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Υπογράφηκε την Παρασκευή 29 
Μάη 2015 η Σύμβαση εκτέλεσης 

τους έργου Νεράϊδα – Τριφύλλα από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφο-
ρά το εντός Νομού Καρδίτσας τμή-
μα από Νεράϊδα έως Πλατανόρεμα. 
Στη δημοπρασία βγήκε την 
Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 το τμήμα 
Τριφύλλα έως Πλατανόρεμα που 
είναι εντός Νομού Ευρυτανίας 
στο Καρπενήσι. Πέφτει σύ-
ντομα η άσφαλτος σε όλο το 
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα 
του σημαντικότατου οδικού 
άξονα Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα. Θερμά ευχαριστώ απ’ 
όλους μας στον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, 
στον Αντιπεριφερειάχρη 
Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο και 
όλους όσους αγωνίστηκαν (και 
είναι πάρα πολλοί) χρόνια τώρα 
να γίνει ο σημαντικότατος αυτός 
δρόμος.

Περισσότερα στη σελ. 4

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Χωριανοί μας μετανάστες στην Αμερική πρίν ένα αιώνα! 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσουμε, με χαρά 
μεγάλη, τα στοιχεία της πολύχρονης έρευνάς μας. Στις χειρό-

γραφες καταστάσεις του Ηλεκτρονικού Αρχείου «Ellis Island», βρή-
καμε πάνω από 40 ονόματα χωριανών μας και για τους 36 εξ’ αυτών 
πλήρη στοιχεία. Οι δυσκολίες πολλές αλλά τις ξεπεράσαμε και είχαμε 
αποτέλεσμα. Όπως θα δείτε η εργασία δεν είναι ολοκληρωμένη, κα-
θώς πολλούς δεν τους ξέρουμε, για να ολοκληρωθεί πρέπει να μας 
στείλετε στοιχεία για όσους γνωρίζεται, ώστε να συμπληρωθούν τα 
κενά και να ξαναδημοσιευθεί πλήρης ως ελάχιστος φόρος τιμής στους 
ριψοκίνδυνους αυτούς προγόνους μας.

Περισσότερα στις σελίδες 6, 7, 8 και 9.

Από τη Σπινάσα Ευρυτανίας 
μετανάστες στην Αμερική

(1909-1921)

 Καρπενήσι – 
 Λίμνη Πλαστήρα 
● Νεράϊδα – Πλατανόρεμα:  
Υπογραφή Σύμβασης στις 29.5.15 
● Τριφύλλα – Πλατανόρεμα:  
Έγινε η Δημοπρασία στις 9.6.15 
● Νεράϊδα – Μοναστήρι:  
Να βελτιωθεί με χαλίκι ο δρόμος

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

Kαλό Καλοκαίρι

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
● Επίσκεψη μηχανικών στις 6.5.15 

● Να γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα

● Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες

Κλιμάκιο μηχανικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
επισκέφθηκε την Τετάρτη 6 Μάη 2015 τη θέση 
«Ζάχενας» όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα, 

στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της επαρχιακής 
οδού Καρδίτσας – Αγρινίου. Επικεφαλής του κλιμα-
κίου ήταν ο Διευθυντής έργων της Περιφέρειας και η 
αρμόδια μηχανικός του έργου. Έκαναν πάλι κάποιες 
μετρήσεις για να ολοκληρωθεί η μελέτη της Γέφυρας. 

Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες απαιτεί 
όλος ο παραμεγδόβιος κόσμος μετά την απάντηση της 
Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας, πως εκκρεμούν ακόμα 
πολλές μελέτες προς έγκριση. Πότε επιτέλους θα τε-
λειώσουν αυτές οι μελέτες ώστε να προταθεί το έργο 
για ένταξη στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Τομεακό Υπουργείου 
Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; ή μήπως θα ήταν προ-
τιμότερο να δώσετε σύντομα βατότητα στο τμήμα 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα στήνοντας μια μικρή γέφυρα, 
φτιάχνοντας τεχνικά στα ρέματα και χαλικοστρώνο-
ντας το τμήμα; Η υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί! 
Απαιτούμε πρόσβαση, επικοινωνία!

Περισσότερα στη σελ. 5

 Πυρκαγιά «μυστήριο» στις «Βερτσούλες» 

Πολύ προσεκτικούς πρέπει να μας κάνει, και να μας 
βάλει και σε σκέψεις, η πυρκαγιά «μυστήριο» που 

ξέσπασε στα τέλη Απριλίου στις «Βερτσούλες». Ως εκ 
θαύματος γλύτωσε την άνοιξη ο αγαπημένος γενέθλι-
ος τόπος μας από καταστροφή βιβλικών διαστάσεων. 
Παραλίγο να καεί όλο το ελατοσκέπαστο βουνό της 
Μάρτσας.   Περισσότερα στη σελ. 10

Ύδρευση Νεράϊδας SOS

Τάχιστα, μέσω των αγωγών, να έρχεται νερό στο 
Υδραγωγείο Νεράϊδας, απ’ όλες τις πηγές…!!! 
Να γίνει η μετατόπιση του παντού σπασμένου 

αγωγού από Πλατανόρεμα…!!! Να γίνει ο σωλήνας 
στη ράχη «Καληκαρυά»…!!! Να αποκατασταθεί η 
βλάβη εντός του χωριού, στον κεντρικό δρόμο, δίπλα 
στου Ζήση…!!! Άπαντες οι εκλεγμένοι να τα φροντί-
σουν αυτά… εδώ και τώρα…!!!

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Το Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκου 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου ανακοι-

νώνει ότι την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 (πρώτη Κυριακή μετά 
το Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προγραμματισμένη, όπως κάθε 
χρόνο, συγκέντρωση στους Αγίους Αποστόλους Μεγαλάκκου.

Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, χωριανούς και αναγνώστες 
της εφημερίδας μας Καλό Καλοκαίρι. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

 Η εφημερίδα μας σε κρίσιμο σταυροδρόμι 

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση της εφημερίδας μας. 
Το κόστος αυξάνεται συνεχώς ενώ τα έσοδα μειώνονται. Τα 

ταχυδρομεία θέλουν πλέον πολλά χρήματα για να την φέρουν στο 
σπίτι μας. Όσοι έχουν ακόμα την οικονομική δυνατότητα πρέπει 
να βοηθήσουν αλλιώς… 

Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 
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 Ο χορός του Σαρανταπόρου 
Ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου 

και Μεγαλάκκου φέτος θα γίνει την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 
το βράδυ, στην πλατεία του χωριού. Θα υπάρχει η ορχήστρα του 
συγκροτήματος του Γιάννη Γκόβαρη, για χορό και διασκέδαση.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

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! Παρα-
καλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και νέες φωτο-
γραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

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

Ανεπιτήρητα  
βοοειδή πληγή 

για το χωριό μας 
Θερμή παράκληση των 

κατοίκων να δώσει λύση ο 
δήμος 

Πληγή μεγάλη, πρόβλημα, 
μαρτύριο για τους ηλικι-

ωμένους μόνιμους κατοίκους 
του χωριού μας, της Νεράϊδας 
ήταν και τη φετινή άνοιξη, τα 
παρατημένα γελάδια διαφό-
ρων ασυνείδητων. Ακόμα και 
τώρα Ιούνιο μήνα λεηλατούν 
τα χωράφια μας!
Περισσότερα στη σελ. 13.

Όχι Ανεμογεννήτριες 
& Υδροηλεκτρικά στ’ 

Άγραφα!

Το Δίκτυο φορέων & πολι-
τών για την προστασία των 

Αγράφων (όλοι οι Σύλλογοι 
των χωριών μας) αγωνίζεται 
κατά των Ανεμογεννητριών και 
Υδροηλεκτρικών που διάφο-
ρες ιδιωτικές εταιρείες θέλουν 
να κατακλύσουν τον τόπο μας. 
Ευχαριστούμε θερμά το Δ. Σ. 
Καρδίτσας που γνωμοδότησε 
αρνητικά την Πέμπτη 11.6.15. 
Περισσότερα στη σελ. 10.

Το Μοναστήρι μας… η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας)… Το 
παλιότερο μνημείο του χωριού μας… αλλά και ένα απ’ τα παλιότερα όλων των Αγρά-

φων… χτίστηκε πολύ πρίν το 1600 μ. Χ.

Ο χορός της Νεράϊδας 

Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει φέτος, την 

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015, το βράδυ, στην κε-
ντρική πλατεία Νεράϊδας. Προσοχή άλλαξε η ημερο-
μηνία καθώς αυτή τη μέρα μπορούν οι χωριανοί μας 
οργανοπαίχτες Φραγκίσκος και Ηλίας με την παρέα 
τους. Την Κυριακή 16.8.15 το απόγευμα θα γίνει η κα-
θιερωμένη ετήσια Γ. Σ. του Συλλόγου στην πλατεία.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου.
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Τα Χρονικά 
Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος 
Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, 
Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

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

Αποστολή κειμένων προς  
δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα,
klonodesign@gmail.com

 Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης) ........ΕΥΡΩ

1 Βούλγαρης Δημήτριος από Δαμάστα (Λογ. Τράπ. 27.4.15) ..10
2 Βούλγαρης Χρήστος & Βάϊα (753) .................................................20
3 Ζήση - Σούλη Μαρία του Στεφάνου (713) ..................................10
4 Ζήση - Τσελίκου Ελένη του Στεφάνου (714) ..............................10
5 Ζυγούρης Ηλίας Πρόεδρος της Τ. Κ. Μολόχας (837) ...............20
6 Καραμέτος Λάμπρος Μ. Βρύση Λαμίας (1984) .........................30
7 Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλία (Λογ. Τράπ. 26.5.15) ............50
8 Κατσούλης Βασίλης του Δημητρίου (130) ..................................25
9 Μακρής Απόστολος του Δημητρίου (131) .................................50
10 Μαλάμης Σωκράτης του Χριστοδούλου (1982) .......................20
11 Μητσάκης Κων/νος του Νικ. (755).................................................20
12 Μητσάκης Λουκάς του Κων. (754) .................................................20
13 Μητσάκης Χρήστος του Κων. (Αγ. Παρασκ. Λαμίας) (1983) .50
14 Ντερέκας Λουκάς του Δημ. (836) ..................................................50
15 Παπαγεωργίου - Νικιφοράκη Μαρία (Λογ. Τράπ. 21.4.15) ....20
16 Σπανού - Κορνιά Ρούλα του Ευαγγ. (1941) .................................20
17 Σπανού - Τζερέτα Ντίνα του Ευαγγ. (1940) .................................20
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους απανταχού της γής πατριώ-
τες μας που βοηθάνε οικονομικά.

Ανταποκρινόμενος στην παράκληση 
αναγνωστών της εφημερίδας, νο-
σταλγών του παρελθόντος, για να 

γράψω «κάτι απ’ τα παλιά», θα σας μεταφέ-
ρω περίπου εκατό χρόνια πίσω, με την ιστο-
ρία που θα σας περιγράψω, όπως ακριβώς 
μας την διηγήθηκε ο μακαρίτης Απόστολος 
Λυρίτσης (Αποστολιάς) από το Μεγαλάκκο.

Στο δρόμο από τα «Δημαίϊκα» προς τη 
«Βλάχα», εκεί στο «Διάσελο», που τελειώνει 
η κτηματική περιφέρεια, σε ένα Λυριτσέϊκο 
χωράφι «στης Βαβάς» ήταν ένα καλοκαιρινό 
βράδυ μια μεγάλη παρέα τσοπάνηδων διαφό-
ρων ηλικιών. Μεταξύ των μεγάλων σε ηλι-
κία ο Λουκάς Ντερέκας, μεταξύ των νεαρών 
ο Απόστολος Λυρίτσης. Έστειλαν οι μεγάλοι 
τον νεαρό τότε Αποστολιά μαζί με κάποιον 
άλλο νεαρό, που δεν θυμούμαι το όνομά του, 
να κόψουν καλαμπόκια για να ψήσουν, από ένα 
χωράφι του Γιώργου Δήμου (του «Κοφινά») 
στη θέση «Πλάτανος», λίγο πιο κάτω από τα 
σπίτια τα Δημαίϊκα αριστερά από το δρόμο 
όπως ανεβαίνουμε για τα σπίτια. Πήραν το 
δρόμο από το Διάσελο προς τα «Δημαίϊκα» 
και εκεί στης «Ξενογιάννενας», που ο δρό-
μος διασταυρώνεται με το δρόμο από του 
«Μπουκουβάλα» προς το Μεγαλάκκο, έστρι-
ψαν προς τα κάτω. Όταν όμως έφτασαν πιο 
πάνω από τα «Μακρυγιαναίϊκα» τα σπίτια και 
έπρεπε να στρίψουν αριστερά και μέσα από 
ένα Μοναντερέϊκο χωράφι να φτάσουν στον 
«Πλάτανο», θυμήθηκαν ένα περιστατικό που 
είχε συμβεί λίγες μέρες πρίν και φοβήθηκαν 
να προχωρήσουν. Το περιστατικό αυτό έχει ως 
εξής: 

Ο «Κοφινάς» φύλαγε ένα βράδυ με το 
όπλο να σκοτώσει έναν ασβό που πήγαινε τη 
νύχτα και του έτρωγε το καλαμπόκι. Πέρασε 
όμως διερχόμενος από εκεί ο Θέος Λυρίτσης. 
Μόλις άκουσε το θόρυβο ο «Κοφινάς» έριξε 
μια τουφεκιά προς τα εκεί αλλά ευτυχώς δεν 
τον πέτυχε.

Σταμάτησαν λοιπόν ο Αποστολιάς με τον 
άλλο νεαρό και σκέφτηκαν πού αλλού θα εύ-

ρισκαν καλαμπόκια εκτός από τον «Πλάτανο» 
του «Κοφινά», μην τυχόν παραφυλάει εκεί για 
τον ασβό και τους τουφεκίσει. Την πιο σίγου-
ρη λύση που βρήκαν ήταν να κόψουν καλα-
μπόκια από το χωράφι του Λουκά Ντερέκα 
πιο κάτω από τη «Βρύση του Λουκά» στο 
Μεγαλάκκο.

Πήγαν και έκοψαν εβδομήντα καλαμπόκια, 
από μια πατωσιά στην άκρη στο ρέμα, μεγάλα 
και θροφανά που τα φώκια τους ήταν χοντρά 
και στην κορυφή είχαν κάτι μύτες προς τα έξω 
(γερά καλαμπόκια με αυτιά έλεγαν γι’ αυτό το 
είδος τα καλαμπόκια) ενώ τα καλαμπόκια από 
τον «Πλάτανο» του «Κοφινά», που το έδαφος 
ήταν διαφορετικό (ήταν γλίνα) είχαν λεπτό-
φλουδα φώκια σαν αυτά που χρησιμοποιού-
σαν οι καπνιστές για να στρίβουν το τσιγάρο, 
αντί για τσιγαρόχαρτο. 

Όταν πήγαν επάνω στο «Διάσελο», στην 
αρχή τους συνεχάρησαν οι άλλοι, όταν είδαν 
γεμάτους τους τροβάδες. Μετά όμως που εί-
δαν τα καλαμπόκια κατάλαβαν ότι δεν ήταν 
από τον «Πλάτανο» του «Κοφινά». Στις κατ’ 
επανάληψη ερωτήσεις αυτοί ισχυρίζονταν ότι 
τα έκοψαν από τον «Πλάτανο» του «Κοφινά». 
Ο Λουκάς Ντερέκας αφού περιήλθε νοερά σε 
όλα τα πιθανά κτήματα που θα μπορούσαν να 
κόψουν καλαμπόκια πείσθηκε πως αυτού του 
είδους τα καλαμπόκια μόνο από το συγκεκρι-
μένο δικό του κτήμα θα μπορούσε να είναι. 
Αφού έφαγε αρκετά και τον ανάψανε ρου-
φούσε κάπου - κάπου νερό από τη φτσέλα και 
ξανάτρωγε και μονολογούσε… «με ρημάξατε 
απόψε κερατάδες». 

Την άλλη μέρα αφού έβαλε τα γίδια του 
στο στάλο (στα «Σκλήθρα») και τα άρμεξε, 
πήγε στο σπίτι του, άφησε τον τροβά του και 
το με αρβάλι κακάβι με το γάλα και πήγε κατ’ 
ευθείαν στο καλαμπόκι, εκεί κάτω που κατά τη 
δεκαετία του πενήντα, ο Γιώργος Μαργαρίτης 
έκανε και πάλι το νερόμυλο. 

Μέτρησε και βρήκε ότι έλειπαν εβδομήντα 
καλαμπόκια!

Παπα-Σεραφείμ Ζήσης 

 Κάτι απ’ τα παλιά…
Οι τσοπάνηδες και τα καλαμπόκια

ΝΕΡΑΪΔΑ
Νεράϊδα όμορφο χωριό
δεν σε χορταίνω δεν βαστώ
λίγο να σ’ αντικρύσω
τη χάρη σου να ζήσω.

Πάνω η Μάρτσα η ψηλή
αγέρωχη ως την κορφή
φυσάει ο ελατιάς της
η χάρη κι αρχοντιάς της.

Νεράϊδα με τις βρύσες σου
τα γάργαρα νερά τους 
ξένους και ντόπιους ξεδιψούν
σε κάθε πέρασμά τους.

Νεράϊδα με τις εκκλησιές
να έχεις όλες τις ευχές
έτσι όπως σ’ αγκαλιάζουν
τα χώματά σου αγιάζουν

Γεώργιος Η. Κουσάνας 

Ενημερωτική Ιστοσελίδα 
της Ευρυτανίας: 
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Προκηρύσσεται η 
ασφαλτόστρωση 

του δρόμου 
Σπίτι Διαβάτη - 
Πλατανόρεμα 

Η Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας, ύστερα από 
την Απόφαση 449/22-4-
2015 µε την οποία εγκρί-
θηκαν τα τεύχη δηµοπρά-
τησης για την εκτέλεση του 
Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
Α Σ Φ Α ΛΤ Ο Σ Τ Ρ Ω Σ Η Σ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΙΤΙ 
∆ΙΑΒΑΤΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» προϋπολο-
γισµού 200.000 ΕΥΡΩ µε το 
ΦΠΑ,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε I
 ∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγω-
νισµό µε σφραγισµένες προ-
σφορές για την εκτέλεση του 
παραπάνω Έργου.
Ο διαγωνισµός θα γίνει 
από αρµόδια Επιτροπή στις 
9/06/2015, ηµέρα Τρίτη, 
στις 10 το πρωί (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών), 
στα Γραφεία της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων που έχει 
έδρα στο Καρπενήσι (οδός 
Κατσαντώνη 2).
Το έργο προϋπολογισµού 
200.000 ευρώ µε το ΦΠΑ 
χρηµατοδοτείται από 
Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566, µε 
υπάρχουσα πίστωση 100.000 
€ για το έτος 2015.
Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται στα γραφεία της 
∆.Τ.Ε., οδός Κατσαντώνη 2, 
Καρπενήσι, 36100, τηλέφωνο 
2237352401, όπου και διατί-
θενται τα Συµβατικά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης µέχρι και την 
Πέµπτη 4/6/2015. 

Χωριανός μας πήρε 
θεατρικό βραβείο

Ο Βάϊος Σπανός, γιός της Ευαγγελής και του 
Κων/νου Σπανού από το Σαραντάπορο της Τ. Κ. 
Νεράϊδας (εγγονός των αείμνηστων Ελένης και 
Βάϊου Σπανού), κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού 
ρόλου του «Δόν Καμίλο» στο έργο «Δόν Καμίλο», 
το οποίο παρουσίασε η Θεατρική Ομάδα του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο 31ο 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 
Καρδίτσας, που διεξήχθη από 20 έως 29 Μαρτίου 
2015.Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, διότι 
διαγωνίστηκαν 8 θεατρικές ομάδες, οι οποίες επιλέχτηκαν ανάμεσα από 23 που δήλωσαν συμμετοχή 
από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό χωριανό μας Βάϊο με τις ευχές μας για καλή σταδιοδρομία στον 
χώρο του θεάτρου.

Στιγμιότυπο από την θεατρική παράσταση που 
βραβεύτηκε ο χωριανός μας Βάϊος Κ. Σπανός. 

ΚΛΈΑΡΧΟΣ  
Ν. ΚΑΤΣΟΎΛΗΣ 

Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Λητώ – Ιασώ – Μητέρα – Γαία

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Αθήνα: Φειδιππίδου 8 /  
Τηλ. : 210 7714391

Καρδίτσα: Γρ. Λαμπράκη 17 /  
Τηλ. 2441 0 73736 
Κιν. : 694 4771555 

Email: k_katsoulis@yahoo.com 
* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΚΟΥΤΗΣ

Ειδικός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος 
ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και 

στις αισθητικές επεμβάσεις στο Καθολικό Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Aggotrino e Gemalli της Ρώμης. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1, ΠΛΑΤΕΊΑ ΔΟΥΡΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΊ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7784701. 

* Ο Βαγγέλης είναι γυιός της Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή

Ελένη Β. Σδράκα 
ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΠΑΘΌΛΌΓΌΣ 
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελήτρια Α’ Παθολογικής Κλινικής 
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

Ιατρείο: Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου 
Τηλ.: 215 5255842 Κιν.: 697 3531577 e-mail: esdr@live.com 

* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή των αείμνηστων Σοφίας 
και Κώστα Θώμου). 



 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Όλγα και ο Γιάννης Καραμέτος, γιός 
της Βάϊας και του Αναστασίου (Τάσου) 
Καραμέτου, απέκτησαν κοριτσάκι (το 
δεύτερο παιδί τους) την Πέμπτη 26 
Μαρτίου 2015, στην Καρδίτσα όπου και 
διαμένουν.
● Ο Θανάσης και η Βασούλα 
Καπνογιάννη - Δαβουδάνη, κόρη του 
Φώτη και της Σπυριδούλας Μητσάκη – 
Καπνογιάννη (εγγονή των αείμνηστων 
Βασιλικής και Τάκη Μητσάκη), απέκτη-
σαν κοριτσάκι (το πρώτο παιδί τους) την 
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στις Φέρες του 
Έβρου όπου εργάζονται και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
● Ο Χρήστος και η Ράνια (Ουρανία) 
Καραμέτου – Κοτζαφίλιου, κόρη της 
Νίκης και του Βασίλη Καραμέτου, (εγ-
γονή των αείμνηστων Ταξιαρχίας και 
Νικολάου Καραμέτου), βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους, με το όνομα Χριστίνα, την 
Κυριακή 7 Ιουνίου 2015, στον Ι. Ν. Αγ. 
Νεομαρτύρων, στην Πτολεμαΐδα όπου και 
διαμένουν.
● Η Καλλιόπη και ο Κώστας Κατσούλης 
γιός της Τασίας και του Νίκου Κ. 
Κατσούλη (εγγονός των αείμνηστων 
Αγαπούλας και Κώστα Ν. Κατσούλη), 
βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα 

Νίκος, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, 
στο Λαγονήσι, διαμένουν στο Κορωπί 
Αττικής.
● Η Βιργινία Γεροκώστα, κόρη της 
Βασιλικής και του Δημήτριου Γεροκώστα 
και ο Γεώργιος Καραμέτος, γιός της 
Ελισάβετ και του Ηλία Καραμέτου, βάπτι-
σαν το αγοράκι τους με το όνομα Άγγελος, 
την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 στο Πόρτο 
Ράφτη, όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ 
● Ο Στέφανος Θάνος, γιός της Μαρίας 
και του Αποστόλη Θάνου από τα 
Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας, και η 
Περσεφόνη Ζάγκου, παντρεύτηκαν την 
Κυριακή 14 Ιουνίου 2015, στον Ι. Ν. Αγίου 
Νικολάου στο Καρποχώρι Καρδίτσας. 
● Η Δανάη Σπανού, κόρη της Μαίρης και 
του Χριστόδουλου Σπανού (εγγονή του 
αείμνηστου παπα-Κώστα Σπανού), και ο 
Μιχάλης Μπαλαντίνος από τα Χανιά, 
παντρεύτηκαν την Κυριακή 21 Ιουνίου 
2015, στον Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων στα 
Χανιά της Κρήτης. Την ίδια μέρα βάπτι-
σαν και το μωρό τους. 
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε η Αλέξω Βούλγαρη, σύζυ-
γος του μακαρίτη Ρίζου Βούλγαρη (κόρη 
του αείμνηστου Γιώργου Καραμέτου 
«Λούμπα») και μητέρα της Βασιλικής, της 
Ειρήνης, του Γιώργου, της Κωσταντίας 
και του αείμνηστου Τάκη, σε ηλικία 95 
ετών (γεννηθείσα το 1920), το Σάββατο 
28 Μαρτίου 2015, στο Ρούσσο και η κη-
δεία έγινε την Κυριακή στη Νεράϊδα.
● Πέθανε ο Δημήτριος (Μήτσιος) 
Ντούσικος εκ Φουρνάς γνωστός όλων μας 
που είχε όταν πηγαίναμε στο Γυμνάσιο 
«σπαστήρες» χαλικιών στο Βελούχι, φορ-
τηγά κ.λ.π. μηχανήματα, πατέρας του 
Βαγγέλη, σε ηλικία 76 ετών, την Πέμπτη 
12 Μαρτίου 2015, στη Φουρνά όπου και 
έγινε η κηδεία την επομένη.
● Πέθανε ο Ιωάννης Ζούμπος εκ 
Δομιανών πρόεδρος για δεκαετίες του 
Συλλόγου Δομιανών, καθώς και της 
Ένωσης Ευρυτάνων Επιστημόνων και της 
Πανευρυτανικής Ένωσης και αναγνώστης 
της εφημερίδας μας, σε ηλικία 82 ετών, 
την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, στην 
Αθήνα όπου διέμενε και η κηδεία έγινε 
την επομένη στο Νεκροταφείο Σταμάτας 
Αττικής.

● Πέθανε η Ανδριανή σύζ. Νικολάου 
Χριστοδουλιά εκ Φουρνά (ενός εκ των 
ιδιοκτητών του Κύφου) σε ηλικία 87 
ετών, την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 στην 
Αθήνα όπου έγινε και η κηδεία την επομέ-
νη στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
● Πέθανε ο Δημοσθένης (Δήμος) 
Σωτηρλής εκ της Αγίας Αγάθης 
Καροπλεσίου, γυιός του Σεραφείμ, και 
αδελφός του Νίκου, υπάλληλος του δήμου 
Καρδίτσας, σε ηλικία 52 ετών, αιφνιδίως 
την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 (της 
Ζωοδόχου Πηγής το βράδυ) και η κηδεία 
του έγινε την επομένη στο Καροπλέσι. 
● Πέθανε η Στεφανία Αρβανίτη, σύζυ-
γος του Ηλία Αρβανίτη από τα Κουκέϊκα 
Καροπλεσίου, και μητέρα του Λουκά, του 
Χρήστου και του αείμνηστου Γιώργου, σε 
ηλικία 86 ετών, την Δευτέρα 27 Απριλίου 
2015 και η κηδεία έγινε την επομέ-
νη στο Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής 
Καρδίτσας.
● Πέθανε ο Παναγιώτης Γιαννουσάς, 
σύζυγος της Κωσταντίας (το γένος 
Καραβάνα), και πατέρας της Μαρίας 
και του Γιώργου, σε ηλικία 98 ετών, την 
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, στην Καρδίτσα 
όπου έγινε και η κηδεία την επομένη 
στο Κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής 
Καρδίτσας. 
Θερμά Συλλυπητήρια.
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 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Η Ελευθερία Σπανού – Κορνιά, από τη Σάμο, προσέφερε το 
ποσό των 20 ευρώ (αριθ. απόδ. 1943) για την εφημερίδα μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην των Γονέων της 
και του αδελφού της, Μαρίας, Ευαγγέλου και Κων/νου Σπανού.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Η Ελίζα Καραβάνα-Σπαθάρου, προσέφερε το ποσό των 20 
ευρώ, εις μνήμην των γονέων της Σοφίας και Δημητρίου 
Καραβάνα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του 
χωριού μας. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΤΑ “HONDOS CENTER” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Οι Αδελφοί Χόντου, ιδιοκτήτες των γνωστών μας πολυκαταστη-
μάτων “Hondos Center”, καταγόμενοι από το γειτονικό μας χωριό 
Άγραφα, προσέφεραν το ποσό των 150 ευρώ (αριθ. απόδ. 447), 
για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Ο Λουκάς Ντερέκας προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 17) για τις εργασίες ανακαίνισης της εκκλησίας των Αγίων 
Ταξιαρχών, στο Κοιμητήριο Νεράϊδας, εις μνήμην της Ευτυχίας 
Ηλία Φραγκάκη, (κόρης των αειμνήστων Ασπασίας και Φώτη 
Σαμαρά στον Κλειτσό). Η Ασπασία «Πασιώ» ήταν κόρη του 
Νικολάου και της Ελένης Χαλάτση - Ζήση «Βασιλονίκαινας», 
που ήταν αδελφή της μητέρας του Λουκά, της Αννέτας Χαλάτση 

- Ντερέκα.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
και μέσα από την εφημερίδα 
μας όλους όσους μου συμπα-
ραστάθηκαν στην περιπέτεια 
της υγείας μου που είχα πρό-
σφατα. Η συμπαράσταση 
όλων σας ήταν συγκινητική 
και μου έδινε δύναμη στις 
δύσκολες ώρες που περνού-
σα. Να ξέρετε πως αυτό ήταν 
πολύ σημαντικό για εμένα. 
Σας ευχαριστώ όλους θερμά. 
Να είστε όλοι σας καλά, πά-
ντα με υγεία. 

Τρύφωνας Καστρίτσης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

H Βασιλική Δ. Δήμου (σύζυγος του αείμνηστου ταχυδρόμου Δημ. 
Δήμου) προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 21) για 
εργασίες στην εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών, στο Κοιμητήριο 
Νεράϊδας, σε μνήμη των ανηψιών της Βασιλείου Φώτη Σαμαρά 
και Ευτυχίας Ηλία Φραγκάκη, (παιδιά των αειμνήστων Φώτη 
και Ασπασίας Σαμαρά). Η Ασπασία, αδελφή της Βασιλικής 
Δήμου, ήταν 9 αδέλφια και παιδιά του Νικολάου και Ελένης Ζήση 
(Βασιλονίκαινας).
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Η Ντίνα Σπανού – Τζερέτα, από τη Σάμο, προσέφερε το ποσό των 
20 ευρώ (αριθ. απόδ. 1942) για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην των Γονέων της και του 
αδελφού της, Μαρίας, Ευαγγέλου και Κων/νου Σπανού.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡEΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΑΓΊΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ

Για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του χωριού 
μας, του Ι. Ν. Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, οι κάτωθι 

προσέφεραν τα εξής ποσά:
● Θάνος Γεώργιος του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ (αριθ. απόδ. 18), εις μνήμην Γονέων, αδελφών, 
συγγενών.
● Δάφνη Ανυφαντή, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 20), εις μνήμην του συζύγου της Αθανασίου Ανυφαντή.
● Νικολάου Γεώργιος, σύζ. Βασιλικής Ρ. Βούλγαρη, 
προσέφερε το ποσό των 10 ευρώ (αριθ. απόδ. 19), εις μνήμην 
Γονέων, αδελφών, συγγενών.
● Γεώργιος Καραμέτος, του Δημητρίου (εγγονός Αντιγόνης), 
προσέφερε το ποσό των 10 ευρώ, εις μνήμην της Λευκοθέας 
Καραμέτου. 
● Η Μαρία Ζήση – Σούλη, προσέφερε το ποσό των 10 ευρώ, 
εις μνήμην των γονέων της, Δήμητρας και Στεφάνου Ζήση.
● Η Ελένη Ζήση – Τσελίκου, προσέφερε το ποσό των 10 
ευρώ, εις μνήμην των γονέων της, Δήμητρας και Στεφάνου 
Ζήση.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

 ΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο αγαπητός χωριανός μας Δημήτριος Ν. Καραμέτος (με την ιδι-
ότητα του Επίτιμου Προέδρου Εφετών) εξελέγη Πρόεδρος του 

Δ. Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών λειτουργών Ελλάδας 
και Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στις πρόσφατες 
εκλογές του Συλλόγου αυτού. 
Η ένωση περιλαμβάνει όλους τους συνταξιούχους Δικαστικούς 
λειτουργούς ήτοι: των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 
Κράτους, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, και του κύριου 
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως επίσης 
και τους δικαιούχους των συντάξεων των αποβιωσάντων δικαστι-
κών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
που είναι κατά κύριο λόγο οι δικαιούχες χήρες.
Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους μας στον αγαπητό χωριανό μας 
Δημήτρη Ν. Καραμέτο για την εκλογή του αυτή. Είναι μεγάλη τιμή 
για το χωριό μας, την Νεράϊδα, ένα άξιο τέκνο της να έχει εκλεγεί σ’ 
αυτή τη θέση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

 Ο ΨΑΛΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ 

Ολοι γνωρίζουμε πλέ-
ον τον αγαπητό μας 
Σωτήρη Λάππα που 

ψάλλει στις εκκλησίες μας 
κάθε φορά που λειτουρ-
γεί ο ιερέας μας βοηθώντας 
τον. Όλο το φετινό χειμώ-
να τον πέρασε διαμένο-
ντας μόνιμα στο κελί του 
Μοναστηριού μας. Προσέχει 
το Μοναστήρι, φροντίζει το 
χώρο και κάθε Κυριακή και 
γιορτή έρχεται στη Νεράϊδα 
ή στα Σαραντάπορα ξελει-
τουργώντας τον παπα-Σω-
τήρη. Καλός άνθρωπος που 
διατηρούσε στην πόλη της 
Καρδίτσας ξυλουργικό ερ-
γαστήριο, χτυπημένος από 
την κρίση πήρε την απόφα-
ση να εγκατασταθεί μόνιμα 
στο Μοναστήρι μας. Ήδη 
έφτιαξε μαντρί να διατηρεί 
5 κότες και μια γίδα, φυτεύ-
οντας κι ένα μικρό κήπο. 
Ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος 
το χειμώνα καθώς για πρώτη 
φορά ο δρόμος στα Προσήλια 
ήταν κλειστός και με το Ι.Χ. 
του αναγκαζόταν να διανύει 
5πλάσια διαδρομή για να έρ-
χεται στο χωριό μας. Καλός 
άνθρωπος αγαπητός απ’ 
όλους μας τον ευχαριστούμε 
όλοι ιδίως οι μόνιμοι κάτοι-
κοι. 

 Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε τους ανώνυμους χωριανούς μας, που αφιλοκερδώς 

καθαρίζουν κάθε χρόνο, ώστε να είναι σε καλή κατάσταση, τον χώρο 
του Νεκροταφείου Νεράϊδας, τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού 
Σχολείου Νεράϊδας και του Αγροτικού Ιατρείου Νεράϊδας, τα εξωκλήσια 
μας, τους δρόμους του χωριού μας, τις παραδοσιακές βρύσες του χωριού 
μας κι άλλους δημόσιους χώρους. Μέσα απ’ την εφημερίδα μας τους λέμε 
χίλια μπράβο και θερμά ευχαριστώ, καλώντας και άλλους χωριανούς μας 
να προσφέρουν αφιλοκερδώς σε αυτά καθαρίζοντας ο καθένας τουλάχιστον 
την γειτονιά του. Οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες και αν δεν τα κάνουμε 
αυτά μόνοι μας δεν πρόκειται να τα κάνουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι… 



Υπογράφηκε την 
Παρασκευή 29 Μάη 2015 
η Σύμβαση εκτέλεσης τους 

έργου Νεράϊδα – Τριφύλλα από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορά 
το εντός Νομού Καρδίτσας τμήμα 
από Νεράϊδα έως Πλατανόρεμα. 
Στη δημοπρασία βγήκε την Τρίτη 
9 Ιουνίου 2015 το τμήμα Τριφύλλα 
έως Πλατανόρεμα που είναι εντός 
Νομού Ευρυτανίας στο Καρπενήσι. 
Πέφτει σύντομα η άσφαλτος σε 
όλο το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα 
του σημαντικότατου οδικού 
άξονα Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα. Θερμά ευχαριστώ απ’ 

όλους μας στον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, στον 
Αντιπεριφερειάχρη Καρδίτσας 
Βασίλη Τσιάκο και όλους όσους 
αγωνίστηκαν (και είναι πάρα πολ-
λοί) χρόνια τώρα να γίνει ο σημα-
ντικότατος αυτός δρόμος

Ευχάριστες εξελίξεις έχουμε για 
την ολοκλήρωση του σημαντικό-
τατου οδικού άξονα Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα καθώς σύντο-
μα ασφαλτοστρώνεται το τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα και θα υπάρ-
χει συνεχόμενα άσφαλτος από το 
Καρπενήσι μέχρι το χωριό μας, τη 
Νεράϊδα. Συγκεκριμένα με δελ-
τίο τύπου ενημερωθήκαμε πως 
την Παρασκευή 29.5.15 υπογρά-
φηκε η Σύμβαση εκτέλεσης του 
έργου Νεράϊδα – Τριφύλλα 
και άμεσα ξεκινούν οι εργα-
σίες ασφαλτόστρωσής του. 
(Ολόκληρο το Δ. Τ. σε ξεχω-
ριστό κείμενο). Η σύμβαση αφορά 
το εντός Νομού Καρδίτσας τμήμα 
μήκους 6.100 μ. από τη Νεράϊδα 
μέχρι το Πλατανόρεμα όπου τα 
όρια των δυο Νομών. Να θυμί-
σουμε πως η επαναδημοπράτη-
σή του έγινε στις 10.2.15 με προϋ-
πολογισμό 1.200.000 € και το έργο 
ανέλαβε η Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΚ 
Α.Ε.» (Γριβέλλας Αθανάσιος & 
Σταμογιώργος Θωμάς), που έχει 
έδρα την Καρδίτσα, με έκπτωση 
39%, άρα θα δουλευτεί το ποσό 
των 732.000 € σε αυτό το τμήμα. 

Η δεύτερη ευχάριστη εξέλι-
ξη είναι πως έγινε η δημοπρα-
σία την Τρίτη 9.6.15 από την 
Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας 
στο εντός νομού Ευρυτανίας 
τμήμα μήκους 1.395 μ. 
από Σπίτι Διαβάτη 
(Τριφύλλα) μέχρι 
Π λ α τ α ν ό ρ ε μ α 
(όρια Νομών) 
με προϋπολο-
γισμό 200.000 
€. Κατατέθηκαν 
9 προσφορές και το έργο 

ανέλαβε η καρπενησιώτικη τεχνική 
εταιρεία «Βαξεβάνος» (Βαξεβάνος 
Θεόδωρος), με έκπτωση 37%. 
(Ολόκληρη η ανακοίνωση της δη-
μοπρασίας σε άλλο κείμενο). Το 
τμήμα αυτό δεν έχει υποστεί ζημιές 
και είναι έτοιμο για άσφαλτο. 

Στο εγκαταλειμμένο και πο-
λύπαθο αυτό τμήμα Νεράϊδα – 
Τριφύλλα του σημαντικότατου οδι-
κού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα πολλά πράγματα πρέπει 
να γίνουν και ο φόβος όλων μας 
είναι λόγω της μεγάλης έκπτωσης 
μήπως δεν γίνουν…!!! 

● Κατ’ αρχήν επειγόντως πρέ-

πει να βγεί στην άκρη ο αγωγός 
«σουρωτήρι» ύδρευσής μας από 
Πλατανόρεμα μέχρι Νεράϊδα σε 
μήκος 4.000 μέτρων. Και μετά να 
αρχίσουν τα έργα της ασφαλτό-
στρωσης. Περιμένουμε την άσφαλ-
το δεκαετίες και θα είναι έγκλημα 
να αρχίσουν σκαψίματα μόλις πέ-
σει. Ήδη ο πρόεδρος έστειλε έγγρα-
φο στην Περιφέρεια για να μετατο-
πιστεί ο αγωγός με νέο στην άκρη 
του δρόμου. (Η Περιφέρεια δίνει 

χρήματα για τέτοια 
έργα 

όπως θα δούμε σε ξεχωριστό κείμε-
νο). Οι ενέργειες και η πίεση πρέπει 
να ενταθεί για το ζήτημα αυτό κα-
θώς έπρεπε ήδη να είχε γίνει και τα 
χρονικά περιθώρια στενεύουν. 

● Με τη θεομηνία της 1.2.15 το 
τμήμα καταστράφηκε ολοσχερώς 
σε όλο το μήκος του. Φωνάζαμε 
εμείς συνέχεια αλλά κανένας δεν 
έδινε σημασία. Φωνάζαμε τουλάχι-
στον μια φορά το χρόνο τα μηχανή-
ματα της Νομαρχίας να καθαρίζουν 
καλά όλο το οδόστρωμά του σε όλο 
το μήκος και πλάτος του. Έτσι θα 
λειτουργούσαν και τα αυλάκια του 
και τα τεχνικά του και οι δύο λωρί-
δες του. Αλλά δυστυχώς από το κα-
λοκαίρι του 2011 που ο τότε εργο-
λάβος σταμάτησε τα έργα ποτέ δεν 
καθαρίστηκε καλά αυτός ο δρόμος 
όπως προαναφέραμε. Έτσι λοιπόν 
με τη θεομηνία το οδόστρωμά του 
έγινε ένα ρέμα σε όλο το μήκος 
του… τα χαλίκια παρασύρθηκαν… 
αλλά και τα νερά έκαναν ζημιές 
σε χωράφια καθώς δεν πήγαιναν 
στα ρέματα αλλά ανεξέλεγκτα στις 
πλαγιές… όπως στον ΑηΘανάση 
όπου οι καταστροφές στα από κάτω 
χωράφια προκαλούν δέος…!!! 

Τα μπετά των τεχνικών και 
των ρείθρων έχουν κοπρίσει όλα, 
(σίγουρα λόγω προβληματικών 
υλικών) και πρέπει όλα να ξανα-
γίνουν εξ’ αρχής. Μετρήσαμε τις 
αποστάσεις για να ξέρετε για ποιές 
θέσεις μιλάμε. Σε παρένθεση λοι-
πόν βάζουμε το πόσα μέτρα είναι η 
θέση από την Παπαδόβρυση, (όπου 
το τέλος της υπάρχουσας ασφάλ-
του). 

● Αμέσως μετά την 
Παπαδόβρυση και σε μήκος περί-
που 50 μέτρων πρέπει να γίνει τοι-
χίο από πάνω ύψους τουλάχιστον 
1 μέτρο για να αποκατασταθούν 
και οι δύο λωρίδες. Λίγα μέτρα πιο 
πέρα συναντάμε το πρώτο τεχνι-
κό (105 μ.) μόλις βγαίνουμε από 

την Νεράϊδα που έγινε 
σε λάθος θέση και 

απόδειξη αυτού 
είναι το ότι τα 
νερά σχηματί-
ζουν εκεί μια 
λίμνη αφού 

δεν μπορούν να 
πέσουν μέσα στην 

τρύπα του τεχνι-
κού. Να φροντίσε-

τε να αλλάξει κάτι 
εκεί. Τόσο στη ράχη 
«Καλλικαρυά» (225 μ.) 
όσο και στην πάνω ράχη 
«Κουτσοχέρι» (1.005 μ.) 
πρέπει να γίνει τεχνικό 

ώστε τα νερά των βροχών 
να κυλάνε εκεί που αιωνί-

ως κυλούσαν. Ολόραχα. Στη 
ράχη «Καλληκαρυά» 
(272 μ.) επίσης η εται-
ρεία δεν αποκατέστη-
σε ακόμα το δίκτυο 

ύδρευσης που έρχεται 
από «Χαλικόβρυση» 
το οποίο έσπασε κατά 

την διαπλάτυνση κι 
ακόμα δεν έγινε. 
Ο νέος εργολάβος 
να το φτιάξει επει-

γόντως πρίν πέσει η 
άσφαλτος. Στο ρέμα 
της «Παπαδιάς» 

(1.480 μ.) κάτω 
από το υδραγω-
γείο, το τεχνικό 

έγινε μικρό και 
με πολλές κακο-

τεχνίες, βούλωσε 
και καταστράφηκε ο δρό-

μος και όλη η περιοχή μέχρι τον 
ΑηΘανάση. Αυτό το τεχνικό πρέ-
πει να ξαναγίνει απ’ την αρχή με-
γαλύτερο και σωστά. Στη «Χούνη» 
(1.950 μ.) η διαπλάτυνση δεν έγινε 
σωστά, πέφτουν συνεχώς βρά-
χια και κινδυνεύουν τα σπίτια από 
κάτω, εδώ πρέπει ο εργολάβος να 
πάρει κι άλλο τόπο από την πλαγιά 
για να μην είναι αυτή «μαχαίρι» 
αλλά να έχει τη σωστή κλήση. Στη 
«Φτερόλακκα» (2.300 μ.) μετά 
τις κεραίες πρέπει επίσης να γί-
νει ένα τεχνικό να φεύγουν κάτω 
τα νερά και να μην περνάνε πάνω 
απ’ το χωριό. Το τεχνικό μεταξύ 
«Δραμπάλας» και ράχη «Πλάκες» 
(3.215 μ.) που προκάλεσε την κα-
τολίσθηση από κάτω πρέπει να 
αχρηστευτεί, να το κλείσετε και τα 
νερά να έρχονται με το αυλάκι στο 
ρέμα «Πλάκες». Το βούλιαγμα που 
έγινε κάτω από την διασταύρωση 
για ΑηΛιά (4.380 μ.) όπου η μια 
λωρίδα κόπηκε να αποκατασταθεί 
με τοιχίο από κάτω. Το τεχνικό 
στου «Κακοδημάκη» βούλωσε 
και τα νερά κατέστρεψαν το δρόμο 
μέχρι τη «Δραμπάλα». Βούλωσε 
επίσης και το τεχνικό γεφυράκι 
στο «Πλατανόρεμα» και τα νερά 
κατέστρεψαν το δρόμο μέχρι τη 
«Ζαχαριά». Όλα αυτά πρέπει να 
αποκατασταθούν. 

● Το τμήμα Γιαννουσέϊκα – 
Διασταύρωση Νεράϊδας (μήκους 
7.080 μέτρων) του οδικού άξονα 
Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα 
σύμφωνα με την πρόσφατη απά-
ντηση της Νομαρχίας Καρδίτσας 
προτάθηκε στην τροποποίηση του 

προγράμματος ΕΑΠΝΑ/2, με προ-
ϋπολογισμό 1.800.000 €. Μεγάλες 
καταστροφές έγιναν με τη θεο-
μηνία της 1.2.15 στο κομμάτι του 
από Διασταύρωση Νεράϊδας μέχρι 
Μοναστήρι. Το κομμάτι αυτό ήταν 
εντελώς κλειστό για τρείς μήνες, 
μέχρι τις 28.4.15 που ήρθε η μπουλ-
ντόζα της Νομαρχίας και καθάρισε 
το βούλιαγμα στα «Κουτσουρέϊκα. 
Τα 4 τεχνικά στα «Προσήλια» εί-
ναι ακόμα βουλωμένα και επειγό-
ντως πρέπει να καθαριστούν ώστε 
να λειτουργήσουν. Στο Κατνόρεμα 
πρέπει επιτέλους να σχεδιαστεί γε-
φυράκι και να καθαριστεί το ρέμα 
μέχρι παραπάνω από τις μεγάλες 
πέτρες ώστε να μην κλείνει τόσο 
εύκολα. Στο Βαρκό να γίνει και 
στον κάτω δρόμο ότι ακριβώς έγινε 
και στον από πάνω δρόμο. Δηλαδή 
τοιχοποιία ξερολιθιάς καλυμμένο 
με πλέγμα. Να χαλικοστρωθεί καλά 
όλο το τμήμα και τα καθαρά αυλά-
κια να οδηγούν τα νερά στα τεχνι-
κά. Ο δρόμος αυτός είναι σημαντι-
κότατος και πρέπει να είναι βατός 
κάθε μέρα του χρόνου. 

Κλείνουμε με τις ανησυχίες του 
κόσμου για το επαναδημοπρατημέ-
νο και προσφάτως συμβασιοποιη-
μένο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, 
τονίζοντας πως επειδή λόγω της 
μεγάλης έκπτωσης υπάρχει διάχυ-
τος ο φόβος πως θα υπάρξει «έκ-
πτωση» και στις εργασίες… αρμό-
διοι μηχανικοί, εκλεγμένοι σε όλα 
τα επίπεδα και όλοι μας συνεχώς 
να ενδιαφερόμαστε, να ελέγχουμε, 
να πιέζουμε ώστε να γίνει σωστός ο 
δρόμος…!!! Νεράϊδα 10.6.15
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Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα: Σύμβαση • Δημοπρασία • χαλικοστρώσεις

Εφημερίδες της Καρδίτσας: Σάββατο 30 Μαΐου 2015 

Ασφαλτόστρωση του δρόμου 
Νεράϊδας – Τριφύλλας

• Στην Π.Ε. Καρδίτσας, προϋπολογισμού 1,2 εκ ευρώ
•  Θα προσφέρει μία ακόμη διαπεριφερειακή οδική αρτηρία με-

ταξύ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
•  Κώστας Αγοραστός: «Προσφέρουμε χρήσιμα έργα στους πο-

λίτες μέσα από δημιουργικές συνεργασίες»

Σημαντικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν αισθητά το 
οδικό δίκτυο από τη Νεράϊδα μέχρι την Τριφύλλα  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, ξεκινούν άμεσα μετά 
την υπογραφή της σύμβασης του σχετικού έργου από τον 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.
Το έργο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ αποκτά ιδιαίτερη 

αξία καθώς θα συνδέει δύο Περιφέρειες, τη Θεσσαλία και τη Στερεά, 
μέσω των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Ευρυτανίας. 

Οι εργασίες που θα γίνουν προβλέπουν τη βελτίωση του οδι-
κού άξονα Καρδίτσα – Καλλίθηρο – Ραχούλα - Νεράϊδα – Όρια 
Νομού και συγκεκριμένα το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα. Το μήκος 
της παρέμβασης ανέρχεται σε 6,1 χιλιόμετρα. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας κ.  Κώστας Αγοραστός  δήλωσε τα εξής: Παρά τη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει 
αδιάκοπα να δίνει καθημερινά το δικό της αγώνα για τη βελτίωση 
της καθημερινότητας του πολίτη και την τόνωση της τοπικής οικο-
νομίας. Το λέω αυτό, γιατί το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 
1,2 εκ. ευρώ όχι μόνο θα επιτρέψει την κατά το δυνατό ασφαλέ-
στερη μετακίνηση των ανθρωπίνων κοινοτήτων και τη διακίνηση 
των εμπορευμάτων, αλλά και θα προσφέρει μία ακόμη σημαντική 
διαπεριφερειακή οδική αρτηρία. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στο να 
τροφοδοτηθεί με χρήμα η τοπική αγορά η οποία δυστυχώς έχει 
«στεγνώσει» με ότι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες, ενώ θα δη-
μιουργηθούν και θέσεις εργασίας σε μία εξαιρετικά δυσμενή οικο-
νομικά περίοδο. Συνεχίζουμε μέσα από δημιουργικές συνεργασίες 
με τις τοπικές κοινωνίες, να προσφέρουμε στους πολίτες χρήσιμα 
έργα». 

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. 
Βασίλης Τσιάκος  πρόσθεσε τα εξής: «Η υπογραφή της συγκε-
κριμένης σύμβασης από τον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό, 
σηματοδοτεί την έναρξη ενός εξαιρετικά χρήσιμου έργου για την 
περιοχή της Καρδίτσας αλλά και για τη γειτονική Ευρυτανία. Ένα 
έργο που θα συμβάλει στην ασφάλεια των συγκοινωνιών, ενώ πα-
ράλληλα, λόγω του μεγάλου του προϋπολογισμού θα δώσει και 
ανάσα στην τοπική αγορά». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Χίλια μπράβο και 
θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας…!!!

Τα 2 τελευταία και μοναδικά εναπομείναντα τμήματα που είναι ακόμα 
χωρίς άσφαλτο… Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα… 

από κοντά…

 Όλη η διαδρομή από Καρπενήσι μέχρι Λίμνη Πλαστήρα με τα 2 
τελευταία και μοναδικά εναπομείναντα τμήματα που είναι ακόμα 

χωρίς άσφαλτο… ιδού η τεράστια σημασία τους… 
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Κλιμάκιο μηχανικών 
της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας επι-
σκέφθηκε την 

Τετάρτη 6 Μάη 2015 τη θέση 
«Ζάχενας» όπου θα γίνει η 
Γέφυρα Μέγδοβα, στο τμήμα 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της 
επαρχιακής οδού Καρδίτσας 
– Αγρινίου. Επικεφαλής του 
κλιμακίου ήταν ο Διευθυντής 
έργων της Περιφέρειας και η 
αρμόδια μηχανικός του έργου. 
Έκαναν πάλι κάποιες μετρήσεις 
για να ολοκληρωθεί η μελέτη 
της Γέφυρας. 
Να τελειώσουν και οι υπόλοι-
πες μελέτες απαιτεί όλος ο πα-
ραμεγδόβιος κόσμος μετά την 
απάντηση της Αντιπεριφέρειας 
Καρδίτσας πως εκκρεμούν ακό-

μα πολλές μελέτες προς έγκρι-
ση. Πότε επιτέλους θα τελειώ-
σουν αυτές οι μελέτες ώστε να 
προταθεί το έργο για ένταξη 
στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Τομεακό 
Υπουργείου Υποδομών) δηλ. 
στο ΕΣΠΑ – 2; ή μήπως θα 
ήταν προτιμότερο να δώσετε 
σύντομα βατότητα στο τμήμα 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα στή-
νοντας μια μικρή γέφυρα, φτιά-
χνοντας τεχνικά στα ρέματα και 
χαλικοστρώνοντας το τμήμα; Η 
υπομονή του κόσμου έχει εξα-
ντληθεί! Απαιτούμε πρόσβαση, 
επικοινωνία!
Για το τμήμα Νεράϊδα – 
Μαυρομμάτα να ξαναθυμίσου-
με τις πρόσφατες εξελίξεις:
● Στις αρχές Δεκεμβρίου 
δημοσιεύτηκε η είδηση 

πως έγινε η έγκριση των 
Περιβαλλοντικών Όρων για 
την Επαρχιακή Οδό Νεράϊδα – 
Μαυρομμάτα. Η επόμενη μελέ-
τη που είναι έτοιμη να εγκριθεί 
(αλλά ακόμα δεν εγκρίθηκε) εί-
ναι η Προμελέτη της Γέφυρας 
Μέγδοβα. Σύμφωνα με την 
απάντηση (στην σχετική ερώτη-
ση που κάναμε) της Νομαρχίας 
Καρδίτσας μετά και από αυτή 
την έγκριση εκκρεμούν άλλες 
δύο (2) εγκρίσεις… η έγκρι-
ση της Οριστικής Μελέτης 
Οδοποιΐας… και η έγκριση 
της Οριστικής Μελέτης της 
Γέφυρας Μέγδοβα και των 
προσβάσεων αυτής μήκους 4 
χλμ. Οι εκλεγμένοι της περιο-
χής μας σε όλα τα επίπεδα πρέ-
πει συνεχώς να πιέζουν ώστε να 
τελειώσουν επιτέλους και αυτά.
Να ξαναπούμε πως η μελέτη «Ε. 
Ο. Καρδίτσας - Καρπενησίου 
(Αγρινίου)» εκπονείται από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η 
σύμβαση υπογράφθηκε στις 
24.11.2004 με οικονομικό αντι-
κείμενο 586.940 € με ΦΠΑ και 
περιλαμβάνει το οδικό τμή-
μα από το τέλος του οικισμού 
Νεράϊδας μέχρι τη γέφυρα στον 
ποταμό Μέγδοβα μήκους 8 χλμ. 
και τη γέφυρα στον ποταμό 
Μέγδοβα μήκους 52 μ.
Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε 
δυστυχώς από κανέναν εκλεγ-
μένο (ούτε ένα δελτίο τύπου 
δεν έβγαλαν στις εφημερίδες) 
έτσι θα αναφέρουμε τα δημοσι-
εύματα των εφημερίδων. 
● Στις εφημερίδες της 
Καρδίτσας (3.12.14) δημο-
σιεύτηκε η εξής είδηση: … 
«Υπογράφηκε από τη Γ. Γ. της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 
Καλλιόπη Γερακούδη, η έγκρι-
ση των Περιβαλλοντικών όρων 
για την κατασκευή και λει-
τουργία του έργου «Επαρχιακή 
οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου 
(Αγρινίου)» στην Π. Ε. 
Καρδίτσας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και στην Π. Ε. 
Ευρυτανίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.
● Η καρπενησιώτικη εφη-
μερίδα όμως «Ευρυτανικά 
Νέα» (Τετάρτη 3.12.14) έδω-
σε έκταση στην είδηση όπου 
με τον τίτλο «Εξελίξεις στον 
Παραμεγδόβιο - Τμήμα του 
έργου δημοπρατείται το 2015 
- Βελτίωση του οδικού άξο-
να «Νεράϊδα - Μαυρομάτα»» 
το κείμενο έγραφε τα εξής: 
… «Από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας & 
Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκαν 
οι περιβαλλοντικοί όροι 
το έργου: «Επαρχιακή 
οδός Καρδίτσας 
– Καρπενησίου 
( Α γ ρ ι ν ί ο υ ) » . 
Πρόκειται για 
εργασίες βελ-
τίωσης του 
οδικού άξο-
να «Νεράϊδα 
Δ ο λ ό π ω ν 
Καρδίτσας - 
Μαυρομάτα 
Ευρυτανίας» 

μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων.
Ένα σημαντικό έργο, που χρη-
ματοδοτείται από την Π.Ε. 
Καρδίτσας, ωστόσο εγκρίνε-
ται από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς 
Ελλάδας, θα δημοπρατηθεί 
μέσα στο 2015 από την Π.Ε. 
Καρδίτσας αλλά οι εργασίες 
θα επεκταθούν και στον νομό 
Ευρυτανίας. Πρόκειται για ση-
μαντική εξέλιξη στον οδικό 
άξονα «Καρδίτσα 
- Καρπενήσι», 
τον γνωστό 
«Παραμεγδόβιο 
δρόμο».
Την Τρίτη 2 
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 
2014, ανακοι-
νώθηκε από την 
Αποκεντρωμένη 
Δ ι ο ί κ η σ η 
Θεσσαλίας & 
Στερεάς Ελλάδας, 
η έγκριση των 
περιβαλλοντικών 
όρων του έρ-
γου «Επαρχιακή 
οδός Καρδίτσας - 
Καρπενησίου», το 
οποίο θα δημοπρα-
τηθεί το 2015 και 
αφορά τη βελτίωση 
του επαρχιακού οδικού άξονα 
Νεράϊδα - Μαυρομάτα, μήκους 
περίπου 8 χιλιομέτρων.
Την απόφαση (Αριθ. πρωτ.: 
3700/229931/ 20-11-2014) υπο-
γράφει η Γενική Γραμματέας 
κα Καλλιόπη Γερακούδη. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο 
ανήκει στην Α-2 υποκατηγορία 
«Έργα χερσαίων και εναέριων 
μεταφορών». Ο οδικός άξονας 
αποτελεί βελτίωση των γεωμε-
τρικών χαρακτηριστικών της 
επαρχιακής οδού «Καρδίτσας - 
Καρπενησίου».
Το έργο αφορά τη βελτίω-
ση της υφιστάμενης δασικής 
οδού (ώστε αυτή να αποκτήσει 
χαρακτηριστικά επαρχιακής 

οδού) και 

ειδικότερα του τμήματος που 
ξεκινά από την έξοδο του οικι-
σμού της Τοπικής Κοινότητας 
«Νεράϊδας» της Δημοτικής 
Ενότητας Ιτάμου του δήμου 
Καρδίτσας της Π.Ε. Καρδίτσας 
και τελειώνει μετά τη γεφύ-
ρωση του Ταυρωπού ποτα-
μού (Μέγδοβα) στη θέση 
«Κοκκινόβρυση» της Τοπικής 
Κοινότητας «Μαυρομάτας» 
του δήμου Αγράφων της Π.Ε. 

Ευρυτανίας, συνολικού μήκους 
8 χλμ. 
Αντικείμενο του έργου απο-
τελεί η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας των οδηγών, δεδο-
μένου ότι ήδη σήμερα χρησι-
μοποιείται ευρέως, παρότι είναι 
χωματόδρομος, με επεμβάσεις 
που αφορούν τη διαπλάτυνση 
της οδού, κατασκευή τμήματος 
νέας χάραξης, στην κατασκευή 
νέων τεχνικών (γέφυρα στον 
Μέγδοβα, οχετοί, τάφροι, τοί-
χοι αντιστήριξης, κλπ), στην 
κατασκευή έργων αποχέτευσης 
της οδού και στην αναβάθμιση 
του εξοπλισμού της οδού όπως 
διαγράμμιση, πινακίδες σήμαν-

σης, στηθαία ασφαλεί-
ας, φυτοτεχνική δια-

μόρφωση, κ.α.

Εκτός των άλ-
λων, προβλέπεται 

η κατασκευή μιας 
(1) γέφυρας στην 
περιοχή του πο-
ταμού Μέγδοβα 
(Χ.Θ.7+758,15) 

μήκους 52 μέτρων 
και πλάτους 9,5 μέ-
τρων, δεκαέξι (16) 

οχετών αποστράγγι-
σης ομβρίων και τριά-

ντα (30) τοιχίων αντιστή-
ριξης σε διάφορες θέσεις. Σε 
όλο το μήκος του δρόμου το 
πλάτος θα είναι περίπου στα 
7,5 μέτρα, με δύο λωρίδες κα-
τεύθυνσης και τρία μέτρα ανά 
λωρίδα...».
Από πού βγαίνει πως «Τμήμα 
του έργου δημοπρατείται το 
2015» κανένας μας δεν μπόρε-
σε να καταλάβει…
Αυτά διαβάσαμε στις εφημερί-
δες αυτά γράφουμε… περισ-
σότερη ενημέρωση οφείλουν 

να μας δώσουν οι εκλεγμέ-
νοι μας σε όλα τα επίπεδα.

Νεράϊδα 5.6.15

Καρδίτσα – Αγρίνιο: Επίσκεψη Μηχανικών • να γίνει η Γέφυρα • ζητάμε πρόσβαση 

Το ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο 
του δρόμου Καρδίτσας – Αγρινίου… το τμήμα 

Νεράϊδα – Μαυρομμάτα… από κοντά…

 Άρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε 
ακόμα  η αποκατάσταση των ζημιών 
μεταξύ  Σαρανταπόρου & Νεράϊδας

Aρχισε, αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα, η απο-
κατάσταση των προβληματικών σημείων μεταξύ 
Σαρανταπόρου και Νεράϊδας. Τα έργα αυτά είναι αρμο-

διότητας της Νομαρχίας (Αντιπεριφέρειας) Καρδίτσας. 
Όπως γράφαμε στα προηγούμενα φύλλα ο εργολάβος δού-
λεψε από τις 12.9.14 μέχρι 13.10.14. Ένα μήνα και κατά δια-
στήματα όχι κάθε μέρα. Από τα πολλά προβληματικά ση-
μεία μόνο σε 4 έκανε παρέμβαση κι αυτή ημιτελή. Στις θέ-
σεις «Κρανούλες», «Γούρνες», «Κωσταντέϊκες» και (μετά τα 
Σαραντάπορα) στο «Ματζαράκι». 
Όπως φαίνεται και στο χάρτη εμείς μόνο μεταξύ Νεράϊδας 
και Σαρανταπόρου περιμέναμε παρεμβάσεις τουλάχιστον 
σε 9 σημεία αλλά δυστυχώς ασχολήθηκαν μόνο με 3 ση-
μεία. Δυστυχώς σε αυτά προστέθηκε ένα ακόμα στη θέση 
«Αγρομπλούλες», από τον Μάρτη. 
Αναλυτικά τι έγινε και τι ζητάει ο κόσμος να γίνει: στις 
«Κρανούλες» (θέση 1 - όπου έγιναν τα τσιμεντένια ρείθρα και 
χαλικοστρώθηκε η παράκαμψη) πρέπει να πέσει η άσφαλτος. 
Στις « «Βερτσούλες» (θέση 2) πρέπει να ασφαλτοστρωθεί όλο 
το κομμάτι με τις χαρακιές, από τη μια ράχη μέχρι την άλλη. 
Στις «Λογγές Μακρέϊκες» (θέση 3) να ασφαλτοστρωθεί όλο το 
κομμάτι με τις χαρακιές, Στις «Κωσταντέϊκες» (θέση 4 – όπου 
κακώς σκάφτηκε κι άλλο ο όχτος από πάνω και έγιναν τα τσι-
μεντένια ρείθρα) να ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα και με 
κάποιο τρόπο να καλυφθεί ένα κομμάτι του όχτου με συρμά-
τινο πλέγμα ώστε να συγκρατεί τις πέτρες που πέφτουν εκεί 
συνεχώς. Στο «Μουχτούρι» (θέση 5) να ασφαλτοστρωθεί όλο 
το κομμάτι με τις χαρακιές. Στα «Λιαπέϊκα» (θέση 6) στη θέση 
που το ποτάμι έφαγε από κάτω τη μια λωρίδα, να γίνει τοιχίο, 
να μπαζωθεί και να αποκατασταθεί επιτέλους και η δεύτερη 
λωρίδα. Στις «Γούρνες» (θέση 7 – όπου έγιναν τα τσιμεντένια 
ρείθρα και χαλικοστρώθηκε το οδόστρωμα) θέλει πάλι εξ’ αρ-
χής χαλικόστρωση γιατί τα όμβρια πήραν όλα τα χαλίκια, και 
να πέσει η άσφαλτος. Παρέμβαση ζητάει ο κόσμος και κοντά 
στα Σαραντάπορα (θέση 9), να πέσει από κάτω τοιχίο από το 
εικόνισμα μέχρι τη διασταύρωση προς Μολόχα για να φαρδύ-
νει λίγο ο δρόμος που είναι εκεί μια στενή λωρίδα. Και στη δι-
ασταύρωση για Μολόχα να γίνει παρέμβαση ώστε επιτέλους 
να δοθούν εκεί οι σωστές κλήσεις. 
Όλος ο κόσμος περιμένει αυτά να γίνουν και σύντομα. 

Νεράϊδα 4.6.15

Από τα 9 (10 πλέον) σημεία επισκευάστηκαν (εν μέρει) μόνο τα 3… δηλ. 
Κρανούλες (1)… Κωσταντέϊκες (4)… και Γούρνες (7)…

Όλη η διαδρομή από Καρδίτσα προς Αγρίνιο… μέχρι την Γέφυρα 
Επισκοπής της Λίμνης Κρεμαστών… και πόσο μικρό είναι το ένα 
και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο που φωνάζουμε να γίνει για 
την ολοκλήρωσή της…



 Η εργασία - μελέτη περιλαμ-
βάνει στοιχεία περίπου 40 
χωριανών μας που εγγράφως 
βρήκαμε πως ταξίδεψαν στην 
Αμερική μεταξύ 1909 και 1921. 
Ημερομηνίες και πλοία που τα-
ξίδεψαν, τόπους στην Αμερική 
που πήγαν για δουλειά κ. ά 
πλούσια στοιχεία. Τονίζουμε 
πως δεν περιλαμβάνονται αυ-
τοί που μπήκαν από άλλο λιμά-
νι ή πήγαν πρίν το 1909 όπως 
π. χ. ο Περικλής Χαλάτσης, ο 
Νίκος Χαλάτσης, ο Γεώργιος 
Α. Κατσούλης, ο Δημήτριος 
Μαργαρίτης κ. ά. τα ονόματα 
των οποίων συναντάμε στα έγ-
γραφα να υποδέχονται τους νε-
ότερους. Για να ολοκληρωθεί η 
εργασία αυτή χρειάζεται τη βο-
ήθειά σας. Πείτε μας περισσό-
τερα στοιχεία (αδέλφια, παιδιά 
κ.λ.π.) για όσους γνωρίζεται για 
να τους μάθουμε και οι νεότεροι 
καθώς μερικούς ούτε κάν τους 
ξέρουμε. Στείλτε μας και φωτο-
γραφίες τους αν υπάρχουν. Είναι 
πολύ δύσκολο αυτό γιατί κανέ-
νας από τους σημερινούς ηλικι-
ωμένους μας δεν γνώρισε (τους 
περισσότερους) αλλά μόνο από 
διηγήσεις παλιότερων. Οι περισ-
σότεροι ήταν πάνω από 20 ετών 
το 1910… δηλαδή γεννηθέντες 
πρίν το 1890…!!!
Στη συνέχεια διαβάστε το κεί-
μενο όπως μας το έστειλε ο κα-
θηγητής Κων/νος Μπαλωμένος, 
οι διευκρινιστικές σημειώσεις 
(σ.σ…) δικές μας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑ-
ΤΡΙΔΑ - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ-

ΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Στη νότια κορυφογραμμή της 
Πίνδου και στο κέντρο του 
ορεινού και απρόσιτου όγκου 
των Αγράφων, κουρνιασμένο 
στις ελατοσκέπαστες πλαγιές 
της Μάρτσας σε υψόμετρο 800 
- 900 μέτρα, είναι κτισμένο 
το χωριό Σπινάσα, όπως λε-
γόταν παλιότερα, ή Νεράϊδα 
όπως λέγεται πλέον. Από την 
Καρδίτσα απέχει 40 χιλιόμε-
τρα, όσα περίπου και από το 
Καρπενήσι και συνορεύει με τα 
χωριά Κλειτσός, Μαυρομμάτα, 
Άγραφα, Καροπλέσι, Ραχούλα, 
Αμάραντο και Μολόχα.

Στην απογραφή πληθυσμού 
του 1896 είχε συνολικά 629 κα-
τοίκους ενώ κατά την απογρα-
φή του 1920 εμφανίζει αύξηση 
σε 783 κατοίκους (παρατίθεται 

σχετικός αναλυτικός πίνακας 1). 
Το 1928 ο οικισμός από Σπινάσα 
μετονομάστηκε σε Νεράϊδα.

Στην παρούσα εργασία αναζητή-
θηκαν και εντοπίστηκαν 36 με-
τανάστες του χωριού, που πήγαν 
στην Αμερική, κατά την περίοδο 
1909-1921. Είναι ποσοστό 6% 
περίπου, που στέρησε ένα σημα-
ντικό τμήμα από το παραγωγικό 
ενεργό ανδρικό δυναμικό του.

Κάποιοι άκουσαν από άλλους 
τον ωραιοποιημένο μύθο της 
«γης της επαγγελίας». Ήταν το 
αμερικάνικο όνειρο. Για έναν 
τόπο μακρινό, που έχει δουλειές, 
που κερδίζουν πολλά λεφτά και 
όλοι ζουν καλύτερα. Ελάχιστοι 
στην αρχή αλλά τολμηροί, απο-
φάσισαν να φύγουν. Η μεγάλη 
ανάγκη της φτώχειας που ζούσαν 
ξεπέρασε το φόβο του μακρινού, 
άγνωστου και επικίνδυνου ταξι-
διού. Για τα απαραίτητα ναύλα 
(εισιτήριο και λοιπά έξοδα του 
ταξιδιού) δανείστηκαν χρήμα-
τα ή πούλησαν ένα ζώο, με την 
υπόσχεση να επιστραφούν από 
την οικογένεια του μετανάστη 
τον άλλο χρόνο.

Έτσι το έτος 1909 και νωρίτε-
ρα, έφυγαν από τους πρώτους οι: 
Νικ. Θάνος, Αθαν. Καραμέτος 
και Νικ. Καραμέτος. Τον επό-
μενο χρόνο (1910) κορυφώθηκε 
η φυγή με 15 μετανάστες. Το 
1912 έφυγαν άλλοι 10 μετανά-
στες. Μαζί τους έφυγαν και άλ-
λοι από γειτονικά χωριά. Πήγαν 
στην Αμερική κι έδωσαν διέξοδο 
στην ανέχεια, επιτρέποντας και 
υλοποιώντας το όνειρο μιας κα-
λύτερης ζωής, αλλά ταυτόχρονα 
αποτέλεσαν και το παράδειγμα 
που ενθάρρυνε τους επόμενους. 
Δίνονται μερικά στατιστικά 
στοιχεία των μεταναστών της 
Σπινάσας. Συγκεκριμένα από 
τους 36 μετανάστες που κατέ-
γραψε αυτή η εργασία, οι 15 
(δηλ. το 42 %) έφυγαν. Θα μετα-
ναστεύσει συνολικά (σ.σ. σύμ-
φωνα με τα γραπτά στοιχεία που 
βρήκαμε) ποσοστό 6 % περίπου 
του πληθυσμού της Σπινάσας, 
που είναι λίγο μικρότερο από το 
μέσο όρο της Ελλάδος. Να θυμί-
σουμε ότι στην εικοσαετία 1900-
1920 ο μεταναστευτικός πυρετός 
στην Ελλάδα θα κορυφωθεί και 
η χώρα μας θα χάσει το 8% του 
συνολικού της πληθυσμού. Τότε 
25.000 άνθρωποι περίπου εγκα-
τέλειπαν ετησίως την Ελλάδα. 
Οι μετανάστες ήταν μόνο άν-

δρες. Μελετώντας την ηλικιακή 
κατανομή συμπεραίνουμε ότι 
κυριάρχησαν οι πιο παραγω-
γικές ηλικίες έως 30 ετών, με 
29 μετανάστες. Οι ηλικίες των 
αριθμητικά περισσότερων μετα-
ναστών του χωριού κατά ηλικία 
δίνονται στον πίνακα 3. 

Σε ομάδες ηλικιών, οι αντίστοι-
χοι αριθμοί μεταναστών δίνο-
νται στο διπλανό πίνακα 4. Ο 
μέσος όρος των ηλικιών των 36 
μεταναστών της Σπινάσας ήταν 
25 έτη! 
Σε μεγαλύτερη απ’ όλους ηλικία 
(42 ετών) πήγε στην Αμερική ο 
Κωνσταντίνος Θάνος το έτος 
1920. Τη μικρότερη ηλικία (19 
ετών) είχαν 6 άτομα, οι: Αθαν. Δ. 
Καραμέτος, Βάϊος Βούλγαρης, 
Γεώργ. Δ. Καραμέτος, Ηλίας Ν. 
Κατσούλης, Αθαν. Ι. Κουτής και 
Ηλίας Δ. Χαλάτσης. 
Οι περισσότεροι μετανάστες της 
Σπινάσας ήταν ανύπαντροι. Πιο 
συγκεκριμένα από τους 36 μετα-
νάστες οι 22 ήταν άγαμοι (ποσο-
στό 61 %). 
Από τις ευρύτερες οικογένειες 
της Σπινάσας τα περισσότερα 
αριθμητικά ταξίδια των μετα-
ναστών στην Αμερική κατέγρα-
ψαν τα επώνυμα: Θάνος (8), 
Καραμέτος (3), Κατσούλης (3), 
Αυγέρης (2), Δήμος (2), Μακρής 
(2) και Χαλάτσης (2). Οι υπόλοι-
ποι 14 είναι μεμονωμένα επώνυ-

μα.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Περισσότερα από ένα ταξίδια 
βρήκαμε να έκαναν 2 άτομα. 
Αυτά οφείλονται στη στράτευ-
ση των ανδρών την περίοδο 
1912-13, στις πιεστικές οικονο-
μικές ανάγκες της οικογένειας, 
εφόσον ξεπεράστηκαν πλέον οι 
φόβοι του ταξιδιού και της μα-
κρινής Αμερικής. Τα άτομα αυτά 
ήταν (δίνονται και οι αντίστοιχες 
χρονολογίες):
● Περικλής Θάνος: Το α’ τα-
ξίδι έγινε την περίοδο 1910-
1912 στο Σπόκαν (Spokane) της 
Ουάσιγκτον. Το β’ ταξίδι έγινε 
το 1914 στον ίδιο προορισμό.
● Κωνσταντίνος Θάνος: Το α’ 
ταξίδι έγινε την περίοδο 1910-
1915 στο Τολέδο του Οχάιο. Το 
β’ ταξίδι έγινε το 1920 στον ίδιο 
προορισμό.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ-
ΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ
Από το αμερικανικό αρχείο του 
νησιού Έλλις (Ellis island) μέσω 
του Διαδικτύου (internet) βρέθη-
καν οι περισσότεροι μετανάστες 
της Σπινάσας που έφτασαν στις 
Η.Π.Α. και καταγράφηκαν. Από 
το 1892 έως το 1924, περισσό-
τεροι από 22 εκατομμύρια με-
τανάστες, επιβάτες, και μέλη 
πληρώματος των πλοίων ήρθαν 

στις ΗΠΑ μέσω του νησιού Ellis 
και του λιμένα της Νέας Υόρκης 
και έχουν καταγραφεί. Τα βασι-
κά στοιχεία των μεταναστών της 
Σπινάσας δίνονται συνοπτικά 
στον άνω πίνακα (με αλφαβητι-
κή σειρά και έτσι ακριβώς, όπως 
τα κατέγραψαν στην Υπηρεσία 
Μετανάστευσης των ΗΠΑ).

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΧΡΟ-
ΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ

Α. ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 1909

Από τους πρώτους, που τόλμη-
σαν και έδειξαν το δρόμο της 
Αμερικής στους άλλους, πριν 
από το 1909, πρέπει να ήταν 
ο Περικλής και ο Νικόλαος 
Χαλάτσης (αδέλφια) και 
οι Νικόλαος και Γεώργιος 
Κατσούλης.
Ακολούθησε μια τριμελής ομά-
δα που την αποτέλεσαν οι: 
Νικόλαος Θάνος, Αθανάσιος 
Δ. Καραμέτος και Νικόλαος Γ. 
Καραμέτος. Από το λιμάνι της 
Πάτρας, στις 27 Φεβρουαρίου 
1909 αναχώρησαν με το πλοίο 
“Atlanta” και στις 25 Μαρτίου 
έφτασαν στην Αμερική. Για τους 
πρωτοπόρους αυτούς ξέρουμε 
ότι:
● Ο Νικόλαος Θάνος (σ.σ. 
παππούς του προέδρου του 
Συλλόγου μας του Βασίλη) ήταν 
24 ετών και παντρεμένος. Η γυ-
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Από τη Σπινάσα Ευρυτανίας, μετανάστες στην Αμερική από το 1909 έως το 1921
α/α Ονοματεπώνυμο χρ. άφιξης ηλικία έγγαμος Πλοίο που ταξίδεψε Λιμάνι αναχώρησης

1 Αυγέρης Γεώργιος 13-08-1912 20 όχι Martha Washington Πάτρα
2 Αυγέρης Κώστας 13-08-1912 30 ναι Martha Washington Πάτρα
3 Βούλγαρης Βάϊος Θεοδ. 22-10-1910 19 όχι Columbia (1908) Πάτρα
4 Γάκης Χρήστος 13-08-1912 23 όχι Martha Washington Πάτρα
5 Γεροκώστας Σωτήριος 13-08-1912 20 όχι Martha Washington Πάτρα
6 Δήμος Ηλίας 29-06-1910 25 όχι Argentina Πάτρα
7 Δήμος Κώστας Γεωρ. 29-06-1910 21 όχι Argentina Πάτρα
8 Ζήσης Χρήστος 12-04-1911 20 όχι Oceania Πάτρα
9 Θάνος Δημήτριος 10-04-1914 34 ναι Argentina Πάτρα
10 Θάνος Δημήτριος Παναγ. 20-01-1921 26 ναι Megali Hellas Πειραιεύς
11 Θάνος Κωνσταντίνος 10-08-1920 42 ναι Megali Hellas Πειραιεύς
12 Θάνος Νικόλαος 25-03-1909 24 ναι Atlanta Πάτρα
13 Θάνος Νικόλαος 28-11-1910 22 όχι Martha Washington Πάτρα
14 Θάνος Περικλής 22-10-1910 25 ναι Columbia (1908) Πάτρα
15 Θάνος Περικλής 14-04-1914 35 ναι Saxonia Πάτρα
16 Θάνος Σταύρος 14-04-1914 29 ναι Saxonia Πάτρα
17 Καραβάνας Κώστας 10-04-1910 35 ναι Eugenia Πάτρα
18 Καραμέτος Αθανάσιος Δημ. 25-03-1909 19 όχι Atlanta Πάτρα
19 Καραμέτος Γεώργιος Δημ. 22-10-1910 19 όχι Columbia (1908) Πάτρα
20 Καραμέτος Νικόλαος Γεωρ. 25-03-1909 23 όχι Atlanta Πάτρα
21 Κατσούλης Ευθύμιος 12-04-1911 20 όχι Oceania Πάτρα
22 Κατσούλης Ηλίας Νικ. 22-10-1910 19 όχι Columbia (1908) Πάτρα
23 Κατσούλης Φώτιος Χρ. 22-10-1910 20 όχι Columbia (1908) Πάτρα
24 Κόκκινος Γεώργιος 22-04-1920 30 ναι Megali Hellas Πειραιεύς
25 Κοντογιάννης Λεωνίδας 28-11-1910 30 ναι Martha Washington Πάτρα
26 Κουτής Αθανάσιος Ιωάν. 22-10-1910 19 όχι Columbia (1908) Πάτρα
27 Λιάπης Εμμανουήλ 19-09-1912 20 όχι Pannonia Πάτρα
28 Μακρής Απόστολος 17-04-1912 37 ναι Cincinnati Γένοβα
29 Μακρής Αριστείδης Κων. 19-09-1912 20 όχι Pannonia Πάτρα
30 Μαργαρίτης Αθανάσιος 19-09-1912 35 ναι Pannonia Πάτρα
31 Μητσάκης Νικόλαος 13-08-1912 20 όχι Martha Washington Πάτρα
32 Νάπας Κώστας Δημ. 22-10-1910 23 όχι Columbia (1908) Πάτρα
33 Σωτηρίου Ιωάννης Δημ. 19-09-1912 20 όχι Pannonia Πάτρα
34 Τσιτσιμπής Γεώργιος Ιωάν. 22-10-1910 20 όχι Columbia (1908) Πάτρα
35 Χαλάτσης Ηλίας Δημ. 22-10-1910 19 όχι Columbia (1908) Πάτρα
36 Χαλάτσης Ιωάννης (Δημ.) 10-04-1910 35 ναι Eugenia Πάτρα

Χρόνια τώρα συγκεντρώναμε στοιχεία για τους 
χωριανούς μας που πήγαν στην Αμερική πρίν ένα 
αιώνα. Ψάχνοντας στο Ηλεκτρονικό Αρχείο «Ellis 
Island», βρήκαμε αρκετά ονόματα για τα οποία δεν 
μπορούσαμε να διαβάσουμε τις χειρόγραφες κατα-

στάσεις των πλοίων και γι’ αυτό απευθυνθήκαμε σε κάποιο έμπει-
ρο σε αυτά. Το χειμώνα λοιπόν για να ολοκληρώσουμε τα στοι-
χεία που είχαμε βρεί, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον καθηγητή φυ-
σικής Κων/νο Μπαλωμένο από τη Λαμία, που έκανε αντίστοιχες 
εργασίες για πολλά χωριά. Ο (άγνωστός μας) άνθρωπος αυτός με 
προθυμία μας βρήκε ότι του ζητήσαμε και τον ευχαριστούμε θερ-
μά δημοσίως και από εδώ. (Αξίζει να διαβάσετε τα προλεγόμενά 
του που παραθέτουμε σε ένθετο). Βρέθηκαν πάρα πολλά στοιχεία 
που έχουμε τη χαρά να δημοσιεύουμε σε αυτό εδώ το φύλλο ως 
ελάχιστο φόρο τιμής σ’ αυτούς τους προγόνους μας. 
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ναίκα του πίσω στο χωριό λεγό-
ταν Ελένη (σ.σ. η θρυλική «για-
γιά Ελένη» ή «Αγγελονίκαινα»). 
Αναζητούσε δουλειά εργάτη στη 
Βοστώνη της Μασαχουσέτης, 
αναφέροντας εκεί τον φίλο του 
Νικόλαο Κατσούλη (σ.σ. παπ-
πούς του σημερινού Νίκου ο 
θρυλικός «Κατσουλονίκος»), 
που ήταν στο Μάντσεστερ του 
Νιου Χαμσάιρ.
● Ο Αθανάσιος Καραμέτος 
(σ.σ. οι συγγενείς ας γράψουν 
αδέλφια & παιδιά του) ήταν 
19 ετών. Ο πατέρας του στην 
πατρίδα λεγόταν Δημήτριος 
(σ.σ. οι συγγενείς ας γράψουν 
αδέλφια & παιδιά του). Με 
12 $ στην τσέπη πήγαινε στη 
Βοστώνη της Μασαχουσέτης, 
με γνωστό του στις ΗΠΑ το φίλο 
του Γεώργιο Κατσούλη (σ.σ. 
γιός του «Νασιάρα» & αδελ-
φός του «Μητράκου» και του 
«Νασιαρολία») στο Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ. 
● Ο Νικόλαος Καραμέτος (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του) ήταν τότε 
23 ετών. Ο πατέρας του στη 
Σπινάσα λεγόταν Γεώργιος (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του). Κι αυτός δή-
λωσε εργάτης με προορισμό τη 
Βοστώνη, δηλώνοντας τον κοινό 
φίλο τους Γεώργιο Κατσούλη 
(σ.σ. γιός του «Νασιάρα» & 
αδελφός του «Μητράκου» του 
«Νασιαρολία») στο Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ.

Β. ΚΟΡΥΦΩΣΗ  
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟ ΕΤΟΣ 1910
Στη διάρκεια του επόμενου 
έτους 1910 έγιναν 4 ομαδικά τα-

ξίδια. Έφυγαν συνολικά 15 άν-
θρωποι της Σπινάσας, που ήταν 
ο μεγαλύτερος αριθμός στην 
μεταναστευτική ιστορία του χω-
ριού. Για να γίνουμε πιο συγκε-
κριμένοι:

Η πρώτη ομαδική αναχώρηση 
στο 1910 έγινε από μια διμελή 
ομάδα, που περιλάμβανε τον 
Κων. Καραβάνα και τον Ιωάν. 
Δ. Χαλάτση. Στο τρίτο δεκαήμε-
ρο του Μαρτίου, από το λιμάνι 
της Πάτρας έφυγαν με το πλοίο 
“Eugenia” και στις 10 Απριλίου 
έφτασαν στις ΗΠΑ. Τα ελλιπή 
διαθέσιμα στοιχεία μας γνωρί-
ζουν ότι: 
● Ο Κώστας Καραβάνας (σ.σ. 
παππούς του σημερινού Κώστα 
και των κοριτσιών) ήταν τότε 35 
ετών και παντρεμένος. Δήλωσε 

ότι γεννήθηκε και τελευταία 
διέμενε στο Καρπενήσι. Με 
25 $ μαζί του αναζητούσε δου-
λειά στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, κοντά στο θείο του 
Νίκο Κατσούλη (σ.σ. παππούς 
του σημερινού Νίκου ο θρυλικός 
«Κατσουλονίκος»). 
● Ο Ιωάννης Χαλάτσης (σ.σ. ο 
θρυλικός «Γιαννακός» πατέρας 
της Ελένης «Γιαννακολένης» 
συζ. του Βαγγέλη 
Μπακογιώργου) ήταν 35 ετών 
και παντρεμένος. Κι αυτός δή-
λωσε το Καρπενήσι ως τόπο γέν-
νησης και τελευταίας διαμονής. 
Προορισμός του για δουλειά 
εργάτη ήταν το Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ, κοντά στον 
αδερφό του Περικλή Χαλάτση.

Η δεύτερη ομαδική αναχώ-
ρηση στο 1910 έγινε πάλι από 
μια διμελή ομάδα, που την απα-
ριθμούσαν οι Ηλίας και Κώστας 
Δήμος. Στις 13 Ιουνίου, από το 
λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστη-
καν στο ατμόπλοιο “Argentina” 
και στις 29 Ιουνίου αποβιβάστη-
καν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. 
Για τους μετανάστες αυτούς μας 
είναι γνωστά ότι:
● Ο Ηλίας Δήμος ήταν τότε 25 
ετών. Η μητέρα του στη Σπινάσα 
λεγόταν Μαρία (σ.σ. με βεβαιό-
τητα ο θρυλικός «Δημολίας»… 
πατέρας του Τάσου, της 
Αθηνούλας κ.ά… γύρισε το 
1912 για να πολεμήσει στους 
Βαλκανικούς Πολέμους… μετά 
παντρεύτηκε και δεν ξαναπήγε). 
Με 22 $ μαζί του για τα έξοδα 
του ταξιδιού, πήγαινε για δου-
λειά εργάτη στο Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ, όπου είχε το 
φίλο του Ν. Παυλέτση (σ.σ. εκ 
Κορίτσας Κλειτσού).
● Ο Κώστας Δήμος ήταν 
21 ετών. Ο πατέρας του στη 
Σπινάσα λέγονταν Γεώργιος 
(σ.σ. ο θρυλικός «Κουφινάς»… ο 
Κώστας παντρεύτηκε αργότερα 
σύζυγο από τη Ραχούλα…). Κι 
αυτός πήγαινε στο Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ για δουλειά 
εργάτη, κοντά στο φίλο του Ν. 
Παυλέτση (σ.σ. εκ Κορίτσας 
Κλειτσού).

Η τρίτη ομαδική αναχώρη-
ση στο 1910 ήταν η πολυπλη-
θέστερη όλων και αριθμούσε 
9 άτομα. Αυτοί ήταν οι: Βάϊος 

Βούλγαρης, Περικλής Θάνος, 
Γεώργιος Δ. Καραμέτος, Ηλίας 
Κατσούλης, Φώτιος Κατσούλης, 
Αθανάσιος Κουτής, Κώστας 
Νάπας, Γεώργιος Τσιτσιμπής 
και Ηλίας Χαλάτσης. Στις 3 
Οκτωβρίου, από το λιμάνι της 
Πάτρας, η ομάδα ταξίδεψε με 
το πλοίο “Columbia (1908)” και 
στις 22 Οκτωβρίου πάτησε πόδι 
στην Αμερική. Επιπλέον στοι-
χεία για τους μετανάστες αυτούς 
μας γνωρίζουν ότι:
● Ο Βάϊος Βούλγαρης (σ.σ. 
πατέρας της Ηλέκτρας και αδελ-
φός της Νίτσας & της Αγορής) 
ήταν τότε 19 ετών. Ο πατέρας 
του πίσω στο χωριό λεγόταν 
Θεόδωρος (σ.σ. ο θρυλικός 
«Κουλετοθόδωρος»). Δήλωσε 
εργάτης σε φάρμα με προορι-
σμό το Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, όπου ήταν ο ξάδερφός 
του Κ. Σπανός (σ.σ. δυστυχώς 
δεν βρέθηκαν έγγραφα στοιχεία 

του, να μας πούν οι συγγενείς 
του ποιός ήταν).
● Ο Περικλής Θάνος (σ.σ. προ-
φανώς ο παππούς του σημερινού 
Περικλή και πατέρας του Στέφου 
& του Δημητράκη) ήταν 25 ετών 
και παντρεμένος. Η γυναίκα του 
στη Σπινάσα λεγόταν Βασίλω. 
Αναζητούσε δουλειά εργάτη σε 
φάρμα και πήγαινε στο Σπόκαν 
της πολιτείας Ουάσιγκτον, 
όπου είχε το συγγενή του Χ. 
Κοντογιάννη (σ.σ. δυστυχώς δεν 
βρέθηκαν έγγραφα στοιχεία του, 
να μας πούν οι συγγενείς του 
ποιός ήταν).
● Ο Γεώργιος Καραμέτος 
(σ.σ. ο πατέρας της Αλέξως 
συζ. Ρίζου) ήταν 19 ετών. Ο 
πατέρας του στη Σπινάσα λεγό-
ταν Δημήτριος (σ.σ. ο θρυλικός 
«γερολούμπας»). Ως εργάτης σε 
φάρμα πήγαινε στο Μάντσεστερ 

του Νιου Χαμσάιρ, όπου ήταν ο 
ξάδερφός του Νικ. Καραμέτος 
(σ.σ. μήπως ο πατέρας του 
Εφέτη;).
● Ο Ηλίας Κατσούλης (σ.σ. 
προφανώς ο σύζυγος της 
Αγλαΐας) ήταν 19 ετών και 
στη Σπινάσα ήταν ο πατέρας 
του Νικόλαος (σ.σ. ο θρυλι-
κός «Κατσουλονίκος»). Με 
25 $ μαζί του κατευθυνόταν 
στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, όπου ήταν ο ξάδερ-
φός του Γ. Κατσούλης (σ.σ. 
γιός του «Νασιάρα» & αδελ-
φός του «Μητράκου» του 
«Νασιαρολία»).
● Ο Φώτιος Κατσούλης (σ.σ. 
αδελφός της παπαδιάς & θείος 
της Βάσιως κ. ά.) ήταν 20 ετών. 
Ο πατέρας του στη Σπινάσα λε-

γόταν Χρήστος (σ.σ. ο θρυλικός 
«Κατσουλοχρήστος» που είχε 2 
αγόρια τον Γιάννη και τον Φώτη 
που γύρισε απ’ την Αμερική και 
σκοτώθηκε
στους πολέμους του 1912-13). 
Αναζητούσε δουλειά εργάτη 
σε φάρμα στο Μάντσεστερ του 
Νιου Χαμσάιρ, όπου είχε τον ξά-
δερφό του Λ. Παυλέτση (σ.σ. εκ 
Κορίτσας Κλειτσού).
● Ο Αθανάσιος Κουτής (σ.σ. 
Βάϊο τί λές; να ήταν αδελφός 
του πατέρα σου Βαγγέλη;) ήταν 
19 ετών. Πίσω στη Σπινάσα 
ήταν ο πατέρας του Ιωάννης 
(σ.σ. με βεβαιότητα πατέρας 
του «Κουτουχρήστου» και του 
«Κουτουβαγγέλη»). Δήλωσε 
εργάτης σε φάρμα και πήγαι-
νε στο Μάντσεστερ του Νιου 

Από τη Σπινάσα Ευρυτανίας, μετανάστες στην Αμερική από το 1909 έως το 1921

 Χωριανοί μας μετανάστες στην Αμερική περίπου το 1910. Πρώτος καθιστός από 
αριστερά ο Ηλίας Χαλάτσης του Δημητρίου (γνωστός ως «Λούης») και δίπλα ο 
αδελφός του Νίκος Χαλάτσης του Δημητρίου (πατέρας της κυρα-Μερόπης του 
μακαρίτη Μένιου κ. ά.). Οι υπόλοιποι ποιοί να είναι άραγε; Ίσως οι δύο να είναι 

με επώνυμο Τσιτσιμπής. (Φωτ. Αρχ. κυρά-Μερόπης – την έχει σε τοίχο του παλιού 
καφενείου της).

 Νίκος Δ. Χαλάτσης Ηλίας «Λούης» Δ. Χαλάτσης

–  Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α  –

Στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας δεν ήξερα ότι 
υπήρχε οικισμός με το όνομα Σπινάσα. Δεν έτυ-
χε ποτέ να γίνει αναφορά γι’ αυτήν, ούτε είχα κά-

ποιο γνωστό που να προέρχεται από αυτό τον τόπο. Στις 
13 Νοεμβρίου 2014, έλαβα ένα μήνυμα (e-mail) από τον κ. 
Γιάννη Μπαλτή, που κατάγεται από τη Σπινάσα, αλλά δια-
μένει και εργάζεται στην Αθήνα. Τότε έμαθα γι’ αυτήν και 
για το νέο όνομα Νεράϊδα, που πλέον ανήκει διοικητικά 
στο νομό Καρδίτσας.

Η αγάπη του ανθρώπου αυτού για τον πατρογονικό 
τόπο του, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο, με την έκδοση της εφημερίδας του 
Συλλόγου «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» και με 
τη γραφή του στην ιστοσελίδα “neraida-dolopwn.com”, 
αλλά περισσότερο με την παράκλησή του να γραφεί κάτι 
για τους μετανάστες της Σπινάσας, με έκαναν να ασχο-
ληθώ με το θέμα.

Δεν είχα υλικό από τη Σπινάσα, εφόσον όπως προείπα 
δεν την ήξερα καθόλου και γι’ αυτό άρχισα από το μη-
δέν. Με βοήθησε ο παλαιότερος πίνακας επωνύμων της 
Σπινάσας, που μου έστειλε ο κ. Γιάννης Μπαλτής. Για 
άλλους οικισμούς (πόλεις, χωριά) έχω πολύ υλικό και 
βρήκα συγγενείς ή φίλους της Σπινάσας στον Κλειτσό, 
ίσως και στο Καρπενήσι. Για επιβεβαίωση των ονο-
μάτων έστειλα την κατάσταση των ονομάτων στον κ. 
Μπαλτή. Τον ευχαριστώ για τη βοήθειά του.

Για το αποτέλεσμα αυτό χρειάστηκαν πολλές ώρες και 
μέρες εντατικής απασχόλησης. Με βοήθησε πολύ, μέσω 
του Διαδικτύου, το αμερικανικό αρχείο μετανάστευσης 
του νησιού Έλλις (Ellis Island). Η έρευνα απέδωσε 36 
μεταναστευτικά ταξίδια (λίγοι μετανάστες έκαναν διπλά 
ταξίδια). Ίσως να διέφυγαν κάποια ονόματα που δεν εντό-
πισα ή να έγραψαν άλλο τόπο γέννησης και προηγούμενης 
διαμονής. Θυμίζω τη (συνήθη) περίπτωση που κάποιοι, 
τότε στις ΗΠΑ, δήλωναν ότι γεννήθηκαν ή ότι διέμεναν 
στη μεγαλύτερη πόλη (π.χ. Καρπενήσι) της περιοχής. 

Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με 
φωτογραφικό υλικό των μεταναστών στις ΗΠΑ, που εγώ 
δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
ή με πρωτοβουλία κάποιου (ή κάποιων) μπορεί να αναζη-
τήσει και να βρεθούν στη Σπινάσα κάποιες φωτογραφίες, 
που θα εμπλουτίσουν την προσπάθεια αυτή. Επίσης μπορεί 
να συμπληρωθεί η εργασία, με την τύχη των μεταναστών 
αυτών, δηλ. ποιοί γύρισαν στην πατρίδα και ποιά ήταν η 
προκοπή τους (επαγγελματική και προσωπική).

Η εργασία-μελέτη αυτή θέλει να τιμήσει τους ανθρώ-
πους του ορεινού χωριού στα όρια των νομών Ευρυτανίας 

- Καρδίτσας, για την τόλμη και την απόφαση να φύγουν 
στα ξένα (μερικοί ίσως να μην ξαναδούν τον τόπο τους), 
θυσιάζοντας τα καλύτερά τους χρόνια για να ζήσει η γονι-
κή οικογένεια και οι ίδιοι καλύτερα.

Μετά από έναν αιώνα, η προσπάθεια αυτή αποτείνεται 
στο θυμικό όσων έζησαν ή έχουν εικόνες από τα χρόνια της 
μετανάστευσης στην Αμερική. Είναι όμως μια αναγκαία 
κατάθεση μνήμης για τους νεότερους, στους οποίους και 
αφιερώνεται.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ / 
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Χαμσάιρ, κοντά στο φίλο του Ν. 
Καραμέτο (σ.σ. ποιός απ’ όλους 
να ήταν άραγε;).
● Ο Κώστας Νάπας (σ.σ. μή-
πως ο πατέρας του Γιώργου;) 
ήταν 23 ετών. Ο πατέρας 
του στη Σπινάσα λεγόταν 
Δημήτριος. Κι αυτός έψαχνε 
για δουλειά εργάτη σε φάρ-
μα στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, όπου ήταν ο φίλος 
του Ν. Παυλέτσης (σ.σ. εκ 
Κορίτσας Κλειτσού). 
● Ο Γεώργιος Τσιτσιμπής 
(σ.σ. πατέρας του Ηλία κ. ά.) 
ήταν 20 ετών. Στη Σπινάσα 
ήταν ο πατέρας του Ιωάννης. 
Ίδιος ο προορισμός του για 
δουλειά εργάτη σε φάρμα 
στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, κοντά στον ξάδερ-
φό του Γ. Κατσούλη (σ.σ. 
γιός του «Νασιάρα» & αδελ-
φός του «Μητράκου» του 
«Νασιαρολία»).
● Ο Ηλίας Χαλάτσης (σ.σ. ο 
γνωστός μας ως «Λούης») ήταν 
19 ετών. Ο πατέρας του στην 
πατρίδα λεγόταν Δημήτριος 
(σ.σ. ο θρυλικός παπαΔημή-
τρης Χαλάτσης). Με 25 $ μαζί 
του πήγαινε στο Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ για δουλειά 
εργάτη σε φάρμα, εκεί όπου 
ήταν ο αδερφός του Περικλής 
Χαλάτσης.

Η τέταρτη (και τελευταία) 
ομαδική αναχώρηση στο 1910 
έγινε από δύο άτομα τους Νικ. 
Θάνο και Λεων. Κοντογιάννη. 
Στα μέσα Νοεμβρίου ταξίδεψαν 
από το λιμάνι της Πάτρας με 
το πλοίο “Martha Washington” 
και στις 28 Νοεμβρίου έφτασαν 
στην Αμερική. Τα ελλιπή στοι-
χεία γι’ αυτούς μας πληροφο-
ρούν ότι:

● Ο Νικόλαος Θάνος (σ.σ. ποι-
ός Θάνος ήταν άραγε αυτός;) 
ήταν 22 ετών. Προορισμός του 
για δουλειά εργάτη ήταν η Νέα 
Υόρκη, όπου είχε το φίλο του Γ. 
Παπαγεωργίου (σ.σ. δεν βρέθη-
καν δυστυχώς έγγραφα στοιχεία 
του – γράψτε μας ποιός ήταν, 
αδέλφια, παιδιά του).
● Ο Λεωνίδας Κοντογιάννης 
(σ.σ. γράψτε μας ποιός ήταν, οι 
συγγενείς, αδέλφια, παιδιά του) 
ήταν 30 ετών και παντρεμένος. 
Αναζητούσε δουλειά εργάτη 
στο Κόλεμπρουκ (Colebrook) 
του Νιου Χαμσάιρ, κοντά στο 
φίλο του Ι. Μούτσελο (σ.σ. εκ 
Κλειτσού).

Γ. ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  
ΣΤΟ 1911

Στη διάρκεια του έτους έγινε 
μία μόνο ομαδική αναχώρηση. 
Περιλάμβανε δύο άτομα τους: 
Χρ. Ζήση και Ευθ. Κατσούλη. 
Προς το τέλος Μαρτίου, από το 
λιμάνι της Πάτρας, επιβιβάστη-

καν στο ατμόπλοιο “Oceania” 
και στις 12 Απριλίου αποβιβά-
στηκαν στο λιμάνι της Νέας 
Υόρκης. Για τους μετανάστες 
αυτούς ξέρουμε ότι:
● Ο Χρήστος Ζήσης (σ.σ. 
αδελφός του Νίκου Ζήση 
«Βασιλονίκου) ήταν τότε 20 
ετών. Προορισμός του για 
δουλειά εργάτη ήταν η πόλη 
Αουγκούστα (Augusta) του 
Μέην, όπου ήταν ο φίλος του 
Νίκος Χαλάτσης (σ.σ. γιός του 
παπα-Δημήτρη και πατέρας του 
Μένιου, της Μερόπης κ. ά.).
● Ο Ευθύμιος Κατσούλης 
(σ.σ. ο «Θύμιος» που ζούσε 
στο χωριό μέχρι τη δεκαετία 
του 1970) ήταν επίσης 20 ετών. 
Αναζητούσε δουλειά εργά-
τη στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, όπου ήταν ο ξάδερ-
φός του Γεώργιος Κατσούλης 
(σ.σ. γιός του «Νασιάρα» & 
αδελφός του «Μητράκου» του 
«Νασιαρολία»).

Γ. ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ-
ΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΕΥ-

ΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 1912
Στη διάρκεια του έτους έγι-
ναν 3 ταξίδια από τα οποία τα 
2 ήταν ομαδικά και 1 μεμο-
νωμένο. Συνολικά έφυγαν 10 
μετανάστες της Σπινάσας. Πιο 
αναλυτικά:

Η μεμονωμένη αναχώρη-
ση έγινε από τον Απόστολο 
Μακρή.
● Ο Απόστολος Μακρής 
(σ.σ. παππούς του σημερινού 
Αποστόλη Μακρή), στις αρ-
χές Απριλίου ταξίδεψε από 
την Ελλάδα στην Ιταλία. Από 
το ιταλικό λιμάνι της Γένοβας 
(Genoa) στις 5 Απριλίου αναχώ-
ρησε με το πλοίο “Cincinnati” 
και στις 17 Απριλίου έφτασε 
στην Αμερική. Ήταν τότε 37 
ετών και παντρεμένος. Στη 
Σπινάσα είχε τη γυναίκα του 
Φώτω. Με 23 $ μαζί του πή-
γαινε για δουλειά εργάτη στο 
Σπόκαν (Spokane) της πο-
λιτείας Ουάσιγκτον, όπου 
ήταν ο κουνιάδος του Λουκάς 
Μούτσελος (σ.σ. εκ Κλειτσού).

Η πρώτη ομαδική αναχώρη-
ση στο 1912 έγινε από πέντε 

άτομα, τους: Γεώρ. Αυγέρη, 
Κων. Αυγέρη, Χρ. Γάκη, Σωτ. 
Γεροκώστα και Νικ. Μητσάκη. 
Στο τέλος Ιουλίου, από το λι-
μάνι της Πάτρας, ταξίδεψαν με 
το πλοίο “Martha Washington” 
και στις 13 Αυγούστου αφίχθη-
καν στις ΗΠΑ. Τα διαθέσιμα 
στοιχεία για τους μετανάστες 
αυτούς μας γνωρίζουν ότι:

● Ο Γεώργιος Αυγέρης ήταν 
τότε 20 χρονών. Ελλείπουν 
άλλα στοιχεία (σ.σ. οι συγγενείς 
ας γράψουν αδέλφια & παιδιά 
του).
● Ο Κώστας Αυγέρης (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν 
αδέλφια & παιδιά του) ήταν 
30 ετών και παντρεμένος. 
Προορισμός του στην Αμερική 
ήταν το Μάντσεστερ του 
Νιου Χαμσάιρ, κοντά στο Ν. 
Καραμέτο (σ.σ. ποιός απ’ όλους 
να ήταν άραγε;). 
● Ο Χρήστος Γάκης (σ.σ. οι 
συγγενείς ας γράψουν αδέλφια 
& παιδιά του) ήταν 25 ετών. 
Αναζητούσε δουλειά εργά-
τη στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, όπου ήταν ο ξάδερ-
φός του Βασ. Βούλγαρης (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του). 
● Ο Σωτήριος Γεροκώστας 
(σ.σ. οι συγγενείς ας γράψουν 
αδέλφια & παιδιά του) ήταν 20 
ετών. Με 25 $ μαζί του πήγαινε 
κι αυτός στο Μάντσεστερ του 
Νιου Χαμσάιρ, όπου είχε τον 
ξάδερφό του Ν. Θάνο (σ.σ ποι-
όν Θάνο απ’ όλους άραγε;). 
● Ο Νικόλαος Μητσάκης 
(σ.σ. οι συγγενείς ας γράψουν 
αδέλφια & παιδιά του) ήταν 
20 ετών. Ίδιος προορισμός 
όπως και στους προηγούμε-
νους, το Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, όπου ήταν ο φίλος 
του Ευθ. Κατσούλης.

Η δεύτερη ομαδική ανα-
χώρηση στο 1912 έγινε από 
τετραμελή ομάδα, που περι-
λάμβανε τους : Εμμ. Λιάπη, 
Αριστ. Μακρή, Αθ. Μαργαρίτη 
και Ιωάν. Σωτηρίου. Στις 2 
Σεπτεμβρίου, από το λιμάνι της 
Πάτρας, η ομάδα επιβιβάστηκε 
στο πλοίο “Pannonia” και στις 
19 Σεπτεμβρίου αποβιβάστηκε 
στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. 
Πιο αναλυτικά:

● Ο Εμμανουήλ Λιάπης (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του) ήταν τότε 20 
ετών και αναλφάβητος. Η μη-
τέρα του στη Σπινάσα λεγόταν 
Ελένη. Για δουλειά εργάτη, πή-
γαινε στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ, όπου ήταν ο ξάδερφός 
του Κώστας Κοντογιάννης (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του). 

● Ο Αριστείδης Μακρής 
(σ.σ. δεν ξαναγύρισε ήταν 
απ’ τους Μακραίους του 
Μεγαλάκκου) ήταν 20 ετών. 
Ο πατέρας του στο χωριό λε-
γόταν Κωνσταντίνος (σ.σ. ο 
Κώστας ήταν αδελφός του 
Δημήτρη Μακρή δηλ. του 
πατέρα του Γιώργου Μακρή). 
Κι αυτός αναζητούσε δουλειά 

εργάτη στο Μάντσεστερ, όπου 
είχε ένα φίλο του με δυσανά-
γνωστο όνομα. 
● Ο Αθανάσιος Μαργαρίτης 
(σ.σ. ο παππούς του σημερινού 
Θανάση, Λάζαρου, Δημήτρη κ. 
ά.) ήταν 35 ετών και παντρεμέ-
νος. Η γυναίκα του πίσω στην 
πατρίδα λεγόταν Μαρία (σ.σ. η 
θρυλική «Μαργαρτονάσενα»). 
Δήλωσε αγρότης-κτηματί-
ας (farmer) με προορισμό το 
Μάντσεστερ, όπου ήταν ο φί-
λος του Ευθύμιος Κατσούλης 
(σ.σ. ο «Θύμιος» που ζούσε 
στο χωριό μέχρι τη δεκαετία 
του 1970). 
● Ο Ιωάννης Σωτηρίου (σ.σ. 
υπήρχε τέτοιο επώνυμο στο 
χωριό μας; όποιος ξέρει κάτι 
γι’ αυτόν ας γράψει) ήταν 
20 ετών. Ο πατέρας του στη 
Σπινάσα λεγόταν Δημήτριος. 
Ήταν αγρότης και αναζητού-
σε δουλειά στο Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ, όπου 
ήταν ο φίλος του Γεώργιος Ι. 
Τσιτσιμπής (σ.σ. πατέρας του 
Ηλία κ. ά.). 

Δ. ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΦΥΓΗΣ ΣΤΟ 1914

Στη διάρκεια του έτους αυτού 
έγιναν 2 αναχωρήσεις (μία με-
μονωμένη και μία ομαδική). 
Συνολικά έφυγαν 3 μετανά-
στες. Πιο συγκεκριμένα:

Η μεμονωμένη αναχώρηση 
έγινε από το Δημήτριο Θάνο.
● Ο Δημήτριος Θάνος (σ.σ. 
είναι ο «Μπαλαΐνης» που δεν 
ξαναγύρισε δηλ. ο πατέρας 
της Αθηνάς Καστρίτση και 
αδελφός του Θωμά «Νάκου»). 
Στο τέλος Μαρτίου, από το 
λιμάνι της Πάτρας, ταξίδεψε 
με το πλοίο “Argentina” και 
στις 10 Απριλίου έφτασε στην 
Αμερική. Ήταν τότε 34 ετών 
και παντρεμένος. Προορισμός 
του ήταν το Πάσκο (Pasco) 
της πολιτείας Ουάσιγκτον, 
όπου ήταν ο ξάδερφός του Δ. 
Παπαδόπουλος (σ.σ όποιος ξέ-
ρει κάτι γι’ αυτόν ας γράψει).

Η ομαδική αναχώρηση στο 
1914 αριθμούσε 2 άτομα τους 
Περ. Θάνο και Στ. Θάνο. Από 
το λιμάνι της Πάτρας, έφυγαν 
στο τέλος Μαρτίου με το πλοίο 

“Saxonia” και στις 14 Μαρτίου 
αφίχθηκαν στις ΗΠΑ. Τα πε-
ριορισμένα στοιχεία για τους 
μετανάστες αυτούς μας γνωρί-
ζουν ότι:

● Ο Περικλής Θάνος (σ.σ. παπ-
πούς του Περικλή;) ήταν 35 ετών 
και παντρεμένος. Προορισμός 
του ήταν το Σπόκαν (Spokane) 
της πολιτείας Ουάσιγκτον, 
όπου ήταν ο φίλος του Κώστας 
Πάστρας. Για τον Περικλή 
Θάνο αυτό ήταν το δεύτερο τα-
ξίδι στην Αμερική. Είχε ξανάρ-
θει στην περίοδο 1910-12 και 
εργάστηκε πάλι στο Σπόκαν.
● Ο Σταύρος Θάνος (σ.σ. οι 
συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του… να είναι 
άραγε ο παππούς του σημε-

ρινού Σταύρου Μητσάκη;) 
ήταν 29 ετών και παντρεμέ-
νος. Δήλωσε εργάτης και πή-
γαινε στο Σπόκαν της πολι-
τείας Ουάσιγκτον, όπου ήταν 
ο ξάδερφός του Αθανάσιος 
Μαργαρίτης (σ.σ. ο παπ-
πούς του σημερινού Θανάση, 
Λάζαρου, Δημήτρη κ. ά). 

Ε. Επίλογος της μετανάστευ-
σης στα έτη 1920 και 1921

Στη διάρκεια του 1920 έγιναν 
δύο μεμονωμένες αναχωρήσεις 
και μία ακόμη έγινε στο 1921. 
Πιο συγκεκριμένα:

Η πρώτη μεμονωμένη ανα-
χώρηση το 1920 έγινε από το 
Γεώργιο Κόκκινο.
● Ο Γεώργιος Κόκκινος 
(σ. σ. να είναι ο πατέρας της 
Αντιγόνης; όποιος ξέρει γι’ αυ-
τόν κάτι ας γράψει), στις αρχές 
Απριλίου, από το λιμάνι του 
Πειραιά, ταξίδεψε με το πλοίο 

8  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το γειτονικό 
μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει και την επιχείρη-

σή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.
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 Περικλής Δ. Χαλάτσης

Ηλίας N. Κατσούλης

Θύμιος Ν. Κατσούλης
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“Megali Hellas” και στις 22 
Απριλίου 1920 έφτασε στην 
Αμερική. Ο Γεώργιος Κόκκινος 
ήταν τότε 30 ετών και παντρε-
μένος. Ελλείπουν άλλα στοι-
χεία. 

Η δεύτερη μεμονωμένη ανα-
χώρηση το 1920 έγινε από τον 
Κωνσταντίνο Θάνο. 
● Ο Κωνσταντίνος Θάνος 
(σ.σ. οι συγγενείς ας γράψουν 
αδέλφια & παιδιά του), στις 
25 Ιουλίου 1920, από το λιμά-
νι του Πειραιά, αναχώρησε με 
το πλοίο “Megali Hellas” και 
στις 10 Αυγούστου αφίχθηκε 
στις ΗΠΑ. Ήταν τότε 42 ετών 
και παντρεμένος. Ως τόπο γέν-
νησης και τελευταίας διαμονής 
δήλωσε το Καρπενήσι. Η γυναί-
κα του πίσω στην πατρίδα λε-
γόταν Ελένη (σ.σ. οι συγγενείς 
ας γράψουν αδέλφια & παιδιά 
της). Με 100 $ μαζί του πήγαινε 
στην πόλη Τολέδο του Οχάϊο, 
όπου ήταν ο αδερφός του 
Ιωάννης Θάνος (σ.σ. οι συγγε-
νείς ας γράψουν αδέλφια & παι-
διά του). Για τον Κωνσταντίνο 
Θάνο αυτό ήταν το δεύτερο τα-
ξίδι στις ΗΠΑ, εφόσον είχε ξα-
νάρθει την περίοδο 1910-1915 
και εργάστηκε πάλι στον ίδιο 
προορισμό. 

Η μοναδική αναχώρηση στο 
1921 έγινε από το Δημήτριο 
Θάνο. 
● Ο Δημήτριος Θάνος (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του), την τελευ-
ταία ημέρα τους έτους, στις 31 
Δεκεμβρίου 1920, από το λι-
μάνι του Πειραιά έφυγε με το 
πλοίο “Megali Hellas” και στις 
20 Ιανουαρίου 1921 πάτησε 
πόδι στην Αμερική. Ήταν τότε 
26 ετών. Ο πατέρας του στη 

Σπινάσα λεγόταν Παναγιώτης 
(σ.σ. οι συγγενείς ας γράψουν 
αδέλφια & παιδιά του). Δήλωσε 
εργάτης και με 17 $ στην τσέπη 
πήγαινε στο Μάντσεστερ του 
Νιου Χαμσάιρ, όπου ήταν ο φί-

λος του Μανώλης Λιάπης (σ.σ. 
οι συγγενείς ας γράψουν αδέλ-
φια & παιδιά του). 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ – ΤΟΠΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά τον έλεγχο της υπηρεσίας 
Μετανάστευσης, οι άνθρωποι 
της Σπινάσας, όπως και κάθε άλ-
λος μετανάστης, έφευγαν για τον 
τόπο τελικού προορισμού, με 
σκοπό την εγκατάσταση και την 
εύρεση εργασίας. Με επιστολές 
είχαν από πριν συνεννοηθεί πού 
και πώς θα φτάσουν στον τόπο, 
όπου τους περίμενε ο συγγενής, 
συμπατριώτης ή φίλος τους. 
Οι πρωτοπόροι επέλεξαν τον 
τόπο εργασίας τους με τον ίδιο 
τρόπο (μέσω κάποιου γνωστού ή 
συγγενή) ή τυχαία. 
Τα επαγγέλματα που δηλώθηκαν 
από τους μετανάστες ήταν εργά-
της (23), εργάτης σε φάρμα (9) 
και αγρότης (2). 

Από τον παρατιθέμενο πίνακα 6 
φαίνεται ότι ο πλέον ζητούμενος 
προορισμός ήταν στην πολιτεία 
του Νιου Χαμσάιρ (ποσοστό 61 
%). Ακολούθησαν οι πολιτείες 
Ουάσιγκτον, Μασαχουσέτη και 

μεμονωμένες άλλες 3 πολιτείες. 
Για τους κυριότερους τελικούς 
προορισμούς και για τους αν-
θρώπους της Σπινάσας που βρέ-
θηκαν εκεί, θα δοθεί ένα σύντο-
μο χρονικό. Συγκεκριμένα:
Στην πολιτεία Νιου Χαμσάιρ 
(New Hampshire): Στις πό-
λεις Μάντσεστερ (κυρίως) και 
Κόλεμπρουκ ήρθαν οι περισσό-
τεροι μετανάστες της Σπινάσας. 
● Στο Μάντσεστερ (Manchester, 
N.H.): Πρωτοπόροι στον τόπο 
αυτόν πρέπει να ήταν οι Περ. 
Χαλάτσης, Νικόλ. Κατσούλης 
και Γεώργ. Κατσούλης από το 
1909 (ίσως και νωρίτερα). Η 
Μερόπη λέει πως ο πατέρας της 
Νίκος Δ. Χαλάτσης είχε πάει 2 
φορές στην Αμερική, την πρώτη 
φορά για 4 χρόνια, γύρισε κάθι-
σε εδώ λίγα χρόνια, παντρεύτη-
κε ξαναπήγε για λίγο και γύρισε 
οριστικά μετά. 
Τον Απρίλιο του 1910 ακολού-
θησαν οι Κώστας Καραβάνας 
και Ιωάν. Χαλάτσης. Τους δέ-
χτηκαν οι προαναφερθέντες.
Τον Ιούνιο του 1910 έφθασαν 
οι Ηλίας και Κώστας Δήμος. 
Ο φίλος Ν. Παυλέτσης απ’ τον 
Κλειτσό ήταν ήδη εκεί και βοή-
θησε.
Τον Οκτώβριο του 1910 κα-
τέφθασε εκεί από την πατρίδα 
μεγάλη ομάδα, από τους: Βάϊο 
Βούλγαρη, Γεώργ. Καραμέτο, 
Ηλία Κατσούλη, Φώτιο 
Κατσούλη, Αθαν. Κουτή, Κώστα 
Νάπα, Ηλία Τσιτσιμπή και Ηλία 
Χαλάτση. Οι συγγενείς τους 
Κ. Σπανός, Χ. Κοντογιάννης, 

Νικ. Καραμέτος, Γ. Κατσούλης, 
Περ. Χαλάτσης και οι φίλοι Ν. 
Καραμέτος και Ν. Παυλέτσης 
βοήθησαν στην εκεί εγκατάστα-
ση και αναζήτηση εργασίας.
Τον Απρίλιο του 1911 αφίχθηκε 
ο Ευθύμιος Ν. Κατσούλης, κο-
ντά στον ξάδερφό του Γεώργιο 
Α. Κατσούλη.
Τον Αύγουστο του 1912 ήρθαν 
οι Κώστας Αυγέρης, Χρήστος 
Γάκης, Σωτ. Γεροκώστας και 
Νικ. Μητσάκης. Οι συγγενείς 
και φίλοι Ν. Καραμέτος, Βασ. 
Βούλγαρης, Ν. Θάνος και Ευθ. 
Κατσούλης συνέβαλαν στην εκεί 
προσαρμογή τους.
Το Σεπτέμβριο του 1912 κα-
τέφθασε νέα ομάδα από τη 
Σπινάσα, που την αποτελού-
σαν οι Εμμ. Λιάπης, Αριστ. 
Μακρής, Αθαν. Μαργαρίτης 
και Ιωάν. Σωτηρίου. Ο συγγε-
νής Κ. Κοντογιάννης και οι φί-
λοι Ευθ. Κατσούλης και Γεώργ. 
Τσιτσιμπής τους υποδέχτηκαν 
και βοήθησαν.
Τον Ιανουάριο του 1921 αφίχθη-
κε ο Δημήτριος Θάνος. Ήταν ο 
τελευταίος μετανάστης από το 
χωριό. Τον ανέμενε και βοήθησε 
στην εγκατάστασή του ο φίλος 
του Εμμ. Λιάπης.
Συνολικά, στο Μάντσεστερ 
του Νιου Χαμσάιρ ήρθαν και 
εργάστηκαν 21 άνθρωποι της 
Σπινάσας. Θα μπορούσε λοιπόν 
το Μάντσεστερ να χαρακτηρι-
στεί ως μια μικρή «παροικία» 
του χωριού της Σπινάσας.
● Στο Κόλεμπρουκ (Colebrook, 
N.H.): Τον Οκτώβριο του 1910 
ήρθε ο Λεων. Κοντογιάννης. Ο 
φίλος του Ι. Μούτσελος (από 
τον Κλειτσό) βοήθησε στην εκεί 
προσαρμογή του. Αυτός ήταν ο 
μοναδικός μετανάστης που επέ-
λεξε και εργάστηκε στον τόπο 
αυτόν.
● Στην πολιτεία της 
Ουάσινγκτον (Washington): 
Στις πόλεις Σπόκαν (Spokane, 
Wash.) και Πάσκο (Pasco, 
Wash.) είχαμε τις ακόλουθες 
αφίξεις:
Τον Οκτώβριο του 1910 ήρθε 
ο Περικλής Θάνος. Ο συγγενής 
του Χ. Κοντογιάννης ήταν «ο 
άνθρωπός» του εκεί.
Τον Απρίλιο του 1912 έφτα-
σε μεμονωμένα ο Απόστολος 
Μακρής. Ο συγγενής του Λουκ. 
Μούτσελος (από τον Κλειτσό) 
βοήθησε στην αναζήτηση εργα-
σίας.
Το Μάρτιο του 1914 αφίχθηκαν 
οι Περικλής Θάνος (στο δεύτερο 
ταξίδι του) και ο Σταύρος Θάνος. 
Ένας καλός φίλος και ο συγ-
γενής τους Αθαν. Μαργαρίτης 
στήριξαν την προσπάθειά τους.
● Στην πόλη Πάσκο (Pasco, 
Wash.) τον Απρίλιο του 1914 
ήρθε μεμονωμένα ο Δημήτριος 

Θάνος, κοντά σ’ ένα ξάδερφό 
του.
Συνολικά, στη μακρινή δυτι-
κή αμερικανική πολιτεία της 
Ουάσινγκτον ήρθαν και ερ-
γάστηκαν 5 άνθρωποι της 
Σπινάσας.
● Στην πολιτεία της 
Μασαχουσέτης (Massa-
chusetts): Την πόλη Βοστώνη 
(Boston) επέλεξαν και εργάστη-
καν οι εξής:
Το Μάρτιο 1909 ήρθαν οι Νικ. 
Θάνος, Αθαν. Καραμέτος και 
Νικ. Καραμέτος. Οι πρωτοπό-
ροι μετανάστες Νικόλαος και 
Γεώργιος Κατσούλης δηλώθη-
καν ως φίλοι τους, αλλά αυτοί 
ήταν στο Μάντσεστερ του Νιου 
Χαμσάιρ. Δεν ακολούθησαν άλ-
λοι.
● Στην πόλη Αουγκούστα 
(Augusta) της πολιτείας Μέην 
(Maine) ήρθε τον Ιούλιο του 
1911, ο Χρήστος Ζήσης. Ο φίλος 
του Νίκος Χαλάτσης του παρα-
στάθηκε.
● Στη Νέα Υόρκη (New York) 
της ομώνυμης πολιτείας αφί-
χθηκε το Νοέμβριο του 1910, 
ο Νικόλαος Θάνος, κοντά στο 
φίλο του Γ. Παπαγεωργίου.
● Στην πόλη Τολέδο του Οχάιο 
ήρθε ο Κωνσταντίνος Θάνος 
στο πρώτο (1910-1915) αλλά 
και στο δεύτερο ταξίδι του από 
τον Αύγουστο του 1920. Ήταν 
ήδη εκεί ο αδερφός του Ιωάννης 
Θάνος.
__________
Σημείωση: Αυτά τα στοιχεία βρή-
καμε με τη βοήθεια του καθηγητή κ. 
Μπαλωμένου τον οποίο και ευχαρι-
στούμε (για ακόμα μια φορά και από 
εδώ) θερμά. Τονίζουμε πως (όπως 
είδατε) δεν βρήκαμε πλήρη στοι-
χεία για όλους. Αλλά και πολλοί από 
όσους βρήκαμε μας είναι άγνωστοι. 
Θερμή παράκληση λοιπόν να μας 
δώσουν στοιχεία τους οι συγγενείς 
τους.
Και φωτογραφίες τους αν υπάρχουν. 
Μόνο έτσι θα ολοκληρωθεί αυτή η 
εργασία ως παρακαταθήκη στη μνή-
μη τους. Η εργασία αυτή θα ξαναδη-
μοσιευθεί ολοκληρωμένη.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Επιμέλεια παρουσίασης: 
Γιάννης Μπαλτής.

______________
Βιβλιογραφία - Αναφορές - 
Ιστοσελίδες
1. Ηλεκτρονικό Αρχείο EllisIsland 
2. Στοιχεία Γενικών Απογραφών 
Πληθυσμού στα έτη 1889, 1896 και 
1920.  
3. Ιστοσελίδα : www.eetaa.gr 
4. Ιστοσελίδα : http://www.neraida-
dolopwn.com
5. Στοιχεία παλιών εκλογικών 
Καταλόγων (από κ. Γιάννη Μπαλτή)
6. Εγκυκλοπαίδεια.
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 Χωριανοί μας, μερικοί εκ των οποίων είχαν πάει πρόσφατα στην Αμερική… σε 
φωτογραφία που βγήκε στη Σπινάσα των αρχών της δεκαετίας του 1920… 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γ.  ΓΑΚΗΣ 

Πνευμονολόγος -  
Φυματιολόγος 

Στρατιωτικός Ιατρός
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6 – 9 
Μ. Μ. (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Παπακυριαζή 45,  
Λάρισα 412 22  

 τηλ. 2414 003122 
Κιν. 6983 519358  

e-mail: cosgakis@yahoo.gr

* Ο Κώστας είναι γιός του 
αείμνηστου Γιώργου και 
εγγονός των αείμνηστων 

Σοφίας & Κώστα Γάκη. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου 
Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41 

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

* Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται με Λογιστικά και Φοροτεχνικά. 
Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου 

Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π. 



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ10  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Προς ενημέρωση όλων 
μας παρουσιάζουμε 
εδώ όλα όσα έγιναν 
το τρίμηνο της άνοι-

ξης για τα ζητήματα αυτά, που 
απειλούν τον τόπο μας. 

● Υ/Η στον Σαρανταπορίσιο: 
Το δικαστήριο στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ) που είχε 
οριστεί για την 1 Απριλίου 2015 
τελικά αναβλήθηκε για ακόμα 
μια φορά. Αυτή τη φορά ο λόγος 
της αναβολής είναι η πληθώ-
ρα στοιχείων που καταθέσαμε 
κατά του έργου τα οποία πρέπει 
το δικαστήριο να μελετήσει και 
να λάβει σοβαρά υπόψη του. Η 
εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε 
λοιπόν για τις 16 Σεπτεμβρίου 
2015. Ήδη φέτος στις πολλές 
καθιζήσεις της επαρχιακής μας 
οδού προστέθηκε ακόμα μία 
στη θέση «Αγρομπλούλες», αν 
σκαφτεί από κάτω η πλαγιά για 
να περάσει ο αγωγός θα βουλιά-
ξει όλη η πλαγιά, δεν θα μείνει 
πουθενά δρόμος, θα αποκοπούμε 
και με την Καρδίτσα. Θυμίζουμε 
πως η ιδιωτική εταιρεία επιμένει 
να στήσει το σχεδιαζόμενο Υ/Η 
κάτω από το «Σταυρό» στο μύλο 
το βακούφικο, μεταφέροντας το 
νερό από το ύψος του «Άμπλα» 
με σωλήνες κατά μήκος και 
κάτω από τον επαρχιακό δρό-
μο Σαρανταπόρου – Νεράϊδας. 
Το ζήτημα συζητήθηκε στη Γ. 
Σ. του Συλλόγου Αποδήμων και 
ομόφωνα αποφασίστηκε να προ-
χωρήσει η υπόθεση για την ακύ-
ρωσή του. Το μεγάλο ποσό (άνω 
των 1.000 €) που απαιτείται για 

την εκδίκαση δεν βρέθηκε ακό-
μα και στην ανάγκη ίσως συ-
γκεντρωθεί με έρανο. Κατά του 
έργου αυτού αποφάσισε ομό-
φωνα και το Τοπικό Συμβούλιο 
Νεράϊδας.

● Υ/Η στον Μπεσιώτη: Για 
το σχεδιαζόμενο Υ/Η που ιδιω-
τική εταιρεία επιμένει να στήσει 
στις «Λογγούλες» καταστρέφο-
ντας το ωραιότατο αυτό ποτάμι, 
τόσο στη Γ. Σ. του Συλλόγου 
Αποδήμων που έγινε το χειμώ-
να στην Αθήνα όσο και στις Λ. 
Σ. που έκανε ο Πρόεδρος της 
Κοινότητάς μας πρόσφατα στα 
χωριά μας, επιβεβαιώθηκε η 
ισχύς της αρνητικής γνωμοδότη-
σης γι’ αυτό των προηγούμενων 
Κοινοτικών Συμβουλίων μας, με 
τις οποίες συμφωνεί ομόφωνα 
και το σημερινό Τ. Σ. το οποίο 
με νέα απόφασή του στις 19.5.15 
αποφάσισε ομόφωνα κατά του 

έργου. Τονίστηκε και πάλι η 
αντίθεση των τοπικών κοινωνι-
ών μας για το έργο αυτό και να 
γίνουν ενέργειες για την ακύ-
ρωσή του. Όλη η απόφαση του 
Τοπικού Συμβουλίου σε άλλο 
κείμενο. 

● Υ/Η στον Άσπρο: Στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας 
συζητήθηκε την Πέμπτη 2 
Απριλίου 2015, το αίτημα της 
ιδιωτικής εταιρείας για οριοθέτη-
ση του ποταμού στη θέση που θα 
κτιστεί το κτήριο του Υ/Η. Αυτή 
η απόφαση ήταν ένα από τα στά-
δια κατασκευής του έργου. Το 
θέμα (1ο από τα 47 του Δ. Σ.) συ-
ζητήθηκε για ώρες όπου κάτοι-
κοι και φορείς του Καροπλεσίου 
εξέφρασαν την έντονη αντίδρα-
σή τους στην κατασκευή του έρ-
γου αυτού. Η εισηγήτρια Πέρσα 
Ράγκου και ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της ιδιω-
τικής εταιρείας Βάϊος Ποζιός 
είπαν διάφορα για το έργο, ότι 
όλα είναι καλά, ότι θα παράγουν 
πράσινη καθαρή ενέργεια, ότι 
εφαρμόζουν τους νόμους κ.λ.π. 
Οι Καροπλεσίτες όμως τα αντέ-
κρουσαν όλα αυτά και ξεκαθά-
ρισαν πως δεν θέλουν να γίνει 
αυτό το έργο. Ο Αντιπρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καροπλεσίου Βασιάκος ανα-
φερόμενος και στην ΦΕΚ είπε 
αυτά που όλοι μας φωνάζουμε, 
πως θέλουμε να προστατευθεί 
το ωραίο φυσικό περιβάλλον 
του τόπου μας και η ανάπτυξή 
του να γίνει προς την πλευρά του 
οικοτουρισμού, τονίζοντας πως 

θέλουμε την αναβάθμιση της 
περιοχής μας κι όχι την αλλοί-
ωσή της. Ο πρόεδρος της Τ. Κ. 
Καροπλεσίου Κώστας Σούφλας, 
εκφράζοντας καθαρά την αντίθε-
ση των κατοίκων στο Υ/Η, διά-
βασε στο Δ. Σ. έγγραφα επίσημα 
από διάφορες υπηρεσίες που 
έδειχναν αμφιβολίες για το έργο. 
Στη συνέχεια φορείς φυσιολατρι-
κοί μίλησαν κατά του έργου. Η 
αντιπαράθεση κορυφώθηκε με-
ταξύ του επιχειρηματία και του 
πρώην προέδρου Καροπλεσίου 
Νίκου Σούφλα, που του τα είπε 
έξω απ’ τα δόντια, πως ενώ ξέ-
ρει πως η τοπική κοινωνία δεν 
τον θέλει εκεί, αυτός συνεχίζει 
να επιμένει για το έργο, πως οι 
κάτοικοι δεν εμπιστεύονται τους 
τρόπους που παίρνει τις διάφο-
ρες εγκρίσεις, πως θα γίνουν εκεί 
κατολισθήσεις, θα καταστραφεί 
το ωραίο αυτό ποτάμι κ. ά. στα 

οποία ο επιχειρηματίας απάντη-
σε με αίολα επιχειρήματα που 
εξοργίζουν… του τύπου «… εγώ 
δεν είχα καμιά όρεξη να τρέχω 
στον Άσπρο να φτιάξω Υ/Η… 
το κάνω γιατί θα παράγω καθα-
ρή ενέργεια… με υποχρεώνει το 
κράτος να το κάνω… εφαρμόζω 
τους νόμους… κ.λ.π.». Για την 
«ταμπακιέρα» όμως δηλ. για το 
πόση επιδότηση θα πάρει για το 
έργο δεν μας είπε τίποτα. Τελικά 

αν και υπήρξαν τέτοιες αντιδρά-
σεις δυστυχώς η απόφαση πάρ-
θηκε σχεδόν ομόφωνα, όλοι οι Δ. 
Σ. ψήφισαν υπέρ της εταιρεί-
ας εκτός του Βασίλη Κρανιά. 
Αυτά ας μας βάλουν σε σκέψεις 
γιατί σύντομα θα τα «λουστού-
με» κι εμείς…!!! 

● Ανεμογεννήτριες: Νέα θύ-
ελλα αντιδράσεων ξεσηκώθηκε 
τέλη Απριλίου με αφορμή δημο-
σίευμα - ανακοίνωση (23.4.15) 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
«να λάβουμε γνώση» για τις 
30 ανεμογεννήτριες που ιδιω-
τική εταιρεία επιμένει να στή-
σει στην κορυφογραμμή από τη 
Βουλγάρα – αυχένα «Καρατζά» 
Μολόχας – Καπροβούνι – αυχέ-
να «Γρεβενοδάσελο» Νεράϊδας 
μέχρι Ίταμο. Η ανακοίνωση 
έλεγε πως όποιος έχει ενστάσεις 
να τις υποβάλλει μέχρι 9.6.15. 
Το Συντονιστικό μας «Άγραφα 
SOS» άρχισε πάλι τις συνε-
δριάσεις και κινητοποιήσεις. 
Απαρτιζόμενο από τους περίπου 
15 Συλλόγους των χωριών μας 
και της Καρδίτσας (με πρωτο-
πορία των ΕΟΣΚ) μετονομά-
στηκε σε «Δίκτυο φορέων και 
πολιτών για την προστασία 
των Αγράφων» (η διακήρυξη 
του Δικτύου σε άλλο κείμενο), 
έκανε την ομώνυμη σελίδα στο 
διαδίκτυο για άμεση ενημέρω-
ση όλων μας (να την επισκέ-
πτεστε καθημερινά όλοι) και 
μεταξύ των ενεργειών του ήταν 
και η μεγάλη εκδήλωση που 
έγινε την Κυριακή 24 Μάη στο 
Παυσίλυπο. Στην εκδήλωση του 
Παυσίλυπου παρουσία όλων των 
εκλεγμένων του νομού μας και 
πλήθους κόσμου μίλησαν ειδι-
κοί επιστήμονες αναλύοντας με 
στοιχεία την απειλή του τόπου 
μας και τον αγώνα που πρέπει να 
κάνουμε για να ακυρωθούν όλες 
οι άδειες τόσο για τα αιολικά όσο 
και για τα υδροηλεκτρικά των 
Αγράφων. Περισσότερα για την 
εκδήλωση σε άλλο κείμενο. 

Ομόφωνα αρνητική ήταν η 

γνωμοδότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρδίτσας 
(Πέμπτη 11.6.15) στη συζήτη-
ση για τις προαναφερόμενες 30 
Ανεμογεννήτριες. Η εισήγη-
ση του αντιδημάρχου Γιάννη 
Γεννάδιου έγινε ομόφωνα δε-
κτή από όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους όλων των παρατά-
ξεων και η αρνητική απόφαση 
χειροκροτήθηκε από τους φορείς 
μας που βρέθηκαν στην αίθου-

σα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Χίλια μπράβο και θερμά ευχαρι-
στώ απ’ όλους μας. Περισσότερα 
γι’ αυτό στο επόμενο φύλλο μας.

Να ξέρετε όλοι πως οι «επεν-
δυτές» δεν βάζουν ούτε ένα 
ευρώ από την τσέπη τους. Όπως 
είδαμε στη μελέτη (και όλοι 
μπορείτε να δείτε στη σελ. 26 
της μελέτης) για το ένα αιολικό 
με τις 15 ανεμογεννήτριες στο 
Καπροβούνι ο προϋπολογισμός 
είναι 40.090.000 €… εκ των 
οποίων… το 40% είναι η επι-
δότηση δηλ. 16.036.000 €… ο 

δανεισμός από τις τράπεζες το 
60% δηλ. 24.054.000 €… και η 
«ιδία συμμετοχή» είναι 0 €…!!! 

● Για τις ανεμογεννήτρι-
ες που σχεδιάζουν να στήσουν 
στην κορυφογραμμή της ΝΑ 
Ευρυτανίας οι πολίτες των το-
πικών κοινωνιών της περιοχής 
συνεχίζουν τον δυναμικό αγώνα 
τους. Εμπόδισαν σκαπτικό μηχά-
νημα εταιρείας να ανοίξει σχε-
τικό δρόμο μετά το Πάσχα, ενώ 
έκαναν κοινό μέτωπο δήμου, 
βουλευτή & πολιτών για την 
ακύρωση των «φαραωνικών» 
αυτών σχεδίων. (βλ. αναλυτικά 
αυτά στις καρπενησιώτικες εφη-
μερίδες και ενημερωτικές ιστο-
σελίδες π.χ. «Ευρυτανικά Νέα» 
& «Ευρυτανικός Παλμός» αρχές 
Μάη). 

● Για τη σχεδιαζόμενη μετα-
τροπή του άλλοτε Εργοστασίου 
Ξυλείας Φουρνάς σε 
Εργοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής 
με βιομάζα από τα ΕΛ.ΠΕ., η 
δημόσια συζήτηση συνεχίζεται 
με επιφυλάξεις από πολύ κό-
σμο για το εγχείρημα. Αξίζει να 
διαβάσουμε όλοι το σχετικό άρ-
θρο του ευρυτάνα Δασολόγου 
Σταύρου Κοσμά, όπου με αριθ-
μούς δείχνει πως δεν μπορεί πρα-
κτικά να γίνει αυτό. Διαβάστε 
το σημαντικό αυτό κείμενο στο 
«Evrytanikospalmosblogspot» / 
24.03.15. 

● Γράφτηκαν τόσα πολλά και 
σημαντικότατα κείμενα για αυτά 
τα ζητήματα στα ευρυτανικά & 
καρδιτσιώτικα ΜΜΕ αυτό τον 
καιρό που θέλαμε να τα αναδη-
μοσιεύσουμε όλα, αλλά δυστυ-
χώς δεν θα τα χωρούσαν οι 16 
σελίδες της εφημερίδας μας…!!! 
Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε αναζη-
τήστε τα σε αυτά. 

Όχι  Υδροηλεκτρικά  και  Ανεμογεννήτριες  στ’  Άγραφα!

Χάρτης που δείχνει που ακριβώς θα περάσει ο αγωγός για το 
σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό Σαρανταπόρου κάτω απ’ το «Σταυρό».

 Έτσι θα είναι η κορυφογραμμή Βουλγάρα – Καπροβούνι – 
Γρεβενοδιάσελο – Ίταμος… αν οι ιδιωτικές εταιρείες εφαρμόσουν τα 

σχέδιά τους…. γεμίζοντάς την ανεμογεννήτριες… 

«Δίκτυο φορέων και πολιτών 
για την προστασία των Αγράφων»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το «Δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των 

Αγράφων» είναι μια συνεργασία φορέων και πολιτών με σκο-
πό την προστασία του φυσικού αποθέματος της περιοχής των 
Αγράφων προς όφελος των κατοίκων και των μελλοντικών γε-
νεών… (σ.σ. βάζουμε πολύ περιληπτικά το κείμενο λόγω έλλει-
ψης χώρου στο άλλο φύλλο θα μπεί ολόκληρο)

Ζητάμε:
● Την έκδοση υπουργικής απόφασης αναστολής των προτει-

νόμενων έργων στην περιοχή των Αγράφων... 
● Η πολιτεία να αφουγκραστεί τη βούληση των τοπικών κοι-

νωνιών…
● Την ανακήρυξη της περιοχής των Αγράφων ως περιοχή 

ελεύθερη από ΒΑΠΕ… 
● Την αλλαγή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου της περιο-

χής των Αγράφων…
● Πλήρεις περιβαλλοντικές μελέτες από ανεξάρτητους ορ-

γανισμούς… 
● Την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις λεκάνες 

απορροής ποταμών… (κ. ά.).

Τα μέλη που απαρτίζουν το «Δίκτυο φορέων και πολιτών 
για την προστασία των Αγράφων»: ●●● Ελληνικός Ορειβα-
τικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) ●●● Κυνηγητικός Σύλλο-
γος Καρδίτσας ●●● Σύλλογος Δασολόγων Νομού Καρδίτσας 
●●● Οικόσφαιρα (Κίνηση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον) 
●●● Σπηλαιολογικός Όμιλος Καρδίτσας (ΣΟΚ) ●●● Σκοπευ-
τικός Όμιλος Καρδίτσας ●●● Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρά-
ντου ●●● Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας 
●●● Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρανταπόρου ●●● Πολιτιστικός 
Σύλλογος Μολόχας ●●● Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου 
●●● Λαογραφικός Αρχαιολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυ-
άς ●●● Κίνηση Πολιτών Καρδίτσας.
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 ● Πάσχα (Κυριακή 12.4.15): Λίγος κόσμος ανέβηκε 
φέτος το Πάσχα στο χωριό καθώς και νωρίς ήταν αλλά 
και ο χειμώνας είχε διάρκεια, αφού τη Μεγάλη Τετάρτη 
ξημέρωσε 5 πόντους χιόνι μέσα στο χωριό. Κατανυκτική 
η Μ. Εβδομάδα με τις ακολουθίες των Παθών κάθε βρά-
δυ στην παλιά και ωραία εκκλησία μας τον Άγ. Γεώργιο. 
Μπράβο στις χωριανές μας που στόλισαν ωραία τον 
Επιτάφιο χωρίς δυστυχώς άγρια κίτρινα δακράκια φέ-
τος λόγω του χιονιού της Μ. Τετάρτης που τα κατέ-
στρεψε. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος η περιφορά του 
Επιταφίου έγινε σ’ όλο το χωριό μέχρι τον ΑηΔημήτρη. 
Μπράβο τόσο στον εφημέριό μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή 
όσο και στους ψάλτες μας που βοήθησαν στην δημιουρ-
γία της απόλυτης θρησκευτικής κατάνυξης που νοιώ-
σαμε στη Σταύρωση, στα Εγκώμια, στην περιφορά του 
Επιταφίου, στην Ανάσταση και γενικά σε όλες τις ακο-
λουθίες των ημερών. Να τονίσουμε (για όσους δεν ανέ-
βηκαν) πως ο παπα-Σωτήρης εξυπηρέτησε μόνος του και 
τις δύο ενορίες μας, όλη τη Μεγ. Εβδομάδα κάθε βράδυ 
έκανε εκ περιτροπής δύο ακολουθίες, μία στη Νεράϊδα 
και μία στα Σαραντάπορα. Να είναι καλά να εξυπηρετεί 
τα χωριά μας. Μπράβο επίσης στο Χρήστο και τα άλλα 
νέα παιδιά που βοηθούσαν τον ιερέα μας στο Άγιο Βήμα. 
Την Κυριακή της Λαμπρής ο καιρός ήταν πολύ καλός και 
ο κόσμος μπόρεσε και έψησε με άνεση. Και του χρόνου 
ευχόμαστε να περάσουμε ακόμα καλύτερα.
● Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή 17.4.14): Με καλό 
καιρό γιορτάστηκε φέτος η Ζωοδόχος Πηγή στα γει-
τονικά μας Κουκέϊκα. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
τελέστηκε στην παλιά ομώνυμη εκκλησία και μετά 
το Σήκωμα του Υψώματος στο προαύλιο και την 
Αρτοκλασία, στους προσκυνητές προσφέρθηκε όπως 
κάθε χρόνο φαγητό (ψητό κατσίκι σούβλας, σαλάτες, 
τυριά και άφθονο κρασί) προσφορά των Κουκαίων 
(Σπύρου Κούκου, Παναγιώτη Φιλίππου κ. ά.). Στη συ-
νέχεια αντιλάλησε η κοιλάδα του άνω ρού του Μέγδοβα 
από το κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη και το τραγούδι 
του Γιώργου Σούφλα, το κέφι άναψε και ο χορός κρά-
τησε ως το βράδυ. Χίλια μπράβο στους Κουκαίους, με 
την ευχή και του χρόνου να μπορέσουμε να έρθουμε κι 
εμείς γιατί φέτος μόνο τους βλέπαμε και τους ακούγαμε 
από δώθε καθώς δεν υπήρχε πουθενά πρόσβαση στον 
Μέγδοβα να περάσουμε, ούτε γεφύρια ούτε δρόμοι 
ανοιχτοί, αλλά αυτά σε άλλο κείμενο. Και του χρόνου 
ευχόμαστε να μπορέσουμε να πάμε. 
● Αγ. Γεωργίου (Πέμπτη 23.4.15): Με καλό καιρό 
γιορτάστηκε φέτος ο πολιούχος Άγιος Γεώργιος του 
χωριού μας, αλλά δυστυχώς με λιγότερο κόσμο, κα-
θώς δεν έπεσε τις μέρες του Πάσχα. Μετά την πανη-
γυρική Θεία Λειτουργία, στο προαύλιο τελέστηκε το 

καθιερωμένο στα μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος 
και η Αρτοκλασία, με την παρουσία όλων των χωρια-
νών μας αλλά και πολλών προσκυνητών απ’ τα γύρω 
χωριά. Ο εφημέριός μας παπα-Σωτήρης και οι ψάλτες 
μας συντέλεσαν τα μέγιστα στη δημιουργία ατμόσφαι-
ρας θρησκευτικής κατανύξεως στην παλιά και ιστορική 
εκκλησία μας. Μπράβο στα εγγόνια του αγαπητού χω-
ριανού μας Ηλία Καραμέτου με το βιολί, το Φραγκίσκο 
(τραγούδι - βιολί) και τον Ηλία (κλαρίνο) καθώς και 
στους φίλους τους, που στήνοντας τα μηχανήματά τους 
ενισχύσεως ήχου στο προαύλιο, με την κομπανία τους 
έπαιξαν εντελώς αφιλοκερδώς παραδοσιακά μας τρα-
γούδια και διατηρήθηκε και φέτος το έθιμο. Τα παιδιά 
αυτά είπαν πως θα παίζουν κάθε χρόνο του ΑηΓιωργιού 
καθώς και σε όλα τα πανηγύρια μας (ΑηΛιά, Σωτήρος, 
Παναγίας). Χίλια ευχαριστώ απ’ όλους μας ευχόμενοι 
και του χρόνου να ’μαστε καλά.
● Αγ. Κων/νου στα Σαραντάπορα (Πέμπτη 21.5.15): 
Με σχετικά καλό καιρό γιορτάστηκε φέτος ο πολιού-
χος Άγιος Κωνσταντίνος του Σαρανταπόρου, δεν έβρε-
χε ενώ είχε βρέξει την προηγούμενη. Στην πανηγυρική 
θεία λειτουργία χοροστάτησε ο χωριανός μας εφημέρι-
ος των δύο ενοριών μας Νεράϊδας και Σαρανταπόρου 
παπα-Σωτήρης Μπαλτής. Στη συνέχεια σηκώθηκε το 
Ύψωμα και ακολούθησε Αρτοκλασία στο προαύλιο 
της εκκλησίας με την παρουσία πολλών προσκυνητών 
Σαρανταπορίσιων, Μεγαλακκιωτών και Νεραϊδιωτών. 
Πολλοί εορταζόμενοι έψηναν σφάγια στις αυλές των 
σπιτιών τους. Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε 
καλά.
● Αγ. Τριάδας στο Μαντζαράκι (Αγ. Πνεύματος – 
Δευτέρα 1.6.15): Με καλό καιρό έγινε το πανηγύρι αυτό 
φέτος. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία χοροστάτησαν 
δύο ιερείς, ο εφημέριος των δύο ενοριών Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου παπα-Σωτήρης Μπαλτής και ο συντα-
ξιούχος παπα-Βαγγέλης Γεροκώστας. Στους πολλούς 
προσκυνητές από όλα τα γύρω χωριά προσφέρθηκε 
ωραίο φαγητό, όπως κάθε χρόνο, από τους κτήτορες 
της εκκλησίας αυτής, την οικογένεια Αποστόλη Θάνου, 
ενώ υπήρχαν και ψητά ως συνήθως. Όργανα φέτος δυ-
στυχώς δεν υπήρχαν λόγω μη καλής συνεννόησης των 
οργανοπαιχτών. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα κα-
λύτερα.

Πάσχα 2015 και άλλα πανηγύρια 
 της άνοιξης στην περιοχή μας

Αντάμωμα Αυγεραίων το καλοκαίρι
Το καλοκαίρι οι απανταχού της γής Αυγεραίοι θα πραγματοποι-
ήσουν σύναντηση – αντάμωμα στο Μοναστήρι μας, την Ι. Μ. 
Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). Η ημερομηνία δεν 
έχει οριστεί ακόμα, όμως σκέπτονται για τα τέλη Αυγούστου 
2015. Για περισσότερες πληροφορίες, συμμετοχή και ακριβή 
ημερομηνία να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα. 
Αυγέρης Παύλος κιν. 697 9049954 / σταθερό: 210 7666649
Αυγέρης Λάμπρος κιν.: 697 7593696 / σταθερό: 2233 0 22916 

Η Εταιρεία Ευρυτάνων 
Επιστημόνων, (πρόεδρος 

της οποίας είναι ο αγαπητός 
μας Φώτης Κουλαρμάνης εκ 
Μαυρολόγγου Κλειτσού) έκο-
ψε την πίτα της, την Κυριακή 15 
Μαρτίου 2015 το απόγευμα σε αί-
θουσα του ξενοδοχείου «Τιτάνια» 
στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την 
διάρκεια της πολύ επιτυχημένης 
εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι κα-
ταγόμενοι από την Ευρυτανία 
διακριθέντες αθλητές σε διάφορα 
αθλήματα. Μεταξύ αυτών βρα-
βεύτηκαν και τρείς χωριανοί μας: 
Ο Κώστας Γάκης (της Όλγας και 
του Δημητρίου), ο Κώστας Θάνος 
(της Δόξας και του Γεωργίου) και 
η Ρονέλλα (της Ελευθερίας και 
του Ρόμπερτ). Περισσότερα για 
τους πρωταθλητές αυτούς στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας. Θερμά συγχαρητήρια σε δι-
οργανωτές και βραβευμένους. 
Συνολικά βραβεύτηκαν 31 αθλη-
τές που κατάγονται ή φέρουν την 
καταγωγή τους από Ευρυτανία 
και κέρδισαν πλήθος χρυσά, αρ-

γυρά και χάλκινα μετάλλια σε 
Πανελλήνιους, Βαλκανικούς, 
Πανευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους 
και Ολυμπιακούς αγώνες. Τα με-
τάλλια και αναμνηστικά διπλώμα-
τα που απονεμήθηκαν είχαν στη 
μια τους πλευρά την παράσταση 
του μυθικού ήρωα της Ευρυτανίας 
Εύρυτου και στην άλλη την 
Παναγία την Προυσιώτισσα. Οι 
τρείς χωριανοί μας που βραβεύτη-
καν διακρίθηκαν στα εξής αθλή-
ματα: 
● Κώστας Γάκης πρωταθλητής 
στο τζούντο, σάμπο και ελεύθερη 
πάλη.
● Κώστας Θάνος πρωταθλητής 
στην ελληνορωμαϊκή πάλη.
● Ρανέλλε Μακόη πρωταθλήτρια 
σε αγώνες ορεινού τρεξίματος.
Θερμά συγχαρητήρια και στους 
αθλητές μας και στους διοργανω-
τές.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
Το υστερόγραφο που γράψαμε για 
τον αγαπητό μας Φώτη, αποσύρε-
ται γιατί θα το πεί ο πρόεδρος του 
Συλλόγου μας κατ’ ιδίαν. 

Κοπή πίτας της Εταιρείας Ευρυτάνων 
Επιστημόνων και εκδήλωση τιμής στους 

Ευρυτάνες αθλητές

«Ελεύθεροι  
στα δεσμά των Αγράφων» 

Παρουσίαση του  
βιβλίου στην Αθήνα

Η « Π α ν ε υ ρ υ τ α ν ι κ ή 
Ένωση» και η 
« Π α ν θ ε σ σ α λ ι κ ή 

Στέγη» συνδιοργάνωσαν 
την παρουσίαση του βιβλίου 
του δημοσιογράφου Ηλία Γ. 
Προβόπουλου «Ελεύθεροι 
στα δεσμά των Αγράφων», 
στην αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α., 
την Τετάρτη 18 Μαρτίου 
2015, το απόγευμα. 
Για το βιβλίο, που περιέχει συνεντεύξεις χω-
ριανών μας από τα χρόνια του εμφυλίου, μί-
λησαν: η Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη 
(τέως Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας της 
Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 

- θεσσαλή), ο Κλεομένης Κουτσούκης (ομότιμος 
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου - ευρυ-
τάνας), και ο Νίκος Λαγκαδινός (δημοσιογράφος). 
Χαιρετισμό απηύθυναν: η Μαρία Αντωνιάδου 
(Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α), ο Στέφανος Κούτρας 
(πρόεδρος της «Πανθεσσαλικής Στέγης»), ο 
Ηλίας Λιάσκος (πρόεδρος της «Πανευρυτανικής 
Ένωσης») και ο Νίκος Δ. Κόκκινος (πρώην 
Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων – χωριανός 
μας). Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογρά-
φος Ηλίας Καλαμαράς και μεταξύ των ομιλιών 
διάβαζε αποσπάσματα από το βιβλίο ο Άθως 
Δανέλλης. 
Στην εκδήλωση, ακούστηκε πολλές φορές το 
όνομα του χωριού μας, παρευρέθηκαν πολλοί 
χωριανοί μας, γεμίζοντας την αίθουσα, και στο 
τέλος ο πρώην Πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας 
Πλατσιούρης και ο Δικηγόρος Ηλίας Μπαλτής 
τίμησαν με μια αναμνηστική πλακέτα τον συγ-
γραφέα του αναφερόμενου στο χωριό μας βιβλίου 
Ηλία Προβόπουλο.  Γιάννης Μπαλτής

«Mετοικήσεις ορεινών  
πληθυσμών κατά την ύστερη 
τουρκοκρατία» το νέο βιβλίο 

του Λάμπρου Γριβέλλα
Τη δική του έρευνα σχετι-

κά με τις μετακινήσεις ορει-
νών πληθυσμών στην περι-
οχή της Κεντρικής Ελλάδας 
κατά τον 19ο αιώνα παρου-
σιάζει στο νέο του βιβλίο 
ο συγγραφέας Λάμπρος 
Γριβέλλας (γείτονάς μας 
αγαπητός εκ Ραχούλας) με 
τίτλο «Mετοικήσεις ορεινών 
πληθυσμών κατά την ύστε-
ρη τουρκοκρατία - Η περί-
πτωση της εγκατάστασης των Ματσουκιωτών 
στο Ζωγλόπι».

Το βιβλίο στέκεται κυρίως στην περίπτωση των 
Ματσουκιωτών από τα Ιωάννινα που μετοίκησαν 
στο Ζωγλόπι (Ραχούλα), για ν’ αποφύγουν τη βαριά 
φορολογία που επέβαλαν τα όργανα του Αλή πασά.

Οι ατομικές ή ομαδικές μετακινήσεις πληθυ-
σμών κυρίως από τα ορεινά και άγονα μέρη της 
Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και της γειτονικής 
Ευρυτανίας προς τα θεσσαλικά κεφαλοχώρια, τα 
οποία είχαν ερημωθεί στην κυριολεξία από τις επιδη-
μίες και τις επιδρομές ντόπιων και ξένων ληστοσυμ-
μοριών, αποτέλεσαν τη μαγιά του σημερινού πληθυ-
σμού των χωριών μας. Οι γεροντότεροι κάτοικοί τους 
διατηρούν ζωηρή την ανάμνηση της καταγωγής τους 
από τις παραπάνω περιοχές, εκτός του ότι ορισμένες 
οικογένειες έχουν επώνυμα που θυμίζουν τον τόπο 
καταγωγής τους από χωριά των περιοχών αυτών.

Το βιβλίο - μελέτη μπορούν να προμηθευτούν 
όσοι ενδιαφέρονται δωρεάν στο Βιβλιοχαρτοπωλείο 
Ζάχος (Ν. Πλαστήρα 8 - Καρδίτσα Τηλ. 2441022216).

Οι Ευρυτάνες που θυσιάστηκαν  
στο Έπος του ’40.

Το νέο βιβλίο του Κώστα Παπαδόπουλου 
με τίτλο «Νεκροί και Μνήμες» 

Φόρο τιμής στους Ευρυτάνες που έπεσαν ηρωικά κατά το Έπος του 
1940-’41 αποτελεί το βιβλίο του Κώστα Αντ. Παπαδόπουλου με 
τίτλο «Νεκροί και Μνήμες – Αιώνιο Μνημόσυνο στους ηρωικά 
πεσόντες Ευρυτάνες κατά το Έπος 1940 - ’41», έργο που απο-

τελεί αποτέλεσμα πολυετούς, κοπιαστικής έρευνας 
και μελέτης και το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφα-
τα (Φεβρουάριος 2015) από την Πανευρυτανική 
Ένωση, της οποίας ο κ. Παπαδόπουλος υπήρξε για 
πολλά χρόνια πρόεδρος και νυν Γεν. Γραμματέας. 

Οι 470 σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν την 
προσωπική ιστορία και πορεία του κάθε ενός γεν-
ναίου μαχητή που ξεκίνησε από την Ευρυτανία για 
να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του Μετώπου, να 
πολεμήσει για χάριν της Πατρίδας. Η έρευνα του 
συγγραφέα εντόπισε συνολικά 200 Ευρυτάνες νε-
κρούς, εκ των οποίων 12 αξιωματικοί και 188 οπλίτες.

Μεταξύ αυτών και οι τέσσερεις χωριανοί μας που τα ονόματά τους εί-
ναι γραμμένα στο Ηρώο Πεσόντων του χωριού μας και είναι οι: Χαλάτσης 
Νικόλαος του Γεωργίου Λοχίας (που υπάρχει και φωτογραφία του), Ζήσης 
Ηλίας του Ιωάννου Στρατιώτης, Κοντογιάννης Δημήτριος του Λεωνίδα 
Στρατιώτης και Λιάπης Δημήτριος του Αντρέα Στρατιώτης.

Γράφαμε  με  χαρά  στο  προ-
ηγούμενο φύλλο (σύμφωνα 
με ενημέρωση από τους 

γείτονες Καροπλεσίτες) πως το 
Πάσχα  το  Δασικό  Χωριό  Καρο-
πλεσίου (ΔΧΚ) θα  έμπαινε σε  λει-
τουργία και πάλι. Δυστυχώς  όμως  
πρίν  λίγες  μέρες μάθαμε  πως  
αυτό δεν έγινε και μάλλον δεν θα 
γίνει. Έτσι  πρόσφατα οι γείτονες 
«Δόλοπες Καροπλεσίου», έγρα-
ψαν στο ΦΒ μεταξύ  άλλων, πως  
αυτοί  που  το  φτιάχνανε για να 
ξαναλειτουργήσει (το ζεύγος Δη-
μήτρη & Έλενας Γιουβρή με το γιό 
τους Μάριο), διώχτηκαν από μέ-

λος της οικογένειας (μητέρα τους) 
η οποία είχε υπογράψει στα χαρτιά 
την ενοικίαση και φαίνονταν σαν ο 
ιδιοκτήτης του χώρου… Ο δήμος 
Καρδίτσας λοιπόν πρέπει τώρα να 
καταγγείλει τη σύμβαση και να 
δώσει το ΔΧΚ με νέο διαγωνισμό 
σε άλλο επιχειρηματία… αν βρε-
θεί… και  μάλλον  έχει  ήδη καταγ-
γείλει τη σύμβαση  καθώς  ο ενοι-
κιαστής δεν πλήρωσε μέχρι τώρα 
ούτε 1 ευρώ στο δήμο για νοίκια, 
ρεύματα κ.λ.π. Κλείνουμε με την 
ευχή να βρεθεί άλλος εκμισθωτής, 
με όρεξη και μεράκι, να το ξανα-
λειτουργήσει…!  

Δασικό  Χωριό  Καροπλεσίου
Δυστυχώς  δεν  άνοιξε  πάλι…
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●●● Οι δέκα πληγές του Φαραώ 
μας βρήκαν… και σε επίπεδο 
κράτους αλλά περισσότερο σε 
επίπεδο χωριού… παντού όλα κα-
ταστρέφονται και τίποτα δεν γίνε-
ται… στο κράτος η κρίση βαθαί-
νει… στις πόλεις ο κόσμος χωρίς 
δουλειά κι αυτοί που έχουν ακόμα 
δουλειά με δυσκολία τα βγάζουν 
πέρα… αλλά και στο χωριό να 
γυρίσει άνθρωπος πάλι τις πληγές 
του Φαραώ θα συναντήσει ●●● 
έστω πως κάνει κήπο… αν μπο-
ρέσει με δυσκολία λόγω βροχών 
να τον σπείρει… και αν φυτρώ-
σουν αυτά που θα βάλει… οι χο-
λέρες βροχές του Μάη θα του τα 
χολεριάσουν… αν γλυτώσουν απ’ 
τα χαλάζια… αλλά δεν είναι μόνο 
ο καιρός… είναι και τα αγρίμια 
που θέριεψαν… τη νύχτα γυρ-
νούν μέσα στο χωριό και κατα-
στρέφουν… ασβοί, κουνάβια, 
νηφίτσες σκάβουν όλη νύχτα ξε-
ριζώνοντας τα κηπευτικά μας… 
είναι και τα παρατημένα γελάδια 
που αν δεν φυλάς σκοπιά στον 
κήπο σου θα σου τον καταστρέ-
ψουν… δε γλυτώνει τίποτα… το 
ίδιο και με τα οπωροφόρα δέ-
ντρα… δεν παίρνεις ούτε ένα κα-
ρύδι αν δεν είσαι με το όπλο όλη 
μέρα κάτω απ’ την καρυδιά να 
σκοτώνεις βερβέρες… αλλά και 
πάλι θα σου τα φάνε τη νύχτα τα 
ποντίκια ●●● δε γλυτώνει τίπο-
τα… πάς να κάνεις πέντε κότες… 
θα σου τις φάνε τα μπρασκοκού-
ναβα και οι αλπές… πάς να κά-
νεις πέντε γιδοπρόβατα θα τα 
βρούν χίλιες χλιμάρες… δεν θα 
δείς προκοπή καμία… μόνο κόπο 
και έξοδα… έσοδο μηδέν… πα-
λιά δεν ήταν αυτό το κακό… κου-
ράζονταν ο κόσμος με τα χωρά-
φια και τα ζώα του αλλά κάτι 
έπαιρνε… τώρα τίποτα… ήρθε 
και η χειμωνιάτικη θεομηνία και 
μας έκανε χίλιες ζημιές… όλα τά 
’χαμε ήρθε και η πυρκαγιά την 
άνοιξη… υπογεννητικότητα… 
μικρό παιδί πουθενά όλο ηλικιω-
μένοι… οι σχέσεις των ανθρώ-
πων στα χειρότερά τους… γκρί-
νιες, φιλονικίες, μίση… ο ένας 
δεν θέλει να βλέπει τον άλλον… 
Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά: 
●●● Το πιο δυσάρεστο γεγονός 
του τριμήνου που θα πρέπει να 
μας βάλει σε σκέψεις… είναι η 
ξαφνική πυρκαγιά που έκαψε την 
πλαγία από τη βρύση 
«Βερτσούλες» μέχρι το 
«Καραουλάκι»… περισσότερα 
γι’ αυτή την πυρκαγιά «μυστή-
ριο» που ξέσπασε την Τρίτη 
28.4.15 θα βρείτε σε άλλα κείμε-
να… εμείς να τονίσουμε πως 
αυτό πρέπει να μας κάνει πολύ 
πιο προσεκτικούς και φυσικά να 
βρεθούν και να τιμωρηθούν 
σκληρά αυτοί που το έκαναν ●●● 
Ανησυχία και λύπη μεγάλη μας 
προκαλεί η καταστροφή του κε-
ντρικού δρόμου στη θέση 
«Αγρομπλούλες»… το «ανακά-
τεμα» του εδάφους εκεί ξεκίνησε 
από τις αρχές Μάρτη και δυστυ-
χώς συνεχίζεται… όλοι περιμέ-
νουμε να σταματήσει γιατί αν 
φύγει κάτω όλη η πλαγιά… 
αλλoίμονό μας ●●● Από τις πλη-
γές που μας άνοιξε η θεομηνία 
της 1.2.15 καμιά δυστυχώς δεν 

επουλώθηκε ακόμα… ούτε το γε-
φύρι Σωτήρος ξανάγινε… ούτε 
τα τεχνικά στα προσήλια ξεβού-
λωσαν ακόμα… ούτε τα νεροφα-
γώματα στους δρόμους καλύφθη-
καν ακόμα με λίγο χαλίκι… το 
μόνο που έγινε ήταν να έρθει η 
μπουλντόζα της Νομαρχίας πολύ 
αργά… μήνες μετά (28.4.15) η 
οποία καθάρισε στοιχειωδώς το 
βούλιαγμα στα «Κουτσουρέϊκα» 
του δρόμου Νεράϊδα – 
Μοναστήρι… και το βούλιαγμα 
στη βρύση «Σάββα» του δρόμου 
Νεράϊδα – Κουκέϊκα 
Καροπλεσίου… επειγόντως σ’ 
αυτούς τους δρόμους πρέπει τάχι-
στα να ξεβουλώσουν τα τεχνικά 
και να πέσει λίγο χαλίκι στα νερο-
φαγώματα… ο δήμος Καρδίτσας 
έστειλε τα σχετικά μηχανήματα 
για αυτή τη χαλικόστρωση (την 
εβδομάδα μετά του Αγ. 
Πνεύματος) αλλά αυτά έριξαν χα-
λίκια σε άλλους δρόμους που 
οδηγούν απλά σε χωράφια… η 
διοίκηση της Κοινότητάς μας 
οφείλει εξηγήσεις γι’ αυτό ●●● Η 
ύδρευση Νεράϊδας παραμένει 
μεγάλο πρόβλημα καθώς καμιά 
παρέμβαση δεν έγινε για την με-
τατόπιση του αγωγού από 
Πλατανόρεμα που είναι παντού 
σπασμένος και δεν φέρνει σταγό-
να νερό στο υδραγωγείο μας… 
κατά καιρούς έρχονται συνεργεία 
αλλά αποτέλεσμα μηδέν… μέσα 
στο χωριό δίπλα στου «Ζήση» ο 
σπασμένος αγωγός αν και επι-
σκευάστηκε μετά από λίγες μέρες 
ξανατρέχει νερό… ο σπασμένος 
αγωγός στη ράχη «Καληκαρυάς» 
ακόμα δεν επισκευάστηκε… 
Ιούνιος μήνας και οι βρύσες των 
σπιτιών μας ούτε πίεση έχουν… 
ούτε καθαρό νερό… υπάρχει με-
γάλη αγανάκτηση απ’ τον κόσμο 
για το ζήτημα αυτό… εάν τον 
Αύγουστο δεν έχουν πάλι οι βρύ-
σες μας νερό οι εκλεγμένοι να 
πάνε να «κρυφτούν» ●●● Στα ευ-
χάριστα είναι οι εξελίξεις στο 
δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
μετά την επαναδημοπράτηση 
(10.2.15) του τμήματος… υπο-
γράφηκε και η Σύμβαση 
(29.5.15)… και όλα είναι έτοιμα 
να ξεκινήσουν τα έργα ασφαλτό-
στρωσης τους τμήματος… μάθα-
με πως ο (ένας εκ των δύο) εργο-
λάβων είναι από τη Ραχούλα… 
γιός του αγαπητού μας Λάμπρου 
Γριβέλλα… και είμαστε βέβαιοι 
πως θα κάνει καλή δουλειά ●●● 
Το ευχάριστο είναι πως προχω-
ρούν οι διαδικασίες και από πλευ-
ράς Ευρυτανίας για την ολοκλή-
ρωση του τμήματος καθώς βγήκε 
δημοπρασία (9.6.15) στο 
Καρπενήσι το κομμάτι 1.500 μ. 
από Σπίτι Διαβάτη μέχρι 
Πλατανόραμα (όρια νομών) για 
ασφαλτόστρωση… το έργο πήρε 
με έκπτωση 37% η εταιρεία 
«Βαξεβάνος»… ενώ μεταξύ των 
9 προσφορών ήταν και της «δικής 
μας» ΤΕΚ ΑΕ των Γριβέλλα – 
Σταμογιώργου… οι οποίοι έχουν 
και το δρόμο των Αγράφων ●●● 
Τα προβληματικά σημεία όμως 
του δρόμου Σαραντάπορα – 
Νεράϊδα παραμένουν ημιτελή και 
όλοι ανυπομονούμε να ολοκλη-
ρωθούν όσα ξεκίνησαν εργασίες 

αλλά να γίνουν και τα υπόλοι-
πα… ενώ άνετα μπορούσαν να 
ολοκληρωθούν από πέρσι το φθι-
νόπωρο ακόμα περιμένουμε ●●● 
Ο Βιολογικός Καθαρισμός 
Σαρανταπόρου… πρέπει να επι-
σκευαστεί τάχιστα γιατί είναι 
εστία μόλυνσης του ποταμού 
●●● Για τα Υδροηλεκτρικά και 
τις Ανεμογεννήτριες οι αγώνες 
συνεχίζονται… για το Υ/Η 
Σαρανταπόρου (που αν και λέγε-
ται Σαρανταπόρου θα γίνει κάτω 
απ’ το Σταυρό) η δίκη στο ΣτΕ 
αναβλήθηκε για το Σεπτέμβριο… 
για το Υ/Η στο Μπεσιώτη πρό-
σφατα (19.5.15) το Τ. Σ. Νεράϊδας 
ανανέωσε παλιότερη απόφαση 
κατά του έργου αυτού… για το 
Υ/Η στον Άσπρο Καροπλεσίου 
έγινε θύελλα αντιδράσεων μέσα 
στο Δ. Σ. Καρδίτσας… ενώ ανα-
ζωπύρωση είχαμε στο ζήτημα με 
τις 30 ανεμογεννήτριες… της κο-
ρυφογραμμής Βουλγάρα – 
Καπροβούνι – Γρεβενοδιάσελο – 
Ίταμο… μετά την ανακοίνωση 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας πως 
9.6.15 λήγει η διαβούλευση… το 
Συντονιστικό «Άγραφα SOS» με-
τεξελίχθηκε σε «Δίκτυο φορέων 
& πολιτών για την προστασία 
των Αγράφων» που αγωνίζεται 
κατά αυτών των ανεμογεννητρι-
ών… αναλυτικά αυτά σε άλλα 
κείμενα ●●● Άλλο ένα ευχάριστο 
που μάθαμε είναι πως σύντομα 
περνάει νόμος στη Βουλή που θα 
ορίζει πως Ιατροί θα υπηρετούν 
τη στρατιωτική τους θητεία (κά-
νοντας και το αγροτικό τους μαζί) 
σε Αγροτικά Ιατρεία ορεινών χω-
ριών… έτσι σύντομα θα ξανάχου-
με Ιατρό στο Αγροτικό Ιατρείο 
Νεράϊδας… το οποίο θέλει επεί-
γουσα συντήρηση καθώς στη 
στέγη του έφυγαν κεραμίδια και 
στάζει… γιατί δεν ενδιαφέρονται 
οι εκλεγμένοι της Κοινότητάς μας 
για τη συντήρηση του Αγροτικού 
Ιατρείου Νεράϊδας…??? ●●● 
Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις της 
περιοχής μας των Αγράφων προς 
ενημέρωση όλων ●●● Το αντά-
μωμα της ΟΕΣ (Ομοσπονδία 
Ευρυτανικών Συλλόγων) θα γίνει 
φέτος στη Δ. Ε. Φουρνάς στις 
19.7.15… θα γίνουν εκδηλώσεις 
στα χωριά Φουρνά, Κλειτσό και 
Βράχα… όσοι μπορούμε καλά εί-
ναι να πάμε ●●● Εκτελούνται 
ήδη εργασίες… για τη Συντήρηση 
των αγιογραφιών στην Ι. Μ. 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
στη Βράχα… με πίστωση 22.000 
ευρώ από ΕΣΠΑ μέσω Δήμου 
Καρπενησίου, Π. Ε. Ευρυτανίας 
& Περιφέρειας Στερεάς ●●● Ο 
85χρονος Μητροπολίτης 
Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος 
έπαθε βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο 
την Παρασκευή 8 Μάη 2015… 
μεταφέρθηκε στο Ναυτικό 
Αθηνών… τέλη Μάη οι καρπενη-
σιώτικες εφημερίδες έγραψαν 
πως είναι καλύτερα η υγεία του 
●●● Ημερίδα στο Καρπενήσι για 
τα πέτρινα Γεφύρια της 
Ευρυτανίας έγινε την 
Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 
●●● Ημερίδες επίσης και ενέρ-
γειες βλέπουμε να γίνονται συχνά 
και για να ξαναγίνει το γεφύρι 
«Κοράκου» στην Αργιθέα... 

Επιτακτικό αίτημα όλων των κα-
τοίκων της περιοχής μας είναι να 
αναστηλωθεί και το θρυλικό 
Μέγα Γεφύρι της Σπινάσας που 
για λόγους κάθε άλλο παρά πολε-
μικούς ανατίναξε το καλοκαίρι 
του 1949 ο αξιωματικός του τότε 
κυβερνητικού στρατού 
Κατσώτας… Μελέτη ήδη υπάρ-
χει… Ζητάμε οι σε όλα τα επίπε-
δα εκλεγμένοι μας να ενδιαφέρο-
νται για την αναστήλωσή του 
●●● ο αγαπητός μας εκ Κλειτσού 
Παναγιώτης Παπαδογούλας που 
είναι Δ. Σ. Καρπενησίου από τη 
σελίδα του στο facebook μας ενη-
μερώνει τακτικά για τις συζητή-
σεις - αποφάσεις του Δ. Σ. 
Καρπενησίου… τον ευχαριστού-
με… να συνεχίσει… ενδιαφέρθη-
κε ρωτώντας πολλές φορές τους 
αρμοδίους της Ευρυτανίας για το 
δρόμο Τριφύλλα – 
Πλατανόρεμα… ρωτάει επίσης 
τακτικά και για το πότε θα επανα-
λειτουργήσει το Σπίτι του 
Διαβάτη… μπράβο του… να συ-
νεχίσει ●●● Στα πρακτικά της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας είδαμε 
(6.4.15) το έργο «Μετατόπιση 
τμήματος κεντρικού αγωγού 
ύδρευσης»… με προϋπολογισμό 
έργου: 40.000 €… χωρίς να ανα-
φέρεται η συγκεκριμένη θέση του 
έργου… αυτό σημαίνει πως η 
Περιφέρεια δίνει χρήματα για τέ-
τοια έργα… άρα μπορεί να δώσει 
και για το δικό μας αντίστοιχο 
έργο ●●● Απαγορευτική διάταξη 
βγήκε και φέτος όπως κάθε χρόνο 
από τη Νομαρχία Καρδίτσας για 
το ψάρεμα στα ποτάμια μας από 
27 Απριλίου έως 31 Μαϊου 
2015… για την προστασία της 
αναπαραγωγής των ψαριών ●●● 
Το μεγάλο αθλητικό γεγονός της 
Πίνδου… ο 8ήμερος (μεταξύ 7 
και 14 Ιουνίου 2015) αγώνας 
ορεινής ποδηλασίας «Bike 
Odyssey 2015»… έγινε και φέτος 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά… 
με τη συμμετοχή αθλητών όχι 
μόνο από την Ελλάδα αλλά και 
από Ευρώπη, Αφρική και 
Αμερική… Οι Δήμοι Αγράφων 
και Καρπενησίου θα είναι συνδι-
οργανωτές… και πέρασε και φέ-
τος απ’ το χωριό μας, τη 
Νεράϊδα… την Πέμπτη 11.6.15… 
που έκαναν τη δυσκολότερη του 
αγώνα διαδρομή Άγραφα – 
Καμάρια – Μπέσια – Μέγδοβα – 
Νεράϊδα – Τριφύλλα – Κλειτσό – 
Βράχα – Βελούχι – Κρίκελλο 
●●● Ενημερωθήκαμε από το 
facebook πως… Συγκέντρωση 
των κατοίκων Σαρανταπόρου στο 
Πνευματικό Κέντρο του οικισμού 
συγκάλεσε ο πρόεδρος της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας στις 
29.4.15 στις 20:30 για τρέχοντα 
θέματα, όπως: 1) Πυρκαγιές: α) 
πρόληψη και καταστολή αυτών, 
β) πρόταση για επανασύσταση 
των πυροφυλακίων Καπρο-
βουνίου, Μάρτσας και Τσιούκας 
Καστανιάς… 2) Ύδρευση: α) κα-
θαρισμός δεξαμενής ύδρευσης, β) 
πρόστιμα για παραβιάσεις του 
κανονισμού ύδρευσης, 3) 
Υδροηλεκτρικά: α) υδροηλεκτρι-
κό ισχύος 2,6 MW στο ρέμα 
Μπεσιώτη Τ.Κ. Νεράϊδας, β) ανε-
μογεννήτριες και προβλήματα 

που δημιουργούν… 4) Σκουπίδια: 
περισυλλογή και διατήρηση της 
καθαριότητας δημοσίων χώ-
ρων… 5) Αξιοποίηση Ιαματικού 
νερού στη θέση « Λέου»… έγρα-
ψε ο πρόεδρος στο facebook… 
λέγοντας επίσης πως… τις προ-
σεχείς ημέρες θα πραγματοποιη-
θεί συγκέντρωση στη Νεράϊδα… 
θα υπάρξει ενημέρωση από τον 
πρόεδρο της Κοινότητας για την 
ημέρα και ώρα αυτής ●●● 
Εκδήλωση μνήμης για τον 
Χαρίλαο Φλωράκη έγινε και φέ-
τος (10 χρόνια από το θάνατό 
του) στο Παλιοζογλώπι την 
Κυριακή 24.5.15 παρουσία πλή-
θους κόσμου αλλά και του Γ.Γ. 
του κόμματος Δημήτρη 
Κουτσούμπα ●●● Σεμινάριο τυ-
ροκομίας έγινε στην παλιά 
Βίνιανη στις 16 & 17.5.15… δι-
οργανωτής ο δήμος Αγράφων και 
έμφαση δόθηκε στην παρασκευή 
κίτρινων τυριών βραχείας και μα-
κράς ωρίμανσης (κεφαλοτύρι, 
γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, κα-
πνιστό κ. ά.), τόσο μέσα από θεω-
ρία όσο και πρακτική εφαρμογή 
●●● Εκδηλώσεις τιμής & μνήμης 
με την συμπλήρωση 71 χρόνων 
από την ίδρυση της ΠΕΕΑ, στο 
ιστορικό σχολείο – Μουσείο στην 
Παλιά Βίνιανη διοργάνωσε και 
φέτος ο δήμος Αγράφων το 
Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ●●● 
Στα πλαίσια του εορτασμού της 
Εθνικής Αντίστασης, ο Δήμος 
Καρπενησίου διοργάνωσε και φέ-
τος μία σειρά τιμητικών εκδηλώ-
σεων με έναρξη το Σάββατο 23 
Μάη… γιορτάζοντας τα 71 χρό-
νια από τη Σύγκληση του Εθνικού 
Συμβουλίου… με θεατρική παρά-
σταση στο Συνεδριακό Κέντρο 
Καρπενησίου… ομιλίες στους 
Κορυσχάδες την Κυριακή 
24.5.15 κ.λ.π.. ●●● Ο Δήμος 
Αγράφων, η Τ. Κ. Μαράθου και ο 
Σύλλογος Απανταχού 
Μαραθιωτών, διοργάνωσαν και 
φέτος τις εκδηλώσεις 
«Κατσαντώνεια 2015»… την 
Κυριακή της Πεντηκοστής 31 
Μάη 2015●●● Την Παρασκευή 8 
Μάη 2015 πραγματοποιήθηκε 
στο Κερασοχώρι η εκδήλωση με 
αφορμή τη συμπλήρωση 194 χρό-
νων από την κήρυξη της 
Επανάστασης του ’21 από τον 
Ευρυτάνα ήρωα Κώστα Βελή, 
που έγινε στις 10 Μάη στο 
Κεράσοβο ●●● Σε εξέλιξη βρί-
σκονται οι προετοιμασίες για την 
48η Διεθνή Γιορτή Πολιτισμού 
«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ» που θα 
πραγματοποιήσει από 22 έως 28 
Ιουνίου 2015 η Ένωση 
Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. 
Καρδίτσας, σε συνδιοργάνωση με 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας – 
Περιφερειακή Ενότητα 
Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας, 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
(Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας και με τη συ-
μπαράσταση της Ιεράς 
Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων ●●● Εδώ 
όμως ο χώρος τελειώνει… κλεί-
νουμε ευχόμενοι: Καλό καλοκαί-
ρι να περάσουμε και φέτος όλοι 
μαζί στη Νεράϊδα. 

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

Ειδήσεις *** Σχόλια  ***Επισημάνσεις
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 Ανάδειξη ορειβατικού μονοπατιού  
«Σαραντάπορο - Καπροβούνι – Γρεβενοδιάσελο»

Ο Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου με την πολύτι-
μη συνεργασία του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου 
Καρδίτσας, καθώς και του πολιτιστικού συλλόγου 

Αμάραντου, διοργανώνουν την Κυριακή 23/08/2015 και ώρα 
8.00 π. μ. εργασίες διάνοιξης, σηματοδότησης και ανάδει-
ξης ορειβατικού μονοπατιού «Σαραντάπορο - Καπροβούνι – 
Γρεβενοδιάσελο».

Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι η ανάδειξη του φυσικού 
πλούτου της περιοχής και η ένωση μας με ένα ευρύτερο δίκτυο 
μονοπατιών που έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται στα βουνά του 
τόπου μας. Θα θέλαμε την συμμετοχή όλων στη προσπάθεια αυτή 
καθώς και στις εργασίες προετοιμασίας που θα προηγηθούν μέσα 
στο καλοκαίρι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου (Γιώργος Καραμέτος 6972099967) 
καθώς και με τον ΕΟΣΚ (Αντώνης Παπαδάκος 6977394752).

Ορειβάτες ήρθαν στο χωριό μας

Πούλμαν μεγάλο με πολλούς ανθρώπους που αγαπούν τη 
φύση ήρθε την Κυριακή 10.5.15 στο χωριό μας. Ήταν από τον 
Εκδρομικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Υπαίθριος Ζωή Λάρισας» 

που είχε οργανώσει ορειβατική εκδρομή σε Νεράϊδα – Μάρτσα 
(1.690 μ.). Αποβιβάστηκαν στο χωριό μας και οι διαφόρων ηλικι-
ών φυσιολάτρες ακολουθώντας το μονοπάτι από Νεράϊδα, ΑηΛιά, 
ανέβηκαν στην κορυφή της Μάρτσας. Επιστρέφοντας κάθισαν στα 
μαγαζιά του χωριού μας και έφυγαν το βράδυ με τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Ευχή μας να έρχονται πιο τακτικά.Οι ίδιοι στις 15.3.15 
είχαν ανέβει στο «Φλυτζάνι» από το Δασικό Χωριό Καροπλεσίου.

Η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας 

Οι νεότεροι να γνωρίζουν πως η επάνω, δεξιά αίθουσα 
του Δημοτικού μας Σχολείου έχει παραχωρηθεί στον 
Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας, από την 

δεκαετία του 2000, επί Καποδιστριακής Δημοτικής διοίκησης, 
με ενέργειες του τότε δραστήριου Προέδρου του Συλλόγου 
μας αειμνήστου Τάκη Χαλάτση. Έτσι λοιπόν ότι υπάρχει μέσα σε 
αυτή την αίθουσα είναι όλα πράγματα του Συλλόγου μας. Είναι 
το Πνευματικό μας Κέντρο. Οι δύο πλευρές της αίθουσας αυ-
τής (Βόρεια & Δυτική) καλύφθηκαν με ράφια (με χρήματα του 
Συλλόγου μας) τα οποία κοσμούνται με πλήθος βιβλίων, όλα 
δωρεές χωριανών μας. Μεταξύ των πολλών καλών βιβλίων, εί-
ναι και μια πολύτομη εγκυκλοπαίδεια, η 24τομη του Γιοβάνη, 
Δωρεά της αγαπητής χωριανής μας Μαρίας Ζήση – Σούλη (κό-
ρης των αείμνηστων Δημητρούλας και Στεφάνου Ζήση). 
Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε θερμά και μέσα από την 
εφημερίδα μας την αγαπητή μας Μαρία για την μεγάλη αυτή 
δωρεά της καλώντας ταυτοχρόνως τους απόδημους χωριανούς 
μας να συνεχίσουν να προσφέρουν βιβλία για τον εμπλουτισμό 
της Βιβλιοθήκης μας. 
Επίσης κατά διαστήματα, έστω μια φορά το χρόνο, κάθε καλο-
καίρι να κάνουμε ένα καλό γενικό καθαρισμό της αίθουσας (με 
εθελοντική εργασία) ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση. 

Πληγή μεγάλη, πρό-
βλημα, μαρτύριο για 

τους ηλικιωμένους μόνιμους 
κατοίκους του χωριού μας, 
της Νεράϊδας ήταν και τη φε-
τινή άνοιξη, τα παρατημένα 
γελάδια διαφόρων ασυνεί-
δητων. Χορτάρι που κόβαμε 
κάθε χρόνο τον Μάη στα χω-
ράφια μας για να ταΐζουμε τα 
οικόσιτα ζώα μας το χειμώνα 
φέτος δεν μπορέσαμε να κό-
ψουμε καθώς τα γελάδια το 
έφαγαν όλο βόσκοντας κάθε 
μέρα μέσα. Έχουμε φυτέψει 
πατάτες, φασόλια κ.λ.π. κη-
πευτικά στα ποτιστικά χωρά-
φια μας και καθημερινά είμα-
στε με το φόβο πως θα μας 
τα καταστρέψουν. Το ποτήρι 
ξεχείλισε! Όλοι είναι αγανα-
κτισμένοι και απαιτούν λύση! 

Να παρθούν και σ’ εμάς οι 
αποφάσεις του γειτονικού 
μας Δήμου.

Στις καρπενησιώτικες 
εφημερίδες διαβάσαμε πρό-
σφατα (Ευρ. Νέα 2.4.15) «…Ο 
Δήμος Καρπενησίου αναζη-
τά την κατάλληλη κτηνοτρο-
φική εγκατάσταση (στάβλο) 
ώστε να στεγάσει τα ανε-
πιτήρητα βοοειδή που θα 
αρχίσει να συλλαμβάνει…». 
Και άλλο δημοσίευμα (Ευρ. 
Νέα 16.4.15) «…Στο πρό-
σφατο (14/4/15) Δημοτικό 
Συμβούλιο Καρπενησίου, 
εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο 
εργατών, έµπειρων στο χει-
ρισµό βοοειδών, με 2μηνη 
σύμβαση εργασίας, για την 
κάλυψη έκτακτης ανάγκης 
που προέκυψε στον δήμο 

Καρπενησίου και μετά από 
επιτακτικά αιτήματα των κα-
τοίκων χωριών, για την περι-
συλλογή των ανεπιτήρητων 
βοοειδών που κάνουν ζη-
μιές στα χωράφια τους… Ο 
δήμος Καρπενησίου έχει γί-
νει αποδέκτης καταγγελιών 
πολιτών ενώ και εγγράφως 
έχει παρέμβει το Δασαρχείο 
Καρπενησίου για την περι-
συλλογή των ζώων αυτών… 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται 
σε 5.000 ευρώ μικτά, αναφέ-
ρεται στην εισήγηση που έγι-
νε δεκτή…». 

Θερμή παράκληση των 
κατοίκων είναι να πάρει και 
ο δικός μας Δήμος αυτές τις 
αποφάσεις, σύμφωνα με το 
νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύ-
χος Α άρθρο 17.

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας 
Θερμή παράκληση των κατοίκων • Να δώσει λύση ο δήμος 

Οι χωριανοί μας συνέταιροι, του Δασικού 
Συνεταιρισμού Νεράϊδας, αμέσως μετά 
το Πάσχα, από την Τρίτη 14.4.15 άρχι-

σαν να υλοτομούν τμήματα δρυός, όπου όρισε το 
Δασαρχείο Καρδίτσας, στο δάσος πάνω απ’ τη γέφυ-
ρα «Άμπλα» μέχρι «Λιαπέϊκα» και σύνορα Κλειτσού. 

Την Παρασκευή 8.5.15 ολοκλήρωσαν το κόψιμο με 
τα αλυσοπρίονα, των αρίστης ποιότητας από βελα-
νιδιές καυσόξυλων. Την Δευτέρα 11.5.15 άρχισαν να 
υλοτομούν κούτσουρα από έλατα στις πλαγιές της 
Μάρτσας, («Κορομηλιά» & «Κόλια») το κόψιμο των 
οποίων ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 

 Ο Δασικός Συνεταιρισμός Νεράϊδας  
κόβει καυσόξυλα και κούτσουρα

Πυρκαγιά «μυστήριο» στις Βερτσούλες 

Ως εκ θαύματος γλύ-
τωσε την άνοιξη ο 
αγαπημένος γενέ-

θλιος τόπος μας από κατα-
στροφή  βιβλικών διαστά-
σεων. Παραλίγο να καεί όλο 
το ελατοσκέπαστο βουνό 
της Μάρτσας.    

 Προκλήθηκε πυρκαγιά «μυ-
στήριο» την Τρίτη 28 Απριλίου 
2015 το μεσημέρι (ώρα 12 με  
1) ακριβώς πάνω απ’ τη βρύση 
«Βερτσούλες», στην πλαγιά της 
επαρχιακής οδού Καρδίτσας  
– Νεράϊδας. Λόγω του δυνα-
τού νότιου αέρα που φύσαγε 
τη μέρα εκείνη στον τόπο μας 
η  φωτιά γρήγορα επεκτάθη-
κε χωρίς δυστυχώς να φαίνε-
ται απ’ τα σπίτια του χωριού 
μας.  Ευτυχώς που δούλευε ο 
Δασικός Συνεταιρισμός μας 
στα «Λιαπέϊκα», είδαν τον κα-
πνό και  έτρεξαν αμέσως εκεί 
ειδοποιώντας τον Πρόεδρο της 
Κοινότητάς μας και τους αρμο-
δίους. Οι  Συνέταιροι υλοτόμοι 
χωριανοί μας έθεσαν υπό έλεγ-
χο τη φωτιά και στη συνέχεια 
η  Πυροσβεστική που ήρθε 
αμέσως την έσβησε οριστικά, 
σβήνοντας με τις μάνικες όλες 

τις  εστίες όλο το από-
γευμα μέχρι το βράδυ. 
Ευτυχώς δεν κάηκαν 
μεγάλα έλατα παρά 
μόνο ξερά  φύλλα και 
θάμνοι. Αυτό έγινε σε 
όλη την πλαγιά από τη 
βρύση «Βερτσούλες» 
στον κάτω  δρόμο μέ-
χρι τον επάνω δρόμο 
στη θέση «Καραουλάκι 
Μαλάμη». Εάν δεν έτρε-
χαν αμέσως οι  άντρες 
του Συνεταιρισμού μας 
και πέρναγε πάνω από 
εκεί η φωτιά θα έφτα-
νε στον Αηλιά και  στην 
κορφή της Μάρτσας. 
Ευτυχώς που σβήστηκε 
έγκαιρα.    
 Όμως η τοπική κοινωνία μας 
θέλει να βρεθεί ο εμπρηστής 
καθώς όλοι λένε πως η φωτιά  
αυτή δεν φαίνεται να είναι από 
απροσεξία. Είμαστε βέβαιοι 
πως η Πυροσβεστική θα  ερευ-
νήσει την υπόθεση και θα βρε-
θεί ο αίτιος. Γιατί αν δεν βρεθεί 
ίσως και να το ξανακάνει.  Να 
γίνει έλεγχος λοιπόν όλων των 
αυτοκινήτων που κινήθηκαν 

σ’ αυτό το δρόμο την Τρίτη  28 
Απριλίου 2015 από τις 11 μέχρι 
τις 2 το μεσημέρι.    
 Οι φωτό είναι από ανάρτηση 
που έκαναν στο facebook εκεί-
νη την ημέρα η Ειρήνη και ο  
αδελφός της Κώστας Μακρής 
και δείχνουν την καταστροφή.    
Κλείνουμε με την έκκληση: 
Προσοχή μεγάλη…!!! Και την 
ευχή: Ποτέ ξανά πυρκαγιά στον  
τόπο μας…!!!

Στιγμιότυπο από την πυρκαγιά  
της 28.4.15 στις Βερτσούλες – Καραουλάκι  

(Φωτ. Αρχ. Ειρήνης Δ. Μακρή). 

Στιγμιότυπο από την πυρκαγιά της 28.4.15 
 στις Βερτσούλες – Καραουλάκι  

(Φωτ. Αρχ. Ειρήνης Δ. Μακρή)

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
 Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Αυτό το καλοκαίρι, σε λίγες 
μέρες, αρχίζουν τα έργα ανα-
καίνισης του Κοιμητηριακού 
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χω-
ριού μας, της Νεράϊδας. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους 
όσους βοηθήσατε ήδη οικο-
νομικά, καλώντας και όσους 
ακόμα έχουν την δυνατότη-
τα να το κάνουν. Βοηθήστε 
για να γίνει κι αυτή η εκκλη-
σία μας ένα κόσμημα όπως 
όλες οι άλλες. Στην επιτροπή 
είναι οι δύο πρόεδροι των Συλλόγων μας και ο Τρύφωνας Καστρίτσης. 
Χρήματα δίνουμε στον αγαπητό μας Τρύφωνα που έχει μπλόκ. Στο 
τηλ. 697 7250896 ο Τρύφωνας θα σας δώσει οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία θέλετε. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη και όλες 
οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας. 
Ενημερώνουμε ότι έχουμε προμηθευτεί αρκετά κουτιά για τη φύ-
λαξη των οστών (ίδιου μεγέθους) και όποιος χωριανός μας θέλει να 
κάνει χρήση αυτών να επικοινωνήσει μαζί μας στο προαναφερόμενο 
τηλέφωνο.

 Ο Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας για 
την ανακαίνιση του οποίου συγκε-

ντρώνουμε χρήματα.

ΚΑΡΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα

Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423 
* Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Καροπλέσι και 
εγγονή της χωριανής μας Ευθυμίας Ανυφαντή – Σκρέκου
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Μεταπτυχιακές σπουδές Ε. Α. Π. 

Δημ. Λάππα 97 – Καρδίτσα 
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Η τελευταία επίσημη έγ-
γραφη (3.10.14) ενη-
μέρωση  έλεγε πως η  

Νομαρχία Καρδίτσας, παρά το 
γεγονός ότι δεν είναι στις αρ-
μοδιότητές της (είναι και του 

Δήμου) η τοποθέτηση αυτής της  
γέφυρας, έκανε ενέργειες  αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα καθώς η Υπη-
ρεσία του Στρατού δεν διαθέτει 
αποθέματα μεταλλικού σκελε-
τού του τύπου της γέφυρας αυ-
τής που πρέπει να τοποθετηθεί.
    Νεραϊδιώτες και Καροπλεσί-
τες απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας 
να βρούν λύση στο πρόβλημα 

με την τοποθέτηση – συναρμο-
λόγηση της μεταλλικής γέφυ-
ρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη 
δίπλα στα έτοιμα τσιμεντένια 
βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλ-
λακτικά και να στηθεί! Αν δεν 

υπάρχουν ανταλλακτικά να γίνει 
με τσιμέντο ή με ράγες τραίνου!  
Πολλοί λένε να πάμε με προ-
σωπική εργασία και να τη φτιά-
ξουμε μόνοι μας, αυτοσχέδια με 
κορμούς δέντρων! Την χρειαζό-
μαστε να περνάμε, απαιτούμε 
πρόσβαση! Καταλαβαίνετε;

Νεράϊδα 5.6.15

Στην Λαϊκή Συνέλευση 
που έγινε στην πλατεία 
στις 18.8.14, για το πρό-

βλημα ύδρευσης του χωριού μας 
αποφασίστηκαν κάποια πράγ-
ματα που έπρεπε επειγόντως να 
γίνουν μέσα στο φθινόπωρο για 
να μην έχουμε και το επόμενο 
καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα. 
Αυτά καταγράφηκαν σε υπό-
μνημα (το οποίο έχει 5 σελίδες 
υπογραφές) και δόθηκαν στον 
πρόεδρο της Κοινότητας για 
να το προωθήσει στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

Μεταξύ των άλλων το υπό-
μνημα έγραφε: «…ως εκ τού-
του, μόνη οριστική λύση στο 
πρόβλημα μπορούν να δώσουν 
δύο ενέργειες: Η μία αφορά την 
κατάργηση του υπάρχοντος κα-
τεστραμμένου δικτύου από την 
πηγή Πλατανόρεμα με νέο αγω-
γό δίπλα στο ρείθρο, σε όλο το 
μήκος του δρόμου, δεδομένου 
ότι τούτο κατεστράφη από τη 
διαπλάτυνση του δρόμου αυ-
τού με σκοπό να πέσει άσφαλ-
τος. Η δεύτερη ενέργεια αφορά 
την επανασύνδεση του δικτύου 
από την πηγή Χαλικόβρυση, 
το οποίο εδώ και πολλά χρό-
νια είναι ανενεργό και το οποίο 
χρησιμοποιείται ως εφεδρικό 
δίκτυο. Οι δύο λύσεις αυτές 
θα δώσουν οριστικό τέλος στο 
πρόβλημα ύδρευσης του χωριού 

μας που παρουσιάζεται κάθε 
καλοκαίρι και εκτιμούμε ότι το 
κόστος αυτών των ενεργειών 
δεν είναι επαχθές για το δήμο 
μας Καρδίτσας…». Και κατέ-
ληγε: «…παρακαλούμε όπως 
αρμόδιος του δήμου Καρδίτσας 
μας ενημερώσει επί των ενερ-
γειών που πρόκειται να προβεί 
ο Δήμος.». 

Το Τ. Σ. Νεράϊδας μέσω του 
Δήμου Καρδίτσας έστειλε το υπ. 
αριθ. πρωτ. 1991/29.01.2015 
έγγραφο προς την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας με θέμα 
«Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης 
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας» 
το οποίο δημοσιεύτηκε σε προ-
ηγούμενο φύλλο μας. Αντί απά-
ντησης σε αυτό είδαμε στα πρα-
κτικά της Περιφέρειας την υπ. 
αρίθ. 339/6.4.15 απόφαση που 
με θέμα «Μετατόπιση τμήματος 
κεντρικού αγωγού ύδρευσης», 
προϋπ/μού 40.000 €, όπως αυτή 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεω-
ρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Καρδίτσας. Αυτό 
σημαίνει πως η Περιφέρεια δί-
νει χρήματα για τέτοιο έργο. 

Το καλοκαίρι ήρθε και άπα-
ντες οι εκλεγμένοι μας να φρο-
ντίσουν ώστε τάχιστα να έρχε-
ται όλο το νερό στο Υδραγωγείο 
Νεράϊδας, από όλους τους αγω-
γούς… όσο ξεκινάει απ’ τις πη-
γές!  Νεράϊδα 7.6.15 

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Ύδρευση Νεράϊδας
Έγιναν πράξη οι αποφάσεις  

της Λαϊκής Συνέλευσης; Πολλές δυσκολίες 
αντιμετωπίζει η 
έκδοση της εφη-
μερίδας μας. Το 

κόστος αυξάνεται συνεχώς 
ενώ τα έσοδα μειώνονται. 
Μεγάλο χτύπημα για εμάς 
(αλλά και για όλες τις εφη-
μερίδες των πολιτιστικών 
Συλλόγων) ήταν η αλματώ-
δης αύξηση επί μνημονίων 
των ταχυδρομικών τελών. 
Μεγάλο πλέον το κόστος 
ταχυδρόμησης των πολιτι-
στικών εντύπων. Το ζήτημα 
θα συζητηθεί εκτενώς και 
στην Γενική Συνέλευση της 
14/8/2015 στο χωριό αλλά 

εμείς να κάνουμε μια παρά-
κληση από εδώ για όσους δεν 
θα είναι παρόντες σ’ αυτή. 

Αγαπητοί αναγνώστες 
συγχωριανοί, ιδιαίτερα από-
δημοι Μεγαλακκιώτες και 
Σαρανταπορίσοι, επειδή τα 
ταχυδρομικά τέλη αυξήθηκαν 
πολύ, όποιος θέλει να συνεχί-
σει να λαβαίνει την εφημερί-
δα στο σπίτι του με το ταχυ-
δρομείο, αυτό το καλοκαίρι 
φέτος, θα πρέπει να δώσει την 
συνδρομή του (τουλάχιστον 
20 ευρώ), διαφορετικά δεν θα 
μπορούμε εκ των πραγμάτων 
να του στείλουμε εφημερί-
δα. Να μην εφησυχάζει κα-

νείς πως θα την διαβάζει στο 
internet μέσα από την ιστοσε-
λίδα μας γιατί εάν δεν συγκε-
ντρωθούν τα απαραίτητα χρή-
ματα για την έκδοσή της θα 
αναγκαστούμε να καθυστε-
ρούμε και την ανάρτησή της 
εκεί. Η ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα μας θα γίνεται 
μήνες μετά την ταχυδρόμησή 
της. Είκοσι ευρώ για τον κα-
θένα μας είναι ελάχιστο ποσό, 
για την εφημερίδα μας όμως 
είναι σημαντικότατο γιατί με 
αυτό θα συνεχιστεί η έκδοσή 
της.  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Το σημαντικότατο γεφύ-
ρι «Τσιροπλάκι» που 
όλοι μας έχουμε περά-

σει αφού ενώνει τη Νεράϊδα 
με το Καροπλέσι αλλά και το 
Μοναστήρι, βρίσκεται σήμερα 
σε αθλία κατάσταση. Τα σανίδια 

του δαπέδου του έχουν σαπίσει 
και είναι πολύ δύσκολο να το 
διαβεί κάποιος. Προτείνουμε 
να πάμε μόνοι μας (αφού από 
Κοινότητα – Δήμο δεν βλέπου-
με προκοπή) αυτό το καλοκαί-
ρι με εθελοντική εργασία και 

να επισκευάσουμε το δάπεδό 
του. Στο πρώτο 15ήμερο του 
Αυγούστου που είμαστε όλοι 
στο χωριό θα φωνάξουμε μια 
μέρα από το μεγάφωνο να πάμε 
να το φτιάξουμε. 

Το γεφύρι «Σωτήρος» 
για πεζούς που κατα-
στράφηκε με τη θεο-
μηνία την 1.2.15 πάση 

θυσία πρέπει να ξαναγίνει. Το 
ζητάει όλος ο κόσμος. Είναι απα-
ραίτητο. Είναι το μοναδικό στο 
Μέγδοβα από το Καροπλέσι μέ-
χρι τη Βίνιανη. Δεν θέλει και τα 

χίλια γρόσια να ξαναγίνει. Ο δρό-
μος φτάνει δίπλα του και εύκολα 
μπορεί ένας γερανός να ρίξει εκεί 
2 σίδερα, ράγες τραίνου και να 
βιδωθεί πάνω τους μια λαμαρί-
να, στην ανάγκη για την απέναντι 
τσιμεντένια βάση είμαστε διαθέ-
σιμοι (αν δεν φτάνουν τα χρήμα-
τα) να τη φτιάξουμε έστω και με 
εθελοντική εργασία. Το γεφύρι 

αυτό εύκολα μπορεί να ξαναγίνει. 
Αρκεί να το θέλουν οι αρμόδιοι 
εκλεγμένοι μας και να το αποφα-
σίσουν. Ένα ποσό από τα χρήμα-
τα που θα δώσει το κράτος για τις 
ζημιές αυτής της θεομηνίας στο 
Δήμο μας να διατεθούν για να ξα-
ναγίνει το γεφύρι «Σωτήρος» στη 
Νεράϊδα. 

Η εφημερίδα μας σε κρίσιμο σταυροδρόμι! 

Το γεφύρι «Τσιροπλάκι» θέλει επισκευή 

Να ξαναγίνει το γεφύρι «Σωτήρος» 

Υπόθεση  
νερού από 

Πλατανόρεμα 
Τι γίνεται με την υπό-

θεση του νερού από 
Πλατανόρεμα; Μετά την 
τελευταία απόφαση «γρί-
φο» του Εφετείου ασχο-
λήθηκε ξανά με το ζήτημα 
αυτό κανένας εκλεγμένος 
μας; Ο κόσμος ζητάει να 
προχωρήσει η υπόθεση μέ-
χρι να δικαιωθούμε!

Κεντρικός δρόμος Νεράϊδας 
σε αθλία κατάσταση 

Εδώ και αρκετά χρόνια καθώς ασφαλτοστρώθηκε ο κεντρι-
κός μας δρόμος γλυτώσαμε από το μαρτύριο της σκόνης 

και είπαμε «δόξα το Θεό». Όμως δεν αργήσαμε να πούμε 
«βόηθα Παναγιά» αφού με το σκάψιμό του επί «Καποδίστρια» 
για τα όμβρια, οι εργολάβοι και οι αρχές που παρέλαβαν το 
έργο δεν φρόντισαν να ξαναστρωθεί πάλι με άσφαλτο όπως 
ήταν αλλά τον παράτησαν έτσι με το μπετό. Αυτό το μπετόν 
άρχισε λοιπόν να «κοπρίζει» και στο πέρασμα κάθε αυτοκινή-
του πνίγεται το χωριό στη σκόνη. Πρωτοφανές για όλη την 
Ελλάδα αυτό. Όπου κι αν σκάβουν οι εργολάβοι άσφαλτο 
ξαναστρώνουν άσφαλτο παντού εκτός από εμάς. Απαίτηση 
όλων μας είναι να δοθεί επειγόντως λύση στο πρόβλημα. Να 
βρεθεί τρόπος ώστε να ξαναστρωθεί πάλι με άσφαλτο ο κε-
ντρικός δρόμος σε όλο το μήκος του. (Δημοσιεύτηκε και σε 
προηγούμενα φύλλα).

Δεν παρκάρουμε στην πλατεία! 
Επειδή ο χώρος της πλατείας του χωριού μας είναι μικρός πα-
ρακαλούμε πολύ τους συγχωριανούς μας να μην αφήνουν για 
πολλές ώρες το αυτοκίνητό τους στο χώρο αυτό. Ο χώρος της 
πλατείας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερος ώστε να μπορεί να 
αφήσει για λίγο το Ι. Χ. του ένας περαστικός, να σταματήσει, 
να πιεί έναν καφέ και να δεί το χωριό μας. Αν ο ξένος δεν βρεί 
χώρο στην πλατεία να αφήσει για λίγο το αυτοκίνητό του, δεν 
θα σταματήσει, θα φύγει. Χώροι πάρκινγκ υπάρχουν πιο πέρα.

Ανακοίνωση – Διευκρίνιση  
για Δεκαπενταύγουστο 

Για να μην επαναληφθεί πάλι φέτος η μεγάλη ανα-
στάτωση που δημιουργήθηκε πρόπερσι παραμονές 
Δεκαπενταύγουστου, διευκρινίζουμε από τώρα πως το 

Σάββατο 15 Αυγούστου 2015, ο εφημέριος του χωριού μας θα 
λειτουργήσει στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας. Αυτό είναι αδι-
απραγμάτευτο. Η Λειτουργία της 15.8.15 να γίνει στον Ι. Ν. Αγ. 
Γεωργίου Νεράϊδας.

Ενορίτες ενορίας Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.

Μόνον με αγκίστρι και 
καλάμι το ψάρεμα στο 

Μέγδοβα! 
Απαγορεύεται αυστηρώς το ψά-

ρεμα στο Μέγδοβα με όλα τα μέσα 
εκτός από αγκίστρι και καλάμι. Το 
υπενθυμίζουμε και το τονίζουμε 
προς όλους μας, χωριανούς και μη. 
Όποιος θεαθεί να ψαρεύει με μέσα 
εκτός των 2 προαναφερομένων αμέ-
σως ειδοποιούμε με το κινητό μας το 
100. Πρέπει άπαντες να συνειδητο-
ποιήσουν πως η ευαισθησία μας για 
το ωραίο ποτάμι μας, το Μέγδοβα, 
είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι φαντά-
ζονται κάποιοι. Ήδη οι συλληφθέντες 
πρόπερσι λαθραλιείς σέρνονται ακό-
μα στα δικαστήρια… 

Να προστατέψουμε όλοι το 
Μέγδοβα απ’ το παράνομο ψάρεμα 
και τη ρύπανση.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ
Γραφείο Τελετών & αποτεφρώσεις 

Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε 
- Μνημόσυνα – Στολισμούς καθώς και την μεταφορά σορών σε όλη 

την Ελλάδα και το εξωτερικό
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, με σεβασμό, συνέπεια και οικονομία.

Μεγ. Αλεξάνδρου 17, Άνω Λιόσια, Ζωφριά
Τηλ. 210 2384353  – Κιν. 6977 698961

* Ο Θανάσης είναι γαμπρός Γεωργίου Κων. Λιάπη
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ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ

Κτηνοτροφικά & Τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ 

Τηλ. 697 3501191 

Eφυγε από κοντά 
μας μια ακόμα 
αγαπητή χωριανή 

μας, η Αλέξω (Αλεξάντρα) 
Βούλγαρη, σε ηλικία 95 
ετών, ταλαιπωρημένη από 
πολλά προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπιζε τα τελευ-
ταία χρόνια.

Επειδή κάθε χωριανός μας 
που φεύγει πλέον «παίρνει» 
μαζί του και ένα κομμάτι της 
ιστορίας του χωριού μας αξί-
ζει να γράφουμε πάντα δυό 
λόγια για να μαθαίνουν οι νε-
ότεροι. 

Η Αλέξω είχε το επώνυ-
μο Καραμέτου και ο παππούς 
της ήταν ο γενάρχης ενός εκ 
των τεσσάρων κλάδων του 
γένους Καραμέτου στο χωριό 
μας. Να ξεκινήσουμε απ’ την 
αρχή. Στη θέση όπου σήμε-
ρα βλέπουμε το παλιό σπίτι 
ανεβαίνοντας από την πλα-
τεία υπήρχε πρίν τον εμφύλιο 
άλλο μεγάλο σπίτι διώροφο. 
Εκεί κατοικούσε ο θρυλικός 
«γερολούμπας» ο Δημήτριος 
Καραμέτος του Αθανασίου (ο 
προαναφερόμενος γενάρχης) 
που είχε 5 παιδιά, τρία κορί-
τσια και δύο αγόρια. Το ένα 
αγόρι σκοτώθηκε νέο στου 
Κύφου το τσιφλίκι, έπεσε σε 
γκρεμό. Είχε λοιπόν (εν ζωή) 
την Βαγγελιώ που παντρεύτη-
κε τον Κώστα Πλατσιούρη, 
την Μαρία που παντρεύτηκε 
στη Σέκλιζα και δεν είχε παι-
διά, την Ελένη που παντρεύ-
τηκε τον Χρήστο Ανυφαντή 
και τον Γιώργο Καραμέτο 
του Δημητρίου «Λούμπα» 
(1891 – 1965) που έμει-
νε στο πατρικό σπίτι και με 
την σύζυγό του Αικατερίνη 
Σκούρα από την Έλσιανη 
απέκτησε 3 κορίτσια. Την 
Βασίλω που πέθανε πρίν πα-
ντρευτεί, την Κωσταντία που 
παντρεύτηκε τον παπα-Δη-

μήτρη Κουμπαρέλο από τα 
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου 
και την Αλεξάντρα (Αλέξω). 
Η Αλέξω που έμεινε στο πα-
τρικό σπίτι με τον σύζυγό 
της Ρίζο Βούλγαρη που ήρθε 
εκεί απέκτησαν πολυμελή 
οικογένεια. Την Βασίλω, 
την Ειρήνη, τον Γιώργο, την 
Κωσταντία και τον αείμνη-
στο Τάκη (Δημήτρη). Ας ξέ-
ρουν επίσης οι νεότεροι πως 
το προαναφερόμενο παλιό 
σπίτι το έκαψαν οι αντάρτες 
το 1947 και μετά το 1950 ο 
πατέρας της Αλέξως έκτισε 
αυτό που βλέπουμε σήμερα 
με το τότε πρόγραμμα στέ-
γασης. Όταν παντρεύτηκε ο 
Ρίζος έκτισαν το άλλο διώρο-
φο σπίτι που είναι κάτω από 
του Αποστόλη Μακρή. Εκεί ο 
Ρίζος λειτουργούσε για χρό-
νια μαγαζί στο ισόγειο και το 
επάνω το ενοικίαζε τη δεκα-
ετία του 1960, στην αρχή σε 
έναν οδοντίατρο, μετά στον 
δάσκαλο τον Δήμο, μετά στον 
δασικό της Μπέσιας Νιόνιο, 
στον Μήτσο Σπινάσα για δι-
ακοπές κ.ά. Αυτά γινόταν από 
το 1953 έως το 1970. Η οικο-
γένεια άρχισε να κατοικεί σε 
αυτό στα μέσα της δεκαετίας 
του 1970. Το άλλο καινούρ-
γιο σπίτι δίπλα στο Ιατρείο 
μας το έκτισαν το 1972 με τα 
δάνεια λόγω του σεισμού. Ο 
αείμνηστος Ρίζος Βούλγαρης 
ήταν και δασικός στο τσιφλί-

κι Κύφου. 
Να αναφέρουμε επίσης 

πως ο πατέρας της Αλέξως, 
ο Γιώργος Καραμέτος του 
Δημητρίου πήγε σε ηλικία 19 
ετών, το 1910, στην Αμερική, 
δανειζόμενος τα χρήμα-
τα για τα εισιτήρια από την 
Ευφροσύνη Παπαδοπούλου, 
την Συμβ. Πράξη του οποίου 
δανείου δημοσιεύσαμε στην 
εφημερίδα μας.

Η Αλέξω υπήρξε από τις 
πιο εργατικές γυναίκες του 
χωριού μας. Φύλαξε τους γο-
νείς της, μεγάλωσε τα παιδιά 
της πολυμελούς οικογένειάς 
της, φρόντισε τον σύζυγό της 
όταν αρρώστησε τη δεκαετία 
του ’80, εργαζόμενη σκληρά 
στα ζώα και τα πολλά χωρά-
φια τους. Μέχρι και τη δε-
καετία του 1970 μεταξύ των 
άλλων ζώων είχαν και περί-
που 20 γελάδια που τα είχαν 
το καλοκαίρι στο Κύφου και 
όταν έπεφτε χιόνι τα έφερ-
ναν στο χωριό. Η διαδρο-
μή Νεράϊδα – Κύφου ήταν 
για την Αλέξω «Πατήσια – 
Αμπελόκηποι», καθώς πήγαι-
νε εκεί κάθε μέρα, περνώντας 
το Μέγδοβα το χειμώνα σε 
πρόχειρα γεφύρια.

Όσα και να πούμε για την 
αγαπητή μας χωριανή Αλέξω 
θα είναι λίγα. Καλός άνθρω-
πος, πάντα με τον καλό λόγο, 
εργατική, φιλόξενη, φιλότιμη, 
νοικοκυρά και χίλια ακόμα 
χαρίσματα να αναφέρουμε θα 
είναι λίγα. Για όλα τα προα-
ναφερόμενα θα την θυμόμα-
στε πάντα, δεν θα την ξεχά-
σουμε ποτέ. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
του αγαπημένου χωριού σου, 
της Νεράϊδας μας, όπου ανα-
παύεσαι. 

Αιωνία θα είναι η μνήμη 
σου. 

Οι χωριανοί σου

Έφυγαν από κοντά μας
Αλέξω Ρ. Βούλγαρη

Λευκοθέα Χ. Καραμέτου 

Eφυγε από κοντά 
μας η Λευκοθέα 
Καραμέτου, σε ηλι-

κία 76 ετών, στις αρχές 
Μαρτίου (βλ. κοινωνικά 
προηγουμένου φύλλου) 
στην πόλη της Καρδίτσας 
όπου έμενε και η κηδεία έγι-
νε στη Νεράϊδα.

Με επώνυμο Καραμέτου, 
αλλά το γένος Κόκκινου, 
καθώς γεννήθηκε και με-
γάλωσε στον ωραίο συ-
νοικισμό της Κοινότητάς 
μας «Κοκκινέϊκα», δίπλα 
στο «Κοκκινόρεμα», όπου 
ζούσαν παλιότερα όλοι οι 
Κοκκινέοι. Ας πούμε λοιπόν 
δυο λόγια για να μαθαίνουν 
οι νεότεροι. 

Παππούς της Λευκοθέας 
εκ μητρός ήταν ο Γεώργιος 
Κόκκινος που είχε αδέλ-
φια τον Στέφανο και τον 
Δημήτριο. Ο Δημήτριος 
(Μήτρος) παντρεύτηκε την 
Αρχόντω έκτισε το γνωστό 
σπίτι τους αλλά πέθανε νωρίς 
όπως και το μοναδικό παιδί 
τους κι έτσι η Αρχόντω πα-
ντρεύτηκε δεύτερη φορά τον 
Κώστα Καραμέτο «Φούλια». 
Ο Στέφανος (Στέφος) έμει-
νε στο πατρικό και με την 
σύζυγό του Αγορή (του 
Γούμενου) απέκτησαν 4 παι-
διά που έφυγαν όλα νωρίς 
στην Αθήνα. Ο Γιώργος που 
έμενε κι αυτός σε δωμάτιο 
του πατρικού σπιτιού με τη 
σύζυγό του από το Χρύσω 
(επώνυμο Καρανίκα) απέ-
κτησε μια κόρη την Αντιγόνη 
και πήγε στην Αμερική για 
πολλά χρόνια. Ενώ ο πατέ-
ρας της ήταν στην Αμερική 
η Αντιγόνη παντρεύτηκε τον 
Χρήστο Καραμέτο (γιό του 

«Κουμπρομήτρου») που ήταν 
πολύ εργατικός και έκτισε το 
σπίτι όπου μεγάλωσαν τα 5 
παιδιά τους. Τον Δημήτρη, 
τον Κώστα, τον Γιώργο (πέ-
θανε νέος), την Λευκοθέα και 
την Φώτω. Μεγαλώνοντας 
τα παιδιά άρχισαν να φεύ-
γουν για δουλειά στις πόλεις 
και απ’ τη δεκαετία του ’70 
έφυγε για την Καρδίτσα και η 
Αντιγόνη με τον Χρήστο και 
σταμάτησε να κατοικείται και 
αυτό το σπίτι εκεί. 

Στα «Κοκκινέϊκα» ήταν 
πολλά ακόμα σπίτια του επω-
νύμου Κόκκινος αλλά σιγά 
– σιγά ήρθαν όλοι στο χωριό 
και έμειναν ακατοίκητα. Σε 
αυτό επηρέασε και η μεγά-
λη κατολίσθηση που έγινε 
στο Κοκκινόρεμα το 1963 
που είχε φράξει το Μέγδοβα 
δημιουργώντας μικρή λίμνη 
εκεί κάτω για 2 χρόνια αλλά 
σιγά-σιγά το ποτάμι έσπα-
σε το φράγμα. Έμειναν στην 
κοίτη του τα τεράστια βράχια 
για να μας το θυμίζουν. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
της Νεράϊδας όπου αναπαύε-
ται η χωριανή μας Λευκοθέα. 

Αιωνία η μνήμη της.

Οι χωριανοί της

Την τριμηνιαία του εφημερίδα για τους 
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2015 με τίτλο «Τα Χρονικά της 

Νεράϊδας- Δολόπων» εξέδωσε ο Εξωραϊστικός 
και Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας Νομού 
Καρδίτσας. Πρόκειται για το 130 φύλλο που 
εκδίδεται και αποτελείται από 16 σελίδες. 
●●● Η εφημερίδα περιλαμβάνει ειδήσεις από 
τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, εκδηλώσεις 
αλλά και περιγραφή εθίμων από τη Νεράϊδα, 
το Σαραντάπορο και τον Μεγαλάκκο με 
πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από 
την περιοχή. Επίσης, στην εφημερίδα του 
Συλλόγου γράφουν και δημοσιεύουν τα κεί-
μενά τους μέλη του Συλλόγου, Νεραϊδιώτες 
ή οποιοσδήποτε αναγνώστης της. Επίσης, πε-
ριέχει και πασχαλινά έθιμα όπως τα Κάλαντα 
του Λαζάρου και της Μεγάλης Παρασκευής. 
Επιπλέον, υπάρχουν κείμενα που αναφέρο-
νται σε ιστορικές περιοχές όπως το χωριό 
Σπινάσα ή σε φυσικές καταστροφές όπως ο 

σεισμός του 1966 που κατέστρεψε χωριά της 
περιοχής και κοινωνικά όπως η μετανάστευ-
ση των κατοίκων των χωριών στο εξωτερικό. 
●●● Η εφημερίδα ανήκει στο Εξωραϊστικό 
και Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Νομού 
Καρδίτσας και συντάσσεται από Συντακτική 
Επιτροπή ενώ τα κείμενα προς δημοσίευση 
αποστέλλονται στο email: mpaltis@gmail.
com και το σχεδιασμό και την εκτύπωση της 
εφημερίδας κάνει ο τυπογράφος Αναστάσιος 
Χαλκιόπουλος. Όποιος αναγνώστης έχει κεί-
μενο ή ό,τι άλλο για δημοσίευση να το στείλει 
μέχρι τις 20 Μαΐου καθώς το επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας θα κυκλοφορήσει αρχές κα-
λοκαιριού. 

Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής: 
Το κείμενο συνοδεύονταν με φωτό της πρώ-
της μας σελίδας. Ευχαριστούμε θερμά τη 
Σύνταξη της καλής εφημερίδας καθώς το 
έγραψαν από μόνοι τους χωρίς να το ζητή-
σουμε εμείς…!!!

Λίγα μέτρα μετά 
τον αυχένα 
«Γρεβενοδιάσελο» 

κοντά στη βρύση «Κρανιά», 
στο δρόμο Αμάραντο – 
Νεράϊδα, έχει τοποθετηθεί 
πρίν από καμιά εικοσαριά 
χρόνια μια μεγάλη μεταλλική 
δεξαμενή για την αποθήκευ-
ση νερού, για τον ανεφοδι-
ασμό υδροφόρων οχημάτων 
στην περίπτωση πυρκαγιάς. 

Η δεξαμενή αυτή δεν έμει-
νε όρθια ούτε λίγες ώρες. Την 
ανέτρεψε ο αέρας και έκτοτε, 
τουλάχιστον για μια εικοσα-
ετία, κείται πλαγιασμένη η 
μισή επάνω στην ελαττωματι-
κή βάση της. 

Είχα γράψει και πρίν κά-
ποια χρόνια ένα σημείωμα γι’ 
αυτό το απαράδεκτο γεγονός. 
Κανενός όμως δεν ίδρωσε το 
αυτί. 

Η Δασική Υπηρεσία, στην 
οποία, υποθέτω, ότι πρέπει 
να ανήκε η δεξαμενή αν ήταν 
«εν ενεργεία», δεν θα έπρεπε 
να δώσει μια εξήγηση για την 
«ιστορία» και την τύχη της; 

Για το γεγονός της αχρή-
στευσης της δεξαμενής δεν 
έχει κανένας καμιά ευθύνη; 

Αν, τέλος, η δεξαμενή 
αποτελεί δημόσια περιουσία, 
δεν πρέπει κάποιος να δώσει 
λόγο;

Βασίλης Τάκης 
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Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων

Δεξαμενή της ντροπής 
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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» 

Σωστή διαχείριση νερών άρδευσης 
Για να μπορούμε να έχουμε όλοι μια ντομάτα στον κήπο μας, 
ποτίζοντάς την από τις γούρνες – στέρνες και για να μην ξερα-
θεί μέχρι να ξαναγυρίσει η αράδα, κάνουμε μια καλοπροαίρε-
τη θερμή παράκληση στους χωριανούς μας. Να φροντίσουμε 
όλοι ώστε να αρκούν 2 ώρες το πολύ 3 για το πότισμα του 
κήπου μας. Μετά να φωνάζουμε αμέσως τον γείτονα να συνε-
χίσει εκείνος το πότισμα. Έτσι η αράδα θα γυρίζει γρήγορα και 
όλοι οι κήποι μας θα είναι πράσινοι. 
Θερμή καλοπροαίρετη παράκληση προς όλους τους χωρια-
νούς μας.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας 
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα άλλαξαν λόγω της 
συγχώνευσής της και είναι τα εξής:

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107 
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊ-
δας Δολόπων Καρδίτσας.

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει 
στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων 
Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας. 
Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε 
χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογαριασμό, 
γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και διεύθυνση αν μπορείτε 
για να αποφεύγονται συνωνυμίες. 
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)

Ανακοίνωση 
Παρακαλούμε, όποιος έχει 

κατά καιρούς επωφεληθεί και 
χρησιμοποιήσει την τράπε-
ζα αίματος του χωριού μας, 
θα ήταν σωστό να αποκατα-
στήσει άμεσα τις φιάλες που 
δανείστηκε, διότι πρέπει να 
εξυπηρετηθούν και άλλοι συγ-
χωριανοί μας.

Υπεύθυνος αιμοδοσίας: 
Γιαννουσάς Δημήτριος

Καλοκαίρι 2015 στη Νεράϊδα 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
IΟΥΛΙΟΣ
● Δευτέρα 20/7: Πανηγύρι στον ΑηΛιά. 
● Σάββατο 25/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης στην Τριφύλλα. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
● Πέμπτη 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο βράδια). 
● Δευτέρα 10/8: Μουσική βραδιά στην πλατεία με χωρια-
νούς μας οργανοπαίχτες. 
● Αύγουστος: Θεατρική παράσταση στην πλατεία από 
Νομαρχία ή Δήμο (*). 
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στη Νεράϊδα (*). 
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στα Σαραντάπορα (*).
● Αύγουστος: Εκδρομή του Συλλόγου μας Νεράϊδας (*). 
● Πέμπτη 13/8: Αγώνες δρόμου παιδιών στη Νεράϊδα.
● Παρασκευή 14/8: Χορός του Συλλόγου το βράδυ στην 
πλατεία Νεράϊδας
● Κυριακή 16/8: Γενική Συνέλευση Συλλόγου το από-
γευμα στην πλατεία Νεράϊδας. 
● Κυριακή 16/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου το 
μεσημέρι στους Αγ. Αποστόλους. 
● Κυριακή 16/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου το 
βράδυ στην πλατεία Σαρανταπόρου.. 
● Τρίτη 18/8: Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο. 
● Δευτέρα 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην 
Κρανιά. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
● Τρίτη 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι Νεράϊδας. 
Ακόμα: 
● Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ. 
● Πεζοπορίες – σήμανση – καθαρισμός μονοπατιών, επι-
σκευή γεφυριών. 
(*) Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί απ’ το μεγάφωνο.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση πα-
ρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 8 Σεπτεμβρίου. 
Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας μας το δίνετε και νω-
ρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημο-
σιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η 
Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει 
αρχές φθινοπώρου. Ευχαριστούμε πολύ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλόν είναι να 
προσέχουμε…

Παρακαλούνται 
οι κάτοικοι 
της Τοπικής 

Κοινότητάς μας Νεράϊδας 
όπως: 
● Να προσέχουμε πως 
πετάμε τα σκουπίδια 
μας. Δεν πρέπει να ρί-
χνουμε 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 βγάζου-
με 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 
χωρίς σκουπίδια.
● Να χρησιμοποιούμε το 
καρτοτηλέφωνο στην 
πλατεία τακτικά για να 
διατηρηθεί αλλιώς θα το 
πάρουν. 
● 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.

Υπενθυμίζουμε για το καλοκαίρι 
● Το ποτάμι μας, ο Μέγδοβας: πρέπει όλοι μας να το προστα-
τέψουμε από το παράνομο και καταστροφικό ψάρεμα και από τη 
ρύπανση. Άν δούμε λαθραλιείς τηλεφωνούμε αμέσως στο 100 
(αστυνομία). 
● Πνευματικό Κέντρο: πρέπει να το προσέχουμε και να φροντί-
ζουμε το χώρο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. 
● Καθαριότητα: να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους, να 
διατηρούμε καθαρές τις παραδοσιακές βρύσες του χωριού μας 
και τους δημόσιους χώρους. 
● Απορριματοφόρο Δήμου: αίτημα όλων μας είναι, από 1 μέχρι 
20 Αυγούστου που είναι όλος ο κόσμος στο χωριό, να έρχεται πιο 
συχνά, 3 φορές την εβδομάδα. 
● Δρόμοι: να ενδιαφερθούμε ώστε να καθαριστούν όλοι καλά με 
γκρέϊντερ και να στρωθούν με ψιλό χαλίκι – σάρα. 
● Συμμετοχή απ’ όλους μας στη Γενική Συνέλευση και στις άλ-
λες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. 
● Του Σωτήρως: να πάμε όλοι απέναντι ώστε να μείνει ζωντανό 
αυτό το πανηγύρι εκεί στην ωραία τοποθεσία του. Ο Σύλλογος 
(σε συνεργασία με την Εκκλησία) θα προσφέρουν και φέτος φα-
γητό στους προσκυνητές καταβάλλει δε προσπάθειες να πάνε 
εκεί και όργανα. 
● Πυρασφάλεια Δασών: να προσέχουμε πολύ όλοι μας στις κα-
θημερινές μας δραστηριότητας και εργασίες στα χωράφια, να μην 
ανάβουμε ποτέ φωτιά εκτός χωριού και αν δούμε κάπου φωτιά 
αμέσως τηλεφωνούμε στο 199 (Πυροσβεστική). 
● Εκκλησίες και άλλα δημόσια κτήρια: προσέχουμε πάντα να 
μην υποστούν διάρρηξη από διάφορα κακοποιά στοιχεία. 
● Τα φώτα των δρόμων: να αλλάζονται οι καμένες λάμπες και 
να μπούν και άλλα σε γειτονιές που δεν έχουν ώστε να υπάρχει 
παντού φώς τη νύχτα. 
● Παιδική Χαρά στο Σχολείο: να προσέχουμε τις κούνιες, δρα-
μπάλες, τσουλίθρες κ. ά. που είναι για τα μικρά παιδιά και όχι για 
τους μεγάλους.
Φροντίζοντας για όλα αυτά θα περάσουμε πιο όμορφα το καλο-
καίρι στο ωραίο χωριό μας

 ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 
Την Δευτέρα 10 Αυγούστου, το βράδυ, στην πλατεία 
Νεράϊδας, διοργανώνουμε και φέτος μουσική βραδιά. 
Καλούμε όλους τους ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες 
χωριανούς μας μουσικούς να πάρουν αφιλοκερδώς μέρος 
στην ωραία αυτή εκδήλωση.

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην 

κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε, ότι 115 χρόνια μετά, το όραμα 
του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος 
αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτικός είχε κι ένα άλλο όραμα 
πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα 
ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με 
τους κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. 
Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να 
πραγματοποιηθεί; 

Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής Οδού 
σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευταίου 
εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. 
Όλοι ζητάμε να ολοκληρωθούν επιτέλους οι μελέτες και να ενταχθεί το 
έργο στο Σ.Ε.Σ. 2014 - 2020 (Τομεακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης 
του Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.

 Η ιστοσελίδα μας 
«www.neraida-dolopwn.com» 

Νέος πλούσιος εμπλου-
τισμός έγινε στην ιστο-
σελίδα του χωριού μας 

πρόσφατα. Αναρτήθηκαν στις 
28.2.15 πολλές ακόμα παλιές 
φωτογραφίες. Αναρτήθηκαν 
σε τρείς φακέλους 300 φωτο-
γραφίες του αρχείου Ζήση Δ. 
Κατσούλη, σε δύο φακέλους 200 φωτογραφίες του αρχείου 
οικογένειας Μπαλτή, πολλές ακόμα παλιές φωτό στους υπάρ-
χοντες φακέλους των παλιών φωτό καθώς και διορθώσεις σε 
αυτές. Όλα αυτά ετοιμάστηκαν το χειμώνα από τον Γιάννη 
Μπαλτή και αναρτήθηκαν από τον Νίκο Κοσμόπουλο (γιό 
της Μαρίας και εγγονό του μακαρίτη Δημήτρη Καραβάνα) 
τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Αξίζει να μπούμε όλοι 
στην εμπλουτισμένη ιστοσελίδα μας και να τα δούμε…!!! 
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έφθασαν στις 14 Ιουνίου 
2015 τους 43.972…!!! 


