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Ασφαλτος στον κεντρικό δρόμο Νεράϊδας

Άσφαλτος έπεσε στον
κεντρικό δρόμο Νεράϊδας
Στα 30 μέτρα που έμειναν πότε
θα πέσει;

Άσφαλτος έπεσε, επιτέλους, στον κεντρικό
δρόμο Νεράϊδας, μετά από συνεχή επιτακτικά
αιτήματά μας, χωρίς όμως δυστυχώς να
ολοκληρωθεί, καθώς τα 30 μ. στην είσοδο
του χωριού μας, δεν ασφαλτοστρώθηκαν, για
άγνωστους λόγους, αν και έπρεπε αφού το
μπετό από τα όμβρια έχει κοπρίσει. Η άσφαλτος
έπεσε την Παρασκευή 11 Νοέμβρη σε
συνεργασία του Δήμου με την Αντιπεριφέρεια
Καρδίτσας και τους ευχαριστούμε θερμά.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Η Κοπή της Πίτας του
Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας

Φ

Άσφαλτος
στα 4.600 μ. από τα 6.000 μ.
του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα
Άσφαλτος έπεσε, επιτέλους, στις αρχές Νοέμβρη, στα 4.600
μ. από τα συνολικά 6.000 μ. του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα.
Απομένουν 1.400 μ. για την ολοκλήρωση του τμήματος. Οι τελικές
προετοιμασίες του τμήματος άρχισαν την άνοιξη, το καλοκαίρι
παρουσιάστηκαν δυσκολίες οι οποίες τον Σεπτέμβριο με
συντονισμένες ενέργειές μας ξεπεράστηκαν και μόλις το επέτρεψε
ο καιρός έπεσε η άσφαλτος. Υπάρχει δέσμευση των αρμοδίων
πως εντός του 2017 θα πέσει άσφαλτος και στα εναπομείναντα
1.400 μ. Μεγάλη η ικανοποίηση των κατοίκων όλων των χωριών
της περιοχής μας. Ο δρόμος έγινε πολύ καλός και λέμε μπράβο
σε όλους όσους βοήθησαν από το 2007 μέχρι σήμερα να γίνει το
μεγάλο αυτό έργο.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

έτος η κοπή της πίτας από το Σύλλογο
Αποδήμων του χωριού μας θα γίνει
την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και
ώρα 11.00 π. μ. στην καφετέρια «PALMIE
BISTRO», των Αδερφών Κουτρουλιά από το
γειτονικό μας χωριό τη Μαυρομμάτα, που
βρίσκεται όπισθεν του Ξενοδοχείου Κάραβελ.
Μαζί με αυτή την εκδήλωση θα γίνει και η
ετήσια Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες
(εκλογές) του Συλλόγου μας Αποδήμων.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία
και ευτυχία.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Τ

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου

Γέφυρα Μέγδοβα: Τελείωσαν οι μελέτες, να
χρηματοδοτηθεί για δημοπράτηση.
Τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα: Να βελτιωθεί με
τεχνικά και χαλικόστρωση.
Να μπεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης η Γέφυρα Μέγδοβα,
καθώς οι μελέτες της έχουν ολοκληρωθεί, και άνετα μπορεί να
δημοπρατηθεί σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφέρειας. Ήδη
συντάχτηκε Υπόμνημα – Αίτηση και γίνεται προσπάθεια να
υπογραφεί από όλους τους παραμεγδόβιους Συλλόγους (από
Σέκλιζα μέχρι Φραγκίστα) και μετά να σταλεί στους αρμοδίους.
Ο παραμεγδόβιος κόσμος (και όχι μόνο) θέλει επικοινωνία!
Περισσότερα στη σελίδα 5.

Αίτηση στο Τοπικό Συμβούλιο
από τους Συλλόγους
για ζητήματα του χωριού μας

α ζητήματα του χωριού μας, τέθηκαν με
έγγραφη αίτηση, στο Τοπικό Συμβούλιο
Νεράϊδας, ώστε αυτό να συνεδριάσει, να
τα συζητήσει και να πάρει αποφάσεις, για
να ενημερωθεί ο κόσμος που συνεχώς
συζητάει γι’ αυτά. Η αίτηση δόθηκε στα μέσα
Οκτωβρίου (10.10.2016) και ακόμα ούτε
απάντηση πήραμε ούτε συνεδρίαση είδαμε.
Εάν δεν συζητηθούν σύντομα τα ερωτήματα,
θα δημοσιευθούν όλα στην εφημερίδα μας.

Άσφαλτος επιτέλους στο δρόμο Νεράϊδα - Τριφύλλα

Ανεπιτήρητα (χωρίς τσοπάνο) βοοειδή
πληγή για το χωριό μας

Π

ρόβλημα μεγάλο έχει πάλι το χωριό μας με τα ανεπιτήρητα
βοοειδή. Όλο το φθινόπωρο λημέριαζαν μέσα στα
χωράφια μας και το βράδυ ξενύχταγαν μέσα στο χωριό
μας βρωμίζοντας του δρόμους. Τάχιστα τα άτομα αυτά να
μαζέψουν τα ζώα τους και να τα φυλάνε. Αν δεν μπορούν μόνοι
τους να πάρουν τσοπάνο. Οι αρμόδιοι να ενεργοποιηθούν για την
οριστική λύση του προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι υποφέρουν.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

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

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

Το χωριό μας η Σπινάσα στο
κατάστιχο του 1521
Σύγκριση στοιχείων με τα
κατάστιχα του 1454 και του 1485
Σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία για
το χωριό μας, τη Σπινάσα, βρήκαμε και σε
άλλο νεότερο οθωμανικό κατάστιχο που
εκδόθηκε πρόσφατα. Είναι 36 χρόνια μετά το
προηγούμενο του 1485 και 67 χρόνια μετά το
παλαιότερο του 1454. Όχι μόνο αναφέρεται,
αλλά συγκρίνοντας τα στοιχεία τους βλέπουμε
να έχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός του χωριού
μας. Σχεδόν εξαπλασιάστηκε… από περίπου
100 άτομα το 1454 έφτασε στα περίπου 600
άτομα το 1521. Μιλάμε για 500 χρόνια πρίν
από σήμερα…!!!
Περισσότερα στις σελίδες 6 και 7.

Αντάμωμα Νεραϊδιωτών
Φθιώτιδας
Οι Νεραϊδιώτες Φθιώτιδας ανταμώνουν
στη Λαμία, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου
2017, το βράδυ, στο κέντρο «Εσπερίδες»
και καλούν όλους τους χωριανούς μας που
μπορούν να συμμετέχουν.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Η εφημερίδα μας θέλει την
βοήθεια όλων μας

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η
έκδοση της εφημερίδας μας. Το κόστος
είναι μεγάλο ενώ τα έσοδα μειώνονται.
Τα ταχυδρομεία θέλουν πλέον πολλά
χρήματα για να την φέρουν στο σπίτι
μας. Όσοι έχουν ακόμα την οικονομική
δυνατότητα, και θέλουν να συνεχίσει η
εφημερίδα να κυκλοφορεί, πρέπει να
βοηθήσουν αλλιώς…

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

Καλά
Χριστούγεννα

2

Χρονιάρες μέρες

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
Τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
ᾠδὴ α’ Ἦχος α’
Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε΄ Χριστὸς ἐξ
οὐρανῶν, ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς,
ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν
εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.
Ὠδὴ θ’.
Στίχ. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν,
καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον!
οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν,
τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ
ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὅν
ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.
Σημείωση: Είναι οι δύο, ποιο γνωστές
σε όλους μας, ωδές των ωραιότατων
χριστουγεννιάτικων καταβασιών. Η
πρώτη (α’) και η ενάτη (θ’)... ύμνοι
αριστουργήματα ποίησης…

Ἡ νύχτα τῶν
Χριστουγέννων
Χριστούγεννα ! Περίχαρα ἡ καμπάνα
κράζει, κι ἡ μάνα στό παιδί,
καί τό παιδί Χριστούγεννα! στή μάνα
κι ὁ κόσμος ὅλος τραγουδεῖ.
Κι ἡ νύχτα λάμπει ἀπό τό μάγο ἀστέρι
ὅπου τούς μάγους ὁδηγεῖ.
Τό ἐπουράνιο μυστικό τό ξέρει
καί χαίρεται οὐρανός καί γῆ.
… Ἀλλ’ ἕνα βογγητό βγαίνει ἀπ’ τή θύρα
φτωχοῦ σπιτιοῦ…. Μέσ’ στήν καρδιά
μέ τρώει…… Ὁ βόγγος ἔρχεται ἀπ’ τή
χήρα,
τή χήρα μέ τά ὀχτώ παιδιά!
Εἶναι γυμνή, παντέρημη, κι ἐκεῖνα
πεινοῦν καί τρέμουν τά φτωχά.
Δέ νιώθ’ ἡ μάνα τή δική της πεῖνα,
ἡ πεῖνα τους τήν ξεδυψᾶ.
Ὁ πόνος τήν καρδιά μου σκάφτει, ἡ λύπη
μέ δάκρυα τήν πλημμυρεῖ,
καί πιά δέ φτάνουν ὡς τ’ αὐτιά μου οἱ
χτύποι
τῶν Χριστουγέννων γιορτεροί.
Ἐξαφνικές λαχτάρες μέ σπαράζουν,
ἄλλη καμπάνα ἐδώ ἀντηχεῖ,
ἄχ! ἄλλοι χτύποι τῆς καρδιᾶς μου κράζουν:
Κλαῖνε καί δέρνονται οἱ φτωχοί!
Ἀρρώστια, γύμνια, ὀρφάνια, πεῖνα, φτώχεια,
ὦ σεῖς, πού σφίγγει ἡ συμφορά,
σέ σιδερένια ἁρπάγια καί σέ βρόχια,
μοῦ παίρνετε κάθε χαρά!
Θέλω νά φύγω! πέρα σ’ ἄλλους τόπους,
στή νύχτα τή μοναδική,
μακριά ἀπό τή βοή καί τούς ἀνθρώπους,
γιατ’ εἶν’ οἱ ἄνθρωποι κακοί.
Γιατί στήν ὥρα τήν εὐλογημένη
ὅπου γεννιέται ἕνας Θεός,
ποιός ξέρει! καταριέται και πεθαίνει
γύρω του ὁλόκληρος λαός.
Γιατί ὁ Χριστός νά καίγωνται γυρεύει
γι’ αὐτόν καρδιές, ὄχι κεριά,
καί μέ σταυρούς κανείς δέν τόν λατρεύει
καί γονατίσματα βαριά.
Γιατί λατρεύει τό Χριστό, ὅποιος δίνει
γιά τήν πατρίδα τή ζωή,
ὅποιος τό γυμνωμένο κρυφοντύνει
καί τόν φτωχό τόν ἐλεεῖ.
Ὅποιος τήν ἀδικία κεραυνώνει,
καί ἁγνό τό μέτωπο κρατεῖ
κι ἔχει ὁδηγό τήν καλωσύνη μόνη
κι ἔχει Θεό τήν ἀρετή!
Θέλω νά φύγω πέρα σ’ ἄλλους τόπους,
σέ μιά ἄλλη γῆ πονετική….
μακριά ἀπ’ τόν κόσμο αὐτό κι ἀπ’ τούς
ἀνθρώπους
γιατ’ εἶναι οἱ ἄνθρωποι κακοί.
Γιατ’ εἶναι ὁ κόσμος ἄπονη ἐρημία,
πού μαρτυρεύουν οἱ φτωχοί.
Γιατί δέν ἔχω δύναμη καμία
να κάμω ἕναν εὐτυχῆ.
Κωστής Παλαμᾶς.
Σημείωση: Από το Αναγνωστικό ΣΤ’
Δημοτικού… «Η Ζωή μας»… Νώντα
Έλατου – Δ. Βουτυρά… έτους 1929… με
εικόνα εξωφύλλου την βλαχοπούλα να γνέθει
με τη ρόκα…
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Καί θαρθοῦν χρονιάρες μέρες: τά Χριστούγεννα
μέ τ’ ἀφρόπλαστα χριστόψωμά τους πρῶτα
καί τ’ Ἁϊ-Βασιλιοῦ μέ τῶν παιδιῶν τά κάλαντα
καί μέ τῶν νερῶν τ’ ἁγιάσματα τά Φῶτα.
Κι ὕστερα τά πάθη τοῦ Χριστοῦ κι ἡ Ἀνάσταση
πού τό ὁλόχαρο χωριό θά τή γιορτάση,
τῶν βουνῶν βροντοξυπνώντας τούς ἀντίλαλους,
σπέρνοντας λαμπάδων φέγγισμα στά δάση.
Καί μέ τά λαμπριάτικα καλοκαιριάσματα,
στήνοντας χορό στά ὁλόανθα χαμομήλια,
θ’ ἀνεμίζουν κάτω ἀπό μηλιᾶς χιονόκλαδα
κόκκινες ποδιές καί κίτρινα μαντήλια.
Γ. Δροσίνης
Σημείωση: Από το Αναγνωστικό Ε’ Δημοτικού…
έτους 1946… με εικόνα εξωφύλλου δύο αγόρια…
το ένα να έχει μια σάλπιγγα στο στόμα και το άλλο
την σημαία μας στα χέρια του…
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50 Σπανού – Τζερέτα Ντίνα του Ευαγγ. από Σάμο (1252).........................20
51 Σπινάσας Λουκάς & Σπινάσα Λένα (Λογ. τράπ. 13.10.16)....................50
52 Τόλιας Χρήστος από Λαμία (1104)......................................................20
53 Τσιτσιμπή Μάγδα από Καρδίτσα (2000)..............................................10
54 Τσιτσιμπή Ντίνα του Χρήστου (1454)..................................................30
55 Τσιτσιμπής Βασίλειος από Λαμία (1107).............................................15
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΖΈΡΒΑ
Η Αικατερίνη Λιάπη – Ζέρβα, προσέφερε το ποσό των
30 ευρώ (αρ. απόδ. 1452), εις μνήμην του συζύγου της
Νικολάου Ζέρβα, για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά την αγαπητή χωριανή μας Σεβαστή, σύζυγο
Νικολάου Δ. Κατσούλη, για την Δωρεά που έκανε στον Ι.
Ν. Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά τον αγαπητό χωριανό μας Τρύφωνα Μονάντερο
του Γεωργίου, για την Δωρεά ενός δοχείου λαδιού που
έκανε στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ
ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
Η Τασία Κουσάνα – Κυριάκη, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 78), εις μνήμην του αδελφού της
Δημητρίου και του συζύγου της Παναγιώτη, για την
ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΚΟΥΣΆΝΑ
Ο Ηλίας Κ. Κουσάνας, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αριθ. απόδ. 79), εις μνήμην του αδελφού του
Δημητρίου Κ. Κουσάνα, για την ανακαίνιση του Ι. Ν.
Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ.
ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
Ο Γεώργιος Κ. Κουσάνας, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ (αρ. απόδ. 77), εις μνήμην των αδελφών του
Νικολάου, Δημητρίου, Χριστοδούλου και Ιουλίας,
για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ.
ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
Ο Κώστας Κουσάνας και η σύζυγός του Σαββούλα,
προσέφεραν το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 74), εις
μνήμην των Γονέων τους και αδελφών τους, για την
ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Ν Ύ Χ ΤΑ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι ΆΤ Ι Κ Η
Τήν ἅγια νύχτα τή χριστουγεννιάτικη
λυγοῦν τά πόδια
καί προσκυνοῦν γονατιστά στή φάτνη τους
τά ἄδολα βόδια.
Καί ὁ ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα
σταυροκοπιέται
καί λέει μέ πίστη ἀπ’ τῆς ψυχῆς τ’ ἀπόβαθα:
«Χριστός γεννιέται !».
Τήν ἅγια νύχτα τή χριστουγεννιάτικη
κάποιοι ποιμένες
ξυπνοῦν ἀπό φωνές ὕμνων μεσούρανες
στή γῆ σταλμένες.
Κι ἀκούοντας τά Ὡσαννά ἀπ’ ἀγγέλων στόματα
στόν σκόρπιο ἀέρα,
τά διαλαλοῦν σέ χειμαδιά ἡλιοφώτιστα
μέ τή φλογέρα.
Τήν ἅγια νύχτα τή χριστουγεννιάτικη
- ποιός δέν τό ξέρει; τῶν μάγων κάθε χρόνο τά μεσάνυχτα
λάμπει τό ἀστέρι.
Γεώργιος Δροσίνης
Σημείωση: Από το Αναγνωστικό ΣΤ’ Δημοτικού…
του έτους 1965… με ζωγραφισμένες στο εξώφυλλο
πολύχρωμες φιγούρες μαθητών…

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

● Η Δάφνη και ο Νίκος Καραμέτος, γιός της Ιωάννας και του
Δημητρίου Ν. Καραμέτου (Επίτιμου
Προέδρου Εφετών & Προέδρου του
Συλλόγου Συντ/χων Δικαστικών),
απέκτησαν αγοράκι (το δεύτερο
παιδί τους), την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, στην Αθήνα όπου και διαμένουν.
● Η Γεωργία και ο Άγγελος Νικολάου, γιός του Γιώργου και της
Βασιλικής Βούλγαρη – Νικολάου,
(εγγονός των αείμνηστων Αλέξως και
Ρίζου Βούλγαρη), απέκτησαν αγοράκι, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016,
στην Καρδίτσα όπου και διαμένουν.
● Ο Κώστας και η Έφη Καραγιώργου - Κωστακάκη, κόρη του
αείμνηστου Βασίλη Καραγιώργου
και της Γιάννας Χαλάτση (εγγονή του
αείμνηστου Κώστα Χαλάτση και της
Βασιλικής), απέκτησαν κοριτσάκι,
την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, στην
Καρδίτσα όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

● Η Δάφνη και ο Νίκος Καραμέτος, γιός της Ιωάννας και του
Δημητρίου Ν. Καραμέτου (Επίτιμου
Προέδρου Εφετών & Προέδρου του
Συλλόγου Συντ/χων Δικαστικών), βάπτισαν το αγοράκι τους (το δεύτερο
παιδί τους), με το όνομα Γιάννης,
την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016,
στα Κύθηρα, διαμένουν δε στην Αθήνα.
● Ο Γιάννης και η Ουρανία Αυγέρη - Ζαφειρίου, κόρη της Πηνελόπης και του παπα-Κώστα Αυγέρη,
(εγγονή των αείμνηστων Ελένης και
Αντώνη Αυγέρη), βάπτισαν το αγοράκι τους (τον δεύτερο γιό τους) με το
όνομα Κωνσταντίνος, την Κυριακή
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Κ ο ινωνικά
9 Οκτωβρίου 2016, στο Βόλο, όπου
και διαμένουν.
● Ο Γιώργος Γεροκώστας, γιος
του Δημήτρη Γεροκώστα και της Βασιλικής Λάμπρου από το Σαραντάπορο και η Ελευθερία Καλιακάτσου,
βάπτισαν το γιό τους, με το όνομα
Δημήτρης, την Κυριακή 22 Μαΐου
2016, στην Αθήνα, όπου και διαμένουν.
● Η Αθηνά Ευθυμιοπούλου,
κόρη της Όλγας Παπαδάκη από το
Σαραντάπορο και ο Θοδωρής Σκούρας από την Κυψέλη Καρδίτσας, βάπτισαν την κόρη τους, με το όνομα
Μελίνα, την Κυριακή 26 Ιουνίου
2016 στην Αθήνα, όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

● Ο Κώστας Πλατσιούρης, γιός
της Γεωργίας και του Φίλιππα Πλατσιούρη, αρραβωνιάστηκε με την
Ζίνα Κρητικού, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, στην Καρδίτσα.
Ευχόμαστε συγχαρητήρια και
Καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

● Ο Βασίλης Παλτόγλου, γιός
του Φίλιππου Παλτόγλου και της
Αγορής Κόκκινου, (εγγονός της Αλεξάνδρας και του αείμνηστου Θωμά
Κόκκινου), και η Βιολέττα Μπίτη,
παντρεύτηκαν το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μενιδίου, στην Αθήνα, όπου
και διαμένουν.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΌΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ
Ο Σύλλογος Σαρανταπόρου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (Λογ. τράπ. 27.10.16), για την συνέχιση έκδοσης της
εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ
Ο Σεραφείμ Τσιτσιμπής του Γεωργίου και της Ευρυδίκης,
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (Λογ. τράπ. 1.11.16),
για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας
Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΖΈΡΒΑ
Ο Λουκάς Ντερέκας προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 868), εις μνήμην του Νίκου Ζέρβα συζύγου
της Αικατερίνης Δ. Λιάπη, για την εφημερίδα μας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Δ.
ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ
Ο Νίκος Καραμέτος του Κων/νου, προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 73), εις μνήμην του πατέρα του
Κωνσταντίνου Δ. Καραμέτου, για την ανακαίνιση του Ι.
Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΜΕΓΆΛΗ ΔΩΡΕΆ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
Ο Ευάγγελος Θάνος του Ιωάννου, έκανε Δωρεά τα
δύο παράθυρα στην εκκλησία των Αγ. Ταξιαρχών,
αξίας 700 ευρώ, εις μνήμην των γονέων του Ιωάννη
και Χρυσούλας, των πεθερικών του Ιωάννου και
Γιαννούλας και του κουνιάδου του Κωνσταντίνου
Ζήση.
Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη Δωρεά.

Νοεμβρίου 2016, και η κηδεία έγινε
την Τρίτη 22.11.16 στον Αμάραντο.
Θερμά Συλλυπητήρια.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Πέθανε ο Δημήτριος «Μίμης» Σπανός, σύζυγος της αείμνηστης Νίτσας, πατέρας της Βασιλικής,
της Αλεξάνδρας και της Δήμητρας,
και αδελφός της Βάσιως, του Χριστόδουλου, της Μαριγούλας, της Σωτηρίας, και του αείμνηστου Γιώργου,
την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016,
το βράδυ, σε ηλικία 90 ετών (γεννηθείς το 1926), στη Θεσσαλονίκη, όπου
κατοικούσε εν ζωή και έγινε η κηδεία
την επομένη.
● Πέθανε ο Χριστόδουλος Σπανός, σύζυγος της Μαίρης, πατέρας
της Δανάης, και αδελφός της Βάσιως,
της Μαριγούλας, της Σωτηρίας, και
των αείμνηστων Γιώργου και Μίμη,
την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, σε
ηλικία 91 ετών (γεννηθείς το 1925),
στην Αθήνα (Χολαργό), όπου κατοικούσε εν ζωή και έγινε η κηδεία το
Σάββατο στο Κοιμητήριο Χολαργού.
● Πέθανε ο Δημήτριος Κουσάνας, σύζυγος της Έλλης, πατέρας της
Βασιλικής και του Κώστα (Ντίνου),
γιός των αείμνηστων Βασιλικής και
Κων/νου Κουσάνα, και αδελφός του
Λιάκου, του Γιώργου, της Τασίας και
των αείμνηστων Ιουλίας, Χριστόδουλου και Νίκου, την Πέμπτη 13
Οκτωβρίου 2016, σε ηλικία 90 ετών
(γεννηθείς το 1926), στην Αθήνα (Βύρωνα), όπου κατοικούσε εν ζωή και
έγινε η κηδεία την επομένη, την Παρασκευή, στο Κοιμητήριο Βύρωνα.
● Πέθανε ο Βαγγέλης Καφαντάρης, (από τον Αμάραντο, πρώτος
ξάδελφος του Γιώργου Καφαντάρη
και συνδρομητής της εφημερίδας
μας), σύζυγος της Βαΐτσας Τάκη και
πατέρας του Βασίλη και του Αλέκου,
σε ηλικία 78 ετών, την Κυριακή 20

ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ

Η Δέσποινα Μαργαρίτη, κόρη της
Ελένης Αλατσατιανού και του Κώστα
Μαργαρίτη (εγγονή της Σοφίας και
του Βαγγέλη Μαργαρίτη), πέτυχε στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
& Τουριστικών Επαγγελμάτων,
της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας, των Τ.Ε.Ι. Λάρισας, στη Λάρισα.
Θερμά Συγχαρητήρια.
ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ
Ο Ηλίας Δημητριάδης, γιός του
Σταμάτη Δημητριάδη και της Αθηνάς Κ. Γάκη (εγγονός του Κων/νου
Ι. Γάκη και της Ζωζώς Γάκη), πέρασε
στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, των ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
στην Κοζάνη.
Θερμά Συγχαρητήρια.
ΠΉΡΕ ΠΤΥΧΊΟ
Η Βασιλική Καραμέτου, κόρη της
Φωτεινής και του Κώστα Καραμέτου
(εγγονή της μακαρίτισσας Βασιλικής
και του Νίκου Καραμέτου), πήρε πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.
ΠΉΡΕ ΠΤΥΧΊΟ
Η Αναστασία Κατσιάδα, κόρη του
Γεωργίου και της Χρυσούλας Καραμέτου (εγγονή της μακαρίτισσας Βασιλικής και του Νίκου Καραμέτου),
πήρε πτυχίο Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Πάτρας.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ
ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
Η Αγορή Καραμέτου - Ανυφαντή, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 80), εις μνήμην του συζύγου της
Κώστα Δ. Καραμέτου και των αδελφών της Γιώργου
και Θανάση Ανυφαντή, για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ.
Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ
ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
Ανώνυμος, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απόδ.
75), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ
ΚΟΥΣΆΝΑ
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αριθ. απόδ. 76), εις μνήμην του Δημητρίου Κ.
Κουσάνα, για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ
Ο Ευάγγελος Μαργαρίτης, προσέφερε το ποσό των
30 ευρώ (αριθ. απόδ. 875), εις μνήμην των αδελφών
του Γεωργίου, Βασιλικής, Βασιλείου και του ανεψιού
του Νίκου, για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ
Η Αγορή Κόκκινου – Παλτόγλου, κόρη της Αλεξάνδρας
και του αείμνηστου Θωμά Κόκκινου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (Λογ. τράπ. 15.11.16), για την εφημερίδα μας
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΔΙΌΡΘΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΎΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
Δεν ισχύει η προσφορά,
για την ανακαίνιση του
ΑηΤαξιάρχη, με αριθ.
απόδ. 61, ποσού 50
ευρώ, και με τα επώνυμα
Πλατσιούρης και Μακρής.
Γράφτηκε εκ παραδρομής
και ζητάμε συγνώμη.
Τα Χρονικά
Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός
Σύλλογος Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος,
Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409
Συντάσσεται από
Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν οπωσδήποτε
τις απόψεις
του Συλλόγου ή της Εφημερίδας,
ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς
δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα,
klonodesign@gmail.com
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Άσφαλτος στα 4.600 μ. από τα 6.000 μ.
του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα
Άσφαλτος έπεσε, επιτέλους, τοιμασίας του τμήματος από την του Αγ. Κοσμά). Χωρίς όμως να
στις αρχές Νοέμβρη, στα 4.600 μ. άνοιξη. Αμέσως μετά το Πάσχα, έρθει και γκρέϊντερ να το στρώνει.
από τα συνολικά 6.000 μ. του δρό- την Πέμπτη 5.5.16 έφεραν μηχα- Σε μερικά σημεία ο δρόμος ήταν
μου Νεράϊδα – Τριφύλλα. Απομέ- νήματα και τα φορτηγά άρχισαν αδιάβατος για Ι.Χ. αφού ο αγαπηνουν 1.400 μ. για την ολοκλήρωση να κουβαλάνε χαλίκια. Οι εργασί- τός μας Θέος Γεώργιος ερχόμενος
του τμήματος. Οι τελικές προετοι- ες αυτές συνεχίστηκαν εντατικά (Τετάρτη 31.8.16) από Καρδίτσα
μασίες του τμήματος άρχισαν την μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου το να πάει στον Κλειτσό δεν μπόρεσε
άνοιξη, το καλοκαίρι παρουσιά- Σάββατο 15.7.16 στρώθηνα περάσει και γύρισε πάλι στην
στηκαν δυσκολίες οι οποίες τον
καν και πατήθηΚαρδίτσα για να πάει μέσω ΛαΣεπτέμβριο με συντονισμένες
καν τα χαμίας στον Κλειτσό! Ταλαιπωενέργειές μας ξεπεράστηκαν και
λίκια σε
ρήθηκε ο άνθρωπος και με
μόλις το επέτρεψε ο καιρός έπετο δίκιο του φώναζε. Μάθαμε
σε η άσφαλτος. Υπάρχει δέσμευπως δεν έστελναν μηχάνημα
ση των αρμοδίων πως εντός του
να τoν καθαρίσει γιατί περίμε2017 θα πέσει άσφαλτος και στα
ναν τους αρμοδίους να ανέβουν
εναπομείναντα 1.400 μ.
και να εκτιμήσουν τις ζημιές του,
Η ασφαλτόστρωση άρχισε
οι οποίοι ανέβηκαν την Παρατην Τετάρτη 26.10.16 (του Αγ.
σκευή 9.9.16 και μας είπαν πως αν
Δημητρίου) ξεκινώντας από την
βγούν 200.000 για φέτος θα πέσει
«Παπαδόβρυση» και την πρώτη
άσφαλτος σε όλο όσο ετοιμάστημέρα η άσφαλτος έφτασε μέχρι
κε, αλλιώς είπαν οι εργολάβοι
σχεδόν τη στροφή
εμείς θα ρίξουμε άσφαλτο φέτος
στο Χαλιά. Οι ερμέχρι Φτερόλακκα για να μην
γασίες συνεχίστηχαλάσει, έστω κι αν δεν πάρουκαν την Δευτέρα
με ούτε 1 ευρώ.
31.10.16 και η άσφαλτος έφτασε όλο
Εν τω μεταξύ σε συνάντημέχρι τα σπίτια στον ΑηΘανάση.
ση που είχαμε (Πέμπτη 1.9.16)
Την Τρίτη 1.11.16 η άσφαλτος
στη Νομαρχία μας είπαν πως δεν
έφτασε μέχρι τα «Κτσέϊκα». Την
έχουν έλθει τα απαιτούμενα χρήΤετάρτη 2.11.16 η άσφαλτος
ματα και αν μπορείτε κινηθείτε
έφτασε στη Φτερόλακκα.
και εσείς για να έρθουν. Έτσι από
Την Πέμπτη 3.11.16 η
την Δευτέρα 5.9.16 άρχισαν
άσφαλτος έφτασε μέχρι
οι παρεμβάσεις εκ μέρους
Χάρτης που δείχνει την σημαντικότητα του οδικού τμήματος
τη ράχη «Πλάκες». Την Νεράϊδα – Τριφύλλα (αλλά και Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση μας και ευχαριστούμε και από
Παρασκευή 4.11.16 η Νεράϊδας) για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καρπενησίου – εδώ τους αγαπητούς χωριαΛίμνης Πλαστήρα.
άσφαλτος έφτασε μέχρι
νούς μας που έφτασαν μέχρι
την διασταύρωση προς
επίπεδο Περιφέρειας για να
ΑηΛιά Νεράϊδας και ασφαλτο- το μήκος από Παπαδόβρυση μέ- επιτευχθεί ο στόχος. Αυτά γινόταν
στρώθηκε έτσι όλο το κομμάτι χρι διασταύρωση προς ΑηΛιά. καθώς βλέπαμε τον εργολάβο να
που είχε ετοιμαστεί να πέσει φέ- Από την Δευτέρα 17.7.16 ήρθε παίρνει όλα τα μηχανήματά του
τος άσφαλτος.
ειδικό μηχάνημα που έριχνε το από εδώ, και να τα πηγαίνει σε
Αυτό ήταν το τελικό στάδιο τσιμεντένιο ρείθρο αρχίζοντας άλλο δρόμο της Ευρυτανίας, και
να κυκλοφορούν φήμες πως δεν
θα ξανάρθει φέτος σε αυτό το
δρόμο. Οι παρεμβάσεις μας έφεραν καρπούς μαθαίνοντας αρχές
Οκτωβρίου από τους μηχανικούς
πως επιτέλους εγκρίθηκε από την
Περιφέρεια η ανακατανομή πιστώσεων και το έργο μας θα συνεχιστεί φέτος.
Η εταιρεία έφερε πάλι τα μηχανήματά της την Δευτέρα 10.10.16
και άρχισε να στρώνει και να πατάει χαλίκια ετοιμάζοντας για
δεύτερη φορά το τμήμα από Παπαδόβρυση μέχρι διασταύρωση
ΑηΛιά για άσφαλτο. Οι εργασίες
γίνονταν όλες αυτές τις μέρες υπό
Χάρτης που δείχνει τα 1.400 μέτρα που έμειναν ακόμα χωρίς άσφαλτο (θέση 1 έως 2) και τα
βροχή ευτυχώς όχι δυνατή. Το
4.600 μ. που έπεσε άσφαλτος (θέση 0 έως 1) στο οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα.
Σάββατο όμως 22.10.16 έβρεξε
στο οποίο φτάσαμε μετά από από την διασταύρωση προς Αη- πάλι δυνατή βροχή και χάλασε σε
πολλές δυσκολίες. Για την ιστορία Λιά προς τα εδώ. Φτιάχνοντας πολλά σημεία το έτοιμο πατημένο
ας πάρουμε τα πράγματα απ’ την πάνω από 100 μ. καθημερινά το χαλίκι, το οποίο ξανάφτιαξαν τις
ρείθρο έφτασε στην Παπαδόβρυ- επόμενες μέρες.
αρχή…
Όπως ξαναγράψαμε η εται- ση (καστανιά Βάσιως) το Σάββατο
Την Τρίτη 25.10.16 ο καιρός
ρεία ΤΕΚ. ΑΕ. (Σταμογιώργος & 30.7.16. από αυτή τη μέρα σταμά- (σ.σ. μας λυπήθηκε μάλλον) βελτιΓριβέλλας) άρχισε εργασίες προε- τησαν οι εργασίες και θεωρήσαμε ώθηκε και είδαμε γαλανό ουρανό
πως είναι λόγω δια- μετά από ένα μήνα συνεχών κακοπών.
θημερινών βροχών.
Την
Δευτέρα
Έτσι την επόμενη μέρα
29.8.16
φορτηγά 26.10.16, του Αγ. Δημητρίου, με
της εταιρείας άρ- καλό πλέον καιρό η εταιρεία άρχισαν πάλι να φέρ- χισε την ασφαλτόστρωση η οποία
νουν χαλίκια και να ολοκληρώθηκε σε 7 μέρες όπως
τα αδειάζουν κατά προείπαμε.
μήκος του δρόμου
Όπως φαίνεται και στις φωκαθώς αυτός έπαθε τογραφίες ο δρόμος αυτός έγινε
μεγάλες ζημιές από πολύ καλός. Χωρίς υπερβολή είτην καταιγίδα που ναι αυτή την στιγμή το καλύτερο
έπεσε στην περι- τμήμα δρόμου από την Καρδίτσα
οχή μας την Τρίτη μέχρι το Καρπενήσι… με τα τσιΧάρτης που δείχνει, από κοντά, ό,τι είναι ακόμα σήμερα χωρίς
23.8.16 (παραμονή μεντένια ρείθρα του, τις σωστές
άσφαλτο, στον οδικό άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα.

Άσφαλτος έπεσε στον κεντρικό δρόμο Νεράϊδας
Στα 30 μέτρα που έμειναν πότε θα πέσει;
Άσφαλτος έπεσε, επιτέλους, στον κεντρικό δρόμο
Νεράϊδας, μετά από συνεχή επιτακτικά αιτήματά μας, χωρίς
όμως δυστυχώς να ολοκληρωθεί, καθώς τα 30 μ. στην είσοδο
του χωριού μας, δεν ασφαλτοστρώθηκαν, για άγνωστους
λόγους, αν και έπρεπε αφού το μπετό από τα όμβρια έχει
κοπρίσει. Η άσφαλτος έπεσε την Παρασκευή 11 Νοέμβρη 2016,
σε συνεργασία του Δήμου με την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας,
με τα μηχανήματα της εταιρείας που πρίν λίγες μέρες έστρωσε
το δρόμο προς Τριφύλλα.
Ο δρόμος, στο μήκος που στρώθηκε, έγινε πολύ καλός,
και ευχαριστούμε τους αρμοδίους, αλλά όλοι θα ήμασταν
ευχαριστημένοι αν η άσφαλτος έφτανε μέχρι την σκάρα
των ομβρίων στην είσοδο του χωριού. Καθώς ο λόγος που

Κεντρικός δρόμος Νεράϊδας… από το κομμάτι που στρώθηκε…

έπεσε αυτή η άσφαλτος είναι να καλυφθούν οι εκκρεμότητες
που είχαν αφήσει αυτοί που είχαν σκάψει για τους αγωγούς
των ομβρίων την τότε καινούργια άσφαλτο και αντί να την
αποκαταστήσουν, ρίχνοντας πάλι άσφαλτο, έριξαν μπετό και
μάλιστα κάκιστης ποιότητας που κόπρισε αμέσως. Τεράστια
ευθύνη φέρουν και οι τότε διοικούντες που παρέλαβαν τότε το
έργο και πληρώθηκε ο εργολάβος.
Όλοι ζητάμε να πέσει άσφαλτος και σε αυτά τα 30 μ. όταν
έρθουν μηχανήματα να στρώσουν το εναπομείναν 1.400 μ.
κομμάτι του δρόμου Νεράϊδα - Τριφύλλα.

Κεντρικός δρόμος Νεράϊδας… τα 30 μέτρα που δεν στρώθηκαν…

κλήσεις του, το φαρδύ οδόστρωμά του, την καλή ορατότητά του,
και προπάντων όλα αυτά μέσα σε
ωραιότατο φυσικό περιβάλλον…
όλο το τμήμα είναι μέσα σε συνε-

μας να ενημερώνουμε αμέσως
τους αρμοδίους… έτσι ο δρόμος
θα είναι πάντα σε καλή κατάσταση… γιατί όλους τους δρόμους
τους καταστρέφουν τα όμβρια

Η εταιρεία Τ.Ε.Κ. Α.Ε., κατά γενική ομολογία όλων, έκανε πολύ καλή δουλειά στο έργο αυτό.

χόμενο ελατόδασος… όποιος αναγνώστης μας δεν έχει κάνει αυτή
τη διαδρομή αξίζει να περάσει…
Καλός έγινε ο δρόμος αλλά
πρέπει και εμείς να τον προσέχουμε… να διατηρούμε το αυλάκι
του πάντα καθαρό… όταν περνάμε και βλέπουμε πέτρα μέσα στο
ρείθρο του αμέσως να σταματάμε
και να την πετάμε… και αν είναι
μεγάλη και δεν μπορούμε μόνοι

που τρέχουν έξω απ’ τα ρείθρα…
Οι αγώνες συνεχίζονται…
τόσο για την ασφαλτόστρωση
των 1.400 μ. εντός του 2017…
όσο και για το υπόλοιπο τμήμα
προς Μοναστήρι Σπινάσας και
Λίμνη Πλαστήρα… μέχρι να πέσει
άσφαλτος σε όλο τον σημαντικότατο οδικό άξονα Καρπενησίου Λίμνης Πλαστήρα.
Νεράϊδα 10.11.16
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Δημοσιότητα μεγάλη του δρόμου Νεράϊδα - Τριφύλλα με το Δελτίο Τύπου των Συλλόγων μας

Δ

ελτίο Τύπου («Δ. Τ.» σ.σ.
κείμενο), για την άσφαλτο
που έπεσε στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα, δημοσιεύτηκε
στα τέλη Νοεμβρίου σε όλα τα
ΜΜΕ Καρδίτσας και Ευρυτανίας, δίνοντας τεράστια δημοσιότητα στο γεγονός. Το κείμενο
συντάχθηκε από την Εφημερίδα
μας και τους δύο Συλλόγους μας
και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της Καρδίτσας την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 και στις
εφημερίδες της Ευρυτανίας την
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.
Την ίδια μέρα (την Τετάρτη
23.11.16) δημοσιεύτηκε και σε
όλες τις ενημερωτικές ιστοσελίδες Καρδίτσας και Ευρυτανίας.
Μαζί με το κείμενο (που στη
συνέχεια παραθέτουμε) δημοσιεύτηκαν και πολλές φωτογραφίες
και χάρτες της διαδρομής Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα. Τις
ωραίες φωτογραφίες τράβηξαν
και μας τις έδωσαν (χρησιμοποιώντας τες παντού) οι αγαπητοί μας
Διονύσης και Βασίλης και τους ευχαριστούμε θερμά. Οι φωτό αυτές
όσο και κείμενα «ανέβαιναν» όλα
εκείνες τις μέρες και στην Σελίδα
στο Facebook «Δόλοπες Νεράϊδας
– Σπινάσας» που έχουν φτιάξει χωριανοί μας, απ’ όπου πήραν μεγάλη
δημοσιότητα.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά δημοσίως και από εδώ όλα τα ΜΜΕ
της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας
για τη δημοσίευση του κειμένου
μας. Ξεχωριστά ευχαριστώ στην
ευρυτανική εφημερίδα «Ευρυτανικός Παλμός» που έβαλε το θέμα
πρωτοσέλιδο (όπως φαίνεται και
στη φωτό) με πηχυαίο τίτλο συνοδευόμενο με φωτογραφία απ’ τη
«Δραμπάλα».
● Το Δ. Τ. στα ΜΜΕ της Καρδίτσας έγραφε τα εξής: ●●● Άσφαλτος έπεσε στο τμήμα Νεράϊδα
– Τριφύλλα… του οδικού άξονα
Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα ●●● Καθώς περνάνε οι μέρες
και δεν βλέπουμε κάποιο δελτίο τύπου στα ΜΜΕ της Καρδίτσας, για
ένα σημαντικότατο έργο που πρό-

στούμε να ασφαλτοστρωθούν το
2017 και έτσι να ολοκληρωθεί όλο
το τμήμα.
Όπως φαίνεται και στο χάρ-

Η πρώτη σελίδα της ευρυτανικής εφημερίδας
«Ευρυτανικός Παλμός» την Τετάρτη 23
Νοεμβρίου 2016.

τη, το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, είναι σημαντικότατος δρόμος
όχι μόνο για την περιοχή μας των
Αγράφων, αλλά για όλη την Ελλάδα, καθώς ο επισκέπτης από
το Καρπενήσι μπορεί να πάει στη
Λίμνη Πλαστήρα, ακολουθώντας
τη διαδρομή Καρπενήσι – Βελούχι – Φουρνά – Κλειτσό – Νεράϊδα
– Καροπλέσι – Φράγμα – Λίμνη
Πλαστήρα. Ήδη οι κάτοικοι του
Κλειτσού Ευρυτανίας αυτό το δρόμο χρησιμοποιούν για να πάνε στην
Καρδίτσα. Με την ασφαλτόστρωση, του χρόνου, και των υπόλοιπων
1.400 μ., ο δρόμος αυτός γίνεται η
νέα Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας –
Καρπενησίου.
Από χίλια μύρια κύματα πέρασε ο δρόμος αυτός για να φτάσουμε στο σήμερα. Ενώ άνοιξε από
το 1960, χρηματοδοτήθηκε για
ασφαλτόστρωση (από το πρόγραμμα «Πίνδος») το 2007 και ο τότε
εργολάβος «Κατσάκης» ξεκίνησε
αμέσως εργασίες, ετοιμάζοντας το
οδόστρωμα για άσφαλτο το καλο-

Έτσι είναι πλέον ο δρόμος στη «Χούνη»… πάνω απ’ το χωριό μας…

σφατα προχώρησε στο Νομό μας,
αναγκαζόμαστε να γράψουμε λίγα
λόγια μόνοι μας, για να το μάθει ο
κόσμος.
Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση του οδικού τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα, του σημαντικότατου οδικού άξονα Καρπενησίου –
Λίμνης Πλαστήρα, που χρόνια αγωνίζονται οι κάτοικοι της περιοχής να
γίνει, και είναι η συντομότερη (και
ωραιότερη) διαδρομή μεταξύ της
Καρδίτσας και του Καρπενησίου.
Στις αρχές Νοεμβρίου 2016,
ασφαλτοστρώθηκαν τα 4.600 μ.
από τα συνολικά 6.000 μ. του οδικού αυτού τμήματος. Τα 1.400 μ.
που απομένουν, όλοι μας ευελπι-

καίρι του 2012, δυστυχώς πέθανε
και έτσι το έργο ξαναδημοπρατήθηκε το Φεβρουάριο του 2015. Η
εταιρεία «Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» που πήρε το
έργο στη δεύτερη δημοπρασία, ξεκίνησε πάλι εργασίες το φθινόπωρο
του 2015, οι οποίες συνεχίστηκαν
από την άνοιξη του 2016 και η πολυπόθητη άσφαλτος έπεσε, όπως
προείπαμε, στις αρχές Νοέμβρη
2016 (από 26.10.16 έως 5.11.16).
Για να ολοκληρωθεί όλος ο οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης
Πλαστήρα, χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής μας είναι να
χρηματοδοτηθεί για άσφαλτο και
το τμήμα Διασταύρωση Νεράϊδας
– Μοναστήρι Σπινάσας – Γιαννου-

σέϊκα Καροπλεσίου.
Το τμήμα αυτό που είναι ώριμο
και μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί
(με την ονομασία «Γιαννουσέϊκα –
Διασταύρωση Νεράϊδας»), από το
πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» το 2007
με ένα ποσό, σε πρώτη φάση,
και έγινε ένα κομμάτι του, πρέπει
τώρα να ενταχθεί σε κάποιο άλλο
πρόγραμμα, ώστε να χρηματοδοτηθεί και η δεύτερη φάση του και
να ολοκληρωθεί. Καθώς είναι το
τελευταίο ένα και μοναδικό εναπομείναν τμήμα του οδικού άξονα
Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα. Η σημαντικότητα του τμήματος φαίνεται στο χάρτη και αίτημα
όλων μας είναι η Περιφέρεια με
την συνεργασία της Αντιπεριφέρειας και των Τεχνικών Υπηρεσιών να ολοκληρώσουν σύντομα
αυτό το έργο.
Με το κείμενό μας αυτό, πέραν της ενημέρωσης, θέλουμε να
ευχαριστήσουμε δημοσίως θερμά
και όλους τους αρμοδίους που
βοήθησαν να γίνει το έργο, με πρώτους τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. Αγοραστό, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Τσιάκο, τις μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών
κ. Πετσιά και κ. Κόγια, καθώς και
όλους όσους αγωνίστηκαν από το
2007 μέχρι σήμερα (και συνεχίζουν
και είναι πάρα πολλοί, τα ονόματα
των οποίων θα γραφούν όταν ολοκληρωθεί) για να γίνει ο σημαντικότατος αυτός δρόμος.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά
δημοσίως, τις υπηρεσίες του Δήμου
μας Καρδίτσας, που σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια, έριξαν
άσφαλτο στον κεντρικό δρόμο του
χωριού μας, από την μια άκρη μέχρι την άλλη, που είχε φθορές από
τα έργα των ομβρίων, με την παράκληση να στρωθούν με την πρώτη
ευκαιρία και τα εναπομείναντα μόλις 30 μέτρα για την ολοκλήρωσή
του.
Ευχαριστούμε, τέλος, θερμά,
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο
και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για την διαγράμμιση του
οδοστρώματος, τόσο του κεντρικού
δρόμου του χωριού μας όσο και
του νεοασφαλτοστρωμένου δρόμου
Νεράϊδα – Τριφύλλα, που έγινε την
Παρασκευή 18.11.16, και είναι μια
σημαντικότατη παρέμβαση για την
ασφάλεια των μετακινήσεων των
κατοίκων της περιοχής και των διερχόμενων οδηγών. ●●● Εφημερίδα «Τα Χρονικά της Νεράϊδας
Δολόπων» ●●● Εξωραϊστικός &
Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
●●● Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας.
● Η καρπενησιώτικη εφημερίδα «Ευρυτανικά Νέα» έγραψε τα
εξής: ●●● ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ» / ΤΕΤΑΡΤΗ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / ΣΕΛ. 18
●●● ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
●●● Πιο κοντά η Καρδίτσα… στο
Καρπενήσι... ●●● Ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα ●●● Και το τμήμα «Σπίτι Διαβάτη» - όρια Νομών Ευρυτανίας &
Καρδίτσας ●●● Πιο κοντά φέρνουν
πλέον τις δύο πρωτεύουσες των νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας, οι
σημαντικές παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Καρπενήσι – Καρδίτσα
μέσω Φουρνάς & Κλειτσού. Τόσο

στο τμήμα της Ευρυτανίας, όσο
και στο τμήμα της Καρδίτσας, με
συντονισμένες ενέργειες ολοκληρώθηκαν τα έργα ασφαλτόστρωσης σημαντικού τμήματος του
οδικού άξονα. ●●● Άσφαλτος στο
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα. ●●●
Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση του οδικού τμήματος Νεράϊδα
– Τριφύλλα, του σημαντικού για
την περιοχή οδικού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα, που
χρόνια αγωνίζονται οι κάτοικοι της
περιοχής να γίνει και είναι η συντομότερη (και ωραιότερη) διαδρομή μεταξύ της Καρδίτσας και του
Καρπενησίου.
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση
της Εφημερίδας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων» του «Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας» και του «Συλλόγου
Αποδήμων Νεράϊδας», «…στις
αρχές Νοεμβρίου 2016, ασφαλτοστρώθηκαν τα 4.600 μ. από τα
συνολικά 6.000 μ. του οδικού τμήματος. Τα 1.400 μ., που απομένουν
αναμένεται να ασφαλτοστρωθούν
το 2017 και έτσι να ολοκληρωθεί
όλο το τμήμα».
Η βελτίωση του οδικού άξονα,
αναβαθμίζει την οδική σύνδεση
Καρπενήσι – Καρδίτσα μέσω της
διαδρομής Καρπενήσι – Βελούχι
– Φουρνά – Κλειτσός – Νεράϊδα –
Καροπλέσι – Φράγμα – Λίμνη Πλαστήρα – Καρδίτσα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο
δρόμος αυτός στην Καρδίτσα, στα
όρια με την Ευρυτανία, άνοιξε το…

1960 και από τότε ήταν χωματόδρομος. Χρηματοδοτήθηκε για ασφαλτόστρωση από το πρόγραμμα «Πίνδος» το 2007, αλλά τελικά μόλις το
2016, «έπεσε» η πρώτη άσφαλτος.
Μέλημα των κατοίκων της περιοχής είναι πλέον… «…να χρηματοδοτηθεί για άσφαλτο και το τμήμα
Διασταύρωση Νεράϊδας – Μοναστήρι Σπινάσας – Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου», το οποίο είναι ώριμο
και μάλιστα είχε χρηματοδοτηθεί
αρχικά από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» το 2007, αλλά πλέον απαιτείται η χρηματοδότηση του από άλλο
πρόγραμμα, καθώς είναι το τελευταίο, ένα και μοναδικό εναπομείναν
τμήμα του οδικού άξονα Καρπενησίου - Λίμνης Πλαστήρα». ●●●
Ευχαριστήρια σε Τασιό και Μπακογιάννη ●●● Οι κάτοικοι, μεταξύ
άλλων ευχαριστούν και Ευρυτάνες,
για την εξέλιξη των έργων στην περιοχή τους, σε ανακοίνωσή τους,
όπου αναφέρουν: «…ευχαριστούμε
θερμά, επίσης, τον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη,
τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας
κ. Τασιό και τους μηχανικούς των
τεχνικώνν υπηρεσιών Ευρυτανίας
για την ασφαλτόστρωση του εντός
Νομού Ευρυτανίας τμήματος από
Σπίτι Διαβάτη έως όρια Νομών,
καθώς και του υπόλοιπου τμήματος
από Κορίτσα Κλειτσού έως Τριφύλλα».
● Χίλια θερμά ευχαριστώ σε
όλα τα ΜΜΕ της Καρδίτσας και της
Ευρυτανίας για τη δημοσίευση του
κειμένου μας.

Καρδίτσα – Αγρίνιο «Παραμεγδόβιος»
●●● Tελείωσαν οι μελέτες της Γέφυρας Μέγδοβα!
«Επομένως, καθίσταται πλέον εφικτή η δημοπράτηση του
εν λόγω τμήματος (Γέφυρα Μέγδοβα μετά προσβάσεών της)». Δεν
είναι δικά μας λόγια, αλλά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο υπ.
αρ. 6113/02.12.2015 έγγραφο, που αναλυτικά δημοσιεύσαμε σε
προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας. Αυτά σημαίνουν πως οι
μελέτες της γέφυρας τελείωσαν και είναι έτοιμη για να βγεί στη
δημοπρασία.

Η θέση «Ζάχενας» όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα της οποίας οι μελέτες ολοκληρώθηκαν…
και ζητείται πρόγραμμα χρηματοδότησής της… (Η φωτό από την ιστοσελίδα μας «neraidadolopwn.com» / Φωτογραφίες / Φάκελος 5 / αυξ. αριθ. 26 από 82).

Για να βγεί όμως στη δημοπρασία… πρέπει να μπεί σε
πρόγραμμα χρηματοδότησης… και για να μπεί σε πρόγραμμα
πρέπει να γίνουν ενέργειες… από ποιούς;… από ποιόν άλλον
εκτός απ’ τους Συλλόγους;
Ήδη, λοιπόν, συντάχτηκε Υπόμνημα – Αίτηση και γίνεται
προσπάθεια να υπογραφεί από όλους τους παραμεγδόβιους
Συλλόγους (από Σέκλιζα μέχρι Φραγκίστα) και μετά να σταλεί
στους αρμοδίους. Ο παραμεγδόβιος κόσμος (και όχι μόνο) θέλει
επικοινωνία!
Η σημαντικότατη αυτή γέφυρα θα αποκαταστήσει την
επικοινωνία του παραμεγδόβιου κόσμου που βίαια κόπηκε την
περίοδο του εμφυλίου, όταν (τον Ιούνιο του 1949) γι’ αυτόν στην
ουσία σκοπό (διακοπή επικοινωνίας των χωριών με την Καρδίτσα)
ανατινάχτηκε το Μέγα Γεφύρι. Με το που θα γίνει η Γέφυρα
Μέγδοβα, αναγκαστικά θα βελτιωθεί και το οδικό τμήμα Νεράϊδα
– Μαυρομμάτα, που είναι το ένα και μοναδικό εναπομείναν τμήμα
του Παραμεγδόβιου, και θα υπάρχει πλέον οδική επικοινωνία
καθημερινή στον οδικό άξονα Καρδίτσας – Αγρινίου.
Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
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Το χωριό μας η Σπινάσα στο κατάστιχο του 1521
Σύγκριση στοιχείων με τα κατάστιχα του 1454 και του 1485

ημαντικότατα ιστορικά στοιχεία για το
χωριό μας, τη Σπινάσα, βρήκαμε και
σε άλλο νεότερο οθωμανικό
κατάστιχο που εκδόθηκε πρόσφατα. Είναι 36 χρόνια μετά
το προηγούμενο του 1485 και
67 χρόνια μετά το παλαιότερο του 1454. Όχι μόνο αναφέρεται αλλά συγκρίνοντας
τα στοιχεία τους βλέπουμε να
έχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός του χωριού μας. Σχεδόν
εξαπλασιάστηκε από περίπου
100 άτομα το 1454 έφτασε στα
περίπου 600 άτομα το 1521.
Μιλάμε για 500 χρόνια πρίν
από σήμερα!!!
Εντύπωση λοιπόν προκαλεί το
γεγονός, πως αυτά τα χρόνια, το
χωριό μας είχε την μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού του από όλα τα γύρω
χωριά μας, εκτός του ότι αναφέρεται και πάλι η Σπινάσα, ενώ
άλλα χωριά δεν αναφέρονται.
Μεγάλη η αύξηση λοιπόν χρόνο
με το χρόνο και είμαστε ακόμα
στην αρχή της τουρκοκρατίας
φανταστείτε πόσο έφτασε μετά
από 100 και 200 χρόνια
που
είχε τις 15 εκκλησίες μεταξύ
αυτών 4 μοναστήρια θα αποδειχθούν σιγά – σιγά με γραπτά
στοιχεία όλα όσα διηγούνται
οι παλιοί αληθινά. Μειονέκτημα του καταστίχου αυτού είναι
πως είναι σύντομο, δηλαδή δεν
περιέχει ονόματα αρχηγών οικογενειών, αλλά μόνο αριθμούς
φορολογουμένων. Χρησιμότατο
όμως για σύγκριση με άλλα κατάστιχα.
Όπως έχουμε ξαναπεί (όταν
τα περιμέναμε ακόμα) τα ιστορικά αυτά στοιχεία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Θεσσαλικό
Ημερολόγιο», στον 70 τόμο, του
Σεπτεμβρίου 2016, από τον κ.
Κώστα Σπανό, που τα βρήκε σε
συνεργασία με τον τούρκο καθηγητή Levent Kayapinar (Dr.
Prof.).
Από τη σύγκριση των τριών
καταστίχων βλέπουμε τα εξής:

Γράφει ο κ. Κώστας Σπανός
μεταξύ άλλων στο κείμενό του:

Όπως είναι γνωστό, οι Οθωμανοί εγκαταστάθηκαν οριστικά στη Δυτική Θεσσαλία την
περίοδο 1393-1396. Προκειμένου, λοιπόν, να εφαρμόσουν το
φορολογικό σύστημά τους, διενήργησαν την πρώτη απογραφή
του σαντζακίου (περιφέρειας)
των Τρικάλων, μεταξύ των ετών
1425-1430, αμέσως δηλαδή
μετά την εισβολή του Τουραχάν
(1423). Το κατάστιχο αυτής της
απογραφής δεν σώθηκε, με αποτέλεσμα να στερηθούμε τις πληροφορίες του. Το 1454 / 1455
διενεργήθηκε η δεύτερη απογραφή, το κατάστιχο της οποίας
εκδόθηκε και είναι στη διάθεση
των ερευνητών. (Σ. Σ. τα στοιχεία της απογραφής αυτής που
αφορούν τα χωριά μας δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα μας
στο φύλλο 115 / ΙΟΥΝ. 2011
της Σπινάσας
στο φύλλο
117 / ΔΕΚ. 2011 του Κύφου
και στο φύλλο 129 / ΔΕΚ. 2014
της Μπέσιας). Στην απογραφή
αυτή αναφέρονται πολλοί θεσσαλικοί οικισμοί, οι οποίοι, με
βάση το όνομά τους, φαίνεται
ότι προϋπήρχαν της εισβολής
των Οθωμανών.
Την ύπαρξη όλων, σχεδόν,
των οικισμών αυτών επιβεβαιώνει και η απογραφή του 1485,
της οποίας το συνοπτικό κατάστιχο έχει επίσης εκδοθεί. (Σ. Σ.
τα στοιχεία του καταστίχου αυτού που αφορούν τα χωριά μας
δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα
μας
στο φύλλο 132 / ΣΕΠΤ.
2015 / σελ. 13). Η επόμενη απογραφή διενεργήθηκε το 1506,
αλλά το κατάστιχό της δεν έχει
εκδοθεί ακόμα. Η επόμενη απογραφή διενεργήθηκε το 1521. Το
κατάστιχό της (υπ’ αρ. 105) εκδόθηκε, προσφάτως, μαζί με τα
απογραφικά δεδομένα πολλών
άλλων περιοχών της Ελλάδας.
Από το εν λόγω κατάστιχο, για
τους αναγνώστες του Θεσσαλικού Ημερολογίου, θα παρουσιά-

Χωριό Σπινάσα (α. α. 204. Ispinasa).
Έτος........... Νοικοκυριά . ...χήρες .... άγαμοι ............πληθυσμός
1454 . ....................... 23 . ..........5 ..............2.............. 137 άτομα
1485 . ....................... 49 . ........11 ..............2 ............ 291 άτομα
1521 . ..................... 107 . ........15 ..............0 ............ 595 άτομα
Χωριό Μπέσια (α. α. 166. Pisa)
Έτος........... Νοικοκυριά . ...χήρες .... άγαμοι ............πληθυσμός
1454.......................... 45 . ..........3 ..............4 ............ 241 άτομα
1485.......................... 60 . ..........5 ..............4 ............ 324 άτομα
1521........................ 129 . ..........6 ..............0 ............ 669 άτομα
Χωριό Κύφου (α. α. 101. Kifu)
Έτος........... Νοικοκυριά . ...χήρες .... άγαμοι ............πληθυσμός
1454.......................... 52 . ..........7 ..............3 ............ 291 άτομα
1485.......................... 62 . ........11 ..............3 ............ 357 άτομα
1521.......................... 72 . ........15 ..............4 ............ 424 άτομα
Χωριό Καροπλέσι (α. α. 70. Karonoplesi) μαζί με το
Μαστρογιάννι το 1521
Έτος........... Νοικοκυριά . ...χήρες .... άγαμοι ............πληθυσμός
1454.......................... 90 . ..........4 ..............5 ............ 471 άτομα
1485........................ 110 . ........22 ..............0 ............ 638 άτομα
1521........................ 123 . ........27 ............14 ............ 737 άτομα

σουμε τους οικισμούς οι οποίοι
σήμερα ανήκουν στον νομό της
Καρδίτσας, παραλείποντας εκείνους οι οποίοι, ενώ υπάγονταν
στο Φανάρι, σήμερα βρίσκονται
έξω από τα διοικητικά όρια του
νομού (σ.σ. των Ευρυτανικών
Αγράφων).
Σ. Σ. Τα στοιχεία της απογραφής αυτής, του 1521, που
αφορούν τα χωριά μας δημοσιεύουμε σε αυτό το φύλλο της
εφημερίδας μας και είναι ένα
τοπικό ιστορικό ντοκουμέντο
καθώς για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας
όποιος τα αναδημοσιεύσει να
αναφέρει πως τα πήρε από την
εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων» / φύλλο
137 / ΔΕΚ. 2016.
Στη συνέχεια ο κ. Σπανός
γράφει:
Όταν δημοσιευτούν πολλά
έγγραφα πώλησης τσιφλικιών,
είναι πολύ πιθανόν να προσδιοριστούν και άλλοι από τους
απροσδιόριστους οικισμούς.
Πολλές δυσκολίες τις αντιμετωπίσαμε με τη βοήθεια του
οθωμανολόγου Κώστα Καμπουρίδη και του καλού φίλου
Πέτρου Κομπορόζου, ο οποίος
ασχολείται με τους οικισμούς
της Καρδίτσας. Το άρθρο μας
δεν θα είχε τη μορφή, την οποία
έχει τώρα χωρίς τη συμβολή
τους.
Όπως προκύπτει από τη μελέτη του καταστίχου 105, διοικητικό κέντρο της περιοχής, το
1521, εξακολουθεί να είναι το
Φανάρι. Η Καρδίτσα, μολονότι αναφέρεται ως πόλη (nefs),
είναι ένας από τους πολλούς
οικισμούς της περιοχής, ένα
«καμποχώρι», που υπάγονταν
στο Φανάρι. Οι πεδινοί οικισμοί
υπάγονταν όλοι στο Φανάρι,
ενώ οι ορεινοί στα Άγραφα και
μερικοί από αυτούς στο Ραδοβίσδι. Στις οικογένειες των χριστιανών αναφέρονται τα νοικοκυριά (hane), οι χήρες (bive) και
οι ενήλικοι άγαμοι (mucerred).
Στις μουσουλμανικές οικογένειες, εκτός από μουσουλμάνους
ζευγίτες, γίνεται αναφορά σε
ραγιάδες ζευγίτες, μουσουλμάνους ραγιάδες, γιουρούκους ζευγίτες, ρυζοκαλλιεργητές ζευγίτες, τσαμπάσηδες (ζωέμπορους)
και ενήλικους αγάμους. Πολλοί
μουσουλμάνοι κατείχαν έκταση
γής ίση με το μισό ζευγάρι.
Στο άρθρο μας, όπου δεν
αναφέρεται η υπαγωγή του οικισμού, εννοείται ότι υπάγεται
στο Φανάρι. Όπου οι κάτοικοι
είναι μουσουλμάνοι, επισημαίνεται η παρουσία τους. Όπου
δεν γίνεται καμία αναφορά, οι
κάτοικοι εννοείται ότι είναι χριστιανοί.
Παρά τις προαναφερόμενες
δυσκολίες, θα παρουσιάσουμε
τους 227 οικισμούς, ακόμα και
αυτούς οι οποίοι αναφέρονται
ως έρημοι – mezraa (8/227), και
απροσδιόριστους οι οποίοι είναι
αρκετοί (53/227) και η ταύτισή

τους δεν είναι εφικτή, υπολογίζοντας και τον αριθμό των
κατοίκων τους. Από τους 227
οικισμούς, 146 αναφέρονται
στην απογραφή του 1454/1455,
3 στην απογραφή του 1485 και
2 σε μια μοναστηριακή πρόθεση του 1520. Έμμεσα, λοιπόν,
προκύπτει η πληροφορία ότι
77 οικισμοί δημιουργήθηκαν
ή κατοικήθηκαν εκ νέου μετά
το 1485 και πρίν από το 1521.
Για τους διαλυμένους οικισμούς
προσθέτουμε και όσες αναφορές
γνωρίζουμε γι’ αυτούς, συμβάλλοντας έτσι στον προσδιορισμό
του χρόνου εγκατάλειψής τους.
Από τη μελέτη των στοιχείων της απογραφής του 1521,
προκύπτει ότι στην περιοχή του
σημερινού νομού της Καρδίτσας:
Σε 115 οικισμούς κατοικούσαν μόνο χριστιανοί.
Σε 36 οικισμούς χριστιανών
κατοικούσαν από 1 έως 4 οικογένειες μουσουλμάνων.
Σε 27 οικισμούς κατοικούσαν μόνο μουσουλμάνοι.
Σε 15 οικισμούς μουσουλμάνων κατοικούσαν από 1 έως 4
οικογένειες χριστιανών.
Σε 22 οικισμούς κατοικούσαν χριστιανοί και μουσουλμάνοι.
4 οικισμοί αναφέρονται
απλά.
● ΟΙ 115 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ (κατά α.α. αλφαβητικά):
12) Βελέσι
24) Ζογλόπι
38) Καρίτσα
40) Καταφύγι 57) Κύφου
77) Μικροχρύσου
85)
Μούχα 89) Μπελοκομύτης
90) Μπέσια
94) Νεοχώρι
101) Πριντζέσι 102) Ρεντίνα
105) Σέκλιζα
109) Σμόκοβο
110) Σοφάδες
112)
Σπινάσα

Παρατηρώντας τους χριστιανικούς οικισμούς, διαπιστώνουμε ότι 63 από αυτούς
είναι ορεινοί και 52 πεδινοί.
Στους ορεινούς δεν εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι, σε αντίθεση με τους πεδινούς, όπου,
βλέπουμε πολλούς οικισμούς
των μουσουλμάνων. Είναι αξιοσημείωτο, όμως, το γεγονός ότι
σε μεγάλους πεδινούς οικισμούς
(Κοσκινάς, Μίρους κ. ά.) κατοικούν μόνο χριστιανοί ή 1 έως
2 οικογένειες μουσουλμάνων
(Μοσχολούρι & Ματαράγκα).
Από τους 227 οικισμούς, 49
έχουν ιδρυθεί από μουσουλμάνους εποίκους. Με το πέρασμα
του χρόνου, ο αριθμός τους
μειώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα στην απογραφή του
1881 να αναφέρονται μόνο 7
(Καραλάρ, Μπαλταλάρ κ. ά.). Η
εγκατάλειψη των 42 μουσουλμανικών οικισμών οφείλεται
στη μείωση του πληθυσμού,
λόγω της ελονοσίας, ή στη μετακίνηση των κατοίκων τους
σε κάποιον κοντινό οικισμό, με
αποτέλεσμα να λησμονηθούν τα
ονόματά τους. Στη μείωση του
πληθυσμού υπήρξε σημαντική
η συμβολή της ελονοσίας, λόγω
των πολλών ελών της δυτικής
θεσσαλικής πεδιάδας. Η μείωση
αυτή δεν αναπληρωνόταν από
τον ερχομό άλλων Οθωμανών,
σε αντίθεση με την μείωση του
πληθυσμού των Ελλήνων, ο
οποίος ενισχυόταν από την κάθοδο κατοίκων των ορεινών οικισμών στη θεσσαλική πεδιάδα.
Οι πληθυσμιακές ομάδες
στην περιοχή του σημερινού νομού Καρδίτσας, το 1521, έχουν
ως εξής:

Υπολογίζοντας την πλήρη
οικογένεια ως 5μελή και της
χήρας ως 4μελή και προσθέτο-

Πλήρεις οικογένειες χριστιανών..........................11.149
Οικογένειες χηρών....................................................1.685
Ρυζοκαλλιεργητές........................................................... 11
Ενήλικοι άγαμοι........................................................1.031
Οικογένειες μουσουλμάνων.........................................435
Ραγιάδες ζευγίτες........................................................ 810
Γιουρούκοι ζευγίτες......................................................714
Μουσουλμάνοι ρυζοκαλλιεργητές.................................41
Μουσουλμάνοι ραγιάδες................................................44
Χήρες................................................................................2
Τσαμπάσηδες....................................................................2
Μουσουλμάνοι ενήλικοι άγαμοι..................................377
● ΟΙ 36 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ (κατά α.α. αλφαβητικά): με λίγες (1 έως 4)
μουσουλμανικές οικογένειες:
11) Καροπλέσι (1)
12)
Καστανιά (1)
17) Λακρέσι
(4)
31) Πεζούλα (1) 36)
Χαλαμπρέζι (1)
● ΟΙ 4 ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΑΠΛΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ:
1)
Καραβίδες 2) Μαστρογιάννι
3) Μπρατινάδες 4) Χάρμενα.

ντας και τους ενήλικους άγαμους, διαπιστώνουμε ότι στους
οικισμούς του νομού της Καρδίτσας το 1521 κατοικούσαν:
Χριστιανοί 63.571
Μουσουλμάνοι 10.565
Σύνολο
74.136 άτομα, ήτοι 85,75% χριστιανοί και
14,25% μουσουλμάνοι.
Μερικοί οικισμοί του 1521
στο σημερινό νομό Καρδίτσας
(αλφαβητικά, εμείς αναδημοσι-
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Το χωριό μας η Σπινάσα στο κατάστιχο του 1521
Σύγκριση στοιχείων με τα κατάστιχα του 1454 και του 1485

εύουμε μόνο τους γνωστούς
μας):

14) Βελέσι (Volesi). Η σημερινή Δαφνοσπηλιά, με 34
πλήρεις οικογένειες και 9 χηρών.
25) Γελάνθη (Kilaniti), με
33 πλήρεις οικογένειες και 8
χηρών. Αναφέρεται και στην
απογραφή του 1454/1455, ως
Kilalsi, με 48 οικογένειες και
7 χήρες και 1 οικογένεια μουσουλμάνων.
42) Ζογλόπι (Izgolop). Η
σημερινή Ραχούλα, υπαγόμενο
στα Άγραφα, με 132 πλήρεις
οικογένειες και 13 χηρών. Σε
άλλο φύλλο, αναφέρεται ότι
βρισκόταν κοντά στη Μαγούλα
Γρηγόρη.
53)
Καλλιφώνι
(Kalifon), με 89 πλήρεις
οικογένειες, 11 χηρών
και 14 ενήλικους άγαμους.

νο στα Άγραφα, με 123 πλήρεις
οικογένειες, 27 χηρών, 14 ενήλικους άγαμους και 1 οικογένεια μουσουλμάνων. Σε άλλο
κατάστιχο, αναφέρεται λανθασμένα πως έχει και άλλο όνομα
Μαστρογιάννι, το οποίο είναι ο
σημερινός Αμάραντος. Αναφέρεται και στην απογραφή του
1454/1455, ως Karovono Pilisi,
με 90 οικογένειες, 4 χήρες και 5
ενήλικους αγάμους.
72) Καστανιά (Kastanyani),
με 59 πλήρεις οικογένειες, 9 χηρών, 3 ενήλικους αγάμους και 1
οικογένεια μουσουλμάνων.

73) Καταφύγι (Gamro,
άλλο όνομα Katafiyie). Με 106
πλήρεις οικογένειες, 30 χηρών
και 1 οικογένεια μουσουλμά-

Hirso). Ο διαλυμένος οικισμός
Μικροχρύσου στην περιοχή
του Καροπλεσίου (όπου σήμερα το Δασικό Χωριό), υπαγόμενος στα Άγραφα, με 133
πλήρεις οικογένειες, 15 χηρών
και 4 ενήλικους άγαμους. Αναφέρεται και στην απογραφή του
1454/1455, ως Kusuk Hirsova,
με 93 οικογένειες, 3 χήρες και
12 άγαμους ενήλικους. Στις
μοναστηριακές προθέσεις αναφέρεται το 1520-1540, το 1542
και το 1575, ως Μικροχρύσου,
το 1592/1593 και τον 17ο αιώνα
ως Μικρό Χρύσου.

150)
Μοσχολούρι
(Maskolor), δίπλα στους Σοφάδες, με 202 πλήρεις οικογένειες, 37 χηρών, 14 ενήλικους
άγαμους, 2 μουσουλμάνους ζευγίτες και
14 ενήλικους άγαμους.
Αναφέρεται
και στην απογραφή
του 1454/1455, ως
Maskolori, με 127
οικογένειες και 18
χήρες. Το αναφέρουμε κι εμείς γιατί την
εποχή εκείνη ήταν το
μεγαλύτερο καμποχώρι με το θρυλικό
του ετήσιο παζάρι
που το αναφέρουν ο
Γόρδιος και ο Ευγένιος ο Αιτωλός

68)
Καρδίτσα
(Gardice Sula), με 46
ραγιάδες ζευγίτες, 1
μπενάκη, 23 ενήλικους
άγαμους, 5 γιουρούκους
ζευγίτες, 2 οικογένειες
χριστιανών και 2 ενήλικους άγαμους. Σε άλλο
φύλλο του καταστίχου,
αναφέρεται η πόλη Καρδίτσα (nefs Gardice),
156)
Μούχα
με 90 οικογένειες μου(Moha), υπαγόμενη
σουλμάνων, 58 ενήλιστα Άγραφα, με 35
Όλη η σελίδα του καταστίχου με μια ομάδα των 15 χωριών των Αγράφων.
κους αγάμους, 41 πλή- Μεταξύ
αυτών και το χωριό μας η Σπινάσα (από το 1928 και μετά Νεράϊδα) πλήρεις οικογένειες,
εντός του πλαισίου.
ρεις οικογένειες χριστια3 χηρών και 2 ενήλινών, 1 χήρας και 13 ενήλικους
κους
άγαμους.
άγαμους. Αναφέρεται και στην νων.
απογραφή του 1454/1455, ως
165)
Μπελοκομίτης
101) Κύφου (Kifu). ΔιαλυKardica, εκτός όμως του απο(Bilokomit και Plakomit), υπαγραφικού καταστίχου (σ.σ. άρα μένος οικισμός στην ευρύτερη
γόμενος στα Άγραφα, με 54
δεν υπήρχε στην προηγούμενη περιοχή της Νεράϊδας, υπαγόπλήρεις οικογένειες, 7 χηρών
απογραφή του 1430), με 9 οικο- μενος στα Άγραφα, με 72 πλήκαι 5 ενήλικους άγαμους. Αναγένειες χριστιανών και 4 χήρες ρεις οικογένειες, 15 χηρών και
φέρεται και στην απογραφή του
4
ενήλικους
άγαμους.
Αναφέκαι 26 οικογένειες μουσουλμάνων. Το 1454/1455 (στα καμπο- ρεται και στην απογραφή του 1454/1455, ως Pilakomit με 24
χώρια) οι περισσότεροι μου- 1454/1455, με 52 οικογένειες, 7 οικογένειες.
σουλμάνοι οικογενειάρχες ήταν χήρες και 3 ενήλικους άγαμους.
166) Μπέσια (Pisa), υπαγόέποικοι και άλλοι απελεύθεροι Αναφέρεται επίσης (σε άλλα
μενη
στα Άγραφα. Διαλυμένος
δούλοι (azade), πρώην χριστια- έγγραφα) την περίοδο 1520οικισμός
στην ευρύτερη περιονοί, οι οποίοι εξισλαμίσθηκαν 1540 (Πρόθεση Μετεώρου 421,
και απελευθερώθηκαν από τους σελ. 114, αρ. 91), το 1569, το χή της Νεράϊδας, με 129 πλήεπικυριάρχους τους.
1592/1593 (Πρόθεση Μετεώ- ρεις οικογένειες και 6 χηρών.
ρου 421, σελ. 32, αρ. 116), στα Αναφέρεται και στην απογραφή
69) Καρίτσα (Karica), ως τέλη του 16ου – αρχές του 17ου του 1454/1455, με 45 οικογέυπαγόμενη στο Φανάρι, ενώ αιώνα (Πρόθεση Δουσίκου 37, νειες, 3 χήρες και 4 ενήλικους
βρίσκεται στα Άγραφα, με 45 σελ. 116, αρ. 52 & Πρόθεση άγαμους. Αναφέρεται επίσης
πλήρεις οικογένειες, 5 χηρών Δουσίκου 36, σελ. 257, αρ. 46) (σε άλλα έγγραφα) την περίοδο
και 3 ενήλικους άγαμους. Σε και σε οθωμανικούς κώδικες 1542-1630 ως Πέσια (Ιεροσοάλλο φύλλο του καταστίχου της περιόδου 1662-1667.
λυμιτικός 496, σ. 131, αρ. 30),
αναφέρεται ως Καρίτσα υπαγόστα τέλη του 16ου – αρχές του
ου
μενη στα Άγραφα, με 78 πλή123) Μαστρογιάννι. Ο ση- 17 αιώνα (Δουσίκου 36, σ.
ρεις οικογένειες και 5 χηρών. μερινός Αμάραντος. Αναφέ- 259, αρ. 87 & Δουσίκου 37, σ.
Αναφέρεται και στην απογραφή ρεται μαζί με το Καροπλέσι, 117, αρ. 82), στα μέσα του 17ου
του 1454/1455, ως Karic, υπαγεγονός το οποίο σημαίνει ότι αιώνα (Ρεντίνας, σ. 143, αρ.
γόμενη στα Βρανιανά, με 31
απογράφηκαν μαζί ή ότι ο απο- 28), και σε οθωμανικούς κώδιοικογένειες.
γραφέας εκ παραδρομής θεώρη- κες της περιόδου 1662 – 1667,
σε τους δύο οικισμούς ως έναν. ως Pisa.
70)
Καροπλέσι
(Karonoplesi). Μαζί με τη συ190) Πριντζέσι (Borcis).
140) Μικροχρύσω (Kucuk
νοικία Μαστρογιάννι, υπαγόμεΔιαλυμένος οικισμός στην πε-

Σε αυτό το χώρο εκτείνονταν το χωριό μας, επί Βυζαντίου και επί Τουρκοκρατίας, έως το 1770…
στη μεγάλη ακμή του… τότε που είχε τις 10 εκκλησίες εντός του οικισμού… η σημερινή Νεράϊδα
και στους αιώνες της ιστορίας Σπινάσα των Αγράφων… όλοι οι κάτοικοι των οικισμών της
Κοινότητάς μας πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι για την ιστορία του… και να αναφέρουμε
παντού και πάντα το όνομα Σπινάσα… από εδώ ξεκίνησαν όλοι οι πρόγονοί μας.

ριοχή του Καροπλεσίου, υπαγόμενος στα Άγραφα, με 94
πλήρεις οικογένειες, 6 χηρών
και 7 ενήλικους άγαμους. Αναφέρεται και στην απογραφή
του 1454/1455, ως Bircis με 73
οικογένειες, 4 χήρες και 7 ενήλικους άγαμους. Αναφέρεται
επίσης (σε άλλα έγγραφα) τo
1520, ως Μπριτζέσι, στα τέλη
του 16ου – αρχές του 17ου αιώνα, ως Μπρετζέσι, στα μέσα του
17ου αιώνα ως Πριντζέσι και σε
οθωμανικούς κώδικες της περιόδου 1662 – 1667, ως Burces.
191) Ρεντίνα (Rendina),
υπαγόμενη στα Άγραφα, με 160
πλήρεις οικογένειες, 20 χηρών
και 4 ενήλικους άγαμους. Σε
άλλο κατάστιχο, αναφέρεται
λανθασμένα ότι είχε και άλλο
όνομα , Φουρνά, ή ότι ο Φουρνάς ήταν συνοικία της. Αναφέρεται και στην απογραφή του
1454/1455, ως Iradina, με 89
οικογένειες, 3 χήρες και 16 ενήλικους άγαμους.
195) Σέκλιζα (Sekiliza). Το
σημερινό Καλλίθηρο, με 143
πλήρεις οικογένειες, 23 χηρών
και 12 ενήλικους άγαμους. Κοντά στη Σέκλιζα, υπήρχε η αγροτική περιοχή Μεγάλη Εκκλησιά
(οικισμός γεωργών της Μονής
Πέτρας, η οποία είχε κτήματα (μετόχι) στην περιοχή της
Σέκλιζας, μέχρι τον 20ό αι. Τα
κτήματα αυτά καλλιεργούσαν
κάτοικοι των γύρω οικισμών
και πλήρωναν τον φόρο της δεκάτης, 1.198 άσπρα εκτός του
καταστίχου). Αναφέρεται και
στην απογραφή του 1454/1455,
ως Sekliste, με 3 οικογένειες και
2 ενηλίκους άγαμους.
201) Σμόκοβο (Ismekova),
υπαγόμενο στα Άγραφα. Η σημερινή Λουτροπηγή, με 99 πλήρεις οικογένειες, 5 χηρών και
10 ενήλικους άγαμους. Αναφέρεται και στην απογραφή του
1454/1455, ως Ismokova, με
20 οικογένειες και 9 ενήλικους
άγαμους.
202) Σοφάδες (Sofades),
με 10 πλήρεις οικογένειες και

3 χηρών. Απλή αναφορά, ως
Sofader, στην απογραφή του
1454/1455.
204) Σπινάσα (Ispinasa). Η
σημερινή Νεράϊδα, υπαγόμενη
στα Άγραφα, με 107 πλήρεις
οικογένειες και 15 χηρών. Αναφέρεται και στην απογραφή του
1454/1455, ως Ispinyasa με 25
οικογένειες, 5 χήρες και 2 ενήλικους άγαμους.
214) Φανάρι, με 370 πλήρεις οικογένειες, 81 χηρών, 19
ενήλικους άγαμους, 49 οικογένειες μουσουλμάνων και 9
ενήλικους άγαμους. Η συνοικία
Μιροβίγλι (Mirovigli) αναφέρεται και στην απογραφή του
1454/1455, ως Mirovil, με 321
οικογένειες χριστιανών και 96
χήρες, 146 οικογένειες μουσουλμάνων και 5 χήρες.
Σημείωση 1: Θερμές ευχαριστίες, και μέσα από την Εφημερίδα μας, στον εκδότη του
«Θεσσαλικού Ημερολογίου» κ.
Κώστα Σπανό για την έρευνα
και δημοσίευση αυτών των σημαντικότατων ιστορικών στοιχείων της τοπικής μας ιστορίας.
Σε συνομιλία που είχαμε με τον
κ. Κ. Σπανό μας είπε πως στο εν
λόγω κατάστιχο αναφέρονταν
και φορολογούμενα ποσά (πρόσοδος) αλλά δεν δημοσιεύονται
γιατί μεγάλωνε πολύ ο χρόνος
του καθηγητή Καγιαπινάρ και
δεν ευκαιρούσε να τα μεταφράσει.
Σημείωση 2: Επειδή τα
σημαντικότατα αυτά ιστορικά
στοιχεία των χωριών μας του
1521 μ. Χ., δημοσιεύονται για
πρώτη φορά, παρακαλούμε θερμά όποιος τα αναδημοσιεύσει
να αναφέρει πως τα αναδημοσιεύει από την Εφημερίδα «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», η οποία τα πήρε από το
«Θεσσαλικό Ημερολόγιο», με
την άδεια του εκδότη του κ.
Κώστα Σπανού.
Σημείωση 3: Από το σύνολο των 227 οικισμών, εμείς εδώ
δημοσιεύουμε μόνο τους γνωστούς μας οικισμούς.
Επιμέλεια Φιλίστωρ
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Ο εορτασμός
του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας

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

Μ

ε πολύ καλό καιρό, γιορτάστηκε φέτος ο Άγιος
Δημήτριος και οι χωριανοί μας
(μόνιμοι κι ακόμα περισσότεροι απόδημοι) εκκλησιάστηκαν
στην ομώνυμη εκκλησία του
χωριού μας. Την πανηγυρική
θεία Λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος Νεράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλτής. Ακολούθησε το
καθιερωμένο στα μέρη μας
«Σήκωμα του Υψώματος» και
η Αρτοκλασία στο προαύλιο
κάτω από τον ιστορικό αιωνόβιο μαλόκεδρο.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι πως
στην τοποθεσία αυτή υπήρχε μεγαλοπρεπής Ναός, επί
τουρκοκρατίας, στα χρόνια της
μεγάλης ακμής των αγραφιώτικων χωριών μας (1500 – 1700),
πάλι του Αγίου Δημητρίου που
ήταν ο πολιούχος άγιος της τότε

Σπινάσας. Εκείνα τα χρόνια η
Σπινάσα είχε μέσα στο χωριό
7 εκκλησίες! Στη θέση αυτή γίνονταν εβδομαδιαίο αλλά και
ετήσιο παζάρι στο οποίο έρχονταν οι κάτοικοι όλων των γύρω
χωριών μας.
Πάνω στα ερείπια αυτού
χτίστηκε (το 1966) ο σημερινός Ναός με δωρεές χωριανών
μας και στα χρόνια της ύπαρξής
του με προσφορές και δωρεές
χωριανών μας έγινε όπως είναι
σήμερα. Να πούμε τέλος ένα
μπράβο στους χωριανούς – χωριανές μας που φρόντισαν τόσο
καλά αυτή την εκκλησία φέτος
και βοήθησαν ώστε, όλα να είναι τόσο περιποιημένα του Αγίου Δημητρίου.
Ευχόμαστε και του χρόνου
να είμαστε όλοι καλά να ξαναβρεθούμε στον εορτασμό του
Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας.

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας στις 26 Οκτωβρίου 2016

Η ΔΕΗ έκανε καλή συντήρηση του δικτύου

Π

αρά τον πολύ άσχημο καιρό την 8.11.16 (πολύ δυνατό αέρα με πάρα πολύ βροχή) δεν κόπηκε καθόλου το
ρεύμα στο χωριό μας ενώ στο
Καροπλέσι π. χ. είχε πολλές διακοπές… Αυτό σημαίνει ότι το
συνεργείο της ΔΕΗ που πολλές
μέρες εργάζονταν στο χωριό
μας στις αρχές Οκτωβρίου, έκανε καλά τη δουλειά του… άλλα-
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ξαν κολόνες… και έκαναν καλή
συντήρηση… Μπράβο στην
ΔΕΗ… και θερμά ευχαριστώ απ’
όλους μας.
Και τα σταθερά τηλέφωνα
του ΟΤΕ λειτουργούν φέτος
πολύ καλά… δεν κόπηκαν ούτε
μια μέρα… δεν έχουν τους ενοχλητικούς θορύβους… Μπράβο στον ΟΤΕ… και θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας.

Γιορτή κάστανου στην

ε μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος
όπως κάθε χρόνο η καθιερωμένη
γιορτή κάστανου στο ευρυτανικό χωριό
Αγία Τριάδα, που παράγει τα καλύτερα κάστανα της Ελλάδας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016,
το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία του χωριού και διοργανώθηκε από τον Δήμο Καρπενησίου, την ΕΚΕΠΠΠΑΗΚ και την Τοπική

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Κοινότητά μας

Μ

ε βροχερό και κρύο καιρό γιορτάστηκε και φέτος
στην Κοινότητά μας η επέτειος
του Έπους του 1940. Το πρωί
της 28ης Οκτωβρίου 2016 τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον
Ι. Ν. Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου και μετά τη Δοξολογία
έγινε κατάθεση στεφάνου από
τον πρόεδρο της Κοινότητάς
μας στο Ηρώο Πεσόντων του
οικισμού Σαρανταπόρου, που
βρίσκεται στο προαύλιο του Ι.
Ν. Αγ. Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια ο Εφημέριος του χωριού
μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής
και ο πρόεδρος Λάμπρος Γάκης
πήγαν και στον άλλο οικισμό
της Κοινότητάς μας Νεράϊδας,
όπου έγινε και εκεί Δοξολογία
και κατάθεση στεφάνου στο
Ηρώο Πεσόντων Νεράϊδας, που
βρίσκεται στο προαύλιο του Ι. Ν.
Αγ. Γεωργίου.
Για τη σημασία της επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940 μίλησε συνοπτικά ο πρόεδρος της Τ.
Κ. Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης.
Να θυμίσουμε πως από το
χωριό μας είχαμε 4 πεσόντες
στο Έπος του ’40. Τα ονόματά
τους είναι χαραγμένα στη βόρεια πλευρά του Ηρώου Πεσόντων του χωριού μας και είναι
οι: ο Λοχίας Χαλάτσης Νικόλαος του Γεωργίου, ο Στρατιώ-

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο πεσόντων του οικισμού Νεράϊδας

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο πεσόντων του οικισμού Σαρανταπόρου
Νεράϊδας.

της Ζήσης Ηλίας του Ιωάννου,
ο Στρατιώτης Κοντογιάννης
Δημήτριος του Λεωνίδα και ο
Στρατιώτης Λιάπης Δημήτριος
του Ανδρέα.
Αιώνια τιμή και δόξα στους

ήρωες χωριανούς μας που έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι στα πεδία των μαχών υπέρ πατρίδος
τόσο στο Έπος του 1940 όσο
και σε όλους τους άλλους πολέμους.

Ο εορτασμός του Αγ. Στυλιανού στην Σάϊκα

Μ

ε δύο μητροπολίτες έγινε φέτος ο εορτα- νότητας Αγράφων… του δήμου Αγράφων… του
σμός του Αγίου
νομού Ευρυτανίας…
Στυλιανού (του Πατης περιφέρειας Στεφλαγόνος) στην Ι. Μ.
ρεάς Ελλάδας… Εν
Αγ. Τριάδας Σάϊκας, το
τούτοις εκκλησιαστιΣάββατο 26 Νοεμβρίκά ανήκει στην Καρου 2016. Ως γνωστόν
δίτσα… της περιφέστο παλιό αυτό μοναρειας Θεσσαλίας. Με
στήρι των Αγράφων
την οποία Καρδίτσα
μας φυλάσσεται τεμάέχει και οδική πρόχιο της τιμίας κάρας
σβαση με άσφαλτο
του Αγ. Στυλιανού, σε
και οι περισσότεροι
επάργυρη περίτεχνη
Σαϊκιώτες έχουν μόλειψανοθήκη, που είχε
νιμη κατοικία την
Tο παλιό μοναστήρι της Σάϊκας
κλαπεί πρόπερσι και
Καρδίτσα. Την Σάϊκα
ευτυχώς ξαναβρέθηκε.
εξυπηρετεί ο ιερέας
Στην πανηγυρική θεία Λειτουργία, λοιπόν φέτος, του Καροπλεσίου και είναι στην ίδια με εμάς «κοισυλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Καρδίτσας λάδα» του Μέγδοβα, και για να πάει κάποιος από
κ.κ. Τιμόθεος (Θεσσαλιώτιδος & Φαναροφερσά- τη Σάϊκα στην έδρα της Κοινότητάς του (στο χωλων) και Ευρυτανίας κ.κ. Γεώργιος (Καρπενησίου). ριό Άγραφα) το χειμώνα είναι φύση αδύνατον…
Να θυμίσουμε πως η περίπτωση της Σάϊκας (που καθώς πρέπει να περάσει τον αυχένα «Καμάρια»
στα χαρτιά σήμερα λέγεται «Πετράλωνα») είναι της άγριας οροσειράς των Αγράφων.
μια σπάνια και ειδική περίπτωση. Ενώ διοικητικά
Αυτά και του χρόνου ευχόμαστε.
ανέκαθεν ήταν και είναι οικισμός της Τοπικής Κοι-

Π

Ο εορτασμός του Αγ. Λουκά στην Κορίτσα Κλειτσού

ολλοί χωριανοί μας πήγαν και φέτος στο
γειτονικό μας χωριό, την Κορίτσα Κλειτσού για τον εορτασμό του Αγίου Λουκά, λείψανα του οποίου φυλάσσονται στον Ι. Ν. του
Αγ. Νικολάου του Νέου.
Πήγαν την παραμονή (Δευτέρα 17.10.16)
και κάθισαν μέχρι αργά το βράδυ. Ανήμερα της
εορτής (Τρίτη
18.10.16) μετά
Αγ. Τριάδα Ευρυτανίας
την πανηγυρική Το ιερό προσκύνημα του Ευαγγελιστή Αγίου Λουκά στην Κορίτσα Κλειτσού.
Κοινότητα Αγίας Τριάδας. Με σύμμαχο τον θεία Λειτουργία έγινε Αρτοηλιόλουστο καιρό, πολύς κόσμος, ντόπιοι,
πολλών κειμηλίων που φυλάσσονται στον προακλασία και στη
επισκέπτες και εκδρομείς από το Καρπενήσυνέχεια περιφορά ναφερόμενο ναό είναι και το χέρι του Ευαγγελιστή
σι, τα γύρω χωριά αλλά και τους όμορους των λειψάνων – Αγίου Λουκά, για την ακρίβεια... η «ζωγραφικὴ
νομούς (κυρίως Φθιώτιδα), έδωσαν το πα- προσκυνημάτων, χεὶρ – τμῆμα - μεθ’ ἱεροῦ ὄνυχος λαμπρῶς κεκορών στην ετήσια «Γιορτή Κάστανου» της που φυλάσσονται σμημένα τοῦ τρίτου Εὐαγγελιστοῦ, Ἰατροῦ ἀγαΑγίας Τριάδας, όπου με πολύ κέφι, χορό και εκεί μέσα, στο χω- πητοῦ καὶ πρώτου Ἱστορικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας
Ἁγίου Λουκᾶ», μέσα σὲ περίτεχνη ἀργυρὴ θήκη.
τραγούδι γεύτηκαν τα περίφημα κάστανα. ριό.
Και του χρόνου ευχόμαστε.
Και του χρόνου ευχόμαστε.
Μεταξύ
των
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Κινητή Αστυνομική Μονάδα (Κ.Α.Μ.) έρχεται
μια φορά την εβδομάδα στα χωριά μας
Κινητή Αστυνομική Μονάδα
(Κ.Α.Μ) περνάει κάθε εβδομάδα
στα χωριά μας και για λόγους
ασφαλείας, αλλά και για λόγους
εξυπηρέτησης των κατοίκων.
Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι
ευχαριστημένοι με αυτό, συγχαίροντας αυτούς που το σχεδίασαν και το εφαρμόζουν και
ζητούν όχι μόνο να μην σταματήσει αλλά να γίνεται και πιο
πυκνά.
Συγκεκριμένα η Κ.Α.Μ. έρχεται στα χωριά μας μια φορά
την εβδομάδα, συνήθως κάθε
Πέμπτη στα δικά μας χωριά. Για
παράδειγμα το πρόγραμμα της
Πέμπτης 13.10.16, και από ώρες
08:00΄ – 15:00΄, ήταν: Ραχούλα Κούτσουρο – Αμάραντος – Σαραντάπορα – Νεράϊδα – Μολόχα – Απιδιά.
Οι περιπολίες των Κινητών
Αστυνομικών Μονάδων, εντάσ-

Μ

Ο

σονται στο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής του
Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και εκεί οι ηλικιωμένοι
κάτοικοι της υπαίθρου θα μπορούν να κάνουν δουλειές για τις
οποίες ως τώρα καλούνταν να
μετακινηθούν μακριά απ’ το σπίτι τους, όπως το γνήσιο της υπογραφής ή το να επικυρώνουν

φωτοαντίγραφα. Παράλληλα, οι
προγραμματισμένες επισκέψεις
των Κινητών Μονάδων θα λειτουργούν και αποτρεπτικά για
την εγκληματικότητα.
Μπράβο σε τέτοιες πρωτοβουλίες που είναι υπέρ της
ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων κατοίκων
των χωριών μας.

λοκληρώθηκε το καλοκαίρι το πρώτο στάδιο των
εργασιών για την ανακαίνιση
του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. Όλα
γίνονται με την οικονομική βοήθεια των απανταχού της γής
χωριανών μας, που πρέπει να
συνεχιστεί για να γίνουν και τα
υπόλοιπα. Το τέμπλο, το ταβάνι
και το δάπεδο.
Το Σάββατο 8.10.16 ο αγαπητός χωριανός μας τεχνίτης
Λάμπρος Αυγέρης πήρε τα
μέτρα για την κατασκευή του
τέμπλου, για το ταβάνι και το

δάπεδο.
Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το νεκροταφείο μεταφέρθηκε εδώ (όπου το μέρος
ήταν βακούφικο συνέχεια απ’
τους μεσαιωνικούς χρόνους) το
1908 και το 1910 χτίστηκε το
εκκλησάκι αυτό πάνω στα ερείπια παλιάς εκκλησίας. Μέχρι
το 1908 το νεκροταφείο ήταν
δίπλα - πάνω από τον Αγ. Γεώργιο… όπου το γήπεδο μπάσκετ
σήμερα…
Στις φωτογραφίες φαίνονται
μερικές εργασίες που έγιναν
ήδη το καλοκαίρι.

Ξεφλουδίσματα καλαμποκιού στη Φουρνά

ε μεγάλη επιτυχία έγιναν και φέτος για τρίτη
χρονιά, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016, το
βράδυ, τα «ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑΤΑ», από τον Σύλλογο
Γυναικών Φουρνάς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Φουρνάς, όπου τα μέλη
του χορευτικού Τμήματος του Συλλόγου Αγίου
Νικολάου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», παρουσίασαν την
αναβίωση της σχετικής διαδικασίας του ξεφλου-
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Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας

δίσματος του καλαμποκιού, συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών και εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους χορεύοντας λεβέντικα τραγούδια
του τόπου μας. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης,
με την φροντίδα του Συλλόγου, προσφέρθηκαν
σε όλους νόστιμα εδέσματα τα οποία ετοίμασαν
ο σέφ κ. Τσιάπας με τους φίλους του κ. Πελοπίδα
και κ. Βάσω. Και του χρόνου ευχόμαστε…

10η Γιορτή Τσίπουρου στη Ρεντίνα

ια δέκατη συνεχόμενη χρονιά στη Ρεντίνα διοργανώθηκε
και φέτος η καθιερωμένη Γιορτή Τσίπουρου, το Σάββατο 29
Οκτωβρίου, στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου προσφέρθηκε φρέσκο και αγνό τσίπουρο της περιοχής δωρεάν που συνοδεύονταν από εκλεκτά εδέσματα. Όσοι παραβρέθηκαν είχαν την
ευκαιρία να διαπιστώσουν την ομορφιά του οικισμού, αλλά και
να διασκεδάσουν με ζωντανή ορχήστρα λαϊκής και δημοτικής
μουσικής. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της
ΠΕΔ Θεσσαλίας, του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων, του Τοπικού Συμβουλίου
Ρεντίνας και του Συλλόγου Γυναικών Ρεντίνας.

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ μελών και
συνεργατών της Ε.Α.Χ.

Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ
μελών και συνεργατών της
Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών (Ε.Α.Χ.)
τελέστηκε
στον Αμάραντο, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
2016,
από την Ε.Α.Χ,
χοροσ τατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων
κ.κ. Τιμοθέου και σε συνεργασία με τον Δήμο Καρδίτσας.
Την εκδήλωση τίμησαν πολλοί κοινοβουλευτικοί και αυτοδιοικητικοί
όλων των επιπέδων, οικείοι και συγγενείς των τιμωμένων προσώπων.
Ο πρόεδρος της ΕΑΧ Βασίλης Τσαντήλας μίλησε για την συνεισφορά
των τεθνεώτων μελών και υποστηρικτών στον μακροχρόνιο αγώνα
που άλλαξε τελείως την εικόνα των 60 ορεινών χωριών σε σχέση με το
1985 και την σημερινή εικόνα. Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Τιμόθεος εξήρε
το έργο και την πρωτοβουλία αυτή της ΕΑΧ.
Από την Κοινότητά μας Νεράϊδα τιμήθηκαν οι εξής μετά το 1980,
διατελέσαντες πρόεδροι: Καραμέτος Νικόλαος, Σπανός Αλέξανδρος,
Μητσάκης Ηλίας και Χρήστος Ζήσης. Αιωνία η μνήμη τους.

Υδραυλικός - Θερμοϋδραυλικός (Καλοριφέρ)
Ζήσης Μπάμπης του Χρήστου
Αζά 8 Καρδίτσα
Τηλ.: 2441 0 41325
Κιν.: 697 8770871

Η στέγη όπως είναι σήμερα από μέσα.

Αντάμωμα
Νεραϊδιωτών
Φθιώτιδας
Το εσωτερικό του Ναού όπως είναι σήμερα.

Α

νταμώνουμε στις
28
Ιανουαρίου,
ημέρα Σάββατο και
ώρα 8 μ. μ. στο κέντρο
διασκέδασης «Εσπερίδες», οικισμός Αγριλιά
Λαμίας, οι Νεραϊδιώτες
Φθιώτιδας σε εκδήλωση που διοργανώνει ο
Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Καλλίχορος Λαμίας του
χοροδιδασκάλου Φλώρου Κων/νου. Με μουσικούς να ερμηνεύουν
την παραδοσιακή μας
κληρονομιά, με πλούσιο φαγητό και κρασί,
σε προσιτή τιμή, με ειδική τιμή για τα παιδιά,
σας καλούμε να διασκεδάσουμε, να ανταμώσουμε, συγγενείς και
φίλοι, να θυμηθούμε τα
παλιά, αναμνήσεις που
δεν ξαναγυρίζουν. Να
σας ενημερώσουμε ότι
για πρώτη φορά χορευτικό τμήμα ενηλίκων
από Νεραϊδιώτες Καρδίτσας που διαμένουν
στην Φθιώτιδα θα παρουσιάσει τις χορευτικές του ικανότητες, με
παραδοσιακούς χορούς
του τόπου μας.
Κουσάνας Κώστας

Ο Ι. Ν. με την καινούργια κεραμοσκεπή ανάμεσα στις υπεραιωνόβιες βελανιδιές.

Τ

Θολό νερό ύδρευσης όταν βρέχει

ο νερό του δικτύου ύδρευσης του χωριού μας, της Νεράϊδας, συνεχίζει δυστυχώς να θολώνει όταν βρέχει δυνατά.
Αναφέρουμε ενδεικτικά ημερομηνίες, Τρίτη 8.11.16, Σάββατο
22.10.16, Δευτέρα 19.9.16 κ. ά. Το πρόβλημα είναι στην υδρομάστευση της Κορομηλιάς και το ξέρουν όλοι. Καθώς πολλές
φορές ήρθε το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ στο χωριό, όλοι απορούν
γιατί οι αρμόδιοι δεν πήγαν το συνεργείο στην Κορομηλιά να
λύσει το πρόβλημα. Έγινε και σχετικό ερώτημα προς το Τοπικό
Συμβούλιο (10.10.16 και ακόμα απάντηση δεν ήρθε) ως εξής:
12) Υδρομάστευση Κορομηλιάς: Ποιές συγκεκριμένες ενέργειες και πότε κάνατε για μην θολώνει το νερό του δικτύου
ύδρευσής μας από την υδρομάστευση Κορομηλιάς;

Α

Διάρρηξη στις εκκλησίες μας

ίσχος και ντροπή…!!! Ανθρωποειδή υποκείμενα διέρρηξαν στα τέλη Νοεμβρίου (τη νύχτα Παρασκευής 25.11.16
μεσάνυχτα προς Σάββατο 26.11.16) τις εκκλησίες της Κοινότητάς μας Νεράϊδας, τον Ι. Ν. Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου και
τον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας. Ευτυχώς τα παγκάρια είχαν
ελάχιστα κέρματα καθώς οι επίτροποι τα παίρνουν κάθε Κυριακή αλλά οι δράστες έκαναν ζημιά παραβιάζοντας τις πόρτες και τα παγκάρια. Ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία (η
οποία ήρθε την Τρίτη και δυστυχώς δεν βρήκε αποτυπώματα
των δραστών) και έγινε μήνυση κατ’ αγνώστων.
Να έχουμε το νού μας…!!!
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Να συντηρηθεί ο δρόμος προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας

Ό

λοι απαιτούν να συντηρηθεί ο δρόμος για το πο θα χαλικοστρωθεί. Πότε θα πέσει το τσιμέντο;
Νεκροταφείο του χωριού μας. Να πέσει χαλί- Πότε θα χαλικοστρωθεί; Θα ρίξετε καλό χαλίκι
κι στα νεροφαγώματα και να διαμορφωθεί καλό από το χαλιά; Θα φτιάξετε αυλάκι στην κορυφή;
αυλάκι ώστε να φύγουν έξω τα όμβρια και να μην Πότε θα γίνουν αυτά;
τον καταστρέφουν με την πρώτη
βροχή. Πότε θα γίνουν αυτά…???
Η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί…!!!
Έγινε και σχετικό ερώτημα προς το Τοπικό Συμβούλιο
(10.10.16 και ακόμα απάντηση
δεν ήρθε) ως εξής: 2) Δρόμος
για Νεκροταφείο: Ως γνωστόν
μετά την καταιγίδα της 23.8.16 ο
δρόμος είναι αδιάβατος για Ι. Χ.
Με την επίσκεψή του στο χωριό
μας ο κ. Δήμαρχος πήγε και είδε
το δρόμο και πρόσφατα (μέσα Σεπτεμβρίου 2016) είπε σε χωριανό
μας πως φέτος θα τσιμεντοστρω- Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί το τσιμέντο στο δρόμο αυτό τουλάχιστον μέχρι
την στροφή στο Πολύκοινο και την αρχή της Λεκάνης
θεί ένα κομμάτι του και το υπόλοι-

Συνάντηση προέδρων Κοινοτήτων με Νομάρχη Καρδίτσας

Σ

υνάντηση με όλους τους
προέδρους των Τοπικών
Κοινοτήτων του δήμου μας
Καρδίτσας είχε ο Αντιπεριφερειάρχης (Νομάρχης)
Καρδίτσας κ. Τσιάκος, την
Τρίτη 4.10.16, παρουσία των
Περιφερειακών Συμβούλων
καθώς και Υπηρεσιακών
Παραγόντων των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Όπως διαβάσαμε στο σχετικό Δελτίο Τύπου (Δ. Τ. και
όλοι μπορείτε να διαβάσετε
στις καρδιτσιώτικες ιστοσελίδες της 5.10.16)… «…Στόχος
ήταν να υπάρξει ένας απευθεί-

ας διάλογος και μια επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης στις Τοπικές Κοινότητες,
μεταξύ των εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων και της
Αντιπεριφέρειας, για ζητήματα
που άπτονται της αρμοδιότητας της… Όπως είπε ο κ. Τσιάκος η συνεργασία της Αντιπεριφέρειας με όλους τους
θεσμικούς εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι
άριστη. Μάλιστα το αποτέλεσμα αυτής της ομαλής συνεργασίας είναι τα περισσότερα
ζητήματα που ανακύπτουν
ως προβλήματα των τοπικών

κοινωνιών και στα οποία μπορεί να επέμβει η Αιρετή Περιφέρεια, να αντιμετωπίζονται
άμεσα και με τον καλύτερο
τρόπο….».
Όπως είδαμε στο Δ. Τ., και
όλοι μπορείτε να δείτε, οι παρεμβάσεις που ενδεικτικά ο κ.
Τσιάκος ανέφερε, αφορούσαν
όλες τα πεδινά, έργα στα καμποχώρια, για τα ορεινά χωριά
μας δεν είδαμε καμιά αναφορά στο Δ. Τ.
Στη συνάντηση ήταν φυσικά και ο δικός μας πρόεδρος
της Τ. Κ. Νεράϊδας Λάμπρος
Γάκης.

Η χωριανή μας Ελευθερία έτρεξε και φέτος στον Μαραθώνιο

Η

αγαπητή χωριανή μας, εκ Νεράϊδας, Ελευθερία
Καραμέτου – Μακόη, έτρεξε και φέτος στον
Μαραθώνιο της Αθήνας. Όχι μόνο τερμάτισε, όπως
κάθε χρόνο, αλλά έκανε και καλό χρόνο 01:30:48,
στα 10 χλμ. όπου έλαβε μέρος. Με σειρά 7.615 στη
γενική κατάταξη. Στην αυθεντική διαδρομή των 42

χλμ. πήγε μέρος και ο σύζυγός της αγαπητός μας
Ρόμπερτ Μακόη, που όχι μόνο τερμάτισε αλλά και
με χρόνο 05:19:05. Με σειρά 10.598 στη γενική κατάταξη.
Πολλά μπράβο και θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους
μας, ευχόμενοι και του χρόνου ακόμα καλύτερα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Το ΚΤΕΛ πήγε να κόψει
και το δρομολόγιο της Παρασκευής…
Το ΚΤΕΛ Καρδίτσας, με το
υπ. αρ. πρωτ.
176/18.11.2016
έγγραφο,
ανακοίνωσε προς το
επιβατικό κοινό,
πως από την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, το
δρομολόγιο από
Καρδίτσα για Νεράϊδα, θα πραγματοποιείται μόνο
κάθε Τετάρτη ώρα
6:00΄ και 13:30΄. Το
έγγραφο υπέγραφε ο Πρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος
του ΚΤΕΛ Σιατήρας Λάμπρος.
Η ανακοίνωση
αυτή (όπως ήταν
φυσικό) προκάλεσε οργή και αγανάκτηση σε όλο τον κόσμο της γραμμής και υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις. Μετά από ενέργειες και παρεμβάσεις του
προέδρου της Τ. Κ. Νεράϊδας και του κ. Δημάρχου του Δήμου μας
Καρδίτσας, στα τέλη Νοεμβρίου μάθαμε πως δεν θα κοπεί τελικά
το δρομολόγιο και το λεωφορείο θα συνεχίσει να έρχεται και την
Παρασκευή.
Εμείς τονίζουμε από εδώ για ακόμα μια φορά αυτό που συνεχώς φωνάζουμε: Να χρησιμοποιούμε όλοι το λεωφορείο του
ΚΤΕΛ στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα…!!! Εάν έχει επιβάτες
και κόβει εισιτήρια θα συνεχίσει να έρχεται… αλλιώς…

Η πλατεία του Μεσοχωρίου Κλειτσού
ονομάζεται πλέον
«Πλατεία στρατηγού Κατσιμήτρου»

Μ

ετά από αίτημα της τοπικής Κοινότητας Κλειτσού, και του
Συλλόγου Κλειτσού, ο Δήμος Καρπενησίου αποφάσισε
να ονοματοδοτήσει την πλατεία του οικισμού Μεσοχωρίου
της Τ. Κ. Κλειτσού, με το όνομα του στρατηγού Χαράλαμπου
Κατσιμήτρου, που ως γνωστόν κατάγονταν από εκεί. Η εκδήλωση έγινε το καλοκαίρι στις 13.8.16 με την παρουσία πολλών
επισήμων.

Ημερολόγιο της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών
Ημερολόγιο για το 2017,
εκτύπωσε η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών, με τις τρεις πιο
εξέχουσες προσωπικότητες
του νομού Καρδίτσας και τέκνα των Αγράφων… τον Πλαστήρα, τον Σεραφείμ και τον
Καραϊσκάκη…
(διαβάσαμε
στις εφημ. Καρδ. 28.10.16)…
Με κεντρική αναφορά στο
ημερολόγιο, «Τιμή και Δόξα
στους άξιους του Έθνους»,
η Ένωση αποδίδει ελάχιστο
φόρο τιμής, στους τρείς συμπατριώτες μας, που οι
δύο (Άγιος Σεραφείμ και Γεώργιος Καραϊσκάκης ) πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Ελευθερίας και
Ορθοδοξίας και στον «Μαύρο Καβαλάρη» της Μικράς
Ασίας, τον Νικόλαο Πλαστήρα που έσωσε την τιμή

του Ελληνικού Στρατού στην
Μικρά Ασία και τον Ελληνισμό
της… Φιλοδοξία της Ένωσης,
το ημερολόγιο να κοσμεί
κάθε σπίτι, γραφείο και επιχείρηση στο νομό Καρδίτσας
και των Απόδημων και διατίθεται στην τιμή των 2 ευρώ…
Στον μακροχρόνιο αγώνα
της Ένωσης για ανάπτυξη
και στήριξη της τοπικής αγοράς του νομού Καρδίτσας το
ημερολόγιο προβάλλει, την
δυναμικά αναπτυσσόμενη και πολυβραβευμένη επιχ/
ση εμφιαλωμένου νερού «ΘΕΟΝΗ» στην Βατσουνιά
των Αγράφων… Για την προμήθεια του ημερολογίου
επικοινωνία με: κ. Βάνα τηλ. 2441022563 και κ. Γιάννα
τηλ. 2441074881. Βιβλιοπωλείο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Να καθαρίζουμε
τα αυλάκια των δρόμων μας

Ετήσιο τρισάγιο
σε Πλαστήρα και Σεραφείμ

Σ

τον καινούριο δρόμο Νεράϊδα- Τριφύλλα
αλλά και στον επαρχιακό Αμάραντο -Σαραντάπορα – Νεράϊδα καλόν είναι όσοι κινούμαστε και βλέπουμε πέτρες στο αυλάκι που
εμποδίζουν τα όμβρια νερά να περάσουν, να
τις πετάμε. Εάν είναι μεγάλες ή μαζί με μπάζα
και δεν μπορούμε, τότε να ειδοποιούμε αμέσως τους αρμόδιους να τα καθαρίσουν. Εάν
διατηρούμε τα αυλάκια καθαρά θα είναι και
ο δρόμος πάντα σε καλή κατάσταση. Όλοι οι
δρόμοι μας χαλάνε από τα νερά, που τρέχουν
μέσα στο οδόστρωμα όταν είναι βουλωμένα
τα αυλάκια και τα τεχνικά.

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών θα
τελέσει την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου,
την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα
12.00 μ. μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, το
καθιερωμένο ετήσιο τρισάγιο στους τάφους
του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ Τίκα και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού, Νικολάου Πλαστήρα.
Όσοι μπορούμε καλόν είναι να παρευρεθούμε.

Ι

Ενημερωτική ιατρική εκδήλωση του
Συλλόγου Απανταχού Καρδιτσιωτών
στην Αθήνα

ατρική ενημερωτική εκδήλωση, διοργάνωσε ο Σ.Α.Κ., με θέμα
«Οι καρδιοπάθειες και η πρόληψή τους τον 21ο αιώνα», την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00’ π. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας Θεσσαλικών Μελετών στην Αθήνα (οδός
Αμερικής 17, 4ος όροφος). Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Καρδιτσιώτης Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρήστος Πίτσαβος.

Τ

3η Γιορτή Δημοτικού Τραγουδιού
διοργάνωσε η Ε. Π. Σ. Κ.

ην 3η Γιορτή Δημοτικού Τραγουδιού διοργάνωσε η Ένωση
Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας (με συνδιοργανωτή τον Δήμο Καρδίτσας), την Παρασκευή 18.11.16, το βράδυ, στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας. Συμμετείχαν,
μεταξύ άλλων και οι μουσικοί: Βασίλης Νταράλας (τραγούδι),
Χρήστος Κιτσόπουλος (κλαρίνο), Φαίδρα Διαμάντη (τραγούδι),
Γιάννης Σερίφης (κρουστά) και Βασίλης Καλαμπάκας (λαούτο).

Έκτακτη Γ. Σ. της Ε. Π. Σ. Κ.
για την τροποποίηση του Καταστατικού της

Έ

κτακτη Γενική Συνέλευση έκανε η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας με μοναδικό θέμα την Τροποποίηση του Καταστατικού της, την Κυριακή 20.11.16, ώρα 11 π.
μ., στην αίθουσα εκδηλώσεών της, Ιεζεκιήλ 34. Παρέστη και
μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου μας, του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας.
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Πιστοποίηση ονομασίας
«Τσαλαφούτι Ευρυτανίας»

Να συντηρηθεί ο δρόμος προς Μοναστήρι Σπινάσας

Ό

νέργειες για την πιστοποίηση προϊόντος, με ονομασία
προέλευσης, προωθεί για το «τσαλαφούτι Ευρυτανίας» η
αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας, με σχετική εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη Τασιού, η οποία εγκρίθηκε από
το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με μελέτη
κόστους 15.000 €, χρηματοδοτούμενη από το Τεχνικό Πρόγραμμα Ευρυτανίας… Η Π. Ε. Ευρυτανίας προωθεί διάφορες
δράσεις για την αύξηση της τουριστικής φήμης του νομού,
όπως τη μελέτη για την κατασκευή πίστας Κανό - Καγιάκ στη
θέση «Παρκιό» στον Μέγδοβα, «αγροδιατροφική σύμπραξη»,
«πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού», καθώς και την ανάθεση μελέτης για την πιστοποίηση με ονομασία γεωγραφικού
προσδιορισμού του φημισμένου κρεμώδους τυριού «τσαλαφούτι» Ευρυτανίας. (Διαβάσαμε στην εφημ. Ευρ. Νέα / Τετάρτη 5.10.16 / σελ. 8).
Σημείωση: Το «τσαλαφούτι» εμείς στο χωριό μας το λέμε
«γαλατοτύρι».

λοι απαιτούν να συντηρηθεί
ο δρόμος για το Μοναστήρι
μας. Να ξεβουλώσουν τα 4 βουλωμένα τεχνικά, να πέσει χαλίκι
στα νεροφαγώματα και να καθαριστούν τα αυλάκια του. Πότε θα γίνουν αυτά…??? Η υπομονή όλων
μας έχει εξαντληθεί…!!!
Έγινε και σχετικό ερώτημα προς το Τοπικό Συμβούλιο
(10.10.16 και ακόμα απάντηση
δεν ήρθε) ως εξής: 1) Δρόμος για
Μοναστήρι: Ποιές συγκεκριμένες
ενέργειες και πότε κάνατε για να
ξαναγίνει βατός για Ι. Χ. αυτός ο Ιδού στο χάρτη τα σημεία του δρόμου αυτού που απαιτείται επείγουσα παρέμβαση.
θα πέσει χαλίκι στα νεροφαγώματα; Πότε θα διαδρόμος από βρύση «Κωσταντέϊκες»
μέχρι Μοναστήρι Νεράϊδας; Πότε θα ξεβουλώ- μορφωθεί αυλάκι να οδηγεί τα όμβρια μέσα στα
σουν τα 4 βουλωμένα τεχνικά στα Προσήλια; Πότε τεχνικά; Πότε θα επισκευαστεί η γέφυρα Μπέλεϋ;

Η ΔΕΥΑΚ στο χωριό μας για βλάβες

Νέο πρόγραμμα ορεινής ζώνης Νότιας Πίνδου

Ε

Π

ολλές επισκέψεις έκανε
πρόσφατα η ΔΕΥΑΚ στο
χωριό μας επισκευάζοντας
βλάβες του δικτύου ύδρευσής μας… κάθε φορά το συνεργείο ήταν πολυπληθές με
τεχνικούς και μηχανήματα…
συγκεκριμένα την Δευτέρα
10.10.16 το συνεργείο της
ΔΕΥΑΚ έσκαψε και επισκεύασε τον σπασμένο αγωγό στο
δρόμο μεταξύ εκκλησίας και
σπιτιού
Κουστελοβάσιως
(αποκατάσταση της βλάβης
εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης).
Την Τρίτη & Τετάρτη 11 &

12.10.16 συνεργείο της ΔΕΥΑΚ
επισκεύασε τον προβληματικό
αγωγό από Χαλικόβρυση στη
Ράχη Βάσιως (αντικατάσταση
τμήματος αγωγού του εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης με
σωλήνα πολυαιθυλενίου για
την αποφυγή μελλοντικών βλαβών).
Ερώτημα: Γιατί εκείνες τις
μέρες δεν πήγε αυτό το συνεργείο της ΔΕΥΑΚ και στην υδρομάστευση Κορομηλιάς να την
επισκευάσει ώστε να μην θολώνει το νερό… το οποίο και πάλι
δυστυχώς θόλωσε το Σάββατο
22.10.16…???

Εργασίες στην Κοινότητά
μας την Παρασκευή 4.11.16

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός νέου πιλοτικού προγράμματος για την ορεινή ζώνη
της Νότιας Πίνδου, καθώς οι
δήμαρχοι (που εκπροσωπούν τα
χωριά αυτά) κάνουν συχνές συναντήσεις. Τα χωριά τα δικά μας
δυστυχώς δεν εκπροσωπούνται
σε αυτές καθώς ανήκουμε (λόγω
Καλλικράτη) στον πεδινό δήμο
Καρδίτσας που δεν παίρνει μέρος σε αυτές. Από το νομό μας
Καρδίτσας ήταν οι δήμαρχοι
Μουζακίου, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα.
Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου
έγιναν 3 συναντήσεις. Η πρώτη
έγινε στη Γέφυρα Κοράκου Αρ-

Μ

γιθέας Καρδίτσας (27.8.16), η
δεύτερη στο Νεραϊδοχώρι Περτουλίου Τρικάλων (1.10.16) και
η τρίτη στο Βουλγαρέλι Τζουμέρκων Άρτας (21.10.16)… και
ακολουθούν κι άλλες…
Μεταξύ άλλων στα δελτία
τύπου διαβάζουμε… «…η 3η
συνάντηση δημάρχων είχε θέμα
«Πολιτική για τις ορεινές περιοχές της Πίνδου - Σχεδιασμός
ενός πιλοτικού προγράμματος
για την ορεινή ζώνη της Νότιας
Πίνδου»… Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα των ορεινών δήμων,
καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους μέσα από το νέο πρό-

γραμμα (τύπου «Πίνδου»)…»…
Ερωτήματα όλων μας: Τα
χωριά τα δικά μας δεν έπρεπε να
εκπροσωπούνται σε αυτή τη συνάντηση…??? ●●● Δεν είμαστε
εμείς στην καρδιά των Αγράφων…??? ●●● Δεν είμαστε
εμείς ορεινά χωριά της Νότιας
Πίνδου…??? ●●● Μας πέταξαν
στον κάμπο με τον ανεκδιήγητο
Καλλικράτη και πλέον θεωρούμαστε πεδινός δήμος…??? ●●●
και φυσικά ο δήμαρχος Καρδίτσας δεν πήγε σε καμιά από τις 3
συναντήσεις όπου σχεδιάζονται
και αποφασίζονται πολλά…!!!
●●● Ο καθένας μας να αναλάβει
τις ευθύνες του…!!!

Καθαρισμός δημοτικών δρόμων
της Κοινότητάς μας στις 6.10.16

ισθωμένο
μηχάνημα
(JCB), από το δήμο μας
Καρδίτσας, ήρθε στην Κοινότητά μας την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, να καθαρίσει δρόμους αρμοδιότητας δήμου.
Στον οικισμό μας Νεράϊδας
πήγε στον πολύπαθο δρόμο
προς το Νεκροταφείο μας και
είναι αλήθεια πως τον καθάρισε
πολύ καλά. Άδικος κόπος όμως
καθώς την επόμενη μέρα κιόλας την Παρασκευή 7.10.16, το

απόγευμα, έπεσε δυνατή βροχή και αφού δεν είχε αυλάκια
καθαρά, τα νερά της βροχής
ξανάφτιαξαν τα γνωστά μας
νεροφαγώματα, τα οποία έτσι
είναι ακόμα σήμερα, και ο δρόμος αδιάβατος για Ι. Χ.
Ούτε τσιμέντο (σύμφωνα με
την υπόσχεση) είδαμε να πέφτει εκεί τον Οκτώβριο… ούτε
χαλίκι στα νεροφαγώματα…
ούτε τίποτα…
Όλος ο κόσμος απαιτεί ο

δρόμος αυτός να είναι βατός
για Ι. Χ. κάθε μέρα του χρόνου…!!! Οι αρμόδιοι να λύσουν
τάχιστα το πρόβλημα…!!! Είμαστε διατιθέμενοι (σας το έχουμε
ξαναπεί) να εργαστούμε ακόμα
και με εθελοντική εργασία, αν
μας δώσετε τα υλικά, να φτιάξουμε αυτό το δρόμο…!!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Γ. ΓΆΚΗΣ

Πνευμονολόγος Φυματιολόγος
Στρατιωτικός Ιατρός
Δέχεται καθημερινά 6 – 9 μ.
μ. (κατόπιν ραντεβού)
Παπακυριαζή 45, Λάρισα 412
22 / τηλ. 2414 003122
Κιν. 6983 519358 e-mail:
cosgakis@yahoo.gr

Σ

καπτικό μηχάνημα JCB μισθωμένο από το δήμο Καρδίτσας
ήταν την Παρασκευή 4.11.16 στην Κοινότητά μας Νεράϊδας
και έκανε τις εξής εργασίες στους οικισμούς μας:
Το μηχάνημα μαζί με 2 χωριανούς μας εργάτες καθάρισε τα
χώματα και χόρτα σε όλο το μήκος του κεντρικού δρόμου του
οικισμού Νεράϊδας ώστε να είναι έτοιμος για άσφαλτο. Στη συνέχεια άλλο μηχάνημα έπλυνε το δρόμο με πίεση νερού.
Την ίδια μέρα το ίδιο συνεργείο ξαβούλωσε επιτέλους τα
βουλωμένα αυλάκια με τις σκάρες των ομβρίων στην πλατεία
Νεράϊδας.
Την ίδια μέρα το ίδιο μηχάνημα κάλυψε επιτέλους με άσφαλτο
την τομή του οδοστρώματος στην έξοδο του οικισμού Σαρανταπόρου, μπροστά στο μαγαζί του Περικλή.
Την ίδια μέρα από το ίδιο μηχάνημα με εργάτες έγινε επισκευή
του σπασμένου αγωγού ύδρευσης οικισμού Σαρανταπόρου
από Μεγαλάκκο.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Κοινότητάς Νεράϊδας Λάμπρο Γάκη για τον συντονισμό των εργασιών αυτών.

* Ο Κώστας είναι γιός του αείμνηστου
Γιώργου και εγγονός των αείμνηστων
Σοφίας & Κώστα Γάκη.

Καραμέτος Ηλίας
του Γεωργίου

Επιμελητής Α’ της
1ης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου

Βλουχάκη – Καραμέτου Φιλιώ (σύζ.
Γεωργίου)
Ειδικός Καρδιολόγος

Διεύθυνση Ιατρείου της
Γκλαβάνη 89 – Βόλος
Τηλ. 2421 0 31511
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Πληγή για το χωριό μας τα βοοειδή χωρίς τσοπάνο (ανεπιτήρητα)

Ζ

ωή μαρτύριο, δεινοπάθησαν το φθινόπωρο οι κάτοικοι
του χωριού μας από
τα παρατημένα, χωρίς φύλαξη από τους ιδιοκτήτες τους,
γελάδια και μουλάρια, και
συνεχώς λένε «γράψτε κάτι γι’
αυτά στην εφημερίδα μας»,
μήπως επιτέλους ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και λύσουν το πρόβλημά μας.
Λένε συνέχεια…
Γράψτε… πως συνταξιούχος
χωριανός μας, (που τους περισσότερους μήνες του χρόνου είναι στο χωριό και καλλιεργεί τα
χωράφια του), στις 4 τη νύχτα
(10.10.16) κυνηγούσε παρατημένα μουλάρια απ’ τον Αη-Δημήτρη για να μην μπούν στο
χωράφι του και χαλάσουν τα
οπωροφόρα δέντρα του. Τα πήγαινε μέχρι το Τουρκόμνημα κι
αυτά γύριζαν πίσω του… μέχρι
να ξημερώσει ήταν στο Τουρκόμνημα κυνηγώντας τα…!!!
Γράψτε… πως χωριανή μας

που σκαρίζει το μικρό κοπάδι
της στη Λεκάνη, μια μέρα του
Οκτώβρη τα παρατημένα μουλάρια κυνήγησαν τα πρόβατά
της… τρέχοντας μια προβατίνα
να γλυτώσει πιάστηκε σε μια
ρίζα το πόδι της και έσπασε…!!!
Γράψτε… πως χωριανή μας
που έδενε το οικόσιτο μουλάρι
της σε περιφραγμένο χωράφι
της, στις παρυφές της Λεκάνης,
για να βόσκει εκεί όλη μέρα, βλέποντας μια μέρα να έχουν έρθει
γύρω τα παρατημένα μουλάρια
να σπάσουν το φράχτη και να
μπούν μέσα να το πνίξουν, αναγκάστηκε να το φέρει στο χωριό
και να το κλείσει μέσα… ο απόλυτος παραλογισμός… να έχει
άνθρωπος χωράφια και να μην
μπορεί να βόσκει μέσα σε αυτά
τα ζώα του…!!!
Γράψτε… πως οικογένεια
χωριανών μας που έχουν το κοπάδι τους σε μαντριά τους στη
Φτερόλακκα… δεν τους κολλάει ύπνος το βράδυ γιατί ο νούς
τους είναι εκεί, μην πάνε τα
παρατημένα βοοειδή τη νύχτα

και τους κάνουν ζημιά, στα ζώα
τους και τις ζωοτροφές τους…!!!
Γράψτε… πως άλλη οικογένεια χωριανών μας που έχουν
τα ζώα τους σε μαντριά τους
στην άλλη μεριά του χωριού
μας (προς Κορομηλιά)… δεν
μπορούν να τα σκαρίσουν να
φάνε λίγο χορτάρι στα χωράφια
τους, γιατί το έχουν βρωμίσει τα
παρατημένα βοοειδή…!!!
Γράψτε… πως χωριανός μας
που έχει φυτέψει οπωροφόρα
δέντρα στα χωράφια του στη
Φτερόλακκα, και τα προσέχει
να μεγαλώσουν ποτίζοντάς τα
με κόπο… τα είδε μια μέρα κατεστραμμένα από τα παρατημένα γελαδομούλαρα…!!!
Γράψτε… πως χωριανός
μας που πήγε τον Μάη να κόψει χορτάρι στο χωράφι του
(στην περιοχή Φασούλη) αντί
για χορτάρι για κόψιμο βρήκε
εκεί παρατημένα γελάδια, μια
γελάδα μάλιστα γεννημένη, και
το χωράφι φαγωμένο και βρωμισμένο…!!!
Γράψτε… πως πολλές νύχτες

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για τον τόπο μας

Ο

αγαπητός συμπατριώτης
μας Βάϊος Ρέλλιας από τη
Φουρνά, μας έστειλε (6.10.16)
το παρακάτω κείμενο και το
δημοσιεύουμε.
Υπάρχει μια «κτηνοτροφική
μονάδα» στην περιοχή μας, που
τα ζωντανά της έχουν γίνει φόβος και τρόμος, χωρίς να φταίνε
τα ίδια, και η δράση τους επεκτείνεται και πέρα από τα όρια
του Νομού μας, με καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες
και όχι μόνο, την τελευταία εικοσαετία.
Ο ιδιοκτήτης της είναι μό-

νιμος πελάτης στα δικαστήρια
αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός, με φετινό αποκορύφωμα
την είσοδο των βοοειδών στο
Νεκροταφείο Φουρνά και την
καταστροφή αρκετών μνημείων.
Έτυχε εκείνες τις ημέρες να
βρίσκομαι στο χωριό μας και
έγινα δέκτης των παραπόνων
συγχωριανών μου για αυτή την
καταστροφή.
Χλιαρά έως αδιάφορα αντιμετωπίστηκε το θέμα από τους
αρμόδιους (Ιερέα – Δημοτικούς
Συμβούλους - Τοπικούς Συμ-

βούλους) σαν ένα αόρατο χέρι
να προστατεύει τον υπεύθυνο
της κτηνοτροφικής μονάδας.
Ψάχνοντας πιο βαθειά την
υπόθεση και λόγω της περσινής
καταστροφής στις καλλιέργειες
του πατέρα μου από τα ζωντανά και ζητώντας απ’ τον υπεύθυνο της μονάδας εξηγήσεις, ισχυρίσθηκε ότι μπορεί να έγινε ζημιά αλλά «εγώ προσφέρω στην
εθνική οικονομία» είπε επί λέξει.
Εξοργίστηκα και ανακάλυψα
το μέγεθος της διαφθοράς που
υπάρχει στην υπόθεση.
Α) Επιδοτείται η επιχείρηση

Βιβλίο για το επώνυμο «Κατσούλης»
Βιβλίο για το επώνυμο του χωριού μας «Κατσούλης» εκδόθηκε
πρόσφατα από τον αγαπητό χωριανό μας Βασίλη Δ. Κατσούλη και
μοιράστηκε δωρεάν από τον ίδιο
σε όσους χωριανούς μας έχουν
το επώνυμο αυτό ή έχουν πρώτου
βαθμού συγγένεια με αυτό.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Το
γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Κατσούλη (1730-2016)». Είναι
ένα λεύκωμα της ιστορικής διαδρομής της οικογένειας αυτής από

τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι και
σήμερα. Στις 56 σελίδες του αναφέρονται αναλυτικά όλα τα παιδιά του θρυλικού «Γιωργάκη» και οι απόγονοί τους
μέχρι σήμερα.
Μπράβο στον αγαπητό χωριανό
μας Βασίλη, που έγραψε αυτό το βιβλίο,
καλώντας και άλλους χωριανούς μας,
να κάνουν το ίδιο για τα επώνυμά τους,
ώστε να διασωθούν όσα ιστορικά στοιχεία ακόμα γνωρίζουμε από τις διηγήσεις των παλιών.

«Μεραρχία Πινερόλο» παρουσίαση του βιβλίου στην Καρδίτσα

Τ

ο βιβλίο με τίτλο «Μεραρχία Πινερόλο», που
εκδόθηκε το 2008, από τον συγγραφέα Χαράλαμπο Κ. Αλεξάνδρου, και υπότιτλο «Χρονικό της αντίστασης και
του μαρτυρίου της:
Σεπτέμβριος 1943 Δεκέμβριος 1944»,
παρουσιάστηκε στο
Παυσίλυπο της Καρδίτσας το Σάββατο
26.11.16, παρουσία
του
Στρατιωτικού
ακολούθου της Ιταλίας. Την εκδήλωση
διοργάνωσε η Ένωση
Αγραφιώτικων
Χωριών (Ε.Α.Χ.), σε
συνεργασία με άλλους φορείς. Για την Μεραρχία Πινερόλο… δεν χωράει να γράψουμε εδώ
την ιστορία της… ένα θυμίζουμε… πως από

τα παρατημένα γελαδομούλαρα ξενυχτάνε μέσα στα σοκάκια
του χωριού μας, ανάμεσα στα
σπίτια μας, μπαίνοντας και μέσα
στα γιούρτια μας όπου βρούν
ντήρα… γεμίζοντας τους δρόμους κόπρια και βουνιές…!!!
Γράψτε… πως αυτοί (οι 2)
που τα έχουν, αντί να τα σκαρίζουν το πρωί και να τα φυλάνε
όλη μέρα βόσκοντας σε χωράφια που τους έχουν δώσει την
άδεια οι ιδιοκτήτες τους, και το
βράδυ να τα κλείνουν μέσα στο
στάβλο τους, για να μην υποφέρουν ούτε τα ίδια τα ζώα τους
μέσα στο ανεμόβροχο και την
παγωνιά… ούτε όλοι εμείς…
αυτοί λοιπόν εισπράττουν τις
επιδοτήσεις και κάθονται στο
καφενείο…
κοροϊδεύοντας
όλους τους άλλους που τους
λένε το απλό… «φυλάξτε τα
ζώα σας»… «πεντακόσια νά
’χετε αλλά να τα φυλάτε»…!!!
Γράψτε… πως είναι έγκλημα
το κράτος να δίνει επιδοτήσεις
σε τέτοιους ανθρώπους που κά-

νουν ολόκληρα χωριά να υποφέρουν…!!!
Γράψτε… πως είναι έγκλημα
που το Δασαρχείο δεν φυλάει
το απαγορευμένο δάσος, όπου
γίνονται νόμιμες υλοτομίες
(έλατα & βελανιδιές) και τα ανεπιτήρητα βοοειδή βόσκουν εκεί
ανενόχλητα καταστρέφοντας τα
νέα βλαστάρια και δεν θα ξαναγίνει εκεί ποτέ ξανά δάσος…!!!
Αν το Δασαρχείο τους πήγαινε
αυτόφωρο, θα γλυτώναμε και
όλοι εμείς…!!!
Γράψτε… πως είναι έγκλημα
που ο δήμος δεν ζητάει δικαιώματα βοσκής από τέτοιους ανθρώπους που κάνουν ολόκληρα χωριά να υποφέρουν…!!!
Γράψτε… πως είναι έγκλημα
που το Τοπικό Συμβούλιο της
Κοινότητάς μας (αν και έγινε
έγγραφο αίτημα) δεν συζητάει
αυτό το θέμα και δεν παίρνει
μια απόφαση…!!!
Γράψτε… Ακούει κανείς αρμόδιος…??? Ή η διαφθορά έχει
ξεπεράσει κάθε όριο…???

με 80.000 - 90.000 € το χρόνο
για τα βοοειδή. Πώς οι αρμόδιοι
φορείς εγκρίνουν την επιδότηση των 200 βοοειδών…? Πως
τα καταμετρούν όταν αυτά είναι
διάσπαρτα στην περιοχή της
Στερεάς Ελλάδας που ούτε ο
ίδιος ο αρμόδιος δεν ξέρει που
βρίσκονται και όταν τα ενώτια
(σκουλαρίκια) βρίσκονται στα
συρτάρια του σπιτιού του αντί
για τα αυτιά των βοοειδών…?
Β) Έχει στην κατοχή του
αγροτολιβαδικές εκτάσεις ιδιόκτητες ή επινοικιαζόμενες όπως
ορίζει ο νόμος…?
Γ) Απασχολεί βοσκούς στη

μονάδα του…?
Δ) Οι στάβλοι του έχουν τις
προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος…?
Ε) Όταν σφαγιάζει τα βοοειδή, η διαδικασία γίνεται σε
νόμιμα σφαγεία ελέγχοντας τα
ζώα από τυχόν ασθένειες (φυματίωση)…?
ΣΤ) Κόβονται παραστατικά…?
Υ. Γ. Ας σταματήσουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του την
σήψη και τη διαφθορά που καταστρέφει τα σωθικά της κοινωνίας μας.
ΡΕΛΛΙΑΣ ΒΑΪΟΣ

Ό

Ζώα χωρίς τσοπάνο

λοι όσοι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο χωριό μας,
από μικρά παιδιά ανατραφήκαμε με τις αρχές, τις αξίες, τα
ήθη – έθιμα, τον κοινωνικό πολιτισμό του τόπου μας, όπως μας
τα έμαθαν αυτά (και τους βλέπαμε να τα κάνουν) οι γονείς και
οι πρόγονοί μας. Μεταξύ αυτών που από μικρά παιδιά μάθαμε
να κάνουμε, και βλέπαμε γύρω μας, ήταν πως όταν έχουμε ζώα
πρέπει να τα φυλάμε κι αν δεν μπορούμε μόνοι μας να βάζουμε τσοπάνο να μας τα φυλάει. Αυτό κάναμε πάντα και κάνουμε
ακόμα σήμερα όσο ηλικιωμένοι κι αν είμαστε. Αν υπάρξει άτομο που να μην το κάνει αυτό και να παρατάει τα ζώα του χωρίς
τσοπάνο στα ξένα χωράφια, αυτό το άτομο θα είναι ακοινώνητο, επιζήμιο, ανεπιθύμητο και ξένο σώμα στον πατροπαράδοτο κοινωνικό πολιτισμό του χωριού μας.
Σημείωση: Λόγω χώρου δεν μπορούν να μπούν εδώ οι 30
υπογραφές του κειμένου αυτού.

το ’43 ως το ’44 κάθε σπίτι του χωριού μας είχε
από 2 Ιταλούς αιχμαλώτους αυτής της μεραρχίας (κι έπαιρνε από τους Άγγλους μια λίρα το
μήνα) που εργάζονταν όλη μέρα στα χωράφια
με μεγάλη εργατικότητα… και έμεινε ακόμα η
φράση… «…αυτός δουλεύει σαν Ιταλός αιχμάλωτος…»…!!!

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΊΑ
ΑΦΟΊ Π. ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ

Μέλι – Βασιλικός πολτός
– Γύρη – Πρόπολη Παραγωγή μας

Γεώργιος Καραμέτος – 6971969199
Χρήστος Καραμέτος - 6978252592
Νέο Κρίκελλο Λαμίας
Facebook …
e-mail: melissokomiaoiti@gmail.com

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.
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Α

νασκαλεύοντας κάποιους
παλιούς φακέλους βρήκα
μερικές σημειώσεις (από
τεσσαρακονταετίας και πλέον)
από διηγήσεις των γερόντων,
σχετικά με την εγκατάσταση των
πρώτων κατοίκων στο Μεγαλάκκο μετά την απελευθέρωση
από τους Τούρκους.
Η περιοχή είχε βέβαια
κατοικηθεί πρίν από χιλιάδες
χρόνια. Μάρτυρες οι τάφοι που
βρέθηκαν κατά καιρούς δίπλα
στο αλώνι μας. Ο τελευταίος τάφος περιστοιχισμένος με όρθιες
πλάκες, για τον οποίο έχω ιδία
αντίληψη, βρέθηκε την δεκαετία
του 1950.
Ως γνωστόν οι κάτοικοι της
Σπινάσας (σήμερα Νεράϊδας)
είχαν κτήματα σε ολόκληρη την
περιοχή από Μεγαλάκκο μέχρι τα Σαραντάπορα. Το χώρο
όμως (την μεγάλη Λάκκα) από
τον οποίο πήρε ο οικισμός το
όνομά του, τον κατείχε ο επί
τουρκοκρατίας
κοτσάμπασης
Ζώτος από την Φουρνά, ο οποίος εκμεταλλεύονταν και το νερό
της πηγής στον «Πλάτανο»,
που το νοίκιαζε τα καλοκαίρια
στους Σαρακατσαναίους για να
ποτίζουν τα ζώα τους. Υποθέτω
πως και η πηγή στα «Σκλήθρα»
θα είχε την ίδια τύχη αν δεν
ήταν του Μοναστηριού.
Από αυτόν τον κοτζάμπαση Ζώτο αγόρασαν τον ΜέγαΛάκκο τα δύο αδέλφια Κώστας
και Γιάννης Ζήσης και ένας
Μαργαρίτης. Τον μοίρασαν σε
τρία τεμάχια και έριξαν κλήρο.
Το ακραίο τεμάχιο που κατέχουν σήμερα οι Γρηγοραίοι έτυχε στον Κώστα Ζήση, το μεσαίο
στον Μαργαρίτη και το άλλο
ακραίο στον Γιάννη Ζήση, τον

Ο οικισμός Μέγα-Λάκκος, της Κοινότητάς μας Νεράϊδας, έτσι όπως είναι σήμερα… η
δυτική πλευρά του.

προπάππο μου. Πότε αγοράστηκε το κτήμα αυτό δεν γνωρίζουμε. Πάντως πολύ πρίν το
1880, που απελευθερώθηκε η
Θεσσαλία.
Πήγαιναν και καλλιεργούσαν τα κτήματα, και όταν
επέτρεπε ο καιρός να κοιμηθούν έξω, και δεν πήγαιναν στο
χωριό (τη Σπινάσα και σήμερα
Νεράϊδα), πήγαιναν και κοιμούνταν στα «Προσήλια», στη θέση
«γελαδόγρεκο» (κάπου μεταξύ
Κατνόρεμα και Κουτσουρέϊκα,
εκεί που περνάει τώρα ο αμαξιτός δρόμος για το Μοναστήρι),
με βουλωμένα τα βρονταλίδια
των ζώων, φοβούμενοι επιδρομές από το τούρκικο κράτος
καθώς τα σύνορα ήταν ακόμα
στην Κρανιά, στο Γρεβενοδιάσελο.
Μετά την απελευθέρωση
της Θεσσαλίας, που εξέλειπε ο
κίνδυνος των επιδρομών, πήγαν και εγκαταστάθηκαν στο
Μέγα-Λάκκο.
Η αδελφή του πατέρα μου
Ευδοκία, λαμβάνοντας υπ’ όψη,
ότι ο παππούς μου ήταν περί-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΞΈΝΩΝ ΓΛΩΣΣΏΝ

Μπαλτή Νατάσα – Μπαλτή Σοφία
Πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα
Τηλ.: 2441 0 29518
* Η Σοφία είναι σύζυγος και η Νατάσα κόρη του Δημήτρη Γ. Μπαλτή

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΆ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Δημήτριος Ν. Καραμέτος (κτηνοτρόφος)
Τηλ. 697 3501191

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

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

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

ΚΛΈΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΎΛΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Ιασώ – Λητώ – Ρέα – Μητέρα

ΔΈΧΕΤΑΙ
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ΚΑΤΌΠΙΝ

ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΎ

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.

που είκοσι χρονών, όταν πήγαν
στο Μέγα-Λάκκο, τοποθετούσε
σαν χρόνο εγκατάστασής τους
εκεί περίπου το έτος 1887.
Μετά από αυτούς πήγε ο
Ντερέκας, πατέρας του Λουκά
Ντερέκα (προπάππος του σημερινού Λουκά) και ο Πέτρος
Λυρίτσης, γαμπρός Ντερεκέϊκος. Αργότερα πήγαν οι Μακραίοι και οι Δημαίοι.
Τα πρώτα χρόνια που ήταν
λίγοι οι κάτοικοι και είχαν πολλά
και καλά κτήματα και βοσκοτόπια, ήταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Ο Αντώνης
Λυρίτσης έλεγε πως ο Λουκάς
Ντερέκας έβαζε βούτυρο στο
ψωμί που τάϊζε το σκυλί του.
«Ήθελα να είμαι σκυλί του Ντερέκα και γυναίκα Γρηγορέϊκη»,
έλεγε. Διότι οι Γρηγορέοι πρόσεχαν τις γυναίκες, δεν τις έβαζαν σε βαριές και εξαντλητικές
εργασίες. Οι δύο Ζησαίοι είχαν
στην περιοχή της «Στάρας»
μια τεράστια έκταση που άρχιζε λίγα μέτρα πιο πάνω από το
σημερινό αμαξιτό δρόμο που
πάει από το σχολείο προς τα
Σκλήθρα και έφτανε μέχρι τον
μουλαρόδρομο που πήγαινε
από τη Μπουκουβάλα προς τα
Σαραντάπορα. Την έκταση αυτή
την κατέχουν σήμερα δεκατρείς
οικογένειες!
Με τον καιρό αυξήθηκαν
οι κάτοικοι, ο οικισμός απέκτησε δικό του Σχολείο, και πολλοί
διακρίθηκαν σε κάποιο τομέα
στη ζωή τους. Ο Απόστολος Λυρίτσης εκθειάζοντας τον Μεγαλάκκο, τον οποίο αποκαλούσε
«μικρό Παρισάκι», αναφέρονταν συχνά στους ανθρώπους
αυτούς, τους οποίους εύρισκε
πολλούς, ανάλογα με τον πληθυσμό του οικισμού. Μεταξύ
αυτών ανέφερε και τον ηλεκτρολόγο Ηλία Μακρή για τον οποίο
έγραψαν σε προηγούμενο φύλλο «Τα Χρονικά της Νεράϊδας».
Από τη δεκαετία του 1970,
όπως όλη η ύπαιθρος χώρα, ο
οικισμός πήρε την κατιούσα και
θεωρείται στάσιμος.
Παπα-Σεραφείμ Ζήσης.
Υ.Γ. Λέγεται πως στην τουρκοκρατία πήγε και εγκαταστάθηκε στο Μέγα-Λάκκο ο παπαΘάνος, ο οποίος θεωρείται ο
γενάρχης των Θανέων, αλλά ο
Ζώτος τον έδιωξε και μετά πήγε
και εγκαταστάθηκε στο «Μάτι».

Όχι Υδροηλεκτρικά και
Ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα
Προς ενημέρωση όλων
μας, παρουσιάζουμε εδώ όλα
όσα έγιναν πρόσφατα, για τα
ζητήματα αυτά, που απειλούν
τον τόπο μας.
● Υ/Η στον Σαρανταπορίσιο: Πρίν πούμε τα υπόλοιπα,
να τονίσουμε πως η προσφυγή μας στο ΣτΕ, για την ακύρωση του Υ/Η κάτω απ’ το
Σταυρό (με αγωγό μεταφοράς
νερού από το Σαρανταπορίσιο στην πλαγιά κάτω απ’ δρόμο Καρδίτσα – Νεράϊδα), μετά
από πολλές αναβολές ορίστηκε να εκδικαστεί την Τετάρτη
26 Οκτωβρίου 2016.
Στα μέσα Οκτωβρίου όμως,
ο δικηγόρος μας είπε, πως
η υπόθεση αυτή συζητήθηκε ήδη και μετά από μερικούς
μήνες θα βγεί η απόφαση. Ο
δικηγόρος μας φυσικά θα κάνει ένσταση σε αυτό με το ερώτημα γιατί συζητήθηκε πρίν
την ημερομηνία της αναβολής
26.10.16.
Το Υ/Η αυτό πρέπει πάση
θυσία να ακυρωθεί γιατί θα
αποκοπούμε οδικά με την Καρδίτσα. Τόσο η Κοινότητά μας
όσο και το Δίκτυο πρέπει να το
αναφέρουν συνέχεια και αυτό
προς ακύρωση.

● Αναζωπύρωση του
θέματος με τα 4 αιολικά
στη Δομνίστα Ευρυτανίας:
60.000.000 € ομολογιακό δάνειο από τις τράπεζες στην
ΤΕΡΝΑ ΑΕ για να στήσει ανεμογεννήτριες στα βουνά της
Ευρυτανίας…
υπογράφουμε συνέχεια μνημόνια για να
«σωθούν οι τράπεζές μας»…
κι αυτές δίνουν τα εκατομμύρια «σαν στραγάλια» στις εταιρείες… αυτό διαβάσαμε στην
καρπενησιώτικη
εφημερίδα

● Πυλώνες μεταφοράς
ρεύματος από Ανεμογεννήτριες Αγράφων: Ναι είπε,
δυστυχώς, η πλειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, στη συνεδρίαση της
Τρίτης 25.10.16, στο αίτημα των ιδιωτικών εταιρειών
«ΑΝΕΜΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε. &
ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.» για να
περάσουν γραμμή με πυλώνες
δια μέσω των Κοινοτήτων Καροπλεσίου, Καστανιάς και Καταφυγίου… οι σχεδιαζόμενες
αμέτρητες ανεμογεννήτριες θα
στηθούν στην κορυφογραμμή
«Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι», δηλ. στο τρίγωνο Καμάρια – Σιάϊκα – Νιάλες… αλλά
στην ουσία η γραμμή αυτή θα

«Ευρυτανικά Νέα» (16.11.16
/ σελ. 1 & 4)… ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε το ενδιαφέρον της
ΤΕΡΝΑ για τις 75 ανεμογεννήτριες πάνω από τη Δομνίστα…
στην κορυφογραμμή μεταξύ
Ευρυτανίας & Φθιώτιδας…
διαβάσαμε μεταξύ άλλων…
«…Ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε
η ιδέα εγκατάστασης αιολικών
πάρκων στην Ευρυτανία. Η
οικονομική κρίση έπληξε ακόμη και τις εταιρείες μεγαθήρια,
όπως η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ωστόσο
η προσδοκία για εύκολο και
υψηλό κέρδος από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, παραμένει σε πρωτεύοντα επιχειρησιακό στόχο...»… Να δούμε
τώρα πως θα τα «υποδεχτούν»
αυτά οι Ευρυτάνες…!!!

εξυπηρετεί και τα υπόλοιπα
αιολικά με αμέτρητες ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να
στήσουν σε όλη την οροσειρά
των κεντρικών Αγράφων…
από την Κόψη μέχρι το Βουτσικάκι… Όσοι αναγνώστες
μας απορήσουν γιατί λέμε το
«δυστυχώς»… ας μπούν στο
ίντερνετ να δούν την εν λόγω
συνεδρίαση ακούγοντας τα
επιχειρήματα της μιάς και της
άλλης πλευράς (των Δ. Σ. που
ψήφησαν υπέρ και αυτών που
ψήφησαν κατά χωρίς να υπάρχει εκεί εκπρόσωπος της εταιρείας) και θα καταλάβουν…
3 ώρες συζητούνταν αυτό το
θέμα…!!!

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

Ελένη Β. Σδράκα

ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΠΑΘΟΛΌΓΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελήτρια Α’ Παθολογικής Κλινικής
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ιατρείο: Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου
Τηλ.: 215 w Κιν.: 697 3531577 e-mail: esdr@live.com
* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή των αείμνηστων Σοφίας

και Κώστα Θώμου).
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Δημήτριος Κ. Κουσάνας
Έφυγε από κοντά μας, τον
Οκτώβριο, ο αγαπητός χωριανός μας Δημήτριος «Μίτσιος»
Κουσάνας, σε ηλικία 90 ετών,
καταβεβλημένος από σοβαρά
προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.
Πατέρας του ο Κώστας Κουσάνας και μητέρα του η Βασιλική Κατσούλη (αδελφή της Γιαννούλας κ. ά.). Παππούς του ο
Δημήτριος «Μήτρος» Κουσάνας
που ήταν ένα από τα τρία αγόρια του θρυλικού Γιάννη Κουσάνα που οι διηγήσεις αναφέρουν
πως ήταν ράφτης στο επάγγελμα, ήρθε από την Έλσιανη (Μαυρομμάτα) και πρίν λέγονταν Μακρής.
Αδέλφια του ο Ηλίας «Λιάκος», ο Γιώργος, η Τασία και οι
αείμνηστοι Χριστόδουλος, Ιουλία και Νίκος (από άλλη μητέρα).
Έφυγε νέος από το χωριό και
ήταν από τους πρώτους χωριανούς μας που εγκαταστάθηκαν
μόνιμα στην Αθήνα αμέσως
μετά τον εμφύλιο, βοηθώντας
τους επόμενους που συνεχώς
ερχόταν τότε. Εργάστηκε σε τυπογραφεία της Αθήνας και έμενε
στο Βύρωνα.
Με την σύζυγό του Έλλη
απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα «Ντίνο» και την Βασιλική
«Βασούλα», από τα οποία ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά
εγγόνια.
Τι να πρωτοπούμε για τον
αγαπητό χωριανό μας Δημήτρη
Κουσάνα… Καλός άνθρωπος,
κοινωνικότατος, φιλότιμος, φιλόξενος, βοηθώντας όσο μπορούσε και τους χωριανούς μας
και το χωριό μας.
Υπήρξε ένας πολύ δραστή-

ριος χωριανός μας που αν και
έφυγε νέος απ’ το χωριό μας
ποτέ δεν το ξέχασε, πάντα το
αγαπούσε και το
επισκέπτονταν
αγωνιζόμενος
πάντα για να γίνει κάτι καλό σ’
αυτό.
Υπήρξε
πρωτοστάτης
στην ίδρυση του
Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, στην Αθήνα,
στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 και πρόεδρος αυτού για δεκαετίες. Συμμετείχε πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις του, χορούς, εκδρομές,
συνελεύσεις κ.λ.π. Θρυλικές θα
μείνουν οι ενθουσιώδεις αγορεύσεις του στις Συνελεύσεις.
Χωρίς υπερβολή ήταν πανταχού παρών σε όλα. Πολλοί νέοι
χωριανοί μας που ασχολούνται
ακόμα σήμερα με τους Συλλόγους και την Εφημερίδα, τον
είχαν πάντα σαν παράδειγμα
προς μίμηση, βλέποντας από
κοντά τη δράση του.
Η βιβλιοθήκη του Συλλόγου
μας, που υπάρχει στο Πνευματικό Κέντρο Νεράϊδας, στην πάνω
αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου μας, έγινε τη δεκαετία του ’90
με ενέργειες του Δημήτρη Κουσάνα που ήταν τότε πρόεδρος
στο Σύλλογο Αποδήμων.
Η γέφυρα Μπέλλεϋ στο δρόμο για το Μοναστήρι μας δεν
θα υπήρχε σήμερα χωρίς τον
Μήτσιο Κουσάνα. Αυτός έμαθε πως υπήρχε στο Υπουργείο
Άμυνας, αυτός μαζί με τους Συλλόγους και την Κοινότητα (τον

τότε Πρόεδρο Χρήστο Ζήση)
επισκέπτονταν (μέσα δεκαετίας
του 1990) τα πολιτικά γραφεία για
να φτάσει εκεί που
περνάμε σήμερα.
Νωρίτερα, την
δεκαετία του 1970
πρωτοστάτησε για
την ύδρευση του
χωριού μας από
τη Χαλικόβρυση
καθώς τότε δεν
μπορούσε να έρθει
νερό ούτε απ’ το
Πλατανόρεμα ούτε
από την Κορομηλιά, όπως έγινε
πολύ αργότερα.
Αν και ζούσε στην Αθήνα
ποτέ δεν πήρε τα εκλογικά του
δικαιώματα από το χωριό. Σε
κάθε εκλογική αναμέτρηση
(είτε βουλευτικές είτε κοινοτικές
εκλογές) ανέβαινε πάντα στο
χωριό για να ψηφίσει, με μεγάλο
ενθουσιασμό και το ευχαριστιόταν.
Έφυγε ο Μήτσιος Κουσάνας… και μαζί του κλείνει ένας
ιστορικός κύκλος… μιας ολόκληρης γενιάς χωριανών μας
που ήρθαν στην Αθήνα μετά τον
εμφύλιο και δραστηριοποιήθηκαν σε όλα από το 1950 μέχρι
το 2000… και είναι πάρα πολλά αυτά… που ούτε γράφονται
ούτε λέγονται… μόνο όποιος τά
’ζησε μπορεί να τα νοιώσει…
Για όλα τα προαναφερόμενα
θα σε θυμόμαστε πάντα, αγαπητέ μας Δημήτρη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Ελαφρύ το χώμα της αττικής
γής όπου αναπαύεσαι…
Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου

Παλιές φωτογραφίες
15 Αυγούστου 1986… στο
χωριό μας τη Νεράϊδα… μέσα στο
μαγαζί της κυρά-Μερόπης… χωριανοί μας διασκεδάζουν… οι περισσότεροι δυστυχώς έφυγαν από
κοντά μας… Μίμης Σπανός (με
το ποτήρι στο χέρι)… Ηλίας Χαλάτσης (φαίνεται η πλάτη του)…
Γιώργος Σπανός… Βάϊος Κουτής…
παλιές ευτυχισμένες στιγμές… (Η
φωτό είναι από την Ιστοσελίδα
μας neraida-dolopwn.com / Φωτογραφίες).

Έτος 1982... στην αυλή σπιτιού
του χωριού μας της Νεράϊδας…
στο βάθος αριστερά ο Ζήσης
Κατσούλης και δεξιά ο Δημήτρης Κουσάνας... μπροστά από
αριστερά Ελένη Κατσούλη... σύζυγος Πέτρου Κατσούλη με τα
2 αγόρια τους... Γεωργία Μαργαρίτη και Αποστολία Κουτή...
παλιές ευτυχισμένες στιγμές…
(Η φωτό είναι από την Ιστοσελίδα μας neraida-dolopwn.com /
Φωτογραφίες).
Έτος 1993… εκδρομή χωριανών
μας στην ιστορική «Γούβα» Μεγάλων Βραγγιανών Ευρυτανίας
(Αγράφων)… Μίμης Σπανός…
Χριστόδουλος Σπανός… Ζήσης Κατσούλης… Δάσκαλος
Κώστας Ζήσης… με την κόρη
του Ιωάννα και άλλοι… παλιές
ευτυχισμένες στιγμές…(Η φωτό
είναι από την Ιστοσελίδα μας
neraida-dolopwn.com / Φωτογραφίες).
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Μίμης (Δημήτριος) Κ. Σπανός

Ε

φυγε από κοντά μας, στις
αρχές Σεπτεμβρίου, ο αγαπητός χωριανός μας Μίμης Σπανός, σε ηλικία 90 ετών,
καταβεβλημένος από σοβαρά
προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα
τελευταία χρόνια.
Πατέρας
του ο παπαΚώστας Σπανός και μητέρα
του η Αλεξάνδρα Κατσούλη.
Ο παπα-Κώστας ήταν ένα
από τα 5 αγόρια του θρυλικού παπα-Κυριάκη Σπανού
που ήταν ιερέας στο χωριό μας
μέχρι το 1915 μαζί με τον παπαΔημήτρη Χαλάτση. Τα παιδιά
του παπα-Κυριάκη ήταν ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο Δημήτρης, ο
Γιαννακός και ο παπα-Κώστας
που όταν παντρεύτηκε ήρθε
πάνω στην κορυφή του χωριού
μας στο σπίτι της συζύγου του.
Η Αλεξάνδρα ήταν κόρη του
Χρήστου Κατσούλη (του θρυλικού «Κατσλοχρήστου» ο οποίος
ήταν ένα απ’ τα παιδιά του θρυλικού «Γιωργάκη») και αδελφή
της Ελένης (πρώτης συζ. του
Δημολία που πέθανε πολύ νέα),
του Φώτη (που σκοτώθηκε
στου Βαλκανικούς πολέμους το
1913) και του Γιάννη (που ήταν
Δασάρχης στη Μακεδονία και
σκοτώθηκε εκεί το 1944).
Ο Μίμης λοιπόν ήταν ένα
από τα 6 παιδιά της Αλεξάνδρας
και του παπα-Κώστα. Αδέλφια
του η Βάσιω, η Σωτηρία, η Μαριγούλα και οι αείμνηστοι Γιώργος και Χριστόδουλος. Δυστυχώς έμειναν και αυτά τα παιδιά
ορφανά όπως και πάρα πολλά
ακόμα του χωριού μας καθώς
ο πατέρας τους παπα-Κώστας
σκοτώθηκε στον επάρατο εμφύλιο μαζί με πάρα πολλούς
ακόμα χωριανούς μας.
Ο Μίμης έφυγε νέος από το
χωριό και ήρθε στην Θεσσαλονίκη όπου ήταν ελεύθερος

επαγγελματίας, είχε Στεγνοκαθαριστήριο στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Με την σύζυγό του Νίτσα απέκτησαν τρείς
κόρες, την Αλεξάνδρα, την Βασιλική και την Δήμητρα από τις
οποίες ευτύχησαν να
δούν πολλά και καλά
εγγόνια. Δυστυχώς
όμως έχασε νωρίς
την σύζυγό του και
αυτό του κόστισε
πολύ.
Ο Μίμης από μικρό παιδί ήταν τεχνίτης για όλες τις
δουλειές, ξεχώριζε
απ’ όλα τα παιδιά
του χωριού, γιατί
«έπιαναν» τα χέρια
του και είχε εφευρετικό μυαλό. Πολύ παλιά, στην
περίοδο της κατοχής, είχε φτιάξει στο ρέμα δίπλα στο σπίτι
του μηχανισμό που παρήγαγε
ηλεκτρικό ρεύμα με την κίνηση
του νερού. Επίσης ήταν επιδέξιος σε ηλεκτροτεχνικές και τηλεγραφικές κατασκευές καθώς
την ίδια εποχή έφτιαχνε αυτοσχέδια συστήματα τηλεφωνίας.
Οι τότε ευρεσιτεχνίες του Μίμη
δεν έχουν τέλος. Μέχρι και στην
ΥΕΝΕΔ Θεσσαλονίκης, ως τεχνικός, είχε εργαστεί ένα διάστημα
πολύ παλιά.
Καλός άνθρωπος, ήρεμων
τόνων, πάντα με το χαμόγελο,
κοινωνικός, φιλότιμος, ερχόταν
κάθε καλοκαίρι στο χωριό, του
άρεσε το περπάτημα στα γύρω
βουνά μας, το ψάρεμα στο Μέγδοβα αλλά και στην θάλασσα
καθώς είχε βάρκα στην Ασπροβάλτα όπου τακτικά πήγαινε για
ψάρεμα.
Η κηδεία του έγινε στο χωριό του γαμπρού του έξω από
τη Θεσσαλονίκη.
Αγαπητέ μας Μίμη η απουσία σου θα είναι πάντα αισθητή
στο χωριό μας και γι’ αυτό θα σε
θυμόμαστε πάντα.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα της
Μακεδονικής γής όπου αναπαύεσαι.
Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου

Οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μας

Η

γήρανση,
η
υπογεννητικότητα, η αστυφιλία, αυξάνουν το δημογραφικό πρόβλημα της
ελληνικής
υπαίθρου,
σημάδια του οποίου
εμφανίζονται και στα
ορεινά χωριά της περιοχής μας.
Στο χωριό μας, κάθε
χρόνο η μείωση των
μόνιμων κατοίκων είναι αναπόφευκτη. Στην
καρδιά του χειμώνα
μόνο 45 είναι οι ηρωικοί μόνιμοι κάτοικοι
που αψηφούν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την έλλειψη αγρο- Δύο από τους δέκα της κατηγορίας
80 - 90 ετών… ο Λιάκος
τικού γιατρού και την
κι ο Μήτσιος…
πολύμηνη μοναξιά και
απομόνωση.
Ο πάνω μαχαλάς αριθμεί 24 κατοίκους, ο κάτω 21, οι
γυναίκες είναι 18 και οι άντρες 27.
Ανά δεκαετία έχουμε: 20 – 30 τέσσερις, 40 – 45 τέσσερις,
50 – 60 έντεκα, 60 – 70 δύο, 70 – 80 έξι, 80 – 90 δέκα έξι και
90 – 100 δύο.
Ας τους ευχηθούμε καλό χειμώνα και καλή χρονιά με οδηγό την ελπίδα.
Κουσάνας Κώστας

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Χριστόδουλος Κ. Σπανός

Σ

(1925-2016)

τις αρχές Οκτωβρίου
2016, απεβίωσε στην
Αθήνα, ο Χριστόδουλος
Σπανός. Άφησε πίσω του την
εδώ και 50 περίπου χρόνια
σύζυγό του Μαίρη, την κόρη
του Δανάη, τον γαμπρό του
Μιχάλη και την εγγονή του
Ζωή-Παναγιώτα.
Ο Χριστόδουλος γεννήθηκε στο χωριό μας, το 1925, και
πατέρας του ήταν ο
φονευθείς από τους
αντάρτες στο βουνό
Βουλγάρα το 1947,
ιερέας
Κων/νος
Σπανός.
Τελείωσε
τις εγκύκλιες σπουδές του στο χωριό
και στην Καρδίτσα.
Μετά την απελευθέρωση της χώρας
από τους γερμανούς,
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην
Αθήνα και σύντομα προσελήφθη για να εργαστεί στην
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), ενώ ταυτόχρονα σπούδαζε και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατά την διάρκεια της
35ετούς και πλέον σταδιοδρομίας του στην Ε.Σ.Υ.Ε.,
λόγω της εξαιρετικής υπαλληλικής του επάρκειας, της
εργατικότητας και της προσήλωσής του στα υπαλληλικά
του καθήκοντα, επιβραβεύτηκε με υποτροφία από τη Γαλλική Κυβέρνηση για μετεκπαίδευση στη Γαλλία. Μετά από
αυτή την επιμόρφωση και την
ευδόκιμη πορεία του στην
Υπηρεσία, ανεδείχθη σε ένα
από τα ανώτερα διευθυντικά

στελέχη της.
Ο Χριστόδουλος Σπανός,
διακρινόταν για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την
ευρυμάθειά του, την γλωσσομάθεια και την αγάπη του για
τη μουσική. Ήταν δεξιοτέχνης
του βιολιού και συμμετείχε
ως μέλος σε ορχήστρες, όπως
της ΕΡΤ και της Ολυμπιακής
Αεροπορίας. Υπήρξε αναμφίβολα μια ιδιαίτερη χαρισματική
προσωπικότητα,
που διακρινόταν
για την ανθρωπιά, την γενναιοδωρία και την
προσφορά του.
Ήταν λάτρης
του χωριού μας,
της Νεράϊδας,
ιδιαίτερα μετά
την συνταξιοδότησή του,
όπου, εκτός των άλλων κατά
τα καλοκαίρια προσέφερε και
υπηρεσίες ψάλτου στην εκκλησία του χωριού μας τις Κυριακές και εορτές, δεδομένης
της εξαιρετικής γνώσης του
στη βυζαντινή μουσική.
Χάρη στην προσωπικότητά του, κατάφερε να κερδίσει
την εκτίμηση των συναδέλφων του αλλά και όσων είχαν
την τύχη να τον γνωρίσουν.
Η ευγένεια, η αρχοντιά, η ζωντάνια του και οι άλλες αρετές του θα μας λείψουν και το
κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Αττικής που σε σκεπάζει,
αλησμόνητε εξάδελφε, γείτονα και φίλε.
Β. Δ. Κ.

Παλιές φωτογραφίες

Έτος 1994... ο χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
μας στην πλατεία Νεράϊδας... παρέα χωριανών μας... από δεξιά μας...
Τάκης Χαλάτσης... Χριστόδουλος Κ. Σπανός... Μίμης Κ. Σπανός...
Βάσω σύζ. Ηλία Χαλάτση... με τη σύζυγο του Μίμη... και τη σύζυγο
του Χριστόδουλου την Μαίρη... και πρώτος από αριστερά μας ο Ηλίας
Χαλάτσης... (Η φωτό είναι από την Ιστοσελίδα μας neraida-dolopwn.
com / Φωτογραφίες).

Κ ΡΑ Σ Ι Ά Κ Α ΡΑ Β Ά Ν Α
Ευάγγελος Καραβάνας

Σπ. Μήλιου & Περικλέους, Ηλιούπολη
Τηλ./ Fax: 210 9719491 (Ηλιούπολη)
Κιν. 697 6811850
Οινοποιείο: 2441 0 69551 (Δαφνοσπηλιά)
Email: Krasiakaravana@gmail.com

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
Λαμία στην οδό Τέρμα Λαρίσης
Κιν. 697 2594217 Τηλ. 2231 0 37884
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Τοπικές ειδήσεις… προς ενημέρωση όλων μας…
●●● Παυσυλιπούπολη… «Μύλο των
Ξωτικών» τα Τρίκαλα;… «Παυσιλυπούπολη» η Καρδίτσα!... να δούμε ποιά απ’
τις δύο πόλεις θα έχει περισσότερο κόσμο
φέτος τα Χριστούγεννα… απ’ όλα έχει
εκεί φέτος για την διασκέδαση μικρών και
μεγάλων… και 10 παιδικά σπιτάκια… και
carousel… και παγοδρόμιο… και νεράϊδες… και την μεγαλύτερη πουτίγκα… και
χίλια δυό ακόμα… όποιος μπορεί αξίζει
να επισκευθεί φέτος τα Χριστούγεννα την
«Παυσιλυπούπολη» ●●● Στο παρτέρι της
κεντρικής πλατείας, μπροστά στην Alpha
Bank, τοποθετήθηκε το φετινό Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Καρδίτσας, το οποίο είναι για πρώτη φορά
όχι μόνο φυσικό αλλά ξεριζώθηκε και
φυτεύτηκε εκεί για να είναι μόνιμα στην
πλατεία…. αγοράστηκε από φυτώριο
στη Χαλκιδική και είναι ύψους 7 μέτρων
περίπου, βγήκε από την αρχική του θέση
με ολόκληρο του ριζικό σύστημα και τοποθετήθηκε (στις 17.11.16) στο παρτέρι με
τον απαιτούμενο τρόπο ενώ στο λάκκο
που ανοίχθηκε έγιναν εργασίες ώστε να
υπάρχει και επαρκές πότισμα και καλό
αποστραγγιστικό σύστημα… (karditsalive
18.11.16) ●●● Η μεγαλύτερη πουτίγκα
στην Καρδίτσα… το γεγονός της χρονιάς είχαμε φέτος τα Χριστούγεννα στην
πόλη της Καρδίτσας… καθώς στην Καρδίτσα με τη βοήθεια του Επιμελητηρίου,
του δήμου Καρδίτσας αλλά και της Περιφέρειας Θεσσαλίας… έγινε η μεγαλύτερη
πουτίγκα στον κόσμο με 100 μέτρα μήκος
και βάρους 2 τόνων με συνολικά 5.000
μερίδες… Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χριστουγεννιάτικο πάρκο της
«Παυσιλυπούπολης» στην Καρδίτσα στις
8 Δεκεμβρίου, με στόχο την ανάδειξη του
τοπικού γλυκού με πρώτες ύλες από τον
Νομό Καρδίτσας. Στη διαδικασία παρασκευής του γλυκού συμμετείχαν περισσότεροι από 100 ζαχαροπλάστες. Και όπως
είπαν χρειάστηκαν 500 κιλά αλεύρι, 500
κιλά ζάχαρη, 500 αυγά, 300 κιλά γάλα 50
κιλά καρύδια και άλλα μυρωδικά… Μετά
την παρασκευή του, το γλυκό κόπηκε σε
5.000 μερίδες και μοιράστηκε στους κατοίκους και τους επισκέπτες ●●● Διαγράμμιση του δρόμου Απιδιά- Μολόχα…
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα (είδαμε στις
εφημ. Καρδ. 18.11.16) από τις υπηρεσίες
της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
η διαγράμμιση του οδοστρώματος στο
δρόμο Απιδιά – Μολόχα, μια σημαντική
παρέμβαση για την ασφάλεια των μετακινήσεων των κατοίκων της περιοχής και
των διερχόμενων οδηγών… Ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας κ. Ηλ.
Ζυγούρης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες
του προς τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασ.
Τσιάκο για την υλοποίηση του έργου, καθώς και προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μηχανικού Εξοπλισμού της ΠΕ
Καρδίτσας κ. Χρ. Σέμπρο και τους υπαλλήλους του τμήματος που εργάστηκαν γι’
αυτό ●●● Συνάντηση των προέδρων
των Κοινοτήτων του Δήμου μας Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
18.11.16 στην αίθουσα της Τ.Υ.Δ.Κ.…
Παρόντες ήταν και ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης, ο
πρόεδρος της γειτονικής Μολόχας Ηλίας
Ζυγούρης, του Καροπλεσίου και των άλλων χωριών... Συζητήθηκαν θέματα τόσο
γενικής λειτουργίας των Κοινοτήτων όσο

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
– ΣΙΔΗΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

etem

ΘΩΜΑΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΗΛ. 2441 0 81016, 81009
ΚΙΝ. 6977665475, 6977600717

και προβλήματα που αφορούν την κάθε
Κοινότητα μεμονωμένα ●●● Δήμος «Μετεώρων» λέγεται πλέον ο Δήμος «Καλαμπάκας» Τρικάλων… όπως διαβάσαμε στις 22.11.16… η αρμόδια επιτροπή
ονοματοδοσίας συζήτησε την αίτηση
που είχε καταθέσει η εν λόγω δημοτική
αρχή και ενέκρινε την μετονομασία του
δήμου Καλαμπάκας σε δήμο Μετεώρων
●●● Εκδήλωση για τα 135 χρόνια από
την απελευθέρωση της Θεσσαλίας
(1881)… με πλήθος κόσμου και μεγάλη
επιτυχία έγινε στην Αθήνα την Κυριακή
27 Νοεμβρίου 2016… Διοργανωτής η
δραστήρια «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»,
δευτεροβάθμιο όργανο των Θεσσαλικών
Συλλόγων Αττικής… Στο πρόγραμμα της
εκδήλωσης περιλαμβάνονταν:… Πανηγυρική Δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίας Αικατερίνης (Πλάκας), και στη συνέχεια κατάθεση
στεφάνων στον «Άγνωστο Στρατιώτη»
στην πλατεία Συντάγματος… με την συνοδεία τιμητικού αγήματος ντυμένου με
παραδοσιακές θεσσαλικές φορεσιές…
και υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του
Δήμου Αθηναίων ●●● Επιστολή προς τον
Γ. Γ. Υποδομών και τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας για την χρηματοδότηση του
οδικού άξονα Μουζακίου - Κερασιάς με
σκοπό την ανάπτυξη των όμορων Νομών
Καρδίτσας – Τρικάλων, απέστειλαν Βουλευτές Καρδίτσας και Τρικάλων. Η επιστολή συνυπογράφεται από το σύνολο των
κυβερνητικών Βουλευτών Ν. Καρδίτσας
– Τρικάλων… Διαβάσαμε στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες (1.12.16)… και όλοι μας
ρωτάμε… (καθώς ο δρόμος αυτός είναι
ήδη άσφαλτος) ●●● Γιατί οι αξιότιμοι βουλευτές μας δεν ζητάνε να χρηματοδοτηθεί και το ένα και μοναδικό χωρίς άσφαλτο
τμήμα (Γιαννουσέϊκα - Διασταύρωση
Νεράϊδας) του σημαντικότατου οδικού
άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα…??? Μέχρι πότε θα κατεβαίνει στον
κάμπο, για να πάει στη Λίμνη Πλαστήρα,
ένας άνθρωπος που φτάνει από το Καρπενήσι με άσφαλτο μέχρι το χωριό μας
τη Νεράϊδα…??? ●●● Στο 85% έφτασε
η πρόοδος των εργασιών στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε-65…
στο τμήμα Ξυνιάδα – Τρίκαλα… ανακοίνωσε η εταιρεία που το κατασκευάζει…
όπως διαβάσαμε στα ΜΜΕ της Καρδίτσας (3.11.16) ●●● Ιατρική ενημερωτική εκδήλωση, διοργάνωσε ο Σύλλογος
Απανταχού Καρδιτσιωτών, με θέμα «Οι
καρδιοπάθειες και η πρόληψή τους τον
21ο αιώνα», την Κυριακή 20 Νοεμβρίου
2016 και ώρα 11.00’ π. μ. στην αίθουσα

εκδηλώσεων της Εταιρείας Θεσσαλικών
Μελετών στην Αθήνα (οδός Αμερικής 17,
4ος όροφος). Ομιλητής της εκδήλωσης
ήταν ο Καρδιτσιώτης Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρήστος Πίτσαβος ●●● Μπήκε ο θεμέλιος λίθος του
ιερού ναού προς τιμήν του αγίου ιερομάρτυρος Σεραφείμ στο Νεοχώρι της Λίμνης
Πλαστήρα… (διαβάσαμε στο Karditsalive
/ 19.10.16) ●●● «Πάμε Καρπενήσι στην
Ομόνοια»… Για 5 μέρες από 28.9.16
μέχρι 2.10.16 το Καρπενήσι βρίσκονταν
στην πλατεία Ομονοίας προβάλλοντας τα
τοπικά προϊόντα του και τα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής στους κατοίκους και
τους επισκέπτες της Αθήνας για την τόνωση του εσωτερικού Τουρισμού ●●● Τα χωριά της κοιλάδας του Αγραφιώτη θέλουν
οπωσδήποτε καλή οδική πρόσβαση προς
την Καρδίτσα και σε αυτό βοηθάει και η
Ευρυτανία… (όπως διαβάσαμε στα Ευρ.
Νέα / 31.8.16 / σελ. 9)… Υπογράφτηκε η
σύμβαση εκτέλεσης (8.8.16) του έργου
Βραγγιανά - Έλατος - Όρια νομού με 1,1
εκατ. ευρώ ●●● Ο δήμος Καρπενησίου,
ενέκρινε εργασίες ύψους 134.000 € και
έδωσε νέα 6μηνη παράταση ολοκλήρωσης του έργου «Φαραγγιού Τσιούκας»
μεταξύ Κλειτσού και Βράχας… (διαβάσαμε στα Ευρ. Νέα / 3.8.16 / σελ. 5) ●●●
Υπογράφθηκε η σύμβαση για την μελέτη
του οδικού άξονα Φυλακτή – Πετρίλο…
(διαβάσαμε στο Karditsalive / 18.10.16)…
το έργο είναι προϋπολογισμού 462.130
ευρώ… Πρόκειται για ένα δρόμο που
συνδέει άμεσα την περιοχή της λίμνης Ν.
Πλαστήρα με την περιοχή της Δυτικής Αργιθέας… Σχόλιο δικό μας… Μήπως πρέπει επιτέλους να γίνουν και τα περίπου 5
χλμ. στο Μοναστήρι Σπινάσας ώστε να
ολοκληρωθεί «άμεσα» και οδικός άξονας
Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα…??? ●●●
Να χρηματοδοτηθεί ο δρόμος Μουζάκι
– Λίμνη Πλαστήρα (που ήδη όλος είναι με άσφαλτο) ζητούν οι δήμαρχοι της
περιοχής (Γ. Κωτσός & Δ. Τσιαντής)…
διαβάσαμε στις εφημερίδες της Καρδίτσας (12.10.16)… Γιατί οι δήμαρχοι της
από εδώ περιοχής (Καρδίτσας & Λίμνης
Πλαστήρα) δεν ζητάνε με παρόμοιο κείμενό τους να χρηματοδοτηθεί και το μικρό
εναπομείναν τμήμα Διασταύρωση Νεράϊδας – Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου για να
ολοκληρωθεί ο σημαντικότατος οδικός
άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα…??? Γιατί δεν ζητούν να γίνει και αυτή
η σύνδεση…???

ΚΑΡΎΔΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΟΥ ΗΛΊΑ
ΧΕΙΡΟΎΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΎΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΑΘΗΝΏΝ

Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, 
Τηλ. 2441 0 20039 

Καρδίτσα
Κιν. 697 3672423

* Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Καροπλέσι και εγγονή της χωριανής μας Ευθυμίας
Ανυφαντή – Σκρέκου.

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους

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

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΚΑΙ ΜΈΛΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜΑΣ ΓΝΉΣΙΟ ΑΓΡΆΦΩΝ

Τηλ.: 2441 0 83153 

Κιν.: 697 8583915

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 Αθανασίου Βούλγαρη από το Σαραντάπορο της Τ. Κ. Νεράϊδας.
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Καλόν
είναι να
προσέχουμε…
Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας όπως:
● Να προσέχουμε πως πετάμε τα σκουπίδια μας.
● Δεν πρέπει να ρίχνουμε
στους κάδους μπάζα. Επίσης συσκευάζουμε καλά
τα σκουπίδια (δένουμε
την πλαστική σακκούλα)
και μετά την πετάμε με
προσοχή και πάντα μέσα
στον κάδο.
● Δεν πετάμε ποτέ και
τίποτα στα ρέματα του
χωριού.
Οτιδήποτε
έχουμε για πέταμα τα
βγάζουμε στο δρόμο για
να τα πάρουν.
● Να διατηρούμε καθαρό
το Νεκροταφείο. Δεν
πετάμε τα άδεια πλαστικά μπουκάλια από λάδι
στο χώρο αλλά μέσα στο
βαρέλι για να καούν. Στις
εκταφές να αφήνουμε το
χώρο όπως τον βρήκαμε
χωρίς σκουπίδια.
● Να χρησιμοποιούμε το
καρτοτηλέφωνο στην
πλατεία τακτικά για να
διατηρηθεί αλλιώς θα το
πάρουν.
● Να προσέχουμε τα
φρεάτια των ομβρίων.
Να διατηρούμε τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις μας
για Καρδίτσα να προτιμάμε το λεωφορείο
του ΚΤΕΛ. Αν θέλουμε
να διατηρηθούν τα δρομολόγια πρέπει να ανεβαινοκατεβαίνουμε στην
Καρδίτσα με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και μόνο
μ’ αυτό!
Τα παραπάνω αφορούν
όλους τους οικισμούς
μας.

Ανακοίνωση
για αιμοδοσία

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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του
Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Π ληροφορίες :
ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΆΣ.ΤΗΛΈΦΩΝΟ: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Δρόμοι προς Μοναστήρι
& προς Νεκροταφείο Νεράϊδας

O

λοι οι κάτοικοι ρωτάνε τους αρμοδίους: Πότε θα
ξεβουλώσουν τα τεχνικά στα Προσήλια του δρόμου προς Μοναστήρι Σπινάσας; Πότε θα πέσει τσιμέντο & χαλίκι στο δρόμο για Νεκροταφείο Νεράϊδας; Τα
ερωτήματα αυτά τέθηκαν (10.10.16) από τους Συλλόγους,
στο Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας, αλλά δυστυχώς απάντηση δεν είδαμε ακόμα…!!!

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας
Ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι το πρώτο στάδιο των εργασιών για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. Στις μέσα σελίδες είδατε ήδη φωτογραφίες με τα όσα έγιναν. Να συνεχίσουμε την οικονομική
βοήθειά μας ώστε να γίνει και το ταβάνι, το δάπεδο και το
τέμπλο.

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο πρόβλημα με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής
γέφυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα
τσιμεντένια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να
στηθεί! Πολλοί λένε να πάμε με προσωπική εργασία και
να τη φτιάξουμε μόνοι μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμαστε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση!
Καταλαβαίνετε;

Πότε θα έρθει Ιατρός (στρατιώτης)
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας;

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του Αγροτικού
Ιατρείου Νεράϊδας είναι να έρθει Ιατρός που να μένει σε
αυτό και να υπηρετεί εδώ την στρατιωτική του θητεία. Δεν
είναι λύση το να έρχεται ένας Ιατρός απ’ την Καρδίτσα για
2 ώρες κάθε 15 μέρες να γράφει φάρμακα και να φεύγει.
Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων και απαιτούμε από τους
εκλεγμένους μας όλων των επιπέδων να φροντίσουν, ώστε
να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας με νέο Ιατρό που να υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική του θητεία!

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά, και μέσα από την εφημερίδα μας, τον
αγαπητό μας Βάϊο Ελευθερίου, για το αμέριστο ενδιαφέρον του,
που δείχνει συνεχώς σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει στο χωριό
μας. Μέχρι σήμερα με την δική του παρέμβαση επιλύθηκαν
σημαντικά προβλήματα όπως φωτισμού, υδρεύσεως, ασφάλτου
στον κεντρικό δρόμο, καθαρισμού φρεατίων κ.λ.π.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:
Τ ΡΆ Π Ε Ζ Α Π Ε Ι ΡΑ Ι Ώ Σ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας 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 (Αθήνα).............................. τηλ.(697 3015409)
Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα).............. (697 3306500)
Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα).................................... (697 6539774)
Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)............................ (697 4085254)
Κουσάνας Γιώργος (Αθήνα)................................. (697 2287726)
Μπαλτής Γιάννης (Αθήνα).................................... (697 7033547)
Σπανού - Ανδρέου Μαρία (Αθήνα)........................ (697 9305471)
Κουσάνας Κώστας (Λαμία)................................... (697 2594310)
Σπανός Γιάννης (Αθήνα).........................................(697 3039002)
Θάνος Ι. Βαγγέλης (Νεράϊδα).................................(697 3620223)

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Μολόχας

Ο Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού, της Μολόχας
Ηλίας Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε
όλους τους συγχωριανούς του της Τοπικής Κοινότητας
Μολόχας, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες των γύρω
χωριών, καλά Χριστούγεννα και με υγεία και ευτυχία ο
Καινούργιος Χρόνος 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ
Ηλίας Ζυγούρης

Ευχές από Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της
εφημερίδας μας σε όλους καλά Χριστούγεννα και με υγεία
και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος 2017.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ευχές από Σύλλογο Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου
Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου της Τοπικής Κοινότητάς μας
Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους καλά
Χριστούγεννα και με υγεία και ευτυχία ο Καινούργιος
Χρόνος 2017.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Το τηλέφωνο του αγροφύλακα της περιοχής μας

Όποιος βλέπει ανεπιτήρητα (χωρίς τσοπάνο) βοοειδή στα
χωράφια του, ή μέσα στο χωριό τη νύχτα, ή στα γύρω απαγορευμένα για βοσκή λόγω υλοτομίας δάση, να παίρνει αμέσως
τηλέφωνο τον αρμόδιο για την περιοχή μας αγροφύλακα – δασικό, στο τηλέφωνο 697 1560912. Αν θέλουμε να λυθεί το
πρόβλημά μας πρέπει να τον ενημερώνουμε.

Κείμενα που αναφέρονται στην περίοδο
1947 – 1949, δεν θα δημοσιεύονται
στην εφημερίδα μας

Παρακαλούμε θερμά, μην στέλνετε στην εφημερίδα μας, κείμενα
που αναφέρονται στην περίοδο του εμφυλίου, γιατί δεν θα
δημοσιεύονται καθώς δημιουργούν διχόνοιες. Λάβαμε ήδη,
εντός του έτους 2016, δύο τέτοια κείμενα, που ούτε μπήκαν,
ούτε θα μπούν. Η σκοτεινή περίοδος 1947 – 1949, που χάθηκαν
άδικα 50 χωριανοί μας, δεν θα αναφερθεί ποτέ στην εφημερίδα
μας. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με τον εμφύλιο ας ψάξει με
σοβαρότητα να βρεί αποδεικτικά στοιχεία και ας τα δημοσιεύσει
ή σε βιβλίο ή στις εφημερίδες της Καρδίτσας. Η εφημερίδα μας
δεν θα αναζωπυρώσει μίση και πάθη, τα οποία ξεθύμαναν ήδη
από τη δεκαετία του 1950, που οι γονείς μας έκαναν πράξη την
συμφιλίωση. Γράψτε κείμενα για την υπόλοιπη ιστορία του χωριού
μας, στους αιώνες (εκτός των τριών αυτών χρόνων), και για τα
χίλια δυό προβλήματα του χωριού μας.

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

Π

αράπονα κάνουν πολλοί συνδρομητές μας που ενώ πλήρωσαν 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 δημοσίων 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 πηγαίνει στον παραλήπτη της. Όταν δεν λαβαίνετε την εφημερίδα να κάνετε
παράπονα στο ταχυδρομείο της περιοχής σας.

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.

