
● Να τελειώσουν οι μελέτες
● Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα 
● Απαιτούμε πρόσβαση 

Επιτακτικό και καθολικό αίτημα όλων 
των χωριών της βόρειας Ευρυτανί-
ας και της νότιας Καρδίτσας είναι 

να υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, 
να μπορεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες 
τις μέρες του χρόνου, στο τμήμα Νεράϊδα 
– Μαυρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρ-
δίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου. 
Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ και τώρα κα-
τασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητά-
με πρόσβαση! Να αρθεί ο αποκλεισμός! 

 Επειδή όλο το χειμώνα δεν είχαμε καμιά εί-
δηση για αυτό το δρόμο, είναι μια ευκαιρία να 
κάνουμε μια χρονολογική αναδρομή των εξελί-
ξεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια σχετικά μ’ 
αυτόν.

 Στα 130 χρόνια απ’ την εποχή του Τρικούπη 
μέχρι σήμερα ο Παραμεγδόβιος πέρασε από «σα-

ράντα κύματα», φάσεις. Μια απ’ τις πολλές αυτές φάσεις 
του είναι αυτή που άρχισε τον Ιούνιο του 2007, την οποία 
διανύουμε και ελπίζουμε να είναι αυτή κατά την οποία θα 
υλοποιηθεί επιτέλους το έργο. 

 Ημερομηνία σταθμός λοιπόν είναι η 8.6.2007, όταν 
έγινε η συνάντηση στο Μέγδοβα των φορέων Καρδίτσας 
και Ευρυτανίας και πάνω στις σημαντικότατες αποφάσεις 
που πάρθηκαν εκεί ακολούθησαν όλες οι εξελίξεις των 
επόμενων χρόνων μέχρι σήμερα.
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●  Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
●  Να ολοκληρωθεί το τμήμα Νεράϊδα - Τριφύλλα 
●  Σε αθλία κατάσταση ο δρόμος για Μοναστήρι 

Επιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, 
Ευρυτανίας και Καρδίτσας, που διέρ-
χεται ο οδικός άξονας Καρπενησίου 

– Λίμνης Πλαστήρα, είναι αυτός να ολοκλη-
ρωθεί και αυτό θα γίνει με τη χρηματοδότη-
ση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος 
από Νεράϊδα (διασταύρωση) μέχρι τα Γιαν-
νουσέϊκα Καροπλεσίου (2 χλμ. πρίν). Περί-
που 5 χλμ απόσταση. Το Κράτος διέθεσε μέ-
χρι τώρα, για τον σημαντικότατο αυτό οδικό 
άξονα, πιστώσεις συνολικού ύψους 2.590.000 
€. Με την διάθεση 1.000.000 € ακόμα, ο οδι-
κός άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μή-
κος του, από το Καρπενήσι μέχρι και τη Λί-
μνη Πλαστήρα. Απαιτούμε να είναι το πρώτο 
σε προτεραιότητα έργο, που με τις πρώτες πι-
στώσεις που θα έρθουν, να χρηματοδοτηθεί. 

 Στο μέσο της διαδρομής αυτής βρίσκεται το παλαι-
ότερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής, το Μοναστήρι 
της Σπινάσας, το οποίο πολλοί θέλουν να επισκέπτονται 
αλλά δεν μπορούν να πάνε με το Ι. Χ. τους. Ως πότε; 

 Αίτημα όλων μας είναι η επείγουσα χρηματοδότηση 
του τμήματος. 

 Επειδή απ’ το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα εργασί-

Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα  και  
Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα  του οδικού  
άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  
της  επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου 

δηλ. του Παραμεγδόβιου 

 Συνέχεια στη σελίδα 4  Συνέχεια στη σελίδα 5

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 ιστοσε-
λίδας μας. Ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επι-
σκέπτονται. 

 Δημαιρεσίες Δήμου Καρδίτσας 

Μεταξύ των επτά (7) Αντιδημάρχων του Καλ-
λικρατικού Δήμου μας Καρδίτσας, που στις 
αρχές του χρόνου, όρισε ο Δήμαρχος κ. Κ. 

Παπαλός, είναι και ο κ. Λάμπρος Τσιούκης από τη Ρα-
χούλα, που εξελέγη στην Δημ. Ενότ. Ιτάμου και είναι ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την Καθαριότητα. Είναι 
υπεύθυνος στην Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
και στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου. Είναι επί-
σης αρμόδιος για τα θέματα της Δ. Ε. Ιτάμου. 

 Όχι στα Υ/Η και στις Ανεμογεννήτριες 
 Ναί στους Ξενώνες & τον Οικοτουρισμό 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τις επιτροπές, τις πρω-
τοβουλίες, τις κινήσεις πολιτών των γύρω μας 

αγραφιώτικων χωριών και λέμε: Όχι Υδροηλεκτρικά 
στο Σαρανταπορίσιο – Μολοχιώτη, Άσπρο, Μπεσιώτη, 
Μέγδοβα. Όχι Ανεμογεννήτριες στη Νιάλα, Μάρτσα, 
Κόψη, Καμάρια. Να σώσουμε τα βουνά και τα ποτάμια 
του ωραίου φυσικού μας περιβάλλοντος που έπρεπε 
ήδη να είχε χαρακτηριστεί Εθνικός Δρυμός. Είναι 
«Πράσινη Ανάπτυξη» η καταστροφή της άγριας ζωής 
και της παρθένας φύσης των Αγράφων;  
Περισσότερα στη σελ. 6

 Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας 
 Οι εργασίες αποπεράτωσης έχουν σχεδόν ολοκληρω-
θεί στο νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας και έγινε ένα κτή-
ριο κόσμημα. Έγινε το ταβάνι, τα σοβατίσματα στους 
τοίχους, μπήκαν πόρτες – παράθυρα, ράφια κ.λ.π. Η 
οικονομική βοήθειά μας πρέπει όμως να συνεχιστεί 
γιατί αν και έγιναν όλα αυτά δυστυχώς χρωστάμε ακό-
μα χρήματα στους κατασκευαστές τους. Όποιος θέλει 
να μάθει οτιδήποτε γι αυτό ας μιλήσει με τον Τρύφωνα 
Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896. 
 Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες 3 & 9. 

Ο Σύλλογος και 
η Εφημερίδα μας 
εύχονται στους 
απανταχού Νε-
ραϊδιώτες και φί-
λους του χωριού 
και του Συλλόγου 
μας 

Καλή Ανάσταση

 Συνάντηση κ. Τσιάκου & κ.  
Ταλιαδούρου για τον οδικό άξο-
να Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα 
 Συνάντηση στη Νομαρχία Καρδίτσας είχαν το Μάρ-
τιο ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος 
και ο Βουλευτής Καρδίτσας κ. Σπ. Ταλιαδούρος συνο-
δευόμενος από τον χωριανό μας Ιατρό Ν. Κατσούλη 
για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καρπενησίου 

– Λίμνης Πλαστήρα. 
 Περισσότερα στη σελίδα 5

 Όλοι στο χωριό  
για την Απογραφή! 

 Μέσα Μαΐου 2011 θα έχουμε τελικά την Απογρα-
φή που γίνεται κάθε 10 χρόνια. Κάνουμε έκκληση 
στους χωριανούς μας να απογραφούν στην Νε-
ράϊδα και τους οικισμούς της (Σαραντάπορα και 
Μεγαλάκκο). Απογραφόμαστε στο χωριό μας. Βο-
ηθάμε τον τόπο μας. 

 Νεραϊδιώτης Δημοτικός Σύμβουλος 
 Αντιδήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας 

 Την εποπτεία όλων των Κοιμητηρίων (Α’Β’Γ’) του Δή-
μου Αθηναίων ανέθεσε στον χωριανό μας Δημοτικό 
Σύμβουλο Νίκο Κόκκινο, ο Δήμαρχος Αθήνας Γ. Κα-
μίνης, ορίζοντάς τον και Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, 
στις δημαιρεσίες που έγιναν αρχές του έτους. 
 Περισσότερα στη σελίδα 8.

 Η Γέφυρα του δρόμου 
Νεράϊδα – Καροπλέσι 

 Αν και τα δυο βάθρα κατασκευάστηκαν από πρό-
περσι (2009), ακόμα δεν είδαμε καμιά ενέργεια για 
να στηθεί πάνω τους η μεταλλική γέφυρα Μπέλεϋ 
στη θέση «Καμαρέτσος». Πότε επιτέλους θα στηθεί 
η γέφυρα; Καθολικό αίτημα όλων μας είναι να στη-
θεί επειγόντως η γέφυρα, που ήδη έχει μεταφερθεί 
εκεί! 

 Οι ανθισμένες κορομηλιές στα πράσινα λιβάδια του χωριού μας 
αναγγέλλουν τον ερχομό της Άνοιξης. 

Να αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι! 

Παρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για να ενταχθούν έργα αναστή-
λωσης μνημείων στο ΕΣΠΑ. Επιτακτικό αίτημα 

όλων των κατοίκων της περιοχής μας είναι να εντα-
χθεί για αναστήλωση και το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. 
Μελέτη ήδη υπάρχει. Ζητάμε οι αρμόδιοι να το προ-
χωρήσουν.
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Ο κόσμος της τέχνης
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 Εις μνήμην Κώστα Καραμέτου 
 Αφιερωμένο στον αείμνηστο αδικοχαμένο 
 αδελφό μου Κώστα 

 Σαν βγήκα στην Τριφύλλα, στο Σπίτι του Διαβάτη,
 κι αγνάντεψα στον ΑηΛιά, τα έλατα στη Μάρτσα,
 που δοκιμάστηκαν πολύ σκληρά, 
 το Σεπτέμβριο του σαρανταεπτά (1947),
 θλίψη μεγάλη μ’ έπιασε στο στήθος και στα μάτια. 
 Ήπια νερό απ’ το Μολαϊμέρη, των Κλεφτών λημέρι,
 όλες οι ράχες κι οι πλαγιές έμειναν πιά βουβές. 
 Μα κάπου-κάπου ακούγεται του Νότου η βουή, 
 που ήταν εχτρός του Θεριστή, 
 και φίλος του Γενάρη, που μας έλιωνε τα χιόνια 
 γρήγορα, μέσα από τις χαράδρες. 
 Έφυγαν όλοι οι γέροντες που ήταν τσελιγκάδες,
 κι έμειν’ ο τόπος έρημος, αλπές και κουκουβάγιες.
 Κι άλλα πολλά έχω να σας πώ, μα στο χαρτί 
 δε γράφονται γιατί είναι λιγοστό. 

 Λάμπρος Καραμέτος 

 Εις μνήμην  
μπαρμπα-Λάμπρου Κοντογούνη 

 Τι έχουν των Αγράφων τα βουνά και στέκουν μαραμένα
 πούχουν μεγάλη κορυφή στα σύννεφα κρυμμένη;
 μην τάχα μπόρες και βροχές, σεισμοί κι αστροπελέκια, 
 τα παραδέρνουν άσκοπα και τα βροντοχτυπάνε!
 Ούτε οι μπόρες, ούτε οι βροχές τα κάνουν λυπημένα. 

 Είναι γιατί ξεψύχησε ο Λάμπρος Κοντογούνης 
 ο ξακουστός ο γέροντας, καμάρι των Αγράφων. 
 σκούζουν αετοί στον ουρανό, στα έλατα τα αηδόνια, 
δέντρα, βουνά, και σύγνεφα, αλλά κι ο Αγραφιώτης, 
 τρέμουν, σπαράζουν και βροντούν στ’ άκουσμα της καμπάνας, 
 ’κει κάτω στην ακροποταμιά και στην Αγιά Βαρβάρα. 

 Μιλήσανε για δαύτονε, ο Μπουμπουρής ο Κώστας, 
 ο Ηλίας Μπουμπουρής και ο Γιάννης Ντρενογιάννης, 
 λέγοντας λόγια αδελφικά, λόγια απ’ την καρδιά τους, 
 για τον σπουδαίο γέροντα που έφυγε από κοντά τους.

 Τον μπαρμπα-Λάμπρο αποχαιρετούν, παιδιά, γνωστοί και φίλοι, 
 εκεί μπροστά στην εκκλησιά με πικραμένα χείλη.
 Και στη συνέχεια όλοι μαζί, με το κλαρίνο να κλαίει, 
 τον συνοδεύουν παρακεί, στον τόπο που γεννήθηκε, 
 μεγάλωσε και έζησε και τόσο αγαπούσε.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δημοσιεύτηκε στην Καρπενησιώτικη εφημερίδα 
«Ευρυτανικός Παλμός» μεταξύ άλλων κειμένων για τον μπαρ-
μπα-Λάμπρο τις μέρες που έφυγε στα τέλη Φλεβάρη. Όποιος δεν 
ξέρει ποιός ήταν ο Λάμπρος Κοντογούνης ας διαβάσει τη σελίδα 
13 και θα μάθει, μάλλον θα θυμηθεί. 

 ΠρΟΣφΟρΕΣ ΕΙΣ ΜΝήΜήΝ ΔήΜήΤρή ΣΑΝΤΑΛΟυ 

 ● Εις μνήμην του Δημήτρη Σάνταλου, η οικογένεια Ευαγγέλου 
Μαργαρίτη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του 
Ιερού Ναού της Παναγίας (Μοναστήρι) Νεράϊδας. 
 ● Εις μνήμην του Δημήτρη Σάνταλου, η οικογένεια Δημητρίου 
Κ. Λυρίτση και η Ελένη Κ. Λυρίτση, προσέφεραν το ποσό των 30 
ευρώ, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού της Παναγίας (Μοναστήρι) 
Νεράϊδας. 
 Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές 

 ΕυΧΑρΙΣΤήρΙΟ 
 ή σύζυγος φωτεινή, τα τέκνα Βασιλική και Αγγελική – Χρή-
στος Βούρδας και τα εγγόνια, ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς 
και μέσα από την εφημερίδα του χωριού μας, τους συγγενείς, φί-
λους και συγχωριανούς για την συμπαράστασή τους στο πένθος 
μας για τον χαμό του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και 
παππού Νίκου Καραβάνα. 

 ΕυΧΑρΙΣΤήρΙΟ 
 ή μητέρα Μαρία, τα αδέλφια Παναγιούλα, Ντίνα, Στέλλα, Ευ-
αγγελία, Ελευθερία, Γιώργος, ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 
μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, για το χαμό του αγαπημέ-
νου μας αδελφού Κώστα Ευαγγ. Σπανού. 

 ΕυΧΑρΙΣΤήρΙΟ 
 Τα παιδιά (Νίκος – Ναυσικά, Αποστόλης και Πόπη) και τα εγγό-
νια (Σοφία, φωτεινή και Μένιος), ευχαριστούμε θερμά και μέσα 
από την εφημερίδα του χωριού μας, όλους όσους μας συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας, για το χαμό του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα και παππού Μένιου Χαλάτση. 

 Τ’ Άη - Γιωργιού 
περνώντας 

(...σα μύθος...)
Όταν κινάν για τα βουνά

με τ’ Άη- Γιωργιού 
περνώντας,

να θέλεις νάχεις πιο 
πολλές

αισθήσεις για να ακούεις
της στάνης το ξεκίνημα…
Τη διάτα έχει ο τσέλιγκας,
τους σμίχτες συμβουλεύει
και μια βαβά πιο φρόνιμη

τη νιότη συμμαζεύει.
Μελισσολόϊ το χωριό,
η στάνη στο ποδάρι

με τα κυπριά ανάρραχα,
τα γίδια πάνε πρώτα.

Στα χαμηλά ακούγονται
οι σκάλες στα κουδούνια
και μια λακνιά απ’ άλογα

π’ αγριεύουν στους 
ανθρώπους.

Σκυλιά πιο πέρα αλυχτάν,
χουγιάζουν οι τσοπάνοι,
κλαίνε μικρά πανώγομα,
βροντάνε τα καρδάρια…
φτεροκοπάει η κόκκινη

η κότα στο σαμάρι
κι όλο φυσάει η ντουριά
σ’ αυτόν τον καβαλάρη.
Ξεκίνησε η στάνη μας,
τον κάμπο χαιρετάει
κι αφέντης είναι στο 

χωριό
μονάχος ο δραγάτης.

-Ώρα καλή σου, στάνη μου,
καλό σου καλοκαίρι

και πάλι το χινόπωρο
εδώ να σ’ ανταμώσω,

ψέλνουν τα χείλη σιγανά
στο χάσιμο της στάνης… 

 ήΛΙΑΣ ΚΑΛΛΕΣ 

 Ανέβηκα ψηλά, 
 ψηλά στα κορφοβούνια 
 και κοίταξα τριγύρω.
 Βλέπω κονάκια βλάχικα, 
 βλέπω και βλαχοπούλες 
 Βλέπω κοπάδια βόσκουνε 
 με τις χοντρές κουδούνες.
 Βλέπω κι ένα βλαχόπουλο 
 να παίζει τη φλογέρα. 
 Λέει τραγούδια κλέφτικα 
 και παραπονεμένα. 
 Για όλες τις μάνες τις πικρές,
 ’πό ’χουν παιδιά στα ξένα. 
 Βλέπω και τον αμάραντο, 
 σε τι γκρεμό φυτρώνει. 
 Τον τρών’ τα ’λάφια και ψοφούν 
 τ’ αρκούδια και ημερεύουν.
 Τον τρών’ τα λάϊα πρόβατα 

 και λησμονούν τ’ αρνιά τους. 
 Να τότρωγε κι η μάνα μου 
 μην μ’ είχε κάνει εμένα. 
 Σαν μ’ έκαμε τι μ’ ήθελε 
 σαν μ’ έχει τι με θέλει.
 Σαν πήγε και με ρόϊασε 
 σ’ έναν κακόν αφέντη, 
 ζεστό φαΐ δεν έφαγα σαν 
 τ’ άλλα παιδιά του κόσμου,
 τον ύπνο δεν εχόρτασα 
 όπως κοιμάται ο κόσμος.
 Όλη μερούλα στη δουλειά 
 το βράδυ πόλεμο 
με την Τουρκιά 
 σαν ξημερώνει η άλλη μέρα 
 και πάλι στη δουλειά. 

 ΛΑΜΠρΟΣ ΚΑρΑΜΕΤΟΣ 

 Στο ποτάμι 
 Με τον καιρό πέφταν τα φύλλα 
 γίνονταν βούκινα οι καρποί, τι σάλπιζαν
 δίπλα μου το νερό – νερό 
 η πέτρα – πέτρα 
 δεν είχε μονοπάτι ο θάνατος.

 Ξάστερο το ποτάμι με λιγνά νερόφιδα 
 ίσκιοι πουλιών, χίλια τζιτζίκια. 
 Τι ’ταν που σάλεψε! Χαλίκια στη συρμή 
 κι ο τρομαγμένος πετροκότσυφας. 
 Γύρισα για να δώ, κανένας. 

 Μόνο στην άκρη το νερό θολό, 
 σημάδια από θεόρατες πατούσες 
 κι οι πέτρες γύρω τους βρεγμένες. 

 Πρόλαβα κι έκλεισα τ’ αυτιά 
 την ώρα που ’σκαγε το γέλιο του. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ωραίο αυτό ποίημα είναι από 
τη συλλογή «Μαύρα Λιθάρια» (1993), του 
στιχουργού & ποιητή Μιχάλη Γκανά. Μάλλον 
κάπως έτσι είναι η ζωή, κάτι σαν σάλεμα που 
μέχρι να το πάρουμε είδηση, περνάει και χά-
νεται… 

 «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται…» 
 Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται, ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός, καί μακά-
ριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα· ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν 
εὑρήσει ῥᾳθυμοῦντα. Βλέπε, οὖν, ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατε-
νεχθῇς, ἵνα μῄ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς βασιλείας ἔξω 
κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ 
Θεός, διά τῆς Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς. 

 Απόδοση στη νεοελληνική 
 Ο Χριστός, ο Νυμφίος (της Εκκλησίας) νά, έρχεται ξαφνι-
κά μέσα στη νύχτα. Μακάριος αυτός που αγρυπνεί και τον 
περιμένει. Αντίθετα, είναι ανάξιος εκείνος που θα τον εύρει 
ράθυμο και αμελή. Πρόσεχε, λοιπόν, ψυχή μου, μην τυχόν 
και καταληφθείς από τον (πνευματικό) ύπνο, για να μην πα-
ραδοθείς στον (πνευματικό) θάνατο. Κι έτσι κλειστείς έξω 
από την (ουράνια) βασιλεία. Αλλά φρόντισε να συνέλθεις 
και φώναξε δυνατά: Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Εσύ ο Θεός 
μας, δια της Θεοτόκου ελέησέ μας. 

ΣήΜΕΙΩΣή: Το ωραιότατο αυτό τροπάριο ψάλλεται (σε ήχο 
πλ. δ’) τα πρώτα τρία βράδια της Μεγάλης Εβδομάδας, μέχρι 
και το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης. Στη θέση του τα βράδια της 
Μ. Τετάρτης & Μ. Πέμπτης ψάλλεται το «Ότε οι ένδοξοι μαθη-
ταί…». 
 Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση.   Επιμέλεια: «φιλίστωρ». 

 Για δές τε τον αμάραντο 

Κτηνοτροφικά 
και Τυροκομικά 

προϊόντα 
 ΓΝήΣιΑ ΠΑρΑΔοΣιΑΚΑ 

ΑΓρΑφωΝ 

 Δημήτριος  
Ν. Καραμέτος 

 Τηλ. 697 3501191
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
● Η Άννα και ο Βασίλης Λιάπης γυιός του 
Τάσου Λιάπη και της Στέλλας Γιαννουσά 
από τα Σαραντάπορα, απέκτησαν αγορά-
κι, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, στην 
Αθήνα όπου διαμένουν.
● Η Δάφνη Τσίχλη και ο Νικόλαος Καρα-
μέτος, γυιός της Ιωάννας και του Επιτίμου 
Προέδρου Εφετών Δημητρίου Καραμέτου, 
απέκτησαν αγοράκι, την Δευτέρα 6 Δε-
κεμβρίου 2010, στην Αθήνα όπου διαμέ-
νουν και είναι Δικηγόροι. 
● Η Βάϊα Ζύγρα και ο Χρήστος Σπανός, 
γυιός του Κωνσταντίνου Σπανού, απέκτη-
σαν αγοράκι (το 2ο παιδί τους), την Δευ-
τέρα 20 Δεκεμβρίου 2010, στη Λάρισα 
όπου διαμένουν.
● Η Αντωνία και ο Δημήτρης Καραμέ-
τος, γυιός της Μαρίας και του Χρήστου Γ. 
Καραμέτου, απέκτησαν αγοράκι, την Τρί-
τη 25 Ιανουαρίου 2011, στην Αθήνα όπου 
διαμένουν.
● Ο Βαγγέλης και η Αγορή Ζήση - Μπα-
κογιώργου, κόρη της Γιαννούλας και του 
αείμνηστου Παναγιώτη Ζήση, απέκτησαν 
κοριτσάκι, την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 
2011, στην Αθήνα, διαμένουν στη Δάφνη 
Ευρυτανίας.
● Η Μαρία και ο Αργύρης Δήμος, γυιός 
της Βούλας και του δάσκαλου Κώστα Δή-
μου, απέκτησαν κοριτσάκι (το 4ο παιδί 
τους), την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011, 
στον Βόλο, όπου διαμένουν.
● Η Γεωργία (Γωγώ) και ο Λάμπρος 
Κουτσουμπάνης, γυιός του Στέλιου και 
της Ουρανίας Μπαλτή – Κουτσουμπάνη, 
απέκτησαν κοριτσάκι την Τρίτη 22 Μαρ-
τίου 2011, στον Βόλο. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
● Η Ματίνα Καραμέτου, ειδικευόμενη 
Ψυχίατρος, θυγατέρα του Δημητρίου Κα-
ραμέτου Προέδρου Εφετών ε. τ. και της 
Οδοντιάτρου Σταυροπούλου Ιωάννας, 
έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου μετά 
του Ψυχιάτρου Ακίνδυνου Γκίκα που 
κατάγεται από την Μυτιλήνη. 
Ευχόμαστε Καλά Στέφανα. 

ΓΑΜΟΙ 
● Η Μαρία Σταυρακίδου, κόρη του Πα-
ναγιώτη και της Ελένης Μακρή – Σταυ-
ρακίδου και ο Ιωάννης Ασημάκης πα-
ντρεύτηκαν την Παρασκευή 23 Ιουλίου 
2010, στην Αθήνα όπου και διαμένουν.
● Ο Αθανάσιος Κριαράς, γυιός της Ελέ-
νης Καφαντάρη από το Μώλο Φθιώτιδας 
και η Αδαμαντίνη Κυριακού, παντρεύ-
τηκαν με πολιτικό γάμο την Παρασκευή 
3 Δεκεμβρίου 2010, στον Άγιο Δημήτριο 
Αττικής όπου και διαμένουν. 
● Η Ουρανία Αυγέρη, κόρη της Καλλιό-
πης (Πόπης) και του Ιερέα παπα-Κώστα 
Αυγέρη, και ο Ιωάννης Ζαφειρίου, πα-
ντρεύτηκαν την Κυριακή 20 Φεβρουαρί-
ου 2011, στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας στο 
Βόλο όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε η Μαρία Παπαγεωργίου, σύ-
ζυγος του Γεωργίου Παπαγεωργίου και 
μητέρα της Βασιλικής, της Μάρθας, του 
παπα-Κώστα και των αείμνηστων Χρή-
στου και Πέτρου (που σκοτώθηκε σε 
τροχαίο πρίν χρόνια με τη γυναίκα του 
και τα 2 από τα 3 παιδιά του), σε ηλικία 
84 ετών, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 

2010, στην Αθήνα όπου διέμεναν και η 
κηδεία της έγινε την Δευτέρα στο Νεκρο-
ταφείο Κόκκινου Μύλου. 
● Πέθανε η Βαγγελή Θώμου, (το γένος 
Βούλγαρη – αδελφή των αείμνηστων Ρί-
ζου, Γιώργου, Νίκου), σύζυγος του μακα-
ρίτη Νίκου Θώμου και μητέρα της Μαρί-
ας, της Αθανασίας και του Κτηνίατρου 
Γιώργου Θώμου, σε ηλικία 80 ετών, την 
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 στην 
Λαμία και η κηδεία της έγινε την επομέ-
νη στην Σκάρφεια Φθιώτιδας.
● Πέθανε ο Δημήτριος Σάνταλος (γυι-
ός του μακαρίτη αγροφύλακα Κώστα 
Σάνταλου από τα Γιαννουσέϊκα Καρο-
πλεσίου), σύζυγος της Κατίνας Ζήση και 
πατέρας της Βίκης, σε ηλικία 65 ετών, 
την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010, στην 
Κρήτη όπου έγινε και η κηδεία του την 
επομένη. 
● Πέθανε ο Νίκος Καραβάνας, (αδελφός 
της Χάϊδως & άλλων 9 σύνολο αδελφών) 
σύζυγος της Φωτεινής, και πατέρας της 
Αγγελικής και της Βάσως, σε ηλικία 88 
ετών, την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2010 
στην Καρδίτσα όπου και έγινε η κηδεία 
του την ημέρα των Χριστουγέννων. 
● Πέθανε η Σταυρούλα Μακρή – Αυ-
γέρη, σύζυγος του μακαρίτη Κώστα Αυ-
γέρη, (αδελφή του Χριστόφορου Μακρή, 
του Γιάννη κ.ά.), μητέρα της Ιουλίας, της 
Αγορής, του Δημήτρη και της αείμνη-
στης (έφυγε πρόωρα) Αλεξάνδρας, σε 
ηλικία 90 ετών, την Τετάρτη 29 Δεκεμ-
βρίου 2010, στον Άγιο Κων/νο Λοκρίδος 
όπου κατοικούσε και έγινε η κηδεία της 
την επομένη.
● Πέθανε ο Δημήτριος Καραμέτος, σύ-
ζυγος της Ντίνας, γυιός των αείμνηστων 

Φωτεινής και Γεωργίου Καραμέτου, και 
αδελφός της Δέσποινας, του Κώστα και 
του μακαρίτη Σάκη, σε ηλικία 66 ετών, 
την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011, στην 
Αθήνα όπου κατοικούσε και έγινε η κη-
δεία του την Τετάρτη 12.1.2011.
● Πέθανε ο Κώστας Σπανός, γυιός της 
Μαρίας και του αείμνηστου Βαγγέλη 
Σπανού, αδελφός της Παναγιούλας, της 
Στέλλας, της Ντίνας, της Βαγγελιώς, της 
Ρούλας και του Γιώργου, σε ηλικία 68 
ετών, την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011, 
στη Σάμο και η κηδεία του έγινε την Τε-
τάρτη στην Αθήνα.
● Πέθανε ο Μένιος Χαλάτσης, σύζυγος 
της αείμνηστης Σοφίας και πατέρας του 
Νίκου, του Αποστόλη και της Πόπης, σε 
ηλικία 85 ετών, το Σάββατο 5 Φεβρου-
αρίου 2010 στην Καρδίτσα και η κηδεία 
έγινε την Κυριακή στη Νεράϊδα.
● Πέθανε η Κωνσταντία Μαρκού-
ση, πρεσβυτέρα σύζυγος του παπα-
Παναγιώτη Μαρκούση από τον Πλάτανο 
Κλειτσού, σε ηλικία 81 ετών, την Τετάρ-
τη 15 Δεκεμβρίου 2010 και η κηδεία έγι-
νε στον Πλάτανο Κλειτσού την επομένη.
● Πέθανε ο Βασίλειος Σπανός του Γε-
ωργίου, σύζυγος της Βάϊας και πατέρας 
του Γιώργου και Ναυσικάς, σε ηλικία 
77 ετών, την Τρίτη 1 Μαρτίου 2011 στο 
Καλλίθηρο (Σέκλιζα) Καρδίτσας όπου 
κατοικούσε και έγινε η κηδεία του την 
επομένη. 
● Πέθανε η Ιουλία Καραμέτου, το γέ-
νος Κουσάνα, μητέρα της Ελευθερίας, σε 
ηλικία 86 ετών, την Τρίτη 22 Μαρτίου 
2011 στην Αθήνα και η κηδεία της έγινε 
στη Νεράϊδα την επομένη.
Θερμά Συλλυπητήρια. 

Επιτυχίες 
 ● Η Ιωάννα Κωνσταντίνου Ζήση, κόρη του ιδρυτή της εφημερί-
δας μας, αείμνηστου Κωνσταντίνου Ι. Ζήση, περάτωσε με επιτυχία 
τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Reading της 
Αγγλίας, με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Σπουδές και αξιώθηκε 
του πτυχίου Master στις 17-12-2010. 
 Θερμά συγχαρητήρια και Καλή σταδιοδρομία. 

ΠρΟΣφΟρΑ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟφυΛΑΚΙΟ ΝΕρΑϊΔΑΣ 
Η Σπανού – Γρόσου Στέλλα, προσέφερε το ποσό των 

20 ευρώ (αρ. απόδ. 066), για την αποπεράτωση του νέου 
Οστεοφυλακίου Νεράϊδας, εις μνήμην του πατέρα της 
Ευαγγέλου Σπανού και του αδελφού της Κωνσταντίνου 
Σπανού. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠρΟΣφΟρΑ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟφυΛΑΚΙΟ ΝΕρΑϊΔΑΣ
Ο συνταξιούχος υπάλληλος του Ο.Δ.Ι.Ε., Μονάντερος 

Τρύφων του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 150 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 288), για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυ-
λακίου Νεράϊδας, εις μνήμην των Γονέων του και Αδελφών 
του Ευαγγέλου, Γεωργίας και Σοφίας. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠρΟΣφΟρΑ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟφυΛΑΚΙΟ ΝΕρΑϊΔΑΣ 
Η Μάρθα Ντερέκα-Παπαλοπούλου, προσέφερε το 

ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 290), για την αποπεράτωση 
του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας, εις μνήμην του Γεωρ-
γίου Σερ. Τσιτσιμπή.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΔΩρΕΑ ΕΙΣ ΜΝήΜήΝ ΚΩΣΤΑ Ε. ΣΠΑΝΟυ
 Ο Γιώργος Σπανός του Ευαγγέλου, που διαμένει στη Χώρα 
Σάμου, έκανε Δωρεά ποσού 100 ευρώ (αρ. απόδ. 832), για 
την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
– Δολόπων», εις μνήμην του αδελφού του Κώστα Ευαγγ. 
Σπανού. 
 Ευχαριστούμε θερμά για τη Δωρεά. 

ΠρΟΣφΟρΕΣ ΕΙΣ ΜΝήΜήΝ ΜΕΝΙΟυ ΧΑΛΑΤΣή
● Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 289), για την αποπεράτωση του νέου Οστεο-
φυλακίου Νεράϊδας, εις μνήμην του εξαδέλφου του Κλε-
ομένη (Μένιου) Χαλάτση. 
● Η Μάρθα Ντερέκα-Παπαλοπούλου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 291), για την αποπεράτωση του 
νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας, εις μνήμην του εξαδέλ-
φου της Κλεομένη (Μένιου) Χαλάτση. 
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές. 

 ΠήρΑΝ ΤΟ ΠΤυΧΙΟ ΤΟυΣ 
 ● Ο Κωνσταντίνος Κόκκινος, γυιός της Δήμητρας και του Νί-
κου Κόκκινου (εγγονός της Μαρίας και του αείμνηστου Δημητρίου 
Κόκκινου), πήρε το πτυχίο του από τη Σχολή Επιχειρηματικού 
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων των ΤΕΙ της Πά-
τρας. 
 ● Ο Μάριος Κόκκινος, γυιός της Δήμητρας και του Νίκου Κόκκι-
νου (εγγονός της Μαρίας και του αείμνηστου Δημητρίου Κόκκινου), 
πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Νοσηλευτικής Α’ της Σχολής 
Επαγγελμάτων υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ των Αθηνών.
 Θερμά συγχαρητήρια και Καλή σταδιοδρομία. 

Προσφορά για Εφημερίδα και Σύλλογο
 Ο Λάμπρος Γ. Καραμέτος προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. 
απόδ. 1029), για τον Σύλλογο και την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας – Δολόπων», εις μνήμην των γονέων του Μαρίας 
και Γεωργίου Καραμέτου και του αδικοχαμένου αδελφού του 
Κώστα Καραμέτου που σκοτώθηκε στη μάχη στον ΑηΛιά, τον 
Σεπτέμβριο του 1947.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 Δωρεά για τον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας 
 Για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, χω-
ριανές μας (που δεν επιθυμούν να αναφέρουμε τα ονόματά τους) 
προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ.
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την 
Δωρεά. 

Προσφορά εις μνήμην Μένιου Χαλάτση 
 Εις μνήμην Μένιου Χαλάτση, ο Αποστόλης Δ. Μακρής προσέ-
φερε αντί στεφάνου το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Ιε-
ρού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας.
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την 
προσφορά. 

ΠρΟΣφΟρΕΣ ΕΙΣ ΜΝήΜήΝ 
ΔήΜήΤρΙΟυ Γ. ΚΑρΑΜΕΤΟυ 

 Εις μνήμην Δημητρίου Γ. Καραμέ-
του, οι κάτωθι προσέφεραν τα ακό-
λουθα ποσά για την εφημερίδα μας 
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολό-
πων»: 
 ● Θάνος Βασίλειος (ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου μας) προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 735).
 ● Βούλγαρης Δημήτριος του Ρίζου, 
προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. 
απόδ. 727).
 ● Κατσούλης Γεώργιος του Δημη-
τρίου, προσέφερε το ποσό των 20 
ευρώ (αρ. απόδ. 728).
 ● Καραμέτος Σεραφείμ του Χρή-
στου, προσέφερε το ποσό των 20 
ευρώ (αρ. απόδ. 729), αντί στεφά-
νου. 
 ● Καραμέτου Αγορή του Χρήστου, 
προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. 
απόδ. 730), αντί στεφάνου. 
 ● Καραμέτου Γιαννούλα του Χρή-
στου, προσέφερε το ποσό των 10 
ευρώ (αρ. απόδ. 731), αντί στεφά-
νου. 
 Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαρι-
στεί θερμά για τις προσφορές. 

 ΠρΟΣφΟρΑ ΕΙΣ ΜΝήΜήΝ 
ΜΕΝΙΟυ ΧΑΛΑΤΣή

 Εις μνήμην Μένιου Χαλάτση, ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου μας Βασί-
λειος Θάνος προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ (αριθ. απόδ. 736), για την 
εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – Δολόπων». 
 Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαρι-
στεί θερμά για την προσφορά. 



ες δεν είχαμε πουθενά στον οδικό 
αυτό άξονα, ας κάνουμε μια ανα-
δρομή των όσων έγιναν ως τώρα 
με χρονολογική σειρά: 

 ● Τα 3 τμήματα του οδικού 
άξονα που εκτελέστηκαν και εκτε-
λούνται εργασίες, μελετήθηκαν, 
χρηματοδοτήθηκαν και δημο-
πρατήθηκαν με τις εξής επίσημες 
ονομασίες στα δημόσια έγγραφα: 
«Κατασκευή οδού Γιαννουσέϊκα 
– διασταύρωση Νεράϊδας» το 
κομμάτι από Νεράϊδα μέχρι Γιαν-
νουσέϊκα. «Κατασκευή οδού Νε-
ράϊδα – Τριφύλλα - όρια νομού 
Ευρυτανίας (θέση Πλατανόρε-
μα)» το κομμάτι από Νεράϊδα μέ-
χρι Τριφύλλα, Πλατανόρεμα. Και 
«Βελτίωση και ασφαλτόστρω-
ση δρόμου Κορίτσα – Τριφύλλα 
– όρια νομού Καρδίτσας (θέση 
Πλατανόρεμα)» το κομμάτι εντός 
νομού Ευρυτανίας από Πλατανό-
ρεμα έως Κορίτσα Κλειτσού. 

 Τα δυο εντός ορίων νομού μας 
Καρδίτσας τμήματα χρηματο-
δοτήθηκαν ως γνωστόν στην 4η 
Συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ», στις 
5.5.2007, στη Χρυσομηλιά Τρικά-
λων, με 1.300.000 € το Νεράϊδα 
– Τριφύλλα (2007ΣΕ44000033) 
και 500.000 € (σε πρώτη φάση) 
το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα 
(2007ΣΕ44000029). Η ένταξη 
των έργων στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων από το Υπουρ-
γείο Οικονομίας & Οικονομικών 
εγκρίθηκε στις 14.6.2007. Βγήκαν 
Δημοπρασία από την Νομαρ-
χία Καρδίτσας τον Σεπτέμβριο 
(21.9.2007) όπου τα 2 τμήματα 
ανέλαβε να κατασκευάσει (με έκ-
πτωση 38,4 %) ο εκ Τρικάλων ερ-
γολάβος κ. Γεώργιος Κατσάκης. 
Η ανάθεση έγινε με την υπ. αρίθ. 
16/133/16.10.2007 απόφαση της 
Νομαρχίας Καρδίτσας στην ερ-
γοληπτική επιχείρηση «Κατσάκης 
Α.Τ.Ε.» με την προαναφερόμενη 
έκπτωση. Η Σύμβαση εκτέλεσης 
του έργου «Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα» υπογράφηκε στις 7.2.2008 
στη Νομαρχία Καρδίτσας με συ-
νολική δαπάνη έργου 801.000 €. 
Το τμήμα αυτό σύμφωνα με τη 
σύμβαση έπρεπε να είχε ασφαλ-
τοστρωθεί σε 18 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης δηλ. 
μέχρι τον Ιούλιο του 2009. Όμως 

έχουμε 2011 κι ακόμα δεν έχει πέ-
σει άσφαλτος! 

 Ο πολύτιμος χρόνος χάθηκε 
δυστυχώς το καλοκαίρι του 2008 
κατά το οποίο ενώ μπορούσαν 

άνετα να τελειώσουν τα χωμα-
τουργικά (σε όλο το τμήμα) ο ερ-
γολάβος δούλεψε μόνο 10 μέρες, 
από 7.10.2008 έως 17.10.2008, 
σκάβοντας λίγα μέτρα κατά μή-
κος του δρόμου στη Φτερόλακκα, 
όπου υπήρχαν χωράφια. Ως αιτία 
είχε προβληθεί τότε η μη κοπή 
των δέντρων κατά μήκος του δρό-
μου, επειδή δεν είχε ενημερωθεί 
το Δασαρχείο… Τα έλατα αυτά 

εντέλει άρχισαν να κόβονται στις 
7.11.2008 και ολοκληρώθηκε η 
κοπή – μεταφορά τους την παρα-
μονή των Χριστουγέννων 2008! 

 Το Μάρτιο του 2009 ο εργο-
λάβος άρχισε να κουβαλάει χαλί-

κια και να κάνει τους σωρούς που 
ακόμα υπάρχουν στην Κρανιά κι 
αλλού. 

 Ουσιαστικά σοβαρή δουλειά 
έγινε την άνοιξη και το φθινόπω-

ρο του 2009. Αν κι αυτό το έτος 
χάθηκαν 3 πολύτιμοι μήνες από 
μέσα Μάη έως μέσα Αυγούστου 
που δεν έγινε καμιά εργασία. 
Σοβαρή δουλειά άρχισε λοιπόν 
στην ουσία να γίνεται από τις 
27.4.2009 που ο εργολάβος έφε-
ρε φορτηγά και σκαπτικά μηχα-
νήματα κι άρχισε να σκάβει στις 
Πλάκες, Φτερόλακκα, Δραμπάλα 
κ.λ.π. Μέχρι 18.5.2009 είχαν φτά-

σει στη διασταύρωση για ΑηΛιά, 
αφήνοντας ενδιάμεσα μερικά δύ-
σκολα κομμάτια (Κακοδημάκι 
κ.λ.π.) και εκεί στα μέσα Μάη 
2009 σταμάτησαν, παίρνοντας τα 
μηχανήματα. 

 Άρχισαν πάλι εντατικές ερ-
γασίες στις 17.8.2009 από Φτερό-
λακκα και μέχρι 10.12.2009 ολο-
κληρώθηκε η διαπλάτυνση από 
Φτερόλακκα μέχρι Πλατανόρεμα.

 Ταυτόχρονα αυτό το διάστη-
μα έπεσαν τα τσιμεντένια ρείθρα 
από Φτερόλακκα έως Ζαχαριά, 
έγιναν τα τεχνικά μέχρι Πλατανό-
ρεμα και έπεσαν όλα τα στρώμα-
τα χαλίκι. 

 Το 2010 έγιναν ελάχιστα 
πράγματα. Από 18.8.2010 μέ-
χρι 14.10.2010, με πολύ αργούς 
ρυθμούς, έγινε η διαπλάτυνση 
του κομματιού από νότια έξοδο 
χωριού μέχρι Κουτσοχέρι χωρίς 
να ολοκληρωθεί και δυστυχώς η 
εταιρεία δεν έριξε ούτε μια φτυα-
ριά χαλίκι κι όλο το χειμώνα περ-
νούσαμε εκεί μέσα στη λάσπη.

 Απέμεινε για διαπλάτυνση 
το κομμάτι από Κουτσοχέρι μέ-

χρι Φτερόλακα. Λίγα μέτρα αλλά 
το δυσκολότερο αφού είναι όλο 
πάνω απ’ το χωριό.

 ● Ευτυχώς ασφαλτοστρώθη-
κε το τμήμα από Τριφύλλα έως 
Κορίτσα Κλειτσού. Αυτό χρη-
ματοδοτήθηκε με τα ποσό των 
790.000 €, στις 3.3.2008 στην 
6η Συνεδρίαση του «Πίνδος» 
που έγινε στο Καρπενήσι. Δημο-
πρατήθηκε από την Νομαρχία 
Ευρυτανίας στις 20.1.2009 όπου 
ανέλαβε να το κατασκευάσει η 
εταιρεία «Κατσάκης Α.Τ.Ε.» του 
ίδιου εργολάβου κ. Γεωργίου 
Κατσάκη. Τα χαλίκια στρώθηκαν 
και πατήθηκαν σ’ αυτό τον Ιούλιο 
του 2009. Στις 3.9.2009 άρχισε η 
ασφαλτόστρωση και σε 8 μέρες, 
στις 11.9.2009 το κομμάτι από 
Κορίτσα μέχρι Τριφύλλα – Σπίτι 
Διαβάτη ήταν ασφαλτοστρωμέ-
νο. Ασφαλτοστρώθηκε την ίδια 
χρονιά (2009) που δημοπρατήθη-
κε, βέβαια αυτό δεν είχε χωμα-
τουργικά αφού είχε διαπλατυνθεί 
πρίν λίγα χρόνια από το Δασαρ-
χείο.

 ● Στο κομμάτι από Τριφύλλα 
έως Πλατανόρεμα (όρια νομών) 
τα χωματουργικά – διαπλάτυνση 
άρχισαν στις 10.9.2009 δηλ. τις 
μέρες που έπεφτε άσφαλτος από 
Τριφύλλα και πέρα. Η διαπλάτυν-
ση από Σπίτι Διαβάτη μέχρι ρέμα 
Πλατανόρεμα ολοκληρώθηκε στις 
7.12.2009. Όλον εκείνο τον χειμώ-
να υποφέραμε να περάσουμε εκεί 
αφού δεν έριξαν καθόλου χαλί-
κι και η λάσπη ήταν ως το γόνα. 
Τα τεχνικά του κομματιού αυτού 
άρχισαν να κατασκευάζονται την 
άνοιξη, στις 12.4.2010 και τον 
Μάη, στις 7.5.2010, είχαν γίνει τα 
9 συνολικά τεχνικά και οι υπόγει-
ες σωλήνες στου Μουλαημέρ. Τον 
Ιούνιο, στις 14.6.2010, άρχισαν 
να στρώνουν χοντρό χαλίκι, το 
στρώσιμο και πάτημα του οποίου 
ολοκληρώθηκε σε 4 μέρες, στις 
18.6.2010. Την επόμενη μέρα στις 
19.6.2010 δώδεκα (12) φορτηγά 
κουβαλούσαν επί 7 μέρες αστα-
μάτητα μέσω Νεράϊδας χαλίκια 
3Α για το τμήμα αυτό. Έτσι στις 
26.6.2010 το κομμάτι από Τριφύλ-
λα μέχρι Πλατανόρεμα ήταν χαλι-
κοστρωμένο με όλα τα στρώματα 
χαλικιού και έτοιμο για ασφαλτό-
στρωση την οποία δυστυχώς ακό-
μα περιμένουμε… Να θεωρηθεί 
τυχαίο πως οι φάλαγγες των φορ-
τηγών κουβαλούσαν ασταμάτητα 

πρίν, μετά και την μέρα της Ημε-
ρίδας 20.6.2010, αν και ήταν Κυ-
ριακή; 

 Στις εφημερίδες της Καρδί-
τσας διαβάσαμε πρόσφατα πως 
αντίστοιχο έργο της Αργιθέας 
που χρηματοδοτήθηκε μαζί με το 
δικό μας, από το «Πίνδος», ήδη 
ολοκληρώθηκε. Συγκεκριμένα: 
το οδικό τμήμα «Ανθηρό – Γκρό-
πες – όρια νομού Τρικάλων» (του 
άξονα Περτούλι – Λ. Πλαστήρα), 
μήκους 7 χλμ., ασφαλτοστρώθηκε 
το καλοκαίρι 2010. Ενώ στο άλλο 
τμήμα «Πετρωτό – Καλή Κώμη – 
Ελληνικά» (του ίδιου άξονα), μή-
κους 12 χλμ., έχει κατασκευαστεί 
το περισσότερο μήκος του. 

 ● Ασφαλτοστρώθηκε επίσης 
το (εναπομείναν) τμήμα από Ίτα-
μο προς Γιαννουσέϊκα και 1.700 
μέτρα από Γιαννουσέϊκα προς 
Νεράϊδα. Εκεί όλα δούλεψαν ρο-
λόϊ… και μέσα σ’ ένα καλοκαίρι 
έγιναν όλα και ασφαλτοστρώθηκε. 
Τον Ιούνιο 2009 ολοκληρώθηκαν 
τα χωματουργικά, τον Ιούλιο 2009 
έγιναν τα τσιμεντένια ρείθρα, τα 
τεχνικά και η χαλικόστρωση και 
τον Σεπτέμβριο, στις 2.9. 2009 το 
τμήμα ήταν ασφαλτοστρωμένο. 
Αξέχαστες βέβαια θα μείνουν οι 
θυελλώδης αντιδράσεις που ξεση-
κώθηκαν τότε απ’ όλους μας αλλά 
οι τότε (τέως) εκλεκτοί μας άρ-
χοντες έκαναν τον κουφό και στη 
συνέχεια τον πεισμωμένο. Κάποιοι 
«κακεντρεχείς» επιμένουν πως το 
κομμάτι Νεράϊδα –Τριφύλλα δεν 
έχει ακόμα άσφαλτο γιατί οι κύριοι 
αυτοί θέλησαν να μας τιμωρήσουν 
που φωνάξαμε το δίκιο μας… ότι 
τα 500.000 € έπρεπε να δουλευ-
τούν όλα στα προσήλια και τώρα 
να είναι άσφαλτος από Νεράϊδα 
μέχρι Μοναστήρι ενώ σήμερα ο 
δρόμος αυτός είναι αδιάβατος… 

 Όλα αυτά τα γράφουμε περισ-
σότερο προς ενημέρωση των νέων 
εκλεγμένων μας σε όλα τα επίπε-
δα (τόσο σε επίπεδο Δημοτικό – 
Αντιπεριφερειακό - Περιφερειακό 
όσο και σε επίπεδο Βουλευτών – 
Υπουργών – Υπερπεριφερειάρχη), 
από τους οποίους περιμένουμε 
απλά, λογικά και συγκεκριμένα 
πράγματα. Να τελειοποιήσουν τα 
ημιτελή αυτά τμήματα ώστε να 
ολοκληρωθεί επιτέλους ο σημα-
ντικότατος για τους 2 νομούς αυ-
τός οδικός άξονας Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα. 

Nεράϊδα 12.3.2011

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα  και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα  του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Ο αγαπητός μας Θύμιος, χειριστής της μπουλτόζας της Νομαρχίας Καρδίτσας, 
επί το έργον, ανοίγει (Τρίτη 28.12.2010) τον κλειστό στο «Κατνόρεμα» απ’ τις αρχές 

Οκτωβρίου, δρόμο για Μοναστήρι. 

Προυσό

Το έργο «Νεράϊδα – Τριφύλλα» σε αριθμούς 

 ● Το έργο χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 1.300.000 €
 ● Ο εργολάβος το πήρε με την έκπτωση 801.000 € 
 ● Μέχρι τώρα έχει δουλέψει και έχει εισπράξει τα 530.000 €
 ● Του χρωστάνε ακόμα 271.000 € εκ των οποίων: 
 ● Έχει δουλέψει ήδη και δεν έχει πληρωθεί τα 76.000 € 
 ● Για να πέσει άσφαλτος θέλει και τα υπόλοιπα 195.000 € 
 ● Η τελευταία παράταση να πέσει άσφαλτος είναι μέχρι 31.12.2011. 

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:

Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:

(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)

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

Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις 

απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δε-

σμεύουν.

Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:

mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:

Αν. Χαλκιόπουλος

Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800

www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 5 5ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  της  επαρχιακής οδού Καρδίτσας –  Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου 

 ● Την Κυριακή 8.6.2007 συνα-
ντήθηκαν στο Μέγδοβα, στη θέση 
«Ζάχενας», όπου θα γίνει η Γέφυρα 
Μέγδοβα, οι 2 Νομάρχες (Καρδί-
τσας & Ευρυτανίας), όλοι οι αρμό-
διοι μηχανικοί των 2 Περιφερειών 
(Θεσσαλίας & Στερεάς), μηχανικοί 
των Μελετητικών Γραφείων (ιδι-
ωτικών), 5 Δήμαρχοι (Ιτάμου, Βί-
νιανης, Φραγκίστας, Καλλιφωνίου 
και Φουρνάς), Πρόεδροι όλων των 
χωριών και Συλλόγων της περιο-
χής και πλήθος κόσμου. Η σημα-
ντικότατη απόφαση που πάρθηκε 
τότε εκεί ήταν ο δρόμος (το τμήμα 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα) να γίνει 
στην υπάρχουσα χάραξη ως επαρ-
χιακή οδός και πάνω σ’ αυτή τη 
βάση να αρχίσουν νέες μελέτες εξ’ 
αρχής, οι οποίες να τελειώσουν τον 
Δεκέμβριο του 2007 ώστε το έργο 
να ενταχθεί στο 4ον Κ.Π.Σ. Μέχρι 
το Μέγδοβα (8 χλμ) μαζί και η Γέ-
φυρα θα γίνουν με πιστώσεις της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώ απ’ 
τον Μέγδοβα μέχρι τη Μαυρομμά-
τα (10 χλμ), θα γίνουν με πιστώσεις 
της Περιφέρειας Στερεάς. Σ’ αυτό 
δεσμεύτηκαν και συμφώνησαν όλοι 
ομόφωνα. Οι μελέτες θα είναι για 
επαρχιακό δρόμο, όπως ακριβώς εί-
ναι ο δρόμος Καρδίτσα – Νεράϊδα 
και Φραγκίστα – Μαυρομμάτα.

 ● Στις 30.11.2007 μηχανικοί 
μελετητές ήρθαν για μετρήσεις 
για τη σύνταξη της οριστικής Προ-
μελέτης. 

 ● Στις 7.5.2008 ήρθαν πάλι 
μηχανικοί μελετητές μετρώντας 
για τη σύνταξη των Γεωλογικών & 
Περιβαλλοντικών Μελετών. 

 ● Στις 14.8.2008 σε σχετικό 
σχόλιο Καρδιτσιώτικης εφημερίδας 
η Νομαρχία απάντησε πως το έργο 
είναι αρμοδιότητας Περιφέρειας 
ωστόσο η Νομαρχία παρακολουθεί 
την εξέλιξή του. Το έργο βρίσκεται 
στο στάδιο της μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων όμως παρα-
τηρείται ένας αργός ρυθμός στις 
προβλεπόμενες διαδικασίες. 

 ● Στις 8.10.2008 οι μηχανικοί 
ήρθαν πάλι για μετρήσεις. 

 ● Στις 5.11.2008 οι Δήμαρχοι 
Ιτάμου, Βίνιανης, Φραγκίστας και 
Φουρνάς έστειλαν κοινό υπόμνη-
μα (αρ. πρωτ. 4156/5.11.2008), 
προς τις 2 Περιφέρειες, τις 2 Νο-
μαρχίες, τις ΤΥΔΚ των 2 νομών και 
τα Μελετητικά Γραφεία, καλώντας 
τους παραπάνω να παρέμβουν ώστε 
να παραδοθούν οι μελέτες το συ-
ντομότερο δυνατόν για να ενταχθεί 
το έργο στο ΕΣΠΑ. Στο Υπόμνημα 
αυτό απάντηση δεν ήρθε. 

 ● Στις 21.1.2009 οι Σύλλο-
γοι Νεράϊδας και Μαυρομμάτας 
στέλνουν νέο υπόμνημα προς το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, 2 Περιφέρειες, 2 Νο-
μαρχίες και Μελετητικά Γραφεία, 
να τελειώσουν οι μελέτες, οι οποίες 
έπρεπε να είχαν τελειώσει απ’ το 
Δεκέμβριο του 2007! Ούτε σ’ αυτό 
το Υπόμνημα ήρθε καμιά απάντη-
ση. 

 ● Στις 15.3.2009 ο τότε Υφυ-
πουργός Οικονομίας & Οικονο-
μικών κ. Αθ. Μπούρας εγκρίνει 
πίστωση 500.000 €, για να τελειώ-
σουν οι Μελέτες του τμήματος. 

 ● Στις 19.3.2009 είχαμε δη-
μοσίευμα του Ηλία Προβόπουλου 
στην Ελευθεροτυπία με τίτλο «Γέ-
φυρα δεμένη στον πλάτανο!». Την 
επόμενη μέρα 20.3.09 ζωντανή 
σύνδεση της εκπομπής της ΝΕΤ 
«Συμβαίνει τώρα» με το χωριό μας 
όπου ο Πρόεδρος επιβεβαίωνε το 
προαναφερόμενο δημοσίευμα. 

 ● Στις 8.9.2009 ο τότε Νομάρ-

χης Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκος σε 
σχετική ερώτηση ανακοινώνει πως 
υπάρχει δέσμευση του τότε Περι-
φερειάρχη Θεσσαλίας κ. Φ. Γκού-
πα, πως θα εντάξει τη Γέφυρα Μέ-
γδοβα στο ΕΣΠΑ. 

 ● Στις 16.9.2009 δημοσιεύεται 
στις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες 
άρθρο του τότε Δημάρχου Ιτάμου κ. 
Β. Τσαντήλα για να τελειώσουν οι 
μελέτες με τίτλο: «Μεγάλη καθυ-
στέρηση των Μελετών της Επαρχι-
ακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου». 

 ● Στις 20.1.2010 ανέβηκαν 
πάλι μηχανικοί για μετρήσεις για 
να κλείσουν όπως είπαν την Προ-
μελέτη. 

 ● Στις 3.3.2010 η Νομαρχία 
Ευρυτανίας, ο τότε Νομάρχης κ. 
Κοντογιώργος, στη λίστα των έρ-
γων της Ευρυτανίας που πρότεινε 
για το ΕΣΠΑ, μεταξύ των άλλων 
έβαλε και το τμήμα Μαυρομμά-
τα – Νεράϊδα με προϋπολογισμό 
12.000.000 €. 

 ● Στις 13.3.2010 οι Βουλευτές 
κ.κ. Παφίλης, Σκυλλάκος & Μωρα-
ΐτης, κάνουν ερώτηση στη Βουλή 
για επείγουσα κατασκευή της Γέ-
φυρας Μέγδοβα. 

 ● Στις 27.3.2010 η τότε Περι-
φερειάρχης (και νυν Υπερπεριφε-
ρειάρχης) κ. Καλλιόπη Γερακού-
δη επισκέπτεται τον οδικό άξονα 
Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου 
και ενημερώνεται επί τόπου για το 
τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα του 
Παραμεγδόβιου. 

 ● Στις 27.5.2010 μας κοινο-
ποιείται έγγραφο (με αρ. πρωτ. 
2678/73465/27.5.2010), με το 
οποίο οι 2 Περιφέρειες εγκρίνουν 
την Προμελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου. 

 ● Στις 28.5.2010 σε άρθρο 
που έστειλε στην εφημερίδα μας 
ο τότε Νομάρχης Καρδίτσας κ. 
Αλεξάκος, μας ενημερώνει πως 
σε πρόσφατη συνάντησή του με 
τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Μα-
γκριώτη διαφάνηκε η θετική στάση 
του για την ένταξη του συνόλου 
του έργου στα τομεακά προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ. Επίσης λέει πως 
συνεργάζεται με τις 2 Περιφέρειες 
ώστε με κοινή προσπάθεια να βρε-
θούν οι απαραίτητοι πόροι για την 
ολοκλήρωση των Μελετών για να 
καταστεί «ώριμο» το έργο για έντα-
ξη στο ΕΣΠΑ. 

 ● Στις 20.6.2010 έχουμε την 
σημαντικότατη ήμερίδα στη 
Νεράϊδα. Μεταξύ των εισηγητών 
η αρμόδια Μηχανικός της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας κ. Β. Πετσιά 
(αφήνοντάς μας εμβρόντητους) 
είπε στην εισήγησή της πως για να 
τελειώσουν οι Μελέτες θέλουν κι 
άλλα χρήματα. Εάν αυτά δοθούν οι 
Μελέτες θα είναι έτοιμες το Δεκέμ-
βριο του 2011! Ο Νομάρχης κ. Αλε-
ξάκος είπε πως για να μπορέσει να 
ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ πρέπει 
μέχρι το Πάσχα του 2011 να έχουν 
τελειώσει. Έτσι συμφωνήθηκε εκεί 
και ζητήθηκε να είναι τουλάχιστον 
έτοιμες μέχρι το Πάσχα του 2011 
οι μελέτες της Γέφυρας Μέγδοβα 
ώστε να μπορέσει αυτή να χρημα-
τοδοτηθεί ξεχωριστά. 

 Στην Ημερίδα η κ. Πετσιά είπε 
επίσης πως οι μελέτες γίνονται για 
δρόμο μιάς λωρίδας ανά κατεύθυν-
ση και για ταχύτητες των 50 χλμ. 
ανά ώρα. Ο προϋπολογισμός του 
μελετώμενου έργου – τμήματος 
από Νεράϊδα μέχρι Γέφυρα Μέ-
γδοβα είναι ύψους 15.000.000 € 

(14.300.000 € για το δρόμο και 
700.000 € για τη Γέφυρα). Η Γέφυ-
ρα Μέγδοβα είπε πως μελετάται για 
40 μ. μήκος και 7 μ. πλάτος. 

 Αναφερόμενη στην πορεία 
των Μελετών είπε πως, μέχρι τον 
Ιούνιο του 2009, είχαν τελειώσει: 
οι Προμελέτες και τα Περιβαλλο-
ντικά, οι Αναγνωριστική Μελέτη 
Οδοποιίας, η Αναγνωριστική Γεω-
λογική Μελέτη, η Προκαταρκτική 
Μελέτη της Γέφυρας Μέγδοβα, 
η Μελέτη της Οδού μέχρι το στά-
διο της Προμελέτης και τέλος είπε 
πως (27.5.2010) εγκρίθηκε από τις 
2 Περιφέρειες η Προμελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 ● Στις 25.9.2010 ανέβηκαν 
πάνω μηχανικοί και έκαναν όπως 
είπαν τις τελευταίες μετρήσεις για 
την σύνταξη της Τελικής, Οριστι-
κής Μελέτης του τμήματος.

 ● Στις 8.10.2010 ανέβηκαν 
πάλι μηχανικοί και με συνεργείο 
έστησαν τα περίπου 10 τσιμεντένια 
κολονάκια για τις μελέτες. 

 ● Στις 12.10.2010 είχαμε 
την συνάντηση στη Λάρισα του 
Υφυπουργού Υποδομών (πρώην 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) κ. Μαγκριώτη, της 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Γε-
ρακούδη και του Νομάρχη Καρδί-
τσας κ. Αλεξάκου και τις δηλώσεις 
που στο προηγούμενο φύλλο ανα-
φέραμε. 

 ● Στις 27.10.2010 είχαμε την 
επίσκεψη στο Καρπενήσι του 
Υφυπουργού Υποδομών κ. Μα-
γκριώτη και τις εκεί σχετικές δη-
λώσεις που σ’ αυτό το χώρο δημο-

σιεύσαμε πρίν 3 μήνες. 
 Έκτοτε τίποτα… λόγω μνημο-

νίου; 
 Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα 

επίπεδα πρέπει να συνεχίσουν να 
ενεργούν για την κατασκευή του 
Παραμεγδόβιου. Άπαντες πρέπει 
να φροντίσουμε ώστε να μην αλ-
λάξουν οι αποφάσεις που πάρθη-
καν στη σημαντικότερη συνάντη-
ση που έγινε στην ιστορία αυτού 
του έργου, τον Ιούνιο του 2007, 
στη θέση όπου θα γίνει η Γέφυρα 
Μέγδοβα. Τα λόγια του τέως Νο-
μάρχη Ευρυτανίας κ. Κοντογιώρ-
γου ηχούν ακόμα στην ρεματιά 
του Μέγδοβα: «…ο λαός μας ψη-
φίζει να δίνουμε πρακτικές λύσεις 
στα προβλήματά του… αποφασί-
ζουμε σήμερα εδώ όλοι ομόφωνα 
όπως έρχεται ο επαρχιακός δρόμος 
από Καρδίτσα μέχρι Νεράϊδα, να 
συνεχίζει έτσι ακριβώς μέχρι τη 
Μαυρομμάτα… και να γίνει εδώ 
η Γέφυρα… μόνον έτσι θα γίνει 
ο δρόμος κάποια στιγμή… ώστε 
να υπάρξει σύνδεση Καρδίτσας – 
Αγρινίου…». Αυτές τις αποφάσεις 
δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κα-
νέναν να τις αλλάξει! Ο δρόμος 
πρέπει κατ’ αρχήν να γίνει (από το 
Κράτος – το Ελληνικό Δημόσιο) ως 
επαρχιακός και αν στην πορεία η 
κίνηση είναι μεγάλη και δεν επαρ-
κεί τότε ας κάνουν οι εταιρείες ιδι-
ωτικό με τούνελ, κοιλαδογέφυρες 
και 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση με 
όσα διόδια θέλουν. 

 Νεράϊδα 10.3.2011 

Συνάντηση κ. Τσιάκου 
 & κ. Ταλιαδούρου για τον οδικό 

άξονα Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα

Συνάντηση στη Νομαρχία Καρδίτσας είχαν την Παρα-
σκευή 4.3.11, ώρα 9:00 π. μ. ο Αντιπεριφερειάρχης 
Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος και ο Βουλευτής κ. Σ. Ταλια-

δούρος συνοδευόμενος από τον χωριανό μας Ιατρό Νίκο 
Κατσούλη, για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καρπε-
νησίου – Λίμνης Πλαστήρα. 

 Της συνάντησης αυτής είχε προηγηθεί συνάντηση των Συλ-
λόγων Νεράϊδας, με τον κ. Ταλιαδούρο όπου έγινε ενημέρωση και 
επίδοση σχετικού υπομνήματος, σε πολλά αντίγραφα, για να επι-
δοθούν σ’ όλους τους εκλεγμένους μας. Έτσι ο κ. Ταλιαδούρος και 
ο αγαπητός μας Νίκος, εξήγησαν από κοντά στον κ. Τσιάκο, πόσο 
σημαντική και αναγκαία είναι η ολοκλήρωση του οδικού άξονα 
Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα. Άξονας ο οποίος θα τελειοποιηθεί 
με την ολοκλήρωση των εργασιών στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα 
και την χρηματοδότηση του τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα. 

 Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Τσι-
άκος αναγνώρισε τη σπουδαιότητα του έργου και υποσχέθηκε να 
κάνει ότι είναι εφικτό για την ολοκλήρωση του έργου. 

 Ευχαριστούμε θερμότατα τον κ. Ταλιαδούρο που έθεσε το ζή-
τημα, τον κ. Τσιάκο που αναγνώρισε την προτεραιότητά του και 
τον αγαπητό χωριανό μας Νίκο που παραβρέθηκε στη συνάντη-
ση. 

  Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Τσιάκος, ο Βουλευτής Καρδίτσας  
κ. Ταλιαδούρος και ο χωριανός μας Ιατρός Νίκος Κατσούλης στη Νομαρχία  

Καρδίτσας την Παρασκευή 4.3.2011, ώρα 9:00 π. μ.

Έγγραφο – υπόμνημα   
για  την  Γέφυρα  Μέγδοβα  

Υπόμνημα  προς  τον  Υφυπουργό  Μεταφορών & Υποδομών, τους  
Περιφερειάρχες  Θεσσαλίας  και  Στερεάς  Ελλάδας, τους  Βουλευ-
τές  των  νομών  Καρδίτσας  και  Ευρυτανίας, τους  Αντιπεριφερει-

άρχες  των  νομών  Καρδίτσας  και  Ευρυτανίας  και  τους  Δημάρχους  
Καρδίτσας  και  Αγράφων  Ευρυτανίας, απέστειλε  στις  27.1.2011, ο  
Δημοτικός  Σύμβουλος  και  πρώην  Δήμαρχος  Ιτάμου  κ. Βασίλης  
Τσαντήλας, σχετικά  με  την  αναγκαιότητα  κατασκευής  της  Γέφυρας  
Μέγδοβα  του  Παραμεγδόβιου. 
    Το  υπόμνημα  κοινοποιήθηκε  προς  το  Γραφείο  του  Πρωθυπουρ-
γού, τις  Τοπικές  Κοινότητες  Νεράϊδας  και  Μαυρομμάτας  και  τις  
εφημερίδες  των  Μορφωτικών  Συλλόγων.  
    Έχει  θέμα: «Χρηματοδότηση  300.000  ευρώ  για  την  κατασκευή  
Γέφυρας  στο  Μέγδοβα  ποταμό»  και  αναλυτικά  αναφέρεται  στα  
εξής: 
    Το  2004, μετά  από  κοινό  υπόμνημα  των  Δημάρχων  Ιτάμου  νο-
μού  Καρδίτσας, Φουρνά, Βίνιανης  και  Αγράφων  νομού  Ευρυτανίας, 
από  το  Υπουργείο  Οικονομίας  & Οικονομικών  (Υφυπ. Χρ. Πάχτας), 
διατέθηκε  πίστωση  150.000  ευρώ  για  την  κατασκευή  Γέφυρας  στον  
Μέγδοβα  ποταμό, ώστε  να  υπάρξει  οδική  σύνδεση  των  νομών  
Καρδίτσας, Ευρυτανίας  και  Αιτωλοακαρνανίας  δια  μέσω  της  οδικής  
αρτηρίας  ΝΕΡΑΪΔΑ – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ. 
     Δυστυχώς  η  πίστωση  αυτή  με  την  αλλαγή  της  Κυβέρνησης  δεν  
αξιοποιήθηκε. Από  τις  Περιφέρειες  Θεσσαλίας  και  Στερεάς  Ελλάδας, 
έχουν  ανατεθεί  σε  δύο  μελετητικά  γραφεία  η  σύνταξη  μελέτης  του  
υπόλοιπου  οδικού  τμήματος (ΝΕΡΑΪΔΑ νομού  Καρδίτσας – ΜΑΥΡΟΜ-
ΜΑΤΑ  νομού  Ευρυτανίας) του  οδικού  άξονα  ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ 
(συνολικό  μήκος  18  χλμ.) γνωστού  ως  «Παραμεγδόβιου». 
    Στις  υποχρεώσεις  των  μελετητικών  γραφείων  είναι  και  η  παράδο-
ση  τεχνικοοικονομικής  μελέτης  για  την  κατασκευή  γέφυρας  στον  
Μέγδοβα  ποταμό. Η παράδοση  της  μελέτης  καθυστερεί  αδικαιολό-
γητα  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  με  ευθύνη  των  μελετητών, των  
κρατικών  υπηρεσιών  και  της  πολιτικής  ηγεσίας  στον  τομέα  αυτό. 
   Κύριε  Υφυπουργέ, 
   Παρακαλώ  να  λάβετε  υπόψη  ότι  ο  μικρός  Δήμος  Ιτάμου, κατα-
σκεύασε  δύο  γέφυρες  στον  ποταμό  Μέγδοβα  με  μελέτες  της  ΤΥΔΚ  
και  πιστώσεις  από  το  ΕΠΤΑ  και  το  Υπ. Εσωτερικών (150.000  ευρώ  
εκάστη). 
   Κύριε  Υφυπουργέ, θεωρώ  ότι  πρέπει  να  προβείτε: 
  1) Στη  διάθεση  πίστωσης  300.000  ευρώ  για  την  κατασκευή  μιας  
γέφυρας  στον  Μέγδοβα  ποταμό, αίτημα  εκατό  χρόνων  των  παρα-
μεγδόβειων  φορέων  και  πολιτών. 
  2) Το  μελετητικό  γραφείο  να  παραδώσει  τη  μελέτη  άμεσα.  
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το  έγγραφο – υπόμνημα  αυτό  μας  κοινοποιήθηκε  για  
δημοσίευση  στην  εφημερίδα  του  χωριού  μας. Ευχαριστούμε  θερμά  
τον  κ. Τσαντήλα  για  την  ενέργειά  του  αυτή  τονίζοντας  ταυτοχρόνως  
πως  σε  αντίστοιχες  ενέργειες  πρέπει  να  προβαίνουν  και  οι  άλλοι  
εκλεγμένοι  τόσο  του  νομού  μας  όσο  και  των  άλλων  νομών  Ευ-
ρυτανίας  και  Αιτωλοακαρνανίας, των  οποίων  η  γέφυρα  αυτή  και  ο  
δρόμος  τα  συμφέροντα  εξυπηρετούν.    
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Τις δεκαετίες μετά τον 
πόλεμο ζητούσαμε να 
επενδύσουν εδώ πάνω 

κάνοντας ένα εργοστάσιο ξυ-
λείας για να έχουμε δουλειά, 
τώρα ζητάμε να επενδύσουν 
χτίζοντας έναν ξενώνα για να 
μείνει ζωντανός ο τόπος. Αντί 
αυτών όμως σήμερα οι κρα-
τικοδίαιτοι «εθνικοί μας» με-
γαλοεργολάβοι βάλθηκαν να 

στήσουν τέρατα στις κορφές 
και να κάνουν σάρα τις όχθες 
των ποταμών μας. 

Τυχαίο το ότι δεν βάζουν τίπο-
τα απ’ την τσέπη τους αλλά είναι 
όλα επιδότηση; Λεφτά για αυτούς 
υπάρχουν ας έχουμε κρίση! Τυχαίο 
το ότι μόλις ανακατεύθηκαν αυτοί 
με την ενέργεια η κιλοβατώρα γί-
νεται φαρμακείο; Ένα είναι βέβαιο 
πως αν δεν αντιδράσουμε θα τα 
«ριμάξουν» όλα εδώ απάνω στην 
παρθένα φύση των Αγράφων, 
βουνοκορφές και ποτάμια θα τα 
«μαγαρίσουν» όλα! Η ομόφωνη 
αρνητική γι’ αυτά απόφαση του Το-
πικού Συμβουλίου Νεράϊδας ισχύει 
και μην διανοηθεί κανείς να την 
αλλάξει αν πρώτα δεν συγκαλέσει 
Λαϊκή Συνέλευση. Οι Σύλλογοι εί-
ναι ήδη από χρόνια μπροστάρηδες 
στον αγώνα ενώ είναι γνωστό σε 
όλους ότι η τοπική κοινωνία είναι 
κατά αυτών των έργων.

Αρχές του χρόνου Κινήσεις 
Πολιτών Ευρυτανίας αποκάλυψαν 
πως οι εγκρίσεις αδειών από την 
ΡΑΕ για εγκαταστάσεις ΑΠΕ σ’ όλο 
το μήκος και πλάτος της Ευρυτα-
νίας πέφτουν βροχή, με ρυθμούς 
«πολυβόλου». Συγκεκριμένα ανέ-
φεραν πως: «…Μια τελευταία είναι 
για τη θέση «Πουλί» (σ.σ. «Πλιού» 
το λέμε εμείς) στα όρια των Δή-
μων Αγράφων και (τέως) Ιτάμου 
των νομών Ευρυτανίας και Καρ-
δίτσας συνολικής παραγωγής 34 

MW. Ο σταθμός θα αποτελείται 
από 17 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 
MW έκαστη και με διάμετρο ρό-
τορα 90 μέτρα!». Λίγες μέρες μετά 
έφεραν στο φώς άλλες 3 εγκρίσεις 
αδειών για Υδροηλεκτρικά (Υ/Η) 
στους τέως Δήμους Φραγκίστας 
και Ασπροποτάμου. 

Η ανησυχία μεγάλωσε όταν 
σε σχετική μ’ αυτά ερώτηση ο Δή-
μαρχος Αγράφων κ. Δ. Τάτσης είπε 
πώς: «…εγώ δεν ξέρω τίποτα… 

είμαι μόλις λίγων ημερών Δήμαρ-
χος… τώρα ανέλαβα…». Πλήθος 
λοιπόν ερωτημάτων αναφύονται 
που αν δεν απαντηθούν τώρα θα 
μας στοιχίσουν ακριβά στο μέλλον, 
όπως: Άν δεν γνωρίζει η Δημοτική 
Αρχή γι’ αυτά τότε ποιός; Από μόνη 
της η ΡΑΕ αποφασίζει και αδειοδο-
τεί; Ποιός θέτει τους Περιβαλλοντι-
κούς Όρους; κ.ο.κ. 

Μέσα Φεβρουαρίου 2011 
ανακοινώθηκε η αδειοδότηση για 
άλλα 5 Υ/Η και 5 Αιολικά. Τα Υ/Η: 
στο Ξερόρεμα, στο ρέμα Παλαιο-
χωρίου & στο Κρικελλοπόταμο της 
Δομνίστας, στο Μετόχι της Φρα-
γκίστας και ένα στη θέση «Λογγές» 
της Μαυρομμάτας, ισχύος 314 KW. 
Τα Αιολικά στις θέσεις: Κορυφή, 
Καρανικόλας, Γενίτσαρος, Τσούκα 
Σάκκα και Κοκκινόλακκες όλα στο 
Δήμο Αγράφων. 

Εν τω μεταξύ στο Μοναστη-
ράκι Αγράφων έγινε το καλοκαίρι 
(20.8.10) αυτοψία στην υδροληψία 
του Υ/Η έργου της εταιρείας «Υδρο-
ηλεκτρική Α.Ε.» από κλιμάκιο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και της 
Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλο-
ντος και της Δ/νσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών της Νομαρχίας Ευρυτανίας, 
ύστερα από αίτημα του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου του Μοναστηρακί-
ου, επειδή υπήρχαν διαμαρτυρίες 
συγχωριανών τους ότι δεν έμενε 
η αναγκαία ποσότητα νερού έξω 
από το έργο υδροληψίας για τη δι-

ατήρηση του οικοσυστήματος του 
ποταμού όπως προβλέπει η υπο-
γραφείσα σύμβαση.

Το κλιμάκιο όχι μόνο βρήκε 
αυτές τις παραβάσεις και τις επι-
βεβαίωσε αλλά επέβαλλε και χρη-
ματικό πρόστιμο στην εταιρεία. 
Υπενθυμίζουμε πως οι Μοναστη-
ρακιώτες μέσω του Συλλόγου τους 
έκαναν προσφυγή στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας (ΣτΕ), να ακυρωθεί 
η απόφαση αδειοδότησης και να 
σταματήσει η λειτουργία του Υ/Η 
αυτού έργου, η οποία έχει πάρει 
όμως 3 αναβολές (2.6.09 / 10.3.10 
/ 12.1.11) κι ακόμα δεν έχει εκδικα-
σθεί. 

Τα ίδια έγιναν και όταν άρχισαν 
οι εταιρείες να σκάβουν για το Υ/Η 
στον Πετριλιώτη. Οι Σύλλογοι του 
Λεοντίτου και των άλλων γύρω 
χωριών της Αργιθέας αντέδρασαν 
δυναμικά προσφεύγοντας στο ΣτΕ 
και σταματώντας τα έργα. Όπως και 
σε μας έτσι κι εκεί προσπάθησαν 
να διχάσουν τις τοπικές κοινωνίες 
τάζοντας «τζάμπα ρεύμα» αλλά 
εκείνοι τά ’ψαξαν κι αποδείχτηκαν 
όλα ψεύτικες υποσχέσεις…

Ας μην επαναλάβουμε (λόγω 
έλλειψης χώρου) τις αντιδράσεις 
των τοπικών κοινωνιών και την μα-
ταίωση εντέλει των σχεδιαζόμενων 
Υ/Η πρίν λίγα χρόνια στο ρέμα της 
Καρύτσας, στο Φουρνιώτη κάτω 
απ’ τη Βράχα και τον Κλειτσό, στη 
Χρύσω κ.ά. 

Όλοι λένε πως οι εταιρείες όπου 
δεν συναντούν αντιδράσεις απ’ 
τις Τοπικές Κοινωνίες στήνουν σε 
χρόνο ρεκόρ τα Υ/Η για να πάρουν 
τις επιδοτήσεις, όπου συναντούν 
όμως αντιδράσεις απ’ τις Τοπικές 
Κοινωνίες «φρενάρουν». Αν λοιπόν 
θέλουμε το άγριας ομορφιάς φυ-
σικό μας περιβάλλον να γλυτώσει 
πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε 
γι’ αυτό. (Είναι απολύτως βέβαιο 
πως κάποιοι το ’χουν βάλει στο 
μάτι). Αλλιώς σε λίγο όλα θα γίνουν 
«σάρα» και «κρανίου τόπος»!

Για να μην βιαστούν κάποιοι 
να μας πουν αντιδραστικούς, πρό-
ταση για την υγιή ανάπτυξη του 
τόπου μας έχουμε: Ευπρόσδεκτος 
είναι (άγαλμα στην πλατεία θα του 
στήσουμε) ο σοβαρός και ειλικρι-
νής επιχειρηματίας που θα φέρει 
και θα επενδύσει κεφάλαια στο 
χωριό μας, χτίζοντας έναν παρα-
δοσιακό Ξενώνα πολλών δωμα-
τίων, όπου θα εξυπηρετούνται 
επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα, 
απολαμβάνοντας την ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους περιοχή μας και 
τα μνημεία της. 

Πρωτοβουλία Πολιτών 

Έτσι στήνουν οι εταιρείες τις υποδομές των Υδροηλεκτρικών… 

Ιστορικό της τοποθεσίας  
«Τουρκόμνημα» 

Το τοπωνύμιο «Τουρκόμνημα», στην είσοδο του χωριού μας, 
συνδέεται με το επώνυμο Ζήσης και οι διηγήσεις αναφέρουν 
τα εξής: 

Πέρασε από τη Σπινάσα κάποτε τούρκικο στρατιωτικό από-
σπασμα και άφησε εδώ έναν άρρωστο τούρκο, με την εντολή να 
τον περιποιηθούν οι κάτοικοι του χωριού και να πηγαίνει κάποιος, 
δυο φορές την εβδομάδα στην Καστανιά, όπου ήταν στρατιωτικό 
τουρκικό φυλάκιο, να αναφέρει την πορεία της υγεία του. 

Όταν ήρθε η σειρά του Ζήση Διαμαντή (Τσιτσκάου) να ξενυ-
χτίσει, μαζί με άλλους χωριανούς, τον Ιμπραήμ (έτσι λέγονταν ο 
τούρκος), πήρε ένα ποταμολίθι, που είχαν στο σπίτι να τρίβουν 
το αλάτι, που δεν είχε αιχμές, για να μην προκαλεί εκχυμώσεις 
και τον χτύπησε με αυτό στο ριζαύτι. Ένας Κατσιούλης που πα-
ρευρίσκονταν εκεί του είπε: «Τι έκανες βρέ Ζήση, το έκαψες το 
χωριό!». Και ο Τσιτσκάος του απάντησε: «Εσύ να πάς ταχιά στην 
Καστανιά να πείς πως ο Ιμπραήμ πέθανε και μη σε νοιάζει». Πήρε 
και σαβάνωσε το νεκρό και του έδεσε και το κεφάλι με ένα πανί 
που φαίνονταν μόνο το πρόσωπό του. 

Όταν ήρθαν οι Τούρκοι από την Καστανιά, ο καπετάνιος πρό-
σταξε να τον λύσουν. Ο Τσιτσκάος είχε, εν τω μεταξύ, τρίψει τα 
μάτια του με κρεμμύδια και έτρεχαν τα δάκρυα βρύση. Έπεσε λοι-
πόν με αναφιλητά επάνω στο νεκρό και φώναζε: «Μήν τον λύτε 
καπετάνιε, τον λυπάμαι τον Ιμπραήμ». «Μήν τον λύτε, τον λυ-
πάται το Ζήσο, τον Ιμπραήμ» είπε και ο τούρκος καπετάνιος και 
ευτυχώς δεν τον έλυσαν. 

Πήγαν μετά και τον έθαψαν εκεί που υπάρχει σήμερα το το-
πωνύμιο «Τουρκόμνημα». 

Και μια και γίνεται λόγος για τον θρυλικό Τσιτσκάο, θα σας 
αναφέρω ένα ακόμα τερτίπι. Πήγαινε στα καμποχώρια της Θεσ-
σαλίας και την ημέρα έκανε πως τρόμαζε στη θέα των βουβαλιών. 
Το βράδυ όμως, με ένα πριονάκι που είχε στον τροβά του, έκοβε 
τον ξύλινο σύρτη στο σταύλο, έπαιρνε το βουβάλι και ξημέρωνε 
στη Σπινάσα. Το έσφαζε και το αλάτιζε στην κάδη.

Αυτά και τόσα άλλα τερτίπια του Τσιτσκάου ήξερε ο καλο-
κάγαθος γέροντας Πάνος Γεροκώστας, όταν ήμασταν μικροί και 
παίζαμε με τα νερά, στα κανάλια στα «Σκλήθρα», όπου ήθελε να 
ποτίσει τα γελάδια του και έβαζε τις φωνές: «παλιοτσιτσκαδάο απ’ 
θα γέν’ ς εσύ Ραϊάς». ΠαΠα-Σεραφείμ ΖήΣήΣ 

Περί της τοποθεσίας  
«Στ’ Παπαμιχάλη» 

Στην καλή εφημερίδα «Ζωγλοπίτικα Χρονικά» (φύλλο 76, Δε-
κέμβριος 2010, σελίδα 8), του γειτονικού μας χωριού της Ρα-
χούλας, διαβάσαμε τα παρακάτω σε σχετικό με τοποθεσίες κεί-

μενο. Τα αναδημοσιεύουμε όπως ακριβώς γράφτηκαν.
● Στ’ Παπαμιχάλη: Η κορυφογραμμή στα σύνορα του δάσους 

Ραχούλας με το δάσος Κουτσούρου – Μπούμπουλη. Την περιοχή δι-
εκδικούσε ο Μπούμπουλης και έστειλε κατοίκους του Σαρανταπόρου 
να την καταλάβουν. Οι Ραχουλιώτες (σ.σ. αναφέρονται 5 ονόματα 
μαζί με φωτογραφία εποχής τους), κυνήγησαν τους απεσταλμένους 
του Μπούμπουλη πυροβολώντας εναντίον τους. Οι Σαρανταπορίσιοι 
υποχώρησαν και μπήκαν στη δική τους περιοχή. Απόσπασμα Χωρο-
φυλακής όμως συνέλαβε τους παραπάνω (5) Ραχουλιώτες και τους 
οδήγησε στο Καρπενήσι, όπου έγινε δίκη και καταδικάστηκαν σε έξι 
(6) μήνες φυλακή. Μάρτυρας κατηγορίας ήταν κάποιος Ραχουλιώτης 
(ονόματα δε λέμε). 

ΣήΜΕΙΩΣή ΣυΝΤΑΚΤΙΚήΣ ΕΠΙΤρΟΠήΣ: Το ιστορικό 
αυτό γεγονός είναι η δεύτερη φορά που δημοσιεύεται στην προανα-
φερόμενη εφημερίδα τα τελευταία 2 χρόνια. Το αναδημοσιεύουμε για 
ένα λόγο: Να το διαβάσουν όλοι οι ηλικιωμένοι χωριανοί μας και να 
εκφέρουν άποψη περί αυτού γιατί κάπως αλλιώς μας τα διηγούνταν 
οι γεροντότεροι αυτά… Παραπλανήθηκαν άραγε τόσο πολύ οι υπη-
ρεσίες του τότε Κράτους και τιμώρησαν με 6 μήνες φυλακή αθώους 
ανθρώπους; Είναι αλήθεια ή ψέματα πως ( μεταξύ 1830 – 1880) οι 
πρόγονοί μας Σπινασιώτες, επέτρεπαν (λόγω μεγαλοψυχίας και εθνι-
κής αλληλεγγύης) στους υπό τουρκική κατοχή ακόμα τότε γείτονες 
Μαστρογιαννίτες (Αμάραντος) και Ζωγλοπίτες (Ραχούλα), να καλλι-
εργούν χωράφια στον δικό μας από εδώ τόπο της ελεύθερης τότε Ελ-
λάδας, με τον όρο όμως μόλις ελευθερωθούν το 1881 να επιστρέψουν 
πάλι πίσω απ’ τη ράχη, στα χωριά τους; 

Όχι στα Υ/Η και τις Ανεμογεννήτριες
Ναί στους Ξενώνες και τον Οικοτουρισμό 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Επειδή το απόθεμα της τράπεζας αί-
ματος του Συνδέσμου, σε Αθήνα και 
Καρδίτσα, τείνει, ελλείψει εθελοντών 

αιμοδοτών, ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΙ, γι’ αυτό παρα-
καλούμε εκείνους που έχουν εξυπηρετηθεί 
κατά το παρελθόν και δεν έχουν αντικατα-
στήσει τις φιάλες, ας τις αντικαταστήσουν. 
Άλλωστε είναι οι μόνοι που γνωρίζουν καλύ-
τερα απ’ όλους μας τι θα πει να έχεις αίμα τη 
στιγμή που το χρειάζεσαι. 

Όσοι μένουν στην περιοχή της Αττικής 
και θέλουν να προσφέρουν αίμα, ας προσέλ-
θουν για αιμοληψία το Σάββατο, 2/4/2011 
ή 9/4/2011, στο ΑρΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 
Οι διαμένοντες στην Καρδίτσα μπορούν να 

δώσουν αίμα στο Νοσοκομείο της πόλης, 
κατόπιν συνεννοήσεως με το αιματολογικό 
τμήμα.

Θα ήταν παράληψη εάν δεν ευχαριστού-
σαμε το προσωπικό του αιματολογικού τμή-
ματος των δύο Νοσοκομείων για την υπο-
δειγματική και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση, 
την ανθρώπινη συμπεριφορά, το ενδιαφέ-
ρον και το υψηλό φρόνιμα που το διακατέχει 
στην εκτέλεση του καθήκοντος. Το ευχαρι-
στούμε και πάλι θερμά. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακα-
λούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο για θέ-
ματα αιμοδοσίας του Συνδέσμου, κ. Δ. Γιαν-
νουσά τηλ. 6976459443. 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ  
ΣΑρΑΝΤΑΠΟρΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑρΑΝΤΑΠΟρΟΥ

Ο Σύνδεσμος φέτος διοργάνωσε, για τους απόδημους και φίλους 
του Συνδέσμου, μεσημβρινή συνεστίαση την Κυριακή, 30/1/2011, 
σε ταβέρνα της Παιανίας Αττικής. 
Στη συνεστίαση παρευρέθηκαν αρκετοί απόδημοι. Ξεχάσαμε για 
αρκετές ώρες τα τρέχοντα προβλήματα, ανταλλάξαμε ευχές και 
προβληματισμούς, θυμηθήκαμε τα παλαιά, συζητήσαμε τα νέα και 
φύγαμε με ένα πλατύ χαμόγελο.
Μακάρι να μπορούσαν να ζήσουν αυτές τις ευχάριστες στιγμές πε-
ρισσότεροι χωριανοί μας. Ευχόμαστε του χρόνου οι συνθήκες να 
είναι καλύτερες και η συμμετοχή των αποδήμων μεγαλύτερη. 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ



 ΟρΙΖΟΝΤΙΑ: 
1)Επώνυμο κατοίκου Νεράϊδας.
2α)Είναι η πορεία στα βουνά μας.
β) Μισό… ρήμα. 
3α)Τμήμα Οδικών Τροχαίων Ατυχη-
μάτων.
β) Σεραφείμ Ηλία Τσιτσιμπής. 
4α) Επώνυμο κατοίκου Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου. 
β) Πρόθεση. 
5α) Λουλούδια (καθαρ.).
β) Διάσημο ποτό της Κρήτης 
(αντίστρ.).
6) Έτσι… κοιμάται ο πεθαμένος 
(αντίστρ.).
7α) Μέρος του αλετριού (πληθ.). 
β) Επώνυμο κατοίκου Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου (αντίστρ.). 
8) Οικισμός μας με διάσημο Καθηγη-
τή Ιατρικής. 
9α) Περίφημος βιολιστής της Νερά-
ϊδας (αρχ.)
β) Ασφάλεια Στρατού. 
γ) Αρχίζει ο συγχωριανός μας Νά-
πας. 
10) Επώνυμο κατοίκου Νεράϊδας. 

ΚΑΘΕΤΑ: 
1) Επώνυμο κατοίκου Νεράϊδας. 
2α) Δεν συμπάσχουν, δεν πονούν 
(αντίστρ. πληθ.). 
β) Αυγέρης με κοπάδι πρόβατα στο 
Μεγαλάκκο (αιτ.). 

3α) Εορτή αγιασμού των υδάτων. 
β) Αίας χωρίς… ουρά. 
4α) Επιφώνημα ανακούφισης. 
β) Λάμπρος Αλεξάνδρου Πλατσιού-
ρης. 
5α) Αννέτα Ντερέκα (αντίστρ.). 
β) Οικονομική Νομισματική Ένωση. 
γ) Προβάλλει τουριστικά την πατρίδα 
μας. 
6α) Αγγλικό… αλάτι (αντίστρ.). 
β) Δεν είπε ο Ιωάννης Μεταξάς 
(αντίστρ.). 

7α) Ένας από τους δύο μόνιμους κα-
τοίκους στα Κουκέϊκα (αρχ.). 
β) Είναι η καλύτερη φροντίδα για το 
σώμα μας (αντίστρ.). 
8) Είναι καλές (αντίστρ.). 
9α) Είναι η κατάκοιτη (αντίστρ.).
β) Ξενική άρνηση. 
10) Επώνυμο κατοίκου Νεράϊδας και 
Μεγαλάκκου (αντίστρ.). 
ή λύΣή Στο εΠομενο τεύχοΣ μαΣ. 

Γιάννης Δ. Δημος 
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Ενισχύσεις για Εφημερίδα
Α/Α   Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.) ...........................................ΕΥρΩ
1 Αργυρίου Αργύριος Ιατρός (1076) ................................................50
2 Αυγέρης Γεώργιος του Αντων. (734) .............................................10
3 Βάρσος Ηλίας (1536) ..........................................................................20
4 Γάκη Σωτηρία (Λογαρ. Τράπεζ.) .....................................................20
5 Γιαννουσά - Λιάπη Στέλλα (Λογ. Τράπεζ.) ...................................10
6 Καλλές Βασίλειος (Λογαρ. Τράπεζ.) ..............................................20
7 Καλλές Ηλίας (732) ..............................................................................20
8 Καραμέτος Δημήτριος - Επίτ. Πρ. Εφετών (733) .......................50
9 Κατσούλη Κατίνα του Λάμπρου (1372) .......................................20
10 Κατσούλη - Μυτάρου Βασιλική (1371) .........................................30
11 Καφαντάρης Ευάγγελος (1027) ......................................................10
12 Κούκος Σπύρος του Γεω. (993) ........................................................20
13 Μαργαρίτη Δάφνη (Λογαρ. Τράπεζ.) ............................................30
14 Μαργαρίτη - Ιωαννίδη Ελένη (1370) ............................................10
15 Μαργαρίτη Σωτηρία του Τρύφ. (1369) ........................................10
16 Μαργαριτόπουλος Αριστόδημος (1535) ....................................20
17 Μονάντερος Τρύφων του Γεω. (1533) ..........................................50
18 Παπανικολάου Δημήτριος από ΚΕΠΥΟ (1291)..........................20
19 Πλατσιούρη Ευαγγελία του Γεω. (992) .........................................50
20 Σπανός Γεώργιος του Ευαγγ. (830) ................................................50
21 Σπανού - Γρόσου Στέλλα του Ευαγγ. (831) .................................20
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 Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Χωματουργικές εργασίες 
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός 
Μάντρα στα Σαραντάπορα 

Υλικά πάράδιδοντάι άΥθηΜερον 

επίσης αναλαμβάνουμε: καθαρισμούς και διαμορφώσεις οικοπέδων και 
χωραφιών, περιφράξεις, διανοίξεις δρόμων κ.λ.π. 

τηλ.: 2441 0 94527
κιν.: 697 332 4119 Κώστας  κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης 

λοΓιΣτικά - ΦορολοΓικά 
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου 

άθήνα - ηλιούπολη  τηλ.: 210 9621997 / κιν.: 694 8079798 

• Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου

ΤΟ ΣΤΑυρΟΛΕΞΟ ΤΟυ ΧΩρΙΟυ ΜΑΣ 

 Χιόνια του χειμώνα 2010 - 2011 

Φέτος το χειμώνα μετά από πολλά χρόνια έριξε επιτέ-
λους χιόνι και το κράτησε αρκετές μέρες λιώνοντάς το 
σιγά-σιγά. Από 25 Γενάρη μέχρι μέσα Μάρτη (με ένα 

διάλειμμα 5 ημερών από 25 Φλεβάρη έως 2 Μάρτη), ο γενέ-
θλιος τόπος μας ήταν ντυμένος στα λευκά. Με εξαίρεση τις 2 
καταστροφικές βροχές του φθινοπώρου, γενικά ήταν ένας απ’ 
τους καλούς χειμώνες ο φετινός. Αναλυτικά το πότε έπεσαν τα 
χιόνια: 

 Παρασκευή 29.10.10: Άσπρισαν για πρώτη φορά φέτος 
οι γύρω κορφές.

 Τετάρτη 24.11.10: Άσπρισαν πάλι τα σπανά μετά από 
σχεδόν 1 μήνα. 

 Δευτέρα 13.12.10: Το πρώτο για φέτος χιόνι μέσα στο 
χωριό 5 πόντους. 

 Πέμπτη 16.12.10: Ξημέρωσαν 20 πόντοι χιόνι αλλά σε 3 
μέρες τόλιωσε. 

 Τρίτη 25.1.11: Άρχισε να χιονίζει έριξε 15 πόντους μέχρι 
το βράδυ. 

 Κυριακή 30.1.11: Έφτασε του 20 πόντους συνολικά.
 Τρίτη 1.2.11: Έφτασε του 30 πόντους χιόνι.
 Πέμπτη 3.2.11: Έφτασε τους 40 πόντους
 Παρασκευή 4.2.11: Έφτασε τους 80 πόντους και σταμά-

τησε. Ήταν όλα λευκά μέχρι 25.2.11 που άρχισε να λιώνει περί 
τον Αη-Δημήτρη αλλά μόνο για 5 μέρες.

 Τετάρτη 2.3.11: Έπιασε πάλι χιόνι μέχρι μεσημέρι έριξε 
5 πόντους. Διακοπή ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητά από 12 τη νύχτα μέχρι 
την Πέμπτη το μεσημέρι, για 12 ώρες.

 Πέμπτη 3.3.11: Έφτασε τους 30 πόντους και σταμάτησε. 
 Καθαρή Δευτέρα 7.3.11: Έπιασε πάλι χιόνι μέχρι το βρά-

δυ έριξε 30 πόντους φρέσκο. 
 Τρίτη 8.3.11: Μέχρι το μεσημέρι έφτασε συνολικά τους 

60 πόντους και σταμάτησε. Ενώ όλα τα προηγούμενα ήταν 
«ήσυχα» αυτό το τελευταίο ήταν με δυνατό αέρα και χιονο-
στοιβάσματα. 

 Αυτά και του χρόνου νάμαστε καλά. 

e-mail που λάβαμε 
 ● Στις 14.1.2011 δημοσιεύτηκε στη σελίδα 

8 την Καρδιτσιώτικης εφημερίδας «Πρωϊνός 
Τύπος» κείμενο σχετικό με την Ι. Μ. Μετα-
μορφώσεως Σωτήρος Βραγκιανών (Αργιθέας) 
Καρδίτσας, του Θεολόγου-Φιλολόγου Θανάση 
Κούτσικου, όπου στη λέξη «εκ Σπινάσας» της 
επιγραφής έλειπε το Σ και γραφόταν «Πινάσας». 
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Σύλλογο Βρα-
γκιανιτών μας απάντησαν με το εξής e-mail: 

 Σας αποστέλλουμε ολόκληρη την επιγρα-

φή που αναζητάτε και βεβαίως έχετε δίκιο γιατί 
υπάρχει τυπογραφικό λάθος.

 «ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΙΕΡΟΣ ΚΑΙ 
ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 
ΑΓ. ΡΑΔΟΒΙΣΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΗΓΟΥΜΕΝΕΥΟΝΤΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΧΕΙρΟΣ ΙΣΤΟρήΘή ΘΕΟΔΩρΟυ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟυ ΑΔΕΛφΩΝ ΕΚ ΚΩΜήΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ 1797 
ΜΑΓΙΟυ ΚΕ».

 Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Βραγκια-
νιτών και μέσω της εφημερίδας μας, που με τόση 
προθυμία μας έστειλε ολόκληρη την επιγραφή, 
για την αποκατάσταση της αλήθειας. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Καρδιτσιώτικων 
εφημερίδων, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, 

ο Δήμαρχός μας κ. Κώστας Παπαλός είχε συνάντηση 
στο Δημαρχείο Καρδίτσας με τους Προέδρους όλων 
των Τ. Κ. του Καλλικρατικού Δήμου μας Καρδίτσας. 
Στη συνάντηση τους ενημέρωσε για τις αρμοδιότητές 
τους οι οποίες είναι οι εξής όπως δημοσιεύτηκαν: 

 
1. Να μεριμνούν για την καλή κατάσταση του δι-

κτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της Το-
πικής Κοινότητας (Τ. Κ.), εποπτεύοντας τις εργασίες 
συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρε-
σία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα 
όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο 
χρόνος που έγιναν αυτές. 

 2. Να μεριμνούν για την καθαριότητα των κοινο-
χρήστων χώρων και να συνεργάζονται με την αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής. 

 3. Να λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αποκατά-
σταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις να αναθέτουν την εκτέλεση των εργασιών αποκατά-
στασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέ-
ρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος 
για την επαρκή υδροδότηση της Τ. Κ., ενημερώνοντας 
εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. 

 4. Να μεριμνούν για την αποκατάσταση ζημιών 
και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φω-
τισμού και να συνεργάζονται γι’ αυτό με την αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου. 

 5. Να μεριμνούν για την καλή κατάσταση και την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και 
να συνεργάζονται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παι-
δικών χαρών του δήμου. 

 6. Να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία, τη συ-
ντήρηση και την ευταξία των Κοιμητηρίων της Τ. Κ., 
να προεγκρίνουν την κατασκευή οικογενειακών τάφων 
και λοιπών ταφικών μνημείων και να εκδίδουν τις άδειες 
ταφής και αποκομιδής οστών. 

 7. Να καταγράφουν τα μέσα και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνοι της ομάδας 
πυρασφάλειας της Τ. Κ. Για την κατάρτιση του σχεδίου 
πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών 
συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ 
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκα-
γιών ή φυσικών καταστροφών τίθενται στη διάθεση των 
αρμοδίων αρχών. 

 8. Να είναι υπεύθυνοι για την προστασία της δημο-
τικής περιουσίας στα όρια της Τ. Κ. και έχουν καθήκον 
να αναφέρουν αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο ζημιές ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δι-
καιωμάτων του δήμου. 

 9. Να εισηγούνται στο Τοπικό Συμβούλιο θέματα 
της αρμοδιότητάς τους και να εκτελούν τις αποφάσεις 
του Τοπικού Συμβουλίου. 

 10. Να ενεργούν πληρωμές από την πάγια προκα-
ταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις. 

 11. Να συνεργάζονται με τον αρμόδιο κατά τόπον 
αντιδήμαρχο για την επίλυση των προβλημάτων της Τ. 
Κ. 

 12. Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέματα που 
αφορούν την Τ. Κ. τους. 

 13. Να καλούν τους κατοίκους και τους φορείς, 
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε Συνέλευση, σε συ-
νεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.

 ● Τέλος ο κ. Δήμαρχος ζητώντας τη στενή συνεργα-
σία των Προέδρων τόνισε πως: «Πρόθεση της Δημοτικής 
Αρχής είναι να συνεργαστεί στενά με τους Προέδρους 
και τα Συμβούλια των Τ. Κ. για τον προγραμματισμό και 
την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων 
ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα τοπικά προβλή-
ματα. Επιδιώκουμε οι τοπικές κοινωνίες να έχουν ρόλο 
και δυνατή φωνή. Οι Πρόεδροι έχουν το θεσμικό ρόλο 
να μεταφέρουν τα αιτήματα, τις ανάγκες και τα προ-
βλήματα των Τ. Κ. στα αρμόδια όργανα του Δήμου. Σας 
βλέπουμε όλους ως συνεργάτες και συμπαραστάτες στην 
προσπάθειά μας για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου 
Καρδίτσας. Ο αγώνας είναι κοινός και σ’ αυτή την προ-
σπάθεια δεν περισσεύει κανείς».

 Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 
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Ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών με έπιπλα Κήπου & Βεράντας είναι οι χω-
ριανοί μας αδελφοί Μπέλλου (παιδιά του αείμνηστου Αντώνη Μπέλλου) δηλ. ο 
Γιάννης, ο Κώστας, ο Λάμπρος και ο Χρήστος. 

Νεραϊδιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
 Αντιδήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας 

 Την εποπτεία όλων των Κοιμητηρί-
ων του Δήμου Αθηναίων (Α’ Β’ Γ’) ανέθε-
σε στον χωριανό μας Δημοτικό Σύμβου-
λο Νίκο Κόκκινο, ο Δήμαρχος Αθήνας Γ. 
Καμίνης, ορίζοντάς τον και Αντιδήμαρ-
χο Πολεοδομίας, στις δημαιρεσίες που 
έγιναν αρχές του έτους. 

 Να επανορθώσουμε με την ευκαι-
ρία κάτι που εκ παραδρομής γράφτηκε 
λάθος στο προηγούμενο φύλλο: Ο Νίκος είχε εκλεγεί και την 
προηγούμενη τετραετία με το ψηφοδέλτιο του Κ. Σκανδαλί-
δη, Διαμερισματικός Σύμβουλος και ήταν μάλιστα Αντιπρόε-
δρος του 3ου Διαμερίσματος της Αθήνας. 

 Χίλια μπράβο για άλλη μια φορά στον αγαπητό χωριανό 
μας Νίκο με τις ευχές μας για καλή επιτυχία στο έργο που του 
ανατέθηκε. 

Δελτίο Τύπου που δημο-
σιεύτηκε σε όλες της 

Καρδιτσιώτικες εφημερίδες, 
την Τετάρτη 22.12.2010, μας 
ενημέρωνε πως περατώθηκε 
η ασφαλτόστρωση του ενα-
πομείναντος κομματιού δρό-
μου μεταξύ Ανθηρού Καρο-
πλεσίου και Σάϊκας Αγράφων 
(νομού Ευρυτανίας). Μεταξύ 
άλλων αναφέρονταν και τα 
εξής: 

 Για το οδικό αυτό τμήμα συ-
νολικού μήκους πέντε (5) χιλιο-
μέτρων διατέθηκαν 400.000 €, 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε δύο φάσεις 
(150.000 και 250.000 €). Η οδική 
σύνδεση πέρα των ωφελειών για 
τους δύο Δήμους και Νομούς, 
αναβαθμίζει τον οικισμό της Σά-

ϊκας με εύκολη πρόσβαση προς 
το ιστορικό Μοναστήρι της και 
τους χιλιάδες επισκέπτες του 
Δασικού Χωριού «Δρυάδες». 

 Στη συνέχεια ο (τότε) Δή-
μαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλας 
εκφράζοντας την ικανοποίη-
σή του για την περάτωση του 
δρόμου ευχαριστούσε τους: 
Τον πρώην Υπουργό ΠΕΧΩ-
ΔΕ κ. Γ. Σουφλιά και τον Δ/ντή 
του Γραφείου του κ. Κωτούλα 
για τις χρηματοδοτήσεις. Τον 
(τότε) Δήμαρχο Αγράφων κ. Χρ. 
Μπούρα για την από κοινού δι-
εκδίκηση της χρηματοδότησης 
του έργου και τον κ. Νίκο Χόντο. 
Επίσης τον (τότε) Νομάρχη Καρ-
δίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο, την 
Δ.Τ.Υ. της Νομαρχίας Καρδίτσας 

και την ΤΥΔΚ για τα διαδικαστικά 
εκτέλεσης του έργου (σύνταξη 
μελετών, δημοπράτηση, επίβλε-
ψη) καθώς και τους εργολήπτες: 
τον αείμνηστο Λ. Καβάλο και κ. 
Μπριάνα. 

 Όπως μάθαμε από αν-
θρώπους που χρησιμοποιούν 
αυτό το δρόμο, το τμήμα αυτό 
ασφαλτοστρώθηκε τον Οκτώ-
βριο 2010 και είναι κομμάτι 
μήκους 2,5 χλμ περίπου ενώ το 
υπόλοιπο κομμάτι του τμήμα-
τος μήκους 2,5 χλμ είχε ασφαλ-
τοστρωθεί τον Οκτώβριο του 
2008. Ένα μεγάλο μπράβο κι 
από εμάς σ’ όλους που βοήθη-
σαν να ασφαλτοστρωθεί κι αυ-
τός ο δρόμος.

Αρχές Φεβρουαρίου 2011 
συνέβη στην περιοχή της 

Αργιθέας το παρακάτω περι-
στατικό για το οποίο έγραψε 
κείμενο ο Μενέλαος Παπα-
δημητρίου και δημοσιεύτηκε 
σε Blogs και εφημερίδες του 
τόπου μας. Στο κείμενο με 
αφορμή το γεγονός τονίζο-
νταν η ελλιπής αστυνόμευση 
των ορεινών χωριών. Εμείς θα 
αναφέρουμε μόνο το γεγονός 
για να έχουμε το νού μας και 
να μην εφησυχάζουμε… 

 Τρείς αλλοδαποί χθές 
(1.2.11) το βράδυ διήλθαν την 

κεντρική πλατεία του Ανθηρού 
επί οχήματος άνευ αριθμού και 
με κατεύθυνση προς Λαγκάδι – 
Μεταμόρφωση. Έχοντες οι Αν-
θηριώτες πληροφορία για την 
διάρρηξη στα Βραγκιανά και 
αφαίρεση χρηματικού ποσού 
και βλέποντας το άνευ αριθμού 
όχημα έβαλαν νού και υποψία 
οπότε έφραξαν το δρόμο της 
επιστροφής των διαβατών και 
μετά από 1,30 ώρα περίπου τα 
μεσάνυχτα επιστρέφοντας οι 
αλλοδαποί έπεσαν στο μπλόκο 
τους και σε έρευνα που έγινε 
στο όχημα διαπιστώθηκε να 

έχουν φορτωμένα διάφορα οι-
κοδομικά και άλλα εργαλεία 
που είχαν αφαιρέσει από την 
οικία του Ξ. Κ. στη Μεταμόρ-
φωση. Οπότε και τους περιποι-
ήθηκαν δεόντως, παράλληλα 
ειδοποιώντας την Αστυνομία 
που ήρθε και τους συνέλαβε για 
την αυτόφωρη διαδικασία. Τους 
χρειάζονταν το «μπερτάκι» να 
το θυμούνται και να σκιάζονται 
όσοι σκέπτονται τέτοιες πράξεις 
ώστε να ξέρουν πως δεν θα μας 
κλέβουν και θα τη βγάζουν και 
καθαρή…

Θανατηφόρο δυστύχημα 
συνέβη στην τοποθεσία 

«Φτέρη» των Αγράφων με το 
πρώτο χιόνι που έπεσε φέ-
τος, την Κυριακή 12.12.2010 
το βράδυ προς Δευτέρα.

Δύο κυνηγοί απ’ την Καρ-
δίτσα βρέθηκαν την Κυριακή 
να κυνηγούν στα βουνά των 
Αγράφων. Το βράδυ (κι ενώ 
όλη μέρα είχε πολύ κρύο) 
παίρνοντας το δρόμο της επι-
στροφής έπιασε πυκνό χιόνι. Σ’ 
ένα δύσκολο σημείο του δρό-
μου, που είχε παγωμένο νερό, 

κάτω απ’ το χιόνι, το αυτοκί-
νητό τους γλίστρησε κι έπεσε 
σε νεροφάγωμα. Αποφάσισαν 
να προσπαθήσουν να το βγά-
λουν αλλά στην προσπάθειά 
τους το αυτοκίνητο έφυγε 
εντελώς έξω απ’ το δρόμο κι 
έπεσε στο γκρεμό που έχασκε 
από κάτω, όπως στο «Σταυ-
ρό». Ο συνοδηγός έφυγε έξω 
απ’ το αυτοκίνητο γιατί κατά 
τύχη άνοιξε η πόρτα του και 
ειδοποίησε με το κινητό του 
για βοήθεια. Όμως η Πυρο-
σβεστική, ΕΜΑΚ, Αστυνομία, 

Ασθενοφόρο, με τη χιονοθύ-
ελλα που επικρατούσε όλη 
νύχτα, έφτασαν (απ’ το Καρ-
πενήσι) εκεί τα ξημερώματα, 
απεγκλωβίζοντας τελικά τον 
νεκρό οδηγό το μεσημέρι και 
πηγαίνοντάς τον στο Νοσο-
κομείο Καρπενησίου. Νεκρός 
είναι ο 65χρονος Γιώργος Χρι-
στοδουλιάς (οδηγός του αυ-
τοκινήτου) και τραυματίας ο 
71χρονος Χρήστος Αντωνίου 
(συνοδηγός στο αυτοκίνητο). 
Πάντα να προσέχουμε πολύ 
στους δρόμους… 

Ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος   
Ανθηρό Καροπλεσίου – Σάϊκα Αγράφων 

 Αλωνίζουν οι διαρρήκτες στα ορεινά 
 Μπλόκο κατοίκων σε αλλοδαπούς 

 Θανατηφόρο δυστύχημα στη Φτέρη Αγράφων

Πρόσκοποι ήρθαν στο χωριό μας 

Ομάδα Προσκόπων (το 12ο Σύστημα Προσκόπων) από την 
Κέρκυρα ήρθαν το χειμώνα για λίγες μέρες στη Νεράϊ-
δα. Ήταν περίπου 7 παιδιά και έχοντας ως βάση τους το 

Δημοτικό Σχολείο μας όπου διανυκτέρευαν περιηγήθηκαν για 3 
μέρες, (από 3.1.11 έως 5.1.11), με πεζοπορία πολλά μονοπάτια 
της περιοχής μας φθάνοντας μέχρι το Καροπλέσι.

Στα τέλη Ιανουαρίου μας έστειλαν μια ευχαριστήρια επι-
στολή, στην οποία μεταξύ άλλων γράφουν: «…με την παρούσα 
επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα κάνατε 
για να μας εξασφαλίσετε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες δια-
μονής και φιλοξενίας στην περιοχή σας… σας παρακαλούμε να 
διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στην κα Μερόπη, στον Κώστα, 
την Ειρήνη και όλους τους κατοίκους της Νεράϊδας… κλείνου-
με με την ευχή κάποτε να μπορέσουμε να ξαναεπισκεφτούμε το 
ωραίο χωριό σας και να ξαναζήσουμε ανάλογες όμορφες στιγ-
μές… πολύ σύντομα θα έχουμε στη διάθεσή μας το επεξεργα-
σμένο οπτικοακουστικό υλικό της δράσης μας αυτής και θα σας 
αποστείλουμε ένα αντίγραφο…».

Τους ευχαριστούμε θερμά κι εμείς ελπίζοντας να τους ξανα-
δούμε στο χωριό μας γιατί ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τους 
μόνιμους κατοίκους στην καρδιά του χειμώνα. 

Νίκος Δ. Κόκκινος

Αναβλήθηκε το δικαστήριο 
για το Πλατανόρεμα

Η δίκη για το νερό στο Πλατανόρεμα, που είχε οριστεί για την 
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010, τελικά αναβλήθηκε γιατί ζήτησε 
αναβολή η πλευρά του γειτονικού μας χωριού Κλειτσός, του 

(πρώην) Δήμου Φουρνάς και νύν Καρπενησίου. Η επόμενη δικάσιμος 
ορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2012, πάλι στο Εφετείο Λαμίας. Το νερό 
αυτό βγαίνει στον δικό μας τόπο, αιωνίως εμείς ποτίζαμε με αυτό, είναι 
η μόνη λύση για το πρόβλημα της ύδρευσής μας και γιαυτό ο δικαστι-
κός αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και από τη νέα Δημοτική μας Αρχή 
Καρδίτσας μέχρι να δικαιωθούμε. 

Νέο Δ. Σ. στον Εξωραϊστικό  
Σύλλογο Βράχας «Η Μετα-
μόρφωση Του Σωτήρος» 

Πρόεδρος: Ηλίας Β. Ντζιώρας 
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαλιάσος 
Γραμματέας: Ιωάννης Γαλάνης 
Ταμίας: Αγγελική Σκοτίδα 
Βοηθός Ταμία: Μαρία Νικοβιώτη 
Μέλος: Ηλίας Αναγνώστου 
Μέλος: Θανάσης Χούπας 

Για την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλ-
λόγων ως Τακτική εκλέχθηκε η Αγγελι-

κή Σκοτίδα και Αναπληρωτής της ο Γεώρ-
γιος Σακκάς.
Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν στις 8-8-2010 
και η συγκρότηση σε σώμα πραγματοποι-
ήθηκε στις 20-8-2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Μας το έστειλαν 
από τον Σύλλογο του γειτονικού μας χω-
ριού στις 24-12-2010 και το δημοσιεύουμε 
τώρα ευχόμενοι ταυτοχρόνως Καλή επιτυ-
χία & δύναμη στο έργο τους. 

Ο ΠρΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕρΙΔΑΣ ΜΑΣ 
Παρακαλούμε θερμά, για ακόμα μια φορά, όποιος πήρε 
τον 1ο τόμο της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νε-
ράϊδας – Δολόπων» να τον επιστρέψει. Ο τόμος χάθηκε 
μέσα από το Κοινοτικό Γραφείο Νεράϊδας. Πρέπει να 
επιστραφεί.  Θερμή παράκληση όποιος πήρε τον τόμο 
να τον επιστρέψει αθόρυβα. 

Αρρώστια και στα πλατάνια 
Εκτός από τις καστανιές και τα έλατα, αρρώστια άρχισε 
τελευταία να πλήττει και τα πλατάνια. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων, η ασθένεια 
αυτή ονομάζεται «μεταχρωματικό έλκος», ήρθε στην Ελ-
λάδα το 2003 και είναι η πλέον καταστρεπτική ασθένεια 
των πλατάνων γιατί προσβάλλει μόνο το συγκεκριμένο 
δέντρο. Προκαλεί νέκρωση των κλαδιών και σταδιακά 
τα δέντρα ξεραίνονται. Τα νεαρά δέντρα «πεθαίνουν» 
μέσα σε δύο χρόνια, τα μεγαλύτερα σε ηλικία χρειάζο-
νται χρόνια για να… υποκύψουν στον παθογόνο μύκη-
τα. Το πιο εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός μαρα-
σμός ενός τμήματος του δέντρου και αυτό εμφανίζεται 
την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν η ανάγκη για νερό εί-
ναι μεγαλύτερη. Τα φύλλα κιτρινίζουν και μαραίνονται 
και σταδιακά νεκρώνουν ολόκληρα κλαδιά. 
Μέχρι  στιγμής  ο  ξενόφερτος  αυτός  μύκητας  έχει  εμ-
φανιστεί  περιστασιακά  στην  Πελοπόννησο  και  τελευ-
ταία  στην  Ήπειρο, με  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  να  
εντοπίζεται  στη  Θεσπρωτία.
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Στις θέσεις «Κρανού-
λες», & «Λογγές» [με-
ρικές μέρες (25.10.03) 

μετά την ασφαλτόστρωσή 
του (13.10.03)] και πρόσφα-
τα (εδώ κι 4 χρόνια) στη θέση 
«Γούρνες», της επαρχιακής 
οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας 
το οδόστρωμα έχει σοβαρό-
τατο πρόβλημα. Το γιατί έχει 
γραφεί εδώ αμέτρητες φορές 
και είναι γνωστό σε όλους. Το 
ζήτημα τώρα είναι να απο-
κατασταθούν οι ζημιές στα 
σημεία αυτά γιατί και στα 3 
σημεία υπάρχει σοβαρότατος 
κίνδυνος ατυχήματος. 

Στις «Κρανούλες» θέλει 
ασφαλτόστρωση η έτοιμη λίγων 
μέτρων παράκαμψη. Στις «Λογ-
γές» θέλει τοιχίο από κάτω για να 
αποκατασταθεί η δεύτερη λωρί-
δα. Στις «Γούρνες» θέλει εσωτε-
ρικά αποστραγγιστικές σωλήνες 
να φύγουν έξω τα υπόγεια νερά. 

Στις τοπικές εφημερίδες 
διαβάζουμε συνέχεια ότι δημο-
πρατούνται εργολαβίες για τη 
συντήρηση του οδικού δικτύου 
του νομού μας. Στην εργολαβία 
ποσού 1.071.000€ (16.4.2009) 
μεταξύ των διαφόρων τμημά-
των αναφέρονταν και το τμήμα 
Σαραντάπορα – Νεράϊδα. Όμως 
εργασίες στις θέσεις αυτές δεν 
είδαμε. Το φθινόπωρο του 2009 
διαβάσαμε για άλλες 2 εργολα-
βίες ποσού 900.000€ (δημοπρα-
σία 13.10.09 - για νότιο τμήμα 
νομού) και 800.000€ (20.10.09 – 
για υπόλοιπα τμήματα) αντίστοι-

χα. Η σύμβαση για την εργολαβία 
των 900.000 € υπογράφηκε στις 
25.4.10 και οι εργασίες (διαβά-
σαμε) θα ολοκληρωθούν σε 12 
μήνες (25.4.2011). 

Τα 3 επικίνδυνα αυτά σημεία 
έπρεπε ήδη να είχαν αποκατα-
σταθεί. Όλοι απαιτούμε να απο-
κατασταθούν το ταχύτερο. Επει-
γόντως. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Ο Νικολάκης, η Μερόπη και ο Ιατρός (Γενικής Ιατρι-
κής) Αργύρης Αργυρίου, από την Χρυσούπολη Κα-
βάλας που έκανε το αγροτικό του στη Νεράϊδα το 

1999 και έμεινε με τις καλύτερες εντυπώσεις λέγοντας ακόμα 
πως ήταν το καλύτερο χωριό που πέρασε. Μας επισκέφτηκε 
την Κυριακή 13.3.11 βγάζοντας και την αναμνηστική αυτή 
φωτογραφία έξω απ’ το καφενείο με φόντο το χιονισμένο το-
πίο. Θέλει να λαβαίνει και την Εφημερίδα μας. Τον ευχαρι-
στούμε, να είναι πάντα καλά. 

Πυρκαγιά σε εκκλησία της Ευρυτανίας 

Πυρκαγιά ξέσπασε στον Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας, στο χωριό Βε-
λωτά Ευρυτανίας (εκεί γεννήθηκε ο μακαρίτης Παύλος Μπα-
κογιάννης), την Κυριακή 16.1.2011 πρίν το μεσημέρι. Αμέσως 

κινητοποιήθηκαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού για την κατάσβεσή της 
καλώντας και την Πυροσβεστική που όμως έκανε περίπου μια ώρα να 
έρθει εκεί από το Καρπενήσι. Μέχρι να τη σβήσουν η φωτιά κατέκαψε 
σχεδόν 10 τ. μ. εκεί που ήταν ο γυναικονίτης. Ζημιές προκλήθηκαν σε 
ξύλινα δάπεδα και στις τοιχογραφίες. Πιθανολογείται ότι αιτία ήταν 
αναμμένο κερί επισκέπτη αφού στην εκκλησία εκείνη την Κυριακή 
δεν είχε γίνει Λειτουργία. 

Αναφέρουμε την είδηση για να μην εφησυχάζουμε, να προσέχου-
με πολύ τόσο από φωτιά όσο και άγνωστα άτομα ασκόπως περιφε-
ρόμενα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνουν κάποια ζημιά… 

To Νέο Οστεοφυλάκιο 
του χωριού μας, που 
βρίσκεται μέσα στον 

χώρο του Κοιμητηρίου, στον 
Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας, σχε-
δόν τελειοποιήθηκε αφού οι 
εργασίες τους προηγούμε-
νους μήνες προχώρησαν με 
γρήγορο ρυθμό. 

Έγιναν πολλές εργασίες αλλά 
οι κατασκευαστές τους δεν έχουν 
εξοφληθεί πλήρως. Χρωστάμε 
δυστυχώς ακόμα χρήματα για τις 
εργασίες αυτές. Γι’ αυτό η οικο-
νομική βοήθειά μας πρέπει να 
συνεχιστεί. Να δώσουμε όλοι ότι 
μπορούμε για να εξοφληθούν οι 
εργασίες που έχουν γίνει. Μένει 
εξάλλου να γίνει και η καλή δι-
αμόρφωση του εξωτερικού χώ-
ρου.

Το νέο Οστεοφυλάκιο του χω-
ριού μας κατά γενική ομολογία 
έχει γίνει ένα κτήριο κόσμημα, 

αντάξιο των προσδοκιών μας. 
Υπενθυμίζουμε ότι μπλόκ 

έχουν οι: Τρύφων Καστρίτσης, 
Βαγγέλης Θάνος και Μαρία Σπα-
νού. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει 
απόδειξη και όλες οι προσφορές 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
μας. Όποιος θέλει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το έργο 
(όπως ξανάπαμε) μπορεί να μάθει 

από τον Τρύφωνα Καστρίτση στο 
τηλ. 697 7250896.

Ενημερώνουμε ότι έχουμε 
προμηθευτεί αρκετά κουτιά για 
τη φύλαξη των οστών (ίδιου με-
γέθους) και όποιος χωριανός μας 
θέλει να κάνει χρήση αυτών να 
επικοινωνήσει μαζί μας στο προ-
αναφερόμενο τηλέφωνο. 

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας 

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας από την βορειοδυτική γωνία. 

Δυστυχώς η ερήμωση των 
χωριών είναι πλέον γεγονός 

Θέμα χρόνου είναι πλέον η τελεία ερήμωση των χωριών της ορει-
νής ζώνης. 

Άλλωστε για να υπάρξει αναστροφή του σημερινού αρνητικού 
κλίματος πρέπει να έλθουν τα πάνω – κάτω. Δηλαδή να φύγουν οι κά-
τοικοι από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να επιστρέψουν στη γή των 
πατέρων τους. 

Προς το παρόν όμως η κατάσταση δεν έχει καμία ευχάριστη πλευ-
ρά και τούτο γιατί οι ηλικιωμένοι σιγά – σιγά φεύγουν, κλείνοντας τον 
κύκλο της ζωής, ενώ όσοι νέοι απέμειναν στο χωριό, παραμένουν ως 
μονάδες, αφού δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. 

Άλλωστε είναι γνωστό πως καμιά κοπέλα δεν θέλει να παντρευτεί 
και να μείνει στο χωριό. Ακόμα και οι αλλοδαπές προτιμούν τις πόλεις. 

Οπότε οι νέοι των χωριών, αν πραγματικά αποζητούν τη δημιουρ-
γία οικογένειας πρέπει κι αυτοί να φύγουν. Δυστυχώς έτσι έχουν τα 
πράγματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχόλιο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Καρδιτσιώτικη εφημε-
ρίδα «Νέος Αγών». 

Λειτουργεί σωστά ο Βιολογικός στον «Άμπλα»; 

Ελέγχουν οι αρμόδιοι αν λει-
τουργεί σωστά ο Βιολογι-
κός Καθαρισμός του Σαρα-

νταπόρου; Αναγνώστες λένε πως 
έχουν δεί να υπερχειλίζουν ακα-
τέργαστα λύματα από τις εγκατα-
στάσεις στη θέση «Άμπλας». Μας 
έστειλαν μάλιστα και φωτογρα-
φία όπου δεν φαίνεται και τόσο 
καθαρός. Παρακαλούμε πολύ να 
γίνει έλεγχος και να υπάρξει υπεύ-
θυνη ενημέρωση περί αυτού. 

Τα προβληματικά σημεία «Κρανούλες», «Λογγές» & 
«Γούρνες»  της επαρχιακής οδού Καρδίτσα – Νεράϊδα 

Να απαλλαγούν τα ορεινά  
καφενεία μας από τον ΟΑΕΕ 

Τον τελευταίο καιρό και μετά την υποχρεωτική ένταξη και των 
παραδοσιακών καφενείων στο υποχρεωτικό καθεστώς που 
εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις της δραστηριότητας αυτής, 
κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα καφενεία στα μικρά χωριά 

(με λιγότερους από 500 κατοίκους) κυρίως στον ορεινό όγκο των 
Αγράφων και όχι μόνον. Τα καφενεία στα μικρά αυτά χωριά έχουν 
ελάχιστα έσοδα, οι περισσότεροι δε που τα διατηρούν είναι μεγά-
λης ηλικίας. Τα καφενεία σε αυτές τις μικρές κοινωνίες αποτελούν 
το μοναδικό μέρος συνάντησης των ελάχιστων κατοίκων και θεω-
ρούμε ότι απλά επιτελούν κοινωνικό έργο. Επειδή σαφώς η πρόθε-
σή Σας δεν είναι η απογύμνωση της ελληνικής υπαίθρου από κάθε 
μορφή ζωής και επειδή σίγουρα η φοροδιαφυγή δεν συντελείται 
από τους ιδιοκτήτες των μικρών αυτών καφενείων στα ορεινά χω-
ριά. Σας παρακαλούμε να απαλλάξετε από την υποχρεωτική υπα-
γωγή τους στο καθεστώς που ισχύει για τις λοιπές επιχειρήσεις του 
κλάδου αυτού ως και από την υποχρέωση ασφάλισης των ιδιοκτη-
τών των παραδοσιακών καφενείων στον ΟΑΕΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό είναι επιστολή, που έστειλε 
τέλη Φλεβάρη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας κ. 
Ψημμένος στον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου.
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Λόγω πληθώρας ύλης…

Λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσαν 
ούτε σ’ αυτό το τεύχος τα παρακάτω 
κείμενα με τους εξής τίτλους: 
1) Ποιοί κατοικούσαν στο χωριό μας 
πρίν 557 χρόνια. 
2) Συμβολαιογραφική Πράξη χωρια-
νών μας του 1836. 
3) Το Αρματωλίκι των Αγράφων. 
4) Αλώνια και βρύσες του χωριού μας. 
5) Ο Μέγδοβας (από τη Νευρόπολη 
στα Κρεμαστά).
6) Μέγα Γεφύρι – θρύλοι και διηγή-
σεις. 
7) Οι τρείς Ιεράρχες, οδοδείκτες ζωής. 
8) Μνήμες Αλήθειας (Η Επανάσταση 
του 1821). 
9) Έπος 1940 – Αντίσταση – Εμφύλιος. 
10) Ημερολόγιο (Μήνες – ιστορία ονό-
ματός τους). 
11) Πως φτάσαμε στην οικονομική 
κρίση. 
12) Πως θα βγούμε απ’ την κρίση. κ.ά. 

Επειδή δεν είμαστε ούτε «Βήμα» ούτε 
«Καθημερινή» και δυστυχώς έχουμε 
χώρο μόνον 16 σελίδων παρακαλού-
με πολύ στα κείμενά σας να είστε σύ-
ντομοι και αυτά να έχουν ως θέμα το 
χωριό μας. 

 Α. 1. Η συστηματική και ενδελεχής επιστημονική 
έρευνα καθώς και η τεκμηριωμένη ετυμολογι-
κή ανάλυση της λέξεως «Σπινάσα» και η οποία 
ετυμολογική ανάλυση, «ειρήσθω εν παρόδω», 
συνάδει απόλυτα και με την μορφολογία της 
τοποθεσίας του χωριού μας, απέδειξε, ότι η 
ορθή άποψη, ως προς την προέλευση της ονομα-
σίας του χωριού μας, «Σπινάσα», είναι, ότι η λέξη 
«Σπινάσα», είναι λέξη καθαρά Ελληνική και έλκει 
τις ρίζες της, στην Ομηρική περίοδο.
Συγκεκριμένα:
 Ετυμολογικά, ως σύνθετη λέξη, αποτελείται 
από το ομηρικό ρήμα «άσσα» που σημαίνει 
«έχω» - όπως θάλασσα, που θα πει, το νερό, που 
έχει αλάτι «άλας + άσα» - και από την λέξη «σπιν», 
που σημαίνει «στροφή», και «Σπινάσα» σημαί-
νει «στροφή έχω», τουτέστιν, τόπος αθέατος, 
(κρυμμένος), που συναντάται, μετά από στροφή.
 2. Ωστόσο, η λέξη «σπιν» ως λέξη και ως έννοια, 
μετά την κατάκτηση της Ελλάδος, από τους Ρωμαί-
ους το 146 π.Χ. μεταμφυτέφθηκε, στην Λατινική 
γλώσσα, «spin» που σημαίνει «γυρίζω – περιστρέ-
φομαι», στην συνέχεια, από την Λατινική γλώσσα, 
μεταμφυτέφθηκε στην Γερμανική γλώσσα, με την 
ίδια έννοια, και από την Γερμανική γλώσσα, με-
ταμφυτέφθηκε στην Αγγλική γλώσσα «spin» που 
σημαίνει ομοίως «περιστρέφομαι» και επέστρεψε 
ξανά στην Ελληνική γλώσσα, ως τεχνολογική 
έννοια, που σημαίνει «περιστρέφομαι», εξού και 
η γνωστή, σε όλους μας, σήμερα, λαϊκή έκφραση, 
«σπινάρισέ το», δώσε στροφές στο αυτοκίνητο, 
πατώντας το «γκάζι».
Ειδικότερα: 
 Β. 1) Η ονομασία «Σπινάσα», ως λέξη και ως έν-
νοια, το ετυμολογικό της, «στροφή έχω», ταυ-
τίζεται απόλυτα με την ουσιαστική απεικόνιση 

της μορφολογίας και της τοποθεσίας του χω-
ριού μας, και από Γεωλογική και μορφολογική 
άποψη, σημαίνει «τόπος – τοποθεσία» αθέατη, 
(κρυμμένη) και η οποία συναντάται, μετά από 
στροφή και μάλιστα συναντάται μετά από στρο-
φή από οποιοδήποτε σημείο της και αν εισέρχε-
ται κανείς, σ’ αυτή, την τοποθεσία.
 2) Από κοινωνική όμως άποψη, ως προς την εν 
γένει περιοχή, έχει και την εξής μεταφορική βέ-
βαια έννοια, η ονομασία «Σπινάσα» : «Για να επι-
βιώσει άνθρωπος, σ’ αυτή την άγρια, δύσβατη 
- βλέπετε Στεφάνι - και τραχιά ορεσίβια εν γένει 
περιοχή, «της Σπινάσας», πρέπει κατ’ ανάγκη, 
και για να ανταπεξέλθει στις σκληρές συνθήκες, 
διαβίωσης, το μυαλό του, να παίρνει στροφές.
 3) Ωσαύτως επίσης, κατ’ επέκταση, και μεταφορι-
κά βέβαια, «Σπινασιώτης», εκτός από το δηλωτι-
κό της καταγωγής, σημαίνει και «πολύστροφη 
βουνίσια ράτσα», η οποία (ράτσα) διαμορφώθηκε 
και σφυριλατήθηκε, μέσα στους κινδύνους, που 
καθημερινά αντιμετώπιζε, «στα άγρια και δύσβα-
τα βουνά της». 

 Ηλίας Β. Σπινάσας
 Δικηγόρος 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤρΟΠΗΣ: Δημο-
σιεύουμε αυτό το κείμενο – άποψη του αγαπητού 
συγχωριανού μας, για να ανοίξει μια δημόσια συ-
ζήτηση, μέσα από την εφημερίδα μας, σχετικά με 
την ετυμολογία της ονομασίας του χωριού μας, 
σήμερα Νεράϊδας και στους αιώνες Σπινάσας των 
Αγράφων. Αντίστοιχες συζητήσεις έχουν ανοίξει 
και σε άλλα γύρω χωριά μας όπως π.χ. ετυμολογία 
της Έλοβας, της Άμπλιανης κ.λ.π. Όποιος έχει κά-
ποια άλλη άποψη ας την καταθέσει ώστε να μπεί 
στη συζήτηση.

Η προέλευση της ονομασίας  
του χωριού μας: «Σπινάσα»

Καθαρίστηκε η κατολίσθηση 
στο «Τουρκόμνημα» 

Καθαρίστηκε επιτέλους ο δρόμος στην είσοδο του χωριού 
μας, στη θέση «Τουρκόμνημα» αρχές του χρόνου. Αυτή η 
θέση ήταν η μοναδική (που όπως ξαναγράψαμε) δεν μπό-
ρεσαν να καθαρίσουν τα μηχανήματα της Νομαρχίας, τον 

Αύγουστο, επειδή είχε πάθει εκεί βλάβη ο φορτωτής που έπρεπε 
να φορτώνει τα μπάζα στο φορτηγό. Έτσι τότε έμειναν εδώ πολλά 
μπάζα. Το φθινόπωρο με τις βροχές βούλιαξε πάλι εκεί πολύς τό-
πος και ίσα-ίσα που χώραγε να περάσει αυτοκίνητο. Ευτυχώς ήρ-
θαν πάλι τα μηχανήματα της Νομαρχίας καθαρίζοντας το δρόμο 
Καρδίτσα – Νεράϊδα και δουλεύοντας εδώ 2 μέρες, τη Δευτέρα και 
την Τρίτη 17 & 18.1.11, καθάρισαν το δρόμο άκρη με άκρη και το 
αυλάκι μεταφέροντας όλα τα μπάζα με το φορτηγό. 

Τις ίδιες μέρες ξεβούλωσαν και το τεχνικό στις Λογγές που είχε 
βουλώσει το φθινόπωρο από την κατολίσθηση των μπάζων. 

Ευχαριστούμε θερμά τους αρμοδίους που φρόντισαν και κα-
θαρίστηκε ο δρόμος τόσο στη θέση «Τουρκόμνημα» αλλά και ο 
υπόλοιπος. 

Το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ»  και η Οδική 
σύνδεση Λίμνης Πλαστήρα - Καρπενήσι 

Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Μεταφορών & Υποδομών, 
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τους Βουλευτές του νο-
μού, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τον Δήμαρχο 
Καρδίτσας, απέστειλε ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην 

Δήμαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλας, σχετικά με την συνέχιση και νέα 
χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ». Ιδιαίτερα 
στο υπόμνημα αναφέρεται η περάτωση της οδικής αρτηρίας Λί-
μνη Πλαστήρα – Νεράϊδα – Καρπενήσι και η ουσιαστική συμβο-
λή της στην τουριστική ανάπτυξη του νομού με την επικοινωνία 
των δύο αυτών τουριστικών περιοχών.

 Αναλυτικά στο υπόμνημα αναφέρεται: 
 Η υλοποίηση του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» στον νομό Καρ-

δίτσας, από το 2005, απέφερε στον τόπο μας πιστώσεις ύψους 15 
εκατ. ευρώ και συνέβαλε στην κατασκευή σημαντικών έργων οδο-
ποιίας και προστασίας των Θρησκευτικών Μνημείων. 

 Ενώ αρχικά από την Κυβέρνηση υπήρχε εξαγγελία ότι το πρό-
γραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» θα συνεχιστεί, και θα κάλυπτε όλη τη ραχοκοκα-
λιά της Πίνδου και ότι θα διατίθεντο αυξημένες πιστώσεις, έχουμε 
είτε εγκατάλειψη συνεχιζόμενων έργων, είτε μη διάθεση πιστώ-
σεων για νέα. 

 Στον νέο Δήμο Καρδίτσας, έχουν υπαχθεί και κατασκευάστηκε 
μέρος τους, τα οδικά τμήματα: 

 Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – όρια νομού Ευρυτα-
νίας, που αποτελούν τα τελευταία τμήματα της μεγάλης ορεινής 
τουριστικής αρτηρίας: Λίμνη Πλαστήρα – Καρπενήσι. 

 Τα αναφερόμενα τμήματα είχαν ενταχθεί με ομόφωνη από-
φαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καρδίτσας με πιστώσεις 
1,8 εκατ. ευρώ και δημοπρατήθηκαν με μελέτες που είχαν συντα-
χθεί από τον Δήμο Ιτάμου. 

 Ερωτώνται οι αρμόδιοι εάν θα υπάρξει συνέχιση του προ-
γράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» και χρηματοδότηση των έργων, είτε εάν θα 
επιδιώξουν την ένταξη και περάτωσή τους στο ΕΣΠΑ.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπόμνημα αυτό δημοσιεύτηκε στις εφημερί-
δες της Καρδίτσας στα μέσα Φλεβάρη (19.2.2011). Ευχαριστούμε 
θερμά τον κ. Τσαντήλα για την ενέργειά του αυτή τονίζοντας ταυ-
τοχρόνως πως σε αντίστοιχες ενέργειες πρέπει να προβαίνουν και 
οι άλλοι εκλεγμένοι του νομού μας γιατί ο δρόμος αυτός δεν είναι 
του χωριού μας αλλά όλου του νομού.

Χωριανοί μας, στη δεκαετία του ’60, πήγαν στη «Βα-
θιά» και ψήνουν, επικεφαλής ο αείμνηστος Βαγγέλης 
Μπακογιώργος γυρίζει τη σούβλα που προφανώς θα 

ετοίμασε και το σφαχτό. 

Νεράϊδα Δολόπων Καρδίτσας, πρώην Ευρυτανίας
Πανοραμική άποψη από τους εγγονούς μου Δημήτρη Κ. Κουσάνα και Παναγιώτη Σκρεπετό.  

Ο παππούς, Δημήτριος Κουσάνας

Γραφείο Τουρισμού 
 «ΘΑΝΟΣ TOURS»

• Ενοικιάσεις Πούλμαν 
• Εκδρομές Εσωτερικού – Εξωτερικού 
• Εξυπηρετούμε υπεύθυνα κάθε κοινωνική εκδήλωση

 ΝίκΟΣ ΘΑΝΟΣ 
 Κεφαλληνίας 17 - Π. Καρδίτσα
 Τηλ. 2441 0 47374   Fax: 2441 0 47375 
 Κιν.: 6944 152631

Συνεργείο Αυτοκίνήτων 
 κόκκινος γεώργιος του κων. 

 εθνικής Αντιστάσεως 175 
 Περιστέρι   τηλ.: 210 5777336 

 Έλεγχος κτεο / κάρτα καυσαερίων / Φρένα / Αναρ-
τήσεις / καθαρισμός Μπέκ / Βελτιώσεις κινητήρων / 
και ότι άλλη πληροφορία χρειαστείτε. 
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Ειδήσεις…που μπορεί  
να ενδιαφέρουν 

Στην καλή εφημερίδα «Ο φουρνάς των Αγράφων» δια-
βάσαμε, στο τελευταίο τεύχος (φύλλο 93), ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για δυο σημαντικούς ανθρώπους της πε-

ριοχής μας και τα παραθέτουμε.

● Νίκος Ι. Χριστοδουλιάς (1920 – 2010): Από μικροί ανα-
φέροντας το «Κύφου» ακούγαμε, απ’ τους μεγαλύτερους, πως 
το έχουν (απ’ την εποχή του Αλή Πασά) οι οικογένειες Χριστο-
δουλιά και Κωσταρά από τη Φουρνά. Ο Νίκος Χριστοδουλιάς 
λοιπόν ήταν ένας από τους κληρονόμους των ιδιοκτητών του 
τσιφλικιού του «Κύφου», το οποίο είναι στην… πόρτα του χω-
ριού μας και κάθε μέρα το βλέπουμε μπροστά μας. 

Γεννήθηκε στη Φουρνά το 1920 και ήταν ένα από τα επτά 
(7) παιδιά του ιατρού και επί 20ετία (1906 – 1926) βουλευτού 
Αιτωλοκαρνανίας & Ευρυτανίας, Γιάννη Χριστοδουλιά. Στη 
Φουρνά ασκούσε για πολλά χρόνια το επάγγελμα του Δικολά-
βου, ενώ παράλληλα επέβλεπε και την μεγάλη ακίνητη περιου-
σία της οικογένειας. 

Την περίοδο 1965 – 1967 ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας 
Φουρνάς και κατέβαλε πολλές προσπάθειες να στεγαστούν οι 
άστεγοι από τον τρομερό σεισμό της 5.2.1966 των 6,3 R. Εν 
μέσω του χειμώνα αρχικά σε προσωρινά παραπήγματα, σκηνές 
και παράγκες και αργότερα να μπουν σε προγράμματα οριστικής 
αποκατάστασης των σπιτιών τους. Το καλοκαίρι του 1966 είχε 
γίνει στο Καρπενήσι Συνέδριο των Σεισμοπλήκτων της Ευρυ-
τανίας, τις εργασίες του οποίου διεύθυνε ο ίδιος και καθήκοντα 
Γραμματέα είχε, λέει, ο νεαρός τότε δικηγόρος Κων/νος Γ. Σα-
ψάλης. 

Έφυγε για την Αθήνα την άνοιξη του 1967, όταν η δικτα-
τορία τον απέλυσε από τη θέση του Προέδρου. Από τότε ζούσε 
στην Αθήνα ασχολούμενος με διάφορες επιχειρήσεις και ήταν 
ενεργό μέλος του Συλλόγου Φουρνάς. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, 
στις 2.12.2010 στην Αθήνα και κηδεύτηκε την επομένη στο Νε-
κροταφείο του «Κόκκινου Μύλου». Είχε 3 παιδιά.

● Αλκιβιάδης Γ. Μπουρδάρας (1895 - 1958): Όσοι πήγαμε 
στο Γυμνάσιο Φουρνάς πρίν το 1980 (πριν γίνει το νέο κτήριο) 
θα θυμόμαστε την μεγάλη φωτογραφία του στον τοίχο του δια-
δρόμου καθώς και τον τίτλο «Αλκιβιάδειο Γυμνάσιο Φουρνάς» 
αφού στεγάζονταν στο σπίτι του που το είχε δωρίσει γι’ αυτό το 
σκοπό. Ποιός άραγε ενδιαφέρθηκε τότε να μάθει περισσότερα 
για τον σημαντικότατο αυτό άντρα; Και όμως είχε διακριθεί τόσο 
στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα της πατρίδας μας. 
Μια πτυχή της στρατιωτικής του δράσης διαβάσαμε πρόσφατα 
στην προαναφερόμενη εφημερίδα και την μεταφέρουμε. (Κόρη 
του είναι η Κέλλυ).

Στον πόλεμο του 1940 – 1941 ο Αλκιβιάδης Μπουρδάρας 
ήταν Συνταγματάρχης, Επιτελάρχης της 9ης Μεραρχίας. Διοι-
κητής της ίδιας 9ης Μεραρχίας ήταν ο επίσης εκ Φουρνά Υπο-
στράτηγος Χρήστος Ζυγούρης (1887 – 1967). Η 9η, η 10η και η 
15η Μεραρχίες ανήκαν στο Γ’ Σώμα Στρατού Σωματάρχης του 
οποίου ήταν τότε ο Γεώργιος Τσολάκογλου, επίσης Αγραφιώτης, 
από τη Ρεντίνα. Στις 14.11.1940 το Γ’ Σ. Σ. με τις τρείς προανα-
φερόμενες Μεραρχίες άρχισε επίθεση κατά της φύσει οχυράς 
και οργανωμένης τοποθεσίας «Μοράβα-Ιβάν» η οποία κάλυπτε 
την Κορυτσά εξ’ ανατολών. Στις 18 και 19.11.1940 το Γ’ Σ. Σ. 
ρίχνει στον τιτάνιο αγώνα δυο ακόμα Μεραρχίες την 11η και 
την 13η και μετά από σκληρές μάχες 8 ημερών καταλαμβάνε-
ται η προαναφερόμενη τοποθεσία και τις απογευματινές ώρες 
της 22.11.1940 ο εξ Άμπλιανης (Ευρυτάνας κι αυτός) Αντισυ-
νταγματάρχης Δημήτριος Θεοδωράκης μπαίνει με τη Μονάδα 
του πρώτος θριαμβευτικά στην ελληνικότατη Κορυτσά. Η μάχη 
και η απελευθέρωση της Κορυτσάς αποτελεί σταθμό στην ιστο-
ρία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου γιατί ήταν η πρώτη πόλη που 
απελευθερώνονταν από αντιαξωνικό στρατό. Μεγάλο μερίδιο 
λοιπόν στην επιτυχία αυτή αποδίδεται στούς συμπατριώτες μας 
Αγραφιώτες εκ Φουρνά Ζυγούρη και Μπουρδάρα χάρις στη γεν-
ναιότητα και άριστη επιτελική κατάρτιση που διέθεταν.

Η Κορυτσά ήταν τότε έδρα του Γεν. Στρατηγείου των Ιταλών 
και την υπερασπίζονταν μεγάλος αριθμός εχθρικών δυνάμεων 
όπως: η 2η Μεραρχία Αλπινιστών Τριτεντίνα, η 19η Μεραρχία 
Βενέτσια, η 29η Μεραρχία Πιεμόντε, η 49η Μεραρχία Πάρμα, 
η 53η Μεραρχία Αρέντζο, τα Τάγματα Τομόρι και Ταραμπάς, τα 
109ον και 166ον Τάγματα Μελανοχιτώνων, το 4ον Σύνταγμα 
Βερσαλιέρων και το 101ον Τάγμα Πολυβόλων θέσεων. Εναντί-
ον αυτών των δυνάμεων αγωνίστηκαν (με τις Μονάδες τους) οι 
συμπατριώτες μας. 

● Τα παραπάνω στοιχεία αντλήσαμε από αντίστοιχα κείμενα 
που έγραψε (στο προαναφερόμενο φύλλο 93), ο δραστήριος και 
αγαπητός μας Πέτρος Τσέλιος, Πρόεδρος του Συλλόγου Φουρ-
νάς «Ο Λεπενιώτης» και Εκδότης – Διευθυντής της εφημερίδας 
«Ο Φουρνάς των Αγράφων».

Επιμέλεια: «φιλίστωρ» 

Έγιναν το φθινόπωρο τα 
εγκαίνια του μνημείου 
που κατασκευάστηκε 

στον αυχένα «Καστανιές» («Λυ-
κουμούρσι» για τους παλιούς), 
και βρίσκεται στο μέσο της δια-
δρομής Αμαράντου – ραχούλας.

 Ονομάζεται «Παναγραφιώτικο 
Μνημείο» και το συναντάμε στην 
δεξιά πλευρά του δρόμου, όπως 
πάμε για Καρδίτσα, απ’ την πλευρά 
του λόφου στην κορυφή του οποί-
ου κατασκευάζεται κι άλλο κτήριο, 
το «Μουσείο Αγράφων». 

 Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή 
28.11.2010 και τα αποκαλυπτήρια 
έκαναν από κοινού ο τέως Νομάρ-
χης Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκος και 
ο τέως Δήμαρχος Ιτάμου κ. Β. Τσα-
ντήλας παρουσία πλήθος κόσμου. 

 Όπως φαίνεται και στη φωτο-
γραφία είναι μια ωραία τοιχοποιία 
πάνω στην οποία είναι τοποθετη-
μένες μαρμάρινες πλάκες και στο 
κέντρο μια τοιχογραφία. Η τοιχο-
γραφία, που είναι αντίγραφο της 
ξυλογραφίας του χαράκτη Τάσου 
και φιλοτεχνήθηκε το 1941, ανα-
παριστά έναν Κλεφταρματωλό 
της Επανάστασης του ’21 και έναν 
Αντάρτη της δεκαετίας του ’40, οι 
οποίοι συμβολικά δίνουν τα χέρια 
τους. Η παράσταση σε μέγεθος 
1,40 Χ 1,80 αποδόθηκε σε έγχρω-
μο ψηφιδωτό από τους καλλιτέ-
χνες Στέλιο Σφέτσα και Νίκο Τόλη. 

 Μαρμάρινη πλάκα από πάνω 
γράφει: «Άγραφα τους Πίνδου, Κά-
στρο άπαρτο τους Λευτεριάς, 1821 
– 1941», ενώ από κάτω άλλη πλά-
κα γράφει: «Όραμα & στόχος τους 
Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών νο-
μού Καρδίτσας. Ανηγέρθη το 2009 
από πιστώσεις του προγράμματος 
‘ΠΙΝΔΟΣ’ και του δήμου Ιτάμου, επί 
Νομαρχίας Φώτη Αλεξάκου & Δη-
μαρχίας Βασίλη Τσαντήλα». 

 Δεύτερη μαρμάρινη πλάκα 
πιο κάτω γράφει: «Στη μνήμη των 
υπέρ 4.000 Αγραφιωτών πού έπε-
σαν τους εθνικοαπελευθερωτι-
κούς αγώνες 1821 – 1830, 1854, 
1866, 1878, 1897, 1912-13, 1914-
18, 1919-22, 1940-41 & 1941-1944. 

Τους πεσόντες του Εμφυλίου πο-
λέμου 1946-1949 του Εθνικού και 
Δημοκρατικού Στρατού και τους 
αμάχους που έπεσαν στην περιοχή 
Αγράφων απ’ όλη την Ελλάδα.

 Από κάτω άλλη πλάκα γράφει: 
«Η προκήρυξη τους Επανάστασης 
στ’ Άγραφα το 1821» (σ.σ. είναι η 
γνωστή προκήρυξη του Κώστα 
Βελή και παρατίθεται ολόκληρο το 
κείμενο).

 Άλλη πλάκα αριστερά έχει 
όλη τη Συνθήκη του Ταμασίου του 
1525 ενώ άλλη πλάκα δεξιά έχει 
όλη την επαναστατική προκήρυ-

ξη των Θεσσαλικών Αγράφων του 
1878.

 Το μνημείο συμπληρώνουν 3 
πλάκες δεξιά και 6 πλάκες αριστε-
ρά, κατά μήκος της τοιχοποιίας, 
που αναφέρουν όλους τους Δή-
μους των Αγράφων (Ευρυτανικών 
& Θεσσαλικών) και φυσικά όλα 
τα χωριά (με τη σημερινή αλλά 
και την παλιά ονομασία τους) των 
Αγράφων.

 Αυτά γράφουν οι μαρμάρινες 
πλάκες για όσους βιάζονται και δεν 
σταματήσουν να τις διαβάσουν. 

Εγκαίνια Παναγραφιώτικου Μνημείου 
στις «Καστανιές» 

Το κέντρο του μνημείου από κοντά με την τοιχογραφία και τις μαρ-
μάρινες πλάκες.

  Ολόκληρο το μνημείο στα δεξιά του δρόμου προς Καρδίτσα, πάνω 
στο λόφο το υπό ανέγερση Μουσείο Αγράφων 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
έφθασαν, ως εδώ, και έγιναν παγκό-
σμια ηγέτιδα δύναμη, μετά από ένα 

αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, με τη σύγκρουση 
«Βορείων και Νοτίων» - «πλούσιων και φτω-
χών».

 Η Ευρώπη ύστερα από δύο παγκόσμιους κατα-
στροφικούς πολέμους, οδηγήθηκε, εξ ανάγκης, 
στον ενιαίο οικονομικό οργανισμό, που λέγεται 
«Ευρωπαϊκή Ένωση».
 Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έγιναν 
αυτές που είναι σήμερα, γιατί αντιμετώπισαν με 
σοβαρότητα «τα αίτια» που είχαν οδηγήσει στη 
σύγκρουση.
 Είχαν όμως και ηγέτες οι οποίοι ήσαν ικανοί να 
αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα προ-
βλήματα και να τα επιλύουν.
 Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που είχαν οραματιστεί την 
«Ευρωπαϊκή Ένωση» δυστυχώς, σήμερα, δεν 
υπάρχουν. Οι σημερινοί Ευρωπαίοι ηγέτες, δυ-
στυχώς σκέφτονται και πράττουν «Εθνικιστι-
κά».
 Ο δρόμος αυτός οδηγεί στη σύγκρουση και 
στη διάλυση.
 Αν δεν σκεφτούν, με τη λογική, μιας Ενωμένης Ευ-
ρώπης, όπως είχαν σκεφτεί, οι ηγέτες, στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής, και να οδηγηθούν, 
στη λύση, ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Προϋπο-
λογισμού, για μια ενιαία Ευρώπη, ως μία οικο-
νομική και νομική οντότητα, και με τον οποίο 

ενιαίο προϋπολογισμό, να ανακατανέμονται 
τα ωφέλη, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 
συμμετέχουσες στην Ένωση «Χώρες», η Ευρώ-
πη θα οδηγηθεί, δυστυχώς, σε αδιέξοδο και οι 
συνέπειες, για τους λαούς της, δεν μπορούν να 
προβλεφθούν, και θα αποτελέσουν πάντως, μια 
οπισθοδρόμηση, χωρίς επιστροφή.
 Η Ευρώπη, αν θέλει να φανεί αντάξια του πε-
πρωμένου της, και στις παγκόσμιες προκλή-
σεις των καιρών, και να γίνει η δύναμη, που θα 
ηγηθεί της ανθρωπότητας, με τον Ευρωπαϊκό 
πολιτισμό της, προς ένα καλύτερο κόσμο, 
πρέπει τώρα ν’ αποφασίσει.
 Σε διαφορετική περίπτωση, η Ευρώπη, θα ξε-
περαστεί από τις παγκόσμιες εξελίξεις και στο 
προσκήνιο της ιστορίας άλλες δυνάμεις, θα ανα-
λάβουν να ηγηθούν της ανθρωπότητας και η 
Ευρώπη, θα παραμείνει, ως μια κατακερματι-
σμένη ασήμαντη δύναμη, ασχολούμενη, με το 
ποιά από τις χώρες θα επικυριαρχήσει στους 
λαούς της Ευρώπης, επικυριαρχία, που είναι 
όμως αντίθετη, με τα «οράματα» και τους 
σκοπούς των ιδρυτών της και η οποία φυσικά, 
επικυριαρχία, μίας ή ορισμένων χωρών, δεν μπο-
ρεί, να γίνει αποδεκτή απ’ τους Ευρωπαϊκούς 
λαούς.

«Οι καιροί δεν περιμένουν»

Νοέμβριος 2010
ΗΛΙΑΣ Β. ΣΠΙΝΑΣΑΣ

Δικηγόρος

Η Ευρώπη στο «σταυροδρόμι»
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Το Μοναστήρι «Γέννησης 
της Θεοτόκου» της Σπι-

νάσας (Νεράϊδας) Δολόπων, 
βρίσκεται σε απόσταση δύο 
περίπου χλμ., σε ευθεία γραμ-
μή, βόρεια του χωριού μας και 
είναι χτισμένο μέσα σ’ ένα πυ-
κνό δάσος από βελανιδιές στην 
πλαγιά ανατολικά του Μέγδο-
βα. Σε κάποιες περιόδους το 
συναντάμε και με την ονομασία 
«φανερωμένη».

   Η θέση που είναι χτισμένο δεν 
είναι καθόλου τυχαία. Είναι αναμ-
φίβολα η καλύτερη τοποθεσία της 
περιοχής μας. Προσήλιο, αγνά-
ντιο, έδαφος ομαλό με δροσερή 
πηγή νερού, τόπος ιερός που γα-
ληνεύει την ψυχή του ανθρώπου. 

 Το μοναστήρι αυτό, που απο-
καλείται από τους κατοίκους «Της 
Παναγίας» και εορτάζει στις 8 
Σεπτεμβρίου όπου γίνεται μεγάλο 
πανηγύρι, είναι ένα από τα πιο πα-
λιά μοναστήρια της περιοχής των 
Αγράφων. Διατηρείται ακόμη σ’ 
αρκετά ικανοποιητική κατάσταση 
με την φροντίδα και τον σεβασμό 
που έδειξαν σ’ αυτό οι χωριανοί 
μας από την Επανάσταση του ’21 
και την διάλυσή του το 1833 μέχρι 
σήμερα. 

 Ο Ι. Ναός, που αποτελούσε το 
καθολικό και είναι ότι απέμεινε 
από το συγκρότημα της σταυρο-
πηγιακής μονής, είναι ασβεστό-
χτιστος, με πέτρες και σκεπή από 
κεραμίδια, χωρίς τρούλο και τρί-
κογχος. Το μήκος του φτάνει τα 
13 περίπου μέτρα, το πλάτος τα 
6,40 μ., και το ύψος του ξεπερνάει 
τα 4,00 μ. Οι κόγχες έχουν ύψος 
3,72 μ. και πλάτος 2,32 μ. με βά-
θος 1,00 μ. Στη βόρεια και νότια 
πλευρά του υπάρχουν παράθυρα 
διαστάσεων 0,93 Χ 0,56 μ. με 
γυάλινο διάκοσμο διαφόρων σχη-
μάτων, ημικυκλικά. Στη βόρεια 
πλευρά κοντά στη δυτική γωνία 
υπάρχει ένα μικρό πορτάκι από 
παλιό δρύινο ξύλο, διαστάσεων 
1,48 Χ 0,72 μ. Η είσοδός του είναι 
από τα δυτικά όπου υπάρχει νάρ-

θηκας, καλυμμένος με τοίχο στη 
δεξιά πλευρά του, ανοιχτός απ’ τις 
άλλες δυο και οι τοίχοι του ήταν 
αγιογραφημένοι αφού ακόμα σώ-
ζονται μερικές τοιχογραφίες. 

 Η μονή έχει λόγο να θεωρείται, 
για τον μονόκλιτο αθωνίτικο τύπο 
στον οποίο ανήκει, ως ένα πολύ 
καλό αντιπροσωπευτικό δείγμα 
της αρχιτεκτονικής και της ζωγρα-
φικής τέχνης των Αγράφων. 

 ● Η ανέγερσή της (το αρχικό 

χτίσιμο) προσδιορίζεται στα μέσα 
του ΙΣΤ’ αιώνα (1500-1600) αφού 
Πατριαρχικό συγίλλιο ή σιγίλλιο 
ή συγγίλλιο (λατινικά “sigillum”) 
του 1600, αναφέρει ότι η μονή 
χτίστηκε «πρό μικρού» χρόνου. 
Ποιός άραγε μπορεί να αποκλεί-
σει το γεγονός πως χτίστηκε και 
πρίν ακόμα το 1550 ή ότι στη θέση 
αυτή ίσως υπήρχε ιερό και των αρ-
χαίων Δολόπων; Εξωτερική λίθινη 
επιγραφή αναφέρει ως έτος ανα-
καίνισης το έτος 1608, ενώ εσω-
τερική επιγραφή αναφέρει πως ο 
ναός της μονής αγιογραφήθηκε 
το 1651. Γραπτά στοιχεία για την 
οικονομική κατάσταση της μονής 
δυστυχώς δεν έχουμε, διηγήσεις 
όμως αναφέρουν πως είχε κοπά-
δια με γιδοπρόβατα, βοοειδή αλλά 
και τα πιο εύφορα χωράφια του 
χωριού μας στην περιοχή Μεγα-
λάκκος και στις Κερασιές. Αναφέ-
ρεται επίσης πως ήταν μετόχι της 
το «Παλιομονάστηρο» (Ζωοδόχος 
Πηγή) απέναντι στα Κουκέϊκα. 

 ● Στο εξωτερικό μέρος της 
κόγχης του ιερού βήματος υπήρχε 
εντοιχισμένη λίθινη πλάκα, με 
φθαρμένη επιγραφή, η οποία μας 
δίνει τα πρώτα στοιχεία για την 
ιστορία του Μοναστηριού. Η επι-
γραφή αυτή είχε διαστάσεις 0,33 
Χ 0,38 μ. και διαβάζει κανείς τα 
εξής: 

 «(ανα)καινίσθη … θρονος …
Ναός της Θεοτόκου η Γέννησις 
δια συνδρομής του εν Ιερομονά-
χοις Ιωαννηκείου Καθηγουμέ-
νου και Μουσικού του εκ Τρίκ-
κης μετά των Αδελφών. Κατά το 

ΖρΙΣΤ. Ινδ. ΣΤ.» 
 Δηλαδή το έτος 1608. 
 Τα γράμματα σημαίνουν: 

Ζ=7.000, Ρ=100, Ι=10, ΣΤ=6 δηλ. 
από Αδάμ (ή κτήσεως κόσμου), 
7.116 χρόνια. Αυτά σημαίνουν 
1608 χρόνια μετά Χριστόν. Γιατί 
οι Βυζαντινοί σύμφωνα με τη Με-
τάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄) 
τοποθετούσαν την Κτίση του Κό-
σμου (λατινικά “anno mundi”) το 
5.508 πρό Χριστού. Έτσι 7.116 – 
5.508 = 1608. 

 Η λίθινη πλάκα που ήταν τοπο-
θετημένη στην εξωτερική πλευρά 
της κόγχης του ιερού βήματος δυ-
στυχώς αποκολλήθηκε και αφαι-
ρέθηκε από ιερόσυλους το 1991. 
Ευτυχώς την είχε φωτογραφήσει, 
παλαιότερα, ο αείμνηστος δάσκα-
λος Κώστας Ι. Ζήσης και διασώζε-
ται έστω και ως φωτογραφία. Αν 
κάποιος αναγνώστης μας την δεί 
κάπου να ξέρει πως αυτή είναι από 
το μοναστήρι μας. 

 ● Σημαντικό ιστορικό στοιχείo 
για το Μοναστήρι, όπως προείπα-
με, είναι το σιγίλλιο γράμμα του 
Πατριάρχη της Κωνσταντινούπο-
λης Ματθαίου, το οποίο εστάλη 
στη Μονή το 1600 και καθόριζε 
τον μοναχικό τους βίο. Το σιγίλ-
λιο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε, από 
τον Μαργαρίτη Κωνσταντινίδη, 
στο περιοδικό της Αλεξάνδρειας 
«Εκκλησιαστικός Φάρος», στις 

αρχές του περασμένου αιώνα, το 
1911. Εκατό ακριβώς χρόνια πρίν 
από σήμερα. Αυτά τα δύο στοι-
χεία, συγίλλιο και λίθινη επιγρα-
φή, έρχονται σε μικρή μεν, αλλά 
όμως αντίθεση με την ακριβή χρο-
νολογία της κτίσης και ανακαί-
νισης του Ναού. Πιθανότατα, η 
ανακαίνιση να έγινε το 1598 και ο 
χαράκτης της πλάκας να πρόσθε-
σε στο ΖΡΣΤ (1598) το Ι, δηλαδή 
ΖΡΙΣΤ και έγινε 1608. Η διαφορά 
των στοιχείων αυτών δεν μειώνει 
καθόλου την ιστορική αξία του 
Μοναστηριού. Το Μοναστήρι 
προϋπήρχε του 1600 και τότε πε-
ρίπου ανακαινίσθηκε.

 Το Πατριαρχικό συγίλλιο του 
Ματθαίου παρατίθεται σε άλλο 
κείμενο.

 Το Μοναστήρι αυτό δεν υφί-
σταται πλέον ως Μονή αφού ήταν 
στον κατάλογο του Όθωνα των 
Μοναστηριών που έπαψαν να λει-
τουργούν από το 1833 επειδή είχε 
τότε λιγότερους από 6 Μοναχούς. 

 ● Μπαίνοντας μέσα στο Ναό 
και πάνω από την είσοδο υπάρχει 
επιγραφή από την οποία πληρο-
φορούμαστε την ιστόρηση (αγιο-
γράφηση) του Ναού, διαστάσεων 
0,88 Χ 0,28 μ. Η επιγραφή γράφει 
σε 5 γραμμές τα εξής: 

 «Ιστορίθη ούτος ο Θείος και 
Πάνσεπτος Ναός της υπεραγίας 

Θεοτόκου Μαρίας… (δι’ εξό-
δων;) / του τιμιοτάτου και ευ-
γενεστάτου άρχοντος κυρ Θεο-
δοσίου του Τζηοπέλι ε… / (δια;) 
συνδρομής του πανοσιοτάτου εν 

ιερομονάχοις κυρ Αντωνίου … 
/ …υροπλέσι, Αρχιερατεύοντος 
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Λιτζάς… (Ανθίμου;)/ …. Χείρ 
ευτελούς Ιωάννου. Έτη από 
Χριστού ΑΧΝΑ (1651). Έτη από 
Αδάμ …(7.159)/». 

 Η επιγραφή είναι δυστυχώς 
λίγο φθαρμένη στις δυο άκρες της 
και μας εμποδίζει να διαβάσουμε 
λίγα αλλά σημαντικά γράμματα. 
Με τελείες σημειώνουμε τα γράμ-
ματα που δεν διαβάζονται, σε πα-

ρένθεση αυτά που εννοούνται.
 ● Οι τοιχογραφίες εσωτερι-

κά καλύπτουν όλη την επιφάνεια 
των τοίχων. Όλο το εσωτερικό του 
ναού είναι ιστορημένο, αγιογρα-
φημένο με σκηνές και πρόσωπα 
της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, 
μορφές αγίων, οσίων και μαρτύ-
ρων. Κατάνυξη, έκσταση, μεταρ-
σίωση, κάποιος φόβος και δέος 
πιάνει τον προσκυνητή – επισκέ-
πτη μέσα στον κατάγραφο ναό με 
το ελάχιστο φώς που μπαίνει από 
τα μικρά του παράθυρα. Οι αγιο-

γραφίες διατηρούνται σε αρκετά 
καλή κατάσταση σε σύγκριση με 
άλλων μοναστηριών της εποχής 
των γύρω χωριών μας. Είμαστε 
ευτυχείς που οι πρόγονοί μας δεν 

έγραψαν πάνω σ’ αυτές τα ονόμα-
τά τους όπως έγινε δυστυχώς στο 
μοναστήρι της Βράχας όπου όλες 
οι τοιχογραφίες είναι γεμάτες με 
χαραγμένα ονόματα. 

 Θα ήταν βέβαια σε ακόμα κα-
λύτερη κατάσταση εάν ο μακα-
ρίτης χωριανός μας (δεν λέμε το 
όνομά του) την δεκαετία του ’60 
δεν έπαιρνε τη βούρτσα με τον 
ασβέστη για να ασβεστώσει τις 
φθαρμένες αγιογραφίες χωρίς φυ-
σικά εντολή από κανέναν. Φθορές 
υπέστησαν οι τοιχογραφίες και 
κατά την πρόσφατη ανακαίνιση 
του 2000 όταν η ανεκδιήγητη ερ-
γολάβος τις άφησε εντελώς εκτε-
θειμένες για μήνες που κρατούσε 
ξέσκεπη την εκκλησία. Τοιχογρα-
φίες είχε και εξωτερικά αφού ακό-
μα σήμερα σώζεται δείγμα τοιχο-
γραφίας στη βόρεια πλευρά και 
δυο τοιχογραφίες στο Νάρθηκα. 
Η μια από τις δυο που παριστάνει 
τη γέννηση της Θεοτόκου, στην 
οποία φαίνεται και γυναίκα κρα-
τούσα ρόκα (βλάχα), έχει σχέση 
και με την τοπική παράδοση και η 
άλλη του Ιωάννη του Προδρόμου, 
που δυστυχώς πρόσφατα κατα-
στράφηκε. 

 ● Τον Αντώνιο που αναφέρεται 
στην επιγραφή ως πανοσιότατος 
εν ιερομονάχοις τον συναντάμε 
και σε άλλες επιγραφές μοναστη-
ριών της περιοχής μας. Ήταν από 
το Τροβάτο και υπήρξε δάσκαλος 
του Ευγένιου Αιτωλού (1595 – 
1682) όταν το 1612 έφτασε αυτός 
στο μοναστήρι του Τροβάτου. 

 
 Επιμέλεια: «φιλίστωρ» 
 
 ςυνεχιζετάι ςτο επομενο

Το Μοναστήρι μας με τον Ι. Ναό, τα Κελιά, τα τραπεζοκαθίσματα, το καμπα-
ναριό, το καθαρό καταπράσινο λιβάδι του προαυλίου του. 

Η βόρεια εξωτερική πλευρά, από κοντά, όπου διακρίνεται στο δεξιό της 
κόγχης δείγμα τοιχογραφίας και στα δυτικά ο νάρθηκας. 

 Η επιγραφή της ιστόρησης (Αγιογράφησης) του Ι. Ναού πάνω από την πόρτα 
της εξόδου (δυτική πλευρά). 

Τοιχογραφική παράσταση στην οποία ο κτήτωρ Θεοδώσιος Τζηοπέλης κρατά 
στα χέρια του τον Ι. Ναό (νοτιοδυτική γωνία). 

 Τοιχογραφίες της κόγχης του Αγίου Βήματος γύρω απ’ το παράθυρο με τα 
πολύχρωμα τζάμια (ανατολική πλευρά). 

 Ιερά Μονή «Γεννήσεως Της Θεοτόκου» Σπινάσας (Νεράϊδας) 
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●●● Αφεντικά στον τόπο μας εί-
μαστε εμείς… ότι υπάρχει στο 
χωριό μας σήμερα είτε στον το-
μέα του φυσικού περιβάλλοντος 
είτε στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς είτε… είτε… υπάρ-
χει και διασώζεται όπως είναι 
σήμερα γιατί το φροντίσαμε 
εμείς, οι γονείς μας, οι παππού-
δες μας και γενικά οι πρόγονοί 
μας στους αιώνες που πέρασαν… 
δεν έχουμε καμιά ανάγκη από 
αυτόκλητους και όψιμους σωτή-
ρες… πόσο μάλλον όταν αυτοί 
είναι και «πίσω απ’ τη ράχη»… 
το γράφουμε γιατί αυτοί (που γυ-
ροφέρνουν σαν τα όρνια όταν 
μυρίζονταν ψόφιο προπολεμικά) 
περιμένουν με μεγάλη ανυπομο-
νησία να διαβάσουν τι θα γραφεί 
σ’ αυτή την εφημερίδα… και ει-
δικά σ’ αυτή τη στήλη… για 
αρχή λοιπόν λέμε μόνο αυτό και 
ο… «έχων ώτα ακούειν ακουέ-
τω»… θα επανέλθουμε (αν συ-
νεχίσουν το βιολί τους) προσε-
χώς ●●● Βαρύς ο χειμώνας 
φέτος… ο Φλεβάρης άσπρος 
σχεδόν όλος στο χωριό μας… 
αναλυτικά στοιχεία για το πότε 
έριχνε χιόνι θα βρείτε σε άλλη 
στήλη απ’ τον χωριανό μας που 
κρατάει αρχείο με αυτά ●●● 
Σχετικά με την Καλλικρατική δι-
οίκηση υπό την οποία διάγουμε 
διαβάσαμε αυτό τον καιρό κά-
ποια πράγματα που μας έκαναν 
εντύπωση και τα μεταφέρουμε: 
Στο δήμο Καρπενησίου είδαμε 
να γίνεται αρχές του χρόνου με-
γάλη κριτική από την αντιπολί-
τευση για την πρόσληψη από την 
Δημοτική Αρχή 4 ειδικών συμ-
βούλων με μέσο όρο ηλικίας 30 
ετών… Στην Δημοτική Ενότητα 
(πρώην δήμο) φουρνάς διατά-
χθηκε ΕΔΕ για κάποια λίτρα πε-
τρελαίου που χύθηκαν από τη 
δεξαμενή λόγω τρυπήματός της 
και για μια συσκευή μασάζ… η 
οποία όμως ήρθε στο γυμναστή-
ριο του δήμου με ενέργειες της 
τότε γυμνάστριας και νυν δημο-
τικής συμβούλου της πλειοψηφί-
ας… μπερδεμένα πράγματα που 
όλα ξεκίνησαν απ’ την ανώνυμη 
στήλη «καρφώματα» των «Ευ-
ρυτανικών Νέων» … Στον νυν 
δήμο Αγράφων εντύπωση μας 
έκανε το ότι οι υπηρεσίες του εί-
ναι σκόρπιες, εγκατεστημένες 
στα πρώην δημαρχεία ●●● Στον 
δικό μας Καρδίτσας δεν έφτα-
ναν οι καρέκλες να καθίσουν 
όλοι στην 1η συνεδρίαση… 
«συνθήκες ασφυξίας στην πρώ-
τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου» έγραφαν οι εφημε-
ρίδες… φυσικό αφού είναι ένας 
απ’ τους μεγαλύτερους της χώ-
ρας μας… για τον δικό μας όμως 
διαβάσαμε πως κινδυνεύει, δυ-
στυχώς, να μπεί και σε «μνημό-
νιο» γιατί τα χρέη του είναι περί-
που 27 εκατ. € …γράφτηκε πως 
ο υπερχρεωμένος δήμος συμπα-
ρασέρνει μαζί του και τα χω-
ριά… λέτε να βρεθούμε κι εμείς 
χρεωμένοι… και να εισέλθουμε 
κι εμείς ως χωριό υπό καθεστώς 
επιτήρησης;… να αναφέρουμε 
τέλος για όσους δεν διαβάζουν 
τοπικές εφημερίδες την πρωτο-
φανή για Δημοτικό Σύμβουλο 

της αντιπολίτευσης δραστηριό-
τητα του τέως δημάρχου μας… 
αρθρογραφία, κριτική, προτά-
σεις για τα πάντα, είναι σε ημε-
ρήσια διάταξη… καλή δύναμη 
του ευχόμαστε ●●● Στην τέως 
Νομαρχία μας και νυν Περιφε-
ρειακή Ενότητα εντύπωση μας 
έκανε το ότι στην τελευταία συ-
νεδρίαση του Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου ο πρώην Νομάρχης 
Αναγνωστόπουλος μοίρασε σε 
όλους ψωμάκια μνημοσύνου… 
συμβολίζοντας μ’ αυτό το τέλος 
της ●●● Στις εφημερίδες Καρδί-
τσας & Καρπενησίου γράφτηκαν 
αρχές του έτους και το πόσα 
παίρνουν το μήνα οι φρέσκοι δι-
οικούντες μας… έτσι λοιπόν μά-
θαμε πως ο Περιφερειάρχης 
παίρνει μηνιαίο μισθό περίπου 
5.000 €, ο Αντιπεριφερειάρχης 
(πρώην νομάρχης) περίπου 4.000 
€, ο Δήμαρχος περίπου 3.800 €, ο 
Αντιδήμαρχος περίπου 1.500 € 
και ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινό-
τητας περίπου 400 € μόνο κι 
αυτά από έσοδα του δήμου ●●● 
«σάλος στο θεσσαλικό διαμέρι-
σμα» έγραφαν οι τοπικές εφημε-
ρίδες τέλη Ιανουαρίου για την 
αφαίρεση των Μεσογειακών 
Αγώνων από τη ΔΕΜΑ… ήταν 
να γίνουν το 2013 σε Βόλο-
Λάρισα… το κόστος υπολογίζο-
νταν σε 135 εκατ. €… λόγος 
αφαίρεσης το ότι δεν προχώρη-
σαν, λέει, τα έργα στο Μεσογει-
ακό Χωριό κ.λ.π… διαβάσαμε 
όμως και ότι: «…είναι μεγάλο το 
ζόρι που χάθηκαν επενδύσεις 
126 εκατ. που θα γίνονταν όλες 
σε Βόλο-Λάρισα ενώ σε Καρδί-
τσα-Τρίκαλα τίποτα…»… πάλι 
μπροστά μας το δίπολο ●●● 
Τους είπαν μικρούς πρωθυπουρ-
γούς αλλά μάλλον ήταν υπερβο-
λή αφού… όσοι δεν ξέρουν ας 
μάθουν πως δίπλα στην εκλεγμέ-
νη Περιφέρεια έχουμε και την 
διορισμένη Υπέρπεριφέρεια… 
στις 11.1.11 διαβάσαμε πως η 
πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλί-
ας κ. Γερακούδη διορίστηκε Γ. 
Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελ-
λάδας… τις επόμενες μέρες άρ-
χισε, με τη σειρά της, να διορίζει 
Διευθυντές & Προϊσταμένους 
των υπηρεσιών… έτσι για παρά-
δειγμα στις 18.1.11 όρισε Διευ-
θυντή Δασών Καρδίτσας τον 
Ηλία Τσέλιγκα και της Ευρυτα-
νίας αντίστοιχα τον Γιώργο Κα-
ραγιώργο… Δασάρχη Καρδίτσας 
την Γιαννούλα Πραντσίδου και 
Δασάρχη Φουρνάς τον Γιάννη 
Φάκα… όλοι Π. Ε. Γεωτεχνικοί-
Δασολόγοι με βαθμό Α’ ●●● Πέ-
ραν αυτών όμως διαβάζουμε συ-
νεχώς πως το κάθε ευρώ που 
έρχεται (αν και όταν) απ’ τα 
υπουργεία έρχεται μέσω υπερπε-
ριφέρειας… όπως για παράδειγ-
μα στις 31.1.11 η κ. Γερακούδη 
(και όχι ο κ. Αγοραστός) ανακοί-
νωσε τα 1,4 εκατ. για 2 έργα της 
Θεσσαλίας εκ των οποίων το ένα 
ήταν ο αξονικός τομογράφος του 
Γ. Ν. Καρδίτσας ●●● Από δρό-
μους δεν γίνεται τίποτα… που-
θενά… στον κάμπο το τμήμα 
Σοφάδες – Γεφύρια εγκαταλεί-
φθηκε έτσι ημιτελές… οι τοπικές 

εφημερίδες συνεχώς ζητάνε απ’ 
τους αρμοδίους να παρέμβουν 
επειγόντως… εγκατάλειψη και 
στον κόμβο του Ν. Μοναστηρί-
ου… όπου απ’ το καλοκαίρι η 
εταιρεία είχε κηρυχτεί έκπτωτη 
●●● Στον Ε-65…το ένα εργοτά-
ξιο κλείνει μετά το άλλο… το 
καλοκαίρι, αρχές Αυγούστου, 
έφυγε η Ferrovial που δούλευε 
στο τμήμα εντός νομού Τρικά-
λων… πρόσφατα, αρχές Μάρτη 
έφυγε και η Dragados που δού-
λευε στο κομμάτι εντός νομού 
Φθιώτιδας… εργασίες εκτελού-
νται ακόμα σήμερα (αλλά για 
λίγο ως φαίνεται) στο Δέλτα 
όπου γίνεται κόμβος από την 
ΓΕΚ-ΤΕρΝΑ, η οποία έχει ανα-
λάβει όλο το τμήμα εντός νομού 
Καρδίτσας … στα συνολικά 175 
χλμ. του οδικού άξονα η πρόοδος 
των εργασιών έχει φτάσει μόλις 
στο 30% ... οι τοπικές εφημερί-
δες γράφουν πως φτάσαμε στη 
δραματική αυτή κατάσταση για-
τί το κράτος δεν καταβάλει τα € 
της συμμετοχής του και με αυτή 
την αφορμή σταμάτησαν τη χρη-
ματοδότηση και οι τράπεζες ●●● 
Για τις 3 προαναφερόμενες εται-
ρείες, διαβάσαμε πως είναι μέσα 
στην κοινοπραξία «Νέα Οδός» 
που έχουν πάρει το δρόμο Αθήνα 
– Λαμία… δηλ. η «Νέα Οδός» 
αποτελείται από την ελληνική 
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και τις ισπανικές 
Dragados και Ferrovial… δηλ. 
απ’ αυτές που ανέλαβαν να φτιά-
ξουν τον Ε-65 ●●● Δύο παράλ-
ληλοι δρόμοι από Δυτική Θεσ-
σαλία για Άρτα;… Βεβαίως!!! 
… και μάλιστα αφού τελειοποιή-
θηκαν… τώρα διεκδικούν και 
λαμβάνουν πιστώσεις για την 
βελτίωση-αναβάθμησή τους… 
μάθε λοιπόν αναγνώστη παραμε-
γδόβιε πως ο ένας ξεκινάει από 
την Πύλη (Τρικάλων) και περ-
νώντας το φράγμα Μεσοχώρας 
φτάνει στην Άρτα μέσω Αθαμα-
νίου ●●● ο άλλος ξεκινώντας 
ακριβώς 3.000 μέτρα νοτιότερα 
της Πύλης δηλ. από το Μουζάκι 
(Καρδίτσας) και περνώντας το 
φράγμα της Συκιάς και τις Πηγές 
ενώνεται με τον παράλληλό του 
προαναφερόμενο, στο Αθαμάνιο 
καταλήγοντας κι αυτός στην 
Άρτα… φυσικά και είναι παράλ-
ληλοι αφού τους χωρίζουν μερι-
κές 10άδες χλμ. ●●● ο πρώτος 
ονομάζεται Επαρχιακή Οδός 
Τρικάλων – Άρτας και ο δεύτε-
ρος Επαρχιακή Οδός Καρδί-
τσας – Άρτας… στον πρώτο με-
τρήσαμε καθ’ οδόν του 7 (ναί 
επτά!) σήραγγες – τούνελ εκα-
τοντάδων μέτρων η καθεμιά… 
με τελευταία την σήραγγα της 
Γκρόπας που εγκαινίασε ο κ. 
Μαγκριώτης παραμονές Χρι-
στουγέννων (23.12.2010 για την 
ακρίβεια)… μόνο η σήραγγα της 
Γκρόπας κόστισε 27.000.000 € 
παρακαλώ… μαζί με τα εγκαίνιά 
της οι αρμόδιοι ανακοίνωσαν 
νέα πίστωση 25.827.000 € για 
την βελτίωση (ν’ αυξηθούν οι 
ταχύτητες) στο τμήμα Πύλη- 
Μεσοχώρα ●●● για τον δεύτερο 
(Ε. Ο. Καρδίτσας – Άρτας) δια-
βάσαμε απ’ το καλοκαίρι πως 
δόθηκαν 4.800.000 € για την 

βελτίωση (ν’ αύξηθούν οι ταχύ-
τητες) στο τμήμα γέφυρα Τριγώ-
νας – Βατσουνιά… και 2.000.000 
€ για την παράκαμψη της Αργι-
θέας… με ασφυκτικές πιέσεις 
διεκδικούν βεβαίως σταθερά και 
την σήραγγα – τούνελ του Τυ-
μπάνου… μπράβο και συγχαρη-
τήρια αξίζουν στους συμπατριώ-
τες μας δυτικοθεσσαλούς 
Τρικαλινούς και Αργιθεάτες… 
εμείς αγαπητοί συμπατριώτες 
παραμεγδόβιοι τι κάνουμε; … 
Για εμάς δεν υπάρχουν ούτε 
300.000 € για μια γέφυρα στο 
Μέγδοβα… για άλλους υπάρ-
χουν 10άδες εκατομμυρίων για 
τούνελ … Ως πότε επιτέλους 
(συμπατριώτη παραμεγδόβιε, 
Καρδιτσιώτη-Ευρυτάνα- Αιτω-
λοακαρνάνα) θα είμαστε θεατές 
των λόγων και ακροατές των έρ-
γων; ●●● Ενθαρρυντικό πάντως 
ήταν αυτό που διαβάσαμε 
(24.2.11) πως ο νέος δήμος 
Αγράφων έχει σε προτεραιότητα 
και διεκδικεί 3 ζητήματα: τον 
Παραμεγδόβιο, τον δρόμο των 
Αγράφων και την τουριστική 
αξιοποίηση της Λίμνης Κρεμα-
στών ●●● Για τους δικούς μας 
δρόμους ένα λέμε για αρχή: ο 
δρόμος Νεράϊδα - Μοναστήρι 
χρίζει επείγουσας επέμβασης… 
να ξεβουλώσουν τα τεχνικά στα 
προσήλια και να τακτοποιηθεί η 
θέση της κατολίσθησης στο βαρ-
κό… εμπιστευόμαστε τους νέους 
διοικούντες μας και πιστεύουμε 
να πράξουν αυτά… αν όχι εδώ 
είμαστε εμείς ●●● επίσης με 
ανυπομονησία περιμένουμε βελ-
τίωση του δρόμου για Νεκρο-
ταφείο Νεράϊδας… να κατεβαί-
νει εκεί άνετα το Ι. Χ. 
οποιαδήποτε μέρα του χρόνου… 
αν μέχρι το καλοκαίρι δεν δούμε 
βελτίωση… εδώ είμαστε και θα 
τα πούμε ●●● τα ίδια ισχύουν 
φυσικά και για όλους τους άλ-
λους δρόμους του χωριού μας 
●●● Το Τοπικό Συμβούλιο συ-
νεδρίαζε πάντα στο Κοινοτικό 
Γραφείο της Κοινότητάς μας Νε-
ράϊδας, συνεχίζουν να γίνονται 
εδώ οι συνεδριάσεις του;… ρω-
τάμε γιατί μέχρι σήμερα δεν εί-
δαμε να γίνεται εδώ καμιά συνε-
δρίαση ●●● Ο Βιολογικός στον 
Άμπλα αληθεύει πως ξεχείλισε 
το χειμώνα; Οι αρμόδιοι ελέγ-
χουν για την σωστή λειτουργία 
του; ●●● Το ξαναγράφουμε γιατί 
ξαναπαρουσιάστηκε κρούσμα 
παραποίησης του ονόματος της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας αυτή 
τη φορά στην κοινοποίηση τού 
υπ. αρ. πρωτ. 399/11750 εγγρά-
φου, τού Δασαρχείου μας… κύ-
ριοι, όλες οι Τοπ. Κοινότητες της 
περιοχής μας έχουν τους οικι-
σμούς τους π.χ. η Τ. Κ. Καροπλε-
σίου έχει τα Γιαννουσέϊκα, το 
Ανθηρό, τα Κουκέϊκα κ.λ.π., η Τ. 
Κ. Καστανιάς τη Μούχα κ.λ.π., η 
Τ. Κ. Αμαράντου το Κούτσουρο 
κ.λ.π., η Τ. Κ. Ραχούλας το Πα-
λιοζωγλόπι, τον Ίταμο κ.λ.π., 
έτσι και η Τ. Κ. Νεράϊδας έχει τα 
Σαραντάπορα, το Μεγαλάκκο 
κ.λ.π… αυτό δεν αλλάζει την 
ονομασία κάθε Κοινότητας ●●● 
Με τις πρόσφατες (5.3.11) κρί-
σεις στην Αστυνομία, αποστρα-

τεύτηκε ο εκ του γειτονικού μας 
χωριού Κορίτσα Κλειτσού, γιός 
του Λουκά, Νίκος Παυλέτσης, 
με τον βαθμό του Ταξίαρχου… 
ήταν μέχρι τώρα, όπως ξαναγρά-
ψαμε, Διευθυντής της Αστυνομί-
ας Ευρυτανίας… στη θέση του 
μπήκε τώρα ο Νικ. Στασινός 
●●● Στις 9.3.11 γιορτάστηκε ως 
εθνική γιορτή σε Καρδίτσα 
&Τρίκαλα η επέτειος των 70 
χρόνων των ηρωϊκών μαχών στο 
θρυλικό ύψωμα 731 ●●● Μπλέ 
κάδοι και στο χωριό μας;… μάλ-
λον γιατί όπως είπε (22.1.11) ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαρι-
ότητας κ. Λ. Τσιούκης «… στο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης του 
δήμου Καρδίτσας θα ενταχτεί 
σύντομα και η Δ. Ε. Ιτάμου» 
●●● Στους Δασικούς Συνεταιρι-
σμούς θα ανατίθενται πλέον οι 
καθαρισμοί δασών διαβάσαμε 
πρόσφατα (13.3.11) ●●● Μέλος 
του Δ. Σ. της ρΑΕ ανέλαβε είδα-
με (26.1.11) ο Γιώργος Λάγα-
ρης που ήταν πρώην Νομαρχια-
κός Σύμβουλος, υποψήφιος 
Βουλευτής Ευρυτανίας και νομι-
κός σύμβουλος του Παμπούκη… 
να δούμε θα βάλει λίγο φρένο 
στις αμέτρητες αδειοδοτήσεις 
αιολικών και υδροηλεκτρικών 
σε Άγραφα-Ευρυτανία… ή τα 
πράγματα θα πάνε ακόμα χειρό-
τερα; ●●● Μύθος η «Συνθήκη 
του Ταμασίου» είπαν (19.12.10) 
ιστορικοί ερευνητές (μάλλον 
ένας καθηγητής) σε ιστορικό συ-
νέδριο που έγινε στο Λιοντάρι… 
ό,τι δεν υπάρχει στα τουρκικά 
αρχεία πρέπει να το διαγράψου-
με από την ιστορία μας… είπε 
κουνώντας το κεφάλι του ο υπο-
βολέας ●●● Επιτροπή για την 
βιολογική καταπολέμηση του 
έλκους της καστανιάς, διαβά-
σαμε (23.2.11) πως συγκροτήθη-
κε στην Ευρυτανία ●●● Πέθανε 
σε ηλικία 82 ετών, στις 17.2.11, 
ο Λάμπρος Κοντογούνης… 
γνωστός ως «Λιμενάρχης των 
Αγράφων»… ο άνθρωπος σύμ-
βολο των Αγράφων, ο πλέον φω-
τογραφημένος τύπος της περιο-
χής μας, ο σύγχρονος 
Κατσαντώνης, που επί 60 χρόνια 
λειτουργούσε «Χάνι» στη Βαρ-
βαριάδα των Αγράφων, το οποίο 
ήταν σταθμός για ντόπιους και 
ταξιδιώτες… Έμεινε στην αιωνι-
ότητα αφού έλαβε μέρος στην 
ταινία-ντοκιμαντέρ του σκηνο-
θέτη Γιώργου Κολόζη με τίτλο: 
«Το πήδημα του Κατσαντώνη 
και ο μπαρμπα-Λάμπρος»… 
που είχε προβληθεί το 2006 
στους κινηματογράφους της χώ-
ρας… αναφέρουμε το γεγονός 
γιατί πέραν του ότι πήρε μεγάλη 
δημοσιότητα στις εφημερίδες 
της Ευρυτανίας μας θύμισε και 
τον αείμνηστο χωριανό μας Σε-
ραφείμ Μακρή «Μακρυγιάννη» 
αφού κι αυτός άφησε χρήματα 
και παραγγελιά να γίνει η κηδεία 
του συνοδεία οργάνων… με τα 
κλαρίνα ●●● Εδώ όμως ο χώρος 
τελειώνει… τα υπόλοιπα σε 3 
μήνες… ευχόμαστε Καλό Πά-
σχα και Καλή Ανάσταση να πε-
ράσουμε όλοι μαζί στη Νεράϊ-
δα.

 ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

ειδήσεις *** Σχόλια  ***επισημάνσεις
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν  Α Π Ο  Κ Ο Ν ΤΑ  Μ Α Σ

Έφυγε από κοντά μας, αρχές Φεβρουαρίου, κατα-
βεβλημένος από πολυετή και σοβαρότατα προ-

βλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ο αγαπητός μας 
χωριανός Μένιος Χαλάτσης.

Πατέρας του ο Νίκος Χαλάτσης και μητέρα του η 
Πηνελόπη Κατσούλη (κόρη του Λεωνίδα). Παππούς του 
ο πρώτος (μετεπαναστατικά) ιερέας του χωριού μας, ο 
θρυλικός παπα-Δημήτρης Χαλάτσης που είχε 8 παιδιά, 
3 κορίτσια (Ανέτα, Κούλα, Λενιώ) και 5 αγόρια (Περικλή, 
Λούη, Γιώργο, Γιαννακό, Νίκο). Αδέλφια του η Μερόπη 
δίδυμη με τη Αντιγόνη (που πέθανε πολύ μικρή), η Μα-
ριγούλα (δίδυμη με τον Μένιο), η Γεωρ-
γίτσα (πέθανε πρίν μερικά χρόνια στην 
Καρδίτσα) ο Μήτσιος (πέθανε πρίν με-
ρικά χρόνια στην Αθήνα) και η Βίκα που 
έφυγε κι αυτή πολύ νέα τη δεκαετία του 
’60. Σύνολο 7 αδέλφια απ’ τα οποία ζούν 
ακόμα σήμερα μόνο τα 2. 

Ο Μένιος με τη σύζυγό του την αεί-
μνηστη Σοφία (κόρη του Αποστόλη Μα-
κρή) απέκτησαν 3 παιδιά, τον Νίκο, τον 
Αποστόλη και την Πόπη. Ευτύχησε να δεί 
πολλά και καλά εγγόνια όμως τα προβλήματα υγείας που 
τον κατέβαλαν τα τελευταία χρόνια δεν τον άφησαν να 
τα χαρεί όσο θα ήθελε. 

Ο Μένιος δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος για τη Νε-
ράϊδα. Ξεχώριζε και θα μείνει στην ιστορία του χωριού 
μας. Η παρουσία του όχι μόνο ήταν αισθητή παντού και 
πάντα αλλά διαμόρφωνε τις εξελίξεις με την δραστήρια 
και ισχυρή προσωπικότητά του. Ήταν απ’ τους ανθρώ-
πους που έχουν έμφυτο το ταλέντο της πολιτικής. Η 
άποψή του, η γνώμη του στη συζήτηση στο καφενείο, 
στην Κοινότητα, στο Σύλλογο, στο Συνεταιρισμό, γενικά 
στα κοινά του χωριού μας, μετρούσε γιατί είχε ιδιαίτερο 
βάρος. Έχοντας γνώσεις ιστορικές και εγκυκλοπαιδικές 
ήξερε να συζητάει με ανθρώπους κάθε επιπέδου. Καλός 
συνομιλητής τόσο του μόνιμου κάτοικου του χωριού όσο 
και του ανθρώπου της πόλης. Πρώτος στις χαρές και στις 
λύπες κάθε συγχωριανού βοηθώντας παράλληλα όποιον 
είχε πρόβλημα. 

Όλα αυτά τα χαρίσματά του αναδείχτηκαν στο από-
λυτο την επταετία 1967 – 1974 που διετέλεσε Πρόεδρος 
Νεράϊδας. Δεν θα ήταν υπερβολή αν πούμε ότι η σημερι-
νή όψη των οικισμών (Σαρανταπόρου και Νεράϊδας) της 
Κοινότητάς μας έχουν την σφραγίδα του. Ως τότε τα μεν 
Σαραντάπορα ήταν σκόρπια σπίτια σε μια μεγάλη έκτα-
ση η δε Νεράϊδα με παλιά σπίτια χτυπημένα απ’ το μεγά-
λο σεισμό του 1966. 

Βοηθούμενος από την ταχύτητα πραγματοποίησης 
των αποφάσεων που λαμβάνονταν επί δικτατορίας προ-
χώρησε, με όρεξη για δουλειά, τις διαδικασίες και επί 
Προεδρίας του χτίστηκε ο νέος οικισμός Σαρανταπόρου 
αλλά και πολλά καινούργια σπίτια στη Νεράϊδα δίνοντάς 
τους την σημερινή εικόνα. Με κατάλληλους χειρισμούς 

έφτιαξε την κεντρική πλατεία Νεράϊδας που με άλλες 
συνθήκες θα ήταν αδύνατον να γίνει. Στην άκρη της 
έφτιαξε το Γραφείο της Κοινότητάς μας όπου στεγάστη-
καν τα αρχεία της Νεράϊδας που ως τότε περιφέρονταν 
από σπίτι σε σπίτι του εκάστοτε Προέδρου και Γραμμα-
τέα. Έφτιαξε τους πρώτους δρόμους μέσα στο χωριό, τα 
πρώτα τεχνικά για τα όμβρια που μέχρι τότε τα νερά των 
βροχών κυλούσαν μέσα στα γεμάτα σόμπολα σοκάκια. 
Επί Προεδρίας του ανοίχτηκε ο σημερινός δρόμος από 
Βαϊτσόρεμα μέχρι Σαραντάπορα που μέχρι τότε κατέ-
βαινε ολόρεμα ως τον Άμπλα. Ανοίχτηκε ο δρόμος για 

το Μοναστήρι. Ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα στο 
χωριό μας και πολλά ακόμα. 

Παροιμιώδης θα μείνουν οι υποδοχές και 
οι φιλοξενίες του τότε Νομάρχη και υπηρεσια-
κών παραγόντων του νομού Ευρυτανίας (που 
τότε υπαγόμασταν διοικητικά) κατά τις επι-
σκέψεις τους στη Νεράϊδα. Αυτές σε συνάρ-
τηση με την διπλωματία του και την πολιτική 
ευστροφία του έφερναν τα προαναφερόμενα 
αποτελέσματα κι πολλά ακόμα που δεν χω-
ράνε στο μικρό αυτό χώρο να αναφερθούν. 

Αξέχαστη μας έχει μείνει η εικόνα με τη φάλαγγα των Λά-
ντρόβερ με τα οποία τότε αυτοί μας επισκέπτονταν. 

Έβαλε υποψηφιότητα και στις Κοινοτικές εκλογές 
του 1978 κατεβάζοντας ψηφοδέλτιο το οποίο πλειοψή-
φησε με 3 ψήφους υπέρ του (245 έναντι 242 και μάλιστα 
με 106 σταυρούς από την κάλπη του Σαρανταπόρου!) 
αλλά ύστερα από ενστάσεις και δίκες έγκυρα ψηφοδέλ-
τια θεωρήθηκαν άκυρα και δεν εξελέγη δυστυχώς ξανά 
Πρόεδρος. Λέμε δυστυχώς γιατί με την δραστηριότητά 
του, είχε να προσφέρει πολλά ακόμα στο χωριό μας. 

Από τα ιδρυτικά μέλη του Εξωραϊστικού & Μορφω-
τικού Συλλόγου μας διετέλεσε αρκετά χρόνια Πρόεδρος 
αυτού, Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του αλλά και 
δραστήριο μέλος του όλα τα χρόνια. 

Περίμενε πάντα με ανυπομονησία να διαβάσει κάθε 
φύλλο της Εφημερίδας του χωριού μας, έγραφε κείμενα, 
έδωσε και μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε πρίν μερι-
κά χρόνια το 2006 (στο τεύχος 96).

Αν και την ημέρα της κηδείας του είχε στη Νεράϊδα 
πάνω από μισό μέτρο χιόνι πλήθος κόσμου τον συνόδευ-
σε στην τελευταία του κατοικία. Σύσσωμοι όλοι οι μό-
νιμοι κάτοικοι του χωριού μας αλλά και πολλοί από την 
Καρδίτσα, την Αθήνα κι άλλες πόλεις. Απόδειξη του πόσο 
αγαπητός ήταν σε όλο τον κόσμο. 

Αγαπητέ χωριανέ μας Μένιο για όλα όσα έκανες για 
το χωριό μας τη Νεράϊδα, και είναι πάρα πολλά, θα σε θυ-
μόμαστε πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Ελαφρύ να είναι το άγιο χώμα του γενέθλιου τόπου 
μας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, αγωνίστηκες, 
πρόσφερες και τώρα αναπαύεσαι. 

Αιωνία θα είναι η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου.

 Κλεομένης (Μένιος) Χαλάτσης Δημήτριος Γ. Καραμέτος 

ΜΕΝΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ 

Μένιο, φύγατε πρόωρα από το χωριό, μαζί με 
την αγαπημένη σας σύζυγο Σοφία. Ο θάνα-

τός σας έπνιξε από μεγάλη λύπη όλους τους συγ-
χωριανούς μας και ιδιαίτερα τα παιδιά σας στα 
οποία εκφράζουμε ειλικρινά τα συλλυπητήριά 
μας. 

Το φιλόξενο και πολύβουο άλλοτε από κόσμο 
σπίτι σας στο χωριό τώρα βουβό, άδειο και πικρα-
μένο και γενικότερα αφήσατε ένα μεγάλο κενό 
στο χωριό της Νεράϊδας. 

Λυπήθηκα ειλικρινά που δεν μπόρεσα να έλθω 

να σας χαιρετίσω γιατί είμαι τώρα ανήμπορος κι 
εγώ. 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη σας 
προσφορά ως Προέδρου της Κοινότητας πιο πα-
λιά, για την συγκέντρωση του οικισμού Σαραντα-
πόρου, συνεργαζόμενος με τις Κρατικές Υπηρεσίες 
σχετικά με την αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων 
Ευρυτανίας και ιδιαίτερα με τον υπεύθυνο μηχανι-
κό της τότε Νομαρχίας Ευρυτανίας Ιωάννη Βελη-
βασάκη με τον οποίο φέρατε στην επιφάνεια ένα 
καινούργιο πρότυπο οικισμό, το Σαραντάπορο. 

Παπα-Γιώργης Δήμου.

Στις 7.1.2011, ανήμερα τ’ Αη-
Γιαννιού, έφυγε από την ζωή 

ο συγχωριανός μας Δημήτρης 
Καραμέτος του Γεωργίου και της 
Φωτεινής, ο οποίος γεννήθηκε το 
έτος 1945 και ήταν το τρίτο κατά 
σειρά παιδί από τα τέσσερα της οι-
κογένειας αυτής. 

Σε ηλικία μόλις δύο ετών, θύμα 
και αυτός του εμφυλίου πολέμου, 
έμεινε ορφανός από πατέρα και τα 
χρόνια που έζησε στο 
χωριό τα πέρασε μέσα 
σε παντοειδείς στερή-
σεις, κοινό άλλωστε χα-
ρακτηριστικό, όλων των 
οικογενειών της εποχής 
εκείνης. 

Προς το τέλος της 
εφηβικής του ηλικίας, 
εγκατέλειψε το χωριό, 
όπου δεν υπήρχαν προ-
ϋποθέσεις προκοπής και 
με μόνο εφόδιο την αισιοδοξία που 
πηγάζει από την νιότη της ζωής και 
την δύναμη της ψυχής, κατέβηκε 
στην Αθήνα για μια καλύτερη τύχη. 

Στην Αθήνα ήταν ήδη εγκατε-
στημένος ο μεγαλύτερος αδελφός 
του Κώστας, ο οποίος εργαζόταν 
στην οικοδομή, καθ’ ό,τι ήταν η μόνη 
προσιτή δουλειά που εξασφάλιζε 
σταθερό μεροκάματο. 

Με την δουλειά αυτή καταπιά-
στηκε και ο Δημήτρης, που τα χρό-
νια εκείνα μεταφέρανε στον ώμο 
τον τενεκέ με το μπετό, από το ισό-
γειο μέχρι τον τελευταίο όροφο της 
οικοδομής. Σύν τω χρόνω όμως, 
εξειδικεύθηκαν στον τομέα κατα-
σκευής μωσαϊκών δαπέδων και στη 
συνέχεια έφτιαξαν δικό τους συνερ-
γείο το οποίο εθεωρείτο ένα από τα 
καλύτερα στην Αθήνα. Μετά από μια 
25ετία περίπου σκληρής δουλειάς 
στον τομέα αυτό της οικοδομής, ο 
Δημήτρης συνέχισε να εργάζεται 
πλέον ως αποθηκάριος σε μια κινη-
ματογραφική εταιρεία, μέχρι που 
υπέβαλε τα δικαιολογητικά του για 
σύνταξη, πρίν ένα χρόνο περίπου. 

Παντρεμένος από το έτος 1985 

με την Ντίνα Καγκελάρη, ζούσαν αρ-
μονικά και αγαπημένα σε δικό τους 
σπίτι, στην περιοχή Άνω Λιοσίων 
Αττικής. Όλα φαίνονταν να κυλούν 
ήρεμα και ωραία, ενώ παράλληλα 
περίμενε μέρα με τη μέρα να λάβει 
την πρώτη σύνταξή του, ώστε να 
απολαύσει εφ’ εξής και αυτός τους 
καρπούς της πολυετούς και πολύμο-
χθης εργασίας του.

Αλλά φεύ, η αδυσώπητος μοί-
ρα άλλα εξύφαινε. 
Περί τα μέσα Νοεμ-
βρίου του 2010, δι-
αγνώσθηκε ότι αντι-
μετώπιζε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. Ει-
σήχθη σε κλινική και 
υποβλήθηκε σε χει-
ρουργική επέμβαση. 
Παρά ταύτα όμως, η 
κατάσταση της υγεί-
ας του δεν εξελίσ-

σετο κατ’ ευχήν. Η προσδοκώμενη 
βελτίωση δεν ήταν αισθητή. Έτσι 
λοιπόν εύκολα συνειδητοποίησε και 
ο ίδιος προς τα πού οδεύει, λέγο-
ντας σε συγγενικό του πρόσωπο ότι: 
«όπου νάναι πάω να συναντήσω τον 
καρδάση…», εννοώντας φυσικά τον 
μικρότερο αδελφό του, τον αλησμό-
νητο σε όλους μας Σεραφείμ (Σάκη), 
την απώλεια του οποίου εβίωσε πρίν 
ενάμιση χρόνο. Ο Δημήτρης άφη-
σε την τελευταία του πνοή μέσα σε 
ασθενοφόρο, καθ’ όν χρόνον διεκο-
μίζετο σε νοσοκομείο, λόγω κάποιας 
ξαφνικής επιπλοκής στην υγεία του. 

Ο εκλιπών ήταν πολύ αγαπητός 
σε όσους τον έζησαν από κοντά 
ή συνεργάστηκαν μαζί του. Ήταν 
εργατικός, φιλότιμος, πράος. Ήταν 
καλός φίλος, ειλικρινής και πιστός, 
στον λόγο του. Με άλλα λόγια ήταν 
ντόμπρος και μπεσαλής. 

Εμείς φίλε Δημήτρη που σε ξέ-
ραμε καλά δεν θα σε ξεχάσουμε όσο 
ζούμε. 

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή 
σου. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Βασίλης Θάνος.

 Δημήτριος Κ. Σάνδαλος 

Έφυγε ξαφνικά και ανεπάντεχα από κοντά μας ο 
Δημήτρης Σάνδαλος, σε ηλικία μόλις 66 ετών, 

ξημερώματα της Δευτέρας 6 Δεκεμβρίου 2010, στο 
Ηράκλειο Κρήτης όπου τα τελευταία χρόνια ζούσαν 
μαζί με την κόρη τους. 

Ο αγαπητός μας Δημήτρης ήταν γα-
μπρός στο χωριό μας, σύζυγος της Κατίνας 
Ζήση, κουνιάδος δηλαδή του αείμνηστου 
Χρήστου Ζήση. Έφυγε από κοντά μας το 
ίδιο βράδυ της ημέρας που τελέστηκε στη 
Νεράϊδα το 3ετές μνημόσυνο του Χρήστου 
στο οποίο είχε έρθει η σύζυγός του Κατίνα. 

Ο Δημήτρης γεννήθηκε στα Γιαννουσέ-
ϊκα Καροπλεσίου και ήταν γυιός του μακα-
ρίτη αγροφύλακα Κώστα Σάνδαλου. Με τη 
σύζυγό του Κατίνα απέκτησαν μια μονά-
κριβη κόρη την Βίκη που υπεραγαπούσαν. Κατοικούσε 
πολλά χρόνια στην Αθήνα όπου εργαζόταν ως νοση-
λευτής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο απ’ όπου πρίν λίγα 
χρόνια συνταξιοδοτήθηκε. Πάντα με το χαμόγελο και 

τα αστεία του εξυπηρετούσε με προθυμία και μεγάλη 
ευχαρίστηση κάθε χωριανό μας που αντιμετώπιζε κά-
ποιο πρόβλημα υγείας και πήγαινε στο νοσηλευτήριο 
αυτό. Δυστυχώς η μοίρα δεν τον άφησε να χαρεί μερικά 
χρόνια ακόμα τη ζωή ως συνταξιούχος. 

Ο αγαπητός μας Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος 
που ποτέ δεν θυμόμαστε να είναι το πρόσωπό του 

βλοσυρό. Πάντα, όσες δυσκολίες κι αν 
αντιμετώπιζε, το πρόσωπό του ήταν γε-
λαστό και ευδιάθετο. Όποιον από εμάς 
κι αν συναντούσε είχε ένα αστείο να του 
πεί. Είχε μεγάλη εφευρετικότητα σ’ αυτά, 
παροιμιώδη.

Δημήτρη έτσι θα σε θυμόμαστε πά-
ντα και γι’ αυτό και θα μας λείπεις. Θα μας 
λείπουν τα αστεία σου και η ευχάριστη 
διάθεση που σκορπούσες. 

Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ μας 
Δημήτρη. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα της μεγαλονήσου Κρήτης 
όπου αναπαύεσαι. 

Οι χωριανοί σου. 

Νικόλαος  Σ. Καραβάνας 
Έφυγε από κοντά μας, την παραμονή των Χριστουγέννων, ο αγαπη-

τός χωριανός μας Νίκος Καραβάνας. 
Αν και ήταν 88 χρονών, το καλοκαίρι ήταν ακμαιότατος και τίποτα δεν 

προμήνυε πως θα έφευγε τόσο σύντομα, γι’ αυτό και η δυσάρεστη είδηση 
μας ξάφνιασε όλους. 

Πατέρας του ο Σεραφείμ Καραβάνας και μητέρα του η Βασιλική Θά-
νου. Ο Σεραφείμ Καραβάνας ήταν μεταξύ των πρώτων 5 – 6 οικογενειών 
που μετεπαναστατικά εγκαταστάθηκαν εντός των ορίων του σημερινού 
οικισμού Σαρανταπόρου, προερχόμενοι 
όλοι φυσικά από τη Σπινάσα. Ήταν 3 αδέλφια 
(αγόρια), ο Σεραφείμ, ο Νίκος (πατέρας της 
Μαρίας «Αγγελομήτραινας») και ο Κώστας 
(πατέρας του μακαρίτη Δημήτρη Καραβάνα 
που έμενε στο σημερινό σπίτι στη Νεράϊδα, 
δίπλα στον Αη-Γιώργη). Ο Σεραφείμ με τη 
συζυγό του Βασιλική είχαν 9 παιδιά τα εξής: 
τον Νίκο, τον Βαγγέλη (σκοτώθηκε στον Εμ-
φύλιο), τον Γιώργο (πήγε στο Βελέσι), τον 
Κώστα (πήγε στο Μαυρόλογγο), την Ασπα-
σία, την Αθηνά, την Σοφία, την Κωστάντω 
και την Χάϊδω. Οι 3 τελευταίες βρίσκονται ακόμα εν ζωή. 

Ο Νίκος με τη σύζυγό του Φωτεινή απέκτησαν 2 κόρες την Βάσω και 
την Αγγελική και εδώ και δεκαετίες κατοικούσε μόνιμα στην Καρδίτσα.

Ο αγαπητός σε όλους μας Νίκος ήταν ένας άνθρωπος καλός, πάντα 
ευδιάθετος, με το χαμόγελο στο πρόσωπό του, πάντα με τα αστεία και 
τα καλαμπούρια του, δημιουργούσε ευχάριστη ατμόσφαιρα στην παρέα 
που καθόταν. Αξέχαστη θα μας μείνει η τελευταία επίσκεψή του στη Νε-
ράϊδα, τον Αύγουστο όπου στο καφενείο πίνοντας το αναψυκτικό του 
μολογούσε ασταμάτητα ιστορίες απ’ τα παλιά, με ωραίο αφηγηματικό 
τρόπο προκαλώντας το ενδιαφέρον όλων μας. Κρεμόμασταν όλοι απ’ τα 
χείλη του. 

Έτσι θα σε θυμόμαστε μπαρμπα-Νίκο, με το πλατύ χαμόγελο στο ήρε-
μο πρόσωπό σου να σκορπάς απλόχερα ευχάριστη διάθεση γύρω σου. 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ συγχωριανέ μας Νίκο.
Ελαφρύ να είναι το χώμα όπου αναπαύεσαι. 

Οι χωριανοί σου.
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Ήταν ηλιοβασίλεμα του Ιου-
λίου όταν καθόμασταν 

στο μπαλκόνι μας και μου λές 
ξαφνικά: «Πέτρο δεν μπορώ να 
αναπνεύσω κανονικά». Σηκώ-
θηκα ήρθα κοντά σου και σου 
απάντησα: «Ίσως να φταίει ότι 
είχες ανοικτό το κλιματιστικό 
το μεσημέρι και κοιμήθηκες με 
αυτό». Σηκώθηκες έκανες κά-
ποια βήματα πήγες στο άλλο 
μπαλκόνι και κάπως συνήλθες. 

Την νύχτα όμως στον ύπνο σου 
ένοιωσες πάλι δυσφορία. Από την 
επομένη μέρα ξεκινήσαμε ιατρι-
κούς ελέγχους. Με τη συμβουλή 
των ιατρών (παθολόγων – πνευμο-
νολόγων – καρδιολόγων – αγγειο-
λόγων) έγιναν εργαστηριακές και 
κλινικές εξετάσεις. Τα αποτελέσμα-
τα έδειξαν προχωρημένη καρδια-
κή ανεπάρκεια. Μας συνέστησαν 
φαρμακευτική αγωγή και κάθε 3 
μέρες στην κλινική οξυγόνο. Βρι-
σκόμαστε ήδη στον Αύγουστο. 

Είχες κάποια βελτίωση το τρί-
το δεκαήμερο του Αυγούστου 
και σκέφτηκα να πάμε για αλλαγή 
στον Άγιο Κωνσταντίνο. Δυστυχώς 
όμως μέσα σε τέσσερις ημέρες 
επιστρέψαμε γιατί η δυσφορία αυ-
ξανότανε. Πάλι κλινική για οξυγο-
νοθεραπεία και ηρεμία. Όλα στα-
θερά μέχρι τον Οκτώβριο. 

Αρχές Νοεμβρίου επιδεινώθη-
κε η κατάσταση με αποτέλεσμα 
φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια. 
Έγινε μικροεπέμβαση σε νοσο-
κομείο, καλά τα αποτελέσματα 
αλλά για λίγο. Τέλος Νοεμβρίου 
εισαγωγή στην κλινική για αγωγή 
και παρακολούθηση. Από τις αρ-
χές Δεκεμβρίου τα αναπνευστικά 
προβλήματα γίνονταν πιο έντονα 

μέχρι που η κατάσταση κρίθηκε 
μη αναστρέψιμη. Στις 18.12.2010 
έφυγες από κοντά μας. Ειρήνη θα 
σε θυμάμαι και ας είσαι μακριά. 

Σε γνώρισα πρίν από 42 χρόνια. 
Γεννήθηκες στην Αθήνα, κόρη αξι-
ωματικού Χωροφυλακής και θυγα-
τέρα μάνας από τα Σάλωνα. Ύστε-
ρα από τις Γυμνασιακές σου και 
Λογιστικές σπουδές 
σου με διαγωνισμό 
πέτυχες να προ-
σληφθείς στο Γεωρ-
γο-Πτηνοτροφικό 
Συνεταιρισμό που 
εποπτεύονταν από 
την Αγροτική Τρά-
πεζα. 

Το 1972 ήρθαμε 
σε γάμο κοινωνία. 
Δυο μέρες μετά τον γάμο μας πή-
γαμε «γαμήλιο ταξίδι» στον Κλει-
τσό Ευρυτανίας, το χωριό μου. 
Έγινε χωριάτικο γλέντι στο πατρι-
κό μου και φυσικά τηρώντας τις 
παραδόσεις, η γιαγιά μου σε υπο-
δέχθηκε με την γλυκοθήκη στην 
αυλή του σπιτιού. Ήσουν σεβαστι-
κή προς τους γονείς μου. Τους βο-
ήθησες, τους υπηρέτησες και τους 
περιποιήθηκες και σε ευχαριστώ 
γι’ αυτό. 

Σε εξετίμησαν οι περισσότεροι 
χωριανοί μου και ειδικά ο Φώτης 
Παπουτσόπουλος και ο Μήτσος 
Παπουτσόπουλος. 

Το 1980 γίναμε τριμελής οι-
κογένεια και παραιτήθηκες με το 
βαθμό Λογιστού Α’. Αφοσιώθηκες 
στην οικογένειά σου δίνοντας τον 
καλύτερο εαυτό σου όλα τα χρό-
νια. Ήσουν πολύ κοντά στην κόρη 
μας προσφέροντάς της αγάπη και 
στοργή. Ευτύχησες να την δείς πα-

ντρεμένη και με εγγονάκι το οποίο 
ήταν η χαρά της ζωής σου.

Υπήρξες σεβαστική και αξι-
οπρεπής απέναντί μου, αγαπητή 
από φίλους και κοινωνική. Συμμε-
τείχες σε πολλούς Συλλόγους ως 
Μέλος. Αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου Συνταξιούχων της υπηρεσίας 
σου, επί τρείς διετίες. Από τα ιδρυ-

τικά Μέλη και Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου 
Γυναικών Ευρυτανίας, 
Μέλος Συλλόγου Γυναι-
κών του Κόμματος που 
αγαπούσες και Μέλος 
της Τοπικής του Κόμμα-
τος στο Περιστέρι. 

Ήσουν άνθρωπος 
του γλεντιού, των εκ-
δρομών όπως κι εγώ. 

Χαιρόσουν να με κρατάς να χο-
ρεύω τσάμικο και ευχαριστιόμουν 
να σε ακούω να τραγουδάς το 
αγαπημένο σου «Σαν πας πουλί 
μου στο Μοριά…». Γυρίσαμε χω-
ριά-νησιά-βουνά-θάλασσες. Όλα 
τα θυμάμαι Ειρήνη γιατί τώρα δυ-
στυχώς με συντροφεύουν οι ανα-
μνήσεις! Μου έλεγες: «Να γλεντάς 
Πέτρο!». 

Θα σε θυμάμαι Ειρήνη μου! 
Δυστυχώς σε τσάκισε το άγχος και 
η απογοήτευση που σου προκα-
λούσαν τα απανωτά προβλήματα 
υγείας. Τώρα κοιμάσαι ήσυχη. 

Εύχομαι και προσεύχομαι να 
είναι ελαφρύ το χώμα της Περι-
στεριώτικης γής που σε δέχτηκε. 
Πολλοί στεναχωρήθηκαν και δά-
κρυσαν που έφυγες και λίγοι χά-
ρηκαν. Ας κριθούν… 

Η μνήμη σου παντοτινά στη 
σκέψη μου. 

Ο Πέτρος σου…

Έφυγε από κοντά μας στις 
26 Νοεμβρίου 2010, η τόσο 

θλιμμένη και βασανισμένη Μα-
ρία Παπαγεωργίου, σύζυγος του 
Γεωργίου. Γεννήθηκε στο Σαρα-
ντάπορο το έτος 1926. Πατέρας 
της ήταν ο Κώστας Γεροκώστας 
και η μάνα της Βασιλική, το γέ-
νος Μπακογιώργου από τη Δάφ-
νη Ευρυτανίας. 

Σε πολύ μικρή ηλικία έχασε 
τη μάνα της και έμεινε ορφανή, 
στα 17 της χρόνια έχασε και τον 
πατέρα της. Το έτος 
1951 παντρεύτηκε 
με τον Γιώργο Παπα-
γεωργίου και έφεραν 
στον κόσμο πέντε 
παιδιά, τρία αγόρια 
και δύο κορίτσια. Για 
αναζήτηση καλύτε-
ρης τύχης έφυγαν 
από το Σαραντάπο-
ρο και εγκαταστά-
θηκαν στην Αθήνα (στο Μενίδι). 
Εργαζόμενοι και με το μέτρο της 
οικονομίας απέκτησαν όλοι δικά 
τους σπίτια. Κι ενώ πήγαιναν όλα 
με ευλογία Θεού, σαν κεραυνός 
εν αιθρία χτύπησε αιφνίδια και 
αλύπητα η μαύρη μοίρα την οικο-
γένεια του δεύτερου παιδιού της 
οικογένειας του Πέτρου, ο οποίος 
εργαζότανε ως οδηγός στην ΕΑΣ. 
Ξεκίνησαν με τη σύζυγό του Σταυ-
ρούλα και τα δύο τους αγόρια 18 
και 14 χρονών για τις διακοπές 
τους στο χωριό. 

Στο δρόμο η κακιά μαύρη μοί-
ρα τους έστησε καρτέρι και μ’ ένα 
σκληρό ατύχημα ξεκλήρισε όλη 

την οικογένεια. Η ευτυχία στο σπί-
τι τελείωσε πλέον, τέσσερα μαύρα 
φέρετρα έφεραν στο σπίτι των γο-
νέων, αβάστακτος ο πόνος, ποτά-
μια τα δάκρυα, της μεγάλης συμ-
φοράς. Ένα μικρό αδελφάκι που 
είχε την τύχη να μην συνταξιδέψει 
με την άλλη οικογένεια έμεινε στο 
σπίτι σαν έρημο πουλάκι πνιγμένο 
από την ορφάνια της οικογενείας 
του. 

Η ευτυχία στο σπίτι των γονέ-
ων τελείωσε, κανένας δεν είχε τη 

δύναμη να τους πα-
ρηγορήσει. Η άμοιρη 
Μητέρα, έξαλλη από 
πόνο λιποθυμούσε 
συνεχώς και φώναζε: 
«Θεέ μου, Θεέ μου 
γιατί επέτρεψες αυτή 
την συμφορά στην 
οικογένειά μας…» και 
ξερίζωνε τα μαλλιά 

της κεφαλής της, κάτι παρ’ όμοιο 
που είπε από πόνο και ο Χριστός 
μας την ώρα που τον κρεμούσαν 
επάνω στο Σταυρό και δακρυσμέ-
νος είπε: «Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τι 
με εγκατέλειπες;» Κ. Ζ. 46. 

Δυστυχώς όμως το τέρμα της 
δοκιμασίας δεν ήταν εδώ, δεν 
πρόλαβαν να στεγνώσουν τα δά-
κρυα στην πληγωμένη οικογένεια 
από την πολύνεκρη δοκιμασία της 
οικογένειας του Πέτρου έρχεται 
και δεύτερη ανεπάντεχη δοκιμα-
σία. Η σκληρή και άπονη μοίρα 
ξαναχτύπησε ανελέητα την άλλη 
νύφη της Μαρίας την Κατερίνα 
σύζυγο του γιού της Χρήστου η 
οποία εργαζόταν σε εργοστάσιο 

στο Μενίδι. Νέα κοπελίτσα, και με 
το σεισμό που έγινε στην Αθήνα 
το έτος 1999 κατέρρευσε το εργο-
στάσιο (Ρικομέξ) και σκοτώθηκαν 
43 εργαζόμενοι, μεταξύ αυτών και 
η Κατερίνα. 

Η Μητέρα Μαρία προτού ακό-
μα συνέλθει από το θάνατο της νε-
αρής νύφης της, της ήταν γραπτό 
για να δοκιμάσει και το τελευταίο 
φιλί του θανάτου, του νεαρού παι-
διού της Χρήστου, ο οποίος δεν 
άντεξε τον θάνατο της νεαρής συ-
ζύγου του Κατερίνας και πέθανε 
αιφνίδια από έμφραγμα το έτος 
2004. 

Ύστερα από όλες αυτές τις 
σκληρές δοκιμασίες φυσικό ήταν 
το μαύρο σαράκι του πόνου έδω-
σε τελικά χτύπημα στη μανούλα 
Μαρία. Δεν είχε πλέον την δύναμη 
να κάνει άλλη υπομονή και κατέρ-
ρευσε αιφνίδια από την αρρώστια 
αλτσχάϊμερ, επέζησε σαν φυτό 
από το έτος 2006 και βασανίσθη-
κε αναίσθητη, τέσσερα χρόνια. 
Πέθανε στις 26 Νοεμβρίου 2010 
και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο 
του Κόκκινου Μύλου, στη Φιλα-
δέλφεια για να ξεκουραστεί πλέον 
στον ουράνιο κόσμο των ψυχών 
όπου οι Άγγελοι του Κυρίου την 
υποδέχθηκαν και περιμένει όπως 
όλοι οι νεκροί μας τη Μεγάλη ημέ-
ρα της Αναστάσεως. 

«Αναστήσονται οι νεκροί», 
προείπε ο Ησαΐας, «και εγερθή-
σονται οι εν τοις μνημείοις και 
εφρανθήσονται οι εν τη γή». Ησα-
ΐας Κ.Σ.Τ. 19. 

ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΟΥ 

Βασίλειος Γ. Σπανός
Απεβίωσε ο συγχωριανός μας Βασίλειος Σπανός του Γεωργίου σε 

ηλικία 77 ετών την Τρίτη, 1/3/2011, στο Καλλίθηρο (Σέκλιζα) 
Καρδίτσας. 

Η κηδεία του εκλιπόντος έγινε στο καλλίθηρο παρουσία συγγενών, 
φίλων και πλήθος συγχωριανών. 

Ο Βασίλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαραντάπορο. Η ανέχεια 
της τότε εποχής τον ανάγκασε να φύγει από το χωριό και να εγκατα-
σταθεί στο Καλλίθηρο όπου παντρεύτηκε και απέκτησε δύο αξιόλογα 
παιδιά. 

Με τον εξαίρετο και χαμηλών τόνων χαρακτήρα του, την αγάπη 
προς το συνάνθρωπο και την εργατικότητά του κατέκτησε πολύ γρήγο-
ρα τη συμπάθεια όλων των κατοίκων του Καλλίθηρου. 

Ο Βασίλης αγωνίστηκε στη ζωή του σκληρά και τίμια και ποτέ δε 
ξέχασε, τον τόπο που μεγάλωσε και ανδρώθηκε, το Σαραντάπορο. 

Ο Βασίλης ήταν σεμνός, ειλικρινής, εξαίρετου ήθους και χαρακτήρα 
και απολάμβανε της αγάπης και της εκτιμήσεως των συγχωριανών του. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Βασίλη. Χ.Τ. 

 Μαρία Γ. Παπαγεωργίου 

Ειρήνη Πέτρου Παναγιώτου 

Κώστας Ευαγ. Σπανός
Απεβίωσε ο συγχωριανός μας Κώστας 

Σπανός του Ευαγγέλου σε ηλικία 68 
ετών την Κυριακή, 16/1/2011, στη Σάμο, 
κοντά στον αδελφό του και τις αδελφές 
του, οι οποίοι του συμπαραστάθηκαν μέ-
χρι την τελευταία του στιγμή. 

Η σορός του εκλιπόντος μεταφέρθηκε 
στην Αθήνα και η νεκρώσιμος ακολουθία 
ψάλθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνστα-
ντίνου του Νεκροταφείου Ζωγράφου την 
Τετάρτη, 19/1/2011, παρουσία συγγενών, 
φίλων και πλήθος συγχωριανών. 

Ο Κώστας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαραντάπορο. Η ανέχεια της 
τότε εποχής και το ανήσυχο πνεύμα του τον οδήγησαν νωρίς στην ξενι-
τειά. Για λίγο καιρό παρέμεινε εργαζόμενος στην Αθήνα, όπου οι πίκρες 
διαδεχόταν καθημερινά η μια την άλλη. 

Το άγχος για επιβίωση κορυφωνόταν και ο δρόμος της επιστροφής 
στο Σαραντάπορο θα σήμαινε το τέλος μιας απόφασης για καλλίτερη ζωή. 
Γι’ αυτό ναυτολογήθηκε για αρκετά χρόνια, γυρίζοντας όλο τον κόσμο, 
αποκτώντας μεγάλες εμπειρίες. 

Παρόλα αυτά, σε κάποια φάση αποφάσισε να παραμείνει στη στεριά 
και έπειτα από μια περιοδεία στην Κρήτη «αγκυροβόλησε» για πολλά 
χρόνια στο Τυμπάκι. Με τον εξαίρετο χαρακτήρα του, την αγάπη προς το 
συνάνθρωπο και την εργατικότητά του κατέκτησε πολύ γρήγορα τη συ-
μπάθεια όλων των κατοίκων της περιοχής.

Όμως, ο πάντα ανήσυχος, πρόσχαρος, αγαπητός και γελαστός Κώ-
στας, δε ξέχασε ποτέ την Αθήνα. Ήλθε και άνοιξε στο Κολωνάκι ένα στέκι 
για τους φίλους της ΤΖΑΖ μουσικής, της οποίας υπήρξε θερμός οπαδός. 
Από αυτό το στέκι πέρασαν μεγάλες προσωπικότητες της πολιτικής, της 
τέχνης και των γραμμάτων. 

Όμως, οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και οι ατυχείς 
συγκυρίες, κλόνισαν σοβαρά την υγεία του και μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα αποσύρεται από την εργασία του και εγκαθίσταται στη Σάμο, 
κοντά στον αδελφό του και τις αδελφές του. 

Ο Κώστας έζησε τη ζωή του όπως αυτός την ήθελε. 
Ο Κώστας ήταν συμπαθής, σεμνός, τίμιος, ειλικρινής, εξαίρετου ήθους 

και χαρακτήρα και απολάμβανε της αγάπης και της εκτιμήσεως των συγ-
χωριανών και φίλων. Αγωνίστηκε στη ζωή του σκληρά και τίμια και έφυγε 
από τη ζωή αφήνοντας πίσω του την ανάμνηση των αρετών του. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Κώστα. Χ.Τ. 

Ιουλία Καραμέτου 

Έφυγε στις 22 Μαρτίου 2011 από τη 
ζωή, η μητέρα, η γιαγιά και η προ-

γιαγιά, η Ιουλία Καραμέτου το γένος 
Κουσάνα. Είχε γεννηθεί στις 10 Απριλί-
ου το 1925, από την Βασιλική (το γένος 
Κατσούλη) και τον Κωνσταντίνο Κου-
σάνα. Αδέλφια της η Αναστασία, ο Γιώρ-
γος, ο Δημήτρης, ο Ηλίας, ο Νίκος και ο 
αείμνηστος Χριστόδουλος που έφυγε 
πέρισυ. 

Μεγάλωσε και παντρεύτηκε τον Αθα-
νάσιο Καραμέτο στο χωριό μας. Δυστυχώς όμως πολύ νωρίς έμεινε 
χήρα και με ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά της. Πέρασε πολλά όπως σχε-
δόν όλοι εκείνη την εποχή. Έφυγε για την Αθήνα για να δουλέψει και 
να μεγαλώσει το παιδί της. 

Δούλεψε στο Νοσοκομείο Ανδρέα Συγγρού για τριάντα χρόνια 
και αγωνίστηκε ηρωϊκά. Και τα κατάφερε, με το κεφάλι ψηλά και με 
αξιοθαύμαστη εντιμότητα. Ήταν περήφανη που κατάφερε ν’ αγοράσει 
το σπίτι της και να ταξιδέψει στην Ιερουσαλήμ, στους Αγίους Τόπους, 
στην Αίγυπτο, στην Αμερική και στην Ισπανία. 

Πάντρεψε την κόρη της και με πολύ καμάρι και ευτυχία απέκτησε 
εγγόνια και δισέγγονα. Κάπου εκεί στην μοναξιά της, αφού η κόρη της 
πήγε στην Αμερική, γνώρισε τον Κώστα Μαραγκό, τον παντρεύτηκε 
και τον συντρόφευσε μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Η κόρη της Ελευθερία, ο γαμπρός της Ρόμπερτ, τα εγγόνια της 
Αθανάσιος και Ρονέλλα, τα δισέγγονα Καραμέλλα, Ζωή, Ζαφείρης, 
Ζίζα και Ίσα, θα την θυμούνται με πολύ αγάπη και υπερηφάνεια για 
την μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά. 

Καλό ταξίδι Μανούλα, θα σε επιθυμήσουμε πάρα πολύ, με αγάπη. 
Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. 

Η κόρη σου Ελευθερία 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑ: άρεταίειο  
νοσοκομείο. 
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά  
τόπους νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
δηΜητριοΣ  
ΓιάννοΥΣάΣ.
τηλεΦωνο: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπή-
κε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά, 
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικό-
τητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός 
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑ-
ΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ 
με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους 
κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελ-
λάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 
200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί; 
Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής 
Οδού σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρω-
ση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - 
Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν 
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο EΣΠΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Το παρόν 114 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.165 αντί-

τυπα. Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν 
κάποιος δεν λαβαίνει Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή του (οδό, 
αριθμό, ταχ. κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει ή στη 
Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Ζητάμε συγνώμη από τους συγχωριανούς μας που 
ενώ μας έστειλαν κάποια κείμενα δεν θα τα δούν 

δημοσιευμένα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει χώρος. Θα τα δη-
μοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο. Επίσης παρακαλούμε δείξ-
τε κατανόηση σε τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που 
μας ξέφυγαν, λόγω πληθώρας ύλης. Ευχαριστούμε πολύ. 

Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΔΙΑφΗΜΙΣΕΙΣ 
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν 
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την κα-
ταχώρηση όλων των διαφημίσεων. 
Ζητούμε την κατανόηση των επαγ-
γελματιών συγχωριανών μας. Οι 
διαφημίσεις τους θα δημοσιευτούν 
στο επόμενο φύλλο. 

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας   
Ο  Αριθμός  Λογαριασμού  στην  τράπεζα  είναι  ο  εξής: 

469 04 003010 33
Είναι  Λογαριασμός  όψεως, στην  Αγροτική  Τράπεζα  Ελλά-
δος  και  ανήκει  στον  Εξωραϊστικό & Μορφωτικό  Σύλλογο  
Νεράϊδας Δολόπων  Καρδίτσας, ιδιοκτησία  του  οποίου  είναι  
η  Εφημερίδας  μας.   
Παρακαλούμε  όσοι  βρίσκεστε  μακριά  και  θέλετε  να  προ-
σφέρετε  χρήματα  για  την  Εφημερίδα  μας  να  τα  βάζετε  σ’  
αυτόν  τον  λογαριασμό. 
Οικονομική  ενίσχυση  για  την  Εφημερίδα  μας  μπορείτε  να  
δίνετε  και  στα  μέλη  του  Δ. Σ. του  Συλλόγου  για  να  σας  δί-
δεται  αμέσως  απόδειξη. 

Σας  ενημερώνουμε  ότι  Μπλόκ  έχουν  οι  εξής  χωριανοί  μας: 
Θάνος  Βασίλειος ..................................................τηλ(697 3015409)  
Καστρίτσης  Τρύφωνας .............................................(697 7250896)  
Πλατσιούρης  Κώστας ................................................(697 4433949)
Θάνου  Χρυσούλα .......................................................(697 6047011)
Μονάντερος  Φώτης ...................................................(697 4085254)
Κουσάνας  Γιώργος .................................................... (697 2287726)  
Μπαλτής  Γιάννης ....................................................... (697 7033547)  
Σπανού - Ανδρέου  Μαρία ........................................(697 9305471)  
Κουσάνας  Κώστας ......................................................(697 2594310)

 Ανακοινώσεις Προέδρου  Τ. Κ. Νεράϊδας 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 
όπως: 

☛  Να προσέχουμε πως πετάμε τα σκουπίδια μας. Τα πλη-
ρώνουμε με το κιλό και δεν πρέπει να ρίχνουμε στους 

κάδους μπάζα. Επίσης συσκευάζουμε καλά τα σκουπίδια (δέ-
νουμε την πλαστική σακκούλα) και μετά την πετάμε με προσο-
χή και πάντα μέσα στον κάδο. 

☛
Δεν πετάμε ποτέ και τίποτα στα ρέματα του χωριού. Οτι-
δήποτε έχουμε για πέταμα τα βγάζουμε στο δρόμο για 

να τα πάρουν. 

☛
Να διατηρούμε καθαρό το Νεκροταφείο. Δεν πετάμε 
τα άδεια πλαστικά μπουκάλια από λάδι στο χώρο αλλά 

μέσα στο βαρέλι για να καούν. Στις εκταφές να αφήνουμε το 
χώρο όπως τον βρήκαμε χωρία σκουπίδια. 

☛
Να προσέχουμε τα φρεάτια των ομβρίων. Να διατηρού-
με τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν μέσα τα νερά. 

☛ Στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα να προτιμάμε το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Δεν τίθεται θέμα περικοπής δρο-

μολογίων αλλά για να έχουμε καλή συγκοινωνία πρέπει να συ-
νεχίσουμε έτσι προτιμώντας το λεωφορείο. 
 Τα παραπάνω αφορούν όλους τους οικισμούς μας. 
Σας εύχομαι Καλό Πάσχα. 

Ο ΠρΟΕΔρΟΣ Τ. Κ. ΝΕρΑΪΔΑΣ 
 ΔΗΜΗΤρΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

ΥΛΗ ΜΕΧρΙ 15 MAΪΟΥ 

Όποιος  αναγνώστης  μας  έχει  κείμενο  ή  ότι  άλλο  για  δημο-
σίευση  παρακαλούμε  πολύ  να  μας  το  δώσει  το  αργότερο  
μέχρι   15  Μαΐου. Παρακαλούμε  πολύ  όταν  έχετε  έτοιμο  
κείμενο  ας  μας  το  δίνετε  και  νωρίτερα. Όσο  νωρίτερα  
μας  το  δίνετε  τόσο  λιγότερα  λάθη  θα  έχει  δημοσιευμένο. 
Μην  περιμένετε  την  τελευταία  μέρα  γιατί  θα  καθυστερεί  
η  Εφημερίδα. Το  επόμενο  φύλλο  της  Εφημερίδας  μας  θα  
κυκλοφορήσει  αρχές  καλοκαιριού.  Ευχαριστούμε  πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νέο Δ. Σ. Δασικού Συνεταιρισμού Νεράϊδας

Μετά την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες – εκλο-
γές του Δασικού Συνεταιρισμού Νεράϊδας, που έγιναν 

την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010, στο Δημοτικό Σχολείο 
Νεράϊδας, οι εκλεγμένοι συνέταιροι συγκροτήθηκαν σε 
σώμα και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: 
● Πρόεδρος: Νεκτάριος Δ. Βούλγαρης 
● Αντιπρόεδρος: Νίκος Κλ. Χαλάτσης 
● Γραμματέας: ήλίας Γ. Βούλγαρης 
● Ταμίας: Γιώργος ρ. Βούλγαρης 
● Μέλος: Σπύρος Ν. Μακρής 
● Αντιπρόσωπος του Συνεταιρισμού μας για την Ένωση Συ-
νεταιρισμών Καρδίτσας εξελέγη ο Κώστας Δ. Μονάντερος.

Θερμά συγχαρητήρια στους αγαπητούς χωριανούς μας που 
εξελέγησαν και Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. 

 Ανακοίνωση για νερό και ρεύμα ΔΕΗ 

Παρακαλούνται οι απόδημοι χωριανοί μας, της Τοπι-
κής Κοινότητας Νεράϊδας, που εντός των οικισμών 

της (δηλαδή σε Νεράϊδα, Σαραντάπορα, Μεγαλάκκο), 
έχουν στο όνομά τους παροχή νερού ή ρεύματος ΔΕΗ 
να μας στείλετε το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορί-
ας στο φΑΞ: 2441 0 81653. Περισσότερες πληροφορίες 
στον Πρόεδρο της Κοινότητάς μας Δημήτρη Κ. Λιάπη 
στο τηλ. 697 4077680. 

 Ευχές από Πρόεδρο Νεράϊδας 
 Ο Πρόεδρος του χωριού μας Δημήτρης Κ. Λιάπης εύχεται 
μέσω της Εφημερίδας μας σε όλους τους συγχωριανούς της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας: «Καλό Πάσχα και Καλή Ανά-
σταση με υγεία». 

 Ο ΠρΟΕΔρΟΣ Τ. Κ. ΝΕρΑϊΔΑΣ 
 ΔήΜήΤρήΣ Κ. ΛΙΑΠήΣ 

Νέος Ιατρός στο 
Αγροτικό Ιατρείο 

Νεράϊδας 

Νέος Γιατρός ήρθε αρχές 
του χρόνου στο Αγροτικό 
Ιατρείο Νεράϊδας. Δέχεται 

επισκέψεις, γράφει φάρμακα στα 
βιβλιάρια υγείας κ.λ.π. Ονομάζε-
ται Αντώνης Τσιμπιδάκης και εί-
ναι από την Καρδίτσα. Θα καθίσει 
ένα χρόνο περίπου όσο διαρκεί 
το αγροτικό του. 

Καλωσορίζουμε τον νέο Ιατρό 
στο χωριό μας και του ευχόμαστε 
καλή διαμονή.

Να ευχαριστήσουμε όμως 
και την προηγούμενη Αγροτι-
κή Ιατρό Ελένη Παλιούρα που η 
θητεία της έληξε πρόσφατα και 
έφυγε ελπίζουμε με τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις. Την ευχαριστού-
με για τις υπηρεσίες που προσέ-
φερε αυτό το διάστημα στις δυο 
Τοπικές Κοινότητες Νεράϊδας και 
Μολόχας και της ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία. 

 Ευχαριστήριο 

Ω ς μόνιμη κάτοικος Σαρανταπόρου, αλλά καθώς και ως 
ιδιοκτήτης επιχείρησης στο συγκεκριμένο οικισμό, με 
παράλληλη δραστηριότητα αυτή του ταχυδρομικού 

πράκτορα, νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρ-
χο Καρδίτσας κ. Τσιούκη Λάμπρο για την αξιοπιστία του στην 
τέλεση των καθηκόντων του. Ο κ. Τσιούκης έδειξε ως τώρα ιδι-
αίτερη ευαισθησία στο θέμα του δρόμου και τα προβλήματα 
που παρουσιάστηκαν τη χειμερινή περίοδο. Υποχρεωμένη να 
κινούμαι σε καθημερινή βάση στον οδικό άξονα Καρδίτσας – 
Νεράϊδας, αντιμετώπισα πολλές φορές δυσκολίες και σε κάθε 
κάλεσμά μου ο κ. αντιδήμαρχος ανταποκρίθηκε άμεσα. 

 ΒΟΥΛΑ ΓΑΚΗ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Θερμά  
Συγχαρητήρια 

 Στον αγαπητόν μας χωριανό 
παπα-Σωτήρη Βάϊου Μπαλ-
τή, ο οποίος έθεσε εαυτόν, 
εις την υπηρεσία της Εκκλη-
σίας του ΧΡΙΣΤΟΥ μας. Επί-
σης συγχαρητήρια στους ευ-
σεβείς γονείς του, που με τη 
δική τους ευχή και προσευχή, 
ήκουσεν ο Θεός και κάλεσε 
τον αγαπητόν τους υιόν Σω-
τήρη, να υπηρετήσει την Ορ-
θόδοξη Εκκλησίαν του. 
 Εμείς να του ευχηθούμε να 
είναι πάντα Άξιος. 

 Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Σαρανταπόρου
 1) Στέφανος Τσιτσιμπής

 2) Σπύρος Δήμος 
 3) Ηλίας Χρ. Λιάπης 

 4) Ηλίας Δημ. Βούλγαρης.

 8.081 επισκέψεις στην Ιστοσελίδα μας 

 Στα 2 χρόνια 8.000 επισκέψεις! Από τις 24 Μαρτίου 2009 
που λειτουργεί στο διαδίκτυο (internet), η ιστοσελίδα του 
χωριού μας στη διεύθυνση www.neraida-dolopwn.com, 
μέχρι τις 24 Μαρτίου 2011, οι επισκέπτες μας ήταν ακρι-
βώς 8.081. Έχουμε δεκάδες επισκέψεις κάθε μέρα, εκατο-
ντάδες κάθε μήνα, χιλιάδες κάθε χρόνο. 


