’σείς φτωχοί να δώσετε
όλοι τον οβολό σας.
Και ένα άλλο εύχομαι
στην τρίτη ηλικία,
δεκάρα πλέον τσακιστή,
να μην τους δώσουν μία.
Έτσι λοιπόν με το καλό
όλοι ν’ αποδημήσουν…
κι έτσι θα πράξουν το σωστό
κι αυτοί να … βοηθήσουν…
Επίσης πια θα μειωθεί
πολύ η ανεργία…
και στα γραφεία τελετών
θα βρίσκεις … εργασία.
Κάποιοι που παίρνουν πακτωλούς
το εύχομαι σε όλους,
κι άλλα πολλά να παίρνουνε
χονδρούς να θρέφουν κ……
Κι αυτοί που κλέψαν πιο πολλά
κι άλλα πολλά ν’ αρπάξουν…,
κι από ψυχής τους εύχομαι
ποτέ να μην χορτάσουν…!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ
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Περί της μάχης
«στ’ Παπαμιχάλη» συνέχεια…
● Τα παγούρια που πήρε ως λάφυρα ο αείμνηστος Μητράκος απ’ το ταμπούρι του Ζωγλοπίτη ήταν 2 και όχι ένα που γράφτηκε στο προηγούμενο φύλλο. Μάλιστα όπως μας είπε ο γυιός
του Ζήσης Κατσιούλης, σε συζήτηση που κάναμε το καλοκαίρι
στο χωριό, τα παγούρια αυτά τα είχαν στο σπίτι μέχρι το 1947
ώσπου έφυγαν (μαζί με τους άλλους χωριανούς μας, λόγω του
εμφυλίου) ως «καταδιωκόμενοι» στην Καρδίτσα. Όταν γύρισαν
πάλι «σιαπάν» στο χωριό το 1950 δεν τα βρήκαν, είχαν χαθεί.
● Όσον αφορά το πότε έγινε αυτή η μάχη, ο συνδυασμός
των στοιχείων δείχνει πως έγινε αμέσως μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων (1912-13). Ο αείμνηστος Ηλίας Αθ. Κατσούλης «Νασιαρολίας» ήταν ο πρώτος Κοινοτάρχης της Σπινάσας
μετά την κατάργηση του Δήμου Δολόπων και των άλλων δήμων
του έως τότε αυτοδιοικητικού συστήματος. Ο Δήμος λοιπόν Δολόπων διαλύθηκε και συγκροτήθηκε η Κοινότητα Σπινάσας, το
1912. Ο Ηλίας Κατσούλης διετέλεσε Πρόεδρος από το 1914 έως
το 1922. Τα στοιχεία λοιπόν μας δείχνουν πως αυτή η μάχη πρέπει να έγινε τα έτη 1914 ή 1915 ή 1916. Αφού το 1917 μπήκαμε
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε πάλι επιστράτευση. Άρα
πρέπει να έγινε στο διάλλειμα μεταξύ του τέλους των Βαλκανικών Πολέμων και της αρχής του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο δε
αείμνηστος Μητράκος ήταν γεννηθείς το 1881 και τα έτη αυτά
ήταν σε ηλικία περίπου 35 ετών. Όλοι δε οι αείμνηστοι χωριανοί
μας που πήραν μέρος στη μάχη είχαν λάβει μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους και ήταν φυσικά καλά εκπαιδευμένοι τόσο
στη χρήση των τότε πολεμικών όπλων όσο και στην πολεμική
τακτική…
● Αυτά, ως εδώ, γράφαμε πρίν 3 μήνες αλλά δεν χώρεσαν
να μπούν στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Εν τω
μεταξύ στο προηγούμενο φύλλο της η εφημερίδα του γειτονικού
μας χωριού της Ραχούλας «Ζωγλοπίτικα Χρονικά»/ τεύχος 79
/ Σεπτέμβριος 2011/ σελ. 4, έγραφε τα εξής τα οποία και αναδημοσιεύουμε προς ενημέρωση όλων:
Η ιστορία της μάχης στου Παπαμιχάλη.
Πολλά έχουν γραφεί τελευταία σχετικά με τις αψιμαχίες
μεταξύ Σπινασιωτών και Ζωγλοπιτών το 1914, διεκδικώντας
αμφότεροι την τοποθεσία Παπαμιχάλη. Τα «Ζωγλοπίτικα Χρονικά» μεταφέροντας διηγήσεις παλαιοτέρων που έλαβαν μέρος
στις αψιμαχίες έγραψαν ότι η πλαγιά του Παπαμιχάλη ήταν περιοχή του Ζωγλοπίου την οποία διεκδικούσαν οι Σπινασιώτες.
Κατά τις αψιμαχίες οι 5 – 6 Ζωγλοπίτες έτρεψαν σε φυγή τους
Σπινασιώτες αλλά μετά από προδοσία οι Ζωγλοπίτες συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στις φυλακές Καρπενησίου για 6
μήνες. Όσο για την πλαγιά του Παπαμιχάλη αφ’ ενός λόγω της
μορφολογίας του εδάφους (η πλαγιά βλέπει προς τη Σπινάσα),
αφ’ ετέρου λόγω της μη περαιτέρω διεκδίκησής της από την κοινότητα Ραχούλας και για έναν πλέον λόγο ότι την περίοδο εκείνη υπουργός γεωργίας ήταν Ευρυτάνας, παραχωρήθηκε τελικά
στη Σπινάσα.
Τα «Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» μεταφέροντας διηγήσεις και γραφόμενα Σπινασιωτών έγραψαν ότι η περιοχή ανήκε στη Σπινάσα. Οι Ζωγλοπίτες, έγραψαν, εκμεταλλευόμενοι
την καλοσύνη και την μεγαλοψυχία των Σπινασιωτών που τους
δέχονταν στην περιοχή τους να βόσκουν τα κοπάδια τους και να
καλλιεργούν τις πλαγιές του Παπαμιχάλη, στο τέλος ήθελαν να
την οικειοποιηθούν. Έτσι 20 και πλέον Σπινασιώτες ενεπλάκησαν με τους 5 – 6 Ζωγλοπίτες και ως άλλοι Κατσαντωναίοι (!!!)
έτρεψαν σε φυγή τους Ζωγλοπίτες. Στο τέλος γράφουν ότι οι
Σπινασιώτες δικαιώθηκαν και η περιοχή δόθηκε σ’ αυτούς.
Όλα αυτά μου θυμίζουν λίγο Ελληνοτουρκική ιστορία. Η
κάθε πλευρά τα βλέπει από τη δική της οπτική γωνία εκθειάζοντας τον ηρωισμό και την παλικαροσύνη των κατοίκων της.
Η συζήτηση δε αυτή γίνεται σήμερα, την εποχή του «Καλλικράτη», που η Νεράϊδα (Σπινάσα), η Ραχούλα (Ζωγλόπι) και το
Μακρυχώρι ανήκουν στην ίδια διοικητική περιφέρεια!!!
Φίλοι μου Σπινασιώτες έχω να κάνω μία πρόταση. Να συστήσουμε μία επιτροπή από Σπινασιώτες και Ζωγλοπίτες να
γράψουν από κοινού την ιστορία της «μάχης» στου Παπαμιχάλη.
Πού ξέρετε, μπορεί να βγεί κάτι το αντικειμενικότερο. Ίσως στο
τέλος αποδειχθεί ότι οι πρόγονοί μας, μετά από τόσο τουφεκίδι, χωρίς να χυθεί ούτε σταγόνα αίμα, να έπαιζαν «κλέφτες και
αστυνόμοι». Εδώ η Ελληνοτουρκική επιτροπή χάριν της συμφιλίωσης απεφάνθη ότι η σφαγή της Σμύρνης ήταν συνωστισμός
και εμείς για μια αναίμακτη αψιμαχία δεν θα βγάλουμε άκρη;
φιλικότατα
Γεώργιος Δημ. Κατσιούλας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Την δημόσια συζήτηση
γι’ αυτό το ζήτημα δεν την ξεκινήσαμε εμείς αλλά οι γείτονές μας, από
την εφημερίδα τους «Ζωγλοπίτικα Χρονικά». Εμείς απλώς αναφέραμε
την δική μας άποψη από διηγήσεις και γραφόμενα των χωριανών μας.
Συμφωνούμε απολύτως με την πρόταση να συσταθεί μια επιτροπή ώστε
να γραφεί από κοινού η ιστορία αυτού του θέματος.
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● Καλό το φετινό φθινόπωρο… τα καρύδια και τα κάστανα
ήταν βέβαια ελάχιστα όμως
υπεύθυνος γι’ αυτό ήταν ο βροχερός Μάης… όπως λέει η παροιμία «στον καταραμένο τόπο
Μάη μήνα βρέχει»… πάντως
ήταν ήσυχο… σε αντίθεση με το
περσινό που έγιναν οι καταστροφές του αιώνα ●●● Έτσι ξεκινήσαμε τη στήλη, γράφοντας στη
συνέχεια για τις περσινές πρωτοφανείς καταστροφές που έγιναν
στη σμίξη του Μπεσιώτη… περιγράφοντας αναλυτικά το πως
άλλαξε εκεί το τοπίο αφού δεν
έμεινε ούτε γεφύρι, ούτε λογγά,
ούτε πλατάνια, ούτε ιχθυοτροφείο, ούτε «κολυμπηθρόξυλο»…
αλλά τα κάναμε όλα delete γιατί
αυτά που βιώνουμε το φετινό
φθινόπωρο είναι πιο οδυνηρά
και απαιτούν επισημάνσεως ●●●
Η ερεβώδης όψη της «κρίσης»
δεν παρουσιάζεται μόνο με το να
μην έχουμε μεροκάματο και να
μας πελεκάτε (2ο πληθυντικό
αφού απευθυνόμαστε σε όλους
τους εκλεγμένους όλων των επιπέδων) μισθούς και συντάξεις
αλλά παρουσιάζεται και με την
εγκατάλειψη στην τύχη τους
όλων των υποδομών ●●● Το
ΚΤΕΛ κόβει συνεχώς δρομολόγια… από 1.11.11 έκοψε και την
Δευτέρα… έμειναν μόνο την Τετάρτη και την Παρασκευή…
όταν πρίν λίγα χρόνια είχαμε λεωφορείο κάθε μέρα… πρωί –
απόγευμα… Απαιτούμε να επανέλθει το δρομολόγιο της
Δευτέρας ●●● Στην τηλεόραση
πιάνουμε πλέον μόνο το ΕΤ1 απ’
τον αναμεταδότη του ΑηΛιά…
τα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια
δεν τα πιάνουμε πλέον γιατί χάλασε ο αναμεταδότης της Φτερόλακκας… το πρόβλημα γίνεται αγανάκτηση όταν βλέπουμε
να βάζει ο Δήμος μας αναμεταδότες σε γειτονικά μας χωριά και
να μην βάζει σ’ εμάς… Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να δώσουν
αμέσως λύση στο πρόβλημα ●●●
Χτυπάει το σταθερό τηλέφωνο
του ΟΤΕ και δεν μπορούμε να
συνεννοηθούμε με το παιδί μας
στην πόλη… μια χάνεται η φωνή
του ενός και μια του άλλου…
Απαιτούμε να δοθεί αμέσως
λύση στο πρόβλημα ●●● Άν αρχίσουν και οι διακοπές ρεύματος
απ’ τη ΔΕΗ με το πρώτο χιόνι…
τότε η εικόνα θα είναι στην κυριολεξία ερεβώδης ●●● Καταργήσατε τους ταχυδρομικούς διανομείς και τα διάφορα χαράτσια
που σωρηδόν μας στέλνετε…
πετιούνται σε μια άκρη του καφενείου και μέχρι να τα ανακαλύψουμε έχουν ήδη λήξει και τα
διπλοπληρώνουμε με πρόστιμο… ο κάτοικος της πόλης γιατί
λαβαίνει την αλληλογραφία του
στο σπίτι του κι εμείς όχι;… Δεν
πληρώνουμε κι εμείς φόρους;…
Αλήθεια βοήθησε μήπως η κατάργηση των διανομέων στα χωριά στο να μην χρεοκοπήσουμε;
●●● Στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσα – Νεράϊδα ότι χαλάσει
δεν ξαναγίνεται;… απ’ το Γρεβενοδιάσελο και δώθε όχι μόνο τις
λακούβες δεν μπαλώνετε με λίγη

άσφαλτο αλλά ούτε κάν την κατολίσθηση στις «Κωσταντέϊκες»
δεν καθαρίσατε που ένα χρόνο
τώρα έχει κλείσει τη μια λωρίδα
●●● Για το τμήμα Νεράϊδα –
Μαυρομμάτα (τελευταίο εναπομείναν του παραμεγδόβιου)
γιατί τις μελέτες δεν τις κάνουν
οι τεχνικές υπηρεσίες των νομαρχιών Καρδίτσας & Ευρυτανίας όπως έκαναν για τα αντίστοιχα τμήματα (επαρχιακών
δρόμων ίδιων διαστάσεων) Καρδίτσα – Νεράϊδα και Βίνιανη –
Μαυρομμάτα; Τα μεγάλα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία που τις
έχουν αναλάβει θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (τώρα ζητάνε άλλες 200.000 €) και τελειωμό δεν έχουν… Μια χαρά
δρόμος δεν έγινε το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα τις μελέτες
του οποίου έκανε ο Δήμος Ιτάμου με κόστος μόνον 6.000 €;…
Ποιός θα μας απαντήσει σε αυτό;
●●● Γιατί ο αρμόδιος Υπουργός
απάντησε σε ερώτηση Βουλευτή
πως οι μελέτες της γέφυρας
Μέγδοβα θα είναι έτοιμες μέχρι
30.6.2011 αλλά αυτές ακόμα δεν
τελείωσαν; ●●● Στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα παρά την αισιοδοξία και τις ελπίδες όλων
μας δεν έπεσε δυστυχώς ούτε φέτος η άσφαλτος… Δεν υπήρχαν
λεφτά;… Μα τότε που βρέθηκαν
λεφτά και έπεσε άσφαλτος
(4.10.11) στο δρόμο Λίμνη Σμοκόβου – Λουτροπηγή;… Μήπως
έκαναν έρανο οι Σμοκοβίτες;…
Γιατί για εκείνον υπήρχαν λεφτά
και για ετούτον εδώ όχι;… Γιατί;
●●● Το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα γιατί δεν χρηματοδοτείται;... Δεν υπάρχουν λεφτά;…
Μα για άλλους δρόμους πως
βρέθηκαν λεφτά;… ας μην τους
κατονομάσουμε αφού όλο το καλοκαίρι για αυτούς συζητούσαμε
●●● Πάμε τώρα στους μικρότερους δρόμους του χωριού μας
και την στοιχειώδη συντήρηση
που θέλουν από την Τοπική Αυτοδιοίκησή μας… η οποία καλλικρατική Τ. Α. (ειρήσθω εν παρόδω) σε λίγες μέρες κλείνει
έναν ολόκληρο χρόνο εκ της τετραετίας της… είναι άραγε ικανοποιημένοι οι εκλεγμένοι μας
με το έργο που προσέφεραν;…
είμαστε εμείς ικανοποιημένοι;…
αυτή η ανασκόπηση θα γίνει στο
επόμενο φύλλο ●●● Μόνο τον
Πρόεδρο βλέπουμε να τρέχει…
αλλά το Συμβούλιο είναι 3μελές… οι άλλοι που είναι; ●●●
Μα είναι με τα καλά του ο εκλεγμένος μας, που του κακοφάνηκαν κάποια πράγματα που γράφαμε κι άρχισε τα παράπονα;…
θα σταματήσουμε ποτέ εμείς να
πιέζουμε ασφυκτικά για τη λύση
των προβλημάτων μας;… εμείς
από εδώ δεκαετίες ολόκληρες
τώρα επισημαίνουμε συνεχώς
πως όποιος αποφασίζει να ζητήσει την ψήφο μας για να μας
υπηρετήσει… πρέπει να αναλογιστεί πρώτα πολύ καλά το δυσβάσταχτο βάρος των προβλημάτων που θα κληθεί να
διαχειριστεί αν εκλεγεί… πραγματικά ανατριχιάζουμε με την
ευκολία που κάποιοι αποφασί-

ζουν να μπούν σε ψηφοδέλτιο…
και ζητούν επιτακτικά την ψήφο
μας… για να μας υπηρετήσουν
φυσικά ●●● Γιατί γράφουμε πως
είναι σε αθλία κατάσταση ο δρόμος για Μοναστήρι;… Μα γιατί
όσο όλα τα τεχνικά του και τα
αυλάκια του είναι βουλωμένα τα
νερά των βροχών τρέχουν μέσα
στο οδόστρωμα και τον καταστρέφουν… τα ξεβουλώσατε
μήπως; ●●● Όσον αφορά την
περιβόητη χαλικόστρωση προς
Αηλιά: Εμείς είδαμε ένα φορτηγό, ένα γκρέιντερ κι ένα φορτωτή, όλα του δήμου μας, να έρχονται για 2 μέρες (για λίγες ώρες)
και να ρίχνουν με μεγάλη βιασύνη ελάχιστο χαλίκι ως σταγόνα
στον ωκεανό… Φεύγοντας το
φορτηγό και το γκέϊντερ πήγαν
και στάθμευσαν στον περιβάλλοντα χώρο του Μοναστηριού
όπου ήταν αραγμένα για πάνω
από ένα μήνα χωρίς να κινηθούν
καθόλου από εκεί… μήπως λέμε
ψέματα; ●●● Για το ότι «δεν ρίξαμε άλλο χαλίκι γιατί θα το
έπαιρνε η βροχή το χειμώνα»…
λέμε πώς σ’ όσους δρόμους έπεσε χαλίκι απ’ το χαλιά πουθενά
δεν το πήρε η βροχή! ●●● Στα
καφενεία συζητείται και κάτι
άλλο: Τι αντισταθμιστικό όφελος
έχουμε σαν χωριό για την ανθυγιεινή ακτινοβολία που επί
24ώρου βάσεως βομβαρδιζόμαστε από τις τεράστιας ισχύος κεραίες που έχουν στήσει κάποιες
Α. Ε. τηλεπικοινωνιών, πάνω απ’
τα κεφάλια μας στον ΑηΛιά;
●●● Μεγάλη αναστάτωση είχαμε το φθινόπωρο για την περιβόητη «Παράκαμψη Μακρακώμης»… μήκους 10 χλμ επί
συνόλου 80 χλμ που είναι όλος ο
ΛΑΚΑ (όπως λένε τον άξονα
Λαμίας – Καρπενησίου)… με το
που ανακοινώθηκε η ένταξη της
παράκαμψης στο ΕΣΠΑ με το
ποσό των 30.600.000 €… άρχισαν οι έντονες διαμαρτυρίες από
τους εμπόρους της Μακρακώμης… ανεπιθύμητο πρόσωπο
αποκάλεσε τον Π. Σ. και πρώην
νομάρχη Ευρυτανίας Κ. Κοντογιώργο, ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Μακρακώμης…
μεγάλη κόντρα… «Λυσσαλέες
αντιδράσεις απ’ τους Μακρακωμίτες» έγραφαν τα Ε. Ν.
(26.10.11)… Γράφτηκαν πολλά
κείμενα άλλα υπέρ κι άλλα
κατά… μύλος ●●● Εδώ για το
νομό μας μάθαμε από μια συνέντευξη που έδωσε εκλεγμένος
μας (15.11.11) ότι στο νομό
Καρδίτσας είναι ήδη ενταγμένα
στο ΕΣΠΑ έργα ύψους
100.000.000 €!!!... εκ των οποίων εντός ζώνης Δήμου Καρδίτσας τα 30.000.000 €… Ο Παραμεγδόβιος δυστυχώς για ακόμα
μια φορά δεν είναι μέσα στη λίστα… Γιατί; ●●● «Μας ψεκάζουν πιο εντατικά τελευταία»
έγραφαν συνεχώς εφημερίδες
και blogs το τρίμηνο που μας πέρασε… χωρίς φεύ αυτό να διαψευστεί από κανέναν επίσημο…
ιδίως λένε από τις 24.10.11 έως
10.11.11 οι ουρανοί βομβαρδίζονταν ανηλεώς καθημερινά σε
όλη την Ελλάδα, με αεροπλάνα

χωρίς διακριτικά, τα οποία ψέκαζαν ασταμάτητα χημικές ουσίες… πάνω εδώ απ’ το θεσσαλικό κάμπο αυτό το διάστημα ο
γαλανός ουρανός ήταν κάθε
μέρα γεμάτος με άσπρες παχιές
ουρές ●●● Σκληρές κόντρες δημοσιευμάτων μεταξύ πρώην και
νυν νομάρχη με αφορμή την παράκαμψη Αρτεσιανού - Ριζοβουνίου της επαρχιακής οδού
Καρδίτσας – Τρικάλων… είδαμε
στις εφημερίδες τον Οκτώβριο
(11,16,21,27,31/10/11) κ.ά. ●●●
Ο αγαπητός μας δημοσιογράφος
Ηλίας Προβόπουλος όχι μόνο
ήταν (όπως γράφαμε) στο πανηγύρι, στο Μοναστήρι αλλά έγραψε γι’ αυτό και στην καλή ιστοσελίδα
του
“actimon”…
ανάρτηση με τίτλο «τα καλά
των πανηγυριών» συνοδευόμενη με 4 φωτό στις 29.9.11… Ένα
μήνα μετά (28.10.11) είχε αναρτήσει την γνωστή μας διήγηση
για το Έπος του ’40, του αείμνηστου χωριανού μας Γιώργου Σ.
Τσιτσιμπή, με φωτό ●●● Την Τετάρτη 23.11.11 στο ένθετο «Κυνήγι» της εφημερίδας «Έθνος»
δημοσιεύτηκε (από τον Η. Προβόπουλο) 4σέλιδο ωραίο κείμενο
με φωτογραφίες από το πανηγύρι του Μοναστηριού μας …
Μπράβο του και χίλια ευχαριστώ
απ’ όλους μας ●●● Για το πανηγύρι του Μοναστηριού διαβάσαμε όμως και σχόλια όχι και
τόσο κολακευτικά, εδώ στο Ν.
Α. (6.10.11)… σχετικά με τα γύφτικα τραγούδια που ξένος προσκυνητής άκουσε έκπληκτος να
παίζουν τα όργανα… αφού έγραφε λοιπόν καλά λόγια για την
τοποθεσία, για την παλιά εκκλησία κ.λ.π. στη συνέχεια «…εκείνο όμως που μου έκανε χειρίστην
εντύπωση ήταν το λαϊκό γλέντι
που ακολούθησε… παρακολούθησα με θλίψη και οργή ένα μουσικό συγκρότημα να παίζει και
να τραγουδάει τραγούδια γύφτικα και ξένα προς τον τόπο
και τα έθιμα της περιοχής… δεν
ξέρω αν έχουν αλλοτριωθεί τόσο
πολύ οι άνθρωποι αλλά να χορεύουν το… «έλα, γύφτο μ’,
έλα»… πάνω στις πλαγιές των
Αγράφων, μου φαίνεται ύβρις…
ύβρις προς την πλούσια μουσική
μας παράδοση… ύβρις προς την
μακρόχρονη συναναστροφή και
συγκατοίκησή μας με τα λεβέντικα δημοτικά μας τραγούδια…»… αυτά γράφει μεταξύ
άλλων ο άνθρωπος και τα οποία
οφείλουμε να τα σκεφτούμε…
και μην ρίχνουμε την ευθύνη στα
όργανα… τα όργανα παίζουν ότι
εμείς τους παραγγέλνουμε…
στην καρδιά των ιστορικών
Αγράφων μωρέ και να χορεύουμε ηλιθιότητες του τύπου «έλα
γύφτο μ’» και «έσφαξα ένα κόκορα»; ●●● Σεισμός 4,3 R έγινε
στ’ Άγραφα στις 4.10.11 γράφτηκε στις καρπενησιώτικες εφημερίδες… χωρίς ζημιές φυσικά με
επίκεντρο μεταξύ Τρίδεντρου,
Τροβάτου και Πρασιάς… κάπου
στον ορεινό όγκο της «Φτέρης»… για τον ίδιο σεισμό οι
καρδιτσιώτικες
εφημερίδες
έγραφαν πως έγινε στις 12:36΄

το μεσημέρι, ήταν 4,9 R και το
επίκεντρο ήταν ν/δ του Νεοχωρίου ●●● Ιεροσυλία Πελεκητής… πολλά κείμενα γράφτηκαν
(12,13,15,18/10/11) σχετικά με
τις ευθύνες όλων, την ασφάλεια
των θρησκευτικών κειμηλίων
των ορεινών χωριών μας κ.λ.π.
●●● Άλλες (εν τάχει) παράξενες
ειδήσεις που είδαμε στις εδώ
εφημερίδες: Άγνωστοι δράστες
τρύγησαν αμπέλι (έκλεψαν 900
κιλά σταφύλια) στα όρια Δαφνοσπηλιάς – Παλιουρίου (Ν.Α.
16.9.11) ●●● Συνελήφθη 38χρονη στην Καρδίτσα να κλέβει κότες (Ν.Α. 26.9.11) ●●● Στους
Σοφάδες άγνωστοι έκλεψαν 150
μεγάλες φιάλες υγραερίου
(Ν.Α. 5.11.11) ●●● Θανάσιμος
τραυματισμός 81χρονου στο Ανθοχώρι Καρδίτσας από κούντρισμα τράγου που πήρε να μαρκαλιστούν οι γίδες του (Ν.Α.
14.10.11) ●●● Ολοκληρώνεται
η διαδικασία εκκαθάρισης από
ορκωτό λογιστή στο Δασικό
Χωριό Καροπλεσίου και θα λειτουργήσει κανονικά την χειμερινή περίοδο (Ν.Α. 17.9.11) ●●●
Στο στόχαστρο των μνημονιακών και τα ΚΤΕΛ όπου θα απελευθερωθεί και το επιβατικό
λεωφορείο (Ν.Α. 2.11.11)… Σάλος μεγάλος ξέσπασε και στα
χωριά μας για το ΚΤΕΛ που σταμάτησε να στέλνει λεωφορείο τη
Δευτέρα από 1.11.11 ●●● Ορατός ο κίνδυνος απώλειας της 5ης
βουλευτικής έδρας στο ν. Καρδίτσας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής (Ν.Α.
29.9.11) ●●● Πέθανε ο τρισέγγονος του θρυλικού Καραϊσκάκη ονόματι Λεωνίδας που αγωνίζονταν κι αυτός να έρθουν τα
οστά του αρχιστράτηγου στη
γεννέτηρά του το Μαυρομμάτι
Καρδίτσας (Ν.Α. 27.9.11) ●●●
Επανήλθε ο ελληνοαυστραλός
Βαγγέλης Δήμας στη Βασιλική
Τρικάλων και ξανασκάβει για
τον θησαυρό του Αλή Πασά
(Ν.Α. 28.10.11) ●●● Κυκλοφόρησε το φθινοπωρινό (116 φύλλο) της εφημερίδας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων»
(Ν.Α. 17.10.11), (Π.Τ. 17.10.11)
και ενημερωτικές ιστοσελίδες
Καρδίτσας και Ευρυτανίας…
Χίλια ευχαριστώ απ’ όλους μας
●●● Επανήλθε ο ελληνοαμερικανός Δημήτρης Τάσιος για να
στήσει το άγαλμα του Μάρκου
Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο,
ύψους 6 μ. & βάρους 15 τόνων…
μαζί με τον γλύπτη συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Καρπενησίου και ο τελευταίος θα κάνει την
βάση και την διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου (Ε.Π.
19.11.11) ●●● Αλήθεια με τον
μεγάλο έφιππο ανδριάντα του
Καραϊσκάκη στην κεντρική
πλατεία Καρδίτσας τι γίνεται;…
Γιατί δεν ξαναγράφτηκε τίποτα
σχετικό; ●●● Εδώ όμως ο χώρος
τελειώνει… τα υπόλοιπα σε 3
μήνες… Ευχόμαστε σε όλους
Καλά Χριστούγεννα (στη Νεράϊδα) και με ευτυχία – υγεία ο
νέος ενιαυτός 2012.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Παπα-Γιώργης Δήμος

φυγε από κοντά μας
πλήρης ημερών, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
2011, σε ηλικία 90 ετών, ο αγαπητός και σεβάσμιος χωριανός
μας παπα-Γιώργης Δήμος.

Πατέρας του ο Τάσος Δήμος
(προπολεμικός ταχυδρόμος του
χωριού μας – γεννηθείς το 1887)
και μητέρα του η Κωνσταντία (το
γένος Τσιτσιμπή). Παππούς του
ο θρυλικός Κουφινάς, γεννηθείς
το 1854 (ο τελευταίος χωριανός
μας που όπως μολογάνε οι παλιοί
φορούσε φουστανέλα και δεν
φόρεσε ποτέ «φράγκικα» ρούχα).
Αδέλφια του οι αείμνηστοι πλέον
Ηλίας (1915), Σοφία (1918), Λιώ
(1924), Δημήτρης (1929), Νίκος
(1934) και ο μοναδικός εν ζωή
σήμερα Κώστας (ο Δάσκαλος).
Ο παπα-Γιώργης ήταν το τρίτο παιδί του Τάσου και γεννήθηκε
το 1921 στον οικισμό του χωριού
μας Μεγαλάκκο, στην περιοχή
«Δημαίϊκα» όπου και πέρασε τα
παιδικά του χρόνια. Παντρεύτηκε
την αείμνηστη Βιργινία (κόρη του
Η. Κατσούλη) το 1951, ένα χρόνο
μετά καθώς ήρθαμε «Σιαπάν’»,
από την Καρδίτσα όπου ήμασταν ως «καταδιωκόμενοι» επί 3
χρόνια και εγκαταστάθηκαν στα
Σαραντάπορα. Δυο χρόνια μετά,
το 1953, χειροτονήθηκε Ιερέας
και υπήρξε για 39 χρόνια Εφημέριος της Ενορίας «Αγ. Κων/νου
Σαρανταπόρου». Η οποία ενορία
προέκυψε προπολεμικά εκ της
διασπάσεως της ενιαίας ενορίας
«Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας» στην
οποία υπάγονταν ως τότε όλοι
οι οικισμοί της Κοινότητάς μας.
Όρια των δυο ενοριών ορίστηκαν τα ρέματα «Μουχτούρι» και
«Κατνόρεμα». Τα σπίτια βορείως
των ρεμάτων αυτών ανήκουν
στην ενορία Σαρανταπόρου και
νοτίως στην ενορία Νεράϊδας.
Ο παπα-Γιώργης υπήρξε ένας
σημαντικός άνθρωπος της Κοινότητάς μας και θα μείνει στην
ιστορία για την προσφορά του σε
πολλούς τομείς.
Υπηρέτησε, όπως είπαμε, ως
εφημέριος Σαρανταπόρου από
τις 13.7.1953 έως το τέλος Οκτωβρίου 1992, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Στις τέσσερις αυτές
δεκαετίες προσέφερε πάρα πολλά στην ενορία Σαρανταπόρου.
Όλες οι εκκλησίες πήραν την σημερινή τους μορφή μερίμνη του
και με τις προσφορές φυσικά των
ενοριτών. Τον Ι. Ν. Αγ. Κων/νου
τον παρέλαβε με πολλές φθορές
από τον εμφύλιο αλλά και τις βροχές. Ένα χρόνο πρίν το 1952 είχαν
γκρεμίσει τις 3 πλευρές που ήταν
έτοιμες να καταρρεύσουν και τις
ξαναχτίσαν. Το 1955 λοιπόν έκανε την περίφραξη και άρχισε να
φυτεύει τα έλατα στο προαύλιο.
Το 1956 έγινε το ταβάνι. Το 1958
σοβατίστηκε ο ναός εσωτερικά.
Το 1963 έγινε το αρμολόγημα
εξωτερικά. Το 1965 έγινε αλλαγή
της στέγης και μπήκαν ευρωπαϊκά κεραμίδια. Το 1967 έγιναν τα
πλακάκια στο δάπεδο και μπήκαν
σιδερένιες πόρτες και παράθυρα,
το 1972 έγινε νέο τέμπλο, το 1973
άρχισε η αγιογράφιση, το 197779 έγινε το νέο καμπαναριό με το
ρολόϊ, το 1985 φράχτηκε το προαύλιο με σιδερένια κάγκελα και

το 1992 αλλάχτηκαν τα στασίδια
– ψαλτήρια.
Επί των ημερών του χτίστηκε
εξωκλήσι Αη-Λιά (το 1955) πάνω
από το Μεγαλάκκο, με δαπάνες
της Ελένης χήρας Νικ. Αυγέρη
(έως τότε όλοι οι κάτοικοι της Κοινότητάς μας πήγαιναν στον ΑηΛιά Νεράϊδας). Το 1961 χτίστηκε
η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στο Μεγαλάκκο με δαπάνες

ντόπιων και αποδήμων Μεγαλακκιωτών. Το 1976 χτίστηκε το
εξωκκλήσι του Πατρο-Κοσμά του
Αιτωλού στην Κρανιά, με δαπάνες της οικογένειας Νικ. Π. Γάκη
και σε οικόπεδο δωρεά της οικογένειας Γεωργίου Σ. Καραβάνα.
Αναφέρουμε ενδεικτικά αυτά ως
σημαντικότερα μεταξύ πλήθους
άλλων που έγιναν μερίμνη του.
Εκτός των υλικών έργων μεγάλη υπήρξε η προσφορά του
και στον πνευματικό – θρησκευτικό τομέα. Δεν θα ήταν καθόλου
υπερβολή να πούμε πως τόσο
ο παπα-Γιώργης όσο και ο αείμνηστος παπα-Ηλίας με το λόγο
τους, την καθημερινή συμπεριφορά τους, τον τρόπο ζωής τους,
επηρέασαν καθοριστικά προς το
καλύτερο τον χαρακτήρα γενεών
ολόκληρων, σχεδόν όλων μας.
Ενέπνεαν σεβασμό και ήμαστε
τυχεροί που τους είχαμε. Ήταν
δυο άξιοι κληρικοί που βρέθηκαν
στο «τιμόνι» των δυο ενοριών
μας στα δύσκολα και καθοριστικά χρόνια μετά τον πόλεμο, που
οι οικισμοί μας έσφυζαν από ζωή,
βάζοντας κι αυτοί ένα λιθαράκι
στο να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι άνθρωποι. Και γίναμε.
Πέραν των εκκλησιαστικών
η ενασχόλησή του ήταν δραστήρια και στα κοινοτικά ζητήματα
του χωριού μας. Όπως έχει ήδη
γραφεί στην εφημερίδα μας επί
δικτατορίας μαζί με τον τότε
Πρόεδρο Νεράϊδας, τον αείμνηστο Μένιο Χαλάτση, ενεργούσαν
συνεχώς μαζί και κατόρθωσαν
να δημιουργηθεί ο νέος σημερινός οικισμός του Σαρανταπόρου.
Αναφέρουμε ενδεικτικά αυτό ως
κορυφαίο. Έφυγε χωρίς να προλάβει δυστυχώς κι αυτός να δεί
τελειοποιημένο τον παραμεγδόβιο. Και έγραφε συνεχώς και ενδιαφέρονταν γι’ αυτόν. Ούτε κάν
την γέφυρα Μέγδοβα. Δεν πειράζει παπα-Γιώργη θα συνεχίσουμε
εμείς τον τιτάνιο αγώνα όσο ζούμε. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ήσυχους μέχρι να γίνει.
Αγαπημένη του ενασχόληση
ως τα βαθειά γεράματά του ήταν
το γράψιμο. Έγραφε συνεχώς
κείμενα αλλά και ποιήματα για
την εφημερίδα μας, την οποία

και υπεραγαπούσε, χαιρόταν
που συνεχώς γινόταν καλύτερη
δίνοντας πάντα συγχαρητήρια
στη συντακτική της επιτροπή.
Κοιτώντας κάποιος το αρχείο της
εφημερίδας μας δεν πρόκειται
να βρεί φύλλο που να μην έχει
μέσα κείμενο ή ποίημα του παπαΓιώργη. Περίμενε με ανυπομονησία κάθε τεύχος της εφημερίδας
μας και το διάβαζε όλο με μεγάλη
ευχαρίστηση.
Εκτός των δημοσιευμάτων
στην εφημερίδα μας ο παπαΓιώργης έγραψε και αρκετά βιβλία
που θα μείνουν στις επόμενες γενεές. Κορυφαίο βιβλίο του είναι
«Η Ρίζα μας» που έγραψαν μαζί
με τον αείμνηστο χωριανό μας
Βαγγέλη Σπανό το 1995. Μέσα σ’
αυτό έχει καταγραφεί η πλούσια
παράδοση του τόπου μας με τα
ήθη και έθιμά μας αλλά και πολλά
ιστορικά στοιχεία της κοινότητάς
μας ιδίως μετά τον πόλεμο. Είναι
ένα βιβλίο που δεν λείπει από κανένα σπίτι της κοινότητάς μας. Το
1998 εξέδωσε το βιβλίο με τίτλο:
«Ιερά Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου Νεράϊδας Δολόπων» όπου
μέσα έχει γράψει όλα όσα η προφορική παράδοση διέσωσε για
το Μοναστήρι μας.
Το 2005 εξέδωσε σε βιβλίο,
με τίτλο «Ποιητικό Οδοιπορικό»,
54 ποιήματά του που όλα αναφέρονται και υμνούν τα χωριά μας,
τα γύρω βουνά μας, το Μέγδοβα,
τις βρύσες, τη Μπέσια, το Μοναστήρι μας και γενικά όλες τις
ομορφιές του τόπου μας. Τύπωσε
επίσης ένα ωραίο βιβλίο με το
γενεαλογικό δέντρο του γένους
των Δημαίων, όπου μέσα υπάρχουν στοιχεία για όλους με σχετική φωτογραφία του καθενός.
Πέραν από άνθρωπος του
πνεύματος ήταν και άνθρωπος
που του άρεσε υπερβολικά η
φύση (μαζί πάνε άλλωστε αυτά).
Του άρεσε πολύ να πηγαίνει για
ψάρεμα στο Μέγδοβα, να ανεβαίνει στην Κόψη για τσάϊ, να
πηγαίνει στου Κύφου και στη
Μπέσια να ψάχνει για άγρια μελίσσια. Δεν χόρταινε να απολαμβάνει κάθε στιγμή την άγριας
ομορφιάς φύση του αγαπημένου
τόπου μας.
Ο παπα-Γιώργης με την σύζυγό του την αείμνηστη Βιργινία
μπορεί να μην αξιώθηκαν από
τον Θεό να αποκτήσουν δικά
τους παιδιά όμως αγαπούσαν
όλους εμάς σαν να ήμασταν δικά
τους παιδιά. Όλα τα παιδιά του
χωριού μας, της κοινότητάς μας,
όλους μας. Το σπίτι τους ήταν πάντα ανοιχτό για όλους μας.
Αγαπητέ χωριανέ μας παπαΓιώργη, για όλα όσα προσέφερες
στο χωριό μας, στην κοινότητά
μας και είναι πολλά, θα σε θυμόμαστε πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Ελαφρύ να είναι το χώμα του
τόπου μας όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, αγωνίστηκες,
πρόσφερες και τώρα αναπαύεσαι.
Αιωνία η μνήμη σου.
Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας
και
Οι χωριανοί σου Νεραϊδιώτες

Παπα-Γιώργης Δήμος
??/??/1921… 25 Σεπτεμβρίου 2011. Δυό μέρες χαράς,
μέρες Λαμπρής, μέρες ευλογημένες. 1921 και στα Δημαίϊκα η
γεμάτη νιότη και καλοσύνη Δημοτάσαινα παίρνει στην αγκαλιά
της το σπλάχνο της που προοριζόταν να… συγκεντρώσει τα
Σ…Α…Ρ…Α…Ν…Τ…Α…Π…
Ο…Ρ…Α…, να τα κάνει χωριό
με σχέδιο – ρυμοτομία και τους
Σαρανταπορίσιους να τους καθοδηγήσει στην ψυχική καλλιέργεια
της αγάπης, στην πνευματική
πρόοδο και από κοινού πιασμένοι
χέρι – χέρι να κάνουν έργα… να
φτιάξουν χωριό πρότυπο.
Χθές το βράδυ έκλεισα το
τηλέφωνο με την αγαπημένη
μου εξαδέλφη Μιγδαλινή, με
την ευχή… γρήγορα… ν’ ακουστεί η καμπάνα στο καμπαναριό
του Αγίου Κωνσταντίνου, ιδέα κι
αυτό του αγαπημένου μου πνευματικού πατέρα Παπα-Γιώργη και
δημιούργημα από κοινού με τους
ανθρώπους του, τους Σαρανταπορίσιους. Μπορεί εγώ να μην παίρνω τα μηνύματα του Δημιουργού
μας αλλά Αυτός ανταποκρίθηκε
στα δικά μου και εκπλήρωσε την
επιθυμία μου, παίρνοντάς τον κοντά Του, πέντε ώρες αργότερα!!
Κι έτσι ξημερώματα της 25ης
Σεπτεμβρίου άλλη μια μέρα χαράς, μέρα Λαμπρής, μέρα ευλογημένη, χτύπησε κατά το έθιμο…
λυπητερά η καμπάνα!! Στα δικά
μου αυτιά, της καρδιάς μου όμως
έφτασε χαρμόσυνη, Λαμπριάτικη… καμπάνα Αναστάσεως.
Γεννήθηκε, έζησε 90 χρόνια,
δημιούργησε, δίδαξε, πρόσφερε
έργο εποικοδομητικό, σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό με
ατομικές και συλλογικές ωφέλειες, αγάπησε κι αγαπήθηκε…
γέρασε… μπλοκάρισε το μυαλό
του… αδυνάτησε η σκέψη του…
παρέλυσε το κορμί του… έμεινε
από μπαρούτι… φυλακίσθηκε η
ψυχή του… κι ο μόνος λυτρωμός
του ήταν… το άκουσμα της καμπάνας.
Στα χέρια του και της νουνάς
μου, είχα τον λαχνό να ζήσω δυό
χρόνια απ’ τα παιδικά μου… τα
καλύτερα από τα παιδικά μου
χρόνια, κοντά τους και κοντά
στους ανθρώπους του, τους ανθρώπους του Σαρανταπόρου απ’
όπου πήρα πολλά και καλά μαθήματα για την ζωή. Η ζωή του
όπως όλων μας έχει συγκεκριμένο χρόνο και εξαντλήθηκε (19212011), η διδασκαλία του και οι
γνώσεις μας απ’ τη ζωή του όμως
είναι χωρίς τέλος κι όσοι τον
γνωρίσαμε θα συνεχίσουμε να
αντλούμε μαθήματα – διδάγματα και θα δίνουμε αυτά που μας
έδωσε στους επόμενους… και οι
επόμενοι στους μεθεπόμενους.
Σεβόμενος τον χώρο της εφημερίδας μας και τον χρόνο σας
δεν θα πάω παραπέρα σε συγκεκριμένες αφηγήσεις περιστατι-

κών και γεγονότων, ή αναφορά
έργων του. Αυτό το κάνουν μόνα
τους τα έργα του που άφησε στον
καιρό που ήξερε τι έκανε και τι
έλεγε και οι ιδιαίτερες αφηγήσεις του καθενός μας, δίνοντας
προτεραιότητα και χώρο σε πολλούς από σας που τον γνωρίσατε
και τον ζήσατε. Οι δε υπόλοιποι
είστε ελεύθεροι να στοχαστείτε
ο καθένας τις δικές σας εμπειρίες, τα δικά σας αγγίσματα της
ψυχής σας και της καρδιάς σας,
όσες ώρες θέλετε όπως κάνω κι
εγώ. Σε μας ανήκει όλος ο χρόνος
απεριόριστος.
Και μια τελευταία παρέμβαση. Απ’ αυτόν έμαθα την αξία
της προσφοράς και τα αποτελέσματα της μόρφωσης και ως εκ
τούτου προσφέρω αντί στεφάνου, τον οβολόν μου εις μνήμην
του, ένδειξη καρποφορίας της
διδασκαλίας του και αγάπης προς
τους ανθρώπους του Σαρανταπόρου στον αριστούχο της φετινής
χρονιάς που εισήχθη σε πανεπιστήμιο, με ευχή όπως κι αυτός με
τον καιρό του επιστρέψει κάποτε
πολλαπλάσια στους τότε αριστούχους του Σαρανταπόρου κι
ο παπα-Γιώργης να μας είναι το
παράδειγμα κι ο φάρος μας.
Σας χαιρετώ σκύβοντας στην
κούπα της αστέρευτης Δημαίϊκης
πηγής – κεφαλόβρυσο (συμβολίζοντας την αστείρευτη πηγή
- κεφαλόβρυσο γνώσεων που
πήραμε από τον εκλιπόντα) που
πότιζε τα κήπεια τους, επούλωνε
την σωματική τους δίψα – πότιζε
την καρδιά του ερωτευμένου με
την φύση και φυσιολάτρη παπαΓιώργη με την ευχή να πάρουμε
τα χρόνια του και να εφαρμόσουμε τις διδασκαλίες του με γνώμονα τα έργα του. Και μια ιδιαίτερη
παράκληση όπως φροντίσετε και
διαφυλάξετε το πνευματικό του
έργο (την βιβλιοθήκη του)… να
γίνει πνευματική τροφή του χωριού κι όχι βορά των αρουραίων.
Με αγάπη προς όλους σας
Ο Νικολάκης της παπαδιάς
Νίκος Β. Γεωργίου
Από την γειτονική σας Έλσιανη και μονίμως διαμένων στην
Αμερική.
Υ. Γ.: Η απόσταση και οι καθημερινές υποχρεώσεις δεν μου
επέτρεψαν να βρεθώ κοντά του…
στο τελευταίο του ταξίδι. Πήγα
όμως στο νεκροταφείο εδώ που
έχω τους γονείς μου και θείους
του Βασίλη και Θεοδοσία καθώς
και τον αδελφό μου Γιαννάκη,
τους πήγαμε με την κουμπάρα
του και σύζυγό μου Μαργαρίτα,
λουλούδια από τον κήπο μας,
τους ανάψαμε το καντήλι τους…
και τους στείλαμε μήνυμα να τον
περιμένουν. Σκεπασμένοι βέβαια
σε… ξένο χώμα, αλλά στο μαξιλάρι τους έχουν χώμα φερμένο
από την αγαπημένη τους Μαυρομμάτα…

Μεταφορά οστών χωριανών μας στη Νεράϊδα

Α

ρχές Οκτωβρίου 2011 μεταφέρθηκαν στο Οστεοφυλάκιο του χωριού μας, της Νεράϊδας, από Κοιμητήρια άλλων πόλεων, περιοχών που είχαν ενταφιαστεί, τα οστά
των παρακάτω αείμνηστων χωριανών μας:
● Νίκου Α. Δήμου, από Κοιμητήριο της Αθήνας.
● Δημητρίου Κ. Κατσούλη & της συζύγου του Κωνσταντίνας, από Κοιμητήριο της Καρδίτσας.
● Νίκου Δ. Βούλγαρη, από Κοιμητήριο του Κλειτσού.
Αιωνία η μνήμη τους.
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Παπα-Γιώργης Δήμος

ε μεγάλη μου λύπη
πληροφορήθηκα τον
θάνατο του αιδεσιμ.
πατέρα Γεωργίου Δήμου και
μέσω της έγκριτης εφημερίδας
σας, εκφράζω στους οικείους του
εκλιπόντος τα ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΑ ΜΟΥ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ.
Με τον μεταστάντα είχα άριστη συνεργασία κατά το χρονικό
διάστημα που υπηρετούσα σαν
τεχνικός υπάλληλος στη ΔΤΥΝ
Ευρυτανίας ( 1969-1973), σχετικά με την συγκέντρωση των
διασπάρτων οικισμών Σαρανταπόρου σε μια ενιαία οικιστική
μονάδα.
Επειδή έχουν περάσει πάνω
από 37 χρόνια από τότε που
έκαμα την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Σαραναπόρου
και την διανομή των οικοπέδων

Για λίγες ώρες (όσες μου
επέτρεψαν οι συνταξιδιώτες
μου), βρέθηκα μαζί με μια συνταξιδιώτισα μου στο χωριό σας,
παρέα με τον αείμνηστο και τους
οικείους του.
Η υποδοχή και η φιλοξενία
ήτανε άψογη σε σημείο που να
απορήσει η συνταξιδιώτισα μου
και να διερωτηθεί τον λόγο της
υποδοχής.
Δεν μπορείτε να φαντασθείτε
την ηθική μου ικανοποίηση όταν
αντίκρυσα το πανέμορφο χωριό
σας που μόνο στα σχέδια είχα δει
παλιότερα. Ο αείμνηστος υποσχέθηκε να μου στείλει πανοραμική φωτογραφία του οικισμού
αλλά δυστυχώς τον πρόλαβε ο
θάνατος.
Σας παρακαλώ ας φροντίσει
κάποιος από εσάς για την υπόσχεση του αείμνηστου που είναι
και δική μου επιθυμία, (να έχω μια
φωτογραφία του οικισμού σας σε περίοπτη θέση του σπιτιού
μου).
Πιστεύω πως οι
κάτοικοι Σαρανταπόρου βρέθηκαν τυχεροί γιατί την συγκεκριμένη περίοδο
βρέθηκαν στο τιμόνι
της Κοινότητας Νεράϊδας ο Κλ. Χαλάτσης και στο ΣαραΟ παπα-Γιώργης λίγο καιρό (στις 15.8.2011), μόλις ντάπορο ο αιδ. ιερέας
5 εβδομάδες πρίν φύγει… με τον τέως εφημέριο παΓεώργιος Δήμου με
πα-Βαγγέλη Γεροκώστα και τον νύν εφημέριο παπαένα
κοινό όραμα που
Σωτήρη Μπαλτή (ο οποίος πέραν της ενορίας Νεράϊκατάφεραν
με τις
δας ανέλαβε και την ενορία Σαρανταπόρου)… τρείς
γενεές χωριανών μας Ιερέων σε μιά φωτογραφία…
άοκνες προσπάθειες
των να υλοποιήσουν,
στους δικαιούχους, (δεν ευτύχι- με αποτέλεσμα η τοπική κοινωσα να επιβλέψω την ανέγερση νία σας να απολαμβάνει όλα τα
του οικισμού λόγω μετάθεσης αγαθά του πολιτισμού σήμερα.
μου),είναι πολύ πιθανόν οι νεΘεωρώ υποχρέωση μου σαν
ώτεροι κάτοικοι Σ. να μην γνω- ελάχιστο φόρο τιμής να υποβάλρίζουν τις ακούραστες προσπά- λω μια παράκληση μέσω της
θειες του αείμνηστου πατέρα έγκριτης εφημερίδας σας προς
Γεωργ. Δήμου ο οποίος συνεπι- τους Δημοτικούς Άρχοντες της
κουρούμενος από τον επίσης αεί- περιοχής σας.
μνηστο τότε πρόεδρο Νεράϊδας
Αξιότιμοι κύριοι
Κλ. Χαλάτση,κατάφερε να πείΣας γνωστοποιώ αν και πολσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες να λοί από σας το γνωρίζουν, πως
ενστερνιστούν και το σπουδαιό- στην περιοχή σας υπήρξαν δύο
τερο να υλοποιήσουν το όραμα άνδρες που έπαιξαν τον σηματου,που ήτανε η συγκέντρωση ντικότερο ρόλο στην υλοποίηση
των οικισμών Σαρανταπόρου σε μεταφοράς των οικισμών Σαρακατάλληλη τοποθεσία.
νταπόρου και αυτοί είναι οι αείΌσον αφορά τους μεγαλύτε- μνηστοι: Κλεομένης Χαλάτσης
ρους στην ηλικία αν θέλουν χω- και αιδ. πατέρας Γεώργιος Δήρίς μικρότητες να παραδεχθούν μου. Έχω την γνώμην πως οι πατην αλήθεια, γνωρίζουν πολύ ραπάνω συντοπίτες σας αξίζουν
καλά πως χωρίς την συμβολή να τιμηθούν μετά θάνατον από
των προαναφερθέντων συντο- την κοινωνία στην οποία προσέπιτών σας, η κατάσταση στον φεραν και οι μόνοι αρμόδιοι να
οικισμό Σαρανταπόρου ίσως να το κάνετε είσθε εσείς.
Είμαι στη διάθεση σας για
μην σας ήτανε τόσο ευχάριστη
συμπληρωματικές πληροφορίες
όσο σήμερο, που ομολογουμέαν το κρίνετε απαραίτητο.
νως το Σαραντάπορο αποτελεί
παράδειγμα πρότυπου οικισμού,
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
(έστω και με τις τυχόν ελλείψεις
Βεληβασάκης Ιωάννης
που πιθανότατα παρουσιάζει).
Φιλιππουπόλεως 16,
Όταν προ διετίας περίπου
Ηράκλειο Κρήτης
βρέθηκα με εκδρομικό γρούπ στη
ΥΓ.Κύριε Διευθυντά. Σας εξουλίμνη Πλαστήρα, παρακάλεσα
τηλεφωνικά τον πατέρα Γεώργιο σιοδοτώ να ανακοινώσετε το κιν.
να φροντίσει για την μετάβαση μου τηλέφωνο σε όποιον κάτοικο
μου στον οικισμό Σαρανταπό- Σαρανταπόρου σκοπεύει να βρεθεί
ρου προκειμένου να ξεπληρώσω στο Ηράκλειο προκειμένου να συναντηθούμε για να τον φιλοξενήσω
μια παλιά μου επιθυμία (να δώ
(τηλ.6976762831). Επιθυμώ να έλθω
τελειωμένο το χωριό που είχα ξε- σε τηλ. επικοινωνία με τα παιδιά του
κινήσει πριν 37 χρόνια).
αείμνηστου Κλεομένη Χαλάτση.
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Προγόνων μας ενθυμήσεις…
Λυρίτσης Γεώργιος (1881 –
1960): Παππούς του σημερινού
αγαπητού μας Γιώργου Λυρίτση
με το κλαρίνο (Δημήτρη κ. ά.)
και πατέρας του αείμνηστου,
αξέχαστου Νίκου Λυρίτση. Σύμφωνα με τα βιβλία της εκκλησίας του χωριού μας πέθανε στις
9.7.1960, σε ηλικία 79 ετών,
σιδηρουργός στο επάγγελμα,
και ο πατέρας του ονομάζονταν
Νίκος.
Ο προπολεμικός σιδηρουργός του χωριού μας, της Νεράϊδας. Είχε το εργαστήριό του
πάνω από τη βρύση «Μανώλη»
εκεί που είναι το πατρικό σπίτι
του γένους Λυρίτση. Έφτιαχνε
πολύ καλής ποιότητας όλων των
ειδών τα εργαλεία, από τσαπιά,
υνιά, αλέτρια μέχρι τσεκούρια,
μαχαίρια κι ότι άλλο εργαλείο
χρειάζονταν οι πρόγονοί μας
στις καθημερινές εργασίες τους.
Έχασε δυστυχώς πρόωρα την
γυναίκα του (αδελφή του Ζήση
«Κορκότζελου») μένοντας με 2
μικρά παιδιά ορφανά τον Νίκο
και την Βασίλω (που παντρεύτηκε αργότερα στην Καρδίτσα). Έτσι για να μεγαλώσουν
τα παιδιά πήρε την (επίσης
χήρα) μακαρίτισσα Γραμμάτω.
Η οποία Γραμμάτω είχε φυλάξει

ένα μικρό αγόρι που το μεγάλωσε η Γραμμάτω, το οποίο αργότερα έφυγε, σπούδασε κι έγινε
μηχανικός. Αυτά όμως δεν έχουν
τέλος…
Ο Γεώργιος Λυρίτσης (ο
θρυλικός «Μανώλης»), ο οποίος
ήταν συνομήλικος με τον επίσης
θρυλικό «Μητράκο», γεννηθέντες και οι δύο την ίδια χρονιά
το 1881, πήραν μέρος κι αυτοί
μαζί με τους άλλους προγόνους
μας, στη μάχη «στ’ παπαμιχάλη» όπου όπως ξαναγράψαμε
διακρίθηκαν για την ανδρεία
τους. Ήταν δε τότε 33 ετών.
Χωριανός μας έδωσε την παλιά αυτή φωτογραφία απ’ ο αρχείο του, να την βάλουμε στην
εφημερίδα του χωριού μας με
«…δυο λόγια». Εμείς θα πούμε
ένα λόγο, πως τόσο ο αείμνηστος «Μανώλης» όσο και ο επίσης αείμνηστος «Μητράκος», ο
«Νασιαρολίας», ο «Γούμενος» κι
άλλοι (όλοι) πρόγονοί μας έφυγαν από κοντά μας αφήνοντας
τον γερο-Θώμο που είχε σπίτι πίσω τους φήμη καλή. Όλοι όσοι
όπου είχε μαγαζί προπολεμικά τους γνώρισαν λένε τα καλύτερα
ο Περικλής Χαλάτσης, το οποίο λόγια γι’ αυτούς. Έτσι κι εμείς
έχει σήμερα ο Νίκος Ι. Σπανός. πάντα θα έχουμε την καλύτερη
Η γυναίκα και τα παιδιά του εικόνα γι’ αυτούς.
γερο-Θώμου είχαν πεθάνει απ’
Αιωνία αυτών η μνήμη!
τη γρίπη του 1918. Έζησε μόνο
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Μια ιστορία από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας

Ο

αδελφός του παππού μου, Λάμπρος
Ζήσης, ήταν ράφτης. «Φραγκοράφτης». Έτσι έλεγαν τότε τους ράφτες
που δεν έραβαν παραδοσιακές ενδυμασίες αλλά έραβαν φράγκικα ανδρικά
ρούχα. Δεν γνωρίζω αν ήταν καλός ράφτης ή όχι. Λέγεται όμως ότι ήταν ικανότατος στην συρραφή φανταστικών
ιστοριών, παροιμιών και μουραπάδων.
Έκοβε η γλώσσα του σαν το ψαλίδι του.
Οι χασομέρηδες του χωριού, όταν τους
έπιανε πλήξη και ανία στο καφενείο,
πήγαιναν στο ραφείο του, να τους πεί
διάφορες ιστορίες και μουραπάδες να
περάσουν την ώρα τους.
Την ικανότητα αυτή μου προσέδωσε κάποιος, για τα όσα έχω γράψει σε προηγούμενα
φύλλα της εφημερίδας μας. Σας πληροφορώ
λοιπόν ότι όσα γράφω, δεν είναι δικές μου
μυθοπλασίες. Περιγράφω αυτά ακριβώς που
άκουσα, με όση γλαφυρότητα μπορώ, για να
είναι ευχάριστα κατά την ανάγνωση. Μερικοί
μάλιστα με παρότρυναν, πως αν γνωρίζω, να
γράψω και άλλες τέτοιες ιστορίες, διότι τους
αρέσουν πολύ και τις διαβάζουν με ευχαρίστηση και ενδιαφέρον.
Θα σας διηγηθώ τώρα άλλη μια ιστορία σύμφωνα με όσα μας έλεγε ο μακαρίτης
Μπαρμπα-Γιώργος Μακρής, από το ΜέγαΛάκκο, για τις περιπέτειές του στον πόλεμο
της Μικράς Ασίας το 1922.
ας έλεγε λοιπόν (σ.σ. ο μπαρμπαΓιώργος), πως όταν πήγε στρατιώτης,
είχε μια μανία να τινάζει τους Τούρκους πέρα
με το στήθος. Στην πρώτη μάχη που έδωσε,
οι Τούρκοι το έβαλαν στα πόδια. Τους πήραν
στο κυνήγι οι Έλληνες, αλλά αυτός μαζί με κάποιους άλλους, δεν μπορούσαν να φθάσουν
τους Έλληνες στρατιώτες που κυνηγούσαν
τους Τούρκους. Ήταν και απόκοντος και κοντοπόδαρος και γενικά η όλη του κορμοστασιά
δεν του παρείχαν ευχέρεια στο βάδισμα. Δεν
ήταν «για στράτες και πορείες» έλεγε. Προχωρούσαν μέσα στη νύχτα για να φθάσουν τους
άλλους Έλληνες στρατιώτες. Πήραν όμως
λάθος δρόμο και έφθασαν σε ένα καταυλισμό
των Τούρκων στρατιωτών. Στην αρχή δεν κατάλαβαν, νόμισαν πως ήταν Έλληνες. Δεν πήγαν όμως να παρουσιαστούν για να μην τους
βάλουν σκοπιά. Προτίμησαν να κοιμηθούν
παράμερα και το πρωί που θα ξυπνούσαν οι
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Γράφει ο ιερέας Σεραφείμ Ζήσης
άλλοι να παρουσιαστούν και αυτοί. Κάποια
στιγμή όμως διέκριναν καθαρά τις ομιλίες
των Τούρκων και το έβαλαν στα πόδια. Παρ’
ολίγο να πάνε στο στόμα του χάρου «σαν του
μπούφου το πουλί» που λέγει και η παροιμία.
Με τον καιρό συνειδητοποίησε πως δεν ήταν
τόσο εύκολο να τινάζει τους Τούρκους πέρα
με το στήθος και προσπαθούσε να αποφύγει
τη μάχη. Μια μέρα που η μονάδα του συντάσσονταν για κάποια στρατιωτική επιχείρηση,
την τελευταία στιγμή δήλωσε ασθένεια. Είχε
όμως προηγουμένως τρίψει την μασχάλη του
με καυτερές πιπεριές. Πέρασε από το γιατρό,
ο οποίος ύστερα από μια πρόχειρη εξέταση
αποφάνθηκε: «γλώσσα καθαρή αλλά πυρετός» και τον έβγαλε στην άκρη. Ο πυρετός
προήλθε από την καούρα που προκάλεσαν οι
πιπεριές στη μασχάλη. Την άλλη μέρα που πέρασε ο πυρετός και πήγε πάλι στη μονάδα του,
στο προσκλητήριο που έγινε, κάποιοι στρατιώτες έλειπαν, είχαν μείνει εκεί στη μάχη.
Αυτός τη γλύτωσε χάριν στις πιπεριές. Ένα
διάστημα το έσκασε από τη μονάδα του και
ήρθε στο Μεγα-Λάκκο. Ώσπου να έρθει όμως
αυτός, από τη Μικρά Ασία εδώ, ήρθε πρίν από
αυτόν το σήμα στην αστυνομία και μόλις ήρθε
τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν και πάλι στο
μέτωπο. Μετά εφήρμοσε άλλη τακτική. Αντί
να έρθει εδώ, έμεινε μαζί με άλλους στα μετώπισθεν, προμηθεύονταν τρόφιμα, για τη
συντήρησή τους, από τους χωρικούς και δεν
παρουσιάζονταν στη μονάδα τους που ήταν
στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Κάποτε
τους μάζεψαν όλους αυτούς και τους έβγαλαν αναφορά, καμιά τριανταριά στην αράδα.
Πήγε μπροστά στον πρώτο ο διοικητής της
μονάδας, εκείνος αναφέρθηκε κανονικά και
στην ερώτηση του διοικητού πόσον χρόνο
λείπει από τη μονάδα του δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την απουσία του και ο διοικητής
διέταξε τον υπασπιστή του: «Γράψε. Να τουφεκισθεί». Το ίδιο και στον δεύτερο μέχρι και
τον πέμπτο στρατιώτη. Ο μπαρμπα-Γιώργος
ήταν έβδομος στη σειρά και προσπαθούσε
να σοφισθεί καμιά δικαιολογία. Όταν όμως ο
διοικητής έφθασε μπροστά στον έκτο στρατιώτη (μια παλιά καραβάνα) και τον ρώτησε
πόσον χρόνο λείπει από τη μονάδα του, εκείνος του απάντησε με στόμφο «πέντε χρόνια».
Ο διοικητής νευριασμένος του φωνάζει: «Σε
ρωτάω πόσον χρόνο λείπεις από τη μονάδα

σου». «Πέντε χρόνια λείπω από το σπίτι μου.
Τι με ρωτάς; Πόλεμος γίνεται!» του απάντησε
ο στρατιώτης. «Γράψε. Να τουφεκισθεί» διέταξε ο διοικητής. «Τα δικά σου τα παιδιά να
τουφεκίσεις, εμάς μας γέννησαν άλλες μανάδες» απάντησε ο στρατιώτης και αυτομάτως
γεμίζει το όπλο και το στρέφει προς το διοικητή και συγχρόνως έδωσε το παράγγελμα
«γεμίστε παιδιά». Ακούστηκε ένα κρα-κρακράκ, τα όπλα γέμισαν και αυτομάτως οι τριάντα μούσες των όπλων στράφηκαν προς το
διοικητή, ο οποίος σήκωσε ψηλά τα χέρια και
φώναξε «για όνομα του Θεού βρέ παιδιά». Το
περιστατικό αυτό τους έσωσε όλους από όλες
τις κατηγορίες. Όταν ο στρατός μας νικήθηκε
και η οπισθοχώρηση ήταν άτακτη, ανέβηκαν
οι στρατιώτες ακόμη και στην οροφή των
βαγονιών ενός τραίνου για να προλάβουν να
φύγουν. Ένας ταγματάρχης απηγόρευσε στον
μηχανοδηγό του τραίνου να φύγει και πήγαινε πέρα δώθε στην αποβάθρα του σταθμού
και φώναζε να κατέβουν οι στρατιώτες από
το τραίνο. Ένας στρατιώτης, που ήταν στην
οροφή ενός βαγονιού, έριξε και σκότωσε τον
ταγματάρχη. Το τραίνο έφυγε και ο μπαρμπαΓιώργος έφθασε στο Μέγα-Λάκκο σώος και
αβλαβής. Τον περίμενε όμως μια έκπληξη
όταν ήρθε. Η μάνα του, όταν εκείνος έλειπε
στον πόλεμο, είχε γεννήσει την αδελφή του
τη Στεργιάνω. «Εγώ τρώγω το μπαρούτι με
τη χούφτα εσείς παιδιά κάνετε εδώ;» ήταν η
εύλογη ερώτηση. «Αυτά είν’ τ’ Θειού πράματα
πηδίμ’» ήταν η απάντηση της μάνας του.
τη Μικρά Ασία του είχε ειπεί μια γυναίκα
τη μοίρα του. Δεν θυμάμαι αν ήταν γύφτισσα ή κάποια άλλη Μικρασιάτισσα. Του
είπε λοιπόν πως όταν επιστρέψει στο σπίτι του
θα βρεί ακόμη ένα πρόσωπο και δυο τομάρια
και ότι στα εβδομήντα του θα πεθάνει. Βρήκε
πράγματι το πρόσωπο (Στεργιάνω) και τα τομάρια από δυο γελάδια που είχαν ψοφίσει, τα
οποία τα κράτησαν να φτιάχνουν τσαρούχια.
Τον βασάνιζε όμως η ιδέα του θανάτου. Δεν το
είχε καλά ξεκαθαρισμένο στο μυαλό του αν θα
πέθαινε εβδομήντα ετών ή το 1970. Ούτε το
ένα συνέβη ούτε το άλλο. Ο μπαρμπα-Γιώργος
έζησε πολλά χρόνια ακόμη και μακάρι να ζούσε και τώρα να μας τραγουδάει το αγαπημένο
του τραγούδι «νερατζούλα φουντωμένη».
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Ευχές από
Πρόεδρο
Τ. Κ. Νεράϊδας

Γ

ια τις άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, εύχομαι σε όλους τους
χωριανούς, όπου κι αν βρίσκονται, Καλά Χριστούγεννα και με υγεία και
ευτυχία ο Καινούργιος
Χρόνος 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Δημήτρης Κ. Λιάπης

Ευχές από Σύλλογο Αποδήμων
Νεράϊδας
Ο Πρόεδρος και τα
Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας,
εύχονται σε όλους Καλές
Γιορτές και 2012 ευχές
για τον Καινούργιο
Χρόνο, με προσωπική και
οικογενειακή υγεία και
ευτυχία.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Κ

Η Ιστοσελίδα μας
www.neraida-dolopwn.com

Ε

νημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς μας ότι
στην ιστοσελίδα του χωριού μας “www.neraidadolopwn.com” πρόσφατα το φθινόπωρο ανανεώθηκαν τα εξής:
● Ανανεώθηκε με νέα στοιχεία στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ» η
ιστορία του χωριού μας.
● Αναρτήθηκε νέο πιο καλό τοπογραφικό σχέδιο του χωριού μας στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ». Το κατασκεύασε ο χωριανός
μας Γιώργος Κ. Θάνος.
● Αναρτήθηκε όπως κάθε τρίμηνο, το νέο 117 τεύχος της
εφημερίδας μας στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ». Με το τεύχος
αυτό συμπληρώθηκαν ήδη 15 τεύχη που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα μας. Το λέμε γιατί σε μερικά τεύχη υπάρχουν σημαντικά κείμενα που διαβάζονται πάντα, όπως στο τεύχος 110 ο
Εκλογικός Κατάλογος του 1865, στο τεύχος 115 τα ονοματεπώνυμα του χωριού μας στα 1454, κ. ά.
● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας στις 30.11.11 έφτασαν
τους 11.000!
Καλό «σερφάρισμα»!

«…Στον πηγαιμό μας προς
τη λίμνη Πλαστήρα συναντήσαμε στη Νεράϊδα έναν υπέροχο άνθρωπο, που με αυτόν

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Πληροφορίες:
Δημήτριος
Γιαννουσάς.
Τηλέφωνο: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»

Η Εφημερίδα μας βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας
γνωστοποιήσει ότι, απ’ το προηγούμενο τεύχος (116)
αυξήθηκαν τα ταχυδρομικά τέλη στο τριπλάσιο (προς
το παρόν), επειδή το Υπουργείο Τύπου κατήργησε την
σχετική επιχορήγηση λόγω λιτότητας.
Η περαιτέρω έκδοση της Εφημερίδας μας θα εξαρτάται
αποκλειστικώς και μόνον από την συνδρομή σας.
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Από τις 24 Μαρτίου 2009 που λειτουργεί στο διαδίκτυο
(internet), η ιστοσελίδα του χωριού μας στη διεύθυνση www.
neraida-dolopwn.com, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου 2011,
οι επισκέπτες μας ξεπέρασαν τις 11.000. Συγκεκριμένα στις
30.11.2011 ο αριθμός επισκεπτών ήταν ακριβώς 11.005.
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!

θέλω να κλείσω την αναφορά
μου στην περιοχή. Γνήσιος
Αγραφιώτης, καλόκαρδος και
φιλόξενος, μας είπε μεταξύ των
άλλων πως τότε που μάζευαν
υπογραφές για να μεταχθεί η
περιοχή από την Ευρυτανία
στην Καρδίτσα, αυτός ήταν
πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού. «Μας λέγανε να
βάλουμε υπογραφές, αλλά εγώ
δεν ήθελα. Τι δουλειά έχουμε
εμείς με τους Καραγκούνηδες

στον κάμπο τους έλεγα. Εμείς
ήμαστε Αγραφιώτες. Όμως
Νίκο είχα άδικο. Άλλο πράγμα ο
δρόμος. Για Καρδίτσα κάνουμε
σαράντα λεπτά και για Καρπενήσι μια μέρα. Τι τα θέλεις…».
Σε άλλο σημείο της ανάρτησής τους έγραφαν: «…όσο καθυστερούμε στην ολοκλήρωση
του οδικού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα πιστεύω
πως μόνο κακό κάνουμε στον
τόπο μας…».

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

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

Λόγω πληθώρας ύλης…

όγω πληθώρας ύλης δεν
● Ονόματα 28 χωριανών
χώρεσαν σε αυτό το τεύ- μας αφιερωτών στην Μονή
χος και θα δημοσιευθούν στο Δουσίκου Τρικάλων το 1530
επόμενο τα παρακάτω κείμε- μ. Χ.
να με τους εξής τίτλους:
● Ονόματα και στοιχεία
χωριανών μας μεταναστών
● Χωριανοί μας, εκ Σπι- στην Αμερική μεταξύ 1900 έως
νάσας (Νεράϊδας) αγωνιστές 1921.
στην Επανάσταση του 1821.
● Πώς μας πήρε ο τσιφλι● Συμβολαιογραφική πρά- κάς Τσάπαλος την περιοχή
ξη χωριανών μας το 1834.
«Ξερολάγκαδο».

11.000 επισκέψεις στην Ιστοσελίδα μας

Εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα και
οδικός άξονας Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα

άποιοι απ’ το Καρπενήσι έκαναν μια εκδρομή (ως συνήθως)
το περασμένο φθινόπωρο
στη Λ. Πλαστήρα, πέρασαν
απ’ το χωριό μας και έγραψαν
στο μπλόγκ τους μεταξύ άλλων και τα εξής:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εφημερίδες στην οδό Γερανίου 7

Όποιος αναγνώστης μας, που κατοικεί στην Αθήνα, δεν λάβει για οποιονδήποτε λόγο εφημερίδα μπορεί να την προμηθευτεί από το τυπογραφείο μας που βρίσκεται στο κέντρο της
Αθήνας, στην οδό Γερανίου 7. Να μπεί στη στοά και να την ζητήσει από τον καφεντζή κ. Γιώργο, στο καφενείο του οποίου
αφήνουμε γι’ αυτό το λόγο πολλές εφημερίδες κάθε φορά.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο
μέχρι 10 Μαρτίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το
δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει
πρίν το Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ.

Οι φόλες αφάνισαν τα σκυλιά μας

Π

αρακαλούμε πολύ κάποιοι να σταματήσουν
επιτέλους να ρίχνουν
φόλες γιατί δεν έμεινε σκυλί
και γάτα στο χωριό μας. Να
προσέχουμε που βάζουμε δηλητήριο για τα ποντίκια ώστε
να μην το φάνε αντί αυτών
τα σκυλιά και οι γάτες. Τα
σκυλιά (ζαγάρια & τσοπανό-

σκυλα) αλλά και οι γάτες είναι
χρήσιμα στα χωριά. Εκτός των
άλλων τα σκυλιά βοηθούν και
στην αποτροπή των επίδοξων
διαρρηκτών που αλωνίζουν
ανενόχλητοι τελευταία στα
χωριά μας.
Θερμή παράκληση να σταματήσουμε να ρίχνουμε φόλες.

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

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

