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

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

υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να 
μπορεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες τις 
μέρες του χρόνου, στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυ-
ρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – 
Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την εδώ και τώρα κατασκευή 
της Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβα-
ση! Να αρθεί ο αποκλεισμός! 

● Σημαντικά γεγονότα για τον παραμεγδό-
βιο τους προηγούμενους μήνες ήταν η Ημερί-
δα που έγινε πρίν το Πάσχα στην Καρδίτσα 

 ΧΡΟΝΟΣ 32ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 120 *  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα - Τριφύλλα 
● Ερώτηση στη Βουλή έκανε ο κ. Ταλιαδούρος 

Επιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, Ευρυ-
τανίας και Καρδίτσας, που διέρχεται ο οδι-
κός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλα-

στήρα, είναι αυτός να ολοκληρωθεί και αυτό θα 
γίνει με τη χρηματοδότηση του τελευταίου ενα-
πομείναντος τμήματος από Νεράϊδα (διασταύρω-
ση) μέχρι τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου (2 χλμ. 
πρίν). Περίπου 5 χλμ απόσταση. Το Κράτος διέθε-
σε μέχρι τώρα, για τον σημαντικότατο αυτό οδι-
κό άξονα, πιστώσεις συνολικού ύψους 2.590.000 
€. Με την διάθεση 1.000.000 € ακόμα, ο οδικός 
άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος του, 
από το Καρπενήσι μέχρι και τη Λίμνη Πλαστήρα. 
Απαιτούμε να είναι το πρώτο σε προτεραιότητα 
έργο, που με τις πρώτες πιστώσεις που θα έρθουν, 

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

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  
της  επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου 

δηλ. του Παραμεγδόβιου 

 Συνέχεια στη σελίδα 4  Συνέχεια στη σελίδα 5

Άνοιξε ο δρόμος Νεράϊδα –  
Σωτήρος – Κουκέϊκα – Καροπλέσι

Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος αυτός που χρό-
νια τώρα ζητούσαμε. Τον Αύγουστο μπήκαν 

σωλήνες στη «βρύση Σάββα» και μηχάνημα του 
Δήμου τον καθάρισε. Αυτή τη στιγμή είναι βατός 
μόνο για 4Χ4 αφού για να περάσει Ι. Χ. πρέπει να 
πέσει χαλίκι σε μερικά δύσκολα σημεία του.

Περισσότερα στη σελ. 15.

Καθαρίστηκε καλά το μονοπάτι 
 Νεράϊδα – Μάρτσα 

Πολλοί χωριανοί μας μαζί με μέλη του Ορει-
βατικού Συλλόγου Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) κα-

θάρισαν καλά το παραδοσιακό μονοπάτι από 
Νεράϊδα προς ΑηΛιά μέχρι την κορυφή της 
Μάρτσας, την Κυριακή 12.8.2012. 

Περισσότερα στη σελ.11.

Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας  

Με τις προσφορές όλων μας, τα έργα τόσο για το νέο 
Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό του Κοι-

μητηρίου του χωριού μας προχώρησαν ικανοποιητικά. 
Όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει την οικο-
νομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει 
ότι μπορεί για να ολοκληρωθούν τα προαναφερόμενα. 
Όποιος επίσης θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτά ας μιλή-
σει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896. 

Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες: 2 
και 11.

Το Μοναστήρι μας επανήλθε  
στην Ενορία Νεράϊδας

Μετά από συζητήσεις, δημοσιεύματα, δραστηριοποίηση 
των Συλλόγων μας, Λαϊκές Συνελεύσεις που έγιναν το 

καλοκαίρι στο χωριό, το Μοναστήρι μας η Ι. Μ. Γεννήσεως 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας), επανήλθε στην Ενορία του 
χωριού μας, στην Ενορία Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας. 

Περισσότερα στη σελ. 7.

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

Καλό Χειμώνα

Το Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το ετήσιο Αντά-
μωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου, την Κυριακή 

19 Αυγούστου 2012 (την πρώτη Κυριακή μετά το Δε-
καπενταύγουστο), στους Αγίους Αποστόλους του Με-
γαλάκκου Νεράϊδας.

Περισσότερα στη σελ. 11.

Ευχαριστούμε για τις ενισχύσεις
προς την Εφημερίδα μας

Αν και πάλι φέτος το καλοκαίρι οι ενισχύσεις για 
την Εφημερίδα μας σημείωσαν αριθμό ρεκόρ 

και σας ευχαριστούμε όλους θερμά, πολλοί ανα-
γνώστες μας δεν έδωσαν την συνδρομή τους. Το 
λέμε αυτό γιατί η εφημερίδα μας πάει σε πάνω από 
1.000 αναγνώστες. Παρακαλούμε πολύ να δώσου-
με και οι υπόλοιποι την συνδρομή μας γιατί η τα-
χυδρομική ατέλεια κόπηκε και το κόστος έκδοσης 
ανέβηκε δυσβάσταχτα. 

Όλες οι ενισχύσεις αναλυτικά στη σελίδα  12.

Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος 
Χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλ-

λόγου Νεράϊδας, την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012, 
το βράδυ στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. 
Την επόμενη μέρα στη Γ. Σ. του Συλλόγου έγιναν οι 
εκλογές και διαφάνηκε ο κίνδυνος της μη έκδοσης 
της Εφημερίδας μας λόγω μείωσης των εσόδων 
και αύξησης του κόστους της. Απανταχού της γής 
Νεραϊδιώτες και αναγνώστες της Εφημερίδας μας 
όποιος δεν πληρώνει την ετήσια συνδρομή του δεν 
θα λαβαίνει πλέον Εφημερίδα.

Περισσότερα στη σελ. 8.

Ο Χορός του  
Συλλόγου Σαρανταπόρου

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσι-
ος Χορός του Συνδέσμου Αποδήμων Σα-

ρανταπόρου & Μεγαλάκκου, την Παρασκευή 
17 Αυγούστου 2012, το βράδυ στην πλατεία του 
Σαρανταπόρου Νεράϊδας.
Περισσότερα στη σελ. 10.

Φθινοπωρινό τοπίο περιοχής του χωριού μας… κάπου στη «Φτερόλακκα»…  
οι χίλιες αποχρώσεις του κίτρινου που παίρνουν τα φύλλα πρίν πέσουν…  
πόσο όμορφος είναι ο γενέθλιος τόπος μας όλες τις εποχές του χρόνου… 

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

www.sarantaporo.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού μας!
Μπορείτε με ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το 
χωριό μας! Παρακαλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλ-
νοντας υλικό (παλιές και νέες φωτογραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

Όποιος δεν τακτοποιήσει την συνδρομή του
μέχρι 1.12.12 δεν θα λάβει το επόμενο

φύλλο της Εφημερίδας μας

Απόφαση της Γ. Σ. του Συλλόγου μας είναι να κοπεί η 
Εφημερίδα σε όσους δεν πληρώνουν την συνδρο-

μή τους, γιατί όπως τονίζουμε συνεχώς τα έξοδα είναι 
δυσβάσταχτα ιδίως τα ταχυδρομικά. Έτσι όποιος δεν 
πλήρωσε ακόμα την συνδρομή του και θέλει να λα-
βαίνει την εφημερίδα με το ταχυδρομείο στο σπίτι του, 
πρέπει το αργότερο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 να 
τακτοποιηθεί οικονομικά.

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 
Η θητεία του τελευταίου αγροτικού μας Ιατρού, 

έληξε με το τέλος του 2011 και από τότε είμαστε χω-
ρίς γιατρό! Προσωρινά εξυπηρετούμαστε (υποτυ-
πωδώς – κάθε 2η Δευτέρα) από τον Ιατρό της Καστα-
νιάς. Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων και απαιτούμε 
από τους εκλεγμένους μας όλων των επιπέδων να 
φροντίσουν ώστε να επανδρωθεί επειγόντως, το τα-
χύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας!

Η τοπική κοινωνία μας είναι κατά του 
υδροηλεκτρικού στον Μπεσιώτη

Μετά από πολλές συζητήσεις και δημοσιεύματα, η 
τοπική κοινωνία μας στην Λαϊκή Συνέλευση της 

25.8.2012, που έγινε στο χωριό, αποφάσισε ομόφωνα 
κατά του σχεδιαζόμενου υδροηλεκτρικού έργου στη 
θέση «Λογγούλες» του ποταμού Μπεσιώτη.

Περισσότερα στη σελ. 6.

Ο νέος ψηφιακός αναμεταδότης TV

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος αναμεταδότη TV με άλλον 
νέο ψηφιακό, που θα αναβαθμίσει την εικόνα στις τηλεορά-

σεις μας, δεν έγινε δυστυχώς ακόμα αφού όπως λέει ο Πρόεδρος 
της Κοινότητάς μας, δεν ξεκίνησε ακόμα η σχετική εργολαβία 
από το Δήμο μας Καρδίτσας, που το έχει προγραμματίσει. Γιατί 
σε άλλα χωριά αυτό έγινε εδώ και ένα χρόνο;



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 
Α/Α   Ονοματεπώνυμο ...........................................ΕΥΡΩ
1 Βάλλας Μενέλαος του Ορεσ. ...................................... 10
2 Ζήση Γιαννούλα του Παν. ............................................ 20
3 Ζήση Ιωάννα του Χρισ. ................................................. 20
4 Ζήσης Κων/νος του Δημ. ............................................. 20
5 Ζήσης Κων/νος του Δημ. ............................................. 20
6 Ζήσης Νικόλαος του Δημ. ........................................... 20
7 Ζήσης Σεραφείμ Ιερέας ................................................ 20
8 Ζήσης Χαράλαμπος του Χρισ. .................................... 20
9 Λάμπρου Γεώργιος του Νικ. ........................................ 20
10 Λυρίτση Αποστολία του Νικ. ...................................... 20
11 Λυρίτση Μάρθα του Ηλ. .................................................. 5
12 Λυρίτσης Δημήτριος του Κων. ................................... 20
13 Λυρίτσης Νικόλαος του Αποσ. ................................... 20
14 Μακρή Γιαννούλα του Νικ. .......................................... 20
15 Μαργαρίτη Αγαθή του Γεωργ. .................................... 20
16 Μαργαρίτης Κων/νος του Αποστ. ............................. 20
17 Μητσάκη Ασπασία του Θεοφ. .................................... 20
18 Μητσάκη Σταυρούλα του Κων. .................................. 20
19 Μητσάκης Κων/νος του Νικ ........................................ 20
20 Μητσάκης Λουκάς του Κων. ....................................... 20
 ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................... 375

Προσφορά στον σύλλογο νεράϊδάσ 
Η αγαπητή χωριανή μας Βούλα Γάκη – Εμμανουήλ 

(κόρη της Μαγδαλινής και του Σεραφείμ Γάκη), που είχε 
αναλάβει φέτος τα φαγητά – ποτά για την διοργάνωση του 
χορού μας, προσέφερε στο Σύλλογό μας το ποσό των 350 
ευρώ (αριθ. απόδ. 101), για το οποίο την ευχαριστούμε 
θερμά, καθώς και για την ποιότητα των προσφερομένων 

εδεσμάτων και την άψογη εξυπηρέτηση όλων. 
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νε-

ράϊδας. 

Προσφορά εισ μνήμήν άθήνάσ ν. σΠάνού 
Ο Νικόλαος Σπανός, ο Γιάννης Σπανός, η Βασιλική 

(Κική) Σπανού – Τριανταφυλλοπούλου και η Γεωργία 
Σπανού – Πεταλά, προσέφεραν το ποσό των 200 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 309), για την αποπεράτωση του Οστεοφυλα-
κίου Νεράϊδας, εις μνήμην της συζύγου και μητέρας 

τους Αθηνάς Σπανού.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν δήμήτριού γ. Χάλάτσή 
Ο Ηλίας Χαλάτσης προσέφερε για την Εφημερίδα του 
χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», το 
ποσό των 30 ευρώ (αριθ. απόδ. 1876), εις μνήμην του 

πατέρα του Δημήτρη Χαλάτση.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νε-

ράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

Δωρεά στο Μοναστήρι Νεράϊδας 
Ο Γεώργιος Ζήσης του Δημητρίου από το Μεγαλάκκο, 

έκανε Δωρεά το ποσό των 150 ευρώ, για τις ανάγκες της 
Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
τον Δωρητή.

Προσφορά στον ι. ν. άγιού γεωργιού νεράϊδάσ 
Η οικογένεια Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου και Ανα-

στασίας (Τασίας) Καραβάνα – Θεοδωροπούλου 
προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του 

Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 

για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν μάριάσ δ. θάνού 
Ο Νίκος Δ. Θάνος, ο Γιώργος Δ. Θάνος, η Περσε-

φόνη Θάνου – Ζήση και η Λίνα Θάνου – Τσοκάνη, 
προσέφεραν το ποσό των 200 ευρώ (αριθ. απόδ. 315), 

για την αποπεράτωση του Οστεοφυλακίου Νεράϊδας, εις 
μνήμην της μητέρας τους Μαρίας Δ. Θάνου.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν γιάννούλάσ Χ. Κάράμετού 
Εις μνήμην της αδελφής τους Γιαννούλας Χρ. Καρα-
μέτου – Ερμηλίου, τα αδέλφια της προσέφεραν για την 
Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – 

Δολόπων» τα εξής ποσά: Ο Σεραφείμ Χρ. Καραμέτος το 
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 105) και η Αγορή Χρ. Κα-
ραμέτου – Τσιαρέ και ο σύζυγός της Κων/νος Τσιαρές 

το ποσό των 20 ευρώ (αριθ. απόδ. 106). 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν γεωργιού Κ. μάργάριτή 
Ο Νικόλαος Λιάπης και η Αικατερίνη Ζέρβα, προσέ-

φεραν για την εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – Δολόπων», το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 

012 & 013), από 25 ευρώ έκαστος, εις μνήμην του γα-
μπρού τους (απ’ αδελφή) Γεωργίου Μαργαρίτη. 

Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊ-
δας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

Προσφορά γιά τήν εφήμεριδά τού Χωριού μάσ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας, βλέποντας 

τον κίνδυνο να σταματήσει η κυκλοφορία της εφημερίδας 
μας λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά και ταυτοχρόνως 

ευχαριστώντας την για την συνεχή προβολή των εκκλησι-
αστικών ζητημάτων του χωριού μας μέσα από τις σελίδες 
της, με ομόφωνη απόφασή του προσέφερε για την Εφημε-
ρίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» το 

ποσό των 200 ευρώ (αρ. απόδ. 1878). 
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νε-

ράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά. 

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:

Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:

(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)

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

Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις 

απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δε-

σμεύουν.

Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:

mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:

Αν. Χαλκιόπουλος

Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800

www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com

ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.
Επιπλα Fer forge, είδη σπιτιού, κή-
που και βεράντας

 Πρωτόπαπα 41, Ηλιούπολη
 Τηλ.: 21 0 9714527
 Fax.: 21 0 9752390
 e-mail: belloua@otenet.gr 
 Ιστοσελίδα: http://www.afoibellou.gr 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

1) Ο Στέφανος Σερ. 
Τσιτσιμπής, προσέ-
φερε 100 ευρώ, εις 
μνήμην των αγαπη-

μένων προσώπων που 
χάθηκαν από κοντά μας. 
α) Χρήστου Κων. Τσι-
τσιμπή β) Γεωργία 

Κων. Ιωάν. Τσιτσιμπή 
και γ) Βασιλική συζ. 

Ιωάν. Τσιτσιμπή.
2) Ο Ελευθέριος Κων. 
Σπανός, προσέφερε 30 
ευρώ, εις μνήμην του 

Χρήστου  
Κων. Τσιτσιμπή. 

Εκ του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου Σαραντα-

πόρου
Ευχαριστούμε θερμά 

για την προσφοράν των.

Δωρεά στο  
Μοναστήρι Νεράϊδας 

Ο Νίκος Μακρής του 
Χρήστου από το Μεγα-
λάκκο, έκανε Δωρεά το 

ποσό των 100 ευρώ, 
για τις ανάγκες της 

Ιεράς Μονής Γεννήσεως 
Θεοτόκου Νεράϊδας. 
Το Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο Νεράϊδας 
ευχαριστεί θερμά τον 

Δωρητή. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ  
ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ  

ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Για την αποπεράτωση του νέου Οστε-

οφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφε-
ραν τα ακόλουθα ποσά: 

1. Ο Νικόλαος Κόκκινος του Θωμά, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 307), εις μνήμην του πατρός του 
Θωμά και των θείων του Ιωάννη και 
Δημητρίου Κόκκινου.

2. Ανώνυμος, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 308).

3. Η οικογένεια Σαββούλας και Κων/
νου Κουσάνα, προσέφεραν το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 310), εις μνήμην 
του παπα-Γιώργη Δήμου, της πρεσβυτέ-
ρας Βιργινίας και των αδελφών Πέτρου, 
Ελευθερίου και Ελένης Κατσούλη.

4. Ο Φώτης Μονάντερος του Κων/
νου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 311), εις μνήμην των Γονέ-
ων του, της αδελφής του Περσεφώνης 
Καραμέτου και των κουνιάδων του Σε-
ραφείμ και Δημητρίου Καραμέτου.

5. Η οικογένεια Λάμπρου Σπανού, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 312), εις μνήμην του αδελφού 
του Γεωργίου Σπανού.

6. Η οικογένεια Λάμπρου Σπανού, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 313), εις μνήμην Αθηνάς Ν. Σπα-
νού.

7. Ο Βασίλειος Θάνος του Γεωργίου, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 314), εις μνήμην της Αθηνάς Ν. 
Σπανού. 

Ευχαριστούμε θερμά για τις προ-
σφορές. 

ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
& ΥΙΟΣ Ο. Ε.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΤΕΡΜΑ ΑΓΡΑΦΩΝ

(Έναντι Νοτίου Περιφερειακού)
ΑΠΟΘΗΚΗ: 7ον χλμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  ΠΕΡΙΚΛΗΣ: 697 3324114 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 697 4433966 
ΝΕΡΑΪΔΑ: 2441 0 94504 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 2441 0 72177

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου
λειτουργεί σωστά;

Πολλοί λένε, ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού, 
πως ο Βιολογικός Καθαρισμός των ακαθάρτων λυμάτων 
του Σαρανταπόρου, δεν λειτουργεί σωστά αφού δεν 

συντηρείται όπως πρέπει από πλευράς του Δήμου. Το ζήτημα 
αποκτά άλλη διάσταση και μας αφορά όλους γιατί δυστυχώς 
οι εγκαταστάσεις του είναι δίπλα (μάλλον μέσα) στην κοίτη του 
ποταμού. Να γνωρίζουν άπαντες πως είμαστε ιδιαίτερα ευαί-
σθητοι με την καλή κατάσταση των ποταμών της περιοχής μας. 
Όλοι απαιτούμε μια υπεύθυνη απάντηση πάνω στο θέμα αυτό.
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
● Η Βάϊα Ζύγρα και ο Χρήστος 

Κ. Σπανός, γυιός της Ευαγγελίας 
και του Κώστα Β. Σπανού, απέκτη-
σαν κοριτσάκι, την Παρασκευή 27 
Ιουλίου 2012, στην Λάρισα όπου και 
διαμένουν. 

● Η Έφη και ο Λάμπρος Κούρ-
της, γιός της Χρυσάνθης και εγγονός 
του Τρύφωνα Σπανού από το Σαρα-
ντάπορο, απέκτησαν αγοράκι, την 
Κυριακή 29 Ιουλίου 2012, στην Κα-
λαμάτα όπου και διαμένουν. 

● Η Σοφία και ο Σπύρος Μα-
κρής, γυιός της Γιαννούλας και του 
Νίκου Μακρή από το Μεγαλάκκο, 
απέκτησαν αγοράκι (το 2ο παι-
δί τους), την Τετάρτη 1 Αυγούστου 
2012, στην Καρδίτσα όπου και δια-
μένουν. 

● H Ματίνα Καραμέτου του 
Δημητρίου (Επιτίμου Προέδρου 
Εφετών), ειδ. ψυχίατρος και ο 
Ακίνδυνος Γκίκας (ψυχίατρος), 
απέκτησαν κοριτσάκι την Κυρια-
κή 5 Αυγούστου 2012, στην Αθήνα 
(Διόνυσο), όπου και διαμένουν. 

● Η Λαμπρινή και ο Κώστας 
Αρβανίτης, γιός της Αγγέλας και 
του Γιώργου Αρβανίτη, (εγγονός 
του παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα από 
το Σαραντάπορο), απέκτησαν κο-
ριτσάκι, την Τρίτη 21 Αυγούστου 
2012, στη Λαμία όπου και διαμέ-
νουν. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
● Ο Χρήστος και η Στέλλα 

Ασλάνη - Γίδα, κόρη του Λεωνίδα 
και της Ευθυμίας Καραμέτου (εγγο-
νή της Χάϊδως και του αείμνηστου 
Κώτσιου Καραμέτου), βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους με το όνομα Ευαγ-
γελία, την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, 
στον Ι. Ν. Αγ. Μόδεστου, στα Με-
λισσάτικα Βόλου.

● Η Αντωνία Αναγνωστοπού-
λου και ο Δημήτρης Καραμέτος, 
γιός της Μαρίας και του Χρήστου Γ. 
Καραμέτου, βάπτισαν το γιό τους 
με το όνομα Αθανάσιος, την Πα-
ρασκευή 6 Ιουλίου 2012, στον Ι. 
Ν. Αγίου Αντρέα του Γηροκομείου 
Αθηνών.

● Ο Αντώνης και η Λιάνα Γάκη  
Βελούδου, κόρη της Γιωργίτσας 
και του Θωμά Γάκη, βάπτισαν το 
αγοράκι τους, με το όνομα Ιωάν-
νης, το Σάββατο 21 Ιουλίου 2012, 
στον Πειραιά όπου και διαμένουν.

● Ο Γιάννης και η Νατάσα 
Μπαλτή, κόρη της Σοφίας και του 
Δημήτρη Γ. Μπαλτή, βάπτισαν την 
κόρη τους με το όνομα Κλειώ, την 
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012, στον Ι. 
Ν. Δώδεκα Αποστόλων, στον Πύργο 
Ιθώμης Καρδίτσας.

● Η Βάσω και ο Κώστας Κου-
σάνας, γυιός της αείμνηστης Αι-
κατερίνης και του Ηλία Κουσάνα, 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το 
όνομα Φωτεινή, την Κυριακή 26 
Αυγούστου, στην Καρδιτσομάγουλα 
Καρδίτσας όπου και διαμένουν.

● Η Μαντώ και ο Αθανάσιος 
Κριαράς, γιός της Ελένης Καφα-

ντάρη από το Μώλο Φθιώτιδας, βά-
πτισαν τις δίδυμες κορούλες τους με 
τα ονόματα Μαρία και Ελένη, το 
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012, στο 
χωριό Συνεβρό Αχαΐας. 

● Η Άννα και ο Κώστας Κου-
σάνας, γυιός της Παναγιώτας και 
του αείμνηστου Νίκου Κ. Κουσάνα, 
βάπτισαν το αγοράκι τους (2ο παι-
δί τους) με το όνομα Χρήστος, το 
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012, στην 
Αθήνα όπου και διαμένουν. 

● Ο Βαγγέλης και η Ευμορφία 
(Φούλα) Κοντογιάννη - Λουκί-
δη, κόρη της Παναγιούλας και του 
Γιώργου Κοντογιάννη από το Σα-
ραντάπορο, βάφτισαν το αγοράκι 
τους με το όνομα Αλέξανδρος, την 
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο 
μοναστήρι της Παναγίας (Ι. Μ. Γεν-
νήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας). 

● Ο Κώστας και η Περσεφόνη 
Καραμέτου – Λούτα, κόρη της 
Ευφροσύνης και του Χρήστου Κα-
ραμέτου (εγγονή των αείμνηστων 
Περσεφόνης και Γεωργίου Καρα-
μέτου), βάπτισαν το γυιό τους με το 
όνομα Γιάννης, τον Αύγουστο 2011, 
στην Αθήνα όπου και διαμένουν.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
● Η Στέλα Χαβδούλα από την 

Αγία Αγάθη Καροπλεσίου και ο 
Γιάννης Γάκης, γιος της Γιωργί-
τσας και του Θωμά Γάκη από το Σα-
ραντάπορο Νεράϊδας, αρραβωνιά-
στηκαν το Σάββατο 18 Αυγούστου 
2012.

Ευχόμαστε συγχαρητήρια και 
καλά στέφανα. 

ΓΑΜΟΙ 
● Ο Κώστας Αρβανίτης, γιος 

του Γιώργου Αρβανίτη (απ’ τη Φουρ-
νά) και της Αγγέλας Γεροκώστα - Αρ-
βανίτη, (εγγονός του παπα-Βαγγέλη 
Γεροκώστα από το Σαραντάπορο), 
και η Λαμπρινή Καραγκούνη, 
παντρεύτηκαν το Σάββατο 5 Μαΐου 
2012, στη Λαμία. 

● Η Βασιλική Καραμέτου, 
κόρη της Ευφροσύνης και του Χρή-
στου Καραμέτου (εγγονή των αεί-
μνηστων Περσεφόνης και Γεωργίου 
Καραμέτου), και ο Ιωάννης Ντζι-
φέρης παντρεύτηκαν το Σάββατο 
30 Ιουνίου 2012, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν. 

● Η Αγγελική Μπέλλου, κόρη 
της Ειρήνης και του Γιάννη Μπέλ-
λου, (εγγονή των αείμνηστων Βα-
σιλικής και Αντώνη Μπέλλου) και 
ο Κωνσταντίνος Τσελίκας, πα-
ντρεύτηκαν το Σάββατο 14 Ιουλίου 
2012, στον Ι. Ν. Κοίμησης της Θεο-
τόκου Ηλιούπολης. 

● Η Νατάσα Μπαλτή, κόρη της 
Σοφίας και του Δημήτρη Μπαλτή 
(εγγονή των αείμνηστων Πελαγίας 
και Γιώργου Μπαλτή) και ο Γιάν-
νης Σανίδας, παντρεύτηκαν την 
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012, στον 
Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, 
στον Πύργο Ιθώμης Καρδίτσας. 

● Ο Αθανάσιος Κριαράς, γιός 
της Ελένης Καφαντάρη από τον 

Μώλο Φθιώτιδας, και η Μαντώ 
Κυριακού, παντρεύτηκαν και με 
θρησκευτικό γάμο το Σάββατο 8 Σε-
πτεμβρίου 2012, στο χωριό Συνεβρό 
Αχαΐας.

Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχι-
σμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε η Φούλα Βουρλιά, 

σύζυγος του αειμνήστου Κώστα 
Βουρλιά του Νικολάου και μητέρα 
του Νίκου, της Ευμορφίας και της 
Ευθυμίας, την Τρίτη 10 Απριλίου 
2012, σε ηλικία 66 ετών, στην Αθή-
να όπου και έγινε η κηδεία την επο-
μένη. 

● Πέθανε ο Γιώργος Καλιακά-
τσος, σύζυγος της Νικολέττας Γερο-
κώστα, γαμπρός του Αποστόλη Γε-
ροκώστα από το Σαραντάπορο, την 
Κυριακή 24 Ιουνίου 2012, σε ηλικία 
49 ετών, στη Λούτσα Αττικής και η 
κηδεία του έγινε στην Άρτα την επο-
μένη. 

● Πέθανε η Γεωργία Τσιτσι-
μπή, κόρη της Ντίνας και του Κώ-
στα Ι. Τσιτσιμπή (Στρατιωτικού), 
την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012, σε ηλι-
κία 31 ετών, στο Κιλκίς όπου έγινε 
και η κηδεία την επομένη. 

● Πέθανε η Αλεξάνδρα Καρα-
μέτου, σύζυγος του Δημητρίου Κα-
ραμέτου και μητέρα του Γιάννη και 
του Παντελή, το Σάββατο 7 Ιουλίου 
2012, σε ηλικία 86 ετών, στον Άγιο 
Κωνσταντίνο Φθιώτιδας όπου διέμε-
νε και έγινε η κηδεία την επομένη.

● Πέθανε ο Χρήστος Τσιτσι-
μπής γιός των αείμνηστων Δημη-
τρούλας και Κων/νου Τσιτσιμπή, 
σύζυγος της Ντίνας και πατέρας του 
Κων/νου και του Αντώνη, την Δευ-
τέρα 30 Ιουλίου 2012, σε ηλικία 74 
ετών, στην Αθήνα όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη. 

● Πέθανε η Αθηνά Σπανού, σύ-
ζυγος του Νικολάου Ι. Σπανού και 
μητέρα της Κικής, της Γεωργίας και 
του Γιάννη, την Πέμπτη 2 Αυγού-
στου 2012, σε ηλικία 91 ετών, στην 
Αθήνα και η κηδεία έγινε το Σάββα-
το στη Νεράϊδα.

● Πέθανε η Μαρία Θάνου, σύ-
ζυγος του μακαρίτη Δημητρίου Θά-
νου (Αγγελομήτρου), και μητέρα της 
Φώνης, του Νίκου, του Γιώργου και 
της Λίνας, την Πέμπτη 2 Αυγούστου 
2012, σε ηλικία 98 ετών, στα Ψα-
χνά Ευβοίας όπου διέμενε (με την 
κόρη της Λίνα) και έγινε η κηδεία 
την επομένη. 

● Πέθανε η Βασιλική Τσιτσι-
μπή, σύζυγος του αειμνήστου Γιάν-
νη Τσιτσιμπή και μητέρα του Κώ-
στα, του Σπύρου και του Μάκη, την 
Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012, σε ηλι-
κία 95 ετών και η κηδεία της έγινε 
στο Σαραντάπορο την επομένη. 

● Πέθανε η Γιαννούλα Κα-
ραμέτου - Ερμηλίου, σύζυγος 
του Αθανασίου Ερμηλίου, αδελφή 
της Αγορής και του Σεραφείμ και 
κόρη των αείμνηστων Μαρίας και 
Χρήστου Καραμέτου, την Πέμπτη 
23 Αυγούστου 2012, σε ηλικία 66 
ετών, στην Αθήνα όπου διέμενε και 
έγινε η κηδεία της την επομένη.

● Πέθανε η Γιαννούλα Τσα-
ντήλα, σύζυγος του αγαπητού φί-
λου όλων μας καφεντζή Χρήστου 
Τσαντήλα που έχει το καφενείο δί-
πλα στον κεντρικό δρόμο του Αμα-
ράντου (και όλοι έχουμε πιεί εκεί 
καφέ), την Κυριακή 19 Αυγούστου 
2012, σε ηλικία 84 ετών, στον Αμά-
ραντο όπου έγινε η κηδεία της την 
επομένη (η εξόδιος ακολουθία τελέ-
στηκε από τον εφημέριο του χωριού 
μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή).

Θερμά Συλλυπητήρια 

Επιτυχίες 
● Η Αδαμαντία Τσιτσιμπή, 

κόρη της Βάσως Λαμπροπούλου και 
του Γιώργου Ηλ. Τσιτσιμπή (εγγονή 
του Ηλία Τσιτσιμπή), πέτυχε στο 
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Θεσσαλονίκης. 

● Ο Γιώργος Νάπας, γιος της 
Αλέκας Θάνου και του Κώστα Γ. 
Νάπα, (εγγονός του Περικλή Θάνου 
και του Γιώργου Νάπα)πέτυχε στη 
Νομική Θεσσαλονίκης. 

● Η Χρύσα Αρβιθά, κόρη της 
Ντίνας Χρ. Λάμπρου και του Γρη-
γόρη Αρβιθά (εγγονή της Γαρου-
φαλιάς), πέτυχε στο Παιδαγωγικό 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας, στο Βόλο. 

● Ο Ελευθέριος Σωτηρλής, 
γιος της Ντίνας Ελ. Δήμου και του 
Νικολάου Σωτηρλή (εγγονός του 
Λευτέρη Δήμου), πέτυχε στο τμήμα 
Φιλολογίας Θεσσαλονίκης. 

● Η Χρύσα Καραμέτου, κόρη 
της Γεωργίας (Γωγώς) και του Δη-
μήτρη Καραμέτου (εγγονή της αεί-
μνηστης Βασιλικής και του Νίκου 
Καραμέτου), πέτυχε στο τμήμα 
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυ-
σικού Περιβάλλοντος, στο Καρ-
πενήσι. 

● Η Ελευθερία Γραμματικού, 
κόρη του Ευαγγέλου και της Αση-
μίνας Πλατσιούρη – Γραμματικού 
(εγγονή της Ελευθερίας και του 
Μίτσου Πλατσιούρη), πέτυχε στο 
τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης 
Επιχειρήσεων, των ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας.

● Η Παναγιώτα Γκούλιου, 
κόρη του Κώστα και της Βίκυς Γάκη 
- Γκούλιου (εγγονή του αείμνηστου 
Ντίνου Γάκη και της Τσιβούλας) 
πέτυχε στο τμήμα Λογιστών στις 
Σέρρες.  

● Ο Βασίλης Μπίλλας, γυιός 
του Σωτήρη και της Λαμπρινής Λυ-
ρίτση – Μπίλλα (εγγονός του Νίκου 
και της Αθανασίας Λυρίτση απ’ το 
Μεγαλάκκο), πέτυχε στο τμήμα 
Μουσικών Σπουδών, της Φιλοσο-
φικής Σχολής, του Εθνικού & Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Ο Βασίλης είναι δεξιοτέχνης 
στο κλαρινέτο και με πολλά βραβεία 
σε διάφορες εκδηλώσεις. 

Θερμά συγχαρητήρια στα παι-
διά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κοινωνικά από 
10 Σεπτεμβρίου 2012 και μετά θα 
δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας που θα κυκλο-
φορήσει πρίν τα Χριστούγεννα. 



να χρηματοδοτηθεί. 
Στο μέσο της διαδρομής αυτής 

βρίσκεται το παλαιότερο βυζαντι-
νό μνημείο της περιοχής, το Μο-
ναστήρι της Σπινάσας, το οποίο 
πολλοί θέλουν να επισκέπτονται 
αλλά δεν μπορούν να πάνε με το 
Ι. Χ. τους. Ως πότε; 

● Να αναφέρουμε τώρα (σε 
τίτλους) τις σχετικές με τα τμήμα-
τα του οδικού άξονα Καρπενήσι 
– Λ. Πλαστήρα, εξελίξεις που εί-
χαμε το καλοκαίρι: Αν και είχαμε 
διαβεβαιώσεις πως θα εκτελού-
νταν αυτό το καλοκαίρι εργασίες 
δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Αρ-
χές Αυγούστου 2012 κατατέθηκε 
ερώτηση στη Βουλή για τα τμή-
ματα από τον Βουλευτή του Νο-
μού μας κ. Σπύρο Ταλιαδούρο. 
Λίγες μέρες μετά την ερώτηση 
και τις πολλές πιέσεις μας ήρθε 
ένας φορτωτής για 3 μέρες κα-
θαρίζοντας ελάχιστα πράγματα. 
Τέλη Αυγούστου 2012 ανέβηκε 
στο έργο η Δ/ντρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχίας και 
μας είπε «…περιμένουμε λεφτά 
όταν και αν έρθουν θα αρχίσουν 
και εργασίες…». Πρίν λίγες μέρες 
16 Σεπτεμβρίου 2012 η σφοδρή 
καταιγίδα που έπληξε το χωριό 
μας κατέστρεψε εντελώς το χα-
λικοστρωμένο οδόστρωμα τόσο 
στο Νεράϊδα – Τριφύλλα όσο και 
στο Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα που 
κι αυτό είχε επισκευαστεί από το 
Δήμο λόγω του πανηγυριού στο 
Μοναστήρι μας. Η κατάσταση 
αυτή τη στιγμή είναι απελπιστι-
κή και όλοι είμαστε οργισμένοι 
με τους αρμόδιους εκλεγμένους 
μας. 

Αναλυτικά τώρα τα προανα-
φερόμενα: 

● Όπως γράφαμε στο προη-
γούμενο φύλλο («επί του πιεστη-
ρίου 1») σε τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη 
(Νομάρχη) Καρδίτσας που είχε 
ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
μας Αποδήμων, την Τετάρτη 
27.6.2012, υπήρξε δέσμευση 
πως για το Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα δόθηκαν ήδη στον εργολάβο 
80.000 ευρώ να καθαρίσει τις 
κατολισθήσεις και μέσα στο κα-
λοκαίρι θα πέσει άσφαλτος. Λυ-
πούμαστε που το λέμε αλλά αυτά 
αποδείχτηκαν ένα μεγάλο ψέμα. 
Μπαίνοντας ο Αύγουστος και 
βλέποντας να μην γίνεται τίποτα 
η ανησυχία μας μεγάλωνε. Με 
πολλές πιέσεις προς τους αρμό-
διους από τους Συλλόγους, τονί-
ζοντας πως προγραμματίστηκε 

εκδρομή και στο τμήμα πρέπει να 
περάσει μεγάλο τουριστικό πούλ-
μαν, αναγκάστηκαν να στείλουν 
έναν φορτωτή του εργολάβου 
(7.8.12) μετακινώντας ελάχιστα 
μπάζα κατολισθήσεων. Την επό-
μενη μέρα (8.8.12) ήρθε κι ένα 
φορτηγό μεταφέροντας μερικά 
μπάζα κατολισθήσεων πάνω απ’ 
το χωριό. Ο φορτωτής δούλεψε 
λίγο και στις 9.8.12 και μετά άρα-
ξε στη ράχη της Βάσιως. Αυτές 
ήταν οι εργασίες που έγιναν όλο 
το καλοκαίρι στο τμήμα και κά-
ποιοι πρέπει να ντρέπονται!

● Στις 4.8.2012 είδαμε δη-
μοσιευμένη στις καρδιτσιώτικες 
εφημερίδες ερώτηση που έγινε 
στη Βουλή από τον Βουλευτή 
του Νομού μας κ. Σπύρο Ταλια-
δούρο (τον ευχαριστούμε όλοι 
θερμά και μέσα από την εφημε-
ρίδα μας για ακόμα μια φορά που 
ενδιαφέρεται) με θέμα, να χρη-
ματοδοτηθεί η ασφαλτόστρωση 
των τμημάτων αυτών του οδικού 
άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλαστή-
ρα. Στην ερώτηση αφού περιγρά-
φεται αναλυτικά το τι έγινε ως 
τώρα και η σημαντικότητά τους, 
ζητείται από τον αρμόδιο υπουρ-
γό να εξασφαλίσει την επιπλέον 
πίστωση του 1.000.000 ευρώ για 
την ασφαλτόστρωση του τμήμα-

τος Γιαννουσέϊκα – Διασταύρω-
ση Νεράϊδας και του τμήματος 
Νεράϊδα – Τριφύλλα. Ολόκληρη 
την ερώτηση θα την βρείτε σε 
άλλο σημείο. 

● Το ζήτημα ήταν πρώτο θέμα 
στις Λαϊκές Συνελεύσεις κατά τις 
οποίες αποφασίστηκε να πάει 
επιτροπή (Πρόεδρος Κοινότη-
τας – Συλλόγων & κάτοικοι) στη 
Νομαρχία, να ζητήσουν εξηγή-
σεις. Όταν πήραμε να ορίσουμε 
τη συνάντηση από τη Νομαρχία 
μας είπαν πως δεν χρειάζεται να 
κατεβείτε γιατί αυτές τις μέρες θα 
ανέβει στη Νεράϊδα, στο έργο, ο 
ίδιος ο Νομάρχης. Τελικά την Πέ-
μπτη 30.8.12 ανέβηκε στο έργο 
όχι ο κ. Νομάρχης αλλά η Διευ-
θύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχίας η οποία μας είπε 
πως: «… δεν έχουν έρθει ακόμα 
χρήματα… όταν έρθουν θα εκτε-
λεστούν και οι εργασίες…».

● Την Κυριακή 16.9.12, το 
βράδυ, η σφοδρή καταιγίδα που 
έπληξε την περιοχή μας, είχε ως 
αποτέλεσμα να παρασυρθούν 
από τα νερά τα χαλίκια 3Α στο 
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα και 
στο οδόστρωμα η βατότητα να 
είναι πλέον δύσκολη για τα Ι. Χ. 
αυτοκίνητα. Απαιτούμε τώρα, 
αυτή τη στιγμή, οι αρμόδιοι που 

τόσα χρόνια κολλυσιεργούν και 
δεν ασφαλτοστρώνουν το τμήμα, 
να καθαρίσουν το τμήμα, να το 
ξαναχαλικοστρώσουν και να απο-
καταστήσουν την βατότητα! Εάν 
δεν πράξετε αυτό που ζητάμε, 
στο επόμενο φύλλο θα είμαστε 
πολύ σκληροί μαζί σας. 

● Επαναλαμβάνουμε για ακό-
μα μια φορά κάποια πράγματα που 
οι αρμόδιοι πρέπει να φροντίσετε 
στο τμήμα Νεράϊδα - Τριφύλλα, 
τα εξής: Στο τμήμα είχαμε από 
πέρυσι το χειμώνα πολλές κατο-
λισθήσεις (που φέτος δεν καθα-
ρίσατε ακόμα) και τα χαλίκια 3Α 
έχουν παρασυρθεί απ’ τα νερά 
των βροχών. Όπως προείπαμε αυ-
τές της 16.9.12 τα έχουν αποτε-
λειώσει. Τα μπετά των τεχνικών 
και των ρείθρων έχουν κοπρίσει 
όλα, δεν ξέρουμε αν είναι λόγω 
προβληματικών υλικών ή επειδή 
η εταιρεία τα έριξε πέρυσι τον 
Οκτώβριο. Το πρώτο τεχνικό 
που συναντάμε μόλις βγαίνουμε 
από την Νεράϊδα έγινε σε λάθος 
θέση και απόδειξη αυτού είναι το 
ότι τα νερά σχηματίζουν εκεί μια 
λίμνη αφού δεν μπορούν να πέ-
σουν μέσα στην τρύπα του τεχνι-
κού. Να φροντίσετε να αλλάξει 
κάτι εκεί. Βρίσκεται 105 μ. μετά 
την παπαδόβρυση, μετρήσαμε τις 
αποστάσεις για να ξέρετε για ποι-
ές θέσεις μιλάμε. Σε παρένθεση 
λοιπόν βάζουμε το πόσα μέτρα 
είναι η θέση από την παπαδόβρυ-
ση. Τόσο στη ράχη «Καλλικα-
ρυά» (272 μ.) όσο και στην πάνω 
ράχη «Κουτσοχέρι» (1.107 μ.) 
πρέπει να γίνει τεχνικό ώστε τα 
νερά των βροχών να κυλάνε εκεί 
που αιωνίως κυλούσαν. Στη ράχη 
«Καλληκαρυά» (272 μ.) επίσης η 
εταιρεία δεν αποκατέστησε ακόμα 
το δίκτυο ύδρευσης που έρχεται 
από «Χαλικόβρυση» το οποίο 
έσπασε κατά την διαπλάτυνση 
πρόπερσι το καλοκαίρι. Απαιτού-
με αυτό να αποκατασταθεί επιτέ-
λους. Στη «Φτερόλακκα» (2.375 
μ.)μετά τις κεραίες πρέπει επίσης 
να γίνει ένα τεχνικό να φεύγουν 
κάτω τα νερά και να μην περνάνε 
πάνω απ’ το χωριό. Όλοι μας ανα-
ρωτούμαστε δεν τα προέβλεπαν 
αυτά οι μελέτες; Άν ναί τότε για-
τί δεν έγιναν ακόμα; Άν όχι τότε 
ποιοί ενέκριναν αυτές τις λειψές 
μελέτες; 

Να αναφέρουμε κι άλλα ση-
μεία που έγιναν ζημιές: Μετά τη 
ράχη «Πλάκες» (3.364 μ.) βού-
λιαξαν από κάτω τα μπάζα που 
κακώς έριξε εκεί ο εργολάβος και 
κόπηκε η μια λωρίδα. Εκεί πρέπει 

ο εργολάβος τώρα να κάνει τοιχίο 
από κάτω ή τοιχοποιία. Το ίδιο 
βούλιαγμα έγινε και κάτω από 
την διασταύρωση για ΑηΛιά 
(4.547 μ.) όπου η μια λωρίδα κό-
πηκε και πρέπει με τον ίδιο τρόπο 
να αποκατασταθεί. Από το «Πλα-
τανόρεμα» (6.052 μ.) μέχρι τη δι-
ασταύρωση «Τριφύλλα» (7.509 
μ.) είναι δική σας αρμοδιότητα ή 
της Ευρυτανίας; Υπάρχει συνεν-
νόηση – συμφωνία μεταξύ σας 
για το ποιος θα ασφαλτοστρώ-
σει αυτά τα έτοιμα για άσφαλτο 
1.457 μέτρα; 

● Πάμε τώρα στο τμήμα 
Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση 
Νεράϊδας. Από τη διασταύρω-
ση μέχρι το Μοναστήρι ο δρό-
μος συντηρήθηκε κάπως από το 
Δήμο Καρδίτσας παραμονές του 
πανηγυριού. Έριξαν λίγο χαλίκι 
- σάρα στα δύσκολα σημεία και 
το γκρέϊντερ τον καθάρισε καλά. 
Δεν καθαρίστηκαν όμως ούτε τα 
αυλάκια ούτε τα βουλωμένα τε-
χνικά του. Έτσι με την καταιγίδα 
της 16.9.12 το οδόστρωμα επα-
νήλθε στην προηγούμενη αθλία 
κατάστασή του. Όπως προείπαμε 
για το τμήμα έγινε ερώτηση στη 
Βουλή από τον κ. Ταλιαδούρο 
και περιμένουμε την απάντηση 
του αρμόδιου Υπουργείου. Τη 
στιγμή που βλέπουμε ακόμα και 
τώρα να χρηματοδοτούνται άλ-
λοι δρόμοι απαιτούμε να χρημα-
τοδοτηθεί και αυτός. Πρόσφατο 
παράδειγμα ο δρόμος Χόχλια 
– Βράχα – Μεσοχώρι Κλειτσού, 
που όπως διαβάσαμε στις ευρυ-
τανικές εφημερίδες (22.7.2012) 
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό 
των 3.800.000 € (αριθ. πρωτ. 
78637/3002/9.7.2012), από την 
Περιφέρεια Στερεάς μέσω της 
Νομαρχίας Ευρυτανίας. Για εκεί 
πως βρίσκονται χρήματα κι εδώ 
για εμάς όχι; 

Κλείνουμε φωνάζοντας δυ-
νατά πως η χρηματοδότηση του 
τελευταίου εναπομείναντος τμή-
ματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα 
είναι άμεσης και επείγουσας προ-
τεραιότητας. Γιατί με αυτό ολο-
κληρώνεται ο άξονας Καρπενήσι 
– Λ. Πλαστήρα. Γιατί χωρίς αυτό 
τα αρκετά χρήματα που δόθηκαν 
ως τώρα για τα υπόλοιπα τμή-
ματά του καθίστανται πεταμένα. 
Γιατί εκεί υπάρχει ένα απ’ τα πα-
λιότερα μοναστήρια των Αγρά-
φων. Γιατί… Γιατί… Για χίλιους 
λόγους. 

Νεράϊδα 18.9.2012
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 Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα  και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα  του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Προυσό

Ο βουλευτής Καρδίτσας 
και π. Υφυπουργός 
Παιδείας, κ. Σπύρος 

Ταλιαδούρος, σε προγραμμα-
τισμένη συνάντηση που είχε 
με τον Υπουργό Υγείας, κ. Α. 
Λυκουρέντζο, αναφέρθηκαν 
στα φλέγοντα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο τομέας της 
υγείας στην ελληνική περιφέ-
ρεια και ειδικότερα για τα προ-
βλήματα παροχής πρωτοβάθ-
μιας υγειονομικής περίθαλψης 
στους κατοίκους της ελληνικής 

υπαίθρου μεταξύ των οποίων 
και οι κάτοικοι του Νομού Καρ-
δίτσας. 

Κατόπιν της συζήτησης ο κ. 
Ταλιαδούρος, παρέδωσε σχετικό 
διάβημα στον Υπουργό Υγείας 
ζητώντας την άμεση στελέχωση 
όλων των Περιφερειακών Ιατρεί-
ων του Νομού Καρδίτσας που χη-
ρεύουν οι θέσεις των Αγροτικών 
Ιατρών δημιουργώντας ανασφά-
λεια στους μόνιμους κατοίκους 
και επισκέπτες του νομού. 

Ειδικότερα το διάβημα του κ. 

Ταλιαδούρου έχει ως εξής: 
Την έντονη διαμαρτυρία και 

αγανάκτησή τους εκφράζουν οι 
κάτοικοι των τοπικών Κοινοτή-
των των Δήμων Αργιθέας, Σο-
φάδων, Λίμνης Πλαστήρα και 
Νεράϊδας Δολόπων του νομού 
Καρδίτσας, καθώς αισθάνονται 
ότι αντιμετωπίζονται από την πο-
λιτεία ως πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας αφού στερούνται της απα-
ραίτητης πρωτοβάθμιας ιατρικής 
περίθαλψης, λόγω της έλλειψης 
Αγροτικών Ιατρών. 

Αποτέλεσμα της κατάστασης 
αυτής είναι ηλικιωμένοι ασφα-
λισμένοι του ΟΓΑ και άλλων τα-
μείων να ταλαιπωρούνται καθη-
μερινά ακόμη και για μια απλή 

συνταγογράφηση εξαιτίας της 
ανύπαρκτης στελέχωσης των Πε-
ριφερειακών Ιατρείων.

Προβληματισμό προκαλεί το 
γεγονός ότι ενώ για τη στελέχωση 
κάποιων από αυτά η προκήρυξη 
κάλυψης της θέσης έγινε κανονι-
κά το Μάϊο δεν υπήρξε ενδιαφέ-
ρον από πλευράς ιατρικού προ-
σωπικού για την κάλυψή τους. 

Κατόπιν αυτών, κύριε Υπουρ-
γέ, ζητώ στο πλαίσιο των αρμοδι-
οτήτων σας να προβείτε σε άμε-
σες ενέργειες για τη στελέχωση 
των προαναφερόμενων Περιφε-
ρειακών Ιατρείων. Επίσης θεωρώ 
ότι χρήζει εξέτασης η καθιέρωση 
ενός συστήματος στελέχωσης των 
Περιφερειακών Ιατρείων άμε-

σου και αποτελεσματικού, χω-
ρίς νομοθετικά γραφειοκρατικά 
εμπόδια ώστε να διασφαλίζεται η 
συνέχεια στην παροχή πρωτοβάθ-
μιας ιατρικής περίθαλψης στους 
δημότες κάθε Δήμου και κυρίως 
των ορεινών όλης της χώρας.».

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Λυ-
κουρέντζος αναγνώρισε το μέγε-
θος του προβλήματος και διαβε-
βαίωσε τον κ. Σπ. Ταλιαδούρο ότι 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του εξετάζει τους τρόπους εκεί-
νους ώστε να βρεθούν εναλλακτι-
κές λύσεις για να αντιμετωπισθεί 
το πρόβλημα που έχει ανακύψει 
λόγω της μη εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος υποβολής αιτήσεων από 
πλευράς ιατρών. 

Να στελεχωθούν τα Περιφερειακά Ιατρεία
του Νομού Καρδίτσας

Ζήτησε ο κ. Ταλιαδούρος από τον Υπουργό Υγείας
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και οι γεωτρήσεις που έγιναν τον 
Ιούνιο στη θέση όπου θα στηθεί 
η γέφυρα. Πιο αναλυτικά: 

● Την Τετάρτη 20.6.2012 
ανέβηκαν στη θέση όπου θα στη-
θεί η Γέφυρα Μέγδοβα μηχανικοί 
για τις τελικές μετρήσεις. Ήταν 
δυο μηχανικοί (των ιδιωτικών 
μελετητικών γραφείων) και ένας 
γεωτρυπανιστής, στον οποίο 
υπέδειξαν τις δύο θέσεις όπου θα 
στηθούν τα βάθρα της γέφυρας 
ζητώντας του να κάνει γεωτρή-
σεις συλλέγοντας πετρώματα του 
υπεδάφους απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση της Οριστικής Με-
λέτης κατασκευής της Γέφυρας 
Μέγδοβα. Το γεωτρύπανο αυτό 
ήρθε εκεί το Σάββατο 31.6.2012 
και δουλεύοντας για μια εβδομά-
δα έκανε 4 γεωτρήσεις – τρύπες, 
βάθους 20 μέτρων έκαστη, στις 
προαναφερόμενες θέσεις. Οι 
μηχανικοί πήραν τα πετρώματα 
του γεωτρύπανου και είπαν πως 
σύντομα θα παραδώσουν την 
τελική – οριστική μελέτη της γέ-
φυρας ώστε επιτέλους αυτή να 
δημοπρατηθεί. Υπάρχουν πολ-
λές ελπίδες γιατί βλέπουμε και 
τις 2 Περιφέρειες (Θεσσαλίας 
& Στερεάς) να ενδιαφέρονται 
για το έργο αφού αυτό έχει έρθει 
πολλές φορές για συζήτηση στα 
αντίστοιχα Περιφερειακά Συμ-
βούλια. 

Η προς δημοπράτηση εργο-
λαβία (σύμφωνα με την μελέτη) 
εκτός της γέφυρας που θα είναι 
μήκους 52 μέτρων με δυο βά-
θρα, θα περιλαμβάνει και τις 
προσβάσεις της δηλαδή 500 μέ-
τρα αριστερά της και 500 μέτρα 

δεξιά της ασφαλτοστρω-
μένου δρόμου. Προϋπο-
λογισμός για όλα αυτά 
2.000.000 ευρώ και αρμό-
δια για τη δημοπράτηση 
- κατασκευή τους είναι η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

● Σύμφωνα με τα πρα-
κτικά του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Θεσσα-
λίας, στη συνεδρίασή του 
της 29.2.12, εξετάστηκαν 
οι δυο λύσεις των μελετη-
τών μηχανικών για τη γέ-
φυρα Μέγδοβα και απο-
φασίστηκε η 2η λύση ως 
η καλύτερη για τους εξής 
λόγους:

α) η λύση Α έχει ένα 
άνοιγμα 40 μ. και ο φο-
ρέας της αποτελείται από 
προκατασκευασμένες 
προεντεταμένες δοκούς. 
Η κατασκευή των δοκών 
θα γίνει από σκυρόδεμα 
κατηγορίας Β35. Τα βάθρα 
της γέφυρας τοποθετούνται 
έξω από την διαμορφωμένη 
κοίτη του ποταμού. 

β) η λύση Β έχει ένα συνολι-
κό άνοιγμα 52 μ. (16+20+16) με 
δύο μεσόβαθρα μικρού πλάτους 
στην κοίτη και τα ακρόβαθρα 
έξω από την ευρεία κοίτη του 
ποταμού. ο φορέας της γέφυρας 
θα είναι συνεχές πλαίσιο επί των 
πασσάλων, με πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος με ορθογωνικά 
κενά. Η κατασκευή του φορέα 
μπορεί να γίνει χυτή επί τόπου 
με ικριώματα ύψους περίπου 6 μ. 
και τμηματική κατασκευή ώστε 
με δημιουργία μικρών αναχωμά-
των να καθοδηγούνται τα νερά 
έξω από το σκυροδετούμενο 

τμήμα (προσωρινή διευθέτηση 
της κοίτης). Η κατασκευή του 
φορέα θα γίνει από σκυρόδεμα 
κατηγορίας Β25. 

Από τη σύγκριση των δύο 
ανωτέρω λύσεων ο μελετητής 
προτείνει και η Υπηρεσία μας 
συμφωνεί, στην εφαρμογή της 
Β λύσης καθώς έχει μεγαλύτερο 
υδραυλικό άνοιγμα, απλούστερη 
κατασκευή (χωρίς προένταση) 
και δεν έχει εφέδρανα και αρμούς 
τα οποία ανεβάζουν το κόστος 
συντήρησης της γέφυρας. Επι-
πλέον το κόστος της κατασκευής 
της λύσης Β είναι μικρότερο από 
αυτό της λύσης Α. 

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί 

με τη λύση Β επιπλέον 
γιατί λόγω της δυσκολί-
ας πρόσβασης στη θέση 
του έργου θα έπρεπε οι 
προκατασκευασμένες 
δοκοί της λύσης Α να 
κατασκευαστούν στον 
τόπο του έργου. Λόγω 
της μορφολογίας του 
εδάφους ο χώρος είναι 
περιορισμένος, αλλά 
ακόμη και στην περί-
πτωση που αυτός εξευ-
ρεθεί, είναι δύσκολη 
η προσέγγιση γερανού 
για την τοποθέτηση των 
προκατασκευασμένων 
δοκών που προτείνονται 
στη λύση αυτή στην τε-
λική τους θέση. Επίσης, 
για την κατασκευή των 
προκατασκευασμένων 
δοκών απαιτείται σκυ-
ρόδεμα υψηλής κατηγο-
ρίας αντοχής (C30/37), 
η μεταφορά του οποίου 
στη θέση του έργου εί-
ναι ιδιαίτερα δύσκολη, 

λόγω της μεγάλης απόστασης 
μεταφοράς. Ενώ ο φορέας της 
γέφυρας στη λύση Β μπορεί να 
κατασκευαστεί και με σκυρόδε-
μα μικρότερης κατηγορίας αντο-
χής (C16/20), το οποίο μπορεί 
να κατασκευαστεί επί τόπου του 
έργου. 

Η Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Χωροταξίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας γνωμοδότησε θετι-
κά επί της προτεινόμενης στην 
Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων χάραξης της οδού 
κατόπιν προκαταρκτικής περι-
βαλλοντικής εκτίμησης και αξι-
ολόγησης. 

Η Προκαταρκτική Μελέτη 
του τεχνικού στη γέφυρα Μέγδο-
βα, το πρόγραμμα γεωτεχνικής 
έρευνας και ο έλεγχος ανομοι-
όμορφης ροής στη γέφυρα του 
ποταμού Ταυρωπού της μελέτης 
του θέματος συντάχθηκαν σύμ-
φωνα με τους όρους της σύμβα-
σης και τις οδηγίες της Υπηρεσί-
ας μας. Τηρούνται οι ισχύουσες 
προδιαγραφές και κανονισμοί. Η 
υποβολή της μελέτης του θέμα-
τος ήταν εμπρόθεσμη. Η αρμο-
διότητα έγκρισης της μελέτης 
ανήκει στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Θεσσαλίας (Π. Σ. Θ.), 
ως Προϊσταμένη Αρχή της με-
λέτης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Θεσσαλίας μετά από διαλογική 
συζήτηση αποφασίζει: 

Να εγκρίνει την προώθηση 
στο στάδιο της Οριστικής Με-
λέτης της λύσης Β που προτείνει 
γέφυρα συνολικού μήκους 52 
μ.». 

● Τέλος στην Ημερίδα για 
τον Παραμεγδόβιο που έγινε 
με μεγάλη επιτυχία (και πάλι 
μπράβο στον Βασίλη Τσαντήλα 
που την διοργάνωσε) το Σάβ-
βατο 7.4.2012 στην Καρδίτσα, 
οι αρμόδιοι είπαν πως για την 
ολοκλήρωση των μελετών του 
εναπομείναντος τμήματος του 
Παραμεγδόβιου απαιτούνται 
ακόμα συνολικά 500.000 ευρώ. 
Εάν τα ιδιωτικά μελετητικά γρα-
φεία λάβουν αυτά τα χρήματα θα 
παραδώσουν αμέσως τις μελέ-
τες. Μήπως λοιπόν είναι η ώρα 
να πιέσουν οι πολιτικοί των νο-
μών μας; 

Νεράϊδα 17.9.2012 
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 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  της  επαρχιακής οδού Καρδίτσας –  Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου 

Το γεωτρύπανο που έκανε τις γεωτρήσεις στη θέση 
«Ζάχενας» στις αρχές Ιουλίου 2012.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Ο βουλευτής και πρώην 
Υφυπουργός Παιδείας, 
κ. Σπύρος Ταλιαδού-

ρος, με ερώτηση που υπέβαλε 
στη Βουλή, στο πλαίσιο του 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, 
ζητά την εξασφάλιση επιπλέον 
πιστώσεων για την πραγματο-
ποίηση των εργασιών ασφαλ-
τόστρωσης, στα τμήματα 
Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση 
Νεράϊδας και Νεράϊδα – Τρυ-
φύλλα, του οδικού άξονα Λί-
μνης Πλαστήρα – Καρπενησί-
ου, καθώς έτσι θα αποτραπεί 
ο οικονομικός μαρασμός των 
εναπομεινάντων κατοίκων και 
θα δημιουργηθούν οι προϋπο-
θέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας. 

Ειδικότερα η ερώτηση του κ. 
Σπ. Ταλιαδούρου, έχει ως εξής: 

«Στην 4η Συνεδρίαση της 
Επιτροπής του προγράμματος 
«ΠΙΝΔΟΣ», την 5.5.2007 εντά-
χθηκαν στο πρόγραμμα τα τελευ-
ταία 2 και μοναδικά εναπομείνα-
ντα τμήματα του οδικού άξονα 
Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενη-
σίου, μέσω του Δ. Δ. Νεράϊδας, 

του (τότε) Δήμου Ιτάμου, Νομού 
Καρδίτσας, τα εξής: 

1) Από οικισμό Γιαννουσέϊ-
κα Καροπλεσίου έως Διασταύ-
ρωση Νεράϊδας, μήκους 7.700 
μέτρων, που χρηματοδοτήθηκε 
σε πρώτη φάση με το ποσό των 
500.000 ευρώ.

2) Από χωριό Νεράϊδα έως 
τα όρια των Νομών Καρδίτσας 
και Ευρυτανίας, στη θέση Τρι-
φύλλα, μήκους 7.000 μέτρων, 
που χρηματοδοτήθηκε με το 
ποσό των 1.300.000 ευρώ.

● Όσον αφορά το τμήμα 
Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση 
Νεράϊδας, επειδή το ποσό που 
δόθηκε σε πρώτη φάση, των 
500.000 ευρώ, δεν ήταν ικανό 
για την ολοκλήρωσή του, απαι-
τείται τώρα επιπλέον πίστωση 
1.000.000 ευρώ για να ολοκλη-
ρωθεί. Η επιπλέον χρηματοδό-
τηση και ολοκλήρωση των ερ-
γασιών (ασφαλτόστρωση) του 
τελευταίου εναπομείναντας αυ-
τού τμήματος, είναι άμεσης και 
κατεπείγουσας προτεραιότητας 
γιατί αφενός έτσι ολοκληρώνεται 
η προσβασιμότητα σε ολόκληρο 
τον οδικό άξονα που συνδέει το 
Καρπενήσι με τη Λίμνη Πλα-
στήρα, αφετέρου γιατί η ασφαλ-

τόστρωση θα ενισχύσει έμμεσα 
την οικονομική ζωή του τόπου 
αφού στο μέσο της διαδρομής 
αυτής βρίσκεται το παλαιότερο 
βυζαντινό μνημείο της περιοχής, 
το Μοναστήρι της Σπινάσας, το 
οποίο αποτελεί κέντρο ενδιαφέ-
ροντος θρησκευτικού τουρισμού 
αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες 
αδυνατούν να το προσεγγίσουν 
λόγω της κατάστασης του δρό-
μου.

● Όσον αφορά το τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα, αν και 
ολοκληρώθηκαν όλες οι εργα-
σίες απομένει και εδώ ακόμη η 
ασφαλτόστρωση του τμήματος. 

Καθώς θεωρώ ότι ο κύριος 
σκοπός της οδικής σύνδεσης Λί-
μνης Πλαστήρα – Καρπενησίου, 
πέραν της ανάδειξης της φυσικής 
καλλονής της περιοχής αυτής, 
θα επιφέρει την άρση του συ-
γκοινωνιακού αποκλεισμού των 
ορεινών οικισμών, θα αποτρέψει 
τον οικονομικό μαρασμό των 
εναπομεινάντων κατοίκων αλλά 
θα δημιουργήσει και σοβαρότα-
τες προϋποθέσεις για βιώσιμη 
ανάπτυξη της τοπικής οικονο-
μίας, δεδομένου του όγκου των 
επισκεπτών, καθώς ο εσωτερι-
κός τουρισμός στην ευρύτερη 
περιοχή διανύει περίοδο έντονης 
άνθισης, η πολιτεία οφείλει να 
εξασφαλίσει επιπλέον πίστωση 
1.000.000 ευρώ, για την ολοκλή-
ρωση των εργασιών στα προανα-
φερόμενα τμήματα. 

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο 
κ. Υπουργός: 

Προτίθεται να εξασφαλί-
σει την επιπλέον πίστωση του 
1.000.000 ευρώ για την ολοκλή-
ρωση των εργασιών (ασφαλτό-
στρωση) στα τμήματα Γιαννου-
σέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας 
και Νεράϊδα – Τριφύλλα, του 
σημαντικότατου οδικού άξονα 
Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενη-
σίου;».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙ-
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαρι-
στούμε όλοι θερμά τον βουλευτή 
του νομού μας κ. Σπύρο Ταλια-
δούρο, όχι μόνο για αυτή την 
ερώτησή του στη Βουλή και για 

τις πολλές προηγούμενες που 
έχει κάνει ως τώρα αλλά περισ-
σότερο για το μεγάλο ενδιαφέρον 
που χρόνια τώρα δείχνει συνεχώς 
για την ολοκλήρωση του άξονα 
Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα. Η 
παρέμβασή του για την ένταξη 
των τμημάτων στο «ΠΙΝΔΟΣ» 
ήταν καθοριστική. Δεν θα ξεχά-
σουμε ποτέ τα τηλεφωνήματα 
που έκανε μπροστά μας, μέσα 
από το υπουργικό γραφείο του, 
σε Περιφερειάρχες και Υπουρ-
γούς το μεσημέρι της 4ης Μαΐου 
2007, πιέζοντας ασφυκτικά να 
ενταχθούν τα τμήματα. Χίλια ευ-
χαριστώ και μπράβο. Μακάρι κι 
άλλοι βουλευτές να ενδιαφέρο-
νταν έτσι. Αλλά δυστυχώς… 

Να χρηματοδοτηθεί η ασφαλτόστρωση
των οδικών τμημάτων της Νεράϊδας
Ζητά με ερώτησή του στη Βουλή ο Σπύρος Ταλιαδούρος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Τα Δικαστήρια για το Πλατανόρεμα 

Το νερό στο Πλατανόρεμα που με το «έτσι θέλω» μας πήρε 
ο Κλειτσός βγαίνει στον δικό μας τόπο. Αυτό είναι γνωστό 
σε όλους και δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε. 

Ενημερώνουμε τους απανταχού Νεραϊδιώτες πως το δικαστή-
ριο που ήταν να εκδικαστεί στις 27.6.2012 αναβλήθηκε και η 
υπόθεση θα εκδικαστεί στις 12.12.2012 πάλι στο Καρπενήσι. 
Η παρουσία μας εκεί αυτή τη μέρα είναι απαραίτητη ώστε να 
συμπαρασταθούμε στους πρώην εκλεγμένους μας. Επίσης η 
εξ’ αναβολής (από 14.12.2010) δίκη, που είχε οριστεί να εκ-
δικαστεί στις 14.2.2012, όπως ξαναγράψαμε αναβλήθηκε 
τότε λόγω απεργίας των δικηγόρων και η επόμενη δικάσιμος 
ορίστηκε για τις 14.5.2013, πάλι στο Εφετείο Λαμίας. Οι χω-
ριανοί μας νομικοί να επικοινωνούν με τον δικηγόρο που έχει 
αναλάβει αυτή την υπόθεση. Το νερό αυτό είναι η μόνη λύση 
για το πρόβλημα της ύδρευσής μας και γι’ αυτό ο δικαστικός 
αγώνας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθούμε. 



Δρόμους ζητάμε εμείς, 
άλλα μεθοδεύουν οι 
εκλεγμένοι μας και 

μάλιστα με μυστικότητα πίσω 
από την πλάτη μας. Χρόνια 
ολόκληρα τώρα «μάλιασε η 
γλώσσα μας» να φωνάζου-
με από την πρώτη σελίδα 
της εφημερίδας μας να μας 
ασφαλτοστρώσουν τα 2 τε-
λευταία και μοναδικά εναπο-
μείναντα τμήματα Τριφύλλα 
- Νεράϊδα & Νεράϊδα – Γιαν-
νουσέϊκα, ώστε να ολοκλη-
ρωθεί ο σημαντικότατος 
οδικός άξονας Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα και να 
απολαμβάνει όλη η Ελλάδα 
το μοναδικής ομορφιάς φυ-
σικό περιβάλλον της περιο-
χής μας αλλά αυτοί κάνουν 
τον «κουφό». Για την κατα-
στροφή του όμως εργάζονται 
συνεχώς και επιμελώς. Ας 
πάρουμε όμως τα πράγματα 
από την αρχή.

Όπως γράφτηκε και στο 
προηγούμενο φύλλο της εφη-
μερίδας μας, πολλοί χωριανοί 
μας σε συζητήσεις που είχαμε 
το Πάσχα στο χωριό, εκδήλω-
σαν την ανησυχία τους λέγο-
ντας πως οι εκλεγμένοι μας 
μεθοδεύουν (παρά τις αντιδρά-
σεις της τοπικής κοινωνίας μας) 
υδροηλεκτρικό έργο στον Μπε-
σιώτη. Πολλοί από εμάς τα θε-
ωρήσαμε αυτά τότε υπερβολές 
αφού καμιά σχετική ενημέρωση 
δεν έγινε με σύγκληση λαϊκής 
συνέλευσης, όπως παντού και 
πάντα γίνεται όπου σχεδιάζο-
νται τέτοια έργα. 

Αρχές Ιουλίου 2012 πληρο-
φορηθήκαμε από τις εφημερίδες 
της Καρδίτσας πως στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, 
που θα συνεδρίαζε την Τρίτη 17 
Ιουλίου 2012, ώρα 18:00 μ.μ., 
στη Λάρισα, μεταξύ των 34 θε-
μάτων για συζήτηση ήταν 30ο 
θέμα το: Εισήγηση επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου «Μι-
κρό Υδροηλεκτρικό Έργο 
(ΜΥΗΕ) Μπεσιώτη», ισχύος 
2,6 MW, φερόμενης ιδιοκτη-
σίας της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Α. Ε., που 
πρόκειται να κατασκευαστεί 
στο ρέμα Μπεσιώτη, της Το-
πικής Κοινότητας Νεράϊδας, 
του Δήμου Καρδίτσας, του 
Νομού Καρδίτσας. Εισηγητής: 
κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπερι-
φερειάρχης Περιφερειακής Ενό-
τητας Καρδίτσας. Αμέσως κινη-
τοποιηθήκαμε. Ο πρόεδρος της 
Τ. Κ. Νεράϊδας μας διαβεβαίωνε 
πως τόσο το Τοπικό Συμβού-
λιο Νεράϊδας όσο και ο Δήμος 
Καρδίτσας αλλά και η Νομαρχία 
(Αντιπεριφέρεια) Καρδίτσας εί-
ναι αντίθετοι με το έργο αυτό 
και η γνωμοδότηση θα είναι σί-
γουρα αρνητική. 

Την μεθεπόμενη μέρα 
(19.7.2012) του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου διαβάζοντας 
το σχετικό πρακτικό στο δι-
αδίκτυο (είναι υποχρεωμέ-
νοι βάση νόμου να αναρτούν 
τα πρακτικά στο internet και 
όποιος θέλει μπορεί να το δια-
βάσει οποιαδήποτε στιγμή στην 
ιστοσελίδα την Περιφέρειας 
Θεσσαλίας) δεν πιστεύαμε στα 
μάτια μας διαβάζοντας πως η 
γνωμοδότηση του εκλεγμένου 
αντιπεριφερειάρχη του νομού 
μας ήταν δυστυχώς θετική για 
το έργο με αποτέλεσμα να ψη-

φίσουν όλοι οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι υπέρ εκτός από 3 
Περιφερειακούς Συμβούλους: 
τον Βαγγέλη Μπούτα, τον Θε-
οφάνη Γενηκομσίου (κατά) και 
τον Φώτη Αλεξάκο (λευκό). 
Εκτός αυτού η εισήγηση ήταν 
γεμάτη με ανακρίβειες και μη 
αληθή στοιχεία τα οποία εξόρ-
γησαν πολλούς χωριανούς μας. 
Έτσι γράφτηκε κείμενο για την 
αποκατάσταση της αλήθειας, το 
οποίο με τίτλο «Αυθαίρετη από-
φαση για Υδροηλεκτρικό έργο 
στον ποταμό Μπεσιώτη Νερά-
ϊδας» και υπογραφόμενο από 
τον πρώην Πρόεδρο Νεράϊδας, 
δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Ιου-
λίου 2012 σε όλες τις εφημερί-
δες και ενημερωτικές ιστοσελί-
δες των 2 νομών μας Καρδίτσας 
και Ευρυτανίας. Τις επόμενες 
ημέρες υπήρξε ευαισθητοποί-
ηση από οικολογικές οργανώ-
σεις, τον Σύλλογο προστασίας 
άγριας πέστροφας, πολιτικούς 
κ.λ.π.

Από τα πρακτικά μά-
θαμε πως το κτίριο του 
«εργοστασίου» θα κα-
τασκευαστεί στη θέση 
«Λογγούλες» δίπλα στη 
σμίξη των 2 παραπο-
τάμων του Μπεσιώτη 
(εκεί που προπολεμικά 
είχε την καλύβα του ο 
θρυλικός Λάμπρος Ζή-
σης). Έτσι σε μήκος 2 
χλμ. κατά μήκος της 
κοίτης και του Ρογατια-
νού και του Καμαριώ-
τη θα κατασκευαστούν 
μεγάλοι αγωγοί που θα 
μεταφέρουν το νερό 
αυτών. Δηλαδή από τις 
«Λογγούλες» μέχρι τα 
(δεύτερα) στενά της 
«Τσιουγκάνας», στις 
κοίτες και των 2 παρα-
ποτάμων, θα μπούν μη-
χανήματα για να στή-
σουν τους αγωγούς. Οι 
οποίοι αγωγοί εννοείται 
πως θα περάσουν και 
απ’ τα πρώτα στενά στο 
«Καστράκι». Αυτά θα 
γίνουν χωρίς να ανοι-
χτούν νέοι δρόμοι; Φα-
νταστείτε τι καταστροφή 
έχει να γίνει εκεί! 

Το κείμενο που δημοσιεύ-
τηκε σε όλες τις ενημερωτικές 
ιστοσελίδες και εφημερίδες 
Ευρυτανίας και Καρδίτσας στις 
24.7.2012 έγραφε τα εξής: 

Αυθαίρετη απόφαση 
για Υδροηλεκτρικό έργο 
στον ποταμό Μπεσιώτη 
της Τοπικής Κοινότητας 
Νεράϊδας, του Δήμου 

Καρδίτσας

Με μεγάλη έκπληξη διαβά-
σαμε πρόσφατα στα πρακτικά 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Θεσσαλίας πως αυτό αποφάσι-
σε θετικά κατόπιν θετικής εισή-
γησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Καρδίτσας για το Υδροηλεκτρι-
κό έργο στον ποταμό Μπεσιώ-
τη. Όλοι περιμέναμε η γνωμο-
δότηση να είναι αρνητική! 

Συγκεκριμένα η απόφαση 
αυτή πάρθηκε στη συνεδρίαση 
του Π. Σ. Θ. της 17.7.12 και το 
πρακτικό αναρτήθηκε στο δια-
δίκτυο στις 18.7.12, στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας από όπου μπορεί όποιος 
θέλει να το διαβάσει.

Η εισήγηση του Αντιπεριφε-

ρειάρχη Καρδίτσας είχε πολλές 
ανακρίβειες τις οποίες θέλω να 
επισημάνω μέσω των εφημερί-
δων του νομού, τις εξής: 

● Κατ’ αρχήν ζητήθηκε η 
γνώμη της τοπικής κοινωνίας 
για το έργο αυτό; Η γνώμη τού 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρ-
δίτσας; Η γνώμη του Τοπικού 
Συμβουλίου Νεράϊδας; Η γνώμη 
των Συλλόγων του χωριού; Και 
αν ζητήθηκε η γνώμη αυτών με 
ποιές αποφάσεις και γιατί δεν 
αναφέρθηκαν; Το επισημαίνω 
γιατί επί προεδρίας μου η γνώ-
μη αυτών ήταν κάθετα αντίθετη 
για τέτοια έργα στην περιοχή 
μας.

● Στην εισήγησή του ο Αντι-
περιφεριάρχης αναφέρει «ελα-
φρά τη καρδία» πως η περιοχή 
αυτή δεν είναι στην περιοχή 
NATURA. Ενημερώνουμε τον 
κόσμο πως η περιοχή αυτή όχι 
μόνο στην NATURA έπρεπε να 
είναι αλλά και εθνικός δρυμός 

έπρεπε να έχει ανακηρυχθεί 
αφού είναι αφάνταστης φυσι-
κής ομορφιάς. Αλλά αυτοί που 
έχουν την περιοχή τσιφλίκι τους 
απ’ την εποχή του Αλήπασά θί-
γονται από κάτι τέτοιο. 

● Ο Μπεσιώτης είναι ένα απ’ 
τα καθαρότερα ποτάμια της Ελ-
λάδας. Πολλοί λένε πως είναι 
το μοναδικό. Τα καθαρότατα 
παγωμένα (λίγο περπάτημα στα 
νερά του αρκεί να παγώσουν τα 
πόδια σου) νερά του μπορείς 
άνετα να τα πιείς από τις εκβο-
λές του στο Μέγδοβα μέχρι τις 
πηγές του.

● Στο Μπεσιώτη υπάρχει 
μόνο ένα είδος ψαριού, η άγρια 
πέστροφα με τις κόκκινες βού-
λες που όλοι ξέρουμε πόσο κα-
θαρά πρέπει να είναι τα νερά 
για να ζήσει.

● Στην εισήγηση αναφέ-
ρεται πως υπάρχει δασικός 
δρόμος κατά μήκος της κοίτης 
του. Όμως ο μοναδικός δασι-
κός δρόμος της περιοχής που 
ενώνει την Μπέσια – Μεσονήσι 
με Ρεύστα διέρχεται κάθετα συ-
ναντώντας σε ένα και μοναδικό 
σημείο τους δυο παραποτάμους 
του «Ρογατιανό» και «Πλατανό-
ρεμα» και όχι κατά μήκος τους. 

● Η αλήθεια είναι πως θα 
ανοιχτούν νέοι δρόμοι (5 μ. 
πλάτους) κατά μήκος της κοί-
της και των δυο παραποτάμων 
σε απόσταση πάνω των 2 χι-
λιομέτρων! Ενημερώνουμε πως 
στους παραποτάμους αυτούς 
υπάρχουν 4 φαράγγια αφά-
νταστης φυσικής ομορφιάς και 
σώζεται ακόμα σήμερα πέτρινο 
τοξωτό γεφύρι εποχής Φραγκο-
κρατίας (1300 μ. Χ.) που συνέ-
δεε τα θρυλικά μεσαιωνικά χω-
ριά Μπέσια, Ρογάτα και Κύφου. 
Θα είναι εγκληματικό να μπούν 
εκεί μπολντόζες και δυναμίτες 
για να σπάσουν οι βράχοι των 
φαραγγιών ώστε να περάσουν 
οι αγωγοί. Εάν ο Μπεσιώτης χύ-
νονταν στη Λίμνη Πλαστήρα θα 
τον επισκέπτονταν όλοι αφού 
θα ήταν σημείο αναφοράς στο 
πανελλήνιο. 

● Εν κατακλείδι η περιοχή 
αυτή είναι αφάνταστης φυσικής 
ομορφιάς, φορτισμένη ιστορι-

κά με θρύλους και 
παραδόσεις (μικρό 
«Μυστρά» την ονο-
μάζουν πολλοί), και 
θα είναι εγκληματικό 
να γίνουν εκεί τέτοια 
έργα. Το δημόσιο 
όφελος θα είναι μη-
δαμινό σε σύγκριση 
με την καταστροφή 
που θα συμβεί. Εάν 
οι αιρετοί του νομού 
μας ενδιαφέρονται 
για την πράσινη ανά-
πτυξη υπάρχουν και 
τα εγκαταλειμμένα 
έργα του Αχελώου 
για ύδρευση, άρδευ-
ση, ενέργεια. 

Καλούμε τις οικο-
λογικές οργανώσεις, 
τους φυσιολάτρες και 
όλους τους ευαίσθη-
τα σκεπτόμενους αν-
θρώπους να συντα-
χθούν μαζί μας για τη 
σωτηρία του μοναδι-
κού στην Ελλάδα αυ-
τού ωραιότατου φυ-
σικού περιβάλλοντος 
και ποταμού. 

Ο πρώην Πρό-
εδρος της Τ. Κ. 

Νεράϊδας 
Κώστας Πλατσιούρης

Το Σάββατο 28.7.2012 δια-
βάσαμε στις εφημερίδες της 

Καρδίτσας το παρακάτω κείμε-
νο ως απάντηση στο προηγού-
μενο, το οποίο έγραφε τα εξής: 

Απάντηση για το Υδρο-
ηλεκτρικό έργο στο ρέμα 
Μπεσιώτη 

Κύριε Διευθυντά, 
Στο φύλλο της 24.7.2012 

της έγκριτης εφημερίδας σας 
δημοσιεύτηκε άρθρο του κ. Κώ-
στα Πλατσιούρη, σχετικά με την 
απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου για το Υδροηλε-
κτρικό έργο στο ρέμα Μπεσιώτη 
της Νεράϊδας, του Δήμου Καρ-
δίτσας. Προφανώς ο συντάκτης, 
λόγω πλημμελούς ενημέρωσης, 
αναφέρεται σε ορισμένες ανα-
κρίβειες. Για την αποκατάσταση 
και μόνο της πραγματικότητας 
και για την περαιτέρω ορθή και 
ακριβή ενημέρωση σας γνωρί-
ζουμε ότι: 

● Το έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
(Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλο-
ντος) 196453/28.2.2012, με 

το οποίο μας διαβιβάστηκε ο 
φάκελος του έργου αποστάλ-
θηκε και στο Δήμο Καρδίτσας, 
προκειμένου να λάβει γνώση 
και να ενημερώσει τους Δημό-
τες. Σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία το Περιφερειακό 
Συμβούλιο με ανακοίνωσή του 
στον τοπικό τύπο (Πρωϊνός Τύ-
πος της 21.3.2012), έθεσε σε 
γνώση την ύπαρξη της μελέτης. 
Η ανωτέρω διαδικασία ακολου-
θείται πάντοτε, προκειμένου να 
λάβει γνώση ο οποιοσδήποτε 
ενδιαφερόμενος και να εκφρα-
στεί. 

● Το εάν η περιοχή έπρε-
πε να έχει ενταχθεί στο δίκτυο 
NATURA, είναι θέμα γενικότε-
ρου εθνικού σχεδιασμού. 

● Όσον αφορά τους αγω-
γούς προσαγωγής νερού, αυτοί 
θα τοποθετηθούν σε υπάρχοντα 
δασικό δρόμο ο οποίος απλά και 
μόνο θα διαπλατυνθεί για τις 
ανάγκες της διέλευσης κατά 
1-2 μέτρα περίπου, η δε υπάρ-
χουσα τοξωτή παλιά γέφυρα δε 
θίγεται. Διάνοιξη νέων δρόμων 
δεν θα γίνει. 

● Εξάλλου είναι γνωστό 
παγκοσμίως, από υπάρχοντα 
ανάλογα έργα σε άλλες χώρες 
και στη δική μας φυσικά, ότι τα 
μικρά υδροηλεκτρικά είναι φι-
λικότατα προς το περιβάλλον 
και πάντοτε συμβάλλουν θετικά 
στη μείωση των εκπομπών ρύ-
πων, από τη χρήση κάθε άλλης 
μορφής ενέργειας. 

● Η Υπηρεσία μας, για το 
έργο αυτό γνωμοδοτεί και ειση-
γείται, ελέγχοντας τα στοιχεία 
του φακέλου, η δε άδεια Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων εκ-
δίδεται από την Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Θωμάς Σακελλαρίου 
Προϊστάμενος του Τμή-
ματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας Περιφερει-
ακής Ενότητας Καρδίτσας. 

● Τον Αύγουστο στο χωριό 
το ζήτημα αυτό συζητούνταν 
καθημερινά στις συζητήσεις μας. 
Έτσι το Σάββατο 25.8.2012, το 
απόγευμα το θέμα συζητήθηκε 
εκτενώς στην Λαϊκή Συνέλευση 
που συγκάλεσε ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας. 
Αφού αναφέρθηκαν όλα τα προ-
αναφερόμενα και όλοι συμφω-
νήσαμε πως δεν υπάρχει όφε-
λος για το χωριό μας απ’ αυτό 
το έργο αλλά αντιθέτως πως 
θα καταστραφεί το ωραιότατο 
ποτάμι μας ο Μπεσιώτης και το 
παρθένο φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής, η Τοπική Κοινωνία 
του χωριού μας στο κορυφαίο 
όργανο λήψεως αποφάσεων στη 
Λαϊκή Συνέλευση, αποφάσι-
σε ομόφωνα κατά του έργου 
αυτού. Ο Πρόεδρος της Τ. Κ. 
Νεράϊδας δεσμεύτηκε δημοσίως 
πως θα συγκληθεί άμεσα συνε-
δρίαση του Τοπικού Συμβουλίου 
όπου θα παρθεί αρνητική από-
φαση για το έργο και θα συντα-
χθεί κείμενο που θα σταλεί σε 
όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Το 
κείμενο αυτό θα το υπογράψουν 
και οι Σύλλογοι του χωριού μας. 
Οι κάτοικοι της Νεράϊδας απο-
φάσισαν ομόφωνα να αντιδρά-
σουν με όλες τις μορφές αγώνα 
ώστε να αποτρέψουν αυτά τα 
σχέδια και να παραδώσουν τον 
Μπεσιώτη και όλη την ευρύτερη 
περιοχή στις επόμενες γενεές 
όπως τον παρέλαβαν από τους 
προγόνους τους. 
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Το χρονικό των μεθοδεύσεων για την κατασκευή Υδροηλεκτρικού  
στον ποταμό Μπεσιώτη του χωριού μας

Το ένα και μοναδικό (που σώζεται ακόμα σήμερα στην 
περιοχής μας), μεσαιωνικό πέτρινο τοξωτό γεφύρι, βρί-
σκεται εδώ στο Μπεσώτη και κινδυνεύει άμεσα από τις 

σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις.



Με την παρουσία – 
συμμετοχή πλήθους 
κόσμου έγιναν το 

καλοκαίρι στο χωριό μας δύο 
Λαϊκές Συνελεύσεις. Η μία το 
απόγευμα του Σαββάτου 25 
Αυγούστου 2012 και η άλλη το 
απόγευμα της Κυριακής 2 Σε-
πτεμβρίου 2012.

● Στην πρώτη Λ. Σ. που συ-
γκάλεσε ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας στις 25.8.12, συζητήθη-
καν όλα τα προβλήματα του 
χωριού και πάρθηκαν αποφά-
σεις. Για την μη ασφαλτόστρω-
ση ακόμα του δρόμου Νεράϊδα 
– Τριφύλλα, την μη χρηματοδό-
τηση ακόμα του δρόμου Γιαν-
νουσέϊκα – διασταύρωση Νερά-
ϊδας και την μη επισκευή ακόμα 
των προβληματικών σημείων 
«Λογγές», «Γούρνες», «Κρα-
νούλες», κ.ά. της Επαρχιακής 
οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας, 
αποφασίστηκε να πάει σύντομα 
Επιτροπή στη Νομαρχία Καρδί-
τσας (αποτελούμενη από τους 
3 Προέδρους και κατοίκους) 
και να αναφέρουν αυτά στον 
Νομάρχη, ζητώντας άμεσες λύ-
σεις. Αποφασίστηκε επίσης η 
ίδια Επιτροπή να πάει και στην 
Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος & 
Φαναριοφερσάλων για το ζήτη-
μα του Μοναστηριού Νεράϊδας 
ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα 
του εάν θα έρθει ο ενδιαφερό-
μενος Μοναχός στο Μοναστή-
ρι ή αλλιώς να διαλυθεί η νέα 
Επιτροπή του και να επανέλθει 
το Μοναστήρι στην Ενορία Αγ. 
Γεωργίου Νεράϊδας όπως πάντα 
ήταν. Για το Υδροηλεκτρικό 
στο Μπεσιώτη η Λαϊκή Συ-
νέλευση ομόφωνα αποφάσισε 
αρνητικά για το έργο αυτό και 
μάλιστα να αντιδράσει όλο το 
χωριό με όλες τις μορφές αγώνα 
αν ερήμην μας και παρά την μη 
σύμφωνη γνώμη μας, αρχίσει η 
κατασκευή του. 

● Στην δεύτερη Λ. Σ. που 
έγινε στις 2.9.12 αποκλειστικό 
θέμα συζήτησης ήταν το Μο-
ναστήρι Νεράϊδας. Σε αυτή 
παρουσία του ενδιαφερόμενου 
να μονάσει σ’ αυτό Ιερομόνα-
χου πατήρ Δαμασκηνού, συ-
ζητήθηκαν τα πάντα γι’ αυτό. 
Προηγήθηκε σχετικό δημοσίευ-
μα χωριανού μας (31.8.12) στις 
καρδιτσιώτικες εφημερίδες το 
οποίο θα βρείτε σε άλλο σημείο 
ολόκληρο. Να παραθέσουμε 
εδώ μερικά από όσα είπε ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Αποδήμων 
Νεράϊδας, Γιάννης Σπανός, 
ανοίγοντας την συζήτηση στη 
Λ. Σ. της 2.9.12: 

«… Από το πρώτο γραπτό 
στοιχείο που υπάρχει για το Μο-
ναστήρι, το Συγγίλιο του 1600, 
αυτό αναφέρεται ως «παρά την 
Κώμην Σπινάσαν ιερά και σεβα-
σμία Μονή Παναγίας Φανερω-
μένης». Ανήκε λοιπόν από τότε 
στο χωριό μας. Αργότερα μόλις 
διαλύθηκε επί Όθωνα, το 1833 
(επειδή είχε κάτω από 5 μονα-
χούς), οι βοσκότοποι περιήλθαν 
στη δημόσιο οι οποίοι μέσω των 

τότε δήμων ενοικιάζονταν σε 
βλάχους, σαρακατσάνους κτη-
νοτρόφους. Από το 1833 όμως 
οι κάτοικοι του χωριού μας άρ-
χισαν να καλλιεργούν χωράφια 
εντός της έκτασής του, φρο-
ντίζοντας ταυτοχρόνως και τον 
Ιερό Ναό του, ο οποίος από τότε 
ανήκε στην Ενορία Αγ. Γεωργί-
ου Σπινάσας (Νεράϊδας). Μόλις 

διαλύθηκαν οι τότε δήμοι (1914) 
και η Σπινάσα έγινε ανεξάρτητη 
Κοινότητα, ο πρώτος Πρόεδρός 
της ο αείμνηστος Ηλίας Αθ. 
Κατσούλης (Νασιαρολίας), με 
πολλές προσπάθειες πέτυχε την 
παραχώρηση όλης της έκτασης 
του Μοναστηριού (όλο το βουνό 
από τη σμίξη στα Ταμπούρια ως 
το Μεγαλάκκο) στην Κοινότητά 
μας Σπινάσα, με την υπ. αριθ. 
41512/18.8.1918, Συμβολαιο-
γραφική Πράξη Καρπενησίου, 
με απόφαση των Υπουργείων 
Οικονομικών και Γεωργίας.

Από τότε μέχρι και σήμε-
ρα ήταν και είναι το μοναδικό 
κειμήλιο της περιοχής μας, το 
οποίο οι κάτοικοι του χωριού 
μας συντηρούσαν με το υστέ-
ρημά τους και το διαφύλαξαν 
ως κόρη οφθαλμού μέχρι και 
σήμερα. Δεν ζητήθηκε ποτέ η 
υλική συνδρομή της εκάστοτε 
Μητροπόλεως και στην Ευρυ-
τανία όπου υπαγόμασταν και 
στην Καρδίτσα μετέπειτα όπου 
ανήκουμε σήμερα. Ενδεικτι-
κά να αναφέρουμε πως μόνο 
η στέγη του αλλάχτηκε τρείς 
φορές, επισκευάστηκε το κελί, 
περιφράχτηκε ο χώρος, δεντρο-
φυτεύτηκε, καθώς και πολλές 
άλλες εργασίες. 

Τα τελευταία τέσσερα χρό-
νια βλέπουμε ότι εξέφρασε την 
επιθυμία να μονάσει στο Μονα-
στήρι μας ο Ιερομόναχος πατήρ 
Δαμασκηνός. Ως εδώ όλα καλά. 
Εμείς ξέρουμε ότι όταν κάποιος 
θέλει να μονάσει σε κάποιο Μο-
ναστήρι πάει αθορύβως προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του εκεί 
πειθαρχώντας, υπακούοντας και 
συμβουλεύοντας την Επιτροπή 
της Ενορίας του Αγ. Γεωργίου 
όπου ανέκαθεν ανήκε το Μο-
ναστήρι. Αυτό το βλέπουμε να 
συμβαίνει στο Μοναστήρι του 
Σωτήρος στη γειτονική Βράχα 
όπου εγκαταστάθηκαν δυο Ιε-
ρομόναχοι. Εδώ βλέπουμε να 
συμβαίνουν όμως πράγματα 

αντίθετα από αυτά που ίσχυαν 
μέχρι σήμερα.

Βλέπουμε να συστήνεται 
λέει μια 4μελής προσωρινή 
Επιτροπή διαχείρισης του Μο-
ναστηριού, με Πρόεδρο τον 
(συνταξιούχο εδώ και χρόνια) 
πατήρ Ευάγγελο Γιαννουσά από 
τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου 
και τακτικά μέλη τον Ιερομόνα-

χο πατήρ Δαμασκηνό και τους 
δυο πρώην Προέδρους του χω-
ριού μας, τον Γιάννη Καραμέτο 
και τον Κώστα Πλατσιούρη, χω-
ρίς να φαίνεται πουθενά ότι το 
Μοναστήρι ανήκει στην Ενορία 
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας. Ελλεί-
ψει λέει του προέδρου πατήρ 
Γιαννουσά χρέη θα εκτελεί ο Ιε-
ρομόναχος πατήρ Δαμασκηνός, 
ο οποίος εδώ και τέσσερα χρό-
νια έρχεται στο Μοναστήρι και 
λειτουργεί μια φορά το χρόνο 
όταν εορτάζει το Μοναστήρι.

Για όλους εμάς που βρισκό-
μαστε εδώ σήμερα ο πατήρ Δα-
μασκηνός είναι καλοδεχούμε-
νος στο Μοναστήρι και όποιος 
άλλος θέλει να μονάσει σ’ αυτό 
αλλά με το καθεστώς που ίσχυε, 
ότι δηλαδή το Μοναστήρι θα 
ανήκει στην Ενορία Αγ. Γεωρ-
γίου Νεράϊδας με Πρόεδρο τον 
εκάστοτε Εφημέριο του χωριού 
μας, της Νεράϊδας. 

Αυτές οι αποφάσεις πάρθη-
καν στην προηγούμενη Λ. Σ. των 
κατοίκων στις 25.8.2012 και θα 
είναι αμετακίνητες και δεν δε-
χόμαστε καμία συζήτηση επάνω 
σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να 
συστήνονται επιτροπές χωρίς 
την Λαϊκή Συνέλευση των κα-
τοίκων και την έγκρισή τους για 
τόσο σοβαρά θέματα…». 

Ο Ιερομόναχος πατήρ Δα-
μασκηνός πήρε στη συνέχεια το 
λόγο, εξέφρασε τις απόψεις του, 
άκουσε όλα όσα είπαν οι κάτοι-
κοι, πήρε το σχετικό υπόμνημα 
και είπε πως θα το συζητήσουν 
στην Μητρόπολη και θα μας 
απαντήσουν. Η απάντηση αυτή 
ήρθε την Τρίτη 4.9.12 από τον 
Ιερομόναχο πατήρ Δαμασκηνό 
λέγοντας πως: «…δεν θα ανέ-
βει τελικά να μονάσει στο Μο-
ναστήρι, η νέα Επιτροπή του 
διαλύεται και αυτό επιστρέφει 
στην Ενορία Αγ. Γεωργίου Νε-
ράϊδας…», ικανοποιώντας έτσι 
το αίτημα της τοπικής κοινωνίας 
μας για το Μοναστήρι. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012Λαϊκές Συνελεύσεις Νεράϊδας 
Λαϊκή Συνέλευση  

τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας
Παρουσία του Προέδρου Δημητρίου Λιάπη

Αφορμή του σημειώματός μου είναι ερωτήματα που κω-
δικοποίησα από όσα ειπώθηκαν από τους κατοίκους 
της Κοινότητας και δε δόθηκαν απαντήσεις.

Σε όλους είναι γνωστό ότι το Μοναστήρι ανήκε ανέκαθεν στην 
Κοινότητα Νεράϊδας και αποτελεί κτήμα της. Ο δε Ναός της Γέν-
νησης Θεοτόκου αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και 
για τον λόγο αυτό έχει πρόσφατα ανακαινισθεί υπό την επίβλεψη 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Εκ τούτου είναι ευνόητο πως πρέπει 
ως μνημείο να προστατευθεί από όσους επιχειρούν να το σφετερι-
στούν διαφορετικά, διότι πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να βρε-
θούν μπλεγμένοι καθώς θυμίζει τη λαϊκή παροιμία που λέει (δυο 
γαϊδάροι μαλώναν σε ξένο αχυρώνα).

Ωστόσο για λόγους ιστορικούς και μόνο από τους επαΐοντες (ει-
δήμονες) και κυρίως από τους Νομικούς πρέπει ν’ απαντηθούν τα 
παρακάτω ερωτήματα: 

1) Οι ιερές Μονές – Μοναστήρια με ποιόν τρόπο κρίνονται; 
2) Πού ανήκουν και πώς διοικούνται, καθόσον έχουν το αυτοδι-

οίκητο όπως η κάθε Μητρόπολη; 
3) Έχουν και υπάγονται σε ειδικό νομικό καθεστώς, όπως π.χ. 

του Αγίου Όρους; 
4) Με ποιό τρόπο καταργούνται και τι απογίνονται τα ιερά κτή-

ρια; Δηλαδή πού ανήκουν και πού υπάγονται; 
α) Τα ιερά κτήρια – Ναοί και τα ιερά κειμήλια; 
β) Οι τυχόν υπάρχουσες ακίνητες περιουσίες που δεν είχαν με-

ταβιβαστεί ή παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο είτε σε ακτή-
μονες αγρότες – τα λεγόμενα βακούφκια – είτε ακόμη και σε νομικά 
πρόσωπα, όπως Κοινότητες ή Δήμους; 

5) Μπορεί ένα Μοναστήρι όταν καταργηθεί στην ουσία, δηλα-
δή όταν παύσει να έχει Ηγούμενο και καλογέρους για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα, μπορεί να ιδρυθεί ξανά και με ποιόν τρόπο; 

6) Κατά το χρονικό διάστημα που στην ουσία δεν υφίσταται και 
έχει καταργηθεί, ποιός ο ρόλος της Κοινότητας ή του Δήμου στον 
οποίο ανήκει το Μοναστήρι αφενός, αφετέρου της Ενορίας στην 
οποία ανήκει το Μοναστήρι; 

Δημήτριος Γ. Μπαλτής 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μαζί με το κείμενο 
αυτό δημοσιεύονταν και φωτογραφία του Μοναστηριού μας. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Από τον πρώην Δήμαρχο του πρώην Δήμου Φουρνάς 
Ευρυτανίας, τον αγαπητό μας Ηλία Παπουτσόπου-
λο, λάβαμε αυτή την επιστολή την οποία δημοσιεύ-

ουμε ευχαριστώντας τον θερμά για τα καλά του λόγια. Η 
επιστολή έχει ως εξής:

Κλειτσός 10 Σεπτέμβρη 2012 
Φίλε Βασίλη – Αγαπητέ Πρόεδρε 
Αισθάνομαι την ανάγκη σαν κοντοχωριανός και θέλω προσω-

πικά και μέσα από την έγκριτη εφημερίδα σας, να εκφράσω τα 
συγχαρητήριά μου σε ’σένα και τους συνεργάτες σου για το σο-
βαρό έργο που επιτελείτε μέσω του δυναμικού Συλλόγου σας. Επί 
πλέον δε να επικροτήσω την ψυχική σας δύναμη, τον πατριωτι-
σμό σας καθώς και την απέραντη αγάπη σας για τη γενέτειρα.

Αυτό καταφαίνεται ποικιλοτρόπως και δυναμικά από την έκ-
δοση της εφημερίδας σας, που είναι από τις καλύτερες, προσεγ-
γίζοντας όλα τα θέματα του χωριού αλλά και της περιοχής μας 
γενικότερα. 

Η συνεχής και πλήρης αλλά και εμπεριστατωμένη προσέγγιση 
των προβλημάτων θαρρώ πως πολλά ωφελεί τον τόπο μας και θέ-
τει προβληματισμούς στους κατά καιρούς άρχοντες που διαχειρί-
ζονται την εξουσία και τα τρέχοντα προγράμματα των έργων. 

Δυστυχώς περνάμε δύσκολους καιρούς που αγγίζουν όλους 
μας. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε 
προκειμένου να κερδίσουμε ότι είναι δυνατόν και να μην χάσου-
με κάτι από τις ως τώρα προσπάθειές μας. Το θέμα του δρόμου 
έχει πρωτεύοντα ρόλο και από πληροφορίες που έχω (Περιφέρεια 
Στερεάς) δόθηκαν κάποια χρήματα από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ», 
δεν γνωρίζω όμως τίποτα για τη διάθεσή τους.

Ευχόμενος υγεία και δύναμη στο έργο σας, σας γνωρίζω ότι 
είμαι στη διάθεσή σας, σε οτιδήποτε θεωρείτε ότι θα σας φανώ 
χρήσιμος.  Με άπειρη εκτίμηση 

Ηλίας Παπουτσόπουλος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε τον 
αγαπητό μας Ηλία για τα καλά του λόγια, ζητάμε όμως την κατα-
νόησή του που δεν υπάρχει χώρος να δημοσιεύσουμε και το άλλο 
κείμενο που μας έστειλε (σχετικό με την κρίση), θα δημοσιευθεί 
στο επόμενο φύλλο μας που σύντομα θα κυκλοφορήσει._
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Ιδιοκτήτης  των  πολύ  γνωστών  μας  αυτών  καταστημάτων  είναι  ο  καταγόμενος  από  το  
γειτονικό  μας  χωριό  Μαυρομμάτα, Γεώργιος  Κουτρουλιάς.  «Μαυρομμάτα  ΕΠΕ»  ονομάζει  και  

την  επιχείρησή  του  όπως  θα  δείτε  στην  απόδειξη.

Σάββατο έπεσε φέτος η 
8η Σεπτεμβρίου και πο-
λύς κόσμος ήρθε σ’ αυτό 

το τελευταίο του καλοκαιριού 
και μεγαλύτερο πανηγύρι των 
Αγράφων. Ο καιρός ήταν πολύ 
καλός, ζεστός, με τον ουρανό 
χωρίς κανένα σύννεφο αυτή 
τη μεγάλη μέρα. 

Στην πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία που τελέστηκε στην 
παλιά και ιστορική εκκλησία της 
Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτό-
κου Νεράϊδας Δολόπων, χορο-
στατούντος του Θεοφιλεστάτου 
βοηθού Επισκόπου Θεσσαλιώτι-
δος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. 
Σεραφείμ, συμμετείχαν φέτος 
όλοι οι ιερείς των αγραφιώτικων 
χωριών μας του άνω ρού του 
Μέγδοβα. Συνολικά 12 Ιερείς! 
Στην κατανυκτική ατμόσφαιρα 

που νοιώσαμε συνέβαλαν οι 
καλύτεροι ψάλτες του χωριού 
μας και της περιοχής μας που 
βρέθηκαν όλοι μαζί στο ψαλτή-
ρι εκείνη τη μέρα. Ακολούθησε 
το καθιερωμένο στα μέρη μας 
σήκωμα του «Υψώματος» και 
η «Αρτοκλασία», στο προαύλιο 
του Μοναστηριού για να αντι-
λαλήσει ο τόπος στη συνέχεια 
από το κλαρίνο του Κώστα 
Βασιλάκη και τα αγραφιώτικα 
τραγούδια μας με τη φωνή του 

Γιώργου Σούφλα. Νάναι καλά οι 
άνθρωποι για να γλεντάμε με 
την ψυχή μας. 

Την μεγάλη αυτή μέρα βρέ-
θηκαν μαζί μας τιμώντας μας, 
με την παρουσία τους: ο Θεο-
φιλέστατος (όπως προείπαμε) 
βοηθός Επίσκοπος της Μητρο-
πόλεώς μας κ.κ. Σεραφείμ, ο 
Δήμαρχος του Δήμου μας Καρ-
δίτσας Κώστας Παπαλός, ο αντι-
δήμαρχος Λάμπρος Τσιούκης, 
ο χωριανός μας Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Αθηναίων Νίκος 
Κόκκινος, ο πρώην Δήμαρχος 
Φουρνάς Ηλίας Παπουτσόπου-
λος, Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμ-
βουλοι, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Νεράϊδας Δημήτρης 
Λιάπης, Πρόεδροι γύρω χωριών 
και Συλλόγων και όπως πάντα 
πλήθος κόσμου.

Οι προσκυνητές απόλαυσαν 

τη μαγευτική τοποθεσία, γεύτη-
καν τα νοστιμότατα ψητά κάτω 
απ’ τα σκιερά πλατάνια, εξυπη-
ρετήθηκαν από τα καφενεία και 
τα άλλα μαγαζιά με τους μικρο-
πωλητές και ο χορός κράτησε 
μέχρι αργά το βράδυ.

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

Ο πολύ καλός καιρός ευ-
νόησε φέτος ώστε να 
πάμε όλοι απέναντι στο 

εξωκκλήσι Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, την Δευτέρα 6 
Αυγούστου 2012, ημέρα του 
εορτασμού του. 

Η πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία τελέστηκε από 2 Ιερείς, τον 
παπα-Σωτήρη Μπαλτή και τον 
συνταξιούχο παπα-Βάϊο Μπαλτή. 
Ακολούθησε το καθιερωμένο στα 
μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος 
και Αρτοκλασία. 

Στους προσκυνητές προσφέρ-
θηκε η καθιερωμένη φασολάδα 
μερίμνη του Συλλόγου μας. Την 
παρασκεύασε αφιλοκερδώς και 
πάλι φέτος ο αγαπητός χωριανός 
μας Ηλίας Γ. Κουσάνας και τον ευ-
χαριστούμε όλοι θερμά. Επίσης 
ο κόσμος εξυπηρετήθηκε από 

το καφενείο που έφερε ο αγαπη-
τός χωριανός μας Γιάννης με το 
γιό του Θύμιο. Μελανό σημείο 
η αθλία κατάσταση του δρόμου 
στον οποίο αφού δεν υπήρχε βα-

τότητα για Ι. Χ. αυτοκίνητα, το Εκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο αναγκά-
στηκε να πληρώσει τον αγαπητό 
μας Ηλία Μαλάμη που με το 4Χ4 
μετέφερε πολλούς χωριανούς 
μας. Όλοι μας είμαστε αγανακτι-
σμένοι με το δρόμο και απαιτούμε 
του χρόνου να είναι χαλικοστρω-
μένος. Ο δρόμος από Κουκέϊκα 

παρά τις προσπάθειες δεν ήταν 
ανοιχτός εκείνη την μέρα άνοιξε 
όμως τις επόμενες μέρες μερίμνη 
των τοπικών αρχών και θα είναι 

για πάντα ανοιχτός αφού μπήκαν 
σωλήνες στου Σάββα τη βρύση. 
Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα την 
Τοπική Σύμβουλο Καροπλεσίου 
Μαίρη και τον σύζυγό της αγαπη-
τό μας Σπύρο Γ. Κούκο. 

Το εκκλησάκι αυτό φέτος ήταν 
εξωτερικά για πρώτη φορά ση-
μαιοστολισμένο ενώ εσωτερικά 
έγινε ακόμα πιο όμορφο με την 
αλλαγή των εικόνων του τέμπλου 
και την ωραία διακόσμησή του 
με μεταλλικά σχέδια που έγινε με 
Δωρεά του τέως γραμματέα του 
χωριού αγαπητού μας Κώστα Η. 
Βούλγαρη. Με Δωρεά του επίσης 
τοποθέτησε εκεί ωραίο προσκυ-
νητάρι και νέο αναλόγιο – ψαλτή-
ρι. Βοήθειά του. 

Να ευχαριστήσουμε τις γυ-
ναίκες του χωριού μας και τον 
αγαπητό γαμπρό μας Βάϊο που τις 
προηγούμενες μέρες καθάρισαν 
καλά τον περιβάλλοντα χώρο και 
το εκκλησάκι. Μπράβο τους. 

Να ευχηθούμε τι άλλο; Και του 
χρόνου να είμαστε καλά να πάμε 
πάλι απέναντι στο ωραίο αυτό 
πανηγύρι. 

Πολύς κόσμος όπως 
κάθε χρόνο ήταν και 
φέτος την Παρασκευή 

24 Αυγούστου 2012, στο πα-
νηγύρι του πατρο-Κοσμά Αι-
τωλού στην Κρανιά. 

Η πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία τελέστηκε με τη συμμετοχή 
των ιερέων μας παπα-Σωτήρη 
Μπαλτή και του συνταξιού-
χου παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα 
ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας 
βοήθησαν στην δημιουργία 
ατμόσφαιρας θρησκευτικής 
κατανύξεως. Μετά τη Λειτουρ-
γία στο προαύλιο ακολούθησε 
το καθιερωμένο Σήκωμα του 
Υψώματος και αρτοκλασία.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος στους προσκυνητές 
προσφέρθηκε νοστιμότατη 
φασολάδα με την παρασκευή 
της οποίας ασχολήθηκε όπως 

πάντα ο αγαπητός μας Τρύφω-
νας Σπανός. Μπράβο, το έθιμο 
αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Δεν 
έλειπαν βέβαια και τα «σφα-
χτά» όπως σε όλα τα πανηγύρια 
μας. 

Στη συνέχεια αντιλάλησαν 
οι γύρω ελατοσκέπαστες βου-
νοπλαγιές από το κλαρίνο του 

Κώστα Βασιλάκη και το τρα-
γούδι των αγραφιωτών τρα-
γουδιστών μας, σκορπίζοντας 
παντού το κέφι και χορέψαμε 
ως το βράδυ. 

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

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέ-
τος ο ετήσιος χορός του Εξωραϊ-
στικού & Μορφωτικού Συλλόγου 

μας, την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012, το 
βράδυ στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. 

Η πολύ καλή βραδιά βοήθησε ώστε πο-
λύς κόσμος (μόνιμοι, απόδημοι χωριανοί μας 
αλλά και πολλοί φίλοι μας από τα γύρω χωριά) 
να καθίσει στα τραπέζια – καρέκλες που είχαν 
απλωθεί σε όλα το χώρο της πλατείας, να 

εξυπηρετηθεί με τα ωραία ψητά φαγητά της 
χωριανής μας Βούλας Γάκη - Εμμανουήλ (και 
του συζύγου της Γιάννη) και να διασκεδάσει 
με την ωραία παραδοσιακή ορχήστρα μέχρι 
τις πρωινές ώρες. Ευχαριστούμε θερμά όλο 
τον κόσμο για τη συμμετοχή του. Ήμασταν 
τυχεροί που ο καιρός μας ευνόησε χωρίς να 
βρέξει και η βραδιά ήταν καλή.

Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε 
καλά και να περάσουμε ακόμα καλύτερα στο 
χορό του Συλλόγου μας στο χωριό. 

Πανηγύρι Μοναστηριού Νεράϊδας Πανηγύρι Σωτήρος 

Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά 

Ο χορός του Συλλόγου Νεράϊδας 
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Στο Μοναστήρι της Τα-
τάρνας έγινε φέτος η 
εκδρομή του Εξωραϊστι-

κού & Μορφωτικού Συλλόγου 
μας, την Τετάρτη 8 Αυγούστου 
2012.

Το τουριστικό πούλμαν του 
αγαπητού χωριανού μας Νίκου 
Θάνου (που έχει το γραφείο «ΘΑ-
ΝΟΣ TOURS» στην Καρδίτσα) έφυ-
γε στις 7 το πρωί απ’ τη Νεράϊδα 
και ακολουθώντας την διαδρομή 
Νεράϊδα – Τριφύλλα – Κλειτσός – 
Φουρνά – Βελούχι – Καρπενήσι 
– Καλεσμένο – Γέφυρα Μέγδοβα 

- Φραγκίστα – Γέφυρα Αγραφιώ-
τη – Τριπόταμα, φτάσαμε στην 
Τατάρνα όπου επισκεφθήκαμε το 
ονομαστό Μοναστήρι. Το σημε-
ρινό Μοναστήρι με θέα τη λίμνη 
Κρεμαστών είναι το τρίτο στην 
ιστορία του και άρχισε να χτίζε-
ται το 1969. Το προηγούμενο που 
άρχισε να χτίζεται το 1841 500 μ. 
ΒΔ, καταστράφηκε από σεισμό 
και κατολίσθηση το 1963 όταν 
γέμισε με νερά η λίμνη Κρεμα-
στών. Το αρχικό – παλιό είχε καεί 
από τον Χουρσίτ πασά το 1823, 
στην Επανάσταση και βρισκόταν 
500 μ. ΒΔ, δίπλα στην μονότοξη 
γέφυρα της Τατάρνας και τη θρυ-
λική νερομάνα «Μαδράχα». Όλα 

πνιγμένα σήμερα απ’ τα νερά της 
λίμνης Κρεμαστών όπως και η 
γέφυρα Μανώλη στα ΒΑ που το 
καλοκαίρι αναδύεται μέσα απ’ τα 
νερά αντιστεκόμενη ακόμα στη 
φθορά.

Με την εκδρομή αυτή είδαμε 
πολλά αφού διασχίσαμε όλη την 
Ευρυτανία απ’ το βορά στο νότο. 
Είδαμε την τεράστια λίμνη των 
Κρεμαστών, τη μορφή του Μέ-
γδοβα και του Αγραφιώτη μόλις 
πέφτουν στη λίμνη, τις σημερινές 
γέφυρες Τατάρνας και Επισκο-
πής, αμέτρητα χωριά κ.ά. 

Δυστυχώς πολλοί ακόμα χω-
ριανοί μας ήθελαν να έρθουν 
αλλά δεν χώρεσαν στο λεωφο-
ρείο. Ζητάμε συγνώμη δηλώνο-
ντας πως του χρόνου θα έχουν τις 
πρώτες θέσεις. Τονίζουμε επίσης 
πως ο Σύλλογος δεν έβαλε ούτε 
1 ευρώ αφού όλα τα χρήματα τα 
έδωσαν οι εκδρομείς. 

Και του χρόνου ευχόμαστε 
ακόμα καλύτερα. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 Κτηνοτροφικά και Τυροκομικά προϊόντα 
 Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων 

 Δημήτριος Ν. Καραμέτος 
 Τηλ. 697 3501191 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟυ ΧΡΗΣΤΟυ 

 Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41 
 Τηλ./fax: 210 9621997 Κιν.: 694 8079798 
 e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr 

Πολλοί χωριανοί μας 
ανέβηκαν και φέτος, 
την Παρασκευή 20 

Ιουλίου, στο πανηγύρι του 
Αη-Λιά. Η πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία τελέστηκε από 
τρείς ιερείς, τον εφημέριό μας 
παπα-Σωτήρη Μπαλτή, τον 
χωριανό μας παπα-Κώστα Αυ-
γέρη και τον συνταξιούχο πα-
πα-Βάϊο Μπαλτή. 

Το καθιερωμένο στα μέρη 
μας Σήκωμα του Υψώματος, 
τελέστηκε μετά τη Λειτουργία, 
στο υπό σκιάν προαύλιο, με την 
αντηλιακή κατασκευή που έγινε 
εδώ και χρόνια γι’ αυτό το σκο-
πό. Καφενείο έφερε και φέτος ο 
αγαπητός μας Γιάννης με το γιό 
του Θύμιο και τους ευχαριστού-
με όλοι θερμά. Έτσι καθίσαμε 
στα ωραία ανοξείδωτα μεταλλι-
κά τραπεζοκαθίσματα του πλα-
κοστρωμένου προαυλίου, κάτω 
απ’ τα δροσερά έλατα, πίνοντας 
καφέ με δροσερό νερό και απο-
λαμβάνοντας την μοναδική θέα 
που χαρίζει η τοποθεσία αυτή. 
Ευχαριστούμε επίσης θερμά 
τόσο τις γυναίκες που πήγαν 
την παραμονή και καθάρισαν 
το εξωκκλήσι όσο και τους χω-
ριανούς μας που πήγαν (μαζί 
με τον ιερέα) πρίν μια εβδομά-

δα και καθάρισαν το προαύλιο 
κόβοντας με μηχάνημα όλα τα 
χόρτα και τις φτέρες. Μπράβο 
σ’ όλους για την αφιλοκερδή ερ-
γασία τους.

Στα μείον ήταν δυστυχώς η 
αθλία κατάσταση του δρόμου. 
Αν και πήγε μηχάνημα του δή-
μου πρίν 2 μέρες να καθαρίσει, 
λίγα πράγματα έκανε αφού ο 
δρόμος αυτός θέλει χαλίκι-
σάρα. Το χώμα έχει φύγει και 
παντού εξέχουν βράχοι. Τι να 
κάνει ο φορτωτής; Έριξε λίγο 
χώμα καλύπτοντας μερικά χτυ-
πήματα αλλά αυτό το χώμα θα 
φύγει με την πρώτη βροχή. Όλοι 
λέγαμε πως στο δρόμο αυτό 
πρέπει επιτέλους να πέσουν 
μερικά αυτοκίνητα χαλίκι για να 

βελτιωθεί και να μην σπάμε τα 
Ι.Χ. μας εκεί. Γιατί αλήθεια δεν 
έπεσε φέτος χαλίκι όπως από 
πέρυσι υποσχέθηκε ο Πρόε-
δρος και μάλιστα σε ανακοίνω-
σή του στο προηγούμενο τεύ-
χος της εφημερίδας μας έγραφε 
(σελ. 6) πως θα πέσει φέτος χα-
λίκι κι εκεί και προς Σωτήρως; 
Γιατί δεν έπεσε ούτε φτυαριά; 
Εάν δεν έχει ο δήμος χρήματα 
να πληρώσει το πετρέλαιο των 
μηχανημάτων δεχόμαστε να το 
πληρώσουμε εμείς κάνοντας 
έρανο! Καταλάβετε επιτέλους 
όλοι πως θέλουμε να πέσει χαλί-
κι σ’ αυτούς τους δρόμους! 

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

Αγώνες δρόμου παιδιών 

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών έγιναν και φέτος οι 
καθιερωμένοι αγώνες δρόμου των παιδιών μας, 
την Κυριακή 12 Αυγούστου 2012, το απόγευμα, 

στον κεντρικό δρόμο της Νεράϊδας μερίμνη του Συλλό-
γου μας. Τα παιδιά έτρεξαν σε τρείς ομάδες ως εξής: 

● Στην πρώτη ομάδα (αγόρια & κορίτσια μικρά έως 
και Νηπιαγωγείο) πρώτος τερμάτισε ο Παναγιώτης 
Καλογερόπουλος γυιός του Βλάση και της Σταυρούλας 
Λυρίτση - Καλογεροπούλου (εγγονός της Αντιγόνης και 
του Δημήτρη Ν. Λυρίτση). 

● Στη δεύτερη ομάδα (αγόρια & κορίτσια από Α’ Δη-
μοτικού έως και Γ’ Δημοτικού) πρώτος τερμάτισε ο Βάϊ-
ος Κουτής γυιός της Νίκης και του Βαγγέλη Κουτή (εγ-
γονός της Αποστολίας και του Βάϊου Ε. Κουτή). 

● Στην τρίτη ομάδα (αγόρια από Δ’ Δημοτικού έως και 
ΣΤ’ Δημοτικού) πρώτος τερμάτισε ο Σπύρος Μονάντε-
ρος γυιός της Αφροδίτης και του Φώτη Μονάντερου (εγ-
γονός της Όλγας και του Πέτρου Μονάντερου). 

Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία, βγήκε ανα-
μνηστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε απονομή 
μεταλλίων και κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι. 

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

Μουσική  
βραδιά 

 στην πλατεία  
Νεράϊδας

Πραγματοποιήθηκε 
και φέτος η μου-
σική βραδιά στην 

πλατεία του χωριού μας. 
Η ωραία αυτή εκδήλωση 
του Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου μας 
έγινε την Πέμπτη 9 Αυγού-
στου το βράδυ με μεγάλη 
επιτυχία αφού οι χωριανοί 
μας το ευχαριστήθηκαν 
χορεύοντας για ώρες. Πε-
ριελάμβανε περισσότερο 
παραδοσιακά δημοτικά 
μας τραγούδια αλλά και 
λαϊκά. Στην ορχήστρα 
συμμετείχαν αφιλοκερδώς 
οι χωριανοί μας: Λύδια 
Καραμέτου βιολί, Κώστας 
Η. Κουσάνας μπουζούκι, 
φίλος του Κώστα εκ Καρ-
δίτσας πλήκτρα, Μένιος 
Χαλάτσης κλαρίνο, Γιάν-
νης Μπαλτής κλαρίνο, ενώ 
τραγούδησε πολύ ωραία 
παραδοσιακά μας τραγού-
δια ο Θόδωρος Κατσού-
λης. Πολλά ευχαριστώ και 
μπράβο απ’ όλους μας για 
την αφιλοκερδή συμμε-
τοχή τους ευχόμενοι όχι 
μόνο να ξαναγίνει και του 
χρόνου αλλά να γίνει θε-
σμός και να γίνεται κάθε 
καλοκαίρι.

Πανηγύρι ΑηΛιά Νεράϊδας 

Τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες δρόμου το 2012

Η Εκδρομή του Συλλόγου Νεράϊδας 

Η λίμνη Κρεμαστών και η γέφυρα της Τατάρνας όπως φαίνεται 
από το Μοναστήρι της Τατάρνας. 
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Αυγουστιάτικη βραδιά 
απ’ τις τελευταίες του 
μήνα. Ήρεμη, ήσυχη, 

απολογητική. Απ’ αυτές που 
απολαμβάνεις μοναχικά, μέσα 
στην απεραντοσύνη της νύ-
χτας, αναμετρώντας τις καλο-
καιρινές στιγμές που φεύγουν, 
προσδοκώντας τις επόμενες 
του άλλου καλοκαιριού. Και 
όσο η νύχτα προχωρά η ελπί-
δα αφήνεται στο χάραμα. Με 
νοσταλγία στο χθες, με αγωνία 
για το αύριο, με την ευχή να 
μην είναι τουλάχιστον χειρό-
τερο.

Ευτυχίσαμε φέτος να βγάλου-
με όλο το καλοκαίρι χωρίς να μας 
λείψει το νερό. Σπάνιο πράγμα τα 
τελευταία χρόνια. Κάποιοι το πι-
στώσανε στα χιόνια του χειμώνα. Η 
αλήθεια όμως είναι πως μαζί με τα 
χιόνια έβαλε και το χέρι του ο Πρό-
εδρος. Επισκεύασε βλάβες, επιδι-
όρθωσε αγωγούς, ξεβούλωσε το 
δίκτυο και εκμεταλλεύτηκε το σύ-
νολο των πηγών. Τα αποτελέσματα 
ορατά. Η άρδευση όμως, δυστυ-
χώς, δεν λειτούργησε. Λες και το 
κάνανε επίτηδες να εκθέσουν τον 
Δήμαρχο, που επιβράβευε πέρσι 
τους εθελοντές και υποσχότανε 
ότι θα ολοκλήρωνε το εσωτερικό 
δίκτυο ο Δήμος. Ας γίνει έστω και 
τώρα να το έχουμε του χρόνου, 
αλλιώς πάλι κάποιοι εθελοντές θα 
τρέχουν…

Ο Σύλλογος απ’ την άλλη, έκα-
νε αισθητή την παρουσία του και 
αυτό το καλοκαίρι. Δεν ήταν μόνο 
η επιτυχημένη κεντρική εκδήλω-
ση, το «αντάμωμα» της πλατείας, 
που μέσα σε ένα βαρύ κλίμα, με-
ταφορικά και κυριολεκτικά, κατά-
φερε να το αντιστρέψει, αλλά ήταν 
και άλλες πρωτότυπες δραστηριό-
τητες που ανεβάζουν τον πήχη και 
βάζουν υποθήκες για το μέλλον. 
Είναι αλήθεια πως φέτος, αυτός ο 

«μαυροφορεμένος με το δρεπά-
νι», επισκέφτηκε περισσότερο το 
χωριό μας. Όμως ο θάνατος δεν 
έχει διαβάθμιση , όπως δεν έχει και 
εμπιστοσύνη ότι δεν θα ξανάρθει. 
Γι’ αυτό καλό θα είναι ο θεσμός του 
ανταμώματος να μην επηρεάζεται 
από τέτοια δυσάρεστα γεγονότα, 
αλλά να προσεγγίζεται με σεβα-
σμό και να αφιερώνεται, όπως φέ-
τος, στη μνήμη όλων αυτών που 
φεύγουνε. Άλλωστε «τούτη η γης 
που την πατούμε, όλοι μέσα θε να 
μπούμε».

Όπως κι ο καιρός που δεν κά-
νει συμφωνίες για το αν θα βρέξει 
ή όχι, παρ’ όλο που μας «έψησε» 
τις προηγούμενες μέρες. Όμως η 
θέληση των πολλών, η συμβολή 
της γνώμης, η διάθεση προσφο-
ράς, ξεπερνούν τις αντιξοότητες 
και μετατρέπουν την φαινομενι-
κή αποτυχία σε επιτυχία. Βέβαια 
δεν φτάσαμε ακόμα σε επιθυμητά 

επίπεδα συμμετοχικής βοήθειας, 
αλλά δεν έμεινε και το Δ.Σ. εντε-
λώς μόνο. Ένα μελίσσι ανθρώπων 
καθάρισε ξανά, μετά τη βροχή, τα 
τραπέζια, όπως και κάποιοι άλλοι 
είχαν βοηθήσει τις προηγούμε-
νες μέρες στους λαχνούς και πάει 

λέγοντας. Δεν γίνεται διαφορετι-
κά, αν δεν βοηθήσουμε όλοι δεν 
γίνονται πράγματα. Ιδίως από δω 
και πέρα. Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη 
αξία όταν βλέπεις ανθρώπους χω-
ρίς αυτοκίνητο να χρηματοδοτούν 
την τσιμεντόστρωση του δρόμου, 
άλλους να βάζουν προσωπική ερ-
γασία, μικρά παιδιά να βάφουν 
το μπάσκετ, κάποια άλλα να φρο-
ντίζουν το Πνευματικό Κέντρο, σε 
αντιδιαστολή με κάποιους κακο-
μαθημένους νεαρούς που δεν εί-
χαν καν τη διάθεση να κρατήσουν 
καθαρό το χώρο που τους φιλοξε-
νούσε στα νυχτέρια τους έξω από 
το Πνευματικό Κέντρο ή στην πλα-
τεία. Δεν πειράζει, είναι σίγουρο 
πως άλλη χρονιά θα είναι κι αυτοί 
πιο προσεχτικοί.

Οι γυναίκες είχαν και φέτος 
την τιμητική τους, αφού κατάφε-
ραν να συγκεντρωθούν έστω για 
έναν καφέ. Βέβαια καλό θα είναι 
να «ξεσπιτώσουν» λίγο και τις ντό-
πιες, να αφήσουν για ένα δίωρο τις 
δουλειές και να πιουν ένα ανέμελο 
ρόφημα, χαλαρώνοντας και σχε-
διάζοντας τα δικά τους. Το έχουν 

πραγματικά ανάγκη και τις αξίζει.
Αυτοί που ίσως θα θυμούνται 

περισσότερο απ’ όλους ετούτο το 
καλοκαίρι, είναι αναμφίβολα τα 
παιδιά. Κατάφερε ο Σύλλογος να 
υλοποιήσει μερικά από αυτά που 
«απειλούσε» χρόνια τώρα. Ανανέω-
σε τα παιγνίδια στο Π.Κ. (δυο τάβλι 
χορηγία του Συνεταιρισμού), έγινε 
το πρωτάθλημα πιγκ-πογκ και κυ-
ρίως έγιναν οι αγώνες δρόμου. Το 
πόσο το χάρηκαν όλοι δεν λέγεται. 
Φαίνεται απλά αποτυπωμένο στις 
φωτογραφίες που τραβήχτηκαν. 
Πάνω από εκατό ζευγάρια μάτια, 
μικρών και μεγάλων, έλαμπαν 
στο κέντρο του χωριού εκείνο το 
απόγευμα, καμαρώνοντας τα με-
τάλλια στο στήθος των «Σαραντα-
ποριτονικητών». Ο Κώστας Θάνος 
έλειπε, λόγω υποχρεώσεων, στους 
κανονικούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
και δεν ήταν εκεί να δει τους δια-

δόχους του… Η μόνη παραφωνία 
σ’ όλη αυτή τη γιορτή, το θλιμμένο 
παράπονο της μπασκέτας, που δεν 
βρέθηκε ένας όλες αυτές τις μέρες 
να την κολλήσει, για να μπορεί κι 
αυτή να υποδεχτεί στο στεφάνι 
της τη χαρά των παιδιών. Και ίσως 

αξίζει τον κόπο να ξανασκεφτούμε 
το θέμα του γηπέδου όχι με γκρί-
νιες και εξυπνάδες αλλά με σκέψη 
και προτάσεις. Όσο για τους με-
γάλους, τους έφαγε η προπόνηση 
στη δηλωτή, αλλά δεν κατάφεραν 
να φτάσουν μέχρι τα επίσημα πρά-
σινα τραπέζια και να διεξαχθεί το 
πρωτάθλημα. Του χρόνου!

Τελευταία ανάκληση της μνή-
μης, αυτή την αυγουστιάτικη 
βραδιά, η συνέλευση του Συλλό-
γου στο χωριό. Η δέσμευση ότι 
θα καθιερωθεί, μια και επίκεντρο 
δεν είναι πλέον η Αθήνα αλλά το 
Σαραντάπορο με τους απανταχού 
απόδημους ενωμένους, φαίνεται 
να βρίσκει ευήκοα ώτα. Σε αντί-
θεση βέβαια με το Δήμο και τους 
εκπροσώπους του που δυστυχώς 
ήταν αόρατοι και άφωνοι όλο το 
καλοκαίρι. Πότε περιμένουν να κά-
νουν τη λαϊκή συνέλευση που εί-
χαν δημοσιεύσει στην εφημερίδα, 
όταν δεν θα έχει κόσμο το χωριό; 
Δεν αντιλαμβάνονται ότι η κριτική 
και η πίεση των συγχωριανών είναι 
όπλα στα χέρια τους; Υπάρχουν 
προβλήματα μικρά και μεγάλα που 
χρήζουν αντιμετώπισης. Ο βιολο-
γικός αργοπεθαίνει, οι οδικές αρ-
τηρίες αποκαλύπτουν κακοτεχνίες 
και προδίδουν εργολάβους, οι αυ-
θαίρετες χωματερές πληγώνουν 
την αισθητική του τοπίου κι όχι 
μόνο, το κουβούκλιο της στάσης 
εγκαταλελειμμένο σ’ ένα βούρ-
κο…. Και άλλα περισσότερο ή λι-
γότερο σημαντικά που πρέπει και 
μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Η νύχτα προχωρά. Η ελπίδα 
αφήνεται στο χάραμα. Το αργό-
συρτο φως θα φανεί. Μου φαίνεται 
πως δεν μπορεί να είναι άλλο παρά 
το πιο ελπιδοφόρο. Η αιμοδοσία. 
Τίποτε να μη γίνει, αν καταφέρου-
με και αναστήσουμε την τράπεζα 
αίματος, αρκεί. Η φετινή προσπά-
θεια στέφθηκε από επιτυχία. Ο 
Μήτσος με το πες – πες εξασφάλι-
σε δυο φιάλες (του Νεκτάριου και 
του γιου του Χρυσόστομου του 
Σπανού) και αρκετές υποσχέσεις. 
Αξίζει γι’ αυτό να αναφέρονται 
επώνυμα. Το πόσο σημαντικές εί-
ναι οι δύο φιάλες ας ρωτήσουμε 
τους τελευταίους που τις χρειά-
στηκαν ή καλύτερα ας μπούμε στη 
θέση τους κι ας αναλογιστούμε το 
αδιέξοδο να αναζητάς κάτι που 
δεν μπορείς να το αγοράσεις με 
όσα χρήματα κι αν διαθέτεις. Έγινε 
η επανεκκίνηση. Ας βοηθήσουμε 
όσοι περισσότεροι μπορούμε. Ας 
μην κοντοσταθούμε.

Άρχισε να αχνοφέγγει.
Καλημέρα σας.

Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής 

Περιμένοντας το χάραμα…
Ενημέρωση για ζητήματα της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Να ευχηθώ αρχικά σε όλους σας υγεία και δύναμη για να 
μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστά-
σεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι γεγονός ότι οι παρε-

νέργειες της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα δεν 
έχουν αφήσει κανέναν μας ανεπηρέαστο και αυτό το διαπιστώ-
σαμε και το φετινό καλοκαίρι που συναντηθήκαμε στα χωριά 
μας και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε από κοντά για όλα. Η 
ανεργία χτύπησε πολλές πόρτες και οι μειώσεις μισθών ή εσό-
δων όλους τους συμπατριώτες μας εργαζόμενους και επαγγελ-
ματίες.

Σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον και με δεδομένη την δραμα-
τική κατάσταση των οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας που πλέον 
αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και τη μισθοδοσία των εργαζομένων, 
κινήθηκαν και οι προσπάθειες που κάναμε ως Πρόεδρος και μέλη 
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας για την επίλυση 
προβλημάτων και την προώθηση ζητημάτων της Κοινότητας. 

Εργολαβία 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από το Δήμο Καρδίτσας δημο-

πρατήθηκε η εργολαβία ύψους 145.000€ που αφορά όλη τη Δημο-
τική Ενότητα Ιτάμου και για την Κοινότητά μας περιλαμβάνει την 
στέγη του Κοινοτικού Γραφείου, τμήμα της ύδρευσης της Νεράϊδας 
και νερό άρδευσης στο Σαραντάπορο, αναδείχθηκε ο ανάδοχος, 
αλλά εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης, καθώς ο Δήμος δεν έχει 
πάρει ακόμα ούτε ευρώ από τη ΣΑΤΑ του τρέχοντος έτους. Ευελπι-
στούμε ότι έπειτα και από τις κινητοποιήσεις των Δήμων στις 12 - 13 
Σεπτέμβρη αυτό να γίνει σύντομα για να προχωρήσουν τα έργα.

Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο
Με τα πενιχρά οικονομικά και τεχνικά μέσα που είχαμε στη δι-

άθεσή μας κάναμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όσες παρεμ-
βάσεις ήταν δυνατόν να γίνουν στο οδικό δίκτυο της Κοινότητάς για 
την καλύτερη βατότητά του. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εξαντλή-
σαμε κάθε δυνατότητα για να βελτιώσουμε τα δύσκολα σημεία. 

Πρόσβαση προς του Σωτήρος 
Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Σπύρο Κούκο και 

τη σύζυγό του κ. Μαίρη, συνάδελφο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(μέλος Συμβουλίου Τ.Κ. Καροπλεσίου) που έδωσαν τη δυνατότητα 
πρόσβασης προς του Σωτήρος από το δρόμο που διερχόταν από 
την ιδιοκτησία τους και τα τελευταία χρόνια ήταν κλειστός και με 
την αναγκαία παρέμβαση μηχανημάτων έγινε βατός.

Να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους στο ζήτημα αυτό τόσο 
τον συνάδελφο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου κ. 
Νίκο Σούφλα – να του ευχηθώ και μέσω της εφημερίδας περαστικά 
για την περιπέτεια της υγείας του – όσο και τον αντιδήμαρχο κ. Λαμ. 
Τσιούκη για την διάθεση των μηχανημάτων.

Αγροτικός γιατρός
Οι περικοπές του Υπουργείου στις αποζημιώσεις των αγροτι-

κών ιατρών, είχαν ως αποτέλεσμα το Αγροτικό Ιατρείο της Νεράϊ-
δας να μην δηλώνεται από κανέναν στις τελευταίες προκηρύξεις και 
η θέση να παραμένει ακάλυπτη. Το φετινό καλοκαίρι η Κοινότητά 
μας καλύφθηκε φιλότιμα από τον αγροτικό Ιατρό της Καστανιάς 
που επισκεπτόταν κάθε 15 ημέρες τη Νεράϊδα και το Σαραντάπορο, 
αλλά απαιτείται να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα, με πρόσθετα 
κίνητρα προς τους γιατρούς ή με άλλο τρόπο που πρέπει να βρουν 
οι αρμόδιοι.

Λαϊκή Συνέλευση Νεράϊδας
Στη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήσαμε μετά τον 15Αύ-

γουστο στη Νεράϊδα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέ-
ματα του οικισμού και να ακούσουμε με προσοχή όλες τις τοποθε-
τήσεις και τα αιτήματα των χωριανών. Πιστεύω ότι έγινε αντιληπτό 
από όλους ότι στην παρούσα συγκυρία το έργο όσων υπηρετούμε 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους συγχωριανούς μας είναι πολύ 
δύσκολο και ο ρόλος μας κάποιες φορές άχαρος. Όπου χρειάζεται 
παρέμβασή μας, την κάνουμε άμεσα, αλλά όπου απαιτούνται χρή-
ματα τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται 
τίποτα, (για μην χρησιμοποιήσω μια άλλη λαϊκή ρήση…). Μακάρι τα 
πράγματα στο Δήμο Καρδίτσας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και 
γενικότερα στη χώρα μας να ήταν καλύτερα … 

Καλό χειμώνα να έχουμε, αν και προμηνύεται πολύ δύσκολος.
 Με τιμή

Δημήτρης Λιάπης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία (πρώην οικία αειμνήστου παπα-Γιώργη) 60 τ. 

μ., σε 400 τ. μ., οικόπεδο, με καλοριφέρ και σύγχρονα αλουμίνια.   
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:    

697 4664280, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
Πωλείται μονοκατοικία 83 τ. μ., σε 4 στρέμματα οικόπεδο, υπερυψω-
μένη, με 2 θέσεις πάρκινγκ και αποθηκευτικούς χώρους 100 τ. μ., με 
τζάκι, καλοριφέρ και πορτοπαράθυρα P.V.C., και μπάρμεκιου πάνω 
στην 45 τ. μ. βεράντα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 

στο τηλέφωνο:  697 3880751, ΘΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ



Την Κυριακή 12 Αυγού-
στου 2012, πραγματοποι-

ήθηκε η σήμανση και ο καθα-
ρισμός του μονοπατιού από το 
χωριό διαμέσου του Προφήτη 
Ηλία έως το ψηλότερο σημείο 
του όρους Μάρτσα, το Πυρο-
φυλάκιο. 

Την πρωτοβουλία αυτή την 
«βαφτίσαμε» ως ορειβασία των 
νέων του χωριού σε συνεργα-
σία με τον Ορειβατικό Σύλλογο 
Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), και έτσι θα 
θέλαμε να παραμείνει. Κίνητρό 
μας είναι να ωθήσουμε τους νέ-
ους του χωριού στο περπάτημα, 

στην ορειβασία, να τους γίνει 
τρόπος ζωής, διαφυγή από την 
καθημερινότητα και την «νόσο» 
των υπολογιστών. 

Πρωταγωνιστές δεν ήταν 
σίγουρα στο πρώτο εγχείρημα 
οι νέοι μας, αλλά αυτό καθόλου 
δεν μας πτοεί. Του χρόνου την 
Κυριακή 11 Αυγούστου ελπί-
ζουμε στην καθιέρωση της ετή-
σιας ορειβασίας του ανωτέρω 
μονοπατιού με την συμμετοχή 
μικρών και μεγάλων.

Η επιτυχής διάνοιξη του 
μονοπατιού Νεράϊδα – Καντή 
– Βρωμόβρυση – ΑηΛιάς – 
Κρουσταλλάκι – Καλαχλαδιά 
– Καυκιά, έχει πολλούς πρω-
ταγωνιστές. Ως χάραξη, προ-
σήμανση έγινε με μεράκι πρίν 
αρκετά χρόνια από τον συγ-
χωριανό μας Λουκά Ντερέκα, 
ο οποίος συμμετείχε και φέτος 
στη διάνοιξη. Ως υλοποίηση 
αυτής της σκέψης συνέβαλλε με 
παρέμβασή του στον Ορειβατι-
κό Σύλλογο καρδίτσας (ΕΟΣΚ) 
για συνεργασία, ο πρώην Πρό-
εδρος του χωριού μας Κώστας 
Πλατσιούρης. Ως εργατικό 
προσωπικό να ευχαριστήσουμε 
όλους τους συμμετέχοντες, και 
κυρίως τους «νέους» της τρίτης 
ηλικίας Γεώργιο Κ. Καφαντάρη, 
Νικόλαο Δ. Κατσούλη και Ηλία 
Γ. Κουσάνα, όπως επίσης και 
την μοναδική εκπρόσωπο του 
γυναικείου φύλλου Ελευθερία 
Καραμέτου – Μακόη. 

Μέχρι το 1960, που έγινε 
ο αυτοκινητόδρομος από Νε-
ράϊδα προς Κλειτσό, Φουρνά, 
Καρπενήσι, η επικοινωνία με 
αυτά τα μέρη γινόταν διαμέσου 
αυτού του δρόμου. Επίσης όσοι 
είχαν τα ζώα τους στη Μάρτσα 
και χωράφια στην Κόλια, στο 
Κεχρί, στον ΑηΛιά, στη Ζαχα-
ριά, στ’ Κουκουρούντζ’, στην 
Καλαχλαδιά, στις Στρούγγες κ. 
ά., διάβαιναν αυτόν τον δρόμο. 

Επίσης η πρώτη γραμμή του 
ΟΤΕ από Νεράϊδα προς Φουρνά 
περνούσε από αυτό το μονοπά-
τι, από έλατο σε έλατο. Μέχρι 
πρίν λίγα χρόνια σε πολλά έλα-
τα υπήρχαν τα ειδικά φλυτζάνια 
καρφωμένα στους κορμούς των 
δέντρων όπου περνούσε το κα-
λώδιο του ΟΤΕ. 

Η ιστορικότητα του μονοπα-
τιού είναι συναισθηματικά συν-
δεδεμένη με τους μεγαλύτερους 
σε ηλικία συγχωριανούς μας οι 
οποίοι το περπατούσαν δύο και 
τρείς φορές ημερησίως. 

Όποιος το ανηφορίσει από 

το χωριό, αρχικά θα συναντή-
σει την βρύση στ’ Καντή με 
την αντίστοιχη γούρνα από την 
οποία πότιζαν τους κήπους τους 
στο πάνω μέρος του χωριού 
οι Κατσουλέοι. Κάτω από την 
βρύση βρίσκεται το υδραγωγείο 
που χτίστηκε από τον τότε Πρό-
εδρο του χωριού μας, αείμνηστο 
Γιώργο Τσιτσιμπή, το έτος 1961, 
αλλά ποτέ δεν λειτούργησε…

Συνεχίζοντας την πορεία δε-
ξιά μας υπάρχει η Κόλια όπου 
τα χωράφια ήταν όλα ποτιστικά. 
Στο μέσο των χωραφιών αυτών 
χτίστηκε εδώ και 25 χρόνια η 
ωραία μονοκατοικία από την 
κυρά Αγγελική, κάτοικο Βόλου.

Λίγο πιο πάνω είναι η Βρω-
μόβρυση που στα ξύλινα κανά-
λια, πότιζαν τα ζώα τους οι κτη-
νοτρόφοι του χωριού μας, κάτω 
απ’ τον ΑηΛιά, θα συναντήσου-
με τον οικισμό στο Κεχρί, που 
μια δεκαετία πρίν αριθμούσε 
το μήνα Αύγουστο έως και 200 
επισκέπτες.

Το σημερινό εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία χτίστηκε μετά 
το 1950 αφού το παλιό κατα-
στράφηκε κατά τον εμφύλιο, 
από όλμους, στην μάχη στον 
ΑηΛιά που έγινε το Σεπτέμβριο 
το 1947.

Συνεχίζοντας την πεζοπορία 
θα περάσουμε από το πετράλω-
νο του αείμνηστου Μητράκου 
και την καλύβα του που ακόμα 
σώζονται οι πετρόχτιστοι τοί-
χοι. Πιο πάνω θα συναντήσου-
με το «Κρουσταλλάκι» όπου οι 
Κατσουλαίοι πιο παλιά και αρ-
γότερα ο Ηλίας Κουσάνας είχαν 
τις θρυλικές στρούγγες με τα 
πρόβατά τους.

Αφήνοντας αριστερά του 
μονοπατιού την «Καλαχλαδιά» 
και το «Κουκουρούντζ» θα φτά-
σουμε στη λάκα στα «Καυκιά». 
Από εκεί και πάνω και κυρίως 
στη «Πλάκα» αντικρίζεις το 

μεγαλείο της φύσης! Την Λί-
μνη Πλαστήρα, τον κάμπο της 
Καρδίτσας, τον Όλυμπο, το 
Βελούχι, την Κόψη, το Φλίσιο, 
τα Καμάρια, τον Μέγδοβα. Δεν 
χορταίνουν τα μάτια μας να τα 
αγναντεύουν. 

Το μονοπάτι ως τα «Καυ-
κιά», του χρόνου θα κάνει τον 
κύκλο κατεβαίνοντας από την 
«Απαγκαρυά» και καταλήγο-
ντας στο «Κουτσοχέρι».

Αφού ευχαριστήσουμε θερ-
μά τα μέλη του Ορειβατικού 
Συλλόγου Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), 
και τον Πρόεδρό του Παντελή 
Μανώλη, να δώσουμε ραντεβού 
για την Κυριακή 11 Αυγούστου 
2013, στην πρώτη οργανωμένη 
ορειβασία του μονοπατιού Νε-
ράϊδα, Καυκιά, κορυφή Μάρ-
τσα, Απαγκαρυά, Νεράϊδα. 

Κώστας Κουσάνας

Χωριανοί μας και Μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), σε 
αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο εξωκλήσι του ΑηΛιά, την Κυριακή 
12.8.2012, πρίν αρχίσουν τον καθαρισμό του μονοπατιού Νεράϊδα – Μάρτσα. 

Ορειβατικές εξορμήσεις
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Με τις προσφορές όλων 
μας τα έργα τόσο για 
το νέο Οστεοφυλά-

κιο όσο και για τον εξωραϊσμό 
του χώρου του Κοιμητηρίου 
του χωριού μας, προχωρούν 
ικανοποιητικά όπως όλοι μας 
βλέπουμε. 

Το νέο κτήριο του Οστεο-
φυλακίου που σχεδόν τελειο-
ποιήθηκε με την πλακόστρω-
ση της εισόδου του με πλάκες 
καρύστου αλλά και η νέα πε-
τρόχτιστη είσοδος του Κοι-
μητηρίου, έγιναν πολύ ωραία, 
πραγματικά κοσμήματα. Εάν 
μπορέσουμε τώρα να φτιά-
ξουμε δύο πράγματα ακόμα 
εκεί όλα θα είναι τέλεια. Αυτά 
είναι: Να τσιμεντοστρωθεί ο 
δρόμος από την νέα είσοδο 
μέχρι την πόρτα του Ι. Ν. των 
Αγ. Ταξιαρχών ώστε να πηγαί-
νει μέχρι εκεί αυτοκίνητο, και 
να γίνουν τσιμεντοστρωμέ-
νοι διάδρομοι ανάμεσα στα 
μνημεία ώστε να υπάρξει σ’ 
αυτά μια τάξη και ρυμοτομία. 
Τίποτα άλλο, η συντήρηση του 
Ι. Ναού θα γίνει από το Εκκλη-
σιαστικό μας Συμβούλιο. 

Γι’ αυτό το λόγο όποιος 
(μέσα στην κρίση που περνά-

με) έχει την οικονομική δυνα-
τότητα και την ευχαρίστηση 
ας προσφέρει ότι μπορεί για 
να γίνουν τα προαναφερόμε-
να. Δυστυχώς αν δεν βοηθή-
σουμε 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 

αγαπητό χωριανό μας Τρύφω-
να Καστρίτση που έχει μπλόκ. 
Στο τηλ. 697 7250896 ο Τρύ-
φωνας θα σας δώσει οποια-
δήποτε σχετική πληροφορία 
θέλετε. Όποιος δίνει χρήματα 
παίρνει απόδειξη και όλες οι 
προσφορές δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα μας.

Ενημερώνουμε ότι έχου-
με προμηθευτεί αρκετά κου-
τιά για τη φύλαξη των οστών 
(ίδιου μεγέθους) και όποιος 
χωριανός μας θέλει να κάνει 
χρήση αυτών να επικοινωνή-
σει μαζί μας στο προαναφερό-
μενο τηλέφωνο. 

Αντάμωμα Μεγαλακκιωτών 2012 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το καθιερωμένο 
ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Μεγαλακκιω-
τών, την Κυριακή 19 Αυγούστου 2012, στο προαύ-

λιο της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, στο Μεγαλάκκο 
της Τ. Κ. Νε-
ράϊδας. 

Η Θεία 
Λειτουργία 
τελέστηκε 
στον προα-
ναφερόμενο 
Ιερό Ναό, 
χοροστατού-
ντος του εκ 
Μεγαλάκκου 
ιερέα παπα-Σεραφείμ Ζήση.

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

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όσους παρευρέθησαν, για την πα-
ρουσία τους και την προσφορά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου. 

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

Κώστας Βασιλάκης (κλα-
ρίνο), Γιώργος Σούφλας και 
Ηλίας Ζυγούρης (τραγούδι), 
Ηλίας Αποστολακούλης 
(βιολί) και οι υπόλοιποι της 
παρέας είναι αυτοί που με 
την ορχήστρα τους δίνουν 
πνοή στα πανηγύρια μας 
και γλεντάμε χορεύοντας 
με την ψυχή μας. Παρόντες 
όπως πάντα παντού: στο 
Παλιομανάστρο (Ζωοδόχου 
Πηγής), στο Μαντζαράκι 
(Αγ. Τριάδας), στην Κρανιά 
(Πατρο-Κοσμά τον Αιτωλού), 
στη Μπουκουβάλα (Αγ. Πα-
ντελεήμωνα) και πρόσφατα 
στο μεγαλύτερο πανηγύρι 
των Αγράφων στο Μοναστή-

ρι μας στις 8 Σεπτεμβρίου. 
Αντιστεκόμενοι στις γυφτο-
ανατολίτικες αηδίες που μας 
κατακλύζουν, και κρατώντας 
ακόμα το ωραίο παραδοσια-
κό μας αγραφιώτικο χρώμα 
στο παίξιμο των τραγουδιών, 
μας διασκεδάζουν στα πανη-
γύρια μας, κάνοντάς μας να 

ξεχάσουμε για λίγο τις πίκρες 
και τα βάσανά μας, ταξιδεύ-
οντάς μας στα παλιά καλά 
παιδικά μας χρόνια. Νάναι 
πάντα καλά οι άνθρωποι και 
να συνεχίσουν. Να ξέρουν 
πως αυτό που κάνουν είναι 
λειτούργημα, καλή τέχνη, 
πολιτισμός.

Η παραδοσιακή κομπανία που γλεντάμε στα πανηγύρια μας

Το νέο Οστεοφυλάκιο  
και ο χώρος  του Κοιμητηρίου Νεράϊδας
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1 Ανανιάδου Αναστασία από Κεχρί (1864) ...................... 20
2 Ασλάνη - Γίδα Στέλλα της Ευθυμίας (037) .................... 20
3 Αυγέρη - Θέου Περσεφόνη του Δημ. (1118) ................ 20
4 Αυγέρη Σοφία χήρα Δημ. (1119) ................................. 10
5 Αυγέρης Γεώργιος του Αντ. (104) ................................ 10
6 Αυγέρης Δημήτριος του Κων. (011) ............................. 25
7 Αυγέρης παπα-Κώστας του Αντων. (010) ..................... 25
8 Αυγέρης Παύλος (065) ................................................ 20
9 Βαρελάς Ιωάννης (Λούλης) (099) ................................ 20
10 Βασιλάκης Κώστας του Στελ. (051) .............................. 10
11 Βασιλάκης παπα-Παναγιώτης (045) ............................ 15
12 Βούλγαρη Χαρούλα του Γεω. (1445) ............................ 10
13 Βούλγαρης Άγγελος του Γεω. (1873) ............................ 20
14 Βούλγαρης Δημήτριος του Ηλία (073)  ........................ 10
15 Βούλγαρης Ηλίας του Κων. (1447) ............................... 10
16 Βούλγαρης Κων/νος του Ηλ. (1446) ............................ 10
17 Βούλγαρης Κων/νος του Νικ. (074) ............................... 5
18 Βούλγαρης Λουκάς του Γεωργ. (085) ........................... 10
19 Βούλγαρης Χρήστος του Βάϊου (048) .......................... 20
20 Βούλγαρης Χρήστος του Νικολάου (072) ..................... 10
21 Βουρλιά Αικατερίνη (062) ........................................... 10
22 Βρέκος Σωτήρης σύζ. Μαίρης Δήμου (1677) ............... 10
23 Γάκη Βασιλική του Νικολάου (032) .............................. 10
24 Γάκης Δημήτριος του Κων. (023) ................................. 20
25 Γάκης Χαράλαμπος του Ιωάν. από Θεσ-νίκη (1915) ...... 20
26 Γιαννουσά Αλεξάνδρα του Δημ. (047) .......................... 10
27 Γιαννουσάς Γεώργιος (083) .......................................... 10
28 Γιαννουσάς Δημήτριος του Νικ. (046) .......................... 10
29 Γούλας Σωτήριος (060)................................................ 10
30 Γρηγορόπουλος Νίκος από Φουρνά (1048) .................. 20
31 Δήμας Χρήστος από Κορωπί (1441) ............................ 50
32 Δημητρακάκης Κων/νος από Κλειτσό (020) ................. 20
33 Δήμος Αναστάσιος του Ηλ. (1896) ............................... 10
34 Δήμος Σπύρος του Κων. (007) ..................................... 30
35 Δήμος Χριστόδουλος του Ηλία (1675) ......................... 25
36 Δήμου Ιουλία του Ηλία (1676) ..................................... 25
37 Δήμου - Νικολάου Γεωργία του Σπ. από Αυστραλία (006) . 70
38 Εμμανουήλ Ευάγγελος του Ιωάν. & Βούλας (1913) ...... 30
39 Ζέρβας Νικόλαος (013) ............................................... 25
40 Ζήση - Γκρίγκου Ζωή του Γεω. (1869) .......................... 15
41 Ζήση Ιωάννα του Κωνσταντίνου (1740) ....................... 20
42 Ζήσης Γεώργιος του Ηλ.- Αγροφύλακας (1890) ........... 15
43 Ζήσης Δημήτριος του Γεω. & Περσ. (1856) .................. 20
44 Ζήσης Δημήτριος του Νικ. (087) .................................. 20
45 Ζήσης Κων/νος του Δημητρ. (054) .............................. 20
46 Ζήσης παπα-Σεραφείμ από Μεγαλάκκο (1894) ........... 20
47 Ζήσης Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Χρ. (1436) ........... 10
48 Θάνος Γεώργιος του Δημ. από Θεσ-νίκη (097) ............. 30
49 Θάνος Γεώργιος του Δημητρ. (053) ............................. 10
50 Θάνος Γεώργιος του Κων. & Χαρ. (1859) ...................... 20
51 Θάνος Δημήτριος του Ευαγγ. (1893) ............................ 30
52 Θάνος Ευάγγελος του Ιωάνν. (1779) ............................ 40
53 Θάνος Ιωάννης του Ευαγγ. (1780) ............................... 20
54 Θάνος Κων/νος του Γεω. (Ολυμπιονίκης) (1079) .......... 50
55 Θάνος Κων/νος του Γεωργ. (038) ................................. 20
56 Θάνος Κωνσταντίνος του Γεω. (1437) .......................... 10
57 Θάνος Νικόλαος του Γεω. (1776) ................................. 20
58 Θάνος Νικόλαος του Δημ. από Κρήτη (096) ................. 30
59 Θάνος Περικλής του Δημητρ. (057) ............................. 10
60 Θάνου Βασιλική του Βασιλείου (1078) ......................... 15
61 Θάνου - Πηλιούση Σωτηρία του Γεω. (1883) ................ 20
62 Θάνου - Τσοκάνη Λίνα του Δημ. (098) ......................... 20
63 Θάνου Χρυσούλα του Ευαγγ. (1773) ............................ 20
64 Θεοχάρη - Τσιώτα Δήμητρα (1082) ............................. 20
65 Καλογερόπουλος Βλάσης (030) ................................... 20
66 Καραβάνα Αλέκα του Δημ. (1747) ............................... 20
67 Καραβάνα - Θεοδωροπούλου Τασία (021) ................... 40
68 Καραβάνα - Κοσμοπούλου Μαρία (1749) .................... 20
69 Καραβάνα - Σπαθάρου Ελισσάβετ (1748) .................... 30
70 Καραβάνα Φωτεινή του Νικολ. (050) ........................... 20
71 Καραμέτος Αναστάσιος του Γεω. (1730) ........................ 5
72 Καραμέτος Βάϊος του Ηλ. (1444) ................................. 20
73 Καραμέτος Βασίλειος του Νικ. (094) ............................ 20
74 Καραμέτος Γεώργιος του Αναστ. (1746) ....................... 10
75 Καραμέτος Γεώργιος του Ηλ. από Βόλο (1872) ............ 20
76 Καραμέτος Δημήτριος από Άγ. Κων/νο (1951) ............. 20
77 Καραμέτος Δημήτριος του Ηλία (091) ......................... 20
78 Καραμέτος Δημήτριος του Χρήστου (029) ................... 20
79 Καραμέτος Ελευθέριος του Ιωάν. (1732) ..................... 20
80 Καραμέτος Ευάγγελος του Νικ. (1884) ........................ 25
81 Καραμέτος Ηλίας του Δημ. & Π. (090) ......................... 20

82 Καραμέτος Ηλίας του Ηλία (100) ................................. 10
83 Καραμέτος Ιωάννης από Άγ. Κων/νο (1952) ................. 20
84 Καραμέτος Ιωάννης του Κων. (041) ............................. 10
85 Καραμέτος Κων/νος του Γεω. & Σερ. (093) .................. 20
86 Καραμέτος Κωνσταντίνος (1439) ................................ 20
87 Καραμέτος Νικόλαος του Κων. (016) ........................... 20
88 Καραμέτος Παντελής από Άγ. Κων/νο (1953) ............... 20
89 Καραμέτος Σεραφείμ του Χρ. (105) ............................. 50
90 Καραμέτος Χρήστος του Γεω. (027) ............................. 20
91 Καραμέτος Χρήστος του Γεω. (1866) ........................... 20
92 Καραμέτου - Ασλάνη Ευθυμία του Κων. (036) .............. 20
93 Καραμέτου Ελένη του Χρήστου (028) .......................... 20
94 Καραμέτου - Κουτσιρίμπα Ευτέρπη του Νικ. (095) ...... 20
95 Καραμέτου Λύδια του Αναστ. (1733) ........................... 10
96 Καραμέτου - Μακόϋ Ελευθερία (1739) ........................ 20
97 Καραμέτου Μαρία χήρα Σεραφείμ (001) ..................... 20
98 Καραμέτου Ρωξάνη του Αναστ. (1731) ........................ 10
99 Καραμέτου - Τσιαρέ Αγορή του Χρ. (106) .................... 20
100 Καραμέτου Φωτεινή (1438) ........................................ 20
101 Κάρμα Παρασκευή (1787) ........................................... 20
102 Κατσούλη Ελένη χήρα Πέτρου (1784) .......................... 50
103 Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλία (014) ......................... 50
104 Κατσούλης Γεώργιος του Κων. από Αλμυρό (1728) ...... 20
105 Κατσούλης Γεώργιος του Νικ. (1745) ........................... 10
106 Κατσούλης Δημήτριος του Νικ. (1744) ........................ 10
107 Κατσούλης Ζήσης του Δημ. από Καναδά (1774) .......... 50
108 Κατσούλης Ηλίας του Ελευθερίου (1917) ..................... 20
109 Κατσούλης Θεόδωρος του Νικ. (1889) ......................... 10
110 Κατσούλης Κλέαρχος του Νικ. (1743) .......................... 10
111 Κατσούλης Κων/νος του Δημ. (1741)........................... 20
112 Κατσούλης Νικόλαος του Δημ. (1729) ........................... 5
113 Κατσούλης Νικόλαος του Δημ. Ιατρός (1742) .............. 20
114 Κατσούλης Νικόλαος του Κων. (1785) ......................... 30
115 Κατσούλης Χριστόδουλος από Καναδά (1775) ............. 20
116 Καφαντάρης Γεώργιος του Κων. (1862) ....................... 20
117 Καφαντάρης Πέτρος (058) ............................................ 5
118 Κόκκινος Ιωάννης του Δημητρ. (034) ............................ 5
119 Κόκκινος Λάμπρος του Δημ. (1855) ............................. 20
120 Κόκκινου Βούλα του Ιωάνν. (033) ................................ 20
121 Κόκκινου - Τσοκάνη Έλλη του Ιωάν. (026) ................... 10
122 Κοντογιάννη Ευμορφία (069) ...................................... 10
123 Κοντογιάννης Γεώργιος του Λεωνίδα (067) ................... 5
124 Κοντογιάννης Ευάγγελος του Γεωργ. (068) .................. 10
125 Κοντογιάννης Κων/νος του Λεωνίδα (066) .................... 5
126 Κοντογιάννης Λεωνίδας του Γεωργ. (070) .................... 10
127 Κούκου - Γιαννακάκου Βούλα του Σωτ. (1847) ............. 10
128 Κουσάνα Δήμητρα του Χριστοδ. (103)  ........................ 20
129 Κουσάνα - Κόγια Τζίνα σύζ. Βασίλη (1892) .................. 20
130 Κουσάνα - Κυριάκη Τασία του Κων. (1875) .................. 20
131 Κουσάνα - Μονάντερου Ευανθία του Ηλ. (1080) .......... 20
132 Κουσάνας Γεώργιος του Ηλ. (1750) ............................. 10
133 Κουσάνας Γεώργιος του Κων & Σαβ. (1918) ................. 20
134 Κουσάνας Γεώργιος του Κων. (1874) ........................... 20
135 Κουσάνας Ηλίας του Γεω. (1882) ................................. 10
136 Κουσάνας Ηλίας του Κων. (031) ................................... 10
137 Κουσάνας Κων/νος του Γεω. (1861) ............................. 20
138 Κουσάνας Κων/νος του Χριστοδ. (1891) ...................... 20
139 Κουσάνας Κωνσταντίνος (1727) .................................. 10
140 Κουτής Βάϊος του Ευαγγ. (1782) .................................. 20
141 Κουτσουμπάνης Λάμπρος του Στυλ. (1450) ................. 10
142 Λάμπρου Μαρία (076) ................................................. 10
143 Λιάπη Ντίνα χήρα Κων/νου (080) ................................ 15
144 Λιάπης Δημήτρης - Πρόεδρος Τ. Κ. Νεράϊδας (1678) ... 10
145 Λιάπης Ηλίας του Χρήστου (075) ................................... 5
146 Λιάπης Κων/νος του Δημητρ. (071) ............................... 5
147 Λιάπης Νικόλαος του Αναστ. (039) .............................. 10
148 Λιάπης Νικόλαος του Δημ. (012) ................................. 25
149 Λυρίτσης Γεώργιος του Νικ. (1077) ............................. 10
150 Λυρίτσης Νικόλαος του Γεωργ. (025) ........................... 20
151 Μακρή Μαρία χήρα Δημητρίου (009) ......................... 25
152 Μακρή Παναγιώτα (064) ............................................. 10
153 Μακρής Απόστολος του Δημ. (008) ............................. 25
154 Μακρής Γεώργιος του Δημ. (1885) .............................. 20
155 Μακρής Δημήτριος του Κων. (1734) .............................. 5
156 Μακρής Νικόλαος του Χρήστου (089) ......................... 15
157 Μαλάμης Σωκράτης του Χριστ. (1857) ........................ 20
158 Μαργαρίτη Άρτεμη του Δημ. (077) .............................. 20
159 Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (092) ....................... 20
160 Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων. (1879) ..................... 20
161 Μαργαρίτης Κων/νος του Δημ. & Γεω. (1863) .............. 20
162 Μαργαρίτης Λάζαρος (040) ........................................ 10

163 Μαρκούσης Παναγιώτης - Ιερέας από Κλειτσό (102) ... 20
164 Μαρμαρίδης Ανδρέας (1081) ...................................... 10
165 Μητσάκη - Μαχά Χρυσάνθη του Νικ. (1880) ............... 20
166 Μητσάκη - Ταξιάρχη Αποστολία του Δημ. (052) .......... 20
167 Μητσάκης Βασίλειος του Σεραφείμ (004) .................... 20
168 Μητσάκης Γεώργιος του Ηλία (1735) ........................... 20
169 Μητσάκης Δημήτριος του Σεραφείμ (003) .................. 20
170 Μητσάκης Κων/νος του Νικ. από Μεγαλάκκο (1895) ... 20
171 Μητσάκης Λουκάς του Κων. (088) ............................... 20
172 Μητσάκης Νικόλαος του Ηλία (1738) .......................... 20
173 Μητσάκης Νικόλαος του Σεραφ. (1737) ...................... 20
174 Μητσάκης Νίκος του Λουκά από Αυστραλία (018) ....... 50
175 Μητσάκης Σταύρος του Νικ. (1881) ............................ 20
176 Μιχαλάκης Ηλίας (1786) ............................................. 20
177 Μονάντερος Πέτρος του Κων. (1674) .......................... 20
178 Μονάντερος Σωτήρης του Ηλ. (1868) ......................... 20
179 Μονάντερος Φώτης του Κων. (042) ............................. 10
180 Μονάντερος Φώτης του Πέτρου (1673) ....................... 20
181 Μπακογιώργος Ζαχαρίας (035) ................................... 20
182 Μπακόλα Μαίρη του Κων. (1850) ................................ 25
183 Μπακόλα - Μαραβελάκη Φρόσω του Κων. (1849) ....... 25
184 Μπαλτή - Γαβριηλίδη Ηλέκτρα του Δημ. (1887) .......... 25
185 Μπαλτή - Παπαδογούλα Ελένη του Στέλ. (015) ........... 20
186 Μπαλτή - Ραγκαβά Αθανασία του Σπύρ. (1870)........... 20
187 Μπαλτής Γιάννης του Βάϊου (1897) ............................. 20
188 Μπαλτής Δημήτριος του Γεω. (1888) ........................... 25
189 Μπαλτής Δημήτριος του Στέλ. (1848) ......................... 20
190 Μπαλτής Κωνσταντίνος του Γεω. (1920) ...................... 20
191 Μπαλτής παπα-Βάϊος του Αθαν. (1788) ....................... 20
192 Μπαλτής παπα-Σωτήρης του Βάϊου (1877) ................. 20
193 Μπαλτής Σπύρος του Αθαν. (1871) .............................. 10
194 Μπαλτής Φώτης του Γεω. από Γερμανία (1919) ........... 20
195 Νάπας Κων/νος του Γεωργ. (056) ................................ 20
196 Νάπας Φώτιος (044) .................................................... 20
197 Ξενιάς Τηλέμαχος (019) ............................................... 10
198 Πάνος Αθανάσιος του Χρ. (1845) ................................. 20
199 Πάνος Γεώργιος του Χρ. (1844) ................................... 20
200 Πάνος Χρήστος του Ηλία (1846) .................................. 15
201 Παπαγεωργίου Βασίλειος (063) ................................... 20
202 Παπαλοπούλου Άννα (022) .......................................... 20
203 Παπαστάθης Γεώργιος του Χαραλ. (002) ..................... 20
204 Παππά Ναυσικά - Φαρμακοποιός (017) ....................... 30
205 Πλατσιούρη Ευαγγελία του Γεω. (1679) ....................... 40
206 Πλατσιούρη Ευαγγελία του Δημ. (1858) ...................... 20
207 Πλατσιούρης Κων/νος του Φίλ. (1860) ........................ 20
208 Πλατσιούρης Φίλιππος του Κων. (1886)  ...................... 10
209 Σδράκας Βάϊος σύζ. Όλγας Θώμου (1867) ................... 20
210 Σπανός Γεώργιος του Χαραλ. (055) .............................. 10
211 Σπανός Γιάννης του Νικ. (930) ..................................... 15
212 Σπανός Ελευθέριος (024) ............................................ 20
213 Σπανός Θωμάς του Δημ. (1916)................................... 20
214 Σπανός Κων/νος του Βάϊου (005) ................................ 20
215 Σπανός Λάμπρος του Ιωάνν. (078) ............................... 20
216 Σπανός Μίμης του παπα-Κώστα (1783) ....................... 50
217 Σπανός Τρύφωνας (081) ............................................. 20
218 Σπανού - Διαμάντη Γεωργία του Λάμπ. (079)............... 20
219 Σπανού - Κωνσταντίνου Ζωή του Δημ. (1914) ............. 15
220 Σπανού Μαρία του Δημ. (1921) ................................... 20
221 Σπανού - Πεταλά Γεωργία του Νικ. (927) ..................... 15
222 Σπανού - Τριανταφυλλοπούλου Κική (928) .................. 15
223 Σπινάσα Βασιλική του Γεωργ. (043) ............................. 20
224 Σπινάσα - Καραλή Μαριλένα (1778) ............................ 20
225 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρήστ. (1777) ....................... 20
226 Στάθης Ηλίας του Ευαγ. από Αμάραντο (1865) ............ 20
227 Τόλης Χρήστος του Ηλ. (1736) .................................... 10
228 Τραχανής Ηλίας του Κων. (086) ................................... 20
229 Τσαγκαρινού Ειρήνη (1781) ........................................ 20
230 Τσαντήλας Βασίλειος πρώην Δήμαρχος (059) .............. 10
231 Τσιτσιμπής Ηλίας του Γεωργ. (049) .............................. 15
232 Τσιτσιμπής Θωμάς (061) ............................................. 10
233 Τσιτσιμπής Στέφανος (082) ......................................... 20
234 Φραγκάκης Ηλίας του Στυλ. (084) ............................... 20
235 Χαλάτση Γιαννούλα του Κων. (1443) ............................ 20
236 Χαλάτση Πηνελόπη του Κλεομ. (1449) ........................ 10
237 Χαλάτσης Γεώργιος του Κων. (1442) ............................ 50
238 Χαλάτσης Ηλίας του Δημ. (1876)  ................................ 30
239 Χαλάτσης Κλεομένης του Νικ. (1448) .......................... 10
240 Χαλάτσης Νικόλαος του Κων. (1440) ........................... 20 

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις.

Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)  ........................ΕΥΡΩ Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)       .....................ΕΥΡΩ Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)      ......................ΕΥΡΩ

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
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● Χαράλαμπος Γ. Κα-
τσιμήτρος (Υποστράτη-
γος): Το 1940 διοικητής της 
Μεραρχίας που πρώτη δέ-
χτηκε την Ιταλική επίθεση 
και άντεξε σ’ αυτή, και την 
απέκρουσε, και ξεκίνησε 
προέλαση εντός του Αλβα-

νικού εδάφους, ήταν ένας 
Αγραφιώτης, από το γει-
τονικό μας χωριό, από τον 
Κλειτσό. Ο υποστράτηγος 
Χαράλαμπος Γ. Κατσιμή-
τρος (1886 – 1962), από το 
Μεσοχώρι Κλειτσού, ήταν ο 
διοικητής της 8ης (VIII) Με-
ραρχίας Πεζικού στην Ήπει-
ρο, με έδρα τα Γιάννενα. Ο 
Κατσιμήτρος ξεκίνησε τη 
σταδιοδρομία του στο Στρα-
τό το 1904. Πολέμησε στους 
Βαλκανικούς Πολέμους 
(1912-1913), στο Μακεδο-
νικό Μέτωπο κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο (1918) 
και στη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή (1921-1922), 
όπου και τραυματίστηκε. Το 

1937 προήχθη στον βαθμό 
του υποστρατήγου. Ανέλα-
βε τη διοίκηση της θρυλικής 
8ης Μεραρχίας το 1938 και 
κατά την διετία 1939 – 1940 
ετοίμασε μεθοδικά τις γραμ-
μές άμυνας του Ελληνικού 
Στρατού στην Ήπειρο ενό-
ψει της ενδεχόμενης επίθε-
σης του Ιταλικού Στρατού, 
που κατείχε ήδη την Αλβα-

νία. Με την έκρηξη του Ελ-
ληνοϊταλικού Πολέμου, διέ-
ταξε άμυνα μέχρις εσχάτων 
στη γραμμή του Καλπακίου, 
παρά τις εντολές για οπισθο-
χώρηση που είχε λάβει από 
το ΓΕΣ. Το ΓΕΣ (Παπάγος) 
του ζητούσε να αμυνθεί στη 
γραμμή Μέτσοβο – Άρα-
χθος. Ο Κατσιμήτρος, με 
δική του καθαρά απόφαση, 
προέβαλλε ηρωϊκή αντίστα-
ση στην ιταλική επίθεση, 
στο Καλπάκι και συντέλε-
σε τα μέγιστα στη νίκη της 
Ελλάδας απέναντι στον 
Ιταλικό Στρατό. Εκεί στο 
Καλπάκι με την απόφασή 
του αυτή καθήλωσε 3 επί-
λεκτες Ιταλικές Μεραρχίες, 
«Φερράρα», «Τζούλια» και 

«Κενταύρων». Αρχίζοντας 
έτσι η υποχώρηση των Ιτα-
λών και η αντεπίθεση των 
Ελλήνων καταλαμβάνοντας 
όλες τις πόλεις της Βορεί-
ου Ηπείρου. Γιατί αυτό δεν 
ακούγεται σήμερα; Μα επει-

δή ο Κατσιμήτρος δέχτηκε 
να μπεί στην πρώτη Κατοχι-
κή Κυβέρνηση, πράγμα που 
οι Άγγλοι (και οι έως σήμε-
ρα φίλοι τους) ποτέ δεν του 
συγχώρεσαν… Εμείς τον 
θεωρούμε ήρωα, είμαστε 
υπερήφανοι γι’ αυτόν και 
τον τιμούμε!

● Ύψωμα 731: Μέσα 
Νοεμβρίου 1940 ο Ελληνι-
κός Στρατός έχει φτάσει και 

κρατάει τη γραμμή από Αγ. 
Σαράντα, Αργυρόκαστρο, 
Χειμάρρα, Πρεμετή, Κλει-
σούρα, μέχρι Πόγραδετς και 
Κορυτσά. Όλο το χειμώνα το 
μέτωπο έχει σταθεροποιηθεί 
σ’ αυτή τη γραμμή. Αρχές 
Μάρτη του 1941, ο Ιταλικός 
Στρατός ξεκινάει, παρόντος 
του ίδιου του Μουσολίνι, 
την περιβόητη «Εαρινή Επί-
θεση». Στόχος η διάσπαση 
του μετώπου σε μια γραμ-
μή 6 χλμ. από Γκλάβα έως 
Μπούμπεση. Στο κέντρο της 
γραμμής αυτής βρίσκεται το 
θρυλικό ύψωμα «731», το 
οποίο όποιος το κατείχε είχε 
το απόλυτο στρατηγικό πλε-
ονέκτημα. Η μοίρα το ’φερε 
να υπερασπίζονται το ύψωμα 
αυτό δυτικοθεσσαλοί. (Με 
απόφαση του Μεταξά κατά 
την επιστράτευση του ’40 οι 
μονάδες εφέδρων συγκρο-
τούνταν από άντρες της ίδιας 
περιοχής). Έτσι οι άντρες του 
5ου Συντάγματος, της 1ης 
Μεραρχίας κατάγονταν από 
τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα 
και τα Ευρυτανικά Άγραφα 
φυσικά, έχοντας στον τομέα 
ευθύνης τους, όπως είπα-
με, το ύψωμα 731. (σ.σ. οι 
χωριανοί μας τότε παρου-
σιάζονταν όλοι στην Καρ-
δίτσα και μέσω Τρικάλων 
προωθούνταν στο μέτωπο). 
Η λυσσαλέα επίθεση των 
Ιταλών ξέσπασε στις 9 Μαρ-
τίου 1941 και για 7 μέρες – 
νύχτες, ως τις 15 Μαρτίου 

έγιναν εκεί πάνω από 18 επι-
θέσεις. Κανένα άλλο ύψωμα 
δεν βομβαρδίστηκε τόσο. 
Τα 100.000 βλήματα του 
Ιταλικού πυροβολικού που 
δέχτηκε το έκαναν χαμηλό-
τερο κατά 5 μέτρα. Οι ιταλοί 
με τρομερές απώλειες έφτα-
ναν μέχρι την κορυφή αλλά 
οι πρόγονοί μας πάντα τους 
απωθούσαν. Οι πλαγιές του 
είχαν καλυφθεί από νεκρούς 

ιταλούς. Οι λεπτομέρειες της 
τιτάνιας αυτής προσπάθειας 
γεμίζουν ολόκληρο βιβλίο. 
(σ.σ. Διοικητής της μονάδας 
που υπερασπίζονταν το 731 
ήταν ο ήρωας ταγματάρχης 
Δημ. Κασλάς, ο οποίος μετά 
στην Εθνική Αντίσταση ήταν 
διοικητής του 52 Συντάγ-
ματος του ΕΛΑΣ, το οποίο 

έδρασε και στα μέρη μας). Η 
ουσία είναι ότι το ύψωμα 731 
έμεινε στην ιστορία θρυλικό, 
απ’ τα πιο αιματοβαμμένα 
και ίσως ανάμεσα στους υπε-
ρασπιστές του να ήταν και 
κάποιοι απ’ τους πατεράδες 
– παππούδες μας… Αιωνία η 
μνήμη τους! 

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ» 

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940
Ιστορικά στοιχεία που όλοι μας πρέπει να ξέρουμε

Χαράλαμπος Κατσιμήτρος - 5ον Σύνταγμα Δυτικοθεσσαλών - Ύψωμα 731

 Στρατηγός  Κατσιμήτρος  

Σχεδίασμα  του  υψώματος  731   

Το  ύψωμα  731  μετά  από  τα  πάνω  από  100.000  βλήματα  πυροβολικού  που δέχτηκε  

Ταγματάρχης  Κασλάς

Το  λιτό  μνημείο  που  στήθηκε  το  2004  
από  τους «Φίλους  Ιστορίας  νομού  
Καρδίτσας» πάνω  στο  ύψωμα  731

Η  πλάκα  που  είναι  τοποθετημένη  στη  βάση  του  μνημείου

Στρατιωτικός  χάρτης  διάταξης  των  Ιταλικών  και  Ελληνικών  δυνάμεων  στη  
γραμμή  του  μετώπου  την  άνοιξη  του  1941  όπου  βόρεια  της  Τρεμπεσίνας  με  την  

πράσινη  κουκίδα  το  731
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μαρία Δ. Θάνου

Πώς μπορεί να γραφεί 
η πορεία μιας ζωής 98 
χρόνων μέσα σε λίγες 

γραμμές ενός κειμένου; Πώς 
μπορεί να περιγραφεί η δια-
δρομή μιας γυναίκας στη ζωή 
που έζησε σχεδόν έναν αιώνα, 
μέσα σε λίγες αράδες μιας εφη-
μερίδας;... Δύσκολο, σχεδόν 
ακατόρθωτο. Ας είναι, θα προ-
σπαθήσουμε να μεταφέρουμε 
λιτά, σχεδόν επιγραμματικά, 
το πέρασμα της Μητέρας μας 
Μαρίας Θάνου από αυτή τη 
ζωή, όπως λιτή και διακριτική 
ήταν η ίδια και η ζωή της.

Γεννήθηκε στα Σαραντάπο-
ρα το 1914. Γεννήτορες ο Νίκος 
Καραβάνας και η Βασιλική Καρα-
βάνα. Ήταν το δεύτερο παιδί από 
επτά και πιο συγκεκριμένα ήταν 
το δεύτερο κορίτσι από τα επτά 
κορίτσια που είχαν αποκτήσει ο 
Παππούς και η Γιαγιά μας.

Στα 23 χρόνια της την πα-
ντρέψανε. Δεν την ρωτήσανε. 
Δεν ήταν τότε απαραίτητη η 
γνώμη του κοριτσιού, αρκούσε η 
γνώμη και η επιθυμία του Γονιού. 
Ο Παππούς Νίκος Καραβάνας 
φαίνεται πως μέσα στην ανάγκη 
και το άγχος να μεγαλώσει και να 
παντρέψει επτά κόρες, δεν είχε 
και πολλά περιθώρια επιλογής, 
για να μην πούμε μηδενικά. Έτσι, 
όταν προξένεψαν τον μακαρίτη 
τον Πατέρα μας Δημήτρη Θάνο - 
γνωστός ως Αγγελομήτρο - από 
την Νεράϊδα, για γαμπρό και 
μέλλοντα άνδρα στην Μαρία δέ-
χθηκε με χαρά και ικανοποίηση 
χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Έτσι η μητέρα μας βρέθηκε 
παντρεμένη, σε ξένο χωριό, με 
έναν άνδρα που δεν τον ήξερε 
καθόλου, που είχε πρόσφατα χη-
ρέψει και είχε δύο μικρά παιδιά 4 
και 2 ετών αντίστοιχα.

Μπήκε λοιπόν νύφη σε ένα 
σπίτι που εκτός από τον άνδρα 
της και τα δύο μικρά παιδιά του, 
βρέθηκε να συγκατοικεί και με 
τρεις ηλικιωμένους, τον παππού 
μας Κώστα Θάνο, τη γιαγιά του 
πατέρα Ευγενία και την πεθερά 
του πατέρα μας από την προη-
γούμενη γυναίκα, την Ουρανία 
Ζήση (Ζησοθανάσαινα).

Ήρθε νύφη λοιπόν στη Νερά-
ϊδα, σε μια οικογένεια που την πε-
ρίμενε ως σωτήρας της. Ήρθε να 
αναλάβει το μεγάλωμα των δύο 
μικρών παιδιών, τη φροντίδα 
ενός συζύγου και τριών υπέργη-
ρων. Ήρθε να αναλάβει τη φρο-
ντίδα γενικά μιας γεωργοκτηνο-
τροφικής οικογένειας, που δεν 
ήξερε τι θα πει γιορτή και σχόλη, 
ένα σπίτι που οι δουλειές του την 
ήθελαν σε συνεχή εργασία και 
απασχόληση 18 ώρες το 24ωρο 
επί 365 ημέρες το χρόνο.

Ήρθε και ανέλαβε έργο και 
ευθύνη που σήμερα μας φαίνεται 
αδιανόητο. Τα κατάφερε; Ναί, τα 
κατάφερε και με το παραπάνω.

Από τη φύση της ήρεμη, 
μελίχια, καλοσυνάτη, ταπεινή, 
υπάκουη, ανεκτική και εργατική. 
Πέτυχε πανάξια να φέρει σε πέ-
ρας το έργο ζωής που ανέλαβε 
χωρίς ποτέ να γογγύσει, χωρίς 
ποτέ να παραπονεθεί. Η Μητέρα 
μας ήταν με όλη τη σημασία της 

λέξης μια αγαθή ψυχή.
Γηροκόμησε τους τρεις ηλικι-

ωμένους (παππού και γιαγιάδες 
μας) με περισσή φροντίδα και 
αγάπη και ήταν αυτή που τους 
έκλεισε τα μάτια, όπως επιθυ-
μούσαν οι ίδιοι, όταν έφυγαν από 
τη ζωή.

Μεγάλωσε τα δύο μικρά παι-
διά του Πατέρα μας (Βαγγέλη 
και Μερόπη) σαν να ήταν δικά 
της παιδιά. Εξάλλου ποτέ δεν τα 
ξεχώρισε από τα δικά της. Ούτε 
αυτά ένιωσαν ποτέ ότι δεν ήταν 
η πραγματική βιολογική μητέρα 
τους. Ταυτόχρονα έκανε και τα 
δικά της παιδιά, τέσσερα εν ζωή 
σήμερα. Εμάς, τον Νίκο, την Περ-
σεφώνη, τον Γιώργο και τη Λίνα. 
Έχασε και άλλα τρία, άλλα στη 
γέννα και άλλα σαν βρέφη και βί-
ωσε τη μεγάλη οδύνη να χάνεις 
το παιδί σου. Όμως η φροντίδα 
μιας τόσο μεγάλης οικογένειας 
με τόσες απαιτήσεις δεν την άφη-
σαν να την λυγίσει ο πόνος. Συνέ-
χισε. Συμβίωνε δίπλα σε έναν άν-
δρα μεγαλύτερό της κατά οκτώ 
χρόνια, ο οποίος την αγαπούσε, 
την πρόσεχε, την εκτιμούσε και 
την σεβόταν. Του τα ανταπέδωσε 
σε μέγιστο βαθμό. Τον αγάπησε 
με τον τρόπο που αγαπούσαν οι 
γυναίκες εκείνου του καιρού. Χω-
ρίς εκδήλωση και εξωτερίκευση 
ιδιαίτερων συναισθημάτων, αλλά 
με τον τρόπο που αυτές ήξεραν 
να αγαπούν, με σεβασμό, με εκτί-
μηση, με υπακοή, όπως απαιτού-
σαν οι συνθήκες και τα ήθη των 
καιρών τους.

Έζησαν μαζί καλά, αλλά δύ-
σκολα χρόνια. Πολέμους, μετα-
τοπίσεις, θανάτους, δύσκολες 
ώρες που δοκιμάζουν ανθρώ-
πους και σχέσεις. Έμειναν πάντα 
μαζί και αλώβητοι. Δημιούργη-
σαν μια καλή οικογένεια. Σπού-
δασαν όσα από τα παιδιά τους 
μπορούσαν, πάνω απ’ όλα όμως, 
χωρίς λόγια, αλλά με το παρά-
δειγμά τους, έδειξαν σε εμάς τα 
παιδιά τους πώς να πορευτούμε 
στη ζωή, τίμια, αξιοπρεπώς και 
με στόχους.

Έζησαν μαζί μέχρι που τους 
χώρισε ο θάνατος του Πατέρα 
μας το 1968,σχετικά νέο,62 χρό-
νων τότε. Η Μητέρα μας του πα-
ραστάθηκε και τον φρόντισε σε 
όλη τη διάρκεια της επώδυνης 
πορείας του προς το θάνατο και 
ήταν αυτή που του έκλεισε τα μά-
τια και έκλαψε το χαμό του. Έμει-
νε χήρα στα πενήντα της χρόνια 
και κάτι και τότε στράφηκε στα 
παιδιά της και στα εγγόνια της. 
Ακολούθησε την κόρη της Λίνα, 
δασκάλα στην Νήσο Εύβοια, 
όπου και πέρασε το υπόλοιπο 
της ζωής της.

Η Μητέρα μας πέρασε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής δύ-
σκολα. Ήταν από τη γενιά που 
τη σημάδεψε ο πόλεμος, η φτώ-
χεια, η ταλαιπωρία. Πέρασε δια 
πυρός και σιδήρου και βγήκε νι-
κήτρια. Πέρασε δύσκολα χρόνια 
με πόνο, με δυστυχία, με πίκρες, 
με ταλαιπωρίες, όμως πέρασε και 
χρόνια καλά, ειρηνικά, γόνιμα και 
ευτυχισμένα. Είδε τα παιδιά της 
να αποκαθίστανται οικογενειακά 
και επαγγελματικά. Χάρηκε και 
γεύθηκε την αγάπη εγγόνων και 
δισεγγόνων. Μετέφερε και δίδα-
ξε σε εμάς, τα παιδιά της, απλά 
και ανεπιτήδευτα, με τον τρόπο 
της και το παράδειγμά της, αρχές 
και αξίες που είναι διαχρονικές. 
Προ πάντων μας δίδαξε την κα-
λοσύνη, την ευγένεια της ψυχής, 
την εργατικότητα και την ταπει-
νότητα. Αν πήραμε κάτι απ’ αυτά, 
που κάτι πήραμε, της οφείλουμε 
αιώνια ευγνωμοσύνη.

Η Μητέρα μας άφησε την 
τελευταία της πνοή, πλήρης ημε-
ρών και πλήρους πνευματικής 
διαύγειας, τον Αύγουστο, όπως 
Αύγουστο μήνα πέθανε και ο Πα-
τέρας μας, μετά από ολιγοήμερη 
δοκιμασία. Ο Θεός την κούρασε 
λίγο, τόσο, όσο χρειαζόταν ο άν-
θρωπος για να πάρει περισυλ-
λογή, απολογισμό της ζωής του 
και μετάνοια. Ήθελε πάντα να 
έχει διαύγεια πνευματική μέχρι 
το τέλος της. «Να έχω τα μυαλά 
μου, παιδάκι μου», όπως έλεγε. Ο 
Θεός της χάρισε διαύγεια μέχρι 
τέλους.

Η Μητέρα μας ήταν μια πραγ-
ματική Ελληνίδα Μάνα. Πίστευε 
στο Θεό, στην κοινωνία, στον άν-
θρωπο και στην οικογένεια.

Είναι Τιμή μας που είμαστε 
παιδιά της και είμαστε Περή-
φανοι που ήταν Μητέρα μας.

Μητέρα κάθε φορά που 
χωρίζαμε μας αποχαιρετούσες 
φιλώντας μας σταυρωτά και 
λέγοντας «Άντε παιδάκι μου, 
καλό ταξίδι και καλή αντάμω-
ση».

Μητέρα σου ευχόμαστε 
καλό ταξίδι και καλή αντάμω-
ση. Το χώμα της Ευβοϊκής γης 
που σε σκεπάζει ας είναι ελα-
φρύ. Ο Θεός ας αναπαύει την 
ψυχούλα σου!

Τα παιδιά σου
Βαγγέλης – Νίκος – Περσε-

φώνη – Γιώργος - Λίνα. 

Η Αλεξάνδρα Καραμέτου έφυγε ξαφνι-
κά από κοντά μας, σε 
ηλικία 86 ετών, στις 7 

Ιουλίου 2012.

Γεννήθηκε στη Νεράϊδα το 
1926 όπου και έζησε τα παιδικά 
της χρόνια.

Το 1952 παντρεύτηκε τον Δη-
μήτριο Καραμέτο από το Μεγα-
Λάκκο. Απέκτησε δύο γιούς, το 
Γιάννη και τον Παντελή, τρία εγγό-
νια, Αλέκα, Κωνσταντίνα, Δημήτρη 
και ένα δισέγγονο. 

Το 1964 εγκαταστάθηκε στον 
Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας, σ’ 
ένα μικρό σπιτάκι, δουλεύοντας 
σκληρά σε εργοστάσια ελαιών, ξενοδοχεία, εστια-

τόρια κ.λ.π. για να βοηθήσει την οικογένειά της. 
Έζησε φτωχικά και δύσκολα. 

Ήταν εργάτρια της ζωής, δυναμι-
κή, ανεξάρτητη, φιλότιμη, περή-
φανη! 

Έφυγε από κοντά μας όπως 
ακριβώς ήθελε: Όρθια! Δεν άντεχε 
την αρρώστια και τον πόνο. 

Η οικογένειά της πάντα θα θυ-
μάται μια γυναίκα ζωντανή, δρα-
στήρια, καλοσυνάτη, να κάνει τα 
πάντα για τους άλλους και λίγα για 
τον εαυτό της. Η βοήθειά της ήταν 
πολύτιμη. 

Μας λείπει αλλά θα ζεί πάντα 
στις καρδιές μας. 

Ο σύζυγος, τα παιδιά της, τα δισέγγονά της. 

Έφυγε από κοντά μας, 
την Πέμπτη 2.8.2012, 
σε ηλικία 91 ετών, η 

αγαπημένη μας μητέρα και 
γιαγιά Αθηνά Ν. Σπανού – 
Δημητρακάκη. Γεννήθηκε 
το 1921 στην Κορίτσα Κλει-
τσού Ευρυτανίας και ήταν 
το έκτο από τα επτά παιδιά 
της οικογένειας του Φωτίου 
Δημητρακάκη. 

Σε ηλικία 11 ετών έμεινε 
ορφανή από μητέρα και από 
εκεί και πέρα άρχισε το μαρ-
τύριο της ζωής. Ο πατέρας της 
ήταν ξυλουργός και γεωργός 
και προσπαθούσε με χίλιους 
τρόπους να αναθρέψει τα 
επτά ορφανά παιδιά του. 

Η μητέρα και γιαγιά μας 
Αθηνά, σε ηλικία 33 ετών πα-
ντρεύτηκε στη Νεράϊδα τον 
σύζυγό της κτηνοτρόφο Νικό-
λαο Σπανό με τον οποίο απέ-
κτησαν τρία παιδιά. 

Όλα τα υπόλοιπα χρόνια 
τα πέρασε στην Νεράϊδα βοη-
θώντας το σύζυγό της σε όλες 
τις δουλειές στα χωράφια και 
στα πρόβατα.

Τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια ήταν καθηλωμένη στο 
κρεβάτι του πόνου και ζούσε 
με τα παιδιά της και τα εγγό-
νια της στην Αθήνα, όπου και 
άφησε την τελευταία πνοή της. 
Πέρασε μια ζωή γεμάτη δυ-
σκολίες και φτώχεια με το πιο 
συγκλονιστικό γεγονός στην 
όλη πορεία της, την κατα-
στροφή του σπιτικού της. Στις 
7.1.1965 κάηκε ολοσχερώς με 
όλα τα υπάρχοντά τους το τρι-
ώροφο σπίτι της και από θαύ-
μα γλίτωσαν τα πέντε μέλη 
της οικογένειας και δύο φιλο-
ξενούμενοι. 

Από εκεί και πέρα φτώχεια, 
πείνα και δεν λέγεται. Όμως η 
καρδιά και η υπομονή της μά-
νας είναι μεγάλη. Σιγά – σιγά, 
η οικογένεια βρήκε ξανά το 
κουράγιο να ξεκινήσει από 
την αρχή και με τη βοήθεια 
του θεού όλα ξεπεράστηκαν. 

Δικαιώθηκε και αμείφθηκε 
για τους κόπους της βλέπο-
ντας την αποκατάσταση των 
παιδιών της που υπεραγαπού-
σε. Ήταν πολύ χαρούμενη και 
ευτυχισμένη που αυτά δημι-
ούργησαν οικογένειες και της 
χάρισαν πολλά εγγόνια. 

Υπήρξε μάνα με πολλές 
αρετές, απλή, φιλότιμη, ειλι-

κρινής, καλοσυνάτη, γεμάτη 
ανθρωπιά και με προθυμία 
να βρίσκεται πάντοτε κοντά 
στον καθένα στον πόνο και 
στη χαρά. 

Στο τελευταίο σου ταξίδι, 
ήμασταν όλοι εκεί αγαπημένη 
μας μητέρα και γιαγιά για να 
σου αποτιμήσουμε τον ύστα-
το φόρο τιμής και μαζί με μας, 
όλοι οι συγγενείς, φίλοι και 
συγχωριανοί που τόσο αγα-
πούσες. 

Στην γειτονιά των αγγέλων 
που έχεις πάει σε περιμένουν 
οι αγαπημένες σου Αγαπούλα, 
Ιουλία, Αγλαΐα, Μαριώ, Κα-
στρίτσω, Ταξιαρχία και τόσοι 
άλλοι με τους οποίους έχετε 
να πείτε τόσα πολλά. 

Τέλος θα θέλαμε να σου 
αφιερώσουμε ένα μικρό από-
σπασμα από το αγαπημένο 
μας ποίημα «Η Μάνα»: 
Μάνα κράζει το παιδάκι, 
Μάνα ο νιός και Μάνα ο γέρος, 
Μάνα ακούς σε κάθε μέρος, 
Άχ! Τι όνομα γλυκό. 

Εις τον κόσμο άλλο πλάσμα 
δεν θα βρείς να σε μαντεύει, 
σαν τη μάνα που λατρεύει, 
σαν τη μάνα που πονεί. 

Δυστυχής όποιος τη χάνει
ο καημός είναι μεγάλος, 
σαν τη μάνα δεν είν’ άλλος,
εις τον κόσμο θησαυρός.

Κι’ όποιος μάνα πιά δεν έχει,
Μάνα κράζει στ’ όνειρό του, 
πάντα μάνα στον καημό του,
είν’ ο μόνος στεναγμός του!. 

Καλό σου ταξίδι αγαπημέ-
νη μας μητέρα και γιαγιά, ας 
είναι ελαφρύ το χώμα της Νε-
ράϊδας που σε σκεπάζει. Θα 
σε θυμόμαστε για πάντα. Αιω-
νία σου η μνήμη. 

Τα παιδιά σου και τα εγ-
γόνια σου.

Αθηνά Ν. Σπανού 

Αλεξάνδρα Δ. Καραμέτου 
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Η ξαφνική και ανέλπιστη 
αναχώρηση του Χρή-
στου, ύστερα από ελάχι-

στες ημέρες νοσηλείας στο νο-
σοκομείο, μας ξάφνιασε όλους. 
Έφυγε στις 30-7-12 και τον συ-
νοδεύσαμε στην τελευταία του 
κατοικία, στο κοιμητήριο Ζω-
γράφου, στις 31-7-12.

Ο Χρήστος Κ. Τσιτσιμπής γεν-
νήθηκε στο Σαραντάπορο Κοι-
νότητας Νεράϊδας Δολόπων, νυν 
Δήμου Καρδίτσας, στις 11-9-1938. 
Έμεινε στο χωριό μέχρι το 1955 
και σε ηλικία 17 ετών κατατάχθηκε 
στο Στρατό Ξηράς ως εθελοντής, 
όπου σταδιοδρόμησε επαγγελμα-
τικά και εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό 
του Ταγματάρχη, με τον οποίο και 
αποστρατεύθηκε το 1987, ύστερα 
από 32 χρόνια πραγματικής υπη-
ρεσίας. Ως αξιωματικός του Ελλη-
νικού Στρατού διακρίθηκε για την 
εργατικότητα του, το ήθος, την 
εντιμότητα, την αφοσίωση και την 
εν γένει πίστη και υποδειγματική 
εκτέλεση των υπηρεσιακών του 
καθηκόντων. 

Το παράδειγμα του, να κατατα-
γεί τόσο νέος στο Στρατό, ακολού-
θησαν κι άλλα παιδιά του χωριού. 
Όταν αποστρατεύθηκε ήταν 49 
ετών, πολύ νέος για να αρκεσθεί 
στο ρόλο του συνταξιούχου και 
σαν ανήσυχο πνεύμα και εργατι-
κός που ήταν, φρόντισε και εργά-
σθηκε στον ιδιωτικό τομέα άλλα 
22 περίπου χρόνια.

Ο Χρήστος παράλληλα με την 
επαγγελματική του δραστηριότη-
τα, δημιούργησε μια θαυμάσια και 
υποδειγματική οικογένεια. Έτσι με 
τη σύζυγο του Ντίνα απέκτησαν 
δυο εξαίρετα τέκνα, τον Κώστα 
και τον Αντώνη. Ο μεν πρώτος, ο 
Κώστας, σπούδασε ιατρική, μά-
λιστα δε ελάχιστες ημέρες μετά 
την αναχώρηση του Χρήστου, 
έλαβε την ιατρική ειδικότητα του 
παθολόγου, χωρίς δυστυχώς να 
προλάβει ο πατέρας του να τύχει 
και αυτής της ικανοποιήσεως και 
χαράς, να καμαρώσει τον υιό του 
γιατρό παθολόγο. Ο άλλος δε υιός, 
ο Αντώνης σπούδασε οικονομικές 
επιστήμες και ήδη εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλη εταιρία 
ως στέλεχος.

Ο Χρήστος αν και έζησε τα πιο 
πολλά χρόνια μακριά από το χω-
ριό, λόγω επαγγελματικών ασχο-
λιών, υπεραγαπούσε το χωριό 
μας. Απόδειξη του γεγονότος τού-
του, εκτός άλλων, και ότι έκτισε 
σπίτι στο χωριό και έρχονταν τα-
κτικά τους θερινούς μήνες καθώς 
και τις γιορτές Χριστουγέννων και 

Πάσχα.
Ενδιαφέρθηκε για πολλά το-

πικά προβλήματα του χωριού κι 
όταν μπορούσε συνέβαλε αόκνως 
στη λύση τους. Επίσης και πολ-
λοί συγχωριανοί μας, οι οποίοι 
ζήτησαν τη βοήθεια του για την 
επίλυση των προσωπικών τους 
προβλημάτων, βρήκαν την απαι-
τούμενη κατανόηση. Το ενδιαφέ-
ρον και η αγάπη του για το χωριό 
και τα προβλήματά του εκδηλώ-
θηκε και με τη συμμετοχή του στο 
Σύλλογο Αποδήμων Σαρανταπό-
ρου-Μεγαλάκκου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», του οποίου υπήρξε 
επί σειρά ετών Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Η θητεία του ως Προέδρου του 
Δ.Σ. του Συλλόγου υπήρξε από τις 
πλέον πετυχημένες. Η συμβολή 
του στην επίλυση προβλημάτων 
του χωριού υπήρξε ουσιώδης και 
σημαντική.

Η μικρή τοπική κοινωνία του 
χωριού μας θα στερηθεί τις υπη-
ρεσίες ενός καθόλα εξαίρετου 
τέκνου της. Ο Χρήστος ως άνθρω-
πος ήταν σοβαρός, «μπεσαλής», 
ευχάριστος στην παρέα και δια-
κρινόταν για τη σεμνότητα του, 
το ήθος του, την εντιμότητα του, 
τη συνέπεια του. Με το Χρήστο 
μεγαλώσαμε μαζί στο χωριό μάλι-
στα δε ήμασταν και γείτονες μέχρι 
που εγώ έφυγα από το χωριό το 
1947. Έχω πάρα πολλές παιδικές 
αναμνήσεις και δεν μπορώ να πεί-
σω τον εαυτό μου ότι ο Χρήστος 
έφυγε. Έφυγε και άφησε ένα δυ-
σαναπλήρωτο κενό. Ειδικά στα 
πολυαγαπημένα του πρόσωπα, τη 
σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Τι να 
τους πει κανείς για παρηγοριά;

Χρήστο καλό ταξίδι και σου 
υποσχόμεθα όλοι εμείς οι δικοί 
σου άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, 
συγχωριανοί και συνάδελφοι σου 
ότι δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ και 
νοερώς θα είμαστε μαζί σου.

Δημήτριος Ν. Καραμέτος
Επίτιμος Πρόεδρος  

Εφετών Δ.Δ. 

Χρήστος Κ. Τσιτσιμπής

● Μπράβο στους χωριανούς 
μας που μαζί με τον Ορειβατικό 
Σύλλογο Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) κα-
θάρισαν καλά για πρώτη φορά 
το μονοπάτι από Νεράϊδα 
μέχρι Αη-Λιά και Μάρτσα. 
Του χρόνου προτείνουμε να 
συντηρήσουμε το γεφύρι στο 
«Τσιροπλάκι» του παραδοσια-
κού μονοπατιού Νεράϊδα – Κα-
ροπλέσι.

● Μπράβο στους χωριανούς 
– χωριανές μας που με επικε-
φαλής τον νέο εφημέριο του 
χωριού μας, καθάρισαν τόσο 
ωραία τα εξωκλήσια του χωριού 
μας. Τόσο το εξωκλήσι του Αη-
Λιά όσο και το εξωκλήσι Σωτή-
ρος και το Μοναστήρι, όπου 
κόβοντας πολλά κλαδιά, βάτα, 
αγριόχορτα κ.λ.π. καθάρισαν 
τους περιβάλλοντες χώρους 
αφιλοκερδώς. 

● Μπράβο στα νέα παιδιά 
που βοηθούσαν στο Ιερό 
Βήμα τον Εφημέριο του χω-
ριού μας σε κάθε Λειτουργία ή 
άλλη τελετή που γινόταν το κα-
λοκαίρι στην εκκλησία μας. Ιδί-
ως τον Χρήστο και τον Γιάννη. 

Πήραν τον λόγο και στη Γ. Σ. 
του Συλλόγου μας θίγοντας την 
απαράδεκτη εικόνα που παρου-
σιάζουν τα γήπεδα Μπάσκετ & 
Ποδοσφαίρου, η κεντρική πλα-
τεία, η παιδική χαρά κ.λ.π. 

● Μπράβο στην αγαπητή 
χωριανή μας που όχι μόνο φέ-
τος αλλά χρόνια τώρα φροντίζει 
τον προαύλιο χώρο του Πνευ-
ματικού Κέντρου Νεράϊδας 
εντελώς αφιλοκερδώς. Ποτέ 
δεν πήρε ούτε 1 ευρώ. Κόβει τα 
αγριόχορτα όχι μόνο μια αλλά 
δυο και τρείς μερικές φορές το 
χρόνο. Φύτεψε τα ωραία δέντρα 
κουτσουπιές, λάβρα κ. ά. όμορ-
φα διακοσμητικά φυτά, ποτίζο-
ντάς τα (πολλές φορές με νερό 
απ’ το σπίτι της δίπλα) και φρο-
ντίζοντάς τα να μεγαλώσουν. 

● Μπράβο στην αγαπητή 
χωριανή μας που με δικά της 
χρήματα πλήρωσε εργάτη που 
καθάρισε τα ελατάκια και το 
χώρο γενικά μεταξύ γηπέδου 
Μπάσκετ και εκκλησίας Αγ. 
Γεωργίου. Μπράβο επίσης στις 
αγαπητές χωριανές μας που 
διατηρούν φροντίζοντας τόσο 

καθαρή τη βρύση «Παπαδό-
βρυση» που με δικές τους δα-
πάνες ανακαινίστηκε πρίν λίγα 
χρόνια. 

● Μπράβο στα νέα παιδιά 
(μαθητές) που καθάρισαν το 
καλοκαίρι τόσο ωραία την βρύ-
ση «Μεγάλη Βρύση» του χω-
ριού μας, ιδίως τον Αναστάση 
και τον Παναγιώτη. 

● Μπράβο στην Ειρήνη 
που ανεβάζει συνεχώς ωραίες 
φωτογραφίες απ’ το χωριό 
μας στο fecebook και μπορεί 
οποιοσδήποτε στον κόσμο να 
τις δεί την ίδια στιγμή!

● Κι άλλοι πολλοί χωριανοί-
χωριανές μας βοήθησαν αφιλο-
κερδώς σε πολλές εργασίες του 
χωριού μας αυτό το καλοκαίρι. 
Ας μας συγχωρέσουν που δεν το 
μάθαμε και δεν το αναφέρουμε. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά τα πα-
ραπάνω ως παράδειγμα προς 
μίμηση. Να ξέρουμε όλοι πως 
αν δεν προσφέρουμε μόνοι 
μας πλέον αφιλοκερδή ερ-
γασία δεν πρόκειται να γίνει 
τίποτα… αφού τα ταμεία όλων 
είναι άδεια. 

Αφιλοκερδείς εργασίες χωριανών μας…

Από την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012 ο δρό-
μος Νεράϊδα – Σωτήρος – Κουκέϊκα προς 
Καροπλέσι είναι πλέον ανοιχτός. Την 

μέρα αυτή τοποθετήθηκαν επιτέλους σωλήνες 
στη βρύση Σάββα όπου λίμναζαν νερά και η 
επικοινωνία είναι εφικτή βέβαια μόνο με 4Χ4 
αφού για να περάσει Ι. Χ. πρέπει να πέσει χαλίκι 
σε πολλά σημεία του. Προσπάθειες για να ανοί-
ξει είχαν γίνει από τις παραμονές του Σωτήρος 
αφού την Κυριακή 5.8.12 ήρθε μηχάνημα απ’ 
τα Κουκέϊκα μέχρι εκεί αλλά δεν μπόρεσε να 
περάσει. Όμως τις επόμενες μέρες όπως προεί-
παμε το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. 

Να ευχαριστήσουμε θερμά κατ’ αρχήν την 
Τοπική Σύμβουλο Καροπλεσίου Μαίρη και τον 
σύζυγό της Σπύρο Γ. Κούκο που ενδιαφέρθηκαν 
ειλικρινά να ανοίξει ο δρόμος. Τον Παναγιώτη Φι-
λίππου που βοήθησε στην τοποθέτηση των σω-
λήνων καθώς και τους Προέδρους Καροπλεσίου 
και Νεράϊδας που ενδιαφέρθηκαν όπως και την 
Δημοτική Αρχή Καρδίτσας που έστειλε το σκαπτι-
κό μηχάνημα για τις εργασίες. 

Όπως είπαμε απομένει τώρα η χαλικόστρωση 
κάποιων σημείων του και ο δρόμος θα είναι βατός 
και για Ι. Χ. αυτοκίνητα. Οι αρμόδιοι να το φροντί-
σουν. 

Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος 
Νεράϊδα – Σωτήρος – Κουκέϊκα – Καροπλέσι 

Στις θέσεις «Γούρνες», «Λογγές» και «Κρα-
νούλες» πρέπει τάχιστα να αποκαταστα-
θούν οι ζημιές γιατί υπάρχει σοβαρότα-

τος κίνδυνος ατυχήματος. Ιδίως στις «Γούρνες» 
η βατότητα είναι πλέον σε οριακό σημείο! Εάν 
τώρα, αυτές τις μέρες, τον Οκτώβριο, δεν κάνε-
τε κάτι, το χειμώνα δεν θα μπορεί να περάσει 
στο σημείο αυτό αυτοκίνητο. Αλλά δυστυχώς 
στα 3 αυτά σημεία όσο περνάει ο καιρός προ-
στίθενται και άλλα. 
Αναλυτικά τα προβλη-
ματικά σημεία και σε 
παρένθεση η απόστα-
σή τους από τη γέφυρα 
«Άμπλα» που βρίσκεται 
κάτω από τα Σαραντά-
πορα:

Στα 620 μ. (μετά τη 
γέφυρα «Άμπλα» προς 
Νεράϊδα) στη θέση 
«Γούρνες» στο τεχνικό 
το οδόστρωμα έχει χα-
ρακωθεί και έχει μεγάλη ρωγμή σε 2 σημεία όπου 
τα Ι. Χ. ήδη βρίσκουν από κάτω. Επισκευάστε το. 

Στα 760 μ. κάτω από το ένα και μοναδικό 
σπίτι που συναντάμε στη διαδρομή με τα συνεχή 
κοψίματα ο δρόμος έχει διαλυθεί. Τάχιστα εδώ να 
σκαφτεί βαθιά, να μπούν μέσα αποστραγγιστικές 
σωλήνες, από πάνω χοντρές πέτρες, πάνω απ’ αυ-
τές χαλίκια 3Α και μετά άσφαλτος. Σταματήστε 
επιτέλους να ρίχνετε συνέχεια εκεί χαλίκια δεν εί-
ναι λύση αυτή.

Στα 1.640 μ. απέναντι απ’ τα Λιαπέϊκα το πο-
τάμι έχει φάει το έδαφος κάτω απ’ την άσφαλτο και 
η λωρίδα είναι στον αέρα. Επειγόντως να στήσετε 
εκεί τοιχίο από κάτω.

Στα 2.642 μ. στις «Λογγές» - «Κωσταντέϊκες» 
η μια λωρίδα δεν υπάρχει πλέον κι ότι απέμεινε εί-
ναι στον αέρα. Επειγόντως εδώ πρέπει να κάνετε 
μεγάλο τοιχίο από κάτω ώστε να αποκατασταθεί η 

2η λωρίδα και ο δρόμος να πάει ευθεία όπως πή-
γαινε πρίν. Δεν βουλιάζει άλλο εκεί σταθεροποιή-
θηκε – ντύθηκε πλέον ο τόπος.

Στα 2.910 μ. στις «Λογγές» - «Μακρέϊκες» το 
τεχνικό βουλώνει συνέχεια, τα νερά του πάνε μέσα 
στην άσφαλτο κι αυτή άρχισε να χαρακώνεται και 
να κατακάθεται. Ξεβουλώστε σωστά το τεχνικό.

Στα 3.030 μ. λίγο πιο πέρα δηλ., πάλι έφυγε το 
έδαφος κάτω από τη μια, την κάτω λωρίδα, θέλει 

κι εδώ τοιχίο.
Στα 4.200 μ. στις 

«Κρανούλες» πρέπει να 
ασφαλτοστρώσετε την 
έτοιμη & χαλικοστρωμένη 
παράκαμψη των μόλις 100 
μέτρων.

Πέρσι το φθινόπωρο 
(στις 4.10.11) διαβάσα-
με στις εφημερίδες ότι 
έγινε η δημοπρασία για 
το έργο: «Βελτίωση, Συ-
ντήρηση και Αποκατά-
σταση Ορεινού Οδικού 

Δικτύου Π. Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 1.100.000 €, με 53% έκπτωση 
και τελικό ποσό 559.235 €. Στις 16.2.12 διαβάσα-
με Δ. Τ. πώς στη Νομαρχία Καρδίτσας παρουσία 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού 
υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης για την κα-
τασκευή του έργου το οποίο ανέλαβε η εταιρεία 
«Χατζηγάκης Τεχνική Α. Ε.». Μεταξύ των 5 δρόμων 
του νομού μας (που θα αποκατασταθούν οι ζημιές 
τους μ’ αυτά τα χρήματα) 2ος στη λίστα είναι η 
«Οδός προς Ραχούλα – Αμάραντο – Νεράϊδα» 
στον οποίο θα γίνουν: τεχνικά έργα (τοίχοι αντι-
στήριξης, τάφροι για την απορροή υδάτων κ.λ.π.), 
οδοστρωσία σε ορισμένα τμήματα και ασφαλτο-
στρώσεις.

Γιατί αυτά δεν έγιναν ακόμα; Απαιτούμε να γί-
νουν τώρα επειγόντως! 

Eφυγε ο Χρήστος Τσιτσιμπής. Σαν κεραυνός εν αι-
θρία ήρθε το θλιβερό μαντάτο στο χωριό και όλοι 
αναρωτιόμασταν και δεν πιστεύαμε ότι ο Χρή-
στος δεν υπάρχει πλεον ανάμεσά μας. Ο Χρήστος 

Τσιτσιμπής γεννήθηκε το 1938, το 1955 μπήκε στη σχολή 
Υπαξιωματικών του Στρατού που επέλεξε, αφού υπηρέτησε 
με τη σειρά τις βαθμίδες μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγ-
ματάρχου, όπου και αποστρατεύτηκε. Εξετέλεσε επί σειρά 
ετών Πρόεδρος του Συλλόγου του χωριού μας που τόσο 
αγαπούσε και νοιαζόταν. Ακούραστος, ανήσυχος, δεν έπαυε 
ούτε στιγμή να ενδιαφέρεται για τα κοινοτικά θέματα του 
Σαρανταπόρου, όπως τη διατήρηση και ανάδειξη του Συλ-
λόγου μας. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο και δυσανα-
πλήρωτο κενό τόσο σε μας αλλά κυρίως στην οικογένειά 
του.

Τα θερμά μου συλληπητήρια στη σύζυγό του Ντίνα και 
στα παιδιά του Κώστα και Αντώνη.

Δημήτριος Γιαννουσάς 

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

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο  
Νοσοκομείο. 
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά  
τόπους Νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
ΔημητριοΣ  
ΓιΑΝΝουΣΑΣ.
τηλΕφωΝο: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

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  προ-
σφέρετε  χρήματα  για  την  Εφημερίδα  μας  να  τα  βάζετε  σ’  αυτόν  
τον  λογαριασμό. 
Οικονομική  ενίσχυση  για  την  Εφημερίδα  μας  μπορείτε  να  δίνετε  
και  στα  μέλη  του  Δ. Σ. του  Συλλόγου  για  να  σας  δίδεται  αμέσως  
απόδειξη. 

Σας  ενημερώνουμε  ότι  Μπλόκ  έχουν  οι  εξής  χωριανοί  μας: 
Θάνος Βασίλειος ...................................................τηλ(697 3015409) 
Καστρίτσης Τρύφωνας ............................................. (697 7250896) 
Μπαλτή – Κουτσουμπάνη Ουρανία ..................... (697 3386579)
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)
Σπανός Γιάννης ............................................................ (697 3039002)

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δη-

μοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο 
μέχρι 5 Νοεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο 
κείμενο ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας 
το δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην πε-
ριμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερί-
δα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει 
πριν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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. 

Ανακοινώσεις 
Προέδρου Τ. 
Κ. Νεράϊδας 
Παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι της Τοπικής Κοινότη-
τας Νεράϊδας όπως: 
● Να προσέχουμε πως 
πετάμε τα σκουπίδια 
μας. Τα πληρώνουμε με 
το κιλό και δεν πρέπει να 
ρίχνουμε στους κάδους 
μπάζα. Επίσης συσκευά-
ζουμε καλά τα σκουπίδια 
(δένουμε την πλαστική 
σακκούλα) και μετά την 
πετάμε με προσοχή και 
πάντα μέσα στον κάδο. 
● Δεν πετάμε ποτέ και 
τίποτα στα ρέματα του 
χωριού. Οτιδήποτε έχου-
με για πέταμα τα βγά-
ζουμε στο δρόμο για να 
τα πάρουν. 
● Να διατηρούμε καθαρό 
το Νεκροταφείο. Δεν 
πετάμε τα άδεια πλαστι-
κά μπουκάλια από λάδι 
στο χώρο αλλά μέσα στο 
βαρέλι για να καούν. Στις 
εκταφές να αφήνουμε το 
χώρο όπως τον βρήκαμε 
χωρία σκουπίδια. 
● Να προσέχουμε τα 
φρεάτια των ομβρίων. 
Να διατηρούμε τις σκά-
ρες καθαρές ώστε να πέ-
φτουν μέσα τα νερά. 
● Στις μετακινήσεις μας 
για Καρδίτσα να προ-
τιμάμε το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ. Αν θέλουμε 
να διατηρηθούν τα δρο-
μολόγια πρέπει να ανε-
βαινοκατεβαίνουμε στην 
Καρδίτσα με το λεωφο-
ρείο του ΚΤΕΛ και μόνο 
μ’ αυτό! 
Τα παραπάνω αφορούν 
όλους τους οικισμούς 
μας. 
Σας εύχομαι Καλό Χει-
μώνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 

Το Νέο Δ. Σ. του Συλλόγου μας
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θάνος Βασίλειος του Γεω .................697 3015409
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Μονάντερος Φώτης του Πέτρ .........697 4085254
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ: Κουσάνας Γεώργιος του Ηλ ................697 2287726
ΤΑΜΙΑΣ: Θάνου Χρυσούλα του Ευαγγ.................. 697 6047011
ΜΕΛΟΣ: Κουτσουμπάνης Βάϊος του Στελ ...........693 9534519

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Καστρίτσης Τρύφων του Κων ..................................697 7250896
Μπαλτής Σπύρος του Αθαν ..................................... 697 6922781
Κατσούλης Θεόδωρος του Νικ ...............................697 3846473

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μητσάκης Σταύρος του Νικ .....................................697 2857103
Θάνος Γεώργιος του Κων .......................................... 697 7204565

Είναι τα ίδια μέλη που ήταν και στο προηγούμενο Δ. Σ. 
απλά η Γενική Συνέλευση ανανέωσε για 2 χρόνια την θητεία 
τους. Ευχόμαστε στο νέο Δ. Σ. καλή δύναμη ώστε να συνεχί-
σει να προσφέρει για το καλό του χωριού μας. 

Να αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι! 

Παρατηρούμε 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 ανα-
στήλωση και το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Μελέτη ήδη υπάρχει. Ζητάμε οι 
αρμόδιοι να το προχωρήσουν. 

Oχι σκουπίδια στο Μέγα Ρέμα
   Με λύπη μας επανερχόμαστε για ακόμα μια φορά στο ζή-
τημα αυτό που αμέτρητες φορές έχουμε θίξει μέσα από την 
εφημερίδα μας. Επιτέλους, αγαπητοί χωριανοί, όχι άλλα σκου-
πίδια στο Μέγα Ρέμα. Έλεος! Να κόψουμε επιτέλους αυτό το 
«χούϊ»!   Το χωριό μας είναι γεμάτο κάδους σκουπιδιών του 
Δήμου εδώ και χρόνια. Οτιδήποτε έχουμε για πέταμα να το 
βάζουμε στους κάδους κι αν δεν χωράει μέσα σ’ αυτούς να το 
αφήνουμε δίπλα τους και το απορρηματοφόρο θα το πάρει. 
Είναι πιο κοντά στο σπίτι μας ο κάδος παρά το Μέγα Ρέμα. 
   Όποιος θεαθεί στο εξής να πετάει σκουπίδια στο Μέγα Ρέμα 
το όνομά του θα γραφεί στην εφημερίδα μας να δυσφημιστεί 
διεθνώς! 

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ
του δρομολογίου της Δευτέρας

Όλοι οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας (Νε-
ραϊδιώτες, Σαρανταπορίσιοι και Μεγαλακκιώτες) ζητάμε 

από το ΚΤΕΛ να επανέλθει το δρομολόγιο της Δευτέρας που 
από πέρσι το φθινόπωρο αιφνιδιαστικά και αναίτια κόπηκε. 
Όλοι απαιτούμε να διατηρηθούν τουλάχιστον τα τρία (3) δρο-
μολόγια την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή). Οι 
εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα να πιέσουν για την ανάκλη-
ση της σκληρής και άδικης αυτής απόφασης. 

Η Γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Παρά την αισιοδοξία που όλοι νοιώσαμε με τα σχετικά 
δημοσιεύματα των αρχών Σεπτεμβρίου 2011, για την 

γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι, δυστυχώς αυτή 
ακόμα δεν στήθηκε. Πότε επιτέλους θα στηθεί; Την χρειαζό-
μαστε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση!

Όχι δηλητήρια για τα ποντίκια

Επειδή το καλοκαίρι ψόφησαν πολλές γάτες και σκυλιά χω-
ριανών μας από δηλητήρια που έβαζαν άλλοι χωριανοί 
μας στις αποθήκες τους για να εξολοθρεύσουν ποντίκια, 

αναγκαζόμαστε να θίξουμε το ζήτημα μέσα από την εφημερίδα 
μας. Θερμή παράκληση να μην βάζουμε στο εξής δηλητήρια 
για τα ποντίκια! Όπως μας είπαν αρκεί να βάζουμε όπου αυτά 
υπάρχουν μερικές μπάλες ναφθαλίνη και αυτά θα εξαφανι-
στούν χωρίς παράπλευρες απώλειες. 
Ναφθαλίνη λοιπόν για τα ποντίκια και όχι πλέον δηλητήρια!

Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ φρόντισαν από τώρα να μην κόβεται  
το ρεύμα & το τηλέφωνο με «ψύλλου πήδημα» το χειμώνα;

Η ΔΕΗ φρόντισε για την επισκευή, ενίσχυση ή αντικατάσταση των 
προβληματικών μηχανημάτων της (μετασχηματιστών, πυκνω-

τών, ασφαλειών κ.λ.π.) που σηκώνουν το βάρος της γραμμής από 
Καρδίτσα, Ραχούλα, Αμάραντο, Σαραντάπορα, Μολόχα, Μεγαλάκκο, 
Νεράϊδα, Κουκέϊκα και τώρα πλέον Κλειτσό, Φουρνά, Βράχα; 

Ο ΟΤΕ φρόντισε για την αντικατάσταση, τοποθέτηση νέων με-
γαλύτερων μπαταριών στα μηχανήματά του στη Νεράϊδα ώστε το 
ασύρματο δίκτυό του να αντέχει χωρίς ρεύμα της ΔΕΗ τουλάχιστον 
για 4 μέρες; Για να έχουμε τηλέφωνο σε μια ενδεχόμενη λόγω χιονιού 
4ήμερη διακοπή ρεύματος;

Αυτά τα ζητούσαμε και εγγράφως πρόσφατα αλλά καμιά απάντη-
ση δεν πήραμε. 

Λόγω πληθώρας ύλης…

Λόγω πληθώρας ύλης δεν χώ-
ρεσαν ούτε σ’ αυτό το τεύχος 

και θα δημοσιευθούν στο επόμε-
νο τα παρακάτω κείμενα με τους 
εξής τίτλους: 
● Ποιοί κατοικούσαν στη Μπέσια 
το 1454 κι άλλα ιστορικά για το 
θρυλικό αυτό χωριό.
● Ιστορικά στοιχεία Μοναστη-
ριού μας Σπινάσας (Νεράϊδας) 
συνέχεια. 

● Συμβολαιογραφική πράξη χω-
ριανών μας το 1834.
● Ονόματα 28 χωριανών μας 
αφιερωτών στην Μονή Δουσίκου 
Τρικάλων το 1530 μ. Χ. 
● Ο Μέγδοβας απ’ τη Νευρόπολη 
ως τα Κρεμαστά.
● Ονόματα και στοιχεία χωρια-
νών μας μεταναστών στην Αμε-
ρική μεταξύ 1900 έως 1921. 
● Πώς μας πήρε ο τσιφλικάς της 
Μπέσιας Τσιάπαλος την περιοχή 
«Ξερολάγκαδο». 


