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TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Σημαντικότατο ιστορικό στοιχείο του Μοναστηριού 
μας, και του χωριού μας φυσικά, βρήκαμε ψάχνοντας στα 
αρχεία. Την είδηση αναφέραμε στο φύλλο 122 / Μάρτιος 
2013, και τώρα το παρουσιάζουμε αναλυτικά. Δείτε τι γρά-
φουν οι 180 σελίδες του. 

Αναλυτική παρουσίαση στις σελίδες 6 και 7.

Πρόθεση του έτους 1830
Της Ι.M. Σπινάσας «Γεννήσεως Θεοτόκου»
Το παλιότερο βιβλίο του Μοναστηριού μας, του 

χωριού μας και της περιοχής μας 

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
Έτοιμο για άσφαλτο το  
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα…
σε αθλία κατάσταση το  
τμήμα Νεράϊδα - Μοναστήρι

● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Οι νέοι εργολάβοι 
είναι έτοιμοι να ρίξουν την άσφαλτο. Πρίν 
από αυτό επειγόντως πρέπει να μετατοπιστεί 
ο αγωγός ύδρευσης από Πλατανόρεμα και 
να γίνουν τεχνικά για τα όμβρια πάνω απ’ το 
χωριό.
● Νεράϊδα – Μοναστήρι: Να συντηρηθεί 
– βελτιωθεί ο δρόμος και να ξεβουλώσουν 
επειγόντως τα τεχνικά του. Αυτή τη στιγμή 
δεν μπορεί να περάσει εκεί Ι. Χ. αυτοκίνητο. 
Όλος ο κόσμος είναι εξοργισμένος.

Περισσότερα στη σελίδα 4.

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
Τελείωσαν οι μελέτες  
 της Γέφυρας Μέγδοβα
Εξελίξεις στον Παραμεγδόβιο

Ευχάριστες και σημαντικότατες εξελίξεις 
είχαμε το χειμώνα αυτό για τον Παραμε-
γδόβιο. Τελείωσαν οι Μελέτες της Γέφυ-

ρας Μέγδοβα. Επιτέλους! Τώρα να πιέσουμε 
όλοι ώστε να μπεί σε πρόγραμμα χρηματο-
δότησης και να δημοπρατηθεί τάχιστα. Όπως 
ακριβώς έγινε η νέα γέφυρα Προδρόμου στον 
κάμπο που πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Ο παρα-
μεγδόβιος κόσμος (και όχι μόνο) θέλει επικοι-
νωνία!

Περισσότερα στη σελίδα 5.

Η Νομαρχία (Αντιπεριφέρεια) 
Καρδίτσας απάντησε στα  

ερωτήματα της εφημερίδας μας 

Απάντηση έγγραφη λάβαμε από την Περι-
φερειακή Ενότητα Καρδίτσας (ή Αντιπε-
ριφέρεια ή πρώην Νομαρχία) στα ερω-

τήματα της εφημερίδας μας για ζητήματα της 
περιοχής μας, αρμοδιότητάς της. Ευχαριστού-
με θερμά για την ενημέρωση και μέσα από την 
εφημερίδα μας. 
Αναλυτικά οι απαντήσεις στις μέσα σελίδες.

Ανεπιτήρητα βοοειδή: 
τα μάζεψαν οι ιδιοκτήτες τους 

λύθηκε το πρόβλημα

Οι κάτοικοι της Νεράϊδας ευχαριστούμε θερμά τους ιδι-
οκτήτες των ανεπιτήρητων βοοειδών που τα μάζεψαν, 
και φέτος το χειμώνα, για πρώτη φορά δεν υπήρχαν στο 
χωριό μας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά και τους αρμο-

δίους που φρόντισαν για να γίνει αυτό. Τα βοοειδή μαζεύτηκαν τις 
μέρες που κυκλοφόρησε το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας, στα μέσα Δεκεμβρίου 2015, και από τότε δεν ξαναφάνηκαν. 
Έτσι τα χωράφια μας είναι σήμερα χωρίς ζημιές, και μπορούμε να 
φυτέψουμε τα κηπευτικά μας εκεί, τα λιβάδια μας έβγαλαν χορ-
τάρι, που στα τέλη Μάη θα το κόψουμε για ζωοτροφή των οικό-
σιτων ζώων μας, και επιτέλους οι μόνιμοι κάτοικοι ησύχασαν από 
την πληγή αυτή. Χίλια μπράβο και θερμά ευχαριστώ σε όλους, ιδι-
οκτήτες και αρμοδίους. 
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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 Γέφυρα του δρόμου 
Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν 
λύση στο πρόβλημα με την τοποθέτηση 

– συναρμολόγηση της μεταλλικής γέφυ-
ρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοι-
μα τσιμεντένια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλ-
λακτικά και να στηθεί! Πολλοί λένε να πάμε με 
προσωπική εργασία και να τη φτιάξουμε μόνοι 
μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρει-
αζόμαστε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση! 
Καταλαβαίνετε; 

Περισσότερα στις μέσα σελίδες 

Το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας  
καθάρισαν χωριανοί μας

Χίλια μπράβο και θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας, στους 
5 χωριανούς μας (άντρες και γυναίκες), που πρόσφατα 
μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία και εθελοντική 

προσωπική εργασία καθάρισαν πολύ καλά εσωτερικά το Ια-
τρείο μας. Ενώ πρίν ήταν σε αθλία κατάσταση, σήμερα λάμπει 
από καθαριότητα. Απαίτηση όλων μας είναι οι αρμόδιοι εκλεγ-
μένοι μας, να φροντίσουν επειγόντως για την συντήρησή του 
εξωτερικά (στέγη, πατζούρια, τοίχοι κ.λ.π.). Και φυσικά για την 
επάνδρωσή του με Ιατρό, που διαμένοντας μόνιμα σε αυτό, να 
υπηρετεί εδώ την στρατιωτική του θητεία.        
Περισσότερα στις μέσα σελίδες

Κοπή πίτας  
των Συλλόγων μας 

Για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των Συλλό-
γων των χωριών μας που έγιναν το χειμώ-
να θα διαβάσετε στη σελίδα 8.

Ο Σύλλογος και 
η Εφημερίδα μας 
εύχονται στους 
απανταχού Νεραϊ-
διώτες και φίλους 
του χωριού και 
του Συλλόγου μας 

Καλή Ανάσταση

Βοηθήστε την Εφημερίδα μας
Εάν δεν λάβετε την εφημερίδα τον Ιού-

νιο… να ξέρετε πως δεν θα έχει βγεί, επειδή 
δεν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο για την 

έκδοση του φύλλου ποσό χρημάτων… γι’ 
αυτό όσοι ακόμα δεν έδωσαν την συνδρομή 
τους ας δώσουν χρήματα… αυτή τη στιγμή 
λείπει ένα ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί 
μέχρι τον Ιούνιο… βοηθήστε για να βγεί η 

εφημερίδα μας…!!

Ο χορός της Νεράϊδας 
το καλοκαίρι 

Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας, 
θα γίνει το καλοκαίρι, το Σάββατο 

13 Αυγούστου 2016, το βράδυ, στην κε-
ντρική πλατεία Νεράϊδας. 

Ο χορός του Σαρανταπόρου 
το καλοκαίρι 

Ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός του Συλ-
λόγου Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου, 
φέτος θα γίνει την Παρασκευή 12 Αυγού-
στου 2016, το βράδυ, στην πλατεία του 
Σαρανταπόρου.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Ξεκίνησε μια προσπάθεια στο χωριό μας 
για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
μας Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας, έχο-

ντας την ευθύνη γι’ αυτό ο αείμνηστος πλέον 
Τρύφωνας που φεύγοντας από κοντά μας άφη-
σε πίσω του κενό δυσαναπλήρωτο. Προς το 
παρόν όποιος θέλει να βοηθήσει ας απευθύνε-
ται στα μέλη των Δ. Σ. των δύο Συλλόγων μας. 
Αποφάσεις οριστικές γι’ αυτά θα παρθούν το 
Πάσχα. Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Σελίδες του παλιού βιβλίου του Μοναστηριού μας

  Ζημιές πάλι στις «Γούρνες», «Αγρομπλούλες» 
   & «Βερτσούλες» του επαρχιακού δρόμου μας

Το χειμώνα είχαμε δυστυχώς πάλι σε 3 
σημεία ζημιές του επαρχιακού δρόμου. 
Στις «Αγρομπλούλες» υποχώρησε πάλι το 

χαλικοστρωμένο οδόστρωμα. Το ίδιο και στη θέση 
«Γούρνες» όπου από το βουλωμένο αυλάκι τα νερά 
πήγαιναν όλα, το χειμώνα,      στο  προβληματικό 
σημείο. Στις «Βερτσούλες» χαρακώθηκε πάλι η 
άσφαλτος προς τη ράχη «Πατλί». Η Αντιπεριφέρεια 
(Νομαρχία) Καρδίτσας επισκευάζει προσωρινά τα 
σημεία. Το καλοκαίρι ελπίζουμε να λυθεί οριστικά το 
πρόβλημα με την σωστή επισκευή τους.



Ετος 1962... μπροστά 
στο σπίτι της οικογέ-
νειας του Αθανασίου 

(Νάσιου) Μπαλτή... όλη η 
οικογένεια την ημέρα των Βα-
ΐων... από αριστερά Κώστας 
Ι. Ζήσης... Γιαννούλα Ζήση... 
Χριστίδα Ζήση (δεν φαίνεται 
καλά το πρόσωπο)... Σοφία 
Ζήση - Μπαλτή... Ουρανία 
Αθ. Μπαλτή... Αθανάσιος Κ. 
Μπαλτής... Αντιγόνη Ζήση - 
Μπαλτή... Τούλα Η. Μητσά-
κη... Νίκος Β. Καραμέτος... 
Ταξιαρχία Μπαλτή - Καραμέ-
του... και μπροστά καθιστός ο 
Βάϊος Μπαλτής με τα ανήψια 
του Ευτέρπη και Βασίλη 
Καραμέτο... και μπροστά 
στον Νίκο το μικρό κοριτσάκι 
είναι η Ευθυμία της Χάϊδως 
και του Κώτσιου Καραμέτου... ο Σπύρος δεν φαίνεται γιατί είναι ο φωτογράφος... η φωτό γράφει από πίσω... 
«22-4-1962... Για ενθύμιον την ημέρα των Βαΐων... οι οικογένειες... Μπαλτή... Καραμέτου... Ζήση... και Ζήση» 
... (Η  φωτό  είναι αναρτημένη  στην  ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / φάκελος  Φωτ. 
Αρχ. οικογένειας παπα-Βάϊου Μπαλτή) / α. α. 1 από 100)

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ2 MAΡΤΙΟΣ 2016

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
Η Βασιλική Καστρίτση, εις μνήμην του αείμνηστου συζύγου της 
Τρύφωνα Καστρίτση, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.αποδ.51), 
για την ανακαίνιση της εκκλησίας μας των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ 

Δ. ΝΤΕΛΗΘΕΟΎ
 Ο Λουκάς Ντερέκας, 
προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αρ. απόδ. 622), 
εις μνήμην της Βασιλείου 
Δ. Ντεληθέου, υπέρ 
του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου 
Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΛΕΚΟΎ Η. ΣΠΑΝΟΎ
 Ο Χρυσόστομος Σπανός, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ. 
απόδ. 624), εις μνήμην του πατέρα του Αλέκου Σπανού, για την 
εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΩΝ 
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

 Ο Τρύφωνας Μονάντερος, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ, 
(αρ. απ. 43), εις μνήμην των γονέων του Βασιλικής και 
Γεωργίου Μονάντερου, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
Ναού του χωριού μας.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΤΑ “PALMIE BISTRO” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
 Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνωστών μας 
καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος από τη γειτονική 
μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 855), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – Δολόπων». 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΣΎΛΛΟΓΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
 Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, 
ιδιοκτήτης των γνωστών μας 
καταστημάτων “Palmie – 
bistro”, καταγόμενος από τη 
γειτονική μας Μαυρομμάτα 
(Έλσιανη), προσέφερε το ποσό 
των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 
016), στον Σύλλογο Αποδήμων 
Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την 
προσφορά.

 ΤΑ “HONDOS CENTER” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
 Οι Αδελφοί Χόντου, ιδιοκτήτες των γνωστών μας 
πολυκαταστημάτων “Hondos Center”, καταγόμενοι από το 
γειτονικό μας χωριό Άγραφα, προσέφεραν το ποσό των 150 
ευρώ (αριθ. απόδ. 928), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας – Δολόπων».
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 
ΚΑΠΟΙΑ ΣΎΝΔΡΟΜΗ

 Όποιος αναγνώστης της 
εφημερίδας μας, έδωσε 
συνδρομή 20 ευρώ, στη Μαρία 
Δ. Σπανού το φθινόπωρο, που 
δεν είχε μαζί της το μπλόκ για 
απόδειξη, και ξέχασε το όνομά 
του, ας μας πεί ποιός είναι, γιατί 
εμείς τον γράψαμε ως ανώνυμο 
με αρ. απόδ. 1033.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
 Η Βασιλική Κουσάνα του Χριστοδούλου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 44), εις μνήμην του Τρύφωνα Καστρίτση, 
για την ανακαίνιση της εκκλησίας μας των Αγ. Ταξιαρχών. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
 Στη μνήμη του Τρύφωνα Καστρίτση, κάποιος συγγενής του, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες της εκκλησίας 
μας, του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΎ
 Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. 
απόδ. 623), εις μνήμην της Μερόπης Ν. Καραμέτου, υπέρ του 
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
 Η Μαρία Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου χωριανού 
μας δικηγόρου Δημητρίου Παπαδόπουλου (εγγονού του θρυλικού 
Δημητρίου Παπαδόπουλου που διετέλεσε Δήμαρχος του τότε 
Δήμου μας Δολόπων τα έτη 1891 – 1895), προσέφερε το ποσό των 
150 ευρώ (μέσω του λογαριασμού μας στην τράπεζα, στις 11.1.16), 
για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις 
μνήμην του συζύγου της Δημητρίου Παπαδόπουλου. 
   Την ευχαριστούμε θερμά για τα μεγάλα ποσά που τακτικά 
προσφέρει για την εφημερίδα μας. Να είναι πάντα καλά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΠΎΡΟΎ ΔΗΜΟΎ
 Η οικογένεια Γιαννούλας και Νίκου Μακρή, προσέφερε το ποσό 
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 45), εις μνήμην του πατέρα τους Σπύρου 
Δήμου, για την ανακαίνιση της εκκλησίας μας των Αγ. Ταξιαρχών. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
 Η οικογένεια Μαρίας και Γιάννη Βαρελά, προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αρ. απόδ. 41), εις μνήμην του αδελφού τους Τρύφωνα 
Καστρίτση, για την ανακαίνιση της εκκλησίας μας των Αγ. Ταξιαρχών. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 Η Λαμπρινή Κόκκινου – Αγγελίδη, προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ, εις μνήμην του συζύγου της Γιάννη Αγγελίδη, για 
τις ανάγκες της εκκλησίας μας του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας. 
Το Σάββατο 27.2.16 μεταφέρθηκαν (από την Αθήνα), τα οστά 
του αείμνηστου Γιάννη Αγγελίδη, στο οστεοφυλάκιο Νεράϊδας. 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΠΎΡΟΎ ΔΗΜΟΎ
 Ο Σεραφείμ Καραμέτος του Χρήστου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 1031 από μπλόκ εφημερίδας), εις 
μνήμην του θείου του Σπύρου Δήμου, για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας μας των Αγ. Ταξιαρχών. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
 Ο Παυσανίας Αντωνίου, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ 
(αρ. απόδ. 42), εις μνήμην του Τρύφωνα Καστρίτση, για την 
ανακαίνιση της εκκλησίας μας των Αγ. Ταξιαρχών. 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
 Η Φρόσω και η Μαίρη Μπακόλα, προσέφεραν το ποσό των 
50 ευρώ (αρ. απόδ. 626), εις μνήμην του Τρύφωνα Καστρίτση, 
για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
 Ο Βασίλης Θάνος, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου Νεράϊδας, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 
136), εις μνήμην του Τρύφωνα Καστρίτση, για την εφημερίδα 
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Τα Χρονικά 
Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλο-
γος 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 Ανώνυμος, τα έδωσε στη Μαρία Σπανού το φθινόπωρο (1033) ...............20
2 Δήμου - Νικολάου Γεωργία του Σπ. από Αυστραλία (535) ........................50
3 Εμμανουήλ Βαγγέλης του Γιάννη (1032) ..................................................20
4 Θάνου Σωτηρία (927) ..............................................................................20
5 Καραβάνα - Θεοδωροπούλου Αναστασία (925) .......................................20
6 Καραβάνα - Σπαθάρου Ελισάβετ (926) ....................................................20
7 Καραβάνας Σεραφείμ (Μάκης) του Γεωργ. (629) .....................................20
8 Καραμέτος Δημήτριος από Αγ. Κων/νο (Λογ. Τράπ. 29.12.15) ..................20
9 Καραμέτος Ιωάννης από Αγ. Κων/νο (Λογ. Τράπ. 29.12.15) ......................20
10 Καραμέτος Παντελής από Αγ. Κων/νο (Λογ. Τράπ. 29.12.15) ....................20
11 Καραμέτος Σεραφείμ του Χρήστου (Λογ. Τράπ. 10.2.16) ..........................20
12 Κατσούλη - Μύταρου Μαρία (924) ..........................................................20
13 Κατσούλη Κατίνα του Λάμπρου (923) ......................................................20
14 Κατσούλης Κων/νος του Λάμπρου (922) ..................................................20
15 Κατσούλης Χριστόδουλος από Καναδά (Λογ. Τράπ. 14.12.15) ................100
16 Κιτσάκης Παναγιώτης (1030) ...................................................................50
17 Κούκου - Γιαννακάκου Βούλα του Σωτ. (534) ...........................................10
18 Κούκου - Γιαννακοπούλου Ελένη του Σωτ. (533) ......................................20
19 Κουλαρμάνης Φώτης από Κλειτσό (857) ..................................................20
20 Λιάπης Γεώργιος του Κων. (Λογ. Τράπ. 25.1.16) ....................................... 25
21 Λιάπης Κων/νος του Ηλία (915) ...............................................................30
22 Λυρίτσης Γεώργιος Ιερέας από Καλλίθηρο (Λογ. Τράπ. 19.1.16) ...............10
23 Μάνταλος Ιωάννης Ιερέας από Καρδίτσα (Λογ. Τράπ. 19.1.16) .................10
24 Μαργαρίτη - Ιωαννίδη Ελένη (919) .........................................................20
25 Μαργαρίτης Βαγγέλης (920).................................................................... 15
26 Μαργαρίτης Μανόλης (921) .................................................................... 15
27 Μονάντερος Τρύφωνας του Γεω. (853) ....................................................20
28 Μπαλτής Ηλίας του Σπύρου (Λογ. Τράπ. 18.3.16) .....................................50
29 Μπελίτσας Αθανάσιος του Γεω. (Λογ. Τράπ. 25.1.16) ................................ 25
30 Παπαγεωργίου Δημήτριος (Λογ. Τράπ. 29.1.16) .......................................10
31 Σδράκας Βάϊος σύζ. Όλγας Θώμου (627) ..................................................20
32 Σπανός Γεώργιος του Χαραλ. (628) ..........................................................20
33 Σπανού - Γρόσου Στέλλα του Ευαγγ. (625) ...............................................10
34 Τσιαμασιώτης Μπάμπης από Κλειτσό (630) .............................................20
35 Τσιτσιμπής Δημήτριος από Σουηδία (Λογ. Τράπ. 29.12.15) ......................50

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Παλιά φωτογραφία.. .πριν 54 χρόν ια



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Βασιλική και ο παπα-Δημήτρης 
Ζήσης, γυιός του αείμνηστου παπα-
Γιάννη Ζήση, (εγγονός του αείμνηστου 
Δημήτρη Ζήση από τον Μεγαλάκκο 
της Τ. Κ. Νεράϊδας), απέκτησαν κο-
ριτσάκι, το όγδοο (8) παιδί τους, την 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015, στο Ευ-
ηνοχώρι Μεσολογγίου όπου διαμένουν 
και είναι Εφημέριος ο παπα-Δημήτρης.

● Η Δέσποινα Φώτση και ο Ηλίας 
Κατσούλης του Γεωργίου, εγγονός 
του Ηλία και της Άννας Κατσούλη, 
απέκτησαν κοριτσάκι, την Δευτέρα 25 
Ιανουαρίου 2016, στη Λαμία, όπου και 
διαμένουν.

● Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και 
η Αναστασία Γρόσου, κόρη του Χρή-
στου και της Στέλλας Σπανού – Γρό-
σου, (εγγονή των αείμνηστων Μαρίας 
και Ευαγγέλου Σπανού), απέκτησαν 
αγοράκι, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 
2016, στην Αθήνα όπου και διαμένουν.

● Η Ευανθία, κόρη του Ηλία Κουσάνα 
και της αείμνηστης Αικατερίνης, και ο 
Κώστας Μονάντερος, γιός της Τασίας 
και του Δημήτρη Μονάντερου, απέκτη-
σαν κοριτσάκι (την τρίτη κόρη τους 
και το τέταρτο παιδί τους), την Παρα-
σκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, στην Καρ-
δίτσα, διαμένουν στη Νεράϊδα.

● Η Ευδοξία και ο Αλέξανδρος Σπα-
νός, γιός της Στέλλας και του Χρυσό-
στομου Σπανού, (εγγονός της Ελένης 
και του αείμνηστου Αλέκου Σπανού), 
απέκτησαν κοριτσάκι, το Σάββατο 19 
Φεβρουαρίου 2016, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν. 

● Ο Απόστολος Μαργαρίτης, γιός 
του Χρήστου και της Φωτεινής, και η 
Σοφία Καραβίδα από τον Ωρωπό, που 
διαμένουν στην Αταλάντη, απέκτησαν 
κοριτσάκι που γεννήθηκε στην Αθήνα 
στις 30 Ιουνίου 2015.

● Ο Σπύρος Μαργαρίτης, γιός του 
Χρήστου και της Φωτεινής, και η Πα-
ρασκευή Δράκου από την Αταλάντη, 
που διαμένουν στην Αθήνα, απέκτησαν 
αγόρι, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 
6 Δεκεμβρίου 2015. 

● Η Αριστέα και ο παπα-Θεόδωρος 
Ζήσης, γιός του αείμνηστου παπα-
Γιάννη Ζήση, (εγγονός του αείμνηστου 
Δημήτρη Ζήση από τον Μεγαλάκκο 
της Τ. Κ. Νεράϊδας), απέκτησαν κορι-
τσάκι, το πέμπτο (5) παιδί τους, την 
Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, στο Αιτωλικό 
όπου και διαμένουν και είναι Εφημέρι-
ος ο παπα-Θεόδωρος.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
● Η Όλγα και ο Γιάννης Καραμέτος, 
γιός της Βάϊας και του Αναστασίου 
(Τάσου) Καραμέτου, βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους (το δεύτερο παιδί τους) 
με το όνομα Δέσποινα – Βιργινία, την 
Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015, στην 
Καρδίτσα όπου και διαμένουν.

● Η Αναστασία και ο Απόστολος Σπα-
νός, γιός της Στέλλας και του Χρυσό-
στομου Σπανού, (εγγονός της Ελένης 
και του αείμνηστου Αλέκου Σπανού), 
βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα 
Χρυσόστομος, το Σάββατο 9 Ιανουα-
ρίου 2016, στον Άγιο Νικήτα Σερρών, 
διαμένουν στον Καρέα, στην Αθήνα.

● Ο Ηλίας Μπέλλος, γιός της Άννας 
και του Χρήστου Μπέλλου (εγγονός 
των αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη 
Μπέλλου), και η Ευγενία Μώλου, βά-
πτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους, με τα 
ονόματα Χρήστος και Θεοδωρής, την 
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, στον 
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου στο Καβούρι, στην 
Αθήνα. 

● Η Βασιλική και ο παπα-Δημήτρης 
Ζήσης, γυιός του αείμνηστου παπα-
Γιάννη Ζήση, (εγγονός του αείμνηστου 
Δημήτρη Ζήση από τον Μεγαλάκκο 
της Τ. Κ. Νεράϊδας), βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους, (το όγδοο (8) παιδί τους), 
με το όνομα Ευθυμία, το Σάββατο 20 
Φεβρουαρίου 2016, στην Αθήνα. Ο 
παπα-Δημήτρης είναι εφημέριος στο 
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου όπου και δι-
αμένουν.

● Ο Αθανάσιος και η Βασιλική Κα-
πνογιάννη – Δαβουδάνη, κόρη της 
Σπυριδούλας και εγγονή των αείμνη-
στων Βασιλικής και Τάκη Μητσάκη, 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το όνο-
μα Σταυριάνα, την Κυριακή 13 Μαρ-
τίου 2016, στον Ι. Ν. Τιμίου Σταυρού 
Φερών Έβρου, όπου και διαμένουν.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

● Ο Δημήτρης Θάνος, γιός της Μαρί-
ας και του Νικολάου Θάνου (εγγονός 
των αείμνηστων Μαρίας και Δημήτρη 
Θάνου), και η Σοφία Καπούλα με κα-
ταγωγή από τα Πετρίλια Καρδίτσας 
αρραβωνιάστηκαν την δεύτερη ημέρα 
των Χριστουγέννων στο Σχηματάρι. 
Ο Δημήτρης είναι καθηγητής βιολόγος 
σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου Κρήτης, 
όπως και η Σοφία, καθηγήτρια μαθη-
ματικός. 

Θερμά συγχαρητήρια και Καλά Στέφα-
να.

ΓΑΜΟΙ 

● Η Χριστίνα Γάκη, κόρη της Πα-
ναγιώτας (Νάγιας) και του Λάμπρου 
Γάκη (εγγονή της Γεωργίτσας και του 
αείμνηστου Θωμά Γάκη), και ο Γιάν-
νης Αυγουστινιάτος από την Αθήνα, 
παντρεύτηκαν την Πέμπτη 7 Ιανουαρί-
ου 2016, στην Καρδίτσα, στο Δημαρ-
χείο Καρδίτσας από τον Αντιδήμαρχο 
Γιάννη Γεννάδιο.

● Ο Ηλίας Μπέλλος, γιός της Άννας 
και του Χρήστου Μπέλλου (εγγονός 
των αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη 
Μπέλλου), και η Ευγενία Μώλου, πα-
ντρεύτηκαν την Κυριακή 14 Φεβρου-
αρίου 2016 και με θρησκευτικό γάμο, 
(με πολιτικό είχαν παντρευτεί τον Αύ-
γουστο 2014), στην Αθήνα, στον Ι. Ν. 
Αγ. Γεωργίου στο Καβούρι. 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο Ηλίας Βούλγαρης, σύζυ-
γος της Όλγας, (γιός των αείμνηστων 
Φωτεινής και Δημήτρη Βούλγαρη), και 
πατέρας της Μαρίνας, της Φωτεινής 
και του Δημήτρη (Τάκη), την Τετάρτη 
2 Δεκεμβρίου 2015, σε ηλικία 76 ετών, 
στα Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας, 

όπου έγινε και η κηδεία την επομένη.

● Πέθανε ο Αλέκος Σπανός, σύζυγος 
της Ελένης (γιός των αείμνηστων Βα-
σιλικής και Ηλία Σπανού), και πατέ-
ρας του Χρυσόστομου, του Νίκου, του 
Χρήστου, του Ηλία, της Βασιλικής, του 
Σωτήρη και της Ευαγγελίας, την Πέ-
μπτη 31 Δεκεμβρίου 2015, το βράδυ, 
σε ηλικία 84 ετών, στα Σαραντάπορα 
της Τ. Κ. Νεράϊδας, όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη, την Πρωτοχρονιά. 

● Πέθανε ο Τρύφωνας Καστρίτσης, 
σύζυγος της Βασιλικής (γιός των αεί-
μνηστων Αθηνάς και Δημητρίου Κα-
στρίτση), και πατέρας της Αθηνάς και 
του Κώστα, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 
2016, σε ηλικία 76 ετών, (γεννηθείς το 
1939), στην Αθήνα και η κηδεία έγινε 
την Κυριακή 3.1.16 στη Νεράϊδα.

● Πέθανε η Ζωή Βούλγαρη, σύζυγος 
του αείμνηστου Νίκου Βούλγαρη, και 
μητέρα της Μάρθας Βούλγαρη – Δημη-
τροπούλου, την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 
2016, σε ηλικία 98 ετών, στον Πλάτα-
νο της Τ. Κ. Κλειτσού, όπου ζούσε τα 
τελευταία χρόνια, με την οικογένεια 
της κόρης της, και έγινε η κηδεία της 
την Τρίτη το μεσημέρι, στο κοιμητήριο 
του Πλατάνου της Τ. Κ. Κλειτσού. 

● Πέθανε ο Σπύρος Δήμος, σύζυγος 
της αείμνηστης Ελένης, και πατέρας της 
Γιαννούλας (συζύγου Νίκου Μακρή), 
της Κωνσταντίας (είναι στην Αμερική), 
της Γεωργίας (είναι στην Αυστραλία) 
και της Φωτεινής (συζύγου Κώστα 
Βασιλάκη), την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 
2016, σε ηλικία 100 ετών, (γεννηθείς 
στις 13.11.1916), στο Μεγαλάκκο της 
Τ. Κ. Νεράϊδας όπου ζούσε με την οι-
κογένεια της κόρης του Γιαννούλας και 
του γαμπρού του Νίκου Μακρή. Η κη-
δεία του έγινε την Τετάρτη των Φώτων 
στο κοιμητήριο Μεγαλάκκου της Τ. Κ. 
Νεράϊδας.

● Πέθανε ο Βάϊος Κουτής, σύζυγος 
της Αποστολίας, (γιός των αείμνηστων 
Ελένης και Βαγγέλη Κουτή), και πατέ-
ρας του Βαγγέλη και του Αλέξανδρου, 
την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016, σε 
ηλικία 88 ετών, (γεννηθείς το 1928), 
στη Θεσσαλονίκη όπου διέμενε, και 
η κηδεία έγινε την επομένη (Σάββατο 
9.1.16) στη Θεσσαλονίκη. 

● Πέθανε η Μαριγούλα Χαλάτση – 
Μπρουζιώτη, σύζυγος του αείμνηστου 
Γεωργίου Μπρουζιώτη από το Νεοχώρι 
Νευρόπολης, (κόρη των αείμνηστων 
Πηνελόπης και Νίκου Δ. Χαλάτση), 
αδελφή των αείμνηστων Μένιου, Μή-
τσιου, Μερόπης κ.ά., και μητέρα της 
Ερμιόνης, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 
2016, σε ηλικία 91 ετών, (γεννηθείς 
το 1925, δίδυμη με τον Μένιο), στην 
Καρδίτσα όπου έγινε και η κηδεία την 
Δευτέρα. 

● Πέθανε ο Νίκος Μαργαρίτης, γιός 
της Δάφνης και του αείμνηστου Βασίλη 
Μαργαρίτη (εγγονός του αείμνηστου 
Κώστα Μαργαρίτη από τον Μεγαλάκ-
κο της Τ. Κ. Νεράϊδας), την Τρίτη 19 
Ιανουαρίου 2016, σε ηλικία μόλις 46 
ετών, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε 
την Τετάρτη στο Κοιμητήριο της Λού-
τσας όπου είχε ταφεί και ο πατέρας του 
Βασίλης.

● Πέθανε η Μερόπη Καραμέτου, σύ-
ζυγος του αείμνηστου Νίκου Καραμέ-
του (κόρη των αείμνηστων Πηνελόπης 
και Νίκου Χαλάτση), και μητέρα του 
Βαγγέλη, του Δημήτρη και του Γιάννη, 
την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, σε ηλι-
κία 86 ετών, (γεννηθείς το 1930), στην 
Καρδίτσα όπου ήταν άρρωστη και η 
κηδεία έγινε την Τετάρτη στη Νεράϊδα.

● Πέθανε η Μαριγούλα Κούκου, σύ-
ζυγος του αείμνηστου Σωτήρη Κού-
κου, (κόρη των αείμνηστων Ελένης και 
Δημητρίου Καραμέτου), αδελφή της 
Αγορής και του αείμνηστου Κώστα, 
και μητέρα της Ελένης και της Βούλας, 
την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, σε 
ηλικία 83 ετών, στην Καρδίτσα όπου 
έγινε και η κηδεία την επομένη.

● Πέθανε ο Δημήτριος Χαϊδάς, σύ-
ζυγος της Σταυρούλας (αδελφής της 
Ειρήνης χήρας Ηλία Μητσάκη), και 
πατέρας του Ηλία και του Νίκου, την 
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 
76 ετών, στην Λάρισα, όπου έγινε και 
η κηδεία την επομένη.

● Πέθανε ο Νίκος Αυγέρης, σύζυγος 
της Χρυσούλας (γιός των αείμνηστων 
Σωτήρως και Φώτη Αυγέρη), και πατέ-
ρας της Σωτηρίας, της Αγορής, και του 
Λάμπρου, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, 
σε ηλικία 79 ετών, στο Σαραντάπορο 
της Τ. Κ. Νεράϊδας, όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη.

● Πέθανε ο Λάμπρος Σπανός, σύζυγος 
της Ιουλίας, (αδελφός της Ελένης και 
των αείμνηστων Γιώργου και Νίκου 
Σπανού), και πατέρας της Γεωργίας 
(Γωγώς) και του Γιάννη, την Δευτέρα 
7 Μαρτίου 2016, σε ηλικία 90 ετών 
(γεννηθείς το 1926), στην Αθήνα, όπου 
έγινε και η κηδεία την επομένη στο 
Κοιμητήριο Ζωγράφου. 

● Πέθανε η Μαγδαληνή Καραβάνα, 
σύζυγος του μακαρίτη Γιώργου Καρα-
βάνα, και μητέρα της Μαρίας, της Βα-
σιλικής, του Σεραφείμ και του Βαγγέλη 
Καραβάνα (με τα κρασιά), την Καθαρή 
Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016, σε ηλικία 
94 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία 
έγινε την επομένη στη Δαφνοσπηλιά 
(Βελέσι), όπου από το χωριό μας είχαν 
κατέβει εκεί το 1959. Η Μαγδαληνή 
ήταν απ’ τον Αμάραντο το γένος Καφα-
ντάρη.

● Πέθανε ο Χριστόφορος Μακρής, 
γιός των αείμνηστων Ελένης και Δημη-
τρίου Μακρή, και αδελφός του Κώστα, 
του Νίκου, της Σταυρούλας, της Αλε-
ξάνδρας, της Ευτυχίας και του Γιάννη, 
την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016, σε ηλικία 
72 ετών, στην Καρδίτσα όπου διέμενε 
και η κηδεία έγινε την Τετάρτη στη Νε-
ράϊδα.

Θερμά Συλλυπητήρια.

***

Πήρε πτυχίο 
Η Μαρία Σπανού, κόρη της Έμυς και 
του Γεωργίου Σπανού, (εγγονή των αεί-
μνηστων Μαρίας και Ευαγγέλου Σπα-
νού), στις 18 Δεκεμβρίου 2015, πήρε 
το πτυχίο της Τεχνικός Τουριστικών 
Επιχειρήσεων. 

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

__________

Σημείωση: Τα υπόλοιπα Κοινωνικά, θα 
μπούν στο επόμενο φύλλο, του Ιουνίου 
2016, καθώς εδώ δεν χωράνε άλλα…
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● Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα: Όλα είναι έτοιμα για την 
ασφαλτόστρωση του τμήματος 
αυτού. 

 Η απάντηση της Αντιπερι-
φέρειας Καρδίτσας (12.2.16) 
στην ερώτηση της εφημερίδας 
μας ήταν η εξής: «Με την βελ-
τίωση των καιρικών συνθηκών 
στην εν λόγω περιοχή ο ανά-
δοχος του έργου θα αρχίσει τις 
εργασίες για την ολοκλήρωση 
της συνεχιζόμενης εργολαβί-
ας.». 

 Όμως στο δρόμο αυτό 
πρίν πέσει άσφαλτος πρέ-
πει επειγόντως και τάχι-
στα να φροντίσουμε για 
δυο ζητήματα που πρέπει 
επειγόντως να γίνουν πρίν 
πέσει η άσφαλτος. Το 
ένα είναι η μετατόπιση 
του αγωγού (σουρω-
τήρι) ύδρευσής μας 
από Πλατανόρεμα και 
το δεύτερο η σωστή 
διευθέτηση των ομ-
βρίων στο 
δ ρ ό μ ο 
αυτό, ιδί-
ως πάνω 
απ’ το 
χωριό μας. 

 Για να λυθεί το 
πρόβλημα με τα όμβρια 
πρέπει να γίνουν κι 
άλλα τεχνικά πάνω 
από το χωριό μας. 
Στη ράχη Κου-
τσοχέρι πρέ-
πει να γίνει 
τεχνικό για να 
φεύγουν τα νερά 

κάτω ολόραχα στην αιώνια πα-
λαίστρα. Να γίνει κι άλλο τε-
χνικό από κάτω στη ράχη Βά-
σιως ώστε να συνεχίζουν την 
αιώνια ροή τους. Στου Χρι-
στόδουλου Σπανού το σπίτι, 
από πάνω στο ρέμα, πρέπει να 
γίνει νέο μεγαλύτερο τεχνικό, 
γιατί το υπάρχων ήταν πολύ 
μικρό και είναι ήδη βουλωμέ-
νο, δεν χωράει την ποσότητα 
των νερών που δέχεται. Στη 
Φτερόλακκα πρέπει 
να γίνει τεχνικό για 

να μην 
έ ρ -

χονται τα νερά όλα δώθε στη 
Χούνη, πάνω απ’ το χωριό 
μας. Στη Δραμπάλα, λίγο πιό 
εδώ, που βούλιαξε από κάτω, 
υπήρχε τεχνικό σε λάθος θέση 
που πρέπει να καταργηθεί και 
τα νερά να έρχονται στο ρέμα 
Πλάκες. Για να χωράνε τα νερά 
να γίνει πιο μεγάλο το ρείθρο 
σε αυτό το μήκος. Άν αυτό το 
τεχνικό εκεί παραμείνει, θα 
ξαναβουλιάξει από κάτω, και 

θα φύγει όλος ο δρόμος. 
Να τονίσουμε στους αρ-

μοδίους πως τα όμβρια 
όλου του δρόμου αυ-
τού πρέπει να πηγαί-
νουν όλα στα ρέματα, 

με σωστά ρείθρα, γιατί 
μόνο έτσι δεν θα χαλάει 

ο δρόμος και θα είναι στέ-
ρεος. Τοιχία επίσης πρέπει 

να γίνουν σε μερικά δύσκολα 
σημεία, τόσο στην έξοδο του 
χωριού μας, αμέσως μετά την 
Παπαδόβρυση όσο και πάνω 
από το χωριό, για να συγκρα-

τούν τον όχτο από πάνω. 
 Η μετατόπιση του 

αγωγού είναι επιβεβλη-
μένη και κατεπείγου-

σα. Τόσο γιατί ο αγωγός 
αυτός με τις εργασίες 
διαπλάτυνσης βρέθη-
κε τώρα στη μέση του 

οδοστρώματος, και με τα 
βάρη που δέχτηκε είναι 
ραγισμένος σε πολλές 
μεριές, και μόλις πέσει 
η άσφαλτος αναγκα-
στικά θα την σπάμε για 

επισκευές του, όσο και 
γιατί η τοποθέτηση νέου 

αγωγού εδώ, είναι η οριστική 
λύση στο πρόβλημα ύδρευσης 
του χωριού μας. Όλο το χειμώ-
να γίνονταν από τους φορείς 
του χωριού μας και ακόμα εί-
ναι σε εξέλιξη διεργασίες για 
την μετατόπιση του αγωγού 
αυτού. Αν εξαντληθούν τα πε-
ριθώρια να μας τον φτιάξει ο 
Δήμος Καρδίτσας, αναγκαστι-
κά θα γίνει έρανος να συγκε-
ντρωθεί το ποσό που απαιτεί-
ται για να τον μετατοπίσουμε 
μόνοι μας με εθελοντική ερ-
γασία. Το γράφουμε εδώ να το 
ξέρετε. Το Πάσχα θα γίνει Συ-
νέλευση στο χωριό να πάρουμε 
την οριστική απόφαση για το 
πώς θα γίνει η μετατόπιση του 
αγωγού ύδρευσής μας από το 
Πλατανόρεμα. Σκεφτείτε όλοι 
να προτείνετε λύσεις. Αυτό θα 
γίνει τάχιστα…!!! 

● Για το τμήμα Γιαννουσέ-
ϊκα Καροπλεσίου – διασταύ-
ρωση Νεράϊδας, η απάντηση 
της Αντιπεριφέρειας Καρδί-
τσας (12.2.16) στην ερώτηση 
της εφημερίδας μας ήταν η 
εξής: «Μόλις οι καιρικές συν-
θήκες το επιτρέψουν θα προ-
βούμε στην αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας στην οδό με τον 
καθαρισμό των τεχνικών και 
την κατάλληλη επίχωση της 
οδού.».

 ● Το δυσκολότερο κομ-
μάτι του προαναφερόμενου 
δρόμου, είναι το τμήμα Νερά-
ϊδα – Μοναστήρι. Ποτέ στην 
ιστορία του ο δρόμος αυτός 
δεν ήταν σε τόσο αθλία κατά-
σταση, όσο αυτό το χειμώνα. 
Όλο το φετινό χειμώνα, ακόμα 
και αυτή τη στιγμή, στο δρό-
μο αυτό δεν μπορεί να περάσει 
ούτε 4Χ4 αυτοκίνητο. Όμως 
όλος ο κόσμος απαιτεί πρό-
σβαση άνετη με Ι. Χ. στο Μο-
ναστήρι μας. Όλοι θέλουμε να 
το επισκεπτόμαστε αλλά δεν 
μπορούμε!

 Για να έχει βατότητα ο 
δρόμος αυτός πρέπει τάχιστα 
να ξεβουλώσουν τα 4 βουλω-
μένα τεχνικά του στα Προσή-
λια. Μετά από αυτό να πέσει 
χαλίκι μπόλικο στα νεροφαγώ-
ματα. Μετά από αυτό το γκρέϊ-
ντερ να καθαρίσει καλά σε όλο 
το μήκος τα αυλάκια του στην 
κορυφή ώστε να οδηγούνται 
τα όμβρια μέσα στα τεχνικά 

του. Αυτό αν γίνει ο δρόμος 
αυτός δεν θα ξανά ’χει ποτέ 
πρόβλημα. 

 Όμως δυστυχώς ενώ αυτό 
άνετα θα μπορούσε να είχε 
γίνει πρίν ακόμα τα Χριστού-
γεννα που ήρθε μηχάνημα 
και ξεβούλωσε τεχνικά του 
επαρχιακού δρόμου μέχρι και 
το Πλατανόρεμα, και είχαμε 
την ρητή υπόσχεση πως αυτό 
θα πήγαινε και εκεί. Τελικά ο 
Πρόεδρος το οδήγησε σε άλλο 
δρόμο και όχι σε αυτόν, ενώ 
μας έλεγε πως θα το στείλει σε 
αυτόν. 

 ● Κείμενο με τίτλο «Σε 
πλήρη εγκατάλειψη το οδι-
κό τμήμα διασταύρωση Νε-
ράϊδας – Μοναστήρι Σπινά-
σας», δημοσίευσε την Τρίτη, 
12 Ιανουαρίου 2016, η μεγά-
λη ενημερωτική ιστοσελίδα 
«Karditsalive», όπου περιέ-
γραφε την αθλία κατάστασή 
του. Μπορείτε να το διαβάσε-
τε εκεί αν δεν χωρέσει να το 
αναδημοσιεύσουμε τώρα εδώ.

 ● Κείμενο επίσης για την 
αναγκαιότητα ασφαλτόστρω-
σης του τμήματος αυτού, και 
για την ολοκλήρωση του άξο-
να Καρπενήσι – Λ. Πλαστή-
ρα, έγραψε και δημοσίευσε 
στις εφημερίδες της Καρδί-
τσας ο πρώην δήμαρχος Ιτά-
μου Βασίλης Τσαντήλας. Άν 
δεν χωρέσει σε αυτό το φύλλο 
θα το αναδημοσιεύσουμε στο 
επόμενο του Ιουνίου. 

 ● Για τη γέφυρα Μπέλευ, 
που έχουν φύγει σανίδια από 
το δάπεδο, ο πρόεδρος μας 
έδωσε έγγραφο της ΜΟΜΑ 
(στην εκδήλωση κοπής της πί-
τας αποδήμων), που λέει πως 
ήρθαν οι αρμόδιοι και το εί-
δαν, και θα το φτιάξει αυτό ο 
Δήμος Καρδίτσας. Όλο αυτό 
το έγγραφο θα το βρείτε σε 
άλλο ξεχωριστό κείμενο. Γιατί 
δεν το έφτιαξε ακόμα;

 Ο πρόεδρος της Κοινότη-
τας επίσης, μετά από μεγάλη 
πίεσή μας, στη Γ. Σ., που έγινε 
μαζί με την κοπή της πίτας των 
Αποδήμων το Φεβρουάριο, 
μας διαβεβαίωσε με δημόσια 
δέσμευση, πως μέχρι το Πά-
σχα θα ξεβουλώσει αυτά τα 
τεχνικά. Το Πάσχα ήδη έφτα-
σε… ξεβούλωσαν…???

 Νεράϊδα 30.3.16

 Απάντηση έγγραφη λάβαμε, 
στις 12.02.2016, από την Αντι-
περιφέρεια Καρδίτσας, στα 
ερωτήματα της εφημερίδας 
μας, για ζητήματα της περιο-
χής μας, αρμοδιότητάς της. Το 
έγγραφο υπογράφει ο Διευ-
θυντής Τεχνικών Έργων Π. Ε. 
Καρδίτσας, κ. Δημήτριος Κου-
τρομάνος, μηχανικός, και τον 
ευχαριστούμε θερμά και μέσα 
από την εφημερίδα μας. 
 Αναλυτικά το έγγραφο:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΓΕΝ. 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤ-
ΣΑΣ / Καρδίτσα, 12.2.2016 / Α. 
Π. 230706/7259/(π.ε.2015)
 Προς: Εφημερίδα Νεράϊδας 
Δολόπων Καρδίτσας 
 Κοιν. Γραφείο Αντιπεριφερει-
άρχη Καρδίτσας / Κουμουνδού-
ρου 29 / Καρδίτσα
ΘΕΜΑ: Απάντηση στα ερωτή-
ματα της εφημερίδας: «Τα Χρο-
νικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 
6113/2.12.2015 έγγραφο της Δ/
νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καρ-
δίτσας.
 Σε απάντηση σχετικών ερωτη-
μάτων σας, σας γνωρίζουμε τα 

εξής: 
1) Οδικό τμήμα Νεράϊδα 

– όρια νομού – Γέφυρα Μέ-
γδοβα, της επαρχιακής οδού 
Καρδίτσας – Καρπενησίου 
(Αγρινίου): 
 Σας αποστέλλουμε την ανω-
τέρω σχετική απάντηση της Δ/
νσης Τεχνικών Έργων Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας που επιβλέπει 
την εκπόνηση της ανωτέρω με-
λέτης.
 2) Επαρχιακή οδός Καρδίτσα 

– Νεράϊδα:
 Η Υπηρεσία μας φροντίζει για 
την τήρηση ασφαλών συνθη-
κών κυκλοφορίας στην ανω-
τέρω οδό, αποκαθιστώντας 
τις βλάβες που υφίσταται από 
τις καιρικές συνθήκες το οδό-
στρωμα της οδού. Το κάθισμα 
πλησίον του οικισμού της Νε-
ράϊδας θα αποκατασταθεί άμε-
σα με την λήψη προσωρινών 
μέτρων και την άνοιξη μετά την 
υπογραφή της σύμβασης για 
την συντήρηση – βελτίωση του 
νότιου τμήματος του Νομού θα 
γίνει προσπάθεια για οριστική 
αποκατάσταση του προβλήμα-
τος.
 3) Οδικό τμήμα Νεράϊδα – 
Τριφύλλα: 
 Με την βελτίωση των καιρι-

κών συνθηκών στην εν λόγω 
περιοχή ο ανάδοχος του έργου 
θα αρχίσει τις εργασίες για την 
ολοκλήρωση της συνεχιζόμε-
νης εργολαβίας.
 4) Οδικό τμήμα διασταύρω-
ση Νεράϊδας – Μοναστήρι 
Νεράϊδας:
 Μόλις οι καιρικές συνθήκες το 
επιτρέψουν θα προβούμε στην 
αποκατάσταση της κυκλοφορί-
ας στην οδό με τον καθαρισμό 
των τεχνικών και την κατάλλη-
λη επίχωση της οδού.
 5) Γέφυρα δρόμου Καροπλε-
σίου – Νεράϊδας:
 Μετά και την αρνητική απά-
ντηση του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού στο αίτημά μας για 
την διάθεση του απαραίτητου 
υλικού για την συναρμολόγηση 
της γέφυρας ΜΠΕΛΕΥ άποψη 
της Υπηρεσίας μας είναι ότι το 
θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμε-
τωπισθεί σε συνάρτηση με τις 
οικονομικές δυνατότητες και 
τις προτεραιότητες της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας.
 Παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε περαιτέ-
ρω πληροφορία.

 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / Π. 
Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥ-
ΤΡΟΜΑΝΟΣ / Μ-Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα ●●● τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα ●●● τμήμα Νεράϊδα - Μοναστήρι

 Η Νομαρχία (Αντιπεριφέρεια) Καρδίτσας απάντησε 
στα ερωτήματα της εφημερίδας μας 

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

χωρίς άσφαλτο… ιδού η τεράστια σημασία τους…

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



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 5 5MAΡΤΙΟΣ 2016

 Ευχάριστες και σημαντικότατες 
εξελίξεις είχαμε το χειμώνα αυτό 
για τον Παραμεγδόβιο. Τελείωσαν 
οι Μελέτες της Γέφυρας Μέγδοβα. 
Επιτέλους! Όπως είχαμε γράψει 
στο προηγούμενο φύλλο ρωτή-
σαμε το φθινόπωρο εγγράφως 
(όπως κάνουμε κάθε χρόνο) την 
Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, για 
τους δρόμους της περιοχής μας, 
αρμοδιότητάς της. Πρώτα – πρώτα 
ρωτήσαμε για αυτόν. Τον Φεβρου-
άριο λοιπόν η Αντιπεριφέρεια μαζί 
με το έγγραφο των απαντήσεων, 
μας έστειλε και ένα ακό-
μα έγγραφο, από την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας, που 
αφορούσε αυτό το δρόμο 
και τη Γέφυρα. Το έγγρα-
φο, που έχει ημερομηνία 
2 Δεκεμβρίου 2015 & 
αριθ. πρωτ. 6113, και το 
δημοσιεύουμε ολόκληρο, 
έλεγε τα εξής άκρως ση-
μαντικά: 
 1) Οι περιβαλλοντικοί 
όροι του έργου που με-
λετάται στην προανα-
φερθείσα σύμβαση έχουν 
εγκριθεί με την απόφα-
ση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας με αρ. 
3700/229931/20-11-2014.
 Σημείωση: Η περσινή 
απάντηση (3.10.2014) 
έλεγε γι’ αυτό πως: «…
Αναμένεται η έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων του έρ-
γου…». Άρα αυτό δεν είχε γίνει 
ακόμα τον Οκτώβριο του 2014 
που ρωτήσαμε αλλά έγινε ένα 
μήνα αργότερα τον Νοέμβριο του 
2014. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό 
το (πρώτο) κεφάλαιο των μελετών 
που το περιμέναμε χρόνια. 
 2) Η προμελέτη οδοποιίας της 
οδού από Νεράϊδα έως την θέση 
γέφυρας Μέγδοβα έχει εγκριθεί 
με την απόφαση ΤΣΕ ΔΤΕ Περι-
φέρειας Θεσσαλίας με αρ. 206/
οικ/21-1-2015.
 Σημείωση: Η περσινή απάντηση 
(3.10.2014) έλεγε γι’ αυτό πως: 
«…στη συνέχεια θα γίνει η έγκρι-
ση της προμελέτης οδοποιίας της 
οδού από Νεράϊδα έως την θέση 
γέφυρας Μέγδοβα…». Άρα αυτό 
δεν είχε γίνει ακόμα τον Οκτώβριο 
του 2014 που ρωτήσαμε αλλά έγι-
νε τρείς (3) μήνες αργότερα τον 
Ιανουάριο του 2015. Ολοκληρώ-
θηκε λοιπόν και αυτό το (δεύτερο) 
κεφάλαιο των μελετών που το πε-
ριμέναμε χρόνια. 
 3) Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνη-
ση της οριστικής μελέτης οδοποι-
ίας των προσβάσεων της γέφυρας 
Μέγδοβα μήκους ενός χιλιομέ-
τρου και διενεργούνται τελικές 
διορθώσεις προκειμένου να προ-
βούμε στις απαραίτητες εγκρίσεις. 
Σημειώνεται ότι η εκπόνηση της 
οριστικής μελέτης οδοποιίας περι-
ορίστηκε σε μήκος 1 χλμ. εξαιτίας 
του περιορισμένου οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης.
 Σημείωση: Η περσινή απάντηση 
(3.10.2014) έλεγε γι’ αυτό πως: 
«…στη συνέχεια θα εκπονηθεί η 
οριστική μελέτη οδοποιίας των 
προσβάσεων της γέφυρας Μέγδο-
βα μήκους 1 χλμ…». Άρα αυτό δεν 
είχε γίνει ακόμα τον Οκτώβριο του 
2014 που ρωτήσαμε αλλά έγινε 
πολύ αργότερα, εντός του έτους 
2015. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και 

αυτό το (τρίτο) κεφάλαιο των με-
λετών που το περιμέναμε χρόνια.
 4) Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνη-
ση της οριστικής μελέτης της γέ-
φυρας και διενεργούνται τελικές 
διορθώσεις προκειμένου να προ-
βούμε στις απαραίτητες εγκρίσεις.
 Σημείωση: Η περσινή απάντηση 
(3.10.2014) έλεγε γι’ αυτό πως: 
«…στη συνέχεια θα εκπονηθεί η 
οριστική μελέτη της γέφυρας Μέ-
γδοβα…». Άρα αυτό δεν είχε γίνει 
ακόμα τον Οκτώβριο του 2014 
που ρωτήσαμε αλλά έγινε πολύ 

αργότερα, εντός του έτους 2015. 
Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό 
το (τέταρτο) κεφάλαιο των μελε-
τών που το περιμέναμε χρόνια.
 5) Με τις εγκρίσεις της οριστικής 
μελέτης οδοποιίας των προσβά-
σεων της γέφυρας σε μήκος ενός 
χιλιομέτρου, και της οριστικής με-
λέτης της γέφυρας Μέγδοβα, ολο-
κληρώνεται τόσο το οικονομικό 
όσο και το φυσικό αντικείμενο της 
προαναφερθείσας σύμβασης, και 
επομένως θα διενεργηθεί η περαί-
ωσή της. Επομένως, καθίσταται 
πλέον εφικτή η δημοπράτηση 
του εν λόγω τμήματος (γέφυρα 
μετά προσβάσεων).
 Σημείωση: Σε αυτή την παρά-
γραφο το έγγραφο λέει καθαρά 
πως, εγκρίθηκαν οι απαιτούμενες 
Μελέτες και μπορεί πλέον να γίνει 
η δημοπράτησή του. Ποτέ μέχρι 
σήμερα δεν λέχθηκε η σημαντι-
κότατη, για όλο τον παραμεγδόβιο 
κόσμο και όχι μόνο, αυτή φρά-
ση. Ναι, εγγράφως η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας λέει πως… καθίσταται 
πλέον εφικτή η δημοπράτηση της 
Γέφυρας Μέγδοβα…!!! 
 6) Προκειμένου για την εκπόνηση 
της οριστικής μελέτης οδοποιίας 
του υπολειπόμενου τμήματος, ήτοι 
από Νεράϊδα έως τις προσβάσεις 
της γέφυρας Μέγδοβα απαιτείται 
η προκήρυξη και η ανάθεση νέας 
σύμβασης με αντικείμενο την πα-
ραπάνω μελέτη, καθώς και των 
προαπαιτούμενων γεωτεχνικών 
εργασιών και τεχνικών έργων, κα-
θώς και μελετών κτηματολογίου. 
Η υπηρεσία μας θα προβεί στα 
απαραίτητα αιτήματα εξεύρεσης 
χρηματοδότησης προκειμένου 
για την προκήρυξη νέας σύμβασης 
ώστε να ολοκληρωθούν οι μελέτες 
και στο τμήμα από Νεράϊδα έως 
την πρόσβαση της νέας θέσης γέ-
φυρας Μέγδοβα.
 Σημείωση: Σε αυτή την τελευ-

ταία παράγραφο το έγγραφο λέει 
κάτι δευτερεύων, καθώς για όλους 
μας το πρωτεύων είναι να γίνει η 
Γέφυρα Μέγδοβα. Λέει λοιπόν το 
έγγραφο σ’ αυτή την παράγραφο 
πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα 
προβεί στα απαραίτητα αιτήματα 
εξεύρεσης χρηματοδότησης για να 
γίνει νέα μελέτη του οδικού τμή-
ματος από το χωριό μας μέχρι τη 
γέφυρα. Αυτό για εμάς, δηλαδή η 
βελτίωση του υπάρχοντος δασι-
κού δρόμου με ασφαλτόστρωση, 
είναι δευτερεύων, αυτή τη στιγμή, 

καθώς μόλις γίνει η 
γέφυρα θα είναι τόση 
η κίνηση του παρα-
μεγδόβιου κόσμου 
μέσω αυτής, που θα 
αναγκαστούν όλοι όχι 
μόνο να φτιάξουν τις 
μελέτες αυτές αλλά να 
επισπεύσουν τις διαδι-
κασίες για την ασφαλ-
τόστρωσή του. 
 ● Το θέμα είναι ένα 
και μοναδικό: Να γίνει 
πάση θυσία η Γέφυρα 
Μέγδοβα! 
 Για να δημοπρατη-
θεί λοιπόν η Γέφυρα 
πρέπει να ενταχθεί σε 
κάποιο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης. Εδώ 
λοιπόν τον πρώτο λόγο 
έχουν οι βουλευτές 

των 2 νομών μας. Με 
ερωτήσεις στη Βου-

λή, παρεμβάσεις προς τα αρμό-
δια υπουργεία και παντός είδους 
ενέργειες να φροντίσουν για την 
χρηματοδότηση της γέφυρας Μέ-
γδοβα. Να μπεί και αυτή η Γέφυ-
ρα Μέγδοβα στο ίδιο πρόγραμμα 
που μπήκε η γέφυρα Προδρόμου 
στον κάμπο, η οποία δημοπρατή-
θηκε το 2013, εγκαινιάστηκε στις 
23.1.2016 και κόστισε 1.670.000 
ευρώ. Η πίεση προς τους βουλευ-
τές, για να το κάνουν αυτό, πρέπει 
να είναι μεγάλη και συνεχής, απ’ 
όλους μας, με πρώτους τους αυτο-
διοικητικούς σε όλα τα επίπεδα.
 ● Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα 
γραφεία της Αντιπεριφέρειας 
Καρδίτσας, με αντικείμενο τα 
διαπεριφερειακά οδικά έργα που 
αφορούν τις Π. Ε. Καρδίτσας και 
Ευρυτανίας. Μετείχαν οι 2 Νο-
μάρχες, Περιφ. Σύμβουλοι και 
Μηχανικοί. Όπως μάθαμε, το θέμα 
της Γέφυρας Μέγδοβα και του Πα-
ραμεγδόβιου, κάλυψε την μισή δι-
άρκεια της σύσκεψης. Ολόκληρο 
το σχετικό δελτίο τύπου που δη-
μοσιεύτηκε στις εφημερίδες θα το 
βρείτε σε ξεχωριστό κείμενο.
 ● Τις επόμενες μέρες το θέμα της 
Γέφυρας Μέγδοβα και του Πα-
ραμεγδόβιου, πήρε μεγάλη δημο-
σιότητα στην Ευρυτανία, καθώς 
οι μεγάλες ευρυτανικές εφημερί-
δες «Ευρυτανικός Παλμός» και 
«Ευρυτανικά Νέα» δημοσίευσαν 
το παραπάνω έγγραφο της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας και έγραψαν 
σχετικά κείμενα. 
 ● Η εφημερίδα «Ευρυτανικός 
Παλμός», την Τετάρτη 24 Φε-
βρουαρίου 2016, στις σελίδες 1 
και 9 και 11, σε δημοσίευμα με 
τίτλο «Εκπονήθηκε η οριστική 
μελέτη της γέφυρας στον Μέγδο-
βα»… «Νέα δεδομένα για τον 
Παραμεγδόβιο»… «Σύσκεψη 
κορυφής στην Καρδίτσα με τους 

Αντιπεριφερειάρχες Ευρυτανίας 
και Καρδίτσας για το μείζον αυτό 
θέμα»… τόνιζε την κατεπείγουσα 
αναγκαιότητα να γίνει η Γέφυρα 
Μέγδοβα. Θα το αναδημοσιεύ-
σουμε στο επόμενο φύλλο γιατί 
εδώ δεν χωράει τώρα.
● Η εφημερίδα «Ευρυτανικά 
Νέα», την Τετάρτη 2 Μαρτίου 
2016, στις σελίδες 1 και 11, σε 
δημοσίευμα με τίτλο «Ένα όρα-
μα του Χαρίλαου Τρικούπη»… 
«Προχωρά ο Παραμεγδόβιος»… 
«Ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση 
της γέφυρας Μέγδοβα
στην Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας 
- Καρπενησίου – Αγρινίου»… τό-
νιζε την κατεπείγουσα αναγκαι-
ότητα να γίνει η Γέφυρα Μέγδο-
βα. Θα το αναδημοσιεύσουμε στο 
επόμενο φύλλο γιατί εδώ δεν χω-
ράει τώρα.
 Στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες 
δυστυχώς δεν πήρε ακόμα την 
ανάλογη δημοσιότητα και αυτό 
πρέπει να γίνει τάχιστα.

 Νεράϊδα 30.3.16

 ● Το έγγραφο της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Λάρισα 2 Δεκεμβρίου 2015 / αριθ. 
πρωτ. 6113
Προς: Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/
νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καρδί-
τσας 
 ΘΕΜΑ: Πορεία μελέτης «Επαρ-
χιακής Οδού Καρδίτσας – Καρ-
πενησίου (Αγρινίου)»
 ΣΧΕΤ.: Το με αρ. 213446/6586/10-
11-2015 έγγραφό σας.
 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετι-
κού με το οποίο μας διαβιβάσατε 
ερώτημα της εφημερίδας της 
Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, 
σχετικά με την πορεία εξέλιξης 
της μελέτης της Επαρχιακής Οδού 
Καρδίτσας – Καρπενησίου (Αγρι-
νίου), σας γνωρίζουμε ότι, στα 
πλαίσια της σύμβασης εκπόνησης 
μελέτης που εκτελείται υπό την 
επίβλεψη της υπηρεσίας μας:
 α) Οι περιβαλλοντικοί όροι 
του έργου που μελετάται 
στην προαναφερθείσα σύμ-
βαση έχουν εγκριθεί με την 
απόφαση της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας με αρ. 
3700/229931/20-11-2014.
 β) Η προμελέτη οδοποιίας 
της οδού από Νεράϊδα έως 
την θέση γέφυρας Μέ-
γδοβα έχει εγκριθεί 
με την από-
φαση ΤΣΕ 
ΔΤΕ Πε-
ριφέρειας 
Θεσσαλίας 
με αρ. 206/
οικ/21-
1 -
2015.

 γ) Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνη-
ση της οριστικής μελέτης οδοποι-
ίας των προσβάσεων της γέφυρας 
Μέγδοβα μήκους ενός χιλιομέ-
τρου και διενεργούνται τελικές 
διορθώσεις προκειμένου να προ-
βούμε στις απαραίτητες εγκρίσεις. 
Σημειώνεται ότι η εκπόνηση της 
οριστικής μελέτης οδοποιίας περι-
ορίστηκε σε μήκος 1 χλμ. εξαιτίας 
του περιορισμένου οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης.
 δ) Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνη-
ση της οριστικής μελέτης της γέ-
φυρας και διενεργούνται τελικές 
διορθώσεις προκειμένου να προ-
βούμε στις απαραίτητες εγκρίσεις.
 Με τις εγκρίσεις της οριστικής 
μελέτης οδοποιίας των προσβά-
σεων της γέφυρας σε μήκος ενός 
χιλιομέτρου και της οριστικής με-
λέτης της γέφυρας Μέγδοβα ολο-
κληρώνεται τόσο το οικονομικό 
όσο και το φυσικό αντικείμενο της 
προαναφερθείσας σύμβασης και 
επομένως θα διενεργηθεί η περαί-
ωσή της. Επομένως, καθίσταται 
πλέον εφικτή η δημοπράτηση 
του εν λόγω τμήματος (γέφυρα 
μετά προσβάσεων).
 Προκειμένου για την εκπόνηση 
της οριστικής μελέτης οδοποιί-
ας του υπολειπόμενου τμήματος, 
ήτοι από Νεράϊδα έως τις προσβά-
σεις της γέφυρας Μέγδοβα απαι-
τείται η προκήρυξη και η ανάθεση 
νέας σύμβασης με αντικείμενο την 
παραπάνω μελέτη, καθώς και των 
προαπαιτούμενων γεωτεχνικών 
εργασιών και τεχνικών έργων, κα-
θώς και μελετών κτηματολογίου. 
Η υπηρεσία μας θα προβεί στα 
απαραίτητα αιτήματα εξεύρε-
σης χρηματοδότησης προκει-
μένου για την προκήρυξη νέας 
σύμβασης ώστε να ολοκληρωθούν 
οι μελέτες και στο τμήμα από Νε-
ράϊδα έως την πρόσβαση της νέας 
θέσης γέφυρας Μέγδοβα.

 Με εντολή Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΣΤΑΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ 

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Β’ β.ΑΑ

Καρδίτσα – Αγρίνιο «Παραμεγδόβιος» ●●● Tελείωσαν οι μελέτες της Γέφυρας Μέγδοβα!

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

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



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ6 MAΡΤΙΟΣ 2016

Σημαντικότατο ιστορικό 
στοιχείο του Μοναστη-
ριού μας, και του χωριού 
μας φυσικά, βρήκαμε 
ψάχνοντας στα αρχεία. 

Την είδηση αναφέραμε στο φύλλο 
122 / Μάρτιος 2013, και τώρα το πα-
ρουσιάζουμε αναλυτικά. 
 Πρόκειται για ένα πολύ παλιό χειρό-
γραφο βιβλίο 180 σελίδων, και 186 
ετών, που έγραψε το 1830 ο ιερομό-
ναχος Γαβριήλ (ένας εκ των μονα-
χών της τότε Μονής). Το βρήκαμε, 
σε ψηφιακή μορφή, στο Μορφωτι-

κό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας 
(ΜΙΕΤ), καθ’ υπόδειξη του εκδότη 
του Θεσσαλικού Ημερολογίου κ. 
Κώστα Σπανού, στον οποίο δώσαμε 
αντίγραφο (cd) να το διαβάσει, γιατί 
είναι γραμμένο στη βυζαντινή γρα-
φή, και τον οποίο θερμά ευχαριστού-
με και μέσα από την εφημερίδα μας. 
Μας απάντησε, αφού το διάβασε, 
πως «πρόκειται για ένα χειρόγραφο 
βιβλίο με εκκλησιαστικούς ύμνους. 
Μόνο στις 2 - 3 πρώτες σελίδες έχει 
ονόματα, κυρίως μοναχών. Για εσάς 
είναι καλό να το εκτυπώσετε και να 
το τοποθετήσετε στο ιερό του μονα-
στηριού ως ενθύμιο», μας είπε. Αυτό 
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. 
 Τα ονόματα της Πρόθεσης - Παρ-
ρησίας, όπως ακριβώς είναι γραμ-
μένα, στο πολύ παλιό βιβλίο, που ο 
κ. Σπανός διάβασε και μας έστειλε, 
είναι τα εξής: 
 σ. 1. Ηδού γράφομε τα ωνόματα, 
των παρισι αστών τω μωνάστιρίου 
σποινάσα καζά άγραφα υπάρχη η 
αφιέρω σις εις μών[α]στίρι σπινάσα 

τη ηεράς και σεβασμήας μωνης τώ 
γενέσιων τη θεοτόκου καί μήν τολ-
μήσισι τηνάς να αποξενόσι αυτήν 
έγινε γρο[σια] 15 εποι έτως 1830 
ιουνίου 4.
 σ. 2. + γρηγορίου βαρθωλομαίου 
γρηγωρίου ηωάνου ιακώβου των ιε-
ρώμωνάχων. Αναστασίας κυριακής 
αναστασίας ανθούσης. χρυσαυγής 
των μωναζωσών. χριστοφώρου. στε-
φάνου των ιερωμονάχων. αγαπίου. 
διωνησοίου των μωναχών. κώνστα-
ντήνου διμητρίου. γεοργίου. των 
ιερέων. σεραφήμ ιερομωνάχου, βοι-

νέτους ζουγράφους τον πρεσβιταί-
ρων, σουλτάνας, αφέντους, ηωάνου, 
διμητρίου, αφέντους, λεήμωννοιας, 
δέσπως. παναγιότι. πολίζου. 
 σ. 3. κώνσταντήνου, ζουύτζας. 
αγορους. χριστουδούλου. ιωάνου. 
αναγνώστου. χάηδους. ιωάνου. χρί-
στοδούλου. γαρούφους, παναγιότι, 
σταμούλους γαρουφαλιάς. ιωάνου 
καλής. σουλτάνας. ιωάνου. γεοργί-
ου. ζωίτζας. ιωάνου. χριστοδούλου. 
αρχώντους. αγόρους. αθανασίου. 
κώνσταντήνου. γεοργίου. αθανασί-
ου. αναγνόστου. γεοργίου. κυρια-
κής. μαρίας. ιωάνου. κώσταντήνου. 
ιερομωνάχου, διμητρίου. αθανα-
σίου. χρίσάφου. γιανάκη αλεξίου. 
αφέντους.

 Τα γραφόμενα στη  
σημερινή γραφή 

 Στη σελίδα 1 (σ. 1.): Εδώ γράφου-
με τα ονόματα των παρρησιαστών 
(αφιερωτών) του Μοναστηριού της 
Σπινάσας, που ανήκει στον Καζά 
Άγραφα. Υπάρχει η αφιέρωση στο 

Μοναστήρι της Σπινάσας, της ιεράς 
και σεβασμίας Μονής το Γεννέσιον 
της Θεοτόκου. Και μην τολμήσει κα-
νένας να αποξενώσει (κλέψει) αυτή. 
Έγινε (το βιβλίο) αυτό με 15 γρόσια. 
Στις 4 Ιουνίου 1830. 
 Δηλαδή στη σελίδα 1 αναφέρονται 
στοιχεία για την ημερομηνία που 
γράφτηκε το βιβλίο, για την ονομα-
σία του Μοναστηριού και ότι ανήκε 
στο χωριό μας.
 Στη σελίδα 2 (σ. 2.) γράφει τα εξής 
ονόματα αφιερωτών: Γρηγόριος, 
Βαρθολομαίος, Γρηγόριος, Ιωάννης, 
Ιάκωβος (ιερομόναχοι). Αναστασία, 
Κυριακή, Αναστασία, Ανθούσα, 
Χρυσαυγή (μοναχές). Χριστόφορος, 
Στέφανος (ιερομόναχοι). Αγάπιος, 
Διονύσιος (μοναχοί). Κωνσταντίνος, 
Δημήτριος, Γεώργιος (ιερείς). Σερα-
φείμ (ιερομόναχος). Βενέτω, Ζωγρά-
φω (πρεσβυτέρες – παπαδιές). Σουλ-
τάνα, Αφέντω, Ιωάννης, Δημήτριος, 
Αφέντω, Λεμονιά, Δέσποινα, Πανα-
γιώτης, Πολίζος (λαϊκοί). 
 Δηλ. στην 2 σελίδα αναφέρονται 
29 ονόματα εκ των οποίων: 8 ιερο-
μόναχοι, 5 μοναχές, 2 μοναχοί, 3 ιε-
ρείς, 2 πρεσβυτέρες και 9 λαϊκοί (5 
γυναίκες και 4 άντρες). Ο σταυρός 
που υπάρχει μπροστά δείχνει πως οι 
αφιερωτές ήταν τεθνεώτες και όχι 
ζώντες. 
 Στη σελίδα 3 (σ. 3.) γράφει τα εξής 
ονόματα αφιερωτών: Κωνσταντί-
νος, Ζωΐτσα, Αγορή, Χριστόδουλος, 
Ιωάννης, Αναγνώστης, Χάϊδω, Ιω-
άννης, Χριστόδουλος, Γαρυφαλλιά, 
Παναγιώτης, Σταμούλω, Γαρυφαλ-
λιά, Ιωάννης, Καλή, Σουλτάνα, Ιω-
άννης, Γεώργιος, Ζωΐτσα, Ιωάννης, 
Χριστόδουλος, Αρχόντω, Αγορή, 
Αθανάσιος, Κωνσταντίνος, Γεώρ-
γιος, Αθανάσιος, Αναγνώστης, Γε-
ώργιος, Κυριακή, Μαρία, Ιωάννης, 
Κωνσταντίνος (ιερομόναχος), Δημή-
τριος, Αθανάσιος, Χρυσάφω, Γιάν-
νης, Αλεξίου, Αφέντω.
 Δηλ. στην 3 σελίδα αναφέρονται 39 
ονόματα εκ των οποίων: 1 ιερομόνα-
χος και οι υπόλοιποι λαϊκοί εκ των 
οποίων 23 άντρες και 15 γυναίκες. Η 
σελίδα 3 είναι φυσικά συνέχεια της 
σελίδας 2.

Τι περιέχει  
μέσα το παλιό βιβλίο…

 Όπως προείπαμε, στη μέσα πλευρά 
του εμπρός εξωφύλλου, έχει γραμ-
μένες διάφορες λέξεις δυσανάγνω-
στες. 
 Στη σελίδα 1 αναγράφονται (όπως 
είπαμε) στοιχεία για την ημερομη-
νία που γράφτηκε το βιβλίο, για την 
ονομασία του Μοναστηριού (Σπινά-
σας), κ. ά. Το αρχικό Η είναι καλλι-
γραφικά φτιαγμένο, ενώ πάνω, στην 
αρχή της σελίδας, υπάρχει ένα περί-
τεχνα φτιαγμένο με το χέρι, ωραίο 
σχέδιο. Στο τέλος της σελίδας, το 
έτος 1830, είναι πολύ καθαρά γραμ-
μένο. Με πολύ ωραία και περίτεχνα 
γράμματα είναι γραμμένες όλες οι 
λέξεις του κειμένου αλλά με πολλά 
λάθη γραμματικής. (Βάζουμε την 
σελίδα και σε φωτογραφία να την 
δείτε). 
 Στη σελίδα 2 γράφει τα 29 ονόματα 
αφιερωτών που ήδη προαναφέραμε. 
Όλη η σελίδα είναι γεμάτη με ονό-
ματα, τα γράμματα των οποίων είναι 
πολύ ωραία γραμμένα. 
 Στη σελίδα 3 γράφει τα υπόλοιπα 
39 ονόματα αφιερωτών που ήδη 
προαναφέραμε. Και αυτή η σελίδα 
όλη είναι γεμάτη με ονόματα, τα 
γράμματα των οποίων είναι πολύ 
ωραία γραμμένα. (Βάζουμε τις δυο 
σελίδες 4 & 5 και σε φωτογραφία να 
τις δείτε). 
 Στην 5 σελίδα (μετά την λευκή 

σελ. 4), που είναι πλαισιωμένη με 
περίτεχνο σχέδιο, γράφει με κε-
φαλαία γράμματα σε δυο γραμμές 
(όπου / η αλλαγή γραμμής) τη λέξη: 
«ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ / ΡΗΟΝ» (ίσως 
«Αγιασματάριον»). Συνεχίζει γρά-
φοντας με μικρά γράμματα σε δυο 
γραμμές: «Ευχή και μερικάς ευχάς / 
και έτερα οφεληματικά». Συνεχίζει 
στις επόμενες δυο γραμμές πάλι με 
κεφαλαία: «ΝΕΟΣΤΗ ΜΕΤΑ / ΤΗ 
ΠΟΘΕΝ» (ίσως «Εκ νέου Μετατυ-
πωθέν» δηλ. αντιγραφή από άλλο). 
Και συνεχίζει σε δυο γραμμές με 
μικρά γράφοντας: «Δια χειρός Γα-

βριήλ / Ιερομονάχου». Στις τρείς τε-
λευταίες γραμμές γράφει: «ΕΝ ΕΤΗ 
/ από Θεού γεννήσεως / 1830». Εδώ 
σε αυτό το σημείο κάποιος το 1950, 
έκανε την αφαίρεση του 1830, για 
να δεί πως το βιβλίο ήταν τότε 120 
ετών. Αυτό θα το πούμε παρακάτω. 
(Βάζουμε τη σελίδα και σε φωτο-
γραφία να την δείτε). 
 Από τη σελίδα 6 μέχρι και την σε-
λίδα 43 γράφει μια ακολουθία του 
μικρού αγιασμού. Στο πάνω μέρος 
της σελίδας 6, έχει πάλι ένα περί-
τεχνα με το χέρι καμωμένο σχέδιο. 
Στην πρώτη γραμμή της σελίδας 
αρχίζει γράφοντας: «Ακολουθία του 
Μικρού Αγιασμού…», όπου το Α 
είναι περίτεχνα φτιαγμένο. Στην 5η 
γραμμή αρχίζει την ακολουθία με το 
τροπάριο του ήχου δ’ «Τῇ Θεοτόκῳ 
ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν…», 
όπου το αρχικό Τ είναι πάλι περίτε-
χνα φτιαγμένο. Περίτεχνα φτιαγμέ-
νο, με τρία κεφάλια δράκοντα, είναι 
και το αρχικό Α, (στην επόμενη σε-
λίδα 7) του δευτέρου τροπαρίου, σε 
ήχο πλ. β’ «Ἀνυμνοῦμεν τὸν Υἱόν 

σου, Θεοτόκε…».
 Στη σελίδα 24, όπου έχει τον Από-
στολο της ακολουθίας, με μεγάλη 
τέχνη είναι φτιαγμένο το Α, του: 
«Ἀδελφοί, ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγια-
ζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες…», όπου 
οι 3 άκρες του Α είναι με κεφάλια 
φτερωτού δράκοντα, περίτεχνα σχε-
διασμένα. 
 Στη σελίδα 26, όπου έχει το Ευαγ-
γέλιο της ακολουθίας, με μεγάλη τέ-
χνη είναι φτιαγμένο το Τ, του: «Τῷ 
καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς 
Ἱεροσόλυμα…», όπου οι 2 άκρες 
του επάνω μέρους του Τ τελειώνουν 

σε κεφάλια δράκοντα, ο οποίος είναι 
μαζί με λουλούδια μέσα σε ανθοδο-
χείο, στη βάση του οποίου υπάρ-
χουν 2 πουλιά. Όλα φτιαγμένα με το 
χέρι περίτεχνα.
 Στη σελίδα 30, όπου αρχίζει η ευχή 
του ιερέα: «Ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ μέ-
γας τῇ βουλῇ…», με μεγάλη τέχνη 
φτιαγμένο με το χέρι, είναι το αρ-
χικό Ο, διακοσμημένο με κεφάλια 
δράκοντα, πουλιά και λουλούδια. 
 Στη σελίδα 44, τελειώνει η ακο-
λουθία του Μικρού Αγιασμού και 
αρχίζει ο Κανών του Πάσχα, γρά-
φοντας τις πρώτες λέξεις, του κάθε 
τροπαρίου, εκάστης ωδής του. Εκεί 
λοιπόν μεταξύ των δύο ακολουθιών 
έχει φτιάξει πάλι με το χέρι και πε-
ρίτεχνα ωραίο σχέδιο με κλήμα γε-
μάτο σταφύλια. 
 Από την σελίδα 44 μέχρι και την 
σελίδα 47 γράφει, την αρχή όλων 
των ύμνων, όλων των ωδών, του 
Κανόνα του Πάσχα.
 Στη σελίδα 48 τελειώνει ο Κανών 
του Πάσχα και αρχίζουν διάφορες 
ευχές. Μεταξύ των δυο αυτών ακο-

Το πρώτο δισέλιδο που βλέπουμε ανοίγοντας το βιβλίο. Δεξιά η σελίδα 1 και αριστε-
ρά μας το μέσα μέρος του εξωφύλλου. 

Οι σελίδες 2 και 3 με τα ονόματα των αφιερωτών (παρρησιαστών).

Οι σελίδες 4 και 5, όπου λέει πως το έγραψε ο ιερομόναχος Γαβριήλ.

 Οι σελίδες 24 και 25, όπου πάλι το Α περίτεχνα γραμμένο.

Οι σελίδες 6 και 7, όπου το Α με κεφάλια δράκοντα κ. ά.

Οι σελίδες 26 και 27, όπου το Τ περίτεχνα γραμμένο.

Παρρησία - Πρόθεση του έτους 1830 • Της Ιεράς Μονής Σπινάσας «Γεννήσεως Θεοτόκου»
Το παλιότερο βιβλίο του Μοναστηριού μας, του χωριού μας και της περιοχής μας 
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λουθιών έχει φτιάξει πάλι με το χέρι 
και περίτεχνα ωραίο σχέδιο πάλι με 
κλήμα, σταφύλια κι άλλα λουλού-
δια. Η πρώτη ευχή είναι: «Εὐχή εἰς 
πάσαν ἀσθένειαν». Και στην επόμε-
νη σελίδα 49 έχει κάνει με τη μορφή 
του Χριστού το πρώτο γράμμα Δ της 
ευχής.
 Στη σελίδα 84 διαβάζουμε… «Εὐχή 
τοῦ ἀγίου Κυπριανοῦ ἐπισκόπου 
Καρθαγένης ἀφοροῦσα κυρίως περί 
τῆς λύσεως πάσας μαγείας».
 Στη σελίδα 117 διαβάζουμε… 
«Εὐχή ἐπί στείρας γυναικός αἰτού-
σης παιδοποιείσαι… μετά παρακλή-
σεως τῆς Θεοτόκου…».
 Στη σελίδα 122 διαβάζουμε… 
«Εὐχαί τοῦ ἀγίου μεγαλομάρτυρος 
Μάμαντος λεγομένη ἐπί ενσκύπτου-

σας λοιμώδους νόσου ἐν ταῖς κτίνε-
σι…».
 Στη σελίδα 143 διαβάζουμε… 
«Εὐχή τοῦ ἀγίου Μοδέστου λεγομέ-
νη ἐν ταῖς κτίνεσι…».
 Στη σελίδα 146 διαβάζουμε… 
«Εὐχή τοῦ ἀγίου Ἠπατίου κατά τῶν 
ἀκρίδων καί βρούχων…».
 Μεταξύ της 148 και 149 σελίδας 
υπάρχει ένα λευκό δισέλιδο, όπου 
αναφέρονται οι χρονολογίες 1928 
και 1950. Περισσότερα για αυτό θα 
διαβάσετε παρακάτω.
 Στη σελίδα 151 διαβάζουμε… 
«Εὐχή λεγομένη εἰς μελισσώνα…».
 Στη σελίδα 155 διαβάζουμε… «Δι-
άλογος ἐνώ εἰσάγεται ὁ ἀμαρτωλός 
τήν Θεοτόκον διαλεγόμενος καί ζη-
τών σωτηρία δεόμενος κατ’ ἀλφά-
βητον…».
 Στη σελίδα 160 διαβάζουμε… 
«Ἔτερος διάλογος ἐνώ ὁ ἀμαρτω-
λός καί ὁ διάβολος ἐλθών ἀποσπά-
σασθε τήν ψυχήν τοῦ ἀμαρτωλοῦ 
κατ’ ἀλφάβητον…».
 Στη σελίδα 166 διαβάζουμε… 
«Εὐχή συντομοτάτη τοῦ μικροῦ 

ἀγιασμού, ποίημα Σοφρωνίου πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως…».
 Στις σελίδες 167 έως 169 περιέ-
χει… «Μεγαλυνάρια τοῦ ἀγίου ἰε-
ρομάρτυρος Σεραφείμ, τῶν ἀγίων 
ἀναργύρων Κοσμά & Δαμιανού, τῆς 
ἀγίας Βαρβάρας, τῆς Υψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ…».
 Στην 170 σελίδα τελειώνει τα με-
γαλυνάρια με αυτό του Αγίου Δη-
μητρίου. Ενώ στο τέλος της σελίδας 
γράφει: «Στίχοι οφεληματικοί εις 
όποιον τους διαβάζει συχνάκις κατ’ 
αλφάβητον». Τους οποίους γράφει 
όλους με αλφαβητική σειρά στις 
επόμενες σελίδες 171 και 172. 
 Στη σελίδα 173 έχει μεγαλυνάρια 
του Αγίου Βησσαρίωνος και στο τέ-
λος της σελίδας αυτής σκίτσο του 

αγίου, πολύ ωραία με τέχνη φτιαγ-
μένο, με τις λέξεις; «Ο Άγιος Βησ-
σαρίων ο Θαυματουργός» 
 Στη σελίδα 175 διαβάζουμε… «Τα 
περιεχόμενα του βιβλίου…».
 Στη τελευταία σελίδα, στη μέσα 
μεριά του πίσω εξωφύλλου είναι 
γραμμένα πολλά ονόματα προφα-
νώς αφιερωτών πολύ δυσανάγνω-
στα…
 Αυτά περιέχει το παλιό αυτό βιβλίο, 
και όποιος έχει την ευχαρίστηση, ας 
γίνει δωρητής, ώστε αυτά να ξανα-
τυπωθούν σε χαρτί, και να ξαναδε-
θούν με την αρμόζουσα καλή βιβλι-
οδεσία, σε βιβλίο, για να το έχουμε 
ως ιερό κειμήλιο, στο Μοναστήρι 
μας. 

 Ενδιαφέρουσες μεταγενέ-
στερες γραφές στο βιβλίο…
 Το πολύ παλιό αυτό χειρόγραφο 
βιβλίο, το 1950, «έπεσε» στα χέρια 
κάποιου, (ή χωριανού μας ή κατοί-
κου των γύρω χωριών) ο οποίος, σε 
δύο σημεία, έχει γράψει ο ίδιος, με 
τα χέρια του, το έτος 1950. 

 Το έχει γράψει στη σελίδα 5, όπου 
το βιβλίο γράφει το 1830 και εκείνος 
έγραψε από πάνω το 1950, τράβηξε 
γραμμή και έκανε την αφαίρεση, 
γράφοντας από κάτω το 120. Ήθε-
λε να δεί πόσα χρόνια πρίν το 1950 
είχε γραφεί το βιβλίο. Βεβαιώθηκε 
λοιπόν, πως το βιβλίο είχε γραφεί, 
120 χρόνια πρίν, από την ημέρα που 
έκανε την αφαίρεση.
 Το δεύτερο σημείο, που γράφει, 
πάλι αυτός ο άνθρωπος, το 1950, 
είναι σε ένα πρόσθετο λευκό δισέ-
λιδο, μεταξύ της 148 και 149 σελί-
δας, που γράφει κάτω χαμηλά… «Η 
αγελάδα έσυρε στιν 1η Ιουλίου έτος 
1950». (σημ. το ν στο «στιν» πήγε 
να το κάνει ς «στις», έχει μια μικρή 
μουντζούρα). Το δισέλιδο αυτό που 
από μακριά φαίνεται λευκό… αν το 
προσέξουμε από πολύ κοντά βλέ-
πουμε πως ήταν γραμμένο με μο-
λύβι που τα γράμματά του ξεθώρια-
σαν και με δυσκολία διακρίνονται 
λέξεις όπως… «Αφτή είνε / η Αγία 
φυλάδα / η οπήα έχει / τα Άγια και 
θαυΜάσια / Μηστήρια / η οποία / 
αναγυνόσκετε / στο σπιτι τόν / Αν-
θρόπον / έγραψε τη εν μονή / τῇ 8 
Μαΐου 1928 / Ευάγγελος». (σημ. 
όπου (/) αλλαγή γραμμής).
 Γράφει δηλαδή: «Αυτή είναι η Αγία 
Φυλλάδα, η οποία έχει τα Άγια και 
Θαυμάσια Μυστήρια, η οποία ανα-
γιγνώσκεται στο σπίτι των ανθρώ-
πων. Έγραψε στο μοναστήρι, στις 8 
Μαΐου 1928, Ευάγγελος». Με επι-
φύλαξη το (έγραψε στο μοναστήρι) 
γιατί η γραμμή πρίν την ημερομηνία 
είναι πολύ δυσανάγνωστη. 
 Αυτά λοιπόν γράφτηκαν το 1928 
από κάποιον Ευάγγελο. Ποιος να 
ήταν αυτός άραγε; Και πώς να βρέ-
θηκε το βιβλίο αυτό στα χέρια του; 
 Οι 2 σελίδες αυτές του βιβλίου, 
κατά την αρχική γραφή το 1830, 
ίσως ήταν κολλημένες και αργότε-
ρα ξεκόλλησαν και έτσι παρέμειναν 
λευκές. Έτσι σ’ αυτές ο Ευάγγελος 
το 1928 έγραψε αυτά για το βιβλίο. 
Στις ίδιες σελίδες άλλος αργότερα 
το 1950 έγραψε το πότε έσυρε η 
αγελάδα του για να θυμάται το πότε 
θα γεννήσει. 
 

Η διαδρομή 
 του παλιού βιβλίου… 

 Έτσι, λοιπόν, το βιβλίο αυτό γρά-
φτηκε το 1830, και υπήρχε στο Μο-
ναστήρι μας και μετά τη διάλυσή 
του, το 1833, καθώς συνέχιζαν να 
μονάζουν εκεί καλόγεροι, ίσως και 
μέχρι το 1900. Οι διηγήσεις λένε 
πως ο καλόγερος του Μοναστηριού 
μας Ιερομόναχος Πολύκαρπος, εξυ-
πηρετούσε, ως ιερέας το χωριό μας 
την Σπινάσα έως και το 1870. Μετά 
ήρθε στο χωριό μας απ’ τον Κλειτσό, 
ο πρώτος μετεπαναστατικά ιερέας ο 
παπα-Δημήτρης Χαλάτσης. Ήταν 
βέβαια και μετά τον Πολύκαρπο, 
εδώ καλόγεροι (Ανανίας, Κακιώρας 
& Συμεών) αλλά κατά διαστήματα. 
Άρα λοιπόν, υποθέτουμε πως, μετά 
το 1870, που άρχισε η ραγδαία δι-
άλυση του Μοναστηριού και ο κα-
θένας άρπαζε ότι έβρισκε εκεί, θα 
πήρε κάποιος και αυτό το βιβλίο 
σπίτι του, ίσως ο «Ευάγγελος» που 
γράφει και το έτος 1928. Ο ίδιος, ή 
απόγονός του, ή άλλος θα πήρε το 
βιβλίο στην Καρδίτσα μαζί του, με 
το άδειασμα των χωριών μας επί 
εμφυλίου, και το 1950 το ξανάφερε 
στα χωριά μας, σημειώνοντας πάνω 
και το έτος αυτό. Στη συνέχεια τα 
επόμενα χρόνια των δεκαετιών του 
’50 ή του ’60, με ποιός ξέρει ποια 
διαδρομή, βρέθηκε στα Αρχεία της 
Εθνικής Τράπεζας, και το ξαναβρή-
καμε εμείς το 2013. Πάλι καλά γιατί 
μπορεί να μην ξέραμε καθόλου ακό-
μα ότι υπήρχε… όπως τόσα άλλα…

 

Πώς το βρήκαμε…
 Το χειμώνα του 2012 - 2013, σε 
επικοινωνία που είχαμε με τον εκ-
δότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου 
κ. Κώστα Σπανό, μας είπε πως στο 
Μ.Ι.Ε.Τ. υπάρχει σε ψηφιακή μορ-
φή ένα παλιό βιβλίο του Μοναστη-
ριού μας. Στο Μορφωτικό Ίδρυμα 
της Εθνικής Τράπεζας (Μ.Ι.Ε.Τ.), 
στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό 
Αρχείο, στην Υπηρεσία Μικροφω-
τογραφίσεως. Πήγαμε εκεί, πήρα-
με αντίγραφο και το στείλαμε στη 
Λάρισα στον κ. Σπανό όπως μας 
είχε πεί. Να αναφέρουμε πως ο κ. 
Σπανός ξέρει τα χωριά μας, και το 
Μοναστήρι μας, καθώς τη δεκαετία 
του 1970 είχε κάνει δάσκαλος στο 

Καροπλέσι. Να τον ευχαριστήσου-
με θερμά και από εδώ, γιατί εκτός 
αυτού, μας έχει κάνει γνωστά και 
πολλά άλλα ιστορικά στοιχεία του 
χωριού μας. 

 Ιστορικά στοιχεία που 
βγαίνουν από το παλιό 

αυτό βιβλίο
 ● Το παλιό αυτό χειρόγραφο βι-
βλίο γράφτηκε το 1830. Μόλις 3 
χρόνια πρίν την διάλυσή του Μο-
ναστηριού μας, γιατί όπως ξέρουμε 
διαλύθηκε επί Όθωνα, ακριβέστερα 
επί αντιβασιλείας, το 1833, επειδή 
είχε κάτω από 6 μοναχούς. Τότε δι-
αλύθηκαν όλα τα Μοναστήρια της 
περιοχής μας, και έμειναν μόνο τρία 
(3), της Κορώνας, της Τατάρνας και 
του Προυσσού. Όλα τα άλλα διαλύ-
θηκαν μαζί και το δικό μας. 
 ● Στο παλιό αυτό χειρόγραφο βι-
βλίο, του έτους 1830 (186 χρόνια 
πρίν από σήμερα), αναφέρεται κα-
θαρά τόσο το όνομα του χωριού 
μας και το όνομα του Μοναστηριού 

μας, όσο και το ότι το Μοναστήρι 
ανήκε στο χωριό μας. Γράφει κα-
θαρά «…αφιέρωση στο Μοναστήρι 
Σπινάσας… της Ιεράς και Σεβασμί-
ας Μονής το Γεννέσιον της Θεοτό-
κου…».
 ● Γράφει επίσης πως το χωριό μας 
η Σπινάσα ανήκε στον Καζά Άγρα-
φα «…του Μοναστηρίου Σπινάσας 
του Καζά Άγραφα…». Ο Καζάς 
ήταν κάτι σαν τον σημερινό νομό.
 ● Γράφει ο γραφέας του χειρογρά-
φου, ιερομόναχος Γαβριήλ, πως το 
βιβλίο κόστισε 15 γρόσια. Άρα βλέ-
πουμε πως το 1830 οι συναλλαγές 
στην περιοχή μας γίνονταν ακόμα 
με το οθωμανικό νόμισμα, το γρόσι 
και όχι ακόμα με τη δραχμή. 
 ● Τους αφιερωτές, τους ονομάζει 

παρρησιαστές και τα ονόματά τους 
τα γράφει σε 2 σελίδες, στις αμέσως 
επόμενες, για να μνημονεύονται 
πάντα, σε κάθε λειτουργία. Οι Προ-
θέσεις ήταν βιβλία όπου γράφονταν 
ονόματα αφιερωτών ζώντων ενώ 
στις Παρρησίες γράφονταν συνήθως 
τεθνεόντων. Τα ονόματα των αφιε-
ρωτών είναι γραμμένα χωρίς επώνυ-
μο γιατί και σήμερα στην εκκλησία 
δεν αναφέρεται ποτέ επώνυμο.
 
 Σημείωση: Στο επόμενο τεύχος 
(του Ιουνίου 2016) της εφημερί-
δας μας, θα δημοσιεύσουμε σε 4 
σελίδες, όλα τα γνωστά μέχρι σή-
μερα ιστορικά στοιχεία για το 
Μοναστήρι μας, την Ιερά Μονή 
Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας 
(Νεράϊδας). Τόσο επειδή μας το ζή-
τησαν πολλοί αναγνώστες μας όσο 
και επειδή πρέπει όλοι να ξέρουμε 
την ιστορία του Μοναστηριού μας, 
που είναι ένα απ’ τα παλιότερα των 
Αγράφων. 

 Επιμέλεια παρουσίασης: 
Γιάννης Μπαλτής

Οι σελίδες 31 και 32, όπου το Ο περίτεχνα γραμμένο.

Οι σελίδες 48 και 49, όπου ο Χριστός και τα σταφύλια στο κλήμα.

Οι σελίδες 172 και 173. Όπου και το σκίτσο του Αγίου Βησσαρίωνα του θαυματουργού. 

Το «λευκό» δισέλιδο μεταξύ της 148 και 149 σελίδας, όπου αναφέρονται οι χρονολο-
γίες 1928 και 1950.

Το εξώφυλλο του παλιού χειρογράφου βιβλίου.

Οι σελίδες 44 και 45, όπου το σχέδιο με τα σταφύλια στο κλήμα.

Παρρησία - Πρόθεση του έτους 1830 • Της Ιεράς Μονής Σπινάσας «Γεννήσεως Θεοτόκου»
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● Σύλλογος Αποδήμων Νε-
ράϊδας: Η πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του Συλλόγου μας Αποδήμων Νε-
ράϊδας κόπηκε φέτος την Κυριακή 
14 Φεβρουαρίου 2016, το μεσημέ-
ρι σε αίθουσα των Palmer Bistro 
(του εκ Μαυρομμάτας αγαπητού 
μας Γεωργίου Κουτρουλιά), όπου 
γίνονται και όλες οι συγκεντρώσεις 
μας. Η πίτα ήταν φέτος προσφορά 
της αγαπητής χωριανής μας Σωτη-
ρίας Θάνου και την ευχαριστούμε. 
Η συμμετοχή των αποδήμων ήταν 
μεγάλη αφού η αίθουσα γέμισε. 
Μαζί μας βρέθηκε και ο πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητάς μας Νε-
ράϊδας Λάμπρος Γάκης, που μας 
μετέφερε χαιρετισμούς τόσο του 
Δημάρχου μας Καρδίτσας όσο και 
Αντιδημάρχων. Στη συνέχεια έγι-
νε η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου όπου συζητήθηκαν όλα 
τα ζητήματα του χωριού μας και ο 
πρόεδρος της Κοινότητας έδωσε 
απαντήσεις. Τα ζητήματα της Συ-
νέλευσης θα βρείτε σε ξεχωριστό 
άλλο κείμενο. Και του χρόνου ευ-
χόμαστε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Αποδήμων Σα-
ρανταπόρου - Μεγαλάκκου: Την 
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016, 
το μεσημέρι, έκοψε την πίτα του 
ο Σύλλογος Αποδήμων Σαραντα-
πόρου - Μεγαλάκκου, σε αίθουσα 
των Palmer Bistro (του εκ Μαυ-
ρομμάτας αγαπητού μας Γεωργί-
ου Κουτρουλιά), επί της πλατείας 
Κάραβελ. Παρών ήταν και ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης, ο 
οποίος συνεχάρη τα μέλη του Συλ-
λόγου για όλες τις ενέργειες τους, 
και έκανε αναφορά σε έργα και 
προβλήματα του χωριού μας. Στη 
συνέχεια έγινε η ετήσια Γεν. Συνέ-
λευση του Συλλόγου και οι αρχαι-
ρεσίες. Στις εκλογές εξελέγη νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο, την σύν-
θεση του οποίου όπως συγκροτή-
θηκε σε σώμα, θα βρείτε σε άλλη 
σελίδα. Περισσότερα γράφει το Δ. 
Σ. σε ξεχωριστό κείμενο που μας 
έστειλε. Και του χρόνου ευχόμα-
στε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Μαυρομμάτας: 
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016, 
έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος 
Μαυρομμάτας, σε αίθουσα των 
Palmer Bistro, του εκ Μαυρομ-

μάτας Γεωργίου Χρ. Κουτρουλιά, 
που όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-
τος προσέφερε δωρεάν ωραία φα-
γητά. Μεγάλη η προσέλευση των 
αποδήμων στην Αθήνα Μαυρομ-
ματιανών καθώς η αίθουσα ήταν 
γεμάτη. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Περιφερεια-
κός Σύμβουλος Ευρυτανίας Λά-
μπρος Τσιτσάνης, η Όλγα Διώτη, 
η πρόεδρος του Συλλόγου Βρά-
χας Νάνσυ Τζιώρα, ο εκ Βράχας 
Κώστας Ράμμος, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Κλειτσού & πρόεδρος 
της Εταιρείας Ευρυτάνων Επι-
στημόνων Φώτης Κουλαρμάνης, 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Απο-
δήμων Νεράϊδας Γιάννης Σπανός, 
μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 
της εφημερίδας μας και άλλοι 
χωριανοί μας. Κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσης έγινε και Γενική 
Συνέλευση με αρχαιρεσίες, όπου 
ανανεώθηκε η θητεία του ίδιου Δ. 
Σ. με την ίδια πρόεδρο, την αγα-
πητή μας Νίκη Ρέκκα - Τζανάκου. 
Ο ίδιος Σύλλογος έκανε με επιτυ-
χία εκδήλωση και στην Λαμία στο 
κέντρο «Συντριβάνι» την Κυριακή 
14.2.16. Και του χρόνου ευχόμα-
στε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Μολόχας: Την 
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, 
το μεσημέρι, έκοψε την πίτα του 
ο Σύλλογος Απανταχού Μολοχι-
ωτών, στο Περιστέρι – Μπουρνά-
ζι, στο κατάστημα «JOJO Cafe», 
Αγίας Παρασκευής 72 - 74. Η 
εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία 
καθώς πολλοί απόδημοι Μολο-
χιώτες αντάμωσαν εκεί. Κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης έγινε και 
Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες, 
κατά τις οποίες πρόεδρος εξελέγη 
και πάλι ο αγαπητός μας Γιώργος 
Μπαρμπουνάκης. Όλο το νέο Δ. 
Σ. θα το βρείτε σε άλλο κείμενο. 
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα 
καλύτερα.

● Σύλλογος Καροπλεσίου: Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλε-
σίου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του την Κυριακή 24 Ιανουα-
ρίου 2016. Η εκδήλωση είχε με-
γάλη επιτυχία και πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία του Συλλόγου 
στην Καρδίτσα. Την πίτα ευλόγη-
σε ο αγαπητός μας παπα-Πανα-
γιώτης Βασιλάκης. Συμμετείχαν 

όλοι οι στην Καρδίτσα Καροπλε-
σίτες και το φλουρί κέρδισε ένα 
από τα μικρά μέλη του δραστήρι-
ου Συλλόγου, η Βάσια Γατσογιάν-
νη. Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου 
που είχε προγραμματιστεί για την 
Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 στο 
κέντρο «Αμαλία» της Καρδίτσας 
δεν έγινε λόγω των πολλών θανά-
των συγχωριανών τους. Και του 
χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύ-
τερα.

● Σύλλογος Κλειτσού: Το 
Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, δι-
οργάνωσαν τον ετήσιο χορό τους 
οι γείτονές μας του ομώνυμου 
Συλλόγου τους, Κλειτσιωτών Νο-
μού Φθιώτιδας «Ο Άγιος Κυπρια-
νός», στο κέντρο «Τεμπέλης» στο 
Γοργοπόταμο Λαμίας, με μεγάλη 
επιτυχία, καθώς στην εκδήλωση 
χόρεψαν τα ωραία χορευτικά τους 
συγκροτήματα, είχαν ζωντανή ορ-
χήστρα με τον Δημήτρη Κουτή 
στο κλαρίνο και πλήθος κόσμου. 
Ο Σύλλογος Αποδήμων Κλειτσού 
έκοψε την πίτα του την Κυριακή 
14 Φεβρουαρίου 2016, στη Αθή-
να, (Πλατεία Κάνιγγος, οδός Βε-
ραντζέρου 1, σε αίθουσα του 5ου 
ορόφου), πάλι με μεγάλη επιτυχία, 
καθώς παιδιά τραγούδησαν τα 
κάλαντα του νέου χρόνου με συ-
νοδεία βιολιού. Και του χρόνου 
ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Φουρνάς: Την 
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, 
έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος 
Απανταχού Φουρνιωτών «Ο Λε-
πενιώτης», σε αίθουσα του Συλλό-
γου τους, στο κέντρο της Αθήνας. 
Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία 
καθώς πολλοί απόδημοι Φουρ-
νιώτες αντάμωσαν εκεί. Την πίτα 
ευλόγησε ο παπα-Δημήτρης Σκόν-
δρας. Και του χρόνου ευχόμαστε 
ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Αμαράντου: Το 
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, 
το βράδυ, έκοψε την πίτα του ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαρά-
ντου, στο γειτονικό μας χωριό, 
τον Αμάραντο, με μεγάλη επιτυ-
χία καθώς συμμετείχαν όλοι οι 
μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, με-
ταξύ αυτών και ο εξ Αμαράντου 
Δήμαρχός μας Καρδίτσας Φώτης 
Αλεξάκος. Ο ίδιος Σύλλογος διορ-
γάνωσε, στο Παυσίλυπο, την Τσι-
κνοπέμπτη 3 Μαρτίου 2016, τον 
ετήσιο χορό του, επίσης με μεγάλη 
επιτυχία και τα έσοδα διατέθηκαν 
σε συγχωριανό τους που κάηκε το 
σπίτι του. Και του χρόνου ευχόμα-
στε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Απανταχού Καρ-
διτσιωτών: Στην αίθουσα εκδη-
λώσεων Χ.Α.Ν. Αθηνών (οδός 
Ακαδημίας 36 & Ομήρου, Κολω-
νάκι), στην Αθήνα έγινε φέτος, 
την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 
2016, η εκδήλωση κοπής της πίτας 
του Συλλόγου αυτού, πρόεδρος 
του οποίου είναι ο δραστήριος δι-
κηγόρος Κώστας Κουσαής, γιός 
του αείμνηστου δικηγόρου Κου-
σαή, που είχε βοηθήσει πολλούς 
χωριανούς μας όταν βρέθηκαν για 
διάφορους λόγους στα δικαστήρια 
τη δεκαετία του 1940 στην Καρδί-
τσα. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επι-
τυχία. Και του χρόνου ευχόμαστε. 
Επίσης από τον ίδιο Σύλλογο έγινε 
και φέτος την Κυριακή 6 Δεκεμ-
βρίου 2015, όπως κάθε χρόνο, το 
καθιερωμένο τρισάγιο στους τά-
φους των Πλαστήρα και Σεραφείμ 
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με 
την παρουσία πλήθους καρδιτσιω-
τών και χωριανών μας. 

Κοπή πίτας των Συλλόγων μας Γενική Συνέλευση Συλλόγου 
Αποδήμων Νεράϊδας

Η Γ. Σ. του Συλλόγου Αποδήμων, που έγινε την Κυριακή 14.2.16, 
μαζί με την εκδήλωση κοπής της πίτας, λόγω των πολλών προβλη-
μάτων του χωριού μας και της παρουσίας του προέδρου της Κοινό-
τητάς μας Λάμπρου Γάκη, εξελίχτηκε σε Λαϊκή Συνέλευση καθώς 
συζητήθηκαν εκεί όλα σχεδόν τα προβλήματα. 

Ο πρόεδρος αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου 
και των Αντιδημάρχων μας λέγοντας ότι μας στηρίζουν, και παίρνο-
ντας τον λόγο από τον πρόεδρο του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου μας, που έθεσε τα θέματα, είπε: 

Για την μετατόπιση του αγωγού από Πλατανόρεμα: μας είπε 
πως ήρθε απάντηση στο σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 1991/29.1.15) 
που στείλαμε (στην Περιφέρεια Θεσσαλίας) που λέει πως δεν μπο-
ρούν δυστυχώς να δώσουν χρήματα γι’ αυτό. Θα συνεχίσουμε να 
το ζητάμε ώστε με κάποιο τρόπο να γίνει πρίν πέσει στο δρόμο 
άσφαλτος. Χωριανοί μας πρότειναν να γίνει αυτό το κατεπείγον 
πρώτης προτεραιότητας έργο του χωριού μας έστω και με έρανο. 
Με ποσό 10.000 ευρώ μπορεί να γίνει. 

Για τα βουλωμένα τεχνικά στα Προσήλια: δεν μας έδωσε κα-
θαρή απάντηση, για το λόγο που ακόμα δεν ξεβούλωσαν, δεσμεύ-
τηκε όμως πως μέχρι το Πάσχα θα τα ξεβουλώσουν. Τρείς φορές 
ζητήθηκε ξεκάθαρη απάντηση αλλά γύριζε την κουβέντα αλλού.

Δρόμος Νεράϊδα – Μοναστήρι: καμία δέσμευση δεν μας έδω-
σε, πως θα πιέσει για την χαλικόστρωσή του, λέγοντάς μας μόνο 
πως φρόντισε πέρυσι το καλοκαίρι να έρθει γκρέϊντερ από Γιαννου-
σέϊκα μέχρι το Μοναστήρι, χωρίς να μας πεί γιατί αυτό δεν ήρθε 
μέχρι τις Κωσταντέϊκες (διασταύρωση Νεράϊδας). Κατά τα άλλα 
«διερρήγνυε τα ιμάτιά του» πως αυτός δεν σαμποτάρει τον δρόμο 
αυτό, όπως γράφτηκε, πως κάποιοι το κάνουν. 

Για την επισκευή της Γέφυρας Μπέλευ: μας έδειξε το έγγρα-
φο από τη ΜΟΜΑ με ημερομηνία 12.11.15, που γράφει όλα όσα 
λείπουν εκεί. Μας είπε πως μετά τα Χριστούγεννα, πήγαν εκεί μηχα-
νικοί του δήμου, έκαναν αυτοψία και ανέλαβε ο Δήμος Καρδίτσας 
να την επισκευάσει σύντομα. 

Δρόμος προς Νεκροταφείο Νεράϊδας: παραδέχτηκε πως 
έπεσε εκεί πολύ λιγότερο χαλίκι απ’ το απαιτούμενο, και μας είπε 
πως περιμένουν το γκρέϊντερ, να καθαρίσει το αυλάκι του, και να δι-
αμορφώσει καλύτερα το οδόστρωμα. Δεν μας είπε γιατί έγινε τόσο 
βιαστικά και επιπόλαια η παρέμβαση σ’ αυτό το δρόμο που είναι, 
επί της ουσίας, σαν μην έγινε τίποτα εκεί.

Για την ύδρευση: μας είπε για τίς προβληματικές βάνες στα 
φρεάτια (στο κάτω μέρος του χωριού), για τις προβληματικές υδρο-
μαστεύσεις (που ευθύνονται για το θολό νερό), για το υδραγωγείο 
κ.λ.π., καταλήγοντας στο αόριστο «θα γίνουν». Τον ξανασπασμένο 
αγωγό στη ράχη «Βάσιως» είπε πως θα τον ξαναφτιάξουν μόλις έρ-
θει ο εργολάβος του δρόμου για Τριφύλλα. Ενώ μας έλεγε συνέχεια 
πως θα δώσει βάρος στην ύδρευση, για το σημαντικότερο που είναι 
ο νέος αγωγός από Πλατανόρεμα, άλλαζε συνέχεια την κουβέντα. 

Φώτα δρόμων που είναι συνέχεια σβηστά: το απέδωσε στο 
καλώδιο που σε μερικά σημεία του κεντρικού δρόμου είναι εκτε-
θειμένο, (θέτοντάς το και ως δικαιολογία που δεν έπεσε άσφαλτος 
στον κεντρικό μας δρόμο), χωρίς να μας πεί γιατί αυτό δεν τακτο-
ποιήθηκε ακόμα, καταλήγοντας πως ίσως τα βάλουν μέσα σε μια 
δημοπρασία που σχεδιάζεται.

Επαρχιακός δρόμος θέση «Αγρομπλούλες»: μας είπε πως 
ενημέρωσε την Νομαρχία και αύριο θα έρθει συνεργείο να αποκα-
ταστήσει προσωρινά την κυκλοφορία, όπως και πράγματι έγινε. 

Δρόμος Νεράϊδα – Τριφύλλα: είπε πως η εταιρεία είναι καλή, 
και σύντομα θα αρχίσει εργασίες για άσφαλτο, αλλά ακόμα δεν 
συμφωνήσαμε με τον εργολάβο, τις θέσεις που θα γίνουν τα τεχνι-
κά πάνω απ’ το χωριό, αυτό θα γίνει μόλις ξανάρθει ο εργολάβος. 
Οι χωριανοί τόνισαν πως οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν τεχνικά 
στη ράχη Κουτσοχέρι και στη Φτερόλακκα ώστε να μην έρχονται 
τα νερά πάνω απ’ το χωριό, και οπωσδήποτε πρίν πέσει η άσφαλτος 
να γίνει η μετατόπιση του αγωγού, από Πλατανόρεμα, κάτω από το 
ρείθρο. 

Για την αθλία κατάσταση του Ιατρείου: παραδέχτηκε πως 
επειγόντως θέλει συντήρηση τόσο στη στέγη που βάζει νερά και τα 
παντζούρια του, όσο και εσωτερικά, αλλά το πώς και πότε θα γίνει 
αυτό δυστυχώς δεν μας είπε. Συμφωνήσαμε να μιλήσουμε με χω-
ριανή μας που έχει φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη (και πολλές φορές 
μας έστειλε φάρμακα) να μας δώσει φάρμακα εκτάκτων αναγκών 
(αλλεργιών, τσιμπημάτων κ.λ.π.) να τα έχουμε στο φαρμακείο του 
Ιατρείου μας. 

Δημοτικού Σχολείου στέγη: παραδέχτηκε πως πήρε πάλι ο 
αέρας κεραμίδια και βάζει νερά αλλά δεν δεσμεύτηκε για το πότε 
θα επισκευαστεί αυτό και πώς. Οι χωριανοί τόνισαν πως λόγω των 
μηχανημάτων που είναι εκεί μέσα ο ΟΤΕ πληρώνει ενοίκιο και με 
αυτό πρέπει να συντηρείται το Σχολείο.

Γέφυρα «Ρογκάκια» Νεράϊδας – Καροπλεσίου: μας είπε πως 
μιλάει γι’ αυτή με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδί-
τσας Μένιο Γιαννέλο, και του είπε πως υπάρχει μια περίπτωση να 
στήσουν την ίδια στρατιωτική γέφυρα με ιδιώτη. 

Δίκη Πλατανορέματος: συζητήθηκε για το πώς θα εφαρμο-
στεί η τελευταία περίπλοκη απόφαση του δικαστηρίου. 

Υδροηλεκτρικά και Ανεμογεννήτριες: ο πρόεδρος είπε πως 
προς το παρόν δεν έχουμε κάτι αλλά πρέπει να είμαστε σε επιφυλα-
κή γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναφανεί κάποια εταιρεία και 
να έχουμε πάλι αγώνες. 

Αυτά ήταν επί της ουσίας όσα συζητήθηκαν στη συνέλευση. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του χωριού μας, ευχαριστεί 
τους αδελφούς Ευριπίδη και Γεώργιο Παπουτσή, (που είναι 
ξυλέμποροι και έχουν εργοστάσιο ξυλείας στην Καρδίτσα), 
για την δωρεά ξυλείας που προσέφεραν, για την ολοκλήρω-
ση του οικήματος διαμονής του ψάλτη, και την κατασκευή 
του στάβλου – αποθήκης για τα ζώα του, που έγιναν στον 
περιβάλλοντα χώρο του Μοναστηριού μας. Ευχαριστεί επί-
σης τους ανώνυμους χωριανούς που προσέφεραν χρήματα 
και είδη διαβίωσης του ψάλτη Σωτήρη Λάππα που διαμένει 
μόνιμα στο Μοναστήρι μας, την Ι. Μ. Σπινάσας (Νεράϊδας).

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας

Δασικό Χωριό Καροπλεσίου
Όπως έχουμε ξαναγράψει το Δασικό Χωριό Καροπλεσίου 

είναι δυστυχώς κλειστό. Και όχι μόνο κλειστό αλλά όπως δια-
βάσαμε στην σελίδα στο facebook, των γειτόνων μας εκ Καρο-
πλεσίου, «Δολόπων Έγερσις», στις 19.3.16… «…Στο διάστημα 
από 2.3.2016 έως 6.3.2016 απομακρύνθηκαν (κλάπηκαν) από 
το ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΔΡΥΑΔΕΣ, ηλεκτρικές συσκευές κι άλλα είδη 
μεγάλης αξίας 15.000 ευρώ… όποιος έχει κάποια πληροφορία 
για κάποιο φορτηγό (π.χ. πινακίδες, επωνυμία κ.λ.π.) να ενημε-
ρώσει τον Ηλία στο Καροπλέσι ή τον Άρη Μπέλλο ή να στεί-
λουν μήνυμα… αμοιβή 300 ευρώ…». 
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Γεφύρι «Τσιροπλάκι» 

Προχωρούν οι διαδικασίες για την επισκευή του θρυ-
λικού αυτού γεφυριού μας, στο «Τσιροπλάκι». Χωρια-
νός μας, (ο αγαπητός μας Σπύρος) έκοψε στις 5.2.16 

δέντρα στο δάσος του Μοναστηριού μας, φτιάχνοντας περί-
που 15 κούτσουρα των 2 μ. έκαστο. Προηγουμένως είχε γίνει 
η επιλογή των δέντρων από χωριανούς μας και αφού έγινε 
ήρθε ο δασικός και έδωσε την εντολή να κοπούν. 

Τα κούτσουρα αυτά τράβηξε στις 6.3.16 άλλος χωριανός 
μας (ο αγαπητός μας Μπάμπης) με το γερανό του, καθώς 
ήταν κάτω από το δρόμο και τα έφερε στο χωριό όπου τα 
έβγαλε σανίδια με την κορδέλα του. 

Τον Αύγουστο λοιπόν που θα είμαστε όλοι στο χωριό, κά-
ποια μέρα να μαζευτούμε, για να πάμε τα σανίδια από το Δι-
ασελάκι και κάτω, και να τα τοποθετήσουμε στο Γεφύρι, ώστε 
να αντέξει για εκατό χρόνια. Και να το βλέπουμε απ’ το «Σταυ-
ρό» να το θαυμάζουμε. 

Όπως είναι γνωστόν, εδώ και ενάμι-
συ χρόνο περίπου, λειτουργεί κανο-
νικά ο φωτισμός που επεκτάθηκε 

στον κεντρικό δρόμο, στην έξοδο του χωριού 
μας και συγκεκριμένα από την είσοδο του 
οικοπέδου Ντερέκα μέχρι το υφιστάμενο 
πλάτωμα στην ράχη της Καλλικαρυάς, κα-
λύπτοντας μία απόσταση 210 μ. περίπου. 
 Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού, απαιτή-
θηκαν, ένα ειδικό καλώδιο, το οποίο τοποθετή-
θηκε στην άκρη του οδοστρώματος, εντός του 
εδάφους και επτά σιδερένιοι διακοσμητικοί 
στύλοι, με δύο λαμπτήρες έκαστος, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν πάνω σε τσιμεντένιες βάσεις 
και σε ίση, μεταξύ τους, απόσταση. 

 Τις εργασίες αυτές καθώς και τις συνα-
φείς ηλεκτρολογικές, εκτέλεσε ο αγαπητός 
συγχωριανός μας, Ηλίας Λιάπης. Οι δια-
κοσμητικοί στύλοι, όμοιοι με προϋπάρχο-
ντας στον ίδιο δρόμο, κατασκευάσθηκαν 
απο τον επίσης αγαπητό συγχωριανό μας, 
Δημήτριο. Ν. Καραμέτο, ο οποίος τους 
δύο εξ αυτών, τους προσέφερε Δωρεάν. 
 Στο τέρμα του φωτισμού, όπου υφίσταται το 
προαναφερθέν πλάτωμα, τοποθετήθηκαν, ένα 
τραπέζι μετά δύο καθισμάτων και δύο ακόμη 
καθίσματα, παραπλεύρως χωριστά, άπαντα με-
ταλλικά, προσφορά όπως πάντα, του αγαπητού 
συγχωριανού μας, Χρήστου Μπέλλου.

 Τον συντονισμό, την φροντίδα και την επί-
βλεψη όλων αυτών των εργασιών, είχε αναλά-
βει, αγογγύστως, ο αείμνηστος πλέον συγχω-
ριανός μας, Τρύφωνας Καστρίτσης, ο οποίος 
,ως γνωστόν, σε τέτοια θέματα έδινε και την 
ψυχή του ακόμη. Επιπροσθέτως, ο ίδιος αγό-
ρασε χρώμα και έβαψε όλους τους νεοτοποθε-
τηθέντας στύλους φωτισμού, αλλά και άλλους 
παλαιότερους που έχρηζον βαφής. Τέλος, δεν 
είναι υπερβολικό να πούμε, ότι ήταν ο μόνος 
που μεριμνούσε πάντα για την προμήθεια και 
αντικατάσταση των εφθαρμένων λαμπτήρων. 
Αλλά όμως, η συνολική προσφορά του Τρύ-
φωνα στο χωριό μας, δεν μπορεί να αναφερθεί 
στην παρούσα στήλη. Η απουσία του κατέστη 
ήδη αισθητή. Αιωνία του η μνήμη.

 Τώρα, όταν αρχίσουν να εκτελούνται οι ερ-
γασίες που υπολείπονται στο δρόμο Νεράϊδα 
- Τριφύλλα, οι οποίες ευελπιστούμε να έχουν 
αποπερατωθεί μέχρι το καλοκαίρι φέτος και πέ-

σει και η άσφαλτος, τότε και ο φωτισμός αυτός 
στο δρόμο θα προσδίδει μία ιδιαίτερα καλαί-
σθητη εικόνα και ένα ακόμη στοιχείο εξωρα-
ϊσμού. Επιπλέον θα αποτελεί και μία ακόμη 
εναλλακτική επιλογή για την καθιερωμένη 
βόλτα συγχωριανών μας.

 Το συνολικό κόστος του έργου αυτού, ήτοι, 
αγορά υλικών και εργατικά, ανήλθε στο ποσόν 
των 3.300 ευρώ και συγκεντρώθηκε από συνει-
σφορές των κατωτέρω κατ’ αλφαβητική σειρά, 
αναγραφομένων συγχωριανών μας:

ΕΠΩΝΎΜΟ όνομα πατρώνυμο .......................  ποσό
ΑΜΑΣΗΣ Διονύσης συζ. Δήμητρας Κουσάνα  ...... 100
ΑΥΓΕΡΗΣ Γεώργιος του Αντωνίου  ......................... 50
ΒΟΥΡΛΙΑΣ Σωτήριος (Αμερική)  ............................ 50
ΒΡΕΚΟΣ Σωτήριος συζ. Μαίρης Δήμου  ................100
ΔΗΜΟΣ Ηλίας του Χριστοδούλου  .........................100
ΔΗΜΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου  ...........................100
ΔΗΜΟΥ Ρίτα του Χριστοδούλου  ...........................100
ΘΑΝΟΣ Βασίλειος του Γεωργίου........................... 150
ΘΑΝΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου  .............................50
ΘΑΝΟΥ Όλγα του Νικολάου  ...................................50
ΘΑΝΟΥ Σωτηρία του Γεωργίου ..............................100
ΚΑΡΑΒΑΝΑ Βασιλική του Δημητρίου  ..................100
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου.......... 50
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Βασίλειος του Νικολάου ................ 100
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ Ευτέρπη του Νικολάου  ..................100
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ- ΑΣΛΑΝΗ Ευθυμία του Κων/νου ..100
ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ Μαρία του Σεραφείμ ....................... 70
ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ Τρύφωνας του Δημητρίου .............. 100
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Βασίλειος του Δημητρίου  ...............100
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ζήσης του Δημητρίου  .....................250
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος του Δημητρίου  ........150
ΛΙΑΠΗ Ντίνα του Κωνσταντίνου  ............................50
ΜΑΧΑΣ Δημήτριος συζ. Χρυσάνθης Μητσάκη .....100
ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΣ Σωτήριος του Ηλία  .......................30
ΜΠΑΚΟΛΑ Μαίρη και Φρόσω του Κων/νου  ........400
ΝΤΕΡΕΚΑΣ Λουκάς του Δημητρίου  ......................250
ΣΠΑΝΟΣ Ιωάννης του Νικολάου  ..........................100 
ΣΠΑΝΟΣ Λάμπρος του Ιωάννη  ...............................50
ΣΠΑΝΟΥ Μαρία του Δημητρίου  .............................50
ΣΠΑΝΟΥ - ΠΕΤΑΛΑ Γεωργία του Νικολάου  .........50
ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ηλίας του Βασιλείου  ............................50
ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ Σεραφείμ του Γεωργίου  .................100 
Σύνολον  .......................................................3.300 ευρώ

Σημείωση εφημερίδας μας: Ευχαριστούμε θερμά, 
όλους του ανωτέρω που, με την προσφορά τους, 
συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση του ωραίου αυτού 
έργου.

Νέος Μητροπολίτης Καρπενησίου 
εξελέγη, την Πέμπτη 10 Μαρτίου 
2016, από την Ιερά Σύνοδο της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος, στη θέση του κ. κ. Νι-
κολάου, ο κ. κ. Γεώργιος. 

 Συνολικά 62 μητροπολίτες από τους 80 που ψή-
φισαν στην τελική εκλογή, 
έδωσαν την ψήφο τους στον 
αρχιμανδρίτη Γεώργιο Ρέ-
μπελο. Ο άλλος υποψήφιος 
νυν αρχιμανδρίτης Κοίμησης 
Θεοτόκου Ηλιούπολης Σπυ-
ρίδων Κατραμάδος έλαβε 
12 ψήφους, και 6 ψήφισαν 
λευκό, ενώ ο τρίτος υποψή-
φιος ηγούμενος της Ι. Μ. Αγ. 

Γεωργίου Στυλίδας αρχι-
μανδρίτης Ιγνάτιος Σάπιος 
απέσυρε την υποψηφιότη-
τά του. 

 Οι ευρυτανικές εφημε-
ρίδες έγραψαν μεταξύ άλλων: 

 Ο νέος μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Γεώρ-
γιος Ρέμπελος, γεννήθηκε το 1963 στο χωριό Κα-
στέλλα Ψαχνών Ευβοίας. Το 1985 έλαβε το πτυχίο 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας και το 1993 
της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Την διετία 1985 – 1987 υπηρέτησε τη στρα-
τιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. Το 
1988 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός στην Α/θμια 
εκπαίδευση, εργάστηκε σε Δημοτικά σχολεία στην 
περιοχή της Χαλκίδας και παραιτήθηκε το 1995. 

Τον Σεπτέμβριο του 1994 χειροτονήθηκε διάκο-
νος και πρεσβύτερος υπό του τότε Μητροπολίτου 
Θηβών & Λεβαδείας και νύν Μακαριωτάτου Αρχι-
επισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερω-
νύμου. 

 Τοποθετήθηκε ως εφημέριος στον Ι. Ν. Ταξιαρ-
χών Σχηματαρίου στον οποίο διακονούσε μέχρι 
την εκλογή του, εξυπηρετώ-
ντας συγχρόνως την 114 Π. 
Μ. και διπλανές ενορίες στο 
έργο της εξομολογήσεως και 
του κηρύγματος.

 Από το 2008 υπηρετού-
σε και στην Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος ως 
Γραμματέας Συνοδικών Επι-
τροπών, Συνεργάτης του Αρ-
χείου και από τον Οκτώβριο 
του 2014 ως Β’ Γραμματέας 
& Πρακτικογράφος. Η χειρο-
τονία του νέου μητροπολίτη 
έγινε το Σάββατο 12.3.16 
στον Ι. Ν. Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου. 

 Ως γνωστόν, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου 
συνεστήθη για πρώτη φορά το 1979, καθώς μέχρι 
τότε η Ευρυτανία ανήκε εκκλησιαστικά στην πάλαι 
ποτέ ενιαία Μητρόπολη Ναυπακτίας και Ευρυτα-
νίας. Πρώτος Μητροπολίτης ήταν ο κ. κ. Νικόλαος 
που παραιτήθηκε πρόσφατα, λόγω μεγάλης ηλικί-
ας και προβλημάτων υγείας, και αποσύρθηκε στην 
Ι. Μ. Προυσού. Όλοι όσοι γνώρισαν τον κ. κ. Νικό-
λαο λένε πως ήταν ένας άγιος άνθρωπος. 

Η επέκταση του φωτισμού 
στον κεντρικό δρόμο του χωριού μας

Νέος Μητροπολίτης Καρπενησίου 
ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Ρέμπελος 

Φώτα δρόμων Νεράϊδας σβηστά 
όλο το χειμώνα 

Πρόβλημα σοβαρό υπάρχει στο χωριό μας με τα φώτα 
των δρόμων. Όλο σχεδόν τον χειμώνα τα φώτα τις νύ-
χτες ήταν σβηστά. Πρέπει να αλλάζονται τόσο οι κα-

μένες λάμπες όσο και να γίνει επισκευή του καλωδίου τους. 
Ποιός θα φτιάξει το καλώδιο ώστε να λυθεί το πρόβλημα με 
τα φώτα; Πότε θα αντικατασταθούν τα σπασμένα καλύμματα; 
Οι μόνιμοι κάτοικοι απαιτούν τάχιστα λύση του μεγάλου αυ-
τού προβλήματος. Ο ηλεκτρολόγος του Δήμου ήρθε, τελικά, 
μαζί με τον πρόεδρο και άλλαξαν κάμποσες καμένες λάμπες 
την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016. Ως τότε ήταν όλοι οι δρό-
μοι σκοτεινοί. Ειρήσθω εν παρόδω πως τα χριστουγεννιάτικα 
διακοσμητικά φώτα για πρώτη φορά φέτος τοποθετήθηκαν 
μετά τα Χριστούγεννα, καθώς τότε ήρθε ο ηλεκτρολόγος του 
Δήμου να τα συνδέσει. Γιατί έτσι φέτος; 

 Ο νέος Μητροπολίτης 
Καρπενησίου κ. κ. Γε-
ώργιος την ημέρα της 

εκλογής του. 

Ο πρώην Μητροπολί-
της Καρπενησίου κ. κ. 

Νικόλαος.

Επιστολή από τον πρόεδρο  
της Τ. Κ. Μολόχας

    Αγαπητοί φίλοι

    Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αποστολή της 
εφημερίδας σας, την οποία δεν σας κρύβω οτι αναμένουμε με 
ανυπομονησία και αγωνία για να ενημερωθούμε για τα νέα της 
Νεράϊδας και του Σαραντάπορου και των αποδήμων συγχωρια-
νών σας, καθώς προσωπικά σας νοιώθω όλους συμπατριώτες, 
αφού τα χωριά μας είναι κοντά και τα προβλήματα είναι σε μεγά-
λο βαθμό κοινά ή παρόμοια:
    Τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της τηλεόρασης, του ταχυδρό-
μου, της συγκοινωνίας...
    Ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί όλους εμάς τους κατοίκους 
των ορεινών Κοινοτήτων είναι η υγεία και οι αγροτικοί γιατροί, 
αφού κατά διαστήματα δημιουργείται πρόβλημα με την κάλυψη 
των θέσεων των αγροτικών γιατρών. 
    Θέλω λοιπόν και μέσω της εφημερίδας σας να ευχαριστήσω 
τον κ. Φραγκίστα, Δ/ντη του Κέντρου Υγείας Μουζακίου, όπου 
ανήκει το Περιφερειακό Ιατρείο Νεράϊδας, το οποίο εξυπηρετεί 
και το χωριό μας και ιδιαίτερα τον αγροτικό γιατρό κ. Μέλλο, ο 
οποίος ασκεί τα καθήκοντά του με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 
με μεγάλη φιλοτιμία, κάτι που του αναγνωρίζουν όλοι οι συγχω-
ριανοί μου και πιστεύω και οι κάτοικοι της δικής σας Κοινότητας.
    Θέλω να επισημάνω οτι με τον φίλο Πρόεδρο της Τοπικής 
Κοινότητας Νεράϊδας κ. Λάμπρο Γάκη, έχουμε συχνή επικοινω-
νία και άριστη συνεργασία και παλεύουμε για τα κοινά αιτήματα. 
Μαζί προσπαθούμε  να αξιοποιήσουμε προς όφελος των χωριών 
μας και τα ιαματικά νερά που βρίσκονται ενδιαμέσως τα οποία 
μπορούν να δημιουργήσουν και προϋποθέσεις ανάπτυξης για τον 
τόπο μας. Επίσης διεκδικούμε την ασφαλτόστρωση του μικρού 
τμήματος του 1 χλμ. που υπολείπεται για να ολοκληρωθεί ο δρό-
μος που συνδέει τη Μολόχα με την Νεράϊδα. 
    Το ίδιο προσπαθούμε και με τον φίλο Πρόεδρο της Τοπικής 
Κοινότητας Κλειτσού τον Κώστα Σαμαρά να ασφαλτοστρωθεί  
το μικρό τμήμα που μας χωρίζει που θα διευκολύνει ακόμα πε-
ρισσότερο τις μετακινήσεις μας και θα τονώσει και την επισκε-
ψιμότητα προς την πανέμορφη περιοχή μας αφού η κατάσταση 
του οδικού δικτύου λειτουργεί αποτρεπτικά σε ανθρώπους που 
θα ήθελαν να γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή περνώντας από 
τη μία Κοινότητα στην άλλη.
   Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που φιλοξενείτε 
και τα δικά μας νέα.    Εύχομαι σε όλους σας καλό Πάσχα και να 
το γιορτάσουμε στα χωριά μας που περιμένουν αυτές τις ημέρες 
τους ξενιτεμένους μας. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Ηλίας Ζυγούρης 

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μολόχας 
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Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το 
γειτονικό μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει 

και την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

Χορευτικό συγκρότημα  
να κάνουμε στο χωριό μας

Ο ετήσιος αυγουστιάτικος χορός του Συλλόγου του χωριού 
μας, είναι πετυχημένος χάριν της συμμετοχής των ντόπιων 
κατοίκων, των αποδήμων αλλά και των φίλων γειτονικών χω-
ριών.

Με αφορμή την διστακτικότητα των μελών του Δ. Σ. του 
Συλλόγου, τον περασμένο Αύγουστο, να σύρουν πρώτοι το 
χορό, προτείνω, και φαντάζομαι θα τύχει της αποδοχής αυτών, 
την έναρξη να την κάνουν δικά μας παιδιά, μικροί χορευτές με 
την καθοδήγηση χοροδιδασκάλου. 

Υπάρχει η δυνατότητα και η προθυμία του χοροδιδασκά-
λου, από αρχές Αυγούστου, σε παιδιά που συμμετέχουν σε 
χορευτικά τμήματα στον τόπο κατοικίας των, να τα συγκε-
ντρώσει και με λίγα μαθήματα, να παρουσιάσει ένα αξιόλογο 
χορευτικό πρόγραμμα.

Κρίνεται απαραίτητο όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνή-
σουν μαζί μας, να δηλώσουν συμμετοχή, και όλοι μαζί να υλο-
ποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. 

Στη σκέψη μας είναι, αν όχι φέτος, να υπάρξει η δυνατό-
τητα συμμετοχής και μεγαλύτερων ηλικιών σε ένα δεύτερο 
χορευτικό τμήμα.

Ας ομορφύνουμε λοιπόν την μουσικοχορευτική βραδιά του 
Συλλόγου μας και με το ζεστό χειροκρότημα, να επιβραβεύ-
σουμε τους μικρούς χορευτές, και με αυτό το κίνητρο να φέ-
ρουμε τους νέους, πιο κοντά στο χωριό των παππούδων τους, 
και στην παράδοση.

Με την αναφορά στους νέους, να σας ενημερώσω, ότι 
υπάρχει πρωτοβουλία από ομάδα νέων του χωριού, το βράδυ 
του Πάσχα, στο στέκι του Νίκου, να γίνει μια πρώτη συζήτηση 
για θέματα που αφορούν αυτούς και μόνο αυτούς. 

Σημαντική πρωτοβουλία για όλους τους νέους που αγα-
πούν το χωριό, που επισκέπτονται το χωριό, που θέλουν να 
αξιοποιήσουν τον χρόνο παραμονής τους στο χωριό.

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος και αποφάσεων, η συμμετο-
χή κρίνεται απαραίτητη, έστω ως συνάντηση γνωριμίας και 
ανταλλαγής σκέψεων και προτάσεων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 697 2594310
Κουσάνας Κώστας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
«Karditsalive.net» / Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Σε πλήρη εγκατάλειψη το οδι-
κό τμήμα διασταύρωση Νερά-
ϊδας – Μοναστήρι Σπινάσας

Σημάδια αποσύνθεσης εμφανίζει εδώ 
και μεγάλο χρονικό διάστημα η γέφυ-
ρα Μπέλεϋ στο οδικό τμήμα διασταύ-

ρωση Νεράϊδας – Μοναστήρι Σπινάσας.
Τα σανίδια που καλύπτουν το δάπεδο 

έχουν φύγει από τη θέση τους ενώ σε άλλα 
σημεία χρήζουν αντικατάστασης λόγω 
φθοράς στο χρόνο. Από το σημείο διέρχο-
νται τόσο αυτοκίνητα όσο και άνθρωποι 
με ότι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλειά 
τους.

Τα προβλήματα ωστόσο στο συγκεκριμέ-
νο οδικό τμήμα δεν σταματούν μόνο στη γέ-
φυρα αφού στην περιοχή «Προσήλια» υπάρ-
χουν πτώσεις βράχων που δυσχεραίνουν το 
πέρασμα των αυτοκινήτων και με τον κίνδυ-
νο να «ξεφύγει» κάποιο προς το γκρεμό ενώ 
γενικότερα είναι τα παράπονα των κατοίκων 
για τη μη συντήρηση του συγκεκριμένου οδι-
κού τμήματος (καθαρισμοί αυλάκων, νερο-
φαγώματα κ.ο.κ).

Οι αρμόδιοι καλούνται να δώσουν άμε-
σα  μια  λύση καθώς ιδιαίτερα το χειμώνα οι 
συνθήκες απαιτούν την όσο  το δυνατόν  με-
γαλύτερη ασφάλεια των διερχομένων.

Η γέφυρα Μπέλεϋ «Λογγές»  
θέλει επισκευή 

 Στη γέφυρα Μπέλεϋ, του δρόμου Νεράϊδα – Μονα-
στήρι, λείπει σανίδι  στο  δάπεδο, και αυτό τονίζε-
ται συνέχεια από την εφημερίδα μας. Υπενθυμίζου-
με πως ο δρόμος Νεράϊδα – Μοναστήρι, είναι στο 
τμήμα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου – Διασταύρωση 
Νεράϊδας, του οδικού άξονα Καρπενησίου – Λί-
μνης Πλαστήρα. 
   Στην κοπή της πίτας των Αποδήμων ο πρόεδρος 
της Κοινότητας, μας είπε πως, πήγαν εκεί επιτόπου 
οι αρμόδιοι μηχανικοί,  έκαναν αυτοψία και είδαν τι 
πρέπει να γίνει. Συμφωνήθηκε αυτά να τα κάνει ο 
Δήμος Καρδίτσας αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έγιναν.
   Το έγγραφο από τη ΜΟΜΑ, που έχει ημερομηνία 
12.11.15 (12 Νοεμβρίου 2015), γράφει τα εξής: 
    Πρόσφατα έγινε αυτοψία στη γέφυρα και διαπι-
στώθηκαν: 
Α) Φθορές 
1) Φθορές σε μια δίπλακα καταστρώματος. 
2) Aπώλεια μιας δίπλακας καταστρώματος. 
3) Xαλάρωση αντιανέμιων συνδέσμων. 
Β) Ελλείψεις 
1) Έλλειψη 13 περονών ασφαλείας των περονών 
πλαισίων σε σύνολο 48. 
2) Μη ύπαρξη σήμανσης. 
Γ) Απαιτούμενες ενέργειες συντήρησης 
1) Αντικατάσταση φθαρμένης δίπλακας και τοπο-
θέτηση μιας δίπλακας καταστρώματος. 
2) Τοποθέτηση των ελλειπόντων περονών ασφα-
λείας. 
3) Τοποθέτηση σήμανσης. 
4) Σύσφιξη αντιανέμιων συνδέσμων.
    Οι ζημιές θα αποκατασταθούν με φροντίδα του 
Δήμου Καρδίτσας.

Χαλίκι προς Νεκροταφείο… λίγο και βιαστικό… 

Όλοι θέλαμε να πούμε ευ-
χαριστώ στους αρμοδί-
ους, αλλά δυστυχώς δεν 

μπορούμε να το πούμε, μετά από 
αυτά που έγιναν το φθινόπωρο 
στο δρόμο προς το Νεκροταφείο 
Νεράϊδας… πολύ φασαρία για 
το τίποτα… πλήθος ενεργειών 
και κινητοποιήσεων για να έρθει 
δυο μέρες ένας εργολάβος να κά-
νει δουλειά με την «αγγάρεια»… 
«μπακαλιαρίστικη»… όλοι λένε 
πως χειρότερο «πασάλειμμα» με 
χαλίκι απ’ αυτό δεν θα μπορούσε 
να γίνει… ας τα πάρουμε με τη 
σειρά…

    Όπως συνέχεια γράφουμε ο 
δρόμος αυτός από την θεομηνία 
της 1.2.15 και μετά ήταν αδιά-
βατος για Ι. Χ. αυτοκίνητα. Πε-
ριμέναμε όλη την άνοιξη, όλο 
το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο 
μήπως δούμε μηχανήματα του 
δήμου  να ρίξουν λίγο χαλίκι σ’ 
αυτό το δρόμο, αλλά δεν βλέ-
παμε τίποτα. Τον Οκτώβριο  η 
υπομονή εξαντλήθηκε. Επιτρο-
πή κατοίκων  άρχισε να μαζεύει 
υπογραφές  για να κατατεθεί εγ-
γράφως πλέον το  δίκαιο αίτημά 
μας στο δήμο. Μαζεύτηκε πλή-
θος υπογραφών και το έγγραφο 
επιδόθηκε στην γραμματεία του 
δήμου  την Τρίτη 20.10.15 όπου 
και ορίστηκε ραντεβού συνάντη-
σης για τις 29.10.15. 
     Την Πέμπτη 29.10.15 πεντα-
μελής (5 ατόμων) Επιτροπή Κα-
τοίκων 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 αναθέσουν σύ-
ντομα σε ιδιώτη να έρθει με φορ-
τηγό & 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.
     Ο  δήμος  Καρδίτσας  ανέθεσε 
τελικά στον πρώην πρόεδρο και 
νυν τοπικό σύμβουλο, εργολά-
βο Δημήτρη Λιάπη να ρίξει το 
χαλίκι. Άρχισε να ρίχνει χαλίκι 
το Σάββατο 21.11.15, (ακριβώς 
την ημέρα που άρχισαν πάλι οι 
βροχές), φέρνοντας  με το μι-
κρό φορτηγό  ένα φορτίο σάρα 
από τα Σαραντάπορα. Υπήρξαν 
αντιδράσεις, λόγω της μακρινής 
απόστασης, και αποφασίστηκε 
να παίρνει χαλίκι, δίπλα μας, από 
το χαλιά. Έφερε λοιπόν αυτό το 
ένα φορτίο, έφυγε, και ξαναήρθε 
μετά από 15 μέρες. Εν τω μεταξύ 
το ένα φορτίο σάρα που έφερε 
και έριξε από το τέλος του τσι-
μέντου ως την Αγιά Παρασκευή 
το παρέσυραν τα νερά των επό-
μενων βροχών καθώς δεν έκανε 
αυλάκι στο πάνω μέρος του δρό-
μου. 
   Ξαναήρθε το Σάββατο 5.12.15 
και με το μικρό φορτηγό του 
έφερε μερικά (πολύ λίγα) φορ-
τία χαλίκι από το χαλιά συνεχί-
ζοντας από την Αγιά Παρασκευή 
και κάτω. Ήρθε και την Κυριακή 
6.12.15 (του Αγ. Νικολάου) και 
έριξε πάλι λίγα, ελάχιστα, φορτία 
μέχρι τη στροφή στο Πολύκοινο, 
και ένα φορτίο στη Λεκάνη, δί-
πλα στο ρέμα Γυραντρώνη. Δηλ. 
λίγες ώρες το Σάββατο και ακό-
μα λιγότερες τη Κυριακή. Και τέ-
λος έφυγε οριστικά. Αυτό ήταν! 
  Αποτέλεσμα: όλοι οι χωριανοί 
λένε πως και πολύ λίγο χαλί-
κι ήρθε στο δρόμο αυτό και με 
πολύ ατζαμίδικο και πολύ βια-
στικό τρόπο κακοστρώθηκε. 
Όλοι λένε πως έπρεπε να πέσει 
τουλάχιστον πενταπλάσια ποσό-
τητα χαλικιού. Έπρεπε από την 
Αγιά Παρασκευή μέχρι τη στρο-
φή στο πολύκοινο να καλυφθεί 
το νεροφάγωμα στην κορυφή 
ώστε να φαρδύνει ο δρόμος και 
το χαλίκι να στρωθεί με μεγαλύ-

τερη προσοχή κάτω να μην έχει 
τόσες ανωμαλίες το οδόστρωμα. 
Έπρεπε επίσης να στρωθεί καλά 
και όλο το υπόλοιπο κομμάτι 
από τη στροφή στο Πολύκοινο 
ως τη Λεκάνη και στα στάσιμα 
νερά πάνω απ’ το Αμπέλι, και γε-
νικά όλο το τμήμα από το τέλος 
του τσιμέντου μέχρι την είσοδο 
του Νεκροταφείου. Αντί αυτού 
έπεσε χαλίκι εδώ κι εκεί και με 
πολύ βιαστικό τρόπο. Οι χωρια-
νοί ζητούσαμε να ρίξει κι άλλα 
φορτηγά από το χαλιά δίπλα και 
ο εργολάβος έλεγε δεν μου φτά-
νουν τα λεφτά. Τι φταίμε εμείς 
αν ήταν λίγα τα λεφτά, ας μην 
το αναλάμβανε. Ευτυχώς, και 
αυτό μετά από μεγάλη πίεση των 
χωριανών, ελευθέρωσε το Μέγα 
Ρέμα από το γεφυράκι με την 
στενή σωλήνα, και επιτέλους το 
Μέγα Ρέμα δεν θα ξαναέρθει στη 
Λεκάνη, γιατί εκεί βούλωνε με 
κάθε κατεβασιά. Ευτυχώς επίσης 
ο Πρόεδρος έβαλε χωριανό μας 
και έκοψε κάμποσα κλαριά στο 
δρόμο αυτό και δεν γρατσου-
νιούνται τα αυτοκίνητα. Όπως 
μάθαμε και αυτό ήταν απαίτηση 
του εργολάβου να γίνει για να 
μην γδέρνονται τα μηχανήματά 
του. Έτσι «κοντά στο βασιλικό 
ποτίστηκε κι η γλάστρα». 
  Μπράβο στο χωριανό μας Λά-
μπρο που έκοψε στα μέσα του 
χειμώνα όλα τα βάτα στον τοίχο 
του χωραφιού του μέχρι το τέλος 
του τσιμέντου και ο δρόμος τώρα 
εκεί είναι καθαρός άκρη με άκρη.  
   Λυπούμαστε που το λέμε αλλά 
με αυτά που έγιναν στο δρόμο 
για Νεκροταφείο δεν μπορούμε 
δυστυχώς να πούμε ευχαριστώ 
σε κανέναν. Όλοι στα καφενεία 
αυτό έλεγαν. Κάναμε τόση κι-
νητοποίηση και το αποτέλεσμα 
είναι μηδαμινό. Και ο δήμος 
«πέταξε» τα λεφτά του και εμείς 
δρόμο να κατέβει άνετα στο Νε-
κροταφείο Ι. Χ. δυστυχώς δεν 
έχουμε!

Ύδρευση  Νεράϊδας
Μετατόπιση αγωγού από Πλατανόρεμα 

Η μετατόπιση του αγωγού ύδρευσής μας από το 
Πλατανόρεμα, είναι η πρώτη προτεραιότητα 
αυτή τη στιγμή στο χωριό μας. Έπρεπε ήδη 
να είχε γίνει, αλλά έστω και τώρα προλαβαί-

νουμε. Τάχιστα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία να ξεκι-
νήσουμε. Να αγοράσουμε τα υλικά και να δούμε πως θα 
κάνουμε την τοποθέτηση. Για να ξεκινήσουμε πρέπει να 
πάρουμε πρωτοβουλία εμείς οι ίδιοι. Πρωτοστάτες πρέπει 
να είναι οι με τα κοινά ασχολούμενοι χωριανοί μας, δηλ. 
όλοι όσοι ήταν στα δημοτικά ψηφοδέλτια πρόσφατα, τα 
μέλη των Δ. Σ. των Συλλόγων μας και των άλλων φορέων 
του χωριού μας. Από αυτούς να συγκροτηθεί η επιτροπή 
εράνου. 135 ρολόγια έχουμε στο χωριό μας. 100 ευρώ να 
δώσει το κάθε ρολόι το αγοράζουμε το λάστιχο, το το-
ποθετούμε (με προσωπική εργασία) πίσω από το τσιμε-
ντένιο κράσπεδο και λύνουμε το πρόβλημα ύδρευσης του 
χωριού μας μια για πάντα…!!!
   Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, πρίν έρθει ο εργολάβος, να 
ρίξει την άσφαλτο στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα.



Την Δευτέρα 
21.12.15 σκαπτικό 
μηχάνημα, (φορτω-
τής JCB) της Νο-
μαρχίας ξεκίνησε 

από Ραχούλα καθαρίζοντας τα 
βουλωμένα τεχνικά της επαρχια-
κής οδού μέχρι Νεράϊδα και όρια 
Νομού στο Πλατανόρεμα. Την 
Δευτέρα έφτασε μέχρι τα Σα-
ραντάπορα. Την Τρίτη 22.12.15 
συνέχισε προς Νεράϊδα και πήγε 
μέχρι Πλατανόρεμα ξεβουλώ-
νοντας το τεχνικό στη Γελαδό-
βρυση, δίπλα στη διασταύρωση 
προς ΑηΛιά. Σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία που έγινε το μεσημέρι 
μεταξύ των προέδρων (Κοινό-
τητας και Εξωραϊστικού Συλ-
λόγου) υπήρξε δέσμευση πως 
την επόμενη μέρα την Τετάρτη 
το μηχάνημα θα πάει να ξεβου-
λώσει τα τεχνικά στα Προσήλια 
προς το Μοναστήρι. Μάλιστα 
όταν ο πρόεδρος του Συλλόγου 
είπε να πάρει τον ίδιο το Νομάρ-
χη ώστε να δώσει εντολή, ο πρό-
εδρος της Κοινότητας είπε, όχι 
μην τον πάρεις, (επί λέξει «άστο 
επάνω μου»), υπάρχει ήδη εντο-
λή και θα πάμε αύριο εκεί. Την 
Τετάρτη 23.12.15 (τελευταία ερ-
γάσιμη πρίν τα Χριστούγεννα), 
το μηχάνημα δυστυχώς για εμάς, 
δεν ήρθε στα Προσήλια αλλά 
πήγε προς Μολόχα, αθετώντας 
τη συμφωνία. Σε νέα τηλεφω-
νική επικοινωνία που έγινε το 
μεσημέρι μεταξύ των προέδρων 
(Κοινότητας και Συλλόγου Απο-

δήμων) υπήρξε νέα δέσμευση 
πως την Δευτέρα 28.12.18 (πρώ-
τη εργάσιμη μετά τα Χριστού-
γεννα) το μηχάνημα θα πάει 
οπωσδήποτε να ξεβουλώσει τα 
4 τεχνικά στα Προσήλια προς το 
Μοναστήρι. Δυστυχώς για εμάς 
και πάλι το μηχάνημα δεν ήρθε 
ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη, 
ούτε την Τετάρτη, ούτε την Πέ-
μπτη, ενώ την Παρασκευή ήταν 
πάλι αργία της Πρωτοχρονιάς... 
Η συμφωνία αθετήθηκε δυστυ-
χώς για δεύτερη φορά… 
     Εν τω μεταξύ από τις αρχές 
Δεκέμβρη έπεσαν βράχια μέσα 
στο οδόστρωμα στη θέση Σκύλα, 
στο γκρεμό πρίν τα Κουτσουρέ-
ϊκα, όπου με δυσκολία χωρούσε 
να περάσει αγροτικό, πατώντας 
ο μισός τροχός στο χείλος του 
γκρεμού. Όλο αυτό τον καιρό 
δεν πήγε μηχάνημα να τις καθα-
ρίσει. Τα καθάρισε το μηχάνημα 
που πήγε να ξεχιονίσει τον δρό-
μο την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 
2016. 
   Τέλος Ιανουαρίου, μάθαμε 
πως, στις αρχές Δεκέμβρη ήρ-
θαν μηχανικοί της Νομαρχίας 

στα Προσήλια, μαζί με εργολά-
βο χωριανό μας, ο οποίος έδωσε 
μια προσφορά για να τα ξεβου-
λώσει. Το ποσό που ζήτησε ο ερ-
γολάβος θεωρήθηκε μεγάλο από 
τους αρμοδίους, οι οποίοι είπαν 
πως θα στείλουμε δικό μας μη-
χάνημα να τα ξεβουλώσει. Άρα 
το μηχάνημα που ήρθε τις μέρες 
των Χριστουγέννων, με βεβαιό-
τητα έπρεπε να ξεβουλώσει και 
αυτά τα τεχνικά, μαζί με αυτά 
του κεντρικού δρόμου. Όμως ο 
πρόεδρος το οδήγησε, δυστυχώς 
για εμάς, αλλού και στη συνέ-
χεια θα το έστελνε για το μονα-
στήρι. Εν τω μεταξύ κατά τους 
ισχυρισμούς του προέδρου, το 
μηχάνημα υπέστη βλάβη κι έτσι 
εξαναγκάστηκε να κατέβει στην 
Καρδίτσα με αποτέλεσμα να εί-
ναι ακόμα βουλωμένα τα τεχνι-
κά. 
   Στην εκδήλωση κοπής της πί-
τας των αποδήμων ο πρόεδρος 
είπε πως μέχρι το Πάσχα θα 
φροντίσει να ξεβουλώσουν. Εί-
δομεν… 

Νεράϊδα  25.3.16
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Τα «Κρασιά Καραβάνα» σε νέα διεύθυνση
    Ο Βαγγέλης Καρα-
βάνας, στο Βελέσι (ση-
μερινή Δαφνοσπηλιά, 
όπου ο πατέρας του ο 
αείμνηστος Γιώργος 
Καραβάνας, κατέβηκε 
από το χωριό μας το 
1959), έχει αμπελώνες 
και σύγχρονο οινοποι-
είο, με τα παιδιά του 
Γιώργο και Δήμητρα, 
όπου και παράγει άρι-
στης ποιότητας κρασιά. 
Στις αρχές του χρόνου, 
άνοιξε το υποκατάστη-
μα του οινοποιείου των 
«ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΡΑΒΑ-
ΝΑ» στη γωνία των 
οδών Σπ. Μήλιου & 
Περικλέους, στην Ηλι-
ούπολη.

Κ ρ α σ ι ά  Κ α ρ α β ά ν α
Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Κ α ρ α β ά ν α ς

Σ π .  Μ ή λ ι ο υ  &  Π ε ρ ι κ λ έ ο υ ς ,  Η λ ι ο ύ π ο λ η
Τη λ . /  F a x :  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 11 8 5 0
Ο ι ν ο π ο ι ε ί ο :  2 4 4 1  0  6 9 5 5 1  ( 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 @ g m a i l . c o m

Νέο Δ. Σ. στον Σύλλογο Αποδήμων 
Σαρανταπόρου

Μαζί με την κοπή της πίτας, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 
2016, έγιναν και οι εκλογές του Συλλόγου Αποδήμων 
Σαρανταπόρου, και το νέο 7μελές Δ. Σ. έχει ως εξής: 
Πρόεδρος:  Τσιτσιμπής Κωνσταντίνος του Λάμπρου 
Αντιπρόεδρος: Βούλγαρης Λάμπρος 
Γεν. Γραμματέας:  Γιαννουσά Αλέκα του Δημητρίου 
Ταμίας:  Καραμέτος Γεώργιος του Ηλία 
Μέλος:  Γιαννουσάς Δημήτριος 
Μέλος:  Γάκης Θωμάς του Λάμπρου 
Μέλος:  Λιάπης Μάρκος 
Αναπληρωματικά Μέλη:
 Βούλγαρη Ασπασία  
 Λάμπρου Μαρία 
 Νάπας Φώτης 
Εξελεγκτική Επιτροπή: 
 Κοντογιάννης Ευάγγελος 
 Λάμπρου Απόστολος 
 Τσιτσιμπής Κωνσταντίνος του Ταξιάρχη
Η εφημερίδα μας εύχεται: καλορίζικο το νέο Δ. Σ. και καλή 
επιτυχία στο έργο του.

Νέο Δ. Σ. στον Σύλλογο Μολόχας 
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στον γειτονικό μας Σύλλογο 

Απανταχού Μολοχιωτών Αγράφων, μαζί με την κοπή της 
βασιλόπιτας, την Κυριακή 7.2.2016, εξελέγησαν για το 10μελές 
Δ. Σ., τα παρακάτω μέλη, που συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος  Μπαρμπουνάκης Π. Γιώργος
Αντιπρόεδρος  Σουτερλής Σ. Θανάσης
Γεν. Γραμματέας  Γκαβαρδίνας Ν. Αλέξης
Ταμίας  Γκαβαρδίνας Χ. Κώστας 
Μέλος  Δημόπουλος Σ. Μπάμπης
Μέλος  Ζαχάκης Γ. Απόστολος
Μέλος  Ζυγούρης Β. Νικηφόρος
Μέλος  Ζυγούρη Ν. Χριστίνα
Μέλος  Καπώνης Δ. Κώστας
Μέλος  Καϊπαλέξης Δ. Λάμπρος.
Τα μέλη: Κώστας Καπώνης και Λάμπρος Καϊπαλέξης, 

μαζί με τον αντιπρόεδρο Θανάση Σουτερλή, ορίστηκαν ως 
εκπρόσωποι του Συλλόγου, στο χωριό και στην Καρδίτσα.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

 Προς ενημέρωση όλων μας, παρουσιάζουμε εδώ 
όλα όσα έγιναν το περασμένο τρίμηνο, για τα 
ζητήματα αυτά, που απειλούν τον τόπο μας. 
● Ύ/Η στον Σαρανταπορίσιο: Το δικαστήριο στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) που είχε οριστεί 
για τις 30 Μαρτίου 2016 τελικά αναβλήθηκε 
για ακόμα μια φορά. Αυτή τη φορά ο λόγος της 
αναβολής ήταν η αποχή των δικηγόρων. Η νέα 
εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε λοιπόν για την 
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016. 
●  Μεγάλο αγώνα, τον μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή 
στο νομό μας κι όχι μόνο, κάνει το χωριό Οξυά 
Καρδίτσας, κατά των Υ/Η που απειλούν τον 
τόπο τους. Οι δραστήριοι Σύλλογοί του, με τους 
οποίους έχουμε επικοινωνία, κάνουν συνέχεια 
παρεμβάσεις παντού. Μέχρι το υπουργείο 
έφτασαν. Κάνουν συνέχεια Συνελεύσεις, 
μαζεύουν υπογραφές κ.ά. Μπείτε στην σελίδα 
τους στο διαδίκτυο να τα δείτε όλα.
 ● Στο Μοναστηράκι Αγράφων όπου πρίν 
πολλά χρόνια ιδιωτική εταιρεία έστησε Υ/Η σε 
ποτάμι τους… μάθαμε πρόσφατα πως ακόμα δεν 

πήραν τίποτα απ’ όσα τους υποσχέθηκαν. Στα 
μέσα Δεκεμβρίου 2015 ο βουλευτής Ευρυτανίας 
κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Στα μέσα 
Φλεβάρη 2016 το θέμα ήρθε στο Δ. Σ. Αγράφων 
το οποίο κατά πλειοψηφία ψήφισε αρνητικά, σε 
αίτημα της εταιρείας για επέκταση του Υ/Η. Αυτά 
θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας γιατί εδώ τώρα δεν χωράνε. 
 ● Το Συντονιστικό μας Δίκτυο για την Προστασία 
των Αγράφων συνεδρίασε την 16.2.16 το 
βράδυ στην Καρδίτσα όπου έγινε απολογισμός 
δράσης. Στις επόμενες δράσεις του Δικτύου 
περιλαμβάνεται η γενική συνέλευση όπου θα 
δοθεί η δυνατότητα συντονισμού της πληθώρας 
των φορέων που συμμετέχουν σ’ αυτό. Επίσης η 
συμμετοχή στην σύνταξη καταγγελίας προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παραβιάσεις των 
οδηγιών και νόμων της Ευρωπαïκών και Εθνικών 
που αφορούν κυρίων στα 19 υπό αδειοδότηση 
ΒΑΠΕ στα Άγραφα.
  Περισσότερα στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας.

Όχι Ύδροηλεκτρικά και Ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα! 

Ακόμα βουλωμένα τα τεχνικά στα Προσήλια

Όλοι ζητάμε να 
ξαναγίνει το  

γεφύρι Σωτήρος
Το χρησιμότατο για πε-

ζούς αυτό γεφύρι που το 
πήρε ο Μέγδοβας με τη θε-
ομηνία της 1.2.15 πρέπει με 
κάποιο τρόπο οπωσδήποτε 
να ξαναγίνει. Αν δοθούν 
χρήματα στο δήμο μας Καρ-
δίτσας για τις ζημιές της 
θεομηνίας να διατεθεί ένα 
ποσό για αυτό καθώς ήταν η 
μόνη μεγάλη ζημιά που έπα-
θε το χωριό μας από τη θε-
ομηνία. Αλλιώς να πάρουμε 
πρωτοβουλία μόνοι μας να 
το ξαναφτιάξουμε.



Εφυγε από κοντά μας, 
ξαφνικά και ανεπάντε-
χα, στις αρχές του νέου 

έτους 2016, ο αγαπητός χω-
ριανός μας Τρύφωνας Καστρί-
τσης. Ένας άνθρωπος που αφή-
νει πίσω του δυσαναπλήρωτο 
κενό στο χωριό μας. 

Πατέρας του ο Δημήτριος 
Καστρίτσης (σκοτώθηκε στον 
εμφύλιο το Πάσχα του 1947) 
και μητέρα του η Αθηνά Θάνου 
(κόρη του «Μπαλαΐνη», Δημή-
τρη Θάνου – αδελφού του Θωμά 
Νάκου– που πήγε στην Αμερική 
το 1914 και δεν ξαναγύρισε). 
Παππούς του ο Κώστας Καστρί-
τσης που ήρθε στο χωριό μας 
χήρος από τη Δάφνη (Κουφάλα) 
με 3 παιδιά, τον Γιάννη (σκοτώ-
θηκε στη Μικρά Ασία το 1922), 
την Αγορή (πήρε τον Κώστα 
Κόκκινο), και την Μάρθα (πήρε 
τον Μήτσο Μακρή – μητέρα του 
Γιώργου Μακρή). Με τη δεύτερη 
γυναίκα του την «Κουτσιούλω» 
(Παναϊού το όνομά της) απέκτη-
σε τη Μαρία (Κουτσιουλομαρία) 
και τον Δημήτρη Καστρίτση. Η 
χήρα «Κουτσιούλω» (Παναϊού) 
είχε ήδη από τον πρώτο άντρα 
της, τον Κώστα Βούλγαρη, την 
«Μπομπουλίνα» και τη «Λια-
πογιάννενα» που παντρεύτηκαν. 
Σύνολο στην οικογένεια 7 παιδιά 
από διάφορους γονείς. Η Πα-
ναϊού είχε κι άλλα αδέλφια που 
σκοτώθηκαν στους πολέμους και 
έμεινε μόνο αυτή. Ο πατέρας της 
(ίσως με επώνυμο Κουτσιούλης) 
πρέπει να ήρθε απ’ τον Κλειτσό 
και εγκαταστάθηκε δίπλα στο 
«Τριάφι» στη θέση «Κουτσιού-
λη». (σημ. αυτά από διήγηση του 
ίδιου του Τρύφωνα).

Ο παππούς, Κώστας Καστρί-
τσης, όταν ήρθε από την Κουφά-
λα (σημερινή Δάφνη Ευρυτανί-
ας) εγκαταστάθηκε στην ωραία 
τοποθεσία «Τριάφι», του χωριού 
μας της Νεράϊδας, όπου με τα 
πλούσια νερά της Χαλικόβρυσης 
κινούσε νερόμυλο και μαντάνια, 
ενώ αργότερα ο γιός του Δημή-
τρης έκανε εκεί και ξυλουργι-
κό εργαστήριο, όπου έφτιαχνε 
άριστης ποιότητας για την επο-
χή εκείνη έπιπλα (αργαλιούς, 
μεσάντρες κ.λ.π.). Η Αθηνά με 
τον Δημήτρη είχαν 6 παιδιά, την 
Τασιά (πήρε τον Μήτσο Μονά-
ντερο), τον Αποστόλη (που έγινε 
στρατιωτικός και έκανε οικογέ-
νεια στην Τρίπολη όπου πέθανε 
πρίν λίγα χρόνια), τον Ηλία (που 
πέθανε μικρός), τον Κώστα (σκο-
τώθηκε στον εμφύλιο το 1948), 
τον Γιάννη (που μεγάλωσε στην 
Καρδίτσα στην οικογένεια Βα-
ρελά, παντρεύτηκε την Μαρία 
Τσιώτα απ’ τον Κλειτσό και απέ-
κτησε την Βούλα και την Ντίνα), 
και τον Τρύφωνα. 

Ο Τρύφωνας με τη σύζυγό 
του Βασιλική (κόρη του Κώστα 
Σαμαρά απ’ τον Κλειτσό) απέ-
κτησαν δύο παιδιά, την Αθηνά 
και τον Κώστα, από τα οποία ευ-
τύχησε να δεί πολλά και καλά εγ-
γόνια και ένα δισέγγονο. Πλήγμα 
δυσβάσταχτο για την οικογένεια 
(και για όλο το χωριό μας) υπήρ-
ξε ο θάνατος σε τροχαίο του γα-
μπρού τους, του Ηλία Κ. Καρα-
μέτου, συζύγου της Αθηνάς (του 
καλύτερου και αξέχαστου φίλου 
όλων μας), το καλοκαίρι του 
1991 (7.6.91, σε ηλικία 27 ετών), 
αφήνοντας ορφανά δύο μικρά 

παιδιά και ένα κοιλάρφανο.
Δραστήριος από μικρός ο 

Τρύφωνας, είχε για ένα διάστη-
μα, στο χωριό μας τσαγκάρικο 
και κουρείο, (στο ισόγειο του πα-
λιού σπιτιού του Νίκου Σπανού, 
όπου μέχρι τον εμφύλιο, ήταν το 
θρυλικό μαγαζί του Περικλή), 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
1960, που αυτό κάηκε (7.1.1965) 
από πυρκαγιά. Μετά, καθώς πα-
ντρεύτηκε, ήρθε στην Αθήνα, 

όπου ήταν φύλακας στις φυλα-
κές Κορυδαλλού, ως νοσοκόμος, 
από όπου και πήρε σύνταξη. 

Το σημαντικότερο όλων 
όμως (και αυτό θα μας κοστίσει 
πολύ ακριβά), είναι πως ο αγαπη-
τός μας Τρύφωνας ασχολούνταν 
δραστήρια με τα κοινά του χω-
ριού μας. Αφιλοκερδώς, με όρε-
ξη και μεράκι, προσέφερε πάρα 
πολλά στη Νεράϊδα. Χόμπι ήταν 
για τον Τρύφωνα η προσφορά 
στο χωριό. Το νέο Οστεοφυλά-
κιο, το καλαίσθητο αυτό κτήριο 
του χωριού μας, δεν θα υπήρχε 
σήμερα, αν δεν «τράβαγε μπρο-
στά» ο Τρύφωνας συγκεντρώνο-
ντας χρήματα και επιβλέποντας 
τις εργασίες για την κατασκευή 
του, αλλά και πολλά άλλα που 
στη συνέχεια θα αναφέρουμε. 

Μέλος των Δ. Σ. των Συλλό-
γων μας για πολλά χρόνια, αλλά 
και μετά χωρίς να είναι μέλος, 
πρόσφερε ακόμα περισσότερα. 
Να ξέρουμε όλοι πως τα περισ-
σότερα χρήματα για την έκδοση 
της εφημερίδα μας συγκεντρώ-
νονταν από το μπλόκ του Τρύ-
φωνα. 

Μόλις πήρε σύνταξη τον πε-
ρισσότερο χρόνο τον περνούσε 
στο χωριό. Κατέβαινε λίγους 
μήνες το χειμώνα στην Αθήνα, 
όπου όποιος περνούσε στην πλα-
τεία Καλογήρων, στο σταθμό της 
Δάφνης, πάντα θα τον έβρισκε 
και θα τον κέρναγε καφέ, κου-
βεντιάζοντας για το χωριό. Και 
μετά στο χωριό, όπου ήταν πα-
νταχού παρών. Άνοιγε κι έκανε 
καφέδες ο ίδιος στο κλειστό κα-
φενείο της κυρά-Σοφίας, που εί-
ναι μέσα στην πλατεία, δίνοντας 
ζωντάνια στο χωριό και τον υπό-
λοιπο καιρό μετά τον Αύγουστο, 
όταν οι απόδημοι φεύγουν. 

Ενδιαφέρονταν με όρεξη για 
τη λύση προβλημάτων του χω-
ριού μας, ύδρευσης, δρόμων, 
φωτισμού κ.λ.π. Με πρωτοβου-
λία του συγκεντρώθηκαν πρό-
σφατα τα χρήματα και μπήκαν 
τα ωραία διακοσμητικά φώτα 
από την Παπαδόβρυση μέχρι τη 
ράχη Βάσιως. Ενεργούσε να αλ-
λαχτούν οι καμένες λάμπες των 
δρόμων και στην ανάγκη άλλαζε 
μερικές και μόνος του.

Με πρωτοβουλία του Τρύφω-
να συγκεντρώθηκαν τα χρήματα 

για το Νέο Οστεοφυλάκιο του 
χωριού μας το οποίο κατασκευ-
άστηκε τόσο ωραία με την δική 
του επίβλεψη. Μόλις τελειοποιή-
θηκε το Οστεοφυλάκιο φρόντισε 
να γίνουν οι τσιμεντοστρωμένοι 
διάδρομοι και η ωραιότατη είσο-
δος, ομορφαίνοντας όλο το χώρο 
του Κοιμητηρίου μας.

Με πρωτοβουλία του Τρύ-
φωνα συγκεντρώθηκαν χρήματα 
τα τελευταία χρόνια για την ανα-
καίνιση της εκκλησίας των Αγί-
ων Ταξιαρχών στο Νεκροταφείο 
μας. Όλα ήταν έτοιμα να αρχί-
σουν οι εργασίες φέτος το φθι-
νόπωρο, καθώς ήρθαν τα υλικά, 
κεραμίδια, ξυλεία για την αλλα-
γή της στέγης, αμμοχάλικα για το 
σενάζι. Οι συνεχόμενες βροχές 
όμως τότε ανέβαλαν τις εργασίες 
για την άνοιξη. Από τώρα έκανε 
σχέδια να ανέβει νωρίτερα φέτος 
στο χωριό για τα έργα αυτά… 
αγαπητέ μας Τρύφωνα να είσαι 
ήσυχος, θα τα συνεχίσουμε εμείς 
αυτά στη μνήμη σου. 

Ο Τρύφωνας θα ήταν Πρόε-
δρος της Κοινότητάς μας, και την 
προηγούμενη τετραετία και αυτή, 
αλλά δυστυχώς κάποιοι την τε-
λευταία στιγμή του «τραβούσαν 
το χαλί κάτω απ’ τα πόδια του», 
στεναχωρώντας πάρα πολύ τον 
ίδιο και κάνοντας και ζημιά στο 
χωριό μας. Αποκορύφωμα στις 
τελευταίες εκλογές, όπου ενώ ο 
Τρύφωνας ήταν ο πρώτος, που 
μήνες πρίν, αποφάσισε δημόσια 
με την παρότρυνση όλων μας και 
με πρόγραμμα, να είναι υποψή-
φιος, με έκπληξη είδαμε το βρά-
δυ που επίσημα κατατέθηκαν τα 
ψηφοδέλτια στο Πρωτοδικείο, να 
μην είναι μέσα. Το πώς και από 
ποιούς έγινε αυτό, είναι σε όλους 
γνωστό, καθώς συζητιέται συνέ-
χεια στα καφενεία ώστε να μην 
ξανασυμβεί. 

Βοηθούσε στην εκκλησία, 
χρόνια ήταν εκκλησιαστικός 
Σύμβουλος, Επίτροπος, ψάλτης 
και γενικά βοηθούσε όπου και 
όσο μπορούσε πάντα. 

Η αφιλοκερδής προσφορά 
του Τρύφωνα στο χωριό μας ας 
γίνει παράδειγμα φωτεινό προς 
μίμηση απ’ όλους μας… η συ-
γκέντρωση χρημάτων για την 
συνέχιση έκδοσης της εφημε-
ρίδας μας ας γίνει στοίχημα απ’ 
όλους μας ως η μεγαλύτερη τιμή 
στη μνήμη του…

Καλός άνθρωπος, εργατικός, 
φιλότιμος, φιλόξενος, κοινωνι-
κότατος, με αξιοπρέπεια, με ευ-
γένεια και πάντα με το χαμόγελο. 
Η παρουσία του, στο χωριό μας, 
ήταν αισθητή παντού. Πρώτος 
στις εκδηλώσεις των Συλλόγων 
μας, στις παρέες στα καφενεία, 
στις συζητήσεις, στις διηγήσεις 
από τα παλιά, δημιουργούσε ευ-
χάριστη ατμόσφαιρα στις παρέες, 
αστειευόμενος με όλους μας.

Για όλα αυτά, και τόσα άλλα 
που δεν χωράνε εδώ να γραφούν, 
θα τον θυμόμαστε πάντα, δεν θα 
τον ξεχάσουμε ποτέ. 

Ελαφρύ το χώμα του αγα-
πημένου σου χωριού μας, της 
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, 
μεγάλωσες, έζησες, πρόσφερες, 
αγαπούσες και τώρα αναπαύεσαι 
εν ειρήνη.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ 
μας Τρύφωνα.

Οι χωριανοί σου 
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Νίκος Φ. Αυγέρης

Εφυγε από κοντά 
μας, στην αρχή 
του Μάρτη, ο αγα-

πητός χωριανός μας Νί-
κος Αυγέρης, καταβεβλη-
μένος από προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζε 
τους τελευταίους μήνες.

Πατέρας του ο Φώτης 
Αυγέρης και μητέρα του η 
Σωτήρω Καραμέτου, που 
ήταν αδελφή του αείμνη-
στου «Κουμπρολία», από 
τη Νεράϊδα. Παππούς του ο 
Νίκος (αδελφός του Γιώρ-
γου και του Κώστα) που είχε πολλά παιδιά, τα εξής: τον Φώτη, 
τον Μήτρο, τον Αντώνη, τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Ηλία, τον 
Σεραφείμ και την Χρυσάνθη. Ο Φώτης είχε 2 κόρες και τον Νίκο.

Ο Νίκος με την σύζυγό του Χρυσούλα Νάπα, δημιούργησαν 
οικογένεια στο Σαραντάπορο, της Τ. Κ. Νεράϊδας, αποκτώντας 
3 παιδιά, την Σωτηρία, την Αγορή και τον Λάμπρο, από τα οποία 
ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά εγγόνια. 

Καλός άνθρωπος, ήρεμων τόνων, εργατικός, φιλότιμος, φι-
λήσυχος, πάντα με το χαμόγελο και τον καλό λόγο. Έτσι θα τον 
θυμόμαστε.

Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ μας Νίκο.
Οι χωριανοί σου

Ζώϊω (Ζωή) Ν. Βούλγαρη

Εφυγε από κοντά μας, 
στις αρχές του χρό-
νου 2016, πλήρης 

ημερών, κοντά στα 100 
χρόνια, η αγαπητή χωρια-
νή μας Ζώϊω Βούλγαρη. 

Πατέρας της ο Γιάννης 
Καραμέτος «Πετρογιάννης», 
που είχε φύγει μέσα από το 
χωριό και πήγε στο Μεγα-
λάκκο όπου ήταν τα εύφο-
ρα χωράφια τους και έκτισε 
εκεί νέο σπίτι, δημιουργώ-
ντας μεγάλη οικογένεια (9 
παιδιά) με τη σύζυγό του 
Αγαπούλα. Μητέρα της λοιπόν η Αγαπούλα το γένος Μπαλτή, 
που ήταν κόρη του Κώστα Μπαλτή και αδελφή του Θανάση, 
Γιώργου κι άλλων 8 συνολικά παιδιών. Τα χωράφια στο Με-
γαλάκκο ήταν προίκα της Αγαπούλας Μπαλτή από τον πατέρα 
της. Να θυμίσουμε πως πατρικό σπίτι του «Πετρογιάννη» ήταν 
το (παλιό) σημερινό της Αγορής και του Βασίλη Δ. Καραμετου, 
στον κάτω μαχαλά.

Εκεί λοιπόν στο Μεγαλάκκο γεννήθηκε και μεγάλωσε η 
Ζώϊω, με τα αδέλφια της που ήταν: η Αλεξάνδρα, η Αγαθή, ο 
Πέτρος, ο Βασίλης, ο Ηλίας, ο Κώστας, ο Γιώργος και ο Ηλίας. 

Η Ζώϊω ήρθε πάλι μέσα στο χωριό όταν παντρεύτηκε τον 
Νίκο Βούλγαρη, γιό του Μήτσιου Βούλγαρη και αδελφό του 
Γιώργου, του Ρίζου, της Βαγγελής, της Βάσιως και του Κώστα. 
Με τον σύζυγό της, τον μακαρίτη Νίκο Βούλγαρη, απέκτησαν 
μία κόρη την Μάρθα, που παντρεύτηκε στον Πλάτανο Κλει-
τσού, τον αγαπητό μας Πάνο Δημητρόπουλο, από την οποία 
ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά εγγόνια. Εκεί στην κόρη 
της Μάρθα πήγε η Ζώϊω καθώς πέθανε ο σύζυγός της και έζη-
σε κοντά της μέχρι το τέλος της ζωής της. 

Η Ζώϊω με τον σύζυγό της Νίκο Βούλγαρη, ασχολούνταν 
στο χωριό, όπως όλοι οι χωριανοί μας, με τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία. Καλλιεργούσαν τα χωράφια τους, έφτιαχναν 
τους κήπους τους και είχαν μικρό κοπάδι γίδια, έχοντας τα μα-
ντριά τους απέναντι στο Στεφάνι στην περιοχή Σωτήρος. Εκεί 
πηγαινοερχόταν συνέχεια κάθε μέρα, και με μεγάλες δυσκολί-
ες το χειμώνα, που ο Μέγδοβας κατέβαζε και έπαιρνε το παλιό 
πρόχειρο γεφύρι Σωτήρως. Να θυμίσουμε πως στου Σωτήρος 
εκείνα τα χρόνια (έως το 1980) είχε μαντριά και ξεχείμαζε εκεί 
δίπλα τους ο αδελφός του Νίκου, ο Γιώργος ενώ λίγο παραπά-
νω ο Ηλίας Σπινάσας.

Καλός άνθρωπος, νοικοκυρά, εργατική, φιλότιμη, φιλόξε-
νη, πάντα με το χαμόγελο στο πρόσωπο και τον καλό λόγο. 

Θα την θυμόμαστε πάντα.
Αιωνία η μνήμη της.

Οι χωριανοί σου.

Τρύφωνας Καστρίτσης
Έφυγαν από κοντά μας



Eφυγε από κοντά μας, 
στα τέλη Ιανουαρίου, 
καταβεβλημένη από 
πολυετή και σοβαρό-

τατα προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπιζε, η αγαπητή μας 
χωριανή Μερόπη Καραμέτου, 
η «κυράΜερόπη» μας με το 
θρυλικό καφενείο.

Πατέρας της ο Νίκος Χα-
λάτσης και μητέρα της η Πηνε-
λόπη Κατσούλη (κόρη του Λε-
ωνίδα). Παππούς της ο πρώτος 
(μετεπαναστατικά) ιερέας του 
χωριού μας, ο θρυλικός παπα-
Δημήτρης Χαλάτσης που είχε 8 
παιδιά, 3 κορίτσια (Ανέτα, Κού-
λα, Λενιώ) και 5 αγόρια (Περι-
κλή, Λούη, Γιώργο, Γιαννακό, 
Νίκο). Αδέλφια της, η Αντιγόνη 
(δίδυμη αδελφή της που πέθα-
νε πολύ μικρή), η Μαριγούλα 
(δίδυμη με τον Μένιο, πέθανε 
κι αυτή πρόσφατα, λίγες μέρες 
πρίν τη Μερόπη), η Γεωργίτσα 
(πέθανε πρίν μερικά χρόνια 
στην Καρδίτσα) ο Μήτσιος (πέ-
θανε πρίν μερικά χρόνια στην 
Αθήνα), ο Μένιος (έφυγε πρίν 
λίγα χρόνια), και η Βίκα που 
έφυγε κι αυτή πολύ νέα τη δε-
καετία του ’60. Σύνολο 7 αδέλ-
φια απ’ τα οποία δεν ζεί πλέον 
κανένα σήμερα. 

Η Μερόπη με τον σύζυγό 
της τον αείμνηστο Νίκο Κα-
ραμέτο (γιό του Δημητρίου 
Χρ. Καραμέτου «Κουμπρου-
μήτρου») απέκτησαν 3 παιδιά, 

τον Βαγγέλη, τον Μήτσιο (Δη-
μήτρη) και τον Γιάννη, από τα 
οποία ευτύχησε να δεί πολλά και 

καλά εγγόνια. Όταν παντρεύ-
τηκαν στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’50, ζούσαν για λίγο, 
κάτω στην ωραία περιοχή του 
χωριού μας στα «Μαντάνια», 
όπου ο πεθερός της 
είχε μαντάνια, μύλια, 
ποτιστικά χωράφια, 
ζώα κ.λ.π. Αργότερα 
ήρθαν και έκτισαν το 
σημερινό σπίτι κάτω 
απ’ το δρόμο. Εδώ, 
στο πάνω μέρος του 
σπιτιού αυτού, στις 
αρχές της δεκαετίας 
του ’60 έφτιαξαν το θρυλικό 
μαγαζί που ήταν το σημείο συ-
νάντησή μας για δεκαετίες. Μέ-
χρι πρόσφατα, που ο γιός τους 
Γιάννης, έφτιαξε και λειτουργεί 
το κανούργιο μεγάλο καφενείο 
του χωριού μας, πάνω από την 
πλατεία. 

Στο μαγαζί αυτό η κυρά-
Μερόπη έφτιαχνε τον καλύτερο 
καφέ όχι μόνο του χωριού μας 
αλλά όλων των Αγράφων. Υπο-
δέχονταν πάντα με το χαμόγελο 
και με αίσθημα πραγματικής 
φιλοξενίας τόσο εμάς τους χω-
ριανούς όσο και όποιον ξένο 
επισκέπτονταν το χωριό μας. 
Αξέχαστες στιγμές της ζωής 
μας έχουμε περάσει όλοι μέσα 
σε αυτό το θρυλικό μαγαζί. Τι 
να πρωτοθυμηθούμε… Πόσα 
γλέντια έχουμε κάνει εκεί… πό-
σες συζητήσεις… πόσοι δάσκα-
λοι, γιατροί, δασικοί έτρωγαν 

εκεί κάθε μεσημέρι… πόσους 
χωριανούς μας που έφυγαν 
θυμόμαστε όταν αναφέρουμε 

αυτό το μαγαζί… Δεν περιγρά-
φονται αυτά με λόγια… μόνο 
όσοι τα ζήσαμε μπορούμε να 
καταλάβουμε.

Το μαγαζί αυτό ήταν το 
πιο «ζεστό» σημείο 
του χωριού μας για 
δεκαετίες ολόκληρες. 
Μέχρι και τη δεκαε-
τία του ’90, αισθάνο-
νταν τυχερός όποιος 
τα χειμωνιάτικα βρά-
δια, έβρισκε καρέκλα 
να καθίσει εκεί γύρω 
στη σόμπα… να πιεί 

καφέ.. να παίξει δηλωτή… να 
πάρει μέρος στις συζητήσεις… 
να ακούσει ιστορίες από τους 
παλιούς… να διασκεδάσει με 
την ψυχή του.

Αξέχαστες έχουν μείνει σε 
όλους μας οι ανακοινώσεις που 
έκανε, η κυρά-Μερόπη, από το 
μεγάφωνο, με το χαρακτηριστι-
κό εκείνο τρόπο… «η γ’ιδου-
βίτσα σήμερα κατ’ Κουτσου-
χέρ’»… «οι ουγάδες να ’ρθούν 
για πλέρα»… και τόσα άλλα.

Εργατική, καθώς προλάβαι-
νε και το μαγαζί και τα χωράφια 
και τα ζώα και το νοικοκύρεμα 
στο σπίτι της. Φιλότιμη και φι-
λόξενη, καθώς ήταν πάντα στο 
μαγαζί με το χαμόγελο και τον 
καλό λόγο δίνοντας την καλύ-
τερη εντύπωση για το χωριό 
μας σε κάθε ξένο. Παροιμιώδης 
θα μείνει η φιλοτιμία της κυρά-
Μερόπης. Γενναιόδωρη, καθώς 
έδινε με την καρδιά της ότι και 
όπου μπορούσε. Όταν μικροί 
λέγαμε τα κάλαντα αυτή μας 
έδινε τα περισσότερα χρήματα. 
Εξυπηρετούσε το χωριό μας, 
τότε που τα ράφια του μαγαζιού 
ήταν γεμάτα με όλα τα καλά. 
Ήταν μια χωριανή μας που είχε 
πολλά χαρίσματα και θα μας 
λείψει πολύ.

Όπως μας αγαπούσε όλους 
με την καρδιά της έτσι την αγα-
πούσαμε κι εμείς και θα την θυ-
μόμαστε πάντα. Δεν μπορούμε 
να την ξεχάσουμε.

Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
του αγαπημένου σου χωριού 
μας, της Νεράϊδας, όπου γεννή-
θηκες, μεγάλωσες, έζησες, πρό-
σφερες, αγαπούσες και τώρα 
αναπαύεσαι εν ειρήνη.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπη-
τή μας κυρά Μερόπη.

Οι χωριανοί σου 
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Λάμπρος Ι. Σπανός

Eφυγε από κοντά 
μας στις 7.3.2016 
στην Αθήνα όπου 
έμενε, ο Λάμπρος 

Σπανός του Ιωάννη, σε 
ηλικία 90 ετών. Γεννήθη-
κε στο χωριό μας, την Νε-
ράϊδα, το 1926. 

Πατέρας του ήταν ο 
Γιάννης Σπανός («Γιαν-
νακός») και μητέρα του η 
Γεωργία Κούκου. Ήταν το 
τέταρτο από τα πέντε παι-
διά της οικογένειας, που 
ήταν ο Νίκος, ο Γιώργος, η 
Ελευθερία, ο Λάμπρος και 
η Ελένη, η οποία είναι και η μόνη που βρίσκεται εν ζωή. Παπ-
πούς τους ήταν ο θρυλικός παπα-Κυριάκης Σπανός.

Αφότου τελείωσε το σχολείο έμεινε στο χωριό, όπως και 
όλα τα αδέρφια του και ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία.

Πάλεψε σκληρά και με αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως 
όλοι για να επιβιώσει. Το χειμώνα ξεχείμαζαν τα πρόβατα στη 
Μπέσια στη θέση «Βούζια» και το καλοκαίρι στη Μάρτσα στη 
θέση «Απάν Καρυά».

Το 1965 πήρε την μεγάλη απόφαση να φύγει από το χωριό, 
παρά την αντίδραση του πατέρα του και να έρθει στην Αθήνα 
για μια καλύτερη ζωή. Ασχολήθηκε ως Θυρωρός σε πολυκα-
τοικία.

Το Δεκέμβριο του 1967 παντρεύτηκε την Ιουλία Μπερτάνη 
του Βασιλείου από την Απιδιά Καρδίτσας. Μαζί εργάστηκαν 
σκληρά όλα τα χρόνια μέχρι να πάρει σύνταξη.

Απέκτησαν δυο παιδιά, το Γιάννη κατά κόσμο και σήμερα 
Ευσέβιο Σπανό, ο οποίος είναι ο Ηγούμενος στην Ιερά Μονή 
Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα Αχαΐας και την Γεωργία από την 
οποία ευτύχησε να δει τρία υπέροχα εγγόνια, τα οποία και υπε-
ραγαπούσε.

Δεν έπαψε ποτέ να επισκέπτεται το χωριό του και σαν συ-
νταξιούχος καθότανε περισσότερο καιρό και απολάμβανε τη 
φύση, αγναντεύοντας τα γύρω βουνά, τα οποία και περπάτησε 
σπιθαμή προς σπιθαμή. Ήταν άνθρωπος ήρεμος, φιλήσυχος και 
αγαπητός σε όλους.

Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλλη την 8.3.2016 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Θωμά στο Γουδί, όπου παραβρέθηκε πλήθος κό-
σμου. Η ταφή έγινε στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας θείε, και ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Αττικής γής, όπου αναπαύεσαι. 

Θα σε θυμόμαστε για πάντα. 
Αιωνία σου η μνήμη.

Γιάννης Νικ. Σπανός.

Μερόπη Καραμέτου 

Αλέκος Σπανός 

Eφυγε από κοντά μας, την τελευταία μέρα του χρό-
νου 2015, καταβεβλημένος από πολλά προβλήματα 
υγείας που αντιμετώ-
πιζε, σε ηλικία 84 ετών, 

ο αγαπητός χωριανός μας Αλέ-
κος Σπανός.

Πατέρας του ο Ηλίας Σπανός 
και μητέρα του η Βασιλική το γέ-
νος Κουσάνα (αδελφή του Κώστα 
Κουσάνα, πατέρα του Λιάκου κ. 
ά.). Αδελφός του ο Παναγιώτης 
και μια αδελφή παντρεμένη στα 
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου. Η 
σύζυγός του Έλένη είναι από τον 
Κάλανο Κλειτσού. 

Ο Αλέκος με τη σύζυγό του 
Ελένη, απέκτησαν πολλά παιδιά, τον Χρυσόστομο, τον Νίκο, 
τον Χρήστο, τον Ηλία, την Βασιλική, τον Σωτήρη και την Ευ-
αγγελία, από τα οποία ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά εγ-
γόνια και δισέγγονα. Το σπίτι τους είναι στην περιοχή «Σπανέϊ-
κα», του οικισμού Σαρανταπόρου, της Τ. Κ. Νεράϊδας.

Όπως όλοι οι χωριανοί μας ασχολούνταν με την γεωργία, 
την κτηνοτροφία, τις υλοτομίες στα δάση κ.λ.π. Ο Αλέκος διε-
τέλεσε και Πρόεδρος της Κοινότητάς μας για 2 χρόνια κατά την 
τετραετία 1.1.1987 – 31.12.1990. Εξελέγησαν στις κοινοτικές 
εκλογές του φθινοπώρου 1986 και μοίρασαν την τετραετία, τα 
πρώτα 2 χρόνια (’87 – ’88) ήταν πρόεδρος ο Σωκράτης Μα-
λάμης και τα υπόλοιπα 2 χρόνια (’89 – ’90) ο Αλέκος Σπανός. 

Καλός άνθρωπος, εργατικός, φιλότιμος, φιλόξενος, κοινω-
νικός, ασχολούνταν με όλα και θα τον θυμόμαστε πάντα.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Αλέκο
Οι χωριανοί σου.

   Η αξέχαστη σε όλους μας κυρά-Μερόπη… έτσι όπως πάντα θα την 
θυμόμαστε… στο «βασίλειό» της… μπροστά στα γεμάτα με πράγματα ράφια 
του μαγαζιού της… εδώ το έτος 1984… τη φωτό τράβηξε ο Ζήσης Κατσούλης 
και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του χωριού μας «neraida-dolopwn.
com» / Φωτογραφίες / Αρχείο Ζήση Κατσούλη (μέρος 2) / α.α. 61 από 100…

Eφυγε από κοντά μας, στα μέσα Φε-
βρουαρίου, καταβεβλημένη από πολ-
λά προβλήματα υγείας που αντιμετώ-

πιζε, σε ηλικία 83 ετών, η αγαπητή 
χωριανή μας Μαριγούλα (Μαρία) 
Καραμέτου – Κούκου. 

Πατέρας της ο αείμνηστος Δη-
μήτρης Καραμέτος («Καλαντζής») 
και μητέρα της η αείμνηστη Ελένη 
το γένος Βούλγαρη (αδελφή του 
μακαρίτη παπα-Ηλία Βούλγαρη). 
Αδέλφια της η Αγορή (σύζυγος Βα-
σίλη Καραμέτου) και ο αείμνηστος Κώστας 
Δ. Καραμέτος. 

Η Μαριγούλα παντρεύτηκε τον μακαρί-
τη Σωτήρη Κούκο, και έζησαν απέναντι στα 
Κουκέϊκα Καροπλεσίου, όπου έκαναν οικο-
γένεια. Από τις δύο κόρες τους, την Ελένη 

και την Βούλα, ευτύχησαν να δούν πολλά 
και καλά εγγόνια. Ο συζυγός της (και αγα-
πητός σε όλους μας) Σωτήρης έφυγε νωρίς 

την δεκαετία του 1990 και έκτοτε 
η Μαριγούλα άρχισε να κατεβαίνει 
στην Καρδίτσα κοντά στις κόρες 
της. Όσο περνούσαν τα χρόνια όλο 
και περισσότερο, όπως και όλοι οι 
Κουκέοι και έτσι έχουν κλείσει όλα 
σχεδόν τα σπίτια εκεί το χειμώνα.

Καλός άνθρωπος, νοικοκυρά, 
εργατική, φιλότιμη, φιλόξενη, πά-

ντα με το χαμόγελο στο πρόσωπο και τον 
καλό λόγο. 

Θα την θυμόμαστε πάντα.
Αιωνία η μνήμη της.

Οι χωριανοί σου. 

Μαριγούλα Σ. Κούκου



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ14 MAΡΤΙΟΣ 2016

Ο Βάϊος Κουτής του Ευ-
αγγέλου και της Ελένης 
γεννήθηκε το 1928 στη 

Νεράϊδα Ευρυτανίας – Καρδί-
τσας. Ήταν το δεύτερο παιδί 
της οικογένειας Βαγγέλη Κουτή 
με πρώτη την Αλεξάνδρα που 
γεννήθηκε το 1926.

Την παιδική του ηλικία την 
πέρασε στη Νεράϊδα, όπου τελεί-
ωσε το Δημοτικό Σχολείο με δά-
σκαλο τον Κων/νο Μπακόλα. Το 
Δημοτικό Σχολείο τότε ήταν το 
παλιό κοντά στην εκκλησία. Στο 
καινούργιο που είναι το σημερινό 
πήγε την τελευταία τάξη. Το χει-
μώνα για να ζεσταθούν στο Σχο-
λείο κάθε μαθητής κουβαλούσε 
και ένα ξύλο στο ένα χέρι και στο 
άλλο ένα σακούλι με τα βιβλία .

Το 1944 πήγε στην Καρδίτσα 
όπου ήταν ο θείος του Δημήτριος 
Κουτής και έδωσε εξετάσεις για 
το Γυμνάσιο. Πέρασε στις εξετά-
σεις και έμεινε εκεί για να συνε-
χίσει τον πιο σκληρό αγώνα της 
ζωής του.

Όταν άρχισαν τα μαθήματα 
στο Γυμνάσιο ήρθε σε επαφή με 
τα παιδιά της πόλης τα οποία ήταν 
αρκετά προχωρημένα και διαβα-
σμένα. Ο Βάϊος μέσα στην πείνα 
και την δυστυχία δεν το έβαλε 
κάτω, και με υπομονή και επιμο-
νή μπόρεσε και έφτασε κοντά σε 
αυτούς. 

Το 1946 ήρθε στην Καρδίτσα 

ο πατέρας του Βαγγέλης Κουτής. 
Ο θείος του Βάϊου Δημήτριος 
Ανυφαντής, αδελφός της μητέρας 
του, ήταν γεωπόνος, και διόρι-
σε τον πατέρα του Βαγγέλη στο 
σταύλο των στρατώνων.

Ο Βάϊος αφού 
πέρασε λίγες ημέρες 
ευχάριστες με τον πα-
τέρα του, ήρθαν μια 
μέρα και τον συνέλα-
βαν και τον έστειλαν 
φυλακή στη Γιούρα 
για 7 χρόνια.

Την άλλη χρονιά 
ήρθαν στην Καρδί-
τσα καταδιωκόμενοι 
η γιαγιά του Σταυ-
ρούλα, η μητέρα του 
Ελένη και η αδελφή 
του Αλεξάνδρα.

Έμειναν στο ίδιο 
σπίτι με τον θείο του Δημήτριο 
Κουτή.

Στις 12 Δεκεμβρίου 1948, που 
έγινε η μάχη της Καρδίτσας, μπή-
καν οι αντάρτες στο σπίτι αυτό 
και πήραν την αδελφή του Αλε-
ξάνδρα Κουτή 22 χρονών. Από 
τότε αγνοείται, δεν την ξαναείδε 
κανένας.

Ο Βάϊος με τις αντίξοες συν-
θήκες τελειώνει το Γυμνάσιο και 
πηγαίνει φαντάρος το 1950. Όσο 
καιρό είναι στρατιώτης διαβάζει 
και δίνει εξετάσεις στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-

νίκης, στο Τμήμα Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών. Με 
την επιτυχία του στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης πρέπει να 
συνεχίσει τον σκληρό αγώνα της 
φοιτητικής ζωής στη δεκαετία του 

πενήντα. Εδώ 
σ υ ν ά ν τ η σ ε 
τον Πέτρο Κα-
τσούλη, φοι-
τητή της Νο-
μικής Σχολής 
και ευτυχώς 
που υπήρχε 
τότε ο οίκος 
φοιτητού στην 
Αριανού 5, και 
η φοιτητική 
Εστία. Έτσι 
εξασφάλισαν 
το φαγητό και 
τον ύπνο. 

Στο τέλος αυτής της δύσκο-
λης εποχής, τον Βάϊο τον διόρισε 
ο Θωμάς Δήμος στο ραδιοφωνι-
κό σταθμό του τρίτου Σώματος 
Στρατού. Αυτό ήταν η μεγαλύτε-
ρη ανακούφιση για το Βάϊο και 
έτσι κατόρθωσε μαζί με τη δου-
λειά και το διάβασμα να πάρει το 
πτυχίο.

Από εδώ και πέρα άρχισε η 
φυσιολογική πορεία της ζωής του. 
Διορίστηκε στην Εφορία Καπνού. 
Μετά παντρεύτηκε την Αποστο-
λία Κατσούλη, εμένα, διορισμένη 
στο δημόσιο. Έκαναν δύο παιδιά, 
τον Βαγγέλη και τον Αλέξανδρο. 
Τα παιδιά παντρεύτηκαν και έχει 
και τρία εγγόνια, τον Βάϊο, τον 
Γιώργο και την Ελένη – Αποστο-
λία Κουτή. Έφυγε ευχαριστημέ-
νος και το χωριό δεν το ξέχασε 
ποτέ. Βλέποντας τη φωτογραφία 
του χωριού στον τοίχο που είχε 
απέναντι στο ντιβάνι αναπολούσε 
κάθε μέρα τις βουνοκορφές και 
τα μονοπάτια και με κάθε λεπτο-
μέρεια ήξερε όλες τις τοποθεσίες 
του χωριού μας.

Αιωνία η μνήμη.
Αποστολία Κουτή

Βάϊος Κουτής Χριστόφορος Δ. Μακρής

Eφυγε από κοντά μας, ξαφνικά και ανεπάντεχα, στα 
μέσα Μαρτίου 2016, ο αγαπητός χωριανός μας Χρι-
στόφορος «Τόλιας» Μα-

κρής. Ο αγαπητός μας «ναυτι-
κός». Έφυγε μέσα σε δυο μόλις 
μήνες καθώς διαγνώστηκε το 
πρόβλημα της υγείας του.

Πατέρας του ο Δημήτριος 
Μακρής και μητέρα του η Ελένη 
Παπαγεωργίου από τον Κλειτσό. 
Παππούς του ο Γιάννης Μακρής, ο 
θρυλικός «Μακρυγιάννης», (αδελ-
φός του Γιώργου και του Χρήστου 
«Τζιαχρή»), που είχε παιδιά τον 
Ηλία, τον Νίκο, τον Σεραφείμ και 
το Δημήτριο (Μήτρο). 

Η Ελένη με τον Δημήτρη Μα-
κρή απέκτησαν 7 παιδιά. Τον Κώστα, τον Νίκο, τη Σταυρούλα, 
την Αλεξάντρα, την Ευτυχία (ζεί ακόμα), τον Γιάννη (ζεί ακό-
μα) και το Χριστόφορο που έφυγε τώρα.

Ο Χριστόφορος ήταν ο ένας και μοναδικός χωριανός μας 
που ήταν ναυτικός, και εργάστηκε στη ζωή του πλέοντας με 
εμπορικά πλοία σε όλες τις θάλασσες της γής. Δεν χορταίναμε 
να τον ακούμε να μας διηγείται, στα καφενεία του χωριού μας 
που ανταμώναμε, ναυτικές ιστορίες, για τα ταξίδια του, για τους 
τόπους που έβλεπε στα λιμάνια που κατέβαιναν, για τους αν-
θρώπους, τα εμπορεύματα και όλα τα σχετικά. 

Άνθρωπος κοσμογυρισμένος στην κυριολεξία, χαρακτη-
ριστικός τύπος ναυτικού. Παντρεύτηκε στα νιάτα του αλλά 
χώρισε νωρίς, πρίν κάνουν παιδιά. Έκτοτε ζούσε μόνος. Όταν 
πήρε σύνταξη, και σταμάτησε να μπαρκάρει, ήταν συνέχεια στο 
αγαπημένο μας χωριό. Αγοράζοντας ταυτόχρονα και σπίτι στην 
Καρδίτσα, ανεβοκατέβαινε. 

Άνθρωπος της παρέας, κοινωνικότατος, φιλότιμος, μας αγα-
πούσε όλους και τον αγαπούσαμε. Του ανοίγαμε πάντα συζήτη-
ση για την αγαπημένη του ομάδα την ΑΕΚ που την υποστήριζε 
με πάθος. 

Κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς, μόλις 73 ετών, τώρα θα απο-
λάμβανε μερικά χρόνια ζωής στη στεριά, αλλά δυστυχώς, η 
μοίρα άλλα έγραφε. Θα λείψει πολύ στους συγγενείς του αλλά 
ακόμα περισσότερο σε εμάς που ήταν φίλος μας, που κάναμε 
παρέα, που έδινε ζωντάνια στο χωριό μας. 

Ελαφρύ το χώμα του αγαπημένου σου χωριού μας, της Νε-
ράϊδας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, αγαπούσες και τώρα ανα-
παύεσαι.

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Χριστόφορε.
Οι χωριανοί σου 

Eφυγε από κοντά μας, ο 
αγαπητός μας Ηλίας Δ. 
Βούλγαρης σε ηλικία 76 

ετών. Φτωχότερο έμεινε έτσι το 
χωριό μας, χάνοντας έναν τόσο 
συμπαθή και ιδιαίτερο άνθρω-
πο. Στο δρόμο προς την τελευ-
ταία του κατοικία τον συνόδευ-
σαν συγγενείς και φίλοι, μεταξύ 
αυτών και ο καθηγητής Μαιευ-
τικής Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών κ. Λιάπης 
Άγγελος, ο οποίος εκφώνησε 
επικήδειο λόγο για τον εκλιπό-
ντα. (Ο Άγγελος είναι αδελφός 
της συζύγου του Ηλία, της Όλ-
γας). Στη νεκρώσιμη ακολουθία 
έλαβαν μέρος οι ιερείς: κ. Βασι-
λάκης Παναγιώτης, κ. Γεροκώ-
στας Ευάγγελος και κ. Μπαλτής 
Σωτήριος.

Έζησε στα Βουλγαρέϊ-
κα, στην κορυφή του χωριού 
μας όπου βρισκόταν το πατρι-
κό του σπίτι. Παντρεύτηκε με 
την Όλγα Λιάπη και απέκτη-
σαν τρία παιδιά: τον Δημήτρη, 
την Φωτεινή και την Μαρίνα. 
Όλα του τα παιδιά παντρεύτη-
καν και του χάρισαν εγγόνια. 
 Όσα κι αν γράψω δεν αρκούν. 
Μερικά από τα στοιχεία που 
τον χαρακτήριζαν ήταν η καλο-
σύνη, η εργατικότητα, η κοινω-
νικότητα, η φιλοξενία αλλά το 

πιο σημαντικό ήταν το χαμόγε-
λό του, που το χάριζε σε όλους 
από καρδιάς.

Ήταν επίτροπος στην εκ-
κλησία του χωριού μας και δε 
σταμάτησε ποτέ να 
την φροντίζει. Η 
εργατικότητα του 
γίνεται εμφανής αν 
αναλογιστεί κανείς 
πόσα επαγγέλμα-
τα έχει κάνει με 
απόλυτη επιτυχία. 
Θέλω όμως να 
σταθώ σε αυτό που 
αγαπούσε περισ-
σότερο. Το χτίσιμο 
της παραδοσιακής 
πέτρας, το οποίο 
υπηρέτησε με πολύ 
μεράκι και αγάπη. Έχτισε εκ-
κλησίες, σπίτια και βρύσες, με 
σημαντικότερα: την εκκλησία 
της Αγίας Τριάδας και την δια-
μόρφωση στο Σπίτι του Διαβά-
τη. Ο αγαπητός μας συγχωρια-
νός θα μας λείψει κι από τα πα-
νηγύρια, όπου από το ξημέρω-
μα άναβε φωτιά για να ψήσει το 
σφάγιο κι έπειτα το κοκορέτσι. 
Η συμμετοχή του σε εκδρομές 
του χωριού μας ήταν βέβαιη, 
παραμέριζε τα πάντα για να 
διασκεδάσει με όλους μας, τρα-
γουδώντας και διηγώντας μας 

ιστορίες. Χαρακτηριστική του 
φράση ήταν: «Άντε ωρέ βάλτε 
κανα ξυλόδεμα» όταν έβλεπε 
ότι υπάρχει περιθώριο να πιεί 
λίγο κρασάκι.

Ήταν πα-
ραδοσιακός, 
τηρώντας τις 
ο ικογενε ια-
κές αρχές με 
τις οποίες με-
γάλωσε στο 
χωριό και τις 
οποίες μετέ-
δωσε και στα 
παιδιά, τα 
οποία σταδι-
οδρόμησαν 
με επιτυχία 
στην ζωή 

τους.
Αγαπημένε μας παππού 

Ηλία στενοχωρηθήκαμε όλοι 
που έφυγες τόσο γρήγορα, 
όμως θα σε θυμόμαστε πά-
ντα. Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 
 Καλό ταξίδι και ας είναι ελα-
φρύ το χώμα του αγαπημένου 
μας χωριού, του Σαρανταπόρου 
όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, 
έζησες, αγωνίστηκες, πρόσφε-
ρες και τώρα αναπαύεσαι.

Αιωνία σου η μνήμη, 
 ο εγγονός σου

Ηλίας Δ. Βούλγαρης. 

Ηλίας Δ. Βούλγαρης

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΎ ΔΗΜΗΤΡΙΟΎ
Κρεοπωλείο 
Διάκου 12 Καρδίτσα  Τηλ. 2441 0 25027

 * Ο Χρήστος είναι γιός του Δημήτρη Καραμέτου και εγγονός των αείμνηστων Αντιγόνης 
και Χρήστου Καραμέτου, και πρόσφατα άνοιξε καλό κρεοπωλείο στην πόλη της Καρδίτσας.

Μανάκος Κων/νος του Ευαγγέλου

 Ειδικός Καρδιολόγος 
 Απόφοιτος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
 Ειδικευθείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

 Καρδίτσα: Πλαστήρα 21, 2ος όροφος. 
 Τηλ. 2441 0 28690  Κιν. 698 2509277
 * Ο Κώστας είναι γιός της Βασιλικής Βούλγαρη και εγγονός της Σοφίας και του Αθανα-

σίου Βούλγαρη από το Σαραντάπορο της Τ. Κ. Νεράϊδας.

Αθανάσιος Γ. Μπελίτσας
Γραφείο  Τελετών & αποτεφρώσεις   

 Αναλαμβάνουμε  
 Τελετές  - 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

ΚΛΈΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΎΛΗΣ 
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Αθήνα: Φειδιππίδου 8 /  Τηλ. : 210 7714391
Καρδίτσα: Γρ. Λαμπράκη 17 / Τηλ. 2441 0 73736 

Κιν. : 694 4771555  Email: k_katsoulis@yahoo.com 
* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη. 

Ευάγγελος  Β.  Κουτής   
Ειδικός  Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος 

Ειδικευθείς  στη  Χειρουργική  Δέρματος  και  στις  
Αισθητικές  Επεμβάσεις  στο  Καθολικό  Πανεπιστημιακό  Νο-

σοκομείο 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.    
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Eφυγε από κοντά μας, 
στις αρχές του χρόνου 
2016, πλήρης ημερών, 

σε ηλικία ακριβώς 100 ετών, ο 
αγαπητός χωριανός μας Σπύ-
ρος Δήμος. 

Πατέρας του ο Κώστας Δή-
μος «Δημοκώστας» και παππούς 
του ο Γιώργος Δήμος «Δημο-
γιώργος», που ήταν αδελφός του 
Γιάννη Δήμου «Δημογιάννη» 
(πατέρα του «Κουφινά), και του 
Σπύρου Δήμου «Δημοσπύρου» 
(πατέρα του «Γούμενου»). Ο πα-
τέρας του Κώστας Δήμος «Δημο-
κώστας» είχε 6 παιδιά: την Λιώ 
(σύζυγο Κ. Νάπα), τον Χρήστο 
(πατέρα του ταμιακού Κώστα), 
την Μαρία (σύζυγο «Κουμπρο-
χρήστου»), τον Γιώργο (σκοτώ-
θηκε το 1922), την Χαρίκλεια 
(πέθανε μικρή), και τον Σπύρο 
(που ήταν ο μικρότερος). 

Ο Σπύρος με τη σύζυγό του 
Ελένη το γένος Σπανού (αδελφή 
του Βαγγέλη Σπανού) απέκτη-
σαν 4 κόρες: την Γεωργία που 
είναι στην Αυστραλία, την Κων-
σταντία που είναι στην Αμερική, 
την Φωτεινή που είναι σύζυγος 
του Κώστα Βασιλάκη και την 
Γιαννούλα που είναι σύζυγος 
του Νίκου Μακρή στο Μεγα-
λάκκο, όπου κοντά της έζησε τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του. 
Από τις κόρες του ευτύχησε να 
δεί πολλά και καλά εγγόνια, δι-
σέγγονα και τρισέγγονα. 

Ο αγαπητός μας μπαρμπα-
Σπύρος γεννήθηκε, έζησε σχε-
δόν όλη τη ζωή του και πέθανε 
στον αγαπημένο του Μεγαλάκ-
κο, ασχολούμενος όπως όλοι οι 
χωριανοί μας με την γεωργία και 

την κτηνοτροφία. Ήρεμων τό-
νων, εργατικός, φιλότιμος, φιλό-
ξενος, κοινωνικός, συγκροτημέ-
νος άνθρωπος, ασχολούνταν με 
όλα, ιδίως με την εκκλησία όπου 
ήταν πάντα επίτροπος αλλά και 
ψάλτης. Πήγαινε πάντα στο Μο-
ναστήρι μας που ήταν κοντά του, 
άναβε τα καντήλια, το πρόσεχε 
και το βοηθούσε όσο μπορούσε. 

Ο μπαρμπα-Σπύρος έμεινε 
όμως στην ιστορία γιατί ήταν ο 
ένας από τους 2 χωριανούς μας 
(ο άλλος ήταν ο αείμνηστος 
Γιώργος Δ. Βούλγαρης) που πο-
λέμησε το 1941 (αρχές Απριλίου 
1941) στα οχυρά του Ρούπελ και 
ζούσε μέχρι τώρα. Ηρωϊκά μα-
χόμενος, μαζί με τα εκεί τμήμα-
τα του Ελληνικού Στρατού μας, 
κατά των εισβολέων Γερμανών, 
στα απόρθητα αυτά οχυρά. Τα 
διηγήθηκε όλα, τόσο τους εκεί 
αγώνες, όσο και την περιπέτεια 
της επιστροφής του από εκεί, με 
τα πόδια στο χωριό μας, στον δη-
μοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο, 
και η διήγησή του δημοσιεύτηκε 
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυ-
πία» (Σάββατο 25 Οκτωβρίου 
2008 / ένθετο «Μαρτυρίες» / 

σελ. 36). Όποιος θέλει μπορεί 
να τα διαβάσει και στη δική μας 
εφημερίδα, (στο φύλλο 108 / Σε-
πτέμβριο 2009 / σελ. 10), όπου 
μεταξύ άλλων έλεγε: «... εγώ 
ήμουν σε ένα λόχο, σε ένα ύψω-
μα. Είχε 10 πολυβόλα προς όλες 
τις κατευθύνσεις και πάνω είχε 
ένα αντιαεροπορικό. Ήρθαν, μας 
χτύπησαν. Δεν μπόρεσαν να το 
σπάσουν γιατί ήταν καλά οχυρω-
μένο, όλο τσιμέντα μέχρι μέσα. 
Κι έφυγαν, πήγαν στη Θεσσα-
λονίκη, μέσω Σερβίας. Δεν άρ-
γησαν να πάνε, είχαν μηχανοκί-
νητα. Μας λέει ο διοικητής μας, 
ένας Παπαδάκος Κωνσταντίνος 
από την Καλαμάτα: Παιδιά, δεν 
έχει ελπίδα τίποτα. Θα παραδο-
θούμε. Ούτε πυρομαχικά έχουμε, 
ούτε τίποτα. Αυτοί μπήκαν στο 
έδαφός μας, εμείς δεν κάνουμε 
τίποτα εδώ πίσω που είμαστε. 
Και καθώς μας είπε: τα χέρια 
επάνω, ανάταση ... βγήκαμε από 
το οχυρό και περίμεναν οι Γερ-
μανοί απ’ έξω…». Από εκεί τους 
πήγαν σε στρατόπεδο αιχμαλώ-
των στην Ξάνθη, όπου για 40 μέ-
ρες δούλευαν σκληρά όλη μέρα, 
και για φαγητό τους έδιναν ένα 
κομμάτι ψωμί μόνο. Μόλις τους 
ελευθέρωσαν ήρθαν από εκεί με 
τα πόδια στο χωριό, περπατώ-
ντας 15 μέρες, μαζί με τον άλλο 
χωριανό μας Γιώργο Βούλγαρη 
και τον Δημοσθένη Καραγιάννη 
από τον γειτονικό Αμάραντο.

Αγαπητέ μας μπαρμπα-Σπύ-
ρο, θα σε θυμόμαστε πάντα, με 
το χαμόγελο στο πρόσωπο και με 
τον καλό λόγο.

Αιωνία η μνήμη σου. 
Οι χωριανοί σου.

Σπύρος Δήμος Έφυγαν από κοντά μας  
αυτό το χειμώνα…

Σε ένα μήνα έφυγαν από κοντά μας τέσσερα 
αγαπημένα μας πρόσωπα.

α) Ο αγαπητός μας ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΒΟΎΛΓΑΡΗΣ, 
απρόσμενα έκλεισε τα μάτια του, και η απουσία του 
μας άφησε ένα κενό, στη θέση του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου, που υπηρέτησε επί δέκα πέντε χρόνια, με ζήλο 
και αφοσίωση στην εκκλησία της ενορίας Σαρανταπόρου. 
Ο καλός Θεός να του δώσει μια θέση στον παράδεισο, και 
να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

β) Επίσης έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός σε 
όλους, ο ΑΛΕΚΟΣ ΗΛ. ΣΠΑΝΟΣ, ο οποίος διετέλεσε 
και Πρόεδρος στο χωριό μας και άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις σε όλους μας, προτού του κλείσει ο χάρος τα 
μάτια. Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε και η 
ψυχή του στον παράδεισο.

γ) Επίσης έφυγε από κοντά μας, ανεπάντεχα ο καλός 
μας φίλος ΤΡΎΦΩΝ ΔΗΜ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ. Με λίγα 
λόγια ήτο ο άνθρωπος που άφησε δυσαναπλήρωτο κενό 
σε όλους μας, αφήνοντας πίσω όλα τα καλά χαρίσματα που 
είχε (ήταν η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, η καλοσύνη και το 
χαμόγελο). Φίλε Τρύφωνα, ο καλός Θεός πιστεύω σου έχει 
μια θέση στον παράδεισο. Σου αξίζει, διότι πάντα ήσουνα 
ενεργός άνθρωπος για τα κοινά προβλήματα του χωριού 
μας, αλλά προπάντων όμως στο χώρο της εκκλησίας ήσουν 
παρόν. Να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. 

και δ) Έφυγε από κοντά μας, πλήρης ημερών, ο καλός 
μας συγγενής και φίλος ΣΠΎΡΟΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΣ, σε 
ηλικία εκατό (100) ετών. Ο Σπύρος ήτο ο πιο αγαπητός 
άνθρωπος σε όλους, προσέφερε ότι μπορούσε ανθρωπίνως 
δυνατόν. Ιδιαίτερα πιο πολύ στο χώρο της εκκλησίας, ως 
ψάλτης και Εκκλησιαστικός Επίτροπος, μια εικοσαετία, 
με άριστη συνεργασία και προσφορά, στην ανέγερση της 
εκκλησίας Θεοτόκου. Αγαπητέ μας Σπύρο, ο καλός Θεός 
πιστεύω ότι σου έχει κρατήσει μια θέση στον παράδεισο, 
και να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

Ο συγγενής και φίλος σας
Στέφανος Σερ. Τσιτσιμπής (Ιανουάριος 2016)

Δημήτριος Χαϊδάς

Eφυγε από κοντά μας ο αγαπητός μας Δημήτρης Χαϊ-
δάς, που ήταν γαμπρός στο χωριό μας και ερχόταν 
συχνά.

Ο Δημήτρης Χαϊδάς γεννήθηκε στην Ρεντίνα Καρδίτσας, 
και η οικογένειά του ήταν πολυμελής, ήταν 8 αδέλφια, ο Πα-
ναγιώτης, ο Λάμπρος, η Ευαγγε-
λία, η Φωτεινή, η Τασία, ο Νίκος, 
ο Πέτρος και ο Δημήτρης. 

Παντρεύτηκε την Σταυρούλα, 
που είναι αδελφή της Ειρήνης, 
συζύγου του αείμνηστου Ηλία 
Γ. Μητσάκη. Η οικογένεια της 
Σταυρούλας έμενε τα παλιά χρό-
νια στην ωραία, μέσα στα έλατα 
τοποθεσία, στη «Μπουκοβίτσα», 
που είναι πιο πέρα απ’ τα «Μη-
τσέϊκα», στα σύνορα της Κοινό-
τητάς μας Νεράϊδας, με την Κοι-
νότητα Κλειτσού, από την μεριά 
του Κλειτσού. Εκεί γεννήθηκε η Σταυρούλα και η αδελφή της 
Ειρήνη και γονείς τους ήταν η Παρασκευή (Τζούνου) και ο Νι-
κόλαος Τσιακτάνης, ο οποίος πέθανε το 1945. Τότε η Ειρήνη 
ήταν 5 ετών και η Σταυρούλα 2 ετών. Το ίδιο έτος η μητέρα 
τους Παρασκευή παντρεύτηκε τον Ηλία Τόλη (από το Καρο-
πλέσι) και απέκτησαν άλλα δύο αγόρια (μελλαδέλφια των κο-
ριτσιών) τον Κώστα και τον Χρήστο Τόλη. 

Ο Δημήτρης με την σύζυγό του Σταυρούλα, έκαναν οικο-
γένεια στη Λάρισα, όπου απέκτησαν δύο αγόρια, τον Ηλία και 
το Νίκο. 

Παλιότερα, που ζούσε ακόμα ο μπατζανάκης του Ηλίας 
Μητσάκης, ερχόταν το καλοκαίρι και το Πάσχα στη Νεράϊδα 
και δημιουργούσε ευχάριστη ατμόσφαιρα στην παρέα.

Καλός άνθρωπος, κοινωνικός, φιλότιμος πάντα με το χαμό-
γελο και τα αστεία του. Έτσι θα τον θυμόμαστε. 

Αιωνία η μνήμη σου Δημήτρη.
Οι χωριανοί σου

Eφυγε από κοντά μας ο 
μπαρμπα Σπύρος στις 

6 Ιανουαρίου 2016, πλήρης 
ημερών (100 χρόνων).

Ο Σπύρος ήταν το πέμπτο 
παιδί του Κώστα Δήμου, που 
είχε γεννηθεί το 1916. Αδέλφια 
του ήταν ο Γιώργος που σκοτώ-
θηκε στη Μικρά Ασία, η Ιουλία 
(σύζυγος Κ. Νάπα), ο Χρίστος, 
η Μαρία (σύζυγος Χ. Καραμέ-
του) και η Χαρίκλεια που πέθανε 
σε νεαρή ηλικία. Τελειώνοντας 
το σχολείο στο χωριό, πήγε στη 
Φουρνά και έβγαλε και το Σχο-
λαρχείο. Αργότερα υπηρέτησε 
στο στρατό. 

Στον πόλεμο του ’40 ήταν 
στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, 
στα οποία πιάστηκε αιχμάλωτος. 
Πέρασε δύσκολα, δουλεύοντας 
όλη μέρα νηστικός, μαζί με άλ-
λους. Τους έσωσε η βοήθεια της 
εκκλησίας για να ζήσουν. Όταν 
τους άφησαν επέστρεψε στο σπί-
τι του στο χωριό με τα πόδια. 

Παντρεύτηκε την Ελένη Κ. 

Σπανού και απέκτησαν πέντε 
κόρες. Ζούσαν στο χωριό δου-
λεύοντας στα κτήματά τους και 
έχοντας το κοπάδι τους. Ήσυχος 
άνθρωπος, πάντα με τον καλό 
λόγο στο στόμα του. 
Πάντρεψε τις τέσ-
σερις κόρες του και 
η πέμπτη πέθανε σε 
ηλικία δέκα χρό-
νων. Έκανε καλούς 
γαμπρούς. Οι δύο 
ξενιτεύτηκαν για Αυ-
στραλία και Αμερι-
κή. Οι άλλοι δύο βρί-
σκονται στην Καρδί-
τσα και στο Μέγα Λάκκο. Του 
χάρισαν δέκα εγγόνια και πολλά 
δισέγγονα. Στο χωριό έχτισε και-
νούργιο σπίτι.

Έκανε πολλά χρόνια επίτρο-
πος και ψάλτης στην εκκλησία 
του χωριού. Έμεινε στο σπίτι 
του στο χωριό (Σαραντάπορο) 
και όταν αρρώστησε η γυναίκα 
του, κατέβηκαν στην Καρδίτσα 
και τους φρόντιζαν η κόρη τους 

με τον γαμπρό τους. Μετά από 
ένα χρόνο πέθανε η γυναίκα του. 
Αυτός συνέχιζε να ζεί στην Καρ-
δίτσα στην κόρη του. Η επιθυμία 
του όμως ήταν να έρθει στο χω-

ριό (Μέγα Λάκκο) 
εκεί που γεννήθη-
κε, για να ζήσει το 
υπόλοιπο της ζωής 
του. Έτσι τον πήρε 
η άλλη κόρη του με 
τον γαμπρό του. Τον 
φρόντιζαν μέχρι την 
τελευταία στιγμή. Η 
επιθυμία του ήταν 
να ταφεί στο εκκλη-

σάκι των Δώδεκα Αποστόλων 
στο Μέγα Λάκκο, και έτσι έγινε. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα του 
αγαπημένου σου χωριού, όπου 
γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, 
αγωνίστηκες, πρόσφερες και 
τώρα αναπαύεσαι.

Αιωνία η μνήμη σου.
Ο ανεψιός σου 

Γεώργιος Κ. Νάπας

Ο μπαρμπα Σπύρος Δήμος έφυγε από κοντά μας 

Ξαφνικά και ανεπάντεχα, έφυγε από κοντά 
μας ένας ακόμη μόνιμος κάτοικος του 
χωριού μας, ο αγαπητός μας κουμπάρος 

Νικόλαος Φωτ. Αυγέρης, του οποίου η απουσία 
του, θα είναι πάντα αισθητή, ανάμεσά μας. Ήταν 
πάντα με τα αστεία του στην Κοινωνία και αγα-
πητός στην οικογένειά του. Πέρασε πολλά, σε 

δύσκολες καταστάσεις, αλλά έζησε, αγωνίστηκε, 
προσέφερε πολλά και τώρα αναπαύεται εκεί που 
τον τοποθέτησε ο καλός μας Θεός, στον Παρά-
δεισο.

Αιωνία η μνήμη του. Η οικογένεια
Στεφάνου Σερ. Τσιτσιμπή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤ. ΑΎΓΕΡΗΣ
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

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. Επί-
σης συσκευάζουμε καλά 
τα σκουπίδια (δένουμε την 
πλαστική σακκούλα) και 
μετά την πετάμε με προ-
σοχή και πάντα μέσα στον 
κάδο. 
● Δεν πετάμε ποτέ και τί-
ποτα στα ρέματα του χω-
ριού. Οτιδήποτε έχουμε για 
πέταμα τα βγάζουμε στο 
δρόμο για να τα πάρουν. 
● Να διατηρούμε καθα-
ρό το Νεκροταφείο. Δεν 
πετάμε τα άδεια πλαστικά 
μπουκάλια από λάδι στο 
χώρο αλλά μέσα στο βαρέ-
λι για να καούν. Στις εκτα-
φές να αφήνουμε το χώρο 
όπως τον βρήκαμε χωρίς 
σκουπίδια. 
● Να χρησιμοποιούμε το 
καρτοτηλέφωνο στην πλα-
τεία τακτικά για να διατη-
ρηθεί αλλιώς θα το πάρουν. 
● Να προσέχουμε τα φρε-
άτια των ομβρίων. Να δι-
ατηρούμε τις σκάρες καθα-
ρές ώστε να πέφτουν μέσα 
τα νερά. 
● Στις μετακινήσεις μας 
για Καρδίτσα να προτιμάμε 
το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. 
Αν θέλουμε να διατηρη-
θούν τα δρομολόγια πρέπει 
να ανεβαινοκατεβαίνουμε 
στην Καρδίτσα με το λεω-
φορείο 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 

ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ: 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 

 Την Πέμπτη 19 Μαΐου, 
ορίστηκε ημέρα αιμοδοσίας, 
στο Νοσοκομείο Αρεταίειο. 
Παρακαλούμε όπως 
ανταποκριθείτε όλοι σε 
κάτι τόσο σημαντικό. Τηλ. 
επικοινωνίας Δημήτριος 
Γιαννουσάς 6976459443.

ΎΛΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΪΟΎ 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση 
παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 20 
Μαΐου. 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 αρχές 
καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ.

ΣΎΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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.

Οι παιδικές χαρές ξηλώθηκαν…  
πότε θα ξαναγίνουν;

Ιδιώτης εργολάβος, με εντολή του καλικρατικού μας δήμου, 
ήρθε στο χωριό μας την Τρίτη 2.2.16 (της Υπαπαντής) και 
έκοψε για παλιοσίδερα κούνιες, τσουλίθρες, τραμπάλες κι 

ότι άλλο μεταλλικό υπήρχε στην Παιδική Χαρά του Σχολεί-
ου μας. Το ίδιο μάθαμε πως έγινε τις επόμενες μέρες και στα 
υπόλοιπα χωριά. Επειδή για το ζήτημα αυτό δεν υπάρχει κα-
μία ενημέρωση καθώς ούτε ένα δελτίο τύπου δεν βγήκε, ο κό-
σμος ρωτάει: Θα ξαναφτιάξετε τις παιδικές χαρές στα χωριά 
μας…??? Αν ναί, πότε…??? Γιατί δεν φέρνατε πρώτα τα νέα 
όργανα και μετά να ξηλώσετε τα υπάρχοντα…??? Με τέτοια 
κρίση θα μπορέσετε να διαθέσετε λεφτά για αυτό το θέμα…??? 
Είναι αυτές οι προτεραιότητες…??? Γιατί δεν συντηρούσατε τα 
υπάρχοντα…??? 

Η ΕΡΤ έβαλε ψηφιακό αναμεταδότη 
στον Αη-Λιά Νεράϊδας

Συνεργείο της ΕΡΤ ήρθε στο χωριό μας το Σάββατο 27.2.16 
και τοποθέτησε νέο ψηφιακό αναμεταδότη στις κεραίες 
στον ΑηΛιά Νεράϊδας. Έτσι λοιπόν τα κανάλια της Δη-

μόσιας τηλεόρασης τα πιάνουμε, σε όλα τα χωριά μας, τέλεια, 
αρκεί να στρέψουμε την κεραία προς τον ΑηΛιά. Τα υπόλοιπα 
ιδιωτικά κανάλια συνεχίζουμε να τα πιάνουμε με προβλήματα 
στην εικόνα καθώς τα μηχανήματα στη Φτερόλακκα θέλουν 
αναβάθμιση. Την οποία αναβάθμιση για ακόμα μια φορά ζητά-
με από τον δήμο μας Καρδίτσας να κάνει, όπως η προηγούμε-
νη διοίκησή του έκανε στο γειτονικό μας Καροπλέσι. 

 Λύθηκε επιτέλους το χρόνιο 
πρόβλημα με τα σταθερά τη-
λέφωνα στα χωριά μας. Η επι-
κοινωνία μας πλέον έχει καλή 
ποιότητα χωρίς θορύβους και 
διακοπές. Από τις τελευταίες μέ-
ρες του Ιανουαρίου, (ιδίως από 
1.2.2016 και μετά), τα τηλέφωνα 
λειτουργούν καλά. Το πρόβλη-
μα κορυφώθηκε τον Ιανουάριο 
που η επικοινωνία ήταν αδύ-
νατη από τους πολλούς θο-
ρύβους. Χωρίς υπερβολή από 
τις 10 Γενάρη, και για 20 μέρες 

συνεχόμενες, το συνεργείο του 
ΟΤΕ ανέβαινε κάθε μέρα στη 
Νεράϊδα, και έκανε επισκευές 
στα μηχανήματα – κεραίες στον 
ΑηΛιά Νεράϊδας. Τελικά μπόρε-
σαν και τα έφτιαξαν. Ως φαίνε-
ται άλλαξαν το προβληματικό 
μηχάνημα εκεί, που μέχρι τότε 
το επισκεύαζαν και αυτό ξανα-
χάλαγε. Χίλια θερμά ευχαριστώ 
απ’ όλους μας στους αρμοδίους 
που φρόντισαν για τη λύση του 
προβλήματος αυτού. 

 Λειτουργεί ή δεν λειτουργεί 
ακόμα ο Βιολογικός Καθαρισμός 
Σαρανταπόρου (Β.Κ.Σ.); Στο δια-
δίκτυο διαβάσαμε (9/3/2016) 
πως «Ολοκληρώθηκαν οι τοπο-
γραφικές εργασίες στο Β.Κ.Σ. σε 
συνεργασία της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Καρδίτσας 
και του Δασαρχείου και ο πρό-
εδρος της Κοινότητάς μας είπε 
πως θα προχωρήσουν οι μελέ-
τες ώστε να χρηματοδοτηθεί 

άμεσα»…(από πού δεν είπε)… 
το φθινόπωρο (5/11/2015) δια-
βάσαμε πάλι στο διαδίκτυο πως 
«Έγινε και η προετοιμασία για 
τη σύνδεση των σωλήνων στο 
Βιολογικό Καθαρισμό Σαραντα-
πόρου»… Τι σημαίνουν αυτά; Ο 
κόσμος ζητάει ενημέρωση για 
το ζήτημα. Οι αρμόδιοι να γρά-
ψουν στην εφημερίδα μας ένα 
κείμενο για το ζήτημα αυτό.

Ελαφρύς ο χειμώνας φέ-
τος, από τους πιο ήπιους των 
τελευταίων δεκαετιών, στον 
τόπο μας. Είχαμε βροχές αρκε-
τές αλλά λίγα χιόνια και χωρίς 
μεγάλες παγωνιές. Στην ουσία 
είχαμε μόνο δύο (2) χιόνια λί-
γων ημερών. Το πρώτο μέσα 
στο χωριό έπεσε την Δευτέρα 
18.1.16 που ήταν 10 πόντους 
και το δεύτερο την Τετάρτη 
20.1.16 που ήταν 50 πόντους. 

Όλο τον Φεβρουάριο είχε «κα-
λοκαιρινό» καιρό, άνοιξαν τα 
δέντρα νωρίς από τη ζέστη 
αλλά καταστράφηκαν δυστυ-
χώς όλα του Ευαγγελισμού, 
καθώς το λίγο χιόνι που έριξε 
στις 25.3.16 το πάγωσε τη νύ-
χτα και τα «έκαψε» όλα. Σε μια 
νύχτα καταστράφηκαν όλα… 
Δεν θα υπάρχει φέτος τίποτα… 
ούτε φρούτα ούτε καρύδια… 
δυστυχώς…

Έγιναν τα σταθερά τηλέφωνα 
λύθηκε το πρόβλημα

Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου 

Τα χιόνια του χειμώνα 2015 – 2016 

Ο  Αναμεταδότης TV  στη Φτερό-
λακκα Νεράϊδας  θέλει αναβάθμιση 

Πρόβλημα μεγάλο υπάρχει στο χωριό μας με την 
λήψη των καναλιών στις τηλεοράσεις. Σπάνια υπάρ-
χει λήψη όλων των καναλιών ταυτόχρονα. Άλλοτε 

πιάνει τα μισά και άλλοτε τα άλλα μισά. Μερικές φορές 
χάνονται όλα. Τα τοπικά της Θεσσαλίας, (που οι κάτοικοι 
θέλουν περισσότερο απ’ όλα να βλέπουν), πολύ σπάνια πιά-
νονται, και όταν έχουν σήμα αυτό είναι για λίγο. Καθώς η 
τηλεόραση είναι η μόνη διασκέδαση των ηλικιωμένων μονί-
μων κατοίκων πρέπει τάχιστα να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
   Μόλις έγινε το σήμα ψηφιακό, ήρθε με εντολή του Δήμου 
Καρδίτσας, ο ειδικός τεχνίτης για αυτά από την Καρδίτσα, 
και έκανε μια μικρή επισκευή στον Αναμεταδότη μας στη 
Φτερόλακκα. Όμως εκεί όλα τα μηχανήματα είναι παλιά, 
από την δεκαετία του ’80, και φυσικό είναι να θέλουν αλλα-
γή. Καθώς πρίν λίγα χρόνια, ο Δήμος μας Καρδίτσας, άλλαξε 
μηχανήματα σε αναμεταδότη γειτονικού μας χωριού, η Νε-
ράϊδα ζητάει να γίνει το ίδιο και στη Φτερόλακκα. 
   Οι εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα, να φροντίσουν τάχιστα 
για την αναβάθμιση των μηχανημάτων του αναμεταδότη 
Νεράϊδας στη Φτερόλακκα. Είναι καθολικό αίτημα όλων των 
κατοίκων της Νεράϊδας.


