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 Γέφυρα Μέγδοβα
 Να χρηματοδοτηθεί

 Υπόμνημα 12 Συλλόγων της περιοχής μας

 Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
 Τελείωσαν οι μελέτες της 

Γέφυρας Μέγδοβα 
 Ενέργειες φορέων για 

χρηματοδότησή της

Κινητικότητα των φορέων μας είχαμε το 
χειμώνα για την χρηματοδότηση της 
Γέφυρας Μέγδοβα. Είχαμε συναντήσεις 

με πρωτοβουλία της Ε.Α.Χ. με αρμόδιους… 
Είχαμε το Υπόμνημα των Συλλόγων που 
εστάλη… και άλλα που θα διαβάσετε 
αναλυτικά στις μέσα σελίδες. Όλος ο κόσμος 
απαιτεί ένα πράγμα: να μπεί σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης η Γέφυρα, (ξεχωριστά από 
το δρόμο), και να δημοπρατηθεί τάχιστα. Ο 
παραμεγδόβιος κόσμος (και όχι μόνο) θέλει 
επικοινωνία! 

 Περισσότερα στις σελίδες 4 και 5.
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www.sarantaporo.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού μας!
Μπορείτε με ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το χωριό μας! Παρα-
καλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και νέες φωτο-
γραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

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

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

Καλή Ανάσταση

Συνάντηση με κ. Μπακογιάννη 
στην Περιφέρεια Στερεάς

Η χρηματοδότηση του τμήματος Γιαννου-
σέϊκα Καροπλεσίου – Μοναστήρι Σπινά-

σας - Διασταύρωση Νεράϊδας και η άσφαλτος 
στα 1.400 μ. μεταξύ Νεράϊδας – Τριφύλλας 
για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καρ-
πενησίου – Λίμνης Πλαστήρα και η χρημα-
τοδότηση της Γέφυρας Μέγδοβα για την 
παραμεγδόβια σύνδεση της Ε. Ο. Καρδίτσας 

– Αγρινίου, ήταν τα δύο θέματα που τέθηκαν 
στον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα 
Μπακογιάννη, ο οποίος συμφώνησε για την 
αναγκαιότητά τους και θα κάνει ότι μπορεί 
για την υλοποίησή τους. 

 Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Χρυσοθήρες έκαναν ζημιά στο 
γεφύρι μας «Τσιροπλάκι»

Στόχος χρυσοθήρων έγινε αυτό το χει-
μώνα το γεφύρι μας «Τσιροπλάκι». 

Κάποιοι (ας μη γράψουμε εδώ το επίθετο 
που τους ταιριάζει – «ζλάπια» τους χαρα-
κτηρίζουν κάποιοι) ψάχνοντας για λύρες 
χάλασαν τον τοίχο της πέρα βάσης του 
γεφυριού μας. 

 Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Όχι στην κατάργηση από το 
ΚΤΕΛ   του δρομολογίου  

της Παρασκευής

Αιφνιδιαστικά από 23.11.16 το ΚΤΕΛ Καρ-
δίτσας σταμάτησε να στέλνει λεωφορείο 

κάθε Παρασκευή μέχρι Νεράϊδα. Στέλνει πλέον 
μόνο Τετάρτη. Όλοι απαιτούμε να επανέλθει το 
δρομολόγιο της Παρασκευής αλλά και της Δευ-
τέρας που κόπηκε από το Νοέμβριο του 2011. 
Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα να πιέ-
σουν για την ανάκληση της σκληρής και άδικης 
αυτής απόφασης.

 Περισσότερα στις μέσα σελίδες. Συμβολαιογραφική Πράξη  
χωριανών μας το 1835 

Η πρώτη, και παλαιότερη χρονολογικά, Συμβολαιογραφική 
Πράξη Ευρυτάνων, που έγινε στη Λαμία (από ιδρύσεως 
Ελληνικού Κράτους), χρονολογείται στις 24 Νοεμβρίου 

1835 και την έκαναν χωριανοί μας !!! Δύο κτηνοτρόφοι, ο 
Κωνσταντίνος Θάνος και ο Γεώργιος Κύρος, κάτοικοι του 
χωριού Σπινάσα, εγγυητής ο Γιωργάκης Κατσούλης.

 Περισσότερα στη σελίδα 6.

Αίτηση ξανά στο Τοπικό Συμβού-
λιο από τους  Συλλόγους   για  

ζητήματα του χωριού μας 

Τα 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 συ-
ζητάει γι’ αυτά. Η αίτηση δόθηκε (για πρώτη 
φορά) στα μέσα Οκτωβρίου (10.10.2016) 
αλλά επειδή δεν μας δόθηκε καμία απάντη-
ση, στείλαμε για δεύτερη φορά στα μέσα 
Φεβρουαρίου (5.2.17) το ίδιο αίτημα, αλλά 
και πάλι ούτε μέχρι σήμερα πήραμε κάποια 
απάντηση. 

 Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

 Υπόμνημα όλων των Συλλόγων του τόπου μας, από τη 
Ραχούλα μέχρι τη Βίνιανη και απ’ τη Φουρνά μέχρι το Καροπλέσι, 
εστάλη στις 21.2.17 προς τους αρμοδίους, με αίτημα επιτακτικό 
να μπεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης η σημαντικότατη Γέφυρα 
Μέγδοβα του δρόμου Καρδίτσας – Αγρινίου, της οποίας οι μελέτες 
είναι έτοιμες και το έργο είναι ώριμο για δημοπράτηση.

 Όλο το Υπόμνημα στις μέσα σελίδες

Ανεπιτήρητα βοοειδή:  
μην έχουμε τα ίδια με πέρυσι…!!!

Oπως ακριβώς έγινε και πέρυσι, έτσι και φέτος, στα μέσα Δεκεμ-
βρίου μετά την θύελλα διαμαρτυριών απ’ όλους μας οι ιδιοκτήτες 

τους τα μάζεψαν…. και όλο το χειμώνα δεν υπήρχαν στο χωριό μας. 
Επειδή όμως πέρυσι τον Μάη ξαναφάνηκαν, γεγονός που εξανάγκασε 
τους χωριανούς μας να φυλάνε σκοπιά όλη νύχτα, για να γλυτώσουν 
το χορτάρι που ήθελαν να κόψουν, γι’ αυτό φωνάζουμε δυνατά… Να 
μην ξαναδούμε βοοειδή χωρίς τσοπάνο στο χωριό μας…!!! Να μαζέ-
ψει ο ιδιοκτήτης της αμέσως την γεννημένη γελάδα του στη «Λεκά-
νη»…!!!

 Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Δακράκια... τα ωραία κίτρινα λουλούδια που βγαίνουν στις κορφές των 
βουνών  μας αμέσως μόλις λιώσουν τα χιόνια... τα λουλούδια με τα 

οποία πάντα, παραδοσιακά  στο χωριό μας, στολίζουμε τον Επιτάφιο...

Οδικός άξονας Καρπενησίου 
– Λ. Πλαστήρα
 Ενέργειες φορέων για την 
ολοκλήρωσή του
 Τάχιστα να βελτιωθεί το 
τμήμα προς Μοναστήρι

● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Να πέσει σύντομα 
άσφαλτος στα 1.400 εναπομείναντα μέτρα 
για την ολοκλήρωσή του. Να καθαριστούν 
οι κατολισθήσεις που έγιναν το χειμώνα στο 
ασφαλτοστρωμένο κομμάτι. 

● Νεράϊδα – Μοναστήρι: Να συντηρηθεί – 
βελτιωθεί ο δρόμος και να ξεβουλώσουν επειγόντως 
τα τεχνικά του κατ’ αρχήν και να χρηματοδοτηθεί 
για ασφαλτόστρωση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί 
να περάσει εκεί Ι. Χ. αυτοκίνητο. Όλος ο κόσμος 
είναι εξοργισμένος. 

 Περισσότερα στις σελίδες 4 και 5.

 Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
 Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι το 
πρώτο στάδιο των εργασιών για την ανακαί-

νιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του 
χωριού μας. Να συνεχίσουμε την οικονομική βο-
ήθειά μας ώστε να γίνει και το ταβάνι, το δάπεδο 
και το τέμπλο.

 Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ο χορός του  
Σαρανταπόρου  

το καλοκαίρι 

Ο ετήσιος καλοκαιρινός χο-
ρός του Συλλόγου Σαρα-

νταπόρου και Μεγαλάκκου, φέ-
τος θα γίνει το Σάββατο 12 Αυ-
γούστου 2017, το βράδυ, στην 
πλατεία του Σαρανταπόρου. 
 Το Δ. Σ. του Συλλόγου

 Ο χορός της Νεράϊ-
δας το καλοκαίρι 

Ο ετήσιος χορός του Εξω-
ραϊστικού & Μορφωτι-

κού Συλλόγου Νεράϊδας, θα 
γίνει το καλοκαίρι, την Κυ-
ριακή 13 Αυγούστου 2017, 
το βράδυ, στην κεντρική 
πλατεία Νεράϊδας.

 Το Δ. Σ. του Συλλόγου

 Κοπή πίτας των Συλλόγων μας 
 Για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των Συλ-

λόγων των χωριών μας που έγιναν το χειμώνα 
θα διαβάσετε στη σελίδα 8.

 ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ!

Εάν δεν λάβετε την εφημερίδα τον Ιού-
νιο… να ξέρετε πως δεν θα έχει βγεί, 

επειδή δεν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο 
για την έκδοση του φύλλου ποσό χρημά-
των… γι’ αυτό όσοι ακόμα δεν έδωσαν την 
συνδρομή τους ας δώσουν χρήματα… αυτή 
τη στιγμή λείπει ένα ποσό που πρέπει να 
συγκεντρωθεί μέχρι τον Ιούνιο… βοηθήστε 
για να βγεί η εφημερίδα μας…!



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ2 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 Δεν αφήνουν στο Κύφου  
να γίνει ο παραμεγδόβιος!

Αρκετά «φαρμάκια» έχουν περάσει τα χωριά μας 
απ’ τα τσιφλίκια της περιοχής μας, που πάντα μας 
έπνιγαν, αλλά το ότι εν έτη 2017 θα εμπόδιζαν 

και την κατασκευή του παραμεγδόβιου, αυτό δεν το 
φανταζόμασταν ποτέ…!!!

 Από επίσημα χείλη, μαθαίνουμε λοιπόν τελευταία, πως 
οι τσιφλικάδες του Κύφου, αντιδρούν και δημιουργούν 
συνεχώς προσκόμματα στην πορεία του έργου. Άλλοι το 
ερμηνεύουν αυτό ότι δήθεν οι ιδιοκτήτες του θέλουν μεγάλες 
αποζημιώσεις… άλλοι πως δεν θέλουν να περάσει εκεί 
μεγάλος δρόμος για να μη βλέπει ο κόσμος πως υπάρχουν 
ακόμα στον τόπο μας τσιφλίκια «δώρα» απ’ τον Αλήπασα… 
ποιός ξέρει για ποιές εκδουλεύσεις υπέρ του…

 Λοιπόν εμείς ένα λέμε… μην ξανακούσουμε τέτοια 
κουβέντα…!!! αφήστε να περάσει ο δρόμος γιατί το ποτήρι 
θα ξεχειλίσει…!!! αρκετά υποφέραμε…!!!

 Το χρησιμότατο για πεζούς 
αυτό γεφύρι που το πήρε ο 
Μέγδοβας με τη θεομηνία της 
1.2.15 πρέπει με κάποιο τρόπο 
οπωσδήποτε να ξαναγίνει. Τώρα 
που μπήκε ο Δήμος και ο Νομός 
μας σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης να φροντίσουν να γίνει 
αλλιώς να πάρουμε πρωτοβουλία 
μόνοι μας να το ξαναφτιάξουμε. 
Έγινε και σχετικό ερώτημα προς 
το Τοπικό Συμβούλιο (10.10.16 και 
5.2.17 αλλά ακόμα απάντηση δεν 
ήρθε) ως εξής: 4) Γεφύρι Σωτήρος: 
Ως γνωστόν με την θεομηνία της 
1.2.2015 χάλασε το χρησιμότατο 
γεφύρι «Σωτήρος». Ήταν το 
ένα και μοναδικό στο μήκος 
του Μέγδοβα από Καροπλέσι 
μέχρι Βίνιανη και όλοι ζητάνε να 

ξαναγίνει. Ποιές συγκεκριμένες 
ενέργειες και πότε κάνατε για να 
ξαναγίνει το χρησιμότατο αυτό 
γεφύρι για πεζούς; Αν δεν κάνατε 
ενέργειες μέχρι τώρα, τί έχετε 
προγραμματίσει να κάνετε; Και 
πότε; Υ.Γ. Ως γνωστόν επίσης 
ο Νομός μας (ο Δήμος μας και 
φυσικά και η Κοινότητά μας) είναι 
ήδη για ένα μήνα (από 7.1.2017 
έως 7.2.2017) σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης. Εσείς ζητήσατε 
εγγράφως ώστε να μπει και αυτό 
στο πρόγραμμα αποκατάστασης 
ζημιών (της Κοινότητάς μας, του 
Δήμου μας, του Νομού μας), και 
να ξαναγίνει; Ζητήθηκε αυτό 
εγγράφως…??? Άν ναί… πότε και 
με ποιό έγγραφο…??? Άν όχι… 
Γιατί…???

 Όλοι ζητάνε να ξαναγίνει  
το γεφύρι Σωτήρος

Η Λαμπρή
Να ᾽την η Λαμπρή με τα λουλούδια
κόψετε, παιδιά, την πασχαλιά
κι όλα με χαρές και με τραγούδια
τρέξετε ν᾽ αλλάξωμε φιλιά.
 
Σήμαντρα γλυκά βαρούν ακόμα
και μοσχοβολούν οι εκκλησιές
μόσχος τα φιλιά στο κάθε στόμα
τα φιλιά της άνοιξης δροσιές.
 
Πάμε να στρωθούμε στο χορτάρι
και τ᾽ αρνί μας ψήνεται σιγά.
Και με της Ανάστασης τη χάρη
φέρτε να τσουγκρίσουμε τ᾽ αυγά.
Στέλιος Σπεράντζας

Τα χωριά που ερημώνουν 
Οι άνθρωποι που αξίζανε χαθήκανε στο χώμα. 
Μείνανε η άπληστοι για να μας κυνηγάνε 
Τα λόγια είναι άσχημα γι’ αυτό η καρδιά πονάει. 
Πώς να αντέξει η ψυχή την τόση αδικία,
ένα χωριό ολόκληρο θεριώνει με μανία. 

Οι άνθρωποι αλλάξανε γινήκανε θηρία! 
Ο πόλεμος είναι άνισος. Με τί άραγε να τα βάλεις? 
Το ψέμα, το άδικο ή την υποκρισία? 
Υπάρχει καμία απάντηση σ’ αυτή την ιστορία? 

Εδώ όλα θα μείνουμε δεν θα έχουν καμία αξία. 
Ένα μακρύ χαμόγελο και πίσω κοροϊδία.
Ένας είναι ό Κριτής και όλους θα μας κρίνει 
Ανάλογα τα έργα μας και όχι την κακιωσίνη.
Σπυριδούλα Βούλγαρη

Η Ανάσταση
H Aνάσταση. Kαι γέμισε χαρά,
λουλούδισε η ψυχή μου σαν το κρίνο.
Kι ανοίγω της λαχτάρας τα φτερά,
ψηλά μες στης αυγής τα φωτερά
γαλάζιο ένα αστροφώς κι εγώ να γίνω.
 
Aνάσταση. Tα σήμαντρα χτυπούν.
Όλα τα δένδρα ανθίζουν πέρα ως πέρα.
Στον κόσμο αυτό ας μάθουν ν’ αγαπούν
όσοι το μίσος έσπειραν κι ας πουν
«Xριστός Aνέστη ετούτη την ημέρα».
Στέλιος Σπεράντζας

Τό Θεοτοκίον τῶν στιχηρῶν τοῦ Πάσχα 
Καὶ νῦν… / ἦχος πλ. α’ 
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ  
λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ 
ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν 
ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς. 
Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, 
καὶ οὕτω βοήσωμεν΄ Χριστὸς ἀνέστη 
ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, 
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν  
χαρισάμενος.

Ἐγκώμια, Στάσις Τρίτη 
Ἠχος γ’ 
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, 
προσφέρουσι Χριστέ μου.
Ἔρραναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, 
λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι.
Ὧ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, 
ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;

Ἐξαποστειλάριον Μεγάλης Εβδομάδας 
Ψαλλόμενον ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους 
Ἦχος γ’, Αὐτόμελον, 
Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, Σωτήρ μου 
κεκοσμημένον, καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, 
ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, λάμπρυνόν μου 
τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καὶ 
σῶσόν με.

Τροπάριον τοῦ Νυμφίου  
Ἦχος πλ. δ’  
Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ 
τῆς νυκτός, καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, 
ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δὲ 
πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε 
οὖν ψυχή μου, μὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθής, 
ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καὶ τῆς 
βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλὰ ἀνάνη-
ψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος 
εἶ ὁ Θεός, διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον 
ἡμᾶς.

Παλιά φωτογραφία
Έτος 1955... Πάσχα 
του 1955 στη 
Νεράϊδα... μπροστά 
στην εκκλησία μας... 
τον Αγ. Γεώργιο 
Νεράϊδας... στη 
δυτική πλευρά 
όπου σήμερα είναι 
το καμπαναριό... 
χωριανοί μας 
χορεύουν... μεταξύ 
αυτών... Γιώργος 
Βούλγαρης (του 
παπα-Λία)... 
Φώτης Μπαλτής... 
Σπύρος Μπαλτής... 
Κωσταντής Θάνος... 
Γιώργος Λυρίτσης... η φωτό γράφει πίσω... «Για ενθύμιον από το φετεινό 
Πάσχα του 1955... μπροστά στην εκκλησία... βγάζουμε αυτή την φωτογραφία... 
Σπύρος Μπαλτής... / Έλαβον την αγαπητήν φωτογραφίαν του αδελφού μου 
και η χαρά μου είναι αφάνταστη... Βάϊος Μπαλτής στρατιώτης Άνω Βροντού 
Σερρών... τη 10.7.1955»... 
(Η Φωτό είναι από την Ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / 
Φάκελος 19 / αυξ. Αριθ. 14 από 100).

Ελένη Β. Σδράκα 
ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΠΑΘΌΛΌΓΌΣ 
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). 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Στρατιωτικός Ιατρός 

Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

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

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

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

Κιν. : 694 4771555 Email: k_katsoulis@yahoo.com 

* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.

Κτηνοτροφικά & Τυροκομικά  
προϊόντα 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν. ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ  (κτηνοτρόφος)
Τηλ. 697 3501191 



 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Κλεονίκη (Νίκη) και ο Μιχά-

λης Κατσούλης, γιός της Τασίας και 
του Νίκου Κ. Κατσούλη (εγγονός των 
αείμνηστων Αγαπούλας και Κώστα Ν. 
Κατσούλη), απέκτησαν κοριτσάκι, 
την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, στο 
Κορωπί Αττικής όπου και διαμένουν.

● Η Βασιλική και ο Κώστας Κα-
στρίτσης, γυιός της Βασιλικής και 
του αείμνηστου Τρύφωνα Καστρίτση, 
απέκτησαν κοριτσάκι (το τρίτο τους 
παιδί μετά τα δίδυμα αγοράκια), την 
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, στον 
Ωρωπό Αττικής όπου διαμένουν.

 ● Ο Γιάννης και η Βασιλική 
Καραμέτου – Ντζιφέρη, κόρη της 
Ευφροσύνης και του Χρήστου Καρα-
μέτου (εγγονή των αείμνηστων Περ-
σεφόνης και Γεωργίου Καραμέτου), 
απέκτησαν αγοράκι, την Τετάρτη 18 
Ιανουαρίου 2017, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν.

 Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

 ΓΑΜΟΙ
 ● Ο Νικόλαος Σκούρος, γιός 

του Δημητρίου και της Βασιλικής 
Βούλγαρη – Σκούρου, (εγγονός της 

Βιργινίας και του αείμνηστου Γιώρ-
γου Βούλγαρη), και η Γεωργία Μα-
ραθωνίτη από τη Χαλκίδα, παντρεύ-
τηκαν το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 
2016, στη Χαλκίδα.

Ευχόμαστε να ζήσουν.

 ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε ο Λουκάς Σπινάσας, 

σύζυγος της Δέσποινας, πατέρας της 
Ελένης «Λένας», γιός των αείμνη-
στων Ελένης και Γιάννη Σπινάσα και 
αδελφός των επίσης αείμνηστων Μα-
ρίας, της Αρμενής, του Δημήτρη, του 
Γιώργου και του Ηλία, την Τετάρτη 7 
Δεκεμβρίου 2016, σε ηλικία 98 ετών, 
(γεννηθείς το 1919), στην Καβάλα 
όπου διέμενε και έγινε η κηδεία την 
επομένη. 

● Πέθανε ο Παναγιώτης «Πά-
νος» Σπανός, σύζυγος της Βασιλικής, 
(γιός των αείμνηστων Βασιλικής και 
Ηλία Σπανού), και πατέρας του Ηλία, 
της Παναγιώτας, της Γρηγορίας και 
της αείμνηστης Φωτεινής, (αδελφός 
του μακαρίτη Αλέκου και της Μα-

ρουσιάνας), σε ηλικία 91 ετών, την 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016, και η 
κηδεία έγινε στο Σαραντάπορο της Τ. 
Κ. Νεράϊδας την επομένη. 

● Πέθανε ο παπα-Βαγγέλης 
Γιαννουσάς, σύζυγος της Ολυμπί-
ας και πατέρας του Δημήτρη, της 
Αγορής, της Άννας – Μαρίας, της 
Ελισάβετ και της Αθανασίας, την Κυ-
ριακή 25 Δεκεμβρίου 2016, (ανήμερα 
Χριστουγέννων), σε ηλικία 77 ετών, 
στα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου όπου 
ήταν ιερέας για 40 χρόνια και έγινε η 
κηδεία του την επομένη. Ετάφη στο 
προαύλιο του Αγ. Παντελεήμονα. 

● Πέθανε ο Θανάσης Κατσού-
λης, σύζυγος της αείμνηστης Ανθού-
λας, (γιός των αείμνηστων Παναγιώ-
τας και Ηλία Α. Κατσούλη «Νασια-
ρολία»), και πατέρας του Ηλία και 
της Τούλας (Παναγιώτας), την Κυ-
ριακή 29 Ιανουαρίου 2017, σε ηλικία 
95 ετών (γεννηθείς το 1922), στη 
Λαμία όπου έγινε και η κηδεία την 
επομένη. 

● Πέθανε ο Δημήτριος Μαργα-

ρίτης, σύζυγος της Γεωργίας, (γιός 
των αείμνηστων Ελένης και Κών/
νου Μαργαρίτη), και πατέρας της 
Άρτεμης και του Κώστα, την Κυρια-
κή 5 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλικία 84 
ετών (γεννηθείς το 1933), στην Αθή-
να και η κηδεία έγινε την επομένη 
στη Νεράϊδα.

● Πέθανε η Ελένη Σπανού, σύ-
ζυγος του αείμνηστου Αλέκου Σπα-
νού, και μητέρα του Χρυσόστομου, 
του Νίκου, του Χρήστου, του Ηλία, 
της Βασιλικής, του Σωτήρη και της 
Ευαγγελίας, σε ηλικία 80 ετών (γεν-
νηθείσα το 1937), την Τετάρτη 22 Φε-
βρουαρίου 2017, στα Σαραντάπορα 
της Τ. Κ. Νεράϊδας, όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη. 

Θερμά Συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
 Η Βασιλική Μαργαρίτη, κόρη του 
Παναγιώτη Μαργαρίτη και της Γεωρ-
γίας Καραγιανοπούλου, (εγγονή του 
Δημητρίου Μαργαρίτη και της Βασι-
λικής Αυφαντή), πέτυχε στο Τμήμα 
Ψυχολογίας του Παντείου Πανε-
πιστημίου Αθηνών.
 Θερμά συγχαρητήρια.
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

 Ο Βαγγέλης 
Καραβάνας του 
Γεωργίου, που έχει 
στην Ηλιούπολη (επί 
των οδών Σπ. Μήλιου & 
Περικλέους) κατάστημα 
με κρασιά που ο ίδιος 
παράγει στα αμπέλια του 
στο Βελέσι, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ 
(αρ. απόδ. 1090), για 
την συνέχιση έκδοσης 
της εφημερίδας μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων».
 Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
 Ο Τρύφωνας Μονάντερος, έκανε Δωρεά ποσού 150 
ευρώ, για τις ανάγκες όλων των εκκλησιών του χωριού 
μας, της Νεράϊδας.
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας τον ευχαριστεί 
θερμά. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Κ. ΣΠΙΝΑΣΑ 

 Ο Θεόδωρος Σπινάσας, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ (αρ. απόδ. 81), εις μνήμην της θείας του 
Βασιλικής Κ. Σπινάσα, για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών Νεράϊδας.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  
ΕΛΕΝΗΣ ΑΛ. ΣΠΑΝΟΥ

Ο Χρυσόστομος Σπανός, προσέφερε το ποσό των 20 
ευρώ (αριθ. απόδ. 1091) για την εφημερίδα μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην της 
μητέρας του Ελένης Αλ. Σπανού.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  
ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

 Ο Κώστας Κουσάνας και η σύζυγός του Σαββούλα, 
προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 74), εις 
μνήμην των Γονέων τους και αδελφών τους, για την 
ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας. (*** Ορθή 
επανάληψη προηγουμένου).
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ  
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

 Η Χρυσούλα Κουτσιούμπα, από τη Λαμία, έκανε Δωρεά 
ποσού 100 ευρώ, στην εκκλησία του χωριού μας, τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο την ευχαριστεί θερμά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

 Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ 
(αρ. απόδ. 82), εις μνήμην του Δημητρίου Κ. Μαργαρίτη, 
για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα 
Κοινωνικά από 10 
Μαρτίου 2017 και μετά 
θα δημοσιευτούν στο 
επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας που 
θα κυκλοφορήσει το 
καλοκαίρι.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

 Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνωστών 
μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος από 
τη γειτονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε το 
ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 017), στον Σύλλογο 
Αποδήμων Νεράϊδας.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΤΑ «PALMIE BISTRO» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
 Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνωστών 
μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος από 
τη γειτονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε το 
ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 876), για την Εφημερίδα 
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων». 
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης) ..........................ΕΥΡΩ
1 Αυφαντής Νικόλαος από Αγ. Παρασκευή Λαμίας (1109) ............................... 20
2 Αυγέρης Γεώργιος του Αντωνίου (λογ. τράπ. 5.12.16) ................................... 20
3 Βασιλάκης Κων/νος του Στέλιου (1459) ........................................................ 10
4 Βούλγαρη - Δημητροπούλου Μάρθα από Κλειτσό (1111) .............................. 20
5 Γάκης Δημήτριος (Τάκης) του Κων. (1462) .................................................... 20
6 Γεωργίου Ελπίδα από Μαυρομμάτα (Ν. Κόσμο) (1083) ................................. 20
7 Δήμου Γεωργία (1463) .................................................................................. 20
8 Ζήσης Δημήτριος του Νικ. από Βύρωνα (λογ. τράπ. 9.1.17) ........................... 20
9 Θώμος Γεώργιος από Λαμία (1110) ............................................................... 50
10 Καραβάνα Ελισάβετ του Δημ. (1089) ............................................................ 20
11 Καραβάνα Φωτεινή του Νικ. (λογ. τράπ. 13.12.16) ........................................ 20
12 Καραβάνας Ευάγγελος του Γεωργίου (1090) ................................................. 50
13 Καραμέτος Βασίλειος του Γεω. (λογ. τράπ. 22.11.16)..................................... 20
14 Καραμέτος Δημήτριος από Αγ. Κων/νο (λογ. τράπ. 2.12.16) .......................... 15
15 Καραμέτος Ιωάννης από Αγ. Κων/νο (λογ. τράπ. 2.12.16) .............................. 15
16 Καραμέτος Παντελής από Αγ. Κων/νο (λογ. τράπ. 2.12.16) ............................ 15
17 Καραμέτος Σεραφείμ του Χρήστου (λογ. τράπ. 19.1.17) ................................ 20
18 Καραμέτος Χρήστος του Γεω & Περσ. (λογ. τράπ. 7.2.17) .............................. 20
19 Καραμέτου - Βαλεργάκη Γλυκερία (λογ. τράπ. 13.2.17) ................................ 50
20 Καραμέτου - Λούτα Περσεφόνη του Χρήστου (λογ. τράπ. 7.2.17)  ................. 20
21 Καραμέτου - Μακρή Ζωή (1084) .................................................................. 20
22 Καραμέτου - Ντζιφέρη Βασιλική του Χρήστου (λογ. τράπ. 7.2.17) ................ 20
23 Καραμέτου Μαρία του Γεω. από Βόλο (λογ. τράπ. 30.12.16) .......................... 10
24 Κάρμα Βούλα (λογ. τράπ. 9.2.17) .................................................................. 20
25 Κατσούλη - Μύταρου Βασιλική του Λάμπρου (1086) .................................... 20
26 Κατσούλη Κατίνα του Λάμπρου (1085).......................................................... 20
27 Κατσούλης Κων/νος του Λάμπρου (1087) ..................................................... 20
28 Καφαντάρη - Κριαρά Ελένη (λογ. τράπ. 14.12.16) ......................................... 20
29 Κόκκινος Νικόλαος του Θωμά (1082) ............................................................ 10
30 Λιάπης Γεώργιος (λογ. τράπ. 13.12.16) ......................................................... 25
31 Μακρής Νικόλαος του Χρήστου (1461) ......................................................... 15
32 Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (878) ......................................................... 20
33 Μονάντερος Τρύφωνας του Γεω. (λογ. τράπ. 23.2.17) ................................... 30
34 Μπαρμπουνάκης Γεώργιος Πρόεδρος Συλλ. Μολόχας (1088) ........................ 20
35 Μπελίτσας Αθανάσιος (λογ. τράπ. 13.12.16) ................................................. 25
36 Νάπας Κων/νος του Γεωργίου (1460) ............................................................ 10
37 Ρέκκα - Τζανάκου Νίκη Πρόεδρος Συλλ. Μαυρομμάτας (879) ....................... 20
38 Σπανός Γεώργιος του Ευαγγ. από Σάμο (1253) .............................................. 50
39 Σπανού - Κωνσταντίνου Ζωή του Δημ. (877) ................................................. 20
40 Σπανού - Σταθούλια Σωτηρία του Κων. (λογ. τράπ. 30.12.16)........................ 50
41 Σπανού - Χαλάτση Βάσιω του Κων. (λογ. τράπ. 30.12.16) .............................. 50
42 Σπινάσας Απόστολος από Αταλάντη (λογ. τράπ. 6.3.17) ................................ 20 
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

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



Ουσιαστική συνάντηση, με 
πρωτοβουλία της Ένωσης 
Αγραφιώτικων Χωριών 

πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 
Τετάρτης (21.12.16), στη Λαμία, 
με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδος κ. Κων/νο Μπακογιάννη και 
τους κ. κ. Καπράνα Απόστολο Αντι-
δήμαρχο έργων του Δήμου Καρδί-
τσας, τους π. Δημάρχους Αγράφων 
και Φουρνά, Ευάγγελο Κατσιφό 
και Ηλία Παπουτσόπουλο, του Βα-
σίλη Τσαντήλα π. Δήμαρχο Ιτάμου 
και Προέδρου της Ένωσης, καθώς 
και των Κων/νου Κουσάνα, εκπρο-
σώπου του Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου Νεράϊδας και 
του Δ/ντή του Γραφείου του Περι-
φερειάρχη κ. Ευάγγελου Βλάχου. 
 Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν, η 
προώθηση των μελετών και χρημα-
τοδοτήσεις για την αποπεράτωση του 
εναπομείναντος οδικού τμήματος 
(12 χιλιομ.) ΝΕΡΑΪΔΑ – ΓΕΦΥΡΑ 
ΜΕΓΔΟΒΑ – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ του 
οδικού άξονα, όραμα του Χαρίλαου 
Τρικούπη ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ. 
 Μετά την έγκυρη αλληλοενημέρωση 

και τις επικοινωνίες με τα μελετητι-
κά γραφεία, η εικόνα έχει ως εξής: 
 Α΄/ Ε. Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ  
 1ον. Το τμήμα Μαυρομμάτα – Γέφυ-
ρα Μέγδοβα που ανήκει στην Περι-
φέρεια Στερεάς, περατώνεται η μελέ-
τη χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες. 
 2ον. Για την γέφυρα ΜΕΓΔΟΒΑ, 
υπάρχει πλήρης μελέτη στην Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας προϋπολογισμού 3 
εκατομ. ευρώ για την κατασκευή της 
με δύο χιλιομ. δρόμου πρόσβασης. 

 3ον. Για το τμήμα Νεράϊδα – Γέ-
φυρα Μέγδοβα (7 χιλιομ.) ευθύνης 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την 
παράδοση της μελέτης χρειάζονται : 
 α) Πίστωση 190.000 ευρώ για 
περιβαλλοντική μελέτη και 
 β) Πίστωση περίπου 
500.000 ευρώ για γεωτρή-
σεις και εδαφολογικές μελέτες. 
 Β΄/ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
 1ον. Επικαιροποίηση τιμών της 

μελέτης ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ – ΓΕ-
ΦΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΙΤΗ (μή-
κους 4 χιλιομ.) που είχε συντάξει ο 
Δήμος Ιτάμου και παρέδωσε στην 
Νομαρχιακή Τοπική Αυτ/ση Καρ-
δίτσας το 2008 και χρηματοδότηση 
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
 2ον. Σύνταξη μελέτης (200 μ.) από 
ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΙΤΗ έως 
σύνδεση με Επαρχιακή οδό Νεράϊδας. 
 3ον. Χρηματοδότηση εναπο-
μείναντος τμήματος 1,5 χιλιομ. 
από Νεράϊδα προς όρια νο-
μών Καρδίτσας – Ευρυτανίας. 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δος κ. Κων/νος Μπακογιάννης, με 
δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι είναι 
προτεραιότητα η οδική σύνδεση 
Καρδίτσας – Αγρινίου που συνδέ-

ει τρείς Περιφέρειες, Νομούς και 
Δήμους, τρεις λίμνες και τα λιμά-
νια Βόλου – Αστακού και σε συ-
νεργασία με τον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας κ. Κων/νο Αγοραστό θα 
εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδό-
τησης της γέφυρας στον Μέγδοβα.  
 Η οδική σύνδεση Καρπενησίου με 
λίμνη Πλαστήρα, αυξάνει το του-
ριστικό ρεύμα και επικοινωνία δύο 
σημαντικών προορισμών και δίνει 
επέκταση σε Μουζάκι – Περτούλι – 
Μετέωρα.
 Σημείωση: Παρόμοιο κείμενο με 
αυτό δημοσιεύτηκε στην γειτονική 
εφημερίδα «Τα Νέα του Κλειτσού» (φ. 
68 / Δεκέμβριος 2016 / σελ. 8) από τον 
πρώην Δήμαρχο Φουρνάς Ηλία Πα-
πουτσόπουλο, και τον ευχαριστούμε. 
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Το χειμώνα έγιναν κάποιες 
ενέργειες για τα ζητήματα 
αυτά, και τις αναφέρουμε, 

ευχαριστώντας θερμά όσους πή-
ραν την πρωτοβουλία αλλά και 
τους συμμετέχοντες.

 ● Συνάντηση με τον Περι-
φερειάρχη Στερεάς Κώστα Μπα-
κογιάννη, έγινε στη Λαμία, την 
Τετάρτη 21.12.16, με πρωτοβου-
λία του προέδρου της Ένω-
σης Αγραφιώτικων Χωριών 
(Ε.Α.Χ.) Νομού Καρδίτσας, 
του Βασίλη Τσαντήλα και 
συμμετείχαν νύν και πρώην 
αυτοδιοικητικοί, εκπρόσω-
πος (Δ/ντής του Γραφείου) 
του Περιφερειάρχη Θεσσα-
λίας και εκ-
π ρ ό σ ω π ο ς 
του Συλ-
λόγου μας. 
Τους ευχα-
ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
όλους θερμά ζη-
τώντας ταυτόχρονα αυτή η κίνηση 
να έχει συνέχεια. Αναλυτικά για τη 
συνάντηση αυτή σε άλλο ξεχω-
ριστό κείμενο. 

 ● Επίσκεψη Σπίρ-
τζη στην Καρδίτσα την 
Κυριακή 29.1.17. Ο 
Υπουργός Έργων επισκέ-
φθηκε τον Νομό μας, πε-
ρισσότερο για τον Ε-65 
αλλά σε συναντήσεις που έγιναν 
τέθηκαν και αυτά τα θέματα, όπως 
μας είπε πρώην αυτοδιοικητικός… 
«…προτάθηκαν και τα θέματα αυτά 
σε κλειστή συνάντηση με τον κ. 
Υπουργό… εκτιμώ ότι θα κάνει κάτι 
ιδίως για τη Γέφυρα αλλά είναι κα-
θαρά θέμα Περιφέρειας… κατά την 
άποψή μου η Γέφυρα σε αυτή τη 
φάση, σε αυτή την περίοδο, μπορεί 
άνετα να γίνει, και πρέπει να γίνει 
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας… 
πρέπει όμως να την ζητήσουν και να 
πιέσουν όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι παράγοντες…».

 ● Δημοσίευμα Γιάννη Κολλά-
του την Κυριακή 29.1.17. Ο γνωστός 
σε όλους μας από τις θεσσαλικές τη-

λεοράσεις και 
ε φ η μ ε -

ρ ί δ ε ς 

μεγάλος δημοσιογράφος έγραψε 
άρθρο στον «Ν. Α.» τονίζοντας πως 
(εκτός του Ε-65) ο δρόμος Καρδί-
τσας – Αγρινίου θα κάνει την Καρδί-
τσα σταυροδρόμι, κόμβο, και τουρι-
στικό προορισμό υψηλής στάθμης. 
Τον ευχαριστούμε θερμά. Αναλυτικά 
όλο το άρθρο σε άλλο κείμενο. 

 ● Συνάντηση της Ε.Α.Χ. με τον 
Δήμαρχο Καρδίτσας την Τετάρτη 
8.2.17, όπου τέθηκαν αυτά τα ζητή-
ματα. Η συνάντηση έγινε με πρω-
τοβουλία του Προέδρου της Ε.Α.Χ. 
Βασίλη Τσαντήλα και τον ευχαρι-
στούμε. Παρόν ήταν και Μέλος του 

Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Αναλυτικά 
για τη συνάντηση αυτή σε άλλο ξε-
χωριστό κείμενο.

 ● Υπόμνημα για 
την χρηματοδότηση 
της Γέφυρας Μέγδο-
βα έστειλαν την Τρί-
τη 21.2.17, δώδεκα 

(12) Σύλλογοι χωριών 
της περιοχής μας. Τους 

ευχαριστούμε θερμά. 
Αναλυτικά για το Υπόμνη-

μα αυτό σε άλλο ξεχωριστό 
κείμενο.

 ● Συνάντηση της Ε.Α.Χ. 
με τον πρώην υπουργό, βου-
λευτή του νομού μας και Γεν. 

Γραμματέα του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης Κώστα Τσιάρα, το 
Σάββατο 11.3.17, όπου 
τέθηκαν αυτά τα ζη-
τήματα. Η συνάντηση 

έγινε με πρωτοβου-
λία του Προέδρου της 

Ε.Α.Χ. Βασίλη Τσα-
ντήλα και τον ευχαρι-
στούμε. Παρόν ήταν 

και ο χωριανός μας 
ιατρός Νίκος Κατσού-
λης. Αναλυτικά για 

τη συνάντηση αυτή σε 
άλλο ξεχωριστό κείμενο.

● Αίτηση των Συλλόγων 
του χωριού μας προς την Κοινό-
τητά μας εστάλη την Κυριακή 

5.2.17 (για δεύτερη φορά) ώστε να 
πάρει μια απόφαση για αυτά (μαζί 
με άλλα θέματα) και το Τοπικό Συμ-
βούλιο Νεράϊδας. 

 ● Για την αναγκαιότητα ασφαλ-
τόστρωσης των 1.400 μ. του κομ-
ματιού Νεράϊδα – Τριφύλλα και 
για την αναγκαιότητα βελτίωσης το 
ταχύτερο του δρόμου Διασταύρωση 
Νεράϊδας – Γιαννουσέϊκα Καροπλε-
σίου και της χρηματοδότησής του 
για ασφαλτόστρωση, θα διαβάσετε 
σε ξεχωριστό κείμενο. 

 Αυτά είναι που θα βρείτε στη 
συνέχεια σε ξεχωριστά κείμενα. 

Οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα  
και Γέφυρα Μέγδοβα του Παραμεγδόβιου 

Χάρτης που δείχνει την σημαντικότητα του οδικού τμήματος 
Νεράϊδα – Τριφύλλα (αλλά και Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση  

Νεράϊδας) για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καρπενησίου – 
Λίμνης Πλαστήρα.

 Οδικός άξονας Καρπενησίου – 
Λίμνης Πλαστήρα 

Όπως αναλυτικά γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο, με την 
ασφαλτόστρωση που έγινε το φθινόπωρο στο τμήμα Νεράϊδα 
– Τριφύλλα, πλέον στην διαδρομή από την Καρδίτσα μέχρι το 

Καρπενήσι μέσω Νεράϊδας, από τα 80.000 μέτρα έμειναν χωρίς άσφαλτο 
μόνο τα 1.400 μέτρα…!!! Τάχιστα λοιπόν φέτος το καλοκαίρι πρέπει να 
πέσει άσφαλτος και σε αυτά τα λίγα μέτρα. 

 Στο τμήμα 
Νεράϊδα – 
Τ ρ ι φ ύ λ λ α 
με τη δυνατή 
βροχή την 
Κ υ ρ ι α κ ή 
19.2.17 έγιναν 
καταπτώσεις 
στους όχτους 
πάνω απ’ το 
χωριό μας… 
τόσο στου 
«Κουτσοχέρ» 
(σε μεγάλο 
μήκος από τη 
ράχη μέχρι 
τα σπίτια)… 
όσο και στη 
«Χούνη» (πάλι 
σε μεγάλο 
μήκος από τα «Κτσέϊκα» μέχρι του «Κουκουτάκι»)… τα μπάζα αυτά 
πρέπει να φορτωθούν σε φορτηγά για να φύγουν από εκεί… και να 
ανοίξει η δεύτερη λωρίδα που την έχουν κλείσει… ο δρόμος πρέπει 
τάχιστα να καθαριστεί σε όλο το πλάτος του για να λειτουργεί το ρείθρο 
του… μέχρι τις 13.3.17 δεν άνοιξε…

 Ο δρόμος αυτός έχει πολύ κίνηση καθώς, εκτός των επισκεπτών, 
οι κάτοικοι του γειτονικού μας χωριού του Κλειτσού Ευρυτανίας τον 
χρησιμοποιούν στις μετακινήσεις τους για Καρδίτσα. Να αναφέρουμε 
επίσης πως ο δάσκαλος του μοναδικού Δημοτικού Σχολείου της 
περιοχής μας του Μεσοχωρίου Κλειτσού ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα 
στην Καρδίτσα από αυτό το δρόμο. 

 Τα εκχιονιστικά της Νομαρχίας Καρδίτσας όλο το χειμώνα δεν 
σταματούσαν πλέον στη Νεράϊδα αλλά συνέχιζαν μέχρι την Τριφύλλα 
και ο δρόμος ήταν πάντα ανοιχτός. 

 Όλος ο κόσμος ανυπομονεί να πέσει άσφαλτος σύντομα και σε αυτά 
τα λίγα μέτρα που απόμειναν.

 Στο τμήμα από Νεράϊδα προς Μοναστήρι, η κατάσταση είναι 
απελπιστική. Ο δρόμος είναι εντελώς ασυντήρητος. Τα βουλωμένα 
τεχνικά στα Προσήλια όλοι ζητάνε να ξεβουλώσουν τάχιστα. Στο 
Κατνόρεμα να γίνει κάποια παρέμβαση ώστε να μην μπαίνει με 
κάθε βροχή μέσα στο δρόμο όλο το ρέμα και να τον κλείνει εκεί. Στα 
νεροφαγώματα να πέσει χαλίκι. Ο δρόμος αυτός χρησιμοποιείται πέραν 
από επισκέπτες, και κατοίκους των χωριών μας, και από τον (ένα και 
μοναδικό το χειμώνα) ψάλτη των ενοριών μας, που μένει μόνιμα στο 
Μοναστήρι και κάθε Κυριακή πρέπει να έρχεται στις εκκλησίες των 
χωριών μας. 

 Για το συνολικό εναπομείναν τμήμα Διασταύρωση Νεράϊδας - 
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου, του οδικού άξονα Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα, που πρέπει να χρηματοδοτηθεί η δεύτερη φάση του για 
ασφαλτόστρωση, έγιναν και γίνονται ενέργειες συνέχεια τις οποίες θα 
διαβάσετε σε άλλα κείμενα. 
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 Σημαντικές οι οδικές συνδέσεις για τον κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΡΠΕΝΗ-
ΣΙΟΥ - Προτεραιότητα η γέφυρα στον Μέγδοβα

Οι συμμετέχοντες στη σημαντικότατη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
κ. Κώστα Μπακογιάννη

Χάρτης που δείχνει τα 1.400 μέτρα που έμειναν ακόμα χωρίς 
άσφαλτο (θέση 1 έως 2) και τα  4.600 μ. που έπεσε άσφαλτος  

(θέση 0 έως 1) στο οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα.

Χάρτης που δείχνει, από κοντά, ό,τι είναι ακόμα σήμερα χωρίς άσφαλτο, στον οδικό 
άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα.
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Υπόμνημα όλων των Συλ-
λόγων του τόπου μας, από 

τη Ραχούλα μέχρι τη Βίνιανη 
και απ’ τη Φουρνά μέχρι το 
Καροπλέσι, εστάλη στις 21.2.17 
προς τους αρμοδίους, με αίτημα 
επιτακτικό να μπεί σε πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης η σημαντι-
κότατη Γέφυρα Μέγδοβα του 
δρόμου Καρδίτσας – Αγρινίου, 
της οποίας οι μελέτες είναι 
έτοιμες και το έργο είναι ώριμο 
για δημοπράτηση.

 Το υπόμνημα υπέγραψαν, και 

τους ευχαριστούμε όλοι θερμά, 
δώδεκα (12) Σύλλογοι της περιο-
χής μας οι εξής: Νεράϊδας (Εξω-
ραϊστικός & Μορφωτικός), Νερά-
ϊδας (Αποδήμων), Μαυρομμάτας 
(Ευρυτανίας), Βίνιανης (Ευρυ-
τανίας), Χρύσου (Ευρυτανίας), 
Βράχας (Ευρυτανίας), Μολόχας 
(Καρδίτσας), Σαρανταπόρου 
(Αποδήμων), Αμαράντου (Καρδί-
τσας), Καροπλεσίου (Καρδίτσας), 
Ραχούλας (Καρδίτσας) και Φουρ-
νάς (Ευρυτανίας). 

 Το Υπόμνημα εστάλη στην 

Περιφερειακή Ενότητα (Αντιπε-
ριφέρεια) Καρδίτσας με κοινοποί-
ηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, την Περιφερειακή Ενότητα 
(Αντιπεριφέρεια) Ευρυτανίας, 
τους τέσσερις (4) Βουλευτές 
Καρδίτσας, τον ένα (1) Βουλευτή 
Ευρυτανίας, τον Δήμαρχο Καρδί-
τσας, τον Δήμαρχο Αγράφων και 
στον Δήμαρχο Καρπενησίου. 
 Όλο το Υπόμνημα γράφει τα 
εξής:

Θέμα: «Γέφυρα Μέγδοβα, 

της επαρχιακής οδού Καρδί-
τσας – Καρπενησίου (Αγρινί-
ου)». 

 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επι-
βλέπει την εκπόνηση της μελέ-
της, του αναφερομένου στο θέμα 
έργου, μας ενημέρωσε με το υπ. 
αριθ. 6113/2.12.2015 έγγραφο, 
δια μέσου της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π. Ε. Καρδίτσας (υπ. αρ. 
230706/7259/12.2.2016), κατόπιν 
ερωτήσεώς μας, πως:

 1) Οι περιβαλλοντικοί όροι 

του έργου που μελετάται στην 
προαναφερθείσα σύμβαση έχουν 
εγκριθεί με την απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας – Στερεάς Ελλάδας με αρ. 
3700/229931/20-11-2014.

 2) Η προμελέτη οδοποιίας της 
οδού από Νεράϊδα έως την θέση 
γέφυρας Μέγδοβα έχει εγκριθεί 
με την απόφαση ΤΣΕ ΔΤΕ Περι-
φέρειας Θεσσαλίας με αρ. 206/
οικ/21-1-2015.

 3) Έχει ολοκληρωθεί η εκ-
πόνηση της οριστικής μελέτης 
οδοποιίας των προσβάσεων της 
γέφυρας Μέγδοβα μήκους ενός 
χιλιομέτρου και διενεργούνται 
τελικές διορθώσεις προκειμένου 
να προβούμε στις απαραίτητες 
εγκρίσεις. Σημειώνεται ότι η εκ-
πόνηση της οριστικής μελέτης 
οδοποιίας περιορίστηκε σε μήκος 
1 χλμ. εξαιτίας του περιορισμέ-
νου οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης.

 4) Έχει ολοκληρωθεί η εκ-
πόνηση της οριστικής μελέτης 
της γέφυρας και διενεργούνται 
τελικές διορθώσεις προκειμένου 
να προβούμε στις απαραίτητες 
εγκρίσεις. 

 5) Με τις εγκρίσεις της ορι-
στικής μελέτης οδοποιίας των 
προσβάσεων της γέφυρας σε 
μήκος ενός χιλιομέτρου και της 
οριστικής μελέτης της γέφυρας 
Μέγδοβα ολοκληρώνεται τόσο 
το οικονομικό όσο και το φυσικό 
αντικείμενο της προαναφερθεί-
σας σύμβασης και επομένως θα 
διενεργηθεί η περαίωσή της. Επο-
μένως, καθίσταται πλέον εφικτή η 
δημοπράτηση του εν λόγω τμήμα-
τος (γέφυρα μετά προσβάσεων).

 Καθώς σε αυτή την τελευταία 
παράγραφο το έγγραφο λέει καθα-
ρά πως, εγκρίθηκαν οι απαιτούμε-
νες Μελέτες και μπορεί πλέον να 

γίνει η δημοπράτηση της Γέφυρας 
Μέγδοβα, ρωτάμε:

 1) Τι έχει προχωρήσει στο εν 
λόγω έργο από τον Δεκέμβριο του 
2015;

 2) Τι μένει ακόμα να ολο-
κληρωθεί για να ενταχθεί σε πρό-
γραμμα χρηματοδότησης;

 3) Πότε θα δημοπρατηθεί η 
Γέφυρα Μέγδοβα; 

 Οι κάτοικοι όλων των χωριών 
μας ανυπομονούν να γίνει η Γέ-
φυρα Μέγδοβα και με την πίεση 
αυτών σας στέλνουμε το υπόμνη-
μα αυτό. Σας παρακαλούμε θερμά 
απαντήστε μας προς ενημέρωσή 
τους. 

 Μετά Τιμής 
 Για τα Δ. Σ. των Συλλόγων 
Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Εξωρ. & 

Μορ. Συλλόγου Νεράϊδας Καρδί-
τσας, Θάνος Βασίλειος 

Η Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Μαυρομμάτας Ευρυτανίας, Ρέκ-
κα – Τζανάκου Νίκη 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Αποδήμων Νεράϊδας Καρδίτσας, 
Σπανός Γιάννης 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 

Βίνιανης Ευρυτανίας, Ράπτης 
Απόστολος 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Χρύσου Ευρυτανίας, Καρανίκας 
Αντώνιος 

Η Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Βράχας Ευρυτανίας, Ντζιώρα 
Νάνσυ 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Μολόχας Καρδίτσας, Μπαρμπου-
νάκης Γεώργιος 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Σαρανταπόρου Καρδίτσας, Τσι-
τσιμπής Κων/νος 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Αμαράντου Καρδίτσας, Παπαδά-
κος Αντώνιος 

Η Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Καροπλεσίου Καρδίτσας, Κου-
μπαρέλου Βάσω 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Ραχούλας Καρδίτσας, Κατσιού-
λας Γεώργιος 

Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου 
Φουρνάς Ευρυτανίας, Κουτάς Δη-
μήτριος.

 Αυτό είναι το Υπόμνημα και 
τώρα περιμένουμε την απάντηση. 

Όλη η διαδρομή από Καρδίτσα έως Αγρίνιο… στην διαγώνια γραμμή όπου υπάρχει ήδη 
άσφαλτος… με τις λευκές τελείες το ένα και μοναδικό εναπομείναν τμήμα από Νεράϊδα 

Καρδίτσας μέχρι Μαυρομμάτα Ευρυτανίας… και στη μέση του τμήματος αυτού η 
αιτούμενη Γέφυρα Μέγδοβα… (η φωτό είναι μεταξύ των 7 που μπήκαν στο Υπόμνημα)…

Φωτογραφία της τοποθεσίας (από βορά προς νότο) όπου πρέπει να γίνει η υψίστης σημασίας 
Γέφυρα Μέγδοβα… με κίτρινο χρώμα η θέση της αιτούμενης Γέφυρας… ο υπάρχων δρόμος… 

και το ποτάμι ο Μέγδοβας… (η φωτό είναι μεταξύ των 7 που μπήκαν στο Υπόμνημα)…

 Γέφυρα Μέγδοβα - Να χρηματοδοτηθεί - Υπόμνημα 12 Συλλόγων της περιοχής μας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

 Συνεργασία βουλευτή Κώστα Τσιάρα 
 με Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών

Με τον γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπα-
τριώτη μας Βουλευτή και πρώην Υπουργό κ. Κων/νο 

Τσιάρα, συναντήθηκε η Διοίκηση της Ένωσης Αγραφιώτικων Χω-
ριών, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, το μεσημέρι, στην Καρδίτσα. 
 Κύρια θέματα που τέθηκαν στον Βουλευτή είναι:
 ● Η χρηματοδότηση (συμπληρωματική), για την μελέτη του τμή-
ματος Νεράϊδα – Μέγδοβας, του οδικού άξονα Καρδίτσα – Αγρί-
νιο.
● Η χρημα-
τ ο δ ό τ η σ η 
και η δη-
μοπράτηση 
της γέφυ-
ρας στον 
Μ έ γ δ ο β α 
ποταμό.
● Οι χρημα-
τοδοτήσεις 
για περάτω-
ση των συνδέσεων με Καρπενήσι από Καρδίτσα – Νεράϊδα και 
από Λίμνη Πλαστήρα.
● Οι μικρές, αλλά σημαντικές οδικές προσβάσεις: Παλιούρι – 
Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη, Μολόχα – Σαραντάπορο, Βρύση Ιτά-
μου – Μουσείο Φλωράκη, Καστανιές – Ζωγρί Ραχούλας και προς 
Ιαματικές πηγές «Σουλαντά».

● Για τον «Καλλικράτη» κατατέθηκε υπόμνημα, στήριξης 
των Κοινοτήτων.

● Ζητήθηκαν νομοθετικές παρεμβάσεις για: 
- Σύνταξη Χηρείας στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α.
- Εξισωτική αποζημίωση ορεινών Κτηνοτρόφων.
- Επίδομα θέρμανσης με κριτήριο την ορεινότητα της Κοινό-

τητας και όχι του Δήμου.
Ο κ. Τσιάρας, αφού συγχάρηκε την Ένωση Αγραφιώτικων 

Χωριών για το σημαντικό έργο και τις πρωτοβουλίες που ανα-
λαμβάνει, δήλωσε πως όλες οι προτάσεις θα τεθούν στα αρμόδια 
όργανα για αξιολόγηση και ιεράρχηση.

Με τον Δήμαρχο Καρδί-
τσας κ. Φώτη Αλεξάκο, 

συναντήθηκε το Δ. Σ. της Ένω-
σης Αγραφιώτικων Χωριών 
Νομού Καρδίτσας, την Τετάρ-
τη (8.2.17) το μεσημέρι στο Δη-
μαρχείο. 

 Εκ μέρους της Ένωσης, πα-
ραδόθηκαν υπομνήματά τους. 

 1ον Για τις οδικές αρτηρίες 
Λίμνης – Πλαστήρα – Καρπε-
νήσι και Καρδίτσα – Αγρίνιο και 
ζητήθηκε προτεραιότητα στο 

τμήμα Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα 
σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια. 

 2ον Η συνεργασία για χρη-
ματοδότηση του ιστορικού μου-
σείου Αγράφων στις καστανιές 
Αμαράντου. 

 3ον Η διάθεση χώρου γρα-
φείων στην Ένωση. 

 4ον Οι χρηματοδοτήσεις 
επενέκδοσης του λευκώματος 
«Άγραφα» και του προγράμμα-
τος δραστηριοτήτων της Ένωσης 

για το 2017, ιδιαίτερα σημαντι-
κή για την τουριστική ανάπτυ-
ξη, προβολή της ιστορικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς των 
Αγράφων. 

 Από την Ε.Α.Χ στη συνά-
ντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Τσα-
ντήλας Βασ., Θεολόγης Χρ., 
Φιλίππου Κων/νος, Γιώτης Δημ., 
Κοντογιάννης Λεωνίδας, και οι 
κ. Μακρή Μάρθα, και Κωνστα-
ντίνου Ευαγγελία.

Ασφαλτόστρωση δρόμου  
Τριφύλλα – Νεράϊδα 

Οπως αναφέραμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας, ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου 
Κλειτσός – Νεράϊδα, από Τριφύλλα μέχρι τα όρια του 

Νομού Καρδίτσας στη θέση Πλατανόρεμα. 
 Τον Νοέμβριο 2016 ασφαλτοστρώθηκε και το μεγαλύτερο μέ-
ρος του δρόμου από Νεράϊδα προς Τριφύλλα (4.600 μ. από τα 
6.000 μ.). Για το εναπομείναν κομμάτι υπάρχει δέσμευση ότι θα 
πέσει άσφαλτος εντός του έτους 2017. 
 Η ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο, σημειωτέον, έχει 
ξεκινήσει από το 2007, όταν εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Πίν-
δος», ο οδικός αυτός άξονας, ο οποίος θα ενώσει το Καρπενήσι 
με την Λίμνη Πλαστήρα και την Καρδίτσα, έχει μεγάλη σημασία 
για όλους και ιδιαίτερα για τους κατοίκους του Κλειτσού και των 
γύρω χωριών, αφού η οδική σύνδεση με την Καρδίτσα γίνεται 
ευκολότερη και συντομότερη σε χρόνο. 

Σημείωση: Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στην γειτονική εφη-
μερίδα «Τα Νέα του Κλειτσού» (φ. 68 / Δεκέμβριος 2016 / σελ. 4) 
και αναδημοσιεύουμε τμήμα του.

Να ολοκληρωθεί ο 
δρόμος  Μολόχα – 
Σαραντάπορο 
Νεράϊδας

Μεταξύ Μολόχας και 
Σαρανταπόρου Νε-
ράϊδας έμεινε χωρίς 

άσφαλτο ένα μικρό κομμάτι 
δρόμου μόλις 1 χλμ. Όλο το 
υπόλοιπο είναι με άσφαλτο 
από χρόνια. Καθώς μελέτη 
υπάρχει, το κόστος είναι μι-
κρό, η εξυπηρέτηση των κα-
τοίκων μεγάλη, διεκδικούμε 
την ασφαλτόστρωση του μι-
κρού αυτού τμήματος του 1 
χλμ. που υπολείπεται για να 
ολοκληρωθεί ο δρόμος αυτός 
που συνδέει τα χωριά μας. Οι 
αρμόδιοι να βρούν ένα τρόπο 
χρηματοδότησής του ώστε σύ-
ντομα να ασφαλτοστρωθεί.

Οι συμμετέχοντες στην σημαντικότατη συνάντηση του Σαββάτου 11 
Μαρτίου, στην Καρδίτσα, για ζητήματα του τόπου μας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 Συνεργασία δημάρχου Καρδίτσας  με Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ6 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 Η συμβολαιογραφική 
 αυτή πράξη με αριθμό 121 

έχει ως εξής: 

Σήμερον τη εικοστή Τετάρ-
τη νοεμβρίου το χιλιοστώ 

οκτακοσιοστό τριακοστό πέ-
μπτο έτος ημέρα Κυριακή ώρα 
ενάτη Π. Μ. παρουσιασθέντες 
εις το γραφίον τούτο οι κύριοι 
διαμαντής νικολάου Ολήμπιο, 
νηκόλαος π’’κονσταντήνου 
ενεργόν εντολή του γαμβρού 
του Ι. Βασίλη, «…» αθανασίου 
ενεργών εντολή του αδελφού 
του Ιωνά ιδιοκτήτων του χορ-
γίου αχλάδι ομολόγησαν ενό-
πιον εμού του εκπλιρούντος τα 
χρέη συμβολαιογραφικά παρέ-
δρου Ιωάννου τριανταφίλου 
κατοίκων ενταύθα εμπόρον 
και γνοστόν μη ότη επόλησαν 
το ληβάδιον του ηδιοκτήτου 
αυτών χορίου προς τους κυ-
ρίους κονσταντίνου θάνου και 
γιόργιον κύρου, κατοίκους του 
χορίου σπηνάσα της επαρχίας 
Καληδρόμης δια δραχμάς χή-
ληες πεντακόσιες ευδομήκοντα 
μήα και λεπτά πενήντα. αριθ. 
1571:λ:50: με τους ακολούθους 
ειδικός υποχριώσις: Α: οι κύ-
ριη κόνστας θάνου, και γεόρ-
γιος κύρου, υποχρεούντε να 
βοσκήσοσι εις το αγορασθέν 
παρ’ αυτόν λειβάδιον, εγιδο-
πρόβατα διο χιλιάδας μόνον 
εντός τον ορίον τούτων, από 
βλαχόκαμπον έως την θάλασ-
σαν, από την θάλασσαν έως 
την τούμπιαν άγιον νικόλα-
ον το σήνορον γαρδικείου, 
εις μύλους, από τα μανδριά 
του φλορογιάννη, έος κενού-
ρια μανδριά του ηδίο, από 
το απάνου μέρος κουντά έος 
του κοτζού αδάμου τα μαν-
δριά. Β. ο ποιμνικαός φόρος 
του ηριμένου πιμνίου είναι εις 
βάρος αυτόν των πιμένον. Γ: 
η τιμή της αγοράς του ηριμέ-
νου ληβαδίου θέλη δοθή παρά 
των αγοραστόν εις τρις ίσας 
δόσης, δεκαπέντε δικημβρίου, 
την μπρότην δόσιν, κατά τέλι 
Ιανουαρίου το χιλιοστό οκτα-
κοσιοστό τριακοστό έκτους 
έτους την δεφτέραν και την 
τρίτην εις τας ηκοσιπέντη μαρ-
τίου. δ. οιποχρεούντε και οιγ-
γυητέ δια την πλιρομήν αυτόν 
τον χιλίον πεντακοσίον ευδο-
μήκοντα μια δραχμάν κι λιπτά 
πεντήκοντα, κύριος κοζόλας 
μήτρου Σταλαπάτης κάτοικος 
του χοριού κλιτσού της επαρ-
χίας καλιδρόμης, και γιόργος 
χρίστου κατζούλις κάτοικος 
του χορίου σπινάσα της αφτής 
επαρχίας εάν οι κύριι κόστας 
θάνου και γεόργιος κύρου δεν 
πληρόσοσι τας εριμένας δραχ-
μάς εις την διορισμένην προ-

θεσμίαν. Έ: οι κύριοι, κόνστας 
θάνου, γεόργιος κύρου, υπο-
χρεούντε να εμποδήζουσι τα 
πιμνιά των από την περιφέ-
ρειαν του χορίου καλουμένου 
αχλάδι όθεν προς βεβέοσιν 
τούτων εσιντάχθη το παρόν 
συμβολαιογραφικόν πολητήρι-
ον έγγραφον, αναγνωσθέν εις 
υπίκουον πάντων των συμ-
βαλλομένων, εγγηυτόν και 
μαρτήρον, το προτότυπον αυ-
τού καταχοριθέν, εις το πρό-
τον βιβλίον τον πράξεών μου. 
αντίγραφον απαράλλακτον 
εσφραγισμένου με την σφρα-
γίδα του ειρινοδικίου λαμίας 
εδόθη εις χείρας των πολιτόν, 
να έχη κύρος και ησχήν εν πα-
ντί τόπο δικεοσίνις, το περι-
εχόμενον, των ενάρθο υποχρι-
οτηκός συμφονιμένου παρά 
τον πολιτον, αγοραστόν και 
εγγυητόν, του επισίμου εγένε-
το τούτο το χιλιοστό οκτακο-
σιοστό τριακοστό πέμπτο έτος 
τη εικοστή Τετάρτη νοεμβρίου 
ημέρα κυριακή. 

 Συμβαλλόμενοι 
 (υπογραφές)

 Ο τόπον επέχον ειρινοδί-
κου Λαμίας 

 εκπληρούντος τα 
 συμβολαιογραφικά 

 πάρεδρος 
 Ιω. Πετρόπουλος. 

 Το κείμενο με  
τη σημερινή γραφή 

 
 Σήμερα την εικοστή τετάρ-

τη (24) Νοεμβρίου, του χιλιοστού 
οκτακοσιοστού τριακοστού πέμπτου 
(1835) έτους, ημέρα Κυριακή και 
ώρα ενάτη π.μ. (9 π.μ. ), παρουσι-
ασθέντες στο γραφείο τούτο οι κύ-
ριοι: Διαμαντής Νικ. Ολύμπιος, Νι-
κόλαος Παπακωνσταντίνου ενεργών 
εντολή του γαμπρού του Ι. Βασίλη, 
και «…» Αθανασίου ενεργών εντο-
λή του αδελφού του Ιωνά, ιδιοκτη-
τών λιβαδιού στο χωριό Αχλάδι 
(Φθιώτιδας), ομολόγησαν ενώπιον 
εμού του εκπληρούντος χρέη συμ-
βολαιογραφικά, παρέδρου Ιωάννη 
Τριανταφύλλου, κατοίκων ενταύθα, 
εμπόρων και γνωστών σ’ εμένα, ότι 
επώλησαν το λιβάδι που είναι ιδιο-
κτησία τους σ’ αυτό το χωριό, προς 
τους κυρίους: Κωνσταντίνο Θάνο 
και Γεώργιο Κύρο, κατοίκους του 
χωριού Σπινάσα της επαρχίας Καλ-
λιδρόμης, δια δραχμάς χίλιες πεντα-
κόσιες εβδομήντα μία και πεντήντα 
λεπτά (1.571,50 δρχ.) με τις ακόλου-
θες ειδικές υποχρεώσεις: 

 α) Οι κύριοι Κώστας Θάνος 
και Γεώργιος Κύρος, υποχρεού-
νται να βοσκήσουν στο αγορασθέν 
απ’ αυτούς λιβάδι, δυο χιλιάδες 
(2.000) γιδοπρόβατα μόνο μέσα 
στα όρια αυτού (του λιβαδιού) δη-
λαδή: από θέση «Βλαχόκαμπο» έως 

τη θάλασσα, από τη θάλασσα έως 
τη θέση «τούμπια Αγίου Νικολάου» 
μετά στο σύνορο με το «Γαρδίκι», 
στους «Μύλους», από τα μαντριά 
του «Φλωρογιάννη» έως καινούρια 
μαντριά του ιδίου και από το επάνω 
μέρος κοντά έως του «Κοτζού Αδά-
μου» τα μαντριά. 

 β) Ο ποιμενικός φόρος του 
προαναφερόμενου κοπαδιού είναι 
εις βάρος αυτών των ποιμένων (βο-
σκών). 

 γ) Η τιμή της αγοράς του προα-
ναφερομένου λιβαδιού πρέπει να δο-
θεί από τους αγοραστές σε τρείς (3) 
ίσες δόσεις: δεκαπέντε Δεκεμβρίου 
(15.12.1835) την πρώτη δόση, κατά 
τα τέλη Ιανουαρίου του χιλιοστού 
οκτακοσιοστού τριακοστού έκτου 
(30.1.1836) έτους την δεύτερη δόση 
και την τρίτη δόση στις εικοσιπέντε 
Μαρτίου (25.3.1836).

 δ) Υποχρεούνται να μπούν και 
εγγυητές για την πληρωμή αυτών 
των χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα 
μια δραχμών και πεντήντα λεπτών 
(1.571,50 δρχ.), ο κύριος Κοζόλας 
Σταλαπάτης του Δημητρίου κάτοι-
κος του χωριού Κλειτσός της επαρ-
χίας Καλλιδρόμης και ο Γεώργιος 
Κατσούλης του Χρήστου (σ.σ. ο 
θρυλικός Γιωργάκης) κάτοικος του 
χωριού Σπινάσα της ίδιας επαρχίας 
(δηλ. Καλλιδρόμης), εάν οι κύριοι 
Κώστας Θάνος και Γιώργος Κύρος 
δεν πληρώσουν τις προαναφερόμε-
νες δραχμές στην διορισμένη προ-
θεσμία. 

 ε) Οι κύριοι Κώστας Θάνος 
και Γιώργος Κύρος υποχρεούνται 
να εμποδίζουν τα κοπάδια τους 
(να μην μπαίνουν μέσα) στην περι-
φέρεια του χωριού που ονομάζεται 
Αχλάδι. 

 Όθεν προς βεβαίωσιν τούτων 
συντάχθηκε το παρόν συμβολαι-
ογραφικό πωλητήριο έγγραφο, 
αναγνωσθέν ώστε να ακουστεί απ’ 
όλους τους συμβαλλόμενους, εγγυη-
τές και μάρτυρες. Το πρωτότυπο αυ-
τού του εγγράφου έχει καταχωρηθεί 
στο πρώτο βιβλίο των πράξεών μου. 
Ακριβές αντίγραφο σφραγισμένο 
με την σφραγίδα του Ειρηνοδικείου 
Λαμίας, δόθηκε στα χέρια των πω-
λητών για να έχει κύρος και ισχύ, σε 
κάθε τόπο δικαιοσύνης, το περιεχό-
μενο των κατ’ άρθρο υποχρεωτικώς 
συμφωνημένου από τους πωλητές, 
αγοραστές και εγγυητές. 

 Το επίσημο αυτό έγγραφο συ-
ντάχθηκε το χιλιοστό οκτακοσιοστό 
τριακοστό πέμπτο (1835) έτος, την 
εικοστή τετάρτη (24) Νοεμβρίου, 
ημέρα Κυριακή. 

 Συμβαλλόμενοι (υπογραφές) 
 Ο τόπον έχων Ειρηνοδίκου Λα-

μίας, εκπληρούντος τα συμβολαιο-
γραφικά πάρεδρος Ιωάννης Πετρό-
πουλος. 

 Ιστορικά στοιχεία που βγαί-
νουν απ’ το έγγραφο: 

 ● Τον Κωνσταντίνο Θάνο, 
τον συναντάμε σε όλους τους Ε. Κ. 
(1865 & 1874), ως «Θάνος Κώ-
στας του Γεωργίου», ετών περίπου 
70 αυτά τα χρόνια (των Εκλογικών 
Καταλόγων του 1874) και είναι ο 
μοναδικός Θάνος με το μικρό όνομα 
Κώστας. Άρα ήταν γεννηθείς περί-
που το 1800 κι έτσι το έτος της Σ. Π. 
ήταν περίπου 35 ετών, φυσιολογικό. 
Να αναφέρουμε πως το επώνυμο 

«Θάνος» ήταν το πολυπληθέστερο 
επώνυμο στο χωριό μας τότε, στα 
πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση 
του ’21 αφού το συναντάμε 16 φο-
ρές! Τον Κώστα Θάνο τον συναντά-
με επίσης και στο δημοσίευμα της 
Αθηναϊκής εφημερίδας «Ελπίς» του 
1847 (8.1.1847) όπου αναφέρονται 
οι Θαναίοι: Κώστας, Θεόδωρος, 
Γάκης και Μήτσος. 

 ● Τον Γεώργιο Κύρο, που ανα-
φέρεται κι αυτός ως κάτοικος του 
χωρίου Σπινάσας, δεν τον συναντή-
σαμε σε κανένα Ε. Κ. Το επώνυμο 
«Κύρος» είναι άγνωστο για το χωριό 
μας και στις διηγήσεις και στα έγ-
γραφα. Όποιος έχει ακούσει κάτι για 
αυτό ας μας το πεί. Να ήταν άραγε 
μετακινούμενος σαρακατσάνος κτη-
νοτρόφος «βλαχοποιμένας»…???

 ● Τα 2.000 γιδοπρόβατα, δεν 
είναι μικρός αριθμός αλλά πολύ με-
γάλος για την περιοχή μας. Δείχνει 
πως ήταν μεγαλοτσελιγκάδες, που 
δεν ξεχείμαζαν στη Σπινάσα αλλά 
κατέβαιναν σε παραλιακά μέρη, 
όπως το Αχλάδι που βρίσκεται στην 
παραλία μετά τη Στυλίδα, ανάμεσα 
στις Ράχες και τα διόδια της Πε-
λασγίας. Η νομαδική κτηνοτροφία 
είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της 
ιστορίας του χωριού μας που κάποια 
στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε. 

 ● Ο Γεώργιος Κατσούλης του 
Χρήστου, είναι ο θρυλικός «Γιωρ-
γάκης», γενάρχης του σημερινού 
επωνύμου «Κατσούλης», που τον 
συναντήσαμε σε όλους τους Ε. Κ. 
στα αριστεία κ.λ.π., παλικάρι του 
θρύλου Καραϊσκάκη. Για να μπεί 
εγγυητής δηλώνει πως ήταν αρκετά 
ευκατάστατος και με κύρος στην 
τότε τοπική κοινωνία.

 ● Ο έτερος εγγυητής Κοζόλας 
Σταλαπάτης του Δημητρίου, κά-
τοικος του χωριού Κλειτσός, είναι 
άγνωστος αφού δεν αναφέρεται 
στους Ε. Κ. του γειτονικού μας χω-
ριού αυτών των ετών. Όποιος έχει 
ακούσει κάτι για αυτό ας μας το πεί.

 ● Γεωγραφικά η ειρημένη 
του εγγράφου περιοχή Αχλάδι, βρί-
σκεται μετά τη Στυλίδα, παραλιακά 
ανάμεσα στις Ράχες και στα διόδια 
Πελασγίας. Ιδανικός βοσκότοπος 
για να ξεχειμάσουν κοπάδια. 

 ● Ιστορικά, το 1835, βρισκό-
μαστε στο έτος που ο Όθωνας στις 
20.5.1835 αφού έγινε 20 ετών (ενη-
λικιώθηκε) ανέλαβε την διακυβέρ-
νηση της Ελλάδας από την αντιβα-
σιλεία. Στον τόπο μας, το χωριό μας 
είναι το τελευταίο της ελληνικής 
επικράτειας αφού τα σύνορα βρί-
σκονται στη γραμμή Νευρόπολη, 
Γρεβενοδιάσελο, Καπροβούνι, Ζα-
χαράκι. Πίσω απ’ αυτή τη γραμμή 
(προς την Καρδίτσα) είναι οθωμανι-
κή επικράτεια. Η τότε επαρχεία μας 
είχε ακόμα το όνομα Καλλιδρόμη 
και όχι Ευρυτανία και ανήκε στο 
νομό Αιτωλίας & Ακαρνανίας με 
πρωτεύουσα το Μεσολόγγι. 

 ● Εν κατακλείδι ξανατονίζουμε 
πως το επίσημο αυτό έγγραφο είναι 
η πρώτη, και παλαιότερη χρονολο-
γικά, Συμβολαιογραφική Πράξη Ευ-
ρυτάνων, που έγινε στη Λαμία από 
ιδρύσεως Ελληνικού Κράτους. Και 
την έκαναν χωριανοί μας…!!! 

 
 Σημείωση: Το πολύ παλιό αυτό 

έγγραφο παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά, στο Συνέδριο «Τα Άγραφα 
στη διαδρομή της Ιστορίας», που 
έγινε στις 8 έως 10 Αυγούστου 2008, 
στα χωριά Τροβάτο, Άγραφα & Με-
γάλα Βραγγιανά. Το παρουσίασε 
εκεί, η εισηγήτρια Σοφία Βακιρτζη-
δέλη (Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. - Αρχεί-
ων Ν. Φθιώτιδας), στην εισήγησή 
της με τίτλο «Η Ευρυτανία μέσα από 
τις συμβολαιογραφικές πράξεις των 
Γ.Α.Κ. – Αρχείων Ν. Φθιώτιδας». 
Είναι δε δημοσιευμένο στα πρακτι-
κά του Συνεδρίου (από την Πανευ-
ρυτανική Ένωση), Αθήνα 2009, σελ. 
941 – 942. 

 Επιμέλεια: «Φιλίστωρ» 

 Συμβολαιογραφική Πράξη χωριανών μας το 1835 

Η πρώτη, και παλαιότερη χρονολογικά, Συμβολαιογρα-
φική Πράξη Ευρυτάνων, που έγινε στη Λαμία (από 
ιδρύσεως Ελληνικού Κράτους), χρονολογείται στις 24 

Νοεμβρίου 1835 και την έκαναν χωριανοί μας !!! Με αυτή την 
Σ. Π. δύο κτηνοτρόφοι, ο Κωνσταντίνος Θάνος και ο Γεώργι-
ος Κύρος, κάτοικοι του χωριού Σπινάσα, αγόρασαν το χόρτο 
(δηλ. ενοικίασαν τον βοσκότοπο) του λιβαδιού Αχλάδι Φθιώ-
τιδας, αντί 1.571,50 δραχμών για να το χρησιμοποιήσουν ως 
χειμερινό λιβάδι, στο οποίο θα βοσκούσαν 2.000 γιδοπρόβα-
τα. 182 χρόνια πρίν από σήμερα!!!

 Το πολύ παλιό αυτό έγγραφο των χωριανών μας, του έτους 1835,  
όπως είναι στο πρωτότυπο. 
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 Τα χιόνια του χειμώνα στο χωριό μας και 
 άλλες τοπικές ειδήσεις με χρονολογική σειρά

Χειμώνας «απ’ τα 
παλιά» φέτος στο 
χωριό μας… Ο γε-
νέθλιος τόπος μας 
ήταν περίπου για 

δυο μήνες ντυμένος στα λευκά… 
Από τα Χριστούγεννα μέχρι τις 
Αποκριές έπεσαν πολλά χιόνια 
χωρίς ευτυχώς ζημιές ●●● Να το-
νίσουμε εδώ πως η επαρχιακή 
οδός Καρδίτσας – Νεράϊδας – 
Καρπενησίου (πλέον), δεν έκλει-
σε καθόλου και φέτος το χειμώνα. 
Όσο χιόνι και να έριχνε το εκχιο-
νιστικό της Νομαρχίας Καρδί-
τσας (Περιφέρειας Θεσσαλίας) 
έρχονταν κάθε μέρα στη Νεράϊδα 
και μάλιστα πήγαινε και μέχρι 
Τριφύλλα. Χίλια μπράβο και θερ-
μά ευχαριστώ στους αρμοδίους 
απ’ όλους μας. ●●● Ας τα παρα-
θέσουμε λοιπόν όλα, για την 
ιστορία, με χρονολογική σειρά 
●●● Τετάρτη 30.11.16: έπεσε το 
πρώτο χιόνι για φέτος, (χιόνιζε 
από την Τρίτη το απόγευμα και τη 
νύχτα), έριξε 10 πόντους και το 
πήγε μέχρι το ποτάμι. Το κράτησε 
μέχρι το Σάββατο 3.12.16 που γύ-
ρισε νότος και το έλιωσε. Το Σάβ-
βατο ήρθε στο χωριό και ο ηλε-
κτρολόγος του Δήμου και έβαλε 
χριστουγεννιάτικα φωτιστικά 
στολίδια στην πλατεία και στις 
κολώνες ●●● Τρίτη 6.12.16: μετά 
την θύελλα διαμαρτυριών απ’ όλο 
το χωριό, επιτέλους οι ιδιοκτήτες 
τους μάζεψαν τα ανεπιτήρητα βο-
οειδή (γελάδια και μουλάρια). 
Αγανάκτησε το χωριό τις προη-
γούμενες μέρες, και όλο το φθινό-
πωρο, που δεν άφησαν τίποτα 
όρθιο στα χωράφια μας και βρώ-
μισαν τις στράτες μέσα στο χωριό 
όπου ξενυχτούσαν. ●●● Παρα-
σκευή 9.12.16: έπεσε το δεύτερο 
χιόνι για φέτος μέσα στο χωριό, 
λίγο όμως, μόλις που το έστρωσε, 
σαν πάχνη. ●●● Κυριακή 
11.12.16: κυκλοφόρησε η είδηση 
πως διαρρήκτες (μαζί με τις δικές 
μας εκκλησίες πρόσφατα) διέρ-
ρηξαν και την εκκλησία του Μαυ-
ρολόγγου, άνοιξαν και σχεδόν 
όλα τα ακατοίκητα σπίτια του 
Μαυρολόγγου και πήραν πολλά 
πράγματα. ●●● Κυριακή 
18.12.16: κυκλοφόρησε η είδηση 
πως κάποια από τις προηγούμενες 
νύχτες αρκούδα μπήκε στον καλά 
περιφραγμένο χώρο που έχει χω-
ριανός μας δίπλα στο Νεκροτα-
φείο και έκανε πολλές ζημιές στα 
μελίσσια του. Την ίδια μέρα ο χω-
ριανός μας όσα μελίσσια γλύτω-
σαν τα μετέφερε στον κάμπο, έξω 
απ’ την Καρδίτσα. ●●● Τρίτη 
27.12.16: χωριανός μας που κατέ-
βηκε στο ποτάμι και πέρασε από 
το γεφύρι «Τσιροπλάκι» είδε τη 
ζημιά που έκαναν εκεί πρόσφατα 
χρυσοθήρες στην απέναντι βάση 
του όπου έβγαλαν πολλές πέτρες 
από τον τοίχο, και μας το είπε το 
βράδυ στα μαγαζιά. ●●● Τετάρτη 
28.12.16: χειμωνιάτικο σκηνικό 
σήμερα στον τόπο μας, ψιλοχιόνι-
ζε όλη μέρα αλλά δεν έριξε πολύ, 
ίσα – ίσα που τόστρωσε. Τις επό-
μενες μέρες είχε πολύ κρύο, πα-
γωνιές κάθε μέρα με ασθενείς 
χιονοπτώσεις και χειμωνιάτικο 
καιρό. ●●● Τρίτη 10.1.17: από 
χθές το βράδυ μετά τις 11 μ.μ. άρ-
χισε να χιονίζει μέσα στο χωριό 
μας, με πολύ όρεξη… έριξε ως το 
πρωί περίπου 20 πόντους, και συ-
νέχισε να χιονίζει όλη μέρα. Το 

μεσημέρι ήρθε το γκρέϊντερ της 
Νομαρχίας καθαρίζοντας τον 
επαρχιακό δρόμο και δεν σταμά-
τησε στο χωριό αλλά πήγε μέχρι 
την Τριφύλλα. Γύρισε το απόγευ-
μα για Καρδίτσα. ●●● Τετάρτη 
11.1.17: το βαρύτερο χιόνι για φέ-
τος στο χωριό μας… χιόνιζε όλη 
μέρα κι όλη νύχτα χθές βράδυ… 
συνέχισε ασταμάτητα και με 
ένταση σήμερα όλη μέρα… μέχρι 
τις 12 τα μεσάνυχτα που σταμά-
τησε να χιονίζει… πλησίασε το 1 
μέτρο… ίσως και να το ξεπέρα-
σε… άνοιγε άνθρωπος τορό να 
πάει στην αχυρώνα του (μια από-
σταση 50 μέτρων) και μέχρι να 
γυρίσει τον έκλεινε τον τορό το 
χιόνι… έριχνε όλη μέρα «με την 
κλάρα»… ευτυχώς δεν κόλλαγε 
πάνω στα δέντρα και τα σύρμα-
τα… Αυτή τη μέρα, το μεσημέρι, 
ο αγαπητός χωριανός μας Νίκος 
(γιός του Γιάννη με το μαγαζί), 
τράβηξε και ανάρτησε στο ΦΒ 
πολλές φωτογραφίες και έγραψε 
μεταξύ άλλων… «70 cm έφτασε 
το χιόνι στο χωριό μας και η χιο-
νόπτωση συνεχίζεται εντατικά… 
στα θετικά η άμεση διάνοιξη του 
δρόμου μέσω Μολόχας από φορ-
τωτή στις 11:30 π. μ… αργότερα 
άνοιξε ο δρόμος και μέσω Αμα-
ράντου… επίσης στα θετικά 
έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα και τα 
τηλέφωνα λειτουργούν…». Εδώ 
να πούμε, και μέσα από την εφη-
μερίδα μας, ένα μεγάλο μπράβο 
και πολλά θερμά ευχαριστώ στον 
αγαπητό μας Νίκο, για τα λόγια 
που έγραψε και για τις πάνω από 
10 ωραιότατες φωτογραφίες, που 
έβαλε από το βαριά χιονισμένο 
χωριό μας, από την πλατεία, τους 
δρόμους αλλά και την αυλή του 
μαγαζιού όπου τα τραπέζια που 
καθόμαστε το καλοκαίρι είχαν 
πάνω τους περίπου ένα μέτρο χιό-
νι. ●●● Πέμπτη 12.01.17: ήλιος 
με γαλανό ουρανό όλη μέρα στο 
χωριό σήμερα… αλλαγή σκηνι-
κού… και γλυκό καιρό ως το βρά-
δυ… ήρθε πάλι σήμερα μετά τις 
12 το μεσημέρι ο φορτωτής του 
εξ Απιδιάς ιδιώτη, μισθωμένος 
από την Νομαρχία καθαρίζοντας 
τον επαρχιακό κεντρικό δρόμο… 
πήγε μέχρι την εκκλησία και γύρι-
σε… δεν άνοιξαν κανένα άλλο 
δρόμο ακόμα… ούτε για Μονα-
στήρι… ούτε για Τριφύλλα… 
ούτε φυσικά μέσα στο χωριό… 
πολύ το χιόνι… σε όλο το νομό 
μας. ●●● Παρασκευή 13.1.17: 
συννεφιά σήμερα στο χωριό με 
αέρα και ψιλόβροχο όλη μέρα… 
κατάκατσε λίγο το χιόνι… το με-
σημέρι ήρθε το γκρέϊντερ της Νο-
μαρχίας… καθαρίζοντας καλύτε-
ρα τον επαρχιακό κεντρικό δρό-
μο… πήγε μέχρι ράχη Βάσιως και 
γύρισε πάλι προς Καρδίτσα… για 
Τριφύλλα δεν πήγε ακόμα μηχά-
νημα… ούτε για Μοναστήρι… 
ούτε για μαντριά… ούτε μέσα 
στο χωριό… χθές βράδυ στην 
πόλη της Καρδίτσας (όπου και 
εκεί είχε πολύ χιόνι) είχε πολύ 
κρύο… πολικές θερμοκρασίες 
στον κάμπο… έκανε πολύ πάγο… 
σ’ εμάς πάνω στα ορεινά δεν έκα-
νε πολύ κρύο… ήταν όπως πάντα 
πιο γλυκός ο καιρός κι ας είχε 
πολύ χιόνι. ●●● Σάββατο 14.1.17: 
νότος φυσάει σήμερα στο χω-
ριό… λιώνει συνέχεια το χιόνι…
(μάλλον κατακάθεται)… στην 
επαρχιακή οδό Καρδίτσα – Νερά-

ϊδα δεν έχει πουθενά πάγο… τα Ι. 
Χ. κινούνται άνετα σήμερα χωρίς 
αλυσίδες… κι ας είναι το χιόνι 
γύρω πάνω από ένα μέτρο… σή-
μερα πήγε φορτωτής (ο πρώην 
Πρόεδρος και νυν Τοπικός Σύμ-
βουλος) και καθάρισε το δρόμο 
για Τριφύλλα… στους υπόλοι-
πους τίποτα ακόμα. ●●● Κυριακή 
15.1.17: γύρισε βοριάς σήμερα… 
πτώση θερμοκρασίας… όλα πα-
γωμένα… στο χωριό τελέστηκε 
το ετήσιο μνημόσυνο της αείμνη-
στης κυρά-Μερόπης… στο προ-
αύλιο της εκκλησίας μας το πατη-
μένο χιόνι ήταν «γυαλί»… το με-
σημέρι πήγε μηχάνημα και καθά-
ρισε (όχι και τόσο καλά… πολύ 
βιαστικά) το δρόμο για Μοναστή-
ρι… 4Χ4 που πήγε τον ψάλτη 
μετά το μνημόσυνο στο Μονα-
στήρι… στην επιστροφή υπέφερε 
να ανέβει στις «Κωσταντέϊκες»… 
καθώς είχε αφήσει πολύ χιόνι 
κάτω… στον επαρχιακό δρόμο 
για Καρδίτσα σήμερα ήθελε αλυ-
σίδες γιατί είχε πάγο κάτω. ●●● 
Δευτέρα 16.1.17: χιόνιζε όλη 
μέρα… απ’ τις 10 χθές βράδυ που 
ξανάπιασε… σήμερα το πρωί είχε 
10 πόντους μέχρι το βράδυ το 
πήγε 30 πόντους… (πάνω στο πα-
λιό)… βαρύ νοτίσιο χιόνι κόλλα-
γε πάνω στα κλαριά & σύρμα-
τα… κόπηκε και το ρεύμα το 
πρωί (για 2 ώρες περίπου… είχε 
τη μισή τάση)… αλλά το έφτια-
ξαν γρήγορα… κόπηκε και το τη-
λέφωνο μαζί του… το γκρέϊντερ 
της Νομαρχίας ήρθε το μεσημέ-
ρι… πήγε μέχρι Τριφύλλα και γύ-
ρισε το βράδυ πάλι για Καρδί-
τσα… χειμωνιάτικη μέρα… όλη 
μέρα χιόνιζε με μικρές διακοπές. 
●●● Τρίτη 17.1.17: χιόνιζε και 
χθές βράδυ… και όλη μέρα σήμε-
ρα κατά διαστήματα… το πήγε 
στο μισό μέτρο… βαρύ χιόνι κολ-
λάει στα δέντρα… κόπηκε για 
λίγο το ρεύμα και σήμερα όπως 
και χθές έγινε πάλι πρίν τις 12 το 
μεσημέρι… ο από τη Νομαρχία 
μισθωμένος φορτωτής του εξ’ 
Απιδιάς ήρθε και σήμερα το με-
σημέρι… πήγε μέχρι την εκκλη-
σία και γύρισε… πίσω του έρχο-
νταν ο φορτωτής του Λιάπη που 
πήγε προς Τριφύλλα και γύρισε 
το βράδυ… μαζί με το ρεύμα κό-
βονται και τα τηλέφωνα… (και ο 
Λιάπης είναι μισθωμένος από τη 
Νομαρχία) ●●● Τις επόμενες μέ-
ρες συνέχισε να ψιλοχιονίζει κατά 
διαστήματα… και την Τετάρτη 
και την Πέμπτη μέχρι την Παρα-
σκευή που σταμάτησε εντελώς να 
χιονίζει… αυτές τις μέρες ξανα-
παρουσιάστηκε δυστυχώς ο ενο-
χλητικός θόρυβος στα σταθερά 
τηλέφωνα… το γνωστό μας 
«κράκ – κράκ»… και σε λίγες μέ-
ρες (την Κυριακή 22.1.17) απο-
καταστάθηκε η βλάβη. ●●● Το 
Σάββατο 21.1.17: μόλις νύχτωσε 
ήρθε μισθωμένος φορτωτής (του 
πρώην προέδρου και νύν Τοπικού 
Συμβούλου) και καθάρισε για 
πρώτη φορά τους δρόμους μέσα 
στο χωριό… προχθές είχε πάει ο 
ίδιος και καθάρισε τους δρόμους 
για Μοναστήρι και για Μεγαλάκ-
κο… ο καιρός γλυκός… στον 
δρόμο για Καρδίτσα η άσφαλτος 
μέσα δεν έχει χιόνι… η αλατιέρα 
της Νομαρχίας πέρασε πολλές 
φορές ●●● Τρίτη 24.1.17: Χιόνι-
ζε όλη μέρα πάλι σήμερα και χθές 
το βράδυ…(και χθές χιόνιζε αλλά 

δεν τόπιανε)… σταμάτησε όταν 
νύχτωσε… το πρωί είχε περίπου 
20 πόντους φρέσκο… στα σοκά-
κια μέσα στο χωριό έχει ένα 
γόνα… βαρύ χιόνι αλλά κατακά-
θεται… είναι κολλημένο πάνω 
στα κλαριά… τα έλατα το έχουν 
όλο πάνω τους… μηχάνημα για 
ξεχιόνισμα ήρθε ο Τάκης του Πε-
ρικλή σήμερα το μεσημέρι… 
πήγε μέχρι Τριφύλλα και γύρισε 
πάλι το βράδυ… ο δρόμος για 
Καρδίτσα δύσκολος σήμερα κα-
θώς έχει παγωνιά κάτω… μόνο με 
αλυσίδες και μεγάλη προσοχή. 
●●● Τετάρτη 25.1.17: «σκου-
ντούφλα» όλη μέρα σήμερα… 
ριγάνιζε λίγο χιόνι αλλά δεν το 
έπιανε… από κάτω συνεχίζει να 
το τρώει συνέχεια… κατακάθε-
ται… δεν έκανε πάγο… η άσφαλ-
τος στα προσήλια είναι καθαρή… 
ρεύμα έχει δεν ξανακόπηκε καθό-
λου… σταθερά ΟΤΕ πάλι με 
κράκ κράκ σήμερα… με δυσκο-
λία η τηλεφωνική συνομιλία. 
●●● Σάββατο 28.1.17: γαλανός 
ουρανός σήμερα στον τόπο μας 
μετά από πολύ καιρό… έφυγαν τα 
σύννεφα… και την Κυριακή κα-
λός καιρός… το χιόνι πολύ όμως 
ακόμα αν και «κατακάθεται». 
●●● Δευτέρα 30.1.17: ξημέρωσε 
λίγο χιόνι που έριξε τη νύχτα… 
ίσα ίσα τόστρωσε πάνω στο πα-
λιό… όλη μέρα μια έρχονταν 
«τφάνια» χιόνι… μια σταμάτα-
γε… χειμωνιάτικη μέρα… επάνω 
στις ράχες έριχνε κανονικά όλη 
μέρα… μέσα στο χωριό λίγο το 
’πιασε… Σήμερα στις 9 π.μ. μας 
πήραν από τον ΟΤΕ (όπου είχαμε 
δηλώσει τη βλάβη πρίν από πολ-
λές μέρες) και μας είπαν… «απο-
καταστάθηκε η βλάβη… το πρό-
βλημα ήταν στα μηχανήματα 
στον ΑηΛιά… όπου με το δύσκο-
λο χιόνι των προηγούμενων ημε-
ρών πήγε χιόνι και πάγωσε μπρο-
στά σε κάποιο εξάρτημα… αυτό 
δεν θα γίνεται με κάθε χιόνι… 
έτυχε τώρα γιατί ήταν δύσκολο 
χιόνι… καθώς κόψαμε τα δέντρα 
στο «Τσαρδάκι» λύθηκε το πρό-
βλημα των σταθερών σας… για 
να λειτουργήσουν όμως σωστά 
πρέπει να είναι όλα τα μηχανήμα-
τα της περιοχής χωρίς πρόβλη-
μα… υπάρχει σύστημα ασύρμα-
του δικτύου σταθερών τηλεφώ-
νων… στην «κοιλάδα» του άνω 
ρού του Μέγδοβα… που για να 
λειτουργεί σωστά πρέπει όλα τα 
μηχανήματα των χωριών να είναι 
συντονισμένα μεταξύ τους…». 
●●● Τετάρτη 1.2.17: του Αγ. Τρύ-
φωνα σήμερα λειτουργία στη Νε-
ράϊδα… ο καιρός λίγο «σκου-
ντούφλα» αλλά δεν έριχνε τίπο-
τα… το χιόνι «πατικώθηκε» και 
δεν το κολλάει τίποτα. ●●● Κυ-
ριακή 5.2.17: ο νότιος αέρας που 
γύρισε από τα μέσα της εβδομά-
δας έφαγε πολύ χιόνι… στα προ-
σήλια άρχισε να φαίνεται πού και 
πού «μαύρη γή»… σήμερα είχε 
και λίγο ψιλόβροχο… πάντα με 
γλυκό καιρό και νότο. ●●● Δευ-
τέρα 6.2.17: κηδεία σήμερα στο 
χωριό μας… και ο δρόμος για το 
Νεκροταφείο σε αθλία κατάστα-
ση… χάλια όλο λάσπη… ο κό-
σμος πήγε κάτω μόνο με 4Χ4 
αγροτικά… πολύ λάσπη και από 
το λιώσιμο του χιονιού… όμως 
δεν είναι αυτή κατάσταση… με 
κάποιο τρόπο πρέπει επειγόντως 
ο δρόμος αυτός να είναι βατός για 

Ι. Χ. κάθε μέρα του χρόνου… για-
τί ο μεγαλοδύναμος παίρνει τον 
καθένα όποτε θέλει. ●●● Τετάρτη 
8.2.17: σήμερα ήρθε στο χωριό 
μας το λεωφορείο του ΚΤΕΛ 
μετά από 40 μέρες…!!! λόγω των 
χιονοπτώσεων και των πάγων… 
των προηγούμενων εβδομάδων… 
το χιόνι έχει περιοριστεί τώρα 
στα ζερβά… στα προσήλια ο τό-
πος ξεχιονίστηκε πλέον. ●●● Πα-
ρασκευή 10.2.17: σήμερα (όπως 
και χθές Πέμπτη) ψιλόβρεχε όλη 
μέρα… από Κουτσουχέρ κι απά-
νω αντάρες… από τα 900 μ. και 
απάνω χιόνιζε… το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ δεν ήρθε σήμερα δυ-
στυχώς… ούτε πρωί ούτε απόγευ-
μα… με βεβαιότητα λοιπόν κόπη-
κε και η Παρασκευή… κι ας κυ-
κλοφορούσαν φήμες πως οι αυτο-
διοικητικοί πέτυχαν με τις ενέρ-
γειές τους να μην κοπεί η Παρα-
σκευή. ●●● Σάββατο 11.2.17: 
ψιλοχιόνιζε πάλι σήμερα όλη 
μέρα… το έστρωσε λίγο μέσα 
στο χωριό… ήρθε το γκρέϊντερ 
σήμερα το μεσημέρι & συνέχισε 
προς Τριφύλλα… πάνω έριχνε 
κανονικά χιόνι… αν δεν πέρναγε 
γκρέϊντερ στην Κρανιά δεν έβγαι-
νε αμάξι χωρίς αλυσίδες. ●●● 
Τρίτη 14.2.17: ήρθε σήμερα πάλι 
αλατιέρα της Νομαρχίας… κα-
θώς χθές αυτοκίνητα δυσκολεύ-
τηκαν στο δρόμο για Καρδίτσα. 
●●● Παρασκευή 17.2.17: το χιόνι 
από το χωριό και κάτω το έλιωσε 
παντού… απ’ το χωριό και πάνω 
έχει ακόμα στα ζερβά… τα σπανά 
όμως είναι «αυγό» στο χιόνι… 
μέτρα ολόκληρα θα έχουν μέχρι 
το καλοκαίρι. ●●● Κυριακή 
19.2.17: βροχερός καιρός σήμερα 
στο χωριό… πολύ δυνατή βρο-
χή… τα ρέματα «φυσάνε»… απ’ 
το πρωί έριξε πολύ βροχή… ψηλά 
το ρίχνει χιόνι γιατί έχει αντά-
ρες… στο δρόμο για Καρδίτσα 
έπεσαν μέσα πολλές πέτρες ενώ 
στο δρόμο προς Τριφύλλα έπεσαν 
μικρά βουλιάγματα σε πολλά ση-
μεία… ιδίως στου «Κουτσοχέρι» 
και στη «Χούνη»… που πρέπει 
τάχιστα να καθαριστούν και να 
ελευθερωθεί το αυλάκι για τα όμ-
βρια… οι παραδοσιακές βρύσες 
μέσα στο χωριό μας βγάζουν απί-
στευτα πάρα πολύ νερό… όμως 
δυστυχώς οι βρύσες από το δί-
κτυο ύδρευσης μέσα στα σπίτια 
μας έχουν θολό νερό… από την 
υδρομάστευση της «Κορομη-
λιάς» που πρέπει (έπρεπε ήδη) να 
επισκευαστεί…!!! Το θολό νερό 
ήταν σχεδόν όλη την εβδομάδα. 
●●● Σάββατο 11.3.17: το πρωί 
έφερε το χιόνι μέχρι μέσα στο 
χωριό… μετά συνέχισε όλη μέρα 
δυνατή βροχή… το μεσημέρι ο 
Λιάπης (μεγάλος) πήγε με το 
φορτωτή από πάνω (προς Τρι-
φύλλα) και καθάρισε λίγο τα 
μπάζα ίσα ίσα να χωράει αμάξι… 
στη μια λωρίδα… από τη Φτερό-
λακκα και πέρα είχε μέσα ο δρό-
μος 10 πόντους χιόνι… ο Λιάπης 
πήγε μέχρι Τριφύλλα… ο ψάλτης 
είπε σήμερα πως στο Βαρκό έγινε 
πάλι βούλιαγμα θέλει μπουλντό-
ζα… σήμερα έκλεισε και ο δρό-
μος για Ψηληβρύση καθώς ήρθαν 
πάλι μπάζα κάτω απ’ τη «Δρα-
μπάλα». ●●● Εδώ σταματάμε 
γιατί τα στέλνουμε στο τυπογρα-
φείο ●●● Καλή Ανάσταση ευχό-
μαστε…!!! 
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● Σύλλογος Αποδήμων Νε-
ράϊδας: Η πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του Συλλόγου μας Αποδήμων Νε-
ράϊδας κόπηκε φέτος την Κυριακή 
5 Φεβρουαρίου 2017, το μεσημέρι 

σε αίθουσα των Palmer Bistro (του 
εκ Μαυρομμάτας αγαπητού μας 
Γεωργίου Κουτρουλιά), όπου γί-
νονται και όλες οι συγκεντρώσεις 
μας. Η πίτα ήταν φέτος προσφο-
ρά από τις αγαπητές χωριανές μας 
Μαρία Καραμέτου του Σεραφείμ 
και Βασιλική Καστρίτση και τις 
ευχαριστούμε. Η συμμετοχή των 
αποδήμων ήταν μεγάλη αφού η 
αίθουσα γέμισε. Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία τους (και 
τους ευχαριστούμε): ο συγχωρια-
νός μας ιερέας παπα-Κώστας Πα-
παγεωργίου (που ευλόγησε και 
την βασιλόπιτα), η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Μαυρομμάτας Ευρυ-
τανίας Νίκη Ρέκκα – Τζανάκου, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου Μολόχας 
Γιώργος Μπαρμπουνάκης, ο Πρό-
εδρος του Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου μας Νεράϊδας 
Βασίλης Θάνος, Μέλη του Συλλό-
γου Αποδήμων Σαρανταπόρου και 
πλήθος αποδήμων. Στη συνέχεια 
έγινε η Γενική Συνέλευση και οι 
αρχαιρεσίες κατά τις οποίες ομό-
φωνα ανανεώθηκε για δύο ακόμα 
χρόνια η θητεία του υπάρχοντος 
Διοικητικού Συμβουλίου. Και του 
χρόνου ευχόμαστε να είμαστε όλοι 
καλά να ξαναβρεθούμε.

● Αποκριάτικος χορός Συλ-
λόγων Νεράϊδας: Αποκριάτικο 
χορό στην Αθήνα, διοργάνωσαν 
φέτος, οι Σύλλογοι του χωριού μας 
(Εξωραϊστικός – Μορφωτικός & 

Αποδήμων), το Σάββατο 25.2.17, 
το βράδυ, στην μουσική ταβέρνα 
«Ελαφοκυνηγός». Η εκδήλωση 
είχε επιτυχία καθώς πολλοί χωρια-
νοί μας συμμετείχαν και διασκέ-

δασαν μέχρι πολύ αργά το βράδυ. 
Και του χρόνου ευχόμαστε.

● Σύλλογος Αποδήμων Σα-
ρανταπόρου - Μεγαλάκκου: Ο 
Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπό-
ρου – Μεγαλάκκου δεν πραγμα-
τοποίησε φέτος εκδήλωση κοπής 
πίτας.

● Χορευτικός Σύλλογος 
«Καλλίχορος» και αντάμωμα 
Νεραϊδιωτών Φθιώτιδας: Το 
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, το 
βράδυ, έκοψε την πίτα του ο «Καλ-
λίχορος», του αγαπητού χωριανού 
μας Κώστα Φλώρου (συζύγου της 
Ευαγγελίας Δ. Πλατσιούρη), στο 
κέντρο «Εσπερίδες» στη Λαμία 
(Αγριλιά). Μαζί του αντάμωσαν και 
οι χωριανοί μας απόδημοι Νεραϊ-
διώτες της Φθιώτιδας, μερίμνη του 
αντιπροέδρου του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου μας Κώστα 
Η. Κουσάνα. Ακολούθησε γλέντι 
με χορευτικά και με παραδοσια-
κή ορχήστρα (Κουβαράς κλαρίνο, 
Κίκιλης βιολί, Κατσής τραγούδι κ. 
ά.). Περισσότερα γι’ αυτό σε άλλο 
ξεχωριστό κείμενο. Και του χρό-
νου ευχόμαστε. 

● Σύλλογος Μαυρομμάτας: 
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, 
έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος 
Μαυρομμάτας, σε αίθουσα των 
Palmer Bistro, του εκ Μαυρομμά-
τας Γεωργίου Χρ. Κουτρουλιά, που 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
προσέφερε δωρεάν ωραία φαγητά. 

Μεγάλη η προσέλευση των αποδή-
μων στην Αθήνα Μαυρομματιανών 
καθώς η αίθουσα ήταν γεμάτη. 
Πολλοί τίμησαν την εκδήλωση με 
την παρουσία τους, μεταξύ αυ-
τών και οι πρόεδροι των Συλλό-
γων του χωριού μας, ο πρόεδρος 
του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου μας Νεράϊδας Βασίλης 
Θάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Αποδήμων Νεράϊδας Γιάννης Σπα-
νός, μέλη της Συντακτικής Επιτρο-
πής της εφημερίδας μας και άλλοι 
χωριανοί μας. Την πίτα ευλόγησε 
ο παπα-Δημήτρης Σκόντρας από 
τη Γρανίτσα και «ψυχή» της εκδή-
λωσης ήταν (όπως πάντα) η δρα-
στήρια πρόεδρος του Συλλόγου 
αυτού, αγαπητή μας Νίκη Ρέκκα - 
Τζανάκου. Ο ίδιος Σύλλογος έκανε 
με επιτυχία εκδήλωση και στην Λα-
μία στο κέντρο «Συντριβάνι» την 
Κυριακή 19.2.17. Και του χρόνου 
ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Μολόχας: Την 
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, 
το μεσημέρι, έκοψε την πίτα του 
ο Σύλλογος Απανταχού Μολοχιω-
τών, στο Περιστέρι – Μπουρνάζι, 
στο κατάστημα «JOJO Cafe», Αγί-
ας Παρασκευής 72 – 74, ιδιοκτή-
της του οποίου είναι ο εκ Μολόχας 
Καπόνης. Η εκδήλωση είχε μεγά-
λη επιτυχία καθώς πολλοί απόδη-
μοι Μολοχιώτες αντάμωσαν εκεί. 
«Πρωταγωνιστής» της εκδήλωσης 
ο δραστήριος πρόεδρος του Δ. Σ. 
αγαπητός μας Γιώργος Μπαρμπου-
νάκης. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπό-
ρου Κώστας Λ. Τσιτσιμπής, ο πρό-
εδρος του Συλλόγου Αποδήμων 
Νεράϊδας Γιάννης Ν. Σπανός κι άλ-
λοι χωριανοί μας. Και του χρόνου 
ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Καροπλεσίου: Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλε-
σίου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του την Κυριακή 29 Ιανουα-
ρίου 2017. Η εκδήλωση είχε μεγά-
λη επιτυχία και πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του Συλλόγου στην 
Καρδίτσα. Την πίτα ευλόγησε ο 
αγαπητός μας παπα-Παναγιώτης 
Βασιλάκης. Συμμετείχαν όλοι οι 

στην Καρδίτσα Καροπλεσίτες και 
ο πρόεδρος της Τ. Κ. Καροπλεσίου 
Κώστας Η. Σούφλας. Το Σάββα-
το 25 Φεβρουαρίου 2017, ο ίδιος 
γειτονικός μας Σύλλογος έκανε 
αποκριάτικο χορό στην «Κέντια» 
με μεγάλη επιτυχία όπου χόρεψαν 
τα χορευτικά του Συλλόγου (όπου 
χοροδιδάσκαλος είναι η Βαρβάρα 
Ντηλιά) υπό τους ήχους δημοτικής 
παραδοσιακής ορχήστρας με τον 
Νίκο Τζουκόπουλο στο κλαρίνο και 
στο τραγούδι τον Λάζαρο Σατρα-
ζέμη και την Λίτσα Μπρέλλα. Και 
του χρόνου ευχόμαστε ακόμα κα-
λύτερα.

● Σύλλογος Κλειτσού: Το 
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017, 
διοργάνωσαν τον ετήσιο χορό 
τους οι γείτονές μας του ομώνυ-
μου Συλλόγου τους, Κλειτσιωτών 
Νομού Φθιώτιδας «Ο Άγιος Κυπρι-
ανός», στο κέντρο «Τεμπέλης» στο 
Γοργοπόταμο Λαμίας, με μεγάλη 
επιτυχία, καθώς στην εκδήλωση 
χόρεψαν τα ωραία χορευτικά τους 
συγκροτήματα, είχαν ζωντανή ορ-
χήστρα με τον Γιάννη Καραστάμο 
στο κλαρίνο, τον Άγγελο Ψαρρά 
τραγούδι και πλήθος κόσμου. Ο 
Σύλλογος Αποδήμων Κλειτσού 
έκοψε την πίτα του την Κυριακή 
12 Φεβρουαρίου 2017, το μεσημέ-
ρι, στη Αθήνα, (Πλατεία Κάνιγγος, 
οδός Βεραντζέρου 1, σε αίθουσα 
του 5ου ορόφου), πάλι με μεγάλη 
επιτυχία. Και του χρόνου ευχόμα-
στε ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Φουρνάς: Την 
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, το 
μεσημέρι, έκοψε την πίτα του ο 
Σύλλογος Απανταχού Φουρνιωτών 
«Ο Λεπενιώτης», σε αίθουσα των 
Σχολών Κορέλκο (Βερανζέρου 1, 
πρώτος όροφος), στο κέντρο της 
Αθήνας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη 
επιτυχία καθώς πολλοί απόδημοι 
Φουρνιώτες αντάμωσαν εκεί. Την 
πίτα ευλόγησε ο ευρυτάνας ιερέας 
παπα-Δημήτρης Σκόνδρας. Και του 
χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτε-
ρα. 

● Η Ένωση Αγραφιώτικων 
Χωριών (Ε.Α.Χ.): Την Κυριακή 22 
Ιανουαρίου 2017, το βράδυ, έκο-
ψε την πίτα της η Ε.Α.Χ., πρόεδρος 

της οποίας είναι ο Βασίλης Τσα-
ντήλας, στο «Μικρό Παλάτι» της 
Καρδίτσας, με τις ευχές του Σεβ. 
Μητροπολίτη μας κ.κ. Τιμοθέου και 
με μεγάλη επιτυχία καθώς η συμ-
μετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη. 
Οι αγραφιώτες διασκέδασαν με την 
ορχήστρα στην οποία συμμετείχαν 
η αγαπητή χωριανή μας Λύδια Κα-
ραμέτου (βιολί – τραγούδι), ο Χρυ-
σόστομος Μητροπάνος (τραγούδι), 
ο Χρήστος Κιτσόπουλος (κλαρίνο), 
ο Μάριος Σαρημιχαηλίδης (λαούτο 
– τραγούδι) και ο Γιάννης Σερίφης 
(τουμπερλέκι). Διανεμήθηκε δω-
ρεάν το Ημερολόγιο της ΕΑΧ για 
το 2017, και προσφέρθηκε κρασί 
Καραμήτρου από το Μεσενικόλα. 
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα 
καλύτερα. 

● Σύλλογος Απανταχού 
Καρδιτσιωτών: Στην αίθουσα συ-
ναυλιών «Άρης Γαρουφαλής» του 
Ωδείου Αθηνών (οδός Βασ. Γεωρ-
γίου 17-19 & Ρηγίλλης – όπισθεν 
Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων), στην Αθήνα έγινε φέ-
τος, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 
2017, η εκδήλωση κοπής της πίτας 
του Συλλόγου αυτού, πρόεδρος 
του οποίου είναι ο δραστήριος δι-
κηγόρος Κώστας Κουσαής, γιός 
του αείμνηστου δικηγόρου Κου-
σαή, που είχε βοηθήσει πολλούς 
χωριανούς μας όταν βρέθηκαν για 
διάφορους λόγους στα δικαστήρια 
τη δεκαετία του 1940 στην Καρ-
δίτσα. Η εκδήλωση είχε μεγάλη 
επιτυχία και μεταξύ άλλων περιε-
λάμβανε, συναυλία σύγχρονης Ελ-
ληνικής μουσικής με την Χορωδία 
«ΑΡΙΩΝ» Καρδίτσας και βράβευση 
για την πολυετή προσφορά τους 
στις Τέχνες και τον Πολιτισμό του 
μουσικοσυνθέτη Θωμά Μπακαλά-
κου (από την Κυψέλη Σοφάδων) 
και της ζωγράφου Βούλας Δόγια 
(από τους Σοφάδες). Και του χρό-
νου ευχόμαστε. Επίσης από τον 
ίδιο Σύλλογο έγινε και φέτος την 
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, όπως 
κάθε χρόνο, το καθιερωμένο τρι-
σάγιο στους τάφους των Πλαστήρα 
και Σεραφείμ στο Α’ Νεκροταφείο 
Αθηνών, με την παρουσία πλήθους 
καρδιτσιωτών και χωριανών μας. 

 Κοπή πίτας των Συλλόγων μας

Το αντάμωμα Νεραϊδιωτών Φθιώτιδας πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία στις 28 Γενάρη 2017, 

στο κέντρο διασκέδασης «Εσπερίδες», στην Λαμία. 
 Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Καλλίχο-

ρος, στην ετήσια χειμερινή μουσικοχορευτική του 
εκδήλωση, σε μια κατάμε-
στη από κόσμο αίθουσα, 
φιλοξένησε και εμάς, και 
η βραδιά κύλισε υπέροχα 
με πολύ χορό και φαγο-
πότι. 

 Η συμμετοχή των Νε-
ραϊδιωτών μας εξέπληξε 
ευχάριστα με την νεολαία 
να κλέβει τις εντυπώσεις. 
Η αγάπη τους για τα χω-
ριά μας, μας υποχρεώνει 
να σταθούμε στο πλευρό 
τους και όλοι μαζί να αξι-
οποιήσουμε αυτή την δυναμική. Το χορευτικό τμήμα 
ενηλίκων Νεραϊδιωτών Φθιώτιδας και τα υπόλοιπα χο-
ρευτικά του Καλλίχορου, παρουσίασαν ένα καταπλη-
κτικό πρόγραμμα και αυτό οφείλεται στο μεράκι, στην 
ικανότητα, στην αγάπη του για την παράδοση, του χο-
ροδιδασκάλου Φλώρου Κων/νου. Στη Λαμία ο βαθμός 
επικοινωνίας και συμμετοχής των συμπατριωτών μας 
είναι μεγάλος, η νεολαία μας συσπειρώνεται, έρχεται 
πιο κοντά στη γενέτειρα των γονιών της και αυτό οφεί-

λεται κατά πολύ στις δραστηριότητες του Καλλίχορου. 
 Το 1980 μια παρέα φίλων αποτελούμενοι από 

τους Μονάντερο Φώτη, Καφαντάρη Γεώργιο και τους 
Ζήση Κων/νο, Θάνο Δημήτριο, Κατσούλη Αθανάσιο, 
οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, σκέφτηκαν να καθιερώ-

σουν τα ανταμώματα και 
η αρχή έγινε από την Αγία 
Τριάδα Φθιώτιδας και την 
ταβέρνα του Μάγγα.  Την 
επόμενη χρονιά ανταμώ-
σανε και πάλι στην Αγία 
Τριάδα, στην συνέχεια 
στην Αταλάντη, στο χωριό 
Θερμοπύλες και για πολ-
λά χρόνια στο εστιατόριο 
των αδελφών Μαργαρίτη 
στα Λουτρά Θερμοπυλών. 
Την ώρα που το γλέντι στο 
χορό των Νεραϊδιωτών 

έφτανε στο τέλος, έφυγε από κοντά μας ο μπάρμπα - 
Θανάσης παίρνοντας μαζί του την ικανοποίηση ότι το 
Αντάμωμα των συμπατριωτών του στη Λαμία, θα εξα-
κολουθήσει να γίνεται. Με αξίωσε ο θεός να μιλήσω 
μαζί του δέκα μέρες πριν, στην ονομαστική του εορτή 
και η αποχαιρετιστήρια επιθυμία του να συνεχίσω να 
διοργανώνω αυτές τις συναντήσεις, είναι δέσμευσή 
μου που με υποχρεώνει να τηρήσω τις υποσχέσεις μου. 

 Κουσάνας Κώστας

 Το αντάμωμα Νεραϊδιωτών Φθιώτιδας  Χρυσοθήρες έκαναν ζημιά  
στο γεφύρι μας «Τσιροπλάκι»

Στόχος χρυσοθήρων έγινε αυτό το χειμώνα το γεφύρι 
μας «Τσιροπλάκι». Κάποιοι (ας μη γράψουμε εδώ το 

επίθετο που τους ταιριάζει – «ζλάπια» τους χαρακτηρί-
ζουν κάποιοι) ψάχνοντας για λύρες χάλασαν τον τοίχο 
της πέρα βάσης του γεφυριού μας. Όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία (που τράβηξε ο αγαπητός χωριανός μας 
και Γραμματέας του Συλλόγου μας Γιώργος Η. Κουσά-
νας) έσπασαν τον γερό τσιμεντένιο τοίχο και έβγαλαν 
πολλές πέτρες. Εκεί που με χίλια ζόρια προσπαθούμε να 
το επισκευάσουμε με καινούργια ξύλα, τώρα πρέπει να 
ξαναχτίσουμε και τον τοίχο. Φωνάζουμε και μέσα από 
την εφημερίδα μας και διαδώστε το όλοι σας πως αυτό 
το γεφύρι στο «Τσιροπλάκι» δεν είναι παλιακό, μετά το 
1950 που το έφτιαξαν οι πατεράδες μας, δεν είχε κανέ-
νας λύρες να τις κρύψει εκεί. Έλεος… μην κάνετε άλλες 
ζημιές… δεν υπάρχουν λύρες…!!!
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 Νέο κρούσμα  
διάρρηξης σπιτιού 

στο χωριό μας

Νέο κρούσμα διάρ-
ρηξης σπιτιού εί-
χαμε δυστυχώς το 

χειμώνα. Σε σπίτι που δεν 
κατοικείται το χειμώνα και 
είναι μεταξύ της εκκλησίας 
μας και της Παπαδόβρυ-
σης, κάτω από το δρόμο. 
Το γεγονός μαθεύτηκε το 
Σάββατο 4.3.17 όταν χω-
ριανή μας που έχει τα κλει-
διά του σπιτιού πήγε να 
το ανοίξει όπως κατά δια-
στήματα κάνει. Οι διαρρή-
κτες παραβίασαν την πίσω 
πόρτα σπάζοντας την κλει-
δαριά και ανοίγοντάς την 
αν και από τη μέσα μεριά 
είχε σίδερο, λυγίζοντάς το. 
Προς τους διαρρήκτες που 
τελευταία κάνουν ζημιές 
στο χωριό μας ένα λέμε… 
πως αν τους πάρει είδηση 
κάποια φορά χωριανός 
μας θα πάνε σαν το «σκυ-
λί στ’ αμπέλι»… καθώς 
δεν υπάρχει σπίτι που να 
μην έχει κυνηγετικό όπλο 
με φυσίγγια για αγριογού-
ρουνα…

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ 
 του δρομολογίου της Παρασκευής

Αιφνιδιαστικά από 23.11.16 το ΚΤΕΛ Καρ-
δίτσας σταμάτησε να στέλνει λεωφορείο 
κάθε Παρασκευή μέχρι Νεράϊδα. Στέλνει 

πλέον μόνο Τετάρτη. Όλοι απαιτούμε να επανέλ-
θει το δρομολόγιο της Παρασκευής αλλά και της 
Δευτέρας που κόπηκε από το Νοέμβριο του 2011. 
Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα να πιέσουν 
για την ανάκληση της σκληρής και άδικης αυτής 
απόφασης.

 Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο, το 
ΚΤΕΛ, με το υπ. αρ. πρωτ. 176/18.11.2016 έγγραφο, ανα-
κοίνωσε 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 ανα-
κοίνωση αυτή (όπως ήταν φυσικό) προκάλεσε οργή και 
αγανάκτηση σε όλο τον κόσμο της γραμμής και υπάρχουν 
μεγάλες αντιδράσεις. Φήμες κυκλοφόρησαν τότε πως οι 
αυτοδιοικητικοί μας έκαναν ενέργειες για να μην κοπεί 
τελικά το δρομολόγιο και το λεωφορείο θα συνεχίσει να 
έρχεται και την Παρασκευή. Όμως μέχρι τώρα δεν ξανα-
φάνηκε λεωφορείο. Ο κόσμος θέλει λεωφορείο 3 φορές 
την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) γιατί με 
αυτό τώρα που έγινε άσφαλτος εξυπηρετούνται και οι 
κάτοικοι του Κλειτσού. Η γραμμή αυτή έχει κίνηση.

 Εμείς τονίζουμε από εδώ για ακόμα μια φορά αυτό 
που συνεχώς φωνάζουμε: Να χρησιμοποιούμε όλοι το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ στις μετακινήσεις μας για Καρδί-
τσα…!!! Εάν έχει επιβάτες και κόβει εισιτήρια θα συνεχί-
σει να έρχεται… αλλιώς…

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από τη δική σας εφη-
μερίδα το Σύλλογο Αποδήμων Σαρανταπόρου για 
το αμέριστο ενδιαφέρον που δείχνει συνεχώς σε 

κάθε πρόβλημα που ανακύπτει στον οικισμό μας. Αυτή η 
εκτίμηση αφορά τόσον στην παρούσα διοίκηση όσο και 
στην προηγούμενη και αναφέρομαι σε έργα που εγώ θυ-
μάμαι.

 1) Αποπεράτωσε το πνευματικό κέντρο και τα φώτα 
στην άνω πλατεία.

 2) Καθιέρωσε το χορό κάθε χρόνο να γίνεται στην 
πλατεία του οικισμού μας

 3) Έκανε τις μπασκέτες στο γήπεδο κάτω από τη 
πλατεία να παίζουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και 
κάθε νέος που θέλει να παίξει.

 4) Έφερε το νερό για πότισμα από τη θέση «Σκλέ-
ντζα» (έργο μεγάλης αξίας) στο οποίο μεταξύ όλων συ-
νέβαλλε πιο πολύ με υπομονή και προσωπική εργασία ο 
δάσκαλος Γεώργιος Ηλ. Τσιτσιμπής για το οποίο ζήτησε 
και τη βοήθεια της εκκλησίας και του προσέφερε 600 
ευρώ που χρωστούσε για τα λάστιχα τα οποία με προ-
σωπική εργασία τα τοποθέτησαν και έφεραν το νερό το 
οποίο απολαμβάνουμε όλοι.

 5) Έφερε το νερό από τη πηγή «Κολοκύθα» στον 
αμαξόδρομο και εκεί έκανε βρύση η οποία με το νερό της 
δίνει ανάσες σε όλους τους διερχόμενους από εκεί αλλά 
ακόμη και στους ίδιους τους κατοίκους του οικισμού.

 6) Έκανε σκαλοπάτια από κάτω πλατεία προς τουα-
λέτες της εκκλησίας για τη χρήση όλων. Το βράδυ που γί-
νεται ο χορός και για όλους τους κατοίκους του οικισμού 
με τη συγκατάθεση και της εκκλησίας.

 7) Με τη συνεργασία και της εκκλησίας έφεραν το 
νερό στη βρύση Κρανιά από τη πηγή που έχει το κρύο 
νερό.

 8) Προγραμμάτισε για την Άνοιξη να γίνει ο δρόμος 
με τσιμέντο από την άσφαλτο μέχρι την Άνω πλατεία 
όπου η παιδική χαρά κ.τ.λ. όπως και στα άλλα έργα ζη-
τάει τη βοήθεια όλων μας με το κατά δύναμιν έκαστος να 
προσφέρει τον οβολό του να γίνει και αυτό το έργο (είναι 
έργο αξίας) για όλους εμάς.

 Και τέλος αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους 
απανταχού χωριανούς μας που βοήθησαν οικονομικά 
για να γίνουν όλα αυτά τα παραπάνω έργα στον οικισμό 
μας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αποδήμων Σαραντα-
πόρου. Εμείς να ευχηθούμε ο καλός θεός να μας φωτίσει 
να ζούμε με αγάπη και υγεία μεταξύ μας.

 Ο ανώνυμος

 Το Ιατρείο Νεράϊδας ερειπώνεται 
 Γράψαμε και ξαναγράφουμε πως το Ιατρείο Νεράϊδας 

είναι σε αθλία κατάσταση… και αν συνεχιστεί αυτή η κα-
τάσταση σύντομα θα γκρεμιστεί… η στέγη βάζει παντού 
νερά αφού συνέχεια φεύγουν κεραμίδια… τα παντζούρια 
διαλύθηκαν χωρίς συντήρηση χρόνια τώρα… οι σοβάδες 
των εξωτερικών τοίχων άβαφοι και ασυντήρητοι χρόνια 
τώρα άρχισαν να διαλύονται… σε λίγο θα φανούν τα τού-
βλα… κανένας δεν έχει ευθύνες για αυτά…??? Κανένας 
δεν θα ενεργήσει να συντηρηθεί τάχιστα το κτήριο…??? 
Και το ερώτημα έρχεται αυθόρμητα… Γιατί βάζουμε υπο-
ψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές…??? 

Το Κατνόρεμα υπερχειλίζει συνέχεια 
 μέσα στο δρόμο για Μοναστήρι

 Με κάθε δυνατή βροχή το Κατνόρεμα μπαίνει μέσα στο 
οδόστρωμα και καταστρέφει το δρόμο προς το Μοναστή-
ρι μας Σπινάσας… μόλις σταματάει η βροχή έρχεται ένας 
φορτωτής ζγαρλάει λίγο εκεί διορθώνοντας πρόχειρα το 
δρόμο ίσα να περνάει 4Χ4 κι αυτό με δυσκολία… παίρνει 
τα λεφτά και φεύγει… και με την επόμενη βροχή πάλι τα 
ίδια… το χουμε γράψει αμέτρητες φορές… δώστε οριστική 
λύση σε αυτό το ρέμα… να πάει μπουλντόζα να δουλέψει 
εκεί μια μέρα να διώξει πολλά κοτρόνια του ρέματος κάτω… 
και μετά ή να μεγαλώσει η κοιτόστρωση, ώστε να μην ξε-
χειλίζει… ή να γίνει γεφυράκι όπως στο Μουχτούρι… 

Το Μέγα Ρέμα  
υπερχειλίζει συνέχεια  

μέσα στο δρόμο για 
 Νεκροταφείο

 Το Μέγα Ρέμα φέρνει πολύ νερό 
και πρέπει να είναι ελεύθερο χωρίς 
εμπόδια, ώστε να φεύγει το νερό και 
να μην ξεχειλίζει μέσα στα δρόμο για 
Νεκροταφείο. Επί δημαρχίας Παπα-
λού και προεδρίας Λιάπη έγινε εκεί 
σωστό τεχνικό μεγάλο με μπετά και 
βάθυνε μέχρι παρακάτω… πρέπει να 
βαθύνει όλο και να φύγουν τα εμπό-
δια… για να μην χαλάει ο δρόμος… 
όποιος θέλει να περνάει να ρίξει δυο 
τέμπλες και να το πατώσει φτιάχνο-
ντας γεφυράκι… το Μέγα Ρέμα πρέ-
πει να είναι ελεύθερο. 

 Ανακοίνωση για Κοιμητήριο Νεράϊδας
 Στο Κοιμητήριο του χωριού μας υπάρχει πρόβλημα 

που με την καλή διάθεση όλων μας πρέπει να επιλυθεί. 
Επειδή ο χώρος όπου είναι εύκολο να σκαφτεί έχει λιγο-
στέψει πρέπει να γίνουν εκταφές όσων έχουν περάσει τα 
πέντε χρόνια. Παρακαλούνται πολύ οι οικείοι να κάνουν 
εκταφή των τεθνεώτων τους και να τοποθετήσουν τα οστά 
τους στο Οστεοφυλάκιο το οποίο έγινε για αυτό το σκοπό.

 Φορείς Νεράϊδας

Την Κυριακή 15.1.17, στην 
τηλεόραση ΕΡΤ 1, στην εκ-

πομπή «Αλάτι της γής», ο Λά-
μπρος Λιάβας, παρουσίασε 
δείγμα της πλούσιας μουσι-
κής και χορευτικής παράδο-
σης της περιοχής μας Καρδί-
τσας…

 Πολύ λίγες οι 2 ώρες (13:00’ 
– 15:00’) για να καλύψουν τον 
τεράστιο πλούτο της μουσικής 
παράδοσης του τόπου μας… 
τόσο αυτής των Καραγκούνη-
δων του κάμπου… όσο και της 
δικής μας «σιαπανίσιας» των 
Αγράφων…

 Ήταν μια από της καλύτερες 
εκπομπές… όπως είπε ο ίδιος ο 
Λιάβας που κατάγεται από την 
Καρδίτσα όπου ο πατέρας του 
ήταν γιατρός και είχε κλινική… 
πρίν πάει στην Αθήνα… 

 Τα γυρίσματα έγιναν στο 
Πνευματικό Κέντρο Μορφο-

βουνίου… Συμμετείχαν τρα-
γουδιστές και χορευτές από: το 
Κέντρο Ιστορικής και Λαογρα-
φικής Έρευνας «Ο Απόλλων» 
(πρόεδρος: Βάσω Κοζιού), τον 
Λαογραφικό Όμιλο «Καραγκού-
να» (πρόεδρος: Μαίρη Θεολό-
γη), τον Μορφωτικό Σύλλογο 
Μορφοβουνίου (πρόεδρος: Σε-
ραφείμ Νάνος), το Κέντρο Πολι-
τιστικών Ερευνών Πεδινής Θεσ-
σαλίας (πρόεδρος: Απόστολος 
Φιρφιρής) και τον Χορευτικό Λα-
ογραφικό Όμιλο «Καλλίχορος» 
(πρόεδρος: Βάσω Καραπάνου).  
 Η εκπομπή τίμησε ιδιαιτέρως 
δύο παλαίμαχους τοπικούς λα-
ϊκούς μουσικούς: τον τραγου-
διστή Βασίλη Νταράλα και τον 
βιολιτζή Τάσο Κουτσιώλη. Συμ-
μετείχαν επίσης οι: Χρήστος Κι-
τσόπουλος (κλαρίνο), Στέφανος 
Γεωργίου (βιολί), Μάριος Σαρα-
κατσάνος (λαγούτο-τραγούδι), 
Βασίλης Καλαμπάκας (λαγού-

το), Γιάννης Σερίφης (κρουστά), 
Στέφανος Κατσακιώρης, Από-
στολος Φιρφιρής & Ρήνα Καρα-
νάσιου (τραγούδι).

 Μίλησαν επίσης στην εκπο-
μπή ο δήμαρχος Λίμνης Πλα-
στήρα Δημ. Τσιαντής, ο οινο-
ποιός Καραμήτρος από το Με-
σενικόλα, ο πρόεδρος της ΕΠΣΚ 
Στεργιόπουλος, ο Παναγιώτης 
Νάνος και άλλοι. 

 Τα γυρίσματα της εκπομπής 
έγιναν στις 16,17 και 18 Νοεμ-
βρίου 2016 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» 
στο Μορφοβούνι και ο Λά-
μπρος Λιάβας είναι Καθηγητής 
Εθνομουσικολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και Δ/ντής 
του Τομέα Εθνομουσικολογίας 
και Πολιτισμικής Ανθρωπολο-
γίας του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών. 

 Χίλια μπράβο σε τέτοιες εκ-
δηλώσεις…

 Το «Αλάτι της γής» στην Καρδίτσα στις 15.1.17

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, συμπλη-

ρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π. 

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
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Όλοι απαιτούν να 
συντηρηθεί ο δρόμος 
για το Νεκροταφείο 

του χωριού μας. Να πέσει χαλίκι 
στα νεροφαγώματα και να 
διαμορφωθεί καλό αυλάκι, ώστε 
να φύγουν έξω τα όμβρια και να 
μην 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 
5.2.17, αλλά 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 (Σεπτέμβριος 

2016) ο κ. Δήμαρχος πήγε και 
είδε το δρόμο και είπε πως 
πρέπει να βελτιωθεί. Πότε 
θα πέσει το τσιμέντο; Πότε 

θα χαλικοστρωθεί; Θα ρίξετε 
καλό χαλίκι από το χαλιά; Θα 
φτιάξετε αυλάκι στην κορυφή; 
Πότε θα γίνουν αυτά;

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Επιτέλους να βρεθεί ένας 
τρόπος να στηθεί αυτή η 
γέφυρα πάνω στα έτοιμα 

εδώ και χρόνια τσιμεντένια 
βάθρα. Είναι το μοναδικό πλέον 
γεφύρι μεταξύ Καροπλεσίου 
και Νεράϊδας και όλος ο κόσμος 
ζητάει πρόσβαση. Το χειμώνα 
δεν μπορεί άνθρωπος να περάσει 
το Μέγδοβα πουθενά…!!! Πού 
ζούμε…??? Αυτό δεν γινόταν ποτέ 
στην ιστορία των χωριών μας…!!! 
Έγινε και σχετικό ερώτημα προς 
το Τοπικό Συμβούλιο (10.10.16 
και 5.2.17 αλλά ακόμα απάντηση 
δεν ήρθε) ως εξής: 3) Γέφυρα 
Ρογκάκια δρόμου Νεράϊδας - Καροπλεσίου: 
Ποιές συγκεκριμένες ενέργειες και πότε έγιναν, 
και αν υπάρχει η σχετική συνεργασία με το 
Τοπικό Συμβούλιο Καροπλεσίου, για το θέμα 
αυτό. Επιτακτική ανάγκη για να τελειοποιηθεί το 
χρησιμότατο αυτό γεφύρι που συνδέει τα χωριά 
μας (Νεράϊδας και Καροπλεσίου). Εάν η υπάρχουσα 
μεταλλική γέφυρα είναι αδύνατο να τοποθετηθεί 

λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών, υπάρχει η 
δυνατότητα πάνω στα έτοιμα τσιμεντένια βάθρα 
να στηθεί κάποια άλλη; (μεταλλική ή τσιμεντένια); 
Θέλουμε την έγγραφη απάντησή σας σε αυτό 
το ζήτημα για να απευθυνθούμε στο Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας μαζί με τους Συλλόγους του 
Καροπλεσίου. Εκτός και αν αποφασίσετε να 
το κάνετε εσείς αυτό σε συνεργασία με τους 
Συλλόγους ή με τους ομολόγους σας.

Όλοι απαιτούν να 
συντηρηθεί ο 
δρόμος για το 

Μοναστήρι μας. Να ξε-
βουλώσουν τα 4 βουλω-
μένα τεχνικά στα Προσή-
λια, να πέσει χαλίκι στα 
νεροφαγώματα και να 
καθαριστούν τα αυλά-
κια του. Πότε θα γίνουν 
αυτά…??? Η υπομονή 
όλων μας έχει εξαντλη-
θεί…!!! Έγινε και σχετικό 
ερώτημα προς το Τοπι-
κό Συμβούλιο (10.10.16 και 
5.2.17, αλλά ακόμα απάντηση δεν ήρθε) ως εξής: 

1) Δρόμος για Μοναστή-
ρι: Σε ποιές συγκεκριμέ-
νες ενέργειες προέβητε 
και πότε για να ξαναγί-
νει βατός για Ι. Χ. αυτός 
ο δρόμος από βρύση 
«Κωσταντέϊκες» μέχρι 
Μοναστήρι Νεράϊδας; 
Πότε θα ξεβουλώσουν 
τα 4 βουλωμένα τεχνι-
κά στα Προσήλια; Πότε 
θα πέσει χαλίκι στα νε-
ροφαγώματα; Πότε θα 
διαμορφωθεί αυλάκι να 

οδηγεί τα όμβρια μέσα στα 
τεχνικά; Πότε θα επισκευαστεί η γέφυρα Μπέλεϋ; 

Ολοκληρώθηκε 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 φθινόπωρο 
χωριανός μας τεχνίτης 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… 

Να συντηρηθεί ο δρόμος προς Μοναστήρι Σπινάσας

 Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν.   Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας

 Γεφύρι «Ρογκάκια» Νεράϊδας – Καροπλεσίου

 Πάλι θολό νερό από Κορομηλιά

Θόλωσε πάλι δυστυχώς το νερό του δικτύου 
ύδρευσης Νεράϊδας το Φεβρουάριο, με τη δυνατή 

βροχή της 19.2.17, όπως και το Μάρτιο (11.3.17), και 
ήταν θολό για μέρες. Το πρόβλημα είναι ως γνωστόν 
στην υδρομάστευση της Κορομηλιάς η οποία πρέπει 
επιτέλους να επισκευαστεί. Η υπομονή όλων μας έχει 
εξαντληθεί…!!! Έγινε και σχετικό ερώτημα προς το 
Τοπικό Συμβούλιο (10.10.16 και 5.2.17, αλλά ακόμα 
απάντηση δεν ήρθε) ως εξής: Υδρομάστευση Κορομηλιάς: 
Σε ποιές συγκεκριμένες ενέργειες προέβητε για να μην 
θολώνει το νερό του δικτύου ύδρευσής μας από την 
υδρομάστευση Κορομηλιάς;

 Το Δ. Σ. του Συλλόγου  
Αποδήμων Νεράϊδας 

 Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, μαζί με την εκδήλωση 
κοπής της πίτας, ο Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας, έκανε και 
Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες, κατά τις οποίες ομόφωνα 
ανανεώθηκε για δύο ακόμα χρόνια η θητεία του υπάρχοντος 
Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου τα μέλη είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπανός Γιάννης του Νικ. 
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Σπινάσας Ηλίας του Βασ. 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Λυρίτσης Δημήτριος του Νικ. 
ΤΑΜΙΑΣ: Σπανού – Ανδρέου Μαρία του Δημ. 
ΜΕΛΟΣ: Καραμέτος Ηλίας του Δημ. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Σπινάσας Δημήτριος του Ηλ. 
Θάνος Ευάγγελος του Ιωάν. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ. 
Καραμέτος Γεώργιος του Βασ.
 Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του Δ. Σ. Αποδήμων 

Νεράϊδας. 

 Τον εκδότη του  
Θεσσαλικού Ημερολογίου 

 βράβευσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας
 Εκδήλωση για τους 70 τόμους του «Θεσσαλικού 

Ημερολογίου» πραγματοποίησαν η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και ο Όμιλος Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας, 
την Παρασκευή 17.2.17, στο κατάμεστο Χατζηγιάννειο 
Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βράβευσε τον κ. Κώστα 
Σπανό, για την πολυετή προσφορά του «Θεσσαλικού 
Ημερολογίου», στην ανάδειξη της θεσσαλικής ιστορίας. 
Στην εκδήλωση μίλησαν οι κ.κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου, 
Κώστας Θεοδωρόπουλος, Αλέξης Γαλανούλης, 
Βασίλης Τσολάκης, Γιώργος Μπαλής, Γιώργος Κλήμος 
και Δημήτριος Καλούσιος, με θέμα την προβολή της 
θεσσαλικής ιστορίας μέσα από τις σελίδες των 70 τόμων 
του «Θεσσαλικού Ημερολογίου».

 Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης 
Λαρίσης Σεβ. Ιγνάτιος, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. 
Κώστας Αγοραστός, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Θ. Παιδής, ο 
αντιδήμαρχος Απ. Σουρλαντζής, εκπρόσωποι φορέων και 
άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών.

 Πάλι πρόεδρος ο Απόστολος Ταξιάρχης στο Δ. Σ. 
 των εργαζομένων του Δήμου μας Καρδίτσας

 Την Πέμπτη 23.2.17, στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στον 
Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου μας Καρδίτσας. Από τους 
645 εγγεγραμμένους, ψήφισαν 512 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 
βρέθηκαν 504 έγκυρα και 8 άκυρα ψηφοδέλτια.

 Πρώτος σε σταυρούς βγήκε πάλι ο εδώ και πολλά χρόνια 
πρόεδρος Αποστόλης Ταξιάρχης (που είναι αδελφός του 
συζύγου της Αποστολίας Μητσάκη) και πρώτη η παράταξή του 
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ» (313 ψήφους & ποσοστό 62%), 
που έλαβε 6 έδρες. Η παράταξη «ΔΑΣ – ΟΤΑ» (109 ψήφους & 
ποσοστό 22%), με την οποία ήταν υποψήφιος ο φίλος μας εκ 
Καροπλεσίου Γιώργος Χόντος ήρθε δεύτερη και έλαβε 2 έδρες. 
Ενώ η τρίτη παράταξη «ΑΛΛΗ ΡΟ.Τ.Α.» (69 ψήφους & ποσοστό 
14%), έλαβε 1 έδρα. 

 Με την παράταξη «ΔΑΣ – ΟΤΑ» ήταν υποψήφιος και εξελέγη 
μεταξύ των αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ, και ο αγαπητός μας 
Βάϊος Ελευθερίου (σύζυγος της Ρίτας Χρ. Δήμου). 

 Η στρατιωτική γέφυρα μπέλεϋ από τον Άσπρο που έπρεπε να έχει στηθεί ήδη στα 
έτοιμα βάθρα της θέσης «Ρογκάκια» του δρόμου Νεράϊδας – Καροπλεσίου…

Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί το τσιμέντο στο δρόμο αυτό τουλάχιστον μέχρι 
την στροφή στο Πολύκοινο και την αρχή της Λεκάνης

Να συντηρηθεί ο δρόμος προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας

Ιδού στο χάρτη τα σημεία του δρόμου αυτού που 
απαιτείται επείγουσα παρέμβαση

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



Η εθελοντική μου διάθεση 
να προσφέρω τις υπηρε-

σίες μου στην εφημερίδα, στον 
σύλλογο, στο χωριό μου, ως 
μέλος του Δ. Σ. του συλλόγου, 
ματαιώθηκε λίγους μήνες μετά 
τις εκλογές.

 Αν επικαλεσθώ την παραίτη-
σή μου για προσωπικούς λόγους, 
χωρίς άλλη αναφορά, ικανοποιώ 
αυτούς που με τα επικοινωνιακά 
τους παιχνίδια με οδήγησαν σε 
έξοδο, κλείνω τα μάτια μου σε 
όσα συνέβησαν και στερώ το δι-
καίωμα από τους συμπατριώτες 
μου να έχουν έγκυρη ενημέρωση. 

  Είναι άξιον απορίας που ένα 
απλό κείμενο εις μνήμη μιάς συγ-
χωριανής μας, που περιγράφει 
με παραστατικό τρόπο την ζωή 
της σε πολύ δύσκολα χρόνια, 
στάθηκε η αφορμή να εκδηλω-
θούν πρακτικές και χειρισμοί που 
προσβάλλουν την μνήμη της θα-
νούσης, τους συγγενείς της, τον 
συντάκτη του κειμένου και όλους 
τους υγιώς σκεπτόμενους.

 Παρά την εκφρασμένη αντί-
θετη άποψη της πλειοψηφίας 
των μελών του Δ. Σ., ο πρόεδρος 
του συλλόγου με τον υπεύθυνο 
της συντακτικής επιτροπής απο-
φάσισαν να μην δημοσιεύσουν 
αυτό το κείμενο.

 Πίστευα με την συμμετοχή 
μου να βοηθήσω σε θέματα πο-
λιτισμού, της παράδοσης, δρα-
στηριοτήτων με επίκεντρο τη 
νεολαία του χωριού και αυτή η 
όρεξή μου ξεθύμανε με το καλη-
μέρα.

 Ο υπεύθυνος της συντακτι-
κής επιτροπής, αξίζει επαίνων 

για τον χρόνο που αφιερώνει 
για την έκδοση της εφημερίδας, 
η οποία κατέχει περίοπτη θέση 
μεταξύ των συλλόγων, η λάμψη 
όμως αυτής της επιτυχίας τον τυ-
φλώνει και αναγορεύει τον εαυτό 
του σε τιμητή και κριτή των πά-
ντων, ενώ έχει μία και μοναδική 
αρμοδιότητα, με την ανοχή του 
προέδρου αποφασίζει για όλους 
και για όλα.

 Επειδή τα εν οίκω μη εν 
δήμω, και το παρασκήνιο παρου-
σιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, 
είμαι στη διάθεση του καθενός, 
όπως και το επίμαχο κείμενο σε 
όσους το επιθυμούν.

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
για να αποτρέψουν την παραίτη-
ση και των άλλων μελών, ο ελιγ-
μός τακτικής, να φέρουν το θέμα 
για συζήτηση στην γενική συνέ-
λευση του Αυγούστου. Για ποιό 
λόγο άραγε; Σε επίμονες ερωτή-
σεις μου, γιατί αυθαίρετα βάπτι-
σαν αυτό το κείμενο επικίνδυνο 
και ότι αναζωπυρώνει τα μίση 
και τα πάθη του εμφυλίου 1947-
1949, αναγκάστηκαν να ομολο-
γήσουν ότι δεν διχάζει το περιε-
χόμενο του κειμένου, αλλά το βι-
βλίο «Ελεύθεροι στα δεσμά των 
Αγράφων», του δημοσιογράφου 
Προβόπουλου Ηλία. Στην κρίση 
των συμπατριωτών μου ποιός 
διχάζει και ποιοί φέρνουν στη 
μνήμη μας τις ξεχασμένες αυτές 
μαύρες ημέρες. Η δημοκρατία 
δεν κινδυνεύει από κανέναν για-
τί ο ελληνικός λαός έθεσε πρό 
πολλού στο περιθώριο το μαύρο 
παρελθόν.

 Αδυνατώ να συνεργασθώ με 

ανθρώπους που υποτιμούν την 
νοημοσύνη μου, που δεν σέβο-
νται τους συνεργάτες τους, απο-
φασίζουν μόνοι τους, δεν συγκα-
λούν Δ. Σ., δεν ενημερώνουν τα 
μέλη που είναι εκτός Αθηνών.

 Αποχωρώ από το Δ. Σ. του 
συλλόγου, δεν παραιτούμαι του 
ενδιαφέροντός μου και των προ-
σπαθειών μου για θέματα του 
χωριού που υποβαθμίζονται τα 
τελευταία χρόνια. Δεν απογοη-
τεύομαι, δεν πτοούμαι, συνεχίζω 
πιο δυναμικά.

Κουσάνας Κώστας
 

Σημείωση 1: Αν νομίζουν 
κάποιοι… (αυτοί που έβαλαν τον 
χωριανό μας αυτόν να κάνει αυτά 
που κάνει)… πως με αυτά θα στα-
ματήσει η Εφημερίδα μας και θα 
διαλυθεί ο Σύλλογός μας… πλα-
νώνται πλάνην οικτράν… Πιο 
δυνατούς μας κάνουν αυτά… Η 
εφημερίδα αυτή έχει τη στήριξη 
του κόσμου που πληρώνει για 
να βγαίνει… όσο και να «λυσσά-
νε» κάποιοι που ενοχλούνται και 
βλέπουν με τρόμο πως βγαίνουν 
στο περιθώριο… Δημοσιεύουμε 
το «κείμενο» αυτό όχι τόσο για 
να μη λένε πως κάνουμε «λογο-
κρισία»… αλλά ιδίως για να δούν 
από πρώτο χέρι οι χωριανοί μας 
όλοι τον σκληρό και αδυσώπητο 
πόλεμο που δέχεται η Εφημερίδα 
μας από αυτούς που ενοχλούνται 
από τα όσα γράφει… Όμως επει-
δή κάθε παράγραφος του «κει-
μένου», για την αποκατάσταση 
της αλήθειας, θέλει απάντηση… 
αυτή την απάντηση ή θα την δη-
μοσιεύσουμε στο επόμενο φύλ-

λο… καθώς τώρα δεν υπήρχε 
ούτε ο χώρος στην εφημερίδα 
μας ούτε ο χρόνος εκ μέρους 
μας… ή στη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου, όπου θα γίνει ανα-
λυτική συζήτηση για την ορθή 
και πλήρη ενημέρωση όλων και 
για να καταδειχτούν οι αληθείς 
προθέσεις του καθενός… 

Σημείωση 2: Η σελίδα στο 
facebook που παρουσιάστηκε 
πρόσφατα, με το όνομα «Κοινό-
τητα Νεράϊδας Καρδίτσας»… να 

αλλάξει τάχιστα όνομα… εκτός 
κι αν την έφτιαξε η θεσμική διοί-
κηση της Κοινότητάς μας (Πρό-
εδρος & Τοπικοί Σύμβουλοι)… 
που δεν νομίζουμε… Το όνομα 
αυτό είναι παραπλανητικό και 
δεν έχει κανένας το δικαίωμα να 
το χρησιμοποιεί για να δημοσιεύ-
ει ότι του αρέσει… όπως κανένας 
δεν έχει το δικαίωμα να φτιάξει 
σελίδα στο facebook με το όνομα 
«Δήμος Καρδίτσας» ή «Δήμος Λα-
μίας» κ.ο.κ…
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 Το πετρέλαιο για το Σχολείο Κλειτσού 
 έκανε Δωρεά ο Γεώργιος Θέος 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου Μεσοχωρίου Κλειτσού ευχαριστεί θερμά τον 
συμπατριώτη μας Γεώργιο Θέο από την Κορίτσα, ο 

οποίος ζεί και εργάζεται στη Γερμανία και διέθεσε το ποσό των 
500 ευρώ για την αγορά πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης 
των μαθητών του σχολείου.

 Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου
 Ξενιάς Ευθύμιος
 Για την παραπάνω προσφορά και οι μαθητές του Δημοτικού 

Σχολείου έγραψαν και απέδωσαν μια συγκινητική επιστολή 
στον κ. Γεώργιο Θέο, με την οποία τον ευχαριστούν πολύ για 
την προσφορά αυτή και υπόσχονται, όταν μεγαλώσουν να 
του μοιάσουν και να μην ξεχάσουν τον τόπο που γεννήθηκαν 
και μεγάλωσαν και να προσφέρουν και να βοηθούν σε ό,τι 
μπορούν. 

 Μπράβο στα παιδιά και στο δάσκαλό τους. 
Σημείωση 1: Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε στην γειτονική 

εφημερίδα «Τα Νέα του Κλειτσού» (φ. 68 / Δεκέμβριος 2016 / 
σελ. 4) και το αναδημοσιεύουμε. Τονίζουμε δε πως ο δάσκαλος 
του Σχολείου αυτού (Κώστας Θεοδωράκος από την Καρδίτσα) 
σχεδόν κάθε μέρα πηγαινοέρχεται στην Καρδίτσα μέσω 
του χωριού μας της Νεράϊδας, και του δρόμου Καρδίτσα – 
Νεράϊδα – Τριφύλλα – Κλειτσός… σχεδόν κάθε μέρα… όλο το 
χειμώνα… Βέβαια για την διαμονή του εκεί έχει διαμορφωθεί 
κατάλληλα το Κοινοτικό Γραφείο στο Μεσοχώρι αλλά προτιμά 
να μετακινείται. 

Σημείωση 2: Για τον Δωρητή… τι να πούμε… με χαρά 
μεγάλη αναδημοσιεύουμε την είδηση να το μάθουν όλοι… 
λέγοντας… Χίλια μπράβο αγαπητέ μας Γιώργο Θέο για όλα όσα 
κάνεις… να είσαι πάντα καλά…!!! Η μεγάλη γιορτή θεάτρου έγινε και 

φέτος, όπως κάθε χρόνο, στην 
Καρδίτσα από τις 24 Φεβρουαρίου 

μέχρι τις 5 Μαρτίου 2017. Το Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδί-
τσας, όπως λέγεται, και φέτος ήταν το 33ο. 
Διοργανωτές, η Ένωση Πολιτιστικών Συλ-
λόγων Νομού Καρδίτσας, με την υποστή-
ριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καρδίτσας, του Δήμου 
Καρδίτσας και της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας καθώς επίσης 
και με τη συμπαράσταση της Ιεράς Μη-
τρόπολης Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερ-
σάλων και χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΤ. 

 Για δέκα μέρες η Καρδίτσα βρέθηκε 
στο επίκεντρο του πανελλαδικού θεατρι-

κού ενδιαφέροντος με μια διοργάνωση 
αντάξια του κύρους του θεσμού που 
είναι και ο μακροβιότερος. Η έναρξη 
του Φεστιβάλ έγινε από τη γνωστή 
καλλιτέχνη Ζωζώ Σαπουντζάκη και φέ-
τος ήταν αφιερωμένο στον αείμνηστο 
Αντώνη Νικολάου (έφυγε πέρυσι μέσα 
στις μέρες του φεστιβάλ), ο οποίος 
το υπηρέτησε μέσα από την Ε.Π.Σ.Κ. 
επί σειρά ετών. Φέτος διαγωνίστηκαν 
οκτώ ερασιτεχνικοί θίασοι ενώ παράλ-
ληλα υπήρχαν παράλληλα και άλλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 Οι παραστάσεις άρχιζαν κάθε βρά-
δυ στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό 
Κινηματοθέατρο Καρδίτσας με συμβο-
λικό εισιτήριο των 5 ευρώ.

 33ο φεστιβάλ θεάτρου στην Καρδίτσα

Με ή χωρίς παρωπίδες

Με απόφαση του Μητρο-
πολίτη Καρπενησίου κ. 
Γεωργίου, νέος ηγούμενος 

στο μοναστήρι του Προυσού διο-
ρίστηκε ο 35χρονος πάτερ Γεράσι-
μος Τσιρώνης, καταγόμενος από τη 
Βράχα, μέχρι τώρα ηγούμενος του 
μοναστηριού της Βράχας και εφη-
μέριος Φουρνάς. Ανέλαβε καθήκο-
ντα στα μέσα Φεβρουαρίου 2017 
και αντικατέστησε τον για δεκαετίες 
εκεί ηγούμενο πάτερ Χρυσόστομο 
Δρόσο, που είναι αδελφός του πρώ-
ην Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. 
Νικολάου (με καταγωγή από τη Σα-
ντορίνη) και αντικαταστάθηκε λόγω 
μεγάλης ηλικίας και προβλημάτων 
υγείας.

 Ο πάτερ Γεράσιμος Τσιρώνης, 
όπως προείπαμε, κατάγεται από τη 
Βράχα Ευρυτανίας. Γεννήθηκε στο 
Καρπενήσι, ο πατέρας του ήταν 
υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα 
ενώ η μητέρα του ήταν δασκάλα. 
Αργότερα μετακόμισαν στο Σταυρό 
Λαμίας, περιοχή με πολλούς Βρα-
χινούς και Ευρυτάνες της περιοχής 
μας. Σύμφωνα με το βιογραφικό που 
ο ίδιος ανάρτησε στην προσωπική 

του σελίδα στο ίντερνετ, 
πήγε στο 3ο Γυμνάσιο 
Λαμίας (Μουστάκειο) και 
σπούδασε στο Εκκλησι-
αστικό Λύκειο Λαμίας. 
Το 2000 σπούδασε στο 
τμήμα της Θεολογίας, της 
Θεολογικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, 
όπου και αποφοίτησε το 
2004, ενώ το 2011 έκα-
νε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στη Λειτουργική 
Θεολογία, στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, όπου και τις 
ολοκλήρωσε το 2015.

 Ο πάτερ Γεράσιμος 
Τσιρώνης, ήταν αρκετά χρόνια Ιε-
ρομόναχος και λειτουργούσε στο 
χωριό Φουρνά, όπου ήταν ιδιαίτερα 
σεβαστός και αγαπητός στους ενο-
ρίτες του, (είχαν γνωριστεί και με 
τον χωριανό μας εφημέριο παπα-
Σωτήρη σε λειτουργίες της περιο-
χής). Τον Ιανουάριο του 2017 προ-
βιβάστηκε (από τον κ. κ. Γεώργιο) 
στο βαθμό του Αρχιμανδρίτη και 

ένα μήνα μετά διορίστηκε ηγούμε-
νος στο ξακουστό μοναστήρι της 
Ρούμελης, στον Προυσό. Όταν πλέ-
ον επισκεπτόμαστε τον Προυσό να 
ξέρουμε πως ο ηγούμενός του είναι 
κοντοχωριανός μας. 

 Χαρήκαμε πολύ μόλις το ακού-
σαμε... και του ευχόμαστε… Πάντα 
Άξιος και καλή συνέχεια στο έργο 
του...  

 Εκ Βράχας ο νέος ηγούμενος του Προυσού

Η αφίσα του 33ου Φεστιβάλ Θεάτρου 
Καρδίτσας που μας έστειλε η Ε.Π.Σ.Κ. 

μαζί με άλλες φωτογραφίες.

Παραίτηση μέλους  
του Δ. Σ. του Συλλόγου μας 

Ύστερα από την υποβληθείσα παραίτηση, του Αντιπροέδρου 
του Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νερά-
ϊδας,  Κουσάνα Κωνσταντίνου, το Δ. Σ. σε συνεδρίαση που 
πραγματοποίησε την 17.3.2017, αποφάσισε την αντικατάστα-
ση αυτού από το πρώτο αναπληρωματικό Μέλος, ήτοι τον 
Μπέλλο Χρήστο, ο οποίος εφεξής θα εκτελεί χρέη Αντιπροέ-
δρου του Δ. Σ. Η παραίτηση του ανωτέρου μέλους έγινε με 
επιστολή του, που δημοσιεύεται εδώ, στην ίδια σελίδα του 
παρόντος φύλλου.  



Τα ανεπιτήρητα παραγω-
γικά ζώα (αιγοπρόβατα 

και βοοειδή) αποτελούν συ-
χνά σημαντικό πρόβλημα 
για τους κατοίκους χωριών 
ή οικισμών του νομού Ευρυ-
τανίας, καθώς τα τετράποδα 
προξενούν καταστροφές και 
ζημιές σε δημόσια και ιδιωτι-
κή περιουσία.

Αντίστοιχο πρόβλημα 
αντιμετωπίζουν και στη Νέα 
Βίνιανη και για τον λόγο αυτό 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βί-
νιανης «Η Κοίμηση της Θεοτό-
κου» συνέταξε και απέστειλε 
επιστολή προς κάθε αρμόδιο 
φορέα (Δήμο Αγράφων, Α.Τ 
Κερασοχωρίου) ώστε να εξευ-

ρεθεί λύση «πριν έχουμε και 
τίποτα χειρότερο στο χωριό 
μας», όπως αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά.

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΒΙΝΙΑΝΗΣ 
 10-2-2017 
 Προς: Κάθε αρμόδιο φορέα 
 «Αξιότιμοι Κύριοι, βρι-

σκόμαστε στην δυσάρεστη 
θέση να καταγγείλουμε και να 
αναφέρουμε ένα πλήθος από 
ζημιές (φωτο) και άλλες ασχή-
μιες που λαμβάνουν χώρα 
εντός του οικισμού της νέας 
Βίνιανης, λόγω της παντελούς 
αδιαφορίας από συγκεκριμέ-
νο συγχωριανό μας ιδιοκτήτη 
ενός αριθμού από ζώα (αγε-

λάδες) τα οποία έχει αφήσει να 
κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα 
στο χωριό και να προκαλούν 
καταστροφές. 

 Με διάθεση πλήρους αδι-
αφορίας και μηδενικού σεβα-
σμού προς τους συγχωριανούς 
του, ο συγκεκριμένος κύριος 
είναι πλήρως υπεύθυνος για 
πλήθος ζημιών, όπως κατα-
στροφή σε δέντρα, φράχτες 
σπιτιών, πινακίδες που είχε 
τοποθετήσει ο Σύλλογος, ακα-
θαρσίες παντού ακόμα και 
εντός της νέας παιδικής χαράς 
- ακόμα και ατυχήματα από σύ-
γκρουση αγελάδας με αυτοκί-
νητο έχει συμβεί. 

 Η απάντηση του ιδίου είναι 
ότι δεν τον απασχολεί το θέμα 

και ότι είναι σε ηλικία που κα-
νείς δεν μπορεί να του κάνει 
τίποτα. 

 Ειλικρινά επειδή αυτό το 
θέμα είναι πλήρως γνωστό εδώ 
και καιρό και λύση δεν βρίσκε-
ται, αναρωτιόμαστε πραγματι-
κά τι άλλο πρέπει να γίνει για 
να δοθεί ένα οριστικό τέλος 
από το να μετατραπεί το χωριό 
μας σε στάνη. 

 Θα εκτιμούσαμε πραγματι-
κά τα αρμόδια όργανα να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους και να 

δοθεί μια λύση. 
 Είναι απαράδεκτο λόγω της 

αδιαφορίας του ενός, ένα ολό-
κληρο χωριό να ταλαιπωρείται. 

 Κύριοι, παρακαλούμε αντι-
μετωπίστε το θέμα άμεσα πριν 
έχουμε και τίποτα χειρότερο 
στο χωριό μας. Ποιός θα ανα-
λάβει την ευθύνη εάν αύριο - 
μεθαύριο χτυπήσει ένα παιδί; 
Ας μην φτάσουμε εκεί μάλλον.» 

 Για το Δ.Σ. 
 Ο Πρόεδρος 

 Ράπτης Αποστόλης
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Διαμαρτυρόμαστε, ορ-
γιζόμαστε, γράφου-

με, δεν γράφουμε, μας 
γράφουν και εκείνοι που 
έχουν τα γελάδια τους κα-
νονικά και εκεί που κατα-
λαβαίνετε. 

 Πρόκειται για τα αδέσποτα 
των αδελφών Ντζιώρα από τη 
Βράχα, οι οποίοι αφού ξεπέ-
ρασαν τα όρια της υπομονής 
μας, ξεπερνούν φαίνεται με τον 
τρόπο τους, «αφού κανένας δεν 
νοιάζεται και πρώτος ο Δήμος 
που έχει την άμεση ευθύνη κατά 
την ρήσιν του Εισαγγελέως», ξε-
περνούν και τις κατά καιρούς 
ενστάσεις των ανθρώπων των 
χωριών μας, του πρώην Δήμου 
Φουρνάς και Κτημενίων. 

 Επιμένουμε να γράφου-
με μήπως συνετιστούν έστω 
και στο ελάχιστο οι ιδιοκτήτες 
ή όσοι έχουν την ευθύνη των 
αδέσποτων. Κύριε πρόεδρε του 
Συλλόγου μας τι άλλο να πούμε 

που και εσύ βρήκες το μπελά 
σου με τα αναγραφόμενα κάθε 
τόσο στην εφημερίδα μας. 

 Εμείς θα συνεχίσουμε να 
καθαρίζουμε τις βουνιές, τα 
αποπατήματα των αγελάδων, 
στις αυλές των σπιτιών μας, 
στους δρόμους που οδηγούν 
στα σπίτια μας, στις πλατείες 
μας, στους χώρους που δικαι-
ούμαστε να έχουμε καθαρούς. 

 Όσο για τα δέντρα μας είτε 
αυτά είναι σε περιβόλια είτε σε 
δρόμους «έχουν σκατευτεί» 
από τα βλαστάρια έως τον κορ-
μό τους από την επέλαση των 
βοοειδών. 

 Όλοι μιλούν για τις συνέ-
πειες από τα αδέσποτα, όλοι 
διαμαρτύρονται και οι αρμόδιοι 
σηκώνουν ψηλά τα χέρια λες 
και δεν υπάρχει λύση. Και όμως 
υπάρχει λύση αλλά κανείς δεν 
την αγγίζει.

 Τολμήστε επιτέλους κύριοι 
όλων των βαθμίδων και κάμετε 
το αυτονόητο, εφαρμόζοντας 

τον νόμο, για να μπορέσουμε 
επιτέλους να ορίζουμε τις πε-
ριουσίες μας, που έχουν γίνει 
βορά των αδέσποτων γελαδιών 
του Ντζιώρα.

 Τολμήστε επιτέλους να δι-
ατηρήσουμε καθαρά τα χωριά 
μας και τις πλατείες μας. 

 Ακούγεται ότι κάποιοι βο-
λεύονται με μοσχαρίσιο κρέ-
ας… είχε γίνει πρόταση και 
στον γράφοντα, και δεν δέχτη-
κα... Θέλω να ορίζω το περιβόλι 
μου. Θέλω να έχω τον κήπο μου.

 
 Ηλίας Παπουτσόπουλος
 Πρώην Δήμαρχος Φουρ-

νάς.
 
 Σημείωση: Το κείμενο αυτό 

δημοσιεύτηκε στην γειτονική 
εφημερίδα «Τα Νέα του Κλει-
τσού» (φ. 68 / Δεκέμβριος 2016 
/ σελ. 8) και το αναδημοσιεύου-
με γιατί και το δικό μας χωριό 
έχει το ίδιο πρόβλημα από τα 
ίδια βοοειδή. 

Οι διαχειριστές της Σελίδας «Αγία Τρι-
άδα Ευρυτανίας», στο ΦΒ, έγραψαν 
την Τετάρτη 15.2.17, το παρακάτω 
κείμενο, που αναδημοσιεύουμε προς 

ενημέρωση όλων μας. 

 «…Το ρεπορτάζ της ημέρας σήμερα (Τετάρτη 
15.2.17), έχει να κάνει με τα γελάδια του Τζιώρα, 
που μπήκαν στο Νεκροταφείο μας στα Αμπέλια 
και έκαναν κάποιες ζημιές. Ο ίδιος με τον γιο του, 
πήγαν και κάπως καθάρισαν τις ακαθαρσίες και 
κάποια σπασίματα. Είδα την Δημοτική Αστυνο-
μία στο χωριό μας σήμερα, λογικά πρέπει να του 
έγινε μήνυση, αλλά αυτός δεν χαμπαριάζει. Όταν 
του είπα ότι τα γελάδια του μπαίνουν στα χωρά-
φια μας, το θεώρησε φυσιολογικό, αφού πρέπει 
κι αυτά κάπου να τρώνε... Κάποια Ανώτατη αρχή 
στο Καρπενήσι πρέπει να τον στηρίζει, δεν εξη-
γείται αλλιώς η συμπεριφορά του… Ανεξέλεγκτα 
κοπάδια, δεκάδες ζημιές σε καλλιέργειες και χω-
ράφια, τώρα και στο Νεκροταφείο μας. Λογικά, 
έτσι που πάει, αν δεν τον σταματήσει κάποιος, 
του χρόνου, αντί να παίρνουμε εμείς γάλα, θα τα 
βρίσκουμε έξω από την πόρτα μας, να βοσκάνε 
και να αρμέγουμε απευθείας. Είναι για κλάματα 
η δουλειά… Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον άν-
θρωπο, αλλά εσείς το βλέπετε λογικό…??? Μέχρι 

τον Νομό Καρδίτσας έχει φτάσει το πρόβλημα και 
η χάρη του… Τέλος πάντων, θα δούμε τις εξελί-
ξεις από αύριο, διότι σήμερα ήταν εδώ για να τα 
μαζέψει…».

 Την ίδια μέρα οι χωριανοί μας διαχειριστές 
της Σελίδας «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας» στο 
ΦΒ, συμπλήρωσαν το εξής:

 «…●●● Ώχ… αλίμονό μας… αφού τα μάζε-
ψε από εσάς θα τα «προωθήσει» προς το δικό μας 
χωριό ●●● πολύ σωστά τα γράφετε και έχετε από-
λυτο δίκιο σε όλα ●●● Εμείς να προσθέσουμε μια 
κουβέντα ●●● παίρνει τόσες επιδοτήσεις… γιατί 
δεν διαθέτει ένα μικρό ποσό από αυτές να πληρώ-
νει έναν τσοπάνο να φυλάει τα ζώα του…??? ●●● 
Αν και έχει τόσα παιδιά που θα μπορούσαν να τα 
φυλάνε αλλά κάθονται στα καφενεία…!!! ●●● 
Αγαπητοί ομοιοπαθείς… η λύση είναι μία και θα 
δοθεί τότε και μόνον τότε όταν οι εκλεγμένοι μας 
αυτοδιοικητικοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους 
●●● όταν ο Δήμος εφαρμόσει τον νόμο… ζητή-
σει δικαιώματα βοσκής… συλλέξει τα ανεπιτήρη-
τα… επιβάλλει πρόστιμα… κ.λ.π. που γράφονται 
κάθε τρίμηνο στην εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων»… βλέπε ιστοσελίδα 
«neraida-dolopwn.com» ●●● Χίλια μπράβο σας 
που τα γράψατε και τα κοινοποιούμε αμέσως…!!!

Εγκληματική πλέον κατάντησε η ανεξέλεγκτη κατάσταση 
των αδέσποτων βοοειδών στο χωριό μας τον Κλειτσό

 Πρόβλημα και στο χωριό Αγία Τριάδα Ευρυτανίας   
με τα ανεπιτήρητα βοοειδή

 Γελάδα γέννησε στη «Λεκάνη»…!!!
 να την μαζέψει τάχιστα ο ιδιοκτήτης της…!!!

Να μαζέψει τάχιστα τη γελάδα του ο ιδιοκτήτης της 
που αρχές Μάρτη, μόλις ήρθε η ώρα της να γεννή-
σει, ήρθε απ’ την Κοκκινόβρυση στη θέση «Λεκάνη», 

του χωριού μας, και γέννησε… και αυτές τις μέρες είναι με το 
μοσχάρι της εκεί… και λημεριάζει μέσα στα χωράφια μας… 
όπου μόλις βγεί λίγο χορτάρι το «ξυρίζει»… να μαζέψει τη 
γελάδα του γιατί θέλουμε να κόψουμε χορτάρι στα χωρά-
φια μας… είναι η ίδια που πέρυσι το Μάη γέννησε στη θέση 
«Φασούλη» του χωριού μας όπου έφαγε όλο το χορτάρι και 
βρώμησε τον τόπο… φέρνοντας σε απελπισία τους χωρια-
νούς μας… είναι του Ντζιώρα απ’ τη Βράχα και όλο το χωριό 
μας απαιτεί να έρθει και να τη μαζέψει αυτή τη στιγμή… και 
να βάλει τσοπάνο να φυλάει τα γελάδια του… Να μην ξανα-
δούμε γελάδα του στο χωριό μας…!!!

 Νεράϊδα 13.3.17 

Καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου  
Βίνιανης  για τα ανεπιτήρητα βοοειδή

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.

Η ίδια καταγγελία για τα ανεπιτήρητα  
βοοειδή στη Βίνιανη  από την Ιστοσελίδα 

«Δυτική Ευρυτανία»

Άξιον απορίας είναι πως εν έτη 2017 συνεχίζονται ακό-
μη κάποιες συνήθειες συγχωριανών μας να θεωρούν 

ένα ολόκληρο χωριό υποχείριο τους και τσιφλίκι τους και 
να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους κάθε 
αντίδραση. 

 Αυτό που συμβαίνει στην Βίνιανη εδώ και 2 - 3 χρό-
νια είναι άνω ποταμών. Γνωστός χωριανός μας, ιδιοκτή-
της ενός αριθμού από ζώα, και συγκεκριμένα αγελάδες, 
έχει αφήσει τα ζώα του ανεξέλεγκτα να κυκλοφορούν 
καθημερινά εντός του χωριού. 

 Αποτέλεσμα; 
 Πλήθος ζημιών σε δέντρα, σε κήπους, σε φράκτες, 

ζημιές σε πινακίδες και έργα του Συλλόγου και καθημε-
ρινή ρύπανση σε όλο το χωριό. 

 Φτάσαμε πια στο απροχώρητο με απόγνωση κάνου-
με μια ακόμα προσπάθεια προς κάθε αρμόδιο φορέα να 
βρεθεί μια λύση. 

 Είναι κρίμα ένα τόσο όμορφο χωριό να περιπαίζεται 
από κάποιους – κάποιον που μας θεωρεί όλους τους άλ-
λους τουλάχιστον ανόητους. 

 Ας ελπίσουμε σε μία οριστική λύση του ζητήματος. 
 Με εκτίμηση,
 Για το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βίνιανης «Η 

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»  Ο πρόεδρος
 Ράπτης Αποστόλης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 
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 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 

Χρυσοθήρες έσκαψαν σε πέτρινο 
γεφύρι των Αγράφων  για την ανεύρεση 

θησαυρού 

Στόχος χρυσοθήρων έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα 
η πέτρινη βάση γεφυριού στο χωριό  Νεράϊδα Δολό-
πων του Δήμου Καρδίτσας.

 Η ...ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στο γεφύρι “Τσιροπλάκι” 
πριν τα Χριστούγεννα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι 
κυνηγοί των λιρών δεν βρήκαν κάτι αφού η βάση του γεφυριού 
μπορεί να είναι πέτρινη ωστόσο η δημιουργία της στο β’ μισό του 
20ου αιώνα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για κρυμμένους θη-
σαυρούς.

 Το θέμα ανέδειξε ο Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος 
Νεράϊδας (Φώτο: Γ. Κουσάνας). 

 Σημείωση: Μαζί με την είδηση δημοσιεύτηκαν και δύο σχετι-
κές φωτογραφίες. 

Με αφορμή την επί-
σκεψη του Υπουργού 
Υποδομών Χρήστου 

Σπίρτζη στην Καρδίτσα στις 
28 και 29.1.17, ο γνωστός 
σε όλους μας και σε όλη τη 
Θεσσαλία δημοσιογράφος 
Γιάννης Κολλάτος έγραψε το 
κείμενο με τον παραπάνω τίτ-
λο αποσπάσματα του οποίου 
αναδημοσιεύουμε γιατί μας 
αφορούν όλους.

 «…Η αυριανή του επίσκεψη 
(του κ. Σπίρτζη) στην Καρδίτσα 
συνδυάζεται με την προσπάθεια 
δεκαετιών που έχει καταβάλει η 
Δυτική Θεσσαλία για να βγει από 
την οδική απομόνωση. Ο Ε-65 
είναι η λύση στο πρόβλημα της 
ανάπτυξης μιας περιοχής που δι-
αθέτει πλούσιο παραγωγικό δυ-
ναμικό, παράγει προϊόντα περι-
ζήτητα στις παγκόσμιες αγορές, 
όπως κρασιά με ονομασία προ-
έλευσης (ΠΟΠ), αλλαντικά, φέτα 
Αγράφων (επίσης ΠΟΠ) και φυ-
σικά βαμβάκι, σιτηρά, γαλακτο-
κομικά κ.α. Η οδική απομόνωση 
ήταν πάντα τροχοπέδη στο να 
ξεκλειδώσει με ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα τις «δύσκολες» 
διεθνείς αγορές η παραγωγική 
βάση της Θεσσαλίας… Το ζη-
τούμενο είναι η πρόσβαση των 

προϊόντων της περιοχής στις 
διεθνείς αγορές στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας μέσω Εγνατίας, 
οδικώς ή ακόμη και σιδηροδρο-
μικώς...

 Ωστόσο θα πρέπει να γνωρί-
ζει ο κ. υπουργός ότι υπάρχει ένα 
ακόμη αναπτυξιακό έργο που 
μπορεί να απογειώσει την περι-
οχή και να την καταστήσει σταυ-
ροδρόμι των μεταφορών, κόμβο 
και τουριστικό προορισμό υψη-
λής στάθμης. Είναι η παραμε-
γδόβεια χάραξη, η σύνδεση της 
Καρδίτσας με το Καρπενήσι και 
το Αγρίνιο, το έργο που οραματί-
στηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης και 
δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει.

 Η σύνδεση των τεχνιτών λι-
μνών του Αχελώου κατά μήκος 
Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρ-
νανίας με τη Λίμνες Πλαστήρα 
και Σμοκόβου, ο δρόμος των 
λιμνών, ο δρόμος προς την άλλη 
πύλη της Θεσσαλίας με τη δυτι-
κή Ελλάδα, άρα και την Ευρώπη, 
το λιμάνι του Αστακού, η νότια 
σύνδεση της Ιόνιας με τον Ε-65, 
αν θεωρήσουμε ότι η Βόρεια εί-
ναι η Εγνατία...

 Ένας εγκάρσιος άξονας που 
θα διαπερνά τα δύο λιμάνια - 
πύλες της Δυτικής Ελλάδας, την 
Ηγουμενίτσα και τον Αστακό και 
μέσω Καρδίτσας και Φαρσάλων 

θα καταλήγει στο λιμάνι – πύλη 
της Κεντρικής Ελλάδας με τη 
Μέση Ανατολή, το Βόλο… Είναι 
ο πανάρχαιος «δρόμος του μετα-
ξιού» ίδιας και παρόμοιας ιστο-
ρικής αλλά και εμπορικής αξίας 
με την Εγνατία...

 Τα εργαλεία υπάρχουν αφού 
το έργο είναι διαπεριφερειακό 
και μπορεί μέσω του ΕΣΠΑ να 
χρηματοδοτηθεί και από τις δύο 
περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και 
Θεσσαλίας, αλλά και να ενταχθεί 
στο σύνολό του σε ένα τομεα-
κό πρόγραμμα του υπουργείου. 
Προμελέτες έχουν γίνει από τα 
τοπικά παραρτήματα του ΤΕΕ 
και ως παλιός πρόεδρος μπορεί 
να τις αναζητήσει.

 Θερμαίνουμε την ελπίδα ότι 
η επίσκεψή του από ρουτίνας θα 
γίνει επίσκεψη γόνιμου προβλη-
ματισμού για την αναπτυξιακή 
πορεία της περιοχής και της χώ-
ρας... Το δικαιούται η Θεσσαλία, 
που συνεισφέρει τα μέγιστα στο 
ΑΕΠ της χώρας χωρίς να υπάρχει 
ευθεία ανταποδοτικότητα σε πό-
ρους και κονδύλια που δίνονται 
όχι μόνο για τη σύγκλιση κρα-
τών, αλλά και περιφερειών…».

 Σημείωση: Χίλια μπράβο 
απ’ όλους μας στον δημοσιογρά-
φο Γιάννη Κολλάτο για το άρθρο 
του αυτό.

 Facebook/ Δόλοπες Καροπλεσίου Αγράφων / 21.12.16

Παραλάβαμε το νέο τεύχος της εφημερίδας..ΤΑ ΧΡΟΝΙ-
ΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ...και ευχαριστούμε...
Μια εφημερίδα που εκτός από τα πολιτιστικά ασχο-

λείται και με τα μύρια προβλήματα της περιοχής μας...ευχαρι-
στούμε,και για την πίεση που ασκείται για την κατασκευή της 
γέφυρας στο Μέγδοβα...στα Κουκέϊκα στο δρόμο Καροπλεσίου 
Νεράϊδας...που τα δυό τελευταία χρόνια είναι απρόσβατος όχι 
μόνο τους Χειμερινούς αλλά και τους Καλοκαιρινούς μήνες 
...με αποτέλεσμα δυό γειτονικά χωριά του Δήμου Καρδίτσας να 
μην επικοινωνούν ...μεταξύ τους...

Σημείωση: Ευχαριστούμε κι εμείς για τα καλά τους λόγια…

 Θεσσαλία Τηλεόραση / Νέος Αγών / 27.1.17 

 Σύνδεση Ε-65 με Εγνατία και Καρδίτσας με Αγρίνιο
 Άρθρο δημοσιογράφου Γιάννη Κολλάτου

Η Ασπασία Αυγέρη κόρη της συγ-
χωριανής μας Ολυμπίου Μαρί-
ας (το γένος Μπέλλου), κέρδισε 

το βραβεο BIG EAST Women’s Tennis 
Athlete of the Week, όπως ανακοινώ-
θηκε από την περιφέρεια το απόγευμα 
της Τετάρτης. Είναι η πρώτη διάκριση 
για την 18χρονη Ελληνίδα τενίστρια, 
που διανύει την πρώτη της σεζόν στο 
κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων 
Πολιτειών, στο πανεπιστήμιο DePaul. 
 Η Αυγέρη διανύει μόλις την πρώτη 
της σεζόν στην ομάδα του DePaul 
University, τους DePaul Blue Demons, 
και ήδη ξεκινάει να συλλέγει διακρίσεις. 
Χθες αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια της εβδο-
μάδας στην περιφέρεια, κερδίζοντας το βραβείο 
BIG EAST Women’s Tennis Athlete of the Week. 

 Την προηγούμενη εβδομάδα, 
η Ασπασία αγωνίστηκε στο ITA-
Kickoff και πέτυχε δύο νίκες σε ισά-
ριθμες αναμετρήσεις στο Gainsville 
της Φλόριντα. Κέρδισε την Brooke 
Austin, που είναι η καλύτερη παί-
κτρια των Florida Gators, με 2-6, 
6-3, 6-3, καθώς και την Jessica 
Cortes Chaves του USF, με 7-6, 6-2. 
 Η Αθηναία τενίστρια, έχει πλέον 
ρεκόρ 11-8 σε μονούς αγώνες, 
ενώ στις τελευταίες 10 αναμετρή-
σεις της έχει 5 νίκες και 5 ήττες. 
 Συγχαρητήρια Ασπασία πάντα επι-
τυχίες.

Σημείωση: Η είδηση δημοσιεύτηκε σε ιστο-
σελίδα για το τένις στο διαδίκτυο, τον Φεβρου-
άριο (22.2.17).

 «…Για την βελτίωση της εικόνας των χωριών, 
αλλά και για την διασφάλιση της αξιοπρέπειας των 
Προέδρων καθιερώσαμε την πάγια προκαταβολή 
1.000 € ετησίως που τους καταβάλλεται μετρητά, 
ώστε να λύνουν άμεσα τα μικροπροβλήματα που 
παρουσιάζονται. Με την συμβολή 15 - 20 ημερομι-
σθίων ανά χωριό που πληρώνει ο Δήμος μπορούμε 
να πούμε ότι, όπου γίνεται συνετή χρήση αυτών 
των εργαλείων, η καθημερινότητα στα χωριά αντι-
μετωπίζεται πολύ καλά. Επίσης η ΣΑΤΑ των χωριών 
(τα χρήματα που διατίθενται για υποδομές) παρά 
την απελπιστική συρρίκνωση από το κράτος δίνεται 
αυξημένη ώστε βήμα - βήμα να βελτιώνονται και να 
συντηρούνται οι υποδομές. Από φέτος θα διατίθεται 
σε κάθε χωριό κατά μέσο όρο ποσό ύψους 10.000 
€ από το πλεόνασμα του Δήμου με βάση τις προ-
τεραιότητες των Τοπικών Συμβουλίων. Τέλος, για 
την στήριξη των πολιτιστικών δράσεων στα χωριά 
δίνουμε 400 € τον χρόνο σε κάθε χωριό, διαμέ-
σου των Συλλόγων. Για την ενθάρρυνση του εθε-
λοντισμού το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 
150 €, εφόσον ο Σύλλογος ή το Τοπικό Συμβούλιο 
προβαίνει σε εθελοντικές δράσεις, βελτίωσης της 
εικόνας του χωριού…».

 «…Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων αντιμετωπίζο-

νται απολύτως ισότιμα, οι αποφάσεις των Τοπικών 
Συμβουλίων γίνονται σεβαστές…».

 «…Παράλληλα, για να ανταποκριθούμε στην 
εντολή σας, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε 
ευκαιρία. Στα πλαίσια αυτά διεκδικήσαμε και πήρα-
με έκτακτες πιστώσεις ύψους 1.100.000 € για κατα-
σκευή υποδομών, αντιμετώπιση καταστροφών…».

 «…Καταφέραμε νωρίτερα από τον αρχικό μας 
στόχο, όχι μόνο να νοικοκυρέψουμε τον Δήμο, αλλά 
και να έχουμε - για πρώτη φορά - ένα πλεόνασμα της 
τάξης του 1.100.000 €, που το διαθέτουμε μετά από 
διαβούλευση με σας, στην βελτίωση της καθημερι-
νότητάς σας. Στο site του Δήμου βρίσκεται αναρτη-
μένη η πρότασή μας και ο κάθε δημότης μπορεί να 
προτείνει βελτιώσεις…».

 «…Καθιερώσαμε έναν εύχρηστο αριθμό τηλε-
φώνου, τον 2441076000, για τις προτάσεις και παρα-
τηρήσεις σας, σημείο διαλόγου στο site του Δήμου 
για να αποστέλλετε mail και τέλος σύντομα η κατά-
θεση προτάσεων θα μπορεί να γίνεται μέσω κινητού 
τηλεφώνου και ο δημότης θα ενημερώνεται για την 
πορεία υλοποίησης του αιτήματός του…».
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Απολογισμός του Δήμου Καρδίτσας  
(αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Δημάρχου μας)

 Συνεχώς διακρίσεις στο τένις  η χωριανή μας Ασπασία Αυγέρη Ουρές τέλος πλέον στο φα-
νάρι έξω από τη Λαμία. Ο 
κόμβος εκεί τελειοποιή-

θηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία 
πρίν τα Χριστούγεννα. Όπως είδα-
με όλοι όσοι περάσαμε εκεί πρό-
σφατα το ρεύμα Αθήνας – Καρδί-
τσας είναι υπόγειο και το φανάρι 
έχει πλέον καταργηθεί. Ήταν το 
μοναδικό σημείο όπου πέφταμε σε 
μεγάλη κίνηση στις μεγάλες εξό-
δους (Πάσχα, Δεκαπενταύγουστο 
κ.λ.π.), και όταν πηγαίναμε για το 
χωριό, και όταν γυρίζαμε. Η τοπο-
θεσία λέγεται από τους Λαμιώτες 
«Ξηριώτισσα».

 Τα εγκαίνια έγιναν από τον 
ίδιο τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Κώστα Μπακογιάννη την Πα-
ρασκευή 23.12.2016, και όπως 
γράφτηκε, ο κόμβος παραδόθη-
κε στην ώρα του και κόστισε 3 
εκατ. ευρώ. Διαβάσαμε επίσης 

πως παράλληλα με τον κόμβο της 
Ξηριώτισσας θα γίνει μέσα από 
το ίδιο έργο και παρέμβαση στις 
σιδηροδρομικές γραμμές πριν 
από τον κόμβο, όπου επίσης γί-
νονται πολλά τροχαία, λόγω της 
κακοτεχνίας που υπάρχει στο 
σημείο. Γράφτηκε τέλος πως το 
σημαντικότατο αυτό έργο σχεδι-
άζονταν να γίνει πάνω από δέκα 
χρόνια αλλά κάθε φορά προέκυ-
πταν διάφορα γραφειοκρατικά 
προβλήματα και καθυστερήσεις 
με την έγκριση των μελετών που 
ματαίωναν κάθε προσπάθεια υλο-
ποίησης του έργου. 

 Εμείς να πούμε ένα μεγά-
λο μπράβο στους αρμοδίους (με 
πρώτο τον κ. Μπακογιάννη) για 
την κατασκευή αυτού του μεγά-
λου έργου που μας έσωσε από τις 
ουρές που συναντούσαμε πάντα 
εκεί. 

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία  
ο κόμβος της «Ξηριώτισσας»

 Ο κόμβος έξω από τη Λαμία που μας έσωσε από τις ουρές… (η 
φωτό από το LamiaReport.gr). 



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ14 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Έφυγε από κοντά μας, στις 
αρχές Φεβρουαρίου ο αγα-

πητός χωριανός μας Δημήτριος 
Μαργαρίτης, κάνοντας το χω-
ριό μας φτωχότερο, καθώς τον 
περισσότερο καιρό ήταν πάντα 
στη Νεράϊδα.

 Πατέρας του ο Κώστας 
Μαργαρίτης και μητέρα του η 
Ελένη που ήταν από τη Μαυ-
ρομμάτα «Έλσιανη» και είχε 
το επώνυμο Κουτρουλιά. Να 
αναφέρουμε εδώ δυό λόγια, τη-
λεγραφικά, για το σόϊ αυτό από 
τη σχετική έρευνα που έχει κά-
νει η εφημερίδας μας για τα πα-
λιά σπίτια του χωριού μας. Εδώ 
που είναι σήμερα τα δύο σπίτια 
Μαργαρίτη και Καραμέτου Νί-
κου (Νίτσας) υπήρχε ένα παλιό 
που αγοράστηκε από Θανέους 
που πήγαν στα Σαραντάπορα. 
Αυτό το σπίτι μόλις αγοράστη-
κε χωρίστηκε στη μέση και στο 
ένα μέρος έμενε και έκανε οι-
κογένεια ο Βασίλης Καραμέτος 
με τη σύζυγό του Νίτσα και στο 
άλλο μισό ο Θανάσης Μαργα-
ρίτης «Μαργαρτονάσιος». Ο 
οποίος «Μαργαρτονάσιος» είχε 
γεννηθεί εδώ που έχει τώρα σπί-
τι ο Μήτσιος Μονάντερος, το 
οποίο ήταν Μαργαρτέϊκο, και 
είχε αδελφό τον «Πέτσιο» (Δη-
μήτριος Μαργαρίτης) και την 
«Μητράκαινα». Ο «Μαργαρτο-
νάσιος» με τη σύζυγό του Μαρ-
γιώ (το γένος Θάνου) απέκτη-
σαν 4 παιδιά εκ των οποίων έζη-
σαν τα 2. Το ένα κορίτσι πέθανε 
νέο και το άλλο (η Λάμπρω) 
παντρεύτηκε στο Μεγαλάκκο 
(τον Αποστόλη Λυρίτση «Απο-
στολιά»). Το ένα αγόρι τους, ο 
Βασίλης, πέθανε νέο και έζησε 
ο Κώστας (μέχρι το 1948 που 
σκοτώθηκε στον εμφύλιο στη 
μάχη της Καρδίτσας), που με τη 
σύζυγό του Ελένη απέκτησαν 
4 παιδιά (1 κόρη & 3 αγόρια), 
την Κωσταντία, τον Λάζαρο, 
τον Θανάση και τον Δημήτρη. 
Το σημερινό σπίτι το έφτιαξε ο 
Μήτσιος με τα δάνεια του ’70 
αφού χάλασε το παλιό.

 Ο Δημήτρης «Μήτσιος» 
με τη σύζυγό του Γεωργία Κα-
τσούλη (κόρη των αείμνηστων 
Αγαπούλας και Κώστα Κατσού-
λη) απέκτησαν δύο παιδιά, την 
Άρτεμη και τον Κώστα. Πρίν 
ακόμα παντρευτεί, στα τέλη της 
δεκαετίας του ’50, έγινε ταχυ-
δρόμος και είχε τα χωριά Μολό-
χα, Μαυρόλογγο, Σαραντάπορα 
κ.λ.π. μέχρι Μεγαλάκκο (ο άλ-
λος χωριανός μας ταχυδρόμος ο 
αείμνηστος Δημήτριος Α. Δήμος 
είχε τα χωριά από Καροπλέσι, 

Γιαννουσέϊκα, Σιάκα κ.λ.π. μέ-
χρι Μπελοκομίτη). Να θυμίσου-
με εδώ πως μέχρι τότε (περίπου 
το 1958 που έφυγε για την Αθή-
να) όλα αυτά τα χωριά τα είχε ο 
χωριανός μας ταχυδρόμος αεί-
μνηστος Ηλίας Χαλάτσης, που 
πήγαινε την μία μέρα στα πρώ-
τα και την άλλη μέρα στα δεύ-
τερα. Το ταχυδρομείο τότε έρ-

χονταν από τη Φουρνά στη Νε-
ράϊδα και από εδώ μοιράζονταν. 
Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 
ο Μήτσιος πήρε μετάθεση και 
συνέχισε στην Αθήνα μέχρι να 
πάρει σύνταξη το 1986. 

 Όσα και να πούμε για τον 
αγαπητό χωριανό μας Μήτσιο 
θα είναι λίγα. Καλός άνθρωπος, 
κοινωνικός, φιλότιμος, φιλόξε-
νος, πάντα με το χαμόγελο και 
τα αστεία του, άνθρωπος της 
παρέας που ήταν συνέχεια στα 
μαγαζιά. Αγαπούσε το χωριό 
και πάντα βοηθούσε οικονομικά 
παντού και στις εκκλησίες και 
στο Σύλλογο. Ο νούς του πάντα 
(όπως όλων μας) ήταν στο χω-
ριό και μόλις πήρε τη σύνταξή 
του τους περισσότερους μήνες 
του χρόνου ήταν στο χωριό κα-
τεβαίνοντας στην Αθήνα μόνο 
για λίγους μήνες το χειμώνα. Τα 
τελευταία χρόνια λόγω προβλη-
μάτων υγείας καθόταν λιγότερο 
στο χωριό αλλά επειδή ήταν 
αναγκαίο να περπατάει, συνε-
χώς ήταν στους δρόμους.

 Θα μας λείπεις αγαπητέ χω-
ριανέ μας Μήτσιο… και στους 
δρόμους που έκανες βόλτες και 
στα μαγαζιά που κάναμε ωραία 
παρέα και γενικά στο χωριό η 
απουσία σου θα είναι αισθητή. 

 Για όλα τα προαναφερόμε-
να θα σε θυμόμαστε πάντα, δεν 
θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

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

 Αιωνία σου η μνήμη.

 Οι χωριανοί σου.

Έφυγε από κοντά μας, σε 
ηλικία 95 ετών, στα τέλη 

Ιανουαρίου 2017, ένας δραστή-
ριος χωριανός μας, από τα ιδρυ-
τικά μέλη του Συλλόγου μας, 
που αγαπούσε το χωριό μας και 
ερχόταν κάθε καλοκαίρι, ο Θα-
νάσης Κατσούλης.

 Πατέρας του ο Ηλίας Κα-
τσούλης «Νασιαρολίας» (1876 
– 1963) και μητέρα του η Πα-
ναγιώτα Βελέντζα (Σαρακατσά-
να από τους «Βελεντζέους»). 
Απέκτησαν 8 παιδιά (6 κόρες 
και 2 αγόρια), την Βασιλική 
(γεν. 1909, σύζ. Νικ. Μιχαλάκη 
από Κλειτσό), την Παρασκευή 
(1911, σύζ. Δημ. Μητσάκη), την 
Στεργιάνα (1920, παντρεύτηκε 
στην Ελάτεια), την Χρυσούλα 
(παντρ. στη Λαμία) και τον Θα-
νάση. Άλλες 2 κόρες τους δίδυ-
μες πέθαναν μωρά και ο άλλος 
γιός τους ο Κωνσταντής πέθανε 
το 1918 κι αυτός μικρός. 

 Παππούς του ο Αθανάσι-
ος Κατσούλης «Νασιάρας» 
(1845 – 1919), που ήταν γιός 
του θρυλικού «Γιωργάκη» Κα-
τσούλη, που ήταν παλικάρι του 
Καραϊσκάκη. Ο Νασιάρας ήταν 
το τέταρτο στη σειρά παιδί του 
Γιωργάκη και είχε αδέλφια, τον 
Αντρέα, τον Γιάννη, τον Χρή-
στο, τον Λεωνίδα και τον Νίκο, 
όλοι γενάρχες οικογενειών του 
επωνύμου Κατσούλη. Ο «Να-
σιάρας» είχε παιδιά: τον Κώστα, 
τον Γιώργο, τον Μητράκο, τον 
Ηλία, τον Αποστολάκη (που πέ-
θανε μικρός κι ο Νασιάρας πήγε 
στο μαγαζί να πάρει πανί και ξε-
χάστηκε με την κουβέντα), την 
Παρασκευή (παντρ. στη Φουρ-
νά) και την Αγαθή (σύζ. Δημή-
τρη Μπαλτή).

 Ο πατέρας του Θανάση, ο 
«Νασιαρολίας», έχει μείνει στην 
ιστορία του χωριού μας γιατί 
ήταν ο πιο δραστήριος πρόεδρος 
του πέρασε ποτέ. Η έκταση της 
Κοινότητάς μας θα ήταν σήμερα 
πολύ μικρότερη εάν ο πρόεδρος 
«Νασιαρολίας» δεν διεκδικού-
σε εκτάσεις μας (πρίν το 1920) 
ακόμα και με τα όπλα. Επίσης 
μέσα στο χωριό μας οι δρόμοι 
θα ήταν στενότεροι αν ο πρόε-
δρος «Νασιαρολίας» δεν οργά-
νωνε συνεργείο που μετακινού-
σε φράχτες και τοίχους ώστε να 
χωράει να περάσει παντού μου-
λάρι φορτωμένο με βριζόνια. 
(Αυτά όμως θα γραφούν άλλη 
φορά όλα στην εφημερίδα μας). 

 Ο Θανάσης με την σύζυγό 
του Ανθούλα Παπαδημητρίου 
από την Ελάτεια Λοκρίδας απέ-
κτησαν δύο παιδιά, την Πανα-
γιώτα «Τούλα» και τον Ηλία, 
από τα οποία ευτύχησαν να 
δούν πολλά και καλά εγγόνια 
και δισέγγονα. 

 Γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στο χωριό μας όπου μετά το Δη-
μοτικό πήγε και στο Σχολαρχείο 
στη Φουρνά. Στο χωριό ήταν μέ-
χρι και την κατοχή, όπου πήρε 
ενεργό μέρος στην Εθνική Αντί-
σταση, μέσα από το ΕΑΜ, την 
ΕΠΟΝ και την Εθνική Πολιτο-
φυλακή. Αργότερα είχε για ένα 
διάστημα με τον γαμπρό του 
Νικ. Μιχαλάκη πανδοχείο στην 
Καρδίτσα (το Χάνι του Μάγκα) 

και επί εμφυλίου ήταν στρατιώ-
της. Τα γράφει όλα αυτά αναλυ-
τικά στο βιβλίο 
που έγραψε με 
τίτλο «Απομνη-
μονεύματα ενός 
αγωνιστή της 
Εθνικής Αντί-
στασης». Μόλις 
απολύθηκε από 
στρατιώτης πήρε 
τους γονείς του 
και πήγαν στη 
Λαμία όπου ερ-
γάστηκε στην 
αρχή σε ένα ξε-
νοδοχείο και από το 1952 στη 
Σίγγερ Λαμίας μέχρι το 1980 
που συνταξιοδοτήθηκε και διέ-
μενε όλα αυτά τα χρόνια μόνιμα 
στη Λαμία. Ταυτόχρονα ασχο-
λήθηκε και με την μελισσοκο-
μία καθώς είχε πολλά μελίσσια 
και ήταν από τους πιο γνωστούς 
μελισσοκόμους της περιοχής.

 Εκτός από το προαναφε-
ρόμενο βιβλίο έγραψε και ένα 
ακόμα για το γενεαλογικό δέ-
ντρο της οικογένειάς του με τίτ-
λο «Από το Χρήστο Κατσούλη 
στον Ηλία Κατσούλη (Ιστορική 
αναδρομή)». Το πατρικό του 
σπίτι στο χωριό ήταν εδώ που 
είναι τώρα του Ζήση Κατσού-
λη, όπου πρίν το γκρεμίσουν, το 
παλιό, ήταν χωρισμένο στα δύο, 
και έμεναν δύο οικογένειες. Το 
νότιο μέρος το είχε ο «Μητρά-
κος» και το βόρειο ο «Νασια-
ρολίας», το οποίο τη δεκαετία 
του ’50 το πούλησε ο Θανάσης 
και το αγόρασε ο Γιώργος Δ. 
Καραμέτος με τη σύζυγό του 
Φώνη μαζί με την αυλή του, 
όπου έχουν χτίσει το σημερινό 
καινούριο, επισκευάζοντας και 
το μισό παλιό και έρχονται το 
καλοκαίρι τα παιδιά. Το υπόλοι-
πο παλιό το γκρέμισε ο Ζήσης 
τη δεκαετία του ’80 και έχτισε 
το σημερινό. Κήπος του «Να-
σιαρολία» ήταν επίσης και το 
οικόπεδο που αγόρασε την δε-

καετία του ’50 ο «Σταυρονίκος» 
και έχτισε εκεί το παλιό μαγαζί 

του, και σήμερα 
έχει σπίτι η κόρη 
του Χρυσάνθη.

 Ο Θανάσης 
ήταν ένας χωρια-
νός μας που ενέ-
πνεε τον σεβασμό 
και την εκτίμηση 
όλων μας καθώς 
ήταν σοβαρός, 
μορφωμένος και η 
γνώμη του μετρού-
σε. Υπήρξε από τα 
ιδρυτικά μέλη του 

Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου Νεράϊδας, στις Γε-
νικές Συνελεύσεις του οποίου 
συμμετείχε πάντα και μάλιστα 
τα τελευταία χρόνια ομόφωνα 
τον ορίζαμε να προεδρεύει σε 
αυτές γιατί είχε ταλέντο να ηρε-
μεί τα πνεύματα και να γίνεται 
καλή συζήτηση. Αγαπούσε πολύ 
την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων», στην 
οποία όσο μπορούσε έγραφε 
κείμενα και μέχρι τα τελευταία 
του την περίμενε με ανυπομονη-
σία κάθε τρίμηνο και χαίρονταν 
να την διαβάζει. Λίγες μέρες 
πρίν πεθάνει, στο τηλέφωνο που 
μιλήσαμε του Αγ. Αθανασίου 
για τη γιορτή του, ρώτησε πάλι 
«πότε θα βγεί το νέο φύλλο της 
εφημερίδας μας;». 

 Τι να πρωτοπούμε για τον 
αγαπητό μας Θανάση… καλός 
άνθρωπος, κοινωνικότατος, 
δραστήριος, φιλότιμος, μας 
αγαπούσε όλους, αγαπούσε το 
χωριό μας και ερχόταν με κάθε 
ευκαιρία. 

 Για όλα τα προαναφερό-
μενα θα σε θυμόμαστε πάντα, 
αγαπητέ μας Θανάση, δεν θα σε 
ξεχάσουμε ποτέ.

 Ελαφρύ το χώμα της λαμιώ-
τικης γής όπου αναπαύεσαι. 

 Αιωνία σου η μνήμη.

 Οι χωριανοί σου

 Δημήτριος  
Κ. Μαργαρίτης 

 Αθανάσιος Η. Κατσούλης 

 Παναγιώτης «Πάνος» Σπανός
Έφυγε από κοντά μας, στα μέσα Δεκεμβρίου 2016, σε ηλι-

κία 91 ετών, ο αγαπητός χωριανός μας Παναγιώτης Σπα-
νός. 

 Πατέρας του ο Ηλίας Σπα-
νός και μητέρα του η Βασιλική 
το γένος Κουσάνα (αδελφή του 
Κώστα Κουσάνα, πατέρα του 
Λιάκου κ. ά.). Αδελφός του ο 
αείμνηστος Αλέκος, η μακαρί-
τισσα Μαρουσιάνα (που ήταν 
παντρεμένη στα Γιαννουσέϊκα 
Καροπλεσίου), και ο Νίκος που 
σκοτώθηκε νέος επί κατοχής 
στον κάμπο. Η σύζυγός του Βα-
σιλική είναι από τον Κλειτσό, το 
γένος Φωτίου Παπαστάθη. 

 Ο Πάνος με τη σύζυγό του 
Βασιλική, απέκτησαν τέσσερα παιδιά, ένα αγόρι και τρία 
κορίτσια, τον Ηλία, την Παναγιώτα, την Γρηγορία και την 
αείμνηστη Φωτεινή (που πέθανε το 2000 στη Στυλίδα), από 
τα οποία ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά εγγόνια και δι-
σέγγονα. Το σπίτι τους είναι στην περιοχή «Σπανέϊκα», του 
οικισμού Σαρανταπόρου, της Τ. Κ. Νεράϊδας. Όπως όλοι οι 
χωριανοί μας ασχολούνταν με την γεωργία, την κτηνοτροφία, 
τις υλοτομίες στα δάση κ.λ.π. 

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

 Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Παναγιώτη. 
 Οι χωριανοί σου

 Εις μνήμην Παναγιώτη Ηλία Σπανού από οι-
κογένεια Στεφάνου Σερ. Τσιτσιμπή

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός εξάδελφος Παναγιώτης 
Σπανός και μόνιμος κάτοικος του οικισμού Σαρανταπόρου, 

τον Δεκέμβριο 2016, πρό των Χριστουγέννων, καταβεβλημένος 
από προβλήματα υγείας, καθηλωμένος χρόνια στο κρεβάτι.

 Ο Παναγιώτης ήτο καλός άνθρωπος, και καλός οικογενει-
άρχης, ήρεμων τόνων, εργατικός, φιλότιμος, φιλήσυχος, πάντα 
με το χαμόγελο και τον καλό λόγο. Όλα αυτά μας κάνουν να 
μην σε ξεχνάμε και να ευχηθούμε ο καλός θεός να σού χαρίσει 
μια θέση στον παράδεισο.

 Αιωνία σου η μνήμη ξάδελφε Παναγιώτη

 Οικογένεια Στεφάνου Σερ. Τσιτσιμπή
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Έφυγε από κοντά μας στα 
μέσα Φεβρουαρίου, μια 

ακόμα χωριανή μας, η σύζυγος 
του μακαρίτη Αλέκου Σπανού, 
η Ελένη, σε ηλικία 80 ετών, κα-
ταβεβλημένη από προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζε τα τε-
λευταία χρόνια.

 Γεννήθηκε στον Κάλανο 
Κλειτσού το 1937, 
και γονείς της ήταν 
η Ευδοκία και ο 
Στέφανος Τσούλος. 
Ήταν έξι (6) αδέλ-
φια, τρία αγόρια 
και τρία κορίτσια. 
Ο Χαράλαμπος που 
πέθανε 22 ετών, ο 
Σεραφείμ που πέθα-
νε 15 ετών, ο Λευ-
τέρης που πέθανε 
κι αυτός νέος 30 
ετών αλλά πρόλαβε 
να κάνει οικογένεια, έχει 2 παι-
διά (μια κόρη και ένα γιό) στον 
Κλειτσό, η Ειρήνη που είναι 
σύζυγος του Γιώργου Βούλγαρη 
στα Σαραντάπορα (και είναι η 
μόνη εν ζωή σήμερα) και η Αλε-
ξάντρα που ήταν σύζυγος του 

Λουκά Παυλέτση στην Κορίτσα 
Κλειτσού. 

 Η Ελένη ήταν παντρεμένη 
με τον μακαρίτη Αλέκο Σπανό 
και απέκτησαν επτά (7) παιδιά, 
πέντε αγόρια και δύο κορίτσια. 
Τον Χρυσόστομο, τον Νίκο, τον 
Χρήστο, τον Ηλία, την Βασιλι-
κή, τον Σωτήρη και την Ευαγ-

γελία, από τα 
οποία ευτύχη-
σαν να δούν 
πολλά και καλά 
εγγόνια και δι-
σέγγονα. Το 
σπίτι τους είναι 
στην περιοχή 
« Σ π α ν έ ϊ κ α » , 
του οικισμού 
Σαρανταπόρου, 
της Τ. Κ. Νερά-
ϊδας.

 Καλός άν-
θρωπος, νοικοκυρά, εργατική, 
φιλότιμη, φιλόξενη, πάντα με το 
χαμόγελο στο πρόσωπο και τον 
καλό λόγο. 

 Θα την θυμόμαστε πάντα.
 Αιωνία η μνήμη της.
  Οι χωριανοί σου

Στα ΜΜΕ της Καρδίτσας 
διαβάσαμε πως πέθανε 
ο Παππής, σε ηλικία 83 

ετών, και η κηδεία του έγινε στην 
Καρδίτσα την Παρασκευή 10 
Φεβρουαρίου 2017. Διαβάζοντας 
την είδηση στο νού μας ήρθαν 
ωραίες εικόνες από τη δεκαετία 
του ’70… που περνούσε από το 
χωριό μας τα καλοκαίρια κάθε 
μέρα με το φορτηγό του κουβα-
λώντας ξυλείες από τα δάση μας 
Μπέσιας, Κύφου, Κοκκινόβρυ-
σης… στην Καρδίτσα… Από 
σχετική ανάρτηση της είδησης 
που έγινε στο ΦΒ μάθαμε από 
σχόλια που γράφτηκαν πως είχε 
δύο παιδιά... μια κόρη την Μαρία 
(από την οποία είδε 3 εγγόνια, και 

δισέγγονα από τα 2 παντρεμένα) 
και ένα γιό τον Νίκο (που όπως 
έγραψε ο Χρυσόστομος Βλαχο-
γιάννης που ήταν συμμαθητής 
του) σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν 
ήταν ακόμα μαθητής Γυμνασί-
ου… σε τροχαίο που είχε γίνει 
τότε (αρχές δεκαετίας του 1980) 
στο ύψος του Α’ Γυμνασίου 
Καρδίτσας… που σε ένα OPEL 
KADETT επέβαιναν τέσσερα 
παιδιά και σκοτώθηκαν τα δύο… 
εκ των οποίων το ένα ήταν ο Νί-
κος, ο γιός του Παππή… ο οποίος 
Αποστόλης μέχρι το τέλος της 
ζωής του υπέφερε από αυτό… 

 Αιωνία η μνήμη σου αξέχα-
στε Αποστόλη Παππή…!!!

 Νεραϊδιώτες. 

Έφυγε ο Δημήτρης ξαφνικά 
από κοντά μας, ο αξέχα-

στος ταχυδρόμος του χωριού 
μας. Εμείς όσοι θυμόμαστε τη 
γλυκιά του φωνή (έχω γράμ-
μα από τα παιδιά σας) δεν τον 
ξεχνάμε και να ευχηθούμε να 

είναι ελαφρύ το χώμα του αγα-
πημένου σου χωριού όπου γεν-
νήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, 
αγωνίστηκες, προσέφερες και 
τώρα αναπαύεσαι.

 Αιωνία σου η μνήμη
 Στέφανος Τσιτσιμπής

 Κώστας Αρβανίτης εκ Φουρνά 

 Αποστόλης Ν. Παππής

Δημήτριος Κων. Μαργαρίτης

Έφυγε από κοντά μας, πλή-
ρης ημερών, σε ηλικία 98 

ετών, στις αρχές Δεκεμβρίου 
2016, το τελευταίο παιδί του 
αείμνηστου Γιάννη Σπινάσα, 
ο μοναδικός επιζών από όλα τα 
αδέλφια του, και ένας από τους 
γηραιότερους χωριανούς μας, 
ο Λουκάς Σπινάσας.

 Πατέρας του ο αείμνηστος 
Γιάννης Σπινάσας και μητέρα 
του η μακαρίτισσα Ελένη (το 
γένος Χαλιάσου από τη Βράχα), 
που είχαν έξι παιδιά, δύο κορί-
τσια και τέσσερα αγόρια. Αδέλ-
φια του ήταν η Αρμενή (που 
παντρεύτηκε τον Ηλία Μαργα-
ρίτη στο Μεγαλάκκο), η Μαρία 
(που παντρεύτηκε τον Γιάννη Κ. 
Καραμέτο εδώ στο χωριό μας), 
ο Δημήτρης (που ήταν αστυνο-
μικός και έχει παιδιά την Ελένη 
και τον Γιάννη που είναι στη 
Ρόδο), τον Γιώργο (που ήταν δι-
καστικός φτάνοντας μέχρι πρό-
εδρος Εφετών Πειραιά και έχει 
παιδιά την Μαρία και τον Γιάν-
νη) και ο Ηλίας (που έμεινε στο 
χωριό μας και με την σύζυγό του 
Ουρανία έχουν παιδιά την Ελέ-
νη, τον Γιάννη και τον Μίμη). Ο 
πατέρας τους Γιάννης Σπινάσας 
σκοτώθηκε στον φρικτό εμφύ-
λιο το 1947 μαζί με πάρα πολ-
λούς άλλους χωριανούς μας.

 Παππούς του ο Δημήτριος 
Σπινάσας, που είχε δύο αγόρια 
τον Θεόδωρο «Σπνασοθόδωρο» 
και τον Γιάννη «Σπνασογιάν-
νη». Ο προπάππος του Λουκά 
(δηλ. ο πατέρας του παππού του 
Δημητρίου που είχε και έναν 

αδελφό τον Κώστα) ήταν το 
βρέφος που γλύτωσε από την 
σφαγή της οικογένειας Σπινάσα 
και το κάψιμο του σπιτιού τους 
από τους κλέφτες τους οποίους 
είχαν βάλει οι κοτζαμπάσιδες. 
(Αυτά όμως θα δημοσιευτούν 
μαζί με την ιστορία του κάθε 
επωνύμου του 
χωριού μας και 
έχουν ήδη ετοιμα-
στεί για την εφη-
μερίδα μας).

 Ο Λουκάς 
γεννήθηκε στο 
χωριό μας το 
1918, όπου και 
έζησε έως το 
1939, που κατέ-
βηκε στην Αθή-
να και κατετάγη 
στην Χωροφυλα-
κή, όπου ήδη υπηρετούσε ο με-
γαλύτερος αδελφός του ο Δημή-
τρης. Το 1940 υπηρετούσε στην 
προσωπική φρουρά του Μεταξά 
και το βράδυ που πήγε το τελε-
σίγραφο ο Ιταλός πρόξενος ήταν 
υπηρεσία στο σπίτι του Μεταξά. 
Κατά την περίοδο του 1940-41 
συμμετείχε στον πόλεμο, από 
τις 2 Μαΐου 1941 μέχρι 1 Μαΐου 
1943 επανήλθε στη Χωροφυλα-
κή. Συμμετείχε στον εμφύλιο 
μέχρι 31 Οκτωβρίου 1949. Τον 
Νοέμβριο του 1949 μετετέθη 
στη Διοίκηση Χωροφυλακής 
Σερρών. Το 1951, στις 6 Μαΐου, 
παντρεύτηκε την Δέσποινα Χα-
τζηπέτρου. Στο τέλος του 1951 
πήρε μετάθεση στη Διοίκηση 
Χωροφυλακής Καβάλας. Συ-

νταξιοδοτήθηκε στις 31 Δεκεμ-
βρίου 1966. 

 Όπως προείπαμε από το 
1951 που παντρεύτηκε εγκατα-
στάθηκε μόνιμα στην Καβάλα 
και με την σύζυγό του Δέσποινα 
απέκτησαν μια κόρη την αγαπη-
τή μας Λένα που είναι παντρεμέ-

νη με τον Χρήστο 
Κρυστάλλη και 
διαμένουν στην 
Καβάλα.

 Καλός άνθρω-
πος, κοινωνικός, 
φιλότιμος, πάντα 
με το χαμόγε-
λο, αγαπούσε το 
χωριό μας όπου 
γεννήθηκε και 
μεγάλωσε και δεν 
το ξέχασε ποτέ. 
Πάντα το θυμό-

ταν και το επισκέπτονταν. Όταν 
ήταν ακόμα νέος με την άδειά 
του ερχόταν κάθε καλοκαίρι οι-
κογενειακώς στο χωριό μας και 
κάθονταν στο πατρικό τους σπί-
τι μαζί με τον αδελφό του Ηλία. 
Αλλά και αργότερα που λόγω 
ηλικίας δεν μπορούσε να έρχε-
ται επικοινωνούσε τακτικά με 
τον ιερέα του χωριού μας για να 
διαβάζει τρισάγια στους γονείς 
του.

 Για όλα τα προαναφερόμενα 
θα σε θυμόμαστε πάντα, αγαπη-
τέ μας Λουκά, δεν θα σε ξεχά-
σουμε ποτέ.

 Ελαφρύ το χώμα της μακε-
δονικής γής όπου αναπαύεσαι. 

 Αιωνία σου η μνήμη.
 Οι χωριανοί σου

 Λουκάς Ι. Σπινάσας

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 

Λαμία στην οδό Τέρμα Λαρίσης 
Κιν. 697 2594217 Τηλ. 2231 0 37884

Κ ΡΑ Σ Ι Α Κ Α ΡΑ Β Α 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 

Έφυγε ξαφ-
νικά από τη 

ζωή, την Δευτέρα 
13 Φεβρουαρίου 
2017, ο Κώστας 
Αρβανίτης από τη 
Φουρνά, σε ηλι-
κία 76 ετών. Ήταν 
συμπέθερος με τον 
παπα-Βαγγέλη Γε-
ροκώστα καθώς ο 
γιός του Γιώργος 
παντρεύτηκε την 
κόρη του παπα-
Βαγγέλη, την Αγγελούδα. Η μοί-
ρα χτύπησε άσχημα τις οικογέ-
νειες αυτές όταν πρόπερσυ (όπως 
γράψαμε και στην εφημερίδα μας) 
τον Ιούλιο του 2015 έχασαν από 
ανίατη αρρώστια τον γιό και εγ-
γονό τους αστυνομικό Κώστα 
Αρβανίτη, σε ηλικία 29 ετών, που 
άφησε πίσω του δύο ορφανά κο-
ριτσάκια. 

 Τον θυμόμαστε όλοι, όσοι πή-
γαμε στο Γυμνάσιο Φουρνάς, τον 
Κώστα Αρβανίτη («Φρίγκο» όπως 
χαϊδευτικά τον έλεγαν), καθώς 

ήμασταν συμμα-
θητές με τα παι-
διά του αλλά και 
επειδή ήταν ένας 
ευχάριστος χαρα-
κτήρας, πάντα με 
το χαμόγελο, έλε-
γε αστεία, άνθρω-
πος της παρέας, 
μερακλής, τρα-
γουδούσε, έπαιζε 
και κλαρίνο ερα-
σιτεχνικά και γενι-
κά ήταν ένας πολύ 

καλός άνθρωπος που η παρουσία 
του ήταν αισθητή στη Φουρνά 
όπου ήταν μόνιμος κάτοικος. 

 Όπως είπαν ενώ ήταν καλά 
στην υγεία του, την Δευτέρα 
13.2.17, στις 11 το πρωί, ήταν 
έξω, κάπου πήγε με το αυτοκίνητό 
του, κάπου στο δρόμο δεν αισθάν-
θηκε καλά, ζήτησε βοήθεια κι έτσι 
μέσα σε πέντε λεπτά έφυγε ξαφνι-
κά από τη ζωή.

 Αιωνία η μνήμη του
 Νεραϊδιώτες.

Παλιά 
φωτογραφία

Έτος 1982... γλέντι στο 
(καινούργιο τότε) μαγαζί 
του Νίκου Μητσάκη 
«Σταυρονίκου»... όπου 
φαίνεται καθαρά και ο 
Δημήτριος Μαργαρίτης που 
πρόσφατα έφυγε από κοντά 
μας… (Η Φωτό είναι από την 
Ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.
com» / Φωτογραφίες / Φάκελος 22 / 
αυξ. Αριθ. 49 από 100).

 Ελένη Αλ. Σπανού

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κρεοπωλείο 

Διάκου 12 Καρδίτσα  Τηλ. 
2441 0 25027

* Ο Χρήστος είναι γιός του Δημήτρη 
Καραμέτου και εγγονός των 

αείμνηστων Αντιγόνης και Χρήστου 
Καραμέτου, και πρόσφατα άνοιξε 
καλό κρεοπωλείο στην πόλη της 

Καρδίτσας.

 Υδραυλικός 
Θερμοϋδραυλικός 

(Καλοριφέρ) 
Ζήσης Μπάμπης 

του Χρήστου 
Καρδίτσα & Νεράιδα 

Τηλ.: 2441 0 41325 Κιν.: 
697 8770871 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

Μέλι – Βασιλικός πολτός 
– Γύρη – Πρόπολη Παραγωγή μας

Γεώργιος  Καραμέτος – 6971969199
Χρήστος Καραμέτος  - 6978252592

Νέο Κρίκελλο Λαμίας
Facebook … 

e-mail: melissokomiaoiti@gmail.com
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα 
αίματος του  
Συνδέσμου. 
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ.ΤΗΛΕ-
ΦΩΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγι-
ος Κωνσταντίνος» 

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

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

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

 ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - 
ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου της Τοπικής 

Κοινότητάς μας Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας μας 
σε όλους, «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με υγεία». 

 Δ. Σ. Συλλόγου Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας 
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:

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

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

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει 
στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων 
Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας. 
Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε 
χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογαριασμό, 
γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και διεύθυνση αν μπορείτε 
για να αποφεύγονται συνωνυμίες. 
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε 
και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως 
απόδειξη. 
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας: 
Θάνος Βασίλειος (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) 

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

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.

 ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Τ. Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ

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, «Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με υγεία». 

 Ο Πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας 
 Ηλίας Ζυγούρης

 ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΔΗΜΏΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της 

εφημερίδας μας σε όλους, «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση 
με υγεία». 

 Δ. Σ. Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας.

Χωρίς γιατρό τα χωριά μας

Πρόβλημα δημιουργήθηκε πάλι δυστυχώς με τον 
αγροτικό γιατρό των χωριών μας. Η θητεία του 

προηγούμενου γιατρού έληξε και η θέση δεν έχει καλυφθεί 
ακόμα. Επισκέφτηκα πρόσφατα τον Διευθυντή του Κέντρου 
Υγείας Μουζακίου, όπου ανήκει το Περιφερειακό Ιατρείο 
Νεράϊδας, το οποίο εξυπηρετεί και το χωριό μας τη Μολόχα 
(Νεράϊδα, Σαραντάπορο, Μολόχα) και ελπίζουμε σύντομα 
να καλυφθεί ξανά η κενή θέση. Ο αγροτικός γιατρός είναι 
απαραίτητος στα χωριά μας, καθώς είναι δύσκολο για τους 
κατοίκους να κατεβαίνουν στην Καρδίτσα, που είμαστε 
χωρίς συγκοινωνία τις περισσότερες μέρες.

 Ο Πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας 
 Ηλίας Ζυγούρης

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΪΟΥ 
 Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για 

δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο 
μέχρι 20 Μαΐου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο 
ας μας το δίνετε και νωρίτερα . Όσο νωρίτερα μας το δίνετε 
τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την 
τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο 
φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει αρχές καλοκαιριού. 
Ευχαριστούμε πολύ. 

 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

H 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;

 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.

Καλόν  
είναι να  
προσέχουμε…
Παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι της Τοπικής Κοινότη-
τάς μας Νεράϊδας όπως: 
● Να προσέχουμε πως πε-
τάμε τα σκουπίδια μας.
● Δεν πρέπει να ρίχνουμε 
στους κάδους μπάζα. Επί-
σης συσκευάζουμε καλά 
τα σκουπίδια (δένουμε 
την πλαστική σακκούλα) 
και μετά την πετάμε με 
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 πλαστι-
κά μπουκάλια από λάδι 
στο χώρο αλλά μέσα στο 
βαρέλι για να καούν. Στις 
εκταφές να αφήνουμε το 
χώρο όπως τον βρήκαμε 
χωρίς σκουπίδια.
● Να χρησιμοποιούμε το 
καρτοτηλέφωνο στην 
πλατεία τακτικά για να 
διατηρηθεί αλλιώς θα το 
πάρουν.
● Να προσέχουμε τα 
φρεάτια των ομβρίων. 
Να διατηρούμε τις σκά-
ρες καθαρές ώστε να πέ-
φτουν μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις μας 
για Καρδίτσα να προ-
τιμάμε το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ. Αν θέλουμε 
να διατηρηθούν τα δρο-
μολόγια πρέπει να ανε-
βαινοκατεβαίνουμε στην 
Καρδίτσα με το λεωφο-
ρείο του ΚΤΕΛ και μόνο 
μ’ αυτό!
Τα παραπάνω αφορούν 
όλους τους οικισμούς 
μας.

 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 από Πρόεδρο Τ. Κ. Μολόχας
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γιάννη, τον πρόεδρο 

του Συλλόγου Βασίλη Θάνο, τα μέλη του Δ. Σ. και όλους 
όσους φτιάχνουν την εφημερίδα «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων», την οποία δεν σας κρύβω ότι αναμένουμε με 
ανυπομονησία και αγωνία, να ενημερωθούμε για τα νέα 
της περιοχής μας, καθώς τα χωριά μας είναι κοντά, και τα 
προβλήματα είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά ή παρόμοια. Ο 
Ιατρός, η τηλεόραση, οι δρόμοι, τα δίκτυα της ΔΕΗ, του 
ΟΤΕ κ.λ.π. είναι όλα κοινά και μπράβο στην εφημερίδα 
που τα αναδεικνύει σε κάθε φύλλο της. Σας νοιώθω όλους 
συμπατριώτες, σας αγαπάω πολύ και σας εύχομαι ολόψυχα να 
συνεχίσετε την έκδοση της εφημερίδας.

 Με εκτίμηση 
 Ο Πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας 

 Ηλίας Ζυγούρης
 Σημείωση δική μας: Ευχαριστούμε κι εμείς θερμά τον 

αγαπητό μας Ηλία για τα καλά του λόγια και του ευχόμαστε 
υγεία και δύναμη στο έργο του.

 Δρόμοι προς Μοναστήρι 
 & προς Νεκροταφείο Νεράϊδας

Όλοι 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) και ξανατέθηκαν (5.2.17) από τους Συλλόγους, στο 
Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας, αλλά δυστυχώς απάντηση δεν 
είδαμε ακόμα...!!!


