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Ολοι πρέπει να ξέρουμε τα στοιχειώδη, τα βασικά ιστο-
ρικά στοιχεία του χωριού μας, σήμερα Νεράϊδας και 
στους αιώνες της ιστορίας Σπινάσας των Αγράφων. 

Μέχρι στιγμής έχουμε βρεί λίγα, ελάχιστα στοιχεία, όμως 
πλουσιότατα, που αρκούν να μας κάνουν υπερήφανους, και να 
λέμε με τιμή μεγάλη πως καταγόμαστε από τον ένδοξο αυτό 
τόπο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν από εδώ να παραθέσουμε 
πολύ περιληπτικά, σχεδόν τηλεγραφικά, με χρονολογική σει-
ρά όλα τα γνωστά ως σήμερα (ψάχνοντας βρίσκουμε συνεχώς 
περισσότερα) ιστορικά στοιχεία του χωριού μας. Είναι αναρ-
τημένα και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας «www.neraida-
dolopwn.com» / Ιστορία, αλλά επειδή δεν έχουν όλοι οι ανα-
γνώστες μας πρόσβαση στο διαδίκτυο, μας ζητήθηκε από πολ-
λούς να τα δημοσιεύσουμε και στην εφημερίδα μας.

Συνέχεια στις σελίδες 4, 5, 6 & 7

Η Σπινάσα των Αγράφων
Η ιστορία του χωριού μας στους αιώνες 
Όλα τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε βρεί μέχρι σήμερα

Οι δρόμοι της περιοχής μας
● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Οι νέοι εργο-
λάβοι καθάρισαν καλά το φθινόπωρο 
όλο το οδόστρωμα για πρώτη φορά.
● Νεράϊδα – Μαυρομμάτα: Νεότερα 
για τις μελέτες του τμήματος στο επό-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας.
● Νεράϊδα – Μοναστήρι: Να συ-
ντηρηθεί – βελτιωθεί ο δρόμος και να 
ξεβουλώσουν επειγόντως τα τεχνικά 
του.
● Προς Νεκροταφείο: Άρχισε η χαλι-
κόστρωση. 

Περισσότερα στις σελίδες 10 και 11. 

Η Κοπή της Πίτας  
του Συλλόγου  

Αποδήμων Νεράϊδας 

Φέτος η κοπή της πίτας από το Σύλλογο 
Αποδήμων του χωριού μας θα γίνει την  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2016 και ώρα 11.00 π. μ. στην κα-

φετέρια «PALMIE BISTRO», των Αδερφών 
Κουτρουλιά από το γειτονικό μας χωριό τη 
Μαυρομμάτα, που βρίσκεται όπισθεν του Ξε-
νοδοχείου Κάραβελ. Μαζί με αυτή την εκδήλω-
ση θα γίνει και η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου μας Αποδήμων. 
Το Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους Καλά 
Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία και 
ευτυχία. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ανεπιτήρητα βοοειδή 
πληγή για το χωριό μας
Θερμή παράκληση των κατοίκων 

Να δώσει λύση ο δήμος 

Πληγή μεγάλη, πρόβλημα, μαρτύριο 
για τους ηλικιωμένους μόνιμους κα-
τοίκους του χωριού μας, της Νερά-

ϊδας ήταν και το φετινό φθινόπωρο, τα πα-
ρατημένα βοοειδή διαφόρων ασυνείδητων. 
Θερμή παράκληση των κατοίκων να δώσει 
λύση ο δήμος μας στην μάστιγα αυτή του 
τόπου μας, με τη συγκρότηση επιτροπής για 
σύλληψη αυτών και επιβολή προστίμων. Με 
μεθόδους που ήδη εφάρμοσαν άλλοι Δήμοι, 
σύμφωνα με το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 
τεύχος Α άρθρο 17. Το ποτήρι πλέον ξεχείλι-
σε…!!! 
Περισσότερα στη σελίδα 12.

Ανακαίνιση του Κοιμητηρι-
ακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Ξεκίνησε μια προσπάθεια στο χωριό μας για 
την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. 
Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας. Όποιος (μέσα στην 
κρίση που περνάμε) έχει την οικονομική δυ-
νατότητα και την ευχαρίστηση, ας προσφέ-
ρει ότι μπορεί για να τον φτιάξουμε κι αυτόν 
όπως στου Σωτήρος. Όποιος επίσης θέλει να 
μάθει οτιδήποτε γι’ αυτό, ας μιλήσει με τον 
Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Πότε θα έρθει Ιατρός 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του Αγροτικού Ιατρεί-
ου Νεράϊδας είναι να έρθει Ιατρός που να μένει σε αυτό 
και να υπηρετεί εδώ την στρατιωτική του θητεία. Δεν είναι 

λύση το να έρχεται ένας Ιατρός απ’ την Καρδίτσα για 2 ώρες κάθε 
15 μέρες να γράφει φάρμακα και να φεύγει. Ζούμε στο κέντρο των 
Αγράφων και απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας όλων των επι-
πέδων να φροντίσουν ώστε, να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύ-
τερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας με νέο Ιατρό που να υπηρετεί 
εδώ τη στρατιωτική του θητεία! 

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο πρόβλη-
μα με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής 
γέφυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα 

τσιμεντένια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! 
Πολλοί λένε να πάμε με προσωπική εργασία και να τη φτιάξου-
με μόνοι μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμα-
στε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση! Καταλαβαίνετε; 

Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 
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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 ιστοσελίδας μας. Ενημερώστε γνω-
στούς και φίλους σας να την επισκέπτονται. 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ  
ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ  ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση της 
εφημερίδας μας. Το κόστος αυξάνεται συνεχώς 
ενώ τα έσοδα μειώνονται. Τα ταχυδρομεία θέ-
λουν πλέον πολλά χρήματα για να την φέρουν 
στο σπίτι μας. Όσοι έχουν ακόμα την οικονομι-
κή δυνατότητα, και θέλουν να συνεχίσει η εφη-
μερίδα να κυκλοφορεί, πρέπει να βοηθήσουν 
αλλιώς… 

Το χωριό μας χιονισμένο… έτσι όπως ήταν στις 8.2.2012…  
η φωτό είναι στην ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com»

Όχι Υδροηλεκτρικά 
σε Σαρανταπορίσιο  

& Μπεσιώτη

Η τοπική κοινωνία μας στις Λαϊκές Συ-
νελεύσεις αποφάσισε αρνητικά για τα 
σχεδιαζόμενα στο χωριό μας Υ/Η και 

Αιολικά. Για το Υ/Η στο Μπεσιώτη υπάρχει 
επιπλέον και η αρνητική γνωμοδότηση του 
Τ. Σ. Νεράϊδας. Για το Υ/Η Σαρανταπόρου 
υπάρχει επιπλέον η προσφυγή μας στο ΣτΕ 
από τους Συλλόγους μας η οποία για να εκδι-
καστεί (9.12.15) θέλει μεγάλο χρηματικό ποσό 
το οποίο θα συγκεντρωθεί δυστυχώς με έρανο. 
Μην ξανατολμήσει εκλεγμένος και γνωμοδο-
τήσει θετικά για τέτοιο έργο χωρίς να ρωτήσει 
τον κόσμο! 
Περισσότερα στις σελίδες 12 και 14.

Ο Σύλλογος και η Εφημε-
ρίδα μας εύχονται στους 
απανταχού Νεραϊδιώ-
τες και φίλους του 
χωριού και του Συλ-
λόγου μας 

Καλά 
Χριστούγεννα

Ο Βιολογικός Καθαρισμός 
Σαρανταπόρου 

πότε θα ξαναλειτουργήσει; 

Η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καρδίτσας (30.10.13) ήταν πως 
για το επόμενο εξάμηνο να μην προχω-

ρήσει καμία παρέμβαση στο έργο και αυτό να 
λειτουργεί απλώς ως αποδέκτης λυμάτων. Συνε-
χίζει να είναι έτσι ? Στις 8.2.15 οι αρμόδιοι είπαν 
πως γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
ώστε να γίνει καινούργιος εξ’ αρχής. Στις 5.11.15 
σε ανάρτηση του διαδικτύου είδαμε πως «...έγινε 
και η προετοιμασία για τη σύνδεση των σωλήνων 
στο Βιολογικό». δηλ. μέχρι τώρα δεν συνδέονταν 
οι σωλήνες στο Βιολογικό…???. Κανείς δεν θα 
ρώταγε αν οι εγκαταστάσεις του ήταν μακριά 
από ρέματα, στη μέση της πλαγιάς ενός βουνού, 
αλλά τώρα που είναι δίπλα στο ποτάμι όλος ο κό-
σμος αγωνιά και ρωτάει! 



 ● Χριστούγεννα: Τα Χριστούγεννα 
είναι μία απ’ τις δύο μεγαλύτερες γιορτές 
του Χριστιανισμού (Χριστούγεννα και 
Πάσχα), γι’ αυτό παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τόσο στα λαϊκά έθιμα όσο και 
τα θρησκευτικά, αφού οι γιορτές αυτές 
αποτελούν τη ρίζα και τον κορμό του Χρι-
στιανισμού.

Η πρώτη θρησκευτική προετοιμασία 
για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων 
ήταν η καθιερωμένη νηστεία των σαρά-
ντα ημερών (το «σαραντάημερο» όπως 
το έλεγαν). Όλη η οικογένεια, άντρες, 
γυναίκες, παππούδες και παιδιά, θα έβγα-
ζαν το σαρανταήμερο όπως το έλεγαν, 
με νηστεία και σχεδόν αλάδωτα φαγητά. 
Γιατί τα παλιότερα χρόνια οι κάτοικοι των 
ορεινών περιοχών θεωρούσαν το λάδι εί-
δος πολυτελείας, που ο καλύτερος νοικο-
κύρης δεν κατανάλωνε περισσότερο από 
μισή οκά λάδι, 600 σημερινά γραμμάρια, 
το σαρανταήμερο. 

Στο διάστημα της Σαρακοστής όλα 
τα μέλη της οικογένειας μεταλάμβαναν 
με απόλυτη ευλάβεια τη Θεία Κοινωνία 
και με λαχτάρα – ιδιαίτερα τις τελευταίες 
ημέρες – περίμεναν τη μεγάλη γιορτή, που 
θα έσφαζαν το θρεφτό γουρούνι, που δεν 
έλειπε σχεδόν από κανένα σπίτι, για να 
φάνε τον πρώτο μεζέ, γυρίζοντας από την 
εκκλησία. Πρόκειται για το φημισμένο, 
εύγευστο «μπουμπάρι», που η ελκυστική 
μυρωδιά του σε τραβούσε από μακριά, 
καθώς και εκείνο το μυρωδάτο «σουφλι-
μά», με το εκλεκτότερο κρέας του γου-
ρουνιού, το λεγόμενο «ψαρονέφρι». 

Όλο το ψαχνό το φτιάχνανε λουκάνικα 
και τα κόκκαλα με το λίγο κρέας τα αλα-
τίζανε (τα παστράμιζαν) σε ξύλινα δοχεία, 
τις λεγόμενες κάδες, για να διατηρηθούν 
για κάμποσο καιρό, αφού τότε δεν υπήρ-
χαν τα σημερινά ψυγεία.

Το λίπος, το παστό όπως το έλεγαν, το 
ξεχώριζαν από το κρέας, το έκοβαν μικρά 
κομμάτια και το έλιωναν στη φωτιά, μέσα 
σε μεγάλα καζάνια και έβγαζαν τη λεγό-
μενη λίπα και τις νόστιμες τσιγαρίδες. Τη 
λίπα την χρησιμοποιούσαν στα φαγητά 
αντί λαδιού αλλά και για τις περίφημες 
εκείνες πίττες, που αποτελούσαν το πολυ-
τελές φαγητό του ορεινού φτωχόκοσμου: 
τυρόπιττα, κολοκυθόπιττα, τραχανόπιττα, 
λαχανόπιττα, ζυμαρόπιττα, γαλατόπιττα, 
πλαστό κ. ά. πολλές.

Γι’ αυτό λοιπόν τα Χριστούγεννα οι 
φτωχοί άνθρωποι τα περίμεναν με ιδι-
αίτερη χαρά, όχι μόνο γιατί έτρωγαν το 
σπάνιο για τις άλλες εποχές κρέας (αφού 
ούτε το Πάσχα είχαν τη δυνατότητα να 
σφάξουν αρνί ή κατσίκι διότι έπρεπε να τα 
πουλήσουν για ν’ αγοράσουν ψωμί) αλλά 

και διότι αναζωογονούσαν τις κοινωνικές 
σχέσεις τους με τις ομαδικές διασκεδά-
σεις που έκαναν είτε στα μαγαζιά, είτε στα 
σπίτια τους.

Την παραμονή κατέφθαναν οι ξενιτε-
μένοι του σπιτιού για να γιορτάσουν μαζί 
με τους δικούς τους και τα παιδάκια του 
δημοτικού, τα δασκαλούδια, όπως συνή-
θιζαν να τα λένε, τραγουδούσαν τα κάλα-

ντα περνώντας απ’ όλα τα σπίτια του χω-
ριού, σκορπώντας την παιδική χαρά και το 
χαρμόσυνο μήνυμα των Χριστουγέννων. 

Τα κάλαντα δεν αφορούσαν μονάχα 
το περιεχόμενο της γιορτής, αλλά μαζί μ’ 
αυτά έλεγαν και άλλα διάφορα τραγούδια 
που ήταν αφιερωμένα στο σπίτι, στον νοι-
κοκύρη, στα ανύπαντρα κορίτσια και αγό-
ρια του σπιτιού, στους τσοπάνηδες, στα 
κοπάδια και στους ξενιτεμένους της οικο-
γένειας, όπως παρακάτω παρουσιάζονται.

Την νύχτα των Χριστουγέννων πή-
γαιναν οικογενειακώς όλοι στην εκκλη-
σία φορώντας τις καλύτερες φορεσιές 
τους και γύριζαν στο σπίτι για να φάνε 
με αφάνταστη όρεξη, ύστερα από μεγάλη 
νηστεία των σαράντα ημερών, το καθιε-
ρωμένο χριστουγεννιάτικο ροδοκόκκινο 
μπουμπάρι.

Οι αγράμματοι, απλο-
ϊκοί και γνήσιοι άνθρωποι 
της παλιάς εκείνης εποχής, 
πίστευαν ότι στο δωδεκα-
ήμερο μεταξύ Χριστουγέν-
νων και Θεοφανείων εμφα-
νίζονταν τα κακά πνεύματα, 
οι λεγόμενοι καλικάντζαροι, 
που γύριζαν τις νύχτες μέσα 
στο χωριό και στις στέ-
γες των σπιτιών. Γι’ αυτό 
τα βράδια οι νοικοκυραίοι 
έκαιγαν λιβάνι μέσα στο 
σπίτι για να μην πλησιάζουν 
τα κακά πνεύματα και οι καλικάντζαροι.

Επίσης συνήθιζαν να μην πηγαίνουν 
στο μύλο ν’ αλέσουν αυτές τις ημέρες και 
οι γυναίκες να μην αφήνουν ατελείωτα 
υφαντά στον αργαλειό, αλλά ούτε και ρα-
ψίματα για να μην τα βρίσκει ο καινούρ-
γιος χρόνος μισά.

● Πρωτοχρονιά: οι παλιοί άνθρωποι 
συνήθιζαν να πιστεύουν ότι αν ο πρώ-
τος άνθρωπος που θα πάταγε το πόδι του 
στο σπίτι τους την Πρωτοχρονιά ήταν 

γουρλής, θα έβγαινε όλη η 
χρονιά καλά. Αν όμως, απε-
ναντίας, ήταν γρουσούζης 
σήμαινε κακό σημάδι για 
την οικογένεια. Επίσης πί-
στευαν ότι το καλό ή άσχη-
μο συμβάν της ημέρας της 
Πρωτοχρονιάς θα ακολου-
θούσε όλο το χρόνο, δηλα-
δή αν με το τυχερό παιχνίδι 
κέρδιζε κάποιος χρήματα, 
αυτό προμήνυε ότι όλο το 
χρόνο θα κέρδιζε όλες του 
τις υποθέσεις. Αν την Πρω-

τοχρονιά ο κυνηγός χτυπούσε κάποιο θή-
ραμα, θα είχε συνέχεια επιτυχίες όλο το 
χρόνο. 

Αυτά και πολλά άλλα παρόμοια προ-
μηνύματα της Πρωτοχρονιάς πίστευαν οι 
παλιοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 
τα τυχερά σημάδια που έβαζαν στη βασι-
λόπιτα για να δούν τι θα έβρισκε ο καθέ-
νας απ’ τα σημάδια, που αντιπροσώπευαν 

τα υπάρχοντα του σπιτιού, όπως π.χ. το 
νόμισμα αντιπροσώπευε τα καλά οικο-
νομικά του σπιτιού, ένα κομμάτι καλα-
μιά το σιτάρι, ένα δεντρόφυλλο τα γίδια, 
ένα κομμάτι καλαμποκιά τα γελάδια, ένα 
κλωνάρι τριφύλλι τα πρόβατα, τα μελίσ-
σια κ.λ.π. 

Σε όποιον θα έπεφτε το νόμισμα θα 
ήταν ο τυχερός της χρονιάς στο οικονο-
μικό, όποιος έπαιρνε την καλαμιά θα ήταν 
τυχερός για την παραγωγή σιταριού και 
όποιος έπαιρνε το δεντρόφυλλο θα ήταν 
τυχερός τσοπάνος και γενικά, ανάλογα με 
το σημάδι που έβρισκε ο καθένας στη βα-
σιλόπιτα, θα ήταν τυχερός στο είδος που 
εκπροσωπούσε το σημάδι.

Αν ανήμερα την Πρωτοχρονιά είχε 
λιακάδα, πίστευαν πως ο καιρός θα είναι 
ο ίδιος σαράντα μέρες. Αν αντίθετα την 

Πρωτοχρονιά ο καιρός ήταν χειμωνιάτι-
κος, τέτοιος θα συνεχίζονταν επί σαράντα 
συνεχώς ημέρες.

Εκτός απ’ τη βασιλόπιτα, που είναι 
έθιμο πανελλήνιο καθιερωμένο από την 
παράδοση, έφτιαχναν και χριστόψωμο. 
Μικρές καλοφτιαγμένες κουλούρες ψω-
μιού, κεντημένες με διάφορα ποτήρια και 
μικρές κούπες από βελανίδια που συμβό-
λιζαν την αφθονία της γεωργικής παραγω-
γής και τον πολλαπλασιασμό των ζώων.

Πάλι τα δασκαλούδια θα τραγουδού-
σαν τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, για να 
πάει ο χρόνος καλά… 

● Γιορτή των Φώτων: Μεγάλη γιορ-
τή κι αυτή που γιορτάζεται στο δωδεκαή-
μερο των διακοπών των Χριστουγέννων, 
η βάπτιση του Χριστού. Μετά την Θεία 
Λειτουργία τελείται ο καθιερωμένος Με-
γάλος Αγιασμός για ν’ αγιάσουν τα ύδατα 
και να φύγουν, όπως συνήθιζαν να λένε 
οι γιαγιάδες μας, οι καλικάντζαροι. Τους 
αντικαθιστούν οι λεγόμενοι Φωτιστάδες, 
που είναι κάποιοι νέοι μεταμφιεσμένοι 
με προσωπίδες και διάφορες παράξενες 
στολές, συμβολίζοντας κάποια γαμήλια 
τελετή, με την όμορφη στολισμένη νύφη 
και τον καμαρωτό γαμπρό, τον κουμπά-
ρο, το γέρο με την καμπουριασμένη γριά 
που γνέθει συνεχώς τη ρόκα της, και τον 
μεγαλόσωμο αράπη. Αυτός προστατεύει 
τη νύφη με μια κάλτσα γεμάτη στάχτη και 
όποιον προσπαθήσει να πειράξει τη νύφη 
και οποιονδήποτε από την παρέα θα τον 

αντιμετωπίσει ασπρίζοντάς τον με τη στά-
χτη της κάλτσας, που ομοιάζει με δυνατή 
προβοσκίδα ελέφαντα. 

Δεν λείπουν από την παρέα ο καλός 
γιατρός, άψογα ντυμένος, με γραβάτα, 
ψαθάκι, κρατώντας στα χέρια του μια 
τσάντα που υποτίθεται ότι είναι γεμάτη 
φάρμακα, κρατάει επίσης μπαστούνι και 
φοράει γυαλάκια και κάποιοι πολεμιστά-
δες με παράσημα, αστέρια χρυσά και πο-
λεμικές σπάθες.

Δεν απολείπει ο παπάς που κρατάει 
στο χέρι μικρό κακαβάκι (μικρό χάλκινο 
δοχείο) με την καταβρεχτούρα, ν’ αγιάζει 
τα σπίτια στο πέρασμά του και να διώχνει 
τους καλικάντζαρους. Στην παρέα είναι 
πάντα και ο αρκουδιάρης με το τύμπανο, 
που οδηγεί με μια χοντρή αλυσίδα την 
καλοφτιαγμένη αρκούδα, που χορεύει συ-
νεχώς στα παραγγέλματα του αρκουδιά-
ρη για να χαρίζει το κέφι στην παρέα και 
στους θεατές.

Απαραίτητος είναι και ο σακκουλιά-
ρης, με το δισάκι κρεμασμένο στον ώμο, 
που είναι αρμόδιος για τη συλλογή των 
χρημάτων και των δώρων, που είναι τι 
άλλο από χοιρινό κρέας και λουκάνικα. 
Όλος αυτός ο παράξενος συρφετός απο-
τελείται από γνωστούς συγχωριανούς 
μας, που όμως δεν αναγνωρίζονται γιατί 
φοράνε προσωπίδες από δέρματα διαφό-
ρων ζώων, ντυμένοι με αλλόκοτες ενδυ-
μασίες, ζωσμένοι με παράξενες ζώνες, 
έχοντας κρεμασμένους μεγάλους κύπρους 
και κουδούνια και βάζοντας μακριά μου-
στάκια και γένια ψεύτικα.

Παίζουν διαρκώς φλογέρα και είναι 
οπλισμένοι με ψεύτικες κουμπούρες. Θα 
ξεκινήσουν πρώτα από την εκκλησία, 
αφού θα τραγουδήσουν στο προαύλιο 
όλοι μαζί το γιορταστικό τραγούδι:
Σήμερα ειν’ τα Φώτα κι ο φωτισμός
Και χαρές μεγάλες τ' αφέντη μας. 
Σήμερα η Κυρά μας η Παναγιά
Σπάργανα βαστάει και γιό κρατεί
Και τον Αη Γιάννη παρακαλεί.
Αφέντη Αη-Γιάννη και Πρόδρομε
Δύνασαι βαπτίσεις Θεού παιδί
Δύναμαι και σώζω και προσκυνώ
Κι αύριο θελ’ ανέβω στους ουρανούς
Να παρακαλέσω τον Κυριό μας
Να μας ρίξει δρόσο – δροσολογιά
Ν’ αγιαστούν οι βρύσες και τα νερά
Ν’ αγιαστεί κι ο αφέντης με την Κυρά.
Και του Χρόνου.

Πέρα απ’ το καθιερωμένο τραγούδι 
της ημέρας των Φώτων, τραγουδούσαν 
και τα ειδικά για κάθε περίπτωση τραγού-
δια, όπως και στη γιορτή των Χριστου-
γέννων, για το νοικοκύρη, την νοικοκυρά 
κ.λ.π.

Μετά θα χορέψουν επιδεικτικά στο 
προαύλιο, που θα τους περιτριγυρίζουν 
ένα πλήθος από τους εκκλησιαζομένους 
θαυμαστές και οι περίεργοι πιτσιρικάδες, 
και στη συνέχεια θα περάσουν απ’ όλα τα 
σπίτια. Θα επισκεφτούν τα μαγαζιά και 
παντού η όμορφη νύφη θα προσκυνάει και 
θα φιλάει τα χέρια των μεγάλων, κατά την 
παραδοσιακή παλιά συνήθεια.

Το βράδυ αφού περάσουν απ’ όλα τα 
σπίτια θα καταλήξουν στο πιο ευρύχωρο 
μαγαζί για να γλεντήσουν, αφού έχουν 
εξασφαλίσει το μεζέ της βραδιάς με τα 
συγκεντρωθέντα δώρα και την αξία της 
ρετσίνας με τα χρήματα που μάζεψαν.

Σημείωση: Τα παραπάνω είναι από το 
βιβλίο των αείμνηστων χωριανών μας πα-
πα-Γιώργη Δήμου & Ευαγγέλου Σπανού, 
«Η Ρίζα μας».  Επιμέλεια: Φιλίστωρ
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 Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Φώτα στο χωριό μας των παλιών χρόνων



 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

● Ο Γιάννης Γιούργας και 
η Βίκυ Πασχάλη, κόρη του 
Βασίλη και της Αντιγόνης  
(εγγονή του Νίκου και της Αθανασίας 
Λυρίτση από το Μεγαλάκκο), απέκτη-
σαν το δεύτερο αγοράκι τους, την 
Τρίτη 18 Αυγούστου 2015, στη Λάρι-
σα.
● Ο Θεόδωρος Σκούρας και η Αθηνά 
Ευθυμιοπούλου – Σκούρα, κόρη της 
Όλγας Παπαδάκη, απέκτησαν κορι-
τσάκι, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 
2015, στην Αθήνα όπου και διαμέ-
νουν. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
● Ο Γιάννης Γιούργας και η Βίκυ Πα-
σχάλη, κόρη του Βασίλη και της Αντι-
γόνης (εγγονή του Νίκου και της Αθα-
νασίας Λυρίτση από το Μεγαλάκκο), 
βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα 
Άγγελος, το Σάββατο 2 Μαΐου 2015, 
στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στο Μελισ-
σοχώρι Λάρισας.
● Ο Ηλίας Παπαδόπουλος και η Ουρα-
νία Σπινάσα, κόρη της Φιλιώς και του 
Μίμη Σπινάσα (εγγονή των αείμνηστων 
Ουρανίας και Ηλία Σπινάσα), βάπτισαν 
τα τρίδυμα παιδιά τους, με τα ονόματα, 

Γεώργιος, Δήμητρα και Σοφία – Ειρή-
νη, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015, 
στον Άγιο Αντρέα στο Πικέρμι Αττικής.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
● Η Κωνσταντίνα Μπουρλιάκου, κόρη 
της Βαΐτσας και του Βαγγέλη Μπουρ-
λιάκου, και ο Δημήτριος Δασκαλάκος 
από την Καρδίτσα, αρραβωνιάστηκαν 
την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στην 
Καρδίτσα.
● Η Παρασκευή Μπουρλιάκου, κόρη 
της Βαΐτσας και του Βαγγέλη Μπουρ-
λιάκου, και ο Δημήτριος Ανθούλης από 
την Καρδίτσα, αρραβωνιάστηκαν την 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 στην Καρ-
δίτσα.
Ευχόμαστε καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ 
● Ο Άγγελος Νικολάου, γιός του 
Γιώργου και της Βασιλικής Βούλγαρη 
– Νικολάου (εγγονός των αείμνηστων 
Αλέξως και Ρίζου Βούλγαρη), και η 
Γεωργία Αναγνωστοπούλου από την 
Καρδίτσα, παντρεύτηκαν το Σάββα-
το 24 Οκτωβρίου 2015, στο Ρούσσο 
Καρδίτσας (τα στέφανα έγιναν στον Ι. 

Ν. Αγ. Γεωργίου πόλεως Καρδίτσας). 
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο Σεραφείμ Παπαδάκης, 
σύζυγος της αείμνηστης Ελένης (γιός 
των αείμνηστων Ασπασίας και Ηλία 
Παπαδάκη) και πατέρας της Ασπασί-
ας και του Ηλία, σε ηλικία 71 ετών, 
την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, 
στην Αθήνα όπου διέμενε και έγινε η 
κηδεία την Τετάρτη στο Νεκροταφείο 
Βύρωνα. 
● Πέθανε ο Δημήτριος Φώτης, γνω-
στός όλων μας ως «Μητρο-Φώτης» 
από το γειτονικό Καροπλέσι, πατέρας 
της Παρασκευής και του Παντελή, σε 
ηλικία 89 ετών, την Παρασκευή 25 
Σεπτεμβρίου 2015, στο Καροπλέσι 
όπου έγινε και η κηδεία του την επο-
μένη. 
● Πέθανε ο Γεώργιος Νικολαΐδης, 
σύζυγος της Άννας Μαργαρίτη – Νι-
κολαΐδη, (γαμπρός του αείμνηστου 
Γιάννη Μαργαρίτη «Μαργαρτόγιαν-
νου»), και πατέρας της Βαλεντίνας 
και του Γιάννη, σε ηλικία 75 ετών, 
το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στη 
Θεσσαλονίκη όπου διέμεναν και η κη-

δεία έγινε στη Νεράϊδα την Δευτέρα 
12.10.15.
● Πέθανε ο Νικόλαος Ζήσης του Δη-
μητρίου (που γεννήθηκε το 1940 στο 
Μεγαλάκκο Νεράϊδας), σύζυγος της 
Βασιλικής Μπακογιώργου από την 
Κορίτσα Κλειτσού, και πατέρας του 
Δημήτρη και του Θανάση, σε ηλικία 
75 ετών, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 
2015 στην Αθήνα όπου διέμενε, και η 
κηδεία έγινε την επομένη στο Νεκρο-
ταφείο του Κόκκινου Μύλου.
● Πέθανε η Βιργινία Νικολάου, σύ-
ζυγος του αείμνηστου Θύμιου Νικο-
λάου (κόρη των αείμνηστων Γιαν-
νούλας και Αντώνη Παπακώστα) από 
το Καροπλέσι, και μητέρα της Ζωής 
(συζύγου του Γιάννη Καραμέτου με 
το καφενείο), σε ηλικία 83 ετών, την 
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το βράδυ στη 
Νεράϊδα, όπου χρόνια έμενε, και η κη-
δεία έγινε την Τρίτη στο Καροπλέσι.
● Πέθανε ο Κώστας Γιαννουσάς, 
από το Καροπλέσι, σύζυγος της Ιφιγέ-
νειας, και πατέρας της Αγορής, & άλ-
λων 5 παιδιών, (πεθερός του Χρήστου 
Κουτσουμπάνη), σε ηλικία 81 ετών, 
το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015, στην 
Καρδίτσα και η κηδεία έγινε την Κυ-
ριακή στο Νέο Χωριό «Ανθηρό» Κα-
ροπλεσίου. 

Θερμά Συλλυπητήρια.
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Τα Χρονικά 
Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλ-
λογος 
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 Ανυφαντής Μάριος (Λογ. τράπ. 4.11.15) .......................................................... 50
2 Αυγέρη - Παπαγιάννη Ευμορφία από Καινούργιο (1987) .......................... 50
3 Θάνου - Τσουκάνη Λίνα από Εύβοια (1058) ................................................... 30
4 Καραβάνα Φωτεινή του Νικ. (Λογ. τράπ. 13.10.15) ...................................... 20
5 Καραμέτος Γεώργιος του Ιωάν. από Φθιώτιδα (620) ................................... 20
6 Καραμέτος Πέτρος του Γεω. (Λογ. τράπ. 11.11.15) ....................................... 10
7 Καραμέτος Χρήστος του Γεω. & Περσ. (Λογ. τράπ. 11.11.15) .................... 20
8 Καραμέτου Αλεξία του Γεω. από Φθιώτιδα (621) ......................................... 10
9 Καραμέτου Περσεφόνη του Χρήστου (Λογ. τράπ. 11.11.15) .................... 20
10 Καφαντάρη - Κριαρά Ελένη από Μώλο (1986) .............................................. 20
11 Κουσάνας Κώστας του Ηλία & Μερόπης (1988) ............................................ 20
12 Κωτσιαρίδης Φώτιος από Ραχούλα (532)  ..........................................................5
13 Μαργαριτόπουλος Αριστόδημος από Βόλο (Λογ. τράπ. 27.10.15)......... 20
14 Μητσάκη - Τσιώλη Παγώνα (Λογ. τράπ. 2.11.15) .......................................... 20
15 Μητσάκης Γεώργιος του Κων/νου (1055) ........................................................ 20
16 Μπαλτής Φώτιος του Γεωργίου από Γερμανία (1056) ................................. 20
17 Ντερέκα - Παπαλοπούλου Μάρθα (1057) ....................................................... 20
18 Παπαστάθης Γεώργιος από Κλειτσό (852) ...................................................... 10
19 Σπανού Γεωργία του Λάμπρου (Λογ. τράπ. 29.10.15) ................................. 20
20 Τσιτσιμπής Στέφανος (1060) ................................................................................ 20
21 Χαλάτσης Ηλίας του Δημ. (Λογ. τράπ. 27.10.15) ........................................... 20
22 Χόντος Αντώνιος από Άγραφα (1059) .............................................................. 10
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

 Προσφορές για την ανακαίνιση 
της εκκλησίας των Αγ. Ταξιαρχών 

1. Θέος Γεώργιος από Γερμανία, προσέφερε το ποσό των 
300 ευρώ (αρ. απ. 38), εις μνήμην του αδελφού του Βασίλη, 
του πατέρα του Ιωάννη και της μητέρας του Βασιλικής Θέου, 
για την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νε-
ράϊδας.
2. Ανυφαντής Κωνσταντίνος του Χρήστου από Αμερική, 
προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ (αρ. απ. 40), εις μνήμην 
της Δάφνης Αθ. Ανυφαντή – Δήμου, για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας.
3. Μαργαρίτη Βασιλική του Ιωάννου από Θεσσαλονίκη, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απ. 39), εις μνήμην των 
Γονέων της Κωνσταντίας και Ιωάννη Μαργαρίτη, για την 
ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας.
4. Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. 
απ. 36), εις μνήμην της Δάφνης Αθ. Ανυφαντή – Δήμου, για 
την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊ-
δας.
5. Ντερέκα – Παπαλοπούλου Μάρθα, προσέφερε το ποσό 
των 30 ευρώ (αρ. απ. 37), εις μνήμην της Δάφνης Αθ. Ανυ-
φαντή – Δήμου, για την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων 
Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η Δήμητρα Καραβάνα, 
κόρη του Βαγγέλη, και 
εγγονή του αείμνηστου 
Γιώργου Καραβάνα από 
το Βελέσι (Δαφνοσπηλιά), 
τελείωσε το μεταπτυχιακό 
της, στη Γεωπονική Σχο-
λή Αθηνών, Οινολογίας. Η 
Δήμητρα είναι τελειόφοι-
τος της Σχολής Τεχνολογί-
ας Τροφίμων και ήδη ασχο-
λείται με τα άριστης ποιό-
τητας κρασιά που φτιάχνει 
ο πατέρας της, ο αγαπητός 
μας Βαγγέλης Καραβάνας.
Θερμά συγχαρητήρια και 
καλή σταδιοδρομία.

ΚΑΡΎΔΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΟΎ ΗΛΙΑ 
Χειρούργος Οδοντίατρος 

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα
Τηλ. 2441 0 20039  Κιν. 697 3672423 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΞΈΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
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ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ. 2441 0 81016, 81009

ΚΙΝ. 6977665475, 6977600717

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους 

ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΈΥΑΓΓΈΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 
10ον χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας 

ΠΩΛΈΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΈΛΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜΑΣ ΓΝΉΣΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ 
Τηλ.: 2441 0 83153   Κιν.: 697 8583915



 Όλοι πρέπει να ξέρουμε τα στοι-
χειώδη, τα βασικά ιστορικά στοιχεία 
του χωριού μας, σήμερα Νεράϊδας 
και στους αιώνες της ιστορίας Σπι-
νάσας των Αγράφων. Μέχρι στιγμής 
έχουμε βρεί λίγα, ελάχιστα στοιχεία, 
όμως πλουσιότατα που αρκούν να 
μας κάνουν υπερήφανους και να 
λέμε με τιμή μεγάλη πως καταγόμα-
στε από τον ένδοξο αυτό τόπο. Θα 
προσπαθήσουμε λοιπόν από εδώ 
να παραθέσουμε πολύ περιληπτικά, 
σχεδόν τηλεγραφικά, με χρονολογι-
κή σειρά όλα τα γνωστά ως σήμε-
ρα (ψάχνοντας βρίσκουμε συνεχώς 
περισσότερα) ιστορικά στοιχεία 
του χωριού μας. Είναι αναρτημένα 
και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
μας «www.neraida-dolopwn.com» / 
Ιστορία, αλλά επειδή δεν έχουν όλοι 
οι αναγνώστες μας πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μας ζητήθηκε από πολ-
λούς να τα δημοσιεύσουμε και στην 
εφημερίδα μας. 

Στη νότια κορυφογραμμή της 
Πίνδου και στο κέντρο του ορεινού 
και απρόσιτου όγκου των Αγράφων, 
κουρνιασμένο στις ελατοσκέπαστες 
πλαγιές της Μάρτσας σε υψόμετρο 
770-890 μέτρα, είναι κτισμένο το 
χωριό μας, η ΝΕΡΑΪΔΑ, ή ΣΠΙ-
ΝΑΣΑ, όπως λεγόταν παλιότερα.  
 Η ετυμολογική προέλευση του 
ονόματος Σπινάσα δεν είναι εξα-
κριβωμένη (πολύ δύσκολη γενι-
κά η ετυμολογία των ονομάτων), 

έχουν όμως διατυπωθεί κατά και-
ρούς διάφορες εκδοχές όπως:  
 α) Το όνομα του χωριού μας Σπι-
νάσα προέρχεται από το αρχαίο 
«σπίνος» + «άνασσα», (βασίλισ-
σα των σπίνων) που δηλώνει την 
πληθώρα των πουλιών σπίνων.  
 β) Το όνομα προέρχεται από το 
αρχαίο (ομηρικό) ρήμα «σπίν» + 
«άσσα» που δηλώνει «στροφή έχω» 
δηλ. τόπος αθέατος, κρυμμένος 
που συναντάται μετά από στροφή.  
 γ) Το όνομα προέρχεται από 
το κουτσοβλάχικο “Spin” + 
“oasa” που σημαίνει τόπος 
με αγκάθια, αγκαθότοπος.  
 Στο χώρο αυτό κατοικούσαν άν-
θρωποι από τα πολύ παλιά χρόνια, 
από πρό Χριστού (π. Χ.), και αδι-
άψευστη μαρτυρία αυτού είναι τα 
παλιά κτίσματα που σώζονται, τα 
κάστρα, οι αρχαίοι τάφοι που ευ-
ρέθηκαν και οι ονομασίες τοπίων 

(Πολύνικο ή Πολύκοινο, Ελλη-
νικά, Πελασγικό κάστρο Κύφου, 
κάστρο Τσιούμας, ερείπια χωριών 
Κύφου, Μπέσια, Ρογάτα, κ.λ.π.).  
 Η ευρύτερη περιοχή μας στους αρ-
χαίους χρόνους λεγόταν ΔΟΛΟΠΙΑ 
και περιελάμβανε το χώρο από τα 
«ριζά» του κάμπου μέχρι το Βελούχι 
και από τη Νευρόπολη μέχρι την Ξε-
νιάδα. Στο κέντρο σχεδόν της περιο-
χής αυτής είναι και ο δικός μας τόπος.  
 Καλύτερα όμως να αναφέρουμε 
με χρονολογίες και χρονική σειρά, 
όλα όσα στοιχεία έχουν δεί (μέχρι 
στιγμής) το φώς της δημοσιότη-
τας για το χωριό μας. Τα ιστορικά 
αυτά στοιχεία είναι αναρτημένα 
και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
μας «www.neraida-dolopwn.com» 
/ Ιστορία. Συχνά προσθέτουμε εκεί 
νέα ιστορικά στοιχεία που συνα-
ντούμε. 

Χρονολόγιο
(;) π. Χ. Στοιχεία που δείχνουν 

πως ο τόπος μας κατοικήθηκε στα 
αρχαία χρόνια από τους Δόλοπες 
είναι τα νομίσματα του 4ου π. Χ. 
αιώνα, που βρέθηκαν σε διάφορα 
σημεία της περιοχής, οι αρχαίοι τά-
φοι, κτερίσματα των τάφων αυτών, 
ερείπια κάστρων και κτισμάτων και 
οι ονομασίες τοπίων (Χτίρια, Πολύ-
κοινο, Ελληνικά, Κύφου, Μπέσια, 
Ρογάτα κ.λ.π.).

Στη θέση των αρχαίων ερειπίων 
του Κύφου υπήρχε πόλη στην εποχή 

του Χαλκού (Μυκηναϊκή περίπου 
1.600 π. Χ. – 1.100 π. Χ.), πρω-
τεύουσα του βασιλιά των Κυφαίων 
Γουνέα, που πήρε μέρος στον Τρωϊ-
κό πόλεμο (περίπου το 1.250 π. Χ.). 
Κύφου, Μπέσια και Σπινάσα ήταν 
μεγάλα χωριά στις ιστορικές περι-
όδους του Βυζαντίου, της Φραγκο-
κρατίας και της τουρκοκρατίας. Για 
του Κύφου και τη Μπέσια βρίσκουμε 
γραπτά στοιχεία μέχρι και την εποχή 
του Αλή Πασά (περίπου ως το 1810) 
έκτοτε δεν ξανακατοικήθηκαν.  
 Το 1454 μ. Χ. έχουμε το πρώτο 
(μέχρι σήμερα) γραπτό στοιχείο για 
την επωνυμία του χωριού μας. Στο 
παλαιότερο φορολογικό κατάστιχο 
του Σαντζακίου των Τρικάλων, του 
έτους 1454-5, μεταξύ των χωριών 
των Αγράφων αναφέρεται και το 
χωριό μας, ως KARYE-Ϊ ISPINASA 
(χωριό Σπινάσα). Οι Οθωμανοί 
χρησιμοποιούσαν στην γραφή τους 

πάντα πρίν από το Σ το Ι. Αφού 
αναφέρεται λοιπόν ένα χρόνο μετά 
την Άλωση της Πόλης, αυτό βεβαι-
ώνει την ύπαρξή του και κατά την 
Βυζαντινή εποχή. Στο φορολογικό 
αυτό κατάστιχο (Αναλυτική απο-
γραφή (mufassal) του 1454 - 55 
/ ΜΜ10), η Σπινάσα βλέπουμε να 
έχει φορολογήσιμα προϊόντα και 
δραστηριότητες (τα ποσά σε ακτσέ-
δες - άσπρα) ως ακολούθως: Σιτάρι 
160, Κριθάρι 100, Αμπέλια (δεκάτη) 
10, Μελίσσια (δεκάτη) 20, Καρύδια 
(δεκάτη) 20, Λινάρι (δεκάτη) 10, 
Φόρος ενός Μύλου 10. Συνολικός 
ετήσιος φόρος παραγομένων προϊό-
ντων: 330 άσπρα. Συνολικός ετήσι-
ος φόρος νοικοκυριών: 490 άσπρα. 
Συνολικός ετήσιος φόρος χωριού: 
(Πρόσοδος) 820 άσπρα. Νοικο-
κυριά 23, Ανύπαντροι 2, Χήρες 5. 
(Αναλυτικά τα στοιχεία αυτά μαζί με 
του Κύφου και της Ρογάτας παρου-
σίασε για πρώτη φορά ο αείμνηστος 
χωριανός μας Δάσκαλος Κώστας Ι. 
Ζήσης στο φύλλο 99 / Ιούνιος 2007 
από την Εφημερίδα μας, ενώ τα ξα-
ναπαρουσιάσαμε στο φύλλο 115 / 
Ιούνιος 2011).

Το 1454 μ. Χ. στο προαναφερό-
μενο φορολογικό κατάστιχο (Αναλυ-
τική απογραφή (mufassal) του 1454 
- 55 / ΜΜ10), βρήκαμε και ονομα-
τεπώνυμα των τότε αρχηγών των οι-
κογενειών του χωριού μας. Είναι 30 
και δημοσιεύτηκαν στο φύλλο 115 / 
Ιούνιος 2011 της Εφημερίδας μας.  
 Το 1485 μ. Χ., 30 χρόνια μετά, βλέ-
πουμε μεγάλες μεταβολές σε δεύ-
τερο οθωμανικό φορολογικό κατά-
στιχο (Συνοπτική απογραφή (icmal) 
του 1485 / Fond 166A / 1142) που 
πρόσφατα, τέλος του έτους 2014, κυ-
κλοφόρησε. Αυτό είναι σύντομο χω-
ρίς ονόματα αρχηγών οικογενειών, 
αλλά συγκρίνοντας τα στοιχεία του 
με το προηγούμενο βλέπουμε στο 
χωριό μας να έχει αυξηθεί 5 φορές 
το φορολογητέο εισόδημά του (από 
820 άσπρα το 1454 πήγε στα 4.192 
άσπρα το 1485), Πρόσοδος 4.192 
άσπρα, και σχεδόν διπλασιάστηκαν 
τα φορολογούμενα νοικοκυριά (από 
23 έγιναν 49). Νοικοκυριά 49, Ανύ-
παντροι 2, Χήρες 11. (Αναλυτικά τα 
στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στο 
φύλλο 132 / ΣΕΠΤ 2015 / σελ. 13 
της Εφημερίδας μας).

Το 1515 μ. Χ., (30 χρόνια μετά 
το δεύτερο και 65 χρόνια μετά το 
πρώτο), βλέπουμε άλλες μεγάλες με-
ταβολές σε τρίτο οθωμανικό φορο-
λογικό κατάστιχο (Συνοπτική απο-
γραφή «Numarali icmâl defterleri»), 
που πρόσφατα μάθαμε πως υπάρχει 
και σύντομα θα δημοσιεύσουμε 
στοιχεία του στην Εφημερίδα μας, 
καθώς αναφέρεται το χωριό μας και 
μέσα σε αυτό. Σ’ αυτό το κατάστιχο, 
το χωριό μας αναφέρεται ως İspinaşa 
karye-i, που υπάγονταν στο Agrafa 
nahiye-i, του Tirhala kazas-i, του 
Tirhala livas-i. 

Το 1530 μ. Χ. στην «Πρόθεση 
37 της Μονής Δουσίκου» των Τρι-
κάλων, στα φύλλα 209β - 210α αυ-
τού του χειρογράφου αναφέρονται 
τα (μικρά) ονόματα 28 κατοίκων 
της Σπινάσας, οι οποίοι πρόσφε-
ραν κάτι στην ως άνω μονή. Στο 
ίδιο χειρόγραφο το χωριό Κύφου 
αναφέρεται με 5 μόνο ονόματα 
αφιερωτών, ενώ στο φύλλο 210β 
αναφέρεται η Μπέσια με 26 ονό-
ματα αφιερωτών. (Αναλυτικά τα 
στοιχεία αυτά θα δημοσιευτούν 
σύντομα στην Εφημερίδας μας). 
 Το 1592 - 1593 μ. Χ. στην «Πρό-
θεση 421 του Μεγάλου Μετεώρου», 
υπάρχει αναφορά της Σπινάσας και 
του Κύφου. Στο φύλλο 52β αναφέ-
ρονται η Σπινάσα με 6 και του Κύ-
φου με μόνο 1 αφιερωτή. (Αναλυτι-

κά τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευ-
τούν σύντομα στην Εφημερίδα μας). 
 Το 1600 μ. Χ. ο Πατριάρχης της 
Πόλης Ματθαίος ο Β’, έστειλε 
σιγγίλιο γράμμα προς «παρά την 
Κώμην Σπινάσσαν ιεράς και σεβα-
σμίας μονής Παναγίας Φανερωμέ-
νης», όπου καθόριζε το μοναχικό 
τους βίο. (Το σιγγίλιο αυτό θα δη-
μοσιευθεί σύντομα στην Εφημε-
ρίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊ-
δας – Δολόπων», μαζί με όλη την 
ιστορία του Μοναστηριού μας).  
 Το 1608 μ. Χ. ο Ι. Ναός Γεννήσε-
ως Θεοτόκου, του Μοναστηριού, 
ανακαινίσθηκε από τον ηγούμενο 
Ιωαννίκιο από τα Τρίκαλα, όπως 
είναι γραμμένο σε πέτρινη επιγρα-
φή. Έτσι το αρχικό κτίσιμο του 
Μοναστηριού τοποθετείται πολύ 
πρίν το 1600, δηλ. στο δεύτερο 
μισό του 16ου αιώνα (1550 – 1600).  
 Το 1651 μ. Χ. ο Ι. Ναός του Μο-
ναστηριού αγιογραφήθηκε (όπως 
γράφει η επιγραφή πάνω από την 
είσοδο), από τον αγιογράφο Ιωάν-
νη τον «ευτελή», με δαπάνες του 
άρχοντα Θεοδοσίου Τζηοπέλη. Ο 
άρχοντας Τζηοπέλης υπάρχει σε 
αγιογραφία της δυτικής πλευράς 
να κρατά στα χέρια του τον Ι. Ναό.  

 Το 1659 μ. Χ. στον «Ιεροσολυμι-
τικό Κώδικα 509» γίνεται αναφορά 
του χωριού μας της Σπινάσας. Σ’ 
αυτό τον Κώδικα ο μοναχός του Αγί-
ου Τάφου Μακάριος καταχώρησε τα 
ονόματα των χριστιανών οι οποίοι 
πρόσφεραν κάποια βοήθεια στην 
αγιοταφική αδελφότητα. Περιηγή-
θηκε πολλά χωριά της Θεσσαλίας 
και των Αγράφων. Στις αρχές του 
Αυγούστου 1659 βρισκόταν στο 
χωριό Άγραφα, στις 6.8.1659 στο 
Κύφου, στις 12.8.1659 στη Μπέσια, 
και στις 15.8.1659 στη Σπινάσα. 
Εδώ (στο χωριό μας) του έδωσαν 
βοήθεια οι παρακάτω οικογενειάρ-
χες: 1) Ο Αποστόλης Πενέζης 90 
άσπρα, δηλ. 90/120 του γροσίου. 
2) Ο ιερέας Αθανάσιος και η γυναί-
κα του Μαργάρω, 620 άσπρα, δηλ. 
5 γρόσια και 20/120 του γροσίου. 
3) Ο ιερέας Γεώργιος και η γυναί-
κα του Μαργάρω (δεν αναφέρεται 
ποσό). 4) Ο Ιωάννης Αρμεγάς από 
το Μοσχολούρι των Σοφάδων και η 
γυναίκα του Αφέντω, και η πεθερά 
του Σίμω, 250 άσπρα δηλ. 2 γρόσια 
και 10/120 του γροσίου. Το γεγονός 
ότι οι δύο αφιερωτές ήταν ιερείς ση-

μαίνει ότι το χωριό μας η Σπινάσα 
το 1659 είχε τουλάχιστον 20 οικο-
γένειες, όπως προκύπτει από τη με-
λέτη άλλων Κωδίκων. (Τα στοιχεία 
αυτά του Ιεροσολυμιτικού Κώδικα, 
όπως και της Μονής Δουσίκου και 
του Μεγάλου Μετεώρου, δημοσι-
εύτηκαν στο «Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο» από τον κ. Κώστα Σπανό, 
εκδότη και ιστορικό ερευνητή).  
 Το 1660 μ. Χ. συναντάμε πολ-
λούς Σπινασιώτες να έχουν προ-
σφέρει συνδρομές στο Μονα-
στήρι της Ρεντίνας Αγράφων με 
τα μικρά τους όμως ονόματα.  
 Το 1662 μ. Χ. στους ιεροδικαστι-
κούς κώδικες της Λάρισας, η Σπι-
νάσα (Ispinasa) συμπεριλαμβάνεται 
στην περιφέρεια (βιλαέτι) ή επαρχία 
(nahiye) Αγράφων. Στον κατάλογο 
με τους οικισμούς που πλήρωναν 
τον κεφαλικό φόρο (χαράτσι), τα 
έτη 1662/1663 αναφέρεται με 26 
οικογένειες (150 περίπου κάτοι-
κοι) εκ των οποίων όμως οι 13 εί-
ναι φυγάδες, το 1665/1666 πάλι με 
26 οικογένειες εκ των οποίων οι 12 
φυγάδες, το 1666/1667 με 10 οικο-
γένειες (60 περίπου κάτοικοι) και 
το 1676/1677 με 15 οικογένειες (90 
περίπου κάτοικοι), εκ των οποίων 

όμως οι 8 είναι φυγάδες. (Αναλυτικά 
τα στοιχεία αυτά θα δημοσιευτούν 
σύντομα στην Εφημερίδας μας). 
 Το 1663 μ. Χ. στον κατάλογο των 
οικισμών της επαρχίας Αγράφων, οι 
οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πλη-
ρώσουν τον έκτακτο φόρο avariz, 
ο αριθμός των οικογενειών παρου-
σιάζεται πολύ μειωμένος (όπως 
άλλωστε και σε όλα τα χωριά της 
περιοχής μας). Τα έτη 1663/1664, 
1666/1667 και 1667/1668 είναι μό-
λις 13 οικογένειες, εκ των οποίων 
οι 6, 4, 9 αντιστοίχως είναι φυγά-
δες και το 1677/1678 είναι μόλις 
5 οικογένειες εκ των οποίων οι 3 
είναι φυγάδες. Προφανώς, οι κά-
τοικοι σκόρπισαν στα απρόσιτα 
μέρη των Αγράφων προκειμένου 
να αποφύγουν αυτόν τον έκτακτο 
φόρο. Οι ιστορικοί θεωρούν πως ο 
πληθυσμός ήταν πολύ μεγαλύτερος 
γιατί πολλοί με διάφορους τρό-
πους ξέφευγαν την φορολογία. Γι’ 
αυτό εξ’ άλλου ζούσαν στ’ Άγραφα.  
 Το 1663 μ. Χ. στο κατάστιχο των 
προβάτων (28 Μαρτίου 1663), τα 
οποία διέθεταν οι οικισμοί της επαρ-
χίας Αγράφων και του Ραδοβισδίου, 
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Η  Σπινάσα  των  Αγράφων • Ιστορικά  στοιχεία  του  χωριού  μας  που  έχουμε  βρεί  μέχρι  σήμερα

Ο οικισμός Σαρανταπόρου Νεράϊδας όπως είναι σήμερα

Ο οικισμός Μεγαλάκκου Νεράϊδας όπως είναι σήμερα

Χωριανοί μας το έτος 1939.

Το χωριό μας η Νεράϊδα σήμερα… στην ίδια θέση όπου στους αιώνες ήταν η Σπινάσα 
των Αγράφων…
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που υπάγονταν στον καζά του Φα-
ναρίου, στην Ispinasa υπήρχαν 63 
(φορολογούμενα) πρόβατα αλλά δεν 

βρέθηκαν τα 51. 
Το 1700 επιδημία πανούκλας 

στα χωριά μας. Ο Κώστας Σ. Κρι-
κέλλης γράφει στο βιβλίο του «…Η 
παράδοση θέλει, η πανούκλα που 
θέρισε (περίπου το 1700) τα χωριά, 
νά ’ρθε από Σπινασιώτη της Κων/
πολης, που γύρισε στο χωριό και 
κόλλησε τους χωριανούς του. «Ένας 
ταύρος με πύρινα κέρατα γυρνούσε 
τη νύχτα σπίτι – σπίτι και μετάδιδε 
την αρρώστια σ’ όλους» διηγούνται, 
έτσι τη φαντάζονταν την φοβερή αρ-
ρώστια».

Το 1701 τα χωριά των Αγράφων 
δοκιμάστηκαν σκληρά απ’ την εις 
όλην την Ευρώπην εξαπλωθείσαν 
φρικτήν επιδημίαν της Βλογιάς. 
(βιβλ. Τόλη).

Το 1720 ενέσκυψε η τρομερή 
επιδημία της πανούκλας που σκόρ-
πισε τον τρομερό θάνατο σε όλα τα 
χωριά των Αγράφων. Η πανούκλα 
ξερίζωσε πολλές οικογένειες και 
εξαφάνισε ολόκληρα χωριά. Οι κά-
τοικοι των χωριών στην προσέγγιση 
της επιδημίας ετρέποντο σε φυγή, 
φωνάζοντας «φωτιά να την κάψει» 
και διασκορπίζονταν στα βουνά και 
τα δάση, αλλά δεν διασώζονταν… 
Παράδοξη παράδοση αναφέρει ότι 
σ’ ένα γάμο στη Σπινάσα που χό-
ρευαν, χόρευαν και τα σακιά με τα 
προικιά της νύφης, που ήταν μέσα η 
Πανούκλα… (βιβλ. Τόλη).

Το 1766 μ. Χ. συναντάμε Σπι-
νασιώτες αφιερωτές στο Μοναστήρι 
του Φουρνά πάλι με τα μικρά ονόμα-
τα. Τα μόνα επώνυμα που συναντά-
με είναι Τζιουμάνης και Πολύζος.  
 Από το 1525 μ. Χ. μέχρι το 1770 μ. 
Χ. το χωριό μας η Σπινάσα (όπως 
και άλλα χωριά των Αγράφων) γνώ-
ρισε την μεγαλύτερη ακμή (ίσως σε 
όλη) την ιστορία του. Το 1525 με 
την Συνθήκη του Ταμασίου δόθηκαν 
προνόμια στα Χωριά των Αγράφων 
που τα οδήγησαν σε μεγάλη ακμή. 
Αυτή η περίοδος σταματάει βίαια 
το 1770 με τα Ορλωφικά. Τότε το 
χωριό μας κάηκε όπως και άλλα 
40 χωριά των Αγράφων. Κατά την 
περίοδο αυτή της μεγάλης ακμής, 
χτίστηκε (ίσως το θρυλικό «Μέγα 
Γεφύρι»), το Μοναστήρι μας, η 

Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου και 
οι (14 συνολικά) εκκλησίες που 
τα ερείπιά τους σώζονται ακόμα 

σήμερα όπως και οι τοποθεσίες:  
 1. Του Αγίου Δημητρίου που ήταν 
και ο μητροπολιτικός ναός του τότε 
χωριού, στο προαύλιο του οποίου 
σώζονται ακόμα σήμερα τα 2 υπε-
ραιωνόβια, τεράστια μαλόκεδρα.  
 2. Του Αγίου Γεωργίου, όπου υπάρ-
χει και σήμερα, τότε ήταν μονα-
στήρι με κελιά στη δυτική πλευρά.  
 3. Του Αγίου Νικολάου, στη 
σημερινή κεντρική πλατεία.  
 4. Του Αγίου Ιωάννου, στην ομώ-
νυμη θέση μεταξύ βρύσης «Βρυ-
σούλας» και Μέγα Ρέματος.  
 5. Του Αγίου Αθανασίου, 
πάνω στην κορυφή του χω-
ριού, στην ομώνυμη θέση.  
 6. Της Αγίας Παρασκευ-
ής, στην ομώνυμη θέση στο 

δρόμο προς το Πολύκοινο.  
7. Του Προφήτη Ηλία, 
όπου και σήμερα ο ΑηΛιάς.  
8. Της Παναγίας, στη σημερινή θέση 
«Χτίρια». 
9. Στο Κελί, στη θέση «Χτίρια», 
με άγνωστο εορταζόμενο Άγιο 
όπου ήταν μοναστήρι με κελιά. 
10. Του Σωτήρως, απέναντι 
στο Στεφάνι, όπου ήταν μο-
ναστήρι με κελιά που κατα-
στράφηκαν από κατολίσθηση.  
11. Των Αγίων Ταξιαρχών, 
όπου σήμερα το Κοιμητήριο.  
 12. Του Αγίου Κωνσταντίνου στα 
Σαραντάπορα, στη σημερινή θέση.  
 13. Το Παλιοκκλήσι, στη θέση Ελλη-
νικά με άγνωστο εορταζόμενο Άγιο.  
 14. Της Παναγίας, όπου σώζεται 
ακόμα σήμερα το καθολικό της Ιεράς 
Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινά-
σας και φυσικά ήταν μοναστήρι, ένα 
από τα 4 που είχε τότε η Σπινάσα.  
 15. Του Προφήτη Ηλία, πάνω από 
το Μοναστήρι. 

Οι προαναφερόμενες θέσεις 
του χωριού μας είναι ακόμα σή-
μερα όλες βακούφικα. Σε βακού-
φικο χώρο έγινε η πλατεία μας, σε 
βακούφικο χώρο έγινε το Σχολείο 
μας, σε βακούφικο χώρο έγινε το Ια-
τρείο μας, το Νεκροταφείο μας κ. ά.  
 Η παράδοση διασώζει πως στον 
Άγιο Δημήτριο, όπου σήμερα το 
Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας, γινό-
ταν εβδομαδιαίο αλλά και ετήσιο 

παζάρι, όπου έπαιρναν μέρος όλα 
τα γύρω χωριά, Κύφου, Μπέσια, 
Ρογάτα, Καροπλέσι και όλα τα χω-
ριά των τέως Δήμων Κτημενίων και 
Αγραίων. Επίσης, πως υπήρχαν στη 
Σπινάσα καταστήματα μεγάλα, όπου 
έμποροι της περιοχής μετέφεραν 
εμπορεύματα από τη Θεσσαλία. Για 
την εξυπηρέτηση τέλος της εμπορι-
κής κινήσεως υπήρχαν πολλά χάνια 
κάτω απ’ το χωριό στη τοποθεσία 
«λεκάνη». Ηλικιωμένοι χωριανοί 
μας μολογούσαν πως τότε η Σπινά-
σα είχε οχτακόσια σπίτια και πλη-
θυσμό πέντε χιλιάδες κατοίκους, με 
ανεπτυγμένο πολιτισμό και πρόοδο 
μεγάλη, με εμπορικές συναλλαγές, 
ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, γεωρ-
γία, μελισσοκομία, αμπελουργία 
καθώς και σηροτροφία (παραγωγή 
μεταξιού), υπάρχουν ακόμα εξάλ-
λου πολλές αιωνόβιες Μουριές σε 
πολλά σημεία μέσα στο χωριό. Πότε 
γίνονταν αυτά; με βεβαιότητα στις 
περιόδους της Φραγκοκρατίας και 
τουρκοκρατίας (1200 έως 1800).  
 Όσον αφορά τους θρυλικούς πύρ-
γους, κατά πάσα πιθανότητα κτίστη-
καν την εποχή της Φραγκοκρατίας 
(1204-1400). Ήταν τρείς (3), ο ένας 
ήταν στη θέση «Χτίρια», ο δεύτερος 
όπου σήμερα το σπίτι του αείμνη-
στου Χρήστου Σπινάσα και ο τρίτος 
στο σημερινό σπίτι του αείμνηστου 
Ηλία Δήμου «Τασιολία» (το μόνο 
πυργόσπιτο που σώζεται ακόμα 
σήμερα). Ο θρύλος αναφέρει ότι οι 
τρείς αυτοί πύργοι συνδέονταν μετα-
ξύ τους με υπόγεια στοά και ότι στη 
γαλαρία αυτή είναι κρυμμένα όλα τα 
πολύτιμα αντικείμενα του άρχοντα 
Θεάκη, ιδιοκτήτη του τρίτου πύργου. 
Αν ποτέ φτάσει εκεί η αρχαιολογική 
σκαπάνη ίσως μάθουμε πολλά για 
την σκοτεινή αυτή ιστορική περίοδο.  
 Το 1770 μ. Χ. Η Σπινάσα όπως και 
άλλα 40 χωριά των Αγράφων, κάηκε 
γιατί οι κάτοικοι πήραν μέρος στο 
προεπαναστατικό κίνημα, γνωστό 
ως «Ορλωφικά». Σώθηκε κατά την 
παράδοση μόνο η σημερινή εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου. Στοιχεία 
για την περίοδο αυτή δεν έχουν βγεί 
ακόμα αλλά σίγουρα κάπου υπάρ-
χουν και θα βγουν κάποια στιγμή.  
 Το 1797 μ. Χ. Οι αγιογράφοι εκ 
Σπινάσας Θεόδωρος και Αθανάσιος 
αγιογράφησαν εκκλησία στα Βρα-
γκιανά Αργιθέας των Θεσσαλικών 
Αγράφων. Αγιογράφησαν το καθο-
λικό της Ιεράς Μονής Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Βραγκιανών. Η 
σχετική επιγραφή γράφει: «… ο Ι. 
(ερός) Ν. (αός) ιστορίθη δια χειρός 
Θεοδώρου και Αθανασίου αδελφών 
εκ Κώμης Σπινάσας… 1797 Μαγί-
ου ΚΕ (25)»

 Το 1805 - 1815 μ. Χ. Ο Πουκε-
βίλ διορίζεται από το Μέγα Ναπολέ-
οντα πρεσβευτής της Γαλλίας στην 
αυλή του Αλή - Πασά στα Γιάννενα. 
Με πολύμορφη μόρφωση και λά-
τρης της κλασσικής Ελλάδας, περι-
ηγείται τα ελληνικά τοπία καταγρά-
φοντας σε βιβλίο όλα όσα βλέπει. 
Στα χωριά των Αγράφων αναφέρει 
και τη Σπινάσα με 40 οικογένειες.  
 Το 1805 μ. Χ. Ο Κατσαντώνης δίνει 
στην Τριφύλλα την πρώτη και νικη-
φόρα μάχη κατά του Ιλιάζμπεη, σκο-
τώνοντας τον ίδιο και διαλύοντας το 
ασκέρι του. 

 Το 1807 μ. Χ. Ο Κατσαντώνης 
νικάει σε μάχη στο Γρεβενοδιάσε-
λο τους τουρκαλβανούς του Αλή 
- Πασά, όπου όμως σκοτώνεται ο 
Δίπλας. 

Το 1807 μ. Χ. Την ίδια χρονιά 
έγινε και η μάχη στο Προσηλιά-
κου (μεταξύ Κόψη – Φιδόσκαλα 
– Καμάρια) όπου ο Κατσαντώνης 
μαζί με τον Καραϊσκάκη σκοτώ-
νουν τον διαβόητο Βεληγκέκα. 

    Το 1808 (Ιανουάριος) Ο Κατσα-
ντώνης δίνει σκληρή μάχη μέσα 
στο χωριό μας στη Σπινάσα όπου 
νικάει και κατατροπώνει τον (δερ-
βέναγα του Αλή) Χασάν Μπελούση 
με τους τουρκαλβανούς του, όπως 
γράφει ο Επαμεινώνδας Φραγγί-
στας στο βιβλίο του (έκδ. 1862) και 
του τα διηγήθηκε ο πατέρας του 
Γιάννης Φραγγίστας που πήρε μέ-
ρος σ’ αυτή τη μάχη. Στην πλατεία 

του χωριού μας έπρεπε να υπάρχει 
άγαλμα του Κατσαντώνη αλλά ακό-
μα δεν μπορέσαμε να το κάνουμε… 
 Το 1821 η συμμετοχή των προγό-
νων μας Σπινασιωτών στην Επανά-
σταση είναι καθολική. Από επίσημα 
έγγραφα της εποχής βλέπουμε ότι 
ο Δημήτριος Παπαδόπουλος και ο 
Γεωργάκης Κατσούλης ήταν παλι-
κάρια του Καραϊσκάκη, αναγνωρί-
στηκαν από το Κράτος και συντα-
ξιοδοτήθηκαν για τους αγώνες τους. 

Το 1823, τον Ιούλιο του 1823 
οι Τούρκοι οργάνωσαν στα Τρίκα-
λα μεγάλη εκστρατεία εναντίον των 
Αγράφων με αρχηγό τον Μαχμούτ 
Σκόντρα πασά να καταπνίξουν την 
Επανάσταση. Μαζί με τα άλλα χω-
ριά της περιοχής μας έκαψαν και τη 
Σπινάσα. 

Το 1830, βρήκαμε το παλιότερο 
βιβλίο του Μοναστηριού μας, της 
Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας. Εί-
ναι μια Πρόθεση – Παρρησία, καλ-
λιτεχνικά χειρόγραφη 170 σελίδων, 
που έγραψε (4.6.1830) ο ιερομόνα-
χος Γαβριήλ (ένας εκ των μοναχών 
της τότε Μονής) μόλις 3 χρόνια πρίν 
την διάλυση της Μονής. Το βρήκα-
με, σε ψηφιακή μορφή, στο Μορφω-
τικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας 
(ΜΙΕΤ), καθ’ υπόδειξη του εκδότη 
του Θεσσαλικού Ημερολογίου κ. 

Κώστα Σπανού και θα δημοσιευ-
θεί σύντομα στην εφημερίδα μας, 
 Το 1833 (Β. Δ. 27.12.1833) με 
την ίδρυση των Δήμων του νέου 
Ελληνικού Κράτους η Σπινάσα 
ανήκει αρχικά στον Δήμο Ελλοπί-
ας. (Β. Δ. = Βασιλικό Διάταγμα).  
 Το 1835 (24.11.35) στην παλαι-
ότερη Συμβολαιογραφική Πράξη 
Ευρυτάνων στη Λαμία, με αρ. 121, 
αναφέρονται 2 κάτοικοι Σπινάσας 
που ενοικίασαν λιβάδι στο Αχλάδι 
Φθιώτιδας, αντί 1.571,50 δρχ στο 
οποίο θα ξεχείμαζαν 2.000 γιδο-
πρόβατα. Είναι ο Κων/νος Θάνος 

και ο Γεώργιος Κύρος ενώ εγγυη-
τής μπήκε ο Γιωργάκης Κατσούλης.  
 Το 1836 αναφέρεται η Σπινάσα ως 
χωριό του Δήμου Κτημενίων με 100 
κατοίκους. Με το Β. Δ. / Φ.Ε.Κ. 
62/16.10.1836 «περί συγχωνεύσε-
ως δήμων» αναφέρεται ότι ο δήμος 
Κτημενίων και Ελλοπίας συγχω-
νεύθηκαν σε έναν με το όνομα δή-
μος Κτημενίων. (Φ.Ε.Κ.= Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως).  

 
Το 1837 (Φ.Ε.Κ. 20.2.1837) βρέ-
θηκε ότι διορίστηκε δήμαρχος Κτη-
μενίων ο Κωνσταντίνος Γιαννάκης 
(έδρα του δήμου η Φουρνά) και ει-
δικοί πάρεδροι σε όλα τα χωριά, στη 
Σπινάσα ο Μ. Παπαθεοδωρής. Ενώ 
στο (Β.Δ. 24.8.1837) ο ειδικός πά-
ρεδρος της Σπινάσας αναφέρεται ως 
Μήτρος, Π. Δ. Θεοδωρής (Φ.Ε.Κ. Α 
30 / 7.9.1837). 

Το 1847 (8.1.1847) σε κείμενο 
της εφημερίδας των Αθηνών «Ελ-
πίς», σχετικό με τη Σπινάσα, αναφέ-
ρονται τα μικρά ονόματα Κώστας, 
Θεόδωρος, Γάκης και Μήτσος όλοι 
με το επώνυμο Θάνος, ίσως αδέλφια 
και ίσως οι δυο τελευταίοι να είναι οι 
γενάρχες των σημερινών επωνύμων 
Γάκης και Μητσάκης. Στο ίδιο κεί-
μενο αναφέρεται το επώνυμο Μο-
νάντερος και ο θείος του Ντερέκας.  
 Το 1849 σε επιγραφή εικό-
νας της Ι. Μ. Στάνας Αγράφων 
αναφέρεται ως δωρήτριά της η 
Άννα Μαργαρίτη εκ Σπινάσας.  
 Το 1853 είχε 33 οικογένειες και πλη-
θυσμό 219 κατοίκους και τους οικι-
σμούς «Σαραντάπορα και Κοκκινό-
βρυση: θέσεις ολίγον κατοικούμε-
νοι» όπως γράφει ο Ραγκαβής. Από 
το 1850 άρχισαν σιγά – σιγά, όπως 
βλέπουμε, παιδιά μεγάλων οικογε-
νειών της Σπινάσας να κατοικούν 

στα μακρινά χωράφια τους της περι-
οχής Σαρανταπόρου και Μεγαλάκ-
κου ενώ αυτό πήρε μεγαλύτερη έκτα-
ση 30 χρόνια αργότερα με την απε-
λευθέρωση της Θεσσαλίας το 1880.  
 Το 1865 έχουμε βρεί Εκλογικό 
Κατάλογο της Σπινάσας τον οποίο 
και αναλυτικά δημοσιεύσαμε στην 
Εφημερίδα μας (αρ. φύλ. 110 / 
Μάρτης 2010). Στον Κατάλογο 
αναφέρονται σχεδόν όλα τα ση-
μερινά επώνυμα του χωριού μας. 
Περιέχει δε 85 άντρες εκλογείς.  
 Το 1867 ο λήσταρχος Καραμανώλης 
στέλνει μια αθυρόστομη επιστολή 

Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας, χτίστηκε πρίν το 1600. 

Χωριανοί μας το έτος 1935

Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας, αγιογραφίες του 1651. 

Μεσαιωνικό γεφύρι στο Μπεσιώτη. 

Η  Σπινάσα  των  Αγράφων • Ιστορικά  στοιχεία  του  χωριού  μας  που  έχουμε  βρεί  μέχρι  σήμερα
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στο χωριό Σπινάσα αναφέροντας σ’ 
αυτή το όνομα Ζήσο Κώστα και ζη-
τώντας «… θέλομαι να μας φτιάσητε 
τρείς χιλιάδες τάλαρα…». Τονίζο-
ντας «…τηράτε καλά μην μας προδό-
σετε διότι έμαθα που προδόσατε…»  
 Το 1871 βρέθηκε ότι «Με Β.Δ. 
19.3.1871 ενεκρίθη να εκφρασθεί η 
βασιλική ευαρέσκεια εις διαφόρους 
κατοίκους των χωριών Σπινάσας και 
Καροπλεσίου, δια την συνδρομήν 
των, ήν παρέσχον προς καταστρο-
φήν της τετραμελούς ληστρικής 
συμμορίας «Φιλίππου - Πατσού-
ρα»». (βιβλ. Κ. Σ. Κρικέλλη).

Το 1874 έχουμε βρεί κι άλλο 
Εκλογικό Κατάλογο της Σπινάσας, 
από τη μελέτη - σύγκριση των δυο Ε. 
Κ. (του 1865 και του 1874) βγαίνουν 
σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία 
για το χωριό μας.

Το 1877 (Β.Δ. 23.2.1877 ιδρύεται 
ο Δήμος Δολόπων) η Σπινάσα ανήκει 
στο Δήμο Δολόπων και τις χρονιές 
1891 - 1895 Δήμαρχος διατέλεσε 
ο χωριανός μας Δ. Παπαδόπουλος.  
 Το 1879 υπάρχουν τα πρώτα Μη-
τρώα Αρρένων της Σπινάσας (εκ 
του Δήμου Δολόπων), όπου είναι 
γραμμένοι όλοι οι προγονοί μας 
γεννηθέντες από το 1845 έως και 
το 1878. Δεν τα βρήκαμε ακό-
μα είμαστε σε αναζήτησή τους.  
 Το 1882 (Διακήρυξη υπ. αρ. 
9409/18.12.1882 - εποχή Χαρ. 
Τρικούπη) βρέθηκε διακήρυξη 
κατασκευής οδού Αγρινίου - Καρ-
δίτσας. Ακόμα δεν τελείωσε !!!  
 Το 1883 (Φ.Ε.Κ. 219/3.6.1883) ιδρύ-
θηκε το Δημοτικό Σχολείο Σπινάσας.  
 Το 1884 (Φ.Ε.Κ. 19.7.1884) ενεκρί-
θη η υπ. αρ. 5110/16.6.1884 διακή-
ρυξη πίστωσης 520 δρχ επισκευής 
της Μεγάλης Γέφυρας Σπινάσας 
(Μέγα Γεφύρι). 

Το 1906 («Οδηγός της Ελλάδος» 
Νικ. Γ. Ιγγλέση) αναφέρονται στη 
Σπινάσα ως Μυλωθροί οι: Ζήσης 
Λ., Μαργαρίτης Δ., Αυγέρης Γ. και 
Μπαλτής K. ενώ αναφέρεται ως Κα-
φεπώλης ο Κατσούλης H. 

Το 1909 έως 1921 έχουμε με-
γάλο μεταναστευτικό ρεύμα προς 
την Αμερική και από το χωριό μας. 
Περίπου 40 χωριανών μας (πή-
γαν πολλοί περισσότεροι) βρήκα-
με εγγράφως αναλυτικά στοιχεία 
τους, πως ταξίδεψαν στην Αμερι-
κή μεταξύ 1909 και 1921. Ημερο-
μηνίες και πλοία που ταξίδεψαν, 
τόπους στην Αμερική που πήγαν 
για δουλειά κ. ά πλούσια στοιχεία. 
Δημοσιεύτηκαν στο φύλλο 131 / 
Ιούνιος 2015 της Εφημερίδας μας.  
 Το 1912 καταργούνται οι Δήμοι 
(Νόμος Ν.Η.Ζ./1912), φυσικά και 
ο δήμος Δολόπων, και ιδρύεται 
η Κοινότητα Σπινάσας (Φ.Ε.Κ. 
261Α/31.08.1912).

Το 1915 («Οδηγός της Ελλά-
δος» Νικ. Γ. Ιγγλέση) αναφέρονται 
στη Σπινάσα 772 κάτοικοι, και τα 
εξής στοιχεία: «Πρόεδρος Η. Κα-
τσούλης, Σύμβουλοι τακτικοί 5, 
αναπλ. 3. Από Καροπλεσίου ώραι 2, 
από Φουρνά 4, Ναοί: Αγ. Γεώργιος 

και Αγ. Κων/νος. Ιερείς: Χαλάτσης 
Δημ. και Σπανός Κυριάκος... Υπο-
διδάσκαλος: Μούτσελος Γεώργι-
ος... Καφενεία: Ζήσης Δημήτριος 
και Κατσούλης Ηλίας... Μυλωθροί 
(μυλωνάδες): Καραμέτος Δημ. και 
Μπαλτής Κ. ... Απεσπάσθη εκ του 
τέως δήμου Δολόπων Ευρυτανίας.». 
 Το 1928 όπως και πολλά άλλα χω-
ριά αλλάζει όνομα και από Σπινάσα 
μετονομάζεται σε Νεράϊδα, (Φ.Ε.Κ. 
81Α /14.05.1928), λόγω των πολλών 
πηγών, με νερά, που υπάρχουν μέσα 
στο χωριό αλλά και της ωραιότητάς 
της. 

Το 1943 η Νεράϊδα, όπως και τα 
άλλα ευρυτανικά χωριά, αποσπάται 
από το νομό Αιτωλοακαρνανίας 
και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας 
(Φ.Ε.Κ. 63Α /22.03.1943). 
 Ο πληθυσμός του χωριού μας ολο-
ένα αυξάνει, μετά την Επανάσταση 
του ’21. Έτσι έχουμε:  
Το 1844 ► 137 κατοίκους.  
Το 1853 ► 219 κατοίκους.  
Το 1861 ► 243 κατοίκους.  
Το 1879 ► 400 κατοίκους.  
Το 1896 ► 629 κατοίκους.  
Το 1907 ► 772 κατοίκους.  
Το 1920 ► 783 κατοίκους.  
Το 1928 ► 863 κατοίκους.  
Το 1940 1.097 κατοίκους μέχρι τον 

πόλεμο του ’40 και τον Εμφύλιο, 
για ν’ αρχίσει σιγά – σιγά να φθίνει 
συνεχώς:  
Το 1951 ► 953 κατοίκους.  
Το 1961 ► 900 κατοίκους.  
Το 1971 ► 693 κατοίκους.  
Το 1981 ► 511 κατοίκους.  
Το 1991 ► 540 κατοίκους.  
Το 2001  ► 514 κατοίκους  
και να φτάσει στην τελευταία απο-
γραφή  

το 2011 στους 324 κατοίκους 
(Νεράϊδα 173, Σαραντάπορα 142, 
Μεγαλάκκος 9). 

Το 1966, (5.2.1966, ημέρα Σάβ-
βατο και ώρα 04:03΄) έγινε στην πε-
ριοχή μεγάλος σεισμός, όπου πέρα 
από τις καταστροφές, πολλοί χω-
ριανοί έφυγαν αλλά και πολλά και-
νούργια σπίτια κτίστηκαν, τα οποία 
βέβαια άλλαξαν κάπως την παραδο-
σιακή εικόνα του χωριού μας, όμως 
μέχρι σήμερα διασώζονται ακόμα 30 
περίπου σπίτια που κτίστηκαν τον 
περασμένο αιώνα (1840-1890) με 
την χαρακτηριστική τοπική αρχιτε-
κτονική. 

Το 1974 η Νεράϊδα αποσπάται 
από την επαρχία Ευρυτανίας του 

νομού Ευρυτανίας και υπάγεται 
στην επαρχία Καρδίτσης του νομού 
Καρδίτσης. Με το Νομοθετικό Δι-
άταγμα 479/άρθρο 1 παράγραφος 
(γ) της 27.06.1974 που ισχύει από 
δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. 187Α 
/02.07.1974.

Από το 1974, η Νεράϊδα 
ανήκει λοιπόν διοικητικά στο 
Νομό Καρδίτσας, με την επω-
νυμία ΝΕΡΑΪΔΑ – ΔΟΛΟΠΩΝ.  
 Από το 1998 έως το 2010, με το 
σχέδιο «Καποδίστριας», ανήκε στο 
Δήμο Ιτάμου του Νομού Καρδί-
τσας (Φ.Ε.Κ. 244Α /04.12.1997). 
 Από το 2011, με το σχέδιο «Καλλι-
κράτης», ανήκει στο Δήμο Καρδί-
τσας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, (Φ.Ε.Κ. 87Α /07.06.2010). 

Απέχει από την Καρδίτσα 40 
χιλιόμετρα, (ακριβώς 38 χλμ. απ’ 
τις γραμμές του τρένου) όσα πε-
ρίπου και από το Καρπενήσι και 
συνορεύει με τα χωριά Κλειτσός, 
Μαυρομμάτα, Άγραφα, Καροπλέ-
σι, Ραχούλα, Αμάραντο, Μολόχα 
και διακρίνεται για την πατρο-
παράδοτη φιλοξενία της και τις 
απίθανες φυσικές ομορφιές της.  
 Μια επίσκεψη θα σας πείσει! 

Έπιμέλεια: Φιλίστωρ

*****

Για το χωριό μας τη Νερά-
ϊδα γράφουν στο βιβλίο τους 
οι χωριανοί μας παπα-Γιώργης 
Δήμος και Βαγγέλης Σπανός / 
«Η Ρίζα μας» / έκδοση 1995 / 
(σελίδες 10, 11 & 12).

Η ΠΑΛΙΑ  
ΣΠΙΝΑΣΑ

Γηραιά και μακρόχρονη η 
παλιά Σπινάσα που μετονο-
μάστηκε Νεράϊδα με το από 

12.3.1928 βασιλικό διάταγμα, δι-
ότι το αρχικό της όνομα ήταν ίσως 
σλαβικής προελεύσεως, κατά μια 
δε εκδοχή η παράδοση αναφέρει 
ότι έλαβε το όνομα Σπινάσα από τα 
πολλά πουλιά (σπίνοι) που υπήρχαν 
την εποχή εκείνη.

Άλλες διηγήσεις αναφέρουν ότι 
πιο παλιά λεγόταν Πύργος, από τους 
περίφημους πύργους που υπήρχαν. 
Ανήκε στην περιοχή της αρχαίας 
Δολοπίας, της οποίας οι κάτοικοι 
έλαβαν μέρος σε πολλές πολεμικές 
επιχειρήσεις ακόμα και κατά των 
Περσών.

Γραπτά στοιχεία δυστυχώς δεν 
υπάρχουν. Στο έργο τούτο βοήθησε 
η πολύμορφη παράδοση από γενιά 
σε γενιά, που καταγράφηκε στις μνή-
μες ιστορικών γερόντων, οι οποίοι 
κράτησαν μερικούς θησαυρούς τους 
οποίους μας κατέθεσαν και αποτε-
λούν μια θαυμάσια παραδοσιακή 
παρακαταθήκη, επιπλέον δε οι αδι-
άψευστες μαρτυρίες των παλαιών 

ερειπίων που επεκτείνονται έξω 
από το σημερινό χωριό, ως τη θέση 
Νεράκι, Γιάννη Καλοέρη, Λεκάνη, 
Πολύκοινο, κ.λ.π., που απ’ αυτά 
καταφαίνεται ότι υπήρχαν πράγμα-
τι, όπως ομολογούν οι υπέργηροι, 
οχτακόσια σπίτια με πληθυσμό πε-
ρίπου πέντε χιλιάδες κατοίκους, με 
ανεπτυγμένο πολιτισμό και πρόοδο 
μεγάλη, με εμπορικές συναλλαγές, 
ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, γεωργία, 
μελισσοκομία και αμπελουργία.

Οι γέρικοι κορμοί αμπελιών που 
υπήρχαν, κατά την ομολογία των γε-
ρόντων, ως το 1920, αποτελούν τους 
αδιάψευστους μάρτυρες της παλιάς 
εποχής και μας βεβαιώνουν ότι 

υπήρχαν αμπελώνες στη Φτερόλακ-
κα, συνέχεια ως την Ψιλή Βρύση, 
Γουρνωτή – Νούμ, Έλατο, Μάτι, 
Σαραντάπορα και από το Μεγαλάκ-
κο, Ελληνικά, Τσούμα Ανυφαντή μέ-
χρι Χοχλαστή, αλλά και οι γνωστές 
τοπονυμίες Αμπέλι, Καρούτα κ.λ.π. 
επικυρώνουν το γνήσιο των πληρο-
φοριών μας. Υπάρχουν ακόμη στα 
Ελληνικά (Παλιοκκλήσι) πιο κάτω, 
απομεινάρια παλιών μοσχάτων κυ-
δωνιών, που υπήρξαν τότε μέσα 
στους αμπελώνες. 

Στην παλιά Σπινάσα, γινότανε 
εβδομαδιαίο αλλά και ετήσιο παζά-
ρι στη θέση Άγιος Δημήτριος, εκεί 
όπου υπάρχει σήμερα το ομώνυμο 
εκκλησάκι και το δημοτικό σχολείο. 
Στο παζάρι έπαιρναν μέρος όλα τα 
γύρω χωριά, Κύφου, Μπέσια, Ρογά-
τα, Καροπλέσι και όλα τα χωριά των 
τέως δήμων Κτημενίων και Αγραί-
ων. Υπήρχαν μεγάλα καταστήματα 
όπου μετέφεραν εμπορεύματα από 
τη Θεσσαλία έμποροι της εποχής.

Για την εξυπηρέτηση της εμπο-
ρικής κινήσεως, υπήρχαν πολλά 
χάνια κάτω στη θέση Λεκάνη, των 
οποίων σώζονται τα ερείπια ως σή-
μερα. Ο χώρος της παλιάς Σπινάσας 
κάποτε έπαθε μεγάλη κατολίσθηση 
του εδάφους από το ύψωμα του Αϊ-
Λιά προς τα κάτω και τα παρασυρ-
θέντα χώματα σταμάτησαν στο ση-
μείο που είναι η σημερινή Λεκάνη, 
και σχημάτισαν μια μικρή λιμνούλα, 
όπου διατηρήθηκε ως το έτος 1920 
περίπου. Στο βάλτο αυτό αναπτύ-
χθηκαν τεράστια δέντρα φτελιών 
και μεγάλα φίδια. 

Στην εποχή της μεγάλης ακμής 

του χωριού υπήρχαν (ταυτόχρονα) 
δεκαπέντε (15) εκκλησίες: 1) του 
Αγίου Δημητρίου που ήταν και η 
μητρόπολη, 2) του Αγίου Γεωργίου, 
3) του Αγίου Νικολάου, 4) του Αγί-
ου Ιωάννου, 5) του Αγίου Αθανασί-
ου, 6) της Αγίας Παρασκευής, 7) του 
Προφήτη Ηλία, 8) της Παναγίας, 9) 
το μοναστήρι του Σωτήρος απέναντι 
στο Στεφάνι, 10) των Αγίων Ταξιαρ-
χών, 11) του Προφήτη Ηλία Βελα-
ώρας, 12) του Αγίου Κωνσταντίνου 
στην περιοχή Σαρανταπόρου, 13) το 
Παλιοκκλήσι στη θέση Ελληνικά με 
άγνωστο εορταζόμενο Άγιο, 14) το 
μοναστήρι της Παναγίας, 15) του 
Προφήτη Ηλία πάνω από το μονα-

στήρι. Δυστυχώς τη σπουδαία αυτή 
άνθιση εμάρανε με το πέρασμά της 
η επάρατη ασθένεια της πανούκλας, 
η οποία αποδεκάτισε κυριολεκτικά 
τη ζωή και οδήγησε την τόσο ωραία 
κωμόπολη στον αφανισμό.

Εκατό χρόνια μετά την ολική 
καταστροφή και τον αφανισμό της 
Σπινάσας, όπως αναφέρουν οι παρα-
δόσεις, κατά το 1750, τμήματα ηπει-
ρωτικών στρατιωτικών δυνάμεων 
εγκαταστάθηκαν στην κατεστραμ-
μένη Σπινάσα, ξανάχτισαν το χω-
ριό και ο αριθμός των οικογενειών 
έφτασε στις 100-120. Έτσι ξανάρχι-
σε νέα πρόοδος και ζωντάνια. 

Άλλη πληροφορία, η οποία 
φαίνεται πιο αληθινή, αναφέρει ότι 
μετά την καταστροφή ήρθαν από 
την Ήπειρο και εγκαταστάθηκαν 
εδώ τρία αδέλφια τα οποία για λό-
γους ασφαλείας (αφού για κάποιους 
σοβαρούς λόγους εγκατέλειψαν τον 
τόπο τους) εδώ άλλαξαν επώνυμα 
και ο μεν ένας ονομάστηκε Κα-
τσούλης, επειδή ως κτηνοτρόφος 
ως μόνιμο ένδυμα φορούσε την κα-
τσιούλα, ο δεύτερος Δήμος, επειδή 
ασχολούνταν με τα κοινά και ο τρί-
τος Μακρής λόγω αναστήματος. Ως 
ήταν φυσικό, τα τρία αδέλφια σαν 
πρώτοι κάτοικοι στο χώρο αυτό επέ-
λεξαν για καλλιέργεια τις καλύτερες 
ποτιστικές και γόνιμες εκτάσεις, τις 
οποίες μοίρασαν μεταξύ τους, και 
έκτοτε οι τοποθεσίες αυτές πήραν το 
όνομα του κάθε αδελφού – το Κα-
τσουλέϊκο, το Δημέϊκο, το Μακρέ-
ϊκο – οι οποίες συνορεύουν μεταξύ 
τους ως σήμερα, πράγμα που επιβε-
βαιώνει την πληροφορία ότι αποτε-
λούσαν κάποτε κοινή περιουσία η 
οποία αργότερα μοιράστηκε.

Όπως μας λένε οι πληροφορίες, 
μετά το 1730 ήρθαν και κατοίκησαν 
οι οικογένειες Σιδέρη, Φασούλη, 
Κόκοτου, Ζαρίδα και Καρβέλη. Οι 
γνωστές σε εμάς τοποθεσίες με το 
όνομα Φασούλη, Σιδέρη, Καρβέλη, 
Κόκοτου και αλώνη του Ζαρίδα επι-
βεβαιώνουν τις πληροφορίες αυτές. 
Αργότερα οι Ζαριδαίοι κατοίκησαν 
στη Φουρνά, ο Καρβέλης έφυγε για 
το Αγρίνιο, ο Κόκοτος προς το Κα-
ροπλέσι, ο Σιδέρης και ο Φασούλης 
προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την εποχή εκείνη πολλοί δη-
μιουργικοί κάτοικοι ξενιτεύονταν Πρόθεση – Παρρησία της Ι. Μ. Σπινάσας, του έτους 1830.

Μέγα Γεφύρι Σπινάσας… ότι απέμεινε…

Η σφραγίδα του Δήμου μας Δολό-
πων… από το 1877 έως το 1912.

Η παραδοσιακή βρύση «Ιτιά» του χωριού μας.

Η  Σπινάσα  των  Αγράφων • Ιστορικά  στοιχεία  του  χωριού  μας  που  έχουμε  βρεί  μέχρι  σήμερα
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στην Κωνσταντινούπολη και στα 
παράλια της Μικράς Ασίας και 
επιστρέφοντας στο χωριό έκτιζαν 
ωραία σπίτια, έφτιαχναν παραδο-
σιακές βρύσες και υδατοδεξαμενές, 
αγιογραφούσαν εσωτερικώς τις εκ-
κλησίες και συντηρούσαν τις υπάρ-
χουσες πέτρινες τοξωτές γέφυρες, 
που όλα αυτά αποτελούσαν αρι-
στουργήματα τέχνης. 

Την εποχή αυτή χτίστηκε ο γνω-
στός πύργος του άρχοντα Θεάκη, 
ο οποίος βρίσκεται στη θέση που 
είναι σήμερα το σπίτι του Ηλία Δή-
μου, χτισμένο επάνω στα τείχη του 
πύργου. Υπήρξε επίσης στο διπλανό 
σπίτι του Χρήστου Σπινάσα και άλ-
λος μικρός πύργος, και τρίτος ακόμη 
πιο κάτω στη θέση Χτήρια, που συν-
δέονταν κατά την παράδοση μεταξύ 
τους, με υπόγεια στοά που την χρη-
σιμοποιούσαν οι κάτοικοι για κα-
ταφύγιο (κρυψώνα) σε περιπτώσεις 
επιδρομών εχθρικών στρατευμάτων, 
ληστών κ.λ.π. Λέγεται ακόμη, ότι η 
γαλαρία αυτή σώζεται ως σήμερα 
και κρύβονται εκεί όλα τα πολύτιμα 
του πλούσιου Θεάκη και των κατοί-
κων του χωριού. Δυστυχώς δεν έχει 
γίνει ποτέ έρευνα από αρχαιολογική 
σκαπάνη.

Μετά από πολλά χρόνια, γύρω 
στα 1780-1800, εποχή που άρχισαν 
να οργανώνονται τα τμήματα κλε-
φταρματωλών, που είχαν ως ορμητή-
ριο τα ψηλά βουνά των Αγράφων και 
είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των 
Τούρκων, τρομοκρατημένος τότε ο 
Αλή Πασάς έδωσε αυστηρή εντολή 

να εφαρμοστεί εξοντωτικό πρόγραμ-
μα στα χωριά των Αγράφων. Ύστερα 
απ’ αυτό άρχισαν τρομερές επιδρο-
μές με καταστρεπτικούς διωγμούς 
και φωτιά για καθολική ερήμωση 
και ξερίζωμα της ανθρώπινης ζωής. 
Την ίδια τύχη είχε και η παλιά Σπι-
νάσα. Οι Τούρκοι όταν έφτασαν στο 
χωριό μας, έβαλαν φωτιά και δεν 
άφησαν τίποτα όρθιο, εκτός από την 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου τον 
οποίο φοβούνταν μετά από κάποιο 
θαύμα που έκανε σε κάποιο Τούρκο.

Ύστερα από την δεύτερη ολική 
καταστροφή αρχίζει για το χωριό 

μας η τρίτη περίοδος, η οποία φαί-
νεται καθαρότερη με τις ομολογίες 
των υπέργηρων, οι οποίοι διηγού-
νται ότι μερικοί ντόπιοι που απέμει-
ναν και άλλο ξένοι φυγάδες, ξεριζω-
μένοι και κατατρεγμένοι κι εκείνοι 
από τον τόπο τους, κατέφυγαν εδώ, 
στους σωρούς των ερειπίων, με την 
ψυχή στο στόμα, ύστερα από πολλές 
περιπλανήσεις και φοβερές περιπέ-
τειες, και εγκαταστάθηκαν οριστι-
κά στη Σπινάσα αποτελούντες όλοι 
μαζί έναν μικρό αριθμό οικογενειών 

Το έτος 1826 πήγαν στους μπέη-
δες και αγόρασαν τον τόπο αντί πο-
σού διακοσίων γροσίων κι έτσι έγι-
ναν κάτοχοι με τούρκικα συμβόλαια, 
τα λεγόμενα κιτάπια. Ο πολύ ιστο-
ρικός ενενηνταπεντάχρονος Κων-
σταντίνος Μπαλτής, το έτος 1954, 
συμπλήρωσε το ιστορικό λέγοντας:

Το μέρος παιδιά μου ήταν διαφο-
ρετικό. Όλος ο τόπος σκεπαζόταν από 
πυκνά δάση, απέναντι στο Στεφάνι 
ήταν κοπάδια αγριόγιδα, εδώ κάτω 
στη Λεκάνη ήταν μεγάλος βάλτος με 
αιωνόβια μεγάλα δέντρα βελανιδιές 
και φτελιές. Θυμήθηκα εγώ φίδια με-
γάλα και παράξενα. Οι λίγοι άνθρω-
ποι του χωριού για να προστατεύνται 
από τους κινδύνους εργάζονταν ομα-
δικά την ημέρα και σαν έρχονταν η νύ-
χτα κοιμούνταν όλοι μαζί. Κακοποιοί 
και κλέφτες δημιουργούσαν αναταρα-
χές, φαντάσματα παρουσιάζονταν σε 
διάφορες τοποθεσίες την νύχτα και 
τρομοκρατούσαν τους κατοίκους με 
παράξενες φωνές, κλάματα, μοιρολό-
για κ.λ.π. Αυτά διατηρήθηκαν – συνέ-

χισε ο γέροντας – μέχρι τη δική 
μου εποχή αλλά με την παρέλευ-
ση του χρόνου και αυξάνοντας 
ο πληθυσμός των κατοίκων του 
χωριού αυτά εξαλείφθηκαν.

Ο Δημήτρης Κυρ. Σπανός 
κρίνοντας την αθώα και απο-
νήρευτη ομολογία του γέρου 
Μπαλτή συμπλήρωσε: 

Φαντάσματα ούτε υπήρχαν 
ούτε υπάρχουν, αλλά κάποιοι 
που ήθελαν να κινούνται την 
νύχτα να κλέβουν ανενόχλητοι, 
αυτοί έβγαζαν τις παράξενες 
φωνές, τα μοιρολόγια, τα κι-
νούμενα φωτάκια κ.λ.π. για να 
τρομοκρατούν τον κόσμο να 
μην κινούνται την νύχτα. 

Για τα Σαραντάπορα 
γράφουν μεταξύ άλλων:

(σελ. 13) Το Σαραντάπο-
ρο είναι συνοικισμός της Νερά-

ϊδας (πρώην Σπινάσας) που άρχισε 
να αναπτύσσεται πρό 150 – 170 
χρόνια περίπου και δεν έχει μακρά 
ιστορία για να παρουσιάσει ιστορι-
κά ντοκουμέντα. Ο Ραγκαβής που 
ασχολήθηκε τον περασμένο αιώ-
να με την περιγραφή των ορεινών 
αγραφιώτικων χωριών, έγραψε ότι 
στην απογραφή που έγινε το 1851, 
το Σαραντάπορο ήταν τόπος λίγο 
κατοικούμενος.

(σελ. 13) Κατά την παράδοση οι 
πρώτοι κάτοικοι του Σαρανταπόρου 
ήρθαν εδώ από την Σπινάσα (που 
αργότερα μετονομάστηκε Νεράϊδα) 

και εγκαταστάθηκαν μόνιμα μετά το 
1841 περίπου, επειδή τα περισσότε-
ρα και καλύτερα χωράφια τους ήταν 
στα Σαραντάπορα και στο Μεγαλάκ-
κο… Η μακρινή απόσταση τους δη-
μιουργούσε μεγάλη δυσκολία στην 
καθημερινή μετακίνηση…

(σελ. 14) …εγκαταστάθηκαν 
εδώ κατά περιόδους φεύγοντας από 
τη Σπινάσα οι… Θαναίοι, Βουλγα-
ραίοι, Σπαναίοι, Καραβαναίοι, Γα-
καίοι, Παπαδαίοι, κ. ά…

(σελ. 151) …όπως αναφέραμε 
στην αρχή, το Σαραντάπορο, πρό 
του 1974, αποτελούνταν από διά-
σπαρτα ανά την περιοχή μεμονωμέ-
να σπίτια ή μικροσυνοικίες…

(σελ. 192) …όπως αναφέραμε 
στην αρχή του βιβλίου, οι πρώτοι 
κάτοικοι του Σαρανταπόρου απο-
σπάστηκαν από τη Νεράϊδα (παλιά 
Σπινάσα), και εγκαταστάθηκαν εδώ 
στην αρχή ως κτηνοτρόφοι και σαν 
γεωργοί… 

….. έτσι σιγά – σιγά αποτέλεσαν 
τα Σαραντάπορα διασπαρμένοι όπως 
αναφέραμε ο καθένας σε κάποιο χω-
ράφι του και κοντά σε πηγή νερού…

(σελ. 195) Ο νέος οικισμός 
άρχισε να χτίζεται το 1972 με πε-
ριορισμένο αριθμό 5 – 6 κατ’ έτος 
στεγαστικών δανείων που τελικά 
αποπερατώθηκαν το 1982-83 οπότε 
δόθηκαν τα τελευταία 40 στεγαστι-
κά δάνεια….

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Για το χωριό μας τη Νερά-
ϊδα γράφει στο βιβλίο του ο 
εκ Καροπλεσίου συνταξιούχος 
Αστυνομικός Δημήτριος Σ. Τό-
λης / «Το χωριό Καροπλέσι και 
η περιοχή Αγράφων» / έκδοση 
1969 / (σελίδες 153 & 154).

****
Ε’. ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ Τ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΣ  
ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Χωριό κτισμένο στην βουνοπλα-
γιά της Μάρτσας. Στην κοινότητα 
υπάγονται οι οικισμοί Σαραντάπορα 
και Μεγαλάκκος. Η παλιά του ονο-
μασία ήταν Σπινάσσα, επειδή όμως 
θεωρήθηκε η ονομασία αυτή ξενική 
(σλάβικα σπίνα = το όπισθεν μέρος) 
μετονομάστηκε σε Νεράϊδα.

Μερικοί από τους κατοίκους 
αποδίδουν την ονομασία Σπινάσα 
στους πολλούς σπίνους που έχει το 
χωριό (Σπίνος = Σπινάσσα). Υπάρχει 
παράδοση πως κάποτε η Σπινάσσα 
ήταν πολυκατοικημένη και ότι γινό-
ταν σ’ αυτήν αγορά (παζάρι), όπου 
συγκεντρώνονταν για αγοραπωλη-
σίες τα γύρω χωριά Μπέσια, Κύφου, 
Ρογάτα, κ. ά. και ότι κάποια εποχή 
κάηκε ολόκληρη από τους Τούρ-
κους, εκτός από την εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου.

Χαμηλότερα από τη Νεράϊδα, 
δυτικά, στον πάτο του σημερινού 
χωριού, υπάρχει η τοποθεσία «Χτή-
ρια», όπου παρατηρούνται ερείπια 
παλιού οικισμού. Κατά την παράδο-
ση, υπήρχαν εκεί δυό πύργοι, σε αρ-
κετή απόσταση ο ένας από τον άλλο, 
που συγκοινωνούσαν μεταξύ τους 
με υπόγεια στοά. Πάνω σ’ αυτούς 
σήμερα είναι κτισμένα τα σπίτια των 
Δημαίων.

Βορειότερα από τους οικισμούς 
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου 
υπάρχουν ερείπια αρχαίου φρουρίου 
με την ονομασία «Ελληνικά». Στην 
τοποθεσία αυτή ανευρίσκονται κάθε 
τόσο αρχαία νομίσματα και άλλα αρ-
χαία αντικείμενα. Η παράδοση λέγει 
πως στο μέρος αυτό είναι θαμμένη 
χρυσή γουρούνα με εννιά χρυσά 

γουρουνόπουλα. Εκεί 
κοντά παρατηρούνται 
αρχαίοι τάφοι, σκε-
πασμένοι με μεγάλες 
πλάκες από κεραμίδι. 

Στη θέση «Τσιού-
μα» Μεγαλάκκου, 
που δεσπόζει της 
περιοχής, παρατη-
ρούνται ερείπια και 
συντρίμματα κεραμι-
διών. Αυτό είναι έν-
δειξη ότι κι εκεί κάτι 
υπήρχε στα πολύ πα-
λιά χρόνια.

Στην περιοχή 
Γρεβενοδιάσελο, που 
είναι τα σύνορα Νε-
ράϊδας και Μαστρο-
γιάννη, είναι η τοπο-
θεσία «Δίπλα», όπου 
σκοτώθηκε ο κλε-
φταρματολός Δίπλας, 
παλικάρι του Κατσα-
ντώνη σε σκληρή μάχη 
που έδωσαν εκεί το 1807 με τους 
Αρβανίτες του Αλή Πασά που είχαν 
αρχηγό τον Άγο Μουχουρντάρη.

Στη Σπινάσσα, το 1808, συ-
γκρούστηκαν οι Κλέφτες Κατσα-
ντωναίοι με 300 Αρβανίτες του Αλή 

Πασά που είχαν αρχηγό τον Χασάν 
Μπελούση, με αποτέλεσμα να το 
βάλουν οι Αρβανίτες στα πόδια προς 
το Μέγδοβα και να σκοτωθούν γύρω 
στους 40, ενώ από τους κλέφτες του 
Κατσαντώνη σκοτώθηκε ένας και 
τραυματίστηκαν τέσσερεις. 

Πολλές τοποθεσίες στην περι-
φέρεια της κοινότητας διατηρούν 
μέχρι σήμερα τις παλιές ονομασίες 
της τουρκοκρατίας. Το «Λιμέρι του 
Κατσαντώνη», το «Καραούλι του 
Κατσαντώνη», το «Κλέφτικο Καρα-
ούλι» κ. ά. 

Η Νεράϊδα έχει την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, τα Σαραντά-
πορα του Αγίου Κωνσταντίνου και 
ο Μεγαλάκκος των Δώδεκα Απο-
στόλων. Σε απόσταση μισής ώρας 
από τη Νεράϊδα είναι το μοναστήρι 
της Γεννήσεως της Θεοτόκου, για το 
οποίο κάνουμε λόγο σε άλλες σελί-
δες.

Επίσης στην Κοινότητα ανή-
κουν τα εξωκκλήσια του Προφήτη 
Ηλία, των Αγίων Ταξιαρχών και της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που 
κτίστηκε στο χώρο παλιάς εκκλη-
σίας της Μεταμορφώσεως, η οποία 
καταστράφηκε από καθίζηση και η 
οποία, όπως δείχνουν τα ρειποθέμε-
λά της, ήταν ιστορημένη ολόκληρη 
με τοιχογραφίες.

Σε διάφορες τοποθεσίες υπήρ-
χαν οι εκκλησίες, που κάηκαν μαζί 
με το χωριό από τους Τούρκους, 
Άγιος Δημήτριος, Άγιος Νικόλαος, 
Άγιος Ιωάννης, Άγιος Αθανάσιος, 
Αγία Παρασκευή, Παναγία και το 
Παλιοκκλήσι στην τοποθεσία «Ελ-
ληνικά». 

Στα ΒΑ της Σπινάσσας και στα 
σύνορα του Σαρανταπόρου της Νε-

ράϊδας με τον οικισμό Μαυρολόγ-
γου του Κλειτσού, στην τοποθεσία 
«Καστρί», παρατηρούνται ερείπια 
αρχαίου τείχους από τετραγωνι-
σμένους ογκόλιθους. Πότε, πότε, 
ανευρίσκονται εκεί και αρχαία νομί-
σματα. Την πρώτη δεκαετία μετά το 

1900 βρέθηκαν εκεί πολλά αρχαία 
χρυσά κοσμήματα μεγάλης τέχνης 
και αξίας, τα οποία διατέθηκαν από 
τον Στυλιανό Τσιτσιμπίκο στην αγο-
ρά της Καρδίτσας. 

Επιμέλεια: Φιλίστωρ
Σημείωση: Στο επόμενο φύλλο, 

επειδή δεν χώρεσε σε αυτό, θα βά-
λουμε όλα όσα γράφει για το χωριό 
μας τη Νεράϊδα στο βιβλίο του ο εκ 
Μολόχας, συνταξιούχος δάσκαλος, 
Κώστας Σερ. Κρικέλλης / «Μολόχα – 
Δολοπία – Άγραφα» / Έκδοση 1974 / 
(σελίδες 164, 165 & 166).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
• Σαμαρά Δ. Ηλία: «Ο Κλειτσός της Ευρυ-

τανίας» / έκδ. 1965.
• Φλωράκη Γεωργ. και Νικ. και Φ. Θεο-

δωράκη: «Ιστορία του Θαυματουργού 
Ιερού Κειμηλίου Ευαγγελιστού Λουκά εν 
Κώμη Κορίτση και ιερού Ναού Αγ. Νικο-
λάου του Νέου» / έκδ. 1956. 

• Τόλη Σ. Δ. : «Το χωριό Καροπλέσι και η 
περιοχή Αγράφων» / έκδ. 1969.

• Κρικέλλη Σερ. Κώστα: «Μολόχα – Δολο-
πία – Άγραφα» / Έκδοση 1974

• Δήμου παπα-Γιώργη & Σπανού Βαγγέλη: 
«Η Ρίζα μας» / έκδοση 1995 

• Σταματάκη Δ. Ι. : «Χωρογραφικός πίναξ, 
Γεωγραφία» / έκδ. 1846 και 1863.

• Κωτσοκάλη Κώστα: «Αρματολοί και 
Κλέφτες στην Ευρυτανία»

• Χατζηθάνου Σ. Χαρ.: «Κώδιξ της Ζωο-
δόχου Πηγής Φουρνάς» / έκδ. 1963.

• Χατζηθάνου Σ. Χαρ.: «Ο Φουρνάς των 
Αγράφων» / έκδ. 1970.

• Χουρδάκη Μιχ.: «Γεωγραφική, Διοικητι-
κή & Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος 
1821 – 1971» / έκδ. τ. Α’ 1973

• Φραγκίστα Ι. Επαμ.: «Ο βίος του Κατσα-
ντώνη» / έκδ. 1862 / επιμ. Π. Ι. Βασιλεί-
ου 1903.

• Λουκοπούλου Δ. : «Στα βουνά του Κα-
τσαντώνη» / έκδ.1935.

• Νουχάκη Ε. Ι.: «Χωρογραφικός Πίναξ, 
Γεωγραφία» / έκδ. 1885 και 1901.

• Τσιτσά Κ. Σερ.: «Τ’ Άγραφα της Πίνδου» 
/ έκδ. 1967.

• Κοσπεντάρη Γιάννη καθηγητή: «Το δα-
σικό πρόβλημα της Ευρυτανίας» / έκδ. 
1962. 

• Σπανού Κων/νου: «Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο» / διάφοροι τόμοι. 

• Πανευρυτανικής Ένωσης: «Ευρυτανικά 
Χρονικά» / διάφοροι τόμοι. 

Έπιμέλεια: Φιλίστωρ

Πρόθεση Δουσίκου του έτους 1530… οι σελίδες με τους αφιερωτές εκ Σπινάσας.

 Η Σπινάσα στη μεγάλη ακμή της (1525-1770)… τα σπίτια της κάλυπταν όλο αυτό 
τον τόπο…

O  υπεραιωνόβιος Μαλόκεδρος στο σχολείο… «ηλικίας» 
πάνω από 400 ετών…

Άγαλμα του ήρωα Κατσαντώνη στα Άγραφα

Η  Σπινάσα  των  Αγράφων • Ιστορικά  στοιχεία  του  χωριού  μας  που  έχουμε  βρεί  μέχρι  σήμερα
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Με καλό καιρό γιορτά-
στηκε και φέτος στην 
Κοινότητά μας η επέ-

τειος του Έπους του 1940. Το 
πρωί της 28ης Οκτωβρίου 2015 
τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον 
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου και μετά τη 
Δοξολογία έγινε κατάθεση στε-
φάνου από τον πρόεδρο της 
Κοινότητάς μας στο Ηρώο Πε-
σόντων Νεράϊδας. Στη συνέχεια 
ο Εφημέριος του χωριού μας 
παπα-Σωτήρης Μπαλτής και ο 
πρόεδρος Λάμπρος Γάκης πήγαν 
και στον άλλο οικισμό της Κοι-
νότητάς μας Νεράϊδας στα Σα-
ραντάπορα, όπου έγινε και εκεί 
Δοξολογία και κατάθεση στεφά-
νου στο Ηρώο Πεσόντων, που 
βρίσκεται στο προαύλιο του Ι. Ν. 
Αγ. Κωνσταντίνου. Να θυμίσου-
με πως από το χωριό μας είχαμε 
4 πεσόντες στο Έπος του ’40. Τα 
ονόματά τους είναι χαραγμένα 
στη βόρεια πλευρά του Ηρώου 
Πεσόντων του χωριού μας και 
είναι οι: ο Λοχίας Χαλάτσης Νι-
κόλαος του Γεωργίου, ο Στρατι-
ώτης Ζήσης Ηλίας του Ιωάννου, 
ο Στρατιώτης Κοντογιάννης Δη-
μήτριος του Λεωνίδα και ο Στρα-
τιώτης Λιάπης Δημήτριος του 

Ανδρέα. Αιώνια τιμή και δόξα 
στους ήρωες χωριανούς μας που 
έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι στα 

πεδία των μαχών υπέρ πατρίδος 
τόσο στο Έπος του 1940 όσο και 
σε όλους τους άλλους πολέμους. 

Το καλοκαίρι, στα μέσα Αυ-
γούστου 2015, μας επισκέ-
φτηκαν κάποιοι άνθρωποι 

που αγαπούν, σέβονται και εκτι-
μούν, την ωραιότατη φύση της 
περιοχής του χωριού μας. Ήταν 
ο Πρόεδρος του ΕΟΣΚ (και πολύ 
αγαπητός μας) Παντελής Μανώ-
λης μαζί με έναν ορειβάτη – φυ-
σιολάτρη τον Αντρέα Λάππα και 
ανέβηκαν τον Μπεσιώτη μας από 
τη σμίξη του με το Μέγδοβα μέχρι 
τις πηγές του. Τους οδήγησε εκεί 
ο αγαπητός χωριανός μας Γιώργος 
Η. Κουσάνας. Ο Αντρέας έβγα-
λε πάρα πολλές φωτό τις οποίες 
ανάρτησε στη ομώνυμη σελίδα 
του στο facebook και μπορείτε να 
μπείτε να τις δείτε. Εμείς θα δημο-
σιεύσουμε εδώ, μόνο μία ενδεικτι-
κή, μαζί με το ωραιότατο κείμενο 
που ο ίδιος έγραψε και δείχνει το 
πόσο του άρεσε αυτό που είδε. 
Γράφει λοιπόν: 

«Η ομορφιά τελικά μπορεί να 
βρίσκεται πολύ κοντά μας και να 
μην το ξέρουμε. Ποιός θα περίμενε 
ότι αυτά τα μέρη ανήκουν στον 
Δήμο Καρδίτσας…??? Η περιοχή 
των φωτογραφιών (Φαράγγια 

Ταυρωπού, Μπεσιώτη) κοντά 
στην Νεράϊδα (Σπινάσα) πρέπει 
να ανακηρυχθεί Εθνικός Δρυμός 
μαζί με την ευρύτερη περιοχή 
των Αγράφων. Είναι περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
και καθαρότητας. Απαιτείται 
η προστασία τους από κάθε 
ανθρώπινη παρέμβαση. Και να 
φανταστεί κανείς ότι μεγάλο 
μέρος (ίσως και όλο) ανήκει 
στον Δήμο Καρδίτσας !!!!!!! Η 
Νεράϊδα (Σπινάσα) (υψόμ. 820μ) 
απέχει από την Καρδίτσα 40 χλμ.. 
Αποτελεί τοπική κοινότητα της 
Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου. του 

Δήμου Καρδίτσας. Ένας οικισμός 
που ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια 
και βρίσκεται σε μια κατάφυτη 
πλαγιά του βουνού της Μάρτσας. 
Απέναντί της ο απόκρημνος 
πέτρινος όγκος του «Στεφανιού» 
και στα πόδια του η μαγεία των 
νερών του Μέγδοβα, στοιχεία 
που συνθέτουν ένα απαράμιλλης 
ομορφιάς φυσικό τοπίο, στενά 
συνδεδεμένο με θρύλους, 
παραδόσεις και ιστορικές μνήμες. 
 Στη Νεράϊδα αξίζει να επισκεφτεί 
κάποιος τον Ι. Ν. του Αγίου 
Γεωργίου με το εξαιρετικής 
τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
18ου αιώνα, καθώς και την Ι. 
Μ. Γεννήσεως της Θεοτόκου 
(4 χλμ. ΒΔ της Νεράϊδας), ένα 
θρησκευτικό μνημείο του 16ου 
αιώνα, από το οποίο σώζεται μόνο 
το Καθολικό.».

Σε άλλη ανάρτηση έγραψε: 
«16-8-2015… Φαράγγια 

Ταυρωπού, Μπεσιώτη και 
Πεθαμένου (πολύ ψαρωτικό). 
Από τα καθαρότερα και πιο κρύα 
ποτάμια της Ελλάδας (πίναμε νερό 
από το ποτάμι) 7 ώρες περπάτημα 
μέσα στο νερό και τα βράχια. Το 
νερό πολύ κρύο το άτιμο.» 

Εμείς να τους πούμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ.

Με πολύ καλό καιρό, με 
γαλανό ουρανό, γιορ-
τάστηκε φέτος ο Άγιος 

Δημήτριος και οι χωριανοί μας 
(μόνιμοι κι ακόμα περισσότεροι 
απόδημοι) εκκλησιάστηκαν στην 
ομώνυμη εκκλησία του χωριού 
μας. Την πανηγυρική θεία Λει-

τουργία τέλεσε ο εφημέριος Νε-
ράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλτής 
ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας 
βοήθησαν στην δημιουργία ατμό-
σφαιρας θρησκευτικής κατάνυ-
ξης. Ακολούθησε το καθιερωμένο 
στα μέρη μας «Σήκωμα του Υψώ-
ματος» και η Αρτοκλασία στο 
ωραία πλακοστρωμένο προαύλιο 
κάτω από τον ιστορικό αιωνόβιο 
μαλόκεδρο. 

Πρέπει να ξέρουμε όλοι πως 
στην τοποθεσία αυτή υπήρχε με-
γαλοπρεπής Ναός, επί τουρκο-
κρατίας, στα χρόνια της μεγάλης 
ακμής των αγραφιώτικων χωριών 

μας (1500 – 1700), πάλι του Αγίου 
Δημητρίου που ήταν ο πολιούχος 
άγιος της τότε Σπινάσας. Εκείνα 
τα χρόνια η Σπινάσα είχε μέσα 
στο χωριό 7 εκκλησίες! Στη θέση 
αυτή γίνονταν εβδομαδιαίο αλλά 
και ετήσιο παζάρι στο οποίο έρχο-
νταν οι κάτοικοι όλων των γύρω 

χωριών μας. Πάνω στα ερείπια 
αυτού χτίστηκε (το 1966) ο σημε-
ρινός Ναός με δωρεές χωριανών 
μας και στα χρόνια της ύπαρξής 
του με προσφορές και δωρεές χω-
ριανών μας έγινε όπως είναι σή-
μερα. Να πούμε τέλος ένα μπρά-
βο στους χωριανούς – χωριανές 
μας που φρόντισαν τόσο καλά 
αυτή την εκκλησία φέτος και βοή-
θησαν ώστε όλα να είναι τόσο πε-
ριποιημένα του Αγίου Δημητρίου. 

Ευχόμαστε και του χρόνου να 
είμαστε όλοι καλά να ξαναβρε-
θούμε στον εορτασμό του Αγ. Δη-
μητρίου Νεράϊδας.

Με μεγάλη επιτυχία 
έγιναν και φέτος για 
δεύτερη χρονιά, το 

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015, 
το βράδυ, τα «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣ-
ΜΑΤΑ», από τον Σύλλογο Γυ-
ναικών Φουρνάς. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην πλα-
τεία της Φουρνάς, όπου τα μέλη 
του χορευτικού Τμήματος του 
Συλλόγου Αγίου Νικολάου «Η 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», παρουσία-
σαν την αναβίωση της σχετικής 
διαδικασίας του ξεφλουδίσμα-
τος του καλαμποκιού, συνοδεία 

παραδοσιακών τραγουδιών και 
εντυπωσίασαν τους παρευρι-
σκόμενους χορεύοντας λεβέντι-
κα τραγούδια του τόπου μας. 
Κατά την διάρκεια της εκδήλω-
σης και παρά την επιμονή της 
βροχής να χαλάσει την βραδιά, 
με την φροντίδα του Συλλόγου, 
προσφέρθηκαν σε όλους ντόπια 
εδέσματα μιας άλλης εποχής, 
όπως μπομπότα, πλαστός, ζυμα-
ρόπιτα, τσαλαφούτι, κατσαμάκι, 
παραδοσιακά γλυκά, προβατίνα 
κοντοσούφλι και ντόπιο κρασί 
κοκκινέλι…

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητά μας

 Ο ΕΟΣΚ στον Μπεσιώτη μας 

 Ο εορτασμός του  
Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας

Ξεφλουδίσματα καλαμποκιού  
στη Φουρνά 

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο πεσόντων του οικισμού Νεράϊδας.

Μια από τις πολλές ωραίες φωτό που έβγαλαν στον Μπεσιώτη

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας κάτω από τον υπεραιωνόβιο μαλόκε-
δρο όπως φαίνεται από το προαύλιο του Σχολείου.

 Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας στις 26 Οκτωβρίου 2015

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο πεσόντων του οικισμού Σαρανταπόρου Νεράϊδας.

 Συνταξιούχοι Δικαστικοί  
πέρασαν απ’ το χωριό μας

Στο χωριό μας, τη Νεράϊδα, έκαναν στάση για καφέ και 
ξεκούραση συνταξιούχοι δικαστικοί, επιστρέφοντας 
από εκδρομή που είχαν κάνει στην Ευρυτανία. Ήταν 

μέλη του ομώνυμου Συλλόγου πρόεδρος του οποίου είναι (όπως 
έχουμε ξαναγράψει) ο αγαπητός χωριανός μας Δημήτρης Ν. Κα-
ραμέτος Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών. Επιστρέφοντας λοιπόν για 
την Αθήνα δια μέσω Καρδίτσας πέρασαν από το χωριό μας ακο-
λουθώντας την σύντομη και ωραιότατη διαδρομή Καρπενήσι – 
Βελούχι – Φουρνά – Κλειτσό – Τριφύλλα - Νεράϊδα – Καρδίτσα. 
Το Σάββατο λοιπόν 17.10.15 το μεγάλο 50άρι πούλμαν έκανε 
στάση στην πλατεία μας και κάθισαν για καφέ στο κεντρικό κα-
φενείο του χωριού μας. Έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Ευχαριστούμε και πάλι θερμά τον αγαπητό χωριανό μας Δημή-
τρη που πρότεινε τη διαδρομή και τη στάση. 
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Δεν μπόρεσαν τελικά να 
αρχίσουν φέτος το φθι-
νόπωρο τα έργα ανακαί-

νισης του Κοιμητηριακού Ι. Ν. 
Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας, 
της Νεράϊδας. Από άνοιξη όλα 
είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν 
εργασίες. Ευχαριστούμε θερμά 
όλους όσους βοηθήσατε ήδη οι-
κονομικά, καλώντας και όσους 
ακόμα έχουν την δυνατότητα 
να το κάνουν. Βοηθήστε για να 
γίνει κι αυτή η εκκλησία μας 
ένα κόσμημα όπως όλες οι άλ-
λες. Στην επιτροπή είναι οι δύο 
πρόεδροι των Συλλόγων μας και 
ο Τρύφωνας Καστρίτσης. Χρή-
ματα δίνουμε στον αγαπητό μας 
Τρύφωνα που έχει μπλόκ. Στο 
τηλ. 697 7250896 ο Τρύφωνας 
θα σας δώσει οποιαδήποτε σχε-

τική πληροφορία θέλετε. Όποιος 
δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη 
και όλες οι προσφορές δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα μας. 

Ενημερώνουμε ότι έχουμε 
προμηθευτεί αρκετά κουτιά για 

τη φύλαξη των οστών (ίδιου με-
γέθους) και όποιος χωριανός μας 
θέλει να κάνει χρήση αυτών να 
επικοινωνήσει μαζί μας στο προ-
αναφερόμενο τηλέφωνο. 

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Ο Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας για την ανακαίνιση του οποίου συγκεντρώνουμε 
χρήματα

Ο ΕΟΣΚ, ο δραστήριος 
και απ’ τους καλύτε-
ρους όλης της Ελλά-

δας, Ελληνικός Ορειβατικός 
Σύλλογος Καρδίτσας, την Κυ-
ριακή 18 Οκτώβρη 2015 είχε 
ανέβει στην Βουλγάρα σε συ-
νεργασία με την Υπαίθρια Ζωή 
Λάρισας. Τα μέλη του έκαναν 
την διαδρομή… Βαθύλακκος 
- κορυφές Βουλγαρομνήματα 
(1.585μ) – Άνεμος (1.615μ) – 
Βουλγάρα (1.653μ) και κατα-
λήξαν στο Ζαχαράκι, στη θέση 
Ταρζάν. Στην πεζοπορία τους 
αυτή τράβηξαν πολλές και 
ωραίες φωτό τις οποίες ανάρ-

τησαν στο διαδύκτιο. Μία απ’ 
αυτές αναδημοσιεύουμε και εί-
ναι αυτή που δείχνει τον τόπο 
μας, την καρδιά των Αγράφων. 
Έτσι όπως φαίνεται απ’ τη 
Βουλγάρα η κεντρική οροσει-
ρά των Αγράφων που ξεκινάει 
απ’ το Βουτσικάκι (Λ. Πλα-
στήρα) και κατεβαίνει προς 
Καμάρια – κόψη κ.ά… φαίνο-
νται καθαρά οι Πέντε Πύργοι 
και η Σουφλιστάρα. Οι αντάρες 
είναι στη ρεματιά του Μολο-
χιώτικου – Σαρανταπορίσιου 
και του Μέγδοβα. Ωραιότατη 
φωτό θαυμάστε την…!!!

 Ο ΕΟΣΚ στη Βουλγάρα

 Μια από τις πολλές ωραίες φωτό που έβγαλαν στην Βουλγάρα… εδώ φαίνονται τα 
μέρη μας… προς την ρεματιά του Μέγδοβα.

Εκδήλωση για τα 134 χρόνια 
από την απελευθέρωση της 
Θεσσαλίας (1881) με πλή-

θος κόσμου και μεγάλη επιτυχία 
έγινε στην Αθήνα την Κυριακή 22 
Νοεμβρίου 2015. Διοργανωτής η 
δραστήρια «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ 
ΣΤΕΓΗ», δευτεροβάθμιο όργανο 
των Θεσσαλικών Συλλόγων Αττι-
κής. 
  Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιλαμβάνονταν: Πανηγυρική 
Δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίας Αικα-
τερίνης (Πλάκας), χαιρετισμός από 
τον Πρόεδρο της Πανθεσσαλικής 
Στέγης Στέφανο Κούτρα, και 
εκφώνηση πανηγυρικού από τον 
Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο 
Καλογιάννη. Μετά την εκκλησία, 
οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, 

με συνοδεία της Φιλαρμονικής του 
Δήμου Αθηναίων, και με τιμητικό 
άγημα, ντυμένο με παραδοσιακές 
στολές από μέλη Καρδιτσιώτικων 
Συλλόγων, έφθασε στο Μνημείο 
του «Άγνωστου Στρατιώτη», στην 
πλατεία Συντάγματος, όπου και 
έγινε κατάθεση στεφάνων. Αμέ-
σως μετά ακολούθησε μια μικρή 
δεξίωση σε Θεσσαλικό στέκι του 
κέντρου.

  Τελετάρχης ήταν ο αγαπητός μας 
Αχιλλέας Ντούλιας, Πρόεδρος 
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου των 
Απανταχού Λουτριωτών Καρδί-
τσας, και Μέλος του Δ. Σ. της Παν-
θεσσαλικής Στέγης. 
   Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι του Συλλόγου μας  Νε-
ράϊδας.

 Έκδήλωση για τα 134 χρόνια  
από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση… εδώ στην πλατεία Συντάγματος.

 ΕΤΗΣΙΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος των Απα-
νταχού Καρδιτσιωτών θα τελέσει την πρώτη Κυριακή 
του Δεκεμβρίου, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, και 
ώρα 12.00 μ. μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, το καθι-
ερωμένο ετήσιο τρισάγιο στους τάφους του Μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ 
Τίκα και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού, Νικολάου 
Πλαστήρα. 

Όσοι μπορούμε καλόν είναι να παρευρεθούμε. 

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 
2015, στις 10:30 π. μ., έγινε 
στην Καρδίτσα στα γρα-

φεία της Ένωσης (Ιεζεκιήλ 34, 4ος 
όροφος), η ετήσια Γ. Σ. της Ε. Π. 
Σ. Κ., μέλος της οποίας είναι και ο 
Σύλλογός μας, ο Εξωραϊστικός & 
Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας. 
Μέλη του Δ. Σ. εκπροσώπησαν τον 
Σύλλογό μας λαμβάνοντας μέρος 
στη Γ. Σ. όπου συζητήθηκαν πολλά 
σημαντικά θέματα. 

Στο δελτίο τύπου διαβάζουμε: 
«Αφού διαπιστώθηκε απαρτία (συμ-
μετείχαν 56 άτομα εκπροσωπώντας 
41 Συλλόγους – μέλη της Ε.Π.Σ.Κ.), 
ψηφίστηκε το Προεδρείο (το οποίο 
απαρτίστηκε από τους κ.κ. Σεραφείμ 
Τσιώνο – Πρόεδρο, Σάκη Παπαθα-
νασίου - Αντιπρόεδρο και Ζωή Βαϊο-
πούλου - Γραμματέα).

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Πο-
λιτιστικών Συλλόγων κ. Μανώλης 
Στεργιόπουλος παρουσίασε τον Δι-
οικητικό Απολογισμό έτους 2015 
καθώς επίσης και τον Προγραμματι-
σμό Δράσης για το έτος 2016.

Ακολούθησε η παρουσίαση του 
Οικονομικού Απολογισμού 2015 
από τον Ταμία της Ένωσης κ. Γιώρ-
γο Τσιγγόπουλο και η Έκθεση της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τρίτο θέμα της ημερήσιας διά-
ταξης ήταν η «Πρόταση για λήψη 
απόφασης τροποποίησης του κατα-

στατικού από έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση που θα συγκληθεί για τον 
σκοπό αυτό» από τον Γραμματέα 
της Ένωσης κ. Βασίλη Αγραφιώτη. 

Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος 
και συζητήθηκαν τα προβλήματα 
που απασχολούν τους Συλλόγους, 
όπως το φορολογικό κ.λ.π. θέμα για 
το οποίο η Ένωση Πολιτιστικών 
Συλλόγων αναμένεται να λάβει συ-
γκεκριμένες πρωτοβουλίες και μάλι-
στα από κοινού με όλες τις Ενώσεις 
Πολιτιστικών Συλλόγων που δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα μας και 
έχει ξεκινήσει μία καλή συνεργασία 
μαζί τους.

Μετά από ψηφοφορία εγκρίθηκε 
ο Διοικητικός Απολογισμός έτους 
2015 καθώς επίσης και ο Προγραμ-
ματισμός Δράσης για το έτος 2016 

με ψήφους 55 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 
από τον Πρόεδρο του Λαογραφικού, 
Χορευτικού Ομίλου «Μενελαΐς» κ. 
Ξυδιά.

 Επίσης, εγκρίθηκε ο Οικονομι-
κός Απολογισμός έτους 2015 με ψή-
φους 52 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ.

Η πρόταση τροποποίησης του 
καταστατικού ψηφίστηκε ομόφωνα 
και εντός τριμήνου θα γίνει η προ-
βλεπόμενη Καταστατική Γενική Συ-
νέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης ευχαριστεί όλους τους Συλ-
λόγους που συμμετείχαν στη Γενική 
Συνέλευση και σε επόμενο Δ.Σ. θα 
μελετήσει σοβαρά όλες τις απόψεις 
και τις προτάσεις που κατατέθηκαν 
ώστε να τους βοηθήσει ουσιαστικά 
και αποτελεσματικά».

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας

Ο αγωγός ύδρευσης 
Νεράϊδας που έρχε-
ται καθ’ οδόν από το 

Πλατανόρεμα μέχρι το Υδρα-
γωγείο είναι παντού σπα-
σμένος λόγω των έργων στο 
δρόμο Νεράϊδα - Τριφύλλα. 
Συνεχώς συνεργεία έρχονται 
και σκάβουν το οδόστρωμα να 
φτιάξουν κάποια βλάβη αλλά 
σε λίγο παρουσιάζεται άλλη. 
Η οριστική λύση του προβλή-
ματος είναι να γίνει τώρα πρίν 
πέσει η άσφαλτος στο τμήμα 
νέος αγωγός στην πάνω άκρη 
κατά μήκος του δρόμου δίπλα 
ακριβώς στο τσιμεντένιο ρεί-
θρο. Έτσι ο αγωγός θα είναι 
στην άκρη, δεν θα δέχεται βά-
ρος, κι αν σπάσει θα επισκευ-
άζεται χωρίς να σκαφτεί όλο 
το ασφαλτοστρωμένο οδό-
στρωμα. (Δημοσιεύτηκε και 
σε προηγούμενα φύλλα).

 Ζητάμε νέο αγωγό ύδρευσης από Πλατανόρεμα 

 Νέο κρούσμα κλοπής στο χωριό μας
Νέο κρούσμα κλοπής είχαμε πάλι δυστυχώς αρχές του Νο-

έμβρη σε σπίτι του χωριού μας. Ο δράστης μπήκε σε σπίτι του 
κάτω μαχαλά που οι ιδιοκτήτες του είχαν φύγει για να ξεχειμά-
σουν στην πόλη και πήρε χρηματικό ποσό. Δυστυχώς δεν είναι 
το πρώτο κρούσμα καθώς και τα προηγούμενα χρόνια έλειψαν 
πράγματα από κλειστά σπίτια του χωριού μας, τόσο χρήματα, 
όσο και είδη, όπως μια καλή ραπτική μηχανή και άλλα. Όλοι 
είναι ανήσυχοι με αυτό το ζήτημα και θέλουν να συλληφθεί τά-
χιστα ο δράστης, ώστε να μην το ξανακάνει.

 Σε αυτό το μήκος του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα είναι ο αγωγός.

Στιγμιότυπο από τη Γ. Σ. της Ε. Π. Σ. Κ.
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● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Επιτέλους καθαρίστηκε φέτος 
το φθινόπωρο, για πρώτη φορά καλά, άκρη με άκρη, όλο 

το οδόστρωμά του σε όλο το πλάτος του και το μήκος 
του. Ευχαριστούμε θερμά και από εδώ την Νομαρχία 
(Αντιπεριφέρεια) Καρδίτσας που είπε στους εργολάβους να 
το κάνουν. Ας είναι ακόμα ο δρόμος αυτός με το χαλίκι, με 
αυτό το καλό καθάρισμά του μπορούν πλέον τα αυτοκίνητα 
να κινούνται ελεύθερα και στις δυο λωρίδες. Βέβαια τα 
όμβρια νερά δύσκολο να πάνε μέσα στα τεχνικά του καθώς 
τα «κοπρισμένα» ρείθρα ξηλώθηκαν όλα και πετάχτηκαν 
μαζί με τα μπάζα των κατολισθήσεων, αλλά ελπίζουμε να 
μην γίνουν πάλι ζημιές αυτό το χειμώνα. Από άνοιξη όλοι 
περιμένουμε να πέσει επιτέλους η πολυπόθητη άσφαλτος.
Οι εργολάβοι έφεραν την Δευτέρα 12.10.15 φορτωτή μεγάλο 
για να καθαρίσουν καλά όλο το δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα. 
Όλη την εβδομάδα ο φορτωτής αυτός καθάριζε από τη 
Φτερόλακκα μέχρι το Πλατανόρεμα όπου τα μπάζα δεν 
ήθελαν φόρτωμα σε φορτηγά να μεταφερθούν αλλού. 
Την Παρασκευή 16.10.15 ήρθαν 2 φορτηγά και άρχισαν 
να καθαρίζουν στη Χούνη καθώς τις προηγούμενες μέρες 
όλο το τμήμα από Πλατανόρεμα ως τη Φτερόλακκα το 
καθάρισε ο φορτωτής άκρη άκρη. Τώρα έμεινε από Χούνη 
ως Παπαδόβρυση.
Μέχρι τις 10.11.15 δούλευαν ακόμα πάνω απ’ το χωριό. Την 
Παρασκευή 13.11.15 έφτασαν από κάτω στην καστανιά της 
Βάσιως.
Την Τετάρτη 18.11.15 τελείωσαν το καθάρισμα όλου του 
τμήματος. Καθάρισαν μέχρι το τεχνικό κάτω από του 
Ντερέκα. Από εκεί μέχρι την Παπαδόβρυση θα πάρουν τα 
μπάζα μόνον όταν ρίξουν από πάνω τοιχίο τουλάχιστον ενός 
μέτρου ύψους αλλιώς θα βουλιάξει εκεί όλη η πλαγιά. 
Και τις επόμενες μέρες, μέχρι τέλος Νοεμβρίου, συνέχισαν 
το καθάρισμα πάλι προς το Πλατανόρεμα καθαρίζοντας όσα 
μπάζα ξανάπεσαν.

Για την ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού όλα είναι 
έτοιμα. Έγινε η επαναδημοπράτηση (10.2.15), έγινε η 
συμβασιοποίηση (29.5.15), οι εργολάβοι όπως προείπαμε 
καθάρισαν και τα μπάζα των κατολισθήσεων, και ο πρόεδρος 
μας είπε πως θα εισηγηθεί να γίνουν και τα υπόλοιπα τεχνικά 

γύρω στο χωριό για να φεύγουν σωστά τα νερά. Από άνοιξη 
λοιπόν λογικά θα πέσει η άσφαλτος.
Ενημέρωση έγκυρη θα έχουμε για αυτά τα έργα από την 
Αντιπεριφέρεια (Νομαρχία) Καρδίτσας στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας καθώς δεν λάβαμε ακόμα απάντηση στα 
ερωτήματα της εφημερίδας μας. Σε τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχαμε τέλος Νοεμβρίου μας είπαν πως περιμένουν 
στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (ιδίως για τον 
Παραμεγδόβιο) για να μας απαντήσουν ολοκληρωμένα σε 
όλα τα ερωτήματά μας.

● Για το τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας: 
Κάναμε και πάλι ερώτηση στη Αντιπεριφέρεια (Νομαρχία) 
Καρδίτσας και στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα 
έχουμε την απάντηση. Η ερώτησή μας ήταν η εξής: 4) Οδικό 
τμήμα διασταύρωση Νεράϊδας – Μοναστήρι Νεράϊδας: 
Από τη θεομηνία της 1.2.15 είναι ακόμα βουλωμένα 4 τεχνικά 
του και τα ρέματα πάνε μέσα στο οδόστρωμα. Σε συνάντηση 
που είχε επιτροπή χωριανών μας στο Δημαρχείο (29.10.15), 
τους είπαν πως αυτό είναι αρμοδιότητας Αντιπεριφέρειας. 
Σας παρακαλούμε θερμά αυτά πρέπει να ξεβουλώσουν για 
να μπορούμε να περνάμε. Στο Μοναστήρι μένει μόνιμα ο 
ψάλτης του χωριού μας και δεν μπορεί να περάσει στο δρόμο 
αυτό με το Ι. Χ. του. Αφού ξεβουλώσουν τα τεχνικά πρέπει 
να πέσει λίγο χαλίκι – σάρα στα νεροφαγώματα. Αυτά αν 
γίνουν θα σας ευχαριστούμε θερμά. 
Αίτημα όλων μας είναι να πέσει άσφαλτος στο τμήμα Νεράϊδα 
– Τριφύλλα και να χρηματοδοτηθεί το τμήμα Γιαννουσέϊκα – 
διασταύρωση Νεράϊδας. Μόνον έτσι θα ολοκληρωθεί σε όλο 
το μήκος του ο σημαντικότατος οδικός άξονας Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα. 

● Δρόμος για Νεκροταφείο Νεράϊδας: Όπως συνέχεια 
γράφουμε ο δρόμος αυτός από την θεομηνία της 1.2.15 και 
μετά είναι αδιάβατος για Ι. Χ. αυτοκίνητα. Περιμέναμε όλη 
την άνοιξη, όλο το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο μήπως 
δούμε μηχανήματα του δήμου να ρίξουν λίγο χαλίκι σ’ 
αυτό το δρόμο, αλλά δεν βλέπαμε τίποτα. Τον Οκτώβριο 
η υπομονή εξαντλήθηκε. Επιτροπή κατοίκων άρχισε να 
μαζεύει υπογραφές για να κατατεθεί εγγράφως πλέον το 
δίκαιο αίτημά μας στο δήμο. Μαζεύτηκε πλήθος υπογραφών 
και το έγγραφο επιδόθηκε στην γραμματεία του δήμου την 
Τρίτη 20.10.15 όπου και ορίστηκε ραντεβού συνάντησης για 
τις 29.10.15. 
Το έγγραφο με τις υπογραφές έγραφε τα εξής: 

ΑΙΤΗΣΗ 
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ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  1. Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  2. Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας
ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  3. Περιφέρεια Θεσσαλίας
431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ  4. Βουλευτές Νομού Καρδίτσας 

ΘΕΜΑ: ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Σας γνωρίζουμε πως ο δρόμος προς το Νεκροταφείο 
Νεράϊδας έχει υποστεί ζημιές στο οδόστρωμά του 
το χειμώνα, με την θεομηνία της 1.2.2015, έκτοτε 
δεν συντηρήθηκε καθόλου, και σήμερα η πρόσβαση σε 
αυτόν είναι αδύνατη για Ι. Χ. και δύσκολη ακόμα 
και για 4Χ4. Για να βελτιωθεί πρέπει επειγόντως 
να χαλικοστρωθεί καλά ώστε να καλυφθούν τα 
νεροφαγώματα. Είναι δρόμος χρησιμότατος καθώς 
είναι φυσικό να τον χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Ζητάμε, παρακαλώντας σας θερμά, να μας στείλετε 
τα μηχανήματα του Δήμου μας Καρδίτσας (φορτηγό, 
φορτωτή, γκρέϊντερ) για 2 μέρες ώστε να 
χαλικοστρώσουν το δρόμο αυτό. Με σωστή εργασία 
2 ημερών των μηχανημάτων αυτών ο δρόμος θα 
χαλικοστρωθεί καλά σε όλο το μήκος του καθώς 
το χαλίκι είναι δίπλα μας. Αν τα μηχανήματα του 
Δήμου είναι χαλασμένα να τα ζητήσετε από την 
Αντιπεριφέρεια, Περιφέρεια, Στρατό ή οπουδήποτε 
αλλού μπορούν να διατεθούν. Αν δεν έχετε χρήματα 
για τα καύσιμά τους είμαστε διατεθειμένοι να 
συγκεντρώσουμε το ποσό αυτό εμείς με έρανο μεταξύ 
μας. 
Για να διώξουμε έξω από το δρόμο τα όμβρια 
μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας με εθελοντική 
εργασία σε δυο σημεία μικρά τεχνικά αρκεί να μας 
διαθέσετε εσείς λίγα τσιμέντα και λίγο χαλίκι.
Θερμή παράκληση να στείλετε τα μηχανήματα 
σύντομα, αυτή την εβδομάδα, πρίν αρχίσουν τα 
χιόνια.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Την Πέμπτη 29.10.15 5μελής Επιτροπή Κατοίκων μεταξύ 
των οποίων ήταν και ο πρόεδρος της Κοινότητάς και 

ο ιερέας της Κοινότητάς μας συναντήθηκε στο Δημαρχείο 
Καρδίτσας με τον δήμαρχο κ. Αλεξάκο παρουσία του 
αρμοδίου αντιδημάρχου της περιοχής μας κ. Καπράνα. Εκεί 
στις 29.10.15 μας είπαν πως θα αναθέσει σύντομα σε ιδιώτη 
να έρθει με φορτηγό & φορτωτή να ρίξει χαλίκι στο δρόμο 
και μετά θα έρθει το γκρέϊντερ να το στρώσει καλά και να 
διαμορφώσει και αυλάκι για τα όμβρια. Αυτό μας είπε θα 
γίνει άμεσα αυτές τις μέρες. Στη συνάντηση τέθηκαν και 
άλλα θέματα που θα τα διαβάσετε σε ξεχωριστό κείμενο. 
Ο δήμος Καρδίτσας ανέθεσε τελικά στον πρώην πρόεδρο 
και νυν τοπικό σύμβουλο, εργολάβο Δημήτρη Λιάπη 
να ρίξει το χαλίκι. Άρχισε να ρίχνει χαλίκι το Σάββατο 
21.11.15, (ακριβώς την ημέρα που άρχισαν πάλι οι 
βροχές), κουβαλώντας με το μικρό φορτηγό σάρα από τα 
Σαραντάπορα. Υπήρξαν αντιδράσεις, λόγω της μακρινής 
απόστασης, και αποφασίστηκε να παίρνει χαλίκι χοντρό 
από το χαλιά. Ενώ είμαστε στο τυπογραφείο οι εργασίες 
εκεί συνεχίζονται. Τα θερμά ευχαριστώ θα τα πούμε 
στους αρμοδίους, όταν με το καλό ολοκληρωθεί σωστά η 
χαλικόστρωση του δρόμου αυτού προς το Νεκροταφείο 
μας. 
● Γεφύρι Σωτήρος: Το χρησιμότατο για πεζούς αυτό 

γεφύρι που το πήρε ο Μέγδοβας με τη θεομηνία της 1.2.15, 
πρέπει με κάποιο τρόπο οπωσδήποτε να ξαναγίνει. Αν 
δοθούν χρήματα στο δήμο μας Καρδίτσας για τις ζημιές 
της θεομηνίας να διατεθεί ένα ποσό για αυτό, καθώς ήταν 
η μόνη μεγάλη ζημιά που έπαθε το χωριό μας από τη 
θεομηνία. Αλλιώς να πάρουμε πρωτοβουλία μόνοι μας να 
το ξαναφτιάξουμε με εθελοντική προσωπική εργασία. Να 
προσπαθήσουμε να βρούμε στην Καρδίτσα δυο σίδερα 
από ράγες τραίνου και με ένα γερανό να τα στήσουμε 
εκεί, να το πατώσουμε με σανίδια, ώστε να περνάμε, να 
υπάρχει πρόσβαση. Μπορούμε έτσι να το στήσουμε 100 μ. 
παραπάνω απ’ το παλιό να αποφύγουμε τα βουλιάγματα. 
Υπάρχουν τώρα όλα τα μέσα… απόφαση χρειάζεται…

● Γεφύρι «Τσιροπλάκι»: Ξεκίνησαν ήδη οι διαδικασίες 
για την επισκευή του παραδοσιακού μας αυτού γεφυριού 
για πεζούς. Θέλουν αλλαγή όλα τα σανίδια του πατώματός 
του γιατί σάπισαν. Τον Αύγουστο πήγαν κάτω χωριανοί μας 
(Γιώργος, Νίκος, Γιάννης) μέτρησαν και είδαν πως είναι 12 
μ. μήκος και 2 μ. πλάτος. Θέλει περίπου 90 σανίδια από 
βελανιδιές. Εντοπίστηκαν τα κατάλληλα δέντρα, δόθηκε 
η άδεια από τον δασικό της περιοχής μας και ήδη άρχισε 
το κόψιμό τους. Θα γίνουν επιτόπου με το αλυσοπρίονο 
σανίδια, ώστε το καλοκαίρι να τα τοποθετήσουμε. 
Προσφέρθηκαν πάρα πολλοί χωριανοί μας να βοηθήσουν 
και μπράβο τους. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 Η κατάσταση όλων των δρόμων της περιοχής μας

Όλη η δια-
δρομή από 
Καρπενήσι 
μέχρι Λίμνη 
Πλαστήρα με 
τα 2 τελευταία 
και μοναδικά 
εναπομείνα-
ντα τμήματα 
που είναι 
ακόμα χωρίς 
άσφαλτο… 
ιδού η τερά-
στια σημασία 
τους…

Το ένα και μοναδικό χωρίς άσφαλτο τμήμα, με το λευκό χρώμα, του 
δρόμου Καρδίτσα – Νεράϊδα – Καρπενήσι.

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

από κοντά…

 Ο δρόμος προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας.



● Γεφύρι «Ρογκάκια» Νεράϊδας – Καροπλεσίου: 
Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο πρόβλημα 
με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής 
γέφυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα 
τσιμεντένια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να 

στηθεί! Πολλοί λένε να πάμε με προσωπική εργασία και να 
τη φτιάξουμε μόνοι μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! 
Την χρειαζόμαστε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση! 
Καταλαβαίνετε; Από την εφημερίδα μας ζητήθηκε έγγραφη 
ενημέρωση από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας για το έργο 
αυτό. Το ερώτημα τέθηκε ως εξής: 5) Γέφυρα δρόμου 
Καροπλεσίου – Νεράϊδας: Έχουμε κάποια εξέλιξη στον 
χρόνο που πέρασε; Δεν ξέρουμε τίνος αρμοδιότητα είναι 
η κατασκευή της. Θερμή παράκληση όλων των κατοίκων 
των χωριών μας Νεράϊδας και Καροπλεσίου είναι αυτή να 
στηθεί με κάποιο τρόπο. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει καμία 
πρόσβαση στο Μέγδοβα μεταξύ Νεράϊδας – Καροπλεσίου. 
Η απάντηση της Νομαρχίας στο επόμενο φύλλο. 
Ο φίλος μας στο facebook, «Fon Karagiann», μας είπε πως: 
«την Παρασκευή (13.11.15) πέρασε στρατιωτικό τζιπ από 
το χωριό μου (τον Αμάραντο) και με ρώτησε ο αξιωματικός 
πως θα πάνε στα Γιαννουσέϊκα. Ήθελαν να δούν μια γέφυρα 
στο «Κατνόρεμα». Κατάλαβα για ποιά γέφυρα λέγανε και 
τους είπα να πάνε στα Σαραντάπορα ή στην Νεράϊδα για να 
ρωτήσουν πως θα πάνε στο «Κατνόρεμα». 
Ο κόσμος που έλαβε ψήφους απ’ αυτό τον τόπο ας μας 
πεί για ποιά γέφυρα πήγαιναν να δούν. Αυτή που είναι 
να στηθεί στα «Ρογκάκια» ή μήπως να επισκευάσουν το 
σπασμένο ξύλο του δαπέδου της ήδη υπάρχουσας πρίν το 
«Κατνόρεμα» δηλ. στις «Λογγές»…??? 

● Γέφυρα μπέλλεϋ στις «Λογγές»: Στη στρατιωτική 
γέφυρα στις Λογγές, του δρόμου Νεράϊδα – Μοναστήρι, 
έχει φθαρεί από χρόνια και τώρα έφυγε εντελώς ένα σανίδι 
στο δάπεδο. Αυτό πρέπει να αντικατασταθεί γιατί υπάρχει 
κίνδυνος ατυχήματος εκεί. Ο κόσμος που πήρε σταυρούς 

απ’ αυτό τον τόπο ακούει…??? 

● Επαρχιακή Οδός Καρδίτσα – Νεράϊδα: Έγινε το 
καλοκαίρι καλός καθαρισμός 
του από τα μηχανήματα 
της Νομαρχίας Καρδίτσας 
(Περιφέρειας Θεσσαλίας 
πλέον), και τους ευχαριστούμε 
και πάλι θερμά. Οι κάτοικοι 
στις συζητήσεις τους λένε 
πως πρέπει σε αυτό το δρόμο 
να βαφτεί πάλι καλά με λευκό 
χρώμα η διαχωριστική γραμμή 
στη μέση γιατί ξεθώριασε και 
είναι απολύτως απαραίτητη 
στην οδήγηση, όταν συχνά 
έχει ομίχλη στην περιοχή. 
Επίσης, το γκρέϊντερ της 
Νομαρχίας που τακτικά έρχεται να καθαρίσει τις πέτρες 
που κυλάνε απ’ την πλαγιά στο οδόστρωμα, ας καθαρίζει 
(έστω μια φορά το μήνα) και λίγο το αυλάκι. Αλλά αυτό 
να το κάνουμε και μόνοι μας. Κάνουμε λοιπόν έκκληση σε 
όλους μας, όταν περνάμε και βλέπουμε μια πέτρα μέσα στο 
αυλάκι, ας κατεβαίνουμε να την πετάμε, ώστε το αυλάκι να 
είναι πάντα καθαρό. Είναι σημαντικότατο να είναι πάντα 
καθαρό το αυλάκι του, να φεύγουν τα νερά, γιατί έτσι δεν 
χαλάει ποτέ ο δρόμος. 
Με τον παγετό το χειμώνα θερμή παράκληση επίσης να 
πέφτει τακτικά αλάτι, γιατί ο πάγος είναι πολύ επικίνδυνος 
και ο καθένας μπορεί να βρεθεί εκτός του δρόμου με το 
αυτοκίνητό του χωρίς να το καταλάβει. Μεγάλη προσοχή 
στην οδήγησή μας όταν έχει πάγο…!!!

● Νεράϊδα – Μαυρομμάτα: Να τελειώσουν και οι 
υπόλοιπες μελέτες απαιτεί όλος ο παραμεγδόβιος κόσμος. 
Πότε επιτέλους θα τελειώσουν 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 στήνοντας μια μικρή γέφυρα, 
φτιάχνοντας τεχνικά στα ρέματα και χαλικοστρώνοντας το 
τμήμα; Η υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί! Απαιτούμε 
πρόσβαση, επικοινωνία! 
Για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, ενημέρωση έγκυρη 
θα έχουμε από την Αντιπεριφέρεια (Νομαρχία) Καρδίτσας 
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας καθώς δεν λάβαμε 
ακόμα απάντηση στα ερωτήματα της εφημερίδας μας. 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τέλος Νοεμβρίου 
με τους αρμοδίους, οι μέν της Νομαρχίας Καρδίτσας 
μας είπαν πως για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα 
περιμένουν στοιχεία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι δε 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας μας είπαν πως αυτή την εποχή 
ασχολούνται με το ΕΣΠΑ που τους πιέζουν οι προθεσμίες 
και με αυτό θα ασχοληθούν αργότερα δίνοντάς μας και 
απάντηση. Επιμένοντας να μας πούν, έστω 
με μια κουβέντα, αν υπάρχει κάποια πρόοδος 
με τις μελέτες, μας είπαν πως ναί υπάρχουν 
εξελίξεις. Η ερώτησή μας στην Αντιπεριφέρεια 
(Νομαρχία) Καρδίτσας ήταν η εξής:
1) Οδικό τμήμα Νεράϊδα – όρια νομού - 
Γέφυρα Μέγδοβα, της επαρχιακής οδού 
Καρδίτσας - Καρπενησίου (Αγρινίου): Στην 

πρό ενός έτους (3.10.2014) απάντησή 
σας μας είπατε τα εξής: 
«Η μελέτη «Ε. Ο. Καρδίτσας - 
Καρπενησίου (Αγρίνιο)» εκπονείται 
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η σύμβαση 
υπογράφθηκε στις 24-11-2004 με 
οικονομικό αντικείμενο 586.940,57 
€ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει το οδικό 
τμήμα από το τέλος του οικισμού 
Νεράϊδας μέχρι τη γέφυρα στον 
ποταμό Μέγδοβα μήκους 8,00 χλμ. 
και τη γέφυρα στον ποταμό Μέγδοβα 
μήκους 52 μ. 
Αναμένεται η έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων. 
Μετά την έγκρισή τους θα 
ακολουθήσει η έγκριση της 
προμελέτης της γέφυρας και η 
οριστική μελέτη οδοποιΐας
και στη συνέχεια θα εκπονηθεί η 

οριστική μελέτη της γέφυρας και των προσβάσεων αυτής 
μήκους 1 χλμ. 
Σημειώνουμε δε, ότι από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

εκπονείται η μελέτη 
οδοποιΐας μέχρι τη 
γέφυρα στον ποταμό 
Μέγδοβα». 
Δεδομένου ότι 
δημοσιεύτηκε δελτίο 
τύπου (3.12.14) που 
έλεγε: «Υπογράφηκε 
από τη Γ. Γ. της 
Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς 
Διοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας, 
Καλλιόπη Γερακούδη, 
η έγκριση των 
Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν 

όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου 
«Επαρχιακή οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου (Αγρινίου)» 
στην Π. Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην 
Π. Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Όλοι θέλουν να μάθουν: 
έγινε η έγκριση της προμελέτης της γέφυρας και η 
οριστική μελέτη οδοποιΐας; Αν ναί πότε; 
εκπονήθηκε η οριστική μελέτη της γέφυρας και των 
προσβάσεων αυτής μήκους 1 χλμ.; Αν ναί πότε; 
Τί χρονοδιάγραμμα υπάρχει για αυτά; Πού υπάρχει η 
δυσκολία και δεν ολοκληρώνονται; Υπάρχουν τα χρήματα 
για τις μελέτες αυτές; 
Ρωτάμε: 
Πόσες ακριβώς και ποιές συγκεκριμένα μελέτες μένουν 
ακόμα να ολοκληρωθούν;
Τί τελείωσε μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε και πότε; 
ποιά ημερομηνία;  Νεράϊδα 30.11.15
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 Η κατάσταση όλων των δρόμων της περιοχής μας

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

 Το χωρίς άσφαλτο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, από κοντά, όλη η δια-
δρομή.

Το ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο του δρόμου Καρδίτσας – 
Αγρινίου… το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα… από κοντά… 

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.



Πληγή μεγάλη, πρό-
βλημα, μαρτύριο για 
τους ηλικιωμένους 
μόνιμους κατοίκους 

του χωριού μας, της Νεράϊδας 
ήταν και το φετινό φθινόπωρο, 
τα παρατημένα βοοειδή διά-
φορων ασυνείδητων. Όχι μόνο 
γύρω στο χωριό αλλά και μέσα 
στις αυλές μπήκαν καταστρέ-
φοντάς τους κήπους μας έτσι 
όπως ήταν λυσσασμένα από την 
πείνα. Η κατάσταση αυτή δεν 
πάει άλλο, πρέπει επιτέλους να 
σταματήσει. Όπως γράφουμε συ-
νέχεια (σύμφωνα με το νόμο N 
4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρ-
θρο 17) υπεύθυνος για τη λύση 
του προβλήματος είναι ο Δήμος 
μας. Όλοι οι κάτοικοι κά-
νουν θερμή παράκληση η 
δημοτική αρχή να δώσει 
λύση στην μάστιγα αυτή του 
τόπου μας, με τη συγκρότη-
ση επιτροπής για σύλληψη 
αυτών και επιβολή προστί-
μων. Με μεθόδους που ήδη 
εφάρμοσαν άλλοι Δήμοι.

Συγκεκριμένα για το τι 
κάνουν οι άλλοι δήμοι, βρέθηκαν 
στοιχεία από χωριανούς μας τα 
οποία αναρτήθηκαν πρόσφατα 
στο διαδίκτυο και είναι άπαντες 
οι αρμόδιοι ενήμεροι. Για όσους 
δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό να 
αναφέρουμε εν συντομία.

Στο δήμο Άρτας, έχουν κάνει 
ήδη τριμελή επιτροπή, έχουν ήδη 
αναθέσει σε ιδιώτες την περι-
συλλογή και μεταφορά των ανε-
πιτήρητων σε δημοτικό στάβλο 
στο Γρίμποβο, και «…έχουν επι-
βληθεί πρόστιμα σε φερόμενους 
ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων 
βοοειδών…» … «…έχουν γίνει 
περικοπές των επιδοτήσεων και 
των κρατικών επιχορηγήσεων 
που εκ του νόμου δικαιούνται οι 
φερόμενοι ιδιοκτήτες…», αλλά 
και με έγγραφο που έστειλε ο δή-
μαρχος ζητάει… «…ειδικά όπλα 
αναισθητοποίησης, αποκλειστι-
κά για τα βοοειδή…». (βλέπε 
ιστοσελ. Αετός των Τζουμέρκων 
/ 17.9.2015).

Στο δήμο Καλαμάτας, δια-
βάζουμε σε σχετική ιστοσ. μετα-
ξύ άλλων, «…Επειδή στο Δήμο 
Καλαμάτας δεν υπάρχουν άτομα 
κατάλληλα εκπαιδευμένα και 
έμπειρα στο χειρισμό παραγωγι-
κών ζώων, αναγκαστικά προσε-
λήφθησαν διμηνήτες συμβασι-
ούχοι για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης…. τους τελευταίους 
δύο μήνες οι εν λόγω εργαζόμε-
νοι με την καθημερινή τους προ-
σπάθεια κατάφεραν να ελέγξουν 
τα ανεπιτήρητα βοοειδή και να 
ομαλοποιήσουν την κατάσταση, 
με αποτέλεσμα αν όχι να μηδε-
νιστούν, να περιοριστούν στο 
ελάχιστο οι ζημίες εντός των 
οικισμών στα χωριά του Ταϋγέ-
του…».

Στο δήμο Μάνης διαβάζουμε 
τα ίδια… «…οι αρμόδιοι του Δή-

μου Ανατολικής Μάνης αποφά-
σισαν, να αναλάβουν μαζί με την 
Δασική υπηρεσία, και με τους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους, να 
πάρουν άδεια τυφεκίου και σφαι-
ρών ύπνωσης των ανεπιτήρητων 
βοοειδών, ώστε με εξορμήσεις 
στα ορεινά να τα υπνώσουν και 
μετά από υγειονομικό έλεγχο, να 
διατίθεται το κρέας τους σε πο-
λύτεκνους και άλλους φορείς… 
Έτσι, σε σύντομο χρονικό διά-
στημα θα εξαφανιστεί αυτή η 
μάστιγα από τη Μάνη που ταλα-
νίζει χρόνια τον τόπο…».

Στην Κρήτη, στο δήμο Βιάν-
νου τα ίδια… στο δήμο Ιεράπε-
τρας μάλιστα διαβάζουμε… «…
Χθες ο αντιδήμαρχος (του Δήμου 

Ιεράπετρας Κρήτης) κ. Ανδρέ-
ας Παπαδοπετράκης παρέδωσε 
στην υπεύθυνη του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου κ. Κική Χασάπη - 
Φρονιμάκη ποσότητα 180 κιλών 
κρέατος που προήλθε από την 
σφαγή ανεπιτήρητων ζώων που 
ο ιδιοκτήτης τους δεν προσήλθε 
να τα παραλάβει πληρώνοντας 
το προβλεπόμενο πρόστιμο… 
Όπως τόνισε ο ίδιος αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος, «…Στην προκει-
μένη περίπτωση, εφόσον τα ζώα 
τα οποία περισυνελέγησαν δεν 
έφεραν ενώτια μεταφέρθηκαν, 
όπως προβλέπεται, στο σφαγείο 
και εν συνεχεία διατέθηκαν για 
την κάλυψη των αναγκών του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και 
του Γηροκομείου του Δήμου 
μας…»…..

Στη Λευκάδα «…Μετά την 
καταστροφή δεκάδων χωραφιών 
και κήπων κατά την διάρκεια 
του καλοκαιριού αλλά και την 
καθημερινή απίστευτη ταλαιπω-
ρία των κατοίκων της ορεινής 
Λευκάδας… η Δημοτική Αρχή 
πήρε την απόφαση να συγκρο-
τήσει συνεργείο περισυλλογής 
των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων, όπως ορίζει ο νόμος… Συ-
γκεκριμένα: (σ.σ. δημοσιεύουν 
όλη την σχετική δημοτική από-
φαση με αριθ. πρωτ.)…. Για να 
μην πιάνουμε άλλο χώρο, γράψ-
τε στο διαδίκτυο «ανεπιτήρητα 
ζώα» και θα δείτε πόσα θα σας 
βγάλει που γίνονται σε όλη την 
Ελλάδα. Δεν θα πιστεύετε στα 
μάτια σας…

Όπως βλέπουμε σε όλη την 
Ελλάδα οι δήμοι λύνουν το πρό-
βλημα. Απαιτούμε να κάνει το 
ίδιο επειγόντως και ο δικός μας 
Δήμος Καρδίτσας. 

Συγκροτήστε την επιτροπή η 
οποία θα προχωρήσει στη σύλλη-

ψη των ανεπιτήρητων βοοειδών 
και την επιβολή των προστίμων 
που ορίζει ο νόμος. Τολμήστε 
αυτή τη μεγάλη απόφαση να δεί-
τε πόσα θερμά ευχαριστήρια θα 
ακούσετε απ’ όλους τους κατοί-
κους και την εφημερίδα μας. Θα 
είναι το μεγαλύτερο έργο που θα 
έχει κάνει ποτέ δημοτική αρχή 
στο χωριό μας! 

Στο μέγα αυτό ζήτημα για 
την περιοχή μας εμπλέκονται 
πολλοί, και πρέπει να δώσουν 
εξηγήσεις, όπως:

Ο Δήμος Καρδίτσας γιατί 
είναι τόσο «γαλαντόμος» και 
επιτρέπει να βόσκουν καθημε-
ρινά μέσα στην δημοτική έκτα-

σή του μεγάλος αριθμός 
ανεπιτήρητων βοοειδών 
από άλλο δήμο άλλου νο-
μού…??? Γιατί δεν ζητάει 
δικαιώματα βοσκής…??? 
Γιατί δεν επιβάλει πρόστιμα 
στους ιδιοκτήτες τους όπως 
η λογική επιτάσσει…??? 
Δεν θέλει έσοδα…???

Το Δασαρχείο Καρ-
δίτσας γιατί κάνει «τα στραβά 
μάτια» και επιτρέπει να βόσκουν 
καθημερινά μεγάλος αριθμός 
ανεπιτήρητων βοοειδών από 
άλλο δήμο άλλου νομού, στα 
τμήματα των δασών του που 
πρόσφατα υλοτομήθηκαν και 
κάθε χρόνο υλοτομούνται…??? 
Από πότε σταμάτησε η απαγό-
ρευση της βοσκής στα τμήματα 
δασών δρυός, ελάτης κ. ά. δέ-
ντρων που υλοτομούνται και μά-
λιστα μερικά αποψιλωτικά…??? 
Παλιότερα ένα κατσίκι να μας 
ξέφευγε στο απαγορευμένο, ο 
δασικός μας έστελνε με αυτόφω-
ρο αμέσως στον εισαγγελέα… 
τα φυλάγαμε και τρέμαμε μην 
πάει ζώο στο απαγορευμένο…!!! 
Γιατί τώρα τόση αδιαφορία που 
εγείρει πολλά ερωτηματικά…??? 

Η Τοπική Κοινότητα Κλει-
τσού γιατί επιτρέπει να βόσκουν 
καθημερινά μεγάλος αριθμός 
ανεπιτήρητων βοοειδών μέσα 
στην καθαρά κοινοτική της έκτα-
ση της Κοκκινόβρυσης…??? 
Εάν δεν επέτρεπε αυτό θα λύνο-
νταν αυτομάτως και το δικό μας 
πρόβλημα καθώς από εκεί έρχο-
νται σε εμάς…!!! 

Αυτά συζητούνται κάθε μέρα 
και ο κόσμος θέλει απαντή-
σεις…!!!

Να θυμίσουμε πως τον περα-
σμένο χειμώνα οι χωριανοί μας 
μέσα στην απόγνωσή τους μάζε-
ψαν υπογραφές και παρέδωσαν 
έγγραφο το αίτημά τους αυτό 
στο δήμο Καρδίτσας να φροντί-
σει για τη λύση του. Γιατί η πλει-
οψηφία δεν έφερε το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο…??? Γιατί 
δεν απάντησε εγγράφως στους 
κατοίκους…??? Γιατί δεν λύνει 
το πρόβλημα…??? Τι θέλει, να 
ξαναμαζέψουμε υπογραφές και 
να τις κοινοποιήσουμε μέχρι 
τον Πρωθυπουργό της χώρας 
μας…???

Ήδη κάτοικοι της Νεράϊδας 
και των Κουκέϊκων Καροπλεσί-
ου έκαναν και νέα μήνυση αλλά 
μέχρι να εκδικαστεί και να βγεί η 
απόφαση η κατάσταση παραμέ-
νει δυστυχώς εφιαλτική…!!! 

Νεράϊδα 26.11.15
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ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ Β. ΚΟΥΤΉΣ 
Ειδικός Δερματολόγος - Άφροδισιολόγος 

Ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις 
Αισθητικές Επεμβάσεις στο 

Καθολικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Aggotrino e Gemalli της Ρώμης. 

Πλάτωνος 1 – Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι. 
Τηλ. 210 7784701 Κιν. 697 7322639 

* Ο Βαγγέλης είναι γυιός της Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή.

 Όχι Υδροηλεκτρικά και  
Ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα! 

Προς ενημέρωση όλων μας, παρουσιάζουμε εδώ όλα όσα 
έγιναν το περασμένο τρίμηνο, για τα ζητήματα αυτά, που απει-
λούν τον τόπο μας. 

● Υ/Η στον Σαρανταπορίσιο: Το δικαστήριο στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας (ΣτΕ) που είχε οριστεί για τις 16 Σεπτεμ-
βρίου 2015 τελικά αναβλήθηκε για ακόμα μια φορά. Αυτή τη 
φορά ο λόγος της αναβολής ήταν οι εκλογές. Η νέα εκδίκα-
ση της υπόθεσης ορίστηκε λοιπόν για τις 9 Δεκεμβρίου 2015. 
Ήδη φέτος στις πολλές καθιζήσεις της επαρχιακής μας οδού 
προστέθηκε ακόμα μία στη θέση «Αγρομπλούλες», αν σκα-
φτεί από κάτω η πλαγιά για να περάσει ο αγωγός θα βουλιάξει 
όλη η πλαγιά, δεν θα μείνει πουθενά δρόμος, θα αποκοπούμε 
και με την Καρδίτσα. Θυμίζουμε πως η ιδιωτική εταιρεία επι-
μένει 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 επαρ-
χιακό δρόμο Σαρανταπόρου – Νεράϊδας. Για το σχεδιαζόμενο 
αυτό έργο οι τοπικές κοινωνίες μας είναι απολύτως αρνητικές 
και στις Συνελεύσεις αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσει 
η υπόθεση για την ακύρωσή του. Το μεγάλο ποσό (άνω των 
1.000 €) που απαιτείται για την εκδίκαση δεν βρέθηκε ακό-
μα και στην ανάγκη ίσως συγκεντρωθεί με έρανο. Κατά του 
έργου αυτού αποφάσισε ομόφωνα και το Τοπικό Συμβούλιο 
Νεράϊδας.

● Υ/Η στον Μπεσιώτη: Για το σχεδιαζόμενο Υ/Η που 
ιδιωτική εταιρεία επιμένει να στήσει στις «Λογγούλες» κα-
ταστρέφοντας το ωραιότατο αυτό ποτάμι, οι τοπικές κοινω-
νίες μας είναι απολύτως αρνητικές και αυτό εκφράστηκε στις 
Λαϊκές Συνελεύσεις. Το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας με νέα 
απόφασή του στις 19.5.15 αποφάσισε ομόφωνα κατά του έρ-
γου, επιβεβαιώνοντας την ισχύ της αρνητικής γνωμοδότησης 
γι’ αυτό των προηγούμενων Κοινοτικών Συμβουλίων μας. Το-
νίστηκε και πάλι η αντίθεση των τοπικών κοινωνιών μας για το 
έργο αυτό και να γίνουν ενέργειες για την ακύρωσή του. Όλη η 
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου σε άλλο κείμενο. 

● Υ/Η στον Άσπρο: Ισχύουν όλα όσα γράψαμε στα προη-
γούμενα φύλλα. Οι τοπικές κοινωνίες είναι αρνητικές και δεν 
θέλουν να γίνει το έργο.

● Ανεμογεννήτριες: Για τις ανεμογεννήτριες που σχεδιά-
ζουν να στήσουν στην κορυφογραμμή του Καπροβουνίου να 
ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Καρδίτσας που γνωμοδότησε αρνητικά το καλοκαίρι. 
Από τότε και μετά γι’ αυτό το ζήτημα οι ιδιωτικές εταιρείες 
δεν ξαναφάνηκαν. Τέλος Οκτωβρίου είχαμε μεγάλη αναστά-
τωση για 5 αιολικά με αμέτρητες ανεμογεννήτριες που ιδιωτι-
κές εταιρείες σχεδιάζουν να στήσουν στην κορυφογραμμή της 
Αργιθέας. Γι’ αυτό το ζήτημα, το δραστήριο Δίκτυο Φορέων & 
Πολιτών για την προστασία των Αγράφων, έδωσε μεγάλη δη-
μοσιότητα και με την ενεργοποίηση όλων όταν έφτασε να συ-
ζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Λάρισα, η γνωμο-
δότησή του ήταν αρνητική. Μεγάλη νίκη αυτή για το Δίκτυο. 
Σε άλλη σελίδα δημοσιεύουμε την διακήρυξη του Δικτύου και 
τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας.

Νεράϊδα 25.11.15 

 Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας 
Υπεύθυνος ο δήμος - Οι κάτοικοι απαιτούν λύση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΊΟΛΟΓΟΣ 
ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΟΣ ΊΑΤΡΟΣ 
Δέχεται καθημερινά 6 – 9 μ. μ. (κατόπιν ραντεβού) 
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.



 Περισσότερα στοιχεία 
για τον χωριανό μας  
Νικόλαο Γ. Καραμέτο 

Από τον αγαπητό χωρια-
νό μας Επίτιμο Πρόεδρο 
Εφετών Δημήτρη Ν. 
Καραμέτο λάβαμε την 
παρακάτω επιστολή και 
την δημοσιεύουμε. Γρά-
φει τα εξής: 

Προς την εφημερίδα «Τα χρο-
νικά της Νεράϊδας - Δολόπων»

Κύριε Διευθυντά,
Διαβάζοντας την εξαίρετη και 
πλούσια σε περιεχόμενο εφημε-
ρίδα του χωριού μας (αριθ. φύλ-
λου 131), οφείλω να σας συγ-
χαρώ και να σας ευχηθώ κάθε 
επιτυχία. Ειδικά για την έρευνά 
σας με θέμα «Από τη Σπινάσα 
Ευρυτανίας, μετανάστες στην 
Αμερική από το 1909 έως και 
1921», είναι μια πάρα πολύ 
σημαντική και ιστορική για το 
χωριό μας έρευνα και συγχαίρω 
τόσο εσάς όσο και τον αγαπητό 
Γιάννη Μπαλτή που επιμελήθη-
κε την έρευνα αυτή και αόκνως 
συνεχίζει να φέρνει στην «επι-
φάνεια» άγνωστα σε όλους μας 
στοιχεία των συγχωριανών μας.
Σχετικά με τον «Μετανά-
στη» Νικόλαο Γ. Καρα-
μέτο, που ήταν από τους 
πρώτους που αποφάσισαν το 
εγχείρημα αυτό, πράγματι ήταν 
ο πατέρας μου, ο οποίος γεννή-
θηκε το 1884 στη Νεράϊδα, τότε 
Σπινάσα.

Ήταν γιος του Γεωργίου Αθα-
νασίου Καραμέτου και πρώτος 
εξάδελφος του Γεωργίου Δ. Κα-
ραμέτου (Λούμπα).
Αδέλφια είχε: α) την Ελισσάβετ 
(Σάββω) Γιαννουσά (μητέρα 
του μακαριστού Παπακώστα 
και του εν ζωή ευρισκόμενου 
Παπανίκου και άλλων 6 τέκνων, 
β) την Πολυξένη Καρακώστα, 
παντρεμένη στο Μαυρόλογγο, 
γ) τον Κώστα, που απεβίωσε 18 
ετών, δ) τον Δημήτριο, που σκο-
τώθηκε στην εκστρατεία της 
Μικράς Ασίας το 1922, γι’ αυτό 
και μένα μου δώσανε το όνομά 

του, εις μνήμην του, ε) την Ει-
ρήνη Γιαννουσά - Μουστάκα, 
άνευ τέκνων, στ) την Χαρίκλεια 
Ν. Μπέλλου, Μητέρα εκτός άλ-
λων και των αδελφών (3) που 
έχουν τα ξενοδοχεία στον Πει-
ραιά «ΝΟΥΦΑΡΑ» και «ΣΑ-
ΡΩΝΙΔΑ», και ζ) τον Κώστα, 
που ήταν ταμιακός υπάλληλος 
και πατέρας της Μαρίας Κων-
σταντινίδου, που του δόθηκε 
το όνομα του αποβιώσαντος 18 
ετών αδελφού του.
Παρέμεινε ο εν λόγω «Μετα-
νάστης» στην Αμερική μέχρι 
το 1912, οπότε επέστρεψε στην 
Ελλάδα, προκειμένου να λά-
βει μέρος στους Βαλκανικούς 
πολέμους ως εθελοντής. Βιο-
ποριστικά, εδώ στην Ελλάδα, 
ασχολήθηκε με την γεωργοκτη-
νοτροφία και λοιπές αγροτικές 
εργασίες, όπως όλοι οι κάτοικοι 
του χωριού μας. 
Διακρινόταν για την εργατικό-
τητά του, την αποφασιστικότη-
τά του, την εντιμότητά του, την 
ευθύτητα – ντομπροσύνη και 
ακεραιότητα του χαρακτήρα 
του. Ήταν αυστηρός με τα παι-
διά του για τα οποία επιθυμού-
σε να είναι το υπόδειγμα γενι-
κά. Υπήρξε άνθρωπος με έντο-
νη προσωπικότητα, φιλόπονος, 
φιλομαθής, ευγενικός, ευαίσθη-
τος και απόλυτα προσηλωμένος 
στο καθήκον έναντι της οικο-
γένειάς του, της Κοινωνίας και 
Πολιτείας. Τηρούσε τις θρη-
σκευτικές παραδόσεις και τα-
κτικά μελετούσε την Αγία Γρα-
φή που έφερε από την Αμερική, 
δερματόδετη σε μεγάλο σχήμα. 
Οι γραμματικές γνώσεις του 
ήταν της Β’ Δημοτικού, αλλά 
οι πραγματικές τοιαύτες ήταν 
πάρα πολύ ευρύτερες. Υπήρ-
ξε, επίσης, υποδειγματικός οι-
κογενειάρχης. Δημιούργησε 
με την σύζυγο του Φωτεινή, 
το γένος Ι. Διαμαντή, από την 
Κορίτσα Κλειτσού, οικογένεια 
αποτελούμενη από οκτώ τέκνα 
(4 κορίτσια και 4 αγόρια). Σή-
μερα οι εν ζωή απόγονοί του 
ανέρχονται στους 108, (τέκνα 
ο υποφαινόμενος - εγγόνια 31, 
Δισέγγονα 64, τρισέγγονα 12). 
Εκεί που ιδιαίτερα διακρίθηκε 
ο εν λόγω «Μετανάστης» ήταν 
στην κοινωνική προσφορά και 
ιδιαίτερα στην παροχή πρακτι-
κών ιατρικών υπηρεσιών.
Έσωσε πολλούς συνανθρώπους 
μας από βέβαιο θάνατο, χωρια-
νούς μας, αλλά και από τα γύρω 
χωριά, με το να θεραπεύει «φι-
διασμένους» δηλαδή ανθρώ-
πους που τους τσίμπησαν δη-
λητηριώδη φίδια. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, εάν ο ασθενής δεν 
αντιμετωπισθεί αμέσως, εντός 
1-8 ωρών περίπου, ο θάνατος 
είναι βέβαιος. Τότε, αναφερό-
μεθα στο χρονικό διάστημα 
πριν το 1946, η πρόσβαση σε 
ιατρό και φάρμακα ήταν δυσχε-
ρής, αν όχι αδύνατη, καθ’ όσον 
δεν υπήρχε οδική συγκοινωνία 

με αστικό κέντρο και η μετά-
βαση σ’ αυτό με ζώο (άλογο, 
μουλάρι, κλπ) απαιτούσε χρόνο 
τουλάχιστον 8 ωρών.
Η μέθοδος θεραπείας ήταν η 
εξής: Είχε ένα κέρατο βοδιού, 
με κανονικό σχήμα και στο 
επάνω μέρος, στην κορυφή του, 
το έκοβε και άνοιγε μια οπή, 
την οποία στη συνέχεια έκλεινε 
με κερί και την άνοιγε ξανά με 
βελόνα. Έθετε επί της πληγής 
το «κέρατο» - βεντούζα, θήλαζε 
το κέρατο τόσο όσο το αίμα που 
μαζευόταν μαζί με το δηλητή-
ριο να μη φτάσει στο κερί και 
στο στόμα του, οπότε θα δηλη-
τηριαζόταν ο ίδιος. Ασφαλώς 
ήταν λίαν επικίνδυνο εγχείρη-
μα. Με τα δόντια του έκλεινε 
την οπή και άφηνε έτσι στην 
πληγή την βεντούζα ορισμένα 
λεπτά και ύστερα αποσπούσε 
την βεντούζα και αφαιρούσε 
το αίμα μαζί με το δηλητήριο. 
Αυτό επαναλαμβανόταν πολλές 
φορές το 24ωρο σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα επί αρκετές 
ημέρες 10-20, οπότε ο ασθενής 
έφευγε υγιής.
Για τις ανωτέρω υπηρεσίες του 
όχι μόνον δεν δεχόταν αμοιβή 
αλλά παρείχε δωρεάν ύπνο και 
τροφή στους ασθενείς του και 
συνοδούς τους.
Αυτά τα λίγα από σεβασμό στη 
μνήμη του πατέρα μου «Μετα-
νάστη» Νικολάου Γ. Καραμέ-
του, επονομαζόμενου και «Κα-
ραμτονίκου», που μας έφυγε 
οριστικά στις 7.1.1958.

Διόνυσος 6.11.2015
Δημήτριος Ν. Καραμέτος

Επίτιμος Πρόεδρος 
Εφετών Δ. Δ. 
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 Από τη Σπινάσα Ευρυτανίας, μετανάστες 
στην Αμερική από το 1909 έως και 1921

Περισσότερα στοιχεία για τον χωριανό μας  
Αριστείδη Κ. Μακρή 

Το καλοκαίρι συζητώντας με τον αγαπητό χωριανό μας 
Γιώργο Δ. Μακρή, μας διηγήθηκε πως ο Αριστείδης Κ. 
Μακρής ήταν πρώτος εξάδελφός του, καθώς οι γονείς τους 

ήταν αδέλφια. Θα τα γράψουμε άλλη φορά αναλυτικά αυτά για 
κάθε σόϊ του χωριού μας, αλλά για να καταλάβουμε ποιός ήταν 
ο Αριστείδης, θα πούμε τώρα περιληπτικά πως οι Μακραίοι 
ήταν 3 αδέλφια γενάρχες αντίστοιχων κλάδων του γενεαλογικού 
δέντρου Μακρής. Τον πατέρα τους τον έλεγαν Κώστα και τα 
3 παιδιά του είναι γραμμένα στους παλιούς Εκλ. Καταλόγους. 
Ήταν ο Χρήστος «Τζαχρής» (είχε 9 κορίτσια), ο Γιάννης (γε-
νάρχης των «Μακρυγιαναίων») και ο Γιώργος (γενάρχης των 
άλλων Μακραίων του πάνω μαχαλά). Ο Γιώργος είχε 4 αγόρια, 
τον Δημήτρη, τον Αποστόλη, τον Φώτη, και τον Κώστα. Ο Δη-
μήτρης είχε παιδιά τον Λάμπρο, τον Κώστα, τον Γιώργο (που 
μας τα διηγήθηκε), τον Αλέκο, την Γιαννούλα και την Βασίλω. 
Ο Αποστόλης είχε πολλά κορίτσια (Σοφία σύζ. Μένιου, Βασίλω 
σύζ. Τάκη κ. ά.) και τον Δημήτρη (τον πατέρα του σημερινού 
Αποστόλη Μακρή). Ο Φώτης (πρώτος σύζυγος της Βασιλικής 
«Μπαμπαλούς») σκοτώθηκε στον πόλεμο το 1922, είχε ένα γιό 
το Γιώργο που σκοτώθηκε πέφτοντας από δέντρο 15 χρονών 
στις Λογγές. Ο Κώστας είχε 3 κορίτσια και 2 αγόρια, τον Ηλία 
(ηλεκτρολόγος στην Αθήνα και Λάρυμνα) και τον Αριστείδη 
που πήγε στην Αμερική και δυστυχώς δεν ξαναγύρισε. Μας είπε 
(ο Γιώργος Μακρής) πως στην Αμερική ο Αριστείδης έκανε πα-
ρέα με τον Θύμιο Κατσούλη, του άρεσε η καλή ζωή, η μουσική 
καθώς έπαιζε λέει και κλαρίνο εκεί, και δεν παντρεύτηκε ούτε 
έκανε οικογένεια. Πέθανε στην Αμερική.
    Ο Αριστείδης Κ. Μακρής είχε ταξιδέψει στις 19.9.1912, από 
το λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο «Pannonia», μαζί με τον Αθα-
νάσιο Μαργαρίτη, τον Ιωάννη Σωτηρίου του Δημ. (πέστε μας 
ποιός άραγε ήταν αυτός), και τον Εμμανουήλ Λιάπη (πέστε μας 
ποιός άραγε ήταν αυτός). 
    Από τους Μακραίους («Μακρυγιανναίους») πήγε στην Αμερι-
κή και ο Ηλίας, που ήταν γιός του Γιάννη, (αδελφός των Νίκου, 
Σεραφείμ και Δημήτρη) και σύζυγος της Βασιλικής («Μακρυ-
γιαννολίηνας», αδελφής της Νίτσας και μητέρας της Αγορής). 
Οι διηγήσεις λένε πως ο Ηλίας πήγε στην Αμερική και δεν ξα-
ναέδωσε σημεία ζωής, δεν ξαναγύρισε στο χωριό μας. Λένε πως 
ο κουνιάδος του Βάϊος Βούλγαρης (γιός του Κουλετοθόδωρου, 
που πήγε κι αυτός στην Αμερική και έκανε οικογένεια εκεί, έχει 
κόρη την Ηλέκτρα), κάπου τον βρήκε τον Ηλία σε αθλία κα-
τάσταση, προσφέρθηκε να τον βοηθήσει και όταν εκείνος αρ-
νήθηκε του είπε… «καλά έπαθες που ήρθες στην Αμερική»… 
(διήγηση αείμνηστης γιαγιάς Νίτσας).  

Eπιμέλεια: Γιάννης ΜπαλτήςΕυχαριστούμε θερμά τον 
αγαπητό χωριανό μας 

Δημήτρη Ν. Καραμέτο (και 
για τα καλά του λόγια και 
για το κείμενο αυτό) και 
κάνουμε έκκληση το ίδιο να 
κάνουν και άλλοι χωριανοί 
μας δίνοντάς μας περισσό-
τερα στοιχεία για συγγενείς 
τους που πήγαν στην Αμερι-
κή. Έτσι θα ξαναδημοσιευ-
τεί η εργασία αυτή ολοκλη-
ρωμένη με πλήρη στοιχεία 
όλων των χωριανών μας που 
πήγαν τότε στην Αμερική. 
Θα είναι η μεγαλύτερη τιμή 
στη μνήμη τους.

Γιάννης Μπαλτής

Αν και έγιναν κάποιες επι-
σκευές από τον Πρόεδρο 
της Κοινότητάς μας το 

καλοκαίρι (και τον ευχαριστήσα-
με δημοσίως γι’ αυτό) και πρό-
σφατα, δυστυχώς και πάλι το δί-
κτυο έχει πολλά προβλήματα που 
χρήζουν άμεσης επίλυσης. 

Τους προηγούμενους μήνες, 
με κάθε δυνατή βροχή, το νερό 
στις βρύσες μας έρχονταν θολό. 
Δεν ξέρουμε αν εντοπίστηκε η 
βλάβη, πάντως ο κόσμος ζητά-
ει αυτό να επιλυθεί τάχιστα. Το 
πρόβλημα δεν είναι τόσο να εί-
ναι θολό το νερό στη βρύση, όσο 
όταν αυτό πάει στις αντίστοιχες 
συσκευές (πλυντήρια, θερμοσί-
φωνες κ.λ.π.) όπου γίνονται με-
γάλες ζημιές. Αλλά και μέσα στις 
δεξαμενές του υδραγωγείου στα 
Κτσέϊκα αυτό δημιουργεί λάσπη 
στον πυθμένα του. Πώς να πιείς 
νερό μετά από εκεί; Πολλοί λένε 
πως αιτία για το θολό νερό είναι ο 
διάτρητος αγωγός από Πλατανό-
ρεμα που πρέπει να μετατοπιστεί 
με νέο στην άκρη. 

Ο διάτρητος από τα έργα αγω-
γός ύδρευσης από Πλατανόρεμα, 
πάση θυσία πρέπει να μετατοπι-
στεί με νέο στην πάνω άκρη του 
δρόμου κατά μήκος του τσιμεντέ-

νιου ρείθρου. Έπρεπε ήδη να είχε 
γίνει. Αλλά και τώρα μπορεί να 
γίνει επειγόντως μέχρι την άνοι-
ξη γιατί μετά ο εργολάβος θα 
ρίξει την άσφαλτο. Είναι «κρί-
μα απ’ το Θεό» να περιμένουμε 
δεκαετίες αυτή την άσφαλτο και 
μόλις πέσει αμέσως να αρχίσου-
με το σπάσιμό της για επισκευές 
του σπασμένου αγωγού ύδρευ-
σης. Πολλοί λένε πως η κωλυσι-
εργία σε αυτό είναι εσκεμμένη, 
εμείς δεν το πιστεύουμε, αλλά 
αυτό πρέπει να το αποδείξουν οι 
αρμόδιοι στην πράξη μετατοπί-
ζοντας τον αγωγό.

Την Κυριακή 1.11.15 και για 
2 μέρες το χωριό δεν είχε καθό-
λου νερό, καθώς ο εργολάβος 
που καθάριζε τον επάνω δρόμο 
έσπασε από απροσεξία τον αγω-
γό στα Κτσέϊκα. Επισκευάστηκε 
τη Δευτέρα. 

Οι κάτοικοι επίσης ζητούν 
από τον δικηγόρο που ανέλαβε 
την υπόθεση στο τελευταίο δι-
καστήριο να γράψει σε κείμενο, 
προς ενημέρωση όλων, με απλά 
λόγια: τι λέει η απόφαση, τί πρέ-
πει να γίνει από εδώ και πέρα, και 
ποιός πρέπει να το κάνει αυτό.

Νεράϊδα 15.11.15 

 Ύδρευση Νεράϊδας, τα προβλήματα συνεχίζονται

Σε αυτό το μήκος του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα είναι ο αγωγός.
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Τον Αύγουστο στη Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου του 
χωριού, προέκυψε θέμα αντι-
παράθεσης για το ποιός είναι 

περισσότερο εθελοντής από τους άλλους 
και εκφράστηκαν παράπονα ότι δεν προ-
βάλλονται από την εφημερίδα όλοι όσοι 
προσφέρουν αφιλοκερδώς υπηρεσίες 
στον Σύλλογο και το χωριό. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου στον χαι-
ρετισμό που απηύθυνε την βραδιά του 
Χορού, τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει 
γενική αδιαφορία εθελοντικής εργασίας. 
Να υπενθυμίσω ότι προσφορά εθελοντικής 
εργασίας από τους συγχωριανούς κατά την 
προετοιμασία του Χορού πάντα δινόταν, 
στο βαθμό που και τα ίδια τα μέλη του Δ. 
Σ. συμμετείχαν ενεργά και με πρωταγωνι-
στικό ρόλο.

Πιστεύω ότι κατά καιρούς η συμμετοχή 
των Νεραϊδιωτών για θέματα που αφορούν 
το χωριό μας είναι σημαντική έως συγκι-
νητική και θα το αποδείξω, χωρίς αναφορά 
ονομάτων, για ευνόητους λόγους, τονίζο-
ντας απλώς τις δράσεις. 

Ο καθαρισμός των εξωκκλησιών και 
κυρίως του Σωτήρος γίνεται κάθε χρόνο 
από συγκεκριμένα άτομα. 

Ο στολισμός του επιταφίου, ο καθα-
ρισμός εντός και εκτός του Ιερού Ναού 
Αγίου Γεωργίου όπως και άλλες εργασίες 
γίνονται από τους πιστούς της εκκλησί-
ας με την συνδρομή του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου. 

Όταν την ευθύνη για την διοργάνωση 
του Χορού του Συλλόγου την είχε το Δ. 
Σ., ο καθαρισμός της πλατείας, η μεταφο-
ρά καρεκλών – τραπεζιών, το ψήσιμο των 
αρνιών, το σερβίρισμα, γινόταν με την βο-
ήθεια συγγενών και φίλων. 

Δύο πρωτοβουλίες για την διάνοιξη 
μονοπατιών, η μία προς το Μέγα Γεφύρι 
διαμέσου του Αφορεσμού και η άλλη προς 
κορυφή Μάρτσας διαμέσου του Προφήτη 
Ηλία, υλοποιήθηκαν και από ντόπιους εθε-
λοντές. 

Το αποχετευτικό για τα όμβρια ύδατα 
στη θέση «Διασελάκι», πρίν από δύο χρό-
νια, έγινε με πρωτοβουλία και προσωπική 
εργασία κατοίκων του χωριού μας, με κίν-
δυνο μάλιστα ατυχήματος. 

Τον Αύγουστο συζητήθηκε, και την 
αποδέχτηκαν όλοι με χαρά, πρόταση για 
την αλλαγή των σάπιων ξυλοκατασκευών 
του γεφυριού στη θέση «Τσιροπλάκι». Εί-
ναι το μοναδικό παραδοσιακό γεφύρι που 
διατηρείται στην περιοχή μας. 

Παλαιότερα με την συμμετοχή του 
Συλλόγου, το στήσιμο των δοκαριών στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου και η κατασκευή των 
μπασκετών στο γήπεδο μπάσκετ, έγιναν με 
την βοήθεια των νέων του χωριού και γενι-
κά αυτών που νοιάζονται για το καλό του 
τόπου και την άθληση της νεολαίας. 

Στο χωριό μας όταν τα κοπάδια αιγο-
προβάτων ήταν πολλά, κάποιοι κτηνοτρό-
φοι είχαν τα μαντριά μακριά από το χωριό 
και σε έντονες χιονοπτώσεις χρειάστηκε να 
παρέμβουν οι νεότεροι του χωριού για τον 
απεγκλωβισμό τους. 

Τις λίγες φορές που χρειάστηκε να πα-
ρέμβουν οι μόνιμοι κάτοικοι για τον πε-
ριορισμό και κατάσβεση πυρκαγιών, το 
έκαναν με όλες τους τις δυνάμεις και προ-
στάτευσαν τον τόπο μας από τα χειρότερα.

Εθελοντές είναι και όσοι επιβλέπουν 
το ποτάμι μας και αποτρέπουν το παράνο-
μο ψάρεμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
όταν πρίν λίγα χρόνια εντοπίστηκαν παρά-
νομοι ψαράδες και σε συνεργασία με την 
Αστυνομία συνελήφθη ένας εξ’ αυτών. 

Κατά την διάρκεια όλου του έτους και 
κυρίως με την βαρυχειμωνιά, οι νεότεροι 
μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν 
με τα αυτοκίνητά τους, τους ηλικιωμένους 
στο Νοσοκομείο Καρδίτσας για περίθαλ-

ψη. 
Ο καθαρισμός της πλατείας, το βρά-

σιμο της φασολάδας, ο συντονισμός των 
εργασιών στο Νεκροταφείο μας, είναι εθε-
λοντική προσφορά εργασίας από τους συγ-
χωριανούς μας. 

Το πασχαλινό θρησκευτικό έθιμο του 
Φανού με πρωτοβουλία του Συλλόγου στη-
νόταν από τους νέους του χωριού. 

Η Εφημερίδα του χωριού μας, από την 
Αθήνα όπου εκδίδεται, και από την Λαμία 
όπου ταχυδρομείται, για να φτάσει σ’ όλα 
τα μέρη, όπου υπάρχουν αναγνώστες της, 
πρέπει κάποιοι να κοπιάσουν και να αφιε-
ρώσουν αρκετό χρόνο. 

Οι οικονομικές συνδρομές, για τις ανά-
γκες του Συλλόγου, της Εφημερίδας, της 
Εκκλησίας, του Νεκροταφείου, η ωραία 
κατασκευή της βρύσης «Παπαδόβρυσης», 
και αμέτρητων άλλων βρυσών του χωριού 
μας, ενισχύουν και αποδεικνύουν την άπο-
ψή μου ότι οι Νεραϊδιώτες συμμετέχουν 
ενεργά στα θέματα του χωριού. 

Με την αναφορά μου στη Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου μας είναι υποχρέ-
ωσή μου να μεταφέρω τον προβληματισμό 
όλων των παρευρισκομένων για την απου-
σία των νέων του χωριού. 

Οι άκαιρες Συνελεύσεις μετά τον δεκα-
πενταύγουστο ποτέ δεν κατάλαβα με ποιό 
σκεπτικό γίνονται. Το χωριό τότε δυστυχώς 
αδειάζει από τους αποδήμους και κυρίως 
τους νέους. 

Η ευθύνη για την αποχή των νέων βα-
ραίνει όλους εμάς που έχουμε παιδιά, και 
τα εκάστοτε Δ. Σ. του Συλλόγου μας, που 
δεν φροντίσαμε να τα πλησιάσουμε και να 
τα φέρουμε κοντά στο Σύλλογο.

Η θέληση μιας ομάδας νέων του χωριού 
να ασχοληθούν ενεργά με τον Σύλλογο 
πρίν δυο χρόνια, απαξιώθηκε και δεν έγινε 
προσπάθεια να αξιολογηθεί και να στηρι-
χτεί. 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας, αν θέλει 
να είναι κοντά στην νεολαία, έχει τη δυ-
νατότητα με ανακοινώσεις μέσω της Εφη-
μερίδας μας, να καλέσει τους νέους σε μια 
ανοιχτή καλοκαιρινή συζήτηση, να ανοίξει 
διαύλους επικοινωνίας μαζί τους, και να 
τους παροτρύνει να οργανωθούν με τον 
ορισμό Ομάδας Πρωτοβουλίας για τον συ-
ντονισμό των επόμενων βημάτων.

Να τονίσω ότι τα τελευταία Δ. Σ. του 
Συλλόγου μας απαρτίζονται και από πολ-
λούς νέους ανθρώπους που δεν αξιοποιή-
θηκαν όμως κατάλληλα για ανάληψη ρό-
λων προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Οι νέοι έχουν προχωρημένες θέσεις, 
αντιλαμβάνονται όλα τα θέματα με δια-
φορετική οπτική γωνία και αυτό το χάσμα 
πρέπει να το γεφυρώσουμε για το καλό του 
τόπου μας. 

Μην λησμονούμε πως η πλατεία του 
χωριού μας, την βραδιά της εκδήλωσης 
του Συλλόγου, ήταν κατάμεστη από τα νέα 
παιδιά, που ο τρόπος διασκέδασης μαρτυ-
ρά ότι δεν ξεχνούν τις ρίζες τους, την κα-
ταγωγή τους. 

Η λύση είναι ορατή, αρκεί ο τρόπος 
σκέψης μας να πλησιάσει το επίπεδο σκέ-
ψης και νοοτροπίας της νεότερης γενιάς. 

Διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους την Κυ-
ριακή 16 Αυγούστου τα μέλη του Δ. Σ. του 
Συλλόγου μας, ότι έγιναν ενέργειες για την 
παρουσίαση θεατρικής παράστασης στην 
πλατεία Νεράϊδας, αλλά η Νομαρχία δεν 
είχε την δυνατότητα να μας κάνει δεκτό το 
αίτημα λόγω οικονομικής κρίσης. 

Από το φύλλο του Σεπτεμβρίου της 
Εφημερίδας μας, η απάντηση: «…την θε-
ατρική παράσταση ….. Σάββατο 22 Αυ-
γούστου ….. παρουσίασε ο καρδιτσιώτι-
κος θίασος «Όψεις» …. στο Σαραντάπορο 
με δαπάνες της Νομαρχίας Καρδίτσας και 
ενέργειες του προέδρου της Κοινότητάς 
μας». Κουσάνας Κώστας 

Εθελοντισμός και εθελοντές 

Το «Δίκτυο φορέων και πολιτών για 
την προστασία των Αγράφων» είναι 
μια συνεργασία φορέων και πολι-

τών, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιού-
νται στην ευρύτερη περιοχή των Αγρά-
φων. Αξιοποιώντας την επιστημονική 
γνώση των μελών και συνεργατών του, 
ερευνά και μελετά τα στοιχεία των σχε-
διαζόμενων παρεμβάσεων στον ορεινό 
όγκο των Αγράφων με σκοπό την προστα-
σία του φυσικού αποθέματος της περιο-
χής προς όφελος των κατοίκων και των 
μελλοντικών γενεών.

Η εκμετάλλευση του ενεργειακού 
δυναμικού του ανέμου και των υδάτων 
με κατασκευές δυσανάλογων διαστάσε-
ων ως προς το φυσικό περιβάλλον για το 
οποίο προορίζονται και χωρίς τον υπολο-
γισμό των συσσωρευτικών επιδράσεών 
τους, χαρακτηρίζονται «βιομηχανικές 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» (ΒΑΠΕ). 
Αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την μόνιμη 
αλλοίωση και καταστροφή της ευαίσθη-
της και μοναδικής περιβαλλοντικά περι-
οχής των Αγράφων και γενικότερα της 
Νότιας Πίνδου, κάτι που είναι ενάντια 
στην μεγαλύτερη μερίδα της κοινής γνώ-
μης και ενάντια στην κοινή λογική. Στην 
πράξη αποδεικνύεται ότι μέχρι τώρα η 
προώθηση των ΒΑΠΕ έχει γίνει χωρίς 
την προηγούμενη κατάλληλη και έγκυρη 
ενημέρωση 
των τοπικών 
κοινωνιών ή 
και ενάντια 
στην ελεύθε-
ρη βούλησή 
τους.

Η σχεδιαζόμενη κατασκευή ΒΑΠΕ 
σε όλον τον ορεινό όγκο και σε όλα τα πο-
τάμια της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα:

● Την παραχώρηση της χρήσης δημό-
σιας γης και νερού προς όφελος κάθε εί-
δους οικονομικών συμφερόντων με ταυ-
τόχρονη στέρηση ή περιορισμό χρήσης 
τους από τους πολίτες, χωρίς πραγματικό 
όφελος γι’ αυτούς αλλά ούτε για την εθνι-
κή οικονομία ή το περιβάλλον.

● Την μόνιμη αλλοίωση του τοπίου 
που μετατρέπεται σε αισθητικό και περι-
βαλλοντικό έκτρωμα τόσο από τις κατα-
σκευές όσο και από τα συνοδευτικά έργα 
(τεράστιοι δρόμοι, ισοπέδωση των κο-
ρυφογραμμών, κλπ), την δημιουργία μη 
αναστρέψιμης κατάστασης στις λεκάνες 
απορροής ρεμάτων και ποταμών.

● Την ακύρωση κάθε άλλης μελλο-
ντικής προοπτικής για εκμετάλλευση του 
ορεινού όγκου για δραστηριότητες που 
μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονο-
μία με άμεσο όφελος των κατοίκων, όπως 
ο εναλλακτικός, ήπιος τουρισμός και 
αγροτουρισμός (πεζοπορία - ορειβασία), 
η κτηνοτροφία με την ελεύθερη παρα-
δοσιακή μορφή, το παραδοσιακό κυνήγι 

- ψάρεμα, κλπ.
● Την έκθεση των δασικών οικοσυ-

στημάτων σε καταστροφικούς κινδύνους 
όπως οι πυρκαγιές που προκαλούνται από 
βλάβες και αστοχίες των ανεμογεννητρι-
ών, τις αλλοιώσεις που συνεπάγεται η 
χωρίς δυνατότητα επανάκαμψης αποψί-
λωση, κυρίως στο αλπικό τμήμα.

● Την περαιτέρω υποβάθμιση των 
δασικών οικοσυστημάτων με ασφυκτική 
πίεση στους τελευταίους πληθυσμούς 
άγριας πανίδας και ιχθυοπανίδας.

Ζητάμε:
● Την έκδοση υπουργικής απόφασης 

αναστολής των προτεινόμενων έργων που 
βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης 
όσο και αυτών που βρίσκονται σε φάση 
κατασκευής για όλη στην υψηλού περι-
βαλλοντικού ενδιαφέροντος περιοχή των 
Αγράφων και γενικότερα της νότιας Πίν-
δου. Οι επεμβάσεις αυτές αποδεδειγμένα 
βλάπτουν το περιβάλλον και τα έννομα 
συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής.

● Η πολιτεία να αφουγκραστεί την 
αγωνία αλλά και τη βούληση των τοπικών 
κοινωνιών (μετά από έγκυρη ενημέρωση 
με ευθύνη της) και να προβεί ΑΜΕΣΑ σε 
τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η 

οποία, όπως ισχύει σήμερα, προωθεί φα-
νερά σχέδια εκποίησης της γης και του 
υδάτινου πλούτου της πατρίδας μας αλλά 
και καταστρέφει το φυσικό μας περιβάλ-
λον, προς όφελος ιδιωτικών συμφερό-
ντων, αγνοώντας τη βούληση των τοπι-
κών κοινωνιών.

● Την ανακήρυξη της περιοχής των 
Αγράφων και της νότια Πίνδου γενικό-
τερα, ως περιοχή ελεύθερη από «Βιομη-
χανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 
πάνω από το δασοόριο των 800 μέτρων, 
ώστε να καταστεί πόλος έλξης για ένα με-
γάλο ρεύμα τουριστών που αναζητούν πε-
ριοχές αναλλοίωτου, ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, οι οποίες δεν έχουν αλλοιωθεί 
από Βιομηχανικές παρεμβάσεις.

● Την αλλαγή του ειδικού χωροταξι-
κού πλαισίου που εντάσσει αυθαίρετα τον 
ορεινό όγκο της περιοχής των Αγράφων 
σε περιοχή αιολικής προτεραιότητας.

● Πλήρεις περιβαλλοντικές μελέτες 
από ανεξάρτητους οργανισμούς. Σχετικά 
επισημαίνεται ότι μελέτες που έχουν συ-
νταχθεί από ιδιώτες και λήφθηκαν υπόψη 
για την έκδοση αντίστοιχων αδειών, περι-
έχουν στοιχεία που καλύπτουν μόνο τους 
σκοπούς των προτεινόμενων έργων, που 
σήμερα δεν αντιστοιχούν στην πραγματι-
κότητα ή έχουν «δανειστεί» τέτοια στοι-
χεία από περιοχές διαφορετικές αυτών 

της κατασκευής 
των έργων, με ότι 
αυτό συνεπάγεται 
για τον κίνδυνο 
διατάραξης του 
οικοσυστήματος 
και του φυσικού 

περιβάλλοντος στις περιοχές των έργων.
● Την εκπόνηση διαχειριστικών σχε-

δίων για τις λεκάνες απορροής ποταμών 
και ορεινών ρεμάτων με εκτίμηση της 
δυνατότητας φέρουσας ικανότητας των 
περιοχών για παραγωγή ενέργειας.

● Την προώθηση μικρής κλίμακας 
Α.Π.Ε στον ορεινό όγκο, με εκμετάλ-
λευση πέραν των άλλων και της ηλιακής 
ενέργειας στις στέγες των οικοδομών, για 
αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση γε-
ωργοκτηνοτροφικών μονάδων ή μονάδων 
τουρισμού, με την παραγόμενη ενέργεια 
που δεν χρησιμοποιείται να διοχετεύεται 
στην ΔΕΗ.

● Την κατασκευή αιολικών πάρκων 
και άλλων ΒΑΠΕ με κατασκευές μεγά-
λου μεγέθους, μόνο σε περιοχές της πε-
δινής ζώνης και μέχρι το δασοόριο των 
800 μέτρων, κατά μήκος των εθνικών και 
επαρχιακών οδών και εκμετάλλευση πε-
ριοχών που έχουν ήδη ανθρωπογενές χα-
ρακτήρα κάτι το οποίο γίνεται με επιτυχία 
σε άλλες χώρες.

● Τον συνυπολογισμό της παραγό-
μενης ενέργειας από όλα τα υπάρχοντα 
μεγάλα υδροηλεκτρικά για την επίτευξη 
των στόχων 20-20-20 για τις ΑΠΕ, όπως 
γίνεται σε όλη την Ευρώπη, και ως εκ 
τούτου κατάργηση όλων των επιχορηγή-
σεων στην κατασκευή και παραγωγή ηλε-
κτρικού ρεύματος από ΒΑΠΕ.

Τα μέλη που απαρτίζουν το «Δίκτυο 
φορέων και πολιτών για την προστασία 
των Αγράφων»:
● Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρ-
δίτσας (ΕΟΣΚ)
● Κυνηγητικός Σύλλογος Καρδίτσας
● Σύλλογος Δασολόγων Νομού Καρδί-
τσας
● Οικόσφαιρα (Κίνηση για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον)
● Σπηλαιολογικός Όμιλος Καρδίτσας 
(ΣΟΚ)
● Σκοπευτικός Όμιλος Καρδίτσας
● Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαράντου
● Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλο-
γος Νεράϊδας
● Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρανταπόρου
● Πολιτιστικός Σύλλογος Μολόχας
● Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου
● Λαογραφικός Αρχαιολογικός Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Οξυάς
 ● Κίνηση Πολιτών Καρδίτσας

«Δίκτυο Φορέων και Πολιτών  για την προστασία των Αγράφων»
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
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Eφυγε από κοντά μας στα 
μέσα Νοεμβρίου, ταλαι-
πωρημένη από πολλά 

προβλήματα υγείας που αντιμε-
τώπιζε, η αγαπητή μας Βιργινία 
Νικολάου από το Καροπλέσι, 
συμπεθέρα της κυρα-Μερόπης, 
που τα τελευταία χρόνια έμενε 
στο χωριό μας. 

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και 
έκανε οικογένεια στο Καροπλέ-
σι, με τον σύζυγό της αείμνηστο 
Ευθύμιο «Θύμιο» Νικολάου, 
αποκτώντας μία κόρη την Ζωή. 
Καθώς πέθανε ο σύζυγός της 
ήρθε και έμενε στο χωριό μας, 
τη Νεράϊδα κοντά στην κόρη της 

Ζωή που είναι παντρεμένη με 
τον γιό της κυρά Μερόπης τον 
Γιάννη και έχουν το μεγάλο κα-
φενείο του χωριού μας. 

Γονείς της ήταν η Γιαννούλα 
Βάγια και ο Αντώνης Παπακώ-
στας (εκ Καροπλεσίου και οι 
δύο) που είχαν επτά παιδιά. Την 
Βιργινία, την Παναγιώτα, τον 
Σπύρο, τον Ηλία (που δεν ζούν 
πλέον) και την Ελένη, την Κω-
σταντία και την Παρασκευή που 
είναι εν ζωή παντρεμένες στην 
Αθήνα.

Θα την θυμόμαστε πάντα για-
τί ήταν καλός άνθρωπος, εργατι-
κή, νοικοκυρά, φιλότιμη, φιλό-
ξενη, πάντα με το χαμόγελο και 
τον καλό λόγο. 

Η κηδεία της έγινε στο Καρο-
πλέσι.  Αιωνία η μνήμη της.

Με θλίψη αποχαιρετί-
σαμε την Πέμπτη 1 
Οκτωβρίου τον αγα-

πημένο φίλο και συγχωριανό 
μας Σεραφείμ Παπαδάκη. Ο 
Σεραφείμ, γιός του Ηλία και της 
Ασπασίας Παπαδάκη γεννήθηκε 
το 1944 στο Σαράντάπορο. 

Αγωνίστηκε πάντα με το χα-
μόγελο να αντεπεξέλθει στις δυ-
σκολίες της ζωής με μια άρρω-
στη αδελφή την Κωνσταντία και 
με την αγαπημένη μας σύζυγό 
του Ελένη που χτυπήθηκε πολύ 

νωρίς από ανίατη ασθένεια. 
Παρ’ όλα αυτά δεν έχασε ποτέ το 

κουράγιο του στηριζόμενος από 
τα δύο του παιδιά την Άσπα και 
τον Ηλία.

Ο Σεραφείμ διατέλεσε και μέ-
λος του διοικητικού συμβουλίου 
του συλλόγου μας με πάντα μια 
ιδιαίτερη αγάπη για το χωριό 
μας. 

Εκφράζουμε τα βαθιά μας 
συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του.  

ΤΟ Δ. Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΠΟΔΗΜΩΝ  

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

Eφυγε από κοντά μας 
στα μέσα Οκτωβρίου, 
ταλαιπωρημένος από 

πολλά προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπιζε, ο χωριανός μας 
Νίκος Ζήσης από το Μεγαλάκ-
κο.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον 
συνοικισμό Μεγαλάκκο της Κοι-
νότητάς μας Νεράϊδας. Πατέρας 
του Νίκου ήταν ο Δημήτριος Ζή-
σης και παππούς του ο Γιώργος 
Ζήσης. Ο προπάππος τους, (που 
κατά πάσα πιθανότητα λέγονταν 
Γρηγόρης), έφυγε από τη Σπινά-
σα και πήγε στα εύφορα χωρά-
φια του στο Μεγαλάκκο, όπου 
έκανε εκεί οικογένεια και είναι ο 
γενάρχης του ενός κλάδου (των 

«Γληγορέων») από το γενεαλο-
γικό δέντρο του επωνύμου Ζήση 
στο Μεγαλάκκο.

Ο Γιώργος Ζήσης είχε παιδιά 
τον Στέφανο (που παντρεύτη-
κε την Δήμητρα Ανυφαντή και 
ήρθε στη Νεράϊδα όπου έκανε 

οικογένεια), τον Χρυσόστομο 
(που έκανε οικογένεια στο Με-
γαλάκκο), τον Δημήτρη (πατέρα 
του Νίκου που έφυγε τώρα), τον 
Νίκο, τον Κώστα (που σκοτώθη-
κε σε πόλεμο) και δύο κόρες (η 
μια παντρεύτηκε στα Γιαννουσέ-
ϊκα και η άλλη στο Νεοχώρι). 

Ο Νίκος ήταν φύλακας φυ-
λακών, στην αρχή στην Κασ-
σαβέτεια Βόλου και μετά στον 
Κορυδαλλό απ’ όπου και πήρε 
σύνταξη. 

Με την σύζυγό του Βασιλική 
Μπακογιώργου από την Κορί-
τσα Κλειτσού απέκτησαν δύο 
αγόρια, τον Δημήτρη και τον 
Θανάση. 

Θα τον θυμόμαστε πάντα για-
τί ήταν καλός άνθρωπος, ήρεμων 
τόνων, πάντα με το χαμόγελο και 
τον καλό λόγο.

Η κηδεία έγινε στο Νεκροτα-
φείο του Κόκκινου Μύλου, στην 
Αθήνα.

Αιωνία η μνήμη του. 

Έφυγαν από κοντά μας
 Βιργινία Νικολάου

 Σεραφείμ Παπαδάκης

 Νίκος Δ. Ζήσης 

Κτηνοτροφικά & Τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ 

Τηλ. 697 3501191 

Με τον Δήμαρχο Καρδί-
τσας κ. Αλεξάκο και 

τον αρμόδιο της περιοχής 
μας αντιδήμαρχο κ. Καπρά-
να, συναντήθηκε την Πέμπτη 
29.10.2015, Επιτροπή κατοί-
κων του χωριού μας, αποτε-
λούμενη από τον πρόεδρο της 
Κοινότητάς μας Λάμπρο Γάκη, 
τον εφημέριο των Ενοριών της 
Κοινότητάς μας παπα-Σωτήρη 
Μπαλτή, τον πρώην πρόεδρο 
της Κοινότητάς μας Δημήτρη 
Μπαλτή, τον Γιώργο Καφα-
ντάρη και τον Θεόδωρο Σπι-
νάσα. Της συνάντησης αυτής 
προηγήθηκε η κατάθεση του 
εγγράφου με τις υπογραφές 
που θα βρείτε σε άλλη σελίδα.

Τέθηκαν τα εξής προβλήματα 
και πήραμε τις εξής απαντήσεις:

Δρόμος προς Νεκροταφείο: 
ζητήσαμε την επείγουσα χαλικό-
στρωση του δρόμου αυτού κα-
θώς όλοι ξέρουμε την αθλία του 
κατάσταση. Ο κ. Δήμαρχος μας 
είπε πως θα αναθέσει σύντομα 
σε ιδιώτη να έρθει με φορτηγό 
& φορτωτή να ρίξει χαλίκι στο 
δρόμο και μετά θα έρθει το γκρέ-
ϊντερ να το στρώσει καλά και να 
διαμορφώσει και αυλάκι για τα 
όμβρια. Αυτό μας είπε θα γίνει 
άμεσα αυτές τις μέρες. 

Ανεπιτήρητα βοοειδή: ζη-
τήσαμε να δώσει λύση ο δήμος 
στην πληγή αυτή του τόπου μας 
εφαρμόζοντας τον νόμο. Ο κ. 
Δήμαρχος μας είπε πως αυτή τη 
στιγμή δεν μπορούν να το κά-
νουν γιατί δεν έχουν την οικονο-
μική δυνατότητα. Εμείς θα συ-
νεχίζουμε να το ζητάμε συνεχώς 
μέχρι να το κάνουν. 

Δρόμος για Μοναστήρι: ζη-
τήσαμε να ξεβουλώσουν τα τε-
χνικά στα προσήλια και να πέσει 

χαλίκι στα νεροφαγώματα. Ο κ. 
Δήμαρχος μας είπε πως ο δρόμος 
αυτός δεν είναι αρμοδιότητας 
δήμου αλλά της Νομαρχίας και 
να το ζητήσουμε από εκεί.

Θολό νερό ύδρευσης: πήρα-
με την υπόσχεση πως θα έρθει 
(αόριστα) συνεργείο να φτιάξει 
τις βλάβες που το προκαλούν.

Καμένες λάμπες δρόμων: 
μας είπαν πως έχουν εξασφαλί-
σει μερικές και θα έρθει (αόρι-
στα) ο ηλεκτρολόγος να τις βά-
λει.

Σπασμένα κεραμίδια σε 
Σχολείο και Ιατρείο: μας είπαν 
πως θα έρθει (αόριστα) συνερ-
γείο να τα φτιάξει.

Παιδική Χαρά στο Σχολείο: 
μείναμε στη διαπίστωση πως τα 
περισσότερα όργανα είναι χαλα-
σμένα.

Νερό από Πλατανόρεμα: 
μας είπαν πως με την τελευ-
ταία απόφαση του δικαστηρίου 
το θέμα είναι διοικητικό και θα 
φροντίσει (αόριστα) για την εξέ-
λιξή του ο δήμος. 

Αυλάκια επαρχιακού δρό-
μου καθάρισμα: ζητήσαμε το 
γκρέϊντερ μια φορά το μήνα να 
καθαρίζει καλά τα αυλάκια του 
δρόμου Καρδίτσα – Νεράϊδα 
ώστε αυτά να μαζεύουν τα νερά. 
Μας είπαν πως είναι θέμα Νο-
μαρχίας η οποία έχει μόνο ένα 
γκρέϊντερ για όλο το νομό Καρ-
δίτσας και αυτό μπορεί να καθα-
ρίζει μόνο τις πέτρες.

Αυτά ήταν σε γενικές γραμ-
μές τα ζητήματα που τέθηκαν 
και όπως βλέπετε λάβαμε μόνο 
μία συγκεκριμένη δέσμευση πως 
σύντομα θα στρωθεί ο δρόμος 
προς Νεκροταφείο. Μένει να το 
δούμε να γίνεται πράξη.

Νεράϊδα 10.11.15

Επιτροπή κατοίκων Νεράϊδας 
συναντήθηκε με τον Δήμαρχο

 ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΗΛΊΑΣ ΤΟΥ ΓΈΩΡΓΊΟΥ
Έπιμελητής Α’ της 1ης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου

ΒΛΟΥΧΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ ΦΊΛΊΩ (ΣΥΖ. ΓΈΩΡΓΊΟΥ)
Έιδικός Καρδιολόγος

Διεύθυνση Ίατρείου της  Γκλαβάνη 89 – Βόλος
Τηλ. 2421 0 31511

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). 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Στρατιωτικός Ιατρός 

Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

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

Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Τ Ο Π Ι Ν  Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ 

Αθήνα: Φειδιππίδου 8 / Τηλ. : 210 7714391
Καρδίτσα: Γρ. Λαμπράκη 17 / Τηλ. 2441 0 73736 
Κιν. : 694 4771555 Email: k_woulis@yahoo.com 

* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.

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

Κρασ ι ά  Καραβάνα
Κρασ ί  (Ρο ζ έ ,  Λε υκό ,  Κόκκ ι ν ο )  &  τσ ίπο υρο ,  

π αρα γωγή ς  μα ς ,  από  τ ο  Βελέσ ι

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ
Τ η λ .  2 1 0  9 7 1 9 4 9 1  ( Η λ ι ο ύ π ο λ η )  Κ ι ν .  6 9 7  6 8 1 1 8 5 0

Τ η λ .  2 4 4 1  0  6 9 4 9 5  ( Δ α φ ν ο σ π η λ ι ά )
E m a i l :  K r a s i a k a r a v a n a @ h o t m a i l . g r

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ 

Μαρία Ηλ. Γιαννέλου 
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α. Π. Θ. 

Μεταπτυχιακές σπουδές Ε. Α. Π. 

Δημ. Λάππα 97 – Καρδίτσα 
Τηλ.: 2441 0 80660 Κιν.: 694 5072445

e-mail: mariagiannelou@yahoo.gr 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ένισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ.
ΤΉΛΈΦΩΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

Καλόν είναι να 
προσέχουμε… 
Παρακαλούνται οι κάτοικοι 
της Τοπικής Κοινότητάς μας 
Νεράϊδας όπως: 
● Να προσέχουμε πως πε-
τάμε τα σκουπίδια μας. Δεν 
πρέπει να ρίχνουμε στους 
κάδους μπάζα. Επίσης συ-
σκευάζουμε καλά τα σκου-
πίδια (δένουμε την πλαστική 
σακκούλα) και μετά την πε-
τάμε με προσοχή και πάντα 
μέσα στον κάδο. 
● Δεν πετάμε ποτέ και τίπο-
τα στα ρέματα του χωριού. 
Οτιδήποτε έχουμε για πέτα-
μα τα βγάζουμε στο δρόμο 
για να τα πάρουν. 
● Να διατηρούμε καθαρό το 
Νεκροταφείο. Δεν πετάμε 
τα άδεια πλαστικά μπου-
κάλια 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 πλα-
τεία τακτικά για να διατηρη-
θεί αλλιώς θα το πάρουν. 
● Να προσέχουμε τα φρεά-
τια των ομβρίων. Να δια-
τηρούμε τις σκάρες καθαρές 
ώστε να πέφτουν μέσα τα 
νερά. 
● Στις μετακινήσεις μας για 
Καρδίτσα να προτιμάμε το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αν 
θέλουμε να διατηρηθούν τα 
δρομολόγια πρέπει να ανε-
βαινοκατεβαίνουμε στην 
Καρδίτσα με το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ και μόνο μ’ αυτό! 
Τα παραπάνω αφορούν 
όλους τους οικισμούς μας.

Εξηγήσεις από το ταχυδρομείο της περιοχής σας 
για τη μη λήψη της εφημερίδας 

Παράπονα κάνουν πολλοί συνδρομητές μας που ενώ πλήρω-
σαν τη συνδρομή τους δεν λαβαίνουν εφημερίδα. Πρόβλημα 
υπάρχει σε πολλές περιοχές της Αθήνας (Βύρωνα, Παγκράτι, 

Κηφισιά, Κορωπί κ.λ.π.) αλλά και σε άλλες πόλεις (Θεσ/νίκη, Λάρισα, 
Σέρρες κ.λ.π.). Προφανώς αυτό οφείλεται στη διάλυση των δημοσί-
ων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επί μνημονίων. Ενημερώνουμε πως 
εμείς στέλνουμε κανονικά εφημερίδα σε όλους όσους έχουν πληρώσει. 
Από τα ΕΛΤΑ, Καισαριανής πλέον, ταχυδρομούνται κανονικά όλες οι 
εφημερίδες των συνδρομητών και με δυσβάσταχτα ταχυδρομικά τέλη  
Χρυσοπληρώνουμε την κάθε εφημερίδα και απαιτούμε αυτή να πηγαί-
νει στον παραλήπτη της. Όταν δεν λαβαίνετε την εφημερίδα να κάνετε 
παράπονα στο ταχυδρομείο της περιοχής σας.

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  
για αιμοδοσία 

Παρακαλούμε, όποιος έχει 
κατά καιρούς επωφεληθεί 
και χρησιμοποιήσει την 
τράπεζα αίματος του χωριού 
μας, θα ήταν σωστό να 
αποκαταστήσει άμεσα τις 
φιάλες που δανείστηκε, διότι 
πρέπει να εξυπηρετηθούν και 
άλλοι συγχωριανοί μας. 

Υπεύθυνος αιμοδοσίας: 
Γιαννουσάς Δημήτριος

Η Ιστοσελίδα μας  
www.neraida-dolopwn.com

Ενημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς μας ότι 
στην εμπλουτισμένη ιστοσελίδα του χωριού μας  
“www.neraida-dolopwn.com” θα βρούν τα εξής:
● Στη σελίδα «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ» , αναρτήθηκαν πάνω από 
2.000 φωτογραφίες, κατά ενότητα, σε φακέλους, που θα 
βρείτε σε πίνακα. Κάτω από τον πίνακα θα βρείτε ωραιότα-
τη Ψηφιακή Περιή-
γηση στο χωριό μας. 
Στον πίνακα αυτό θα 
βρείτε και τα «Ηχη-
τικά Ντοκουμέντα» 
καθώς και τα τέσ-
σερα (4) βιντεάκια 
(slideshow).
● Στη σελίδα «ΝΕΑ-
ΑΡΧΕΙΟ» θα βρείτε 
κάτω αριστερά τον 
χάρτη της περιοχής 
του χωριού μας, από 
το Γρεβενοδιάσελο μέχρι Κύφου – Μπέσια, με σημειωμένα 
πάνω όλα τα ονόματα των τοποθεσιών, όπως και το τοπογρα-
φικό σχέδιο με τα σπίτια του χωριού μας. Εκεί επίσης αν κάνε-
τε διπλό κλίκ πάνω στην αεροφωτογραφία θα δείτε τα σπίτια 
του χωριού μας σε τεράστια εικόνα υψηλής ανάλυσης.
● Στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ» θα βρείτε όλα τα γνωστά ως σήμερα 
ιστορικά στοιχεία του χωριού μας, τα οποία  συνεχώς  ανανε-
ώνονται  και  εμπλουτίζονται.
● Στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ» θα βρείτε τον καιρό στο χωριό 
τώρα, με 7ήμερη πρόγνωση από το «Freemeteo», χάρτες του 
χωριού – περιοχής μας καθώς και δορυφορικό χάρτη πολύ κα-
θαρής εικόνας που μπορείτε να τον αυξομειώσετε όσο θέλετε. 
Στον καιρό και στο Facebook μπορείτε να μπαίνετε από κάθε 
σελίδα από τα σχετικά εικονίδια κάτω δεξιά.
● Στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» αναρτήθηκε όπως κάθε τρίμη-
νο, το νέο 133 τεύχος της εφημερίδας μας. Με το τεύχος αυτό 
συμπληρώθηκαν ήδη 31 τεύχη (496 σελίδες ύλη!) που είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.
● Όλα τα προαναφερόμενα τα δίνουμε και τα ανεβάζει ο αγα-
πητός μας Νίκος Κοσμόπουλος (γιός της Μαρίας και εγγονός 
του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα) και τον ευχαριστούμε 
θερμά που κατασκεύασε και συντηρεί την ωραιότατη αυτή 
ιστοσελίδα αφιλοκερδώς.
● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας μέχρι και τον Δεκέμβριο 
ξεπέρασαν τους 47.000. Στις 5.12.15 ήταν ακριβώς 47.035…

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Μολόχας 
Ο Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού, της Μολόχας Ηλίας 
Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους τους 
συγχωριανούς του της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας αλλά 
και σε όλους τους συμπατριώτες των γύρω χωριών, καλά 
Χριστούγεννα και με υγεία και ευτυχία ο Καινούργιος 
Χρόνος 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ 
Ηλίας Ζυγούρης

Ευχές από Σύλλογο Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Σαρανταπόρου – 
Μεγαλάκκου της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας, εύχονται μέσω 
της εφημερίδας μας σε όλους «καλά Χριστούγεννα και με υγεία και 
ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος 2016». Με την ευκαιρία ενημερώνει 
πως στις 13 Δεκεμβρίου 2015, θα γίνει η Γεν. Συνέλευση του 
Συλλόγου, όπου θα αποφασιστεί και το πότε θα γίνει η κοπή της πίτας, 
για την οποία η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικώς. 

Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεχώς  βλάβες στα σταθερά τηλέφωνα 
και τις τηλεοράσεις στα χωριά μας 

Στα σταθερά τηλέφωνα αν και το δίκτυο είναι ασύρματο έχουμε συνε-
χώς  βλάβες…      Η  βλάβη είναι πάντα ίδια, στην αρχή για δυό μέρες 
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούγονται θόρυβοι «κράκ-κράκ»  

και μετά κόβονται εντελώς και πρέπει να έρθει το συνεργείο για επισκευή. 
Γίνονται για μερικές μέρες και μετά πάλι τα ίδια… Ενδεικτικά αναφέρου-
με πως τα τηλέφωνα ήταν χαλασμένα 4 μέρες στις αρχές Οκτωβρίου, από 
4.10.15 έως Πέμπτη 8.10.15, αλλά και άλλες φορές συχνά η επικοινωνία 
είναι δύσκολη με θορύβους έως αδύνατη… Μήπως κάποιο μηχάνημα θέλει 
αντικατάσταση…??? 
    Στις ψηφιακές  πλέον  τηλεοράσεις  τα κανάλια… άλλοτε δείχνουν κα-
νονικά και άλλοτε   χάνονται… Όλοι έδωσαν τόσα χρήματα  και  αντικατέ-
στησαν τους δέκτες από αναλογικούς σε ψηφιακούς… αλλά τα πράγματα 
είναι συχνά χειρότερα από πρίν… Μήπως κάποιο μηχάνημα στον αναμετα-
δότη θέλει αλλαγή…???

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Νεράϊδας
Εύχομαι ολόψυχα για τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων υγεία 
και δύναμη, για να περάσουμε την στενωπό των δυσκολιών 
που διέρχεται η χώρα μας, η Κοινότητα μας, και όλοι μας. Η 
γέννηση του Κυρίου να γίνει προάγγελος για καλύτερες μέρες, 
για την αναγέννηση όλων μας. Καλά Χριστούγεννα και καλή 
χρονιά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Λάμπρος Θ. Γάκης

Ευχές από Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας 
μας σε όλους «καλά Χριστούγεννα και με υγεία και ευτυχία 
ο Καινούργιος Χρόνος 2016».

Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

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.


