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

www.sarantaporo.com 
 

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

Νέο Δ. Σ. Εξωραϊστικού  
& Μορφωτικού  

Συλλόγου  
Νεράιδας 2022- 2024 

 

Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν 
στη Γ. Σ. το καλοκαίρι την 14η 
Αυγούστου, στην πλατεία του 
χωριού μας, εξελέγησαν για το 
5μελές Δ. Σ. της διετίας 2022 - 
2024, τα παρακάτω μέλη, που 
συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:  
Τακτικά Μέλη: Πρόεδρος: Κα-

ραμέτος Νίκος του Κων/νου Αντι-
πρόεδρος: Μακρής Κώστας του 
Δημητρίου, Γραμματέας: Μακρή 
Γιάννα, Ταμίας: Μπούτας Κων-
σταντίνος Μέλος: Μητσάκη Απο-
στολία 
Αναπληρωματικά Μέλη: Πλα-

τσιούρης Κώστας και Κουσάνα 
Δήμητρα 
Εξελεγκτική επιτροπή: Βούλ-

γαρης Άγγελος και Καραμέτος 
Γιώργος του Βασιλείου. 
Ακολούθησε η πρώτη συνεδρία-

ση κατά την οποία πάρθηκαν οι 
εξής αποφάσεις: 
1. Να συνεχιστεί η έκδοση της 

εφημερίδας και στη συντακτική 
επιτροπή να είναι ο Γεώργιος 
Θάνος και η Δήμητρα Κουσάνα. 
2. Να δημιουργηθεί νέα σελίδα 

στο f/b που θα έχει την επωνυμία 
του παρόντος συλλόγου και τη 
διαχείριση θα έχει το Δ.Σ. του 
συλλόγου. Παράκληση να γίνει 
διαγραφή όλων των άλλων ιστο-
σελίδων με σχετικά ονόματα και 
τοπωνύμια. 
3. Να γίνει καταγραφή όλου του 

υλικού που ανήκει στο σύλλογο 
και να γραφτεί στο βιβλίο υλικού. 

Ε 
νωτικό και διεκδικητικό χαρα-

κτήρα είχε το Πανελλήνιο Α-

ντάμωμα Αγραφιωτών Θεσσα-

λικών και Ευρυτανικών Αγράφων που 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

και μαζική συμμετοχή Αγραφιωτών από 

κάθε γωνιά της Ελλάδας σήμερα στην 

τοποθεσία Τριφύλλα της Κοινότητας 

Κλειτσού Αγράφων του Δήμου Καρπενη-

σίου, στο «Σπίτι του Διαβάτη» και το 

εορτάζον ξωκλήσι της Αγίας Άννας. 

Το αντάμωμα συνδιοργανώθηκε από 

τους: ∆ήμο Καρπενησίου Ένωση Αγρα-

φιώτικων Χωριών Καρδίτσας Ευρυτανί-

ας,  ∆ήμο Αγράφων Ευρυτανίας , ∆ήμο 

Καρδίτσας, ΠΕ∆ Θεσσαλίας, Κοινότητα 

Κλειτσού και Συλλόγων, Ενορία Κορίτσης 

Κλειτσού, Σύλλογος Γυναικών ∆.Ε. Φουρ-

νάς Ευρυτανίας με την υποστήριξη των 

Περιφερειών: Στερεάς Ελλάδος και Θεσ-

σαλίας Π.Ε. Ευρυτανίας και  Π.Ε. Καρδί-

τσας και υπό την αιγίδα της Ι.Μ. Καρπε-

νησίου και της Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και 

Φαναριοφερσάλων και ήταν αφιερωμέ-

νο στα 200 χρόνια της Επανάστασης και 

τους Yπερχιλίους πεσόντες Αγραφιώτες, 

Καρδιτσιώτες και Ευρυτάνες στην Μικρά 

Ασία (1919-1922). 

Πέρα από τη χαρά του ανταμώματος 

που είχαν στερηθεί τα τελευταία χρόνια, 

η διοργάνωση έδωσε την ευκαιρία 

στους φορείς και τους κατοίκους και 

τους καταγόμενους από την περιοχή των 

Αγράφων να αναδείξουν τα αιτήματα 

της περιοχής από την κεντρική εξουσία 

και να στείλουν ένα μήνυμα ότι θα διεκ-

δικήσουν `με ενότητα και αποφασιστι-

κότητα ένα καλύτερο μέλλον για τον 

τόπο τους. 

Οι τοποθετήσεις του Πανελλήνιου 

Ανταμώματος Αγραφιωτών 

Εκ μέρους του Δημάρχου Καρπενησί-

ου και Προέδρου της ΠΕΔ Στ. Ελλάδας κ. 

Νικ. Σουλιώτη το αντάμωμα χαιρέτισε η 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Καρπενησίου κ. Γκαρίλα τονίζοντας ότι ο 

Δήμος Καρπενησίου είναι αρωγός στην 

προσπάθεια συνεργασίας των Αγραφιω-

τών για την ανάδειξη της ιστορίας, του 

πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλο-

ντος της ιστορικής περιοχής και το Πα-

νελλήνιο Αντάμωμα αποτελεί ένα δυνα-

μικό ξεκίνημα διεκδικήσεων. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλειτσού 

κ. Σπ. Μπερμπερής ως οικοδεσπότης 

της εκδήλωσης, αναφέρθηκε εν συντομί-

α στην ιστορία της περιοχής και ευχαρί-

στησε όλους τους παρευρισκόμενους 

επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθούν 

κίνητρα στους κατοίκους της να παρα-

μείνουν στον τόπο με την υλοποίηση 

των αναγκαίων έργων υποδομής, δίνο-

ντας έμφαση στην ολοκλήρωση των 

δρόμων Κορίτσα- Βράχα και Τριφύλλα – 

Μαυρόλογγο, καθώς και στην ενίσχυση 

του δασικού συνεταιρισμού. 

Ο Πρόεδρος  της Εταιρείας Ευρυτά-

νων Επιστημόνων και των Απανταχού 

Κλειτσιωτών κ Φώτης Κουλαρμάνης 

αναφέρθηκε στην ιστορία της περιοχής 

επισημαίνοντας την ανάγκη να ενώσουν 

όλοι τη φωνή τους για να αναδείξουν 

και να επαυξήσουν την ιστορική και 

πολιτισμική αξία των Αγραφιώτικων 

χωριών. 

«Τόπο αγίων και ηρώων» χαρακτήρι-

σε τα Άγραφα ο Δήμαρχος Αγράφων κ. 

Αλ. Καρδαμπίκης εξαίροντας επίσης το 

φυσικό πλούτο και εκφράζοντας την 

αισιοδοξία του ότι η πρωτοβουλία του 

πρωθυπουργού να καλέσει τους 33 Δη-

μάρχους των ορεινών δήμων της χώρας 

και οι εξαγγελίες του για ειδικό αναπτυ-

ξιακό πρόγραμμα ανάπτυξης και η υπό-

σχεσή του για μη εγκατάσταση ανεμο-

γεννητριών και για τα «Απάτητα 

Άγραφα» θα δημιουργήσουν αναπτυξια-

κές προοπτικές για την περιοχή. 

Συνέχεια στη σελ. 2 

Πανελλήνιο Αντάμωμα Αγραφιωτών  
Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων  

Μ ε σχετική επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 

φέτος, μετά από δύο χρόνια, 
χωρίς την ετήσια εκδήλωσή 
μας, λόγω κορονοϊού, ο  
ετήσιος χορός του Συλλόγου 
μας το Σάββατο 
13 Αυγούστου 
στην πλατεία. Ο 
καιρός ήταν 
καλός ευνόησε 
την πραγματο-
ποίησή του. Και 
φέτος την διορ-
γάνωση ανέλα-
βε ο ίδιος ο σύλ-
λογος, σε μια 
προσπάθειά του 
για μεγαλύτερο 
οικονομικό 
όφελος. Στην προσπάθεια 
αυτή εκτός από τα μέλη του 
Δ.Σ. βοήθησαν πολλοί εθε-
λοντές μικροί και μεγάλοι σε 
όλα τα επίπεδα τους οποί-
ους ευχαριστούμε θερμά 

Την εκδήλωσή μας τίμη-

σαν με την παρουσία τους ο 
Πρόεδρος της Τ.Κ.  Λά-
μπρος Γάκης, ο Πρόεδρος 
του συλλόγου Σαρανταπό-
ρου Κώστας Τσιτσιμπής, η 
οποία ξεκίνησε με σύντομο 

χαιρετισμό της Προέδρου 
του συλλόγου Κατερίνας 
Θάνου. Ακολούθησε γλέντι   
με την  υπέροχη ορχήστρα 
του Ηλία Καραμέτου κλπ 
μέχρι πρωίας, 

Ο σύλ�ογος κ�ι η εφημε��δα 
μας εύχοντ�ι στους αναγ�ώ-
στες κ�ι συγχωρια�ούς μας  

Καλό Φθ"�όπωρο  

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  

Σ υνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου  

από τις καταστροφές που υπέστη από την θεομηνία 

«ΙΑΝΟΣ», στο τμήμα μέχρι Σαραντάπορα. Δεν υπάρχει καμ-

μιά ένδειξη ή πληροφορία για συνέχιση των εργασιών στο 

τμήμα μέχρι Νεράϊδα. Απαιτούμε για μια ακόμη φορά και 

μέσω αυτής τη στήλης, από τους ιθύνοντες τα εντάξουν και 

το υπόλοιπο τμήμα (Σαραντάπορα-Νεράϊδα) στην εργολαβία 

της ΤΕΡΝΑ. 

Στον δρόμο προς Τριφύλλα ολοκληρώθηκε, μέχρι τώρα 

που γράφεται αυτό το κείμενο, .η κατασκευή τοιχίων στο 

τμήμα από Πλατανόρεμα έως το ρέμα της Ζαχαριάς και συνε-

χίζεται προς το χωριό, Ευελπιστούμε, προτού ο καιρός χειμω-

νιάσει, να φτάσει μέχρι το χωριό 

ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ 
 ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ 

Ζήτω η 28η  

Οκτωβρίου 1940 
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ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ 
Ευάγγελος Καραβάνας 

Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας  

Οινοπωλείο:  
Σπ. Μήλιου & Περικλέους, Ηλιούπολη   

Τηλ.: 210 9719491  
Οινοποιείο: (Καρδίτσα):  

2441 0 69551  
www.krasiakaravana.gr 

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) 

Τα Χρονικά της  
Νεράϊδας– Δολόπων 

Ιδιοκτήτης: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός 

Σύλλογος Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας. 

Εκδότης—Διευθυντής:    

(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου) 

Νικόλαος Κ. Καραμέτος 

Αγριελιά Λαμίας 

Τηλ.: 2231063256 - 6976421922 

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 

Γεώργιος Ν. Κατσούλης 
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος 

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 

Ειδικευθείς εις ΓΠΝΑ «Αλεξάνδρα» 

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα 

Τηλ. 24410 79005 Κιν.  6972176648 

e-mail: georgioskatsoulismd@yahoo.gr 

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 

Π ηγαίνοντας να πληρώσει φεύ-
γοντας από το κατάστημα, η 

νεαρή ταμίας υπέδειξε στην πολύ 
ηλικιωμένη κυρία πως έπρεπε να 
φέρνει δικές της τσάντες για τα ψώ-
νια, γιατί οι πλαστικές σακούλες δεν 
είναι καλές για το περιβάλλον. 

Η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη από 
την κοπέλα και της εξήγησε, «Ναι, 
εμείς δεν είχαμε αυτό το θέμα το 
'πράσινο' στα νιάτα μου»... 

Η νεαρή υπάλληλος απάντησε, 
«Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμε-
ρα. Η δική σας γενιά σας δεν νοιαζό-
ταν αρκετά ώστε να σώσει το περι-
βάλλον μας για τις μελλοντικές γε-
νιές.» 

Η ηλικιωμένη κυρία της είπε πως 
είχε δίκιο – «Ναι, η δική μου γενιά 
δεν είχε αυτό το ‘πράσινο πράγμα’ 
στην εποχή μου». Συνέχισε, να της 
εξηγεί πώς ήταν τότε: 

«Τότε, επιστρέφαμε τα γυάλινα 
μπουκάλια γάλακτος, των αναψυκτι-
κών και της μπύρας στο κατάστημα. 
Το κατάστημα τα έστελνε πίσω στο 
εργοστάσιο για να πλυθούν και να 
αποστειρωθούν και να τα ξαναγεμί-
σουν, για να χρησιμοποιηθούν ξανά 
και ξανά. Οπότε στην πραγματικότη-
τα τα ανακύκλωναν. Αλλά, δεν είχα-
με το ‘πράσινο πράγμα’ στις μέρες 
μας... 

Τα μπακάλικα μας έβαζαν τα ψώ-
νια μέσα σε καφέ χάρτινες σακούλες 
που χρησιμοποιούσαμε για πολλά 
πράγματα. Το πιο αξιομνημόνευτο - 
εκτός από την χρήση τους για σα-
κούλες οικιακών απορριμμάτων - 
ήταν η χρήση του μπλε  χαρτιού για 
κάλυμμα των σχολικών βιβλίων μας. 
Αυτό εξασφάλιζε πως η δημόσια 
περιουσία (τα βιβλία που παρέχο-
νται από το σχολείο για τη χρήση 
μας) δεν θα παραμορφώνονταν από 
μουτζούρες μας. Έτσι, μπορούσαμε 
να τους δώσουμε την προσωπική 
μας προτίμηση σε εμφάνιση, πάνω 
στο καφέ χαρτί περιτυλίγματος. Τι 
κρίμα, που δεν κάναμε το ‘πράσινο 
πράγμα’ τότε. 

Ανεβαίναμε τις σκάλες με τα πό-
δια, γιατί δεν είχαμε κυλιόμενη σκά-
λα σε κάθε κτίριο καταστήματος και 
γραφείων. Περπατούσαμε μέχρι το 
μανάβικο. Δεν καβαλούσαμε μηχανή 
300 ίππων κάθε φορά που χρειαζό-
ταν να διασχίσουμε δύο τετράγωνα. 
Αλλά έχεις δίκιο… δεν είχαμε το 
‘πράσινο πράγμα» στις μέρες μας... 

Τότε πλέναμε τις πάνες του μω-
ρού, αφού δεν είχαμε το είδος της 
μιας χρήσεως για πέταμα. Στεγνώ-
ναμε τα ρούχα πάνω σε τεντωμένο 
σχοινί, όχι μέσα σε ένα στεγνωτήριο-
φαγάνα που καταβροχθίζει 220 βολτ 
ηλεκτρισμού. Η αιολική και η ηλιακή 
ενέργεια όντως στέγνωναν τα ρούχα 
μας τότε, στις μέρες μας. 

Τα παιδιά είχαν ρούχα από δεύτε-
ρο χέρι, από τους αδελφούς ή τις 
αδελφές τους, και όχι πάντοτε και-
νούργια ρούχα. Αλλά ναι, κοπέλα 
μου, έχεις δίκιο – εμείς δεν είχαμε το 

‘πράσινο πράγμα’ τον παλιό καιρό. 
Τότε είχαμε μόνο μια τηλεόραση ή 

ένα ραδιόφωνο στο σπίτι – όχι από 
μία τηλεόραση σε κάθε δωμάτιο. Και 
η τηλεόραση είχε μικρή οθόνη, σε 
μέγεθος ενός μαντηλιού (τις θυμόσα-
στε άραγε;), και όχι οθόνη σε μέγε-
θος δωματίου. Στην κουζίνα ανακα-
τεύαμε και αναδεύαμε με το χέρι 
γιατί δεν είχαμε ηλεκτρικά μηχανή-
ματα να μας τα κάνουν όλα για μας. 

Όταν συσκευάζαμε ένα εύθραυ-
στο αντικείμενο για να το ταχυδρο-
μήσουμε, χρησιμοποιούσαμε παλιές 
εφημερίδες για να το προστατέψου-
με, και όχι συνθετικό Styrofoam ή 
πλαστικό περιτύλιγμα με φυσαλίδες. 
Τότε, δεν βάζαμε μπρος έναν κινη-
τήρα και δεν καίγαμε βενζίνη για να 
κουρέψουμε το γκαζόν. Χρησιμοποι-
ούσαμε ένα σπρωχνόμενο χλοοκο-
πτικό που «έκαιγε» ανθρώπινη ενέρ-
γεια. Γυμναζόμασταν με την εργασί-
α, έτσι δεν χρειαζόταν να πηγαίνου-
με σε γυμναστήριο για να τρέχουμε 
πάνω σε κυλιόμενους διάδρομους 
που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύ-
μα. Αλλά έχεις δίκιο. Δεν είχαμε ε-
μείς το ‘πράσινο πράγμα’ τότε. 

Πίναμε από βρύση ή σιντριβάνι 
όταν ήμασταν διψασμένοι αντί να 
χρησιμοποιούμε ποτήρι ή πλαστικό 
μπουκάλι κάθε φορά που πίναμε 
νερό. Ξαναγεμίζαμε τις πέννες γρα-
φής με μελάνι, αντί να αγοράζουμε 
μια καινούργια, και βάζαμε καινούρ-
γιο ξυράφι μέσα στην ξυριστική μη-
χανή αντί να πετάξουμε ολόκληρο το 
εργαλείο μόνο και μόνο επειδή η 
λεπίδα του ξυραφιού δεν έκοβε πια 
καλά…. Αλλά δεν είχαμε το ‘πράσινο 
πράγμα’ τότε. 

Τότε, οι άνθρωποι έπαιρναν το 
τραμ ή το λεωφορείο και τα παιδιά 
πήγαιναν με ποδήλατο στο σχολείο 
τους - ή περπατούσαν - αντί να με-
τατρέπουν τις μητέρες τους σε 24ω-
ρη υπηρεσία ταξί με το SUV των 
$45.000 ή το βαν της οικογένειας – 
που κοστίζουν όσο κόστιζε ένα ολό-
κληρο σπίτι …. πριν από το 
'πράσινο πράγμα.' 

Είχαμε μια πρίζα σε κάθε δωμά-
τιο, και όχι ολόκληρο συγκρότημα 
πριζών για να τροφοδοτούμε δώδε-
κα συσκευές. Και δεν χρειαζόμασταν 
έναν υπολογιστή-γκάτζετ για να λά-
βουμε σήμα που εκπέμπεται από 
δορυφόρους 23.000 μίλια έξω στο 
διάστημα, για να βρούμε το πλησιέ-
στερο μαγαζί που πουλάει χάμπουρ-
γκερ. 

Δεν είναι αξιοθρήνητο, η σημερινή 
γενιά να θρηνεί πόσο σπάταλοι 
ήμασταν εμείς τα γερόντια, μόνο και 
μόνο επειδή –και καλά- δεν είχαμε 
αυτό το ‘πράσινο πράγμα’ τότε; 

Δεν γουστάρουμε να είμαστε γέ-
ροι έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν χρεια-
ζόμαστε πολύ για να μας ανάψουν 
τα αίματα... ειδικά από κάποιον που 
ενδεχομένως δεν ξέρει πόσα ρέστα 
πρέπει να δώσει, χωρίς να του το 
αποτυπώσει η ταμειακή μηχανή… 

Συνέχεια από σελ. 1 
 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγραφιώτικων 

Χωριών κ. Βασ. Τσαντήλας στην τοποθέτησή 
του κάλεσε τους Αγραφιώτες να είναι περήφα-
νοι για την καταγωγή και τον τόπο τους που 
γέννησε άγιους, ήρωες στους αγώνες του 
Έθνους, παραμένοντας αδούλωτα και απάτητα 
Άγραφα. Εξέφρασε πάντως την άποψη ότι η 
Πολιτεία δεν αντιμετώπισε με τον τρόπο που 
έπρεπε μια περιοχή με πολλά συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα και με τεράστια συνεισφορά στην 
ανάπτυξη της χώρας, καθώς με τα νερά της 
αρδεύει την Θεσσαλία και την Αιτωλοκαρνανία, 
παράγει ενέργεια με τα υδροηλεκτρικά, παρά-
γει ποιοτικά κτηνοτροφικά προϊόντα και έθεσε 
μερικά βασικά αιτήματα προς την εκπρόσωπο 
της κυβέρνησης ζητώντας να τα μεταφέρει και 
να δρομολογηθεί η ικανοποίησή τους, τα οποία 
είναι: 

-Η άμεση χρηματοδότηση της Γέφυρας Μέ-
γδοβα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συν-
δυασμό με την ολοκλήρωση των μελετων από 
τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας για 
την ολοκλήρωση του παραμεγδόβειο οδικού 
άξονα όπου υπολείπεται ένα τμήμα 12 χλμ για 
να ενωθεί η Θεσσαλία με τη Δυτική Ελλάδα , 

-η σύνδεση της λίμνης Πλαστήρα με το Καρ-
πενήσι όπου απομένουν 5 χλμ, 

- η χρηματοδότηση περάτωσης όλων των 
οδικών συνδέσεων Αγράφων Ευρυτανίας και 
Καρδίτσας, 

-η σύνταξη ενιαίας μελέτης ανάδειξης και 
αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων και πό-
ρων των Αγράφων και η στήριξη των αγροτών, 
κτηνοτρόφων, δασεργατών, επιχειρήσεων 
τουρισμού και μελισσοκόμων και η ανάδειξη 
των μνημείων (μοναστηριών, γεφυριών) 

- Η χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του 
Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού Αγράφων 
στην Κοινότητα Αμαράντου 

- η συγκρότηση και ένταξη στο Δίκτυο Δή-
μων ΠΙΝΔΟΥ όλων των Δήμων Ευρυτανίας και 
Καρδίτσας με Αγραφιώτικες Κοινότητες στο 
πρόγραμμα Ορεινή Ελλάδα 

- η αποκατάσταση των ζημιών του Ιανού και 
η αντιπλημμυρική θωράκιση των οικισμών. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κων. 
Νούσιος επισήμανε ότι από την  Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και την Περιφερειακή Ενότητα Καρ-
δίτσας καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για 
την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων υπο-
δομής για την περιοχή των Αγράφων, τονίζο-
ντας ότι η μελέτη για την ολοκλήρωση του 
«Παραμεγδόβειου άξονα» ολοκληρώνεται ως 
το τέλος του 2022, ενώ αναζητείται χρηματοδο-
τικό εργαλείο για την  κατασκευή της γέφυρας 
του Μέγδοβα προϋπολογισμού 5 εκατ € περί-
που, προχωρά ο δρόμος Νεράιδα – Τριφύλλα 
και έχουν επίσης τεθεί υπόψη της κυβέρνησης 
και της ΤΕΡΝΑ όλα τα αναγκαία έργα αποκα-
ταστάσεων και ασκούνται πιέσεις για την ταχύ-
τερη υλοποίησή τους 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αρ. 
Τασιός χαιρετίζοντας το αντάμωμα εξέφρασε 
την άποψη ότι οι Αγραφιώτες θα πρέπει να 
είναι περήφανοι για την ιστορία του τόπου τους 
τονίζοντας ότι η συμπλήρωση το 2021, 200 
χρόνων από την Επανάσταση του 2021 βρί-
σκει τη χώρα μας μεταξύ των ισχυρών χωρών 
της γης κάτι που σημαίνει ότι έχουμε διανύσει 
μια μεγάλη διαδρομή. «Έχουν γίνει πολλά, 

αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να γίνουν περισ-
σότερα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τασιός 
δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να αποκτήσει η 
χώρα μας ορεινή πολιτική που θα αποτελέσει 
το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για να τεθούν 
αναπτυξιακές βάσεις για τις ορεινές περιοχές, 
καθώς και στην αξιοποίηση του αναπτυξιακού 
προγράμματος Πίνδος που έχει εξαγγελθεί 
από την κυβέρνηση. 

Η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Στ. Ελλάδας 
για  θέματα Ορεινής και Δασικής Πολιτικής και 
Κτηνοτροφίας κ. Κατ. Καλαντζή αναφέρθηκε 
στην ανάγκη να στηριχθεί η ήπια ανάπτυξη της 
περιοχής των Αγράφων για να αξιοποιηθεί ο 
φυσικός της πλούτος ώστε να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι Αγρα-
φιώτες στον τόπο τους και να επιστρέψουν και 
οι νέοι που έφυγαν. 

Στη συνέχεια ο Γραμματέας της ΕΑΧ κ. 
Κων. Σούφλας που συντόνιζε την εκδήλωση 
ανέγνωσε τους χαιρετισμούς που απέστειλαν 
προς τους διοργανωτές ο Υπουργός Δικαιοσύ-
νης κ. Κων. Τσιάρας και οι βουλευτές κ.κ. Γ. 
Κωτσός, Ασ. Σκόνδρα και Κων. Κοντογεώργος 
ενώ ακολούθησε χαιρετισμός του εκπροσώ-
που του ΚΚΕ κ. Γ. Μπακογεώργου ο οποίος 
αναφέρθηκε στα άλυτα προβλήματα και τη 
φθίνουσα πληθυσμιακή πορεία της περιοχής 
και κάλεσε τους φορείς και τους κατοίκους να 
μην εφησυχάζουν σχετικά με την τοποθέτηση 
των ανεμογεννητριών. 

Η Γ. Γ. του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο αντάμω-
μα κ. Χρ. Καλογήρου εξήρε την πρωτοβουλία 
των διοργανωτών και την διάθεση όλων των 
Αγραφιωτών να διεκδικήσουν ενωμένα ένα 
καλύτερο μέλλον για τον τόπο τους και δεσμεύ-
τηκε να μεταφέρει τα αιτήματα των Αγραφιω-
τών εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνη-
ση έχει την πολιτική βούληση να χαράξει μια 
ορεινή πολιτική που θα δημιουργήσει προϋπο-
θέσεις ανάπτυξης και ανασυγκρότησης για την 
περιοχή, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη και 
τυποποίηση των  τοπικών της προϊόντων που 
είναι ένας ανεκτίμητος πλούτος για τη περιοχή. 

Τέλος την ανάγκη στήριξης της οικογένειας 
και των πολυτέκνων, ώστε οι κάτοικοι της πε-
ριοχής να παραμείνουν στον τόπο τους επισή-
μανε και η εκπρόσωπος του Δήμου Καρδίτσας 
Δημοτική Σύμβουλος κ. Ουρ. Σούφλα. 

Ακολούθησε η εμφάνιση των Χορευτι-
κών  της Δρακότρυπας και του Κέδρου και η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα γνήσιο Αγρα-
φιώτικο γλέντι με παραδοσιακή Αγραφιώτικη 
κομπανία. 

Την διοργάνωση υποστήριξαν οι Σύλλογοι: 
Σύνδεσµος Αποδήµων Κλειτσού Ευρυτανί-

ας, Σύλλογος Κλειτσιωτών Ν. Φθιώτιδος «Ο 
Άγιος Κυπριανός», Εξωραϊστικός Σύλλογος 
Βράχας Ευρυτανίας «Η Μεταµόρφωση του 
Σωτήρος», Σύλλογος απανταχού Φουρνιωτών 
«Ο Λεπενιώτης» Σύλλογος Φουρνιωτών Φθιώ-
τιδος «Το Ζαχαράκι», Εξωραϊστικός Σύλλογος 
«Η Νέα Βράχα», Μορφωτικός Σύλλογος Μολο-
χιωτών - Νεολαία Μολόχας, Εξωραϊστικός 
Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας ∆ολόπων, 
Σύνδεσµος Αποδήµων Σαραντάπορου - Μεγα-
λάκκου Καρδίτσας, Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αµαράντου. 

  Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Μορφωτι-
κός Σύλλογος Κοσκινά. 

Πανελλήνιο Αντάμωμα Αγραφιωτών  
Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων  

Το «πράσινο πράγμα» 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΗΛ. ΚΑΡΥΔΑ  

Χειρούργος -Οδοντίατρος 
 

Πτυχιούχος  Πανεπιστημίου  
Αθηνών 

Δημ. Λάππα 81 Καρδίτσα 
 

Τηλ.: 24410 20039   

Κιν.:697 3672423 
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ΓΑΜΟΙ 

   Ο Παπουτσόπουλος Νικόλαος 
του Ηλία και της Βάσως Παπουτσο-
πούλου, εγγονός της Μερόπης Κου-
σάνα και η Καλλίτσα Γόνη από τον 
Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας ενώθηκαν με 
τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 23 
Ιουλίου 2022 στον Αγιο Νικόλαο Υπά-
της 

  Η Γεωργία Γάκη, κόρη του Λά-
μπρου Γάκη και της Νάγιας και ο 
Νταμκαρέλος Ελευθέριος του Πανα-
γιώτη και της Δήμητρας που διαμέ-
νουν στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας 
παντρεύτηκαν στις 22 Ιουλίου 2022 
στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία στα 
Χίλια Δένδρα Καρδίτσας. 

Ευχόμαστε να ζήσουν και  

να ευτυχήσουν 
 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ  

  Η Μαρίνα Πολυμέρου και ο Νίκος 
Κουτσιρίμπας, γιός της Ευτέρπης 
και του Δημήτρη Κουτσιρίμπα 
(εγγονός των αειμνήστων Ταξιαρχίας 
και Νικολάου Καραμέτου), απέκτησαν 
κοριτσάκι την Παρασκευή 19 Αυγού-
στου 2022, στον Βόλο όπου και δια-
μένουν. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν 
 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

   Ο Πλατσιούρης Κωνσταντίνος 
και η Κρητικού Ζήνα βάφτισαν το 
δεύτερο παιδάκι τους στην Αγιοπηγή 
Καρδίτσας στης 16 Ιουλίου 2022, και 
του έδωσαν το όνομα Φίλιππος - 
Αρσένιος. Νονά η κ Αργυροπούλου 
Πόπη  

  Ο Παπουτσόπουλος Νικόλαος 
του Ηλία και της Βάσως Παπουτσο-
πούλου, εγγονός της Μερόπης Κου-
σάνα και η Καλλίτσα Γόνη βάφτισαν 
την κόρη τους το Σάββατο 3 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στη Λαμία και της έδωσαν 
το όνομα Μαρκέλλα 

 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν 
 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

  Πέθανε ο Δημήτριος Μονάντε-
ρος, στις 19 Αυγούστου 2022, σε 
ηλικία 92 ετών, και η κηδεία έγινε στη 
Νεράϊδα. 

  Πέθανε ο Λάμπρος Καυκιάς από 
τη Μαυρομμάτα, σύζυγος της Ελένης 
και πατέρας της Μαρίας, της Σταυ-
ρούλας, της Έφης, της Αριστέας και 
της Δήμητρας, σε ηλικία 76 ετών, 
(γεν. 1946), την Κυριακή 4 Σεπτεμβρί-

ου, στην Σπερχειάδα και η κηδεία του 
έγινε την επομένη στην Μαυρομμάτα. 
Ήταν ο Γραμματέας του χωριού του. 

  Πέθανε ο Πέτρος Μονάντερος, 
την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, σε 
ηλικία 89 ετών στην Καρδίτσα και η 
κηδεία έγινε στη Νεράϊδα την Παρα-
σκευή. 

Θερμά συλλυπητήρια  

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

   Ο  Ηλίας Κουσάνας του Ιωάννη 
και της Χρύσας Αντωνίου πέτυχε 
στην Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών 
(ΤΕΦΑΑ). 
          

ΠΤΥΧΙΟ 

  Η Φωτεινή Ταξιάρχη του Δημη-
τρίου Ταξιάρχη και της Αποστολίας 
Μητσάκη, εγγονή του Δημητρίου και 
της Φωτεινής Μητσάκη, αποφοίτησε 
από το Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας ( Applied  Linguistics) 
και έλαβε τον Οκτώβριο του 2021, 
μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανε-
πιστήμιο του Λίμερικ στην Ιρλανδία με 
βαθμό  Άριστα  ( First Class Honors). 

  Η Αγγελική Σκλιάμη του Χαράλα-
μπου και της Γεωργίας Μητσάκη, 
εγγονή του Δημητρίου και της Φωτει-
νής Μητσάκη, αποφοίτησε τον Μάιο 
του 2022, από το Τμήμα Γεωπονίας, 
με κατεύθυνση Φυτική Παραγωγή, 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Νέος ιατρός 

  Ο Αναστάσιος Αποστολός, ια-
τρός και γιός της Ρίτας Πλατσιούρη 
και του Χάρη Αποστολού, εγγονός 
του Κώστα και της Φώνης Πλατσιού-
ρη, διορίστηκε ως ιατρός υπηρεσίας 
υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο 
Ρεγγινίου – Κέντρο Υγείας Καμένων 
Βούρλων. 

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 
 

Αποφοίτησε 

  Ο Κωνσταντίνος Αποστολός, 
γιός της Ρίτας Πλατσιούρη και του 
Χάρη Αποστολού, εγγονός του Κώ-
στα και της Φώνης Πλατσιούρη, απο-
φοίτησε από τη Νομική σχολή Αθη-
νών. 

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 
 

Σημείωση : για κοινωνικά ενημερώ-
στε μας αν επιθυμείτε, να  δημοσιευ-
τούν στο επόμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας που θα κυκλοφορήσει, καλώς 
εχόντων των πραγμάτων, τέλος Δε-
κεμβρίου 2022. 

Κ  ο  ι  ν  ω  ν  ι  κ  ά 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ-
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ) 
Ζήσης Μπάμπης  του Χρ.   

Αζά 8 Καρδίτσα 

Τηλ.: 24410 41325   
 Κιν.: 697 8770871 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ προσέ-
φερε το ποσό των 50€ για την ενίσχυση 
της εφημερίδας μας.  
 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Ελένη Κουσάνα - Θεοχάρη, προσέφε-
ρε το ποσό των 100 ευρώ, για την ανακαί-
νιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών 
Νεράϊδας, εις μνήμην Γονέων και αδελ-
φού και Αμαλίας και Αικατερίνης.  
 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Ο Θεόδωρος Σπινάσας και η Αλίκη, 
προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ,  εις 
μνήμην του γαμπρού τους Κων/νου Θά-
νου του Φωτίου, για τις ανάγκες του Ι. Ν. 
Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου της Τ. Κ. 
Νεράϊδας. 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Σαρανταπόρου  

ευχαριστεί θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Αποστολία Κατσούλη – Κουτή, σύζυ-
γος του αείμνηστου Βάϊου Κουτή, προσέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ, εις μνήμην 
του συζύγου της Βάϊου Κουτή, για τον 
καθαρισμό του χώρου του Νεκροταφείου 
Νεράϊδας, για να πληρωθεί ένας εργάτης 
με αυτά, όταν χρειαστεί καθάρισμα εκεί. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Δημήτριος Ζήσης του Νικολάου από 
το Μεγαλάκκο, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ, εις μνήμην της αδελφής του 

Κούλας, για τις ανάγκες του Μοναστηριού 
μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεο-

τόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας  
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Αθηνά Σπανού, κόρη της Βούλας και 
του αείμνηστου Γιάννη Σπανού, προσέφε-
ρε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες 
της εκκλησίας μας, του Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του πα-
τέρα της Γιάννη Σπανού. 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας  
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο Νίκος Σπανός, γιός της Βούλας και του 
αείμνηστου Γιάννη Σπανού, προσέφερε το 
ποσό των 70 ευρώ, για τις ανάγκες της 
εκκλησίας μας, του Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του πα-
τέρα του Γιάννη Σπανού. 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας  
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Νίκος Σπανός, γιός της Βούλας και του 
αείμνηστου Γιάννη Σπανού, προσέφερε το 
ποσό των 80 ευρώ, για την ανακαίνιση 
της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών 
Νεράϊδας, εις μνήμην του πατέρα του 
Γιάννη Σπανού. 
 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Βούλα Σπανού, σύζυγος του αείμνη-
στου Γιάννη Σπανού, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ, για τις ανάγκες της εκκλησί-
ας μας, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Νεράϊδας, εις μνήμην του συζύγου της 
Γιάννη Σπανού. 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας  
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Βούλα Σπανού, σύζυγος του αείμνη-
στου Γιάννη Σπανού, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ, για την ανακαίνιση της εκ-
κλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νε-
ράϊδας, εις μνήμην του συζύγου της 
Γιάννη Σπανού. 
 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Γεωργία Σπανού - Πεταλά, κόρη των αείμνηστων Αθηνάς και 
Νίκου Σπανού, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες 
της εκκλησίας μας, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις 
μνήμην του αδελφού της Γιάννη Σπανού, και των γονέων της 
Νικολάου και Αθηνάς. 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας  
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Γεωργία Σπανού - Πεταλά, κόρη των 
αείμνηστων Αθηνάς και Νίκου Σπανού, 
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για 
την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων 
Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην αδελ-
φού της Γιάννη Σπανού, και των γονέ-
ων της Νικολάου και Αθηνάς. 
 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Βασιλική (Κική) Σπανού - Τριανταφυλλοπούλου, κόρη των 
αείμνηστων Αθηνάς και Νικολάου Σπανού, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ, για τις ανάγκες της εκκλησίας μας, του Ιερού Ναού Αγίου 
Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του αδελφού της Γιάννη Σπα-
νού, και των γονέων της Νικολάου και Αθηνάς. 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας  
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Χρήστος Μπέλλος προσέφερε στο 
σύλλογό μας ένα ποσό του στη μνήμη του 
αδελφού του Κώστα. (Επιθυμία του είναι 
να μην αναφερθεί το ποσό).  
Ο αγαπητός Χρήστος διαχρονικά στηρίζει 
με κάθε τρόπο  κάθε ανάγκη που προκύ-
πτει στο χωριό μας. 

Ευχαριστούμε θερμά  
για την προσφορά. 

Ένα άκεφο καλοκαίρι 

Ή ταν περίεργο το φετινό καλοκαίρι για το χω-
ριό. Όσος κόσμος και αν ανέβηκε για λίγες 

μέρες, από λίγο πριν έως λίγο μετά της Παναγίας, δεν 
μπόρεσε να δώσει έναν τόνο ζωντάνιας και δυναμικής 
παρουσίας, όπως άλλα χρόνια. Ακόμα κι αυτό το περιο-
ρισμένο διάστημα, δεν θύμιζε τίποτα από τα παλιά.  

Από τη μια ο κορωνοϊός που έκανε έντονη την πα-
ρουσία του, χωρίς ευτυχώς παρατράγουδα, και έκλεινε 
περιοδικά τους νοσήσαντες κατ’ οίκον, απ’ την άλλη 
ένα γενικότερο μούδιασμα και μια επιφυλακτικότητα 
των υπολοίπων μη τυχόν και τον «συναντήσουν» α-
προσδόκητα, συντελούσαν σε κάτι το μη συνηθισμένο. 

Επίσης, τα καμώματα του καιρού, που δεν ήταν και 
ο ομαλότερος αυτό το καλοκαίρι, μαζί με τα πένθη, που 
και φέτος δεν μας έλειψαν, συνέβαλαν με το δικό τους 
ποσοστό στην φετινή καλοκαιρινή ιδιομορφία. 

Κυρίως όμως ήταν η μεγάλη απουσία της Βούλας. 
Πρώτα, η φυσική της απουσία. Μια νέα παρουσία, γλυ-
κιά και δροσερή, που μέσα από την καθημερινή δραστη-
ριότητά της λόγω ταχυδρομείου, εξυπηρετούσε τον 
καθένα μας, πέρα από τις συμβατικές της υποχρεώσεις. 
Πραγματικά επιτελούσε κοινωνικό έργο, όχι μόνο για το 
χωριό μας αλλά και για τα γύρω χωριά. Η «Βούλα» δεν 
ήταν μόνο αυτό. Ήταν και το μοναδικό μαγαζί του χω-
ριού τελευταία. Τόπος συνάντησης, αναψυχής, ανεμε-
λιάς, γκρίνιας, … και τόσα άλλα, όπως είναι άλλωστε 
όλα τα μοναδικά μαγαζιά των ορεινών κυρίως χωριών. 
Είναι αλήθεια πως η αξία τους αναδεικνύεται κυρίως με 
την έλλειψή τους. 

Μέσα  σ ’αυτό το «φθινοπωρινό» τοπίο της λειψής 

κοινωνικής συναναστροφής, της θλίψης, της νοσταλγί-
ας, της αγωνίας, δεν περίσσευε χρόνος και διάθεση για 
ζωντάνια. Ξεχείλιζε η ακεφιά και φάνταζαν συννεφια-
σμένες ακόμα και οι ηλιόλουστες μέρες του Σαρανταπό-
ρου. 

Όσο και να προσπάθησε ο Σύλλογος με τις περιορι-
σμένες δράσεις που ανέλαβε, όσο και να συνέβαλαν οι 
νέοι με το επιτυχημένο πάρτι τους, που μάλλον καθιε-
ρώθηκε ως θεσμός με θετικό αντίκτυπο για όλη την 
ορεινή περιοχή, δεν μπόρεσαν να δώσουν τον τόνο, το 
κέφι και κυρίως την διάρκεια που είχαμε άλλα καλοκαί-
ρια. Το θετικό είναι ότι υπήρξαν αυτές οι σπίθες αισιο-
δοξίας που μπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για 
το μέλλον.  

Μέχρι να βρούμε καινούργια «περπατησιά», είμα-
στε αναγκασμένοι να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε 
για να πάμε παραπέρα. Άλλωστε, για να μην απογοητευ-
όμαστε, η ύδρευση, με το ενδιαφέρον του προέδρου και 
την υποστήριξη της ΔΕΥΑΚ, έχει βελτιωθεί. Αντίστοι-
χα, και η άρδευση, με την ακούραστη συμβολή εθελο-
ντών, αποτελεί πλέον επαρκές συμπλήρωμα της υδροδό-
τησης του χωριού. Γι’ αυτό και δεν μας έλειψε στιγμή 
το νερό την καλοκαιρινή περίοδο. Με το διακριτό ταμεί-
ο που φτιάξαμε, θα μπορούμε πλέον να συντηρούμε 
μόνοι μας το δίκτυο άρδευσης, χωρίς να περιμένουμε 
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των υπευθύνων. Αρκετά 
περιμέναμε κοντά δύο χρόνια τώρα. 

Κοντολογίς, έναν με δύο στόχους αν βάζουμε κάθε 
φορά, με την συνεπικουρία της Κοινότητας, μπορούμε 
να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Συσπειρωμένοι, συνερ-
γατικοί και εποικοδομητικοί . Από μας εξαρτάται. 

Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής 

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ  
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

Μέλι-Βασιλικός-πολτός-γύρη-
Πρόπολη παραγωγής μας 

Γεώργιος Καραμέτος: 978252592 

Χρήστος Καραμέτος: 6978252592 

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



4 ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ 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… 

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 του Βάϊου Ελευθερίου συζύγου της Ρίτας  Δήμου 

 του Χριστοδούλου  

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.igoniaZslinas.gr 

*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας και  

του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο 

   Λάμπρος Καυκιάς 
 

Έ φυγε πρόσφατα από κοντά 
μας, στις 4 Σεπτεμβρίου, ένας 

δραστήριος άνθρωπος της περιοχής 
μας, δυστυχώς νωρίς, σε ηλικία μόλις 
76 ετών, ο «Γραμματέας» Λάμπρος 
Καυκιάς από την γειτονική μας Μαυ-
ρομμάτα «Έλσιανη» Ευρυτανίας. 

  Μητέρα του η Σταυ-
ρούλα και πατέρας του ο 
Κώστας Καυκιάς. Με την 
σύζυγό του Ελένη απέ-
κτησαν πέντε (5) κόρες, 
την Μαρία, την Σταυρού-
λα, την Έφη, την Αριστέα 
και την Δήμητρα που μέ-
νει μόνιμα στη Μαυρομ-
μάτα και ο σύζυγός της 
Παναγιώτης Ζανιάς είναι ο 
σημερινός δραστήριος 
Πρόεδρος της Τ. Κ. Μαυ-
ρομμάτας του δήμου Α-
γράφων. 

   Γραμματέας για πολλά χρόνια της 
Κοινότητας Μαυρομμάτας και αργότε-
ρα μέχρι να πάρει σύνταξη, υπάλλη-
λος του δήμου Βίνιανης, ήταν για αρκε-
τά χρόνια και πρόεδρος του χωριού 
του. Φίλος του χωριού μας, της Νε-
ράϊδας, από το οποίο περνούσε πολ-
λές φορές… ιδίως στο πανηγύρι του 
Μοναστηριού μας έρχονταν κάθε χρό-
νο. Οι σχέσεις του με το χωριό μας 
έγιναν πιο στενές όπως και πολλών 
άλλων Μαυρομματιανών από τη δεκα-
ετία (1977 – 1987) που ήταν εφημέ-
ριος στη Μαυρομμάτα ο χωριανός μας 
αείμνηστος παπα-Βάϊος Μπαλτής. 
Φίλος της Εφημερίδας μας, την περί-
μενε με ανυπομονησία, τότε, τα χρόνια 
που έγραφε για τα τοπικά θέματα και 
για τον Παραμεγδόβιο, που περίμενε 
να τον δεί στα χρόνια του αλλά δυστυ-
χώς ούτε αυτός πρόλαβε να τον δεί. 
Δραστήριος άνθρωπος, και σαν πρόε-
δρος και σαν Γραμματέας αλλά και 
σαν απλός πολίτης. Ενεργούσε πάντα 
να ανοίγουν οι δρόμοι, ήθελε πάντα ο 
δρόμος Μαυρομμάτα – Νεράϊδα να 
είναι ανοιχτός και το κατάφερνε πάντα 
με τις ενέργειές του. 

   Αξίζει να αναφέρουμε στην μνήμη 
του μια διήγηση που μας είπε ο ξάδελ-
φός του από το Καροπλέσι Άρης 
Μπέλλος (η γιαγιά του Άρη ήταν από 
την Έλσιανη με επώνυμο «Καυκιά»). 

   «…Στη Μαυρομμάτα είχαν να 
κάνουν ακολουθία παθών Μεγάλης 
Παρασκευής σχεδόν από το 1977 που 
έφυγε ο παπα-Βάϊος… μετά από 30 
χρόνια το 2007 βρέθηκα για Πάσχα 
στη Μαυρομμάτα… είχα πάει πρωί 
Μεγ. Παρασκευής… του λέω του Λά-
μπρου «δεν έχει το βράδυ εκκλησί-
α…???»… παίρνει αμέσως ο ξάδελ-
φός μου Λάμπρος τον Δεσπότη Καρ-
πενησίου και του λέει… «έχουμε πάνω 
από είκοσι χρόνια να κάνουμε Μεγ. 
Παρασκευή στη Μαυρομμάτα… 
έχουμε αρκετό κόσμο και πρέπει να 

στείλεις παπά»… Ήρθε λοιπόν, με 
εντολή του Δεσπότη, ο παπα-
Βαγγέλης Φεγκούλης από το χωριό 
Κρέντη… και 12 μέχρι 2 κάναμε την 
ακολουθία της Μεγ. Παρασκευής… 
χωρίς να ακούγεται ούτε ανάσα…!!! 
ενώ ήταν μέσα στην εκκλησία 70 
άτομα…!!! Μόλις τελειώσαμε ο παπάς 
είπε… «σήμερα μου είπε ο Σεβασμιώ-
τατος να έρθω στη Μαυρομμάτα… του 

λέω… μα Δέσποτα, εκεί 
δεν υπάρχει ούτε ψυχή, τί 
να κάνω…???… αφού 
επέμενε ο Σεβασμιώτατος 
ήρθα… έχω αρκετά χρόνια 
που ιερουργώ και σε πολ-
λά χωριά… αυτή η Μεγάλη 
Παρασκευή ήταν η πιο 
καλή της ζωής μου… τέτοια 
κατάνυξη και τέτοια ψαλ-
μωδία δεν ξανά έχω ακού-
σει…!!!»… Πράγματι κι εγώ 
τέτοια Μεγ. Παρασκευή δεν 
ξανάζησα… Αφού μας 
ευχαρίστησε όλους και 

εμένα προσωπικά, που ήθελε να με 
γνωρίσει… πήγαμε στο καφενείο… ο 
ιερέας λίγο κάθισε και έφυγε… εκεί 
όλοι προσφερόταν ποιος θα πρωτοκε-
ράσει… Ήταν το καλύτερο Πάσχα της 
ζωής μου… Πράγματι οι Μαυρομμα-
τιανοί είναι πολύ φιλόξενοι… Όταν 
πρωτοπήγα, μεσημέρι, Αύγουστος 
μήνας… ήταν όλα κλειστά… ένα γέρο-
ντα είδαμε… κι ο Λευτέρης που ανέ-
βαινε το καλντερίμι σταμάτησε… ποιόν 
θέλετε τέτοια ώρα ρε παιδιά… είναι 
όλα κλειστά… Μήπως υπάρχει κά-
ποιος Καυκιάς στο χωριό…??? ρωτά-
ω… κατέβηκε κάτω και είπε… ακολου-
θήστε με… ακολουθούμε και φτάνουμε 
σε μια ξύλινη παράγκα (το σπίτι του 
Λευτέρη)…!!! …θα φάμε πρώτα και θα 
πιούμε και μετά θα σας πάω στον 
Καυκιά μας λέει… είχε γίδα βραστή με 
μανέστρα… αφού φάγαμε πήρε τηλέ-
φωνο τον Λάμπρο που έμενε πενήντα 
μέτρα πιο πάνω… και ήρθε η κόρη του 
Έφη και μας πήρε… Μείναμε 
έκπληκτοι από τη φιλοξενία του Λευτέ-
ρη αλλά και του Λάμπρου… ο Λά-
μπρος σε λίγη ώρα έσφαξε μοσχάρι 
για τη γνωριμία…!!! Μετά γνώρισα και 
όλους τους χωριανούς που ανεξάρτη-
τα από κόμματα τρώνε, πίνουν και 
γλεντούν όλοι μαζί… σαν να είναι όλοι 
αδέλφια…!!! και πηγαίνω έκτοτε κάθε 
χρόνο… Χθές (5.9.22) από το Καρο-
πλέσι ανέβηκα στα Άγραφα μέσα σε 
καταιγίδα και από εκεί πήγα στη Μαυ-
ρομμάτα… 95 χλμ, έκανα δυόμιση 
ώρες… ενώ αν υπήρχε ο Παραμεγδό-
βιος (και ιδίως η γέφυρα Μέγδοβα) 
πόσο πιο εύκολα θα επικοινωνούσα-
με…!!!». 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας 
Λάμπρο… 

Θα σε θυμόμαστε πάντα… 

        

Φίλοι σου από την Νεράϊδα 

Ξηλωμένου Ειρήνη 

Γ ια αυτούς που έφυγαν νωρίς.. Η Ξηλωμένου 

Ειρήνη, η πρώτη μου καθηγήτρια στο φροντι-

στήριο, έφυγε την περασμένη άνοιξη για το μεγά-

λο ταξίδι. Άνοιξη, όπως άλλωστε θα επιθυμούσε, 

αφού όλη της η ζωή ήταν μ 'ένα ζεστό χαμόγελο 

και είχε το χρώμα στην καρδιά της. Τη συνάντησα 

στην εργατική εστία, εκεί μας παρέδιδε μαθήματα 

ψυχής. Ερχόμασταν από ορεινά χωριά -επομένως 

υπήρχε δυνατότητα μόνο για δωρεάν φροντιστή-

ριο και ένιωθε τις ανησυχίες μας σε μια "ξένη " 

πόλη. Το μάθημα ξέφευγε από τις σελίδες του 

βιβλίου και η κυρία μας μας μιλούσε πια για τη 

συμπεριφορά μας, την κοινωνικότητα και τις δυ-

σκολίες της νέας μας ζωής. Γνώριζε πολύ καλά πως 

κανείς δεν μας περιμένει σπίτι. Δεκατριών ετών 

παιδιά και θα μαγειρεύαμε μόνοι μας, θα ανάβα-

με τη σόμπα για να ζεσταθούμε, θα διαβάζαμε 

χωρίς βοήθεια και το πρωί ξύπνημα για το σχολεί-

ο. Κούμπωνε το μάθημα με τη ζωή και αυτό μας 

έδινε ελπίδα και ξαφνικά δεν ήμασταν μόνοι. Και 

έπειτα θυμάμαι τα λόγια της σαν τώρα " Με την 

γνώση θα βγείτε όρθιοι από τις δυσκολίες"! Πολύ-

πλευρη, συναισθηματική και φιλότιμη. Καλό Πα-

ράδεισο κυρία Ειρήνη. Είσαι στο μυαλό και την 

καρδιά μου ως οδηγός ζωής. Πιστεύω για όλους 

τους συμμαθητές μου ισχύει το ίδιο. Τα θερμά μου 

συλλυπητήρια στον σύζυγο Γεώργιο Αντ. Αυγέρη 

και στη λοιπή οικογένεια.  

Με εκτίμηση  

Κωνσταντίνος Φιλ. Πλατσιουρης  

Το Στεφάνι 
Να σε ξεχάσω δεν μπορώ 
από παλιά και τώρα, 
όταν ξυπνάω το πρωί, 
εσένα βλέπω να έχεις 
χαμόγελο γλυκό. 
 

Δείχνεις τον ήλιο της αυγής, 
το φυσικό σου μεγαλείο. 
Πολύχρονα βράχια θαυμαστά, 
εδώ κουρνιάζουν τα πουλιά. 
Στα βράχια και στα έλατα, 
γλυκολαλούνε οι πέρδικες 
κι άγρια περιστέρια. 
Εδώ είν’ τα παλάτια των αετών 
και των περίφανων γερακιών. 
Οι βασιλιάδες των βουνών. 
 

Αρωματίζουν τις πλαγιές, 
ο μούσχος, ο απέλινος, 
ο μάραθος κι ο αμάραντος. 
Μαλόκεδρα λυγερόκορμα, 
σου ομορφαίνουνε, των άγριων 
στεφανιών τα βράχια. 
 

Στεφάνι με τα κοντοκλαράκια, 
στις πέτρες φυτεμένα, 
είστε πάντα διψασμένα. 
 

Αυτά εδώ τα παρακάτω στοιχάκια 
είναι για όσους το περπάτησαν και 
ξέρουν και τις τοποθεσίες. 
 

Ήρθα και περπάτησα, 
μονοπατάκια και γρεκάκια, 
«Βλασιανίσιο» και «Κοντόλιπες», 
«Βιγλούλα» και «Κόκκινο Στεφάνι» 
ως τα «Κρεβατάκια» και τα «Σφλιά». 
 

Κύπρια, κουδούνια και τσιουκάνια, 
τώρα πιά εδώ δεν βροντούν, 
μόνο πέρδικες λαλούν 
κι αγριοπερίστερα, 
κι ο κούκος βραχνά – βραχνά. 
 

«Τσιουβρένι», «Κρανιές» ανηφορίζω, 
στο «Τραγόγρεκο» ν’ ανέβω. 
Να καθίσω να ξεκουραστώ, 
ν’ αγναντέψω το «Χλημό». 
Ν’ ακούσω και να ιδώ τον αετό, 
πως λαγογαυγίζει, να βγάλει το λαγό. 
 

Πάλι το μονοπάτι ανηφορίζω, 
στα «Τρία ελάτια» ν’ ανεβώ, 
αγναντεύω το χωριό. 
Ήθελα να βρώ ίσκιο να σταθώ, 
μα δε μπορώ εκεί να βρώ. 

Τα τρία έλατα ξεραθήκανε. Τα χτύπησε πολλές φο-
ρές ο κεραυνός. Τα «Τρία ελάτια» (η τοποθεσία) είναι 
στην αριστερή κορυφή του «Στεφανιού», στο 
«Φλίσιο», του χωριού μας, της Κοινότητας Νεράϊδας. 

Πρόταση 
Αν μπορούν νέοι άνθρωποι να πάνε να τα ξαναφυ-

τέψουν τα τρία έλατα. Τα έλατα, για να πιάσουν, φυ-
τεύονται φθινόπωρο. Τον Νοέμβριο μήνα. Τα έλατα 
να φυτευτούν στην ίδια μεριά όπου ήταν τα παλιά, 
φαίνονται ακόμα οι ρίζες των παλιών ελατιών. 

 

Χαρά σ’ αυτούς που το ’βαλαν, στο «Φλίσιο» για να 
πάνε. Αρωματίζει ο μούσχος και το 
τσάϊ. Ν’ ακούσουν τον κούκο να 
λαλεί ,στις ράχες με καμάρι, τις πέρ-
δικες στα πετρωτά. 
Στην τοποθεσία «Τρία ελάτια», είχα 
μια περιπέτεια που τη θυμάμαι ακό-
μα. Γι’ αυτό γράφω αυτή τη μικρή 
ιστορία: 
Το 1941 ήμουνα 10 ετών. Είχαμε 
στρούγκα στο «Κάτω Τραγόγρεκο» 
και πήγαινα στα πρόβατα. Στα «Τρία 
ελάτια» είχε στρούγκα ο Γιάννης 
Καραμέτος του Κων/νου και πήγαινα 
κι εγώ εκεί για κουβέντα. Παίζαμε με 
το Γιάννη. Είχε και ένα σκυλί στη 

στρούγκα του. Εκεί που παίζαμε νόμιζε το σκυλί του 
ότι μαλώνουμε και πήγε να υπερασπίσει το αφεντικό 
του. Με άρπαξε από το πόδι, τρόμαξα να το ξεκολλή-
σω. Ευτυχώς ο Γιάννης είχε «αντιβίωση» αλλά ήταν... 
ληγμένη. Η «αντιβίωση» ήταν μια κάδη τυρί αλατισμέ-
νο. Έκοψε μια φέτα τυρί και ένα μπάλωμα από την 
πατατούκα του και μου έδεσε μ’ αυτό το πόδι. Τότε 
ήταν ο πόνος... με σακάτεψε η αλμύρα! Το λύσαμε το 
πόδι, δεν είχαμε νερό, τοπλύναμε με τρόγαλο. Μετά 
βάλαμε άλλη «αντιβίωση», μια φέτα τυρί ανάλατο. 
Αυτό έγινε το 1941, εγώ ήμουν δέκα χρονών, ο Γιάν-
νης δεκαεπτά. Αυτό έγινε 10 με 15 Ιουλίου. ωραίος 
«ορθοπαιδικός» και «φαρμακοποιός» ο Γιάννης. Με 
πρόσεξε. 

Τον ευχαρίστησα! 
Το σκυλί ήταν ωραίος «νοικοκύρης». Ξεσκέπαζε τη 

βούρτσα και... «κοπάνιζε χωρίς βουρτσόξυλο». Πέρα-
σε από «λαϊκό δικαστήριο» και εκτελέστηκε στη θέση 

«Μαντάνια». Αύγουστο μήνα. 

Το παρόν κείμενο, ως μνημόσυνο,  είναι αναδημο-

σίευση από το φύλλο 128 της εφημερίδας μας που 

έγραψε ο εκλιπών Δημήτριος Μονάντερος 

Τα τρία ελάτια 

Γενικό Συνεργείο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Χρήστος Κων. Μπέλλος 

 

 

Τηλ.:212 1066926  

         Κιν.: 6974 549903  

E-mail: mpelosx@gmail.com

Αλεξ. Παναγούλη 47 Υμηττός 
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΑΣΙΑΠΗ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Διπλωματούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού 

Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών  
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ  

Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 87 ΛΑΜΙΑ    

ΤΗΛ. 22310 44248   

 ΚΙΝ.  6981035792- 

6951164185  
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ 

••• Άλλο ένα καλοκαίρι είναι παρελθόν, οι ••• 

Άλλο ένα καλοκαίρι είναι παρελθόν, οι απόδη-

μοι αποχαιρέτησαν το χωριό και οι συνταξιούχοι 

μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα αναχωρήσουν και 

αυτοί. ••• Ας κάνουμε μια σύντομη ανασκόπη-

ση για το τελευταίο χρονικό διάστημα για τα 

γεγονότα που έχουν σχέση με το χωριό 

μας •••   Ο κορονοϊός ταλαιπώρησε πολλούς 

συγχωριανούς μας με το πρώτο μεγάλο κύμα 

παραμονές δεκαπενταύγουστου και το δεύτερο 

μετά το πανηγύρι της Παναγίας στο μοναστήρι. 

••• Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου διενεργήθη-

καν σε ενωτικό κλίμα και αποφύγαμε τα τραγε-

λαφικά άλλων χρόνων που το ΔΣ ολοκλήρωνε τη 

σύνθεσή του στα καφενεία μετά από πολλές 

ημέρες. •••  Συγχαρητήρια και στο παλιό και νέο 

ΔΣ που η πανδημία δεν τους επέτρεψε να κά-

νουν περισσότερες εκδηλώσεις  ••• Στον απολο-

γισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. 

ειπώθηκε ότι οι νέοι δεν βοήθησαν  στην προε-

τοιμασία του χορού του συλλόγου. Μιλάμε για 

παιδιά, που αν δεν ζητήσεις να βοηθήσουν, 

δύσκολα θα το κάνουν από μόνοι τους Εμείς, 

εσείς το νέο Δ.Σ. να πλησιάσουμε τα παιδιά και 

να τα παροτρύνουμε να είναι κοντά στο σύλλο-

γο.  ••• Από τα παιδιά  περιμέναμε να αναλά-

βουν πρωτοβουλια  να τρέξουν στον αγώνα 

παραμονή του χορού του συλλόγου; Από τα 

παιδιά θα περιμέναμε να μιλήσουν με τον χορο-

διδάσκαλο Φλώρο για χορευτική παράστα-

ση  στο γλέντι του συλλόγου; ••• Το νέο Δ.Σ. σε 

συνεργασία με τους εθελοντές ας μοιράσει ρό-

λους και ας ορίσει υπεύθυνους   για θέματα που 

αφορούν τους νέους, αλλά και άλλες ηλικίες. 

Θυμηθείτε την συμμετοχή και την βοήθεια που 

προσέφερε όλο το χωριό στους ορεινούς αγώνες 

δρόμου. ••• Το τμήμα εφορείας σπηλαιολογίας 

και παλαιοανθρωπολογίας Θεσσαλονίκης στις 7 

Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε , αξιολόγησε και θα 

εισηγηθεί για το μέλλον του σπηλαίου του πα-

τριάρχη. Όποιος  θελήσει να το επισκεφτεί πρέ-

πει να γνωρίζει ό, τι από την Νεράϊδα είναι 6 

χλμ. σε έναν δύσκολο και πετρώδη δρόμο. Όσον 

αφορά την είσοδο στο σπήλαιο το σχοινί που 

υπήρχε αποσύρθηκε και είναι δύσκολο να κατέ-

βει κανείς . •••Αρχαιρεσίες και εκλογές είχε ο 

σύλλογος των Μεγαλακκιωτών, που ο απερχόμε-

νος πρόεδρος Λουκάς Μητσάκης παρέδωσε την 

σφραγίδα στον Σπύρο Μακρή. Συγχαρητήρια και 

στους δύο. •••  Αντάμωμα των Αγραφιωτών 

στην «Τριφύλλα» με επικεφαλής τον πρόεδρο 

της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών Βασίλη Τσα-

ντήλα. Έχω την εντύπωση Βασίλη ότι ήσουν 

πολύ μόνος, χωρίς ουσιαστική βοήθεια. •••  Ένα 

ενημερωτικό site της Καρδίτσας έγραψε ότι 

πραγματοποιήθηκε σε ενωτικό κλίμα. Αν εννο-

ούσε του συμμετέχοντες κατοίκους των Αγρα-

φιώτικων χωριών, από Νεραιδα, Σαραντάπορο, 

Μολόχα, Κλειστό, απαντώ ναι. Βιώνουμε τα ίδια 

προβλήματα, συμπάσχουμε και αγωνιούμε για 

κάθε χειμώνα που έρχεται. •••  Οι πολιτικές 

δυνάμεις και οι κομματικές συμμετοχές μαρτυ-

ρούν το αντίθετο. Έπρεπε να είναι παρόντα όλα 

τα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης; 

Έπρεπε να δείξουν την συμπαράστασή τους και 

το ενδιαφέρον τους στα Αγραφιώτικα χωριά που 

καθημερινά ερημώνουν αβοήθητα; ••• Ούτε ο 

Δήμαρχος Καρπενησίου, ούτε ο Δήμαρχος Καρ-

δίτσας, ούτε o υπουργός  ούτε οι βουλευτές των 

νομών. Τυχαία άραγε όλα αυτά Την ώρα που 

εσύ προκαλούσες τον Περιφερειάρχη να ενδια-

φερθεί για προβλήματα της περιοχής, αυτός 

μετά από δύο ημέρες έδωσε συνέντευξη τύπου. 

•••  Αυτά που εξήγγειλε δεν μπορούσε να τα πει 

από την «Τριφύλλα», από τη βρύση του 

«Καραϊσκάκη»; Προφανώς και μπορούσε. Ο 

Καραϊσκάκης ήταν ένας ήρωας που καθιερώθη-

κε στις συνειδήσεις των Ελλήνων για τους αγώ-

νες του. •••  Ίσως κάποιοι θέλησαν να σου πε-

ράσουν ως μήνυμα τη γνωστή ρήση του Ε. Αβέ-

ρωφ. Αν ήμουν στη θέση σου θα έκανα την ηρω-

ική έξοδο. ••• Οι αδερφές Μπακόλα ευεργέτες 

του χωριού μας, δεν σταματούν να προσφέρουν 

και να αγωνιούν για το χωριό . Προέκυψε πρό-

βλημα στη βιβλιοθήκη και έβαλαν βαθιά το χέρι 

στη τσέπη.  •••  κ. Δήμαρχε, κουράγιο. Ένας 

χρόνος είναι θα περάσει και βλέπω ότι έχει ατο-

νήσει το ενδιαφέρον για τα ανεπιτήρητα βοοει-

δή και ο Φώτης έχει βρει την ησυχία του. Τι μας 

περιμένει!! •••  Ευτυχώς που ο Βασίλης Κρανιάς 

και η «Λαϊκή Συσπείρωση» καταθέτουν ερωτή-

σεις για τα θέματα που αφορούν το χωριό μας. 

•••  Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στου κα-

τοίκους του χωριού το δημοσίευμα ότι η αστυ-

νομία όρισε την καταλληλότερη διαδρομή Νε-

ράϊδας-Καρδίτσας αυτή μέσω Φουρνά , Ζαχαρά-

κη, λόγω έργων που  θα γίνονταν στη θέση 

«Βρυσούλες». •••  Οι εθελοντές καθάρισαν το 

χώρο γύρω από την «Πλάστιγγα», όπως επίσης 

το τοίχο της πλατείας από τα μού-

σκλια.  •••  Ενημέρωσαν τον πρόεδρο της Τ.Κ. ό, 

τι σε δύο σημεία ο τοίχος έχει πρόβλημα και 

πρέπει σύντομα να μεριμνήσει για τη επισκευή 

των, άλλως θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα λόγω 

πιθανής κατάρρευσης του τοίχου. •••  Χρήματα 

δεν υπάρχουν για τους δρόμους προ νεκροτα-

φείο, για την πρόσβαση στα ξωκλήσια, για τη 

συντήρηση του ιατρείου, για την πλατεία του 

χωριού και το συμμάζεμα του τοίχου της πλατεί-

ας, αλλά ούτε και για την καθαριότητα. Ας το 

κλείσουμε το μαγαζί αφού δεν προσφέρει τίπο-

τα! •••  Θα απαιτήσω παρέα μα κάποιους άλλος 

να μας προσλάβετε στο δήμο Καρδίτσας στο 

τμήμα καθαριότητας γιατί δεν πάει άλλο. 

•••  Άφησα τελευταίο θέμα τη μη ένταξη του 

οδικού τμήματος στην εργολαβία της ΤΕΡΝΑ. Το 

καλοκαίρι πέρασε και τώρα αρχίζουν τα δύσκο-

λα ενόψει χειμώνα.  •••  Ο πρώτος πολίτης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον πρώτο πολίτη 

του νομού Καρδίτσας θα έπρεπε προ πολλού να 

δώσουν λύση στο πρόβλημα. Οι δικαιολογίες  ας 

είναι αρμοδιότητας του ενός ή του άλλου δεν 

μας ικανοποιεί. •••  Στο φουρτουνιασμένο πο-

τάμι θα πέσει το αυτοκίνητο του Κουσάνα, του 

Μπαλτή, του Χαλάτση, του Πλατσιούρη, του 

Λιάπη και λοιπών, όχι όμως του Περιφερειάρχη 

ή του Δημάρχου και των συγγενικών τους προ-

σώπων τους.  •••  Πριν ένα χρόνο αντιπροσω-

πεία χωριανών επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο 

Καρδίτσας και τον Αντιπεριφερειάρχη. Το αποτέ-

λεσμα είναι αυτά που δεν έγιναν. ••• Κάναμε 

ολιγόλεπτη κατάληψη του οδοστρώματος για να 

διαμαρτυρηθούμε, μήπως και ακουστούμε στα 

γραφεία αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις, αν 

και θα έπρεπε κατά την άποψή  μου να επιχειρή-

σουμε το ίδιο στη Ραχούλα στα «Κανόνια», για 

να ακουστούμε περισσότερο.  •••  Οι υπεράνω 

ημών κάνουν αυτό που θέλουν και όχι αυτό που 

πρέπει. Εμείς όμως τι κάνουμε αγαπητέ πρόεδρε 

και φίλη Γεωργία Ζήση-Λιάπη; •••  Εμείς εδώ 

είμαστε . Κάναμε αυτό που μας ζητήσατε πριν 4 

χρόνια. Σας τιμήσαμε με την ψήφο μας και περι-

μέναμε να μας εκπροσωπείται στα θέματα που 

αφορούν την κοινότητα Νεράϊδας. •••  Ας αφή-

σουμε όλα τα άλλα και ας δούμε τον εμπαιγμό 

και την κοροϊδία των υπευθύνων που αρνούνται 

να δώσουν λύση. Εσείς δεν έπρεπε από την ώρα 

που ανακοινώθηκε ό,τι μας έκοψαν απ’ τη χρη-

ματοδότηση, να βγείτε μπροστά και να γυρίσετε 

το σύμπαν ανάποδα; •••  Δεν έπρεπε να ξεση-

κώσετε τον κόσμο, αφού πρώτα βέβαια ερχόσα-

σταν σε επαφή με όλους τους υπεύθυνους που 

εμπλέκονται; Δεν έπρεπε να δώσετε συνέντευξη 

τύπου για την ενημέρωση όλων; Πολλών μορ-

φών κινητοποιήσεις θα μπορούσαμε να κάνου-

με. Να παρευρεθούμε στο Δ.Σ. του Δήμου, στο 

συμβούλιο της Περιφέρειας, κατάληψη στα 

«Κανόνια» και αν χρειαζόταν κομβόι αυτοκινή-

των από το χωριό στην Καρδίτσα  και όχι μόνο 

μία αλλά δυο και τρεις φορές απαιτώντας  το 

αίτημά μας ,περιφερόμενοι στους δρόμους της 

πόλης. •••  Δεν έπρεπε το καλοκαίρι να γίνει 

λαϊκή συνέλευση από τον πρόεδρο της Τ.Κ. να 

μας πληροφορήσει τι έχει κάνει όλο αυτό το 

χρονικό διάστημα; •••  Αν φίλε Λάμπρο, όπως 

μας έχεις πει, διαμαρτυρήθηκες εγγράφως, που 

είναι αυτά τα έγγραφα; Ήταν δύσκολο ένα βρα-

δάκι του Αυγούστου να προσκαλέσετε τον Δή-

μαρχο στο χωριό  να τα ακούσει από πρώτο χέρι; 

•••  Δυστυχώς δεν ασχολήθηκε καθόλου στο 

βαθμό που έπρεπε με το θέμα. Αν, θεός φυλά-

ξει, συμβεί το μοιραίο νίπτω τας χείρας 

μου.  •••  Κατερίνα στη Γενική Συνέλευση με 

εντυπωσίασε ειλικρινά η αιτιολόγηση για το 

ρόλο του συλλόγου και αν πρέπει  να αναλαμβά-

νει   το ρόλο που έχουν οι εκλεγμένοι του χω-

ριού. •••  Συμφωνώ, όμως δεν υπάρχει άλλο 

αποκούμπι και είναι η φωνή η μοναδική που με 

τη σφραγίδα του συλλόγου θα προσδώσει μεγα-

λύτερη αξία . Τότε ξεχνάμε λίγο την ύπαρξή του 

και γίνεται αλλαγή του ρόλου. •••  Εξάλλου το 

καταστατικό του συλλόγου είναι τόσο παλιό που 

η κατάσταση με τις τοπικές κοινότητες ήταν 

διαφορετική , με καλύτερη προοπτική σε θέματα 

επιχορηγήσεων. •••  Είμαστε μικρό χωριό, 

έχουμε ο ένας την ανάγκη του άλλου, φίλοι 

μεταξύ μας αλλά πάνω από τη φιλία και την 

οικογένειά μας είναι το καλό του τόπου. 

•••  Δεν αντιμάχομαι κανέναν. Αγαπάω το χωριό 

μου  και για πρώτη φορά κάνω γνωστό τον λόγο 

που αρνήθηκα πρόταση του Δημάρχου να κατέ-

βω ως υποψήφιος πρόεδρος. •••  Η απάντησή 

μου Δήμαρχε ήταν ότι με τιμά η πρότασή σου, 

αλλά αρνούμαι να την δεχθώ γιατί θέλω να 

είμαι απέναντί σου στα προβλήματα του χω-

ριού. θα απαιτούσα  κάθε καλοκαίρι να ερχό-

σουν στο χωριό να ενημερώνεις εσύ  για την 

πορεία των ‘έργων όπως και σε έκτακτες περι-

πτώσεις σαν  αυτή με το φιάσκο με την ΤΕΡΝΑ  

ΕΧΕΜΥΘΟΣ  

Ειδήσεις	•••	Σχόλια	•••	Ευτράπελα	
15 /8/1940 Βυθίζεται 
έξω από το λιμάνι της 
Τήνου το ελαφρύ κατα-
δρομικό  Έλλη 
28 /10/1940 Κηρύσσεται ο 
ελληνοϊταλικός πόλεμος 
10 /11/1940 Ήττα των Ιταλών 
κοντά στον ποταμό Σαραντά-
πορο 
11 /11/1940 Η ιταλική αερο-
πορία βομβαρδίζει το Μέτσο-
βο, τα Ιωάννινα, το Κιλκίς, 
την Κέρκυρα, το Ηράκλειο κι 
άλλες περιοχές της χώρας. 
13/11/ 1940 Η ιταλική μεραρ-
χία Αλπινιστών Τζούλια υπο-
χωρεί εγκαταλείποντας το 
ελληνικό έδαφος. 
21 /11/1940 Οι ελληνικές 
δυνάμεις καταλαμβάνουν την 
Ερσέκα και την Μπόροβα 
22 Νοεμβρίου 1940 Ο ελληνι-
κός στρατός κυριεύει την 
Κορυτσά και το Λεσκοβίκι 
24 /11/ 1940 Ο ελληνικός 

στρατός απελευθερώνει τη 
Μοσχόπολη της Βορείου 
Ηπείρου 
30 /11/ 1940 Ο ελληνικός 
στρατός (13η Μεραρχία) 
καταλαμβάνει το Πόγραδετς 
6 Δεκεμβρίου 1940 Ο ελληνι-
κός στρατός απελευθερώνει 
τους Άγιους Σαράντα 
8 /12/ 1940 Ο ελληνικός 
στρατός εισέρχεται στη Δερ-
βιτσάνη και στο Αργυρόκα-
στρο 
22 Δεκεμβρίου 1940 Το Υπο-
βρύχιο «Παπανικολής» βυθί-
ζει το πετρελαιοφόρο 
«Αντουανέτα» 
24 /11/ 1940 Το Υποβρύχιο 
«Παπανικολής» βυθίζει το 
οπλιταγωγό «Φιρέντσε» 
10 /1/1941 Ο ελληνικός στρα-
τός καταλαμβάνει την Κλει-

σούρα 
29 /1/ 1941 Πεθαίνει 
ο πρωθυπουργός 

Ιωάννης Μεταξάς 
23 /2/ 1941 Το υποβρύχιο 
«Νηρεύς» βυθίζει ιταλικό 
μηχανοκίνητο. 
9 /3/ 1941 Αρχίζει στο μέτωπο 
της Βορείου Ηπείρου η Εαρι-
νή επίθεση των Ιταλών υπό 
την προσωπική καθοδήγηση 
του Μπενίτο Μουσολίνι. 
14 /3/ 1941 Πέντε μέρες από 
το ξεκίνημα της εαρινής επί-
θεσης ο ιταλικός στρατός 
αριθμεί 14000 νεκρούς και 
τραυματίες 
21 /3/ 1941 Ο Μουσολίνι 
πεπεισμένος για την αποτυχία 
της Εαρινής Επίθεσης φεύγει 
από την Αλβανία 
6 /4/ 1941  Αρχίζει η Γερμανι-
κή εισβολή στην Ελλάδα 

4/11/1940: Ο Χίτλερ 
διατάσσει το επιτελεί-
ο του να προετοιμαστεί 
για εισβολή στη Βόρεια 
Ελλάδα, μέσω Ρουμανί-
ας και Βουλγαρίας. 
1/3/1941: Η Βουλγαρία 
προσχωρεί στον Άξονα 
Βερολίνου-Ρώμης-
Τόκιο. 
25/3/1941: Η Γιουγκοσ-
λαβία προσχωρεί στον 
Άξονα Βερολίνου-
Ρώμης-Τόκιο, με αντάλ-
λαγμα τη Θεσσαλονίκη. 
27/3/1941: Στη Γιου-
γκοσλαβία εκδηλώνεται 
στρατιωτικό πραξικόπη-
μα  και κηρύσσεται γενική 
επιστράτευση 
6/4/1941: Επίδοση τελεσιγρά-
φου στον πρωθυπουργό Αλέ-
ξανδρο Κορυζή και στρατιω-
τικές δυνάμεις επιτίθενται 
κατά της Γιουγκοσλαβίας και 
Ελλάδας  
Η οχυρωματική Γραμμή Με-
ταξά, με μήκος 170 χλμ., την 
υπερασπιζόταν το Τμήμα 
Στρατιάς Ανατολικής Μακε-
δονίας (ΤΣΑΜ), με 3 Μεραρ-
χίες Πεζικού. Οι οχυρώσεις 
ήταν σχεδιασμένες να διαθέ-
τουν φρουρά άνω των 
200.000 στρατιωτών, με 
70.000 άντρες περίπου. 
Το Ρούπελ, είναι το μεγαλύτε-
ρο οχυρό της “Γραμμής Με-
ταξά” παρά τον σφοδρό βομ-
βαρδισμό απώθησε τους ει-
σβολείς καθώς και το Οχυρό 
Ιστίμπεη με βαρύτατες απώ-
λειες για τους επιτιθέμενους 
Από τα 24 οχυρά που αποτε-
λούσαν τη “Γραμμή Μεταξά” 
μόνο δύο έπεσαν την πρώτη 
ημέρα και αυτά μόνον αφού 
καταστράφηκαν ολοσχερώς 
από τους εισβολείς. 
7/4/1941: Η ηρωική αντίστα-
ση των Ελλήνων μαχητών στα 
οχυρά αναγκάζει τη γερμανι-
κή διοίκηση να θέσει σε εφαρ-
μογή το σχέδιο παράκαμψης 
των οχυρών της “Γραμμής 
Μεταξά” αφού εξουδετέρωσε 
τους Γιουγκοσλάβους στην 
κοιλάδα του Αξιού. 
8/4/1941: Πτώση του οχυρού 
Ιστίμπεη και προέλαση των 
Γερμανών στην κοιλάδα του 
Στρυμώνα. Οι Γερμανοί ει-
σέρχονται στο Σιδηρόκαστρο. 
Η  Γερμανοί υπερφαλαγγίζουν 
τις ελληνικές δυνάμεις στη 
Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν 

πέσει τα οχυρά του Εχίνου και 
της Νυμφαίας στη Θράκη 
στην Ξάνθη. 
Στις 6 το πρωί το οχυρό Ρού-
πελ δέχεται νέο σφοδρό βομ-
βαρδισμό αλλά παραμένει 
ανέπαφο.  
9/4/1941: Η μάχη των Οχυ-
ρών του Ρούπελ συνεχίζεται, 
και οι Γερμανοί  πλέον βρί-
σκονται στα νώτα των Ελλή-
νων. Οι υπερασπιστές της 
“Γραμμής Μεταξά” περικυ-
κλωμένοι πλέον, παίρνουν τη 
διαταγή να συνθηκολογήσουν. 
10/4/1941: Μετά από διαταγή 
του στρατηγείου οι υπερασπι-
στές των οχυρών συνθηκολο-
γούν 
Στο οχυρό Παλιουριώνες μετά  
την παράδοση, ο Γερμανός 
συνταγματάρχης παρέταξε 
έξω από το οχυρό γερμανικό 
τάγμα για απόδοση τιμών.  
Ακόμα και μετά την παράδο-
ση της Γραμμής Μεταξά από 
τον Αντιστράτηγο Μπακόπου-
λο, μεμονωμένα φρούρια 
συνέχισαν να μάχονται για 
μέρες και δεν κατελήφθησαν 
παρά μόνο όταν χρησιμοποιή-
θηκε βαρύ πυροβολικό ενα-
ντίον τους.  
13/4/1941: Οι βρετανικές 
δυνάμεις αποσύρονται στον 
ποταμό Αλιάκμονα και στη 
συνέχεια στο στενό των Θερ-
μοπυλών. 
14/4/1941: Οι Γερμανοί κατα-
λαμβάνουν την Κοζάνη. 
17/4/1941: Η Γιουγκοσλαβία 
συνθηκολογεί. 
18/4/1941: Αυτοκτονεί ο 
πρωθυπουργός Αλέξανδρος 
Κορυζής. 
19/4/1941: Οι Γερμανοί κατα-
λαμβάνουν τη Λάρισα και τα 
Ιωάννινα 

20/4/1941: Οι ελλη-
νικές δυνάμεις στο 

Αλβανικό Μέτωπο έχουν 
απομονωθεί. Οι Σωματάρ-
χες, με επικεφαλής αντι-
στράτηγο Γεώργιο Τσολά-
κογλου και σε συνεργασία 
με τον μητροπολίτη Ιωαν-
νίνων Σπυρίδωνα αποφασί-
ζουν να συνθηκολογήσουν 
με τους Γερμανούς. 
21/4/1941: Οι Γερμανοί 
καταλαμβάνουν τον Βόλο. 
Ο Εμμανουήλ Τσουδερός 
ορκίζεται πρωθυπουργός 
της Ελλάδος, διαδεχόμενος 
τον αυτοκτονήσαντα Αλέ-
ξανδρο Κορυζή. 

22/4/1941: Ο βουλγαρικός 
κατέλαβε το Σιδηρόκαστρο 
διατάσσει τον Έλληνα Μη-
τροπολίτη Βασίλειο να ανα-
χωρήσει για τη Θεσσαλονίκη. 
Οι Βούλγαροι στρατιώτες 
επιδίδονται σε όργιο κατα-
στροφών, και λεηλασιών Στη 
συνέχεια κατέλαβαν τη Νιγρί-
τα,  και εγκατέστησαν Βούλ-
γαρο Δήμαρχο, υψώνοντας τη 
σημαία τους. Οι κάτοικοι της 
Νιγρίτας αντέδρασαν και την 
επομένη ημέρα πραγματοποί-
ησαν μεγάλη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στην κεντρική 
πλατεία. 
23/4/1941: Ο ελληνικός στρα-
τός στην Πίνδο συνθηκολογεί 
με τους Γερμανοϊταλούς. Με 
το πρωτόκολλο οι Έλληνες 
στρατιώτες δεν αντιμετωπίζο-
νται ως αιχμάλωτοι πολέμου 
και τους επιτρέπεται να γυρί-
σουν στα σπίτια τους μετά τον 
αφοπλισμό των μονάδων 
τους, ενώ στους αξιωματικούς 
επιτρέπεται να κρατήσουν τα 
όπλα τους. Ο Βασιλιάς Γεώρ-
γιος και ο πρωθυπουργός 
Εμμανουήλ Τσουδερός μετα-
βαίνουν στα Χανιά. 
25/4/1941: Οι Γερμανοί νι-
κούν τα αυστραλονεοζηλανδι-
κά στρατεύματα στη Μάχη 
των Θερμοπυλών. 
27/4/1941: Οι Γερμανοί ει-
σέρχονται στην Αθήνα.  
30/4/1941: Ολόκληρη η ηπει-
ρωτική Ελλάδα βρίσκεται υπό 
τριπλή κατοχή. Στην Αθήνα 
ορκίζεται κυβέρνηση δωσιλό-
γων, με επικεφαλής τον Στρα-
τηγό Τσολάκογλου. 
1/6/1941: Μετά την κατάληψη 
της Κρήτης  

Χρονολόγιο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 

Χρονολόγιο του Ελληνογερμανικού Πολέμου 
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Η 
 Μονή Προυσού θεωρείται  ένα από τα σημα-
ντικότερα  προσκυνηματικά κέντρα  της 
περιοχής. Η Ιερά Μονή Προυσού είναι αφιε-

ρωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και πανηγυρίζει 
στις 23 Αυγούστου (στην Απόδοση της Κοίμησης). 

Κατά την παράδοση το όνομα της Μονής οφείλεται στη 
θαυματουργή εικόνα της «Παναγίας Προυσιώτισσας». Η 
εικόνα αυτή κατάγεται από την Προύσα της Μικράς Ασίας 
και εικάζεται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Η 
Μονή ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα. Την εποχή εκείνη αυτοκρά-
τορας του Βυζαντίου ήταν ο Θεόφιλος (829-842), ο οποίος 
ήταν εικονομάχος. Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν σε 
ναό της Προύσας, αλλά υπό τον φόβο ότι θα καταστραφεί 
βάσει διατάγματος του αυτοκράτορα, φυγαδεύτηκε στη 
Στερεά Ελλάδα. Η παράδοση συνδέει το καταφύγιο της 
εικόνας, τη σημερινή τοποθεσία της Μονής, με θαύματα 
που συνέβησαν κατά τη μεταφορά της εικόνας εκεί. Ο νέος 
που τη μετέφερε, μαζί με κάποιον υπηρέτη του, αποφάσι-
σαν να ιδρύσουν μοναστήρι στο σημείο αυτό καθώς διαπί-
στωσαν ότι ήταν αδύνατο να μετακινήσουν την εικόνα από 
εκεί. Οι ίδιοι έγιναν οι πρώτοι μοναχοί, με τα ονόματα 
Διονύσιος και Τιμόθεος. 

Κατά μια άλλη εκδοχή το μοναστήρι χτίστηκε πιθανό-
τατα τον 12ο αιώνα από τους του προαναφερόμενους μο-

ναχούς που έφτασαν στην περιοχή με σκοπό να μυήσουν 
τους κατοίκους στον Χριστιανισμό. Οι μοναχοί έστησαν 
“προσκυνητάρι” και άναψαν πυρσό. Εξαιτίας του πυρσού 
ονομάσθηκε “Μονή Πυρσού” Με την πάροδο του χρόνου, 
οι κάτοικοι αποκαλούσαν τη Μονή άλλοτε “Πυρσού” και 
άλλοτε “Μπουρσού”. Λόγω της κακόηχης προφοράς το 
1845 το μοναστήρι μετονομάσθηκε σε “Μονή Πρου-
σού” (https://www.mixanitouxronou.gr/moni-proysoy) 

Η Ιερά Μονή Προυσσού είναι ένα από τα λίγα μοναστή-
ρια που σώζονται στην Ευρυτανία. Το καθολικό της είναι 
ενδιαφέρων ναΐσκος, σταυροειδής με τρούλλο. Στα δυτικά 
του, στη ρίζα του βράχου, υπάρχει κρύπτη διαμορφωμένη 
σε παρεκκλήσι. Οι σήμερα σωζόμενες τοιχογραφίες φιλο-
τεχνήθηκαν γύρω στο 1785. Μέσα στην κρύπτη διασώζο-
νται στην εξωτερική πλευρά τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, 
ενώ εσωτερικά υπάρχουν δύο στρώματα, από τα οποία το 
ένα χρονολογείται στα 1518. Πολύ αξιόλογο είναι και το 
ξυλόγλυπτο τέμπλο της κρύπτης, που χρονολογείται στα 
1810. 

Το Σκευοφυλακίου της Μονής περιέχει πλήθος πολύτι-
μων χειρόγραφων Κωδίκων, εικόνες, ιερά σκεύη, λειψανο-
θήκες και βιβλία. Στη Μονή λειτουργεί ενδιαφέρον μου-
σείο με μέρος των θησαυρών, όπως εικόνες από το 15ο και 
16ο αιώνα, ιερά άμφια, αργυρά και χρυσά δισκοπότηρα, 
χειρόγραφοι κώδικες, τυπογραφημένα βιβλία και το σπαθί 
του Καραϊσκάκη. 

Έξω από τη Μονή υπάρχουν δύο κάστρα αριστερά και 
δεξιά, οι «πύργοι του Καραϊσκάκη». Υπάρχει επίσης εκ-
κλησάκι των Αγίων Πάντων, που κτίστηκε το 1754. Τέλος, 
σώζεται, πλήρως αναστηλωμένο το κτίριο που στέγασε επί 
Τουρκοκρατίας τη «Σχολή Ελληνικών Γραμμάτων» που 
λειτούργησε στη Μονή. 

Η Μονή παρέμεινε ενεργή όλα τα χρόνια που ακολού-
θησαν, αν και η φήμη της δεν ήταν πολύ μεγάλη, λόγω και 
του δύσβατου της περιοχής. Το 1748 η Μονή έγινε Σταυ-
ροπηγιακή. Από την ίδρυσή της η μονή προσέφερε σημα-
ντική βοήθεια στους αγώνες του Έθνους  και κυρίως κατά 
την επανάσταση του 1821. 

Λίγα χρόνια πριν την εθνεγερσία του 1821 στάλθηκε 

στο μοναστήρι ως ηγούμενος, ο αγιορείτης πνευματικός 
Κύριλλος Καστανοφύλλης. Ήταν μέλος της Φιλικής Εται-
ρίας και η πρόφαση ήταν να διορθώσει την δήθεν πνευμα-
τική και ηθική παρακμή του. Αμέσως και βάση σχεδίου 
οργάνωσε και λειτούργησε τη «Σχολή Ελληνικών Γραμμά-
των» ( 1818-1828 ). Η Μονή αποτέλεσε κέντρο πολιτικής 
καθοδήγησης του απελευθερωτικού αγώνα (υπάρχουν 
επιστολές του Μαυροκορδάτου κ.α). Έπαιξε δε κρίσιμο 
ρόλο στην όλη διαχείριση της πολιορκίας του Μεσολογγί-
ου αλλά και στη σωτηρία πολλών μετά την καταστροφή 
της «Εξόδου». Λειτούργησε δε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
αγώνα σαν θεραπευτήριο και αναρρωτήριο τραυματιών. Ο 
Καραϊσκάκης είχε εδώ το στρατηγείο του, όχι μόνο τους 
έξι μήνες που ήταν άρρωστος. Απλά το υπόλοιπο διάστημα 
ήταν αναγκασμένος να οργώνει τη Ρούμελη. Μάλιστα ο 
στρατηγός Καραϊσκάκης δώρισε το ασημένιο κάλυμμα της 
εικόνας σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θέρμη, η οποία 
τον ταλαιπωρούσε και από την οποία γιατρεύτηκε κατά 
την παραμονή του στη Μονή. Το Σκευοφυλάκιο της Μο-
νής διαθέτει σήμερα τα όπλα του Καραϊσκάκη. 

Μεγάλο μέρος της Μονής κάηκε από τους Γερμανούς 
στις 16 Αυγούστου του 1944, γιατί αυτή αποτελούσε κέ-
ντρο στήριξης των ανταρτών της αντίστασης. Καταστρά-
φηκαν πολλά κειμήλια, σκεύη, χειρόγραφα και βιβλία, 

αλλά ευτυχώς όχι και η πολύτιμη εικόνα της Παναγίας, η 
οποία είχε τοποθετηθεί σε κρύπτη. 

Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο ξεκίνησε εκ νέου η ανοικο-
δόμηση της Μονής από τον ηγούμενο Γερμανό, η οποία 
συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1970 από τον τότε ηγού-
μενο της μονής και μετέπειτα ηγούμενο της Ιεράς Μονής 
Δοχειαρίου του Αγίου Όρους Γρηγόριο. 
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Ἀπολυτίκιον Ἱερᾶς εἰκόνας 

Τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης σὺ προΐστασαι πρόμαχος καὶ 

τερατουργὸς ἐξαισίων τὴ ἐκ Προύσσης εἰκόνι Σου, Πανά-

χραντε Παρθένε Μαριάμ, καὶ γὰρ φωτίζεις ἐν τάχει τοὺς 

τυφλοὺς δεινοὺς τὲ ἀπελαύνεις δαίμονας καὶ παραλύτους 

δὲ συσφίγγεις ἀγαθή. Κρημνῶν τὲ σώζεις καὶ πάσης βλά-

βης τοὺς σοὶ προστρέχοντας. Δόξα τῷ σῶ ἀσπόρω τοκετῶ, 

δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τὸ ἐνεργούντι διὰ σου 

τοιαῦτα θαύματα 

Μεγαλυνάρια ἑορτῆς 

Δεῦτε τὴν εἰκόνα τὴν ἱερά, τῆς Προυσιωτίσσης, 

ἀσπαζόμεθα εὐλαβῶς, βρύουσαν παντοίων νόσων καὶ 

πάσης βλάβης, ρῶσιν δαψιλεστάτην καὶ χάρην ἄφθονον 

Σφαίρας οὐρανίους φωταγωγεῖς, ἀχράντω οἰκήσει τὴν 

ὑδρόγειον δὲ βολαις, ἀρρήτων θαυμάτων, αὐγάζεις ὅθεν 

πίστει, πάντες σὲ προσκυνοῦμεν ὢ Προυσιώτισσα 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ Ἀρχαιολογίας 

κ.Ἀθανασίου Παλιούρα: Τὸ Μοναστήρη τῆς Παναγίας 

στὸν Προυσὸ 

Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας 
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Μικρασιατική Καταστροφή 1922  

 Η μεγαλύτερη συμφορά του ελληνισμού 
 

 

Η  Μικρασιατική Καταστροφή θεωρείται από τις μεγαλύτε-
ρες, αν όχι η μεγαλύτερη, συμφορά του ελληνισμού δια-
χρονικά. Με την Συνθήκη της Λωζάνης και την υποχρεωτι-

κή ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφανίστη-
κε ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια και περίπου 1,5 εκατομμύριο 
πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα. Το σχεδόν 
χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να 
περιθάλψει αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό. 

Παράλληλα, με την αποχώρηση μουσουλμάνων στο θρήσκευμα 
από την ελληνική επικράτεια, η Ελλάδα κατέστη περισσότερο εθνικά 
και θρησκευτικά ομοιογενής, αλλά η Μεγάλη Ιδέα -κύριος συνεκτι-
κός δεσμός της κοινωνίας και ο κύριος στόχος της ελληνικής εξωτε-
ρικής πολιτικής για σχεδόν 100 χρόνια- έλαβε τέλος. 

Η Καταστροφή του 1922 θα επιφέρει βαθιές τομές εντός της ελλη-
νικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό (δημιουργία πολυ-
πληθούς εργατικής τάξης στα μεγάλα αστικά κέντρα), πολιτικό 
(ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών δυνάμεων), καθώς και πολιτι-
σμικό (νέα μουσικά ακούσματα, κουζίνα, νέες πνευματικές αναζητή-
σεις και λογοτεχνικά ρεύματα, όπως η γενιά του ’30 κτλ). 

Με τον όρο Μικρασιατική Καταστροφή περιγράφεται περισσότε-
ρο η τελευταία φάση της Μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το 
τέλος του «ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918-22», η φυγή από 
την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης, που είχε εγκατασταθεί στα 
δυτικά μικρασιατικά παράλια, στη Σμύρνη, κατά τη Συνθήκη των 
Σεβρών, (αμέσως μετά την ανακωχή του Μούδρου), όπως και η 
σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρ-
ρευση του μετώπου και η γενικευμένη πλέον εκδίωξη μεγάλου μέ-
ρους του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασί-
α, που είχε όμως ξεκινήσει πολύ νωρίτερα (δείτε σχετικά Συνθήκη 
του 1914, που είχε συνομολογήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος) και που 
είχε διακοπεί με την «ανακωχή του Μούδρου». 

Τα γεγονότα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, μετά την Καταστροφή 
της Σμύρνης και της Ανακωχής των Μουδανιών, που συνομολογή-
θηκε στην ομώνυμη πόλη (11 Οκτωβρίου 1922), και τον ένα μήνα 
μετά την εκκένωση της χερσονήσου της Καλλίπολης (στις 11 Νοεμ-
βρίου) από τους Έλληνες που έμεναν εκεί, καθώς και αργότερα με 
την «υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών» (1922-24) από όλη τη 
Μικρά Ασία και τον ερχομό 1.230.000 Ελλήνων χριστιανών και 
45.000 Αρμένιων προσφύγων στην Ελλάδα, να επιφέρουν την τελεία 
καταστροφή του Θρακικού και Μικρασιατικού ελληνισμού μαζί με 
του Πόντου. 

Τραγικός απολογισμός 
Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συντελέσθηκε 

ιστορικά σε δύο περιόδους, (αμφότερες τετραετίες), 1914-
1918 και 1920-1924 είναι πράγματι πολύ δύσκολος. Οι αρπαγές και 
οι λεηλασίες σπιτιών και περιουσιών, οι γεωργικές και κτηνοτροφι-
κές καταστροφές, το γκρέμισμα σχολείων, ναών και άλλων ευαγών 
ιδρυμάτων, η χρεοκοπία και καταστροφή βιοτεχνικών και βιομηχανι-
κών επιχειρήσεων με τον παράλληλο ευτελισμό κάθε ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας που περιλαμβάνονται μαρτυρικοί βασανισμοί αιχμαλώ-
των, βιασμοί και ηθική οδύνη υπό το κλίμα του τρόμου και της απει-
λής του θανάτου, αλλά και οι ατέλειωτες πορείες αιχμαλώτων, στα 
περιώνυμα «τάγματα εργασίας», με άγνωστο αριθμό ανθρώπων που 
χάθηκαν σ’αυτά, οι σφαγές, οι θηριωδίες μέχρι και οι εκτελέσεις επί 
των αποφάσεων των τουρκικών Δικαστηρίων της Ανεξαρτησίας δεν 
έχουν μέχρι σήμερα ερευνηθεί πλήρως.  

Συνολικά η μικρασιατική εκστρατεία είχε ως αποτέλεσμα 25.000 
νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες από ελληνικής πλευράς. Πάνω 
από 1.500.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 
των προγόνων τους και να έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, 
αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελ. Βενιζέλος με το υπόμνη-
μά του στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης του Παρισιού, στη Μικρά 
Ασία ζούσαν 1.694.000 Έλληνες. Στη Θράκη και την περιοχή της 
Κωνσταντινούπολης 731.000. Στην περιοχή της Τραπεζούντας 
350.000 και στα Αδανα 70.000. Σύνολο 2.845.000 Έλληνες που 
αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού της περιοχής που κυριαρχούσε 
οικονομικά, είχε δε καταφέρει να διατηρήσει την πολιτιστική του 
κληρονομιά παρ’ ότι αποτελούσε μειονότητα σε εχθρικό περιβάλ-
λον. 

Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από 
την Μικρά Ασία, προβαίνοντας σε ανείπωτα εγκλήματα, σύμφωνα 
και με τις μαρτυρίες των Δυτικών αυτοπτών μαρτύρων: Μαζικές 
πυρπολήσεις κτηρίων και ανθρώπων, βιασμοί, σφαγές, εκτελέσεις, 
βασανιστήρια κ.π.α. Πολλοί Χριστιανοί κάηκαν μέσα στις εκκλησίες 
τους, όταν αφού κατέφευγαν σε αυτές, οι Τούρκοι τούς έβαζαν επί 
τούτου φωτιά. 

Η γνωστή εκείνα τα χρόνια αμερικανίδα ιατρός M. C. Elliott, που 
επί πολλά χρόνια είχε υπηρετήσει σε νοσοκομεία της Εγγύς Ανατο-
λής, κατέθεσε τις εμπειρίες της, σύμφωνα με τις οποίες περιέθαλψε 
εκατοντάδες βιασμένες από Τούρκους χριστιανές κοπέλες και 
άκουσε για αμέτρητες άλλες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είδε ούτε 
μία Τουρκάλα σε αντίστοιχη κατάσταση. 

Στα θύματα των Χριστιανών από τους Τούρκους συγκαταλέγεται 
και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης , που πέθανε με ιδιαίτε-
ρα βασανιστικό θάνατο, καθώς και πολλοί άλλοι Επίσκοποι και ιε-
ρείς (342 μόνο στην Μητρόπολη Σμύρνης). 

Αποκορύφωμα η πυρπόληση της αρμενικής και της ελληνικής 
συνοικίας της Σμύρνης. Το κάψιμο των σπιτιών ανάγκασε τους 
κρυμμένους σε αυτά Χριστιανούς να βγουν έξω στους δρόμους, με 
αποτέλεσμα και οι τελευταίοι που είχαν γλυτώσει από τις προηγού-
μενες σφαγές, να πέφτουν στα χέρια των Τούρκων και να υφίστανται 
τρομερούς βασανισμούς πριν τον θάνατό τους 
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Ο 
ι Νεράιδες είναι γυναίκες λεπτές, ψη-
λές, με μακριά ξανθά ή ακόμα και πρά-
σινα μαλλιά. Ο λαός μας τις θεωρεί ως 

γυναίκες εξαίρετου κάλλους και ομορφιάς, με κάτασπρη σάρκα 
που φεγγοβολά στο σκοτάδι και το διασπά, ντυμένες με άσπρο 
αραχνοΰφαντο πέπλο. Ζουν κοντά στη φύση, ιδιαίτερα όμως 
τους αρέσουν τα μέρη με πολλά νερά, δροσιά, δέντρα και λου-
λούδια. Το καλοκαίρι τους αρέσει πολύ να πηγαίνουν στ’ αλώνι, 
όπου αλωνίζουν οι αγρότες και να τους πειράζουν.  

Κατά την μυθολογία οι Νεράιδες, είναι θυγατέ-
ρες του Νηρέα, ή άλλως νύμφες των νερών, καλού-
νται και Αερικά, Καλές Κυράδες, Καλομοίρες, Νύμ-
φες, ακόμα και Ξωτικά στη λαϊκή μας παράδοση.  

Οι Νεράιδες έχουν και άνδρες αλλά δεν τους 
αγαπάνε και τόσο πολύ. Όταν θα γεννήσουν το 
παιδί τους, τους ξεχνάνε. Ορισμένες μέρες έχουν 
και κακίες μέσα τους. Ενώ θέλουν να κάνουν καλό, 
έχει φορές που θέλουν να κάνουν κακό. 

Λένε ότι όποιος ξεδιψάσει από τις πηγές που 
κατοικούν οι νύμφες δεν τον αγγίζει ποτέ ξανά η 
λύπη. Λένε ακόμα ότι όποιος μάθει το μυστικό από 
τις καλές κυράδες, γίνεται πάλι παιδί και ότι όποιος 
κλέψει τα ξόρκια από τις νεράιδες γίνεται αιώνια 
σοφός! 

Κατά την μυθολογία οι νεράιδες είναι υπερφυσι-
κά μικροσκοπικά πλάσματα με ανθρώπινη μορφή 
που κατέχουν την τέχνη της μαγείας και της γοητείας και έχουν 
στην πλάτη τους φτερά εύθραυστα σαν της πεταλούδας΄ επίσης 
απεχθάνονται οποιαδήποτε επέμβαση στην ζωή τους και όποτε 
αυτό συμβαίνει αυτοί που το κάνουν τιμωρούνται. Οι νεράιδες 
εμφανίζονται και κρύβονται μέσα σε μια λαμπερή αχλύ που κα-
τασκευάζουν με τις μαγικές τους δυνάμεις. Πολλές φορές βοη-
θούν τους ανθρώπους, εμφανίζονται ξαφνικά εμπρός τους και 
δίνουν λύσεις με τα μαγικά τους σε διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. 

Δεν είναι ορατές σε όλους τους ανθρώπους, λίγοι έχουν το 
χάρισμα να τις βλέπουν. Σύμφωνα με τις παραδόσεις μόνο οι 
σαββατογεννημένοι και οι “αλαφροΐσκιωτοι” μπορούν να τις αντι-
λαμβάνονται και να τις βλέπουν να χορεύουν και να τραγουδούν. 
Αν κάποιος ωστόσο τολμήσει να τις αντικρίσει ή να πιει απ' την 
πηγή τους χάνει τη μιλιά του ή γίνεται νεραϊδοπαρμένος, παθαί-
νει δηλαδή επιληψίες και χάνει τα λογικά του. Ακόμη παρουσιά-
ζονται με μορφή ανεμοστρόβιλου. Τότε λέγονται «αγερικά» διότι 
πιστεύουν ότι όταν σε καιρό νηνεμίας ξεσπάει απότομα ανεμο-
στρόβιλος περνούν νεράιδες. Τότε κάμνουν τρεις φορές το ση-
μείο του σταυρού ή αγιάζουν με αγιασμό για να διαλύσουν τη 
θύελλα που ξέσπασε. Φοβούνται τους ιερείς και διώχνονται με 
τα εικονίσματα, τον αγιασμό, τα φυλαχτά, τις προσευχές. 

Οι όμορφες Νεράιδες με μακριά μαλλιά και λευκά φορέματα 
είναι καλόγνωμες, αν και μπορούν να γίνουν επικίνδυνες. Οι 
άσχημες και μαυροντυμένες είναι πάντα κακές. Για τους Σαρακα-
τσάνους οι λευκοντυμένες Νεράιδες ζουν στις πηγές και τα ρέμα-
τα και το σούρουπο μπορεί να ακούσει κανείς τις φωνές και τα 
γέλια τους. Οι μαυροφορεμένες κατοικούν σε σκοτεινά μέρη και 
στις χαράδρες. Ο μόνος τρόπος, λέει η παράδοση να κάνει κα-
νείς δική του μια Νεράιδα είναι να της κλέψει το μαντήλι και τότε 
εκείνη θα του δοθεί ολοκληρωτικά, θα γίνει καλή μάνα και σύζυ-
γος, αλλά με το πέρασμα των χρόνων θα θέλει πίσω το μαντήλι 
της, που θα την καταστήσει και πάλι ελεύθερη. 

Σε όλες τις ιστορίες για Νεράιδες, γίνεται αναφορά για τρα-

γούδια και συζητήσεις ανάμεσα στα πλάσμα-
τα αυτά και σε μαγεμένους οδοιπόρους που 
έτυχε να ακούσουν το κάλεσμα τους, περι-

πλανώμενοι μέσα στο δάσος. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, αν η 
φωνή των Νεραϊδών, μοιάζει με την ανθρώπινη ή πλησιάζει 
περισσότερο την γλώσσα των ζώων. Σύμφωνα με την ελληνική 
παράδοση, τα πανέμορφα αυτά πλάσματα, μιλούν τη δική τους 
γλώσσα, τα λεγόμενα «γεραγιδίστικα». 

Με το πρώτο άκουσμα αυτή η περίεργη ομιλία 
μοιάζει σαν μια συγκεχυμένη σύνθεση φωνηέ-
ντων (κυρίως του άλφα), και συμφώνων (κυρίως 
του χι ,του σίγμα και του μι), τα οποία σχεδόν 
σφυρίζουν, αλλά όσο την ακούει κανείς διαπι-
στώνει ότι μέσα στο κεφάλι του (σχεδόν σαν μια 
διανοητική επικοινωνία) την καταλαβαίνει. 
Αγαπούν ιδιαίτερα το χορό, τη μουσική και τα 
τραγούδια και είναι ιδιαίτερα προκλητικές την 
ώρα του χορού τους. Κυριολεκτικά, εκείνη την 
ώρα, μαγεύουν τον περαστικό, μαγνητίζοντας το 
βλέμμα και το μυαλό του. Χορεύουν κυκλικά, 
τους λεγόμενους νεραϊδόκυκλους. Τους αρέσει 
να καλούν περαστικούς, αλλά αν κάποιος ξεγε-
λαστεί και τους απαντήσει του παίρνουν τη φω-
νή, ενώ χρησιμοποιούν τις θεραπευτικές τους 
ικανότητες μόνο σε όσους προσέρχονται σιω-
πηλοί και με φόβο. Είναι φανερό ότι αγαπούν να 

τραγουδούν και σύμφωνα με την ελληνική λαογραφία, αυτό 
πραγματοποιείτο, υπό τη συνοδεία μιας περίεργης μουσικής 
που θυμίζει «βιολιά και κλαρίνα». 

Πολλοί παλιότεροι χωρικοί λένε ότι κατάφεραν να δουν νεράι-
δες και να ακούσουν τη φωνή και τα τραγούδια τους, «έμοιαζαν 
με πανέμορφες γυναίκες, αλλά ήταν πλάσματα ενός άλλου κό-
σμου», παραδέχονται.  

Λένε ότι οι φωνές τους και κυρίως τα γέλια τους ακούγονταν 
παντού, αλλά σπάνια δεχόντουσαν να ανταλλάξουν κουβέντες 
με ανθρώπους, που, όταν συχνά αντίκριζαν, τους άφηναν κι από 
ένα κουσούρι. Οι λέξεις που έβγαιναν απ' το στόμα τους σχημά-
τιζαν μια στιγμιαία ηχώ, σαν να ακούγονταν από κάπου βαθιά 
στη γη, ενώ δεν χρειαζόταν να κουνάν πάντα το στόμα τους για 
να επικοινωνήσουν αφού μπορούσαν να το κάνουν και τηλεπα-
θητικά. 

Σε άλλες ιστορίες οι νεράιδες εξαφανίζονταν και πείραζαν 
τους ανθρώπους ψιθυρίζοντας τους στο αυτί σε μια περίεργη 
γλώσσα που έμοιαζε με σφυριχτούς ήχους, ενώ όταν έπαιρναν 
ξανά μορφή μιλούσαν τη γλώσσα των ανθρώπων. Άλλοι τις 
παρουσιάζουν αμίλητες, μοναχικές προστάτιδες της φύσης και 
λάτρεις των τεχνών, που επικοινωνούσαν μόνο με το μυα-
λό ,αλλά αυτή η εκδοχή είναι και η πιο σπάνια. 

Πέρα από όλες τις άλλες ιδιότητες τους οι νύμφες είχαν το 
χάρισμα της μαντείας και ενέπνεαν ενθουσιασμό σε ποιητές και 
μουσικούς αφού αποτελούσαν έμπνευση γι αυτούς. Τα χαρίσμα-
τα αυτά τα κληρονόμησαν στη συνέχεια και οι Νεράιδες οι οποί-
ες μέσα απ' τις ιστορίες και τα παραμύθια εμφανίζονταν ως σύμ-
βολα των τεχνών. 

Το χωριό μας, η Νεράϊδα, μήπως πήρε το σημερινό όνομά 
της από τις ιστορίες των Νεράιδών;  

Επ’ ευκαιρία, αν κάποιος γνωρίζει πως και από ποιους έγινε 
η επιλογή του ονόματος του χωριού μας από Σπινάσα στο σημε-
ρινό, ας μας το πληροφορήσει να το δημοσιεύσουμε.   

Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ 

Φαντάσματα  

Φ άντασμα ονομάζει ο λαός άυλα πλάσματα της 

φαντασίας του, που νομίζει ότι βλέπει κατά τη 

νύχτα. 

Κατά τη λαϊκή αντίληψη αυτοί που έχουν τη δύναμη 

να ακούσουν και να βλέπουν φαντάσματα, νεράιδες, 

κ.α. τα οποία δεν τα βλέπουν οι άλλοι, είναι οι αλαφρο-

ΐσκιωτοι. 

Τα φαντάσματα 

ασκούν ιδιαίτερη 

επίδραση στη φαντα-

σία όλων ανεξαιρέ-

τως των ανθρώπων, 

ακόμα και αυτοί που 

δεν τα παραδέχονται 

δεν κατορθώνουν να 

μείνουν ανεπηρέα-

στοι. Ο λαός πιστεύει 

ότι τα φαντάσματα 

είναι ψυχές ανθρώ-

πων που θανατώθηκαν βίαια ή ψυχές κολασμένων, οι 

οποίες συνηθίζουν να συχνάζουν σε τόπους όπου βα-

σανίστηκαν. Στην αντίληψη αυτή οφείλεται και η ονο-

μασία «στοιχειωμένο σπίτι, πύργος, κλπ». 

Αν γυρίσουμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι κάθε 

στενό, κάθε γειτονιά είχε το δικό του φάντασμα. Τα 

περισσότερα από αυτά ήταν δημιουργήματα ορισμέ-

νων ατόμων, τα οποία με τη διάδοση για κάποιο φά-

ντασμα, έκαναν άνετα τη δουλεία τους. Η συνήθεια 

κάποιων γονιών που φόβιζαν τα παιδιά με φαντάσματα 

και μπαμπούλες, επιδρούσε ψυχολογικά. Οι διαδόσεις 

περί φαντασμάτων βοηθούσε στο λαθρεμπόριο, στις 

κλεψιές, στους λαθραίους έρωτες, κ.α. Αγαπημένα 

σημεία εμφάνισης των φαντασμάτων ήταν τα σταυρο-

δρόμια, τα βόλτα, οι καμάρες, οι πηγές νερού και άλλα 

σημεία που εξυπηρετούσαν. 

Όλα εκείνα τα φαντάσματα που κυκλοφορούσαν 

εκείνα τα χρόνια, σήμερα δεν ακούγονται, δεν εμφανί-

ζονται πια, γιατί πολύ απλά υπάρχει άπλετος φωτισμός 

και αλλαγή στις συνθήκες της ζωής μας. Τότε με την 

έλλειψη του φωτισμού, έπεφταν για ύπνο νωρίς, ξυ-

πνούσαν νωρίς και μερικοί πήγαιναν στις δουλείες τους 

όπως ο ψαράς, ο αγρότης, άμα όμως ήταν αλαφροΐ-

σκιωτοι όλο κάτι έβλεπαν. 

Άκουγες λοιπόν για τη γουρούνα με τις αλυσίδες, 

για τη γουρούνα με τα δώδεκα γουρουνάκια, για μαύ-

ρη γάτα, για το μαύρο σκύλο, για τα δεκατρία μαύρα 

σκυλιά, για το σκύλο τον κοντοούρικο,  για το δαμαλά-

κι, για γαϊδούρες, για τη κλωσσού με τα δώδεκα κλωσ-

σόπουλα, για ψαλμωδίες, για τη μαυροφορεμένη γυ-

ναίκα, για τη γριά με τη ρόκα, για τοίχους που γκρεμί-

ζονται και φυσικά δεν έλειπε κι ο αράπης. 

Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ 

Νεράϊδες 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ            
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αριθ. Απ. € Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αριθ. Απ. € Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αριθ. Απ. € 

1 Αντώνης* 367 10 41 Καραμέτος Ιωάννης του Αν. 188 20 81 Μητσάκης Νίκος 322 20 

2 Αυγέρη Πέρσα 148 10 42 Καραμέτος Κων/νος του Ν. 370 20 82 Μητσάκης Σταύρος 135 20 

3 Αυγέρης Γεώργιος του Αν. 200 20 43 Καραμέτος Νίκος του Βασ. 197 15 83 Μπαλτή Αθανασία 130 20 

4 Βαρελάς Ιωάννης 190 20 44 Καραμέτος Χρήστος του Γεωργ. Λ.Τ. 20 84 Μπαλτή Ηλέκτρα 320 5 

5 Βασιάκος Ηλίας 357 20 45 Καραμέτου Βάσια 138 5 85 Μπαλτή Ηλέκτρα 360 5 

6 Βούλγαρη Ειρήνη 377 20 46 Καραμέτου Ελεάνα 366 10 86 Μπαλτής Δημήτριος 359 10 

7 Βούλγαρη Χαρούλα 142 10 47 Καραμέτου Ευαγγελία του Ελ. 146 20 87 Μπαλτής Ηλίας 393 100 

8 Βούλγαρη-Νικολάου Βασ. 379 15 48 Καραμέτου Λύδια 144 10 88 Μπαλτής Παύλος 132 20 

9 Βούλγαρης Άγγελος 139 20 49 Καραμέτου Μαρία Του Γεωργ. Λ.Τ. 20 89 Μπαρμπουνάκης Γιώργος 362 15 

10 Βουλγαρης Γεώργιος του Ρ. 378 15 50 Καραμέτου Ράνια 196 15 90 Μπέλλος Ηλίας 194 25 

11 Βρέκος Δημήτριος 372 20 51 Καραμέτου Φωτεινή 352 50 91 Μπέλλος Χρήστος 193 25 

12 Βρέκου Μαρία του Χρ. 318 20 52 Κατσούλης Ζήσης 374 25 92 Μπουρλιάκος Ευάγγελος 313 20 

13 Γεροκώστα Βούλα 192 10 53 Κατσούλης Κων-νος (Βόλος) Λ.Τ. 20 93 Πλατσιούρη Έλλη 187 20 

14 Γεροκώστα Ελένη 376 10 54 Κατσούλης Νίκος του Κων. 385 30 94 Πλατσιούρη Περσεφόνη  383 10 

15 Γκαβαρδίνα Βικτώρια 140 10 55 Κατσούλης Χριστόδουλος 375 25 95 Πλατσιούρη-Αποστόλου Ρ. 384 15 

16 Δήμος Γιάννης 364 10 56 Καφανταρης Γεώργιος 128 20 96 Πλατσιούρης Κώστας του Φιλ. 199 20 

17 Δήμος Ηλίας του Αναστ. Λ.Τ. 30 57 Κκουσάνα Τούλα 392 20 97 Ράγκος Μιλτιάδης Λ.Τ. 30 

18 Δήμου Αγορίτσα του Χρ. 317 20 58 Κούκος Σπύρος 129 20 98 Σακελάρης Δημήτριος191 191 20 

19 Δήμου Αλεξάνδρα 356 20 59 Κούκος Σπύρος του Ηλ. 186 30 99 Σκούρου Βασιλική 141 10 

20 Διαμαντής* 358 20 60 Κουκουράβα Μαρία 380 20 100 Σπανος Κων-νος του Αναστ. Λ.Τ. 20 

21 Ελευθερία Μακόη 386 30 61 Κουσάνα-Κόγια Τζίνα 390 20 101 Σπανού Βασιλική Λ.Τ. 20 

22 Ζήση Κωνσταντία 131 20 62 Κουσάνας Γεώργιος του Ηλ. 355 20 102 Σπανού Γεωργία 388 20 

23 Ζήσης Δημήτριοςς του Ν. Λ.Τ. 20 63 Κουσάνος Κώστας του Χρ. 391 20 103 Σπανού Γεωργία του Νικ. Λ.Τ. 20 

24 Ζήσης Μπάμπης 369 20 64 Κουτή Αποστολία 371 20 104 Σπανού Δήμητρα Λ.Τ. 150 

25 Θάνος Ευάγγελος του Ιωάν, 694 30 65 Κουτής Ευάγγελος 314 10 105 Σπανού Μαρία 389 20 

26 Θάνου-Τσοκάνη Λίνα 382 20 66 Λιάπη Ελένη Λ.Τ. 50 106 Σπινάσα-Κάραλη Μαριλένα 321 20 

27 Θεοδώρου Μαργαρίτης 387 10 67 Λιάπης Ιωάννης Λ.Τ. 50 107 Σπινάσας Θεόδωρος 361 20 

28 Καραβανας Ευάγγελος Λ.Τ. 50 68 Λιάπης Νικόλαος του Δημ. Λ.Τ. 30 108 Σράκας Βάιος 133 20 

29 Καραμέτος Αναστάσιος 145 10 69 Μακρή Μάρθα 381 15 109 Σωτηρλής Στέλιος 363 10 

30 Καραμέτος Βάϊος 368 10 70 Μακρής Απόστολος Λ.Τ. 50 110 Τρίκας Γρηγόριος Λ.Τ. 30 

31 Καραμέτος Βασίλειος του Γ. Λ.Τ. 20 71 Μακρής Κων-νος του Χρ. Λ.Τ. 20 111 Τσιαμασιώτης Χαράλαμπος Λ.Τ. 50 

32 Καραμέτος Βασίλειος του Δ. 189 10 72 Μαργαρίτη Άρτεμις 134 20 112 Τσιτσιμπής Γιάννης 365 20 

33 Καραμέτος Βασίλειος του Νικ. 195 20 73 Μαργαρίτη-Γραψίτη Ντίνα Λ.Τ. 30 113 Χαλάτση Γιάννα 147 20 

34 Καραμέτος Γεώργιος του Βασ. 351 10 74 Μαργαρίτης Κώστας 315 20 114 Χαλάτσης Γιώργος 149 50 

35 Καραμέτος Γεώργιος του Ηλ. 323 40 75 Μητσάκη Αποστολία 312 20 115 Χαλάτσης Ηλίας του Δημ 127 20 

36 Καραμέτος γεώργιος του Ι. Λ.Τ. 20 76 Μητσάκη Γεωργία 311 20 116 Χαλάτσης Παναγιώτης 143 20 

37 Καραμέτος Γιώργος του Αν. 198 20 77 Μητσάκη Μαρία του Στ. 137 10 * Χωρίς άλλα στοιχεία     

38 Καραμέτος Δημήτριος 316 10 78 Μητσάκη Χρυσάνθη 136 20    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

39 Καραμέτος Δημήτριος του Ηλ. 354 20 79 Μητσάκης Βαλάντης 693 20 ‘Όποιος δεν βλέπει τ ην συνδρομή του ας επικοινωνήσει 

40 Καραμέτος Ηλίας του Δ. 353 20 80 Μητσάκης Βασίλης 150 20 μαζί μας  να επανορθώσουμε. 
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ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ό ποιος αναγνώστης έχει κείμενο ή ό,τι άλλο για 
δημοσίευση,  για το επόμενο φύλλο, παρακαλού-

με να μας το αποστείλει το αργότερο μέχρι  15 Δε-
κεμβρίου 2022 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορ-
φή WORD (ειδικά αν είναι μεγάλο) στο E-mail:  

 exms.neraida_dolopwn@yahoo.com 
Όσο νωρίτερα το στείλετε,  αποφεύγονται  

τυχόν λάθη. 
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει στο τέλος  Δε-
κεμβρίου καλώς εχόντων των πραγμάτων. 

Ευχαριστούμε             Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Η  εφημερίδα μας, εκτός από τη συνδρομή 
σας, χρειάζεται την έμπρακτη βοήθεια σας. 

Για να έχουμε ποικιλία ύλης να μας στέλνετε 
επικαιρότητα, άρθρα, απόψεις, παλιές φωτογρα-
φίες (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   περιμέ-
νουμε 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 άμεσα 

απόδειξη.  

Σας ενημερώνουμε ότι Μπλοκ εισπράξεων συνδρομών έχουν οι εξής: 

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» 

Θάνος Γεώργιος (Αθήνα– Νίκαια)  τηλ (697 3306500) 

Ζήση Γιάννα (Αθήνα-Καισαριανή) Τηλ. (697 3028393) 

Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα)  τηλ (697 6539774) 

Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)  τηλ (697 4085254) 

Κουσάνας Κώστας (Λαμία)  τηλ (697 2594310) 

Πλατσιούρης Κώστας (Καρδίτσα)  τηλ (697 4433949) 

Καραμέτος  Νίκος (Λαμία) Τηλ. (6976421922) 

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.  

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» στη Νεράϊδα 
 

Τ ην Παρασκευή 12 Αυγούστου ήρθαν στην 
Νεράϊδα, για να συζητήσουν μαζί μας, για τα 

προβλήματα του χωριού μας, οι επικεφαλής της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Βασίλης Κρανιάς 
και Τάσος Τσιαπλές. Η συζήτηση έγινε στο καφε-
νείο του χωριού και μας ενημέρωσαν για τις επερω-
τήσεις που κάνουν για τα θέματα που μας αφορούν 
και εξέφρασαν την άποψή τους για τους τρόπους 
που θα πρέπει να διεκδικήσουμε την επίλυσή τους. 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ 

Παράσταση καραγκιόζη πραγματοποιήθηκε 
στην πλατεία του χωριού μας τον Αύγουστο, προ-
σφορά του συλλόγου μας για την διασκέδαση 
μικρών και μεγάλων.  

Το έργο με τίτλο «η μετάλλαξη του Καραγκιόζη 
»  ερμήνευσε  ο Μάκης Χάρμπας . 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΜΕ ΓΟΝΟ 

Α ντιπροσωπία του συλλόγων Νεράϊδας 
και Μολόχας επισκέφθηκαν το Δασαρχεί-

ο Καρδίτσας και εγγράφως ζήτησαν τον ε-
μπλουτισμό του ποταμών της περιοχής μας με 
γόνο.  Η απάντηση από το δασαρχείο ήταν ότι 
υπεύθυνος βάση του νόμου για εμπλουτισμό 
είναι ο Δήμος και  ότι θα είναι δίπλα μας όταν 
βρεθεί η λύση. Η επόμενη κίνηση είναι επιδίω-
ξη συνάντησης με τους υπευθύνους του Δή-
μου. Αν δεν ευδοκιμήσει η προσπάθεια θα 
προσπαθήσει ο σύλλογος σε συνεργασία και 
με τους συλλόγους της περιοχής μας θα το 
κάνουν από  κοινού την ερχόμενη άνοιξη.  

ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ· 

Τ ο κυνήγι των αγριογούρουνων επιτρέπεται 
πλέον όλο το χρόνο, σύμφωνα με πρόσφατη 

υπουργική απόφαση.  
Τα αγριογούρουνα πλέον μπαίνουν εντός των 

οικισμών ακόμα και σε πόλεις. Στην πεδιάδα αφανί-
ζουν καλλιέργειες και έχει καταστεί μάστιγα για 
τους κατοίκους ορεινών και πεδινών περιοχών. 
Εκτός από τα αγριογούρουνα έχουμε και το  πρό-
βλημα των ανεπιτήρητων. Μήπως και αυτά θα πρέ-
πει να μπουν στο στόχαστρο των κυνηγών με διάτα-
ξη νόμου;  

Καλό κυνήγι στους λάτρεις του είδους 

Παραμεγδόβιος δρόμος 
 

Α πό σχετική ανάρτηση του αντιπεριφερειάρχη Ευρυ-

τανίας πληροφορούμαστε ότι εγκρίθηκαν οι όροι 

δημοπράτησης για την οριστική μελέτη των 11 χλμ εντός 

Ευρυτανίας… από το χωριό Μαυρομμάτα μέχρι τη γεφύρω-

ση του Μέγδοβα…!!!  

Συγκεκριμένα η δημοπράτηση αφορά την σύνταξη τοπο-

γραφικής και περιβαλλοντικής μελέτης,  μελέτη οδοποιίας 

και αποστράγγισης καθώς και γεωτεχνική μελέτη  

Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου 
 

1. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δρά-
σεις του Συλλόγου. Συγκεκριμένα, στις 3 Αυγούστου το 
Περιφερειακό θέατρο Καρδίτσας παρουσίασε την θεα-
τρική παράσταση "Κύριε Υπουργέ, τι έγινε με το θέμα 
μ’ ; Την Παρασκευή 5 Αυγούστου έγινε διάνοιξη του 
μονοπατιού προς Αηλιά από τον πρόεδρο Τσιτσιμπή 
Κώστα και τον Βάϊο Βούλγαρη. Την Τρίτη 9 Αυγούστου 
πραγματοποιήθηκαν οι καλοκαιρινές αθλοπαιδίες με τη 
συμμετοχή παιδιών του χωριού μας αλλά και γειτονικών 
χωριών. Ακολούθησε την Παρασκευή 12 Αυγούστου ο 
χορός του Συλλόγου ο οποίος κράτησε μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες χάρη στη νεολαία του χωριού μας. Την 
Κυριακή 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε Λαϊκή Συνέ-
λευση, η οποία ήταν η μεγαλύτερη σε συμμετοχή που 
έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. 

2. Ο Σὐλλογος ευχαριστεί τους συγχωριανούς μας 
Κώστα Θάνο, Χρήστο Βούλγαρη, Λάμπρο Λιάπη, Κώ-
στα Γ. Θάνο για την αφιλοκερδή εργασία τους για την 
υδρομάστευση και κατασκευή βρύσης στη θέση Κοτρώ-
νι. Ο Σύλλογος μας διέθεσε 100€ για τα υλικά. 

3. Ο Σὐλλογος μας διέθεσε 100€ για τις εκδηλώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στην Κρανιά τιμώντας τον 
Δίπλα και υποστηρίζοντας την παρουσίαση του βιβλίου 
για αυτόν απο τον πατριώτη μας συγγραφέα και Ευρυ-
τάνα Κώστα Μπούμπουρη. Ο κ. Μπούμπουρης πρό-
σφατα κυκλοφόρησε την πρώτη αυτοτελή έκδοση για 
την ζωή και εθνική δράση του Βασίλη Δίπλα. Ακολούθη-
σε και τρισάγιο στο άγαλμα του Δίπλα στη νέα θέση 
που μεταφέρθηκε, στο ύψος του κεντρικού δρόμου. 

4. Ο Σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον συγχω-
ριανό μας Δημήτρη Καραμέτο που προσέφερε 100€ στο 
Σύλλογο μας στη μνήμη των γονιών του, τον Γιώργο 
Θάνο από την Νεράιδα που προσέφερε 30€ στο Σύλλο-
γο μας, τη Νεολαία Σαρανταπόρου που προσέφερε 
100€ για την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου, την 
Καραμέτου Ελισάβετ που προσέφερε 50€ καθώς και 
όλους όσους συνέβαλαν είτε οικονομικά είτε με αφιλο-
κερδή εργασία στην διατήρηση και ενίσχυση του έργου 
του Συλλόγου. 

Η γέφυρα στα Ρογκάκια  

Σ υγκέντρωση Διαμαρτυρίας κατοίκων των Κοινοτήτων Νεράϊδας  

και Καροπλεσίου για την διεκδίκηση της εγκατάστασης της με-

ταλλικής γέφυρας τύπου «Μπέλεϊ» στη θέση Ρογκάκια που θα ενώσει 

τις δύο Κοινότητες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Αυγούστου  

στο χώρο όπου εδώ και πολλά χρόνια έχουν κατασκευαστεί τα βάθρα, 

στα οποία θα στηριχθεί. 

Πέρασαν 13 χρόνια από την κατασκευή των βάθρων και το αίτημά 

μας μένει ανικανοποίητο.  

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καροπλεσίου κ. Κων. Γιαννουσάς εξέ-

φρασε την ευχή να είναι η τελευταία κινητοποίηση που γίνεται για 

την τοποθέτηση της γέφυρας που εκκρεμεί εδώ καθώς και η αποκατά-

σταση των δρόμων Ίταμος- Καροπλέσι και Σαραντάπορο- Νεράϊδα 

που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τον Ιανό και παραμένουν ακόμα 

εκτός της εργολαβίας της ΤΕΡΝΑ. 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός αναγνώρισε την ανάγκη 

της σύνδεσης των δύο Κοινοτήτων, επισήμανε όμως ότι απαιτείται να 

προηγηθεί στατική μελέτη και ολοκλήρωση των βάθρων που τίθενται 

ως προαπαιτούμενα από το Μηχανικό της 1ης Στρατιάς καθώς και να 

βρεθεί και η γέφυρα , γιατί η υπάρχουσα δεν είναι άρτια και κατάλλη-

λη για τοποθέτηση. 

Πάντως το ΓΕΣ, αφού προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 

πρότεινε την μη ικανοποίηση του αιτήματος, καθόσον δεν προκύπτει 

επιχειρησιακό όφελος για την Στρατιωτική Υπηρεσία και  η γέφυρες 

αυτού του τύπου είναι υψηλής επιχειρησιακής αξίας και συγκεκριμέ-

νης διαθεσιμότητας.  

Εξάλλου και η υπόσχεση της χαλικόστρωσης εκατέρωθεν των βά-

θρων ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα  βάθρα μέχρι στιγμής να υλο-

ποιηθεί.  

Πηγή: KarditsaLive.Net  

Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Κοινότητας 

 για εκκρεμή έργα αλλά και εν εξελίξει στην Κοινότητα. 

ΔΕΥΑΚ 

● Καθαρισμός δεξαμενών και υδρομαστεύσεων 

● Αποκαταστάσεις βλαβών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαρα-

νταπόρου & Νεράϊδας 

● Αποκαταστάσεις βλαβών πυροσβεστικών κρουνών 

● Τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού στη θέση Σπανέικα σε 

αντικατάσταση του καταστραφέντος απ᾽τον Ιανό 

ΤΕΡΝΑ 

● Συνεχίζονται οι εργασίες στο τμήμα Αμάραντος - Σαραντάπορο 

και σύντομα τελειώνουν. Ενώ για το τμήμα Σαραντάπορο - Νεράϊδα 

γίνονται εντατικές προσπάθειες και αποστέλλουμε αιτήματα στο Υ-

πουργείο Μεταφορών αλλά και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

● Κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Υποδομών κ. Καραγιάννη 

έγινε επίδοση αιτημάτων από τον πρόεδρο της Κοινότητας προσωπι-

κά σχετικά με τις εκκρεμότητες του δρόμου Αμάραντος - Σαραντάπο-

ρο και του τμήματος Σαραντάπορο - Νεράϊδα. 

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΛΕΟΥ 

● Αποκαταστάθηκε τελικά η πρόσβαση στην Ιαματική Πηγή Λέου 

και υπολείπεται η μεταφορά του νερού πλησίον του Επαρχιακού δρό-

μου Σαρανταπόρου - Μολόχας 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΤΣΙΑΒΑ 

Μετά από προσωπική επικοινωνία του προέδρου με τον εργολάβο 

και την τεχνική υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας τον ενημέ-

ρωσαν ότι υπήρχε πρόβλημα στο παρακείμενο δίκτυο ηλεκτροδότη-

σης το οποίο πρέπει να μετατοπιστεί γι´αυτό δόθηκε η σχετική παρά-

ταση από την Υπηρεσία. Ακολούθησε επικοινωνία του προέδρου με 

τη ΔΕΔΔΗΕ και ενημερώθηκε ότι θα μεταβούν επιτόπου αυτές τις 

ημέρες για να λυθεί το πρόβλημα και να αρχίσουν οι εργασίες . 


