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

Καθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων 
των χωριών της βόρειας Ευρυτανίας 
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 – Μαυ-
ρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – 
Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την εδώ και τώρα κατασκευή 
της Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβα-
ση! Να αρθεί ο αποκλεισμός! 

Το φετινό χειμώνα (αν και ήταν βαρύς) 
είχαμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με τον Πα-
ραμεγδόβιο και το ζήτημα κρατήθηκε στην 
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● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα - Τριφύλλα 
● Να ξεβουλώσουν τα τεχνικά προς το Μοναστήρι 

Επιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, Ευ-
ρυτανίας και Καρδίτσας, που διέρχεται 
ο οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης 

Πλαστήρα, είναι αυτός να ολοκληρωθεί και αυτό 
θα γίνει με τη χρηματοδότηση του τελευταίου 
εναπομείναντος τμήματος από Νεράϊδα (δια-
σταύρωση) μέχρι τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου 
(2 χλμ. πρίν). Περίπου 5 χλμ απόσταση. Το Κρά-
τος διέθεσε μέχρι τώρα, για τον σημαντικότατο 
αυτό οδικό άξονα, πιστώσεις συνολικού ύψους 
2.590.000 €. Με την διάθεση 1.000.000 € ακόμα, 
ο οδικός άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το 
μήκος του, από το Καρπενήσι μέχρι και τη Λίμνη 
Πλαστήρα. Απαιτούμε να είναι το πρώτο σε προ-

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

Στη Βουλή συζητήθηκαν (18.1.12)  
οι δρόμοι  που σταθερά διεκδικούμε 

Μετά από αίτημα του βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλ. Καρανίκα 
πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση (18.1.2012) της Επιτροπής 

Περιφερειών της Βουλής για θέματα της Ευρυτανίας με σημαντι-
κότερο το οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας και η σύνδεσή του με τους 
όμορους νομούς. Παραβρέθηκαν αρμόδιοι Υφυπουργοί, Βουλευ-
τές, Νομάρχες μεταξύ των οποίων και ο δικός μας, της Καρδίτσας 
κ. Βασίλης Τσιάκος. Μεταξύ των άλλων δρόμων συζητήθηκαν και 
οι δρόμοι της περιοχής μας που σταθερά διεκδικούμε. 

Περισσότερα στη σελ. 5

www.sarantaporo.blogspot.com 
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας (blog) του χω-

ριού μας! Μπορείτε με ένα κλίκ να δείτε εικόνες, βίντεο κα-
θώς και διάφορα άρθρα για το χωριό μας! Παρακαλώ βοη-
θήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας 
υλικό (παλιές και νέες φωτογραφίες, βίντεο και διάφορα κεί-
μενα-άρθρα). Ευχαριστώ. Βούλγαρης Ε. Λάμπρος. 

Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας 

Με τις προσφορές όλων μας, τα έργα τόσο 
για το νέο Οστεοφυλάκιο όσο και για τον 
εξωραϊσμό του Κοιμητηρίου του χωριού 

μας προχώρησαν ικανοποιητικά. Όποιος (μέσα στην 
κρίση που περνάμε) έχει την οικονομική δυνατότητα 
και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για να 
ολοκληρωθούν τα προαναφερόμενα. Όποιος επίσης 
θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτά ας μιλήσει με τον 
Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896. 
Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες: 3 και 12

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ 
του δρομολογίου της Δευτέρας 
Αιφνιδιαστικά από 7.11.11 το ΚΤΕΛ Καρδίτσας στα-

μάτησε να στέλνει λεωφορείο κάθε Δευτέρα μέχρι 
Νεράϊδα. Στέλνει πλέον μόνο Τετάρτη και Παρασκευή. 
Όλοι απαιτούμε να διατηρηθούν τουλάχιστον τα τρία (3) 
δρομολόγια την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρα-
σκευή). Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα να πιέσουν 
για την ανάκληση της σκληρής και άδικης αυτής απόφα-
σης. 
Η σχετική έγγραφη διαμαρτυρία των Συλλόγων μας στη σελ. 4.

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα 
μας εύχονται στους απανταχού  

Νεραϊδιώτες και φίλους του 
 χωριού και του Συλλόγου μας 

Καλή  Ανάσταση 

Το Νέο Δ. Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων
Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου 

Από τις αρχαιρεσίες της 11.12.2011, του Συνδέσμου 
Αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου αναδεί-
χθηκε το νέο Δ. Σ. που έχει ως εξής: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νάπας Φώτης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννουσάς Δημήτρης 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λάμπρου Απόστολος 
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαγεωργίου Βασίλης 
ΜΕΛΟΣ: Παπαδάκη – Καραμέτου Ελισάβετ 
ΜΕΛΟΣ: Τσιτσιμπής Κωνσταντίνος 
ΜΕΛΟΣ: Παπαδάκης Σεραφείμ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Σπανός Σπύρος 
Λιάπης Ταξιάρχης.
Περισσότερα στη σελίδα 15.

Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας 
Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορ-

φωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το καλοκαί-
ρι, την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012, το βράδυ, 
στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Οι απανταχού 
της γης Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες 
για να γλεντήσουμε ως το πρωί. 

Χωριανοί μας, εκ Σπινάσας (Νεράϊδας) 
αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821 

Τα χαρτιά (αίτηση & πιστοποιητικό) ενός ακόμα 
χωριανού μας, του πρό…πρό…προπάππου μας 

Γιωργάκη Χρ. Κατσούλη (1841), είδαν πρόσφατα 
το φώς της δημοσιότητας και με εθνική υπερηφάνεια 
τα δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος της Εφημερίδας 
μας, μαζί με αντίστοιχα στοιχεία των άλλων τριών (Δ. 
Παπαδόπουλου, Γ. Αν. Κατσούλη, Ζήση) (1865), 
που είχε βρεί ο αείμνηστος Δάσκαλος Κώστας Ι. Ζή-
σης, και του απέναντι γείτονά μας Γιώργου Κούκου. 
Οι ήρωες ποτέ δεν ξεχνιούνται! 

Θα τα βρείτε στις σελίδες 6 και 7.

Ημερίδα στην Καρδίτσα 
για τον Παραμεγδόβιο 

Ημερίδα για τον Παραμεγδόβιο θα γίνει το Σάβ-
βατο 7.4.12, στην αίθουσα της Περιβαλλο-

ντικής Ενότητας (πρώην Νομαρχίας) Καρδίτσας, 
διοργανωτές της οποίας είναι οι εφημερίδες «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» & «Φωνή της 
Μαυρομμάτας» και η «Ένωση Αγραφιώτικων 
Χωριών Ν. Καρδίτσας». Αρχικά προγραμματίστη-
κε για τις 4.2.12, αναβλήθηκε για τις 3.3.12 και ξανά 
αναβλήθηκε για 7.4.12. Όσοι περισσότεροι μπο-
ρούμε πρέπει να είμαστε παρόντες στην σημαντική 
αυτή εκδήλωση. Περισσότερα στη σελ. 5

Ο Χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου

Το Δ. Σ. του Συνδέσμου των Αποδήμων Σαραντα-
πόρου – Μεγαλάκκου αποφάσισε να γίνει ο ετήσιος 
χορός στο χωριό μας την Παρασκευή 17 Αυγούστου 
2012. Ήδη έχουμε συμφωνήσει με το συγκρότημα 
Οκταήχου για ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

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

στο χωριό μας στολίζουμε τον Επιτάφιο...

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

Ο νέος ψηφιακός αναμεταδότης TV 
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος αναμεταδότη TV με 

άλλον νέο ψηφιακό, που θα αναβαθμίσει την εικόνα 
στις τηλεοράσεις μας, θα γίνει σύντομα, λέει ο Πρόεδρος 
της Κοινότητάς μας, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθή-
κες και διατεθεί η σχετική πίστωση από το Δήμο μας Καρδί-
τσας, που το έχει προγραμματίσει.

Περισσότερα στη σελίδα: 11

Προς ανώνυμη εταιρεία 
σταθερών τηλεφώνων ΟΤΕ 

Γιατί (ενώ το δίκτυο είναι ασύρματο εδώ και πολλά 
χρόνια) δεν είχαμε σήμα στα σταθερά τηλέφωνα 

τις δύσκολες μέρες από 21.12.2011 έως 24.12.2011 και 
από 6.2.2012 έως 22.2.2012; Ενώ στο διπλανό χωριό 
μας που αρχίζει από Κ (τις 3 πρώτες μέρες) είχε σήμα; 
Γιατί σ’ εμάς δεν έχετε μπαταρίες που να αντέχουν του-
λάχιστον για 3 μέρες (όπως δίπλα) χωρίς ρεύμα; Γιατί; 

Η σχετική έγγραφη διαμαρτυρία των Συλλόγων 
μας στη σελ. 4
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Ο κόσμος της τέχνης
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Προσφορά εισ μνήμήν ΓεωρΓιου ι. σΠάνου 
Ο Γιάννης Σπανός του Νικολάου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 100), για το Οστεοφυλάκιο Νερά-
ϊδας, εις μνήμην του θείου του Γεωργίου Ι. Σπανού. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Ενισχύσεις για Εφημερίδα
Α/Α Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.) .....................................................Ευρώ
1 Αντζέντας πώληση (1600) .................................................................10 
2 Ανυφαντή - Καλτσίδου Ελένη του Αθαν. (1432) ........................20 
3 Ανώνυμος εκ Σαρανταπόρου (1433) ............................................10 
4 Αυγέρης Γεώργιος του Αντ. (748) ...................................................20  
5 Δήμος Ελευθέριος (1430) ..................................................................10 
6 Θώμος Γεώργιος του Ηλία (1595) ...................................................20 
7 Καραμέτος Βάϊος του Ηλία (1726) ..................................................20  
8 Καραμέτος Ηλίας του Γεωρ. (1725) ................................................20 
9 Καραμέτος Νικόλαος του Κων. από Βόλο (1597) ......................20 
10 Καραμέτου - Μακρή Ζωή του Γεω. (1905) ...................................20  
11 Καραμέτου Μερόπη από Αγ. Τριάδα (1043) ...............................10 
12 Κατσούλης Βασίλειος του Δημ. (750) ............................................20 
13 Καφαντάρη - Κριαρά Ελένη (1044) ................................................20 
14 Κόκκινος Νικόλαος του Θωμά (1435) ............................................. 5 
15 Κούκος Σπύρος του Γεωργ. (1670) .................................................15 
16 Κριαράς Αθανάσιος γυιός της Ελένης (1045) .............................20 
17 Λάμπρου Απόστολος του Κων. (1599) ..........................................20 
18 Μητσάκης Λουκάς του Κων. (1671) ...............................................20 
19 Μονάντερος Τρύφων του Γεω. (749) .............................................20 
20 Μπαλτής Ηλίας του Σπύρου (1596) ...............................................30 
21 Νάπας Δημήτριος Ιερέας (1828) .....................................................15 
22 Νάπας Φώτιος του Νικ. (1851) .........................................................20 
23 Παπανικολάου Δημήτριος από ΚΕΠΥΟ (1598) ..........................20 
24 Παπανικολάου Διονύσιος (1830) ....................................................10 
25 Σαμαράς Ιωάννης από Κλειτσό (1434) .........................................10 
26 Σπανός Ηλίας του Αναστασίου (1829) ..........................................20 
27 Σπανού - Κορνιά Ρούλα του Ευαγγ. (1904) ..................................20 
28 Σπανού - Τζερέτα Ντίνα του Ευαγγ. (1903) .................................20 
29 Σωτηρλής Νίκος από Καροπλέσι (1431) ......................................10

Ενισχύσεις για Εφημερίδα  
από Λογαριασμό Τράπεζας    

Α/Α Ονοματεπώνυμο (λογ. τραπ.  - ημερομηνία) ........................Ευρώ
1  Ανυφαντής  Μάριος (Λογ. Τράπ. ημερομηνία: 24.10.11) ..............50
2  Γάκης  Γεώργιος  από  Λάρισα (Λογ. Τράπ. 29.11.11) .....................10
3  Δήμου  Τριανταφυλλιά  του  Κων. (Λογ. Τράπ. 13.2.12) .................50
4  Ζήσης  Θέμης  του  Χρυσοστόμου (Λογ. Τράπ. 4.1.12) .................25
5  Ζήσης  Κων/νος  του  Χρυσοστόμου (Λογ. Τράπ. 4.1.12) .............25
6  Θάνος  Φώτιος  του  Δημ. (Λογ. Τράπ. 7.11.11) ................................20
7  Λιάπης  Αναστάσιος  Φρίξου 21 (Λογ. Τράπ. 2.2.12) ......................10
8  Λιάπης  Κων/νος  του  Γεω. (Λογ. Τράπ. 24.10.11) ...........................50
9  Σπινάσας  Απόστολος  από  Αταλάντη (Λογ. Τράπ. 29.2.12) .......20

Οι παραπάνω αναγνώστες μας ενίσχυσαν την εφημερίδα 
μας καταβάλλοντας τα αντίστοιχα ποσά στον Λογαριασμό 
όψεως της Αγροτικής Τράπεζας. Τονίζουμε πως ο αριθμός λο-
γαριασμού (που αναγράφεται πάντα στην τελευταία σελίδα 
της εφημερίδας μας) είναι: 469 04 00301033 και όταν βάζετε 
σ’ αυτόν χρήματα παρακαλούμε πολύ να γράφετε και το όνομά 
σας για να το ξέρουμε και να το δημοσιεύουμε. 

Σας ευχαριστούμε θερμά .

ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΤΩΝ «ΕΡΠΕΤΩΝ» ΣΤΟ ΦΩΣ 

Δυο δικαστές δεχτήκανε 
και χάρηκα και είπα 
τα «φίδια» μπας και βγάλουνε 
μέσα από την τρύπα…

Βρήκαν στοιχεία αρκετά 
τα δόντια να τους βγάλουν…
μα τίποτα οι δικαστές 
δεν πρόλαβαν να κάνουν.

Τα «φίδια» ενωθήκανε 
πάνω τους να χιμήξουν 
στους τίμιους τους δικαστές 
και πήγαν να τους «πνίξουν»…

Γι’ αυτό τους κατηγόρησαν 
για παρορμητισμό 
που βρέθηκαν δυο δικαστές 
να κάνουν το σωστό.

Αλλά ο Ηρακλής Λαός 
και θα τα ξετρυπώσει…
κι’ όλα τα «φίδια» προσεχώς 
αυτός θα εξοντώσει…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ 

Η «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ» 

Αφού τα ’κάναν αχταρμά 
και το λαό ζητιάνο 
τώρα και αναδρομικά 
ζητούνε από πάνω. 

Φτιάξανε νόμους αρκετούς 
τη «βρόμα» να σκεπάζει 
και επιστήμη την κλεψιά 
και το «καζάνι» βράζει…

Στην Ελβετία πήγανε 
το χρήμα το κλεμμένο 
και την ευθύνη ρίξανε 
στον ταλαιπωρημένο. 

Για τις ευθύνες των κλεφτών 
τα πάντα σκεπασμένα…
αυτά είναι «προσωπικά» 
με νόμους δεδομένα…

Τον λαουτζίκο τον φτωχό 
αντί να τον στηρίξουν 
«θηλιά του βάζουν στο λαιμό» 
και πάνε να τον «πνίξουν»… 

Θέριεψε το κηφηναριό 
δεν ξέρει τί να κάνει; 
«λερναία ύδρα» έγινε 
τον κόσμο να ξεκάνει… 

Αντί να βγάλουνε στο φώς 
τους κλέψαντες το χρήμα 
κλέφτης τον κλέφτη συγχωρεί 
και όλα πάνε «πρίμα». 

Το ένα ψέμα χτίζανε 
πάνω από το άλλο 
και ’γινε «πύργος» ψεύτικος 
το ψέμα το μεγάλο. 

Τον κυβερνούσαν το λαό 
μόνο με υποσχέσεις 
με το ψέμα και ρουσφεταριό 
και είναι να τους χ…….. 

Δεν έχω άλλο τι να πώ 
εκεί μας έχουν φτάσει 
κι αλίμονό τους τώρα πιά 
αν το «καζάνι» σκάσει…

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ 

Η Καμπάνα 
Μες στο δροσάνεμο 
που αναγαλλιάζω 
κι ο νούς χανότανε 
σε χάος γαλάζιο 
ψηλά ας μ’ αφήνατε
να ξεχαστώ 
φωτοπερίχυτη, 
στόμα κλειστό 

Ποιό χέρι απλώθηκε 
να με σπαράξει
απ’ το χρυσόνειρο
στην άγια πράξη!
Ο πρώτος ήχος μου
πρώτη πληγή, 
με τραβάς, αίμα μου 
ξανά στη Γή. 

Ω! σείς χαμόσυρτα 
λερά σκουλήκια, 
η άλαμπη ζήση σας
ζήση ναί δίκια! 
Μια τρύπα ο κόσμος σας 
και μέσα ’κεί 
ο Χάρος λύτρωση 
κι ώρα γλυκή. 

Δεν είναι κέντρισμα 
να σας κουνήσει, 
κορμιά, που η άλυσσο 
τά ’χει τσακίσει! 
Σκέψη, ποιός άνεμος 
θέ ν’ αξιωθεί 
να σ’ ανατάραζε, 
σκότος βαθύ; 

Πίσου απ’ τα λόγια μου 
πίκρα φαρμάκι, 
τί κόσμοι απέραντοι 
βυθοί λουλάκι! 
Μάτι δε βρίσκεται 
να θαμπωθεί 
κι αφτί δε βρίσκεται 
να λιγωθεί; 

Να ’ταν να ξήλωνεν 
απ’ την καρδιά μου 
Μοίρα καλόβουλη 
τ’ άγρια καρφιά μου

και να με σήκωνε 
μ’ άξιο φτερό 
σκέψη που μέστωσε 
με τον καιρό. 

Πάνω από θάλασσες 
πάνω από χώρες 
με τον καλόκαιρο 
και με τις μπόρες 
να με κατέβαζεν αγαλινά
όπου τ’ ανθρώπινο 
πλήθος πονά. 

Σε μίνες φόνισσες 
μπουχές καζέρνες, 
λιμάνια ολόκαπνα, 
βοερές ταβέρνες 
σπιτάλια σκοτεινά
και προσευχές. 

Στα στήθια νά ’μπαινα 
σαν την ανέσα, 
σφυγμός βαθύρριζος 
στις φλέβες μέσα 
στο νού σαν άστραμα 
και στην ψυχή, 
ν’ αχούσ’ αδιάκοπα 
τη διδαχή: 

Όλα τελειώνουνε 
κι όλα περνάνε! 
Ιδέες βασίλισσες 
κακογερνάνε. 
Στις νέες ανάγκες σου 
κόπος βαρύς, 
σκοπούς αλάθεφτους
κοίτα να βρείς. 

Αν είν’ η σκέψη σου 
πρίν από σένα, 
δεν είναι απόκομμα
Θεού και γέννα. 
Τη σκλάβα σκέψη σου, 
σκλάβα δετή σου 
τηνε πλάσανε 
οι Δυνατοί. 

Φτωχέ, σου μάραναν
κόποι και πόνοι 
τη θέληση άβουλη 
πιωμένη αφιόνι! 

Αν είναι ο λάκκος σου 
πολύ βαθής, 
χρέος με τα χέρια σου
να σηκωθείς! 

Τ’ άσκημα χέρια σου, 
των όλω αιτία, 
βαστάνε μάργελη 
την πολιτεία! 
Βγαίνει απ’ τα χέρια σου
κάθε αγαθό 
του ωραίου περίθετο 
το χρυσανθό. 

Σφίξε τα χέρια σου, 
για Σένα κράτει 
τ’ άμοιαστον έργο σου, 
την Πλάση ακράτη
κι όλο ανεβαίνοντας 
προς τη Χαρά 
μέσα σου θα ναβεν 
άστρων σπορά. 

Κι όπου σε σφάζουνε
δεμένον πίσου, 
να βρόνταε άξαφνα
σεισμός αβύσσου, 
χίλι’ αστροπέλεκα: 
«Δεν είναι μπρός! 
Κρύβεται πίσω σου
χρόνια τώρα ο οχτρός»!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι ένα 
απ’ τα ωραιότερα 
ποιήματα του μεγάλου 
μας ποιητή Κώστα 
Βάρναλη. Μετά το τέλος 
του μονολόγου της 
Καμπάνας στους Σκλά-
βους Πολιορκημένους, 
ο ποιητής, χωρίς αυτα-
πάτες, προοιωνίζεται 
τις τύχες του έργου του 
σχολιάζοντας: «Κανένας 
δεν κατάλαβε τι έλεγε η 
Καμπάνα. Γιατί καθένας 
άκουγε μόνο τη δική 
του σκέψη».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φιλίστωρ

Το έθνος  
να λυπάστε…

Το έθνος να λυπάστε αν 
φορεί ένδυμα που δεν το 
ύφανε.
Ψωμί αν τρώει αλλά όχι 
απ’ τη σοδιά του. 
Κρασί αν πίνει, αλλά όχι 
από το πατητήρι του. 
Το έθνος να λυπάστε 
που δεν υψώνει τη φωνή 
παρά μονάχα στη πομπή 
της κηδείας. 
Που δεν συμφιλιώνεται 
παρά μονάχα μες τα ερεί-
πιά του. 
Που δεν επαναστατεί 
παρά μονάχα σαν βρεθεί 
ο λαιμός του ανάμεσα στο 
σπαθί και την πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε που 
έχει αλεπού για πολιτικό, 
απατεώνα για φιλόσοφο, 
μπαλώματα και απομιμή-
σεις είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε που 
έχει σοφούς από χρόνια 
βουβαμένους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τον 
«Κήπο του Προφήτη» (1923) 
του μεγάλου Λιβανέζου ποιητή 
Χαλίλ Γκιμπράν (1883 – 1931). 
Πόσο τραγικά επίκαιρο μ’ αυτά 
που μας βρήκαν! 

Τηλεόραση  
& Ειδήσεις 

Σου έδωσε ποτέ κανέ-
νας άγνωστος τίποτα 
δωρεάν, έστω μια φρα-

τζόλα ψωμί; Χωρίς να έχει 
κάποιο σκοπό, κάποιο λόγο; 
Τα πάντα για να τα αποκτή-
σεις τα πληρώνεις! Οι ειδή-
σεις από την τηλεόραση, η 
«ενημέρωση» γιατί άραγε 
σου παρέχεται δωρεάν; Πώς 
πληρώνονται αυτοί που λένε 
τις ειδήσεις; Πού βρίσκουν 
τα λεφτά οι καναλάρχες με-
γαλοεργολάβοι και αφειδώς 
τα σκορπάνε προς χάριν της 
δικής σου «ενημέρωσης»; 
Αυτά και μόνο τα ερωτήματα 
αρκούν να αμφισβητείς οτι-
δήποτε σου λένε!

Ανάρτηση σε Blog 

Αν ζούσαμε…
Αν ζούσαμε στην Αρχαιότητα θα είμασταν είλωτες…
Αν ζούσαμε στην Τουρκοκρατία θα είμασταν ραγιά-
δες… 
Αν ζούσαμε στα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Ελληνικού 
Κράτους θα είμασταν κολίγοι…
Σήμερα στα χρόνια της Παγκοσμιοποίησης είμαστε 
απλά Έλληνες!

Ανάρτηση σε Blog 

Θα ξαναγίνει η γραμμή της ΔΕΗ  
Νεράϊδα – Κλειτσός; 

Το ζήτημα της προώθησης του έργου επέκτασης του δικτύου 
της ΔΕΗ από τη Νεράϊδα Δολόπων Καρδίτσας προς Κλειτσό 
Φουρνάς Ευρυτανίας, ώστε να υπάρχει άμεση αποκατάσταση 

της ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις βαριάς κακοκαιρίας, έθεσε 
επιτακτικά ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Κ. Μπακογιάννης στον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό κατά τη συνάντηση 
που είχαν στην Αθήνα την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012. Ο Δήμαρχος 
υπογράμμισε την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου δεδομέ-
νου ότι στο υπάρχον δίκτυο, που διέρχεται μέσα από πυκνό δάσος 
(στην περιοχή «Τζερμιτζέλη»), προκαλούνται συχνές βλάβες κατά τη 
διάρκεια των χιονοπτώσεων, οι οποίες είναι δύσκολο να αντιμετω-
πιστούν λόγω του δυσπρόσιτου του ελατόδασους. Ενώ το δίκτυο 
από Καρδίτσα μέχρι και την Νεράϊδα είναι όλο πάνω στον επαρχιακό 
δρόμο και είναι καινούργιο. 

Την είδηση αυτή διαβάσαμε πρόσφατα στις ευρυτανικές εφημε-
ρίδες και με ικανοποίηση την μεταφέρουμε γιατί είναι καλό αυτό και 
για το χωριό μας αφού έτσι η ΔΕΗ θα φροντίζει καλύτερα – συντο-
μότερα την αποκατάσταση των βλαβών. Επίσης τονίζουμε πως τα 
γειτονικά μας χωριά (της κοιλάδας του Φουρνιώτη) καλόν θα ήταν 
να ζητήσουν να συνεχίζει και το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας το 
δρομολόγιό του από Νεράϊδα προς Κλειτσό – Φουρνά. Μας συμφέ-
ρει όλους!
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Νίκη και ο Κώστας Κων-

σταντίνου, γυιός του Πέτρου και 
της Ζωΐτσας Σπανού – Κωνσταντί-
νου (εγγονός των αείμνηστων Μα-
ρίας και Δημητρίου Σπανού), απέ-
κτησαν αγοράκι, την Παρασκευή 7 
Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν.

● Η Ιωάννα και ο Γιώργος Κου-
σάνας, γυιός της Σαββούλας και του 
Κώστα Γ. Κουσάνα (εγγονός των αεί-
μνηστων Αγλαΐας & Ηλία Κατσούλη 
και Ευανθίας & Γιώργου Κουσάνα), 
απέκτησαν κοριτσάκι, την Τετάρτη 
9 Νοεμβρίου 2011, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν.

● Ο Ιωάννης και η Σοφία Γάκη 
– Νανοπούλου, κόρη της Ελέ-
νης και του Δημήτρη Γάκη (εγγονή 
των αείμνηστων Σοφίας και Κώστα 
Γάκη), απέκτησαν κοριτσάκι, το 
πρώτο τους παιδί, την Κυριακή 11 
Δεκεμβρίου 2011, στο Βόλο όπου και 

διαμένουν.
● Ο Χρήστος και η Ευαγγελία 

Βρέκου – Γούλα, κόρη του Σωτή-
ρη και της Μαίρης Δήμου – Βρέκου 
(εγγονή των αείμνηστων Ιουλίας και 
Χριστόδουλου Δήμου), απέκτησαν 
αγοράκι, την Παρασκευή 3 Φεβρου-
αρίου 2012, στην Καρδίτσα όπου και 
διαμένουν.

● Ο Βαγγέλης και η Ευμορφία 
Κοντογιάννη – Λουκίδη, κόρη της 
Παναγιούλας και του Γιώργου Κο-
ντογιάννη (εκ Σαρανταπόρου), απέ-
κτησαν αγοράκι, την Παρασκευή 
16 Μαρτίου 2012, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε ο Κωνσταντίνος Σπι-

νάσας, σύζυγος της Τασίας, (γυιός 
των αείμνηστων Βασιλικής και Σε-
ραφείμ Σπινάσα) και πατέρας τεσ-
σάρων παιδιών, σε ηλικία 74 ετών, 

το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011, 
στην Αταλάντη όπου κατοικούσε και 
διατηρούσε μαζί με τον αδελφό του 
Αποστόλη την γνωστή μας ταβέρνα. 
Η κηδεία έγινε την επομένη στην 
Αταλάντη. 

● Πέθανε ο Δημήτριος Θάνος, 
σύζυγος της αείμνηστης Αθηνάς και 
πατέρας του Φώτη Θάνου, σε ηλικία 
90 ετών, την Δευτέρα 30 Ιανουαρί-
ου 2012, στην Καρδίτσα και η κηδεία 
έγινε την επομένη στα Σαραντάπο-
ρα. 

● Πέθανε ο Γεώργιος Σπανός 
του Ιωάννου, σύζυγος της Σταθού-
λας, πατέρας της Ελένης και αδελ-
φός του Νίκου, του Λάμπρου και 
της Ελένης, σε ηλικία 92 ετών, την 
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012, στη 
Νεράϊδα όπου και ενταφιάστηκε την 
επομένη. 

● Πέθανε ο Γεώργιος Βουρλιάς 
του Κων/νου, σύζυγος της Κατερί-
νας, πατέρας του Κων/νου και της 

Άννας και αδελφός του Ασημάκη, σε 
ηλικία 78 ετών, την Τρίτη 28 Φε-
βρουαρίου 2012, στην Αθήνα όπου 
και έγινε η κηδεία την επομένη από 
το Κοιμητήριο Βύρωνα. 

● Πέθανε η Φωτεινή Μητσάκη 
(κόρη των αείμνηστων Πασιώς και 
Γιάννη Μπουρλιάκου), σύζυγος του 
Δημητρίου Η. Μητσάκη και μητέρα 
της Αποστολίας, του Ηλία, του Αρι-
στοτέλη και της Γεωργίας, σε ηλικία 
71 ετών, το Σάββατο 10 Μαρτίου 
2012 και η κηδεία έγινε την επομένη 
στη Νεράϊδα. 

● Πέθανε ο Γεώργιος Τσιτσι-
μπής του Δημητρίου, (αδελφός του 
Θωμά, του Χρυσόστομου και της 
Βασιλικής), σύζυγος της αείμνηστης 
Κατερίνης (Νούλας) και πατέρας της 
Άρτεμης, του Δημήτρη και του Νί-
κου, σε ηλικία 86 ετών, την Παρα-
σκευή 9 Μαρτίου 2012 στην Καρδί-
τσα όπου έγινε και η κηδεία.

Θερμά Συλλυπητήρια 

ΠΗρΕ ΠΤυΧΙΟ 
● Ο Χρήστος Βρέκος, γυιός του Σωτήρη και της 

Μαίρης Δήμου – Βρέκου (εγγονός των αείμνηστων Ιου-
λίας και Χριστόδουλου Δήμου), πήρε το πτυχίο του στις 
14.11.2011, από το τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων 
Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Προσφορά Γιά συλλοΓο  
άΠοδήμων νεράϊδάσ 

Ο Τρύφων Μονάντερος, προσέφερε 
το ποσό των 10 ευρώ (αριθ. απόδ. 982), 
στον Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας.

Ευχαριστούμε θερμά για την προ-
σφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν φωτεινήσ μήτσάκή 

Ο Βασίλειος Θάνος του Γεωργίου (Πρόεδρος του 
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας), προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 302), για το Οστεοφυλά-
κιο Νεράϊδας, εις μνήμην της Φωτεινής Μητσάκη.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ευχάριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά 

όλους τους συγγενείς, 
συγχωριανούς και φί-
λους που αψήφησαν τις 
αντίξοες καιρικές συν-
θήκες και μας συμπαρα-
στάθηκαν στο βαρύτατο 
πένθος μας για το χαμό 
της πολυαγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς Φωτεινής Μη-
τσάκη. 

Οικογένεια 
 Δημητρίου Μητσάκη

Προσφορά 
 εισ μνήμήν  

ΠάΠά-ΓιωρΓή δήμου 
Ο Νικόλαος Μα-

κρής από την Μαυρομ-
μάτα, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 
1906), για την Εφημερί-
δα μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – Δολόπων», 
εις μνήμην του παπα-
Γιώργη Δήμου. 

Ευχαριστούμε θερμά 
για την προσφορά.

Προσφορά  
εισ μνήμήν  

ΓεωρΓιου ι. σΠάνου 
Ο Νικόλαος Σπανός 

του Ιωάννου, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ 
(αρ. απόδ. 99), για το 
Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας, 
εις μνήμην του αδελ-
φού του Γεωργίου Ι. 
Σπανού.

Ευχαριστούμε θερμά 
για την προσφορά. 

Προσφορά εισ μνήμήν ΓεωρΓιου κ. Βουρλιά 

Ο Δημήτριος Ν. Καραμέτος (Επίτιμος Πρόεδρος 
Εφετών), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
1852), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νερά-
ϊδας – Δολόπων», εις μνήμην του φίλου του Γεωργίου 
Κ. Βουρλιά.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά εισ μνήμήν χρήστου ν. κάράμετου 

Ο Δημήτριος Ν. Καραμέτος (Επίτιμος Πρόεδρος 
Εφετών), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
1853), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊ-
δας – Δολόπων», εις μνήμην του αδελφού του Χρήστου 
Ν. Καραμέτου.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Τα “Palmie Bistro” για την Εφημερίδα μας 

Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνω-
στών μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος 
από τη γειτονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφε-
ρε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 925), για την Εφη-
μερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων». 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Τα “Hondos Center” για την εφημερίδα μας 

Οι Αδελφοί Χόντου, ιδιοκτήτες των γνωστών μας 
πολυκαταστημάτων “Hondos Center”, καταγόμενοι από 
το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, προσέφεραν το ποσό των 
300 ευρώ (αριθ. απόδ. 1770 ), για την Εφημερίδα μας 
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά εισ μνήμήν ΓεωρΓιου ι. σΠάνου 
Η Γεωργία Ν. Σπανού – Πεταλά και 

η Βασιλική Ν. Σπανού – Τριανταφυλλο-
πούλου, προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ 
(αρ. απόδ. 301), για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊ-
δας, εις μνήμην του θείου τους Γεωργίου 
Ι. Σπανού. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά στον συλλοΓο άΠοδήμων νεράϊδάσ 

Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνω-
στών μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος 
από τη γειτονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 983), στον Σύλλογο 
Αποδήμων Νεράϊδας. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

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

Χωριανός μας εξελέγη Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο αγαπητός χωριανός μας, Ιατρός Μαιευτήρας – Γυναικολό-
γος Άγγελος Η. Λιάπης, εξελέγη πρόσφατα (17.1.12) Καθηγητής 
Μαιευτικής & Γυναικολογίας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Μέχρι τώρα ήταν, ως γνωστόν, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας στο Αρεταίειο Νοσοκο-
μείο Αθηνών.

Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους μας στον αγαπητό χωριανός 
μας επιστήμονα.

- Περισσότερα στη σελίδα 13



τεραιότητα έργο, που με τις πρώ-
τες πιστώσεις που θα έρθουν, να 
χρηματοδοτηθεί. 

Στο μέσο της διαδρομής αυ-
τής βρίσκεται το παλαιότερο 
βυζαντινό μνημείο της περιοχής, 
το Μοναστήρι της Σπινάσας, το 
οποίο πολλοί θέλουν να επισκέ-
πτονται αλλά δεν μπορούν να 
πάνε με το Ι. Χ. τους. Ως πότε; 

Να αναφέρουμε τώρα τις 
σχετικές με τα τμήματα του οδι-
κού άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλα-
στήρα, εξελίξεις που είχαμε το 
χειμώνα:

● Στο τμήμα Νεράϊδα – Τρι-
φύλλα, αν και ολοκληρώθηκαν 
όλες οι εργασίες και όλα ήταν 
έτοιμα για την ασφαλτόστρωση, 
δυστυχώς η πολυπόθητη άσφαλ-
τος δεν έπεσε το φθινόπωρο του 
2011 όπως όλοι μας ελπίζαμε. 

Το χειμώνα δεν έγινε φυσικά 
καμία εργασία και πώς να γίνει 
άλλωστε αφού από τις 20.12.12 
μέχρι σήμερα το τμήμα σε όλο 
το μήκος του ήταν συνεχώς κα-
λυμμένο από 1 μέτρο χιόνι. 

Θα ολοκληρωθεί την άνοι-
ξη, είπε ο κ. Τσιάκος, εάν γίνει 
αλλαγή των ορίων πληρωμών 
του ΠΙΝΔΟΣ (πράγμα που το 
Υπουργείο δέχθηκε). 

Ενημέρωση για την πορεία 
του έργου είχαμε λοιπόν από τον 
ίδιο τον Νομάρχη Καρδίτσας κ. 
Β. Τσιάκο και μάλιστα μέσα από 
την Βουλή των Ελλήνων όπου 
παραβρέθηκε στη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Περιφερειών 
για θέματα Ευρυτανίας που 
έγινε στις 18.1.12. Αναλυτικό 
ρεπορτάζ για αυτή τη συνεδρί-

αση θα βρείτε σε άλλο κείμενο. 
Εκεί ο κ. Τσιάκος μιλώντας για 
τον άξονα Λίμνης Πλαστήρα – 
Καρπενησίου είπε για το τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα τα εξής: 

«… για το τμήμα Νεράϊδα 
– Τριφύλλα που στο Σπίτι του 
Διαβάτη ενώνει τους 2 νομούς 
Καρδίτσας και Ευρυτανίας. 
Αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί. 
Όμως, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 
ασφαλτικά, διότι είναι ως γνω-
στόν ενταγμένα στο «ΠΙΝΔΟΣ» 

αλλά δεν υπάρχει η χρηματοδό-
τηση την οποία θα χρειαζόταν. 
Το έργο είναι ένα βήμα πρίν 
την ολοκλήρωση, είναι απόλυ-
τα προσβάσιμο, έχει στρωθεί με 
3Α, είναι λίγο πρίν την άσφαλτο, 
και πιστεύουμε ότι με την αλλα-
γή των ορίων πληρωμών από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης θα 
ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη. 

Ενημερωτικές ιστοσελίδες 
της Ευρυτανίας ανέβασαν το βί-
ντεο της συνεδρίασης και την 

παρακολουθήσαμε όλη ακούγο-
ντας τι είπαν οι συμμετέχοντες. 
Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή, όταν 
πήρε το λόγο κι άρχισε να μιλάει 
ο κ. Τσιάκος εκείνη τη στιγμή ο 
Υφυπουργός Οικονομίας κ. Μω-
ραΐτης σηκώθηκε να φύγει λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων. Τη 
στιγμή αυτή ο κ. Τσιάκος σταμα-
τώντας την ομιλία του λέει στον 
κ. Υφυπουργό: «σχετικά με το 
ΠΙΝΔΟΣ πρέπει να γίνει αλλαγή 
των λογαριασμών γιατί έχουμε 
χρήματα και δεν μπορούμε να κά-
νουμε πληρωμές για τα σχετικά 
έργα..». Ο κ. Υφυπουργός το πα-
ραδέχθηκε και είπε να συναντη-
θούν την επομένη στο Υπουργείο 
γιαυτό το θέμα. Όπως κι έγινε και 
στις 26.1.12 διαβάσαμε σε Δελτίο 
Τύπου της Νομαρχίας Καρδίτσας 
πως: «… δέσμευση του Υφυπουρ-
γού είναι πως εντός 15ημέρου θα 
συνεδριάσει η Επιτροπή Παρακο-
λούθησης τόσο του ΕΑΠΝΑ όσο 
και του ΠΙΝΔΟΣ και θα γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρμογές στους 
προϋπολογισμούς των έργων 
όπου αυτό απαιτείται για να τε-
λειοποιηθούν».

Η συνεδρίαση αυτή (1η Συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Συ-
ντονισμού & Εξειδίκευσης του 
«ΠΙΝΔΟΣ») έγινε τελικά, όπως 
διαβάσαμε στις εφημερίδες Καρ-
δίτσας & Ευρυτανίας, την Τε-
τάρτη 8.2.12 στο Υ.Π.Α.Α.Ν., 
με την συμμετοχή του αρμόδι-
ου Υφυπουργού κ. Θ. Μωραΐτη, 
του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Η. 
Καρανίκα, του Περιφερειάρχη 
Στερεάς κ. Κλ. Περγαντά, του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. 
Αγοραστού, Αντιπεριφερειαρχών 
Καρδίτσας & Ευρυτανίας κ.ά. 

Στο Δελτίο Τύπου τονίζονταν 
πως: «…Σήμερα, πετύχαμε να 
υπάρχει κοινή κατεύθυνση της 
διεκδίκησής μας με τις προθέσεις 
του Υπουργείου, και συνεπώς να 
εξασφαλίσουμε πως αίρονται τα 
μέχρι τώρα χρηματοδοτικά εμπό-
δια και διασφαλίζεται η απρό-
σκοπτη εξέλιξη και υλοποίηση 
των έργων του «ΠΙΝΔΟΣ»…» 

Μετά απ’ αυτά ελπίζουμε 
αμέσως μετά το Πάσχα να πέσει 
επιτέλους άσφαλτος στο τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα.

● Για το τμήμα Νεράϊδα – 
Γιαννουσέϊκα ο κ. Τσιάκος είπε: 
«… για την ολοκλήρωση του ση-
μαντικού άξονα Λίμνης Πλαστή-
ρα – Καρπενησίου εκκρεμεί και 
το ημιτελές κομμάτι Γιαννουσέϊ-
κα – Διασταύρωση Νεράϊδας που 
δεν έχει ακόμα χρηματοδοτηθεί 
αλλά είναι ένα έργο προτεραιό-
τητας για εμάς και προσπαθούμε 
να το εντάξουμε σε κάποιο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης…». 

Εμείς κλείνουμε φωνάζοντας 
δυνατά πως η χρηματοδότηση 
του τελευταίου εναπομείναντος 
τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέ-
ϊκα είναι άμεσης και επείγουσας 
προτεραιότητας. Γιατί με αυτό 
ολοκληρώνεται ο άξονας Καρπε-
νήσι – Λ. Πλαστήρα. Γιατί χωρίς 
αυτό τα αρκετά χρήματα που δό-
θηκαν ως τώρα για τα υπόλοιπα 
τμήματά του καθίστανται πετα-
μένα. Γιατί εκεί υπάρχει ένα απ’ 
τα παλιότερα μοναστήρια των 
Αγράφων. Γιατί… Γιατί… Για 
χίλιους λόγους. 

Νεράϊδα 16.3.2012

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

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

Το  έγγραφο  που  έστειλαν  οι  Σύλλογοι  της  Κοινότητάς  
μας  προς  τον  ΟΤΕ  για  να  αναβαθμιστούν   

τα  μηχανήματα (μπαταρίες)  του  ΟΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
«ΕΞΩΡ/ΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ» 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ» 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

"ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ " 
43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣ.: 697 3015409  
ΝΑΠΑΣ ΦΩΤ.: 697 6905274

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση μηχανημάτων (μπαταριών) ΟΤΕ στην 
Τ. Κ. Νεράϊδας Καρδίτσας ώστε και με διακοπή ρεύματος 
να έχουμε σταθερά τηλέφωνα τουλάχιστον για 2 ημέρες»

Επειδή για δεύτερη φορά τον φετινό χειμώνα είχαμε διακοπή 
της σταθερής τηλεφωνίας ταυτοχρόνως με την διακοπή ηλεκτρι-
κού ρεύματος κάνουμε αυτή την αίτηση. Τόσο στις 21.12.2011 
(ώρα 23:00΄) έως 23.12.11 (ώρα 17:15΄) όσο και στις 6.2.2012 (ώρα 
23:00΄) έως 22.2.12 (ώρα 13:00΄), 16 μέρες, το σταθερό τηλέφωνο 
κόπηκε την ίδια ακριβώς στιγμή που κόπηκε και το ηλεκτρικό ρεύ-
μα. Αντιθέτως και τις δυο αυτές φορές στη γειτονική μας Τ. Κ. Κα-
ροπλεσίου τα σταθερά τηλέφωνα λειτουργούσαν κανονικά και ας 
υπήρχε κι εκεί διακοπή ρεύματος. Θέτοντας το θέμα ο υπάλληλος 
επί των βλαβών του ΟΤΕ Καρδίτσας μας είπε πως εκεί υπάρχουν 
μεγαλύτερες μπαταρίες και αυτές φορτίζονται με ηλιακά συστή-
ματα. 

Ζητάμε και στην δική μας Τ. Κ. Νεράϊδας να αναβαθμιστούν 
τα μηχανήματα δηλ. να μπούν μεγαλύτερες μπαταρίες, αυτές να 
φορτίζονται σωστά με ηλιακά συνεχώς και να γίνει ότι άλλο τεχνι-
κώς εφικτό ώστε να έχουμε σταθερά τηλέφωνα τουλάχιστον για 2 
ημέρες όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος λόγω χιονοπτώσεων. 

Περιμένουμε (όλοι οι χωριανοί μας) άμεσα την απάντησή σας 
που να δίνει λύση στο πρόβλημά μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ Δ. Σ. 

 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ                      ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
        ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 

         ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                         ΝΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

 Το  έγγραφο  που  έστειλαν  οι  Σύλλογοι  της  Κοινότη-
τάς  μας  προς  το  ΚΤΕΛ  Καρδίτσας  για  να  επανέλθει  το  

δρομολόγιο  της  Δευτέρας

ΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
«ΕΞΩΡ/ΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ» 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ» 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

"ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ" 
43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣ.: 697 3015409 
ΝΑΠΑΣ ΦΩΤ.: 697 6905274

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά από το ΚΤΕΛ του δρομολογίου της 
Δευτέρας στη γραμμή Καρδίτσα – Ραχούλα – Αμάραντο – 

Σαραντάπορο – Νεράϊδα»
Εντελώς ξαφνικά και αναίτια από τις 7.11.2011 το ΚΤΕΛ 

Καρδίτσας σταμάτησε να στέλνει λεωφορείο μέχρι την Νερά-
ϊδα, στην προαναφερόμενη γραμμή, κάθε Δευτέρα. Στέλνει 
πλέον μόνο την Τετάρτη και την Παρασκευή. Ενώ από τη στιγ-
μή που ανέλαβε τη γραμμή και μέχρι πρόσφατα έστελνε κάθε 
μέρα και μάλιστα 2 φορές την ημέρα (πρωΐ – απόγευμα).

Απαιτούμε να έχουμε λεωφορείο τουλάχιστον 3 φορές την 
εβδομάδα και ζητάμε επιτακτικά να επανέλθει τάχιστα το δρο-
μολόγιο της Δευτέρας. 

Η γραμμή αυτή έχει κατά γενική ομολογία πολύ κίνηση. Στα 
χωριά μας υπάρχει ακόμα κόσμος (δεν ερήμωσαν ακόμα) και 
θέλουμε να ανεβαινοκατεβαίνουμε στην Καρδίτσα. Θέλουμε 
επικοινωνία με την πρωτεύουσα πόλη του Νομού μας. Όλος ο 
κόσμος διαμαρτύρεται και η αίτησή μας αυτή είναι αποτέλε-
σμα των πιέσεών τους και των καθημερινών συζητήσεων. 

Περιμένουμε (όλοι οι χωριανοί μας) άμεσα την απάντησή 
σας που να δίνει λύση στο πρόβλημά μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ Δ. Σ. 

 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ                      ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
        ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 

    ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                         ΝΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΝΕΡΑΪΔΑ  28 - 2 - 2012 
ΠΡΟΣ:

KTEΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Κ. Παπαλό
ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Β. Τσιάκο 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ν. Σαλαγιάννη
Μ. Θεοχάρη

Κ. Τσιάρα
Σπύρο Ταλιαδούρο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ: Ντ. Ρόβλια 

ΝΕΡΑΪΔΑ  28 - 2 - 2012 
 

ΠΡΟΣ:
ΟΤΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Κ. Παπαλό
ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Β. Τσιάκο 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Ν. Σαλαγιάννη
Μ. Θεοχάρη

Κ. Τσιάρα
Σπύρο Ταλιαδούρο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ: Ντ. Ρόβλια 

Συνέδριο στη 
Φουρνά τέλη 
Ιουλίου 2012

Τριήμερο Επιστημονικό 
Συνέδριο θα γίνει φέτος 

το καλοκαίρι, (20,21 & 22 
Ιουλίου 2012), στα γειτονι-
κά μας αγραφιώτικα χωριά 
Κλειτσό, Βράχα και Φουρνά, 
για την Ιστορία και τον Πο-
λιτισμό της περιοχής. Την 
μεγάλη αυτή εκδήλωση 
διοργανώνουν η Πανευρυ-
τανική Ένωση και οι Πολι-
τιστικοί Σύλλογοι Φουρνάς, 
Κλειτσού & Βράχας. Σκο-
πός του Συνεδρίου είναι η 
ανάδειξη της τοπικής ιστο-
ρίας και του πολιτισμού 
της περιοχής (αρχαιολογία, 
ιστορία, παιδεία, λαϊκός πο-
λιτισμός, οικονομία, κοινω-
νία, ανθρωπογεωγραφία, 
αρχιτεκτονικό περιβάλλον, 
καλλιτεχνική δημιουργία, 
πηγές – αρχεία, κ. ά. Θα 
πραγματοποιηθούν συνε-
δριάσεις και στα τρία χωριά 
(Φουρνά, Βράχα, Κλειστό). 

Να πάμε, όσοι μπορού-
με, να παρακολουθήσουμε 
τις εργασίες του και γιατί 
όχι κάποιος χωριανός μας 
να κάνει και εισήγηση για 
κάποιο τοπικό μας θέμα, 
όπως π. χ. ιστορικά Σπινά-
σας, ιστορικά Ι. Μ. Σπινά-
σας, Μέγα Γεφύρι, Μπέσια, 
Κύφου κ.ο.κ. Υπάρχουν ένα 
σωρό θέματα. 
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 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  της  επαρχιακής οδού Καρδίτσας –  Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου 
επικαιρότητα. Ας αναφέ-
ρουμε λοιπόν με χρονολο-
γική σειρά όλα όσα σχετι-
κά έγιναν το χειμώνα για 
τον παραμεγδόβιο & την 
γέφυρα Μέγδοβα: 

● Την Τετάρτη 
21.12.2011 η καλή εφη-
μερίδα της Ευρυτανίας 
«Ευρυτανικός Παλμός» 
αναδημοσίευσε ολόκληρο 
το κείμενό μας που άρχιζε 
στην εφημερίδα μας από 
την 1η σελίδα και συνέχι-
ζε στην 5η. Ο «Ε.Π.» το 
ανέφερε από την 1η σελί-
δα με δικά του σχόλια και 
συνέχιζε στις μέσα σελί-
δες συνοδεύοντάς το με 
φωτογραφίες της θέσης 
που θα γίνει η γέφυρα. 

● Την Τετάρτη 11.1.12 
ο τέως Δήμαρχος Ιτάμου 
& νυν Δ. Σ. Καρδίτσας Β. 
Τσαντήλας ήρθε σε συνεννόη-
ση με τον Εξωραϊστικό & Μορ-
φωτικό Σύλλογό μας καθώς και 
με τον Σύλλογο Μαυρομμάτας 
και αποφάσισαν να διοργανω-

θεί Ημερίδα για τον Παραμε-
γδόβιο το Σάββατο 4.2.12, στην 
αίθουσα της ΤΕΔΚ Καρδίτσας. 
Στόχοι της Ημερίδας δύο: «Η δι-
άθεση πίστωσης 200.000 € για 
την παράδοση της μελέτης Νε-

ράϊδα – όρια Νομού» 
και «Η κατασκευή της 
Γέφυρας στον ποταμό 
Μέγδοβα». Σύμφωνα 
με το πρόγραμμα της 
Ημερίδας (που ανακοι-
νώθηκε) κλήθηκαν να 
κάνουν εισηγήσεις, ο Δ/
ντής Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας κ. Σπ. Πετρίδης και 
η Μηχανικός της Περ. 
Ενότητας Καρδίτσας κ. 
Β. Πετσιά. Κλήθηκαν 
δε να συμμετάσχουν και 
να κάνουν τοποθετήσεις 
οι Νομάρχες Ευρυτα-
νίας & Καρδίτσας, οι 
Δήμαρχοι Αγράφων & 
Καρδίτσας, ο Περιφε-
ρειάρχης Θεσσαλίας και 
οι Βουλευτές των δυο 
Νομών.

● Την Τετάρτη 
18.1.12 συνεδρίασε η αρ-

μόδια Επιτροπή Περιφερειών 
της Βουλής, με πρωτοβουλία του 
Βουλευτού Ευρυτανίας κ. Η. Κα-
ρανίκα, με θέμα το οδικό δίκτυο 
της Ευρυτανίας και η σύνδεσή 

του με τους όμορους Νομούς. 
Στη συνεδρίαση έγινε εκτενής 
αναφορά και στον Παραμεγδό-
βιο την οποία θα βρείτε σε άλλο 
κείμενο.

● Την Πέμπτη 2.2.12 όλες οι 
εφημερίδες Καρδίτσας και Ευρυ-
τανίας δημοσίευαν μεγάλο κεί-
μενο με χάρτες – φωτογραφίες, 
συνταγμένο από τις εφημερίδες 
Νεράϊδας & Μαυρομμάτας, όπου 
αναφέρονταν με απόλυτη χρο-
νολογική σειρά όλα όσα έγιναν 
από το 1998 μέχρι σήμερα για 
τον Παραμεγδόβιο. Το ζήτημα με 
αφορμή τη Ημερίδα πήρε τερά-
στια δημοσιότητα αλλά δυστυ-
χώς ο καιρός μας τα χάλασε…

Την Παρασκευή 3.2.12 λόγω 
της σφοδρής χιονόπτωσης (1 μ. 
χιόνι είχε στο χωριό, ακόμα και 
μέσα στην Καρδίτσα είχε χιόνι) 
ανακοινώθηκε η αναβολή της 
Ημερίδας για το Σάββατο 3.3.12. 

● Όμως δυστυχώς πάλι στις 
αρχές Μαρτίου υπήρχαν προ-
βλήματα τόσο με τον καιρό όσο 
και με ανειλημμένες υποχρεώ-
σεις των εισηγητών κι έτσι ξανα-
αναβλήθηκε αυτή τη φορά για το 

Σάββατο 7.4.12. Ελπίζουμε τότε 
να πάνε όλα καλά και να πραγ-
ματοποιηθεί η σημαντική αυτή 
εκδήλωση στην οποία όλοι θα 
πρέπει να είμαστε παρόντες. Και 
όχι μόνο αλλά να απαιτήσου-
με επιτακτικά να τελειώσουν οι 
μελέτες και να γίνει επιτέλους η 
γέφυρα. 

Στη συνέχεια θα δημοσιεύ-
σουμε διάφορα σχετικά με τον 
παραμεγδόβιο κείμενα που είδαν 
το φώς σε Καρδιτσιώτικες & Ευ-
ρυτανικές εφημερίδες. 

Κλείνουμε τονίζοντας πως οι 
βουλευτές Καρδίτσας, Ευρυτανί-
ας & Αιτωλοακαρνανίας πρέπει 
όλοι να ενδιαφέρονται και να 
ενεργούν για τον Παραμεγδόβιο. 
Να κάνουν έστω συνεχώς ερωτή-
σεις τη Βουλή. Γιατί πλέον εδώ 
που φτάσαμε μόνον αν αποφασί-
σει ο αρμόδιος Υπουργός θα γί-
νει ο δρόμος. Κύριοι Βουλευτές 
όλων των Κομμάτων καταθέστε 
συνεχώς ερωτήσεις στη Βουλή 
για την Επαρχιακή Οδό Καρδί-
τσας – Καρπενησίου δηλ. για τον 
Παραμεγδόβιο.

Nεράϊδα 15.3.2012

Σ’ αυτή τη θέση θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα όταν τελειώσουν οι μελέτες…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ  
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ

Σάββατο 7 Απριλίου - 11,30 π.μ., Καρδίτσα
Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε 

να συμμετάσχετε στην 
ημερίδα που διοργα-
νώνουμε το Σάββατο 7 
Απριλίου και ώρα 11,30 
π. μ. στην Καρδίτσα, 
στην αίθουσα Περιφε-
ρειακής Ενότητας (πρώ-
ην Νομαρχία) με θέμα : 
« Η πορεία των τεχνικών 
μελετών του εναπομείνα-
ντος τμήματος ΝΕΡΑΪΔΑ 

- Όρια νομού Καρδίτσας 
– ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ νομού 
Ευρυτανίας, του οδικού άξονα Καρδίτσα- Καρπενήσι (Αγρί-
νιο) και η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Εισηγήσεις

● Από τον Δ/ντή Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. 
Πετρίδη Σπύρο και την Μηχ/κο της Περ. Ενότητας Καρδίτσας 
κα. Βάσω Πετσιά : «Το στάδιο που βρίσκεται η σύνταξη των 
μελετών».
● Συμπληρωματικά στοιχεία από εκπροσώπους των μελετητι-
κών γραφείων Αντωνίου και Γιαλερίδη.

Τοποθετήσεις :
● Από τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο
● Από τον Αντιπ/ρχη Ευρυτανίας κ. Βασ. Καραμπά
● Από τους Δημάρχους Δήμων Καρδίτσας, Καρπενησίου και 
Αγράφων
● Από τον Περ/ρχη Θεσσαλίας κ. Κων/νο Αγοραστό ή εκπρό-
σωπό του
● Από τους εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο, φορέων, κοι-
νού

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
1ον  Η διάθεση 200.000Ε για την παράδοση της μελέ-

της Νεράϊδα – όρια νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας. 
2ον  Η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα

Συνδιοργάνωση: Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Ν.Καρδίτσας
Εφημερίδες: « Χρονικά Νεράϊδας Δολόπων »
  « Η Φωνή της Μαυρομμάτας »

Μετά από αίτημα του 
βουλευτή Ευρυτανίας 
κ. Ηλ. Καρανίκα, την 

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 
(του Αγ. Αθανασίου), πραγμα-
τοποιήθηκε συνεδρίαση της 
Επιτροπής Περιφερειών της 
Βουλής για θέματα της Ευρυ-
τανίας. Μεταξύ των θεμάτων 
της συνεδρίασης ήταν και το 
οδικό δίκτυο της Ευρυτανί-
ας και η σύνδεσή του με τους 
όμορους νομούς, θέμα που ως 
γνωστόν άμεσα ενδιαφέρει κι 
εμάς και γι’ αυτό αναφέρουμε 
την είδηση.

Στη συνεδρίαση παραβρέ-
θηκαν, εκτός του κ. Καρανίκα, 
η πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Άντζελα Γκερέκου, ο Υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας & Ναυτιλίας κ. Θάνος 
Μωραΐτης, ο Υφυπουργός Υπο-
δομών, Μεταφορών & Δικτύων 
κ. Γιάννης Μαγκριώτης, ο Αντι-
περιφερειάρχης Ευρυτανίας κ. 
Βασίλης Καραμπάς, ο Αντιπερι-
φερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας 
κ. Βασίλης Αντωνόπουλος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας 
κ. Βασίλης Τσιάκος (σ.σ. και οι 3 
Βασίληδες), κ. ά. Δυστυχώς δεν 
παραβρέθηκαν οι Περιφερειάρ-
χες Περγαντάς και Αγοραστός αν 
και είχαν κληθεί. 

Η συνεδρίαση κράτησε ώρες. 
Εμείς θα αναφέρουμε μόνο όσα 
σχετικά με τους δρόμους της 
περιοχής μας λέχθηκαν και μας 
αφορούν.

Παραμεγδόβιος: ο βουλευ-
τής Ευρυτανίας κ. Καρανίκας 
κατά την εισήγησή του είπε: «…
θα ήθελα να σημειώσω ότι η Λ. 
Κρεμαστών έχει ανάγκη σύνδε-
σης με την Λ. Πλαστήρα και εδώ 
μπαίνει ακριβώς η δικαιοδοσία 
του Υπουργού Ανάπτυξης αλλά 
και του Υπουργού Υποδομών, με 
την έννοια του παραμεγδόβιου 
δρόμου. Τον παραμεγδόβιο δρό-
μο τον ενεπνεύσθη ο Χαρίλαος 
Τρικούπης πρίν 130 χρόνια και 

ακόμα δεν έχει κατασκευασθεί. 
Εδώ πιστεύω θα μας ενημερώσει 
ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας 
γιατί είχα μια δέσμευση πρόσφα-
τα από τον Περιφερειάρχη Θεσ-
σαλίας κ. Αγοραστό για το κομ-
μάτι του παραμεγδόβιου (από 
Νεράϊδα έως Γέφυρα Μέγδοβα) 
και της Γέφυρας που είναι μεταξύ 
Νεράϊδας και Μαυρομμάτας, ότι 
θα χρηματοδοτηθεί την Άνοιξη 
και θέλω ακριβώς την επιβεβαί-
ωση αυτών εδώ στην Επιτροπή. 
Επίσης να μας πεί σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η σύνδεση Καρδίτσας 

– Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησί-
ου, που έχει σχέση με την Περι-
φέρεια Θεσσαλίας και υπάγεται 
στην Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας. 
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η 
ασφαλτόστρωση του κομματιού 
Νεράϊδα – Τριφύλλα αλλά και η 
χρηματοδότηση του κομματιού 
Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα για την 
ολοκλήρωση του οδικού αυτού 
άξονα».

Ο κ. Μαγκριώτης είπε για 
τον παραμεγδόβιο: «…ο πα-
ραμεγδόβιος είναι θέμα των Πε-
ριφερειών Στερεάς Ελλάδας και 
Θεσσαλίας, όμως το Υπουργείο 
προτίθεται να συμβάλλει ώστε 
να ολοκληρωθούν οι μελέτες…».

Ο κ. Τσιάκος είπε για τον 
παραμεγδόβιο: «…Σχετικά με 
τη γέφυρα του Μέγδοβα. Εκτός 
από τη γέφυρα, υπάρχει, τμήμα 
δρόμου 8 χλμ. (Νεράϊδα – Γέφυ-
ρα) που τώρα είναι στο στάδιο 
της προμελέτης. Πολύ σύντομα 
θα παραδοθεί η μελέτη και με 
τη δεδομένη δέσμευση του κ. 
Αγοραστού, θα ολοκληρωθεί η 
γέφυρα του Μέγδοβα και το 1 
χλμ. δρόμου, ώστε να υπάρχει 
πρόσβαση στη γέφυρα. Βέβαια 
θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
και τα 8 χλμ. που η Καρδίτσα έθε-
σε ως στόχο…».

Ο κ. Τσιάκος για τον οδικό 
άξονα Λ. Πλαστήρα – Καρπε-
νησίου είπε: «… η κατασκευή 
του τμήματος Νεράϊδα – Τρι-

φύλλα που στο Σπίτι του Δια-
βάτη ενώνει τους δυο νομούς. 
Αυτό το έργο έχει ολοκληρωθεί. 
Όμως, δεν έχουν ολοκληρωθεί 
τα ασφαλτικά, διότι είναι ως γνω-
στόν ενταγμένα στο «ΠΙΝΔΟΣ» 
αλλά δεν υπάρχει η χρηματοδό-
τηση την οποία θα χρειαζόταν. 
Το έργο είναι ένα βήμα πρίν την 
ολοκλήρωση, είναι απόλυτα 
προσβάσιμο, έχει στρωθεί με 3 Α, 
είναι λίγο πρίν την άσφαλτο, και 
πιστεύουμε ότι με την αλλαγή 
των ορίων πληρωμών από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης θα 
ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη. 
Για την ολοκλήρωση του άξονα 
εκκρεμεί και το ημιτελές κομμά-
τι Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση 
Νεράϊδας που δεν έχει ακόμα 
χρηματοδοτηθεί αλλά είναι ένα 
έργο προτεραιότητας για εμάς 
και προσπαθούμε να το εντάξου-
με σε κάποιο πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης…».

Κατά την διάρκεια της συνε-
δρίασης ο κ. Τσιάκος έθεσε προς 
τον κ. Μωραΐτη το θέμα της αλ-
λαγής των προϋπολογισμών ΕΑ-
ΠΝΑ και ΠΙΝΔΟΣ, γιατί όπως είπε 
«…έχουμε χρήματα και δεν μπο-
ρούμε να πληρώσουμε…». Ο κ. 
Μωραΐτης πρότεινε να συναντη-
θούν την επομένη στο Υπουρ-
γείο. Όπως και έγινε και σε Δ. Τ. 
που διαβάσαμε (26.1.12) έλεγε 
πως: «…δέσμευση του Υφυ-
πουργού είναι πως εντός 15ημέ-
ρου θα συνεδριάσει η Επιτροπή 
Παρακολούθησης τόσο του ΕΑ-
ΠΝΑ όσο και του ΠΙΝΔΟΣ, και θα 
γίνουν οι απαραίτητες προσαρ-
μογές στους προϋπολογισμούς 
των έργων όπου αυτό απαιτείται 
για να τελειοποιηθούν». 

Κλείνοντας να πούμε ένα με-
γάλο μπράβο στον Βουλευτή Ευ-
ρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα που 
με πρωτοβουλία του έγινε αυτή 
η σημαντικότατη συνεδρίαση – 
συζήτηση στη Βουλή για ζητήμα-
τα που αφορούν άμεσα κι εμάς. 

Στη Βουλή συζητήθηκαν (18.1.12)  
οι δρόμοι  που σταθερά διεκδικούμε
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Χ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ  
«ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ» 

Ο Γεώργιος Χρ. Κατσι-
ούλης γεννήθηκε στην 

Σπινάσα και συμμετείχε στην 
Επανάσταση από την έναρξή της, 
υπό τις διαταγές του Καραϊσκά-
κη, αρχικώς, και μετά του Ιωάννη 
Ράγκου. 

 Με το σώμα του Καραϊσκάκη 
πήρε μέρος στις μάχες τις οποίες 
έδωσε εκείνος στα χωριά Μεσε-
νικόλα, Κερασιά και Στούγκου 
(Κρυονέρι) της Καρδίτσας και 
στο Σοβολάκο (Ψηλόβραχο) της 
Αιτωλοακαρνανίας, εναντίον του 
Ισμαήλ Πλιάσα πασά. 

 Οι πληροφορίες για μάχες 
στην περιοχή της Νευρόπολης, 
γύρω από τη σημερινή λίμνη Πλα-
στήρα, είναι οι μόνες γνωστές. 

 Την συμμετοχή του στις εν 
λόγω μάχες βεβαίωσαν, με ένα 
πιστοποιητικό τους, ο συνταγ-
ματάρχης του στρατού Ιωάννης 
Ράγκος και οι λοχαγοί Ιωάννης 
Φραγκίστας και Κώστας Γαλής. 

 Μετά την λήξη της Επανά-
στασης και την δημιουργία του 
ελληνικού κράτους εγκαταστά-
θηκε στο χωριό του, καθώς αυτό 
βρέθηκε στην ελληνική επικρά-
τεια. 

 Όταν πληροφορήθηκε ότι το 
κράτος θα χορηγήσει στους αγω-
νιστές αριστεία για την συμμετο-
χή τους στην Επανάσταση, υπέ-
βαλε και αυτός την αίτησή του 
τον Νοέμβριο του 1841. 

 Η πολιτεία του απένειμε το 
σιδηρούν αριστείο. 

 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ 

 Στον φάκελο του Γεωργίου 
Χρ. Κατσιούλη υπάρχουν δύο έγ-
γραφα:

 ● Η αίτησή του, την οποία 
υπέβαλε στις 25 Νοεμβρίου 1841, 
στον δήμαρχο των Κτημενίων. 
Με αυτήν ζήτησε να του χορηγη-
θεί το ανάλογο αριστείο. Και 

 ● Ένα πιστοποιητικό των 
Ιωάννη Ράγκου, Ιω. Φραγκίστα 
και Κώστα Βελή, το οποίο εξέδω-
σαν στο χωριό των ευρυτανικών 
Αγράφων Χρύσου (Χρύσω), όπου 
ήταν η έδρα του στρατιωτικού 
σώματός τους. Με αυτό βεβαι-
ώνουν την συμμετοχή του στην 
Επανάσταση και αναφέρουν τις 
μάχες στις οποίες πήρε μέρος. 

 Τα έγγραφα του Γεωργίου 

Χρ. Κατσιούλη έχουν ως εξής: 
 1ον / 25.11.1841 

 [ΑΙΤΗΣΗ] 

 Γεώργιος Χρίστου Κατσιούλης 
 Κάτοικος τοῦ χωρίου Σπινάσας 
Πρός τόν Δήμαρχον Κτημενίων 

 Ἐξετεῖται τό ἀριστεῖον Σιδηροῦν
 Ἐν Φουρνᾷ τῇ 25: 9βρίου 1841 
Κωδικός Αριθμός Εγγράφου: 572 

 Στρατιώτης ὑπηρετήσας ἀπ’ 
ἀρχῆς τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος ὑπό τήν 
ὁδηγίαν διαφόρων ὁπλαρχηγῶν 
παρευρέθην εἰς διαφόρους μάχας 
καί ἐκστρατείας. 

 Καθυποβάλλων ἐγκαίρως τήν 
περί ἀριστείου αἴτησήν μου, ἀλλ’ 
ἐπειδή εἰσέτι ὑστεροῦμαι αὑτό, ἐπι-
συνάπτω νῦν ἐνταῦθα πιστοποιητι-
κόν ἐκδουλεύσεων ὑπογεγραμμένον 
παρά τῶν κ.κ. Ἰω(άννου) ράγκου 
συνταγματάρχου, Ἰω(άννου) φραγ-
γίστα, καί Κώστα γαλῆ λοχαγῶν. 

 Καί τό ὁποῖον παρακαλῶ νά 
δωθήσεται ὅθεν ἀνήκει ὁμοῦ μέ 
τήν παροῦσαν μου αἴτησην. 

 Ὑποσημειοῦμαι εὐσεβάστως
 Ὁ εὐπειθέστατος

 Γεόργιος χρ. κατσιούλης

 2ον / 4.10.1841 
 [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ]  

Το Πιστοποιητικό (4.10.1841) των 
οπλαρχηγών Ιωάν. Ράγκου, Φραγκί-
στα και Κ. Γαλλή, για την συμμετοχή 
του Γεωργίου Χρ. Κατσούλη, στην 
Επανάσταση του 1821 γράφει:

 Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑπογεγραμ-
μένοι ὅτι ὁ κ. Γεώργιος Χρίστου 
Κατσούλης κάτοικος τοῦ χωρίου 
Σπινάσης, τοῦ Δήμου Κτημενίων 
τῆς Εὐρυτανίας, ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ ἱε-
ροῦ ἀγῶνος ὑπῆρξε στρατιωτικός 
ὑπό τήν ὁδηγίαν τοῦ ἀειμνήστου 
Καραϊσκάκη καί τοῦ ὁπλαρχηγοῦ 
κ. Ἰω. Ράγκου, ὅτι παρευρέθη εἰς 
διαφόρους κατά τῶν ἐχθρῶν μά-
χας καί ἐκστρατείας γενομένας εἰς 
Μεσινικόλαν, Κερασιάν, Στούγκου 
καί Σοβολάκον, καί ὅτι ἐκτελέσας 
ὄχι ὀλίγον ἐξεπλήρωσεν τό πρός 
τήν κοινήν πατρίδα καθῆκον του 
πιστῶς καί προθύμως, καθόλον τό 
διάστημα τοῦ ἰεροῦ ἀγῶνος μας. 

 Ἐν Χρύσου τήν 4 8βρίου 1841
 Οἱ ὁπλαρχηγοί 

 Ι. ράνγκος
 » Ἰω. Φραγιςας λοχαγός 
 » κώστας Γαλής λοχαγός

 Ἐπισυνάπτεται ὁ ἀνάλογος σφρα-
γισμένος χάρτης ἐκ [ - ]. 

 Ἐν Καρπενησίῳ τήν 6: 8βρίου 1841 
 

Ὁ Ταμίας Εὐρυτανίας 
 (τ. σ. υπογραφή δυσανάγνωστη)

 Τό Δημαρχεῖον Κτημενίων ἐπικυ-
ροῖ τάς γνησίας ὑπογραφάς τῶν 
Ἰω. Ράγκου συνταγματάρχου, Ἰω. 
Φραγγίστα καί Κώστα Γαλῆ λο-
χαγῶν.
 Ἐν Φουρνᾷ τῇ: 15: 9βρίου 1841

 Ὁ Δήμαρχος 
 (τ. σ.) κωστάκης γιαννάκης

 Δεν βρέθηκε αλλά αν είχε 
βρεθεί και το έγγραφο απονομής 
του σιδηρούν παρασήμου, θα είχε 
(όπως βρήκαμε άλλων με αίτηση 
της ίδιας χρονιάς του 1841) ως 
εξής: 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 Ἀφοῦ ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης 

ὁ Βασιλεύς ἐπεφόρτισεν τήν ἐπί 
τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματείαν 
νά ἀπονείμῃ εἰς τόν Γεώργιον 
Χρήστου Κατσούλην, ὡς ἐντίμως 
μεθέξαντα τοῦ ὑπέρ ἀνεξαρτησίας 
τῆς Ἐλλάδος ἡρωϊκοῦ ἀγῶνος, 
τό συσταθέν τήν 30 Σεπτεμβρίου 
1835 Σιδηροῦν παράσημον, πα-
ραδίδεται τοῦτο εἰς αὐτόν μέ τήν 
ἄδειαν τοῦ νά τό φέρῃ εἰς πᾶσαν 
περίστασιν καί πρός πιστοποίησιν 

τούτου τῷ ἐγχειρίζεται συγχρόνως 
καί τό παρόν δίπλωμα. 

 Ἐν Ἀθήναις τήν 13 9βρίου 
1843 

 Ἡ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμ-
ματεία τοῦ Βασιλείου τῆς Ἐλλά-
δος

 Ρήγας Παλαμήδης 

 * ΠΗΓΗ: ΓΑΚ, Αριστεία, 
φάκ. 97, αρ. 572-573. Τα στοι-
χεία βρήκε ο κ. Κώστας Σπανός, 
εκδότης του Θεσσαλικού Ημερο-
λογίου και τα δημοσίευσε στο Θ. 
Η. / Τόμος 60 / σελ. 401 – 407. 
Δάσκαλος την δεκαετία του ’70 
στο Δημ. Σχολ. Καροπλεσίου που 
είχε τότε επισκεφθεί το Μονα-
στήρι μας και το χωριό μας. Τον 
ευχαριστούμε θερμά. 

 * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα έγγρα-
φα η Επανάσταση του 1821 ανα-
φέρεται ως «ιερός αγώνας» ●●● 
στην αίτηση το επώνυμο είναι 
γραμμένο ως «Κατσιούλης» ενώ 
στο πιστοποιητικό ως «Κατσού-
λης» ●●● στο όνομα των μηνών 
Οκτωβρίου – Νοεμβρίου γρά-
φεται, σε όλα τα έγγραφα, μόνο 
η κατάληξη και πρίν το 8 και 9 
αντίστοιχα ●●● Δήμαρχος Κτη-
μενίων, στη Φουρνά, είναι ο Κω-
στάκης Γιαννάκης ο γνωστός 
μας τσιφλικάς «Κωσταράς» ●●● 
ο λοχαγός Ιωάννης Φραγγίστας 
(1776 - 1856) είναι το παλικάρι 
του Κατσαντώνη που πήρε μέ-
ρος στη μάχη της Σπινάσας τον 
Γενάρη του 1808, την διηγήθη-
κε στο γυιό του Επαμεινώνδα, ο 
οποίος την περιγράφει στο βιβλίο 
του… 

 Ο αείμνηστος Δάσκαλος Κ. 
Ι. Ζήσης, γράφει στο βιβλίο του 
«ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡ-
ΠΕΝΗΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
1821», για τους άλλους τρείς (3) 
αλφαβητικά, χωριανούς προγό-
νους μας αγωνιστές του ’21, τα 
εξής: 

 ● Ζήσης: Καταγόταν από τη 
Σπινάσα (Νεράϊδα) των Αγρά-
φων. 

 Αναφέρεται στους μισθολογι-
κούς καταλόγους του οπλαρχηγού 
Ανδρίτσου Σιαφάκα. Το όνομα 
ΖΗΣΗΣ το διατήρησε επώνυ-
μο μετά την απελευθέρωση. Δεν 
υπέβαλε αίτηση, ούτε έχει αριθμό 
στα Μητρώα (περισσότερες πλη-
ροφορίες στο π. Στερεά Ελλάς, 
τεύχος 141, έτος 1981). 

 Να ήταν άραγε ο θρυλικός 

«Τσιτσκάος»; 

 ● Κατσούλης Γεώργιος του 
Αναγνώστη: Γεννήθηκε στη Σπι-
νάσα (σημ. Νεράϊδα) Αγράφων 
του Δήμου Δολόπων (Κτημενίων) 
Ευρυτανίας.

 Η δράση του αρχίζει πρίν την 
επανάσταση στα Κατσαντωνέϊ-
κα ασκέρια, δίπλα στον θρυλικό 
Γιώργο Καραϊσκάκη. Μόλις ο Κ. 
Βελής σήκωσε τ’ άρματα ο αγω-
νιστής έτρεξε κι εντάχτηκε στο 
Σώμα του παίρνοντας μέρος σ’ 
όλες τις μάχες και στην τελευταία 
της Ρεντίνας, όπου αιχμαλωτίστη-
κε ο αρχηγός του. Στη συνέχεια 
ακολούθησε τον Γ. Καραϊσκάκη 
και πολέμησε στις μάχες Νευρό-
πολης, Στούγκου Αγράφων, στον 
Άγιο Βλάση και στο Βαθύρεμα 
Παραποτάμου. Στη μάχη της Αγί-
ας Τριάδας ήταν στις οδηγίες του 
Ταγματάρχη Λογοθέτη Ζώτου. 

 Πιστοποιητικό του χορήγη-
σαν οι οπλαρχηγοί Γ. Κ. Βελής 
και Νικόλαος Κοντογιάννης, στη 
Φουρνά (2/6/1865), που το υπέ-
βαλε μαζί με αίτησή του, στις 
6/6/1865 στην Επιτροπή Εκδου-
λεύσεων. 

 Η Επιτροπή τον κατάταξε 
στην Γ’ τάξη των Στρατιωτικών 
με Α. π. Μ. 6524.

 Το πιο παλιό σπίτι του γένους 
Κατσούλη είναι (λένε οι διηγή-
σεις) αυτό που βρίσκεται λίγα μέ-
τρα πιο πάνω - αριστερά από τη 
Μεγάλη Βρύση. 

 Τι συγγένεια να είχε άραγε 
αυτός ο Γιώργος (του Αναγνώ-
στη) με τον άλλον Γιώργο (του 
Χρήστου); Φαίνεται πως θα ήταν 
συγγενείς, πιθανόν πρώτα ξαδέρ-
φια. Γιατί όμως αυτός δεν έκανε 
άραγε αίτηση το 1841 μαζί με τον 
ξάδελφό του αλλά 24 χρόνια μετά 
δηλ. το 1865; Ποιοί να είναι άρα-
γε οι απόγονοί του αφού οι διηγή-
σεις λένε πως το γένος Κατσού-
λη κρατάει από τον Γεώργιο του 
Χρήστου, τον θρυλικό «Γιωργά-
κη»; Όποιος χωριανός μας ξέρει 
κάτι γι’ αυτό ας το γράψει στην 
εφημερίδα μας.

 ● Παπαδόπουλος Δημήτρι-
ος: Γεννήθηκε στη Σπινάσα (Νε-
ράϊδα) των Αγράφων, του Δ. Δο-
λόπων. Υπηρέτησε την πατρίδα, 
ως στρατιώτης, από την αρχή της 
Επανάστασης. 

 Πολέμησε με τον Κώστα 
Βελή στην Κονιαρόβρυση (Ρε-
ντίνα) και σ’ όλες τις μάχες της 
περιοχής. 

 Προσχώρησε αργότερα στον 
θρυλικό Γιώργο Καραϊσκάκη και 

Εχουμε γράψει πολλές φορές πως τα άγια χώματα του γενέθλιου τόπου μας είναι πολύ πιο ένδοξα 
απ’ όσο νομίζουμε. Εδώ περνούσαν, είχαν λημέρια κι έδρασαν Κατσαντωναίοι και Καραϊσκά-
κηδες. Φυσικό ήταν οι πρόγονοι χωριανοί μας να μην είναι απλοί θεατές αυτών αλλά να είναι 
μαζί τους και να αγωνίζονται μαζί τους κατά του τούρκου δυνάστη. 

 Φέτος το χειμώνα δημοσιεύτηκαν ιστορικά στοιχεία για άλλον ένα χωριανό μας, αγωνιστή του ιερού 
αγώνα 1821, κι έναν εκ Καροπλεσίου. Λέμε για άλλον ένα γιατί ο αείμνηστος χωριανός μας Δάσκαλος 
Κώστας Ι. Ζήσης, είχε βρεί στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και δημοσίευσε στο βιβλίου του «ΑΓΡΑ-
ΦΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821», στοιχεία για τρείς 
(3) χωριανούς μας: 1) τον Ζήση, 2) τον Παπαδόπουλο Δημήτριο και 3) τον Κατσούλη Γεώργιο του 
Αναγνώστη. Τώρα βγήκαν στοιχεία και για τον Κατσούλη Γεώργιο του Χρήστου (τον θρυλικό «Γιωρ-
γάκη»). Από το Καροπλέσι είχε βρεί για τον Εικοσιπεντάρη Κώστα, ενώ τώρα βγήκαν και για τον 
Κούκο Γεώργιο.

 Τα νέα αυτά στοιχεία δημοσίευσε στο «Θεσσαλικό Ημερολόγιο» (Θ. Η. / τόμ. 60 / σελ. 401 – 407), 
ο μεγάλος ιστορικός ερευνητής - συγγραφέας της Θεσσαλίας (συνταξιούχος Δάσκαλος από την Λάρισα) 
Κώστας Σπανός, απ’ όπου και θα τα αναδημοσιεύσουμε. Ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη τους επ’ ευ-
καιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου. 

 Τα νέα στοιχεία προέρχονται από τον φάκελο 97 των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), που περι-
έχει μέσα Αριστεία μαζί με τα σχετικά έγγραφα (αίτηση & πιστοποιητικό) που δόθηκαν σε αγωνιστές του 
ιερού αγώνα 1821, απ’ όλες τις γωνιές του Ελληνισμού. Βασική πηγή των στοιχείων που παραθέτει στο 
βιβλίο του ο αείμνηστος Κ. Ι. Ζήσης είναι τα χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ). 

Διευκρίνιση για Κατάστιχο 1454/55 μ. Χ. 

Τα ονοματεπώνυμα του 1454/55, που δημοσιεύσαμε στα προη-
γούμενα φύλλα, του χωριού μας της Σπινάσας, του Κύφου αλλά 
και της Μπέσιας που θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο, 

μας τα έδωσε ο ευρυτάνας ιστορικός ερευνητής – συγγραφέας κ. 
Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης. Αυτός τα βρήκε, φρόντισε να 
μεταφραστούν (από τα οθωμανικά στα λατινικά και μετά στα ελλη-
νικά) και μας τα έδωσε. Την μετάφραση των τουρκικών ονομάτων 
έκανε ο κ. Γ. Λιακόπουλος. Είναι δε δημοσιευμένα στα Πρακτικά του 
Συνεδρίου «Τα Άγραφα στη διαδρομή της ιστορίας», Τόμος Α’, σε-
λίδες 179 – 248. Στον ίδιο Τόμο , σελίδες 202 – 248 είναι δημοσιευ-
μένη και η τεκμηρίωση των ονοματεπωνύμων από τον ίδιο. Όλα τα 
προαναφερόμενα παρουσίασε ο ίδιος για πρώτη φορά, με την υπό τον 
τίτλο «Ονοματολόγια χωριών Ευρυτανικών Αγράφων 1454/55 μ. Χ.» 
(Απόσπασμα) εισήγησή του, στο Συνέδριο των Αγράφων 8, 9 και 10 
Αυγούστου 2008. Είναι ένα κοπιαστικό, έργο ζωής, για τον κ. Μαυ-
ρομμύτη γι’ αυτό και τον ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά.

 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

H Αίτηση (25.11.1841) του Γεωργίου Χρ. 
Κατσούλη, εκ Σπινάσας, προς τον Δήμαρ-
χο Κτημενίων, για το Αριστείο γράφει:

Χωριανοί μας, εκ Σπινάσας (Νεράϊδας)  
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αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821 
πήρε μέρος στις μάχες Στούγκου 
Αγράφων, έξω απ’ το Μεσολόγ-
γι, Πολιορκία (Δραγαμέστο), στη 
Δόμβραινα και στο Δίστομο (Εκ-
στρατεία Αττικής). Επίσης πολέ-
μησε, με τον Σπύρο Κοντογιάν-
νη στη μάχη της Καλλιακούδας 
(1823) και σ’ άλλα μέρη. 

 Αυτά βεβαιώνουν οι οπλαρ-
χηγοί Γ. Κ. Βελής και Νικόλα-
ος Κοντογιάννης στις 8/5/1865 
(Φουρνά), στο πιστοποιητικό που 
χορήγησαν στα παιδιά του. 

 Τα παιδιά του Γιώργος, Κώ-
στας, Μαρία, Αικατερίνη, Παρα-
σκευή και Αγόρω, στις 18/5/1865, 
υπέβαλλαν αίτηση στην Επιτρο-
πή. 

 Η Επιτροπή τον κατάταξε 
στην Γ’ τάξη των Στρατιωτών με 
Α. π. Μ. 6554. 

 Το σπίτι των Παπαδόπουλων 
ήταν στο δυτικό μέρος της εκκλη-
σίας του χωριού μας Αγ. Γεωργί-
ου, όπου τώρα της μακαρίτισσας 
Κουστελοβάσιως. Δεν υπάρχει 
σήμερα αυτό το επώνυμο στο 
χωριό μας γιατί οι απόγονοι όλοι 
ήταν κορίτσια. Εγγονός του (γυι-
ός του παιδιού του Κώστα) ήταν ο 
Δημήτριος Κ. Παπαδόπουλος που 
διετέλεσε δήμαρχος του Δήμου 
Δολόπων τα έτη 1891 – 1895.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αείμνηστος 
Δάσκαλος Κώστας Ι. Ζήσης πα-
ρουσίασε τους προαναφερόμε-
νους τρείς χωριανούς μας αγωνι-
στές και μέσα από την Εφημερίδα 
μας. Αναλυτικά στοιχεία για αυ-
τούς υπάρχουν στα πρώτα τεύχη 
της Εφημερίδας μας του έτους 
1981. Κάποια στιγμή θα τα ανα-
δημοσιεύσουμε.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ 

Οι πληροφορίες για τον Γεώρ-
γιο Κούκο είναι ελάχιστες. 

Γεννήθηκε στο Καροπλέσι, πιθα-
νότατα στον οικισμό Κουκέϊκα 
και υπηρέτησε, υπό τις διαταγές 
του Κώστα Βελή, του Ιω. Φρα-
γκίστα και του θρυλικού Γιώργου 
Καραϊσκάκη. Συμμετείχε στην 
Επανάσταση και πήρε μέρος σε 
διάφορες μάχες, από τις οποίες 
αναφέρονται οι εξής τρείς: α) Η 
μάχη στη Βρύση του Ζαχαρά-
κη, μεταξύ της Ρεντίνας και της 
Φουρνάς, με το σώμα του οπλαρ-
χηγού Κώστα Βελή. Β) Η μάχη 
στα Καγκέλια του Βελουχιού 
(δόθηκε στις 19 Ιουνίου 1821 
όπου σκοτώθηκε ο αρχηγός των 
Ελλήνων Κατσικογιάννης, νίκη-
σαν οι Οθωμανοί και έκαψαν το 
Καρπενήσι) με το σώμα του Ιω-
άννη Φραγκίστα, και γ) Η μάχη 
στο Σοβολάκο (Ψηλόβραχο) της 
Αιτωλοακαρνανίας, εναντίον 
του Ισμαήλ Πλιάσα πασά, με το 
σώμα του Καραϊσκάκη. Μετά την 
λήξη της Επανάστασης και την 
δημιουργία του ελληνικού κρά-
τους εγκαταστάθηκε στο χωριό 
του, καθώς η περιοχή του Καρο-
πλεσίου βρέθηκε στην ελληνική 
επικράτεια, αρκετά κοντά στην 
μεθοριακή γραμμή. Όταν πληρο-
φορήθηκε ότι το κράτος θα χορη-
γήσει στους αγωνιστές αριστεία 
για την συμμετοχή τους στην 
Επανάσταση, υπέβαλε και αυτός 
την αίτησή του τον Νοέμβριο του 
1841, στον δήμαρχο των Κτημε-
νίων. 

  

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥ

 Στον φάκελο του Γεωργίου 
Κούκου υπάρχουν δύο έγγρα-
φα: α) Η αίτησή του, την οποία 
υπέβαλε στις 9 Νοεμβρίου 1841, 
στον δήμαρχο των Κτημενίων. 
Με αυτήν ζήτησε να του χορη-
γηθεί το ανάλογο αριστείο. Και 
β) Ένα πιστοποιητικό των Ιω. 
Φραγκίστα, Κώστα Γαλή και Ιω. 
Κοτρούπη, το οποίο εξέδωσαν 
στο χωριό Φουρνά, έδρα του 
Δήμου Κτημενίων, όπου βρίσκο-
νταν αυτό το διάστημα οι εν λόγω 
αξιωματικοί του στρατού των 
ευρυτανικών Αγράφων. Με αυτό 
βεβαιώνουν την συμμετοχή του 
στην Επανάσταση και αναφέρουν 
τις μάχες στις οποίες πήρε μέρος. 
Τα έγγραφα του Γεωργίου Κού-
κου έχουν ως εξής: 

 1ον / 9.11.1841
 [ΑΙΤΗΣΗ]

 Αἴτησις ἀριστείου τοῦ Γ. Κούκου 
Πρός τόν Δήμαρχον Κτημενίων
 Ἐν Φουρνᾷ τῇ 9: 9βρίου 1841 
Κωδικός Αριθμός Εγγράφου: 530 

 Τήν παροῦσαν μου περί ἀριστεί-
ου αἴτησιν μετά τοῦ συνημμένου 
πιστοποιητικοῦ ἐκδουλεύσεών 
μου παρακαλεῖσθαι κ. Δήμαρχε 
νά διευθύνετε εἰς τήν Β. Γραμμα-
τείαν διά τῆς ἀνηκούσης ὀδοῦ. 
 Ὑποσημειοῦμαι εὐσεβάστως 

 Ὁ εὐπειθέστατος 
 Γεώργιος Κοῦκος ἀγράμματος 

 2ον / 9.9.1841 
 [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ] 

  Πιστοποιοῦμεν οἱ ὑποφαινόμενοι 
ὄτι ὁ Γεώργιος Κοῦκος, κάτοικος 

τοῦ χωρίου Καροπλεσίου τοῦ 

Δήμου Κτημενίων Εὐρυτανίας, 
χρηματίσας στρατιωτικός παρευ-

ρέθη εἰς διαφόρους μάχας καί 
ἐκστρατείας. 

 1)Εἰς τήν ἐν Ζαχαράκῃ μέ τήν 
ὁδηγίαν τοῦ Κώστα Βελῆ.
 2)Εἰς τήν εἰς Καγκέλια Βελουχίου 
γινομένην μάχην ὑπό τήν ὁδηγίαν 
τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Ἰω. Φραγκίστα 
καί 
 3)Εἰς τήν εἰς Σοβολάκου μάχην 
κατά τοῦ Σμαΐλ πασσιᾶ Πλιάσα 
ὑπό τήν ἀρχηγίαν τοῦ ἀοιδίμου 
Καραϊσκάκη, καί ὄτι εἰς ὄλον τό 
διάστημα τοῦτο ἐξεπλήρωσε τό 
πρός τήν πατρίδα χρέος τοῦ Ἔλλη-
νος μέ ὄλην τήν προθυμίαν. 
 Τῷ χορηγεῖται ὄθεν τό παρόν διά 
νά τῷ χρησιμεύση ὄθεν ἀνήκει. 
 Ἐν Φουρνᾷ τῇ 9 9βρίου 1841 
 Οἱ πιστοποιοῦντες 
 » Ἰωφραγγιςας λοχαγός 
 » Κώστας Γαλῆς - λοχαγός 
 » Ἰωάννης Κοτρούπης λοχαγός 
 
 Τό Δημαρχεῖον Κτημενίων ἐπικυ-
ροῖ τήν γνησιότητα τῶν ὑπογραφῶν 
τῶν Ἰω. Φραγγίστα, Κ. Γαλῆ, Ἰω. 
Κοτρούπη, λοχαγῶν.

 Ἐν Φουρνᾷ τῇ 11: 9βρίου 1841 
 Ὁ Δήμαρχος 

 (τ. σ.) κωστάκης γιαννάκης

 Δεν βρέθηκε αλλά εάν είχε 
βρεθεί και το έγγραφο απονομής 
του σιδηρούν παρασήμου, θα είχε 
(όπως είδαμε άλλων με αίτηση της 
ίδιας χρονιάς, του 1841) ως εξής:

 
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
 Ἀφοῦ ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Βα-
σιλεύς ἐπεφόρτισεν τήν ἐπί τῶν 
Ἐσωτερικῶν Γραμματείαν νά ἀπο-
νείμῃ εἰς τόν Γεώργιον Κούκον ὡς 
ἐντίμως μεθέξαντα τοῦ ὑπέρ ἀνε-
ξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος ἡρωϊκοῦ 
ἀγῶνος, τό συσταθέν τήν 30 Σε-
πτεμβρίου 1835 Σιδηροῦν παράση-
μον, παραδίδεται τοῦτο εἰς αὐτόν 
μέ τήν ἄδειαν, τοῦ νά τό φέρῃ εἰς 
πᾶσαν περίστασιν καί πρός πιστο-
ποίησιν τούτου τῷ ἐγχειρίζεται 
συγχρόνως καί τό παρόν δίπλωμα. 
 Ἐν Ἀθήναις τήν 13 9βρίου 1843 
 Ἡ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμμα-
τεία τοῦ Βασιλείου τῆς Ἐλλάδος 
 Ρήγας Παλαμίδης 

 * ΓΑΚ, Αριστεία, φάκ. 97, αρ. 
530, 531.

 Από το Καροπλέσι ο αείμνη-
στος Κ. Ι. Ζήσης στο βιβλίο του 
«ΑΓΡΑΦΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΕ-
ΝΗΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» ανα-
φέρει τον εξής: 

 ● Εικοσιπεντάρης Κώστας: 
Γεννήθηκε στο Καροπλέσι Αγρά-
φων. 

 Από την αρχή της Επανάστα-
σης πήρε μέρος, σ’ αυτήν στις 
οδηγίες των οπλαρχηγών Κώστα 
Βελή, Λογοθέτη Ζώτου και Γιάν-
νη Μπράσκα. 

 Πολέμησε σε πολλές μάχες. 
Το 1825 κλείστηκε στο Μεσολόγ-
γι, με αρχηγό τον Γιάννη Μπρά-
σκα και το υπεράσπισε μέχρι την 
ηρωϊκή έξοδο τον Απρίλη της 
άλλης χρονιάς (1826). Κατά την 
έξοδο πληγώθηκε στο αριστερό 
πόδι κι έχασε όλη την οικογένειά 
του, μάνα, γυναίκα, αδελφή και τα 

παιδιά του. 
 Πιστοποιητικό του υπόγρα-

ψαν οι οπλαρχηγοί Νικόλαος 
Κοντογιάννης και Γ. Κ. Βελής 
(Φουρνά 10/5/1865) που αναφέ-
ρουν τα παραπάνω «βάσει θετι-
κών πληροφοριών των οποίων 
ελάβαμε ακριβή γνώσιν», όπως 
χαρακτηριστικά πιστοποιούν. 

 Το πιστοποιητικό με αί-
τηση τα υπέβαλλε ο ίδιος στις 
18/5/1865 από Φουρνά, στην 
Επιτροπή, και αυτή τον κατάταξε 
στην Γ’ τάξη των Στρατιωτών με 
Α. π. Μ. 6552. 

 Από την Έλσιανη (Μαυρομ-
μάτα), τέλος ο αείμνηστος χωρια-
νός μας Δάσκαλος Κ. Ι. Ζήσης, 
αναφέρει τον εξής: 

 ● Πατσιαούρας ή Πατσια-
βούρας: Καταγόταν από την Έλ-
σιανη (Μαυρομμάτα) Αγράφων.

 Ακολούθησε τον Στρατηγό Ι. 
Ράγκο κι έγινε «Εκατόνταρχος». 
Μετά τον ερχομό του Όθωνα 
κατατάχτηκε στα Τάγματα της 
Οροφυλακής και σκοτώθηκε από 
ληστές. 

 «Η Επί των Στρατιωτικών 
Γραμματεία» με την υπ’ αρίθ. 
8190/30.5.1836 απόφασή της, 
γνωρίζει στην χήρα Πατσιαούρα, 
ότι συνταξιοδοτείται για τον άν-
δρα της, πρώην Αξιωματικό των 
Ελαφρών Ταγμάτων, με μηνιαία 
σύνταξη 10 δραχμών. 

 Αίτηση υπέβαλε ο γιός του 
Γεώργιος (Καρπενήσι 2/5/1865). 

 Η Επιτροπή τον κατέταξε 
στην Ζ’ τάξη των Αξιωματικών με 
Α. Μ. 2639. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ιστορικά 
στοιχεία για τους Κατσούλη και 
Κούκο είναι αναδημοσίευση από 
το περιοδικό «Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο» στο οποίο (Θ. Η. / Τόμος 
60 / σελ. 401 - 407), παρουσίασε 
ο ίδιος ο εκδότης του Δάσκαλος 
Κώστας Σπανός. Τον ευχαριστού-
με θερμά που μας επέτρεψε να τα 
αναδημοσιεύσουμε.

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙ-
ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ: ● Στο 
Αρχείο των Αγωνιστών της ΕΒΕ 
σώζεται ο φάκελος του αγωνιστή 
Γεωργίου Αναγνώστη Κατσιού-

λη, με τα έγγραφα τα οποία υπέ-
βαλε το 1865 στην Επιτροπή των 
Αγωνιστών. Καταγόταν και αυτός 
από την Σπινάσα και πιστεύουμε 
ότι είναι συγγενής, πιθανόν πρώ-
τος εξάδερφος του Γεωργίου 
Χρίστου Κατσιούλη. 

 Αυτός υπηρέτησε στα σώμα-
τα του Κώστα Βελή και του Κα-
ραϊσκάκη και έλαβε μέρος στις 
μάχες στα χωριά της Νεβρόπολης 
Καρδίτσας. Επιπλέον πολέμη-
σε στον Άγιο Βλάση και στο  
Βαθύρεμα του Παραποτάμου, 
ενώ δεν αναφέρει την μάχη στο 
Σοβολάκο. Φαίνεται πως οι δύο 
εξάδερφοι προσήλθαν στον ιερό 
Αγώνα ταυτοχρόνως. Βλ. Κώστας 
Ι. Ζήσης, Αγραφιώτες και Καρπε-
νησιώτες Αγωνιστές στην Επα-
νάσταση του 1821, εκδόσεις Στ. 
Βασιλόπουλος, Αθήνα 1983, Σελ. 
173. 

 ● Η μάχη στο Σοβολάκο 
δόθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1823 
και νίκησαν οι Έλληνες με αρ-
χηγό τον Καραϊσκάκη. Στη μάχη 
αυτή σκοτώθηκε ο αρχηγός της 
εμπροσθοφυλακής των Οθωμα-
νών Χατζήμπεης Μπένος. Η θέση 
Σοβολάκο είναι όπου σήμερα το 
φράγμα Κρεμαστών. 

 ● Ο Δήμος Κτημενίων ιδρύ-
θηκε με το Β. Δ. της 18ης (30) 
Σεπτεμβρίου 1836, με έδρα την 
Κτημένη (Φουρνά). Η Σπινάσα, 
με την χάραξη της πρώτης ελλη-
νοτουρκικής μεθορίου βρέθηκε 
στην ελληνική επικράτεια και 
υπήχθη, αρχικώς, στον Δήμο Ελ-
λοπίας και με το Β. Δ. της 16ης 
(28) Οκτωβρίου 1836, με όλους 
τους οικισμούς του, στον Δήμο 
των Κτημενίων. Με το Β. Δ. της 
23ης Φεβρουαρίου 1877 ιδρύ-
θηκε ο Δήμος Δολόπων, στον 
οποίο υπήχθη μαζί με το Καρο-
πλέσι και τους γύρω οικισμούς. 
Στις 12.3.1928 η Σπινάσα με-
τονομάσθηκε σε Νεράϊδα. Τον 
Ιούλιο του 1974, με υπουργική 
απόφαση, η Νεράϊδα και οι άλλοι 
οικισμοί του τέως Δήμου Δολό-
πων αποσπάσθηκαν από το Νομό 
Ευρυτανίας και υπήχθησαν στον 
νομό της Καρδίτσας, καθώς είχαν 
επικοινωνία μόνο με την Καρδί-
τσα.

 Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Η Αίτηση (9.11.1841) του Γεωργίου 
Κούκου, εκ Καροπλεσίου, προς τον 
Δήμαρχο Κτημενίων, για το Αριστείο, 
γράφει:

Το Πιστοποιητικό (9.9.1841) των 
οπλαρχηγών Ιωάν. Φραγκίστα, Κ. 
Γαλλή και Ιωάν. Κοτρούπη, για την 
συμμετοχή του Γεωργίου Κούκου, 
στην Επανάσταση του 1821, γράφει:

 Γιώργος Καραϊσκάκης (1782 – 1827)

Ο θρυλικός στρατάρ-
χης της Ρούμελης, 
αρχιστράτηγος της 

Επανάστασης του 1821, 
κλεφταρματωλός των 
Αγράφων, πρωτοπαλλήκα-
ρο του Κατσαντώνη, λι-
μέριαζε εδώ στα μέρη μας, 
έδωσε μάχες στην περιοχή 
μας, Τριφύλλα, Γρεβενο-
διάσελο, Προσηλιάκου 
ακόμα και μέσα στο χωριό 
μας την Σπινάσα… ο φό-
βος και ο τρόμος των δερ-
βεναγάδων του Αλήπασα, 
των τούρκων αλλά και των 
δικών μας τουρκόφιλων, προσκυνημένων και ξεπουλημένων 
στους ξένους… ο σταυραετός των Αγράφων που το όνομά του 
είναι γραμμένο στην ιστορία μας με χρυσά γράμματα… σύ-
ντροφοί του ήταν οι χωριανοί μας αγωνιστές που παρουσιάζου-
με… κι άλλοι πολλοί που δεν βρέθηκαν ακόμα τα χαρτιά τους 
αλλά θα βρεθούν…



Ο γενέθλιος τόπος μας ήταν 
ντυμένος φέτος στα λευκά από 
τις 20 Δεκεμβρίου όταν έπεσε το 
πρώτο χιόνι ύψους 1 μ. περίπου. 
Πριν λιώσει εκείνο έπεσε δεύτερο 
στις 2 Φλεβάρη πάλι 1 μ. περίπου 
και πρίν λιώσει κι αυτό έπεσε το 
τρίτο βαρύτερο και καταστροφι-
κότερο όλων. 

Το Σαββατοκύριακο 4 & 
5.2.2012 ο καιρός ήταν γλυκός 
με νότο και ψιλόβροχο λιώνοντας 
σιγά – σιγά τα χιόνια. Ο ίδιος και-
ρός ήταν και την Δευτέρα 6.2.12 
αλλά το ψιλόβροχο το απόγευμα 
το γύρισε σε δορλάπι και μέχρι 
το σούρουπο έριξε πάνω από 10 
π. φρέσκο χιόνι. Την νύχτα όμως 

«έκλεισε τα μάτια». Τα μεσάνυχτα 
είχε ξεπεράσει τους 50 π. φρέ-
σκο χιόνι κόβοντας ρεύμα ΔΕΗ, 
σταθερά τηλέφωνα ΟΤΕ, κινητά 
COSMOTE κ.λ.π., αφού κόλλαγε 
πάνω σε κλαδιά και σύρματα σαν 
κόλλα! Έτσι το χωριό μας, η ευρύ-
τερη περιοχή των Αγράφων, της 
Ευρυτανίας, της Αργιθέας κι όλης 
της Πίνδου βυθίστηκε στο σκοτάδι 

και τον αποκλεισμό. 
Τρίτη 7.2.12: πρωί – πρωί 

όπως πάντα προσπαθήσαμε να 
πάρουμε στο σταθερό τηλέφωνο 
και στο κινητό τους χωριανούς μας 
στη Νεράϊδα αλλά δεν απαντούσε 
τίποτα. Πήραμε τον Πρόεδρο του 
χωριού (που το προηγούμενο βρά-
δυ είχε κατέβει στην Καρδίτσα) και 

μας είπε πως έριξε και ρίχνει πολύ 
χιόνι όμως ξεκίνησε ήδη φορτω-
τής από Ραχούλα προς Αμάραντο 
και Νεράϊδα. Ο Ιερέας του χωριού 
μας (που ήταν στην Καρδίτσα) 
πήρε στο σταθερό τηλέφωνο τον 
Ιερέα του γειτονικού μας χωριού 
στο Καροπλέσι, ο οποίος απάντη-
σε και είπε: «επικρατεί καταστρο-
φή… έχει 1 μ. και 50 π. και ρίχνει… 
βαρύ χιόνι έχει σπάσει όλα τα 
δέντρα… δεν έχουμε ρεύμα ΔΕΗ 
(ούτε κινητό τηλ.) αλλά το σταθε-
ρό του ΟΤΕ λειτουργεί…». Μιλώ-
ντας με την ΔΕΗ μας είπαν πως 
στη γραμμή μας είναι χωρίς ρεύμα 
όλα τα χωριά και η Ραχούλα, είπε 
επίσης πως χωρίς ρεύμα είναι όλα 
τα χωριά της Λ. Πλαστήρα και της 
Αργιθέας. Αμέσως παίρνουμε τον 
ΟΤΕ ρωτώντας «αφού το δίκτυο 
είναι ασύρματο γιατί δεν έχουμε 
τηλέφωνο;», ο ΟΤΕ είχε έτοιμη την 
απάντηση: «δεν έχετε τηλέφωνο 
(τηλ.) γιατί κόπηκε το ρεύμα της 
ΔΕΗ..». Ρωτώντας τον ΟΤΕ γιατί το 
Καροπλέσι έχει τηλ. ενώ δεν έχει 
ρεύμα μας απάντησε: «στο Καρο-
πλέσι ήταν φορτισμένες οι μπατα-
ρίες γιατί φορτίζουν με ηλιακά…», 
ρωτώντας γιατί δεν φορτίζουν κι 
εμάς οι μπαταρίες με ηλιακά ώστε 
να κρατάνε για 2 μέρες χωρίς ρεύ-
μα η απάντησή του ήταν μπερ-
δεμένη. Είπαμε πολλά που δεν 
γράφονται, εντέλει τους είπαμε 
πως θα διαμαρτυρηθούμε εγγρά-
φως (όπως κι έγινε). Στη συνέχεια 
πήραμε την COSMOTE ρωτώντας 
γιατί δεν έχουμε κινητά. Μας απά-
ντησαν ότι η κεραία της Νεράϊδας 
(ΑηΛιά) έχει βλάβη. Είπαμε πολλά 
και μ’ αυτούς ότι τώρα τους χρει-
αζόμαστε κι όχι τον καλό καιρό 
αφού τρώμε την ακτινοβολία τους 
επί 24ώρου βάσεως κι άλλα φτά-
νοντας στο σημείο να μας πούν 
«να προσέχετε τις εκφράσεις σας 
γιατί η συνομιλία καταγράφε-
ται…» απαντώντας κι εμείς πως 
«…γι’ αυτό τα λέμε να γραφούν και 
να τα μάθουν όλοι…». Με τις πα-
ραπάνω υπηρεσίες επικοινωνού-
σε συνεχώς και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητάς μας όπως μας έλεγε. 

Ρωτώντας τον Πρόεδρο ώρα 
19:00΄ μας είπε πως ο φορτωτής 
έφτασε μόνο μέχρι την Μ. Λαγκά-
δα, συνάντησε πολύ χιόνι, έριχνε 
συνεχώς και έκλεινε πάλι το δρόμο 
πίσω του. Γύρισε το βράδυ στη Ρα-
χούλα και αύριο θα ξεκινήσει πάλι 
εκχιονισμό του δρόμου. Εδώ να 
τονίσουμε πως ο φορτωτής αυτός 
ήταν κατώτερος των περιστάσεων 
και η ευθύνη αυτών που πήραν 
την απόφαση να τον στείλουν εκεί 
είναι μεγάλη γιατί χάθηκε τζάμπα 
η πιο κρίσιμη και καθοριστική 
μέρα για το άνοιγμα του δρόμου. 
Το λέμε αυτό γιατί 2 φορτωτές (κα-
τάλληλοι των περιστάσεων) που 
ξεκίνησαν από Απιδιά έφτασαν 
το βράδυ της Τρίτης στη Μολόχα 
(βγάζοντας την περιοχή μας από 
τον αποκλεισμό όπως θα δούμε 
στη συνέχεια). Χάθηκε λοιπόν η 
Τρίτη κι ο δρόμος έμεινε κλειστός 
για μέρες. 

Να τονίσουμε πως την Τρίτη 
χιόνιζε στα χωριά μας εντατικά 
όλη μέρα ξεπερνώντας τους 150 
πόντους χιόνι. Στα δε Blogs Καρδί-
τσας & Ευρυτανίας διαβάζαμε πως 
το χιόνι ξεπερνάει τους 150 π. κα-
ταστρέφοντας τα δίκτυα της ΔΕΗ 
και όλα τα χωριά είναι βυθισμένα 
στο σκοτάδι και τον αποκλεισμό. 
Στα Blog της Καρδίτσας διαβάζαμε 
επίσης σήμερα πως πολλά μηχα-
νήματα είναι απασχολημένα στα 

πεδινά, τόσο γύρω 
απ’ την πόλη της Καρ-
δίτσας όσο και σε 
χωριά του κάμπου, 
για να αποτρέψουν 
τις πλημμύρες αυτών 
λόγω της υπερχείλι-
σης του Καράμπαλη 
από τις έντονες βρο-
χοπτώσεις. Ενώ ώρα 
15:23΄ διαβάζαμε 
πως εκκενώθηκε ο 
οικισμός Μαύρικας 
λόγω πλημμυρών 
από την υπερχείλιση 
του Καλέτζη. 

Τετάρτη 8.2.12: 
ο Πρόεδρος μας είπε 
το πρωί πως ξεκίνησε 
πάλι ο ίδιος φορτωτής 
από Ραχούλα ξεχιονί-
ζοντας. Το μεσημέρι 
μας είπε πως ανέβηκε 
ο ίδιος μαζί με άλλο 
χωριανό μας μέχρι Κα-
στανιές όπου βρήκαν 
συνεργείο της ΔΕΗ να 
φτιάχνει κομμένα σύρ-
ματα. Επειδή χιόνιζε πολύ το αυτο-
κίνητο δεν προχωρούσε άλλο, το 
άφησαν εκεί, και πήγαν με τα πόδια 
μέχρι Αμάραντο και επέστρεψαν 
πάλι στην Καρδίτσα. Ο φορτωτής 
ώρα 15:00΄ ήταν μόλις πάνω από 
τον Αμάραντο. Σε νέα επικοινωνία 
που είχαμε με τον Πρόεδρο ώρα 
18:00΄ μας είπε πως ο φορτωτής 
πήγε πάλι σήμερα μόνο μέχρι τη 
Μ. Λαγκάδα και ξαναγύρισε στη 
Ραχούλα. Επειδή οι αρχές κατά-
λαβαν επιτέλους πως ο φορτωτής 
αυτός δεν μπορεί να σπάσει το χιό-
νι ψάχνουν για μπουλντόζα. Ήδη 
περίμεναν κάποιο τρικαλινό αλλά 
τους «γέλασε» και δεν ήρθε. Περι-

μένουν άλλη μπουλντόζα απόψε 
να ξεφορτωθεί στη Ραχούλα για 
να ξεκινήσει αύριο προς τα πάνω. 
Εν το μεταξύ οι 2 φορτωτές που 
έφτασαν χθές βράδυ στη Μολόχα 
(από Απιδιά) συνεχίζουν σήμερα 
προς Σαραντάπορα & Νεράϊδα. 
Όπως μάθαμε μετά, το βράδυ της 
Τετάρτης έφτασαν στα Σαραντά-
πορα από τη Μολόχα.

Στα Blogs Καρδίτσας διαβάζα-
με πως στη Λ. Πλαστήρα το χιόνι 

ξεπερνάει του 150 πόντους και 
όλα τα χωριά της είναι χωρίς ρεύ-
μα. Στις 10:51΄ υπήρχε ανάρτηση 
με τίτλο «Τα ορεινά του νομού εκ-
πέμπουν SOS». Ενώ στα Blogs Ευ-
ρυτανίας διαβάζαμε πως στήθηκε 
με επιτυχία επιχείρηση απεγκλω-
βισμού χειριστών εκχιονιστικών 
μηχανημάτων που εγκλωβίστηκαν 
μεταξύ Ράχες Τυμφρηστού και Δο-
μνίστας – Κρίκελλου όπου το χιόνι 
ήταν χωρίς υπερβολή 2 μ.

Πέμπτη 9.2.12: Ο Πρόεδρος 
μας είπε το πρωί πως ήρθε η 
μπουλντόζα και ξεκίνησε ξεχιόνι-
σμα από Ραχούλα προς τα πάνω. 
Όμως σε νέα επικοινωνία που εί-
χαμε το μεσημέρι με τον Πρόεδρο 

μας είπε πως δυστυχώς η μπουλ-
ντόζα δεν χώρεσε να περάσει απά-
νω μέσα στον υπερβολικά στενό 
κεντρικό δρόμο του Αμαράντου 
και επέστρεψε. Οι αρχές ψάχνουν 
τώρα λέει για μικρότερη μπουλ-
ντόζα. Όμως ευτυχώς την Πέμπτη 
9.2.12 ώρα 17:00΄ το απόγευμα ο 
μεγάλος φορτωτής έφτασε στην 
πλατεία Νεράϊδας κινούμενος 
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Τόσο βαρύ χιόνι που έπεσε φέτος, στο χωριό μας και την 
ευρύτερη περιοχή, είχε να πέσει (όπως διηγούνταν οι πα-
λιοί) εδώ και έναν ακριβώς αιώνα, από το 1912. Κι εκεί-

νο κι ετούτο έπεσε τις ίδιες περίπου μέρες, της Υπαπαντής. Οι 
πρόγονοί μας μολογούσαν ότι τότε ήταν 12 «απθαμές» δηλ. 2 
μέτρα (μ.) και 40 πόντους (π.) τόσο περίπου και το φετινό αλλά 
μάλλον ετούτο πιο καταστροφικό αφού κατέστρεψε τα πάντα. 
Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας όλες τις δραματικές μέρες, 
κάθε στιγμή, ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τους πάντες. Τα πάντα 
καταγράφονταν τη στιγμή που συνέβαιναν και τώρα παρατίθε-
νται με χρονική σειρά, να μείνουν στην ιστορία, για τον ιστορι-
κό ερευνητή του μέλλοντος. 

Έτσι σαν αυλάκι ήταν ο κεντρικός δρόμος το βράδυ 
της Πέμπτης 9.2.12, μόλις έφτασε ο μεγάλος φορτω-

τής στη Νεράϊδα

Δηλωτή με το κερί… η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε πολλές  
εφημερίδες και στο facebook.

Απίστευτες ποσότητες χιονιού στο χωριό μας.

Δρόμοι και σπίτια του χωριού μας χωμένα στο χιόνι.

 Έσπασαν όλα τα δέντρα ιδίως οι καρυδιές.

 Συνέχεια στη σελίδα 9

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

την  επιχείρησή  του  όπως  θα  δείτε  στην  απόδειξη.
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μέσω Μολόχας – Σαρανταπόρου. 
Κινούμενοι πίσω από το φορτωτή 
αυτό ανέβηκαν (μέσω Μολόχας) 
την ίδια ώρα 2 χωριανοί μας απ’ 
την Καρδίτσα (με τζίπ & αλυσί-

δες) ο πρώην Πρόεδρος και ο νυν 
Ιερέας του χωριού μας. Κάθισαν 
λίγη ώρα και παίρνοντας μαζί τους 
τσουβάλια κρέατα από καταψύ-
κτες επέστρεψαν στην Καρδίτσα 
(να περισώσουν ότι μπορούσαν). 
Αφού είδαν τόσες καταστροφές 
στο δίκτυο της ΔΕΗ που η επι-
σκευή του θα κράταγε μέρες. Χιό-
νιζε δε και την Πέμπτη αλλά όχι 
τόσο εντατικά. 

Στα Blog της Καρδίτσας υπήρ-
χε ανάρτηση ώρα 09:55΄ με τίτλο 
«Κρίσιμη η κατάσταση στα ορεινά 
του νομού Καρδίτσας» αναφέρο-
ντας όλα τα αποκλεισμένα & χωρίς 
ρεύμα χωριά μεταξύ αυτών και 
το δικό μας, κάνοντας λόγω για 
εγκλωβισμένους σε Καρβασαρά 
και Καροπλέσι. Ανάρτηση ώρα 

16:06΄ ανέφερε πως απεγκλωβί-
στηκε τριμελής οικογένεια στον 
Καρβασαρά από διασωστική ομά-
δα και ότι σύμφωνα με τον Αντι-
δήμαρχο κ. Λ. Τσιούκη υπάρχει 
δυσκολία στον αποχιονισμό του 
δρόμου Αμάραντος –Σαραντάπο-
ρα καθώς το μηχάνημα που προ-
σπάθησε να ανοίξει το δρόμο δεν 
μπόρεσε να περάσει λόγω μεγά-
λου μεγέθους αλλά γίνονται προ-
σπάθειες να σταλεί κάποιο άλλο 
μηχάνημα ενώ ο οικισμός Σαρα-
νταπόρου έχει επικοινωνία μέσω 

Μολόχας. 
Παρασκευή 10.2.12: Ο Πρό-

εδρος μας είπε ώρα 9:00΄ πως 
ψάχνουν στη Νομαρχία για μικρό-
τερη μπουλντόζα. Είναι μια σε συ-
νεργείο αν γίνει θα πάει για πάνω. 

Εν τω μεταξύ ο Πρόεδρος μετά 
από λίγο ανέβηκε για το χωριό 
μέσω Μολόχας και το κινητό του 
δεν απαντούσε πλέον. Έτσι ώρα 
18:00΄ πήραμε για ενημέρωση τον 
ίδιο τον αρμόδιο της περιοχής μας 
αντιδήμαρχο (κ. Λάμπρο Τσιούκη) 
και μας είπε πως βρήκαμε μπουλ-
ντόζα που ξεχιονίζει ήδη από Αμά-
ραντο προς Σαραντάπορα, για εκεί 
πάω κι εγώ αυτή τη στιγμή καύσι-
μα με 4Χ4 για να δουλέψει όλη τη 
νύχτα, θα ανοίξουμε το δρόμο, 
υπάρχουν πολλά κομμένα σύρμα-
τα και σπασμένες κολόνες της ΔΕΗ 
όμως μην ανησυχείτε στην ανάγκη 
θα πάμε και γεννήτριες αν η ΔΕΗ 
αργήσει να δώσει ρεύμα. Σε επι-
κοινωνία που είχαμε ώρα 17:00΄ 
με τον αγαπητό μας καφετζή του 

Αμαράντου, Τσαντήλα, μας είπε 
πως πέρασε πάνω μπουλντόζα το 
απόγευμα (ώρα 15:00΄) δυνατή 
αυτή θα ανοίξει το δρόμο. Επι-
στρέφοντας ο Πρόεδρος απ’ το 
χωριό μας είπε ώρα 20:30΄ πως 
κόπηκαν ακόμα και παροχές ΔΕΗ 
& ΟΤΕ από τις κολόνες μέχρι τα 
σπίτια μέσα στα χωριά μας. Επίσης 
ότι ο φορτωτής με εντολή των αρ-
χών προσπάθησε να ανοίξει από 
Σαραντάπορα προς Κρανιά – Μ. 
Λαγκάδα αλλά γύρισε γιατί στην 

Αγ. Τριάδα «Μαντζαράκι» βρήκε 
μέσα στο δρόμο κομένα σύρματα 
και σπασμένες κολόνες της ΔΕΗ. 
Την επόμενη μέρα μάθαμε πως η 
μπουλντόζα μόλις έφτασε στη Μ. 
Λαγκάδα χάλασε (ανέβαζε θερμο-
κρασία) κι έτσι τη νύχτα επέστρε-
ψε πάλι στον Αμάραντο. 

Το βράδυ χιόνιζε πάλι έριξε 
άλλους 20 πόντους φρέσκο χιόνι, 
φτάνοντας συνολικά τα 2 μέτρα. 

Σε ανάρτηση (ώρα 16:27΄) των 
Blog της Καρδίτσας διαβάσαμε 
πως υπάρχει αποκλεισμένος κτη-
νοτρόφος στο Καροπλέσι για τον 
οποίο δεν υπάρχει κανένα νέο του 
από τη Δευτέρα, με τίτλο «Ώρες 
αγωνίας για κτηνοτρόφο στον 
οικισμό Κουκέϊκα Καροπλεσίου» 
ενώ άγνωστος αριθμός αποκλει-
σμένων κατοίκων υπάρχει σε Γιαν-
νουσέϊκα και Σάϊκα. Το κείμενο 
κατέληγε: «τεράστια προβλήματα 
με το ηλεκτρικό ρεύμα αντιμετω-
πίζουν τα χωριά Καστανιά, Καρο-
πλέσι, Νεράϊδα και Μολόχα καθώς 
πάρα πολλές κολώνες της ΔΕΗ εί-
ναι σπασμένες και θα απαιτηθούν 
πολλές μέρες για την επαναφορά 
του.

Σε ανάρτηση (ώρα 23:51΄) 
των Blog Καρδίτσας με τίτλο «Νέα 
σφοδρή χιονόπτωση πλήττει το 
νομό Καρδίτσας» μεταξύ άλλων 
διαβάσαμε πως σχετικά με τον 
45χρονο αποκλεισμένο στα Κου-
κέϊκα το νεότερο είναι ότι τα εκχιο-
νιστικά μηχανήματα προσέγγισαν 
τον οικισμό το απόγευμα αλλά 
πολλοί κορμοί πεσμένων δέντρων 
εμπόδισαν την ολοκλήρωση της 
επιχείρησης και άλλαξε το «μονο-
πάτι» διάσωσης με αποτέλεσμα να 
υπάρχει καθυστέρηση στην ανεύ-
ρεσή του. 

Σάββατο 11.2.12: Ξημέρω-
σε 15 πόντους χιόνι μέσα στην 
πόλη της Καρδίτσας. Άσπρος κι ο 
κάμπος… Ώρα 11:00΄ ο χωριανός 
μας Μπάμπης & 3 ακόμα χωρια-
νοί μας ανέβηκαν από Καρδίτσα 
μέσω Μολόχας στη Νεράϊδα (ώρα 
13:00΄) για μερικές ώρες πηγαίνο-
ντας διάφορα στο χωριό και παίρ-
νοντας πάλι σε τσουβάλια κρέατα 
από καταψύκτες. Στη Νεράϊδα είχε 
ρίξει άλλους 40 π. φρέσκο χιόνι τη 
νύχτα. Επιστρέφοντας οι χωριανοί 
μας ώρα (18:00΄) βρήκαν μεταξύ 
Μολόχας – Σαρανταπόρου ένα 
4Χ4 του Κατσάκη μεταφέροντας 
καύσιμα για τους φορτωτές. Επι-
στρατεύτηκε για εκχιονισμό και ο 
φορτωτής του Κατσάκη που ήταν 
εκεί λόγω των έργων απ’ το φθι-
νόπωρο. Πρόεδρος ώρα 11:00΄ 
μας είπε: πήγε τεχνικός σήμερα το 
πρωί στον Αμάραντο και επισκεύ-
ασε την μπουλντόζα, θα συνεχίσει 
σήμερα μήπως επιτέλους περάσει 
τη Μ. Λαγκάδα. Πρόεδρος ώρα 
19:00΄ μας είπε: η μπουλντόζα δυ-
στυχώς χάλασε πάλι το μεσημέρι, 
μόνο ως τη Μ. Λαγκάδα πήγε πάλι, 
αλλά έρχονται από εκεί 2 φορτω-
τές (ένας Κατσάκη κι ένας του εξ 
Απιδιάς Δήμου), πέρασαν στην Αγ. 
Τριάδα αφού πήραν διαβεβαίωση 
πως τα σύρματα δεν έχουν ρεύμα, 
στις 18:30΄ είχαν γύρει στο Γρε-
βενοδιάσελο, μέχρι 24:00΄ έχουν 
στόχο να φτάσουν στη Μ. Λαγκά-
δα. 

Στα Καρδιτσιώτικα Blogs 
διαβάζαμε σε ανάρτηση (ώρα 
16:51΄) πως «Στα Κουκέϊκα ωστό-
σο συνεχίζεται η προσπάθεια των 
διασωστών για να εντοπιστεί ο 
45χρονος κτηνοτρόφος που δεν 
μπορεί να επικοινωνήσει από την 
περασμένη Δευτέρα με τους συγ-

γενείς του. Ενώ στις 21:59΄ υπήρχε 
ανάρτηση με τίτλο: «Στις αγκαλιές 
των δικών του ο 45χρονος από 
το Καροπλέσι» λέγοντας πως: «τα 
εκχιονιστικά μηχανήματα κατάφε-
ραν να ανοίξουν το δρόμο και να 
φτάσουν στον 45χρονο ο οποίος 
βρισκόταν καλά στην υγεία του. 

Έτσι μετά από 6 μέρες αγωνίας για 
τους συγγενείς του, τον ίδιο αλλά 
και τα διασωστικά μέσα η υπόθε-
ση ολοκληρώθηκε με τον καλύτε-
ρο τρόπο. Ωστόσο, ο 45χρονος, 
θα παραμείνει εκεί ενώ μαζί του 
θα παραμείνουν και άλλα μέλη 
της οικογένειάς του. Εντωμεταξύ 
οι προσπάθειες να ανοίξουν οι 
υπόλοιποι δρόμοι της ευρύτερης 
περιοχής συνεχίζονται με προβλή-

ματα. Συγκεκριμένα στο δρόμο 
Μολόχα – Σαραντάπορα έπεσε 
χιονοστιβάδα και δεν ήταν εφικτό 
να ανοίξει ο δρόμος σήμερα από 
τα μηχανήματα». 

Κυριακή 12.2.12 (του Ασώ-
του Υιού): Πρόεδρος ώρα 9:00΄ 
μας είπε πως επιτέλους χθες τα 

μεσάνυχτα 24:30΄ έφτασαν οι 2 
δυνατοί φορτωτές στη Μ. Λαγκά-
δα ανοίγοντας τον οδικό άξονα 
Καρδίτσα – Αμάραντο – Νεράϊδα 
(απ’ την αντίθετη μεριά για πρώτη 
φορά στα χρονικά!). Που παρέμε-
νε κλειστός από τη Δευτέρα 6.2.12 
τη νύχτα. Σήμερα κινήθηκαν στον 
άξονα 4Χ4 χωριανών μας και επι-
τέλους ανέβηκαν για πρώτη φορά 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Το χρονικό των παθών του χωριού μας  από το βαρύτερο χιόνι του αιώνα 

Πλατεία Νεράϊδας χωμένη στο χιόνι.  Άντε τώρα ν’ ανέβεις για καφέ στο καφενείο.

Το χωριό χωμένο στο χιόνι, φράχτες δεν φαίνονται.

 Κεντρική πλατεία Νεράϊδας στα λευκά.

Από πλατεία προς απάνω μαχαλά

 Συνέχεια στη σελίδα 10

Συνέχεια από τη σελίδα 8
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συνεργεία της ΔΕΗ να καταγρά-
ψουν τις ζημιές. Ο φορτωτής του 
Κατσάκη έκανε διαπλάτυνση από 
Αμάραντο έως Σαραντάπορα ενώ 
ο φορτωτής του εξ Απιδιάς Δήμου 
καθάριζε προς ποιμνιοστάσια της 
Κοινότητάς μας. Μην ξεχνιόμαστε 
ρεύμα, σταθερά, κινητά όλα κομ-
μένα ακόμα. 

Δευτέρα 13.2.12: σταμάτησε 
να χιονίζει γαλανός ουρανός μετά 
από μέρες. Ο Πρόεδρος καθαρίζει 
μέσα στα χωριά και επειδή δεν είχε 
σήμα το κινητό του πήραμε (ώρα 
15:00΄) πάλι τον αρμόδιο για την 
περιοχή μας αντιδήμαρχο (κ. Λ. 
Τσιούκη) για ενημέρωση που μας 
είπε πως άνοιξε επιτέλους τα μεσά-
νυχτα ο δρόμος, η ΔΕΗ είδε τις ζη-

μιές, μέσα στην ατυχία μας είμαστε 
τυχεροί γιατί από Αμάραντο μέχρι 
Γρεβενοδιάσελο δεν έσπασαν κο-
λόνες αλλά από εκεί και κάτω είναι 
πάνω από 10 κολόνες σπασμένες, 
τραβέρσες, σύρματα κομμένα, δι-
αλυμένο το δύκτιο, ακόμα μεγα-
λύτερες ζημιές έχει το δίκτυο από 
Σαραντάπορα προς Μολόχα. Όμως 
είμαι μαζί με τον Δήμαρχο να σας 
μιλήσει ο ίδιος. Την ίδια στιγμή 
μιλήσαμε με τον Δήμαρχο του Δή-
μου μας Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλό ο 
οποίος μας είπε: «ανοίξαμε επιτέ-
λους από χθές τη νύχτα το δρόμο 
και τον κρατάμε ανοιχτό αρχίζο-
ντας τώρα την διαπλάτυνση γιατί 
είναι ένα αυλάκι. Επειδή οι βλάβες 
στην ορεινή Καρδίτσα είναι πάρα 
πολλές και τα συνεργεία της ΔΕΗ 
Καρδίτσας δεν φτάνουν, μίλησα 
με τον Δ/ντή της ΔΕΗ Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας στη Λάρισα και του 
ζήτησα να στείλει ενισχύσεις, συ-
νεργεία με πολλούς τεχνικούς. Αν 
δεν στείλει αύριο κιόλας του είπα 
πως θα κηρύξω την περιοχή σε κα-
τάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μου 
είπε μην το κάνω γιατί θα στείλει. 
Η ΔΕΗ πήγε είδε και ξέρει τι πρέπει 

να κάνει. Αν δεν επισκευάσουν το 
δίκτυο σε 2 μέρες τους ζήτησα να 
βάλουν γεννήτριες στα χωριά. Εί-
μαστε κοντά στον κόσμο κάνουμε 
ότι μπορούμε, η κακοκαιρία είναι 

πρωτοφανείς, πηγαίνουν οι αντι-
δήμαρχοι στα χωριά, οι μεγαλύτε-
ρες καταστροφές έγιναν πίσω από 
τη ράχη στα χωριά σας...». Ζητή-
σαμε από τον κ. Δήμαρχο να πιέσει 
όσο μπορεί την ΔΕΗ να επισκευα-
στεί η γραμμή, τονίζοντάς του 
ταυτόχρονα την απαράδεκτη κα-
τάσταση με τον ΟΤΕ με τις αφόρτι-
στες μπαταρίες του καθώς και για 
την COSMOTE που αμέσως έπαθε 
βλάβη. Ο φορτωτής του Κατσάκη 
έκανε και σήμερα διαπλάτυνση 
στο δρόμο Αμάραντο – Σαραντά-
πορα – Νεράϊδα. 

Τρίτη 14.2.12: μεγάλο συ-
νεργείο της ΔΕΗ με πάνω από 20 
τεχνικούς, γερανούς, μηχανήματα, 
τρυπάνια ξεκίνησαν να φτιάχνουν 
τη γραμμή από Γρεβενοδιάσελο 
προς Σαραντάπορα - Νεράϊδα. 

Ο φορτωτής του εξ Απιδιάς 
πήγε προς Κοκκινόρεμα – Φιλικάκι 
και μετά προς Νεκροταφείο Νερά-
ϊδας. Μέσα στο χωριό καθάριζε ο 
Πρόεδρος. 

Τετάρτη 15.2.12: τα συνερ-
γεία της ΔΕΗ δούλευαν εντατικά 
(σε συνθήκες με 2 μέτρα χιόνι) με 
στόχο να δώσουν το βράδυ ρεύμα 
στα Σαραντάπορα. Ήδη χθές Τρί-
τη έβαλαν τις σπασμένες κολόνες 
και σήμερα περνάνε τα σύρμα-
τα. Όντως απόψε μόλις νύχτωσε 
έδωσαν ρεύμα στα Σαραντάπορα. 
Επίσης σήμερα το βράδυ δώθηκε 
ρεύμα σε Καροπλέσι και Γιαννου-
σέϊκα και λειτούργησαν τα κινητά 
μας αφού πήρε ρεύμα και η άλλη 
χαλασμένη κεραία των Γιαννουσέ-
ϊκων στη θέση «Κορομηλιές». 

Πέμπτη 16.2.12 (Τσικνοπέ-
μπτη): τα συνεργεία της ΔΕΗ δου-
λεύουν μεταξύ Σαρανταπόρου και 
Νεράϊδας. Ώρα 12:00΄ έβαζαν σπα-
σμένες κολόνες στις «Γούρνες». 
Αργά το απόγευμα ήρθαν στις 
«Κωσταντέϊκες» όπου ήταν κι εδώ 
πολλές σπασμένες κολόνες και 
κομμένα σύρματα. Σήμερα ανέβη-
κε στα χωριά μας ο δημοσιογρά-

φος – εκδότης της καρδιτσιώτικης 
εφημερίδας «Αλήθεια» και έκανε 
ρεπορτάζ το οποίο θα παρουσιά-
ζει αύριο στην εφημερίδα του και 
θα δώσει και ανταπόκριση στην 

εφημερίδα «Έθνος». Σήμερα επί-
σης στα Καρδιτσιώτικα Blogs δια-
βάσαμε κείμενο με τίτλο: «Διαμαρ-
τυρία Κατοίκων Ορεινών Χωριών 
για τον πολυήμερο αποκλεισμό» 
στο οποίο μεταξύ των υπογραφών 
ήταν και χωριανών μας (αναφέρο-
ντας παραλείψεις των αρχών).

10η μέρα χωρίς ρεύμα το χω-
ριό μας και σταθερό τηλέφωνο. 

Παρασκευή 17.2.12: Γαλα-
νός ουρανός σήμερα στο χωριό 
μας μετά από περίπου ένα μήνα. 
Χωριανοί μας που πέρασαν από 
«Κωσταντέϊκες» ώρα 12:00΄ είδαν 
πως ήθελαν να βάλουν ακόμα 2 
κολόνες, τραβέρσες και σύρμα-
τα. Δύσκολο να δώσουν ρεύμα 
ως το βράδυ. Σήμερα η εφημερί-
δα «Έθνος» είχε ρεπορτάζ απ’ το 
χωριό μας με φωτογραφίες και 
κείμενο στη σελ. 34 με τίτλο «Απο-
κλεισμένοι στα χιόνια και χωρίς 
ρεύμα για δύο εβδομάδες», επί-
σης η καρδιτσιώτικη εφημερίδα 
«Αλήθεια» είχε 4σέλιδο ρεπορτάζ 
με φωτογραφίες και πρωτοσέλιδο 
τίτλο «Δηλωτή με το κερί… παί-
ζουν στη Νεράϊδα Δολόπων…». 
Την ίδια μέρα, σήμερα, είδαμε στα 
καρδιτσιώτικα Blogs (ώρα 15:41΄), 
κείμενο απάντηση στο χθεσινό, 
υπογεγραμμένο από τους 8 Προ-
έδρους των ορεινών Κοινοτήτων 
του Δήμου μας Καρδίτσας (υπο-
στηρίζοντας ότι όλα πήγαν καλά) 
με τίτλο: «Απάντηση στη διαμαρ-
τυρία των «κατοίκων των ορεινών 
χωριών»». 

11η μέρα χωρίς ρεύμα και στα-
θερά τηλέφωνα σήμερα το χωριό 
μας. 

Σάββατο 18.2.12: ώρα 14:00΄ 
ήρθαν τεχνικοί της ΔΕΗ στο χω-
ριό και τέντωσαν μια κολόνα στην 
παπαδόβρυση που είχε πάρει με-
γάλη κλήση. Φορτωτής κάνει δι-
απλάτυνση του δρόμου και πάει 
προς Φτερόλακκα φτάνοντας μέ-
χρι «Ζέρβα». Ώρα 16:30΄ χωριανοί 
μας πήγαν μέχρι τις Λογγές και 
είδαν πως κολόνες και σύρματα 
επισκευάστηκαν όλα. Δεν έδω-
σαν όμως ακόμα ρεύμα. Πήραμε 
τον πρόεδρο και μας είπε πως 
οι τεχνικοί περιμένουν εντολή 
από κάτω από Καρδίτσα για να 
δώσουν ρεύμα. Περιμένω κι εγώ 
ενημέρωση από τη ΔΕΗ είπαν θα 
με ενημερώσουν μόλις δώσουν 
ρεύμα. Ώρα 19:30΄ τεχνικοί της 
ΔΕΗ ήταν πάνω στην κολόνα στο 
Σταυρό επισκευάζοντας κάτι, εκεί 
ήταν και χωριανός μας (ο πρώην 
Πρόεδρος) φέγγοντας πάνω με το 
φακό, ειδοποιώντας μας πως τώρα 
δίνουν ρεύμα στη Νεράϊδα. Όντως 
για λίγο άναψαν τα εξωτερικά 
φώτα και φεγγοβόλησε ο τόπος 
μετά από 12 μέρες! Έπεσαν όμως 
αμέσως τα μαχαίρια – ασφάλειες 
γιατί βραχυκύκλωναν τα κομμένα 
σύρματα της γραμμής προς Αη-
Λιά & Κουκέϊκα. Κατεβάζοντας τα 
μαχαίρια – ασφάλειες πρός αυτές 
τις γραμμές έδωσαν πάλι ρεύμα 
και επιτέλους η τάση σταθεροποι-
ήθηκε και επανήλθε το «φώς το 
ιλαρόν» ακριβώς στις 20:10΄. Η Νε-
ράϊδα ήταν για 12 μερόνυχτα στο 
έρεβος, χωρίς ρεύμα!

Κυριακή 19.2.12: γαλανός 
ουρανός με παγωνιά. Ήρθαν τα 
συνεργεία της ΔΕΗ στη Νεράϊδα 
και παρόντος του Δ/ντού της ΔΕΗ 
Καρδίτσας επισκεύαζαν τις σπα-
σμένες παροχές μέσα στο χωριό. 
Δύο φορτωτές (Δήμος – Λέκος) 
πάνε προς ΑηΛιά για να κάνει η 
ΔΕΗ τη γραμμή πρός τις κεραίες. 
Σήμερα κατόρθωσαν να φτάσουν 

μόνο μέχρι «Ναούμ». Αύριο θα συ-
νεχίσουν.

Ώρα 14:00΄ επισκέφθηκε το 
χωριό μας τη Νεράϊδα ο Δήμαρ-
χος του Δήμου μας Καρδίτσας κ. Κ. 
Παπαλός συνοδευόμενος από τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Λ. Τσιού-
κη, τον επίσης Αντ/χο κ. Σ. Γούλα 
και τον Πρόεδρο της Κοινότητάς 
μας, μέσα στο πλαίσιο περιοδείας 
σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. 

Δευτέρα 20.2.12: Σήμερα 
το απόγευμα άνοιξε επιτέλους ο 
δρόμος μέχρι ΑηΛιά Νεράϊδας. 
Συνεργείο της ΔΕΗ άρχισε αμέ-
σως εργασίες επισκευής της κατε-
στραμμένης γραμμής σε συνθήκες 
2 μ. χιονιού. Επιτόπου και ο Δ/ντής 
της ΔΕΗ Καρδίτσας. Ανέβηκε και 
τζίπ του ΟΤΕ. Στο δρόμο Καρδίτσα 
– Νεράϊδα κινούνται τα αυτοκίνη-
τα χωρίς πλέον αλυσίδες. 

Τρίτη 21.2.12: συνεργείο της 
ΔΕΗ με πολλούς τεχνικούς εργά-
ζονται απ’ το πρωί ως το βράδυ για 
να επισκευάσουν τη γραμμή προς 
ΑηΛιά. Το βράδυ η ΔΕΗ έφερε 
και ειδικό ερπυστριοφόρο για να 

τους βοηθήσει στις εργασίες τους. 
Ο Πρόεδρος καθάριζε δρόμους 
μέσα στο χωριό. 

Τετάρτη 22.2.12: σήμερα 
μέσα στο χωριό έριχνε όλη μέρα 
δορλάπι ενώ απ’ το υδραγωγείο 
και πάνω χιόνιζε κανονικά. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες το μεγάλο συ-
νεργείο της ΔΕΗ κατάφερε το με-
σημέρι να φτιάξει τη γραμμή προς 
ΑηΛιά. Αμέσως τεχνικοί του ΟΤΕ 
και της COSMOTE επισκεύασαν τις 

βλάβες των κεραιών και μετά από 
λίγο ώρα 15:00΄ έγιναν, λειτούρ-
γησαν επιτέλους τα σταθερά τηλ. 
μετά από 16 ολόκληρες μέρες! 
Επίσης λειτούργησαν και τα κινητά 
στα Σαραντάπορα αφού πιάνουν 
απ’ την κεραία του ΑηΛιά και όχι 
απ’ αυτή των Γιαννουσέϊκων που 
πιάναμε εμείς τις προηγούμενες 
μέρες. 

Τις επόμενες μέρες κόβονταν 

για μερικές ώρες την ημέρα το 
ρεύμα γιατί συνεργεία της ΔΕΗ 
έκαναν επισκευές στη γραμμή 
αλλά επανέρχονταν το βράδυ. Στη 
δε γειτονική μας Μολόχα επειδή η 
γραμμή της ΔΕΗ από Σαραντάπο-
ρα – Μαυρόλογγο – Μολόχα κατα-
στράφηκε σχεδόν ολοσχερώς και 
ήταν και μακριά από τον δρόμο, η 
ΔΕΗ τοποθέτησε στην πλατεία μια 
μεγάλη γεννήτρια από την οποία 
θα ηλεκτροδοτείται το χωριό μέ-
χρι να κάνει η ΔΕΗ νέα γραμμή 
πάνω στο δρόμο Σαραντάπορα – 
Μολόχα. 

Οι φωτογραφίες είναι μερικές 
από το πλήθος που αναρτούσαν 

εκείνες τις μέρες χωριανοί - χωρια-
νές μας στο facebook. 

Αυτά ήταν, όσο πιο σύντομα γί-
νεται, τα πάθη του χωριού μας και 
της περιοχής μας, απ’ το βαρύτερο 
και καταστροφικότερο χιόνι του 
αιώνα. Ξανατονίζουμε πως είναι 
η ακριβής καταγραφή των γεγο-
νότων όπως συνέβησαν, την ώρα 
που συνέβαιναν, γιατί είμαστε σί-
γουροι πως για το ζήτημα αυτό θα 
γραφούν πολλά και διάφορα.

Το χρονικό των παθών του χωριού μας  από το βαρύτερο χιόνι του αιώνα 

Κεντρική πλατεία Νεράϊδας, παντού σπασμένα κλαδιά δέντρων.

Από «Μαλάμη» προς πλατεία.

Σπίτια χωμένα στο χιόνι.

Πλατεία, το κιόσκι.

Κεντρικός δρόμος Νεράϊδας.
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Τα χιόνια του χειμώνα 2011-2012 

Ο βαρύτερος του αιώνα ο φετινός χειμώνας κατά γενική 
ομολογία. Ο γενέθλιος τόπος μας ήταν χιονισμένος συνε-
χόμενα από τις 21 Δεκεμβρίου και μέχρι σήμερα που τυ-

πώνουμε την εφημερίδα. Τρείς (3) ολόκληρους μήνες δεν είδαμε 
μαύρη γής! Αναλυτικά τα χιόνια που έπεσαν:

● Δευτέρα 10.10.11: Το πρώτο χιόνι στις κορφές Κόψη, Παπαδημή-
τρη, Νιάλες, άσπρα για πρώτη φορά φέτος τα σπανά. 
● Σάββατο 15.10.11: πάλι άσπρα τα σπανά σήμερα. 
● Κυριακή 16.10.11: το χιόνι ήρθε παρακάτω μέχρι «Κόλια» & «Δο-
χάκι». 
● Τρίτη 18.10.11: Ξημέρωσε μεγάλη παγωνιά, τάκαψε όλα φασόλια, 
κηπευτικά, φύλλα δέντρων έπεσαν όλα σε μια μέρα, καταστροφή νω-
ρίς – νωρίς.
● Κυριακή 13.11.11: Το πρώτο χιόνι μέσα στο χωριό σήμερα, ίσα – 
ίσα τόστρωσε.
● Δευτέρα 14.11.11: Χειμωνιάτικο σκηνικό, κρύο, ριγανίζει σπυρωτό 
χιόνι όλη μέρα.
● Τρίτη 20.12.11: Δορλάπι σήμερα μέσα στο χωριό, όμως από «Κου-
τσοχέρι» και πάνω χιονίζει κανονικά, άσπρα τα έλατα.
● Τετάρτη 21.12.11: Το απόγευμα, από τις 15:00΄ άρχισε να χιονίζει 
κανονικά μέσα στο χωριό, ως το βράδυ έριξε μια «απαλάμη» 10 πό-
ντους. Τη νύχτα κόπηκε το ρεύμα ΔΕΗ, τα σταθερά τηλ. ΟΤΕ και τα 
ΚΙΝΗΤΑ. 
● Πέμπτη 22.12.11: Χιονίζει ασταμάτητα όλη μέρα, έφτασε τους 50 
πόντους. Ανέβηκε το μεσημέρι το γκρέϊντερ της Νομαρχίας, ανοιχτός 
ο δρόμος. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΚΙΝΗΤΑ κομμένα όλα.
● Παρασκευή 23.12.11: Χιονίζει ασταμάτητα όλη μέρα, έφτασε το 
1 μέτρο. Το απόγευμα, ώρα 15:00΄ ήρθε το ρεύμα ΔΕΗ ενώ το βρά-
δυ ώρα 17:15΄ ΄λειτούργησαν σταθερά ΟΤΕ και ΚΙΝΗΤΑ. Ανέβηκε πάλι 
γκρέϊντερ Νομαρχίας, ανοιχτός ο δρόμος. 
● Σάββατο 7.1.12 (ΑηΓιαννιού): Ο νότος με ψιλόβροχο που είχαμε 
χθές άλλαξε τη νύχτα σε βοριά και ξημέρωσε 5 πόντους χιόνι, φρέσκο 
πάνω στο παλιό που υπήρχε ακόμα.
● Σάββατο 14.1.12: το πρωί γαλανός ουρανός το απόγευμα έριξε 5 
πόντους χιόνι. 
● Δευτέρα 16.1.12: Πολικό κρύο, πάγωσαν οι βρύσες ακόμα και στα 
κατοικήσιμα σπίτια. Παγωμένο κόκαλο το χιόνι. 
● Τετάρτη 25.1.12: έριξε πάλι σήμερα 5 πόντους χιόνι φρέσκο.
● Κυριακή 29.1.12: ψιλοχιόνιζε όλη μέρα.
● Δευτέρα 30.1.12: ψιλοχιόνιζε πάλι σήμερα όλη μέρα. 
● Τρίτη 31.1.12: χαζοχιόνιζε όλη μέρα συνολικά δεν έριξε ούτε 10 
πόντους.
● Τετάρτη 1.2.12: Η ασθενής χιονόπτωση το απόγευμα μετατράπηκε 
σε ισχυρή και το βράδυ έφτασε τους 30 πόντους φρέσκο χιόνι.
● Πέμπτη 2.2.12 (Υπαπαντής): Χιόνιζε ασταμάτητα όλη μέρα, το 
πρωί ξημέρωσαν 50 πόντους και ως το βράδυ ξεπέρασε τους 80 πό-
ντους. Ευτυχώς αυτό δεν κολάει πάνω στα σύρματα κι έτσι δεν κόπη-
κε αυτή τη φορά το ρεύμα και τα τηλέφωνα. Στις 17:00΄ το απόγευμα 
έφτασαν 2 φορτωτές στη Νεράϊδα και άνοιξε ο δρόμος. 
● Παρασκευή 3.2.12: το μεσημέρι σταμάτησε να χιονίζει, έριξε συ-
νολικά 1 μέτρο χιόνι. Ανέβηκε πάλι σήμερα γκρέϊντερ της Νομαρχίας. 
Ανοιχτός ο δρόμος. 
● Κυριακή 5.2.12: Νότος με βροχή άρχισαν να λοιώνουν σιγά – σιγά 
τα χιόνια.
● Δευτέρα 6.2.12: το απόγευμα το γύρισε σε δορλάπι κι ως το βράδυ 
έριξε 10 πόντους φρέσκο χιόνι. Τη νύχτα έκλεισε τα μάτια κόβοντας 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΚΙΝΗΤΑ αλλά λεπτομέρειες για αυτές τις μέρες θα βρείτε σε 
άλλο κείμενο – χρονικό. 
● Τρίτη 7.2.12: το πρωί ξημέρωσε με 50 πόντους χιόνι ενώ όταν νύ-
χτωσε πέρασε το 1 μέτρο. Χιόνιζε ασταμάτητα όλη μέρα. Στο έρεβος 
τα πάντα να σε πιάνει «λαβούρα».
● Τετάρτη 8.2.12: Χιόνιζε και σήμερα ασταμάτητα ξεπέρασε τους 
150 πόντους, δηλ. ενάμιση μέτρο χιόνι και ρίχνει!
● Πέμπτη 9.2.12: χιόνιζε και σήμερα όλη μέρα, το χιόνι άγγιξε τα 2 
μέτρα! Σήμερα το απόγευμα ώρα 17:00΄ έφτασε μεγάλος φορτωτής 
στη Νεράϊδα ανοίγοντας το δρόμο.
● Παρασκευή 10.2.12: χιόνιζε και σήμερα αλλά πιο ήπια, πρόσθεσε 
άλλους περίπου 20 πόντους. 
● Σάββατο 11.2.12: χιόνιζε και σήμερα, χθές βράδυ έριξε άλλους πε-
ρίπου 40 πόντους, συνολικά φτάνει σταθερά τα 2 μέτρα.
● Κυριακή 12.2.12: Αραιή χιονόπτωση και σήμερα.
● Δευτέρα 13.2.12: επιτέλους σήμερα σταμάτησε να χιονίζει, τραβή-
χτηκαν πάνω οι αντάρες, είδαμε για λίγο γαλανό ουρανό μετά από 8 
μέρες! 
● Τρίτη 14.2.12: Αραιή χιονόπτωση πάλι σήμερα.
● Τετάρτη 15.2.12: Ασθενής χιονόπτωση.
● Πέμπτη 16.2.12: το απόγευμα δυνάμωσε η χιονόπτωση
● Παρασκευή 17.2.12: Ασθενής χιονόπτωση.
● Δευτέρα (Καθαρή) 26.2.12: ξημέρωσε 20 πόντους φρέσκο χιόνι, 
ως το βράδυ έφτασε τους 50 πόντους φρέσκο χιόνι.
● Κυριακή 11.3.12: ξημέρωσε 10 πόντους φρέσκο χιόνι και ως το 
βράδυ έριξε 20 πόντους. Διακοπή ρεύματος ΔΕΗ τη νύχτα (από 2:00΄ 
- 9:00΄ το πρωί).
Να τονίσουμε πως Αλατιέρα της Νομαρχίας ανέβαινε τακτικά μέχρι 
πλατεία Νεράϊδας και τους ευχαριστούμε. 
Αυτά και του χρόνου νάμαστε καλά.!

Αγαπητοί συγχωριανοί 

Αρχικά να ευχηθώ σε όλους καλή δύναμη 
για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουμε όλοι βιώνοντας 

τις συνέπειες της κρίσης. Αυτό που χρειάζεται σ’ 
αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι να διατηρήσου-
με ως κοινωνία τη συνοχή μας, να παραμείνουμε 
ενωμένοι, παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές 
μας που είναι ασήμαντες μπροστά σε όλα αυτά 
που μας ενώνουν και να επιδείξουμε αλληλεγ-
γύη μεταξύ μας. 

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας θέλω 
να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που αφο-
ρούν το χωριό, σε ορισμένα εκ των οποίων 
αναφερθήκατε κι εσείς στο προηγούμενο τεύ-
χος της εφημερίδας:

1.Βαρυχειμωνιά 

Ο φετινός χειμώνας ήταν 
πολύ δύσκολος για το 

χωριό μας, αλλά και όλο τον 
ορεινό όγκο της Καρδίτσας, 
αφού ήταν ο βαρύτερος 
χειμώνιας των τελευταίων 
δεκαετιών με πολλές και 
έντονες χιονοπτώσεις που 
ανάλογες δεν θυμούνται 
στη ζωή τους οι παλιότεροι 
συγχωριανοί μας. Το ύψος 
του χιονιού μέσα στο χω-
ριό έφτασε το 1,30 μέτρα 
και τριγύρω ξεπέρασε τα 2 
μέτρα. Ο Δήμος Καρδίτσας 
και η Περιφερειακή Ενό-
τητα με τα μηχανήματα 
που διέθεσαν, δικά τους 
και μισθωμένα, κατέβαλαν 
μεγάλη προσπάθεια για να καθαρίσουν τον κε-
ντρικό δρόμο. Λόγω βλάβης μηχανήματος που 
εργαζόταν στον κεντρικό δρόμο, δόθηκε αρχι-
κά πρόσβαση στο χωριό μας μέσω Μολόχας και 
στη συνέχεια και από τον κεντρικό.

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που προκά-
λεσε η βαρυχειμωνιά στο χωριό μας ήταν η ηλε-
κτροδότηση, καθώς λόγω του χιονιού έσπασαν 
πολλές κολώνες και καλώδια.

Τα συνεργεία της ΔΕΗ, (όπως θα δείτε και 
στις φωτογραφίες που σας στέλνω) κατέβαλαν 
φιλότιμες προσπάθειες για την αποκατάσταση 
των βλαβών, αλλά λόγω της έκτασης της ζημιάς, 
του δύσβατου της περιοχής και του ύψους του 
χιονιού η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης 
χρειάστηκε μέρες.

2.Χαλίκι στο δρόμο  
προς Αη - Λιά Νεράϊδας

Όσον αφορά τη χαλικόστρωση του δρόμου 
προς Αη - Λιά Νεράϊδας, στην οποία αναφέ-

ρεστε θα μου επιτρέψετε δύο παρατηρήσεις:
Στο δρόμο έπεσαν 8 φορτηγά χαλίκι και όχι 

4 όπως λέτε - κατά τη δικιά σας εκτίμηση και 
αμφισβητώντας αυτό που σας είπα – και αυτή 
είναι η μόνη αλήθεια, (η οποία δεν είναι πάντα 
κάπου στη μέση). Καλό είναι να υπάρχει μεγα-
λύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας…

Με τη χαλικόστρωση που έγινε τον Οκτώ-
βριο δώσαμε βατότητα στο δρόμο και αυτό που 

είπαμε είναι ότι λόγω του επερ-
χόμενου χειμώνα, δεν ήταν 
σκόπιμο να ρίξουμε μεγαλύτε-
ρες ποσότητες χαλικιού, (που 
θα πήγαιναν χαμένες) κάτι που 
θα κάνουμε την Άνοιξη που ο 
δρόμος θα χρησιμοποιηθεί 
για περισσότερο χρονικό δι-
άστημα και η χαλικόστρωση 
«θα πιάσει τόπο».

Αυτό το είπαμε όχι «μπρο-
στά στην έντονη δυσαρέσκεια 
των χωριανών μας», αλλά γιατί 
έτσι θα έπρεπε να γίνει. Προ-
σωπικά ασχολούμαι από μικρό 
παιδί με τα μηχανήματα και τέ-
τοιου είδους παρεμβάσεις και 

πιστεύω να μου αναγνωρίζε-
τε μια μεγαλύτερη εμπειρία 
σ’ αυτό το θέμα. 

Λόγω εμπειρίας σας ενη-
μερώνω επίσης ότι το χαλίκι από το χαλιά στο 
δρόμο για το Νεκροταφείο είναι ακατάλληλο 

για χαλικοστρώσεις και κατά συνέπεια δεν μπο-
ρούμε να το χρησιμοποιήσουμε, όπως προτεί-
νετε.

3. Νερό ύδρευσης

Οι καταστάσεις με την περσινή (έτους 2011) 
κατανάλωση νερού ύδρευσης έχουν τοι-

χοκολληθεί στα καφενεία. Πρίν από μήνες, από 
τα Χριστούγεννα, υπάρχει στο καφενείο κάθε 
οικισμού της Κοινότητάς μας η συγκεντρωτική 
κατάσταση αλλά και το χαρτί του κάθε κατα-
ναλωτή ο οποίος μπορεί να το πάρει και να το 
πληρώσει όποτε θέλει. Τα ποσά πληρωμής για 
κάθε καταναλωτή είναι ίδια με πέρσι, δεν υπάρ-
χει καμιά αύξηση.

4. Αναμεταδότες 

Τέλος όσον αφορά τους αναμεταδότες της TV, 
η αντικατάσταση του υπάρχοντος με ψηφια-

κό που θα αναβαθμίσει την εικόνα στις τηλεο-
ράσεις μας, θα γίνει σύντομα μόλις το επιτρέ-
ψουν και οι καιρικές συνθήκες και διατεθεί η 
σχετική πίστωση από το Δήμο που το έχει προ-
γραμματίσει. Λίγη υπομονή ακόμα.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Λιάπης

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 

Ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν  
την Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας

Συνεργείο  τεχνικών  της  ΔΕΗ  απλώνει  καινούργια  
σύρματα  στην  κατεστραμμένη  γραμμή  μας.

Παντού  έβλεπες  σύρματα  κομμένα, τραβέρσες  
σπασμένες  και  τα  κομμάτια  τους  μαζί  με  τους  μο-
νωτήρες  να  αιωρούνται  με  τα  κομμένα  σύρματα. 

Κολόνα  σπασμένη «σαν  πράσο» στη  μέση! Όπου  
άντεχαν  τα «σαν  βαρέλια  πετρελαίου» φορτωμένα  
με  χιόνι  σύρματα  και  δεν  κόβονταν, έσπαγαν  τις  
κολόνες  στη  μέση  με  το  τεράστιο  βάρος  τους.

Συνεργείο  τεχνικών  της  ΔΕΗ  στήνει  
καινούργια  κολόνα  στη  θέση   

της  σπασμένης  στη  μέση.



Οι ήρωες μόνιμοι κάτοικοι 
των ορεινών χωριών μας 

Hρωες χωρίς υπερβολή στάθηκαν οι 
μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών χωριών 
μας αυτό τον πρωτοφανή σκληρό χει-

μώνα με το βαρύτερο χιόνι του αιώνα που 
μας έπληξε. Και όμως άντεξαν σε συνθήκες 
που προκαλούν ανατριχίλα, 12 μέρες χωρίς 
ρεύμα και 16 μέρες χωρίς τηλέφωνο, χωμέ-
νοι μέσα σε 2 μέτρα χιόνι! 

Οι εκλεγμένοι με την ψήφο μας σε όλα τα επί-
πεδα, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στη Βουλή και στην 
Κυβέρνηση και παίρνουν αποφάσεις πρέπει αυτό να 
το σκεφτούν και να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. 
Στους πολίτες αυτούς, κύριοι, αξίζει καλύτερη μετα-
χείριση. 

Πρώτο θέμα είναι το ρεύμα. Τα δίκτυα ηλε-
κτροδότησης πρέπει να γίνουν πιο ενισχυμένα, πιο 
στέρεα απ’ αυτά των πεδινών περιοχών ώστε να 
αντέχουν σε πιο δύσκολες συνθήκες και να μην κα-
ταρρέουν τόσο εύκολα. Αντί να ζητάτε από τους ηλι-
κιωμένους μόνιμους κατοίκους των ορεινών χωριών 
μας να πληρώνουν το χαράτσι πρέπει να τους καταρ-
γήσετε εντελώς τα πάγια τέλη των λογαριασμών της 
ΔΕΗ και να πληρώνουν μόνο τις κιλοβατώρες που 
καταναλώνουν. Έστω τους χειμερινούς μήνες. Ναί, 
από άλλα πέφτει έξω το κράτος κι όχι απ’ αυτή την 
ελάφρυνση. 

Δεύτερο ζήτημα είναι οι επικοινωνίες. Η αγανά-
κτησή μας με τον ΟΤΕ είναι στον υπερθετικό βαθμό. 

Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν, είναι εξωφρενικό 
να είναι το δίκτυο ασύρματο με κεραίες από ράχη 
σε ράχη και το τηλέφωνο να κόβεται αμέσως μόλις 
κοπεί το ρεύμα. Φροντίστε, πιέστε τον ΟΤΕ να βάλει 
στις κεραίες του μεγάλες μπαταρίες κι αυτές να είναι 
πάντα φορτισμένες καλά από τον ήλιο ώστε να λει-
τουργεί το τηλέφωνο για μέρες χωρίς ρεύμα. Το ίδιο 
ισχύει και για τις εταιρείες των κινητών που και αυτά 
αχρηστεύτηκαν αμέσως μόλις κόπηκε το ρεύμα. 

Οι δρόμοι πρέπει να ανοίγουν αμέσως. Να υπάρ-
χουν δυνατά μηχανήματα έτοιμα σε κάθε οδικό άξο-
να που να ανοίγουν τον δρόμο την ίδια μέρα. Φέτος 
στον τομέα αυτό είχαμε δυσλειτουργίες. Παρακαλού-
με πολύ να μην επαναληφθούν αυτά και του χρόνου. 

Ζούμε στην κυριολεξία μέσα στα μεγαλύτερα 
δάση της χώρας μας και αντί αυτά να προσφέρουν 
την πλούσια ξυλεία τους στην εθνική οικονομία μας 
εσείς τα έχετε εγκαταλείψει διαλύοντας τα Δασαρ-
χεία και με τις αποφάσεις σας εισάγουμε ξυλείες άλ-
λων κρατών χρυσοπληρώνοντάς τες. Σας λέμε πως 
με αυτό το βαρύ χιόνι τα μισά έλατα των δασών μας 
έχουν γκρεμιστεί. Θα μείνουν έτσι αυτά εκεί να σαπί-
ζουν ή θα βάλετε τους Συνεταιρισμούς μας να δου-
λεύουν όλη τη θερινή περίοδο καθαρίζοντάς τα; Ορ-
γανώστε τις υπηρεσίες να εκμεταλλεύονται τα δάση 
όπως τις δεκαετίες μετά τον πόλεμο και μέχρι το ’89. 

Αυτά, κι άλλα πολλά που άνετα μπορείτε να απο-
φασίσετε, θα δώσουν κίνητρο στους νέους μας να 
εργαστούν και να ζήσουν εδώ στον τόπο μας με ότι 
αυτό συνεπάγεται για την κατάσταση που έχουμε πε-
ριέλθει ως χώρα. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ12 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Εφημερίδες της Καρδίτσας, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 

Εφημερίδες της Καρδίτσας, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 

Εκφράζοντας την αγανάκτηση των συγχωρια-
νών μας για τον πολυήμερο αποκλεισμό των 
Κοινοτήτων μας από την χιονόπτωση και τις 

ταλαιπωρίες που υποβλήθηκαν,

Διαμαρτυρόμαστε για την ολιγωρία των αρμο-
δίων φορέων (Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Δή-
μος Καρδίτσας, ΔΕΗ). 

Δεν υπάρχει προηγούμενο φαινόμενο στη σύγ-
χρονη Ελλάδα, τέτοια αδυναμία αποχιονισμού των 
χωριών και αποκατάστασης υπηρεσιών: ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ. 

Ο «Καλλικράτης» καταδίκασε τα χωριά μας και 
τους κατοίκους στην εγκατάλειψη. 

Τα ορεινά χωριά δεν ζητάνε τίποτα άλλο από το 
Κράτος, την Νομαρχία και τον Δήμο. Τον χειμώνα 
κρατείστε τουλάχιστον ανοιχτές τις επικοινωνίες. 

Και μετά ας στέλνουν ευχαριστήρια στους κυβερ-
νώντες. 

Εκπρόσωποι Ανεξάρτητης Διαδημοτικής Κίνησης 
Δήμου Καρδίτσας.

Κορδάτος Σταύρος (πρ. Αντ/ρος Καστανιάς), 
Μπολτσής Γιάννης (Μούχα), Τσαντήλας Απόστολος 
(πρ. Κοινοτάρχης Αμαράντου), Καραμέτος Γιάννης 
(πρ. Κοινοτάρχης Νεράϊδας), Μακρής Σπύρος (Σαρα-
ντάπορο – Μεγαλάκκο), Γιαννουσάς Γιάννης (πρ. Δ. Σ. 
Ιτάμου – Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου). 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά 

Αναφορικά με την επιστολή των εκπροσώπων 
της Ανεξάρτητης Διαδημοτικής Κίνησης Δήμου 
Καρδίτσας, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 

σας, με την οποία «εκφράζουν την αγανάκτηση των 
συγχωριανών» τους, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα 
εξής: 

Είναι υποκριτικό, έως και προκλητικό, να εμφανίζονται 
ως αυτόκλητοι εκφραστές των συγχωριανών τους άνθρω-
ποι που σχεδόν στο σύνολό τους δεν ζούν στα χωριά μας, 
πολλοί μάλιστα έχουν να τα επισκεφθούν από το καλοκαίρι, 
ίσως και περισσότερο και αν και «απόντες» κάνουν εύκολη 
κριτική από τον καναπέ του σπιτιού τους. Χωρίς να έχουν 
ιδίαν αντίληψη ούτε για το μέγεθος της κακοκαιρίας ούτε 
και για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν δεκάδες 
άνθρωποι που συμμετείχαν στο έργο του αποχιονισμού 
και της αποκατάστασης των συνεπειών της. 

Είναι γεγονός ότι η περιοχή μας και ειδικότερα ο ορει-
νός όγκος του Δήμου Καρδίτσας, στον οποίο αναφέρονται, 
δοκιμάστηκε τις τελευταίες ημέρες από μια πρωτοφανή σε 
μέγεθος και διάρκεια κακοκαιρία με πολυήμερες και έντο-
νες χιονοπτώσεις. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χωριανοί μας 
ομολογούν ότι δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους τόσο χιόνι, 
αλλά οι «απόντες» (όπως ο επικεφαλής τους και προφανώς 
συντάκτης του κειμένου), είναι λογικό να μην αναφέρονται 
καθόλου σ’ αυτό, αφού δεν έχουν ιδίαν αντίληψη. 

Η προσπάθεια των συνεργείων του Δήμου Καρδίτσας 
και της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για τον αποχι-
ονισμό του δικτύου και όσων συντόνιζαν τις επιχειρήσεις 
ήταν άμεσες και για εμάς που τις ζήσαμε από κοντά συγκι-
νητικές! Όχι απλά δεν υπήρξε ολιγωρία, όπως υποστηρί-
ζουν «ελαφρά τη καρδία» οι «απόντες», αλλά όλοι οι χει-
ριστές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και εργαζόμενοι 
νυχθημερόν διατήρησαν ανοικτό το κεντρικό δίκτυο από 
την πρώτη μέρα και συντονισμένα καθάρισαν και συνε-
χίζουν να καθαρίζουν και το τελευταίο σοκάκι και το πιο 
απομακρυσμένο μαντρί στα χωριά μας. Όπου παρουσιά-

στηκε πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες, έγινε προσπάθεια 
από τα συνεργεία του ΟΤΕ για άμεση αποκατάσταση ήδη 
από την επόμενη ημέρα. 

Τα σοβαρά και εκτεταμένα προβλήματα στην ηλε-
κτροδότηση, οφείλονται στις μεγάλες βλάβες που υπέστη 
το δίκτυο της ΔΕΗ με σπασμένες κολώνες και κομμένα 
καλώδια. Παρά την προσπάθεια των συνεργείων της επι-
χείρησης, στα οποία δώσαμε το συντομότερο δυνατό βα-
τότητα προς τα δίκτυα, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότη-
σης στα χωριά μας ομολογουμένως άργησε. Επ’ αυτού μας 
βρίσκουν σύμφωνους οι επισημάνσεις του συναδέλφου 
Προέδρου της Καστανιάς κ. Ι. Γεροντόπουλου για τις ενι-
σχύσεις που έπρεπε να σταλούν από άλλες περιοχές στη 
ΔΕΗ της περιοχής μας. 

Εν κατακλείδι η ευκολία, με την οποία οι «απόντες», 
νύν και πρώην συνάδελφοί μας στην Τ. Α., και ο «συντονι-
στής» τους απαξιώνουν τις προσπάθειες δεκάδων ανθρώ-
πων που εργάστηκαν νυχθημερόν για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πρωτοφανούς κακοκαιρίας και μιλούν 
για «εγκατάλειψη», έχοντας οι ίδιοι πρώτοι εγκαταλείψει 
τα χωριά μας, προκαλεί μεγαλύτερη αγανάκτηση στους 
συγχωριανούς τους και από τα ίδια τα προβλήματα που 
παλεύουμε να λύσουμε. 

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία
Ι. Γεροντόπουλος (Πρ. Τ. Κ. Καστανιάς), Ν. Σούφλας (Πρ. 

Τ. Κ. Καροπλεσίου), Β. Φράγκος (Πρ. Τ. Κ. Καταφυγίου), Δ. 
Λιάπης (Πρ. Τ. Κ. Νεράϊδας), Κ. Σιώκος (Πρ. Τ. Κ. Ραχούλας), 
Α. Μανώλης (Πρ. Τ. Κ. Αμαράντου), Η. Ζυγούρης (Πρ. Τ. Κ. 
Μολόχας) και Π. Διαμάντης (Πρ. Τ. Κ. Απιδιάς). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Την  ημέρα  
που  δημοσιεύτηκε  αυτό  το  κείμενο  στις  καρδιτσιώτι-
κες  εφημερίδες, στη  Νεράϊδα  δεν  είχαμε  ακόμα  ούτε  
ρεύμα, ούτε  σταθερό  τηλέφωνο, αλλά  γι’ αυτό  ακριβώς  
καθίσαμε  και  τα  γράψαμε  όλα  με  χρονική  σειρά (θα  
τα  διαβάσατε  ήδη  στις  προηγούμενες  σελίδες) γιατί  
ξέραμε  πως  θα  έβλεπαν  πολλά  τα  μάτια  μας  στις  
εφημερίδες. 

Διαμαρτυρία Κατοίκων Ορεινών Χωριών  
για τον πολυήμερο αποκλεισμό

Απάντηση στη διαμαρτυρία  
των  «κατοίκων των ορεινών χωριών» 

Δήλωση του Προέδρου της Τοπικής 
 Κοινότητας Μολόχας Ηλία Ζυγούρη 

Έχοντας την τιμή να εκπροσωπώ την Τοπική Κοινότητα Μολόχας 
του Δήμου Καρδίτσας, χάρη στην εμπιστοσύνη των συγχωρια-
νών μου, νοιώθω βαθιά την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις 

ευχαριστίες μου προς τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη 
Τσιάκο και τον Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Κώστα Παπαλό, για τις άμεσες 
και συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιακών μηχανισμών της Πε-
ριφερειακής Ενότητας και του Δήμου για τον αποχιονισμό της Κοινό-
τητάς μας κατά την πρόσφατη κακοκαιρία. 

Οι προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι χειριστές των μηχανη-
μάτων της Περιφερειακής Ενότητας υπό την καθοδήγηση και του 
Προϊσταμένου του Τμήματος Μηχανικού Εξοπλισμού κ. Χρήστου 
Σέμπρου, του Δήμου Καρδίτσας, αλλά και οι ιδιώτες κ.κ. Δήμος και 
Λέκκος, ώστε η πρόσβαση στην Κοινότητά μας να είναι εφικτή από 
την επομένη του χιονιά, παρά την ένταση και τη διάρκειά του, ήταν 
κυριολεκτικά υπεράνθρωπη και συγκινητική. 

Το ίδιο συγκινητική και φιλότιμη ήταν και η προσπάθεια των συ-
νεργείων της ΔΕΗ να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση της Κοι-
νότητάς μας. Για 3 ημέρες αγωνιστήκαμε μαζί με τους υπαλλήλους 
της ΔΕΗ να ελέγξουμε την κατάσταση του δικτύου περπατώντας 
ακόμα και με χιονοπέδιλα πάνω σε 1 ½ μέτρο χιόνι και σε αδιάβατες 
χαράδρες. 

Όμως το υφιστάμενο δίκτυο που ηλεκτροδοτεί την Μολόχα 
μέσω Καρπενησίου, είναι απαρχαιωμένο, διέρχεται από ιδιαίτερα 
δύσβατη περιοχή, αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα που δεν είναι 
εύκολο να αντιμετωπιστούν λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και η 
τελευταία κακοκαιρία, όπως διαπιστώσαμε, προκάλεσε τεράστιες 
βλάβες, σπάζοντας κολώνες και κόβοντας καλώδια σχεδόν σε όλο 
το μήκος του. 

Γι’ αυτό και θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω δημόσια 
τον Περιφερειακό Δ/ντή της ΔΕΗ κ. Λουκά Μουτζουρογεώργο, τον 
Δ/ντή της ΔΕΗ Καρδίτσας κ. Δημήτρη Κολοβό και τον Προϊστάμενο 
Τεχνικού Τομέα της ΔΕΗ Καρδίτσας κ. Γιάννη Σπυρόπουλο που αντα-
ποκρινόμενοι και στο σχετικό αίτημα του Δημάρχου μας και πάγιο 
αίτημα των συγχωριανών μου, εδώ και δεκαετίες, αποφάσισαν να 
προχωρήσουν στην κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροδότησης της 
Κοινότητάς μας μέσω του Σαρανταπόρου και την προσωρινή ηλε-
κτροδότησή μας με την εγκατάσταση γεννήτριας. 

Πιστεύω ότι η απόφασή τους αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την Κοινότητά μας, καθώς θα δώσει οριστική λύση στο μεγάλο πρό-
βλημα της ηλεκτροδότησης – που επηρεάζει και τις τηλεπικοινωνίες 
μας – το οποίο για τα ορεινά χωριά μας είναι ζωτικής σημασίας και 
θα διευκολύνει τη ζωή των μονίμων κατοίκων, αλλά και την απόφα-
ση όσων συμπατριωτών μας θέλουν να επιστρέψουν στο χωριό μας.

Με τιμή 
Ηλίας Ζυγούρης 

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μολόχας

Το νέο Οστεοφυλάκιο και ο χώρος 
του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

Με τις προσφορές όλων μας τα έργα τόσο για το νέο Οστεο-
φυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό του χώρου του Κοιμη-
τηρίου του χωριού μας, προχωρούν ικανοποιητικά όπως 

όλοι μας βλέπουμε. Το νέο κτήριο του Οστεοφυλακίου αλλά και η 
νέα πετρόχτιστη είσοδος έγιναν πολύ ωραία, πραγματικά κοσμή-
ματα. Όμως δεν τελειοποιήθηκαν και πολλά ακόμα πρέπει να γί-
νουν. Πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα η είσοδος του κτηρίου 
του νέου οστεοφυλακίου, να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος από την 
νέα είσοδο μέχρι την πόρτα του Ι. Ν. των Αγ. Ταξιαρχών ώστε να 
πηγαίνει μέχρι εκεί αυτοκίνητο, να γίνουν τσιμεντοστρωμένοι διά-
δρομοι ανάμεσα στα μνημεία ώστε να υπάρξει σ’ αυτά μια τάξη και 
ρυμοτομία, κ.λ.π. 

Γι’ αυτό το λόγο όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει την οι-
κονομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για 
να γίνουν τα προαναφερόμενα. Δυστυχώς αν δεν βοηθήσουμε μόνοι μας, 
όπως μπορεί ο καθένας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο χωριό μας. Μην 
περιμένετε βοήθεια από πουθενά. Βλέπετε εξ’ άλλου πως το κάθε ευρώ που 
δίνετε πιάνει τόπο στο δεκαπλάσιο και κάποιοι άνθρωποι τρέχουν και αγω-
νίζονται αφιλοκερδώς μόνο και μόνο επειδή αγαπάνε το χωριό. 

Χρήματα δίνουμε στον αγαπητό χωριανό μας Τρύφωνα Καστρίτση που 
έχει μπλόκ. Στο τηλ. 697 7250896 ο Τρύφωνας θα σας δώσει οποιαδήπο-
τε σχετική πληροφορία θέλετε. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη και 
όλες οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.

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

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας, όπως είναι σήμερα και φαίνεται από την νοτιο-
δυτική γωνία, με τον τσιμεντένιο διάδρομο. 
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Πανηγύρι  Αη-Γιωργιού  στο  χωριό  μας  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του ’50…  χωριανοί  μας  
χορεύουν  στο  προαύλιο  της  εκκλησίας  με  φόντο  το  παλιό  ξύλινο  καμπαναριό… οργανο-
παίχτες  οι  προσφάτως  απολυθέντες  απ’  το  στρατό  αδελφοί  Μπαλτή, ο  Σπύρος  κλαρίνο  

κι  ο  Βάϊος  κιθάρα – τραγούδι… (ΦΩΤ. ΑΡΧ. Βασίλης  Ν. Καραμέτος). 

Πανηγύρι Αη-Γιωργιού στη Νεράϊδα πρίν 55 χρόνια!

Πάσχα στη Νεράϊδα πρίν 25 χρόνια…

Πάσχα στη Νεράϊδα στα τέλη της δεκαετίας του ’80… απόγευμα Λαμπρής σε γειτονιά του χωριού μας 
και το γλέντι συνεχίζεται… Μίτσος, Στέφος, Γιάννης, Λίας, Μίτσος, Νίκος και στο χορό ο αείμνηστος, 

αξέχαστος, αδελφικός μας φίλος ο Χρήστος… να ξαναγύριζαν πίσω εκείνα τα ωραία χρόνια! 

Βρίσκομαι στην ευχάρι-
στο θέση, να συγχαρώ 
και διά μέσω της εφη-

μερίδας μας, τον αγαπητό 
μου συγχωριανό, γείτονα και 
φίλο μου Άγγελο Η. Λιάπη, ο 
οποίος, στις 17 
Ιανουαρίου 2012, 
αναγορεύθηκε 
Καθηγητής της 
Πρώτης Βαθμίδας 
(Full Professor), 
της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, 
και μάλιστα παμ-
ψηφεί από το 
21μελές Εκλεκτορικό Σώμα. Το 
γεγονός αυτό μας τιμά όλους, 
κατοίκους και αποδήμους του 
οικισμού Σαρανταπόρου, της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 
και του ήδη Δήμου Καρδίτσας.

Πολύ περισσότερο μάλιστα, 
είναι άξιος πολλών επαίνων ο 
φίλος μου Άγγελος, αφενός μεν 
για το λόγο ότι είναι στην κυρι-
ολεξία αυτοδημιούργητος, αφε-
τέρου δε επειδή γνωρίζουμε το 
πώς εκλέγεται κανείς Καθηγη-
τής (Full Professor) στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

Ο Άγγελος κατόρθωσε τον 
άθλο αυτό με μόνον ένα προ-
σόν, το επιστημονικό του έργον 
και μόνον. Επιτέλους, έστω και 
μια φορά επικράτησε και δη 
στη σημερινή εποχή και στην 
σημερινή Ελλάδα, αξιοκρατία. 
Ημείς από τα άγια χώματα της 
περιοχής των Αγράφων, τα μόνα 
προσόντα που διαθέτουμε είναι 
την πρώτη ύλη και εργασία, ερ-
γασία, εργασία!!!

Ευτυχώς για τον Άγγελο και, 
ασφαλώς, για όλους ημάς που η 
διάκρισή του μας τιμά, το Εκλε-
κτορικό Σώμα συνεκτίμησε το 
επιστημονικό του έργο, την δι-
δακτική, κλινική και χειρουργι-
κή εμπειρία του και ασφαλώς, 
το υψηλό ήθος του.

Ο Άγγελος αποφοίτησε από 
την Ιατρική Σχολή του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, και το 1982 διορίστηκε 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, από όπου δι-
ήλθε από όλες τις βαθμίδες και 
έφθασε στην κορυφή της πυρα-

μίδας της Ακαδημαϊκής Ιεραρ-
χίας, δηλαδή Λέκτορας, Επίκου-
ρος Καθηγητής, Αναπληρωτής 
Καθηγητής και ήδη Καθηγητής 
Πρώτης Βαθμίδας, όπως λέγεται 
σήμερα ο Τακτικός Καθηγητής 

του Πανεπιστημίου. 
Επίσης, σπούδασε 
στη Μ. Βρετανία την 
εξειδίκευση της ου-
ρογυναικολογίας κο-
ντά στον πρωτοπόρο 
στην ειδικότητα αυτή 
Καθηγητή Stanton της 
Πανεπιστημιακής Κλι-
νικής του Saint George 

και είναι ο πρώτος που 
εισήγαγε την ειδικότητα αυτή 
στην Ελλάδα.

Πολλές από τις 100 και πλέ-
ον επιστημονικές του εργασίες 
αναφέρονται στην ουρογυναι-
κολογία και έχουν δημοσιευθεί 
σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και 
παρουσιάσθηκαν σε διεθνή ια-
τρικά συνέδρια. Η διεθνής εμβέ-
λεια και το κύρος του Καθηγητή 
Λιάπη πιστοποιείται και από το 
γεγονός των 800 και πλέον ανα-
φορών (citations) που έχουν 
γίνει στις επιστημονικές του ερ-
γασίες διεθνώς. 

Παράλληλα ο Άγγελος ασχο-
λήθηκε και με την Τοπική Αυτο-
διοίκηση. Εξελέγη Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Διονύ-
σου κατά την τετραετία 2007-
2010.

Διαμένει με την οικογένεια 
του, από το 1992, στο Διόνυσο, 
όπου είμαστε και γείτονες.

Αγαπητέ μου φίλε Καθηγητή 
Άγγελε Λιάπη, δέξου για ακόμη 
μια φορά τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια για την ανάδειξή σου 
στην κορυφαία θέση της Ακα-
δημαϊκής Ιεραρχίας, και σου 
εύχομαι υγεία σε εσένα και στην 
οικογένειά σου, καλή πρόοδο 
και επιτυχίες να έχεις σε όλη 
τη ζωή σου και σε όλους τους 
τομείς της ζωής. Ημείς οι συγ-
χωριανοί σου, το μόνο που μπο-
ρούμε να κάνουμε, είναι να εί-
μαστε υπερήφανοι για σένα και 
να ευχηθούμε στους νέους του 
χωριού μας να σε μιμηθούν.

Με απεριόριστη αγάπη 
και εκτίμηση

Δημήτριος Ν. Καραμέτος
Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. 

Άγγελος Λιάπης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε γκρίθηκε στον δήμο 
Καρπενησίου η χρη-
ματοδότηση από το 

πρόγραμμα «Περιβάλλον» του 
ΕΣΠΑ, με πιστώσεις ύψους 
6.400.000 ευρώ, 8 έργων 
αποχέτευσης και βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων σε χω-
ριά του, μεταξύ των οποίων 
είναι η Φουρνά, η Βράχα και οι 
3 οικισμοί του Κλειτσού δηλ. 
η Κορίτσα, το Μεσοχώρι και 
ο Πλάτανος. Συγκεκριμένα ο 
δήμος Καρπενησίου, από πολύ 

νωρίς, κατέθεσε πλήρη φάκελο 
με τα προτεινόμενα έργα. Οι 
τεχνικές υπηρεσίες του δήμου 
έκαναν τις σχετικές μελέτες 
και στις 29.3.11 κατέθεσαν στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος πλή-
ρη φάκελο ο οποίος και χρημα-
τοδοτήθηκε στις 30.11.11 από 
το προαναφερόμενο πρόγραμ-
μα. Αναλυτικά τα έργα: 

●  Αποχέτευση και κατάλ-
ληλη επεξεργασία λυμάτων 
οικισμών Μεσοχωρίου, Πλα-
τάνου (Κλειτσού) και Φουρνάς 

με πίστωση ύψους 1.360.000 
ευρώ. 

●  Αποχέτευση και κατάλ-
ληλη επεξεργασία λυμάτων οι-
κισμού Κορίτσας (Κλειτσού) 
με πίστωση ύψους 801.000 
ευρώ. 

● Αποχέτευση και κατάλ-
ληλη επεξεργασία λυμάτων 
οικισμού Βράχας με πίστωση 
ύψους 720.000 ευρώ. 

● Για τα ίδια έργα δόθηκαν 
πιστώσεις στην Αγ. Τριάδα 
(234.000 ευρώ), Κρικέλλου 
(230.000 ευρώ), Άμπλιανης 
(220.000 ευρώ), Στάβλων, 
Σκοπιάς κ.λ.π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αφού η Ε. Ε. χρη-
ματοδοτεί τέτοια έργα γιατί δεν 
εντάχθηκαν και τα χωριά μας, 
από τον δήμο Καρδίτσας στο 
πρόγραμμα αυτό, για να γίνουν 
αποχετεύσεις των λυμάτων; 
Ιδιαίτερα ο οικισμός Νεράϊδας 
σύμφωνα με την γνωμάτευση 
του ΙΓΜΕ αντιμετωπίζει σοβα-
ρότατο πρόβλημα και κινδυ-
νεύει με κατολίσθηση αν δεν 
φύγουν έξω απ’ τον οικισμό τα 
λύματα. Άλλο κράτος είναι ο 
γειτονικός μας δήμος Καρπενη-
σίου; Απαιτούμε εδώ και τώρα 
να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η απο-
χέτευση ακαθάρτων οικισμού 
Νεράϊδας! 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. 
του Συλλόγου Αποδήμων της 
Νεράϊδας Δολόπων, του Δήμου 

Καρδίτσας, ευχαριστούν θερμά για το 
ενδιαφέρον που έδειξαν εν όψει της 
μεγάλης και παρατεταμένης κακοκαιρί-
ας που έπληξε την περιοχή μας, καθώς 
και για την επίσκεψή τους στο χωριό 
μας, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας 
κ. ΤΣΙΑΚΟ Βασίλειο, τον Δήμαρχο κ. ΠΑ-
ΠΑΛΟ Κωνσταντίνο, τον Αντιδήμαρχο 
κ. ΤΣΙΟΥΚΗ Λάμπρο, και τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας 
κ. ΛΙΑΠΗ Δημήτριο, ούτως ώστε να κινη-
τοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός 
για τον εκχιονισμό του δρόμου. 

Βεβαίως τα προβλήματα ήταν πολ-
λά και μεγάλα, ειδικά στο δίκτυο της ΔΕΗ, 
όπου η καταστροφή λόγω του βάρους του 
χιονιού και του δυνατού ανέμου ήταν να 

ξεριζωθούν δέντρα και να καταστραφούν 
καλώδια και κολώνες. Για αυτό ευχαριστού-
με τα συνεργεία της ΔΕΗ που με τέτοιες 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, δώσανε όλες 
τις δυνάμεις τους ώστε να αποκατασταθεί 
η ηλεκτροδότηση. 

Επίσης ευχαριστούμε και τους χειριστές 
των εκχιονιστικών μηχανημάτων που με τέ-
τοιες συνθήκες δούλευαν και αυτοί ακατά-
παυστα ώστε να ανοίξει ο δρόμος όσο πιο 
γρήγορα γινόταν. 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το ΔΗΜΟ 
Καρδίτσας γιατί ανταποκρίθηκε άμεσα στο 
αίτημα των κατοίκων και σε χρόνο ρεκόρ 
έφτιαξε το τεχνικό στο Μέγα Ρέμα, στο δρό-
μο που οδηγεί προς το Νεκροταφείο Νερά-
ϊδας, με αποτέλεσμα να μην πλημμυρίζει ο 
δρόμος και χαλάει όπως γινόταν πρίν. 

Επίσης ξεκίνησε μια προσπάθεια να χα-
λικοστρωθεί ο δρόμος προς τον Προφήτη 
Ηλία Νεράϊδας και για αυτό θα παρακαλέ-

σουμε τον Πρόεδρο και τους φορείς του 
Δήμου μας να ολοκληρωθεί αυτή η προ-
σπάθεια γιατί ο δρόμος θέλει ακόμη χαλίκι. 
Πρέπει επίσης και οι υπόλοιποι δρόμοι να 
στρωθούν όπου χρειάζεται όπως π. χ. προς 
εκκλησάκι Σωτήρος – σύνδεση με Κουκέϊ-
κα, προς Ψηλή Βρύση, Κορομηλιά και όπου 
αλλού χρειαστεί, ευτυχώς χαλίκι έχουμε 
μπόλικο, αρκεί ο ΔΗΜΟΣ να διαθέσει τα 
μηχανήματα που έχει. Θερμή παράκληση 
τέλος να συνεχιστεί η προσπάθεια που ξεκί-
νησε για το ξεβούλωμα και των υπόλοιπων 
τεχνικών στο δρόμο προς Μοναστήρι. 

Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ – 
ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΣΠΑΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικά Νέα» Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων σε Κλειτσό, Βράχα & Φουρνά

Παρατεταμένη κακοκαιρία με πολλά προβλήματα 
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Γιώργος (Γάκης) Σπανός 

Ο δικός μας παπα-Γιώργης 

Πέθανε το πρωί της 23-
02-2012 σε ηλικία 92 
ετών, από ανακοπή 

καρδιάς, ο Γεώργιος (Γάκης) 
Σπανός, του Ιωάννη, στη Νε-
ράϊδα όπου ζούσε με την σύ-
ζυγό του Σταθούλα. 

Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά 
γεννήσεως, από τα πέντε παιδιά 
του Γιαννακού ΣΠΑΝΟΥ. Γεννή-
θηκε το 1920 στη Νεράϊδα και 
όλα τα χρόνια του τα πέρασε 
στο χωριό και ασχολούνταν με 
την κτηνοτροφία. Μαζί με τα 
αδέλφια του Νίκο, Λάμπρο και 
Ελένη είχαν ένα μεγάλο κοπάδι 
από πρόβατα και γίδια, που το 
χειμώνα τα είχαν στη Μπέσια 
(Βούζια και Παλιοχώρι) και το 
καλοκαίρι στη Μάρτσα (Απάν-
καρυά). Όλα αυτά τα βουνά τα 
περπάτησε μέρα και νύχτα και 
γνώριζε τα πάντα για αυτά. 

Το έτος 1959 παντρεύτηκε 
την Σταθούλα ΤΟΛΗ από το Κα-

ροπλέσι και μαζί με την κόρη 
τους Ελένη πέρασαν μια ήσυχη 
οικογενειακή ζωή. Τα τελευταία 
11 χρόνια, η σύζυγός του έπαθε 
εγκεφαλικό και ήταν μονίμως 
στο κρεβάτι, ο Γιώργος ανέλαβε 
να κάνει τα πάντα και κάθε άνοι-
ξη να φτιάχνει τον κήπο του, 
έναν κήπο που δεν του έλειπε 
τίποτα. 

Ήταν άνθρωπος πράος, χω-
ρίς μέσα του κακία, δεν έβλαψε 

ποτέ κανέναν και πέρασε όλη 
του τη ζωή να αγωνίζεται για το 
καλύτερο. Ήταν πάντα ετοιμό-
λογος και σε πολλές ερωτήσεις 
που του έκανα, η απάντηση 
ήταν ακαριαία και με νόημα. 
Πολλές από τις ατάκες του έγι-
ναν για εμάς ανέκδοτα με νόη-
μα και σημασία. 

Έφυγε όπως ήθελε να φύγει, 
όπως μου έλεγε συνέχεια, στα 
πόδια μου. Φέτος βέβαια ταλαι-
πωρήθηκε ποιο πολύ από όλες 
τις χρονιές γιατί υπήρχε παρατε-
ταμένη κακοκαιρία χωρίς νερό 
και ρεύμα για 15 μέρες και έτσι 
να περιέλθει σε απελπισία. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Νεράϊδας που σε σκεπάζει, αγα-
πημένε μας Θείε και εμείς θα σε 
θυμόμαστε για πάντα.

Αιωνία σου η μνήμη.

Γιάννης Σπανός

Κάθε απώλεια είναι ση-
μαντική. Κυρίως όταν 
μιλάμε για τον μικρόκο-

σμό μας, για την μικρή τοπική 
μας κοινωνία. Και γίνεται ακό-
μα πιο σημαντική όταν μιλάμε 
για ανθρώπους φωτισμένους, 
δραστήριους και δημιουργι-
κούς, που πρωταγωνίστησαν 
για αρκετές δεκαετίες στα 
κοινωνικά δρώμενα του χω-
ριού μας. 

Μια τέτοια απώλεια για μας, 
ήταν ο θάνατος του πατρός Γε-
ωργίου Δήμου, του δικού μας 
παπα-Γιώργη. 

Έφυγε από κοντά μας στις 
25-09-11, σε ηλικία 90 ετών. 
Πραγματικός διάκονος του 
Θεού και των ανθρώπων. Ανά-
λωσε όλα τα χρόνια του στην 
υπηρεσία του τόπου μας, απ’ 
όλες τις απόψεις. 

Εφημέριος της ενορίας μας, 
κοντά 40 χρόνια, από το ’53 ως 
το ’92 που συνταξιοδοτήθηκε, 
υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τα 
ιερατικά του καθήκοντα, αντα-
ποκρινόμενος σε κάθε κάλεσμα 
των διάσπαρτων τότε ενοριτών. 
Το μέγα ιερατικό προσόν του, η 
αφιλοχρηματία. Έτρεχε παντού 
χωρίς «υλική αποζημίωση». Πα-
ράλληλα, ακάματος λάτρης του 
ωραίου, κατόρθωσε να αφήσει 

τη σφραγίδα του, όχι μόνο στον 
κεντρικό ναό του Σαρανταπό-
ρου, τον Άγ. Κων/νο, αλλά και 
στα πολλά ξωκλήσια που δη-
μιουργήθηκαν επί των ημερών 
του. Τάξη, ευπρέπεια, καλαισθη-
σία, πρόδιδαν το πέρασμά του. 
Πόσες αναμνήσεις ξυπνούν σε 
όλους μας τα ελάτια στο προαύ-
λιο του Αγ. Κων/νου, οι βρύσες, 
το καμπαναριό, το σχολείο, και 
τόσα άλλα…

Παράλληλα με όλα αυτά, ο 
παπα-Γιώργης, υπήρξε πραγ-
ματικά πρωταγωνιστής στο δη-
μιούργημα του χωριού μας. Το 
ενδιαφέρον του, από την πρώτη 
στιγμή ως τα τώρα, ατελείωτο. 
Ευτύχισε να δεί τους καρπούς 
των προσπαθειών του και συ-
νέχισε να ενδιαφέρεται για τα 
κοινά, όπως λέμε, μέχρι το τέλος 

του. Κυριολεκτικά στην ύστατη 
στιγμή του, δεν θέλησε να μείνει 
έξω από την προσπάθεια του 
χωριού για το αρδευτικό έργο. 

Άτυπος σύμβουλος στις δρα-
στηριότητες του συλλόγου μας, 
και συμπαραστάτης του κάθε Δ. 
Σ. του. Πόσες ώρες δεν αφιέρω-
σε, στην αυλή του σπιτιού του, 
συζητώντας και σχεδιάζοντας, 
δράσεις και όνειρα, με όλους 
μας, για το καλό του χωριού! 

Ικανότατος στις δημόσιες 
σχέσεις, προοδευτικός στις ιδέες 
και συγχρόνως παραδοσιακός 
στη φιλοξενία, είχε το χάρισμα 
της αφήγησης και την τέχνη της 
γραφής, όπως μαρτυρούν τα βι-
βλία που μας άφησε και οι επι-
φυλλίδες του στις εφημερίδες. 
Η εμβέλειά του ξεπερνούσε τα 
όρια του μικρού μας χωριού. 

Θα τον θυμόμαστε για πά-
ντα, ως έναν ξεχωριστό συγ-
χωριανό, με προτερήματα και 
αδυναμίες, δηλαδή ανθρώπινο, 
αλλά και με την υπέρβαση της 
αναγνώρισης του λάθους όταν 
χρειαζόταν, να απολαμβάνει 
την ευλογία της φύσης και να 
ενδιαφέρεται, αδιαλείπτως, για 
την εξέλιξη της περιοχής μας. 

Αιωνία η μνήμη του. 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου

Εφυγε νωρίς από κοντά 
μας, καταβεβλημένη 
από τα πολλά προβλή-

ματα υγείας που αντιμετώ-
πιζε τα τελευταία χρόνια, η 
αγαπητή μας χωριανή Φω-
τεινή, κάνοντας το χωριό μας 
φτωχότερο αφού δυστυχώς 
κλείνει ένα ακόμα σπίτι μονί-
μων κατοίκων. 

Γονείς της οι αείμνηστοι Πα-
σιώ και Γιάννης Μπουρλιάκος. 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
περιοχή του χωριού μας «Μη-
τσέϊκα», που βρίσκεται μεταξύ 
Νεράϊδας και Τριφύλλας, μαζί 
με τα άλλα 5 συνολικά αδέλφια 
της, την Βασιλική, την Ελένη, την 
Χρυσούλα, τον Γιώργο και τον 
Βαγγέλη. Στην ωραία αυτή πε-
ριοχή όπου είχαν τα σπίτια και 
τα χωράφια τους παντρεύτηκε 
αρχές της δεκαετίας του ’60 με 
τον Δημήτρη Η. Μητσάκη και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την 
Αποστολία, τον Ηλία, τον Αρι-
στοτέλη και την Γεωργία από 
τα οποία ευτύχησε να δεί και να 
χαρεί πολλά και καλά εγγόνια. 
Τα τελευταία δέκα χρόνια είχαν 
εγκατασταθεί μόνιμα στο σπίτι 
που έφτιαξαν μέσα στο χωριό.

Ότι και να πούμε για την 
αγαπητή μας χωριανή Φωτεινή 
θα είναι λίγο. Ευχάριστος άν-
θρωπος, πάντα με το πρόσωπο 
χαμογελαστό, με τα αστεία της, 
κοινωνική, εργατική, φιλόξενη, 
φιλότιμη, νοικοκυρά και χίλια 

ακόμα χαρίσματα να αναφέ-
ρουμε θα είναι λίγα. Πρώτη στις 
χαρές, στις λύπες και σε όλες 
τις εκδηλώσεις του χωριού μας. 
Ξεχώριζε για τον πολύ ωραίο 
τρόπο που χόρευε. Δεν θα ξε-
χάσουμε ποτέ, όταν πρίν με-
ρικά χρόνια (που ήταν ακόμα 
υγιής), στο χορό του Συλλόγου 
μας στην πλατεία παρήγγειλε 
το «αγκινάρα με τ’ αγκάθια…» 
και το χόρεψε τόσο ωραία, με 
τόσο μεράκι, που η εικόνα μας 
έχει μείνει αξέχαστη. 

Αγαπητή μας Φωτεινή δυ-
στυχώς έφυγες νωρίς και θα 
μας λείψεις πολύ όλων μας. 
Όμως για όλα τα προαναφερό-
μενα θα σε θυμόμαστε πάντα 
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
του αγαπημένου χωριού σου, 
της Νεράϊδας μας, όπου ανα-
παύεσαι.

Αιωνία σου η μνήμη. 
Οι χωριανοί σου 

Φωτεινή Μπουρλιάκου – Μητσάκη 

Γεώργιος Κ. Βουρλιάς 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου 
Αποδήμων Σαρανταπό-
ρου - Μεγαλάκκου «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» βρί-
σκεται στη δυσάρεστη θέση 
να απευθύνει, μέσω της εφη-
μερίδας μας, ελάχιστα λόγια 
αγάπης, εκτιμήσεως και σε-
βασμού στον αναχωρήσαντα 
από τη ζωή στις 25-2-2012, 
πρώην Πρόεδρό μας Γεώργιο 
Κ. Βουρλιά.

Ο Γεώργος διετέλεσε Πρόε-
δρος του Συλλόγου μας για δύο 
θητείες και άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις στους χωριανούς 
μας, στο χωριό και στους απο-
δήμους.

Εργάστηκε από τη θέση 
αυτή όσο ουδείς και προσέφε-
ρε πάρα πολλά. Οποιοσδήποτε 

προσέφυγε στο Γιώργο και του 
ζητούσε να τον βοηθήσει, εύρι-
σκε πάντα ανοικτή την πόρτα 
του και αν δεν μπορούσε, στε-
νοχωριόταν πιο πολύ αυτός από 
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Ήταν άνθρωπος σεμνός, 
πράος, εργατικός και τον διέκρι-
νε έμφυτη ευγένεια και λεπτό-
τητα.

Στις παρέες του ήταν ευχά-
ριστος, εύθυμος και καλοσυνά-
τος. Ήταν υπόδειγμα στη ζωή 
του γενικά και παράδειγμα προς 
μίμηση. Κατόρθωσε να γίνει 
Ναύαρχος του Λιμενικού Σώμα-
τος, και μετά την αποστρατεία 
του Δικηγόρος. Έτσι προέβαλε 
το χωριό μας και όλη τη Τοπική 
Κοινότητα Νεράϊδας του Δήμου 
Καρδίτσας.

Ημείς, τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου και όλοι οι συγχωρια-
νοί θα θυμούμεθα τον Γεώργο 
με αγάπη, ευγνωμοσύνη και 
εκτίμηση, ευχόμεθα στην σύ-
ζυγό του, Καίτη, και στα παιδιά 
του, Άννα και Κωστή, να ζήσουν 
να ενθυμούνται τον Γεώργο, 
γιατί άνθρωποι σαν τον Γεώργο 
δεν ξεχνιούνται, δεν πεθαίνουν, 
απλώς κοιμούνται.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου  
Αποδήμων

Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

Διευκρίνιση για το Μοναστήρι μας 

Η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας – Νεράϊ-
δας, το Μοναστήρι μας, ανήκε αιωνίως (απ’ το 1600 
που υπάρχει το πρώτο γραπτό στοιχείο), ανήκει 

(σήμερα) και θα ανήκει (αιωνίως), στο χωριό μας, στη Νε-
ράϊδα. Εάν εμείς δεν το φροντίζαμε σαν τα μάτια μας, θα 
ήταν σήμερα σωρός ερειπίων. Απολύτως φυσικό λοιπόν 
είναι όλοι οι χωριανοί μας να έχουμε τον πρώτο λόγο σ’ 
αυτό. 

Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε: Όποιος έχει την 
καλή διάθεση να εργαστεί ανιδιοτελώς για την ανάδειξή του, 
ευπρόσδεκτος. Όποιος όμως ασχολείται εκτός αυτού του πλαι-
σίου ας προσέξει γιατί τα πάντα συζητούνται.

Η διευκρίνιση αυτή γίνεται κατόπιν πιέσεων των χωριανών 
μας που ανησυχούν για το παλαιό αυτό μνημείο – κόσμημα 
του χωριού μας. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος – 
Κουκέϊκα – Καροπλέσι 

Έχουμε ξαναγράψει πως η πιο σύντομη διαδρομή για την 
οδική επικοινωνία μεταξύ Νεράϊδας και Καροπλεσίου είναι 
αυτή δια μέσω Σωτήρος – Κουκέϊκων. Εάν βελτιωθεί στοι-

χειωδώς ο δρόμος σε μερικά σημεία του άνετα μπορούμε τους κα-
λοκαιρινούς μήνες να επικοινωνούμε μέσω αυτού. Αρκεί να γίνει 
ένα μικρό τεχνικό στη «βρύση Σάββα» όπου υπάρχουν στάσιμα 
νερά και να πέσει λίγο χαλίκι σε μερικά δύσκολα σημεία του. 

Θίγουμε το θέμα από τώρα ώστε σε λίγες μέρες (μετά το Πά-
σχα) που θα έρθουν τα μηχανήματα να καθαρίσουν τους δρό-
μους να γίνουν και τα προαναφερόμενα. Παρακαλούμε θερμά 
τους Προέδρους των χωριών μας Νεράϊδας και Καροπλεσίου, 
τους αγαπητούς μας Δημήτρη και Νίκο αντίστοιχα, αλλά και τους 
Τοπικούς Συμβούλους (ιδιαίτερα την δραστήρια και αγαπητή μας 
Μαίρη από τα Κουκέϊκα), να φροντίσουν ώστε να υπάρξει επιτέ-
λους αυτή η επικοινωνία. Είμαστε βέβαιοι πως θα ενδιαφερθείτε.
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Ο Γεώργος, ως γνωστόν, 
πολλές φορές βγήκε νι-
κητής στον τιτάνιο αγώ-

να που έδιδε για τη ζωή, αλλά 
αυτή τη φορά νικήθηκε δυστυ-
χώς. Έφυγε στις 25.2.2012 και 
τον συνοδεύσαμε στην τελευ-
ταία του κατοικία στο Κοιμητή-
ριο Βύρωνα, στις 29-2-2012.

Ο Γεώργος Κ. Βουρλιάς, αν και 
γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1934, 
όπου υπηρετούσε ο πατέρας 
του ως τελωνειακός υπάλληλος, 
καταγόταν από τον πατέρα του 
Κωνσταντίνο Γ. Βουρλιά, από το 
Σαραντάπορο Ευρυτανίας και 
νυν Καρδίτσας, και από την μητέ-
ρα του, Ρένα Λαγανοπούλου, από 
τη Βυτίνα Αρκαδίας. Ευτύχησε να 
έχει θαυμάσιους γονείς και έτυχε 
αρίστης αγωγής και διαπαιδαγω-
γήσεως. Έτσι, με τη σύζυγό του, 
Καίτη, την καταγόμενη από την 
Ζαγορά Μαγνησίας, δημιούργη-
σαν μία υποδειγματική οικογέ-
νεια, με τα δύο εξαίρετα τέκνα 
τους, την Άννα και τον Κωστή. 
Την Άννα την κέρδισε το εμπόριο, 
τον Κωστή το Λ.Σ., ακολουθώ-
ντας το επάγγελμα του πατέρα 
του. Ο Γεώργος σταδιοδρόμησε 
στο Λ.Σ. και διήλθε τους βαθ-
μούς της ιεραρχίας όλους, μιας 
και έφθασε μέχρι τον βαθμό του 
Ναυάρχου, με τον οποίο απο-
στρατεύθηκε το 1990. Υπήρξε 
άριστος αξιωματικός του Λ.Σ. και 
διετέλεσε Διευθυντής της Σχολής 
Λ.Σ., Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης, 
Λιμενάρχης Πειραιώς, Προξενι-
κός Λιμενάρχης Ν. Υόρκης Η.Π.Α. 
και Διευθυντής Προσωπικού του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Διακρίθηκε ιδιαίτερα για το ήθος 
του στην Υπηρεσία, την ευρυμά-
θειά του, την εντιμότητά του, την 
εργατικότητά του, την προσήλω-
σή του στην εκτέλεση των καθη-
κόντων του και προπαντός την 
αντιμετώπιση των συναδέλφων 
του και των συναλλασσομένων 
με πνεύμα επιείκειας και δικαιο-
σύνης.

Ασφαλώς, παράλληλα με 
τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, 
φρόντισε και την πνευματική 
του και επιστημονική του επι-
μόρφωση και κατάρτιση. Έτσι 
σπούδασε πολιτικές επιστήμες 
στην Π.Α.Σ.Π.Ε, νυν Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο και νομικά στην Νο-
μική Σχολή Θεσσ/κης, στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου 
ευτύχησα να έχω τον Γεώργιο 
συμφοιτητή.

Μετά την αποστράτευσή του, 

δεν αρκέσθηκε να παίζει το ρόλο 
του Αποστράτου- Συνταξιούχου, 
και αμέσως γράφτηκε ως Ασκού-
μενος Δικηγόρος στο Δ. Σ. Μυ-
τιλήνης, όπου, μετά την άσκηση 
και ύστερα από τις προβλεπόμε-
νες από τον νόμο εξετάσεις, διο-
ρίστηκε δικηγόρος. Μετατέθηκε 
στο Δ. Σ. Βόλου και στη συνέχεια 
στον Δ. Σ. Α., όπου μέχρι τώρα 
ήταν εν ενεργεία Δικηγόρος. Έτσι 
βρεθήκαμε πάλι συνάδελφοι ως 
δικηγόροι Αθηνών.

Ήταν ανήσυχο πνεύμα, προο-
δευτικός και προβληματισμένος 
με όλα όσα συμβαίνουν γύρω 
μας.

Τα ενδιαφέροντά του δεν πε-
ριορίζονταν στα υπηρεσιακά του 
προβλήματα και εν συνεχεία, στα 
δικηγορικά του τοιαύτα.

Ήταν παρών σε πολλές πνευ-
ματικές εκδηλώσεις, ημερίδες, 
συνέδρια κ.λ.π.

Αγάπησε ιδιαίτερα το χω-
ριό, όπου και το πατρικό του 
σπίτι, το οποίο συντηρούσε και 
περνούσαν με την Καίτη όλα τα 
καλοκαίρια και τις γιορτές εκεί. 
Πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο 
χωριό και στους συντοπίτες μας, 
όταν του ζητήθηκαν και εφόσον 
μπορούσε. 

Ενδιαφέρθηκε για πολλά το-
πικά προβλήματα και ενεργούσε 
αφανώς, μιας και ήταν χαμηλών 
τόνων άνθρωπος και σεμνός. Δι-
ετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αποδήμων Σαρανταπόρου - Με-
γαλάκκου «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», 
για δύο θητείες, και εξακολου-
θούσε να είναι μέλος μέχρι τώρα.

Ο Γεώργος διακρίθηκε για τη 
σεμνότητά του, την μετριοπάθειά 
του, την εξαίρετη παιδεία του, το 
ήθος του, την τιμιότητά του και 
εν γένει την αγωγή του, όσο ελά-
χιστοι. Είχε σωστές γενικά θέσεις 
εφόλων των σύγχρονων κοινω-
νικών, οικονομικών και εθνικών 
θεμάτων. Το σπουδαιότερο χα-
ρακτηριστικό που διαπίστωσα 
εγώ, ήταν ότι υπήρξε πραγμα-

τικός «ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ», δεδομένου 
ότι σήμερα η Ελλάδα κατοικείται 
μεν από Έλληνες, αλλά από ελά-
χιστους πατριώτες πραγματι-
κούς. Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο 
Γεώργιος.

Υπήρξε άνθρωπος με έντονη 
προσωπικότητα, φιλόπονος, φι-
λομαθής, ευγενικός, εργατικός, 
και απόλυτα προσγειωμένος στο 
καθήκον ξεχώριζε ως άνθρωπος 
με υψηλές αρχές και πιστεύω, τα 
οποία υπηρέτησε ανυποχώρητα, 
ανιδιοτελώς, με αυταπάρνηση 
και με μεγάλη συνέπεια.

Ως άνθρωπος ήταν ευχά-
ριστος, καλοκάγαθος, με ψυχή 
μικρού παιδιού, καλοσυνάτος, 
πράος, αλλά αυστηρός όταν και 
όπου έπρεπε και αγαπητός στους 
φίλους του και σε όλους εκείνους 
που έτυχε να τον γνωρίσουν.

Είναι γεγονός ότι ένας θά-
νατος προκαλεί πάντα πόνο και 
λύπη, όμως, η αναχώρηση του 
Γεώργου άφησε ένα δυσαναπλή-
ρωτο κενό στη σύζυγό του, στα 
δύο τέκνα του και στον αδελφό 
του Μάκη, καθώς και στους λοι-
πούς συγγενείς του, στους συγ-
χωριανούς του, στους φίλους 
του και στους συναδέλφους του, 
και γενικά σε όλους όσους είχαν 
την τύχη να τον γνωρίσουν από 
κοντά.

Εγώ ευτύχησα να γνωρίσω 
τον Γεώργο από πολύ κοντά όχι 
μόνο σαν συγχωριανό, αλλά και 
ως συμφοιτητή, συνάδελφο και 
φίλο, και έτσι μου δόθηκε η δυ-
νατότητα να εκτιμήσω τα προσό-
ντα του, και τον ΑΝΘΡΩΠΟ, και 
για μένα ο Γεώργος ζεί και θα ζεί 
στην ψυχή μου για πάντα πράος, 
ωραίος και δυνατός.

Γεώργο, ευχόμεθα όπως ο 
υπέρτατος δικαιοδότης Θεός 
χαρίσει σε σένα τον ταπεινό 
αγωνιστή της ανθρώπινης δικαι-
οσύνης τον στέφανο του καλού 
αγωνιστή, την παρηγοριά δε 
στην τόσο σκληρά πληγείσα οι-
κογένειά σου, πολυαγαπημένους 
σύζυγο και τέκνα σου, που με 
τόση στοργή, υπομονή, καρτερι-
κότητα και απέραντη αγάπη σου 
συμπαραστάθηκαν στην ζωή και 
στην ασθένειά σου τα τελευταία 
χρόνια.

Δημήτριος Ν. Καραμέτος
Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Δ. Δ.

Γεώργιος Κ. Βουρλιάς 

Ευχαριστήριο 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ενορίας Σαρανταπόρου, εκ-

φράζει τας ευχαριστίας του, στον Γιατρό χωριανό μας κ. Άγγελο 
Ηλ. Λιάπη, ο οποίος προσέφερε 3.000 (τρείς χιλιάδες) ευρώ, 
για την Αγιογράφηση της εικόνος του Παντοκράτορος στην 
εκκλησία της Θεοτόκου ενορίας μας. 

Εμείς να του ευχηθούμε η Παναγία να είναι πάντα προστά-
της του, στον ίδιο και στην οικογένειάν του.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   -   Τα Μέλη

Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 
Αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου 

Στις 11/12/2011 έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέ-
σμου μας και η οποία ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Στη δι-

άρκεια της Συνέλευσης έγινε ο απολογισμός του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου και συζητήθηκαν διάφορα προ-
βλήματα του χωριού. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διοι-
κητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ. Σ. και στη συνέχεια 
διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ. Σ. Τα μέλη 
του νέου Δ. Σ. παρουσιάσαμε στην πρώτη σελίδα της εφημερί-
δας μας. 

Κοπή Πίτας του Συνδέσμου 
Αποδήμων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου 

Την Κυριακή 5/2/2012 έγινε η κοπή της πίτας του Συνδέσμου 
Αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου, στην κοσμική 
ταβέρνα «Οι Φίλοι» στην περιοχή Ζωγράφου, των Αθηνών. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί χωριανοί και υπήρχε ζω-
ντανή δημοτική μουσική. Το πλέον ευχάριστο και ελπιδοφόρο 
είναι ότι συμμετείχαν πολλοί νέοι. 

Ανακοίνωση Συνδέσμου Αποδήμων 
Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου 

Ο κ. Νίκος Β. Γεωργίου που κατάγεται από τη Μαυρομμά-
τα και μένει μόνιμα στην Αμερική, αποφάσισε να προ-

σφέρει 1.000 ευρώ στο μαθητή που αρίστευσε στις Πανελ-
λαδικές Εισαγωγικές εξετάσεις. Το ποσό θα δοθεί στη μνήμη 
του παπα-Γιώργη Δήμου. Όσα παιδιά ενδιαφέρονται να επι-
κοινωνήσουν με τα μέλη του Δ. Σ. του Συνδέσμου. 

Στις θέσεις «Κρανούλες», & «Λογγές» 
[μερικές μέρες (25.10.03) μετά την 
ασφαλτόστρωσή του (13.10.03)] και 

πρόσφατα (από το 2006) στη θέση «Γούρνες», 
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας 
το οδόστρωμα έχει σοβαρότατο πρόβλημα. 
Το γιατί έχει γραφεί εδώ αμέτρητες φορές 
και είναι γνωστό σε όλους. Το ζήτημα τώρα 
είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές στα ση-
μεία αυτά γιατί και στα 3 σημεία υπάρχει σο-
βαρότατος κίνδυνος ατυχήματος. 

Στις «Κρανούλες» θέλει ασφαλτόστρωση 
η έτοιμη λίγων μέτρων παράκαμψη. Στις «Λογ-
γές» θέλει τοιχίο από κάτω για να αποκαταστα-
θεί η δεύτερη λωρίδα. Στις «Γούρνες» θέλει 
εσωτερικά αποστραγγιστικές σωλήνες να φύ-
γουν έξω τα υπόγεια νερά. 

Το φθινόπωρο στις 4.10.11 διαβάσαμε στις 
εφημερίδες Δ. Τ. ότι εγκρίθηκε (έγινε η δημο-
πρασία από την οικονομική επιτροπή της Πε-

ριφέρειας Θεσσαλίας), το αποτέλεσμα του δια-
γωνισμού για το έργο: «Βελτίωση, Συντήρηση 
και Αποκατάσταση Ορεινού Οδικού Δικτύου 
Π. Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού δημοπρά-
τησης 1.100.000 €, με 53% έκπτωση και τελι-
κό ποσό 559.235 €. Στις 16.2.12 διαβάσαμε Δ. 
Τ. πώς στη Νομαρχία Καρδίτσας παρουσία του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού 
υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης για την 
κατασκευή του έργου το οποίο ανέλαβε η εται-
ρεία «Χατζηγάκης Τεχνική Α. Ε.». Μεταξύ των 5 
δρόμων του νομού μας (που θα αποκαταστα-
θούν οι ζημιές τους μ’ αυτά τα χρήματα) 2ος στη 
λίστα είναι η «Οδός προς Ραχούλα – Αμάραντο 

– Νεράϊδα» στον οποίο θα γίνουν: τεχνικά έργα 
(τοίχοι αντιστήριξης, τάφροι για την απορροή 
υδάτων κ.λ.π.), οδοστρωσία σε ορισμένα τμή-
ματα και ασφαλτοστρώσεις.

Κατόπιν αυτών ελπίζουμε μέχρι το καλο-
καίρι να επισκευαστούν τα προαναφερόμενα 3 
αυτά σημεία που χρόνια τώρα ζητάμε. 

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

Αναβλήθηκε πάλι το δικαστήριο 
για το Πλατανόρεμα 

Αναβλήθηκε πάλι δυστυχώς το δικαστήριο για το νερό στο 
Πλατανόρεμα. Η εξ’ αναβολής (από 14.12.2010) δίκη, που 
είχε οριστεί να εκδικαστεί στις 14.2.2012, τελικά αναβλήθηκε 
και πάλι λόγω απεργίας των δικηγόρων. Η επόμενη δικάσιμος 
ορίστηκε για τις 14.5.2013, 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 δικαστικός αγώνας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να 
δικαιωθούμε.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 83 τ. μ., σε 4 στρέμματα οικόπεδο, 
υπερυψωμένη, με 2 θέσεις πάρκινγκ και αποθηκευτικούς χώ-
ρους 100 τ. μ., με τζάκι, καλοριφέρ και πορτοπαράθυρα P.V.C., 
και μπάρμεκιου πάνω στην 45 τ. μ. βεράντα. 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:  
697 8895889, ΘΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ
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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 ΕΣΠΑ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΔΙΑφΗΜΙΣΕΙΣ 
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την καταχώρηση 
όλων των διαφημίσεων. Ζητούμε την κατανόηση των επαγγελματιών συγχω-
ριανών μας. Οι διαφημίσεις τους θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔημητριοΣ  
ΓιΑΝΝουΣΑΣ.
τηλΕφωΝο: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

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

469 04 003010 33
Είναι  Λογαριασμός  όψεως, στην  Αγροτική  Τράπεζα  Ελλάδος  
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  δίδεται  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)

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημο-

σίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέ-
χρι 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

Η Ιστοσελίδα μας  
www.neraida-dolopwn.com 

Ενημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς 
μας ότι στην ιστοσελίδα του χωριού μας “www.
neraida-dolopwn.com” πρόσφατα το χειμώνα 
αναρτήθηκαν τα εξής: 

● Αναρτήθηκε ο «καιρός» που επικρατεί αυτή 
τη στιγμή στο χωριό μας, την Νεράϊδα, με 7ήμε-
ρη πρόβλεψη κ.λ.π. από το site “Freemeteo”. 
Θα το βρείτε στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ». 

● Αναρτήθηκαν ωραία «Ηχητικά Ντοκου-
μέντα», που περιλαμβάνουν παραδοσιακά τρα-
γούδια, που παίζουν χωριανοί μας οργανοπαίχτες και τραγουδάμε 
όλοι εμείς, σε γλέντι την δεκαετία του ’70, σε καφενείο της Νεράϊ-
δας. Θα τα βρείτε στη σελίδα «ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» κάτω χαμηλά μετά 
τις σκηνές από την καθημερινή ζωή.

● Στη σελίδα «ΑΡΧΙΚΗ» τοποθετήθηκαν δυο εικονίδια που 
παραπέμπουν αντιστοίχως στον «καιρό» και στο “facebook”. 

● Αναρτήθηκε όπως κάθε τρίμηνο, το νέο 118 τεύχος της εφη-
μερίδας μας στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ». Με το τεύχος αυτό συ-
μπληρώθηκαν ήδη 16 τεύχη (256 σελίδες ύλη!) που είναι αναρτη-
μένα στην ιστοσελίδα μας. Το λέμε γιατί σε μερικά τεύχη υπάρχουν 
σημαντικά κείμενα που διαβάζονται πάντα, όπως στο τεύχος 110 ο 
Εκλογικός Κατάλογος του 1865, στο τεύχος 115 τα ονοματεπώνυμα 
του χωριού μας στα 1454, κ. ά. 

● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας στις 20.3.12 ξεπέρασαν 
τους 13.000!

Καλό «σερφάρισμα»! 

Εφημερίδες στην οδό Γερανίου 7 
Όποιος αναγνώστης μας, που κατοικεί στην Αθήνα, δεν λά-

βει για οποιονδήποτε λόγο εφημερίδα μπορεί να την προμη-
θευτεί από το τυπογραφείο μας που βρίσκεται στο κέντρο της 
Αθήνας, στην οδό Γερανίου 7. Να μπεί στη στοά και να την ζη-
τήσει από τον καφεντζή κ. Γιώργο, στο καφενείο του οποίου 
αφήνουμε γι’ αυτό το λόγο πολλές εφημερίδες κάθε φορά. 

Ανακοινώσεις 
Προέδρου  

Τ.Κ. Νεράϊδας 

Παρακαλούνται οι κά-
τοικοι της Τοπικής Κοινό-
τητας Νεράϊδας όπως: 

● Να προσέχουμε πως 
πετάμε τα σκουπίδια 
μας. Τα πληρώνουμε με 
το κιλό και δεν πρέπει να 
ρίχνουμε στους κάδους 
μπάζα. Επίσης συσκευά-
ζουμε καλά τα σκουπίδια 
(δένουμε την πλαστική 
σακκούλα) και μετά την 
πετάμε με προσοχή και 
πάντα μέσα στον κάδο. 

● Δεν πετάμε ποτέ και 
τίποτα στα ρέματα του 
χωριού. Οτιδήποτε έχου-
με για πέταμα τα βγά-
ζουμε στο δρόμο για να 
τα πάρουν. 

● Να διατηρούμε κα-
θαρό το Νεκροταφείο. 
Δεν πετάμε τα άδεια 
πλαστικά μπουκάλια από 
λάδι στο χώρο αλλά μέσα 
στο βαρέλι για να καούν. 
Στις εκταφές να αφή-
νουμε το χώρο όπως τον 
βρήκαμε χωρία σκουπί-
δια. 

● Να προσέχουμε τα 
φρεάτια των ομβρίων. 
Να διατηρούμε τις σκά-
ρες καθαρές ώστε να πέ-
φτουν μέσα τα νερά. 

● Στις μετακινήσεις 
μας για Καρδίτσα να 
προτιμάμε το λεωφο-
ρείο του ΚΤΕΛ. Αν θέ-
λουμε να διατηρηθούν 
τα δρομολόγια πρέπει 
να ανεβαινοκατεβαίνου-
με στην Καρδίτσα με το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ και 
μόνο μ’ αυτό! 

Τα παραπάνω αφο-
ρούν όλους τους οικι-
σμούς μας. 

Σας εύχομαι  
Καλό Πάσχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 

Η Γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Παρά την αισιοδοξία που όλοι νοιώσαμε με τα σχετικά δημο-
σιεύματα των αρχών Σεπτεμβρίου 2011, για την γέφυρα του 

δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι, δυστυχώς αυτή ακόμα δεν στή-
θηκε. Πότε επιτέλους θα στηθεί; Την χρειαζόμαστε να περνάμε, 
απαιτούμε πρόσβαση!

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

Η θητεία του αγαπητού μας Ιατρού Αντώνη 
Τσιμπιδάκη, έληξε με το τέλος του χρόνου 

και ενώ ζήτησε 3 μήνες παράταση, δεν υπήρχαν 
λένε χρήματα κι έτσι αναγκαστικά έφυγε. 
Προσωρινά εξυπηρετούμαστε (υποτυπωδώς 

– κάθε 2η Δευτέρα) από τον Ιατρό της Καστα-
νιάς. Απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας 
όλων των επιπέδων να φροντίσουν ώστε να επανδρω-
θεί επειγόντως, το ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας!

13.000 επισκέψεις στην Ιστοσελίδα μας 
Τρία χρόνια ιστοσελίδα, 13.000 επισκέψεις! Είναι λίγες ή πολλές; 

Εμείς θεωρούμε πως για τα δεδομένα του χωριού μας είναι πάρα πολ-
λές. Από τις 24 Μαρτίου 2009 λοιπόν που λειτουργεί στο διαδίκτυο 
(internet), η ιστοσελίδα του χωριού μας στη διεύθυνση www.neraida-
dolopwn.com, μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2012 (3 χρόνια), οι επισκέπτες 
μας ξεπέρασαν τις 13.000. Συγκεκριμένα στις 20.3.2012 ο αριθμός 
επισκεπτών ήταν ακριβώς 13.007. Έχουμε δεκάδες επισκέψεις κάθε 
μέρα, εκατοντάδες κάθε μήνα, χιλιάδες κάθε χρόνο. Ήδη αν γράψετε 
Νεράϊδα στο Google θα σας βγάλει πρώτο στη λίστα το χωριό μας. 
Διαβάζοντας την εφημερίδα μέσα από την ιστοσελίδα μας θα δείτε 
όλες τις φωτογραφίες έγχρωμες! 

Προς ανώνυμες εταιρείες κινητών 
COSMOTE, WIND, VODAFONE

Γιατί (ενώ έχουμε πάνω απ’ τα κεφάλια μας τις τεράστιας ισχύος 
κεραίες σας και βομβαρδιζόμαστε νυχθημερόν από την ανθυ-

γιεινή ακτινοβολία τους) δεν είχαμε σήμα στα κινητά μας τηλέ-
φωνα τις δύσκολες μέρες από 21.12.2011 έως 24.12.2011 και από 
6.2.2012 έως 22.2.2012; Το «σήμα καμπάνα» είναι μόνο για τον 
καλό καιρό; Μα ακριβώς τότε που κόβονται τα σταθερά τηλέφω-
να από το χιόνι σας χρειαζόμαστε!

Προς ανώνυμη εταιρεία  ηλεκτροδότησης ΔΕΗ 

Κατ’ αρχήν χίλια μπράβο και θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας 
για την τόσο γρήγορη επισκευή του δικτύου από τους ήρωες 
τεχνικούς με την προσωπική επίβλεψη του ίδιου του κ. Δ/ντού 

της ΔΕΗ Καρδίτσας. Όμως, γιατί ενώ το δίκτυο είναι καινούργιο και 
έρχεται ολόστρατα, στον κεντρικό δρόμο, έχουμε δυστυχώς διακοπή 
ρεύματος σχεδόν με κάθε χιονόπτωση; Όπως πέρυσι αλλά και φέτος, 
από 21.12.2011 έως 24.12.2011 που δεν είχαμε ακραία φαινόμενα 
όπως τώρα; Είναι η γραμμή κατασκευασμένη και συντηρημένη όπως 
αρμόζει για ορεινή περιοχή; Είναι τα μηχανήματά σας (μετασχηματι-
στές, ασφάλειες, πυκνωτές κ.λ.π.) αυτά που ενδείκνυνται για ορεινές 
περιοχές; Για να είναι αυτά σωστά δεν πληρώνουμε τους φουσκωμέ-
νους με χαράτσια λογαριασμούς σας;

Να αναστηλωθεί το Μέγα Γεφύρι! 
Παρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 

να ενταχθούν έργα αναστήλωσης μνημείων στο ΕΣΠΑ. Επιτακτι-
κό αίτημα όλων των κατοίκων της περιοχής μας είναι να ενταχθεί 
για αναστήλωση και το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Μελέτη ήδη υπάρ-
χει. Ζητάμε οι αρμόδιοι να το προχωρήσουν. 

Λόγω πληθώρας ύλης…
Λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσαν σε αυτό το τεύ-
χος και θα δημοσιευθούν στο επόμενο τα παρακά-
τω κείμενα με τους εξής τίτλους: 
● Ποιοί κατοικούσαν στη Μπέσια το 1454 κι άλλα 
ιστορικά για το θρυλικό αυτό χωριό.
● Ιστορικά στοιχεία Μοναστηριού μας Σπινάσας 
(Νεράϊδας) συνέχεια. 

● Συμβολαιογραφική πράξη χωριανών μας το 1834.
● Ονόματα 28 χωριανών μας αφιερωτών στην Μονή 
Δουσίκου Τρικάλων το 1530 μ. Χ. 
● Ο Μέγδοβας απ’ τη Νευρόπολη ως τα Κρεμαστά.
● Ονόματα και στοιχεία χωριανών μας μεταναστών 
στην Αμερική μεταξύ 1900 έως 1921. 
● Πώς μας πήρε ο τσιφλικάς Τσάπαλος την περιοχή 
«Ξερολάγκαδο». 


