
Ο δρόμος  Νεράϊδας - Καρπενησίου 

Ο ι εργασίες ολοκλήρωσης της ασφαλτόστρω-

σης του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα προ-

χωρούν με εντατικούς ρυθμούς και πιστεύουμε πως 

όταν θα διαβάζετε αυτό το φύλλο το έργο  θα έχει 

ολοκληρωθεί. 

Η ιστορία ενός σχολείου 

Τ ο Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας, άφησε πίσω 
τις φωνές των παιδιών του, στο παρελθόν 

και προχώρησε στο μέλλον του ως Λαογραφικό 
Μουσείο και Βιβλιοθήκη. Το όνειρο και η αγάπη 
δύο γυναικών, της Φρόσως και της Μαίρης Μπα-
κόλα και η τιμή που όφειλαν στον πατέρα τους, 
δάσκαλο του σχολείου δημιούργησε το σημερινό 
λαμπρό  κόσμημα του χωριού μας –Λαογραφικό 
Μουσείο και Βιβλιοθήκη, τα οποία εγκαινιάστηκαν 
φέτος στις 8 Αυγούστου  2021 από τον δήμαρχο 
Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο 

Ο Δήμαρχος εγκαινιάζοντας το χώρο συνεχάρη 
τις αδελφές Μπακόλα για την σημαντική προσφο-
ρά τους και ευχήθηκε η ενέργεια τους να βρει και 
άλλους μιμητές, έκανε λόγω για μια αξιέπαινη 
ενέργεια που έχει πολλαπλά οφέλη. Δημιουργεί 
ένα χώρο ενδιαφέροντος και επισκεψιμότητας 
στην περιοχή, ένα χώρο αναφοράς στη λαϊκή 
παράδοση, ένα χώρο μάθησης και διάσωσης των 
παραδόσεων μας, ο οποίος θα αποτελέσει παρα-
καταθήκη για τις νέες γενιές. 

Επίσης συνεχάρη τον πρόεδρο του χωριού για 
την αξιόλογη δουλειά που γίνεται στην περιοχή 
του και για τις ενέργειες που έκανε για την ολο-
κλήρωση του μουσείου καθώς και όλους όσοι 

συνέβαλαν με κάθε τρόπο στο να δημιουργηθεί ο 
εν λόγω χώρος. 

Παρόντες μεταξύ άλλων στα εγκαίνια ήταν οι 
αντιδήμαρχοι Σπύρος Κουρτεσιώτης και Ηλίας 
Σχορετσιανίτης, ο πρόεδρο της ΤΚ Λάμπρος Γά-
κης, η Δημ. Σύμβουλος Γεωργία Ζήση- Λιάππη, ο 
Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδί-
τσας κ. Β. Ελευθερίου, η κ. Φένια Λέκκα υπεύθυ-
νη του Λαογραφικού Μουσείου Καρδίτσας, η κ. 
Ελπινίκη Αγγελίνα προϊσταμένη των ΓΑΚ και σύσ-
σωμη η τοπική κοινωνία 

Συνέχεια στη σελ. 2 

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑ «ΡΟΓΚΑΚΙΑ» 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

 

Ε κδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθη-
κε στις 9 Αυγούστου στα βάθρα της γέφυ-

ρας στα «Ρογκάκια» από κατοίκους της Νεράι-
δας και του Καροπλεσίου απαιτώντας να βρε-
θεί άμεσα λύση ούτως ώστε να ολοκληρωθεί 
το έργο. 

Ας τονίσουμε ξανά πως το έργο ξεκίνησε με 
την κατασκευή των τσιμεντένιων βάθρων πριν 
12 περίπου χρόνια. Έγινε η μεταφορά της γέ-
φυρας από τον «Άσπρο» η οποία αφέθηκε στο 
έλεος της φύσης. Τον τελευταίο χρόνο ακού-
σθηκε ότι το έργο θα γίνει και στη συνέχεια ότι 
το έργο δεν είναι στις προτεραιότητες της Πε-
ριφέρειας, 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) 

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

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

Ο σύλ�ογος κ�ι η εφη-
με��δα μας εύχοντ�ι 

στους αναγ�ώστες κ�ι 
συγχωρια�ούς μας  

Καλό Φθ"�όπωρο  

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

Α 
ρκετά σημαντικό και ενη-
μερωτικό το σχετικό άρθρο 
του συντοπίτη μας Υπουρ-

γού Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα 
για το οικογενειακό Δίκαιο.  

κ. Υπουργέ, εγώ ως αναγνώ-
στης αλλά και μισός Νεραϊδιώτης 
θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που 
δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά πι-
στεύω και πολλούς άλλους ανθρώ-
πους και ασφαλώς είναι θέμα ρυθ-
μίσεων που είναι ανάγκη να γίνουν 
από το Υπουργείο Σας. Δύσκολα 
θα κατέγραφα τα παρακάτω εάν 
δεν ήσασταν ασφαλώς Υπουργός 
του Νομού μας δίδοντάς μας πε-
ρισσότερη ευχέρεια. Με πολύ απλά 
λόγια και συνοπτικά:  

Όπως και κάποιοι άλλοι είμαι 
ένας από αυτούς που μέσω των 
Δικαστηρίων της Χώρας μας, διεκ-
δίκησα με αποδεικτικά στοιχεία 
χρεωστικά σε χρήμα από διακανο-
νισμό ή άλλη αιτία. Όντως κέρδισα 
τα δικαστήρια. Σε ερώτηση του 
δικηγόρου μου τι γίνεται στη συνέ-
χεια έλαβα τη σχετική απάντηση.  

Έχει υποχρέωση ο οφειλέτης 
να σου αποδώσει τα χρεωστικά 
και μάλιστα τοκιζόμενα. Αν δεν 
σου επιστρέψει τα χρεωστικά 
μπορείς να  προβείς σε κατάσχε-
ση των περιουσιακών του στοι-
χείων και ό,τι ανήκει σε εκείνον 
και μόνον και όχι στα άλλη μέλη 
της οικογενείας του. Στην περί-
πτωση όμως αυτή θα πρέπει να 
βρεις Δικαστικό Κλητήρα που θα 
αναλάβει την υπόθεση αυτή, 
αμοιβόμενος αυτός και όσα 
έγγραφα δικαιολογητικά και ε-
νέργειες ακολουθούν αυτή τη 
διαδικασία και το λιγότερο που 
θα σου κοστίσει θα είναι τουλά-
χιστον 4-5 χιλ. ευρώ για 10 χιλιά-
δες χρεωστικών.  

Το ανυπολόγιστο άδικον και 
απαράδεκτον σε όλη αυτή την ε-
νέργεια (λέγω εγώ αφού άκουσα το 
δικηγόρο μου) είναι το ακόλουθο: 
Εφ’ όσον γίνει ο πλειστηριασμός 
και ο δανειζόμενος υποχρεωθεί 
στην παραχώρηση των όποιων 
περιουσιακών στοιχείων, δεν θα 
ωφεληθεί άμεσα ο δικαιωθείς από 
τα δικαστήρια και τον πλειστηρια-
σμό με την απόδοση των χρεωστι-
κών δια τον εξής λόγο. Αν ο δανει-
ζόμενος χρωστάει στο Δημόσιο 
στην Τράπεζα ή άλλο Οργανι-
σμό του Κράτους, πρώτα τα όσα 
προκύπτουν από τον Πλειστηρια-
σμό ή την πώληση των ακινήτων 
θα πάνε εκεί και αν περισσεύουν 
θα πάρει εκείνος που υπέστη την 
ταλαιπωρία των δικαστηρίων και 
την διαδικασία του πλειστηρια-
σμού.  

 

κ. Υπουργέ,  
Αυτόν τον νόμο που θέσπισε, 

δεν γνωρίζω πότε, το Κράτος εξυ-
πηρετεί το δικαίωμα του απλού 
πολίτη ή κάποιους άλλους που 
ανέφερα οι οποίοι δεν έχουν καμία 
σχέση με το εν λόγω θέμα και τις 
ενέργειες του ενάγοντος δανειοδό-
τη;  

Θου Κύριε φυλακήν τω στο-
ματί μου. 

Ευχαρίστως δεχόμεθα την απά-
ντησή σας.  

 

Β΄ θέμα: Πολύ σημαντικό για τις 
μέρες μας: Είναι δυνατόν κ. Υ-
πουργέ να καίγεται η Ελλάδα ο 
πλούτος μας και να μην τιμω-
ρούνται αυστηρά οι πραγματικοί 
βεβαίως εμπρηστές με ισόβια ή 
με 15 χρόνια φυλάκιση το λιγό-
τερο;  

Ηλίας Παπουτσόπουλος  
πρώην Δήμαρχος Φουρνάς  

Μ ία αγανακτισμένη παρατήρηση 
τώρα, για την Αυτοδιοίκηση, 

τις μεγάλες βεβαίως Υπηρεσίες αυτής 
και συγκεκριμένα τις Περιφέρειες.  

 

Ήμουνα νιός και γέρασα 
κι’ ασπρίσαν τα μαλλιά μου, 
κι’ ο δρόμος για τ’ Αγρίνιο 

μπερδεύεται στα αυτιά μου. 
 

Ήμουν Δήμαρχος Φουρνάς 2007-
2010. Μας λέγανε τότε στις προσπά-
θειες που κάναμε για τον παραμεγδό-
βιο ότι: όπου να ’ναι θα είναι έτοιμες 
οι μελέτες. Πέρασαν 15 χρόνια και 
ακόμα δεν δημοπρατήθηκαν οι μελέ-
τες. Φαντασθείτε ότι δυστυχώς δεν 
προχωρούμε ούτε με βήματα χελώνας. 
Η χελώνα τότε κατά πως λέει ο λαός 
ξεπέρασε το λαγό αλλά εμείς ειδικά 
στις μελέτες και τα έργα είμαστε πίσω 
από τη χελώνα. Επί Δημαρχίας μου 
έγινε ο δρόμος Νεράιδα – Τριφύλλα 
ύστερα από την άξια συνεργασία μας 
με τον κ. Τσαντήλα Δήμαχο Ιτάμου, 

και τώρα γίνεται ύστερα από 12 χρό-
νια το εναπομείναν κομμάτι στην 
Ζαχαριά. (περιοχή Νεράιδας). Τόσες 
και τόσες παρεμβάσεις και προσπά-
θειες που έγιναν δεν θα έπρεπε σε 
τόσα χρόνια να έχουν τελειώσει οι 
μελέτες του παραμεγδόβιου και να 
έχουν ξεκινήσει τα έργα. Δυστυχώς 
έτσι λειτουργεί το Κράτος μας, με την 
πληθώρα των νόμων, με την ωρίμανση 
μελετών (έτσι το λένε τελευταία για να 
περνάνε τα χρόνια) και με τις ατέλειω-
τες δαπάνες, ειδικότερα αυτές των 
μελετών που δεν έχουν τελειωμό. Η 
ιστορία και η πείρα έδειξαν και δεί-
χνουν ότι «όσο ψηλότερα είσαι και 
απομακρυσμένος, από το κέντρο, 
τόσο ξεχασμένος και παραμελημένος 
παραμένεις στις εκάστοτε Υπηρεσί-
ες ειδικότερα αυτές των έργων και 
της εξυπηρέτησης, και μάλιστα στα 
χωριά μας που όσο περνούν τα χρόνια 
ρημάζουν φθίνουν και το χειμώνα 
μοιάζουν εγκαταλειμμένα.  

Συνέχεια στη σελ. 2 

Για την Εφημερίδα «Χρονικά Νεράιδας Δολόπων» 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κων. Τσιάρα και τους  

απανταχού αναγνώστες της Εφημερίδας μας  

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ 
Τοπική Αυτοδιοίκηση – Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς  

Επερώτηση Λ.Α.Σ. Θεσσαλίας 
για τη μη τοποθέτηση γέφυρας  
προς την περιφερειακή αρχή 

Θεσσαλίας 

Ε περώτηση προς την περιφερειακή 

αρχή Θεσσαλίας, σχετικά με τη μη 

τοποθέτηση γέφυρας στο Μέγδοβα ποτα-

μό, στη περιοχή «Ρογκάκια» μεταξύ Κα-

ροπλεσίου και Νεράιδας του Νομού Καρ-

δίτσας από την Λ.Α.Σ. Θεσσαλίας. 
 

Ολόκληρο τ ι  κείμενο της επερώτησης στη σελ.  4 

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ  

ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  

  Εξωκλήσι Προφήτη Ηλία:  Με καλό καιρό και 

λιγοστούς πιστούς πραγματοποιήθηκε η  Θεία 

Λειτουργία στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. 

 Εξωκλήσι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος: Δεν 

έγινε φέτος το πανηγύρι στο εξωκλήσι της Μετα-

μορφώσεως του Σωτήρος.  Αιτία η αδυναμία πρό-

σβασης αυτοκινήτων λόγω μη καθαρισμού του 

υπάρχοντος δρόμου από την δημοτική αρχή.  

  Την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος της Τ.Κ. και κατ’ 

επέκταση η δημοτική αρχή που δεν φρόντισαν 

έγκαιρα για τον καθαρισμό. Οι κάτοικοι του χω-

ριού είναι αγανακτισμένοι με τους υπευθύνους.   

  Εξωκλήσι πάτερ Κοσμά του Αιτωλού: Με αρκε-

τό κόσμο έγινε το πανηγύρι που συγκεντρώθηκαν 

τόσο από Νεράιδα και το Σαραντάπορο όσο και 

από τα γύρω χωριά και την Καρδίτσα. 

   Παράλληλα τιμές αποδόθηκαν και στον καπετά-

νιο των Αγράφων Βασίλη Δίπλα. Για το πατριωτικό 

έργο και των δύο μίλησε ο Γ. Γραμματέας της 

Ένωσης Αγραφιώτικων χωριών και Νομικός κ. 

Κωνσταντίνος Σούφλας ο οποίος κατέθεσε στεφά-

νι όπως και ο πρόεδρος της Κοινότητας Λάμπρος 

Γάκης. 

  Ιερά Μονή Γέννησης της Θεοτόκου 

(Μοναστήρι): Όπως  κάθε χρόνο πραγματοποιή-

θηκε η Θεία Λειτουργία με καλό καιρό με πιστούς 

τόσο από την Νεράιδα και το Σαραντάπορο, όσο 

και από τα γύρω χωριά και την Καρδίτσα. 

   Παρόντες ήταν ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. Γιώρ-

γος Κωτσός, οι πρόεδρος των Τ.Κ Νεράϊδας Λά-

μπρος Γάκης, Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης, Καροπλε-

σίου Κώστας Γιαννουσάς, ο πρόεδρος ΔΕΕΠ Καρδί-

τσας και πρώην Αντιδήμαρχος Λάμπρος Τσιούκης.  
 

Και του χρόνου με υγεία και χωρίς  

την πανδημία και του περιορισμούς 
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Τα Χρονικά της  
Νεράϊδας– Δολόπων 

Ιδιοκτήτης: Εξωραϊστικός & Μορφωτι-

κός Σύλλογος Νεράϊδας Νομού Καρδί-

τσας. 

Εκδότης—Διευθυντής:    

(Η Πρόεδρος του Συλλόγου) 

Αικατερίνη Μπατσιάκου-Θάνου 

Αιόλου 17 Νίκαια Αττικής 

Τηλ.: 2104251564-6973306500 

Συντάσσεται από  Συντακτική Επιτροπή 

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν 

οπωσδήποτε τις απόψεις του Συλλόγου 

ή της εφημερίδας  ούτε την δεσμεύουν. 

Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση 

στο e-mail: 

exms.neraida_dolopwn@yahoo.com  

Εκτύπωση:  

Νικόλαος & Ευθύμιος Σανιδάς 

Ιωαννίνων 6 Μοσχάτο  

Τηλ.:  210 9414233    

www.sanidas.gr 

ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ 

Ευάγγελος Καραβάνας 
Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας 

 

Οινοπωλείο: Σπ. Μήλιου & Περικλέους, 
 Ηλιούπολη  Τηλ.: 210 9719491  

Οινοποιείο: (Καρδίτσα): 2441 0 69551  
www.krasiakaravana.gr 

«ΙΑΝΟΣ» 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ 
 

Ένας χρόνος επέρασε 
από την καταιγίδα 
που η Καρδίτσα έζησε 
ποτέ, δεν ξαναείδα.  
 

Μια πόλη που εγέμισε 
λάσπη πολύ και πόνο 
μια νύχτα που μας έφερε 
απόγνωση και τρόμο. 
 

Δύο χιλιάδες είκοσι  
στις 18 Σεπτέμβρη 
τόση πικρή ανάμνηση  
να μη μας ξαναεύρει 
 

Πνίξανε τα λασπόνερα 
ολόκληρη την πόλη 
οι κόποι γίναν όνειρα 
και η ζωή μας όλη 
 

Ο Ιανός χαράκωσε 
μΜνήμες και ιστορία 
και έδωσε μηνύματα  
για ….. προετοιμασία. 
 

Να μάθουν ….  οι αρμόδιοι 
αυτοί που κουμαντάρουν 
ποιές είναι οι ευθύνες τους 
που πρέπει να τις πάρουν 
 

Είδα σε ένα μαγαζί 
τον άνθρωπο να κλαίει 
για τη ζημιά που έπαθε  
με δάκρυ να μου λέει. 
 

Γίνανε όλα άχρηστα  
μέσα σ’ αυτή τη λάσπη  
και τώρα πια η θλίψη μου  
δεν έχει τέλος κι’  άκρη. 
 

Για τις ευθύνες τι να πω  
ας αναλογιστούνε  
και οι ζημιές που πάθαμε  
να μην ξανασυμβούνε. 
 

Μέσα εις τον Καράμπαλη  
μια λεύκη είχε πέσει  
και πήγε κάποιος άνθρωπος  
για να την αφαιρέσει. 
 

Και πάει ο … «αρμόδιος»  
που έχει κάποια θέση  
και το τρακτέρ του γεωργού  
για να το κατασχέσει !!! 
 

Ετούτα τα παράλογα  
με κάνουν και θυμώνω   
και με αυτούς τους στίχους μου  
θαρρώ τους μαστιγώνω ….. 

 

Γεώργιος Αυγέρης 
18-9-2021 

Εβούρκωσαν τα μάτια μου  

τόσο κακό να βλέπω 

 στον πύρινο τον όλεθρο 

 θεέ μου δεν αντέχω 
 

Τόσες χιλιάδες στέμματα  

μες τη φωτιά και λάβρα  

χάθηκε πια το πράσινο  

και είναι όλα μαύρα. 
 

Πριν επουλώσουν οι πληγές  

και οι θάνατοι απ΄ το Μάτι,  

η Εύβοια οι Αχαρνές  

γίνανε όλα στάχτη  
 

Κάτω η Πελοπόννησος  

για μια φορά ακόμη  

η φύση καταστράφηκε  

και είναι μαύρο χώμα.  
 

Για τις ευθύνες τώρα πια  

να ψάξουνε να βρούνε,  

τα δασαρχεία και λοιπά  

τι έχουν να μας πούνε 

 

 

 

Είδα στην τηλεόραση  

ένα συνάνθρωπό μας 

 κραυγές να βγάζει με οργή  

για τούτο το κακό μας. 
 

Να λέει δεν αφήνανε  

ούτε τα ξεραμένα  

στο δάσος να μαζέψουμε,  

κάτω τα τσακισμένα!!! 
 

Το πρόστιμο στη κεφαλή   

σκίαζε τον χωριάτη  

ξερά χλωρά καήκανε  

και γίναν όλα στάχτη.  
 

Κανένα χωματόδρομο  

δεν άνοιξαν στα δάση  

και για τα πυροσβεστικά  

οχήματα για δράση. 
 

Και έγινε καταστροφή  

με λάθη που …. σκοτώνουν  

ας κάνουν αυτοκριτική  

για να τα διορθώνουν … 

 

Γεώργιος Αυγέρης 

12-8-2021 

ΠΥΡΙΝΗ ΚΑ-ΤΑ-ΣΤΡΟ-ΦΗ 

Ελένη Β. Σδράκα 
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών- 

Ιατρείο Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου 

Τηλ.:2155255842 Κιν.: 697 3531577  

E-mailesdr@live.com 

* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή 

των αειμνήστων Σοφίας και Κώστα Θώμου) 

Άξιες συγχαρητηρίων και εκτιμήσεως 

Δ 
εν αξίζουν μόνο συγχαρητηρίων αλλά ιδιαίτερης 

εκτίμησης και Αγάπης από όλους μας. Πρόκειται 

για τις αδελφές Μπακόλα Μαρία και Φρόσω για 

ότι δημιούργησαν στο Δημοτικό Σχολείο της Νεράιδας. 

Ασφαλώς όλοι μας γνωρίζουμε την προσφορά τους για το 

Λαογραφικό Μουσείο. Με τον τρόπο αυτό δεν τίμησαν 

μόνο την γενέτειρά τους αλλά και τον αείμνηστο πατέρα 

τους δάσκαλο Μπακόλα ο οποίος με τη μόρφωσή του την 

αμέριστη αγάπη για τη Νεράιδα δημιούργησε, τότε τις προ-

ϋποθέσεις μιας συνειδητής ανταπόκρισης όχι μόνο στους 

μαθητές του αλλά και σε όλους τους Σπινασιώτες.  

Άφησε τη σφραγίδα του στον τόπο που αγάπησε, προ-

σφέροντας τη γνώση του στα τόσο σχολιαρούδια που φοί-

τησαν και αποφοίτησαν από αυτό το Σχολείο. Να σημειώσω 

εδώ κάτι που μου έλεγε ο πεθερός μου Λιάκος Κουσάνας 

«Ο Μπακόλας είχε μεγάλο πείσμα να μάθουν τα παιδιά 

(οι μαθητές του) γράμματα, και να γίνουν καλοί άνθρωποι 

στην Κοινωνία». Τέτοιες ενέργειες σαν αυτές των παιδιών 

του, Φρόσως και Μαρίας θα πρέπει να επισημαίνονται και 

να προβάλλονται γιατί προάγουν τον πολιτισμό και την 

πρόοδο στον τόπο ιδιαίτερα βεβαίως όταν προσφέρονται 

ανιδιοτελώς με αγάπη και δύναμη ψυχής.  

Δυστυχώς για λόγους πέραν της θελήσεώς μου δεν κατά-

φερα να παραβρεθώ στα εγκαίνια που έγιναν τον περασμέ-

νο Αύγουστο.  
 

Μαρία και Φρόσω πάντα άξιες και δημιουργικές. 

Πάντα υγεία και προκοπή. 
 

Κλείνοντας να παρατηρήσω ότι άξιοι συγχαρητηρίων 

είναι και όλοι οι Νεραϊδιώτες που πρόσφεραν προσωπικά 

τους αντικείμενα και σκεύη για να στηθεί το Λαογραφικό 

Μουσείο. Με τον τρόπο αυτό δεν χάνεται η ιστορία η πα-

ράδοση και ο πολιτισμός μας. Να είσθε όλοι καλά και να 

προσφέρετε όσο μπορείτε για τον τόπο μας.  
 

Με εκτίμηση 

Ηλίας Παπουτσόπουλος Πρώην Δήμαρχος Φουρνάς 

Γεωργία  
Τσέλιου-Κατσούλη 

 

Ρευματολόγος 
 

 

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 
 

Ειδικευθείσα στη Ρευματολογική 
κλινική του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 

 
Μετεκπαιδευθείσα στα μεταβολικά 

νοσήματα των οστών  &  
την οστεοπόρωση 

 

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα  

Τηλ. 24410 79001-6909279807 

e-mail: georgitseloumd@yahoo.gr 

Συνέχεια από την 1η σελ. 
 

Τελειώνοντας να αναφερθώ και στο 
θέμα αυτής της πολυπόθητης γέφυρας του 
Μέγδοβα που προσωπικά εγώ λιγότερο, με 
ατέλειωτες τις προσπάθειες ακόμα και 
σήμερα του πρώην Δημάρχουν Βασίλη 
Τσαντήλα, σήμερα Προέδρου του Αγρα-
φιώτικων χωριών, για την κατασκευή της 
που παραμένει απραγματοποίητη.  

Η καθυστέρηση της κατασκευής της 
πλέον χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη 
κατάσταση, αδιαφορία των αρμοδίων και 
προσβολή στα Αγραφιώτικα χωριά που οι 
κάτοικοί τους δεν  έχουν την δυνατότητα 
διέλευσης του Μέγδοβα τουλάχιστον τις 
τρεις εποχές του χρόνου. Θα πρέπει οι 
Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς από 
κοινού να βρούνε άμεσα την οικονομική 
δυνατότητα για την κατασκευή της γέφυ-
ρας. Δεν πάει άλλο !!! 

Και επ’ ευκαιρία που αναφερθήκαμε 
στα έργα θα σας ενημερώσω για μια προ-
σπάθεια μια πραγματικότητα, που έλαβε 
χώρα και παλαιότερα επί Δημαρχίας μου 
αλλά και μετέπειτα ως Δημοτικός Σύμβου-
λος του Δήμου Καρπενησίου σε συνεργα-
σία με τον Βασίλη Τσαντήλα και τον Δή-
μαρχο Καρδίτσας κ. Αλεξάκο.  

Το θέμα αφορούσε το κομμάτι του 
δρόμου από Νεράιδα προς Μοναστήρι.  

Τι ζητούσαμε από την Περιφέρεια; 
Αρχικά μια μπουλντόζα να κάμει διάνοιξη 
του δρόμου και όπου χρειαζόταν απαραί-
τητα προέκταση των υπαρχόντων σωλή-
νων στα ποταμάκια. Δεύτερον αλλαγή 
κατεύθυνσης του δρόμου αριστερά – από 
τον Σαρανταπορίσιο ποταμό και σύνδεσή 
του με τον κεντρικό παραπάνω σε ομαλό-
τερο σημείο προς αποφυγή των κατολι-
σθήσεων και της ανηφόρας στον υπάρχο-
ντα.  

Τι ζητούσαμε !!! Μία μπουλντόζα που 
θα ξόδευε 10 βαρέλια πετρέλαιο αλλά 
δυστυχώς δεν μας άκουσαν, δεν καταφέ-
ραμε τίποτα. Αν γίνει αυτό το κομμάτι 
είναι πολύ πιο ευκολότερη η πρόσβαση 
των ταξιδιωτών των επισκεπτών των του-
ριστών προς την Λίμνη Πλαστήρα που 
ενδιαφέρει άμεσα τους κατοίκους των 
τριών Νομών Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και 
Αιτωλοακαρνανίας ή και άλλων επισκε-
πτών που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή 
την πανέμορφη διαδρομή προς τη Λίμνη 
Πλαστήρα.  

Όποιοι έχουν την ευθύνη αξιοποίησης 
της περιοχής μας ας σκεφθούν λίγο τούτες 
τις γραμμές και ας ακούσουν επιτέλους τα 
αιτήματα τόσων ανθρώπων.  

Καταλήγοντας  
επαναλαμβάνουμε.  
Τι θα κοστίσει μια μπουλ-
ντόζα στην Περιφέρεια για 
το παραπάνω έργο; Μόνο 
μια μελέτη για την παρά-
καμψη. Η διάνοιξη όμως 
μπορεί να γίνει άνετα τους 
Καλοκαιρινούς μήνες και με 
ελάχιστη δαπάνη. Είδομεν 
κρούοντας τον κώδωνα 
στους συναρμοδίους φορείς.    
 Είδομεν !!!  
 

Ηλίας Παπουτσόπουλος 
Πρώην Δήμαρχος 

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

 
Συνέχεια από την 1η σελ. 

Το πρόγραμμα 
των εγκαινίων 
παρουσίασε ο 
δάσκαλος χορού 
Κωνσταντίνος 
Φλώρος, ο οποί-
ος παρουσίασε 
και ένα χορευτι-
κό των παιδιών 
του χωριού μας. 
Την ιστορική 
αναδρομή και 
την αφήγηση της 
δημιουργίας δρά-
σης και των δια-
τελεσάντων δα-
σκάλων καθώς 
και την προσφο-
ρά τους την 

έκανε ο Γιάννης Μπαλτής. 
Η Αποστολία Μητσάκη αναφέρθηκε στο ρόλο που έπαιξε το σχολείο τα πα-

λιότερα χρόνια σε ένα τέτοιο ορεινό χωριό ήταν τεράστιος και ο βασικός σκο-
πός  δεν ήταν μόνο να διδάξει   γράμματα και μαθήματα αλλά να διαπαιδαγω-
γήσει, να πλάσει χαρακτήρες και να προετοιμάσει τους μαθητές για την ένταξή 
τους στην κοινωνία. Επίσης είχε  παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα προ-
σφέροντας τα μέγιστα  στην τοπική μικρή κοινωνία του χωριού  

Με βαθιά συγκίνηση όλοι μας συγχαίρουμε τις αδελφές Μπακόλα για το έργο 
τους και την προσφορά τους, τους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και 
ευχόμαστε το Μουσείο μας και η Βιβλιοθήκη να γίνουν σύμβολα ενότητας και 
δράσης. 

Καλοτάξιδο το καινούργιο μας σχολείο (Λαογραφικό Μουσείο και Βιβλιοθήκη) 
 

Κατερίνα Θάνου 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 

«Η Γωνιά της Λίνας» 
Λυρίτση-Χατζοπούλου Αποστολία (Λίνα) 

Αγ. Νικόλαος (Λάσπη) Ευρυτανίας  

Τηλ. 22370 22040 FAX: 22370 21175 

ΚΙΝ.: 697 3336388 Site www.igoniabslinas.gr 

*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας και  

του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο 
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Αριθ. 

Αποδ. 
€ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Αριθ. 

Αποδ. 
€ 

1 Ανυφαντής Μάριος Λ.Τ. 50 29 Κατσούλης Γεώργιος του Νικ. 1677 20 

2 Ανυφαντής Ξενοφών 1684 100 30 Κατσούλης Δημήτριος του Ν. 1678 20 

3 Αϋφαντής Κων-νος του Χρ. Λ.Τ. 20 31 Κατσούλης Νίκος του Δημ. 1676 20 

4 Βασιάκος Ηλίας 1739 50 32 Κατσούλης Νίκος του Κων 306 20 

5 Βούλγαρη (χωρίς λοιπά στοιχ.) 23/4 Λ.Τ. 50 31 Κόκκινος Δημήτριος του Κων. 1750 20 

6 Βούλγαρης Άγγελος 1747 20 32 Κοκκίνου Βικτώρια 1729 20 

7 Βουρλιάς Σωτήριος 1682 100 33 Κοκκίνου Μαρία του Κων. 1728 15 

8 Βρέκου Ευαγγελία 1722 10 34 Κούκος Σπύρος του Ηλ. Λ.Τ. 100 

9 Βρέκου Μαίρη 1723 20 35 Κουσάνας Γεώργιος του Κων 1726 50 

10 Δήμος Χριστόδουλος του Ηλ. 1743 25 36 Λιάπη Στεφανία Λ.Τ. 30 

11 Δήμου Ιουλία του Ηλ. 1742 25 37 Λιάπης Νικόλαος του Δημ. Λ.Τ. 20 

12 Δήμου Ρίτα –Ελευθερίου Βάιος 1679 50 38 Μακρής Κων-νος του Χρ. Λ.Τ. 20 

13 Ζαχαράκης Κώστας 1733 20 39 Μαλάμης Σωκράτης 1740 20 

14 Ζήσης Δημήτριος του Γεωργ. 305 20 40 Μητσάκη Αποστολία 307 20 

15 Ζήσης Ηλίας του Γεωργ. 1749 20 41 Μητσάκη Αποστολία 1680 20 

16 Θάνος Δημήτριος του Ευαγγ. 1727 20 42 Μητσάκης Βασίλειος του Σερ. 302 20 

17 Θάνος Κώστας του Γεωργ. 1744 10 43 Μητσάκης Νίκος του Σερ. 301 20 

18 Θάνου Λίνα του Δημ. 1748 20 44 Μπαλτή Ηλέκτρα 1735 20 

19 Καραμέτος Βαγγέλης 1724 20 45 Μπαλτής Δημήτριος 1725 20 

20 Καραμέτος Βασίλειος του Δημ. 1730 10 46 Μπαλτής Παύλος 304 20 

21 Καραμέτος Βασίλειος του Νικ. 1741 20 47 Πάνος Γεώργιος του Χρ. Λ.Τ. 20 

22 Καραμέτος Γεώργιος του Βασ. 1731 10 48 Πλατσιούρης Κώστας 1738 10 

23 Καραμέτος Δημήτριος του Νικ. 1737 10 49 Σπανού Ιουλία 1681 50 

24 Καραμέτος Ιωάννης του Αναστ. 1732 20 50 Σπινάσα-Καράλη Μαριλένα 309 25 

25 Καραμέτος Σεραφείμ Λ.Τ. 20 51 Σπινάσας Θεόδωρος 308 25 

28 Καραμέτου Ρωξάνη 1734 20 54 Χαλιανδρού Στυλιανή 1736 20 

26 Καραμέτου Ευαγγελία χα Ελευθ. 1746 20 52 Χαλάτση Λένα του Ηλ. Λ.Τ. 30 

27 Καραμέτου Λύδια 1745 10 53 Χαλάτσης Νίκος του Κων. 303 20 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η οικογένεια Γεωργίου Κ. Θάνου προ-
σέφερε το ποσό των 70 ευρώ για τις 
εργασίες στον Ι.Ν. Αγ. Ταξιαρχών, αντί 
μνημοσύνου εις μνήμην των γονέων 
του Χαρίκλειας & Κων/νου Θάνου. 
 

Ευχαριστούμε θερμά  

 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ  

  Η Βασιλική Καραμέτου του Δη-
μητρίου και της Γωγώς, και ο Ιωάν-
νης Κούρτης απέκτησαν κοριτσάκι 
στις 17 Αυγούστου 2021.  

  Η Ειρήνη Μακρή του Δημητρίου 
και της Κικής και ο Ιωάννης Σπυ-
ρούλης απέκτησαν κοριτσάκι στις 12 
Ιουνίου 2021.  

    Η Ζήνα Κρητικού, και ο Κώστας 
Πλατσιούρης απέκτησαν αγοράκι 
στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.  

Ευχόμαστε να τους ζήσουν 
 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

   Ο Γιώργος Κουσάνας και η 
Νεκταρία Γκλεζάκου βάπτισαν την 
κόρη τους στον Ι.Ν. Αγ. Κυριακής 
στο Αττικό Άλσος στην Αθήνα στις 5-
9-2021 και της έδωσαν το όνομα 
Αικατερίνη . 

Ευχόμαστε να τους ζήσει 
 

ΓΑΜΟΙ 

   Ο Κώστας Κόκκινος γιος του 
Νίκου Κόκκινου και της Δήμητρας και 
η Μαρία Χριστοδουλάκη τέλεσαν 
το γάμο τους στις 11 Σεπτεμβρίου 
2021 στον Ι. Ν. Τριών Ιεραρχών στα 
Άνω Πετράλωνα Αθηνών 

Ευχόμαστε να ζήσουν και  
να ευτυχήσουν 

 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

  Έφυγε από κοντά μας η Σπανού 
Αγαθή σύζυγος Σπανού Κωνσταντί-
νου σε ηλικία 81 ετών στην Αθήνα 
την Δευτέρα στις 9 Αυγούστου 2021. 
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε 
στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου 
και Ελένης στα Άνω Λιόσια Αττικής 
την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.  

  Απεβίωσε στις 13 Αυγούστου 
2021 ο Γεώργιος Βαλεργάκης σύ-
ζυγος της Γλυκερίας Ιωάννη Καρα-
μέτου σε ηλικία 76 ετών στην Αθήνα.  

   Έφυγε από τη ζωή η Αριάδνη 
Λάμπρου (συζ. Γιώργου Λάμπρου)  
την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. 

  Απεβίωσε στις 20 Σεπτεμβρίου 
2021 ο Ηλίας Τσιτσιμπής σε ηλικία 
92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέ-
στηκε στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Καρδί-
τσας και ενταφιάσθηκε στο Σαραντά-
πορο.  

Θερμά συλλυπητήρια.  
 

 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

   Ο  Κωνσταντίνος  Χαλάτσης  
του Γεωργίου και της Σωσώς εισήχθη  
στη Σχολή  Χημικών Μηχανικών  
του ΕΜΠ. 

  Η Μαρία Ραγκαβά, του Δημοσθέ-
νη Ραγκαβά και της Αθανασίας 
Μπαλτή, εισήχθη στη Νομική Σχολή 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

  Ο Δημήτριος Θέος του Θωμά και 
της Περσεφόνης–Άννας Αυγέρη εισή-
χθη στο  Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Πρώην ΑΣΣΟΕ) στο τμήμα 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρή-
σεων. 

  Η Μαρία Κουσάνα, του Κωνστα-
ντίνου, (εγγονή του Γεωργίου Κουσά-
να), πέτυχε στη Νοσηλευτική Σχολή  
του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

  Ο Γεώργιος Κουσάνας  του Κων-
σταντίνου (εγγονός του Γεωργίου 
Κουσάνα), πέτυχε την εισαγωγή του 
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων-
Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών Πατρών.  

   Ο Χρήστος Τσιλιμίγκας του Ευ-
θυμίου και της Γιάννας Ζήση εισήχθη 
στη Σχολή Ηλεκτρολόγων & Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών στο Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Αττικής 

  Ο Αναστάσης Κυριακόπουλος 
του Σπύρου και της Αλέκας   Δήμου 
εισήχθη στο Τμήμα Χρηματοοικονο-
μικής & Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιά.  

  Ο Χρήστος Λιάπης του Δημητρί-
ου και της Γωγώς Ζήση εισήχθη στη 
Σχολή Μηχανικών Πολεοδομίας  & 
Χωροταξίας Περιφερειακής ανά-
πτυξης στον Βόλο (Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας) 
 

Θερμά συγχαρητήρια  
και καλές σπουδές  

   
Σημείωση : για κοινωνικά ενημερώ-
στε μας αν επιθυμείτε, να  δημοσιευ-
τούν στο επόμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας που θα κυκλοφορήσει τον 
Δεκέμβριο 2021. 

Κ  ο  ι  ν  ω  ν  ι  κ  ά 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

.Ο ΜΗΤΣΑΚΗΣ Σταύρος 
του πρόσφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 
172) στη μνήμη της μητέ-
ρας του Μαρίας για την 
λειτουργία της Εκκλησίας 
των Αγίων Ταξιαρχών Νε-
ράιδας. 
Το Εκκλησιαστικό συμβού-
λιο τον ευχαριστεί θερμά. 

ΔΩΡΕΑ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ   ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 

   Ο Σπύρος Ν. Μακρής έκανε 
ΔΩΡΕΑ το καθάρισμα του εξωτε-
ρικού χώρου του Μοναστηριού 
μας Νεράϊδας, της Ι. Μ. Γεννήσε-
ως Θεοτόκου Σπινάσας. 
    

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Νεράϊδας τον ευχαριστεί θερμά  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
  Η Καραμέτου Ευαγγε-

λία, σύζυγος του αείμνη-
στου Λευτέρη, προσέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ, 
στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου Νεράϊδας, στην 
μνήμη του Βαλεργάκη 
Γεωργίου, συζύγου της 
Γλυκερίας Καραμέτου, που 
έφυγε από κοντά μας στις 
13.8.2021. 

   Καλό παράδεισο  
Γιώργο…!!! 

ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΘΕΡΜΑ! 

Συνδρομές για το Σχολείο 
1. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ …………………...…. 50 €  (αρ. απ. 6) 

2. ΣΠΑΝΟΥ ΓΩΓΩ του  ΘΩΜΑ ……...…. 20 €  (αρ. απ. 7) 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  ………….… 50  € (αρ. απ. 8) 

4. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚ. … 20 €  (αρ.απ.  9) 

5. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ- ΑΣΛΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ … 20 €  (αρ.απ.10) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΠΙΙΝΑΣΑΣ 

   Η Ντίνα Θεοχάρη – Τσιώτα 
(κόρη της Ελένης Κουσάνα) προ-
σέφερε το ποσό των 50 € για τις 
ανάγκες του Μοναστηριού μας 
Νεράϊδας, της Ι. Μ. Γεννήσεως 
Θεοτόκου Σπινάσας. 

 

  Ευχαριστούμε θερμά  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
   Η οικογένεια Γεωργίου Κ. Θά-
νου προσέφερε το ποσό των 80 
ευρώ,αντί μνημοσύνου για τις 
ανάγκες της εκκλησίας του χωριού 
μας Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις 
μνήμην των γονέων του Χαρί-
κλειας & Κων/νου Θάνου. 
 

Ευχαριστούμε θερμά  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

   Η οικογένεια Κων/νου Γ. Κα-
ραμέτου προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ για τις εργασίες 
στον Αη-Ταξιάρχη, εις μνήμην 
των γονέων του Φωτεινής & 
Γεωργίου και των αδελφών Δη-
μητρίου & Σεραφείμ. 
 

   Ευχαριστούμε θερμά  

ΧΑΛΚΙΝΟ  
ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ 

Ο συγχωριανό μας Κωνσταντίνος Δημητρόπου-
λος, γιος της Αλέκας Γιαννουσά και του Γιώργου Δημη-
τρόπουλου κατέκτησε το  Χάλκινο Μετάλλιο στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ στο Ταλίν, και κά-
νοντας μας ξανά για ακόμα μια φορά υπερήφανους .  

Θερμά συγχαρητήρια και του ευχόμαστε να έχει πά-
ντα διακρίσεις  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΝΙΑ Ι. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα τεχνικής κολύμ-

βησης που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη  

στις 22, 23, 24. και 25 Ιουνίου 2021 η Καραμέ-

του Βένια κόρη του Γιάννη Αναστ. Καραμέτου 

και της Όλγας Παππά  αγωνιζόμενη με τον 

Νηρέα Καρδίτσας και με πρωτεργάτρια την 

προπονήτρια της κα Κουτσώνη Βασιλική κατέ-

κτησε τις παρακάτω θέσεις: 

 Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μ. διπλά πέδιλα 

 Χάλκινο μετάλλιο στα 400 μ. διπλά πέδιλα 

 4η θέση στα 50 μ. διπλά πέδιλα και 

 4η θέση στα 100 μ. διπλά πέδιλα στην 

κατηγορία Παγκορασίδων Β 

Γιώργος Ν. Λυρίτσης 

Ο Γιώργος 
Λυρίτσης 
συνεχίζοντας 
την καλλιτε-
χνική παράδο-
ση του παπ-
πού του, πού 
με το κλαρίνο 
του διασκέδα-
σαν γενιές και 
γενιές, μας 
διασκέδασε το 
μεσημέρι 
Πέμπτης 12 

Αυγούστου με το μπουζούκι του. Ένα παιδί 
του χωριού μας κάτοικος Θερμοπυλών Φθιώτι-
δας με όρεξη και μεράκι ακολουθεί τα χνάρια 
του παππού του .  

Του ευχόμαστε ολόψυχα από  
καρδιάς τα καλύτερα. 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ 
Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο 

μπάρμπα Ηλίας Τσιτσιμπής..... Η 
απόφαση να γράψω δυο λόγια είναι 
διότι δεν θα ξεχάσω ποτέ στην ζωή 
μου.....τις πολύτιμες συμβουλές σου 
θείο Ηλία.... Έτσι σε φώναζα.... Ως 
μαθητής του γυμνασίου που περ-
νούσα μέρα παρά μέρα στο εργα-
στήριο τέχνης που είχες με τον αγα-
πημένο μου θείο ( που δεν τον χα-
ρήκαμε ως συνταξιούχο ) και συνέ-
ταιρο σου Θανάση Ανυφαντή.... Ο 
θείος μου με συμβούλευε συνέχεια 
για την δύσκολη ζωή στην πόλη.... 
Και εσύ πάντα συμπλήρωνες..... Με 

χαμόγελο και χιούμορ..... που για 
μένα ήταν οι βάσεις για να μην πά-
ρω τον "κακό" το δρόμο..... Καθώς 
οι γονείς όλων των ορεινών παι-
διών... ήταν δύσκολο να είναι δίπλα 
μας καθημερινά… Πρέπει να σας 
έχουμε για πυξίδα στα χωριά..... (για 
την στάση - συνεργασία σας).  

Καλό παράδεισο θείε Ηλία...είσαι 
και πάλι μαζί με τον αγαπημένο σου 
συνέταιρο.... Σας ευχαριστώ... ο 
μικρός Κωστάκης όπως με λέγατε..  

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
πολύτεκνη οικογένεια σου...που 
είναι περήφανοι...  

Κώστας Φ. Πλατσιούρης 

Ο τυχεράκιας 

Πάει ένας τύπος 
μετά από πολύ 
καιρό στο γιατρό 
του να ρωτήσει για 

τα αποτελέσματα από κάτι 
εξετάσεις που είχε κάνει.  
- "Τι γίνετε γιατρέ; Όλα καλά, 
έτσι;"  
- "Δυστυχώς έχω για `σένα 
δυσάρεστα νέα και πολύ 
δυσάρεστα νέα, λέει ο για-
τρός. Ποια θες να ακούσεις 
πρώτα;"  

 

- "Τι μου λες γιατρέ μου τώ-
ρα; Με κάνεις και ανησυχώ. 
Πες μου τα δυσάρεστα πρώ-
τα. Τι τρέχει;"  
- "Κοίτα!! Οι εξετάσεις δεί-
χνουν ότι έχεις 24 ώρες ζω-
ής!!!"  
- "Τι  λες  ρε  γιατρέ τώρα;; 
Και τα πολύ δυσάρεστα ποια 
είναι δηλαδή;"  
- "Σε ψάχνω από χθες...!!!" 



4 ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για όλους του ΟΤΑ  του νομού Καρδίτσας 

Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά …..  

Εντοπίζουμε το ακίνητό σας ….  

Υποβάλλουμε την δήλωση ιδιοκτησίας σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα 

Τηλέφωνα: κιν. 6973310869, σταθ. 24410 21317 

*Ο Βασίλης είναι γιός της Ρίτας Χρ. Δήμου και του Βάϊου Ελευθερί-

ου, Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που με κάθε 

τρόπο βοηθά το χωριό μας 

κάθε ώρα, κάθε µέρα, όλη την ηµέρα ... συναντηθείτε!  
 

Συναντηθείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το ποτό σας και το εξαιρετικό φαγητό, με τις συνεχώς 
ανανεωμένες λιχουδιές που δεν θα σας αφήσουν ασυγκίνητους και βεβαίως με το άψογο πάντα 

service. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, υπάρχει ένα και στην περιοχή σας… 

Η μυστική σημασία του αριθμού 12  

στην Αρχαία Ελλάδα και παγκοσμίως

Η 
 μυθολογία τις περισσότερες φορές μοιάζει με παραμύθι. Ειδικά 

όταν τα παραμύθια περιέχουν μύθους με ήρωες. Τι γίνεται όμως 

όταν η μυθολογία αρχίζει να γίνεται τεράστιο μυστήριο και μάλι-

στα παγκόσμιο φαινόμενο. 

Αυτό συμβαίνει και με τον αριθμό 12. Κρύβουν οι πολλές συμπτώσεις 

κάτι βαθύτερο κάτι μυστηριώδες;…. 

Από τα αρχαία χρόνια είτε μυθολογικά είτε ιστορικά υπήρχε η τάση να 

αποδίδεται σε διάφορους αριθμούς μια συμβολική ακόμα και μια μυστη-

ριακή έννοια… 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί  του πλανήτη, οι Έλληνες, 

οι Αιγύπτιοι, οι Σουμέριοι αλλά και Ιουδαίοι γνώριζαν την πραγματική 

έννοια των αριθμών και ήταν σε θέση να αποκαλύψουν τις κρυφές σημασί-

ες τους. 

Αρκετοί πιστεύουν ότι η εξήγηση για όλα τα μυστήρια της φύσης βρίσκε-

ται στους αριθμούς και ένας απο αυτούς είναι ο αριθμός 12. 

Διαβάστε μερικές συμπτώσεις που ίσως και να μην είναι τόσο συμπτώ-

σεις….τελικά. 

-Οι Σουμέριοι διαιρούν το έτος σε 12 μήνες. 

-Οι Αιγύπτιοι διαιρούν την μέρα σε 12 ώρες και 12 ώρες νύχτα. 

-Οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν σεληνιακό ημερολόγιο 12 μηνών. 

-Οι φυλές του Ισραήλ ήταν 12 και σχετίζονται άμεσα με τον ζωδιακό κύ-

κλο. 

-Οι πηγές που ξεδιψούσε ο λαός του Ισραήλ στην έρημο ήταν 12. 

-Οι οικονόμοι του Σολομώντα ήταν 12. 

-Οι μαθητές του Χριστού επίσης ήταν 12. 

-Την Μεγάλη Πέμπτη διαβάζονται 12 περικοπές γνωστές ως τα 12 ευαγγέ-

λια. 

Στην Αρχαία Ελλάδα γίνεται κυριολεκτικά χαμός… 

-Οι Θεοί του Ολύμπου ήταν 12, επίσης και οι Τιτάνες. 

-Οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12 και σχετίζονται με τον ζωδιακό κύκλο. 

-Ο Ιπποκόοντας, σφετεριστής του θρόνου του βασιλιά της Σπάρτης είχε 12 

γιούς. 

-Ο Αχιλλέας θυσιάζει 12 Τρώες για να τιμήσει τον νεκρό Πάτροκλο. 

-Ο Οδυσσέας ξεκινάει το ταξίδι του γυρισμού από την Τροία με 12 καρά-

βια, όσες ήταν και οι περιπέτειες που αντιμετώπισε κατά την διάρκεια του 

ταξιδιού της επιστροφής 

-Η Λητώ χρειάστηκε 12 μέρες για να φτάσει στη Δήλο όπου γεννάει τον 

Απόλλωνα και την Άρτεμη. 

-Οι συμβουλάτορες του Αλκίνοου,βασιλιά στο νησί των Φαιάκων ήταν 12 

άρχοντες-βασιλείς. 

Τ 
ην σύμβαση αναβάθμισης 18 παιδικών 
χαρών σε τοπικές κοινότητες του Δήμου 
Καρδίτσας υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος 

Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος με τον ανάδοχο του έργου 
και με την παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρ-
χου κ Γ. Μάττα. Πρόκειται για έργο συνολικού προ-
ϋπολογισμού 315.000,00€ με ΦΠΑ και η σχετική 
πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER 

Τι προβλέπει η μελέτη του έργου 

Η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση παιδικών χα-
ρών του Δήμου Καρδίτσας μέσω της διαμόρφωσης 
των υφιστάμενων παιδικών χαρών και την προμή-
θεια νέων οργάνων ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ B 931/18-5-2009) και να μπο-
ρούν να πιστοποιηθούν. Οι επιλεχθείσες δεκαοχτώ 
παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώ-
ρους των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδί-
τσας, (Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου 
και Καλλιφωνίου) κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρ-
κα και πλατείες. 

Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Υπ. Απόφα-
ση οι χώροι περιφράσσονται με περίφραξη χωρίς 
να απομονώνονται οπτικά από την ευρύτερη πε-
ριοχή, δημιουργούνται διακριτές ζώνες παιχνιδιού 
για τις δύο ηλικιακές ομάδες (νήπια και παιδιά), 
προβλέπεται στεγασμένος χώρος για την προστα-
σία των επισκεπτών από τον ήλιο, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, ενώ ο όλος σχεδιασμός γίνεται με 
στόχο να εξασφαλισθεί στους επισκέπτες χώρος 
για ατομικό και ομαδικό παιχνίδι με όργανα υψη-
λών προδιαγραφών. Έτσι το δάπεδο αφήνεται 
στρωμένο με χώμα κατάλληλα επιπεδωμένο, ενώ 
στην περιοχή ασφαλείας των οργάνων στρώνεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές με βότσαλο ποτα-
μού κοκκομετρικής διαβάθμισης 2-8χιλιοστών σε 
βάθος 30 εκ. εκτός των παιχνιδιών που έχουν 
ύψος πτώσης των 60 εκατοστών. Στη βάση του 
σκάμματος του χώρου ασφαλείας τοποθετείται 
κροκάλα 10 εκατοστών ύψους και διαστρώνεται με 
γεωύφασμα για τη βέλτιστη απορροή των υδάτων 
και συγκράτηση του υλικού. 

Τα όργανα που θα τοποθετηθούν θα φέρουν 
πιστοποίηση C.E., θα είναι κατασκευασμένα από 

πιστοποιημένους κατασκευαστές από υλικά απο-
λύτως ασφαλή για τα παιδιά, ενώ θα φέρουν 
ένδειξη καταλληλότητας για την ηλικιακή ομάδα 
που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Όλες οι παιδι-
κές χαρές  θα είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ, ενώ 
προβλέπεται η εγκατάσταση σε κάθε παιδική χαρά 
ενός τουλάχιστον οργάνου κατάλληλου για παιδιά 
με μειωμένη κινητικότητα. 

Σε όλες τις παιδικές χαρές θα τοποθετηθεί ο α-
παραίτητος αστικός εξοπλισμός για τη σωστή λει-
τουργία τους όπως παγκάκια, βρύσες, φωτιστικά, 
καλάθια απορριμμάτων και πινακίδες σήμανσης. 
Σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης στις περιοχές 
επέμβασης διατηρούνται όλα τα υγιή δένδρα και 
προβλέπεται η φύτευση νέων φυλλοβόλων δέ-
ντρων για να εξασφαλισθεί ο σκιασμός και η αί-
σθηση θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Επίσης προβλέπεται χαμηλή φύτευση περι-
μετρικά μέσα από την περίφραξη όπου αυτό είναι 
απαραίτητο. 

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει : 

-χωματουργικές εργασίες: εκσκαφές, γεωυφά-
σματα, καθαιρέσεις παλιών οργάνων και περιφρά-
ξεων. 

-οικοδομικές εργασίες: τοιχία, τσιμεντοστρώσεις, 
διαχωριστική κατασκευή εδάφους για τη δημιουργί-
α χώρων χρήσης παιχνιδιών. 

-επιστρώσεις: για δημιουργία μονοπατιών και 
προσβάσεων. 

-κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές: κατασκευή 
περίφραξης, πόρτες εισόδου, βρύσες. 

-προετοιμασία πρασίνου: κλάδεμα δένδρων, 
εκρίζωση δέντρων, μόρφωση εδάφους. 

-φυτικό υλικό: νέα δένδρα, νέοι θάμνοι. 

-εγκατάσταση πρασίνου: άνοιγμα λάκκων, φύ-
τευση, υποστύλωση δέντρων. 

-διάφορες εργασίες: δαπάνη πιστοποίησης συμ-
μόρφωσης. 

Στην αναβάθμιση των παιδικών χαρών περιλαμ-
βάνονται και οι παρακάτω:   

Τ.Κ. Νεράιδας-Νεράιδα Δημ. Σχολείο 292  

Τ.Κ. Νεράιδας-Σαραντάπορο Πλατεία 267  

Αναβαθμίζονται 18 παιδικές χαρές σε χωριά του Δήμου Καρδίτσας 

το κείμενο της επερώτησης από σελ. 1 
 

Με προηγούμενη επερώτησή μας, που συζητήθη-
κε στις 22 Απριλίου 2021, αναφέραμε ότι στον πο-
ταμό Μέγδοβα, στο μήκος του από το φράγμα της 
Λίμνης Πλαστήρα και το δρόμο Καρδίτσας – Καρο-
πλεσίου, μέχρι  την Δάφνη και την Βίνιανη Ευρυτα-
νίας (λίγο παραπάνω από το τελείωμα της Λίμνης 
Κρεμαστών), δεν υπάρχει καμία γέφυρα, ούτε για 
αυτοκίνητα, ούτε για πεζούς, επομένως δεν μπορεί 
κανένας να περάσει απέναντι!  
Μεταξύ Καροπλεσίου και Νεράιδας, στην τοποθεσί-
α «Ρογκάκια», πριν από 12 χρόνια κατασκευάστη-
καν τσιμεντένια βάθρα για την τοποθέτηση μιας 
στρατιωτικής γέφυρας τύπου «Μπέλευ», προκειμέ-
νου να μπορούν να μετακινούνται αυτοκίνητα και  
πεζοί.  

Ωστόσο 12 χρόνια μετά δεν έχει τοποθετηθεί αυτή 
επί των κατασκευασμένων βάθρων, παρ΄ ότι έχει  
μεταφερθεί εκεί,  ούτε έγινε κάποια άλλη κατασκευ-
ή, άγνωστο γιατί.  Το αποτέλεσμα είναι το δίκαιο 
και χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής 
(Καροπλέσι, Νεράιδα, κλπ) να μένει ανεκπλήρωτο 
εν έτει 2021. 

Θεωρώντας απαράδεκτο το γεγονός της μη τοπο-
θέτησης επί τόσο χρόνια της γέφυρας τύπου 
«Μπέλευ» στη θέση «Ρογκάκια» μεταξύ Καροπλε-
σίου-Νεράιδας, ζητούσαμε τότε από την περιφε-
ρειακή αρχή Θεσσαλίας να μας ενημερώσει:  
1. Γιατί δεν έχει τοποθετηθεί τόσα χρόνια τώρα 
αυτή η γέφυρα τύπου «Μπέλευ» ή να έχει κατα-
σκευαστεί κάποια άλλη στην θέση «Ρογκάκια» με-
ταξύ Καροπλεσίου-Νεράιδας, προκειμένου να μπο-
ρούν να μετακινούνται αυτοκίνητα και πεζοί;  

2. Τι σκοπεύει να κάνει η περιφερειακή αρχή για 
την άμεση επίλυση του προβλήματος;  

Στην απάντηση που μας έδωσε στις 22/4/21, ο 
αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Νούσιος, σε μια 
προσπάθεια να δικαιολογήσει τη μη τοποθέτηση 
εκ’ μέρους της περιφέρειας, της γέφυρας στη θέση 
«Ρογκάκια» μεταξύ Καροπλεσίου-Νεράιδας, ανέφε-
ρε τα εξής. 

Ότι η γέφυρα δεν τοποθετήθηκε επειδή δεν είχαν 

γίνει σωστά τα βάθρα (χωρίς να διευκρινίσει τι  εν-
νοούσε) και ότι ο δρόμος ένθεν και ένθεν του Μέ-
γδοβα, στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί τα βά-
θρα για τη γέφυρα, είναι «κλειστός» από βλάστηση 
δηλαδή δεν φτάνει μέχρι εκεί και για να διανοι-
χθούν τα 700 μέτρα όπως είπε (400 μ.  από την 
πλευρά της Νεράιδας και 300 μ. από την πλευρά 
του Καροπλεσίου) χρειάζονται τεχνικές και περι-
βαλλοντικές μελέτες και αδειοδότηση. 

Σημείωσε δε ότι ο συγκεκριμένος δρόμος και η 
συγκεκριμένη γέφυρα δεν έχει επείγον χαρακτήρα, 
δεν εξυπηρετεί πολύ, δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερο κό-
σμο!  Αλήθεια πώς να έχει  κίνηση αφού δεν υπάρ-
χει γέφυρα, άρα δεν οδηγεί  πουθενά! 

Στην τοποθέτησή του, τότε ο κ. περιφερειάρχης,  
ανέφερε ότι θα πάει ο ίδιος εκεί στο σημείο για να 
δει τι  μπορεί να γίνει και  ότι  θα μας ενημέρωνε. 
Δεν γνωρίζουμε αν πήγε στο σημείο, αλλά από 
τότε δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο έργο, ούτε 
καμία ενημέρωσή μας.  

Στις αρχές Αυγούστου 2021, κάτοικοι του Καρο-
πλεσίου και της Νεράϊδας, μετά από μαζική κινητο-
ποίηση τους, καθάρισαν με εθελοντική εργασία το 
δρόμο που δεν μπορούσε η περιφέρεια, ο οποίος 
σημειωτέον μετά από μέτρησή τους, διαπιστώθηκε 
ότι δεν είναι 700 μέτρα, όπως είχε πει ο κ. Νού-
σιος, αλλά μόλις 218 μέτρα!  (124 μ. από την πλευ-
ρά της Νεράϊδας και άλλα 94 μ. από την πλευρά 
του Καροπλεσίου). Γι ’  αυτά τα 218 μέτρα δεν 
χρειάζεται κάποια ΜΠΕ, αλλά να πάει το μηχάνημα 
της Περιφέρειας (γκρέϊντερ ή άλλο σκαπτικό) να 
ισοπεδώσει το οδόστρωμα, ώστε να φτάνει  μέχρι  
τα βάθρα αυτοκίνητο.   

Τα βάθρα όπως φαίνονται στο φωτογραφικό υλικό 
που μας απέστειλαν κάτοικοι της περιοχής, είναι  
σε καλή κατάσταση, οπότε μπορούν να στηρίξουν 
την γέφυρα, γεγονός που το ανέφεραν τηλεφωνικά 

και στον κ. Νούσιο. Και αν έχει συγκεκριμένο λόγο 
ο κ. Νούσιος ας τον εξηγήσει και ας τα ενισχύσει, 
εφόσον λέει ότι  έχουν πρόβλημα. 
Όπως μας ενημέρωσαν οι  κάτοικοι η οδική πρό-
σβαση είναι καλύτερη από την πλευρά της Νε-
ράϊδας, μέσω της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – 
Νεράϊδας, στρίβοντας στην Διασταύρωση προς 
Γιαννουσέϊκα και Καροπλέσι, οπότε μπορούν να 
φτάσουν στο σημείο της γέφυρας φορτηγά και μη-
χανήματα όσο μεγάλα και να είναι.  

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θεσσαλίας,  της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης, θεωρούμε απαράδεκτο το γεγο-
νός ότι όλους αυτούς τους μήνες,  όπως και τα 
προηγούμενα πολλά χρόνια, δεν υπήρξε καμία 
πρόοδος στο έργο, ούτε βέβαια ενημέρωση του 
περιφερειακού συμβουλίου, μετά την συζήτηση της 
προηγούμενης επερώτησής μας, όπου ο κ. περιφε-
ρειάρχης μας διαβεβαίωσε ότι θα πήγαινε ο ίδιος 
να δει τι  θα γίνει.  Γι ’  αυτό επανερχόμαστε με την 
παρούσα επερώτηση μας,  ζητώντας από την περι-
φερειακή αρχή Θεσσαλίας να μας ενημερώσει: 

 
1. Αν επισκέφθηκε ο κ. περιφερειάρχης το σημείο 
όπως μας είχε υποσχεθεί για να δει τι  θα γίνει;  

2. Γιατί σ’ αυτούς τους μήνες που πέρασαν από 
την προηγούμενη επερώτησή μας, η περιφέρεια 
δεν καθάρισε το δρόμο των 218 τελικά μέτρων 
ένθεν και ένθεν του ποταμού, που καθάρισαν οι  
κάτοικοι από την βλάστηση, γιατί δεν πήγε μηχάνη-
μα να διαμορφώσει το δρόμο, γιατί δεν προχώρησε 
η τοποθέτηση της γέφυρας τύπου «Μπέλευ» στη 
θέση «Ρογκάκια» μεταξύ Καροπλεσίου - Νεράϊδας,  
προκειμένου να μπορούν να μετακινούνται αυτοκί-
νητα και πεζοί; 3. Σκοπεύει τελικά η περιφερειακή 
αρχή να ικανοποιήσει το δ ίκαιο αίτημα των κατοί-
κων Νεράιδας, Καροπλεσίου και γενικότερα της 
περιοχής και αν ναι σε ποιο χρονοδιάγραμμα; 

3/9/2021 
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θεσσαλίας της Λαϊ-

κής Συσπείρωσης 
1. Τσιαπλές Αναστάσιος 2. Μπακάση Βασιλική 
3. Νάνος Αποστόλης      4. Γκαραλιάκος Ζήσης 

Επερώτηση Λ.Α.Σ. Θεσσαλίας για τη μη 
τοποθέτηση γέφυρας προς την  
περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας 
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Ο 
 πόλεμος θεωρείται μία από τις πιο ακραίες καταστά-
σεις που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, καθώς δοκι-
μάζονται οι αντοχές του, λειτουργεί με την επιβολή 

και την δύναμη του νικητή ή την ανέχεια και υποταγή του ηττη-
μένου και σαρώνει ζωές και συνειδήσεις. «Πόλεμος πάντων 
μέν πατήρ ἐστί, πάντων δέ βασιλεύς» έλεγε ο Ηράκλειτος.  

 Όταν έγινε γνωστή η συνθηκολόγηση των Ιταλών με τους 
Συμμάχους, τον Σεπτέμβριο του 1943, οι Ιταλοί είχαν στην 
χώρα μας μια αξιόλογη στρατιωτική δύναμη με 245.000 στρα-
τιώτες και με πανίσχυρο οπλισμό. Ο τερματισμός του πολέμου 
για τους Ιταλούς τούς οδήγησε σε μια κατάσταση σύγχυσης. 
Υπήρχαν αντιφατικές διαταγές από το Γενικό τους Επιτελείο. 
Οι Γερμανοί απαίτησαν την παράδοση του οπλισμού τους και 
την αποστολή τους στο Ρωσικό μέτωπο ή την φυλάκισή τους 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χαρακτηριστικές είναι οι σφο-
δρές μάχες Ιταλών και Γερμανών στον ελλαδικό χώρο την 
περίοδο αυτή, καθώς οι Ιταλοί έλεγχαν περιοχές όπως η Ρό-
δος, η Σάμος, η Λέρος, η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα. Σε όλες 
τις περιπτώσεις οι Ιταλοί αμύνθηκαν σθεναρά και στο τέλος 
ηττήθηκαν. Πιο χαρακτηριστική η περίπτωση της Κεφαλονιάς, 
όπου έγινε και η μεγαλύτερη σφαγή των Ιταλών, με 10.000 
περίπου νεκρούς στρατιώτες της Μεραρχίας Άκουι. 

Από όλες τις δυνάμεις των Ιταλών στην Ελλάδα, μόνο μία 
Μεραρχία δεν παραδόθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στους 
Γερμανούς. Ήταν η Μεραρχία Πινερόλο, που αποτελούνταν 
από 16.500 στρατιώτες και είχε ως έδρα της την Θεσσαλία και 
την Δυτική Μακεδονία. 

Μοναδική περιοχή όπου δεν υπήρχαν στρατεύματά της 
ήταν η περιοχή του νομού Καρδίτσας, καθώς η πόλη είχε 
καταληφθεί από τις 12 Μαρτίου του 1943 από τις δυνάμεις 
του Ε.Λ.Α.Σ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του BBC μεταδίδο-
ντας την είδηση ανέφερε ότι ήταν «η πρώτη πόλις της 
Ευρώπης που απελευθερώνεται από αντιστασιακές δυνά-
μεις». 

Από την στιγμή της συνθηκολόγησης των Ιταλών παίχτηκε 
στην περιοχή μας ένα παιχνίδι διανομής του Ιταλικού οπλι-
σμού και προσάρτησης των δυνάμεών του. Οι Γερμανοί προ-
σπάθησαν με κάθε τρόπο να πάρουν τον οπλισμό των Ιταλών 
και τους ίδιους να τους χρησιμοποιήσουν ως στρατιώτες στο 
μέτωπο της Ρωσίας. Δεν ήθελαν με κανέναν τρόπο ο οπλι-
σμός των Ιταλών να περιέλθει στα χέρια των ανταρτών. Ούτε 
οι Ιταλοί είχαν διάθεση να συνεχίσουν να πολεμούν. Από την 
άλλη οι αντάρτες προσπάθησαν να πείσουν τους Ιταλούς να 
παραδώσουν τον οπλισμό τους στις δικές τους δυνάμεις ή να 
πολεμήσουν όσοι ήθελαν στο πλευρό τους εναντίον των Γερ-
μανών, καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν στην περιοχή και μόνο 
με το όπλο στο χέρι θα μπορούσαν να προστατέψουν την ζωή 
τους. Επιχείρηση επαναπατρισμού των Ιταλών δεν φαινόταν 
να οργανώνεται σε μία χώρα όπου οι Γερμανοί κυριαρχούσαν 
πια. Πολλοί Ιταλοί αποφάσισαν να συμφωνήσουν με τους 
αντάρτες και αρκετοί πολέμησαν μαζί τους. Οι υπόλοιποι πα-
ρέδωσαν τον οπλισμό τους. 

Υπήρχε όμως και ο Βρετανικός παράγοντας στην Ελλάδα 
που έπαιζε τον δικό του διφορούμενο ρόλο. Οι Βρετανοί δεν 
ήθελαν να περιέλθει ο οπλισμός των ανταρτών στο Ε.Α.Μ. 
αλλά στον Ε.Δ.Ε.Σ. που δραστηριοποιούνταν στην Ήπειρο και 
ήταν μακριά από τον χώρο της Πινερόλο. Για τους Βρετανούς 
ήταν βασικό να μην ενισχυθεί ένα ανταρτικό σώμα προσκείμε-
νο στην Σοβιετική Ένωση.  

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1943 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας στην Πύλη Τρικάλων από τους στρατηγούς της 
Πινερόλο, του Ε.Λ.Α.Σ., του Ε.Δ.Ε.Σ. και τον αρχηγό της Βρε-
τανικής Αποστολής αντισυνταγματάρχη Κρις Γούντχαουζ. 

Όσοι από τους Ιταλούς ήθελαν να πολεμήσουν, θα μπορού-
σαν να κρατήσουν τον οπλισμό τους.  Την διατροφή θα ανα-
λάμβαναν οι Άγγλοι, αν και στην αρχή η ανάληψη της διατρο-
φής τους έγινε από τον Ε.Λ.Α.Σ. υπό μορφήν δανείου, καθώς 
οι Άγγλοι δεν είχαν χρήματα στην διάθεσή τους και οι Ιταλοί 
δεν είχαν πολλά αποθέματα πια. 

Όσοι από τους Ιταλούς δεν ήθελαν να πολεμήσουν θα αφο-
πλίζονταν και θα κλείνονταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Το υλικό εκείνων που θα αφοπλίζονταν θα το παραλάμβαναν 
τα κατά τόπους αντάρτικα τμήματα, θα καταγράφονταν και θα 
μοιράζονταν μεταξύ των οργανώσεων, ανάλογα με την δύνα-
μή τους, όπως και το υλικό των συμμάχων που έριχναν τα 
αεροπλάνα. 

Αν και η ηγεσία της Πινερόλο ήθελε να ταχθεί με τον 

Ε.Δ.Ε.Σ., κάτι που ήταν και η επιθυμία της Βρετανικής Απο-
στολής, υπό την πίεση του χρόνου και της επικείμενης γερμα-
νικής επίθεσης βρήκαν την σολομώντεια λύση της προανα-
φερθείσης συνθήκης. 

Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν να μεταφερθούν 
περίπου 3.500 Ιταλοί στρατιώτες χωρίς οπλισμό, βαρύ ιματι-
σμό και τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους στην περιοχή 
της Νεράιδας Τρικάλων. Ο απώτερος στόχος αυτής της μετα-
φοράς ήταν ο επαναπατρισμός τους, μόλις δινόταν ευκαιρία, 
και δεν ήταν έγκλειστοι, αλλά περιφέρονταν ελεύθερα και διέ-
μεναν στα άδεια σπίτια της Νεράιδας τον χειμώνα. Πολλοί 
Ιταλοί υπέφεραν από ελονοσία και λόγω της κακής διατροφής 
τους και από δυσεντερία. 

Ωστόσο, ο αιφνιδιαστικός αφοπλισμός των ιταλικών στρα-
τευμάτων από τους αντάρτες στις 14 Οκτωβρίου θεωρήθηκε 
από την Βρετανική Αποστολή ανοιχτή παραβίαση της συμφω-
νίας. Η πραγματική αιτία ήταν το ότι περιήλθε ο βαρύς οπλι-
σμός των Ιταλών στις δυνάμεις των ανταρτών. Έτσι η Βρετανι-
κή Αποστολή διέκοψε, ως αντίποινα προς τους αντάρτες, την 
χρηματοδότηση για την σίτιση των Ιταλών, κάτι που ήταν ιδιαί-
τερα αισθητό στους αφοπλισμένους πια και άμαχους Ιταλούς. 

Στις 7 Νοεμβρίου δύο γερμανικές φάλαγγες με 2.100 στρα-
τιώτες πλησιάζουν το Καρπενήσι. Για να προστατευτούν από 
τους Γερμανούς περίπου 2.500 από τους Ιταλούς που παρέ-
μεναν στο Καρπενήσι οδηγούνται στην Νεράιδα Τρικάλων. 
Μετά από μία βδομάδα αφίξεων ο αριθμός τους φτάνει περί-
που τους 6.000, αριθμός υπεραρκετός για να θέσει σε μεγάλη 
κρίση την ήδη οριακή κατάσταση που υπήρχε στον οικισμό. 

Στις 27 Νοεμβρίου δύο μονάδες Γερμανών Αλπινιστών επιτί-
θενται από το Καρπενήσι και σκοτώνουν ακόμη και τους τραυ-
ματίες και τους αρρώστους που βρίσκουν στο πρόχειρο νοσο-
κομείο της Νεράιδας, ενώ οι υπόλοιποι που κατέφυγαν στο 
δάσος πεθαίνουν από το κρύο και την πείνα. Περισσότερο 
από 20 μέρες παρέμειναν οι Ιταλοί στο δάσος. 

Η Νεράιδα είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τους Γερμα-
νούς, μέχρι και οι πηγές νερού. Οι Ιταλοί χωρίς τρόφιμα σκά-
βουν μικρές στοές κάτω από τα ερειπωμένα σπίτια και ζουν 
συνωστισμένοι. Τρέφονται με βελανίδια ή χορτάρια. Χωρίς 
καθόλου υγειονομική περίθαλψη πεθαίνουν κάθε μέρα κατά 
δεκάδες. 

Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν σ’ αυτές τις άθλιες συν-
θήκες διανεμήθηκαν από τους αντάρτες στα ορεινά ως 
επί το πλείστον χωριά των Αγράφων ως τελευταία ελπίδα 
σωτηρίας, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα επιστροφής 
στην Νεράιδα που κάηκε από τους Γερμανούς αλλά και 
λόγω έλλειψης χρημάτων. Με συμφωνία των ανταρτών 
και της Βρετανικής Αποστολής ορίστηκε ως αντίτιμο μισή 
χρυσή λίρα για κάθε στρατιώτη και μία χρυσή λίρα για 
κάθε αξιωματικό Ιταλό, ενώ απαγορεύτηκε οι αξιωματικοί 
να χρησιμοποιούνται ως εργάτες. 

 Στα ορεινά χωριά της Καρδίτσας και των Τρικάλων εκτυλί-
χθηκαν μεγάλες στιγμές ανθρωπιάς. Οι Έλληνες χωρικοί πε-
ριέθαλψαν τους μέχρι πριν λίγο κατακτητές τους. Οι Ιταλοί, 
που εκείνη την εποχή είχαν πολύ υψηλότερο επίπεδο μόρφω-
σης από τους Έλληνες και είχαν πολλές τεχνικές γνώσεις, 
ενσωματώθηκαν και βοήθησαν μια κοινωνία πληγωμένη από 
τον πόλεμο και την Κατοχή να ορθοποδήσει. Αν σε κάποιο 
χωριό διαβίωναν πάνω από 50 Ιταλοί οριζόταν και ένας υπεύ-
θυνος αξιωματικός. Στο χωριό μας σχεδόν μέχρι πρότινος όλοι 
είχαν να διηγηθούν και από μια ιστορία για τον Ιταλό ή τους 
Ιταλούς που είχαν στο σπίτι τους εκείνη την περίοδο, ενώ οι 
φιλίες κράτησαν και μετά τον πόλεμο και αρκετοί από εκείνους 
τους Ιταλούς επισκεπτόταν την περιοχή μας και αργότερα 
στην ζωή τους. 

Οι νεκροί Ιταλοί που ενταφιάστηκαν στην Νεράιδα Τρικάλων 
ήταν περίπου 1.000, σίγουρα όμως ήταν πολύ περισσότεροι οι 
νεκροί στην πραγματικότητα. Έγινε εκταφή των οστών τους 
μερικά χρόνια αργότερα από τις οικογένειές τους. Στην είσοδο 
του οικισμού της Νεράιδας Τρικάλων χτίστηκε μνημείο προς 
τιμήν αυτών των νεκρών το 2009 από την Ένωση Αγραφιώτι-
κων Χωριών και χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Ιτάμου επί 
Δημαρχίας Βασίλη Τσαντήλα και του Δήμου Νεβρόπολης Α-
γράφων επί Δημαρχίας Φώτη Παπαντώνη. 

(Πηγή: Χαράλαμπος Κ. Αλεξάνδρου «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΙΝΕΡΟ-
ΛΟ χρονικό της αντίστασης και του μαρτυρίου της. 
(Σεπτέμβριος 1943 – Δεκέμβριος 1944), εκδόσεις GRUPPO D’ 
ARTE) Αθήνα 2008) 

Λάθη που κάνουμε όταν μιλάμε 
 στα παιδιά για τα χρήματα  

 
Είναι σημαντικό να τους μιλήσουμε για αυτά από 

μικρή ηλικία, φροντίζοντας όμως να μην τα επιβα-
ρύνουμε με άγχη ή ενοχές  

Ίσως η πρώτη συζήτηση για τα χρήματα προέκυψε 
μετά από ένα – μεγάλο – χαρτζιλίκι της γιαγιάς που 
θέλατε να βεβαιωθείτε πως δεν θα μετατραπεί σε… 
τσίχλες. Ίσως, αντιθέτως, να ήρθε την ημέρα που το 
παιδί αποφάσισε να σας ζητήσει ένα παιχνίδι που 
κοστίζει όσο τρεις μισθοί σας. Σε κάθε περίπτωση, 
έγινε και έκτοτε έχουν σίγουρα ακολουθήσει πολλές 
ακόμη. Είναι σημαντικό τα παιδιά να αντιλαμβάνο-
νται από νωρίς την αξία των χρημάτων και, κυρίως, 
πως οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγ-
ματοποιούν κάθε επιθυμία τους. Παράλληλα, όμως, οι 
συζητήσεις για τα χρήματα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ήπιες και να μην δημιουργούν στα παιδιά 
αγωνίες που δεν τους αναλογούν. Αποφεύγοντας τα 
παρακάτω συνηθισμένα λάθη, κάνουμε μια καλή αρ-
χή.  

Δεν αποφεύγουμε το ζήτημα 
Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να διαχειρίζονται μόνα 

τους τα χρήματά τους ή να αντιληφθούν ότι τα δικά 
μας δεν αρκούν για να τους αγοράσουμε όποιο παιχνί-
δι βάλουν στο νου τους.  

Δεν το συζητάμε ασταμάτητα 
Από την άλλη πλευρά, η διαρκής επιστροφή στο 

ζήτημα των χρημάτων μπορεί να τα γεμίσει αχρείαστα 
άγχη ή απλώς να τα κάνει να αδιαφορούν για το θέμα 
ως αντίδραση.  

Γινόμαστε συγκεκριμένοι 
Όταν πηγαίνετε μαζί για ψώνια, μην ζητάτε από το 

παιδί να διαλέξει οτιδήποτε του αρέσει, αλλά εξηγή-
στε του πόσα χρήματα μπορείτε να δαπανήσετε για να 
του αγοράσετε, για παράδειγμα, ένα καινούργιο παι-
χνίδι. Έτσι θα αποφύγετε την ένταση που θα προέκυ-
πτε αν επέλεγε κάτι που θα αναγκαζόσασταν να του 
αρνηθείτε, αλλά και το ωθείτε να αρχίσει να σκέφτε-
ται τα χρήματα με ρεαλιστικό τρόπο.  

Μην του λέτε απλώς ότι δεν έχετε χρήματα 
Πρέπει να ξέρει ότι δεν είστε σε θέση να αγοράσετε 

ό,τι υπάρχει πάνω στον πλανήτη, όμως αν επιμείνετε 
στην απουσία χρημάτων ίσως του δημιουργήσετε 
άγχος ή το κάνετε να νιώσει μειονεκτικά απέναντι σε 
άλλα παιδιά με μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα. 
Αντ’ αυτού, εξηγήστε του πώς αξιοποιείτε τα έσοδά 
σας και γιατί. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να αγο-
ράσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί αυτά τα χρήματα 
προορίζονται για τα μαθήματα πιάνου σου.  

Δεν το κάνουμε μεγαλύτερο θέμα από ό,τι είναι 
Σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές που θα καταστρέψει ή 

θα χάσει ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι. Σε πολλές περι-
πτώσεις, αυτή η άμεση επίπτωση της απροσεξίας του 
είναι αρκετή για να καταλάβει ότι έκανε λάθος. Δεν 
χρειάζεται να του τονίσουμε πόσο κόστισε ή ότι αδυ-
νατούμε να το αντικαταστήσουμε για να του δώσουμε 
ένα μάθημα.  

Δεν τους λέμε τα πάντα 
Ακόμη και αν έχουν πλέον μεγαλώσει λίγο, ακόμη 

και αν είναι εξαιρετικά ώριμα για την ηλικία τους, τα 
παιδιά μας δεν πρέπει να γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια 
των οικονομικών μας προβλημάτων. Αρκεί να έχουν 
επίγνωση για τις δυνατότητές μας. Τα παιδιά μας 
έχουν ανάγκη να μας βλέπουν ψύχραιμους και σίγου-
ρους προκειμένου να νιώσουν ασφάλεια.  

Η Μεραρχία Πινερόλο και  οι Ιταλοί «αιχμάλωτοι» στα χωριά μας 
 (Επίδειξη ανθρωπιάς στη μέση του πολέμου) 

Τ α τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η 

«διαχείριση» του θανάτου. Συγγε-

νείς και φίλοι προτιμούν να αναλάβουν οι 

ειδικοί την ευθύνη   για  τους  αγαπημένους  τους  που  πεθαί-

νουν.  Ελάχιστα έθιμα έχουν απομείνει (κυρίως στα χωριά) που 

αφορούν την «Κουλτούρα του θανάτου». Οι περισσότεροι 

άνθρωποι πεθαίνουν στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ 

αυτήν την εξέλιξη: Είναι τα φάρμακα που παρατείνουν τις τελευ-

ταίες μέρες της ζωής. Είναι οι επαγγελματίες της υγείας (γιατροί, 

νοσοκόμες κλπ) που δίνουν τη μάχη της παράτασης ζωής του α-

σθενούς. Είναι η άνοδος  των  ειδικών  για  το  τέλος  του  κύκλου  

της  ζωής (εργολάβους κηδειών τους λένε!). Υπάρχουν βέβαια κι 

άλλοι λόγοι, όπως το γεγονός ότι οι οικογένειες είναι πλέον μι-

κρές, ο πληθυσμός γερνάει, οι γυναίκες εργάζονται εκτός σπιτιού, 

τα μέλη της οικογένειας κινούνται συνεχώς και συχνά μακριά από 

την οικογενειακή εστία. Έτσι ο θάνατος καταλήγει να γίνεται ένα 

ιδιωτικό γεγονός. Η  οικειότητα  του θανάτου στο  σπίτι χάνεται. 

Και  μαζί του   τα έθιμα που  τον συνοδεύουν. Έτσι όμως ολοένα 

και μικρότερος αριθμός ανθρώπων γίνονται μάρτυρες του θανά-

του των άλλων. Αρχίζουμε να μην καταλαβαίνουμε τον θάνατο. Ο 

θάνατος αποκτά μυστήριο και κατά συνέπεια γίνεται πιο τρομα-

κτικός. Η διαδικασία που περιλαμβάνει την αλλη-

λεπίδραση μεταξύ σώματος και ψυχής χάνεται. Ο 

θάνατος μετατρέπεται αποκλειστικά σε ένα καθο-

ριστικό γεγονός για τη σάρκα και μόνο. Παλιά, ένας αιφνίδιος 

θάνατος μας φοβίζει γιατί δεν έδινε στους ανθρώπους τον απα-

ραίτητο χρόνο, ώστε να προετοιμαστούν, να εξαγνίσουν την καρ-

διά και την ψυχή τους, να μεταλάβουν «ενόψει της τελικής κρίσης 

στο επέκεινα». Σήμερα, προτιμάμε έναν αιφνίδιο θάνατο! Να 

πεθάνουμε αν είναι δυνατόν στον ύπνο μας. Να μην πάρουμε 

χαμπάρι! Έλα όμως που οι εξελίξεις στην ιατρική δεν μας αφήνουν 

να πεθάνουμε ξαφνικά; Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, τα συστήμα-

τα υποστήριξης της ζωής, η ενδοφλέβια χορήγηση τροφής, η αιμο-

κάθαρση και οι τεχνικές ανάνηψης, έχουν παρατείνει δραματικά  

την  διαδικασία  του  θανάτου.  Αντίθετα,  σήμερα έχουμε τον 

φόβο της υπερβολικής παράτασης της ζωής. Να υποχρεώνεσαι να 

παραμείνεις ζωντανός, όταν πλέον κάθε απόλαυση έχει χαθεί. Ο 

φόβος της «υπερβολικής παράτασης της ζωής», ξεπερνά τον φόβο 

του ίδιου του θανάτου! Μας ενδιαφέρει περισσότερο η «ποιότητα 

ζωής», παρά να έχουμε τα πλεονεκτήματα (που ίσως κερδίζαμε) 

αν εξαγνίζαμε την ψυχή μας. Όλοι αξίζουν «να πεθάνουν με αξιο-

πρέπεια» λέμε. 

Διαχείριση θανάτου 
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ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Το παραδοσιακό ντέρμπι ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων 
Νεράιδας και Σαρανταπόρου διεξήχθη σήμερα το απόγευμα στο 
γήπεδο της Φτερόλακκας με σκορ 4--3 υπέρ της Νεράιδας. Είναι 
ένα συναρπαστικό ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.  

Δεύτερο φιλικό ματς και δεύτερη νίκη 4-1 για την ποδοσφαιρι-
κή ομάδα του χωριού μας με αντίπαλο την ομάδα του Καροπλεσί-
ου. Ήταν ένα φιλικό ματς με δύναμη και τους δύο τερματοφύλα-
κες να ξεχωρίζουν. Και στις δύο ομάδες αξίζουν συγχαρητήρια 
και του χρόνου η ρεβάνς να δοθεί στο γήπεδο του Καροπλεσίου. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. 
Κώστας Η. Κουσάνας  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ-ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ) 

Ζήσης Μπάμπης  του Χρ.    Αζά 8 Καρδίτσα 

Τηλ.: 24410 41325   Κιν.: 697 8770871 

Υ 
πάρχουν λέξεις αλλά και 
φράσεις τις οποίες πολλοί 
από εμάς χρησιμοποιού-

με λάθος στην καθημερινή μας 
ζωή. Το αστείο είναι πως κατά 
πάσα πιθανότητα δεν θα μάθουμε 
να τις λέμε σωστά στο άμεσο μέλλον κι όλα αυτά γιατί η 
δύναμη της συνήθειας καμιά φορά είναι ισχυρότερη ακόμα 
κι από τη διάθεσή μας για μάθηση! 

Το άρθρο δεν είναι οδηγός γραμματικής, ωστόσο εμείς 
επιλέξαμε κάποιες από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που 
μας παγιδεύουν και σας τις παρουσιάζουμε. Ας ελπίσουμε 
πως την επόμενη φορά που θα τις ξεστομίσουμε θα 
έχουμε τουλάχιστον σκεφτεί καλύτερα! 

«Χαίρετε!» 
Είναι ευχή. Δηλαδή να χαίρεστε! Γράφεται με έψιλον και 

όχι «χαίρεται» (ό,τι θυμάται). 
«Κύριε/κυρία/Δεσποινίς»  
Προσφωνούμε πάντα κύριο και κυρία κάποιον που δεν 

γνωρίζουμε και τον ζητάμε πάντα σαν κύριο ή κυρία στο 
τηλέφωνο σε τρίτους ακόμα κι αν είναι κολλητός μας και 
παίζουμε μαζί σφαλιάρες. Το «δώσε μου το Μανώλη λιγά-
κι» όταν τηλεφωνούμε στην δουλειά του δεν δείχνει οικειό-
τητα, αλλά αγένεια. 

Επίσης δεσποινίδες λέμε μόνο τα κορίτσια από 16 χρο-
νών και κάτω. Από 17 χρονών και πάνω όλες οι γυναίκες 
αποκαλούνται (και είναι) κυρίες. 

Αντιθέτως, δεν αποκαλούμε ποτέ κύριο τον εαυτό μας! 
Λέμε: «Είμαι ο Γιώργος Νταλάρας» και όχι «είμαι ο κύ-

ριος Νταλάρας» 
Τέλος, δεν αποκαλούμε ποτέ κύριο κάποιον που έχει 

φύγει από τη ζωή γιατί έχει πάψει να είναι κύριος του εαυ-
τού του. 

«Με γεια!» 
Ευχή. Δύο λέξεις. Με υγεία και όχι μεγιά 
«Εξ απαλών ονύχων» 
Το χρησιμοποιούμε λανθασμένα όταν θέλουμε να πούμε 

ότι κάτι έγινε ή το γνωρίζουμε πολύ επιδερμικά, ξώφαλ-
τσα. Όμως σημαίνει ακριβώς το αντίθετο! Σημαίνει «από 
τότε που ήμουν μωρό και τα νύχια μου ήταν μαλακά, απα-
λά» δηλαδή από πάντα, και δείχνει την εξοικείωση με κάτι. 
Είναι συνώνυμο του “παιδιόθεν” (από παιδί). Αν σας ζορί-
ζει να το θυμάστε, αντικαταστήστε το με το «Σε τα μας 
τώρα?» Και μια και είπαμε «παιδιόθεν»: 

«-θεν» 
Όλα αυτά τα επιρρήματα με κατάληξη «θεν» λέγονται 

σκέτα! Το «θεν» δείχνει κατεύθυνση και σημαίνει “από”. 
Έτσι είναι πλεονασμός να ξαναβάζουμε το “από”.  Δεν 
λέμε από ανέκαθεν, απλά ανέκαθεν. Ομοίως, λέμε 
«έμπροσθεν», «όπισθεν», «άνωθεν», «κάτωθεν», 
«έξωθεν», «δεξιόθεν», «εκατέρωθεν», «πόθεν», 
«μακρόθεν» αλλά, προσοχή, δεν υπάρχει κοντόθεν! Εκεί 
αν δεν θέλουμε να πούμε «από κοντά» μπορούμε να κο-
τσάρουμε το «εκ του σύνεγγυς». Επισημότητες! 

«Ελαφρά τη καρδία» 
Δηλαδή με ανάλαφρη καρδιά, άνετα, χωρίς να το πολυ-

σκεφτώ. Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. (Μπορείτε να το χρησιμο-
ποιείτε εκεί που θα βάζατε λανθασμένα το «εξ απαλών 
ονύχων!») 

«Αβρόχοις ποσί» 
Χωρίς να βρέξω τα πόδια μου. Ο λαός μας λέει «αν δε 

βρέξεις κώλο ψάρι δεν τρως» που σημαίνει ότι πρέπει να 
εμβαθύνεις σε μια δουλειά για να έχεις αποτέλεσμα και όχι 
να την κάνεις επιδερμικά. 

«Άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου» 
Το ακούμε συχνά λανθασμένα από τους τηλεπαρουσια-

στές, οι οποίοι λένε “τους ασκούς τους Αιόλου”. Ο ασκός 
του Αιόλου σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν ΕΝΑ σακούλι 
από δέρμα ζώου, που ο Αίολος, ο θεός των ανέμων είχε 
φυλακίσει μέσα όλους τους αέρηδες. Συνεπώς είναι λάθος 
να λέμε «άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου» γιατί ήταν μόνο 
ένα. Όπως και το κουτί της Πανδώρας. 

«Υπέρ το δέον» 
Και όχι υπέρ του δέοντος! Είναι το δέον (αυτό που πρέ-

πει να γίνει) και κάνουμε κάτι, παραπάνω κι από αυτό. 
«Ον ου τύπτει λόγος, ουδέ ράβδος» 
Και όχι «εκεί που δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος». Ση-

μαίνει φυσικά ότι αυτόν που δεν παίρνει από λόγια, ούτε 
και το ξύλο μπορεί να τον συγκινήσει. Οπότε τσάμπα ο 
κόπος! 

«Προπηλακίζω» 
Σημαίνει βρίζω χυδαία κάποιον, τον μπινελικώνω. Δεν 

σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι του επιτίθεμαι σωματικά. 
«Επί τούτω» 
Και όχι «επι τούτου» «εξεπιτούτου» και άλλα τέτοια χαρι-

τωμένα, που τα λέμε για αστείο και κοντεύουν να ενσωμα-
τωθούν στην γλώσσα μας. Ομοίως και το «Επί τω έργω». 

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί» 
Δηλαδή ένα δυνατό μυαλό μέσα σε ένα σώμα που υγιαί-

νει, που είναι καλά! 
«Ζην ή ζειν;» 
Από τον καιρό που το «ζη» (η παλιά υποτα-

κτική) έγινε «ζει», συμπαρέσυρε και το 
απαρέμφατο. Το απαρέμφατο όμως 
είναι τύπος της αρχαίας ελληνικής, οπό-
τε καλό είναι να το αφήσουμε έτσι όπως 
ήταν. Άρα: 
Στον πατέρα μου χρωστώ το ζην, στο 

δάσκαλό μου το ευ ζην. 
βγάζω τα προς το ζην 
το ζην επικινδύνως (vivere pericolosamente). 
«Μέτρον άριστον» 
Και όχι «παν μέτρον άριστο». Σημαίνει ότι είναι καλό να 

έχουμε μέτρο σε όλα. Βάζοντας όμως μπροστά το «παν» 
αλλάζει αμέσως το νόημα και σημαίνει «μέτρο να’ ναι κι 
ό,τι να ναι!» Καλό σλόγκαν για μια χούντα. Να τα προσέ-
χουμε αυτά… 

Στρατιωτικά παραγγέλματα: 
Μερικές εκφράσεις είναι από στρατιωτικά παραγγέλματα 

και αυτές πάλι τις λέμε ως έχουν, αλλιώς λέμε μπούρδες: 
Δίνω το «παρών» 
Δηλαδή σε μια εκδήλωση, στο αγγελτήριο με κάλεσαν 

και δήλωσα «παρών». Και όχι δίνω το «παρόν» δηλαδή 
το …τώρα! 

Με το όπλο «παρά πόδα» 
Δηλαδή με το όπλο δίπλα από τον πόδα μου (το ποδα-

ράκι μου). Φυσικά όχι «παρά πόδας». Σημαίνει είμαι σε 
προσοχή. Και δεν το μπερδεύουμε με το: «κατά πόδας» 
που σημαίνει παίρνω κάποιον στο κατόπι, τον ακολουθώ, 
κατά βήμα (και του έχω σπάσει τα νεύρα…) 

«Εφ’ όπλου λόγχη» 
Και όχι «εφ΄ όπλου λόγχης». Ομοίως, σημαίνει προσαρ-

τώ στο όπλο μου τη λόγχη και είμαι ετοιμοπόλεμος. Βέ-
βαια ίσως θα έπρεπε να εκσυγχρονιστεί αυτή η έκφραση 
και να λέγεται «με το δάχτυλο στο κουμπί» μια και οι πό-
λεμοι πλέον είναι πυρηνικοί 

«Έρπειν» 
και όχι έρπινγκ. Είναι ομολογουμένως απολαυστικό γιατί 

οι φαντάροι του κόλλησαν την αγγλική κατάληξη ing 
(erping) αλλά δεν υπάρχει! Είναι κι αυτό απαρέμφατο του 
ρήματος έρπω. 

«Εκ των ων ουκ άνευ» 
Και όχι σκέτο «εκ των ουκ άνευ». Δηλαδή από αυτά που 

δεν μπορείς να κάνεις χωρίς. 
«Του λόγου το ασφαλές» 
Και όχι το αληθές. Είναι από το απολυτίκιο των Φώτων 

(των Θεοφανείων) και δεν του αλλάζουμε τα φώτα! 
Δεν έχει «που την κεφαλή κλίνη» 
Και όχι «κλίναι». Δεν έχει δηλαδή που να γείρει το κεφάλι 

του να ακουμπήσει. Είναι αυτό που λέμε «δεν έχει μαντήλι 
να κλάψει!» Είναι από τα Ευαγγέλια κι αυτό και το κρατά-
με ως έχει. 

Πχ, & π.Χ.! 
Π.Χ. «Προ Χριστού» με κεφαλαίο το Χ 
Π.χ. «Παραδείγματος χάριν», με μικρό το χ 
Μ.Χ. «Μετά Χριστόν» και όχι μετά Χριστού. 
Πως αποκαλούμε έναν ιερέα; 
«Πάτερ Γεώργιε» (κλητική) όταν του απευθύνουμε το 

λόγο. Πως όμως μιλάμε για κάποιον ιερέα; Τον «πατέρα 
Γεώργιο» και όχι τον …πάτερ Γεώργιο. Γράφεται πάντα με 
μικρό γιατί Πατέρας με κεφαλαίο είναι μόνο ο Θεός. 

Ο πατήρ/πατέρας Γεώργιος 
Του πατρός/πατέρα Γεωργίου 
Τω πατρί/(δεν έχουμε πια) Γεωργίω (πως λέμε “την 

έφαγα στο δόξα πατρί”) 
Τον πατέρα/πατέρα Γεώργιο 
Ω! πάτερ!/πατέρα Γεώργιε 
Επίσης λέμε: 
Ο συνήθης ύποπτος αλλά το σύνηθες φαινόμενο 
Ο ευμεγέθης κύριος Πάγκαλος αλλά το ευμέγεθες πακέ-

το 
Η αυτάρκης Κρήτη αλλά το αυτάρκες νησί 
Ο κακοήθης άνθρωπος αλλά το κακοήθες μελάνωμα 

κλπ. Όμως προσοχή: 
Ο φιλοθεάμων άνθρωπος και το φιλοθεάμον (και όχι 

φιλοθέαμον) κοινό. 
Ώρες και χαιρετούρες 
Π.μ. «Προ Μεσημβρίας» αλλά μ.μ. «Μετά Μεσημβρίαν». 

(κατά το προ Χριστού / μετά Χριστόν). 
Τέλος, από τις 12.01 πμ (προ μεσημβρίας) είναι πρωί 

και λέμε «καλημέρα!» μέχρι τις 12.00μ (το μεσημέρι). Από 
τις 12:01 μμ (μετά μεσημβρίαν) είναι απόγευμα και λέμε 
«καλησπέρα!» μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυχτα! 

Όταν φεύγουμε από κάπου καλό είναι να αποφεύγουμε 
το «αντίο» γιατί σημαίνει “θα τα πούμε στον άλλο κό-
σμο” (στο Θεό) και δεν είναι κι ελληνικό! Μπορούμε όμως 
με άνεση να χρησιμοποιήσουμε το «Εις το επανιδείν!» μια 
ευχή για να ξαναϊδωθούμε… 

Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι… 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ 

Γεώργιος Ν. Κατσούλης 

Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος 

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 

Ειδικευθείς εις ΓΠΝΑ «Αλεξάνδρα» 

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα 

Τηλ. 24410 79005 Κιν.  

6972176648 

e-mail: georgi-

oskatsoulismd@yahoo.gr 

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 
Μέλι-Βασιλικός-πολτός-

γύρη-Πρόπολη  

παραγωγής μας  

Γεώργιος Καραμέτος: 
978252592 

Χρήστος Καραμέτος: 
6978252592 

Ν. Κρίκελλο Λαμίας 
e-mail: melissokomiab@gmail.com 

Καθαρισμός των δρόμων του χωριού μας 

Ε ύγε στα παιδιά του χωριού που για μια ακόμη φορά  καθάρισαν 

την πλατεία  και διάφορα σοκάκια του χωριού, αλλά και στον 

Κώστα Ηλ. Κουσάνα που τα προτρέπει, οργανώνει και φυσικά συμμε-

τέχει και ο ίδιος. Οι καθαρισμοί έγιναν σε διαφορετικούς χρόνους και 

από διαφορετικές ομάδες παιδιών. Εκτός των καθαρισμών των δρό-

μων καθάρισαν και το γήπεδο του μπάσκετ. 

Στις φωτογραφίες που είναι ενδεικτικές και δεν διακρίνονται όλα τα 

παιδιά που συμμετείχαν στους καθαρισμούς  και να μην αδικήσουμε 

κάποιο παιδί δεν αναφέρω ονόματα συμμετεχόντων.   

Γ. Θάνος  
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Τυπογραφείο OFFSET 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (ΜΑΝΩΛΗΣ)  

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Βακτριανής 20    

Άνω Ιλίσια Αθήνα    

  Τηλ. 210 7756577 

Συνεργείο Αυτοκινήτων  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
Εθνικής Αντιστάσεως 175 Περιστέρι 

Τηλ.:  210 5777336 Κιν.: 698 179 6324 

Έλεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα/

Αναρτήσεις/Καθαρισμός Μπέκ/Βελτιώσεις κινη-

τήρων/και ό, τι άλλη εργασία χρειασθείτε 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ  

Λαμία στο Τέρμα  της οδού Λαρίσης 
 

Κιν.: 697-2594217   Τηλ.: 22310 37884 

Ο 
 Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλο-
γος Νεράιδας -Δολόπων -Καρδίτσας 
σε συνεργασία με τους εθελοντές του 

χωριού προσδοκούμε να αναδείξουμε και να 
αξιοποιήσουμε τo σπήλαιο του «Πατριάρχη», αν 
και βρίσκεται εκτός των ορίων του νομού μας και 
του δήμου, και το οποίο πρόσφατα καταχωρήθη-
κε στο μητρώο των σπηλαίων της εφορίας σπη-
λαιολογίας και παλαιοανθρωπολογίας του υ-

πουργείου πολιτισμού. 
 Για αυτό το λόγο εστάλη σχετικό αίτημα στην 

Εφορεία Σπηλαιολογίας Παλαιοανθρωπολογίας 
καθώς και η έγγραφη έκθεση-τοποθέτηση και οι 
επιστημονικές εκτιμήσεις του σπηλαιολόγου-
γεωλόγου Μπακολίτσα Κωνσταντίνου και των 
συνεργατών  που επισκέφθηκαν το σπήλαιο το 
καλοκαίρι μαζί με τον Κώστα Κουσάνα.  

 

Παραθέτουμε την έκθεση-άποψη του  
Σπηλαιολόγου-Γεωλόγου  

Μπακολίτσα Κωνσταντίνου. 
Έκθεση του Μπακολίτσα Κωνσταντίνου για 

την ομορφότερη σπηλιά της Ευρυτανίας, την 
“Σπηλιά του Πατριάρχη”: 

«Στα σύνορα Ευρυτανίας και Καρδίτσας, από 
την πλευρά της Ευρυτανίας, κοντά στο όμορφο 
χωριουδάκι της Νεράϊδας, βρίσκεται μακράν το 
ομορφότερο σπήλαιο του Νομού. 

Έξι χιλιόμετρα από το φιλόξενο χωριό Νε-
ράϊδα, εγκαταλείπουμε την άσφαλτο και κινούμα-
στε με αγροτικό αυτοκίνητο η ένα Suv λίγο ψηλό, 
νότια, έχοντας στα δεξιά μας τον ποταμό Ταυρω-
πό. 

Σε κάποιο σημείο σε ένα πλάτωμα αφήνουμε 
το αυτοκίνητο (βλέπε συντεταγμένες του χάρτη) 
και κατευθυνόμαστε για την αρχή του μονοπατιού 
που θα μας οδηγήσει στη σπηλιά. 

Σε 5 λεπτά βλέπουμε τα πρώτα σημάδια του 
μονοπατιού τα οποία ακολουθούμε κατηφορικά 
και με μεγάλη προσοχή για ένα τέταρτο περίπου 

(φορέστε καλά παπούτσια βουνού για σιγουριά). 

Το μονοπάτι θα βελτιωθεί σημαντικά, όπως 
μας διαβεβαίωσε ο φίλος μας Κώστας Κουσάνας, 
ο οποίος μας οδήγησε στο εκπληκτικό αυτό σπή-
λαιο. 

Κατεβαίνοντας το μονοπάτι μέσα στο δάσος 
στα αριστερά μας συναντάμε μεγαλοπρεπή κατα-
βόθρα, με την ευρύχωρη είσοδο της σπηλιάς. 

Καθ’ όλη τη πορεία μας στο μονοπάτι συνα-
ντάμε σχοινιά δεμένα στα δένδρα που μας βοη-
θούν στο κατέβασμα. Το τελευταίο σχοινί (7-8 
μέτρων περίπου) μας οδηγεί στην είσοδο της 
σπηλιάς. 

Ο επισκέπτης μένει άφωνος με αυτό που αντι-
κρίζει. 

Μπορούμε να πούμε πως η έκπληξή μας ήταν 
πολύ μεγάλη μόλις ρίξαμε τα φώτα του κρά-
νους μας στα τοιχώματα του σπηλαίου. 

Η σπηλιά βρίσκεται σε γεωλογική ζώνη Μέσου 
Μαιστρίχτιου – Παλαιόκαινου, όπου συναντά-
με λευκούς μαργαϊκούς ασβεστόλιθους με 
ψαμμίτες και αργιλικούς σχιστόλιθους. 

Η οροφή της είναι15 με 20 μέτρα ψηλή, κατα-
στόλιστη με σταλακτίτες, που έσταζαν μικρές 
σταγόνες νερού εμπλουτισμένο με ένα πλήθος 
ανθρακικών αλάτων μετάλλων, που έδιναν στο 
διάκοσμο ένα καταπληκτικό χρώμα χρυσού 
και αργύρου, όπως θα δείτε και στις φωτογρα-
φίες. 

Με το που μπαίνεις στη σπηλιά απότομα η 
θερμοκρασία πέφτει, ενώ η υγρασία πλησιάζει 

το 90+%. 

Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν η μοναδι-
κότητα του σχήματος των σταλαγμιτών, που εί-
χαν την μορφή νούφαρων και την πληθώρα μι-
κρών λιθωματικών λεκανών νερού (γκουρ).  

Η αίθουσα πολύ μεγάλη περίπου σφαιρική, 

διαθέτει σχεδόν σε όλο της το μήκος και πλάτος 
διάκοσμο, αλλά χρειάζεται λίγη προσοχή γιατί η 
αυξημένη υγρασία καθιστά το δάπεδο ολισθηρό 
σε κάποια σημεία. 

Πραγματικά είναι από τα λίγα σπήλαια που 
έχουμε συναντήσει και έχουν όλα τα χαρακτηρι-
στικά αξιοποίησης και επισκεψιμότητας, τουλάχι-
στον από πολίτες κάπως εξοικειωμένους με την 
πεζοπορία και φυσικά πολίτες ευαισθητοποιημέ-
νους περιβαλλοντικά, που θα σεβαστούν το μο-
ναδικό αυτό μνημείο της φύσης και δεν θα προ-
καλέσουν φθορές στο διάκοσμο. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να βελ-
τιώσει το μικρό κομμάτι του χωματόδρομου που 
οδηγεί στο μονοπάτι, έτσι ώστε και ένα ΙΧ να 
μπορεί να το προσεγγίσει. 

Μας συντρόφεψαν  οι γεωλόγοι, Κώστας Λού-
βαρης, Ζωή Μαμμή και ο καθηγητής κέντρου 
περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης Μανώλης 
Κοπανάκης σε όλο αυτό το αξέχαστο ταξίδι στην 
Ευρυτανική Γη. 

Η σπηλιά του «Πατριάρχη»  
Προσπάθεια για την ανάδειξή της 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ. ΚΑΡΥΔΑ  
Χειρούργος -Οδοντίατρος 

 

Πτυχιούχος  Πανεπιστημίου Αθηνών 
Δημ. Λάππα 81 Καρδίτσα 

 

Τηλ.: 24410 20039  Κιν.:697 3672423 

Το άσχημο βασιλόπουλο 
 

Μ 
ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα, που δεν 
είχαν παιδιά. Όλα τ’ αγαθά τα είχαν και μόνο παιδιά δεν είχαν.  Η 
πίκρα τους γι’ αυτό ήταν μεγάλη. Έλεγαν: 

 – Τί θα γίνει ο θρόνος μας σαν πεθάνομε; Ποιος θα κυβερνήσει το λαό μας; 
ποιος θα μας γεροκομήσει; Κανείς! 

Και ήταν πάντα θλιμμένοι και απαρηγόρητοι. 
Επειδή όμως ήταν αγαπημένο αντρόγυνο, προσπαθούσαν να κρύβει ο 

ένας από τον άλλο τον καημό του.  Όταν η βασίλισσα έβλεπε θλιμμένο τον 
άντρα της, του έλεγε: 

– Έχουν και τα παιδιά τα βάσανά τους, βασιλέα μου πολυχρονεμένε. 
Όποιος δεν έχει, τον παιδεύει ένας καημός, μα όποιος έχει, τον παιδεύουν 
πολλά. Λίγο το ’χεις να έχομε ένα παιδί, και όλο να μας κρατά ο φόβος μη 
μας αρρωστήσει και το χάσομε; 

Και σα να λες ο βασιλιάς παρηγοριόταν. Από μέσα της όμως αναστέναζε η 
βασίλισσα και συλλογιζόταν: 

«Άμα λείπει το παιδί από το σπίτι, όλα λείπουν. Το παιδί είναι το στολίδι του 
σπιτιού. Είναι ό,τι είναι το αηδόνι την άνοιξη, ό,τι είναι το λουλούδι στον κά-
μπο. Αν σωπάσει το αηδόνι και δεν ανθίσει το λουλούδι, τι θα είναι; Μια ερη-
μιά θ’ απλωθεί στη γη. Έτσι είναι και το σπίτι δίχως το γέλιο του παιδιού». 

Και πάλι, σαν έβλεπε ο βασιλιάς τη βασίλισσα κλαμένη και καταλάβαινε την 
αφορμή, της έλεγε: 

– Αχ, βασίλισσά μου, καλά είναι τα παιδιά, μα να βγουν καλά και άξια· μα 
αν βγουν κακά και στραβοκέφαλα; 

Και περνούσαν τα χρόνια. Είχαν γεράσει πια οι βασιλιάδες, μα ο καημός 
τους δε γιατρευόταν. Αχ, να είχαμε ένα παιδί! Αχ, να είχαμε ένα παιδί! ήταν ο 
αναστεναγμός τους μέρα νύχτα. 

Ώσπου, από τα πολλά τα παρακάλια, τους άκουσε κάποτε η Μοίρα τους και 
κίνησε να τους βρει. 

Ήταν μια γριούλα καμπουριασμένη, με άσπρα μαλλιά, που ακουμπούσε 
στο ραβδάκι της και πήγαινε σιγά σιγά. 

– Σας ακούω, τους είπε, χρόνια να παραπονιέστε, και είπα να σας κάμω τη 
χάρη. Έπειτα από ένα χρόνο θα έχετε ένα γιο. Να το ακούσει αυτό το αντρό-
γυνο, πήγε να τρελαθεί από τη χαρά του. 

– Θα σας δώσω ένα γιο, εξακολούθησε η Μοίρα, μα απομένει να μου πείτε 
ποια χαρίσματα θέλετε να έχει. Ό,τι μου ζητήσετε, θα γίνει. 

– Ναι είναι χίλια τα χρόνια του, και πάλι να μη λιγοστεύουν! είπε η βασίλισ-
σα. 

– Αυτό δε γίνεται, αποκρίθηκε η Μοίρα, μα όσο για πολύχρονος, θα είναι. 
– Να γίνει παλικάρι! ζήτησε ο βασιλιάς. Να μη φοβάται τον κίνδυνο και ν’ 

αγαπά τη χώρα και το λαό του. 
– Θα γίνει! έκαμε η Μοίρα. 
– Να είναι καλός! παρακάλεσε η βασίλισσα. Η καρδιά του να είναι ανοιχτή 

σε όλους τους πόνους και τα βάσανα. Ν’ αγαπά τους ταπεινούς και τους 
δυστυχισμένους. 

– Όλα όσα ζητήσατε θα του δοθούν. Τώρα εγώ πάω, θέλετε άλλο τίποτα; 
– Καλή μας Μοίρα, όχι, δε ζητούμε τίποτ’ άλλο. Σαν είναι ο γιος μας πολύ-

χρονος και γενναίος, άξιος και δοξασμένος, και ακόμη έχει πονετική καρδιά, 
τι άλλο θέλει; 

– Καλά, είπε η Μοίρα κι έφυγε. 
Μα δεν ήταν καλά καλά βγαλμένη από το παλάτι, και η βασίλισσα σηκώθη-

κε βιαστική κι έστειλε τρεχάτο έναν υπηρέτη να γυρίσει τη Μοίρα πίσω. 
– Βασιλιά μου! κάμαμε ένα μεγάλο λάθος. Όλα τα ζητήσαμε για το γιο μας, 

και ένα, μπορεί το πιο καλύτερο, το ξεχάσαμε. 
– Τι ξεχάσαμε; ρώτησε ο βασιλιάς ανήσυχος. 
– Ξεχάσαμε να ζητήσομε να γίνει πεντάμορφο το βασιλόπουλο, σαν όλα τα 

βασιλόπουλα. 
Εκείνη τη στιγμή έμπαινε η Μοίρα σιγά σιγά, ακουμπώντας στο ραβδάκι 

της. 
– Καλή μας Μοίρα, έλεος! Ξεχάσαμε να δώσεις και την ομορφιά στο βασι-

λόπουλο, είπε η βασίλισσα. 
– Βασιλιά και βασίλισσα, αποκρίθηκε η Μοίρα, αυτό που ζητάτε δε γίνεται. 

Ό,τι έγινε, έγινε. Το ριζικό του κλείστηκε πια και δεν αλλάζει. 
Η βασίλισσα στα λόγια τούτα έβαλε τα κλάματα και ο βασιλιάς, μόλο που 

δεν έδινε και πολλή σημασία στην ομορφιά του κορμιού, ήταν και αυτός κα-
ταστενοχωρεμένος. 

– Ακούστε, είπε η Μοίρα. Να προσθέσω δεν μπορώ πια τίποτα. Μπορώ 
όμως ένα χάρισμα, όποιο μου πείτε, να το αλλάξω με την ομορφιά. 

Η βασίλισσα ώσπου ν’ ακούσει πάλι τούτη την καλοσύνη της Μοίρας, έπεσε 
στα γόνατά της και την ευχαριστούσε. 

– Καλή μου Μοίρα! Καλή μας Μοίρα, έλεγε. 
– Μα κάνετε γρήγορα, ξαναείπε η Μοίρα· ό,τι γίνει, να γίνει, γιατί με περιμέ-

νουν και αλλού. Ν’ αλλάξω τα πολλά χρόνια που του έδωσα με τη ομορφιά; 
Να γίνει πεντάμορφο μα λιγόχρονο; 

Η βασίλισσα ανατρίχιασε, και ο βασιλιάς το ίδιο. 
– Ο Θεός φυλάξει! φώναξαν και οι δυο μαζί 
– Ν’ αλλάξω την παλικαριά του με την ομορφιά; 
– Όχι ποτέ! φώναξε ο βασιλιάς. Να γίνει φοβιτσιάρης; Και τότε, τι τη θέλει 

την ομορφιά; 
Και συμφώνησε η βασίλισσα μαζί του. 
– Ν’ αλλάξω τότε την καλοσύνη του με την ομορφιά· να είναι όμορφος, μα 

σκληρόκαρδος και άπονος. 
– Όχι! όχι! χίλιες φορές όχι, έκαμε η βασίλισσα και έβαλε τα κλάματα. 
Και ο βασιλιάς έσκυψε το κεφάλι θλιμμένος. 
Τότε η Μοίρα, άμα είδε πόσος ήταν ο πόνος τους, τους ψυχοπόνεσε και 

τους μίλησε έτσι: 
– Τούτο μπορώ να κάμω μόνο: Το παιδί σας μια φορά θα γίνει άσχημο. Μα 

η ασχήμια του θα είναι μαγεμένη. Όποιος το αγαπήσει το βασιλόπουλο, θα 
το βλέπει πεντάμορφο. Θα το βλέπει να έχει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγ-
γάρι στήθος. Όποιος το αγαπήσει, έτσι θα το βλέπει. 

– Και γίνεται αυτό; ρώτησε το βασιλικό αντρόγυνο. 
– Γίνεται. Δέχεστε; 
– Δεχόμαστε, καλή μας Μοίρα, και προσκυνούμε τα πόδια σου. 
Κι έσκυψαν ίσαμε τη γη. Όταν σηκώθηκαν, δεν είδαν πια τη Μοίρα, είχε 

χαθεί από μπρος τους. 
Και αλήθεια, κιόλας έπειτα από ένα χρόνο γεννήθηκε ένα παιδί πολύ 

άσχημο. 
Αλλά ούτε ο βασιλιάς ούτε η βασίλισσα δεν το έβλεπαν πως ήταν άσχημο, 

γιατί ήταν παιδί τους και το αγαπούσαν. Έλεγε λοιπόν η βασίλισσα σκυμμένη 
απάνω από την κούνια του παιδιού: 

– Είδες, βασιλέα μου πολυχρονεμένε, η Μοίρα μάς χωράτεψε. Για να μας 
τρομάξει, μας είπε πως το παιδί μας θα γινόταν άσχημο. 

– Αυτό βλέπω κι εγώ, απαντούσε ο βασιλιάς, και γελούσαν για το χωρατό 
της καλής Μοίρας. 

Και το παιδί μεγάλωνε· και όσο μεγάλωνε, η ασχήμια του γινόταν πιο φανε-
ρή. Αλλά κανείς δεν το έβλεπε. Γιατί όλος ο κόσμος το αγαπούσε το βασιλό-
πουλο. Και αυτό, γιατί το βασιλόπουλο ήταν καλό. Αγαπούσε όλο τον κόσμο, 
και όλο έκανε καλοσύνες. Κανένας πια δεν πρόσεχε την ασχημιά του. Και όχι 
μόνον αυτό, παρά το έβρισκαν και όμορφο. Τόσο που η φήμη του δεν 
άργησε να φτάσει στα πέρατα. Και η φήμη έλεγε πως είχε τον ήλιο πρόσωπο 
και το φεγγάρι στήθος. Όλοι το αγαπούσαν το βασιλόπουλο. 

Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων 

ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότε-

ρον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ 

θεοῖς καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι. 

Σωκράτης, 469-399 π.Χ.  
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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΑΤΗ ΒΟΥΛΗ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟ 

Ε ρώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Λύσης και Βουλευτής Λάρισας Κυρ. 

Βελόπουλος σχετικά με έργα αποκατάστασης από τον 
"Ιανό" που δεν περιλαμβάνονται στην εργολαβία αποκα-
τάστασης των 143 εκατ. ευρώ που ανέλαβε να εκτελέσει 
η «ΤΕΡΝΑ».  

Στην ερώτησή του προς τους Υπουργούς Υποδομών 
& Μεταφορών και Εσωτερικών ο κ. Βελόπουλος μεταξύ 
άλλων επισημαίνει ότι: 

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Καρδί-
τσας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα 
του Διαδικτύου, εκτός λίστας αποκατάστασης κατε-
στραμμένων υποδομών, λόγω «Ιανού», βρίσκονται ση-
μαντικές κατεστραμμένες υποδομές στην Π.Ε. Καρδί-
τσας, οι οποίες χρήζουν άμεσης ανακατασκευής, επι-
σκευής και αποκατάστασης. 

Ενώ παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον των 10 μηνών 
από την καταστροφική μανία του «Ιανού» δεν έγινε τίπο-
τε για την αποκατάσταση πολλών ζημιών. Επίσης, δεν 
έχει συμπεριληφθεί στην σχετική λίστα το οδικό τμήμα 
Σαραντάπορου-Νεράιδας (μήκους πέντε χιλιομέτρων), 
στον βασικό οδικό άξονα σύνδεσης της Π.Ε. Καρδίτσας 
με το Καρπενήσι. Αναφορά, επιπρόσθετα, γίνεται και για 
τις πεζογέφυρες του ποταμού Ταυρωπού και του ρέμα-
τος του Σαραντάπορου. 

Πηγή:KarditsaLive.Net  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ  

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Όποιος χωριανός θέλει να 

προσφέρει οικονομική βοή-

θεια για την συντήρηση του 

σχολείου μας  μπορεί να α-

πευθύνεται στους:  

1)  Γιάννη Σπανό,   

2)  Βασίλη Θάνο και  

3)  Ελένη συζ.  

Γ. Μητσάκη 

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ό ποιος αναγνώστης έχει κείμενο ή 
ό,τι άλλο για δημοσίευση,  για το 

επόμενο φύλλο, παρακαλούμε να μας το 
αποστείλει το αργότερο μέχρι  10 Σε-
πτεμβρίου 2020 αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή WORD (ειδικά αν 
είναι μεγάλο) στο E-mail:   
exms.neraida_dolopwn@yahoo.com 
Όσο νωρίτερα το στείλετε,  αποφεύγο-

νται τυχόν λάθη. 
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει 
στο τέλος Σεπτεμβρίου καλώς εχόντων 
των πραγμάτων. 
Ευχαριστούμε             Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Η  εφημερίδα μας, εκτός από τη συν-
δρομή σας, χρειάζεται την έμπρακτη 

βοήθεια σας. Για να έχουμε ποικιλία ύλης 
να μας στέλνετε επικαιρότητα, άρθρα, 
απόψεις, παλιές φωτογραφίες (οι οποίες 
θα επιστραφούν) και φυσικά την κριτική 
σας. Τα άρθρα μπορεί να είναι και γενικο-
τέρου  ενδιαφέροντος (πχ οικονομικά, 
ιατρικά κοινωνικά κλπ) ή ότι άλλο εσείς 
θεωρείτε ότι είναι άξιο δημοσίευσης.  

Από τους μεγαλυτέρους σε ηλικία   
περιμένουμε παλιές ιστορίες 

(μουραπάδες).  
Ευχαριστούμε             Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Οικονομικές	Ενισχύσεις	Εφημερίδας:	
ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 	

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

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας     

Δολόπων Καρδίτσας. 

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει  στον  

Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων  Καρδίτσας, ιδιο-

κτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας.  

Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και επιθυμείτε να λαμβάνετε την 

Εφημερίδα μας, να καταθέτετε  στον παραπάνω τον λογαριασμό, το ανάλο-

γο ποσό γράφοντας  επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ακρι-

βή διεύθυνση για να αποφεύγονται συνωνυμίες.   

Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε  και στα 

παρακάτω εξουσιοδοτημένα μέλη του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέ-

σως  απόδειξη.  

Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ εισπράξεων συνδρομών έχουν οι εξής: 

Το Υπέροχο Ταξίδι στην ομορφιά έχει 
πάντα μια αφετηρία … εσάς! 

Όλα τα μεγάλα brands για την  ανδρική 
και γυναικεία καθημερινή σας περιποίη-
ση συγκεντρωμένα  σε ένα κατάστημα!!! 

Στα Hondos Center  κάνετε όλες    τις 
αγορές σας ευχάριστα, πάντα στις καλύ-

τερες τιμές της πόλης! 

Μπείτε στο www.hondoscenter.com για 
να μαθαίνετε ΠΡΩΤΟΙ τα   Νέα  & τις 

Προσφορές μας! 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

Ενισχύστε την τράπεζα  

αίµατος του Συνδέσµου.  

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ  

ΑΘΗΝΑ:  

Αρεταίειο Νοσοκομείο.  

ΕΠΑΡΧΙΑ:  

Στα κατά τόπους  

Νοσοκομεία.  

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:697 6459443  

Σύνδεσμος Αποδήμων  

Σαρανταπόρου -
Μεγαλάκκου  

«Ο Άγιος Κωνσταντίνος» 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑ-

ΤΟΣ ΑΓΡΑΦ. ΧΩΡΙΩΝ 

Λ όγω των έκτακτων συνθηκών 

που προέκυψαν από την παν-

δημία  COVID 19,  με την ραγδαία 

αύξηση των κρουσμάτων στο σύνολο 

της χώρας, υπήρξε ομόφωνη απόφα-

ση εκ των διοργανωτών για αναβολή 

του Ανταμώματος, χάριν της προστα-

σίας της δημόσιας υγείας.  

Σε περίπτωση που οι υγειονομικές 

συνθήκες το επιτρέψουν για εφέτος, 

θα αποσταλεί νέα πρόσκληση, δια-

φορετικά το Αντάμωμα μετατίθεται 

για το νέο έτος! 

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ  

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Έ γινε πλακόστρωση  του δρόμου 
προς το ιατρείο, και το δημοτι-

κό σχολείο που στεγάζει το μουσείο 
και την βιβλιοθήκη  του χωριού. Έγινε 
πολύ καλή δουλειά και ομόρφυνε ένας 
δρόμος του χωριού μας. Τέτοιες πλακο-
στρώσεις θα πρέπει να γίνουν και σε 
άλλους δρόμους και σοκάκια παράλλη-
λα με την συντήρηση των τσιμεντο-
στρώσεων που υπάρχουν. Προτεραιό-
τητα κατά την άποψή μας μας είναι  η 
πρόσβαση αυτοκινήτου σε κάθε γειτο-
νιά και σε κάθε σπίτι του χωριού όπου 
αυτό είναι εφικτό.  

Η  βραδιά για τις εθελόντριες γυναίκες του χωριού 
που βοήθησαν στους αγώνες δρόμου του χωριού 

δυστυχώς αναβλήθηκε και μετατίθεται για το άλλο κα-
λοκαίρι. Η μετάθεση αυτή επιβλήθηκε λόγω της πανδη-
μίας του κορονοϊού. Ελπίζουμε πως του χρόνου θα 
υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης της εν λόγω 
εκδηλώσεως. 

Εδώ θέλω να  αναφερθώ προσωπικά σε δύο άτομα 
που πάντα κατέχουν την πρώτη θέση στις εθελοντικές 
εργασίες. Είναι ο Καραμέτος Βασίλης και καλλιτέχνης 
των Αγράφων. Ο πρώτος που πολλοί το αγνοούν επί 
σειρά δεκαετιών είναι στην πρώτη γραμμή της προσω-
πικής εργασίας. Όπως και ο  καλλιτέχνης των Αγρά-
φων που ποτέ δεν αρνήθηκε να προσφέρει τη βοήθειά 
του  όπου κλήθηκε.  

Κώστας Ηλ. Κουσανας 

Βραδιά γυναικείου εθελοντισμού 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ  
ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ 

 

Π αράσταση καραγκιόζη πραγματοποιή-
θηκε στην πλατεία του χωριού μας τον 

Αύγουστο, προσφορά του συλλόγου μας 
για την διασκέδαση μικρών και μεγάλων.  
Το έργο με τίτλο «Ο Καραγκιόζη και ο 
γορίλας»  ερμήνευσε  ο Δημήτρης Καρα-
μαγκιόλας. 

    Για την Εφημερίδα «Τα Χρονικά της Νεράιδας Δολόπων» 

κ. Πρόεδρε, Αξιότιμοι κύριοι της συντακτικής επιτροπής της Εφημερίδας. Σας συγχαίρω 

δια μίαν ακόμη φορά για την προσπάθειά σας προκειμένου να παρουσιάζεται μια πλούσια 

σε ύλη Εφημερίδα όχι μόνο με τα θέματα που αφορούν το χωριό μας, αλλά και με τόσα 

άλλα που μεταδίδουν γνώση ακόμα και μόρφωση για όσους με όρεξη και διάθεση την μελε-

τούν. Τι να ξεχωρίσω απ’ όσα διάβασα όχι μία αλλά δύο φορές.  

Τα τοπικά, τα πολιτιστικά, τις ειδήσεις, τα αθλητικά, τα ευτράπελα, το οικογενειακό 

Δίκαιο, τον Παρθενώνα, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Αθήνα ή την παράξενη 

ιστορία; όλα μορφωτικά και ενημερωτικά.   

Εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη στις προσπάθειές σας. Είναι δύσκολο να υπηρετείς 

τον τόπο σου. Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα δεν είναι απλή υπόθεση. Θέλει θέληση και πάνω 

απ’ όλα πολύ χρόνο και καλή διάθεση.  

Ηλίας Παπουτσόπουλος-Πρώην Δήμαρχος 

Ηλία σ’ ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ  
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ. 

Έργα 
Νεράιδα 

Διαμόρφωση χώρου πλατείας προ του 
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίο  Νεράιδας και 
πλακόστρωση του μερίμνη του Δήμου Καρ-
δίτσας. 
Πλακόστρωση δρόμου από Κεντρικό προς 
Ιατρείο Νεράιδας αλλά και του αύλειου 
χώρου. 
Στεγάνωση δεξαμενής άρδευσης κατάντι 
Μεγάλης Βρύσης Νεράιδας.  
Αντικατάσταση μπασκετών στο Γήπεδο 
Νεράιδας. 

Σαραντάπορο 

Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση τμήμα-
τος δρόμου προς το Νεκροταφείο Σαραντα-
πόρου. 
Καθαίρεση του κιόσκι κατάντι του Γηπέ-
δου Μπάσκετ Σαρανταπόρου και δρομολό-
γηση αντικατάστασης του με νέο.  
Κατασκευή αργολιθοδομής κατάντι Δημο-
τικού Σχολείου Σαρανταπόρου 
Κοινότητα 
Καθαρισμός Δεξαμενών Ύδρευσης  
Καθαρισμός Υδρομαστεύσεων  
Αποκατάσταση βλαβών στο εσωτερικό 
και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Κοινό-
τητας. 
Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Κοινότη-

τας μερίμνη του Δήμου Καρδίτσας.  
Εν εξελίξει έργα 

Συνεχίζεται το έργο ¨ Κατασκευή οδού 
Νεράιδας - Τριφύλλας ¨ . Σε επικοινωνία του 
προέδρου της Κοινότητας  με τον Εργολάβο 
του έργου μας ενημέρωσε πως θα ολοκλη-
ρωθεί σύντομα. 

Διάφορα 

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 20/08 στη 
θέση Άμπλας Σαρανταπόρου όπου βραχύκυ-
κλωσε στύλος της ΔΕΔΔΗΕ. Υπήρχε άμεση 
κινητοποίηση με αποτέλεσμα να αποτραπεί 
οτιδήποτε χειρότερο. 
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 25/08 στο 
Μαυρόλογγο όπου κάηκε η κατοικία του 
Χριστόδουλου Καρακώστα. Υπήρχε άμεση 
κινητοποίηση των κατοίκων από Μολόχα, 
Σαραντάπορο και Αμάραντο και έπειτα των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Καρδίτσας και 
Καρπενήσιου όπου απέτρεψαν οτιδήποτε 
χειρότερο.  
Αίτημα εστάλη προς το Υπουργείο Υπο-
δομών σε συνεργασία με τον πρόεδρο Αμα-
ράντου Αλεξάκο Γιάννη για την αποκατά-
σταση του Οδικού Δικτύου από τις κατα-
στροφές του Ιανού.  
Νέο αίτημα από τον πρόεδρο της Κοινότη-
τας εστάλη προς το Υπουργείο Υποδομών 
για την εξέλιξη της αποκατάστασης του 
Επαρχιακού Δρόμου και ιδιαίτερα του τμή-
ματος Σαραντάπορο-Νεράιδα.  
Συνεχίζονται τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ 
κάθε Τετάρτη. Έκκληση του προέδρου της 
Κοινότητας να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι τα 
λεωφορεία του ΚΤΕΛ για να μπορέσουμε να 
συντηρήσουμε τη λειτουργία της γραμμής.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 

Εκδηλώσεις 

 Οδοιπορικό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
11/08/2021 σε τοποθεσίες του χωριού μας. Το δρομο-
λόγιο ξεκίνησε στις 08:00 από την πλατεία του χωριού 
και ακολουθήσαμε το μονοπάτι: Γακέικα- Βουλγαρέικα- 
Βαένι - Τσαπουρνούλα- Ναπέικα - Λιαπέικα - Γιάννη 
Γεφύρι - Μύλος Παύλου Αυγέρη - Πλάτωμα Λιαπέικα. Το 
μονοπάτι μοναδικό χάρισε όμορφες εικόνες στους συμ-
μετέχοντες ενώ η πεζοπορία ολοκληρώθηκε με τσιπου-
ροκατάσταση δίπλα στο ποτάμι στη θέση Λιαπεικα. 

 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13/08 
διαγωνισμός παραδοσιακών οργανοπαιχτών του χωριού 
μας! Το αποτέλεσμα; Ισοπαλία μεταξύ Δημήτρη 
Γιαννουσά και Περικλή Θάνου. Ακολούθησε Λαϊκή Βρα-
διά με τη συμμετοχή ταλαντούχων μουσικών του χωριού 
μας. Φυσικά τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.  

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων κ. Τσιτσιμπής  
Κωνσταντίνος και το ΔΣ ευχαριστούν  

όλους τους συμμετέχοντες. 

Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα)  τηλ (697 3306500) 

Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα)  τηλ (697 6539774) 

Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)  τηλ (697 4085254) 

Σπανού - Ανδρέου Μαρία (Αθήνα)  τηλ (697 9305471) 

Κουσάνας Κώστας (Λαμία)  τηλ (697 2594310) 

Σπανός Γιάννης (Αθήνα)  τηλ (697 3039002) 

Πλατσιούρης Κώστας (Καρδίτσα)  τηλ (697 4433949) 

Hondos Center® 

Υπέροχο ταξίδι  ομορφιάς 

Ιδιοκτήτες των πολύ γνωστών μας αυτών πολυκαταστημάτων, είναι οι 
καταγόμενοι από το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, Αδελφοί Χόντου, ο 

Νίκος, ο Γιώργος, ο Αργύρης, ο Γιάννης και ο Κώστας, παιδιά  
του αειμνήστου Σωτήρη Χόντου.  


