
Ανακαίνιση του Κοιμητη-
ριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 
Προχωρούν ικανοποιητικά οι εργασίες για 
την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών του χωριού μας. Αυτό το καλο-
καίρι έγινε το ταβάνι, μπήκαν τα πλακάκια 
στο δάπεδο και οι πόρτες. Με τα χρήματα 
που θα συγκεντρωθούν στο εξής θα γίνει 
το τέμπλο. Να συνεχίσουμε την οικονομική 
βοήθειά μας ώστε να γίνει και το τέμπλο.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 
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TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Το γεφύρι «Τσιροπλάκι»
επισκευάστηκε φέτος το καλοκαίρι  

με εθελοντική εργασία χωριανών μας

3μελή επιτροπή 
για τα ανεπιτήρητα βοοειδή 

κάνει ο Δήμος μας Καρδίτσας 

Πολλά θερμά ευχαριστώ απ’ όλους 
μας στον δήμαρχο του δήμου μας 
Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο για την 

πολυπόθητη ανακοίνωσή του στις 31.8.17, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, όπου είπε «… 
Για τα ανεπιτήρητα βοοειδή στη Νεράϊδα, ήδη 
δόθηκε εντολή εκ μέρους μας, στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου μας, να συγκροτηθεί η 
3μελής  Επιτροπή του δήμου σύμφωνα με το 
νόμο, για να λύσουμε το πρόβλημα… το θέμα 
θα έρθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για ψήφιση…». Αναμένουμε… 
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.
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www.sarantaporo.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού μας!
Μπορείτε με ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το χωριό μας! Παρα-
καλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και νέες φωτο-
γραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

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

Ο Σύλλογος 
και η Εφη-
μερίδα μας 
εύχονται στους 
απανταχού 
Νεραϊδιώτες 
και φίλους του 

χωριού και του Συλλόγου μας 

Καλό Χειμώνα 

Επανήλθε από το ΚΤΕΛ 
το δρομολόγιο της Παρασκευής

Επανήλθε από το ΚΤΕΛ, τον Ιούνιο, το 
δρομολόγιο της Παρασκευής στα χωριά 
μας. Άρχισε να έρχεται πάλι από την Πα-

ρασκευή 23.6.17 και όλοι θέλουμε να υπάρχει 
για πάντα και να μην ξανακοπεί τον Νοέμβριο. 
Να χρησιμοποιούμε όλοι το λεωφορείο του 
ΚΤΕΛ στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα…!!!
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Όποιος δεν τακτοποιήσει την συνδρομή 
του  μέχρι 31.10.17 δεν θα λάβει το επό-

μενο φύλλο της Εφημερίδας μας
Απόφαση της Γ. Σ. του Συλλόγου μας είναι να 
κοπεί η Εφημερίδα σε όσους δεν πληρώνουν 
την συνδρομή τους, γιατί όπως τονίζουμε συ-
νεχώς, τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα, ιδίως τα 
ταχυδρομικά. Έτσι, όποιος δεν πλήρωσε ακό-
μα την συνδρομή του και θέλει να λαβαίνει 
την εφημερίδα με το ταχυδρομείο στο σπίτι 
του, πρέπει το αργότερο μέχρι την 31η Οκτω-
βρίου 2017 να είναι ταμιακώς εντάξει.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Επισκευάστηκε, ανακαινίστηκε, έγινε στολίδι όπως το 
βλέπουμε, το θρυλικό γεφύρι μας «Τσιροπλάκι». Όπως 
λένε οι μόνιμοι κάτοικοι είναι το σημαντικότερο έργο 
που έγινε αυτό το καλοκαίρι στο χωριό μας και θα μείνει. 

Μπράβο στους χωριανούς μας που βοήθησαν απ’ την αρχή μέχρι 
το τέλος. Επόμενος στόχος μας τώρα το γεφύρι «Σωτήρος». 

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Δρόμοι προς Μοναστήρι &
προς Νεκροταφείο Νεράϊδας 

Όλοι οι κάτοικοι ρωτάνε τους αρμοδίους: Πότε θα ξεβουλώ-
σουν τα τεχνικά στα Προσήλια του δρόμου προς Μοναστήρι 
Σπινάσας; Πότε θα πέσει τσιμέντο στο δρόμο για Νεκροτα-

φείο Νεράϊδας; 
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Το γεφύρι μας «Τσιροπλάκι» όπως είναι σήμερα… από τις 7.8.17 και μετά… 

Γέφυρα Μέγδοβα… Οδικός 
άξονας Καρπενησίου –  
Λ. Πλαστήρα… και άλλοι 
δρόμοι της περιοχής μας…
● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Να πέσει σύντομα 
άσφαλτος στα 1.400 εναπομείναντα μέτρα 
για την ολοκλήρωσή του. Να καθαριστούν οι 
κατολισθήσεις που έγιναν το χειμώνα στο με 
άσφαλτο κομμάτι. 
● Νεράϊδα – Μοναστήρι: Να συντηρηθεί – 
βελτιωθεί ο δρόμος με χαλίκι 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.
● Γέφυρα Μέγδοβα: Ακόμα περιμένουμε 
απάντηση στο Υπόμνημα των 12 Συλλόγων για τη 
Γέφυρα Μέγδοβα… θυμίζουμε πως το Υπόμνημα 
για την χρηματοδότηση της Γέφυρας Μέγδοβα 
έστειλαν την Τρίτη 21.2.17, δώδεκα (12) Σύλλογοι 
χωριών της περιοχής μας… από τη Ραχούλα 
μέχρι τη Βίνιανη… και απ’ τη Φουρνά μέχρι το 
Καροπλέσι…
Περισσότερα στη σελίδα 4.

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι

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

θρα. 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 πρόσβα-
ση! Καταλαβαίνετε;
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Όλοι ζητάνε να ξαναγίνει 
 το γεφύρι Σωτήρος

Το χρησιμότατο για πεζούς αυτό γεφύρι που το πήρε ο Μέγδο-
βας με τη θεομηνία της 1.2.15 πρέπει με κάποιο τρόπο οπωσ-
δήποτε να ξαναγίνει…
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Το Κτηματολόγιο πήρε 
παράταση έως 27.10.17

Ξεκίνησε από τις 12.6.17 η υποβολή δη-
λώσεων ιδιοκτησίας του νομού Καρ-
δίτσας στο Κτηματολόγιο… μέσα στη 

λίστα είναι και το χωριό μας… Η προθεσμία 
για την υποβολή δηλώσεων που άρχισε 
στις 12.6.17  και έληγε στις 12.9.17 πήρε 
παράταση μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2017. Η 
υποβολή της δήλωσης είναι  υποχρεωτική, 
αλλιώς… τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλω-
θούν, θα καταγραφούν ως «αγνώστου ιδι-
οκτήτη» και θα περιέλθουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο…
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Τις δύο ενορίες της Κοινότητάς μας 
επισκέφτηκε το καλοκαίρι 
ο Μητροπολίτης μας κ. κ. Τιμόθεος

Τις δύο ενορίες της Κοινότητάς μας 
Νεράϊδας, επισκέφτηκε το καλοκαίρι 

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας 
Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, κ. 
κ. Τιμόθεος. Την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 
λειτούργησε στην ιστορική εκκλησία Νεράϊδας, 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σπινάσας και 
την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 το απόγευμα 
χοροστάτησε στον εσπερινό και την παράκληση 
στην ενοριακή εκκλησία Σαρανταπόρου, τον 
Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου 
Νεράϊδας. Περισσότερα για τις επισκέψεις αυτές 
θα διαβάσετε στη σελίδα 12.

Καλοκαίρι 2017 στον τόπο μας…
πανηγύρια και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις

Για τα πανηγύρια και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που έγιναν το καλοκαίρι στο χωριό μας, στην Κοινότη-
τά μας και τα γύρω χωριά μας, θα διαβάσετε αναλυτι-

κά στις σελίδες 6, 7, 8 και 9.

Αγριογούρουνα κάνουν καταστροφές 
Τα αγριογούρουνα, που αυξήθηκαν σε απίστευτο 
βαθμό, κατέστρεψαν όλους τους κήπους που 
είχαμε εκτός του οικισμού του χωριού μας. Στην 
κυριολεξία δεν γλύτωσε κήπος…
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.
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Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Ο Παναγιώτης Τάντος, που έφερε και τοποθέτησε τα 
πλακάκια στο δάπεδο της εκκλησίας του ΑηΤαξιάρχη, 
προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αριθ. απόδ. 96), για την 
ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Η Λένα Σπινάσα – Κρυστάλλη και ο σύζυγός της 
Χρήστος, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 
91), για την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών 
Νεράϊδας, εις μνήμην των γονέων τους Δέσποινας και 
Λουκά Σπινάσα.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Μεγάλη δωρεά στον Αη Ταξιάρχη
εις μνήμην Τρύφωνα Καστρίτση

Η οικογένεια Βασιλικής Τρύφωνα Καστρίτση, εις μνήμην 
του συζύγου και πατέρα τους Τρύφωνα Καστρίτση, 
έκανε δωρεά όλο το ταβάνι (υλικά και εργασία) για την 
ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας. Αιωνία 
η μνήμη του.
Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη δωρεά.

Προσφορά εις μνήμην 
Δημητρίου Κ. Μαργαρίτη
Η οικογένεια Αποστολί-
ας Κουτή, Αλέξανδρου 
Κουτή και Μαρίας Σχί-
ζα, προσέφεραν το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
889), εις μνήμην Δημη-
τρίου Κ. Μαργαρίτη, 
για την εφημερίδα μας 
«Τα Χρονικά της Νε-
ράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμη 
Βασίλη Χ. Ζήση

Ο Λουκάς Ντερέκας, 
προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ (αρ. απόδ. 86), 
εις μνήμην του Βασίλη 
Ζήση του Χρήστου, για 
την ανακαίνιση του Κοι-
μητηριακού Ι. Ν. Αγίων 
Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην 
Δημητρίου Κ. Μαργαρίτη
Η οικογένεια Αποστολί-
ας Κουτή, Αλέξανδρου 
Κουτή και Μαρίας Σχί-
ζα, προσέφεραν το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
92), εις μνήμην Δημη-
τρίου Κ. Μαργαρίτη, 
για την ανακαίνιση του 
Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.

Προσφορές για τον  
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου 

Νεράϊδας
Οι εγγονές του Χρήστου 
Καλλέ, Αρετή και Κων-
σταντίνα Καλλέ – Κου-
ντούρη, έκαναν προ-
σφορές στην εκκλησία 
του χωριού μας, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου 
Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Νεράϊδας ευχα-
ριστεί θερμά για τις προ-
σφορές.

Προσφορά λαδιού στο 
Οστεοφυλάκιο Νερά-

ϊδας
Ευχαριστούμε θερμά 
τις χωριανές μας, που 
έκαναν δωρεά 50 μπου-
κάλια λαδιού, για το 
άναμμα του καντηλιού 
στο Οστεοφυλάκιο του 
χωριού μας, όπως έχουν 
καθιερώσει να κάνουν τα 
τελευταία χρόνια. 

Προσφορά για τον Ι. 
Ν. Αγ. Γεωργίου Νερά-

ϊδας
Ο Θάνος Γεώργιος του 
Δημητρίου, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ, για 
τις ανάγκες της εκκλησίας 
μας, του Ιερού Ναού Αγί-
ου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Νεράϊδας ευχαρι-
στεί θερμά για την προ-
σφορά.

Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Ο Γεώργιος Πλατσιούρης του Κων/νου, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 90), για την ανακαίνιση 
της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις 
μνήμην της αδελφής του Αλεξάνδρας Πλατσιούρη – 
Κόκκινου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά για την Εφημερίδα μας
Η αγαπητή χωριανή μας, Ευανθία Κουσάνα - 
Μονάντερου, που είχε αναλάβει φέτος τα φαγητά – 
ποτά για την διοργάνωση του χορού μας, προσέφερε το 
ποσό των 300 ευρώ (αριθ. απόδ. 1519), στον Σύλλογό 
μας, που βγάζει την εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας Δολόπων». Την ευχαριστούμε θερμά, και για την 
ποιότητα των προσφερομένων εδεσμάτων και την άψογη 
εξυπηρέτηση όλων.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 
Νεράϊδας.

Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Η οικογένεια Αθανασίου Μαργαρίτη του Κων/νου, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 87), για 

την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών 
Νεράϊδας, εις μνήμην του αδελφού τους Δημητρίου 

Μαργαρίτη του Κων/νου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά εις μνήμην Ευρυδίκης και Γεωργίου Τσιτσιμπή
Ο Σεραφείμ Τσιτσιμπής, προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 896), για την συνέχιση έκδοσης 
της Εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων», εις μνήμην των γονέων του Ευρυδίκης και 
Γεωργίου Τσιτσιμπή.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά εις μνήμην Χαρίκλειας Κ. Θάνου 
Ο Γεώργιος Θάνος και η σύζυγός του Κατερίνα, 
προσέφεραν το ποσό των 50 €, για τις ανάγκες του Ι. Ν. 
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμη της μητέρας του 
Χαρίκλειας Θάνου. 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά. 

Προσφορά για το Μοναστήρι μας
Ο Νίκος Μακρής του Χρήστου από το Μεγαλάκκο, προ-
σέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Μονα-
στηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου 
Σπινάσας (Νεράϊδας).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.

Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Ο Σεραφείμ Τσιτσιμπής, προσέφερε το ποσό των 100 
ευρώ (αριθ. απόδ. 99), για την ανακαίνιση της εκκλησίας 
των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην των γονέων 
του Ευρυδίκης και Γεωργίου Τσιτσιμπή.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Η Αλεξάνδρα Λυρίτση, προσέφερε το ποσό των 30 
ευρώ (αριθ. απόδ. 93), για την ανακαίνιση της εκκλησίας 
των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην του συζύγου 
της Γιώργου Λυρίτση.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Μεγάλη δωρεά για Αη-Ταξιάρχη 
εις μνήμην Αλεξάνδρας και Θωμά Κόκκινου

Μεγάλη δωρεά έγινε πρόσφατα στο χωριό μας, ποσού 
500 ευρώ (αρ. απόδ. 101), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. 
Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην Αλεξάνδρας και 
Θωμά Κόκκινου. Αιωνία η μνήμη τους.
Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη δωρεά τους.

Προσφορά για την εφημερίδα μας
Η Λένα Σπινάσα – Κρυστάλλη και ο σύζυγός της 
Χρήστος, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
150), για την συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην των 
γονέων τους Δέσποινας και Λουκά Σπινάσα.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά στην εφημερίδα μας αντί Μνημοσύνου 
εις μνήμην Χαρίκλειας Κ. Θάνου 

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017, στο χωριό μας την Νεράϊδα, 
έγινε εκταφή της αείμνηστης Χαρίκλειας Κ. Θάνου, που 
έφυγε από κοντά μας πρίν από 7 χρόνια (στις 17.8.10 σε 
ηλικία 84 ετών). Αντί μνημοσύνου ο γιός της Γιώργος Κ. 
Θάνος και η σύζυγός του Κατερίνα, προσέφεραν για την 
συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων» το ποσό των 150 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 1518). Αιωνία η μνήμη της.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Η Ιουλία σύζυγος Λάμπρου Σπανού, προσέφερε το ποσό 
των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 88), για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην 
του συζύγου της Λάμπρου Σπανού του Ιωάννου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά εις μνήμην Δημητρίου Στεφ. Κόκκινου
Η Μαγδαλινή Κόκκινου, προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ (λογ. τράπ. 19.6.17), για την συνέχιση έκδοσης 
της Εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων», εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου 
Κόκκινου του Στεφάνου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά εις μνήμην Χαρίκλειας Κ. Θάνου 
Ο Γεώργιος Θάνος και η σύζυγός του Κατερίνα, προσέφεραν 
το ποσό των 50 € (αρ. απόδ. 95), για την ανακαίνιση του Ι. 
Ν. Αγ. Ταξιαρχών, εις μνήμη της μητέρας του Χαρίκλειας 
Θάνου. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά για το Μοναστήρι μας
Ο Ζήσης Γεώργιος του Δημητρίου από το Μεγαλάκκο, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Μο-
ναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου 
Σπινάσας (Νεράϊδας).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.

Προσφορά για την εφημερίδα μας
Ο Βασίλειος Θάνος του Γεωργίου (Πρόεδρος του 
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας Νεράϊδας), 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 1313), για την 
εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» 
εις μνήμην του Δημητρίου Μαργαρίτη του Κων/νου και 
Γεωργίου Κατσούλη του Δημητρίου. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά στον Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας

Ο Σεραφείμ Τσιτσιμπής, προσέφερε το ποσό των 100 
ευρώ (αριθ. απόδ. 990), στον Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας, 
εις μνήμην των γονέων του Ευρυδίκης και Γεωργίου 
Τσιτσιμπή. Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά για Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Ο Βασίλειος Καφαντάρης, από την Αμερική, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 98), για την ανακαίνιση 
της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην 
των γονέων του Παρασκευής και Κωνσταντίνου 
Καφαντάρη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Χρήστος και η Ράνια (Ουρανία) 
Καραμέτου – Κοτζαφίλιου, κόρη 
της Νίκης και του Βασίλη Καραμέτου, 
(εγγονή των αείμνηστων Ταξιαρχίας 
και Νικολάου Καραμέτου), 
απέκτησαν κοριτσάκι, την Τετάρτη 
26 Ιουλίου 2017, στην Πτολεμαΐδα 
όπου και διαμένουν.
● Ο Γιώργος και η Όλγα Θάνου 
– Δούβρου, κόρη της Πόπης και 
του Νικολάου Θάνου, (εγγονή των 
αείμνηστων Όλγας και Γεωργίου 
Θάνου), απέκτησαν κοριτσάκι, την 
Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, στην 
Αθήνα όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Ο Κώστας και η Αγγελική 
Μπέλλου – Τσελίκα, κόρη της 
Ειρήνης και του Γιάννη Μπέλλου, 
(εγγονή των αείμνηστων Βασιλικής 
και Αντώνη Μπέλλου), βάπτισαν 
το αγοράκι τους (το δεύτερο παιδί 
τους), με το όνομα Γιάννης, το 
Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, στην Ιερά 
Μονή Προυσού. Διαμένουν στην 
Αθήνα. Το βάπτισε ο εφημέριος του 
χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής 
και νονός ήταν ο Αντώνης Χόντος 
μαζί με την αδελφή του Ελένη σύζ. 
Γιώργου Μητσάκη.
● Ο Ιωάννης Ντζιφέρης και η 
Βασιλική Καραμέτου, κόρη 
του Χρήστου και της Ευφροσύνης 
Καραμέτου (εγγονή των αείμνηστων 
Γεωργίου και Περσεφόνης 
Καραμέτου), βάπτισαν το αγοράκι 
τους, με το όνομα Χαράλαμπος, το 
Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Ελεούσας, Ξυνιάδος 
Δομοκού. Διαμένουν στην Αθήνα.
● Ο Δημήτρης Καραμέτος (γιός της 
Μαρίας και του Χρήστου Καραμέτου) 
και η Αντωνία Αναγνωστοπούλου 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το 
όνομα Μαρία – Θεοδώρα, την 
Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, στον 
Ι. Ν. Παλαιοπαναγιάς Κάντζας στην 
Αθήνα.
● Ο Κώστας και η Έφη 
Καραγιώργου - Κωστακάκη, 
κόρη του αείμνηστου Βασίλη 
Καραγιώργου και της Γιάννας 
Χαλάτση (εγγονή του αείμνηστου 
Κώστα Χαλάτση και της Βασιλικής), 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το 
όνομα Βασιλιάνα, την Κυριακή 16 
Ιουλίου 2017, στην Καρδίτσα όπου 
και διαμένουν.
● Ο Αποστόλης και η Γιάννα 
Μακρή – Κωστοπούλου, κόρη 
της Κικής και του Δημητρίου Κ. 
Μακρή, (εγγονή των αείμνηστων 
Ηλία Μητσάκη και Κώστα Μακρή), 
βάπτισαν το αγοράκι τους (τρίτο 
παιδί τους) με το όνομα Άγγελος, 
την Τρίτη 15 Αυγούστου 2017, στον 
Ι. Ν. Μεταμόρφωσης Κοσκινά 
Καρδίτσας, όπου και διαμένουν.
● Η Ευανθία (κόρη του Ηλία 

Κουσάνα και της αείμνηστης 
Αικατερίνης) και ο Κώστας 
Μονάντερος, γιός της Τασίας και 
του Μήτσου Μονάντερου, βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους (τέταρτο), με το 
όνομα Αναστασία, το Σάββατο 
19 Αυγούστου 2017, στον Ι. Ν. Αγ. 
Γεωργίου Νεράϊδας. 
● Ο Παναγιώτης και η Αλεξάνδρα 
Βούλγαρη – Φαρμάκη, κόρη 
της Ευαγγελίας και του Γιώργου 
Βούλγαρη (εγγονή των αείμνηστων 
Αλέξως και Ρίζου Βούλγαρη), 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το 
όνομα Ελισάβετ (το δεύτερο παιδί 
τους), την Κυριακή 27 Αυγούστου 
2017, στο Αμπελικό Καρδίτσας όπου 
και διαμένουν.
● Η Γεωργία Αναγνωστοπούλου 
και ο Άγγελος Νικολάου γιός του 
Γιώργου και της Βασιλικής (εγγονός 
των αείμνηστων Αλέξως και Ρίζου 
Βούλγαρη), βάπτισαν το αγοράκι 
τους, με το όνομα Γιώργος (το 
δεύτερο παιδί τους), την Κυριακή 
3 Σεπτεμβρίου 2017, στο Ρούσσο 
Καρδίτσας όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Ο Νικόλαος Καραμέτος, γιός της 
Νίκης και του Βασίλη Καραμέτου, 
(εγγονός των αείμνηστων Ταξιαρχίας 
και Νικολάου Καραμέτου), 
και η Ανθή Γεωργάκα (κόρη 
της Θεοδώρας και Δημητρίου 
Γεωργάκα), παντρεύτηκαν το 
Σάββατο 22 Ιουλίου 2017, στον Ι. Ν. 
Αγ. Αθανασίου Κοζάνης, όπου και 
διαμένουν.

● Η Βασιλική Μπέλλου, κόρη της 
Άννας και του Χρήστου Μπέλλου, 
(εγγονή των αείμνηστων Βασιλικής 
και Αντώνη Μπέλλου), και ο 
Δημήτριος Βέβες, παντρεύτηκαν 
την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, 
με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο 
Βούλας, όπου και διαμένουν στην 
Γλυφάδα. 

● Ο Έκτωρας Γρόσος, γιός του 
Χρήστου και της Στέλλας Σπανού 
(εγγονός των αείμνηστων Μαρίας 
και Ευαγγέλου Σπανού), και η 
Ιουλία Γκολφινοπούλου από το 
Αίγιο, παντρεύτηκαν την Παρασκευή 
4 Αυγούστου 2017, με πολιτικό γάμο 
στο Αίγιο.
● Ο Δημήτριος Δήμος, γιός της 
Χρυσούλας και του αείμνηστου 
Τάσιου Δήμου, (αδελφός της 
Αγορής, της Αλέκας και του Ηλία), 
και η Ευαγγελία Γεωργάκη 
παντρεύτηκαν το Σάββατο 2 
Σεπτεμβρίου 2017, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν.
Ευχόμαστε να ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο Βασίλης Ζήσης, 
γιός των αείμνηστων Άννας και 
Χρήστου Ζήση, (αδελφός του 
Λευτέρη, του Ηλία και του Νίκου), 
σύζυγος της Χριστίνας και πατέρας 
του Παναγιώτη και της Άννας, την 
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, σε ηλικία 62 
ετών, στην Καρδίτσα όπου διέμενε 
και έγινε η κηδεία του την επομένη.
Θερμά Συλλυπητήρια.

ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ
Η Αθανασία Τσιτσιμπή, κόρη της 
Νικολίτσας Θάνου και του Κώστα 
Τσιτσιμπή, (εγγονή του αείμνηστου 
Λάμπρου Τσιτσιμπή), απεφοίτησε 
παίρνοντας φέτος το πτυχίο της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων, από το Πανε-
πιστήμιο Πατρών.
Θερμά Συγχαρητήρια και καλή στα-
διοδρομία.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
● Η Μαρία – Ισαβέλλα, κόρη 
της Δήμητρας και του Κώστα 
Κατσούλη (εγγονή των αείμνηστων 
Ασήμως και Λάμπρου Κατσούλη), 
πέρασε στο τμήμα Φιλολογίας, 
της Φιλοσοφικής Σχολής, του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην 
Αθήνα.
● Η Ελένη Κόκκινου, κόρη της 
Άννας και του Γιώργου Κόκκινου, 
(εγγονή της Ελένης και αείμνηστου 
Κώστα Κόκκινου), πέρασε στο Μα-
θηματικό τμήμα, του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, στη Σάμο.
● Ο Γιάννης Αργυρόπουλος, γιός 
του Κώστα και της Παρασκευής 
(Βούλας) Κόκκινου – Αργυροπού-
λου, (εγγονός της Αθηνάς και του 
Γιάννη Κόκκινου), πέρασε στο τμή-
μα Μηχανικών Πληροφορικής, 
των ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα.
● Η Ιουλία Διαμάντη, κόρη του 
Θανάση και της Γεωργίας Σπανού, 
(εγγονή της Ιουλίας και αείμνη-
στου Λάμπρου Σπανού), πέρασε στο 
Ιστορικό τμήμα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, στην Αθήνα.
● Η Παναγιώτα Λυρίτση, κόρη της 
Ελένης και του Νεκτάριου Λυρίτση, 
(εγγονή της Αλεξάντρας και του αεί-
μνηστου Γιώργου Λυρίτση), πέρασε 
στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας 
και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών, του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης, στην Κομο-
τηνή.
● Ο Δημήτρης Κοντογιάννης, 
γιός της Ντίνας και του Κώστα Κο-
ντογιάννη (εγγονός της Όλγας και 
του Δημητρίου Κοντογιάννη εκ Σα-
ρανταπόρου), πέρασε στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

στην Τρίπολη. 
● Ο Ηλίας Θάνος, γιός της Ιωάν-
νας και του Δημήτρη «Τάκη» Θάνου 
(εγγονός του Γιώργου Νάπα και του 
Περικλή Θάνου), πέρασε στο τμήμα 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.), στην Αθήνα. 
● Ο Σεραφείμ Μπάρκας, γιός του 
Δήμου και της Χαρούλας Βούλγαρη 
– Μπάρκα (εγγονός της Ειρήνης και 
του Γιώργου Βούλγαρη του Λουκά εκ 
Σαρανταπόρου), πέρασε στο τμήμα 
Πληροφορικής, του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, στην Λαμία. __
● Ο Κωνσταντίνος Αποστολός, 
γιός του Χάρη Αποστολού και της 
Ρίτας Πλατσιούρη, (εγγονός της 
Περσεφόνης και του Κωνσταντίνου 
Πλατσιούρη), πέρασε στη Νομική 
Σχολή Αθηνών, (καταλαμβάνοντας 
την 19 θέση), στην Αθήνα.
● Η Ιωάννα Πλατσιούρη, κόρη 
της Κωνσταντίνας και του Αλέξαν-
δρου Πλατσιούρη, (εγγονή της Περ-
σεφόνης και του Κωνσταντίνου Πλα-
τσιούρη εκ Σαρανταπόρου), πέρασε 
στη Σχολή Γερμανικής Φιλολογί-
ας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στην Αθήνα.
● Ο Ηλίας Βούλγαρης, γιός του 
Δημητρίου «Τάκη» Βούλγαρη και 
της Σοφίας Κοντού, (εγγονός του 
αείμνηστου Ηλία Βούλγαρη εκ Σα-
ρανταπόρου και της Όλγας Βούλγα-
ρη), πέρασε στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου, στην 
Τρίπολη. 
● Η Μαργαρίτα Μπερμπερή, 
κόρη του Μωυσή Μπερμπερή (εγ-
γονή των αείμνηστων παπα-Γιώργη 
και Μαργαρίτας Δήμου – Μπερμπε-
ρή), πέρασε στο Παιδαγωγικό τμή-
μα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην 
Αθήνα. 
● Η Κατερίνα Τσιτσιμπή, κόρη 
της Δήμητρας Σιέρρου και του Γιώρ-
γου Τσιτσιμπή, (εγγονή της Λούλας 
και του Βασίλη Τσιτσιμπή), πέρασε 
στο τμήμα Φιλολογίας, στη Φιλο-
σοφική Αθηνών, στην Αθήνα.
● Η Βάσω Τουφεκούλα, κόρη του 
Σάκη και της Μάγδας Τσιτσιμπή, 
(εγγονή της Μελπομένης και του 
Ηλία Τσιτσιμπή), πέρασε στο τμήμα 
Ισπανικής Φιλολογίας, στη Φιλο-
σοφική Αθηνών, στην Αθήνα. 
Θερμά συγχαρητήρια και καλές 
σπουδές στα παιδιά.
___
Σημείωση: Αν είναι και άλλα παι-
διά ενημερώστε μας να τα γράψου-
με στο επόμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κοινωνικά από 
10 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά 
θα δημοσιευτούν στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας 
που θα κυκλοφορήσει πρίν τα 
Χριστούγεννα.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς μας που με την 

εισφορά τους καθαρίστηκε ο χώρος στην πλαγιά όπου είναι 
τα ελατάκια και έμειναν μόνο αυτά, πάνω από την εκκλησία 
καθώς και ο δρόμος πίσω από το άγιο βήμα. Αυτό έγινε σε 
συνέχεια της κοπής των χόρτων με έξοδα της εκκλησίας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς μας που με την 

εισφορά τους βαφτήκανε οι σιδερένιες κολόνες των φώτων 
που φωτίζουν τον κεντρικό δρόμο Νεράϊδας από την 
εκκλησία μας έως την ράχη Βάσιως.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θερμά ευχαριστήρια προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

του χωριού μας «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» για την ευγενική 
χορηγία με το ποσό των 100 ευρώ, για την αγορά χρωμάτων 
τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για το βάψιμο των εσωτερικών 
χώρων του δημοτικού σχολείου Σαρανταπόρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά τον ηλεκτρολόγο μας Ηλία Λιάπη, ο οποίος 
μερίμνησε και αντικατέστησε όλες τις φθαρμένες σκοπίμως 
λάμπες που φωτίζουν τον κεντρικό δρόμο Νεράϊδας από την 
είσοδο Ντερέκα έως την ράχη Βάσιως καθώς και υπόλοιπες 
φθαρμένες όπως π.χ. στην πλατεία μας και λοιπά σημεία. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 

Ευχαριστούμε θερμά 
όλους τους συγχωρια-

νούς μας που με κάθε τρό-
πο (είτε οικονομικά, είτε  με 
εθελοντική προσωπική εργα-
σία), βοηθάνε το αγαπημένο 
μας χωριό και γίνονται τόσα 
πολλά πράγματα. Τους ευχα-
ριστούμε και τους καλούμε 
να συνεχίσουν γιατί όπως 
βλέπετε όλα πιάνουν τόπο.
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Γέφυρα Μέγδοβα… Οδικός άξονας Καρπενησίου – 
Λ. Πλαστήρα… και άλλοι δρόμοι της περιοχής μας…

Επανήλθε από το ΚΤΕΛ 
το δρομολόγιο της Παρασκευής

Επανήλθε από το ΚΤΕΛ Καρδίτσας, τον Ιούνιο, το 
δρομολόγιο της Παρασκευής στα χωριά μας. Άρχισε 
να έρχεται πάλι από την Παρασκευή 23.6.17 και όλοι 

θέλουμε, ελπίζουμε, ζητάμε να υπάρχει για πάντα και να μην 
ξανακοπεί τον Νοέμβριο. 
Όλος ο κόσμος χάρηκε και θέλει να διατηρηθούν (και να 
αυξηθούν) τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ μέχρι Νεράϊδα γιατί η 
γραμμή αυτή έχει πολύ κίνηση. Όλοι θέλουμε το λεωφορείο 
να έρχεται 3 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τετάρτη-
Παρασκευή) γιατί με αυτό τώρα που έγινε άσφαλτος 
εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι του Κλειτσού. 
Εμείς τονίζουμε από εδώ για ακόμα μια φορά αυτό που 
συνεχώς φωνάζουμε: Να χρησιμοποιούμε όλοι το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα…!!! Εάν 
έχει επιβάτες και κόβει εισιτήρια θα συνεχίσει να έρχεται… 
αλλιώς…

Να συντηρηθεί ο δρόμος
προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας

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. Να πέσει τσιμέντο τουλάχιστον 
μέχρι τη στροφή στο Πολύκοινο. Πότε θα γίνουν αυτά…??? Η 
υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί…!!! 

● Γέφυρα Μέγδοβα: Ακόμα 
περιμένουμε απάντηση στο 
Υπόμνημα των 12 Συλλόγων 
για τη Γέφυρα Μέγδοβα… 
θυμίζουμε πως το Υπόμνημα 
για την χρηματοδότηση της 
Γέφυρας Μέγδοβα έστειλαν 
την Τρίτη 21.2.17, δώδεκα (12) 
Σύλλογοι χωριών της περιοχής 
μας… από τη Ραχούλα μέχρι τη 
Βίνιανη… και απ’ τη Φουρνά 
μέχρι το Καροπλέσι… Σύντομα 
θα επανέλθουμε ζητώντας 
επιτακτικά έγγραφη απάντηση 
από τους αρμοδίους. 
Στο τελευταίο φύλλο της (αρ. 
φύλ. 41 / Ιούνιος 2017) η καλή 
εφημερίδα του γειτονικού μας 
χωριού της Μαυρομμάτας 
έγραψε μεταξύ άλλων… 
«…Για ένα ακόμη τρίμηνο δεν 
έχουμε καμμία ουσιαστική 
εξέλιξη για τον πολύπαθο αυτό 
δρόμο και κυρίως την γέφυρα στο 
ποτάμι του Μέγδοβα, έτσι ώστε 
να ξεκλειδώσει το θέμα. Πολύ 
κουβέντα, χωρίς αποτέλεσμα!... 
Αναμένουμε ακόμη απάντηση 
στο Υπόμνημα που στείλαμε 
στις 12.2.17. Πρέπει λέει να 
συσκεφτούν πρώτα οι δύο 
Περιφέρειες, ήτοι Θεσσαλίας ο 
κος Αγοραστός και Στ. Ελλάδας 
ο κος Μπακογιάννης… Έ! Ας 
σκύψουν και μια φορά πάνω 
απ’ το συγκεκριμένο θέμα, ενώ 
τόσα άλλα καλά και ωφέλιμα, 
βεβαίως, υλοποιούν. Η σύνδεση 
αυτή δεν αφορά μόνο δύο χωριά, 
δύο Νομούς ή δύο Περιφέρειες. 
Είναι έργο που ενώνει την Δυτική 
με την Ανατολική Ελλάδα. Είναι 
έργο εθνικής σημασίας!»… 

● Νεράϊδα – Τριφύλλα: 
Ακόμα δεν καθαρίστηκαν οι 
κατολισθήσεις πάνω απ’ το 
χωριό μας στο δρόμο Νεράϊδα 
– Τριφύλλα… τα μπάζα έπεσαν 
εκεί στις 19.2.17… και ακόμα 
είναι εκεί… Όλος ο κόσμος 
που περνάει σε αυτό το δρόμο 
(ιδίως των ευρυτανικών χωριών 
που έρχονται για Καρδίτσα) 
ζητάει, απαιτεί, φωνάζει, να 
καθαριστούν τα μπάζα αυτά 
ώστε να λειτουργούν και οι 
δύο λωρίδες του πολύτιμου 
ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Αν 

δεν είναι εφικτό να τα καθαρίσει 
ο εργολάβος, τότε ζητάμε, να τα 
καθαρίσει η ίδια η Νομαρχία με 
δικά της μηχανήματα (με ένα 
φορτηγό της και ένα φορτωτή 
της). Περιμέναμε δεκαετίες να 
πέσει άσφαλτος και τώρα που 
έπεσε τον κρατάτε ακαθάριστο 
τόσους μήνες…!!! Όλος ο 
κόσμος θέλει ο σημαντικότατος 
αυτός δρόμος να είναι καθαρός. 
Εκτός αυτού τα μπάζα είναι 
πάνω από το χωριό μας και 
πρέπει επειγόντως να φύγουν 
από εκεί τώρα, αμέσως, γιατί 
κρατάνε τα αυλάκια βουλωμένα 
και τα νερά των βροχών θα 
έρθουν ανεξέλεγκτα μέσα στο 
χωριό μας και θα κάνουν μεγάλες 
ζημιές…!!!
Το λέμε αυτό γιατί η τελευταία 
ενημέρωση που έχουμε είναι 
πως για να πάρει ο εργολάβος 
τα μπάζα πρέπει πρώτα να 
συγκροτηθεί η επιτροπή για να 
παραλάβει το έργο… και αυτή 
ακόμα δεν έγινε… και όλοι 
απορούν… το έργο έγινε πέρυσι 
το φθινόπωρο κι ακόμα δεν έγινε 
η επιτροπή παραλαβής του…??? 

● Νεράϊδα – Μοναστήρι: 
Ακόμα δεν ξεβούλωσαν τα 
τεχνικά στα προσήλια του 
δρόμου Νεράϊδα – Μοναστήρι… 
να δούμε πότε επιτέλους θα το 
κάνουν αυτό οι αρμόδιοι… ούτε 
το Κατνόρεμα καθάρισε καλά 
η μπουλντόζα της Νομαρχίας 
7.4.17… Όλοι όσοι πήγαν στο 
πανηγύρι του Μοναστηριού μας 
στις 8.9.17 έλεγαν πως… στο 
δρόμο αυτό πρέπει επειγόντως, 
τάχιστα να ξεβουλώσουν όλα 
τα βουλωμένα τεχνικά ώστε 
τα ρέματα να πηγαίνουν στην 
κοίτη τους και όχι μέσα στο 
οδόστρωμα. Στη συνέχεια να 
πέσει χαλίκι στα νεροφαγώματα 
και να διαμορφωθεί πάλι το 
αυλάκι ώστε να οδηγεί τα 
όμβρια μέσα στα τεχνικά. Και 
να ξαναέρθει η μπουλντόζα 
της Νομαρχίας να δουλέψει 
τουλάχιστον για 2 μέρες στο 
Κατνόρεμα διώχνοντας (σε μια 
ακτίνα 20 μέτρων) τα κοτρόνια 
στο ρέμα, και από το πάνω μέρος 
και από το κάτω μέρος, ώστε να 

φεύγουν τα νερά ελεύθερα και 
να μην βουλώνει με την πρώτη 
βροχή και καταστρέφει εκεί το 
δρόμο. Το λέμε συνέχεια κάντε 
το επιτέλους…!!! 

● Ακόμα δεν στήθηκε (πάνω 
στα έτοιμα τσιμεντένια βάθρα) 
η Γέφυρα στη θέση «Ρογκάκια» 
του δρόμου Νεράϊδας – 
Καροπλεσίου… να δούμε πότε 
οι σε όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι 
μας θα ενεργήσουν όσο πρέπει 
για να γίνει… Όλοι φωνάζουν… 
φτιάξτε με κάποιο τρόπο την 
γέφυρα… ρίξτε μπετό… αν δεν 
μπορείτε ούτε αυτό τότε… φέρτε 
σίδερα από ράγες τραίνου και 
πατώστε το με σανίδια χοντρά… 
ο κόσμος θέλει να περνάει τον 
Μέγδοβα…!!!

● Ακόμα δεν έγιναν τα 1.400 μ. 
(που έμειναν από το Πλατανόρεμα 
μέχρι την Γελαδόβρυση)… στο 
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
του οδικού άξονα Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα και 
Καρδίτσας… αυτό το καλοκαίρι 
όλοι οι κάτοικοι των ευρυτανικών 
χωριών απ’ αυτό το δρόμο 
πέρναγαν για Καρδίτσα… και 
όλοι έλεγαν… πότε επιτέλους 
θα πέσει άσφαλτος σε αυτά 
τα τελευταία και μοναδικά 
εναπομείναντα 1.400 μέτρα… 
όλοι φωνάζουν πως επειγόντως 
πρέπει να ολοκληρωθεί 
επιτέλους αυτός ο δρόμος… να 
πέσει άσφαλτος…!!! 

● Στο δρόμο προς το 
Νεκροταφείο Νεράϊδας δεν 
έπεσε (παρά τις υποσχέσεις) 
ούτε «φτιαριά» τσιμέντο… ενώ 
σε δρόμο προς το Νεκροταφείο 
άλλου οικισμού της Κοινότητάς 
μας ήρθε αυτοκινούμενη 
μπετονιέρα (πληρωμένη από 
τον δήμο μας την Παρασκευή 
19.5.17) και έριξε τσιμέντο 
σε μεγάλο μήκος του… όλοι 
ζητάνε να πέσει τάχιστα και εδώ 
τσιμέντο…!!! 

Αυτά… τηλεγραφικά αυτή τη 
φορά… γιατί δεν υπάρχει πολύς 
χώρος στην εφημερίδα μας… 

Με τη θεομηνία της 
1.2.15, έγινε ως 
γνωστόν, το μεγάλο 

βούλιαγμα στου Σάββα τη 
Βρύση και έκανε μεγάλες 
ζημιές σ’ αυτό το δρόμο. Στο 
σημαντικότατο αυτό δρόμο 
(που είναι ο πιο σύντομος 
από Νεράϊδα για Καροπλέσι), 
πρέπει οπωσδήποτε να 
ξαναγίνουν πάλι τα δυο τεχνικά 
που καταστράφηκαν με τη 
θεομηνία στον κάτω και πάνω 
δρόμο στο ρέμα Σάββα, να 
πέσει χαλίκι στο οδόστρωμα, 
έστω αμμοχάλικο από το 
ποτάμι δίπλα, ώστε να φύγουν 

τα νερά έξω από το δρόμο. 
Στην από εδώ πλευρά ήδη 
είναι σε εξέλιξη προσπάθεια 
να συγκεντρώσουμε με έρανο 
χρήματα για να φτιάξουμε το 
δύσκολο σημείο στου «Αδάμ» 
(πρίν της «Αγορίτσας»), με 
παράκαμψη ή κατασκευή 
τεχνικού, όπως φτιάξαμε 
πρόπερσι το άλλο χρησιμότατο 
τεχνικό στο «Διασελάκι» 
και ο δρόμος εκεί δεν 
ξαναχάλασε. Όλος ο δρόμος 
πρέπει με κάποιο τρόπο να 
χαλικοστρωθεί και να φύγουν 
παντού έξω τα νερά.

Όλοι απαιτούν να συ-
ντηρηθεί ο δρόμος για 
το Μοναστήρι μας. Να 

ξεβουλώσουν τα 4 βουλωμέ-
να τεχνικά στα Προσήλια, να 
πέσει χαλίκι στα νεροφαγώ-
ματα και να καθαριστούν τα 
αυλάκια του. Πότε θα γίνουν 
αυτά…??? Η υπομονή όλων 
μας έχει εξαντληθεί…!!! Έγινε 
και σχετικό ερώτημα προς το 
Τοπικό Συμβούλιο (10.10.16 
και 5.2.17, αλλά ακόμα απά-
ντηση δεν ήρθε) ως εξής: 1) 
Δρόμος για Μοναστήρι: Σε 
ποιές συγκεκριμένες ενέργει-
ες προέβητε και πότε για να 
ξαναγίνει βατός για Ι. Χ. αυ-
τός ο δρόμος από βρύση «Κω-
σταντέϊκες» μέχρι Μοναστήρι 
Νεράϊδας; Πότε θα ξεβουλώ-

σουν τα 4 βουλωμένα τεχνικά 
στα Προσήλια; Πότε θα πέσει 
χαλίκι στα νεροφαγώματα; 

Πότε θα διαμορφωθεί αυλάκι 
να οδηγεί τα όμβρια μέσα στα 
τεχνικά; 

Να διατηρηθούν (και να αυξηθούν) τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ γιατί η 
γραμμή αυτή έχει πολύ κίνηση. 

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

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

Δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος – 
Κουκέϊκα – Καροπλέσι 

Να συντηρηθεί ο δρόμος προς Μοναστήρι Σπινάσας
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Ενθαρρυντικές εξελίξεις, 
για την οριστική λύση 
του προβλήματος με τα 

ανεπιτήρητα βοοειδή στο χω-
ριό μας, είχαμε αυτό το καλο-
καίρι, με την ανακοίνωση του 
δημάρχου του δήμου μας Καρ-
δίτσας Φώτη Αλεξάκου, πως θα 
συγκροτηθεί σύντομα 3μελής 
επιτροπή όπως έχει γίνει και 
σε άλλους δήμους. Τον ευχαρι-
στούμε θερμά δημοσίως.

Να πάρουμε τα πράγματα 
από την αρχή προς ενημέρωση 
όλων των χωριανών μας.

Μετά τις συζητήσεις του περ-
σινού καλοκαιριού 2016, και την 
πίεση των κατοίκων, βλέποντας 
το Τοπικό Συμβούλιο (Τ. Σ.) Νερά-
ϊδας να μην παίρνει μια απόφαση 
για αυτό, οι Σύλλογοι έστειλαν έγ-
γραφη αίτηση το φθινόπωρο στο 
Τ. Σ. (στις 10.10.16) με πολλά επι-
τακτικά για συζήτηση και λήψη 
απόφασης ζητήματα, μεταξύ αυ-
τών και για τα ανεπιτήρητα. Από 
το Τ. Σ. ζητούσαμε να πάρει μια 
απόφαση που να λέει πως, ανεπι-
τήρητα βοοειδή από χωριό άλλου 
δήμου άλλου νομού και άλλης 
περιφέρειας έρχονται στο χωριό 
μας και προξενούν καταστροφές. 
Αυτό γραμμένο σε χαρτί να το 
δώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Καρδίτσας ώστε να συζητηθεί και 
εκεί και να εφαρμοστεί επιτέλους 
ο νόμος (Ν 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύ-
χος Α άρθρο 17). 

Καθώς περνούσαν οι μήνες 
και ούτε απόφαση ούτε συνεδρί-
αση βλέπαμε, πάλι με την πίεση 
των κατοίκων στείλαμε για δεύτε-
ρη φορά την ίδια αίτηση προς το 
Τ. Σ. στις 5.2.17 (μετά την Γ. Σ. του 
Συλλόγου Αποδήμων στην Αθή-
να). Πάλι περνούσαν οι μήνες και 
ούτε απόφαση ούτε συνεδρίαση 
βλέπαμε. Αναγκαστικά με την πίε-
ση των κατοίκων απευθυνθήκαμε 
μόνοι μας στο Δημοτικό Συμβού-
λιο. 

Έτσι συζητήθηκε για πρώτη 
φορά το πρόβλημα αυτό του χω-
ριού μας στη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) Καρ-
δίτσας, της 25.5.17, όταν έθεσε το 

θέμα με ερώτηση πρό ημερησίας 
διατάξεως ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κ. Τσιούκης. Απαντώντας 
τότε ο δήμαρχος κ. Αλεξάκος είπε 
πως για το πρόβλημα αυτό είναι 
αρμόδιο το Δασαρχείο, δεν είναι 
αρμόδιος ο δήμος, και εκεί στο 
Δασαρχείο πρέπει να απευθύνο-
νται οι κάτοικοι. 

Με την πίεση των κατοίκων, 
αφού η απάντηση αυτή δεν μας 
κάλυπτε, ξανατέθηκε το θέμα 
στην επόμενη συνεδρίαση του 
Δ. Σ. Καρδίτσας, αυτή τη φορά με 
την προσκόμιση συγκεκριμένων 
στοιχείων, με τον Νόμο 4056/12 
ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17 και το 
τι ακριβώς κάνουν άλλοι δήμοι 
της χώρας μας. Την νέα ερώτηση 
πρό ημερησίας διατάξεως έκανε 
ο πρώην δήμαρχος κ. Παπαλός 
στην συνεδρίαση του Δ. Σ. της 
26.6.17, με καθόλου αντιπολι-
τευτικό τρόπο αλλά αντιθέτως 
με εποικοδομητικό (υπάρχουν 
τα βίντεο και όλοι μπορούν να τα 
δούν) για εξεύρεση λύσης. Στην 
δεύτερη λοιπόν αυτή ερώτηση 
ο δήμαρχος κ. Αλεξάκος ξεκι-
νώντας πάλι την απάντησή του 
λέγοντας «…είναι αυτό ευθύνη 
του Δασαρχείου… έγινε συζήτη-
ση από εμάς με το Δασαρχείο… 
κάναμε πολλές παρεμβάσεις…» 
εκεί τον διέκοψε ο πρώην δή-
μαρχος και είπε «… άστο αυτό 
Φώτη… δεν θέλω απάντηση 
τώρα… θέλω να καθίσουμε κάτω 
όλες οι παρατάξεις και να λύσου-
με αυτό το πρόβλημα… γιατί 
είμαστε εμείς υπεύθυνοι… ούτε 
εγώ τα ήξερα για το νόμο… τώρα 
τα έμαθα… δεν είναι κακό να μην 
γνωρίζουμε…». Ο δήμαρχος κ. 
Αλεξάκος έκλεισε την απάντησή 
του λέγοντας «…εν πάση περι-
πτώση θα το δούμε τι μπορούμε 
να κάνουμε…». 

Εν τω μεταξύ είχαμε στις 
8.8.17 την επίσκεψη στο χωριό 
μας του πρώην δημάρχου κ. Πα-
παλού όπου δημοσίως στο μα-
γαζί μεταξύ άλλων τέθηκε πρώ-
το και με ένταση το θέμα αυτό. 
Έτσι στην επόμενη συνεδρίαση 
ο πρώην δήμαρχος το ξαναέθε-

σε. Να θυμίσουμε εδώ πως το 
θέμα τέθηκε (με ένταση) και στη 
Λαϊκή Συνέλευση που έκανε ο 
Πρόεδρος της Κοινότητάς μας 
Λάμπρος Γάκης στην πλατεία 
(14.8.17) όπου δεν παραδέχτηκε 
πως υπάρχει νόμος και εξόργισε 
χωριανούς μας λέγοντας πως για 
να πάρει σχετική απόφαση το 
Τ. Σ. πρέπει πρώτα να του δώσει 
εντολή ο νομικός σύμβουλος του 
δήμου Καρδίτσας κ. Καλιάς. Έτσι 
αποφασίστηκε εκεί να απευθυν-
θούν οι κάτοικοι με υπογραφές 
στον κ. Καλιά. Όμως το επόμενο 
βράδυ μπαίνοντας στο ιντερνετ 
χωριανοί μας βρήκαν τον νόμο 
4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρ-
θρο 17 και τον διάβασαν δυνατά 
ακούγοντάς τον όλοι στο μαγαζί. 
Έτσι αποφασίστηκε εκεί να γίνει 
αίτηση προς το Δήμο Καρδίτσας 
ώστε να εφαρμόσει αυτό τον 
νόμο. Σύντομα συλλέχτηκε πλή-
θος υπογραφών και μέλος του 
Δ. Σ. του Συλλόγου μας πήγε το 
έγγραφο στο δήμο και πήρε αριθ. 
πρωτ. 13849 / 25.8.2017. 

Το θέμα λοιπόν τέθηκε για 
τρίτη φορά από τον πρώην δή-
μαρχο κ. Παπαλό στην συνε-
δρίαση του Δ. Σ. Καρδίτσας της 
31.8.17, πάλι με πρό ημερησίας 
διάταξης ερώτηση. Είπε πως οι 
κάτοικοι το έβαλαν πρώτο θέμα 
κατά την επίσκεψή του στη Νερά-
ϊδα, για την αίτηση με τις υπογρα-
φές και ζήτησε να έρθει το θέμα 
για συζήτηση στο Δ.Σ. Απαντώ-
ντας στην ερώτηση ο δήμαρχος 
κ. Αλεξάκος είπε καθαρά, και τον 
ευχαριστούμε όλοι θερμά, πως… 
«… Για τα ανεπιτήρητα βοοειδή 
στη Νεράϊδα… ήδη δόθηκε εντο-
λή εκ μέρους μας… στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του δήμου μας… 
να συγκροτηθεί η 3μελής  Επι-
τροπή του δήμου σύμφωνα με το 
νόμο… για να λύσουμε το πρό-
βλημα… το θέμα θα έρθει σύντο-
μα στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
ψήφιση…».

Μετά από όλα αυτά, και αφού 
ευχαριστήσουμε θερμά και μέσα 
από την εφημερίδα μας όλους 
όσους ασχολήθηκαν και προώ-
θησαν το θέμα, περιμένουμε να 
δούμε τα ονόματα των μελών της 
επιτροπής και να συνεργαστούμε 
όλοι μαζί της για την λύση της 
πληγής αυτής του τόπου μας. 

Νόμος για απαγόρευση βοσκής 
N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17 

Διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων 
(βοοειδή και αιγοπρόβατα) 

1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προ-
βατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συµπεριλαµβανοµένου του 
βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν 
φέρει σήµανση. 

2. Οι δήµοι της χώρας υποχρεούνται να µεριµνούν για 
την περισυλλογή, µεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση 
των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή 
σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους. 

3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήµοι ιδρύουν και λειτουρ-
γούν κτηνοτροφική εκµετάλλευση, επιτρεποµένης της συνερ-
γασίας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή 
µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο ή την Πε-
ριφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προανα-
φερθείσα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, χορηγείται στο δήµο 
κωδικός εκµετάλλευσης. 

4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαι-
δευµένα και έµπειρα στο χειρισµό παραγωγικών ζώων. 

5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται 
στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση της παραγράφου 3, σηµαί-
νονται µε ενώτια, καταχωρούνται στο µητρώο της εκµετάλλευ-
σης και στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων και βρίσκονται υπό 
κτηνιατρική παρακολούθηση. 

6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και 
διαπιστώνεται από τη σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφό-
σον µετά την παρέλευση δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την 
περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή 
τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήµου. 

7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται 
από αυτά γίνεται από το δήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού. 
Ο δήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς µε φιλανθρωπι-
κή στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφά-
λαιο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης της παραγράφου 3.8. 
Σε κάθε δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρχου, τριµε-
λής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µε υποχρεωτική συµµετοχή 
ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήµου. 

8. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που 
ταυτοποιείται από τη σήµανση του ζώου, επιβάλλονται πρό-
στιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα 
και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρό-
στιµο βεβαιώνεται από την τριµελή επιτροπή της παραγράφου 
8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονοµική υπηρε-
σία του δήµου. 

9. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγω-
γικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαηµέρου 
της παραγράφου 6, το συγκεκριµένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο 
ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήµο δέκα (10) ευρώ ανά ηµέρα 
διατήρησης του ζώου στη δηµοτική κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση. 

10. Ο όρος «βοοειδή» περιλαμβάνει εκτός των αγελάδων και 
τα άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια. 

11. Ο όρος «εγκεκριµένος κτηνίατρος» που απαντάται στο 
Παράρτηµα 2 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15 ) αντικαθίσταται από τον 
όρο «κτηνίατρος». 

Σημείωση: Ξαναδημοσιεύουμε τον Νόμο για τα ανεπιτήρη-
τα, που είχαμε ξαναδημοσιεύσει (Φ. 126 / Μάρτιος 2014 / σελ. 
6) καθώς πολλοί χωριανοί μας τον αγνοούσαν το καλοκαίρι στις 
συζητήσεις γιατί ως φαίνεται δεν διαβάζουν όσα γράφει η εφη-
μερίδα μας. Ιδού λοιπόν τι ακριβώς γράφει ο νόμος και μην ξα-
νακούσουμε άνθρωπο να μας πεί πως δεν ξέρει…!!! 

Διάρρηξη σπιτιού και κλοπή 
στη Νεράϊδα και στα Σαραντάπορα

Νέο κρούσμα κλοπής είχαμε πάλι δυστυχώς στο χωριό 
μας και μάλιστα στα τέλη Ιουλίου που το χωριό είχε 
πολύ κόσμο. Άγνωστοι μέρα μεσημέρι έσπασαν το πα-

ράθυρο σπιτιού μονίμων κατοίκων στη Νεράϊδα, νότια του γη-
πέδου μπάσκετ, μπήκαν μέσα και πήραν περίπου 3.000 ευρώ 
που οι άνθρωποι είχαν για να πληρώσουν πράγματα για το 
χειμώνα που περίμεναν να τους φέρουν. Τις ίδιες μέρες έγινε 
κλοπή και σε σπίτι μόνιμων κατοίκων του Σαρανταπόρου απ’ 
όπου εκλάπησαν περίπου 1.800 ευρώ. Μετά από περίπου ένα 
μήνα, στα τέλη Αυγούστου, συνελήφθη από την αστυνομία κά-
ποιος γύφτος στα Τρίκαλα (που εκείνη την μέρα ήταν στο χω-
ριό μας) και ομολόγησε πως αυτός έκανε και αυτές τις κλοπές. 
Να προσέχουμε και να σημειώνουμε τους αριθμούς ύποπτων 
αυτοκινήτων.

Εργασίες ανακαίνισης στο σχολείο 
Σαρανταπόρου

Εργασίες ελαιοχρωματισμού και καθαρισμού πραγματο-
ποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου στο 
Δημοτικό Σχολείο Σαρανταπόρου, με αφιλοκερδή εργα-

σία χωριανών μας. Καθαρίστηκαν καλά εσωτερικά οι αίθουσες 
καθώς και όλος ο χώρος εξωτερικά και θα το χρησιμοποιεί ο 
Σύλλογος.

Επαρχιακή Οδός Καρδίτσα – Νεράϊδα – Καρπενήσι
Τα κλαδιά εμποδίζουν την ορατότητα

Στο τμήμα από Αμάραντο μέχρι Νεράϊδα και ιδίως από 
Σαραντάπορα μέχρι Νεράϊδα, εκτός των γνωστών μεγάλων 
προβλημάτων σε πολλά σημεία του οδοστρώματος, ο δρόμος 
αυτός έχει και μεγάλο πρόβλημα με τα κλαδιά των δέντρων 
που μεγάλωσαν πολύ και έχουν κλείσει κυριολεκτικά την μια 
λωρίδα. Με μεγάλη δυσκολία κινούνταν οι οδηγοί εκεί φέτος 
το καλοκαίρι καθώς ιδίως στις στροφές τα πλατάνια μπήκαν 
μέσα στο δρόμο και εμπόδιζαν την ορατότητα. Όλοι λένε 
πως αυτά πρέπει να κοπούν επειγόντως από την αρμόδια 
υπηρεσία ώστε να λειτουργούν επιτέλους και οι δύο λωρίδες 
του δρόμου. 

3μελή επιτροπή 
για τα ανεπιτήρητα βοοειδή 

κάνει ο Δήμος μας Καρδίτσας 

Τα Χρονικά 
Της Νεράϊδας - Δολόπων

Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός  

Σύλλογος Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)

Θάνος Βασίλειος, 
Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.

Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από  
Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν οπωσδήποτε  

τις απόψεις
του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, 

ούτε τους δεσμεύουν.

Αποστολή κειμένων προς  
δημοσίευση στο email:

mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος

Eυπόλιδος 14, Αθήνα,
klonodesign@gmail.com
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Στον αγαπημένο γενέθλιο τόπο μας 
έγιναν και φέτος, όπως κάθε χρόνο, 
τα παραδοσιακά πανηγύρια μας και 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα τα 
αναφέρουμε εδώ, με χρονολογική σειρά, 
περισσότερο για όσους δεν μπόρεσαν να 
ανέβουν στο χωριό. 

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, των Αγίων Αποστόλων: 
Πανηγυρική θεία λειτουργία έγινε και φέτος των Αγίων 
Αποστόλων, στην ομώνυμη εκκλησία του οικισμού μας 
Μεγαλάκκου, της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας. 
Λειτούργησαν δύο ιερείς, ο εφημέριος Νεράϊδας παπα-

Σωτήρης Μπαλτής και ο συνταξιούχος εκ Μεγαλάκκου 
παπα-Σεραφείμ Ζήσης, τον οποίο και ευχαριστούμε όλοι 
θερμά που βοήθησε πολύ φέτος λειτουργώντας τις γιορ-
τές που υπήρχε πρόβλημα, ιδίως στις 15 Αυγούστου. Να 
είναι πάντα καλά και να βοηθάει. Πολλοί Μεγαλακκιώτες 
(ντόπιοι & απόδημοι) χωριανοί μας από όλους τους οικι-
σμούς της Κοινότητάς μας αλλά και γείτονες από τα γύρω 
χωριά βρέθηκαν στο Μεγαλάκκο αυτή την γιορτινή μέρα. 
Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να ξανα-
πάμε.

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, του Προφήτη Ηλία: Στην 
ωραιότατη και ιστορική τοποθεσία του ΑηΛιά Νεράϊδας 
έγινε και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι μας. Λειτούρ-
γησε ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλ-
τής μαζί με τον χωριανό μας παπα-Κώστα Αυγέρη, (που 

είναι εφημέριος σε μεγάλη εκκλησία του Βόλου και ήταν 
με άδεια στο χωριό). Ανέβηκαν πολλοί χωριανοί μας που 
εξυπηρετήθηκαν από το καφενείο που έφερε ο αγαπητός 
μας Θύμιος. Ο καιρός ήταν πολύ καλός, ο δρόμος έτσι κι 
έτσι καθώς ευτυχώς δεν έβρεξε από τις προηγούμενες 
μέρες που ήρθε το γκρέϊντερ (μισθωμένο από το δήμο 
Καρδίτσας) και έτσι διατηρήθηκε σε σχετικά ανεκτή κατά-
σταση. Όμως ξαναφωνάζουμε πως ο δρόμος αυτός θέλει 
χαλικόστρωση και αυλάκι στο πάνω μέρος του. Να πούμε 
ένα μεγάλο μπράβο στους επιτρόπους και τους άλλους 
χωριανούς μας, που πήγαν (την παραμονή μαζί με τον 
παπα-Σωτήρη) και καθάρισαν το προαύλιο, κόβοντας με 
μηχάνημα όλα τα χόρτα και τις φτέρες, ώστε τη μέρα του 
πανηγυριού να είναι όλα εκεί καθαρά και περιποιημένα. 
Τους ευχαριστούμε. Στον άλλο ΑηΛιά της Κοινότητάς 
μας, πάνω απ’ το Μεγαλάκκο, έγινε φέτος λειτουργία και 
λειτούργησε ο χωριανός μας παπα-Κώστας Παπαγεωργί-
ου (που είναι εφημέριος σε μεγάλη εκκλησία της Αθήνας 
και ήταν με άδεια στο χωριό). Με την ευκαιρία να ευχαρι-
στήσουμε και τους δύο αγαπητούς χωριανούς μας ιερείς 
Αυγέρη και Παπαγεωργίου, που ήταν εκείνες τις μέρες 
στο χωριό με άδεια, εξυπηρετώντας σε συνεργασία με 
τον παπα-Σωτήρη τις λατρευτικές ανάγκες όλης της Κοι-
νότητάς μας. Τους ευχαριστούμε θερμά. 

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, της Αγίας Άννης: Στην Τριφύλ-
λα έγινε και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι, όπου συλ-

λειτούργησαν φέτος εκεί πολλοί ιερείς, ο Αρχιμανδρίτης 
πατήρ-Ιλαρίωνας (που εξυπηρετεί όλες τις ενορίες του 
Κλειτσού και της Αγ. Τριάδας Ευρυτανίας), ο εφημέριος 
του χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής, ο επίσης χω-
ριανός μας παπα-Κώστας Αυγέρης και ο επίσης χωριανός 
μας (εγγονός του Αυγερογιώργου) παπα-Γιώργης Κάλος 

από τη Λαμία. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κορίτσας 
Κλειτσού όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προσέφερε 
στους προσκυνητές φαγητό (μακαρόνια «πένες» με κιμά) 
ενώ υπήρχαν και ψητά. Ο καιρός ήταν καλός και είχε πολύ 
κόσμο από όλα τα γύρω χωριά, που χόρεψαν μέχρι αργά 
με την κομπανία των χωριανών μας, αδελφών Καραμέ-
του. 

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, Αγίας Παρασκευής: Σε δύο 
γειτονικά μας χωριά, το Καροπλέσι και τη Μολόχα, που 
είναι η πολιούχος Αγία και ο κεντρικός ναός τους, έγιναν 
πανηγύρια αυτή τη μέρα. Ο εφημέριος του χωριού μας 
παπα-Σωτήρης συλλειτούργησε, κατόπιν προσκλήσεως 
στη Μολόχα, μαζί με τον ιερέα παπα-Κώστα που εξυπη-
ρετεί την εκεί ενορία. 

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, Αγίου Παντελεήμονα: Στην 
ωραία ομώνυμη τοποθεσία των Γιαννουσέϊκων Καροπλε-
σίου, στην ιστορική θέση «βρύση Μπουκουβάλα», έγινε 
και φέτος το πανηγύρι αυτό. Λειτούργησε ο εφημέριος 
Καροπλεσίου παπα-Δημήτρης Αντρώνης. Με καλό καιρό 

ο κόσμος γλέντησε ως το βράδυ με τοπική μας δημοτική 
παραδοσιακή ορχήστρα. 

Σάββατο 29 Ιουλίου 2017, Χορός Συλλόγου Μολόχας: 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε το βράδυ του Σαββάτου ο χο-
ρός του Συλλόγου Απανταχού Μολοχιωτών στην πλατεία 

του γειτονικού χωριού μας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Γιώργος Μπαρμπουνάκης, όλο το Δ. Σ. αλλά και πλήθος 
εθελοντών φρόντισαν για την άριστη διοργάνωση του 
χορού με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος να διασκεδάσει. 
Στην ορχήστρα ήταν οι χωριανοί μας αδελφοί Καραμέ-
του με την κομπανία τους. Στην εκδήλωση πήγαν πολλοί 
χωριανοί μας. 

Αύγουστος 2017, (1 έως 14) Παρακλήσεις Παναγίας: 
Φέτος οι Παρακλήσεις της Παναγίας γίνονταν κάθε μέρα 
και στις δυο ενορίες της Κοινότητάς μας Νεράϊδας από 

τον ίδιο ιερέα. Ο παπα-Σωτήρης Μπαλτής, τελούσε Παρά-
κληση στην εκκλησία του ενός χωριού και μετά πήγαινε 
στο άλλο και τελούσε και εκεί, εναλλάξ. Έτσι εξυπηρετή-
θηκαν πολύ καλά όλοι οι κάτοικοι της Κοινότητάς μας, και 
του οικισμού Νεράϊδας και του οικισμού Σαρανταπόρου, 
και ευχαριστούν θερμά τον ιερέα μας. Στις 15.8.17 στη 
Νεράϊδα λειτούργησε ο παπα-Σωτήρης και στα Σαρα-
ντάπορα ο συνταξιούχος χωριανός μας παπα-Σεραφείμ 
Ζήσης. Πολύ βοήθησε στην εξυπηρέτηση των πιστών 
λειτουργώντας πάντα και ο χωριανός μας παπα-Κώστας 
Αυγέρης που ήταν με άδεια κατά διαστήματα τον Ιούλιο 
και μετά τις 15 Αυγούστου στο χωριό μας. Τους ευχαρι-
στούμε θερμά όλους. 

Σάββατο 5 Αυγούστου 2017, 1ος Ορεινός Αγώνας 
Δρόμου Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας: Έγινε το Σάβ-
βατο 5.8.17 το απόγευμα ο αγώνας αυτός στο χωριό μας, 
με πρωτοβουλία των χωριανών μας Κώστα Η. Κουσάνα 

και Κώστα Φ. Πλατσιούρη, και συνδιοργανωτές τον Δα-
σικό Συνεταιρισμό Νεράϊδας, τον Δήμο Καρδίτσας, τον 
ΕΟΣΚ και το Karditsa Runnihg Club. Πήραν μέρος δρομείς 
από πολλά μέρη και χωριανοί μας. Περισσότερα για τον 
αγώνα αυτό θα διαβάσετε σε κείμενο άλλης σελίδας των 
διοργανωτών. Να ενημερώσουμε, με την ευκαιρία, πως 
υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα με την εκδήλωση αυτή 
που επιχορηγήθηκε από το δήμο με χρήματα που έπρεπε 
να δοθούν στον Σύλλογό μας που βγάζει την εφημερίδα 
μας αλλά αυτά θα γραφούν αναλυτικά στο επόμενο φύλ-
λο. 

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017, Πανηγύρι Σωτήρος: Με 
μεγάλη επιτυχία έγινε φέτος το πανηγύρι Σωτήρος, κα-
θώς επιτέλους ο καιρός ήταν καλός, σε αντίθεση με άλλα 
χρόνια που ήταν βροχερός. Την παραμονή το απόγευμα 
έγινε εκεί στο εξωκλήσι πανηγυρικός εσπερινός ενώ την 
ημέρα του πανηγυριού πολύς κόσμος ήρθε στην ωραία 
αυτή τοποθεσία του χωριού μας. Ανήμερα μετά την πα-
νηγυρική θεία λειτουργία ακολούθησε το πατροπαρά-
δοτο «Σήκωμα του Υψώματος», στο προαύλιο. Στους 
προσκυνητές προσφέρθηκε και φέτος φασολάδα, με την 
ετοιμασία της οποίας ασχολήθηκε ο αγαπητός χωριανός 

μας Ηλίας Κουσάνας και όλοι τον ευχαριστούμε θερμά. 
Καφενείο έφεραν τα παιδιά του Γιάννη, ο Θύμιος και ο Νί-
κος, εξυπηρετώντας τον κόσμο. Τους ευχαριστούμε όλοι 
θερμά. Όργανα φέτος δυστυχώς δεν ήρθαν και όλοι εί-
παν πως οι χωριανοί μας που έχουν κομπανίες πρέπει να 
συνεννοούνται και να υπάρχουν όργανα και σε αυτό το 
πανηγύρι. Στα μείον η αθλία κατάσταση του δρόμου στον 
οποίο μπορούσε να κινηθεί μόνο 4Χ4 και αυτό με δυσκο-
λία. Ένας φορτωτής που ήρθε με εντολή του δήμου μας 
τις παραμονές έκανε ελάχιστα πράγματα. Φωνάζουμε συ-
νέχεια: να ξαναγίνουν τα τεχνικά που αχρηστεύτηκαν και 
να πέσει χαλίκι στα νεροφαγώματα, έτσι ο δρόμος αυτός 
δεν θα ξαναχαλάσει. Ο δρόμος αυτός είναι χρησιμότατος 
γιατί συνδέει τη Νεράϊδα με το Καροπλέσι μέσω Σωτή-
ρος – Κουκέϊκα που είναι η πιο σύντομη διαδρομή. Το 
ερχόμενο καλοκαίρι (να ’μαστε καλά) θα ξεκινήσουμε με 
εθελοντική εργασία να ξαναφτιάξουμε το χρησιμότατο 
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για πεζούς γεφύρι 
Σωτήρος, ή με σί-
δερα από γραμμές 
τραίνου ή με συρ-
ματόσχοινα. 
Την παραμονή 
μετά το τέλος του 
πανηγυρικού εσπε-
ρινού γυρίζοντας 
από το εξωκλήσι, ο 
ιερέας παπα-Σωτή-
ρης, ο αδελφός του 
Γιάννης και ο επί-
τροπος Βαγγέλης 
έφτιαξαν με ξύλα 
και πέτρες το αυ-
τοσχέδιο πρόχειρο 
«γεφύρι» στη θέση 
«Πόρος Σωτήρος» 
του Μέγδοβα απ’ 

όπου πέρασαν (χωρίς να ξυποληθούν) όλοι οι προσκυ-
νητές που πήγαν με τα πόδια στο εξωκλήσι την επόμενη 
μέρα, ανήμερα του πανηγυριού. 
Αυτά και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017, ο ΕΟΣΚ στο Καπροβούνι: 
Ο δραστήριος Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδί-
τσας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμαρά-
ντου και τον Σύλλογο Αποδήμων Σαρανταπόρου έκαναν 
καταγραφή του μονοπατιού για το Καπροβούνι την Κυ-
ριακή 6.8.17. Η εκκίνηση έγινε από το Γρεβενοδιάσελο 
(άγαλμα Δίπλα) και η κατάβαση από την κορυφή Καπρο-
βούνι (υψ. 1.441 μ.) έγινε προς τα Σαραντάπορα. Ο ΕΟΣΚ 
συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες για την καταγραφή 
και ανάδειξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους. Προτεί-
νουμε, να μπεί στα σχέδια, και να γίνει κάτι αντίστοιχο, 
και στο παραδοσιακό μονοπάτι Νεράϊδα – Γεφύρι «Τσιρο-
πλάκι» - Μοναστήρι Σπινάσας.

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, Γεφύρι «Τσιροπλάκι»: Την 
Δευτέρα 7.8.17 χωριανοί μας, (δυστυχώς λίγοι, 4 άτομα, 
παρά το ότι έγινε ανακοίνωση από το μεγάφωνο), πήγαν 
και ολοκλήρωσαν την ανακαίνιση, με δωρεάν προσωπι-

κή εθελοντική εργασία, 
του θρυλικού γεφυριού 
μας «Τσιροπλάκι». Έβγα-
λαν τα παλιά φθαρμένα 
σανίδια του δαπέδου 
και έβαλαν τα καινούρ-
για. Το γεφύρι αυτό έγι-
νε «αθάνατο» για εκατό 
χρόνια. Πήγαν οι Γιώρ-
γος Μητσάκης, Γιώργος 
Καφαντάρης, Λουκάς 
Ντερέκας και Γιάννης 
Μπαλτής. Μπράβο τους. 
Το βράδυ ακούσαμε στα 
μαγαζιά διάφορα (που 
λυπούμαστε αν αληθεύ-
ουν) για τον λόγο που 
δεν ήρθαν άλλοι νέοι χω-

ριανοί μας να βοηθήσουν αλλά αυτά θα γραφούν σε άλλα 
κείμενα, όπως και τα ονόματα όλων όσων βοήθησαν σε 
αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος.

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, ο «Δεσπότης» στα Σαρα-
ντάπορα: Την Δευτέρα 7.8.17 το απόγευμα ο Μητροπο-
λίτης μας Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμό-
θεος επισκέφτηκε τον οικισμό Σαρανταπόρου της Κοινό-
τητάς Νεράϊδας, όπου έγινε Παράκληση μετά Εσπερινού 
στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου της ομώνυμης ενορίας. 
Περισσότερα σε άλλο κείμενο. 

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017, Εκδρομή Συλλόγου μας 
Νεράϊδας: Η εκδρομή μας φέτος έγινε στο νομό Λάρι-
σας. Μετά την Καρδίτσα και την Λάρισα, η πρώτη στάση 
για καφέ ήταν στην Αγ. Παρασκευή Τεμπών. Μετά περνώ-
ντας το Στόμιο και το Κόκκινο Νερό πήγαμε στην Βελίκα 
όπου φάγαμε το μεσημέρι ενώ προηγουμένως πολλοί 
έκαναν μπάνιο εκεί στη θάλασσα. Η επιστροφή έγινε 
αργά το απόγευμα και η απογευματινή στάση για καφέ 
έγινε στην Αγιά Λαρίσης. Στη συνέχεια μέσω της διαδρο-
μής Λάρισα, Καρδίτσα επιστρέψαμε το βράδυ στο χωριό. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η συμμετοχή ήταν με-
γάλη, το πούλμαν (του αγαπητού χωριανού μας Νίκου 

Θάνου εκ Σαρανταπόρου) ήταν γεμάτο. Όλα τα χρήματα 
συγκεντρώθηκαν από τους εκδρομείς, ο Σύλλογος δεν 
έβαλε ούτε ένα ευρώ. Και του χρόνου ευχόμαστε να ξα-
ναπάμε. 

Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, Παπαλός & Τσιούκης στη 
Νεράϊδα: Στο καφενείο για καφέ και συζήτηση με τους 
χωριανούς μας ήρθαν την Τρίτη το βράδυ, ο πρώην δή-
μαρχος Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιούκης. Έγινε καλή συζήτηση 
για όλα τα ζητήματα του χωριού μας. Ιδίως για το μέγα 
ζήτημα με τα ανεπιτήρητα βοοειδή. 

Τρίτη 8 Αυγούστου 2017, αγώνας ποδοσφαίρου στη 

Νεράϊδα: Σημαντικός ποδοσφαιρικός αγώνας έγινε το 
απόγευμα στο γήπεδό μας στη «Φτερόλακκα» με σκόρ 
5-3. Περισσότερα σε άλλο κείμενο του αγαπητού μας 
Χρήστου Φλώρου. 

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017, 1ο River Party στον 

Amblas Beach: Ο Σύλλογος Σαρανταπόρου διοργάνωσε 
για πρώτη φορά River Party στο ποτάμι λίγο πιο πάνω 
απ’ την γέφυρα Άμπλα, σε ειδικά διαμορφωμένη γούρνα, 
που έγινε στο ποτάμι, με μηχανήματα του δήμου Καρδί-
τσας μερίμνη του προέδρου της Κοινότητάς μας Νεράϊ-
δας. Περισσότερα σε άλλο κείμενο του Συνδέσμου Απο-
δήμων Σαρανταπόρου.

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017, «Καλοκαιρινές Αθλο-
παιδιές» παιδιών Σαρανταπόρου: Αθλοπαιδιές έγιναν 
στο Σαραντάπορο, την Πέμπτη το απόγευμα στο γήπεδο 
Μπάσκετ, μερίμνη του ομώνυμου Συλλόγου Αποδήμων. 

Περιελάμβαναν αγώνες ταχύτητας, σκυταλοδρομίες, 
τσουβαλοδρομίες, αγώνα μπάσκετ κ. ά. Περισσότερα γι’ 
αυτή την εκδήλωση θα βρείτε σε άλλο κείμενο του Συλ-
λόγου Σαρανταπόρου.

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017, Μουσική βραδιά στο 
Σαραντάπορο: Ορχήστρα αποτελούμενη από συγ-

χωριανούς μας εκ Σαρανταπόρου καταγομένους, που 
ασχολούνται με τη μουσική και παίζουν κάποιο μουσικό 
όργανο, και ο Γιώργος Τσιάτας με το μπουζούκι του, έπαι-
ξαν αφιλοκερδώς την Πέμπτη το βράδυ στην πλατεία Σα-
ρανταπόρου και η εκδήλωση αυτή είχε μεγάλη επιτυχία. 
Περισσότερα σε άλλο κείμενο του Συνδέσμου Αποδήμων 
Σαρανταπόρου που είχε την πρωτοβουλία. 

Σάββατο 12 Αυγούστου 2017, Αγώνες δρόμου παι-
διών στη Νεράϊδα: Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών έγι-
ναν και φέτος οι καθιερωμένοι αγώνες δρόμου των παι-
διών μας, το Σάββατο το απόγευμα, στον κεντρικό δρόμο 
της Νεράϊδας μερίμνη του Συλλόγου μας. Τα παιδιά έτρε-
ξαν σε 5 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα (μικρά κορίτσια έως 

πρώτων τάξεων Δημοτικού) πρώτη βγήκε η Δήμητρα 
Καραλή, κόρη της Μαριλένας Σπινάσα - Καραλή και εγ-
γονή της Αλίκης και του Θεόδωρου Σπινάσα. Στη δεύτε-
ρη ομάδα (μικρά αγόρια έως πρώτων τάξεων Δημοτικού) 
πρώτος βγήκε ο Γιώργος Καραλής, γιός της Μαριλένας 
Σπινάσα - Καραλή και εγγονή της Αλίκης και του Θεόδω-
ρου Σπινάσα. Στην τρίτη ομάδα (μεγαλύτερα παιδιά έως 
10 ετών), πρώτη βγήκε η Κατερίνα Ζαχαράκη, κόρη της 
Φωτεινής Καραμέτου – Ζαχαράκη και εγγονή της Αγορής 
και του Βασίλη Καραμέτου. Στην τέταρτη ομάδα (μεγα-
λύτερα παιδιά έως 11 ετών), πρώτη βγήκε η Αναστασία 
Βούλγαρη, κόρη Άγγελου Βούλγαρη και εγγονή της Βιρ-
γινίας και του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη. Στην πέ-
μπτη ομάδα (μεγαλύτερα παιδιά), πρώτος βγήκε ο Ηλίας 
Κουσάνας, γιός του Γιάννη και εγγονός της Μερόπης και 
του Λιάκου Κουσάνα.
Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία, βγήκε αναμνη-
στική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε απονομή με-
ταλλίων και κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι. Ο 
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας, λέει 
ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα αγόρια και κορίτσια για τη 
συμμετοχή τους στους αγώνες και ζητάει του χρόνου να 
πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να 
μην λείψει ούτε ένα. 
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Σάββατο 12 Αυγούστου 2017, Χορός Συλλόγου Σαρα-
νταπόρου: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσι-
ος Χορός του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου, το 
Σάββατο 12.8.17, το βράδυ, στην πλατεία του Σαραντα-
πόρου της Τ. Κ. Νεράϊδας. Η βραδιά ήταν καλή και πολύς 
κόσμος όπως κάθε χρόνο ήρθε στην εκδήλωση. Τα φα-
γητά – ποτά φέτος δεν τα είχε αναλάβει εργολάβος αλλά 
προσέφεραν με δωρεάν προσωπική εθελοντική εργασία 

νέοι χωριανοί μας, ο Φώτης, ο Σπύρος, ο Γιώργος, ο Γιάν-
νης κ. ά. Μπράβο τους. Ο κόσμος χόρεψε με την δημοτι-
κή ορχήστρα των Γλυκερίας Κωστούλα (τραγούδι), Νίκου 
Σιώλια (τραγούδι), Κώστα Παντίδου (κλαρίνο) κ. ά. αλλά 
και τον Χρήστο Σεβαστό (γιό του Κώστα Τ. Τσιτσιμπή). 
Πρωτοτυπία φέτος στο χορό Σαρανταπόρου η παρουσία 
του χορευτικού συγκροτήματος της Νεράϊδας του χορο-
διδάσκαλου Κώστα Φλώρου που με παραδοσιακές ενδυ-
μασίες άνοιξαν το χορό. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους, ο Πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας κ. Ηλίας Ζυ-
γούρης, ο Πρόεδρος Τ. Κ. Καροπλεσίου Κώστας Σούφλας, 
ο Πρόεδρος Τ. Κ. Νεράϊδας κ. Λάμπρος Γάκης, ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Απανταχού Μολοχιωτών κ. Γιώργος Μπαρ-
μπουνάκης, και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
μας Νεράϊδας κ. Βασίλης Θάνος. Περισσότερα σε κείμενο 
του Συλλόγου Σαρανταπόρου. 

Κυριακή 13 Αυγούστου 2017, Χορός Συλλόγου μας 
Νεράϊδας: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος 
χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας, 
την Κυριακή 13.8.17, το βράδυ στην κεντρική πλατεία 
Νεράϊδας. Η βραδιά ήταν με πολύ καλό καιρό και πολύς 
κόσμος (μόνιμοι, απόδημοι χωριανοί μας αλλά και πολλοί 
φίλοι μας από τα γύρω χωριά) ήρθαν στην εκδήλωση. Τα 
φαγητά – ποτά είχε αναλάβει φέτος, η Ευανθία Κουσάνα 
- Μονάντερου. Αυτό που και φέτος για δεύτερη χρονιά 
έδωσε ωραίο χρώμα και «ζέστανε» την εκδήλωση ήταν 
το χορευτικό συγκρότημα χωριανών μας παιδιών αλλά 
και μεγαλύτερων ιδίως γυναικών, που με παραδοσιακές 
στολές και την καθοδήγηση του αγαπητού μας Κώστα 
Φλώρου, ξεκίνησαν το χορό. Άρεσε πάρα πολύ σε όλους, 
καταχειροκροτήθηκαν και όλοι είπαν να συνεχίσει. Πολ-
λές ευχαριστίες στον καθηγητή γυμναστικής Κώστα Φλώ-
ρο που για μια εβδομάδα έκανε πρόβες με τα παιδιά στο 
σχολείο. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους χορευτές και 

από την Εφημερίδα μας. 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν με απονο-
μή αναμνηστικού οι δύο ηλικιωμένοι ψάλτες μας Γιώργος 
Μακρής και Γιάννης Καραμέτος. Επίσης τιμήθηκαν με 
απονομή αναμνηστικού από το Σύλλογό μας τα μέλη του 
χορευτικού συγκροτήματός μας καθώς και ο χοροδιδά-
σκαλος Κώστας Φλώρος.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Σαρανταπόρου Κώστας Λ. Τσι-
τσιμπής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μολόχας Γιώργος 
Μπαρμπουνάκης, ο πρόεδρος της Τ. Κ. Μολόχας Ηλίας 
Ζυγούρης και ο πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊδας Λάμπρος 
Γάκης. Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο για τη μεγάλη 
συμμετοχή του. 
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά και να περά-
σουμε ακόμα καλύτερα στο χορό του Συλλόγου μας στο 
χωριό. 

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017, Γενική Συνέλευση Συλ-
λόγου Νεράϊδας: Την Δευτέρα 14.8.17, το απόγευμα, 
έγινε η καθιερωμένη ετήσια (μόνο απολογιστική φέτος) 
Γενική Συνέλευση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλ-
λόγου μας, στην πλατεία Νεράϊδας. Έγινε συζήτηση για 
τον Σύλλογο και τα προβλήματα του χωριού, ενώ βασικό 
θέμα της συζήτησης ήταν η συνέχιση έκδοσης της εφη-
μερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». Έγινε 
γνωστό σε όλους μας, ότι η συνέχιση έκδοσής της δυσκο-
λεύει επικίνδυνα με την μεγάλη αύξηση των εξόδων και 
τη μείωση των εσόδων. Απόφαση της Γ. Σ. είναι να κοπεί η 
εφημερίδα σε όσους δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή 
τους, μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2017. 
Κατά την διάρκεια της Γ. Σ. έγινε παρουσίαση του βιβλίου 
με ποιήματα του αγαπητού χωριανού μας Γιώργου Α. Αυ-
γέρη. Περισσότερα για το βιβλίο αυτό γράφουμε σε άλλο 
κείμενο.
Ανεξήγητο σε όλους μας έμεινε το γεγονός που την ίδια 
ώρα και μέρα που χρόνια τώρα ο Σύλλογός κάνει την ετή-
σια Γ. Σ. στην πλατεία, έκανε (για πρώτη φορά) Λ. Σ. και ο 
πρόεδρος της Κοινότητάς μας. Μίλησε λοιπόν στον κό-
σμο που συγκεντρώθηκε για την Γ. Σ. του Συλλόγου μας 
και όταν δεν είχε απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που 
του τέθηκαν έφυγε βιαστικά επικαλούμενος πρόβλημα 
στην ύδρευση Σαρανταπόρου. Γιατί δεν συγκάλεσε Λ. Σ. 
μια άλλη μέρα και διάλεξε την μέρα που κάνει ο Σύλλογός 
μας και είχε ανακοινωθεί από τον Ιούνιο στην εφημερίδα 
μας…??? 

Τρίτη 15 Αυγούστου 2017, εορτή Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου: Στη Νεράϊδα λειτούργησε ο εφημέριός μας παπα-
Σωτήρης Μπαλτής και στα Σαραντάπορα ο συνταξιούχος 
χωριανός μας εκ Μεγαλάκκου παπα-Σεραφείμ Ζήσης. Και 
του χρόνου να είμαστε καλά.

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017, Πανηγύρι Αγ. 
Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο: Στις 18 Αυγούστου, όπως 
έχει καθιερωθεί, που φέτος έπεσε Πέμπτη, έγινε το πανη-
γύρι στο εξωκλήσι του Αγ. Εφραίμ στη θέση Γρεβενοδιά-
σελο, όπου τα όρια της Κοινότητάς μας Νεράϊδας με του 
Αμαράντου. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε 
από τον εφημέριο των δύο ενοριών μας παπα-Σωτήρη 
Μπαλτή, τον εφημέριο ενορίας του Βόλου χωριανό μας 
παπα-Κώστα Αυγέρη και τον εφημέριο ενορίας της Αθή-
νας χωριανό μας παπα-Κώστα Παπαγεωργίου, ενώ ψάλ-

τες ήταν ο γαμπρός μας Ηλίας Παπουτσόπουλος και οι 
χωριανοί μας Γιάννης και Χρήστος, δημιουργώντας ατμό-
σφαιρα θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λειτουργία 
στο προαύλιο, ακολούθησε το καθιερωμένο Σήκωμα 
του Υψώματος και αρτοκλασία παρουσία πλήθους προ-
σκυνητών, στους οποίους στη συνέχεια προσφέρθηκαν 
καφές, γλυκίσματα και πίτες. Να αναφέρουμε για τους νε-
ότερους, πως το ωραιότατο αυτό εξωκλήσι το έφτιαξε ο 
αγαπητός χωριανός μας Παύλος Αυγέρης, ο οποίος κάθε 
καλοκαίρι το ομορφαίνει περισσότερο με διάφορες πα-
ρεμβάσεις – εργασίες που κάνει εκεί. Φέτος έκανε ωραία 
μεταλλική με μολύβι επένδυση της στέγης και ομόρφυ-
νε ακόμα περισσότερο ο ναός. Να είναι καλά. Επίσης για 
το εξωκλήσι αυτό έχει κάνει και ωραία ιστοσελίδα στο 
internet στη διεύθυνση: www.agiosefraimkarditsas.gr, 
όπου θα δείτε και θα διαβάσετε πολλά. Όπως: στοιχεία 
- πληροφορίες για τον Άγιο Εφραίμ, τον ναό, την αγιογρά-
φησή του, την τοποθεσία, την ιστορία του τόπου, μήνυμα 
του Κτήτωρα και πολλές φωτογραφίες. Τονίζουμε και πάλι 
να ξέρουν όλοι, πως κάθε καλοκαίρι το πανηγύρι αυτό θα 
γίνεται στις 18 Αυγούστου, όποια μέρα της εβδομάδος κι 
αν πέφτει αυτή η ημερομηνία. Και του χρόνου ευχόμαστε 
να είμαστε καλά και να ξαναβρεθούμε στο πανηγύρι του 
Αγίου Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο.

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017, Αντάμωμα Συλλόγου 
Μαυρολόγγου: Με μεγάλη επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, 

έγινε και φέτος το ετήσιο αντάμωμα των κατοίκων του 
γειτονικού μας Μαυρολόγγου Κλειτσού, που ως γνωστόν, 
πρίν πολλά χρόνια με ενέργειες του αείμνηστου, Νίκου 
Γ. Γαλάζιου (που του έχουν μνημείο στην πλατεία) εγκα-
ταστάθηκαν στη Λαμία (Αγ. Παρασκευή). Το Σάββατο το 
πρωί έγινε Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του Αγ. Αθα-

νασίου με ιερέα τον χωριανό μας παπα- Σωτήρη Μπαλ-
τή όπως είχε ζητηθεί από τον εφημέριο του Κλειτσού να 
πάει αυτή την ημέρα στο Μαυρόλογγο. Το βράδυ του 
Σαββάτου έγινε γλέντι στο προαύλιο της εκκλησίας, που 
όπως κάθε χρόνο, κράτησε ως το πρωί. Στην ετήσια αυτή 
εκδήλωση, εκτός των απανταχού Μαυρολογγίσιων, ήταν 
και πολλοί κάτοικοι των γύρω χωριών. Από το χωριό μας, 
την Νεράϊδα, τίμησε την εκδήλωση ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου μας Βασίλης Θάνος και πολλοί χωριανοί μας. Και 
του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να ξαναντα-
μώσουμε στον Μαυρόλογγο. 

Κυριακή 20 Αυγούστου 2017, Αντάμωμα Συλλόγου 
Μεγαλάκκου: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το κα-
θιερωμένο ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Μεγαλακ-
κιωτών, την Κυριακή 20.8.17, (πρώτη Κυριακή μετά τις 
15), το μεσημέρι, στο προαύλιο της εκκλησίας των Αγίων 
Αποστόλων, στο Μεγαλάκκο της Τ. Κ. Νεράϊδας. Το πρωί 
τελέστηκε όρθρος και θεία λειτουργία στην εκκλησία των 

Αγ. Αποστόλων με ιερέα τον συνταξιούχο χωριανό μας 
παπα-Σεραφείμ Ζήση, και στη συνέχεια Μεγαλακκιώτες 
και κάτοικοι των γύρω χωριών μας κάθισαν για φαγητό 
και διασκέδαση στο προαύλιο της εκκλησίας. Την εκδή-
λωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Μεγαλάκκου στο Δ. Σ. του 
οποίου είναι ο Λουκάς Μητσάκης, ο Γιώργος Γιαννουσάς 
κι άλλοι αγαπητοί χωριανοί μας. Και του χρόνου ευχόμα-
στε να είμαστε καλά και να ξανανταμώσουμε στον Με-
γαλάκκο.

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, της Προυσιώτισσας, πα-
νηγύρι στα Καμάρια: Όπως κάθε χρόνο έγινε και φέτος 
μεγάλο πανηγύρι στα Καμάρια όπου πήγαν και χωριανοί 
μας. Στο χωριό μας έγινε αυτή την ημέρα θεία λειτουρ-
γία στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου όπου λειτούργησε 
ο χωριανός μας ιερέας παπα-Κώστας Αυγέρης καθώς ο 
παπα-Σωτήρης λειτούργησε στα Σαραντάπορα.

Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, επίσκεψη αρχαιολόγων 
στην Κοινότητά μας: Οι αρχαιολόγοι της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας Καραγιαννόπουλος Χρήστος και Αθανασίου 
Δημήτρης, επισκέφτηκαν το χωριό μας, για να εκτιμή-
σουν το πυθάρι αρχαίων χρόνων που φιλοξενείται στο 
μουσείο Σαρανταπόρου. Ακολούθως μετέβησαν στον 
αρχαιολογικό χώρο Καστρί της Κοινότητάς μας Νεράϊ-
δας, στα πλαίσια συγκέντρωσης στοιχείων της περιοχής. 
Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας Γάκης 
Λάμπρος και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αποδήμων 
Σαρανταπόρου Τσιτσιμπής Γιώργος. Η δημοτική αρχή 
της Καρδίτσας μερίμνησε για την μεταφορά των αρχαιο-
λόγων στην περιοχή μας.

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, Πανηγύρι πατρο- Κοσμά 
Αιτωλού στην Κρανιά: Με πολύ καλό καιρό, και ηλιό-
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λουστη μέρα, έγινε και φέτος το πανηγύρι στο εξωκλήσι 
του πατρο-Κοσμά Αιτωλού, στην Κρανιά της Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας. Λειτούργησε ο εφημέριος των ενοριών 
της Κοινότητάς μας Νεράϊδας παπα- Σωτήρης Μπαλτής, 
μαζί με τον παπα-Κώστα Αυγέρη, τον παπα-Κώστα Πα-
παγεωργίου και τον παπα-Σεραφείμ Ζήση, ενώ οι καλ-
λίφωνοι ψάλτες μας, βοήθησαν στην δημιουργία ατμό-
σφαιρας θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λειτουργία 
στο προαύλιο, ακολούθησε το καθιερωμένο Σήκωμα του 
Υψώματος και αρτοκλασία. Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, στους προσκυνητές προσφέρθηκε νοστιμότατη 
φασολάδα με την παρασκευή της οποίας ασχολήθηκε 
και φέτος ο αγαπητός χωριανός μας Τρύφωνας Σπανός. 
Υπήρχαν και ψητά καθώς και σουβλάκια. Στη συνέχεια ο 
κόσμος χόρεψε με την δημοτική κομπανία των χωριανών 
μας αδελφών Καραμέτου. Και του χρόνου ευχόμαστε να 
είμαστε καλά και να περάσουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό 
το πανηγύρι. 

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, Πανηγύρι Μοναστη-
ριού μας Νεράϊδας: Κόσμος πολύς απ’ όλα τα γύρω χωριά 
του άνω ρού του Μέγδοβα, ήρθε και φέτος (αν και ήταν 
καθημερινή μέρα) στο τελευταίο του καλοκαιριού και 
μεγαλύτερο πανηγύρι των Αγράφων. Στο πανηγύρι του 
Μοναστηριού μας, της ιστορικής Ιεράς Μονής Γεννήσεως 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). Ο καιρός ήταν πολύ καλός 
με γαλανό ουρανό και ηλιόλουστη μέρα. Όπως κάθε χρόνο 
πολλοί χωριανοί μας που είχαν σφάγια για ψήσιμο πήγαν 
από το βράδυ και κοιμήθηκαν εκεί. Στην πανηγυρική θεία 
λειτουργία συλλειτούργησαν οι ιερείς: ο εφημέριος του χω-
ριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής, ο εφημέριος Καροπλε-
σίου παπα-Δημήτρης Αντρώνης, ο χωριανός μας παπα-Κώ-
στας Παπαγεωργίου και ο συνταξιούχος παπα-Σεραφείμ 
Ζήσης, ενώ ο παπα-Βαγγέλης δεν πήρε μέρος. Οι καλύτε-
ροι ψάλτες της περιοχής μας δημιούργησαν ατμόσφαιρα 
απόλυτης θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά το Ύψωμα της 
εικόνας της Παναγίας, ο κόσμος έφαγε νοστιμότατα ψητά 
σούβλας που πολλοί χωριανοί μας έψηναν κάτω απ’ τα σκι-
ερά πλατάνια, και στη συνέχεια γλέντησε ως το βράδυ με 
την δημοτική κομπανία των οργάνων, όπως κάθε χρόνο. 

Με τα όργανα καθώς συνεχίστηκε και φέτος το πρόβλημα 
για το ποιος θα μπεί μέσα να παίξει και καθώς δεν μπορούν 
δυστυχώς να συνεννοηθούν μεταξύ τους, το Εκκλ. Συμβ. 
αποφάσισε του χρόνου όσες κομπανίες ενδιαφέρονται, να 
δώσουν κλειστές προσφορές σε φάκελο και όποιος δώσει 
τα περισσότερα χρήματα στην Παναγία εκείνος θα παίξει 

μέσα στο προαύλιο όπου η πίστα για χορό. Ένα μεγάλο 
μπράβο να πούμε και μέσα από την εφημερίδα μας στο 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας (και ιδιαίτερα στον 
επίτροπο Βαγγέλη Θάνο) για την μεγάλη φροντίδα τόσο 
της εκκλησίας, όσο και του προαυλίου χώρου, που φέτος 
όλα ήταν καθαρότερα από κάθε άλλη φορά. Θερμά συγχα-
ρητήρια σε όλους που εργάστηκαν αφιλοκερδώς γι’ αυτά. 
Μπράβο επίσης και στον αγαπητό μας Σωτήρη τον ψάλτη 

που διαμένοντας μόνιμα εκεί φροντίζει και προσέχει το 
Μοναστήρι. Όλα τέλεια και ωραία, εκτός από ένα μελα-
νό σημείο… την αθλία κατάσταση του δρόμου… αίσχος 
και ντροπή σε όλους όσους έλαβαν ψήφους απ’ αυτό τον 
τόπο και δεν φροντίζουν να είναι άριστα συντηρημένος ο 
δρόμος αυτός. Αν και πέρασε ένα γκρέϊντερ μερικές μέρες 
πρίν δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, αφού ο δρόμος αυτός 
θέλει να ξεβουλώσουν τα τεχνικά του και μετά να πέσει χα-
λίκι στα νεροφαγώματα... αλλά αυτά θα γραφούν σε άλλα 
κείμενα. Κλείνουμε ευχόμενοι και του χρόνου να είμαστε 
καλά να ξαναπάμε (Σάββατο θα είναι του χρόνου) και να 
περάσουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το ωραίο πανηγύρι.
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1. Στις 6.8.2017 με ομάδα εθελοντών 
αποτελούμενη από τους Βαϊο Βούλγα-

ρη, Δημήτρη Γιαννουσά και Κώστα Θάνο 
με την συνδρομή τεσσάρων ορειβατών του 
Ε.Ο.Σ Καρδίτσας έγινε η διάνοιξη μονοπα-
τιού της διαδρομής Γρεβενοδιάσελο Κα-
προβούνι Σαραντάπορο. Ευχαριστούμε τον 
Ορειβατικό σύλλογο Καρδίτσας.

2. Στις 9.8.2017 πραγματοποιήθηκε river 
πάρτυ στην τοποθεσία Άμπλας και με 

ζωντανή μουσική από υπαίθριο κατάστημα 
που έστησαν χωριανοί μας καλύπτοντας 
τις ανάγκες φαγητών και ποτών. Το πάρτυ 
κράτησε μέχρι πρωΐας σημειώνοντας μεγά-
λη επιτυχία.

3. Στις 10.8.2017 έγιναν αθλητικές εκ-
δηλώσεις νέων στο γήπεδο μπάσκετ 

με μεγάλη συμμετοχή αθλητών και θεα-
τών υπο την καθοδήγηση της γυμνάστριας 
Αλέκας Γιαννουσά. Μοιράστηκαν δε 100 
μπλουζάκια προσφορά του Ολυμπιονίκη 
μας Κώστα Θάνου καθώς και αναμνηστι-
κά μετάλλια. Την εκδήλωση έκλεισαν οι 
παλαίμαχοι με τον καθιερωμένο αγώνα 
μπάσκετ.

4. Στις 10.8.2017 μετά την ολοκλήρω-
ση των αθλητικών δραστηριοτήτων 

έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία του 
χωριού μας λαϊκή βραδιά με το δεξιοτέχνη 
του μπουζουκιού Γ. Τσιάτα που τον συνό-
δευσαν με την κιθάρα του ο φίλος και χω-
ριανός μας Νίκος Γιαννουσάς, με το μπα-
γλαμαδάκι του, ο επίσης χωριανός μας και 
δάσκαλος Γιώργος Τσιτσιμπής καθώς και 

με τη φωνή και το μπουζούκι του ο συνονό-
ματός του Γιώργος Τσιτσιμπής του Βασίλη 
επίσης. Και πάλι το γλέντι κράτησε μέχρι 
τις πρώτες πρωϊνές ώρες ενώ προσφέρθηκε 
στους χωριανούς φαγητό και ποτό από την 
υπαίθρια καντίνα του Φώτη Θάνου και του 
Σπύρου Μακρή.

5. Στις 12.8.2017 πραγματοποιήθηκε το 
καθιερωμένο καλοκαιρινό παραδοσι-

ακό γλέντι στην πλατεία του χωριού μας 
με εξαιρετικό καλλιτεχνικό σχήμα και με 
έκτακτη συμμετοχή του αγαπητού μας τρα-
γουδιστή και χωριανού μας Χρήστου Σε-
βαστού. Για πρώτη φορά το χορό άνοιξαν 
παιδιά του χωριού μας με παραδοσιακές 
φορεσιές υπό την καθοδήγηση του χορο-
διδάσκαλου Κώστα Φλώρου. Η συμμετοχή 
του κόσμου ήταν εξαιρετικά μεγάλη και το 
κέφι ειδικά της νεολαίας μας καταπληκτι-
κό. Το όλο στήσιμο της εκδήλωσης έγινε 
από το σύλλογο και η διάθεση φαγητού και 
ποτών έγινε από εθελοντές. Ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα τη Μαρία τη Λάμπρου που με 
δική της δαπάνη και εργασία πρόσφερε τα 
εδέσματά της, το Νεκτάριο Βούλγαρη που 
διέθεσε το φορτηγό για τη μεταφορά των 
τραπεζοκαθισμάτων από το σχολείο καθώς 
και τον ηλεκτρολόγο Ηλία Λιάπη.

6. Στις 16.8.2017 πραγματοποιήθηκε η 
γενική συνέλευση του συλλόγου μας 

στο πνευματικό κέντρο του χωριού και με-
ταξύ άλλων αποφασίστηκε ο χορός μας το 
επόμενο καλοκαίρι να γίνει στις 11.8.2018 
ημέρα Σάββατο.
Ο σύλλογός μας εφέτος εκτός από τις εκ-
δηλώσεις, ολοκλήρωσε και πάρα πολύ ση-
μαντικά έργα.

α) Επισκευάσαμε τη βρύση Κολοκύθα 
ώστε να έχει κανονική ροή νερού.

β) Τοποθετήσαμε βράχο - βρύση στο 
γήπεδο μπάσκετ και την καταστήσα-

με απολύτως λειτουργική για τα παιδιά που 
παίζουν εκεί καθημερινά.

γ) Με τη βοήθεια πολλών χωριανών και 
ιδιαίτερα του Τάκη Περικλή Θάνου 

και του Δημήτρη Λιάπη που διέθεσαν τα 
μηχανηματά τους και προσωπική εργασία 
πραγματοποιήσαμε εκσκαφή παραπλεύρως 
της κεντρικής πλατείας και ρίξαμε τσιμε-
ντένια βάση όπου τοποθετήσαμε ένα μεγά-
λο κοντέϊνερ αγορασμένο από το σύλλογο 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευ-
τικός χώρος για τα τραπεζοκαθίσματά μας 
καθώς και για άλλα υλικά που χρειάζονται 
αποθήκευση. Μεγάλη και καθοριστική 
στην πραγματοποίηση αυτού του έργου 
ήταν και η συμβολή του προέδρου της κοι-
νότητας Λ. Γάκη. Το κοντέϊνερ έβαψε αφι-
λοκερδώς ο Απ. Λιάπης.

δ) Σε συνεργασία με την τοπική κοι-
νότητα και τον πρόεδρο Λ. Γάκη δι-

αμορφώσαμε το χώρο στον Άμπλα όπου 
έλαβε χώρα το πάρτυ μας και ελπίζουμε 
του χρόνου με αυτή τη συνεργασία να 
έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά 
στο μέγεθος της λιμνούλας.

ε) Πάλι με εθελοντική εργασία καθαρί-
στηκε και πιάστηκε το νερό στη βρύ-

ση του Λιάζι για να δροσίζονται οι ορειβά-
τες.

στ) Συνεισφέραμε στην καθαριότητα 
του δημοτικού σχολείου και στον 

ελαιοχρωματισμό με εθελοντική εργασία 
αγαπητών συγχωριανών και ιδιαίτερα τον 
Φώτη τον Γιαννουσά που έβαψε το σχο-
λείο.
Με όλα αυτά που προαναφέραμε διανύσα-
με ένα πλούσιο καλοκαίρι σε διασκέδαση 
και δράση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφεί-
λουμε σε όλους όσους προσέφεραν εθελο-
ντική εργασία η οποία φέτος πραγματικά 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Αναφέρα-
με ενδεικτικά κάποια ονόματα και να μας 
συγχωρέσετε αν ξεχάσαμε κάποιον. Το ίδιο 
ευχαριστούμε και κείνους που δεν θέλησαν 
την αναφορά του ονόματός τους. Επίσης 
ευχαριστούμε όσους ενίσχυσαν οικονομι-
κά το σύλλογό μας. Υποσχόμαστε να συ-
νεχίσουμε την ίδια προσπάθεια. Στο χωριό 
μας χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα 
ακόμα και είμαστε σίγουροι ότι θα τα κατα-
φέρουμε με τη βοήθειά σας. 

Με εκτίμηση ο πρόεδρος του συλλόγου  
Κώστας Τσιτσιμπής και το Δ.Σ του συλλόγου

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
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Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

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

Βλέποντας το βίντεο για να μάθουμε τι 
ειπώθηκε για τα ανεπιτήρητα, είδαμε με 
έκπληξη πως σε εκείνη την συνεδρίαση 

της 31.8.17, συζητήθηκαν για πολλή ώρα, πολλά 
ζητήματα του χωριού μας. Χωρίς υπερβολή 
η μισή συνεδρίαση του Δ. Σ. Καρδίτσας της 
31.8.17 αφορούσε προβλήματα της Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας. Ο Δ. Σ. κ. Τσιούκης έκανε πρό 
ημερησίας διατάξεως έξι ερωτήσεις για την 
Κοινότητά μας, τις εξής… α) Κατήγγειλε πως 
το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας στην τριετία 
συνεδρίασε μόνο 2 φορές, είπε θα ψάξει το 
θέμα και ίσως απαιτηθεί να γίνει ΕΔΕ γι’ αυτό… 
β) ρώτησε γιατί εκείνες τις μέρες το Δημοτικό 
Σχολείο Σαρανταπόρου παραχωρήθηκε από 

τον Πρόεδρο της Κοινότητάς μας στον Σύλλογο, 
άδειασε από ότι είχε, και η πρώην αίθουσά 
του στο πνευματικό κέντρο θα μισθωθεί σε 
μαγαζί… γ) ρώτησε τι γίνεται με τον Βιολογικό 
Καθαρισμό Σαρανταπόρου… δ) ρώτησε τι 
γίνεται με τον δρόμο για το Νεκροταφείο 
Νεράϊδας… ε) ρώτησε τι γίνεται με τον δρόμο 
Γιαννουσέϊκα – Μοναστήρι – Νεράϊδα και στ) 
γιατί η ΔΕΥΑΚ δεν καθάρισε φέτος, ως όφειλε, 
τα υδραγωγεία των χωριών της Δ. Ε. Ιτάμου.
  Απαντώντας ο δήμαρχος του δήμου μας 
Καρδίτσας κ. Αλεξάκος είπε: α) για το θέμα των 
συνεδριάσεων του Τ. Σ. Νεράϊδας δεν ξέρω 
πόσες φορές έγιναν αλλά ξέρω πως ο πρόεδρος 
Νεράϊδας είναι δραστήριος, και δεν μου 

κάνουν παράπονα οι κάτοικοι, όπως γίνεται με 
προέδρους άλλων χωριών… β) για το σχολείο 
είπε πως καλά είναι να τα χρησιμοποιούν οι 
Σύλλογοι για να συντηρούνται και καλύτερα… 
γ) για τον Βιολογικό Καθαρισμό Σαρανταπόρου 
είπε πως είναι ένα θέμα που ταλανίζει χρόνια… 
κάνουμε μετρήσεις κάθε 3 μήνες… και αυτές 
δείχνουν πως δεν υπάρχει επιβάρυνση του 
ποταμού… (σημ. δική μας: δεν ξέρουμε σε ποιο 
σημείο του ποταμού κάνουν μετρήσεις εμείς 
πάντως δεν βλέπουμε καθόλου ψάρια στα νερά 
του τα οποία δεν τα πίνουν ούτε τα ζώα)… 
και έκλεισε λέγοντας να μην ανησυχούμε… 
δ) με έκπληξη ακούσαμε για το δρόμο προς 
Νεκροταφείο Νεράϊδας πως είναι αρμοδιότητα 

του Τ. Σ. αν θα τον βάλει στο πρόγραμμα 
της Κοινότητας (σημ. δική μας: κι εμείς 
περιμέναμε να πεί πως αυτό το φθινόπωρο 
θα τσιμεντοστρωθεί όπως ακούγονταν)… ε) 
ατέλειωτη έμεινε δυστυχώς η απάντηση για το 
δρόμο Γιαννουσέϊκα – Μοναστήρι – Νεράϊδα… 
καθώς ο ερωτών επέμενε πως ο δρόμος αυτός 
είναι αρμοδιότητας δήμου να συντηρηθεί… και 
ο δήμαρχος να επιμένει πως είναι αρμοδιότητας 
Νομαρχίας και Περιφέρειας… μέχρι σχέδια 
δρόμων του 1954 αναφέρθηκαν εκεί… χωρίς 
δυστυχώς να μάθουμε τίνος αρμοδιότητα 
είναι τελικά…!!! (σημ. δική μας: μήπως θα 
πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό εγγράφως στην 
Υπερπεριφέρεια…???).    

Ζητήματα πολλά της Κοινότητάς μας τέθηκαν στο Δ. Σ. Καρδίτσας στις 31.8.17



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

και την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.
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Με έρανο το «Ασπρονέρι» έπεσε πάλι 
μέσα στο «Μέγα Ρέμα»

Παράδοξα του καλοκαιριού 2017 Λ. Σ. μέσα στη Γ. Σ. 

Τον χειμώνα του 2015, με 
την θεομηνία που έπληξε 
τον τόπο μας την 1.2.15, 

ως γνωστόν εκτός των άλλων, 
δημιουργήθηκε και ένα επικίν-
δυνο βούλιαγμα πάνω απ’ το 
χωριό μας, στη θέση «Ασπρο-
νέρι» κάτω από την «Κόλια», μή-
κους περίπου 80 μέτρων. Αιτία 
ήταν τα νερά από την «Κόλια» 
στην πατωσιά του χωραφιού 
του Νίκου Δ. Καραμέτου, όπου 
ήταν και τα παλιά υδραγωγεία – 
υδρομαστεύσεις, από όπου και 
πήγαινε το νερό στο υδραγω-
γείο στη θέση «Καντί» (που δυ-
στυχώς ποτέ δεν λειτούργησε).

Εκείνα τα χρόνια που έγιναν 
τα έργα αυτά και καλλιεργού-
νταν ακόμα όλα τα χωράφια, 
υπήρχε πάντα εκεί ένα μεγάλο 
αυλάκι που μάζευε όλα τα νερά, 
τα έριχνε προς τη θέση «Καντί», 
κατέληγαν στο Μέγα ρέμα και 
δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.

Αυτά, όμως, με τα χρόνια 
και την εγκατάλειψη, βούλω-
σαν όλα με αποτέλεσμα τα νερά 
να πηγαίνουν ευθεία κάτω και 
να ενεργοποιήσουν ένα άλλο 
παλιό βούλιαγμα. Αυτό το βού-

λιαγμα, που έγινε το 2015, είχε 
συνέπεια να δημιουργήσει ένα 
νέο ρέμα όπου κατέβαζε φερτά 
υλικά, λάσπη και πέτρες, όταν 
έβρεχε και έφταναν μέχρι τον 
«Αη-Θανάση» και μετά έπαιρ-
ναν την άσφαλτο και συσσω-
ρεύονταν πάνω από το σπίτι 
της Ελευθερίας Καραμέτου με 
κίνδυνο να βουλιάξουν τα σπί-
τια όλης της γειτονιάς αυτής. 

Έτσι οι κάτοικοι αφού πρώ-
τα ενημέρωσαν την Κοινότητά 
μας Νεράϊδας, χωρίς όμως να 
βρούν ανταπόκριση, αποφά-
σισαν να κάνουν έρανο μόνοι 
τους και όσοι έχουν σπίτια ή 
χωράφια από το Μέγα Ρέμα και 
πέρα να συνεισφέρουν. Σχεδόν 
όλοι ανταποκρίθηκαν.

Τις εργασίες ανέλαβε ο Γιώρ-
γος Κουσάνας του Ηλία, μιας και 
ήξερε και την περιοχή, ανοίγο-
ντας  το παλιό αυλάκι μήκους 
περίπου 100 μέτρων, κάτω από 
την «Κόλια» μέχρι να γείρουν τα 
νερά προς «Καντί». Αυτά έγιναν 
φέτος τον Αύγουστο.

Φτιάχνοντας δύο παλαί-
στρες, περίπου 15 μέτρων έκα-
στη, μία στην κορυφή του βου-

λιάγματος και μία στον πάτο, 
για να φεύγουν τα απόνερα και 
τα βρόχινα νερά, με κατεύθυν-
ση στη φυσική τους ροή προς 
Μέγα - Ρέμα.

Ακόμη έφτιαξε μια εφεδρική 
παλαίστρα  αρκετά μέτρα πιο 
κάτω μπαζώνοντας το καινού-
ριο ρέμα και εκτρέποντάς το 
προς το Μέγα ρέμα. Μπράβο 
λοιπόν στους χωριανούς μας 
που έδωσαν χρήματα στον έρα-
νο για να πάνε τα νερά από τα 
«Ασπρονέρια» πάλι στο «Μέγα 
Ρέμα» και έπαψε να κινδυνεύει 
το τμήμα αυτό του χωριού μας. 
Μπράβο και στον χωριανό μας 
Γιώργο που το έφτιαξε.

Στον έρανο προσέφεραν οι 
κάτωθι από 30 ευρώ έκαστος: 1) 
Σπινάσας Ηλίας, 2) Καραμέτου – 
Μακόη Ελευθερία, 3) Κουσάνα 
Τούλα, 4) Κουσάνας Ηλίας του 
Γεωργ., 5) Κουσάνας Κων/νος 
του Γεωργ., 6) Σπανού Μαρία 
του Δημ., 7) Κουσάνας Ηλίας του 
Κων., 8) Θάνος Βασίλειος του 
Γεωργ., 9) Μπακόλα Φρόσω και 
Μαίρη, 10) Κουσάνας Γεώργιος 
του Κων., 11) Ντερέκας Λουκάς, 
και 12) Κουτή Αποστολία.

Ανεξήγητο μένει ακόμα 
το πρωτοφανές γεγονός 
που συνέβηκε για πρώτη 

φορά φέτος στο χωριό μας. Είναι 
σε όλους γνωστό πως πάνω από 
είκοσι χρόνια τώρα ο Σύλλογός 
μας Νεράϊδας την επόμενη μέρα 
του χορού κάνει την ετήσια Γενι-
κή Συνέλευσή του στην πλατεία 

(που αρχίζει πάντα στις 7:30 μ.μ. 
αμέσως μετά το τέλος του εσπε-
ρινού) και αυτό γράφτηκε όπως 
κάθε χρόνο και φέτος στην εφη-
μερίδα του Ιουνίου και φέτος 
ήταν την Δευτέρα 14.8.17. Όλοι 
ήταν ενήμεροι. Την ίδια λοιπόν 
μέρα και ώρα προγραμμάτισε 
Λαϊκή Συνέλευση (για πρώτη 

φορά) και ο πρόεδρος της Κοινό-
τητάς μας Νεράϊδας και αυτό το 
ανακοίνωσε με χαρτί που κόλλη-
σε λίγες μέρες πρίν στα μαγαζιά. 
Ενώ λοιπόν το Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας πήρε θέση, απλώθηκαν οι 
καρέκλες και άρχισε η Γ. Σ. ήρθε 
ο πρόεδρος και επέμενε να αρ-
χίσει αυτός την Λ. Σ. Άρχισε λοι-
πόν, μίλησε, μπήκαν πάρα πολλά 
ερωτήματα, όπως ήταν φυσικό, 
και όταν η απάντησή τους άρχισε 
να γίνεται δύσκολη, έφυγε επι-
καλούμενος επείγον πρόβλημα 
ύδρευσης στον οικισμό Σαρα-
νταπόρου. Στη συνέχεια έγινε η 
Γ. Σ. του Συλλόγου μας που κρά-
τησε μέχρι αργά το βράδυ. Και 
έμεινε σε όλους η απορία γιατί ο 
πρόεδρος διάλεξε αυτή την μέρα 
και ώρα και δεν έκανε την Λ. Σ. 
μια άλλη μέρα? 

Παράταση ανακοινώθη-
κε για το Κτηματολόγιο 
στα χωριά μας της Καρ-

δίτσας μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 
2017. Όπως δημοσιεύτηκε…

«Παρατείνεται, μετά από 
απόφαση του Δ. Σ. της ΕΚΧΑ 
Α.Ε. (751/6/5.9.2017), η προ-
θεσμία υποβολής δηλώσεων 
ιδιοκτησίας για τους κατοίκους 
εσωτερικού έως την 27η Οκτω-
βρίου 2017, για ακίνητα που 
βρίσκονται εντός των ορίων των 
προκαποδιστριακών Δήμων & 
Κοινοτήτων των Καλλικρατικών 
Δήμων Αργιθέας, Λίμνης Πλα-
στήρα, Μουζακίου, Παλαμά, 
Σοφάδων και Καρδίτσας, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας (Νομού) 
Καρδίτσας, της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας. Οι πολίτες καλούνται 
να υποβάλουν δήλωση της ακί-
νητης περιουσίας τους στο Γρα-
φείο Κτηματογράφησης της πε-
ριοχής που βρίσκεται το ακίνητό 
τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας www.ktimatologio.
gr.

Η υποβολή της δήλωσης εί-
ναι υποχρεωτική, άλλως επέρχο-
νται οι κατά το νόμο προβλεπό-
μενες κυρώσεις.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα 
δηλωθούν κατά τη διάρκεια της 
κτηματογράφησης, θα καταγρα-

φούν στις Αρχικές Εγγραφές ως 
«αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφ’ 
όσον δεν πραγματοποιηθούν οι 
σχετικές διορθώσεις στις προ-
βλεπόμενες προθεσμίες, θα πε-
ριέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, 
οι δικαιούχοι να προσέλθουν το 
αργότερο έως την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας συλλογής 
δηλώσεων ιδιοκτησίας για να 
υποβάλλουν την δήλωσή τους, 
διαφορετικά θα απαιτηθεί μα-
γαλύτερο κόστος και περισσότε-
ρος χρόνος για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας…» Αυτά λέει με-
ταξύ άλλων η ανακοίνωση. 

Αυτό που είδαμε εμείς στο 
χωριό μας είναι πως έως τώρα 
πολύ λίγοι δήλωσαν στο κτημα-
τολόγιο ακίνητα… αλλά και αυ-
τοί που δήλωσαν έβαλαν μόνο 
τα σπίτια και τα οικόπεδα εντός 
του χωριού… χωράφια έξω απ’ 
το χωριό δεν ακούσαμε κανέναν 
να δηλώσει… καθώς το κόστος 
είναι μεγάλο… για παράδειγμα 
χωριανός μας για να δηλώσει το 
σπίτι του με το γιούρτι του και 
ένα άλλο κήπο εντός του χωριού 
μας πλήρωσε 750 ευρώ…!!!

Όλοι λένε πως η παράταση 
που δόθηκε είναι πολύ μικρή 
και απαιτείται πολύ μεγαλύτερη, 
πολλών μηνών…

Παράταση στο Κτηματολόγιο 
έως 27.10.2017

Βιβλίο Γιώργου Αυγέρη με ποιήματα 

Ο αγαπητός χωριανός μας Γιώργος Αυγέρης του Αντωνίου, εί-
ναι γνωστό σε όλους μας πως γράφει ποιήματα, πολλά από 
τα οποία έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς και στις σελίδες 

της εφημερίδας μας. Φέτος λοιπόν αυτά τα ποιήματα τα συγκέ-
ντρωσε σε ένα βιβλίο, η παρουσίαση 
του οποίου έγινε κατά την διάρκεια 
της Γενικής Συνέλευσης του Εξωραϊ-
στικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας 
Νεράϊδας, στην πλατεία Νεράϊδας, 
από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας 
Βασίλη Θάνο, την Δευτέρα 14.8.17, το 
απόγευμα. Το βιβλίο, όπως φαίνεται 
και στη φωτογραφία, έχει τίτλο «Στον 
παλμό των γεγονότων» και είναι ένα 
ανθολόγιο της ποιητικής συλλογής του 
Γεωργίου Αντ. Αυγέρη. Μέσα στις 70 
σελίδες του περιέχει 68 ποιήματα. Σε 
κάθε σελίδα και ένα ποίημά του. Του 
λέμε μπράβο που ασχολείται με αυτή την τέχνη, και τον ευχαρι-
στούμε για την προσφορά των δύο βιβλίων του στην βιβλιοθήκη 
του Πνευματικού μας Κέντρου στο σχολείο, καθώς και των πολλών 
βιβλίων στον Σύλλογό μας, για να δοθούν στους συγχωριανούς μας. 
Επίσης τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια που είπε κατά την 
διάρκεια της παρουσίασης για τον Σύλλογό μας και την Εφημερίδα 
μας (που τόσο τα έχουν ανάγκη τελευταία). Να είναι καλά και να 
συνεχίσει να γράφει. 

Όποιος θέλει το βιβλίο, ας το ζητήσει από τον Σύλλογό μας να 
το πάρει, δίνοντας ένα συμβολικό ποσό για το Σύλλογο, καθώς ο 
αγαπητός χωριανός μας δεν θέλει χρήματα, το προσφέρει δωρεάν..

Σεισμός στα μέρη μας στις 11.9.17

Σεισμό δυνατό 4,8 R, είχαμε την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 
στον τόπο μας, ώρα 7 και 20’ το απόγευμα. Με επίκεντρο 

πολύ κοντά μας στην κεντρική άγρια οροσειρά των Αγράφων… 
άλλοι λένε στο Τροβάτο άλλοι στην Πρασιά. Πάντως ήταν πολύ 
δυνατός και στον τόπο μας και προηγήθηκε δυνατό βουητό. 
Ζημιές στο χωριό μας δεν είχαμε αλλά πίσω προς τα Άγραφα 
είπαν πως έπεσαν πέτρες μέσα στον κεντρικό δρόμο Κρέντη – 
Άγραφα και ότι ράγισε ο τρούλος της εκκλησίας στα Επινιανά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ -  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Μπέλλος Ηλίας 
του Χρήστου 

Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρι-
νίου 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. 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

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

Μεταπτυχιακές σπουδές 
Ε. Α. Π. 

Δημ. Λάππα 97 – Καρ-
δίτσα 

Τηλ.: 2441 0 80660 
Κιν.: 694 5072445

e-mail: 
mariagiannelou@

yahoo.gr 



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Το χωριό μας, την Νεράϊδα, 
επισκέφθηκε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης μας Θεσσαλιώτι-
δος & Φαναριοφερσάλων, κ. κ. 
Τιμόθεος, και λειτούργησε στην 
ιστορική εκκλησία μας, τον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Σπινάσας, 
την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017. 
Στη συνέχεια κάθισε για φαγη-
τό, στο μαγαζί του Γιάννη όπου 
είχαμε τραπέζι για μνημόσυνο 
χωριανού μας, μίλησε με χωρια-
νούς μας και έφυγε με τις καλύ-
τερες εντυπώσεις. 

Στην ιστοσελίδα της Μη-
τροπόλεώς μας μαζί με πολλές 
φωτογραφίες γράφτηκε το εξής: 
«Τὰ νέα τῆς Μητροπόλεως… 
Κυριακή των Αγίων Πατέρων 
της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου Νεράϊδας Ευρυτανίας… Ο 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 
16 Ιουλίου 2017, χοροστάτησε 
στην ακολουθία του Όρθρου, 
τέλεσε την Θεία Λειτουργία συ-
μπαραστατούμενος από τον π. 
Σωτήριο Μπαλτή και ομίλησε 

στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου Νεράϊδας Ευρυτανίας. Στην 
ομιλία του ανεφέρθη τόσο στην 
Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο όσο και 
στην ευαγγελική περικοπή από 
το κατά Ματθαίον άγιον ευαγ-
γέλιον.». 

Η μία αίθουσα του 
Δημοτικού Σχολεί-
ου μας Νεράϊδας 

θα είναι το Πνευματικό Κέντρο 
του χωριού μας και η άλλη το 
Λαογραφικό Μουσείο του χω-
ριού μας. Ξεκίνησαν ήδη από 
τις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 οι 
εργασίες με πρωτοβουλία της 
αγαπητής χωριανής μας Φρό-
σως Μπακόλα (κόρης του αεί-
μνηστου θρυλικού Δάσκαλου 
των γονέων μας Κώστα Μπα-
κόλα), και την συμπαράσταση 
και βοήθεια πολλών χωριανών 
μας. Στην αίθουσα του Πνευμα-
τικού Κέντρου θα διεξάγονται 
οι εκλογές. Ήδη είναι σε εξέλιξη 

πολλές εργασίες που αναλυτικά 
θα αναφέρουμε στο επόμενο 

φύλλο της εφημερίδα μας.

Τα Σαραντάπορα επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης 
μας  κ. κ. Τιμόθεος στις 7.8.17 

Την ενορία Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου, του οικισμού Σα-
ρανταπόρου, της Τ. Κοινότητάς μας Νεράϊδας, επισκέ-
φθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Θεσσαλιώ-

τιδος & Φαναριοφερσάλων, κ. κ. Τιμόθεος, και χοροστάτησε 
στον εσπερινό και στην παράκληση, στην ενοριακή εκκλησία 
μας, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου, την 
Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, το απόγευμα. Στη συνέχεια κάθισε 
για λίγο στο κιόσκι που είναι στο προαύλιο του ναού, μίλησε με 

χωριανούς μας και έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεώς μας μαζί με πολλές φω-

τογραφίες γράφτηκε το εξής: «Τὰ νέα τῆς Μητροπόλεως… Ακο-
λουθία της Μικράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκου 
στο Σαραντάπορο… Την Δευτέρα 7 Αυγούστου, ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος χοροστάτησε στις ακολουθίες του 
Εσπερινού και της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Κυρία Θεοτόκο 
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σαρανταπόρου.».

Κεραμίδια στέγης Ιατρείου Νεράϊδας

Όπως φαίνεται καθαρά στην φωτογραφία, από την στέγη 
του Ιατρείου μας Νεράϊδας λείπουν πολλά κεραμίδια, τα οποία 
πρέπει τάχιστα να τοποθετηθούν. Η φωτογραφία διαψεύδει 
τον πρόεδρο της Κοινότητάς μας Νεράϊδας που στην Λαϊκή 
Συνέλευση στην πλατεία (14.8.17) επέμενε πως τα κεραμίδια 
μπήκαν. Η φωτογραφία βγήκε στις 15.8.17. Όλοι φωνάζουν πως 
τα κεραμίδια πρέπει τάχιστα να μπούν γιατί τα νερά κάνουν 
μεγάλη ζημιά στο κτήριο όπου ήδη έχει διαβρωθεί το τσιμέντο.

Λαογραφικό Μουσείο και Πνευματικό Κέντρο 
το Δημοτικό Σχολείο μας Νεράϊδας

Χορευτικό συγκρότημα  έχουμε πλέον  
στο χωριό μας την Νεράϊδα

Το όνειρο δεκαετιών, με 
το πλήρωμα του χρό-
νου, έγινε πράξη και το 

χωριό μας η Νεράϊδα έχει πλέ-
ον χορευτικό συγκρότημα. 
Όλοι νοιώθουμε μεγάλη χαρά 
και ικανοποίηση ευχαριστώ-
ντας θερμά κατ’ αρχήν τον 
χοροδιδάσκαλο Κώστα Φλώ-
ρο (σύζυγο της Ευαγγελίας 
Πλατσιούρη) και όλους τους 
χωριανούς μας (όλων των ηλι-
κιών) που συμμετέχουν. 

Φέτος, όπως και πέρυσι, για 
δέκα περίπου ημέρες, πριν τον 
15Αύγουστο, σχεδόν καθημερι-
νά, στην πλατεία αλλά και στο 
δημοτικό σχολείο της Νεράϊδας 
συγκεντρώνονταν και χόρευαν 
παραδοσιακούς χορούς, μικρά 
και μεγάλα παιδιά, νέοι και νέες 
ενήλικες από την Νεράϊδα αλλά 
και από το Σαραντάπορο. Η δι-
δασκαλία και η καθοδήγηση γι-
νόταν από τον χοροδιδάσκαλο, 
εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, 
αγαπητό χωριανό μας Κώστα 
Φλώρο, που είναι σύζυγος της 
Ευαγγελίας και γαμπρός της 
Ελευθερίας και του αείμνηστου 
Δημήτρη Πλατσιούρη. 

Στην εκδήλωση του Συλλό-
γου Αποδήμων Σαρανταπόρου, 
που έγινε στις 12.8.17 χόρεψαν 
με παραδοσιακές φορεσιές οι 

ενήλικες, νέοι και νέες, παρου-
σιάζοντας παραδοσιακούς χο-
ρούς από τη Θεσσαλία και τη 
Ρούμελη.

Στην εκδήλωση του Εξω-
ραϊστικού & Μορφωτικού Συλ-
λόγου μας Νεράϊδας, που έγινε 
στις 13.8.17 στην πλατεία μας, 
συμμετείχαν με παραδοσιακές 
ενδυμασίες 50 περίπου άτομα 
στους παραδοσιακούς χορούς. 
Τα μικρά παιδιά, πραγματοποί-
ησαν ένα αφιέρωμα στη ξενιτιά 
με θεατρικό μουσικοκινητικό 
δρώμενο, παραδοσιακά τρα-
γούδια – χορούς και κυριολε-
κτικά συγκίνησαν όλο τον κό-
σμο. Κατόπιν χόρεψαν ενήλικες, 

νέοι και νέες παρουσιάζοντας 
παραδοσιακούς χορούς από τα 
νησιά του Αιγαίου, Θεσσαλία 
και Ρούμελη. 

Κατά την διάρκεια της εκδή-
λωσης – χορού μας έγινε βρά-
βευση από τον Σύλλογό μας σε 
όλους τους συμμετέχοντες. 

Συγχαρητήρια κατ’ αρχήν 
στον χοροδιδάσκαλο Κώστα 
Φλώρο, σε όλους τους χωρια-
νούς που βοήθησαν, στους 
συμμετέχοντες στους χορούς, 
στους Συλλόγους Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου για τη στήριξη 
και πλαισίωση των εκδηλώσεών 
τους με τέτοιες όμορφες δρα-
στηριότητες.

Μέλη του χορευτικού συγκροτήματός μας. 

 Από την επίσκεψη του Μητροπολίτη μας στα Σαραντάπορα.

Τέλος Σεπτεμβρίου και τα κεραμίδια δεν μπήκαν ακόμα…!!!

Από την επίσκεψη του Μητροπολίτη μας στη Νεράϊδα.

Ο ΕΟΣΚ έβαλε πινακίδα στην 
πλατεία μας Νεράϊδας

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) 
τοποθέτησε την άνοιξη πινακίδα με χάρτη στην κεντρική πλατεία 
Νεράϊδας. Όπως 
φαίνεται και στη 
φ ω τ ο γ ρ α φ ί α 
ο χάρτης της 
π ι ν α κ ί δ α ς 
δείχνει την 
διαδρομή Ζ5, 
του μονοπατιού 
που ξεκινάει 
από το χωριό 
μας την Νεράϊδα, 
ανεβαίνει στην 
κορυφή της 
Μάρτσας (υψ. 
1687 μ.) και μετά 
κατεβαίνει στην Τριφύλλα, στο σταυροδρόμι – αυχένα όπου 
είναι και το Σπίτι του Διαβάτη. Το μονοπάτι αυτό έχει καθαριστεί, 
σηματοδοτηθεί και ενταχτεί στο Δίκτυο Μονοπατιών της 
περιοχής των Αγράφων.

Την Νεράϊδα επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης μας 
κ. κ. Τιμόθεος στις 16.7.17 
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Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού  
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Προχωρούν ικανοποι-
ητικά οι εργασίες για 
την ανακαίνιση του 

Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξι-
αρχών του χωριού μας. Αυτό 
το καλοκαίρι έγινε το ταβάνι, 
μπήκαν τα πλακάκια στο δά-
πεδο και οι πόρτες. 

Συγκεκριμένα στις αρχές 
Ιουλίου ο χωριανός μας Λά-
μπρος Αυγέρης έφερε με το 
φορτηγό του τα ξύλα για το τα-
βάνι σύμφωνα με τα μέτρα που 
ο ίδιος είχε πάρει πρίν μερικούς 
μήνες. Τα ξύλα κατέβασαν κάτω 
(7.7.17) ο Σπύρος Μπαλτής, 
που διέθεσε το αγροτικό του 
δωρεάν, μαζί με τον επίτροπο 
Βαγγέλη Θάνο. Τέλη Ιουλίου ο 
Γιώργος Μητσάκης με το συνερ-
γείο του άρχισε την τοποθέτησή 
τους στο ταβάνι που ολοκληρώ-
θηκε στις 3.8.17 και έγινε πολύ 
ωραίο. Ταυτόχρονα ο Γιώργος 
εκείνες τις μέρες έφτιαξε με ειδι-
κό καλούπι ρίχνοντας μπετό το 
κυκλικό σκαλί της Ωραίας Πύ-
λης. Το ταβάνι έγινε με μεγάλη 
Δωρεά (υλικά και εργασία) της 
αγαπητής χωριανής μας Βασι-
λικής Καστρίτση εις μνήμη του 

αείμνηστου Τρύφωνα. Την ευ-
χαριστούμε όλοι θερμά…!!! 

Στα μέσα Αυγούστου ήρθε 
εκεί ο πλακάς και έριξε στο δά-
πεδο την τσιμεντογωνία. Στα 
τέλη Αυγούστου ξαναήρθε και 
τοποθέτησε τα πλακάκια. Στα 
τέλη Σεπτεμβρίου τοποθετή-
θηκαν από τον αλουμινά και οι 
δύο πόρτες από μασίφ σίδερο 
οι οποίες είναι Δωρεά από αγα-
πητό χωριανό μας που δεν θέλει 
να αναφέρουμε το όνομά του. 
Τον ευχαριστούμε όμως όλοι 
θερμά…!!! Μαζί με τις πόρτες 
ο αλουμινάς έφερε και τοποθέ-
τησε και τις μαρμάρινες ποδιές 
των παραθύρων.

Με τα χρήματα που θα συ-
γκεντρωθούν στο εξής θα γίνει 
το τέμπλο. Ήδη χωριανή μας 
είπε πως θα διαθέσει με Δωρεά 
μεγάλο ποσό για το τέμπλο στη 
μνήμη των γονέων της. Την ευ-
χαριστούμε όλοι εκ των προτέ-
ρων...!!! 

Να συνεχίσουμε (όλοι όσοι 
μπορούμε) την οικονομική βο-
ήθειά μας ώστε να γίνει και το 
τέμπλο.

Η χωριανή μας Όλγα Κοντογιάννη 
πρωταγωνιστεί σε αγώνες στίβου

Η αγαπητή νεαρή χωριανή μας μαθήτρια Όλγα 
Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η , 
κόρη της Ντίνας 
και του Κώστα 
Κοντογιάννη και 
εγγονή της Όλγας 
και του Δημήτρη 
Κοντογιάννη εκ 
Σ α ρ α ν τ α π ό ρ ο υ , 
που διαμένει 
με τους γονείς 
της στην Αθήνα, 
π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ε ί 
σε αγώνες στίβου, 
όπου παίρνει 
μέρος, και όπως θα 
δούμε στη συνέχεια 
λαμβάνει πάντα 
την πρώτη θέση. 
Της λέμε μπράβο 
ευχόμενοι θερμά 
πάντα νίκες και πάντα ψηλότερα. 

Έλαβε μέρος στους παρακάτω αγώνες και πήρε την 
αντίστοιχη θέση: 

● Στις 23.4.17 στην Αθήνα: Θέση 3η στο Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Πεντάθλου. 

● Στις 7.5.17 στην Αθήνα – Αγ. Κοσμάς: Θέση 1η στο 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων Παγκορασίδων στα 
300 μέτρα.

● Στις 21.5.17 στην Αθήνα – Παλλήνη: Θέση 1η στους 
αγώνες (Αμεινίας ο Παλληνεύς) στα 400 μέτρα Κορασίδων.

● Στις 3.6.17 στην Αθήνα – Κυψέλη: Θέση 1η στους 
αγώνες (Παπαναστάσια) στα 600 μέτρα Παγκορασίδων.

● Στις 11.6.17 στο Αίγιο: Θέση 1η στους Αγώνες Αιγιάλεια 
στα 300 μέτρα. 

● Στις 15.7.2017 στην Χαλκίδα: Θέση 1η στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Παμπαίδων Παγκορασίδων στα 600 μέτρα. 
Αυτός ο αγώνας δηλ. το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε 
στη Χαλκίδα ήταν ο σημαντικότερος για την Όλγα γιατί βγήκε 
εκεί πρώτη σε όλη την Ελλάδα.

Το απόγευμα της Τρίτης 8 
Αυγούστου 2017 πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία 

για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
ο ποδοσφαιρικός αγώνας Νέων 
Νεράϊδας και Σαρανταπόρου.

Μπροστά σε πολλούς χω-
ριανούς, οι νεαροί έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό προσφέ-
ροντας πλούσιο θέαμα στο κοι-
νό με δυνατά μαρκαρίσματα και 
εντυπωσιακά γκόλ. Μετά από 
πολλές λοιπόν εναλλαγές στο 
σκόρ η ομάδα της Νεράϊδας 
ήταν αυτή που γεύτηκε την νίκη 
επικρατώντας με 5 – 3. Ανεξάρ-
τητα όμως από το αποτέλεσμα 
αξίζουν συγχαρητήρια και στις 
δύο ομάδες για την προσπάθεια 
που κατέβαλαν.

Εκτός του προαναφερομέ-
νου αγώνα είναι σημαντικό να 
σημειωθεί πως διεξήχθηκε και 
ποδοσφαιρικός αγώνας Νέων 
εναντίων Παλαιμάχων της Νε-
ράϊδας με μοναδική προσθήκη 
για τους Παλαιμάχους τον Λεω-
νίδα και Βαγγέλη Κοντογιάννη 
εκ Σαρανταπόρου. Ένα εξ’ ίσου 
εντυπωσιακό απόγευμα με πα-
ραγωγικό σκόρ (11 – 6 υπέρ 
των Νέων) άφησε άφωνο το 
κοινό των φιλάθλων. Οι «παλιοί» 
άφησαν για λίγο στην άκρη τα 
καφενεία και τις δουλειές τους, 
ανέβηκαν στο γήπεδο της Φτε-
ρόλακκας όπου κάνοντας κόλπα 
κέρδισαν τις εντυπώσεις. Από 
την άλλη μεριά οι νέοι εκμεταλ-
λεύτηκαν την αντοχή τους και το 
νεαρό της ηλικίας τους καταφέρ-
νοντας να έρθουν περισσότερες 

φορές στην εστία πετυχαίνοντας 
πολλά γκόλ. 

Κλείνοντας αυτό το κεφά-
λαιο του ποδοσφαίρου, αξίζουν 
και δημόσια τα συγχαρητήρια 
(όπως και πέρυσι) στα λιγοστά 
παιδιά που περιποιήθηκαν και 
καθάρισαν επί αρκετές ημέρες 
το γήπεδο και κυρίως τους Μο-
νάντερο Σπύρο (εγγονό του 
Πέτρου Μονάντερου) και Αρ-
γυρόπουλο Γιάννη (εγγονό της 
Αθηνάς και του Γιάννη Κόκκι-
νου), οι οποίοι μετέτρεψαν την 
Φτερόλακκα σε «Μαρακανά 
των Αγράφων». Ευελπισούμε οι 
αγώνες ποδοσφαίρου στη Φτε-
ρόλακκα να γίνουν θεσμός στο 
χωριό μας και το μεράκι αυτών 
των παιδιών για τον αθλητισμό 
να μεταφερθεί και στις επόμενες 
γενιές. 

Όσον αφορά τους σκόρερ 
και τους παίχτες του πρώτου 
αγώνα ακολουθούν αναλυτικά 
παρακάτω:

Ομάδα Νεράϊδας: Μπούτας 
Ευάγγελος, Φλώρος Χρήστος, 
Φλώρος Δημήτριος, Μονάντε-

ρος Σπύρος, Κυριακόπουλος 
Παναγιώτης, Σκλιάμης Θανάσης, 
Αργυρόπουλος Γιάννης και Κου-
σάνας Ηλίας.

Ομάδα Σαρανταπόρου: Θά-
νος Ηλίας, Θάνος Περικλής, Κο-
ντογιάννης Δημήτρης, Νάπας 
Περικλής, Κοντογιάννης Δη-
μήτρης, Βούλγαρης Βαγγέλης, 
Μπάρκας Σέφης, Σπανός Αλέ-
ξανδρος, Θεοχάρης Κώστας και 
Τσιτσιμπής Βασίλειος. 

Σκόρερ Νεράϊδας: Κουσάνας 
Ηλίας (2), Κυριακόπουλος Πανα-
γιώτης (1), Μονάντερος Σπύρος 
(1) και Σκλιάμης Θανάσης (1).

Σκόρερ Σαρανταπόρου: Θά-
νος Περικλής (1), Μπάρκας Σέ-
φης (1) και Αργυρόπουλος Γιάν-
νης (αυτογκόλ). 

Τέλος ευχαριστούμε την 
εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας Δολόπων» και κυρίως 
τον κ. Γιάννη Μπαλτή για την 
αποδοχή και δημοσίευση του 
κειμένου.

18.8.2017
Φλώρος Χρήστος.

Αγριογούρουνα κάνουν καταστροφές 

Τα αγριογούρουνα, που αυξήθηκαν σε απίστευτο βαθμό, 
κατέστρεψαν όλους τους κήπους που είχαμε εκτός του 
οικισμού του χωριού μας. Στην κυριολεξία δεν γλύτωσε 

κήπος εκτός ελαχίστων που ήταν καλά περιφραγμένοι με με-
ταλλικό πλέγμα. Όλοι οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση και φω-
νάζουν να παρθούν μέτρα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. 
Επιτέλους να παρθεί απόφαση ώστε να επιτρέπεται το κυνή-
γι αγριόχοιρου όλο το χρόνο μήπως και ελαττωθεί κάπως ο 
πληθυσμός τους. Εκτός των κήπων έσκαβαν στα χωράφια μας 
όπου υπήρχαν νερά χαλώντας τα αυλάκια και τις παλαίστρες 
ενώ αναποδογύριζαν μεγάλες πέτρες από «ζαμανικά» πεζού-
λια μην αφήνοντας λίθον επί λίθου. Εκτός αυτών υπάρχει με-
γάλος κίνδυνος δυστυχήματος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα 
καθώς από το σκάψιμό τους στις πλαγιές κυλάνε μεγάλες πέ-
τρες που έρχονται με φόρα στον επαρχιακό δρόμο. 

Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση…!!! Να παρθούν 
επειγόντως μέτρα…!!! 

Υλοτομία μεγάλη 
στην "Κοκκινό-
βρυση" φέτος
Υλοτομήθηκε φέτος όλο 

το δάσος με βελανιδιές της 
«Κοκκινόβρυσης», μετά από 
10 χρόνια που είχε ξαναγίνει 
αποψιλωτική υλοτομία. Φέ-
τος ξυλέμποροι έκοψαν όλη 
τη πλαγιά από τα «Μάρμαρα» 
μέχρι την «Κορομηλιά» και τα 
«Κονάκια» καθώς και όλη την 
πλαγιά από το «Χωράφι» και 
πέρα προς τα «Ζαγαριωτέϊκα». 
Όλο το καλοκαίρι κάθε μέρα 
μεγάλα φορτηγά των ξυλέ-
μπορων της Καρδίτσας κου-
βαλούσαν καυσόξυλα περνώ-
ντας μέσα από το χωριό μας. 

Δρόμος στου  
"Αδάμ" έρανος
Ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι 

διαδικασία να βελτιωθεί ο 
δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος – 
Κουκέϊκα, στη θέση «Αδάμ». Θα 
γίνει ένα Ζ μέσα στο χωράφι του 
αγαπητού μας Ζήση Κατσούλη 
έτσι ώστε να αποφύγουμε το 
ρέμα που πάντα χαλάει το δρόμο 
εκεί. Ήδη τέλη Αυγούστου 
ήρθαν εκεί και είδαν δίνοντας 
προσφορές άνθρωποι που έχουν 
τα κατάλληλα χωματουργικά 
μηχανήματα για να το φτιάξουν. 
Ίσως γίνει πάλι το τεχνικό στον 
υπάρχοντα δρόμο, αναλόγως τι 
θα είναι πιο κατάλληλο. Είμαστε 
ακόμα σε διαβούλευση. Εννοείται 
πως αυτό θα γίνει με έρανο και 
προσφορές χωριανών μας καθώς 
οι αρχές δεν ενεργούν ούτε 
ενδιαφέρονται. 

Τοπικοί αγώνες ποδοσφαίρου   
στο γήπεδο Νεράϊδας «Φτερόλακκα»

 Ο Ι. Ν. που η ανακαίνισή του προχωράει γρήγορα

ΚΑΡΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΏΝ

Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, 
Καρδίτσα

Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423 

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Μπαλτή Νατάσα – Μπαλτή Σοφία
Πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας 

Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα 
Τηλ.: 2441 0 29518

* Η Σοφία είναι σύζυγος και η Νατάσα κόρη του Δημήτρη Γ. Μπαλτή
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20 καλοκαίρια στη Νεράϊδα

Γυρίζοντας στην Αθήνα τον Σεπτέμβρη με ταλανίζει πάντα 
η ίδια σκέψη. Γιατί να μην μπορούμε να γυρίσουμε πίσω 
τον χρόνο και να τον σταματήσουμε εκεί; Όπου ο καθένας 
επιθυμεί. Εγώ προσωπικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό 

μου, πάντα όταν ερχόταν Σεπτέμβρης, ήθελα να γυρίσω πίσω τον 
χρόνο στον Αύγουστο, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το 
χωριό της μητέρας μου, το χωριό της καρδιάς μου. Τι είναι αυτό άραγε 
που μας κάνει να αγαπάμε την Νεράϊδα τόσο πολύ; Και χρησιμοποιώ 
πληθυντικό αριθμό γιατί είμαστε πολλοί. 

Δεν γνωρίζω, λοιπόν, αν την αγαπήσαμε διότι εκεί μας κρατούσαν 
οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας το καλοκαίρι ή αν επειδή εκεί κάναμε 
τις πιο γερές φιλίες στην εφηβεία ή αν ακόμη επειδή εκεί τρώμε ακόμη 
τώρα τα νοστιμότερα σουβλάκια. Ίσως είναι ένας συνδυασμός όλων. 
Σίγουρα όμως ξέρω ότι εκεί, όσο ακόμη ζούσαν οι γονείς της μητέρας 
μου, γνωρίσαμε τη φύση και κοντά σε αυτό και τα ζώα. Σε πολύ μικρή 
ηλικία, είχα την ευκαιρία να έχω ονομάσει όπως εγώ θέλω τη δική μου 
κατσίκα, να ανεβαίνω καθημερινά σε μουλάρι παρέα με τα ξαδέρφια 
μου, να αγωνιούμε να ξυπνήσουμε στις 6:00 για να προλάβουμε 
μαζί με τον παππού να αρμέξουμε τις γίδες και όχι να ξυπνήσουμε 
στις 6:00 για να δούμε παιδικά στην τηλεόραση. Εκεί είναι η αλήθεια 
ξεχνούσαμε ακόμη και το σχήμα της τηλεόρασης. Φτιάχναμε τον δικό 
μας κήπο και κουβαλούσαμε μπουκάλια νερό μέσα στον ήλιο, δεν μας 
ένοιαζε όμως γιατί το βράδυ θα ψήναμε ρόκες και όλα θα ήταν λίγο 
πιο ευχάριστα. Λατρεύαμε να παίρνουμε σκηνές, να ανεβαίνουμε στο 
βουνό και να δημιουργούμε ένα φανταστικό σπίτι μέχρι έως ότου να 
μας καταλάβει η μαμά και να μας μαλώσει να κατέβουμε γιατί πια 
νύχτωσε. Πίναμε τρεχούμενο νερό και τα ρούχα μας ήταν μονίμως 
σκονισμένα, δεν υπήρχαν εκεί ρούχα για αγόρια και κορίτσια. Και το 
πιο τέλειο; Λατρεύαμε να πηγαίνουμε τουαλέτα έξω από το σπίτι τη 
νύχτα με χειμωνιάτικες πυτζάμες 10 Αυγούστου και να κοιμόμαστε στο 
ίδιο δωμάτιο πέντε άτομα. 

Μέχρι που πήγαμε Γυμνάσιο και Λύκειο και μπορεί οι συνήθειες 
και το ημερήσιο πρόγραμμα να άλλαξαν, όμως ο Αύγουστος συνέχισε 
να μας βρίσκει στο ίδιο μέρος, στη Νεράϊδα. Σταμάτησε πια το πρωινό 
ξύπνημα και οι ύπνοι μας εκεί γίνανε οι αγαπημένοι μας. Κάπου 
εκεί ξεκίνησαν και οι εξορμήσεις μας άλλοτε στις κοντινές πλαγιές, 
άλλοτε στις κορυφές των γύρω βουνών και άλλοτε στο ποτάμι για 
μια παγωμένη βουτιά. Οργανωμένοι και μη ξεκινούσαμε τις βόλτες 
με αυτοσχέδιες μαγκούρες και με διαρκείς στάσεις για βατόμουρα, 
τα οποία αρνούμασταν να μοιραστούμε και τρώγαμε απευθείας. Η 
αγαπημένη μας ημέρα θα ήταν αυτή που θα κατηφορίζαμε για μπάνιο 
στο ποτάμι είτε με τους γονείς είτε ακόμη καλύτερα με φίλους που 
ξεπερνούσαν τα δέκα άτομα. Πολύ γέλιο, λίγο φαγητό, πολλές 

γρατσουνιές, πολλά καβουράκια και άφθονο παγωμένο νερό αρκούσαν 
για να καθιερωθεί κάθε χρόνο μια μαζική βόλτα στο ποτάμι με τα 
πόδια για μπάνιο. Αποτελεί ακόμη και σήμερα κάτι σαν ιεροτελεστία 
και δακτυλοδεικτούμενος όποιος έρθει στο χωριό και δεν βρέξει έστω 
τα πόδια του στο ποτάμι. Κάθε βράδυ μας έβρισκε χοντρά ντυμένους 
φορώντας τις ζακέτες των αγοριών της παρέας να τρώμε σουβλάκια 
στην πλατεία και έπειτα για να χωνέψουμε να παίζουμε κρυφτό. 
Όταν πια έφταναν μεσάνυχτα ξεκινούσαν οι βόλτες στο «Σταυρό», 
και παράλληλα οι τρομακτικές ιστορίες, υπό το φως μόνο χιλιάδων 
αστεριών και του φεγγαριού. Εδώ θα ομολογήσω πως από αυτό το 
σημείο έχω κάνει τις πιο όμορφες ευχές όταν τα αστέρια πέφτανε. 
Βόλτες σε όλο το χωριό με βασικά σημεία για στάση και κουβέντα 
την πλατεία, την παιδική χαρά, την «Παπαδόβρυση», τις μπασκέτες, τη 
ράχη. Φυσικά από έναν τέτοιον Αύγουστο δε θα μπορούσε να λείπει ο 
γνωστός καλοκαιρινός έρωτας. Εκεί μας βρήκαν, λοιπόν, και τα πρώτα 
χτυποκάρδια και τα πρώτα φλερτ που μας κάνανε να ελπίζουμε ότι 
δε θα έρθει χειμώνας ποτέ. Λίγο τα αστέρια, λίγο το κρύο και λίγο το 
πράσινο μας έκαναν να ξεχάσουμε για μια στιγμή σχολεία, εξετάσεις, 
ηλικίες και να ερωτευτούμε. Και πάντα η Νεράϊδα θα είναι το μέρος 
για το οποίο με λαχτάρα θα μιλάμε στους επόμενους έρωτες. 

Και να που τελειώσαμε το σχολείο, περάσαμε στις σχολές μας 
και τα καλοκαίρια μας πια ως ενήλικες γέμισαν με ταξίδια σε νησιά. 
Η σκέψη μας όμως συνέχισε να ταξιδεύει στο βουνό, για αυτό και ο 
Αύγουστος συνέχισε να μας βρίσκει στη Νεράϊδα. Καταργήθηκε πια 
το πρωινό και πηγαίναμε κατευθείαν για μεσημεριανό φαγητό μιας 
και ξυπνούσαμε μεσημέρι. Κι αυτό γιατί; Γιατί πια τα βράδια μας 
κατέληγαν όλα σε όμορφα ξημερώματα χορεύοντας στο θρυλικό μπαρ 
«Saray». Από τσιφτετέλια και ζεϊμπέκικο μέχρι δημοτικά, νησιώτικα, 
καθώς και λάτιν. Όλες οι μουσικές και όλος ο κόσμος να δένονται 
με τον πιο αληθινό τρόπο. Εκεί ανακάλυψα ότι όλοι έχουν την 
ικανότητα να χορεύουν. Ως ενήλικες πια δώσαμε, επίσης, αξία στην 
παράδοση και το θεσμό του πανηγυριού που ενεργά συμμετέχουμε 
χορεύοντας στο Σύλλογο «Καλλίχορος» του Κ. Φλώρου. Κι όμως, σε 
ένα τόσο μικρό μέρος υπάρχουν ευτυχώς μεγάλες ιδέες και καρδιές 
που οργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες και εμπνέουν μικρούς 
και μεγάλους, ντόπιους και μη, να συμμετέχουν και να κάνουν τη 
Νεράϊδα να βγάζει φτερά και να πετάει. Δεκαπενταύγουστος, κρασί, 
χορός, φίλοι που ανταμώνουμε και κάπως έτσι ο Αύγουστος γίνεται ο 
αγαπημένος μήνας. 

Τι κι αν έγινα είκοσι λοιπόν; Τι κι αν ζω μακριά; Τι κι αν ο 
Σεπτέμβρης είναι δύσκολος όταν έχεις αυτές τις αναμνήσεις; Είμαι 
περήφανη που κάθε δεκαπενταύγουστος με βρίσκει να χορεύω εκεί 
και τυχερή που το χειμώνα στους δρόμους της Αθήνας κουβαλώ τις πιο 
όμορφες, πράσινες εικόνες.

Φωτεινή Ταξιάρχη

Το χωριό μας η Νεράϊδα 

Εδώ και χρόνια οι χωριανοί 
μας έλεγαν συνέχεια πως 
πρέπει να πάρουμε μια 

πρωτοβουλία ώστε να μπούν και-
νούργια σανίδια στο δάπεδο του 
γεφυριού «Τσιροπλάκι», καθώς τα 
παλιά είχαν φθαρεί και με δυσκο-
λία μπορούσε άνθρωπος να περά-
σει. Το ζήτημα τέθηκε πιο έντονα 
μετά την θεομηνία της 1.2.15 που 
ο Μέγδοβας πήρε το Γεφύρι Σω-
τήρος κι έτσι το μόνο γεφύρι που 
μας έμεινε ήταν το Τσιροπλάκι.

Τον Αύγουστο του 2015 κατέ-
βηκαν κάτω τρείς χωριανοί μας (ο 
Γιώργος Καφαντάρης ο Νίκος Κα-
τσούλης «της Αγαπούλας» και ο 

Γιάννης Μπαλτής) και μέτρησαν 
ώστε να δούμε πόσα ξύλα χρειά-
ζονταν. Είδαν λοιπόν πως το μή-
κος ήταν 12 μ. και το πλάτος 2 μ. 
και ήθελε 90 σανίδια. Το φθινόπω-
ρο εντοπίστηκαν (από τον Σπύρο 
Μπαλτή, τον Μπάμπη Ζήση και 
τον παπα-Σωτήρη) οι βελανιδιές 
που έπρεπε να κοπούν, δόθηκε η 
άδεια από τον δασικό της περιο-
χής μας να κοπούν και το χειμώνα 
ο Σπύρος έκοψε στο δάσος του 
Μοναστηριού μας τα δέντρα και 
τα έφτιαξε περίπου 15 κούτσου-
ρα. Τα κούτσουρα αυτά πήγε και 
τράβηξε τον Μάρτιο του 2016 με 
το γερανό του ο Μπάμπης Ζήσης, 
τα έφερε στο χωριό και τα έβγαλε 
σανίδια χοντρά στην κορδέλα του. 
Τονίζουμε πως όλα έγιναν με εθε-
λοντική προσωπική εργασία εντε-
λώς αφιλοκερδώς και κανένας δεν 
πήρε αμοιβή ούτε ένα ευρώ, γι’ 
αυτό και όλοι τους ευχαριστούμε 
και μέσα από την εφημερίδα μας 
θερμά…!!!

Τον Αύγουστο του 2016 φω-
νάξαμε από το μεγάφωνο να πάμε 
μια μέρα κάτω τα έτοιμα σανίδια 
και να καθαρίσουμε το παραδοσι-
ακό μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό. 
Η συμμετοχή των χωριανών μας 
δυστυχώς ήταν πολύ μικρή καθώς 
αυτοί που κατέβηκαν ήταν μετρη-
μένοι στα δάκτυλα. Κατέβηκε ο 
Διονύσης Άμασης, ο Βασίλης της 
Ταξιαρχίας, ο Λουκάς Ντερέκας, 
ο Γιώργιος Β. Καραμέτος, ο Κώ-
στας Η. Κουσάνας και ο Λάμπρος 
Βούλγαρης και κατέβασαν από 2 
σανίδια έκαστος. Ενώ ο Γιώργος 
Η. Κουσάνας, ο Γιάννης Μπαλτής 
και ο Κώστας Δ. Μακρής ασχο-
λήθηκαν εκείνη την ημέρα με 
τον καθαρισμό και την επισκευή 
του μονοπατιού. Καθώς και σε 
δεύτερη προσπάθεια εκείνο το 
καλοκαίρι δεν κατέστη δυνατό 
να μεταφερθούν στο ποτάμι τα 
σανίδια, τα οποία ήδη είχαμε με-
ταφέρει όλα με το αγροτικό του 

Κώστα Δ. Μακρή (αφιλοκερδώς) 
στο Διασελάκι, αναγκαστήκαμε 
να αναθέσουμε στον αλβανό του 
Μονάντερου να τα πάει κάτω με 
τα χέρια του, τον οποίο πλήρω-
σε χωριανός μας από την τσέπη 
του και τον ευχαριστούμε όλοι 
θερμά…!!! Έτσι λοιπόν από τον 
Αύγουστο του 2016 όλα τα σα-
νίδια ήταν σωριασμένα πάνω στο 
τσιμεντένιο κομμάτι του γεφυριού 
Τσιροπλάκι έτοιμα να τοποθετη-
θούν. 

Φέτος στο πανηγύρι του Σω-
τήρος, μετά το Ύψωμα, αποφασί-
σαμε εκεί σε ανοιχτή συζήτηση, 
την αμέσως επόμενη μέρα (την 

Δευτέρα 7.8.17) να πάμε όλοι 
κάτω να τοποθετήσουμε τα σα-
νίδια και όλοι είπαν θα έρθουμε. 
Το απόγευμα της Κυριακής φω-
νάξαμε και από το μεγάφωνο πως 
την επόμενη μέρα θα πάμε για το 
γεφύρι.

Την Δευτέρα λοιπόν 7.8.17 
στις 6 το πρωί ο Γιάννης Μπαλ-
τής με τον Γιώργο Μητσάκη 
φόρτωσαν στο αγροτικό του την 
γεννήτριά του, τα μπλάκεντέκερ 
του και όλα τα απαιτούμενα εργα-

λεία, (μια καρότσα εργαλεία) και 
τα πήγαν στο Διασελάκι. Από εκεί 
πήραν στα χέρια τους την γεννή-
τρια και στην πλάτη τους όσα ερ-
γαλεία μπορούσαν να σηκώσουν 
και τα πήγαν στο ποτάμι. Ο Γιάν-
νης ανέβηκε πάλι και πήρε και τα 
υπόλοιπα εργαλεία. Στο ποτάμι 
βρήκαν τον Λουκά Ντερέκα που 
είχε πάει πρίν από αυτούς. Σε λίγο 
ήρθε και ο Γιώργος Καφαντάρης 
και άρχισαν οι τέσσερις αυτοί να 
ξηλώνουν τα παλιά σανίδια και να 
τοποθετούν τα νέα τρυπώντας τα 
καθώς δεν περνούσε βελόνα στα 
χοντρά δρύινα σανίδια. Στις τρύ-
πες που γίνονταν με το μπλάκε-
ντέκερ βιδώνονταν μεγάλα στρι-
φόνια. Κάποια στιγμή, και ενώ οι 
ώρες πέρναγαν και δεν φαίνονταν 

κανένας χωριανός, έσπασε ένας 
τροχός που κόβαμε τις παλιές 
σκουριασμένες βίδες. Καθώς δεν 
είχαμε άλλο πήραμε στο κινητό 
3 χωριανούς μας μήπως έρθουν 
κάτω να μας φέρουν (περνώντας 
από το σπίτι του Καφαντάρη) ένα 
άλλο δισκάκι. Δεν απάντησε κα-
νένας ούτε μας πήρε κανένας μό-
λις είδε την κλήση. Συνεχίσαμε τα 
4 άτομα μέχρι τις 3 το απόγευμα 
που ολοκληρώσαμε την τοποθέ-
τηση όλων των σανιδιών. 

Υπέφεραν στην κυριολεξία 
να ανεβάσουν την γεννήτρια και 
τα άλλα εργαλεία απ’ το ποτάμι 
στο Διασελάκι μέσα στην μεγάλη 
ζέστη και την μεγάλη κούραση 
που ήδη είχαν. Και έλεγαν μεταξύ 
τους… έστω 2 άτομα να κατέβαι-
ναν ακόμα… πόσο θα βοηθούσαν 
στο κουβάλημα των εργαλείων… 
αλλά δεν κατέβηκε κανένας… 
μόνο ο παπα-Σωτήρης βλέποντας 
να περνάει η ώρα και να μην γυ-
ρίζουμε, πήρε ένα παγούρι κρύο 
νερό και δυο λουκούμια και μας 
βρήκε την ώρα που πλησιάζαμε 
στο Διασελάκι. 

Να ευχαριστήσουμε δημοσίως 
θερμά και μέσα από την εφημερί-
δα μας τους 4 χωριανούς μας που 
ολοκλήρωσαν αυτό το έργο. Τον 
Γιάννη, τον Λουκά, περισσότερο 
τον Γιώργο Καφαντάρη που έφερε 
κάτω αρκετά εργαλεία, αλλά πε-
ρισσότερο όλων τον Γιώργο Μη-
τσάκη που ο άνθρωπος εκτός της 
πολλής κούρασης που πέρασε εκεί 
και το πλήθος των εργαλείων που 
εντελώς αφιλοκερδώς έβαλε, και 
το αγροτικό του, αναγκάστηκε να 
ανεβάσει καταμεσήμερο και την 
βαριά γεννήτρια μαζί με το Γιάννη 
και τους πόναγε η μέση για μέρες.

Όσο για το γιατί δεν κατέβη-
καν νέοι χωριανοί μας να βοηθή-
σουν… φήμη που κυκλοφόρησε 

τις επόμενες μέρες στα μαγαζιά, 
έκανε λόγο πως δεν κατέβηκε κα-
νένας να βοηθήσει γιατί η ηγεσία 
επιχορηγούμενης διασπαστικής 
κίνησης, για την απαξίωση και δι-
άλυση του Συλλόγου μας και της 
Εφημερίδας μας, πήρε απόφαση 
να μην κατέβει κανένας στο «Τσι-
ροπλάκι»… αν αληθεύει λέμε κρί-
μα που κάποιοι σκέπτονται έτσι… 

Η ουσία όμως είναι πως το γε-
φύρι μας «Τσιροπλάκι» έγινε και 
τα χοντρά δέντρινα σανίδια που 
στέρεα μπήκαν θα αντέξουν για 
πάνω από 100 χρόνια…!!!

Μπράβο στους προαναφερό-
μενους χωριανούς μας που βοήθη-
σαν απ’ την αρχή μέχρι το τέλος 
της επισκευής του γεφυριού μας 
«Τσιροπλάκι»…!!! 

Το γεφύρι μας «Τσιροπλάκι» μετά τις 7.8.17

Το γεφύρι μας «Τσιροπλάκι» πρίν τις 7.8.17…

Έγινε το γεφύρι "Τσιροπλάκι"
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Πολλοί χωριανοί 
μας (που 

δυστυχώς έφυγαν απ’ 
τη ζωή) πελεκούσαν 
το ξύλο δίνοντάς 
του ωραία σχήματα 
ιδίως φτιάχνοντας 
γκλίτσες. Συνεχιστής 
αυτής της παράδοσης 
είναι ο αγαπητός 
χωριανός μας Ρούλης 
(Νεκτάριος) Λυρίτσης 
που διαμένει μόνιμα 
στις Θερμοπύλες. 
Όπως φαίνεται και 
στη φωτογραφία φτιάχνει με τα χέρια του περίτεχνες γκλίτσες 
αλλά και άλλα ξύλινα είδη δώρων. Στοιχεία επικοινωνίας: 
Νεκτάριος Λυρίτσης Τηλ: 697 420 7865  
Email: nekliritsis@gmail.com 
Σελίδα στο Facebook: Παραδοσιακή Ξυλογλυπτική Τέχνη

Η Αμαλία έφυγε από κοντά 
μας την 18η Μαΐου. Ετών 
92. Ήταν κόρη του Κων-

σταντίνου Νάπα. Το πρώτο παιδί 
του Κωνσταντίνου Νάπα, αδελφή 
του Γεώργιου και της Χρυσούλας. 
Ήταν παντρεμένη στον Κλειτσό 
με τον Κώστα Π. Τσιρίγκα. 

Είχαν ένα σπιτάκι μικρό στους 
Μουσκιάδες, ενώ το μεγάλο 
σπίτι στην εξοχή, στις Μαρίνες 
ήταν μισοκαμμένο. Εκεί ζούσε 
και το ζευγάρι με λίγα πράματα 
και κήπια. Σιγά-σιγά έκτισαν 
και καινούργιο σπίτι και μάλιστα διώροφο και 
ζούσαν εκεί στην εξοχή. Απέκτησαν και τρία 
παιδιά, την Φωτεινή, τον Φώτη και τον Παύλο. 
Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο στον Κάλανο, μια 
ώρα περίπου μακριά, με κρύα, χιόνια και λάσπες. 
Παιδεύονταν πολύ. Μεγάλωσαν τα παιδιά με τη 
δουλειά τους και με τα λίγα πράματα. 

Τα πούλησαν και αγόρασαν οικόπεδο στη 
Λαμία, στη Ροδίτσα. Σιγά-σιγά – ο Κώστας ήταν 
χτίστης - έφτιαξαν σπίτι και μάλιστα διώροφο. Η 
Αμαλία παντού μπροστά με τον Κώστα, βέβαια 
με αγάπη και πάντα με τον καλό λόγο με τις 
γειτονιές και με όλον τον κόσμο. Παντρέψανε τη 
Φωτεινή στο Καινούργιο με τον Βάϊο τον Βάγια. 
Πάντρεψαν και τα παιδιά τους, πήραν καλές 
νύφες. Τα παιδιά της έχουν από τέσσερα μικρά 
και τρία η Φωτεινή και χαίρονταν για όλα τα 
παιδιά της. Είναι ψάλτες και τα δυο παιδιά της 
και τρία εγγόνια ακόμη ψέλνουν σε διάφορες 
εκκλησίες. Και ένας της Φωτεινής, παπάς στο 
Μώλο. Για όλα αυτά ήταν πολύ ευχαριστημένη 

και τα αγαπούσε πολύ. Είχε έντεκα 
εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα, 
τα παιδιά του παπά. 

Η υγεία της δεν πήγαινε καλά 
τον τελευταίο καιρό, πήγαιναν 
από γιατρό σε γιατρό και την 
φρόντιζαν όλοι, Κώστας, παιδιά, 
νύφες, κόρη, εγγόνια. Έκανε 
εγχειρίσεις και στα δυο της πόδια. 
Ήταν πολύ ευχαριστημένη και 
όλους τους ευχαριστούσε πάντα 
με χαμόγελο. Τελικά, δεν άντεξε 
και στις 18 Μαΐου έφυγε.

Θα σε θυμόμαστε πάντα γιατί 
ήσουνα καλός άνθρωπος, εργατική, νοικοκυρά, 
φιλότιμη, φιλόξενη, πάντα με το χαμόγελο 
και τον καλό τον λόγο. Έζησες, αγωνίστηκες, 
προσέφερες και τώρα αναπαύεσαι. Ελαφρύ το 
χώμα της Λαμιακής γης. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Ο αδελφός σου Γιώργος.

Γεώργιος  Κωνσταντίνου Νάπας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Έφυγε ξαφνικά και πολύ 
νωρίς από κοντά μας ο 
αγαπητός χωριανός μας 

Βασίλης Ζήσης, στις αρχές Ιου-
νίου στην Καρδίτσα και σε ηλι-
κία μόλις 62 ετών.

Πατέρας του ο αείμνηστος 
Χρήστος Ζήσης και μητέρα 
του η επίσης αείμνηστη Άννα 
το γένος Μητσογιάννη από το 
Νεοχώρι της Λίμνης Πλαστή-
ρα. 

Παππούς του ο Νίκος Ζή-
σης, ο θρυλικός «Βασιλονί-
κος», γενάρχης του ομώνυμου 
κλάδου των «Βασιλονικαίων», 
του γενεαλογικού δέντρου 
των Ζησαίων του χωριού μας. 
Αυτός αγόρασε από Θωμαίους 
το σημερινό σπίτι όπου μένει 
η Βασιλικούλα με τα παιδιά 
της Γιάννη και Ηλία, και με την 
σύζυγό του Λενιώ (που ήταν 
κόρη του θρυλικού παπα-Δη-
μήτρη Χαλάτση) απέκτησε εκεί 
μεγάλη οικογένεια. Είχε παιδιά 
την Πασιώ, την Ευρυδίκη, την 
Βασιλική, τον Γιώργο, τον Θε-
όδωρο, τον Δημήτριο και τον 
Χρήστο. Ο Χρήστος μετά τον 
εμφύλιο πήγε στην Καρδίτσα 
όπου έγινε τραπεζικός υπάλ-
ληλος. Για την ιστορία να ανα-
φέρουμε πως την θέση αυτή 
στην τράπεζα ο τότε πολιτικός 
Καφρίτσας την προόριζε για 
τον Γιάννη Ζήση (πατέρα της 
Σοφίας, Ανθούλας και δάσκα-
λου Κώστα Ζήση) αλλά σκο-
τώθηκε κι αυτός στον εμφύλιο 
μαζί με το μισό χωριό μας, κι 
έβαλε εκεί το Χρήστο που έζη-
σε καθώς τότε σκοτώθηκε και 
ο αδελφός του Θεόδωρος και 
ο πατέρας του Νίκος.

Ο Χρήστος με τη σύζυγό 
του Άννα απέκτησαν 4 αγό-
ρια, τον Λευτέρη, τον Ηλία, τον 
Νίκο και τον Βασίλη.

Ο Βασίλης με την σύζυγό 
του Χριστίνα απέκτησαν 2 παι-
διά, την Άννα που είναι γιατρός 

παιδίατρος και τον Παναγιώτη 
που είναι στρατιωτικός. Ζού-
σαν στην Καρδίτσα όπου ο 
Βασίλης ήταν καθηγητής Μα-
θηματικός και έφτασε μέχρι 
Λυκειάρχης στο τρίτο Λύκειο 
Καρδίτσας. Να αναφέρουμε 
για τους νεότερους πως τον 
Βασίλη βάπτισε ο μακαρίτης 
παπα-Βάϊος Μπαλτής, ήταν νο-
νός του.

Καλός άνθρωπος, επιστή-
μονας, καθηγητής αλλά δυ-
στυχώς αρρώστησε και έφυγε 
πολύ νωρίς από κοντά μας.

Αιωνία η μνήμη σου αγα-
πητέ χωριανέ μας Βασίλη.

Ελαφρύ το χώμα της Καρ-
δίτσας όπου αναπαύεσαι.

Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Οι χωριανοί σου

Βασίλειος Χρ. Ζήσης Αμαλία Νάπα – Τσιρίγκα

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

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

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

Ο Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός Βασίλης Ελευθερίου είναι γιός (του 
συζύγου της Ρίτας Χρ. Δήμου), του αγαπητού μας Βάϊου Ελευθερίου, που 
είναι διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του δήμου μας Καρδίτσας και βοηθάει 
με κάθε τρόπο το χωριό μας. Τηλέφωνα: κιν. 697 33 10 869,  σταθ. 2441 0 
21317, Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα. 

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 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 

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

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). 

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

Αθανάσιος Γ. Μπελίτσας
Γραφείο Τελετών & αποτεφρώσεις 

Αναλαμβάνουμε 
Τελετές - Μνημόσυνα – Στολισμούς καθώς και την μετα-

φορά 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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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» 

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 Ω Σ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107 
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107 

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

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

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!

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.

Όλοι ζητάνε να ξαναγίνει  
το γεφύρι Σωτήρος

Το χρησιμότατο 
για πεζούς γεφύ-
ρι μας Σωτήρος, 

που το πήρε ο Μέγδο-
βας με τη θεομηνία 
της 1.2.15, πρέπει με 
κάποιο τρόπο οπωσ-
δήποτε να ξαναγίνει. 
Πάνω σε αυτό περ-
νούσαμε αιωνίως να 
πάμε στο Στεφάνι, στο εξω-
κλήσι Σωτήρος, στα Κουκέϊκα, 
στο Καροπλέσι κι αλλού. Όλοι 
ζητάνε από τους αρμοδίους να φροντίσουν να ξαναγίνει, αλλιώς 
να πάρουμε πρωτοβουλία μόνοι μας να το ξαναφτιάξουμε.

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;

Σωτήρος γεφύρι αυτοσχέδιο 

Αυτοσχέδιο πρόχειρο 
γεφύρι αναγκάστη-
καν να κάνουν φέτος 

χωριανοί μας στη θέση «Πό-
ρος Σωτήρος», την παραμο-
νή του πανηγυριού ώστε να 
μπορέσουν να περάσουν οι 
πεζοί προσκυνητές και να μην 
αναγκαστούν να ξυποληθούν 
για να περάσουν πρωί – πρωί 
τον Μέγδοβα. Είναι αυτό της 
φωτογραφίας και το έφτιαξαν 
γυρίζοντας από τον εσπερινό, 
στις 5.8.17 το απόγευμα, ο 
επίτροπος Βαγγέλης, ο παπα-
Σωτήρης και ο αδελφός του 
Γιάννης. Φυσικά με την πρώ-
τη κατεβασιά θα χαλάσει αλλά την δουλειά του την έκανε εκείνη 
την ημέρα. Επιτακτική είναι η ανάγκη να ξαναγίνει το γεφύρι 
Σωτήρος για πεζούς. Εάν δεν μπορούν να το ξαναφτιάξουν οι 
αρχές, να πάρουμε πρωτοβουλία να το φτιάξουμε μόνοι μας με 
εθελοντική προσωπική εργασία.  

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 προ-
σοχή και πάντα μέσα στον 
κάδο.
● Δεν πετάμε ποτέ και τί-
ποτα στα ρέματα του χω-
ριού. Οτιδήποτε έχουμε 
για πέταμα τα βγάζουμε 
στο δρόμο για να τα πά-
ρουν.
● Να διατηρούμε καθαρό 
το Νεκροταφείο. Δεν πε-
τάμε τα άδεια πλαστικά 
μπουκάλια από λάδι στο 
χώρο αλλά μέσα στο βαρέ-
λι για να καούν. Στις εκτα-
φές να αφήνουμε το χώρο 
όπως τον βρήκαμε χωρίς 
σκουπίδια.
● Να χρησιμοποιούμε το 
καρτοτηλέφωνο στην 
πλατεία τακτικά για να 
διατηρηθεί αλλιώς θα το 
πάρουν.
● Να προσέχουμε τα φρε-
άτια των ομβρίων.  Να 
διατηρούμε τις σκάρες 
καθαρές ώστε να πέφτουν 
μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις μας για 
Καρδίτσα να προτιμάμε το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αν 
θέλουμε να διατηρηθούν 
τα δρομολόγια πρέπει να 
ανεβαινοκατεβαίνουμε 
στην Καρδίτσα με το λε-
ωφορείο του ΚΤΕΛ και 
μόνο μ’ αυτό!
Τα παραπάνω αφορούν 
όλους τους οικισμούς μας.

Δρόμος Νεράϊδα – ποτάμι - 
Σωτήρος – Κουκέϊκα

Ο χρησιμότατος δρόμος Νεράϊδα – ποτάμι - Σωτήρος – 
Κουκέϊκα, που είναι ο πιο σύντομος για το Καροπλέσι, 
πρέπει με κάποιο τρόπο οπωσδήποτε να βελτιωθεί. Να 
ξαναγίνουν τα χαλασμένα τεχνικά του, να φύγουν έξω 
τα όμβρια, να πέσει χαλίκι στα νεροφαγώματα, ώστε 
να μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε όταν το επιτρέπει 
ο Μέγδοβας. Όλοι ζητάνε από τους αρμοδίους να 
φροντίσουν για την βελτίωσή του, αλλιώς να πάρουμε 
πρωτοβουλία μόνοι μας να τον βελτιώσουμε με έρανο.

Εξηγήσεις από το ταχυδρομείο 
 της περιοχής σας

για τη μη λήψη της εφημερίδας 
Παράπονα κάνουν πολλοί συνδρομητές μας που ενώ πλήρωσαν 
τη συνδρομή τους δεν λαβαίνουν εφημερίδα. Πρόβλημα 
υπάρχει σε πολλές περιοχές της Αθήνας (Βύρωνα, Παγκράτι, 
Κηφισιά, Κορωπί κ.λ.π.) αλλά και σε άλλες πόλεις (Θεσ/νίκη, 
Λάρισα, Σέρρες κ.λ.π.). 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. Είναι καθαρά θέμα διανομής στα κατά 
τόπους πρακτορεία. Χρυσοπληρώνουμε την κάθε εφημερίδα 
και απαιτούμε αυτή να πηγαίνει στον παραλήπτη της. Όταν 
δεν λαβαίνετε την εφημερίδα να κάνετε παράπονα στο 
ταχυδρομείο της περιοχής σας.

Δρόμοι προς Μοναστήρι & προς 
Νεκροταφείο Νεράϊδας

Oλοι 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...!!!

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 5 NOEMΒΡΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση 
παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 5 Νοεμβρίου. 
Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας μας το δίνετε 
και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα 
έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα 
καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας 
θα κυκλοφορήσει πρίν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το χρησιμότατο για πεζούς γεφύρι 
μας Σωτήρος όπως ήταν μέχρι την 

1.2.2015…


