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Μέσα Σεπτεμβρίου άρχισαν επι-
τέλους οι εργασίες στα προ-
βληματικά σημεία της επαρχια-

κής οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας για την 
αποκατάστασή τους και συνεχίζονται. Ο 
εργολάβος έφερε υλικά & μηχανήματα 
την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και 
από τη Δευτέρα 15.9.14 άρχισε τις εργα-
σίες. Ξεκίνησε σκάβοντας για το τοιχίο 
στις Κωσταντέϊκες (σημείο 4 
του χάρτη), συνέχισε ταυτο-
χρόνως με τη θέση «Γούρνες» 
(σημείο 7 του χάρτη) και με 
το ρέμα πρίν το Ματζαρά-
κι… αίτημα όλων είναι οι σε 
όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι 
να ελέγχουν ώστε οι εργασί-
ες να γίνουν σωστά και να 
επισκευαστούν όλα, και τα 
9 προβληματικά σημεία του 
τμήματος.
Περισσότερα στη σελ. 4. 

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Το νερό νεράκι είπαμε φέτος το καλοκαίρι στο χωριό μας τη Νεράϊδα. 
Όλος ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Τεράστιες ευθύνες έχει η απερχό-
μενη διοίκηση της Κοινότητάς μας που δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα το 
οποίο εμφανίστηκε από πέρυσι το φθινόπωρο. Απαίτηση όλων μας είναι 
να λυθεί το πρόβλημα επειγόντως τώρα, πρίν αρχίσει ο χειμώνας, μέσα 
στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η λύση είναι να έρχεται όλο το νερό 
από όλες τις υδρομαστεύσεις στο υδραγωγείο. Επισκευάστε τους παντού 
σπασμένους αγωγούς και φτιάξτε νέο αγωγό από Πλατανόρεμα δίπλα στο 
ρείθρο. Αυτά να γίνουν τώρα, επειγόντως!

Περισσότερα στη σελίδα 6

Χωρίς νερό η Νεράϊδα 
το καλοκαίρι 

Να λυθεί το πρόβλημα τώρα! 

Άρχισε η αποκατάσταση 
των ζημιών μεταξύ  
Σαρανταπόρου  
& Νεράϊδας

Επίσκεψη του βουλευτή Καρδίτσας 
κ. Σπ. Ταλιαδούρου στο χωριό μας

Το χωριό μας επισκέφθηκε ο βουλευτής του νομού  
μας Καρδίτσας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος την Τετάρτη  
27.8.14, όπου έγινε συζήτηση για όλα τα ζητήματα του 
χωριού μας, ιδίως για τους δρόμους (που πρότεινε να  
γίνει πάλι συνάντηση στη Νομαρχία).
     Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Δημοτικών εκλογών παραλειπόμενα…

Με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Πρωτο-
δικείο Καρδίτσας (και ενώ η εφημερίδα μας είχε ήδη εκδοθεί) 

υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε αυτά που γράφαμε στο προηγούμενο 
φύλλο, οι εξής: 
● Στο 3μελές Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας, δεύτερος Τ. Σύμβουλος θα 
είναι πλέον αντί του Φώτη Μονάντερου (Βαρελά) ο Μπάμπης Ζήσης 
(Αλεξάκου). Επαναλαμβάνουμε λοιπόν προς ενημέρωση όλων πως 
στο Τ. Σ. Νεράϊδας θα είναι Πρόεδρος ο πρώην Τ. Σύμβουλος Λάμπρος 
Γάκης (Αλεξάκου), Σύμβουλος ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Λιάπης 
(Παπαλού) και δεύτερος Σύμβουλος ο Μπάμπης Ζήσης (Αλεξάκου). 
Συνέχεια στη σελίδα 13. 

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας εύχονται στους απανταχού 
Νεραϊδιώτες και φίλους του χωριού και του Συλλόγου μας 

Καλό Χειμώνα 

Ε. Ο. Καρδίτσας  
– Αγρινίου 

Η Περιφέρεια Θεσσαλί-
ας να προτείνει το έργο 

για χρηματοδότηση

Nα ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ. 
2014-2020 (Τομεακό 

Υπουργείου Υποδομών) 
δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2, το τε-
λευταίο ένα και μοναδικό 
εναπομείναν τμήμα Νεράϊ-
δα – Μαυρομμάτα, της Ε. Ο. 
Καρδίτσας - Αγρινίου, ιδίως 
το κομμάτι από Νεράϊδα 
έως ποταμό Μέγδοβα και 
μαζί η Γέφυρα Μέγδοβα, 
που οι Μελέτες του τελεί-
ωσαν, το έργο είναι ωρι-
μότατο και η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας ως τώρα δεν το 
πρότεινε, ως όφειλε. Αυτό 
τον καιρό άρχισαν να προ-
τείνονται τα έργα που θα 
γίνουν ως το 2020. Όλοι 
οι παραμεγδόβιοι κάτοι-
κοι των χωριών της νότιας 
Καρδίτσας και της βόρειας 
Ευρυτανίας (κι όχι μόνο) 
απαιτούν να ενταχθεί επι-
τέλους το έργο! Άπαντες 
οι εκλεγμένοι να πάρουν 
δημόσια και καθαρή θέση 
για το ζήτημα πράγμα που 
δυστυχώς προεκλογικά 
δεν έπραξαν!
Περισσότερα στη σελ. 5.

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

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα…
Τι γίνεται με τα ημιτελή οδικά τμήματα;

Αίτημα όλων μας είναι να πέσει άσφαλτος στο 
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα και να χρηματοδο-
τηθεί το τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση 

Νεράϊδας. Μόνον έτσι θα ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος 
του ο σημαντικότατος οδικός άξονας Καρπενησίου – Λί-
μνης Πλαστήρα. Από την εφημερίδα μας ζητήθηκε έγ-
γραφη ενημέρωση από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας 
για τα έργα αυτά. 
Περισσότερα στη σελ. 4.

Το Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το ετήσιο 
Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου, την Κυ-

ριακή 17 Αυγούστου 2014 (την πρώτη Κυριακή μετά 
το Δεκαπενταύγουστο), στους Αγίους Αποστόλους 
του Μεγαλάκκου Νεράϊδας.
Περισσότερα στη σελ. 4.

Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος Χο-
ρός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 

Νεράϊδας, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014, το 
βράδυ στην κεντρική πλατεία του χωριού μας. 
Περισσότερα στη σελ. 9.

Ο Χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος Χο-
ρός του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου 

& Μεγαλάκκου, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2014, το 
βράδυ στην πλατεία του Σαρανταπόρου Νεράϊδας.

Συνάντηση – συζήτηση στην Κοινότητά μας 
για τις ανεμογεννήτριες

Συνάντηση τοπικών Συλλόγων για δημιουργία ισχυ-
ρού κοινωνικού δικτύου προστασίας του περιβάλ-

λοντος, με αφετηρία τα Άγραφα, έγινε φέτος το καλο-
καίρι στο χωριό μας με μεγάλη επιτυχία. Εκπρόσωποι 
των Συλλόγων Αμαράντου, Ραχούλας, Μολόχας, Σαρα-
νταπόρου, Νεράϊδας και του Ορειβατικού Συλλόγου 
Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), συναντήθηκαν την Τετάρτη 20.8.14 
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Σαρανταπό-
ρου Νεράϊδας και συζήτησαν για τις επιπτώσεις από 
την ενδεχόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις 
κορυφογραμμές των βουνών της περιοχής. 
Περισσότερα στη σελίδα 7.
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Νέο Δ. Σ. Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου Νεράϊδας

Από τις επαναληπτικές αρχαιρεσίες που έγιναν στις 20.8.14, 
σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, καθώς οι πρώτες 

της 16.8.14 ήταν άκαρπες, για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξε-
λέγησαν οι παρακάτω:

Τα κτι κά Μέ λη Διοι κητι κού Συμβουλίου:
Πρόεδρος:  Θάνος Βασί λειος  του Γεω.

Αν τι πρόεδρος:  Αυγέρη –  Θέου Περσεφόνη του Δημ.
Γεν.  Γραμματέας:  Δήμος Γιάν νης του Δημ.

Ταμίας :  Θάνου Χρύσα του Ευαγ γ.
Μέλος:  Κουτσουμπάνης Βάϊος  του Στέλ . 

Ανα πληρ ωματι κά μέ λη:
Μητσάκης Σταύρος του Νικ .

Μακρή Μάρθα του Κων. 
Εξ ε λ εγκτι κή ε πιτρ οπή:

   Κουσάνας  Γεώργιος   του  Ηλία  
   Μπακόλα  Μαίρη  του  Κων. 

Επίσκεψη του νέου Δημάρχου Καρδίτσας  
κ. Φώτη Αλεξάκου στο χωριό μας

Τη Νεράϊδα επισκέφθηκε ο νεοεκλεγείς Δήμαρ-
χος του καλλικρατικού δήμου μας Καρδίτσας κ. 
Φώτης Αλεξάκος με συνεργάτες του το Σάββα-

το 30.8.14, όπου έγινε συζήτηση για όλα τα αρμοδιό-
τητας δήμου προβλήματα του χωριού μας.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας
Υπεύθυνος ο δήμος  - Οι κάτοικοι απαιτούν λύση

Πρόβλημα μεγάλο, πληγή για το χωριό μας είναι τα παρατημένα γε-
λάδια (από άλλο χωριό, άλλου Δήμου) που όλο το καλοκαίρι συνέ-

χισαν να έρχονται και να καταστρέφουν τους κήπους μας. Η κατάσταση 
αυτή δεν πάει άλλο πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Όπως γράψαμε 
(σύμφωνα με το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17) υπεύθυ-
νος για τη λύση του προβλήματος είναι ο Δήμος μας. Όλοι οι κάτοικοι 
απαιτούν η νέα δημοτική αρχή να δώσει λύση στην μάστιγα αυτή του 
τόπου μας. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες να συγκροτηθεί επιτροπή για 
σύλληψη αυτών και επιβολή προστίμων. Με μεθόδους που ήδη εφάρ-
μοσαν άλλοι Δήμοι. 
Περισσότερα στη σελίδα 6.

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

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος 
Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή
Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις απόψεις
του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, 
ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς  
δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα, τηλ./φάξ: 215.5402986
klonodesign@gmail.com

Προσφορά εισ μνήμήν  
Χρήστου Κάφάντάρή 

Οι αδελφοί Καφαντάρη του Κων/νου, 
Γεώργιος, ευαγγελία, ελένη και Πα-
ναγιώτα, προσέφεραν το ποσό των 200 
ευρώ (αριθ. απόδ. 003), για την ανακαίνη-
ση του ιερού ναού ταξιαρχών νεράϊ-
δας, εις μνήμην του αδελφού τους Χρή-
στου και των Γονέων τους Παρασκευής 
και Κωνσταντίνου Καφαντάρη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν νιΚου 
«νιΚολάΚή» Κάτσουλή 

ο λουκάς ντερέκας, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 007), για την 
ανακαίνηση του ιερού ναού ταξιαρχών 
νεράϊδας, εις μνήμην του νικολάου 
Κατσούλη του Δημητρίου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ευΧάριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την εφη-
μερίδα μας τον αγαπητό μας γαμπρό Βάϊο 
ελευθερίου (σύζυγο της Ρίτας Δήμου), 
που με ενέργειές του έγινε το καλοκαίρι η 
συντήρηση της κεντρικής πλατείας Νεράϊ-
δας καθώς και η συντήρηση – ελαιοχρωμα-
τισμός του Κοινοτικού Γραφείου Νεράϊδας.
σύλλογοι νεράϊδας

ευΧάριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την εφη-
μερίδα μας τον αγαπητό μας γαμπρό Δη-
μήτρη μαχά, σύζυγο της Χρυσάνθης Ν. 
Μητσάκη που προσέφερε πολλούς και κα-
λούς λαμπτήρες για τις ανάγκες φωτισμού 
των δρόμων του χωριού μας.
σύλλογοι νεράϊδας

ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την εφη-
μερίδα του χωριού μας τους αγαπητούς χω-
ριανούς μας Δημήτρη (τάκη) Θάνο και 
τον πατέρα του Περικλή Θάνο για την 
Δωρεάν μεταφορά των τραπεζοκαθι-
σμάτων που τοποθετήσαμε στον προαύλιο 
χώρο του Μοναστηριού μας, της Ι. Μ. Γεν-
νήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). 
εκκλησιαστικό συμβούλιο νεράϊδας.

Προσφορά στισ εΚΚλήσιεσ μάσ 
Ο λουκάς σπινάσας, προσέφερε το ποσό 
των 200 ευρώ, για τις ανάγκες των Ιερών 
Ναών μας, του άγίου Γεωργίου και του 
μοναστηριού Γεννήσεως Θεοτόκου, 
εις μνήμην Γονέων, αδελφών και συγ-
γενών του.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά.

Προσφορά  
Γιά το μονάστήρι μάσ

Ο Γεώργιος Ζήσης του Δημητρίου από 
το Μεγαλάκκο, προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού 
μας, της ιεράς μονής Γεννήσεως Θεο-
τόκου σπινάσας (νεράϊδας).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά εισ μνήμήν  
ΧριστοΔουλου Κουσάνά 

Η σύζυγος του αείμνηστου Χριστόδουλου 
Κουσάνα, Βασιλική και τα παιδιά του, 
προσέφεραν το ποσό των 350 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 009), για την ανακαίνηση του ιερού 
ναού ταξιαρχών νεράϊδας, εις μνήμην 
του συζύγου και πατέρα τους Χριστό-
δουλου Κουσάνα, αντί μνημοσύνου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν  
ΓεωρΓιου τρυφωνά μάρΓάριτή 

Ο Βαγγέλης Κ. μαργαρίτης, προσέφερε 
το ποσό των 20 ευρώ (αριθ. απόδ. 440), 
για την εφημερίδα μας «τα Χρονικά της 
νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην του Γε-
ωργίου τρύφωνα μαργαρίτη 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ευΧάριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την εφη-
μερίδα μας τον αγαπητό χωριανό μας ήλία 
μαλάμη, που με το 4Χ4 αγροτικό αυτοκί-
νητό του μετέφερε όλα τα τραπεζοκαθί-
σματα (δηλ. όλες τις καρέκλες και τα τρα-
πέζια) από την κάτω αίθουσα του Ιατρείου 
μας στην πλατεία για τον ετήσιο χορό του 
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού συλλόγου 
μας Νεράϊδας. Τα έφερε κάτω και τα ξανα-
πήγε επάνω κάνοντας πολλά δρομολόγια 
εντελώς αφιλοκερδώς. Επίσης ευχαριστού-
με θερμά και όλα τα παιδιά που βοήθησαν 
στο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Χίλια θερμά 
ευχαριστώ και μπράβο απ’ όλους μας.
Δ. σ. εξωραϊστικού & μορφωτικού 
συλλόγου νεράϊδας. 

ευΧάριστήριο
ο εξωραϊστικός & μορφωτικός σύλλο-
γος νεράϊδας καθώς και όλοι οι χωρια-
νοί μας θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά 
και μέσα από την εφημερίδα μας τα εγγόνια 
του λιάκου Καραμέτου, τον ήλία και τον 
φραγκίσκο, που και φέτος το καλοκαίρι με 
την παραδοσιακή δημοτική κομπανία τους 
έπαιξαν εντελώς αφιλοκερδώς το καλο-
καίρι πολλά βράδια στα καφενεία του χω-
ριού μας αλλά ιδίως που με δική τους πρω-
τοβουλία πήγαν και έπαιξαν στο εξωκλήσι 
σωτήρος την ημέρα του πανηγυριού. 
Πολλά ευχαριστώ απ’ όλους μας ευχόμενοι 
και του χρόνου να ξανακάνουν το ίδιο.

Προσφορά στισ εΚΚλήσιεσ μάσ 
Ο τρύφων μονάντερος προσέφερε το 
ποσό των 200 ευρώ, για τις ανάγκες των 
Ιερών Ναών μας, του άγίου Γεωργίου, 
του σωτήρος, του άη-λιά και του μονα-
στηριού Γεννήσεως Θεοτόκου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά.

Προσφορά  
Γιά το μονάστήρι μάσ

Ο νίκος μακρής από το Μεγαλάκκο, 
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ, για τις 
ανάγκες του Μοναστηριού μας, της ιεράς 
μονής Γεννήσεως Θεοτόκου σπινά-
σας (νεράϊδας).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την προσφορά. 

Πήρε ΠτυΧιο
Η ρεβέκκα Βούλγαρη, κόρη της Αγγελικής και του Λά-
μπρου Βούλγαρη (εγγονή της Βιργινίας και του αείμνηστου 
Γιώργου Βούλγαρη), πήρε τον Ιούνιο 2014, το πτυχίο της 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου άθη-
νών (Δασκάλα).
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. 

Πήρε ΠτυΧιο
Ο Δημήτρης μπέλλος, γιός της Ασήμως και του Λάμπρου 
Μπέλλου (εγγονός των αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη 
Μπέλλου), αποπερατώσας στις 31.5.2014 τις σπουδές του 
στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου άθηνών, με 
την ειδικότητα του ιατροδικαστή, ανέλαβε ήδη καθήκο-
ντα Αγροτικού Ιατρού στο χωριό Μενδενίτσα Φθιώτιδας. 
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. 

Πήρε ΠτυΧιο
Η Πασχάλη άθανασία κόρη του Βασίλη και της Αντιγό-
νης (εγγονή του Νίκου και της Αθανασίας Λυρίτση από το 
Μεγα-λάκκο) πήρε το πτυχίο της από το Παιδαγωγικό 
τμήμα Πάτρας.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. 

Πήρε ΠτυΧιο
Ο άναστάσης τσιτσιμπής, του Βασίλη και της Ελένης 
Χαλδούπη, εγγονός του Ηλία Τσιτσιμπή και της Μένης,, 
πήρε το πτυχίο της στρατιωτικής ιατρικής και ονομά-
στηκε ανθυπίατρος.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. 

Πήρε ΠτυΧιο
Η ελένη νάπα, του Κώστα και της Αλέκας Θάνου, εγγονή 
του Περικλή Θάνου και της Βάιας, καθώς και του Γιώργου 
Νάπα και της Ελένης, πήρε το πτυχίο της από το τμήμα εκ-
παιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία. 

Προσφορά στον συλλοΓο νεράϊΔάσ
Ο αγαπητός χωριανός μας νίκος Χαλάτσης του Κων/
νου, που είχε αναλάβει και φέτος τα φαγητά – ποτά για την 
διοργάνωση του χορού μας, προσέφερε στο Σύλλογό μας το 
ποσό των 300 ευρώ (αριθ. απόδ. 432), για το οποίο τον 
ευχαριστούμε θερμά, καθώς και για την ποιότητα των προ-
σφερομένων εδεσμάτων και την άψογη εξυπηρέτηση όλων.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νερά-
ϊδας.

Προσφορά εισ μνήμήν  
Κων/νου Δ. Κάράμετου 

Ο άνυφαντής Κωνσταντίνος του Χρήστου από Αμερική, 
προσέφερε το ποσό των 100 δολαρίων (αριθ. απόδ. 002), 
για την ανακαίνηση του ιερού ναού ταξιαρχών νεράϊ-
δας, εις μνήμην του γαμπρού του Κωνσταντίνου Καρα-
μέτου του Δημητρίου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν  
Κων/νου Δ. Κάράμετου 

ή άνυφαντή – σκρέκου ευθυμία, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 004), για την ανακαίνηση του 
ιερού ναού ταξιαρχών νεράϊδας, εις μνήμην του γα-
μπρού της Κωνσταντίνου Καραμέτου του Δημητρίου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν  
Κων/νου Δ. Κάράμετου 

Η οικογένεια Γεωργίου άνυφαντή, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 350), για την ανακαίνηση του 
ιερού ναού ταξιαρχών νεράϊδας, εις μνήμην του θεί-
ου τους Κωνσταντίνου Καραμέτου του Δημητρίου, αντί 
στεφάνου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εισ μνήμήν  
Κων/νου Δ. Κάράμετου 

Η μαριγούλα Καραμέτου – Κούκου (σύζυγος του αεί-
μνηστου Σωτήρη Κούκου) και οι κόρες της Βούλα και ελέ-
νη προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 435) 
για την εφημερίδα μας «τα Χρονικά της νεράϊδας Δο-
λόπων», εις μνήμην του αγαπημένου τους αδελφού και 
θείου Κων/νου Δ. Καραμέτου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Γεννήσεισ
● Η μαρία και ο άλέξανδρος Κου-
τής, γιός της Αποστολίας και του Βά-
ϊου Κουτή (εγγονός των αείμνηστων 
Ελένης και Βαγγέλη Κουτή), απέκτη-
σαν κοριτσάκι την Πέμπτη 27 Μαρ-
τίου 2014, στην Θεσσαλονίκη όπου και 
διαμένουν.
● Η ελισάβετ και ο άντώνης άυ-
γέρης, γιός της Ιωάννας και του Λά-
μπρου Αυγέρη (εγγονός των αείμνη-
στων Ελένης και Αντώνη Αυγέρη), 
απέκτησαν αγοράκι την Τρίτη 6 Μαΐ-
ου 2014, στην Αταλάντη. 
● Ο Γιάννης Γιούργας και η Βίκυ 
Πασχάλη, κόρη του Βασίλη και 
της Αντιγόνης (εγγονή του Νίκου 
και της Αθανασίας Λυρίτση από 
το Μεγα-λάκκο) απέκτησαν αγο-
ράκι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2014 
στη Λάρισα όπου και διαμένουν. 
● Η Καλλιόπη και ο Κώστας Κα-
τσούλης, γιός της Τασίας και του Νί-
κου Κατσούλη (εγγονός των αείμνη-
στων Αγαπούλας και Κώστα Κατσού-
λη) απέκτησαν αγοράκι το Σάββατο 
23 Αυγούστου 2014 στο Κορωπί Αττι-
κής όπου και διαμένουν.
● Η σοφία και ο Βάϊος σπανός, γιός 
της Ευαγγελής και του Κώστα Σπανού 
από το Σαραντάπορο της Τ. Κ. Νερά-
ϊδας, απέκτησαν αγοράκι (το πρώτο 
τους παιδί) το Σάββατο 23 Αυγούστου 
2014 στην Αθήνα όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒάΠτισεισ 
● Η σοφία και ο Γεώργιος Βούλγα-
ρης, γιός της Αγγελικής και του αεί-
μνηστου Δημητρίου Βούλγαρη (εγγο-
νός της Βιργινίας και του αείμνηστου 
Γεωργίου Βούλγαρη), βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους με το όνομα λυδία – 
μαρία, το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 
στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νέας Ζωής στο 
Περιστέρι όπου και διαμένουν.
● Η φωτεινή και ο Χρήστος λιά-
πης, γιός της Βιργινίας και του Ηλία 
Λιάπη, βάπτισαν το αγοράκι τους (το 
οποίο γεννήθηκε στις 23.9.13), με το 
όνομα ήλίας – Κωνσταντίνος την 
Κυριακή 27 Ιουλίου 2014 στο Μονα-
στήρι μας, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). 
● Η Γεωργία και ο Γιώργος Κα-
τσούλης, γιός της Σεβαστής και του 
παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη (εγγονός 
των αείμνηστων Κων/νας και Δημη-
τρίου Κατσούλη), βάπτισαν το κορι-
τσάκι τους με το όνομα σεβαστή την 
Κυριακή 24 Αυγούστου 2014, στην 
Παναγία της Τήνου.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

Γάμοι 
● Ο Γεώργιος Γεροκώστας, γιος του 
Δημήτριου Γεροκώστα και της Βασιλι-
κής Λάμπρου από το Σαραντάπορο της 
Τ. Κοινότητας Νεράϊδας, και η ελευ-
θερία Καλιακάτσιου, παντρεύτηκαν 
το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014, στην Αθή-
να.  
● Η σοφία και ο Γεώργιος Βούλγα-
ρης, γιός της Αγγελικής και του αεί-
μνηστου Δημητρίου Βούλγαρη (εγγο-
νός της Βιργινίας και του αείμνηστου 
Γεωργίου Βούλγαρη), παντρεύτηκαν 
και με θρησκευτικό γάμο το Σάββατο 
14 Ιουνίου 2014 στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργί-
ου Νέας Ζωής στο Περιστέρι όπου και 
διαμένουν.
● Η άθηνά ευθυμιοπούλου, κόρη 
της Όλγας Παπαδάκη και εγγονή του 
Γεωργίου και Παρασκευής Παπαδά-
κη από το Σαραντάπορο της Τ. Κοι-

νότητας Νεράϊδας, και ο Θεόδωρος 
σκούρας, παντρεύτηκαν το Σάββατο 
21 Ιουνίου 2014, στην Αθήνα. 
● Ο Δημήτρης Πασχάλης γιος του 
Βασίλη και της Αντιγόνης (εγγονός 
του Νίκου και της Αθανασίας Λυρίτση 
από τον Μεγαλάκκο της Τ. Κοινότη-
τας Νεράϊδας) και η Χρύσα Παντε-
λάκη παντρεύτηκαν στις 5 Ιουλίου 
2014 στον Ι. Ν. Αγ. Τριάδας στην Ορε-
στιάδα Έβρου όπου και διαμένουν. 
● Η Έφη Καραγιώργου, κόρη του 
Βασίλη και της Γιάννας Χαλάτση – 
Καραγιώργου (εγγονή της Βασιλικής 
και του αείμνηστου Κώστα Χαλάτση), 
και ο Κώστας Κωστακάκης γιός της 
Σταυρούλας και του Δημήτρη Κωστα-
κάκη από το Καροπλέσι, παντρεύτη-
καν το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014, στον 
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.
● Η εύη στεφανίδη, κόρη του Μπά-
μπη και της συγχωρεμένης Μαρούλας 
Αυγέρη (εγγονή της Καλλιόπης και του 
Παύλου Αυγέρη), και ο Κώστας λι-
ναρδάκης από την Κρήτη, παντρεύ-
τηκαν την Παρασκευή 22 Αυγούστου 
2014, στην Κρήτη και θα διαμένουν 
στον Βύρωνα της Αθήνας. 
● Η φωτεινή Χαλάτση, κόρη της 
Ναυσικάς και του Νίκου Χαλάτση (εγ-
γονή των αείμνηστων Σοφίας και Κλε-
ομένη Χαλάτση & της Φωτεινής και 
του αείμνηστου Γιώργου Γιαννέλου), 
και ο μιχάλης Παπασταθόπουλος 
από την Καρδίτσα, παντρεύτηκαν το 
Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, στον Ι. 
Ν. Αγ. Γεωργίου, στην Καρδίτσα.
● Η άναστασία Γρόσου, κόρη του 
Χρήστου και της Στέλλας Σπανού 
– Γρόσου, (εγγονή των αείμνηστων 
Μαρίας και Ευαγγέλου Σπανού) και ο 
Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το 
Καματερό, παντρεύτηκαν την Κυριακή 
31 Αυγούστου 2014, στον Ι. Ν. Αγίου 
Τρύφωνα Καματερού Αττικής, όπου 
και διαμένουν.
● Ο Γεώργιος μονάντερος, γιός της 
Δέσποινας και του Φώτη Μονάντε-
ρου (που κατοικούν στη Λαμία), και η 
σωτηρία Γιαννακοπούλου από τη 
Στυλίδα, παντρεύτηκαν το Σάββατο 13 
Σεπτεμβρίου 2014, στον Ι. Ν. Αγ. Αθα-
νασίου Στυλίδας Φθιώτιδας.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θάνάτοι
● Πέθανε  ο  Κώστας  Καραμέτος 
«Κόκος», σύζυγος  της  Αγορής, (γυιός  
των  αείμνηστων  Ελένης  και  Δημη-
τρίου  Καραμέτου), και  πατέρας  του  
Νίκου  και  του  Δημήτρη, σε ηλικία  86  
ετών (γεννηθείς  το  1928), την Δευτέ-
ρα  21  Ιουλίου  2014, στην Καρδίτσα  
και  η  κηδεία  έγινε την επομένη στη  
Νεράϊδα.
● Πέθανε ο Γεώργιος Καραμέτος  
του  Νικολάου, σύζυγος  της  αείμνη-
στης  Γρηγορίας (το  τρίτο  από  τα  
οκτώ  παιδιά  του  αείμνηστου  Νικολά-
ου  Καραμέτου  και  αδελφός του Επίτι-
μου  Προέδρου Εφετών), σε  ηλικία  91  
ετών (γεννηθείς  το  1923), την  Τρίτη  
22  Ιουλίου  2014, στο  Βόλο  όπου  έγι-
νε  και  η  κηδεία  την  επομένη.  
 ● Πέθανε  ο  Χρήστος  Καφαντά-
ρης, σύζυγος  της  μακαρίτισσας  Πε-
ριστέρας (γυιός  των  αείμνηστων  Πα-
ρασκευής  και  Κώστα  Καφαντάρη) 
και αδελφός του  Βασίλη, του Γιώργου, 
της Βαγγελιώς, της  Παναγιώτας  και  
της  Ελένης, σε  ηλικία  75  ετών, την  
Τρίτη 22  Ιουλίου  2014, στην  Καρ-
δίτσα και η κηδεία έγινε την επομένη 
στη Νεράϊδα.
 ● Πέθανε ο Γεώργιος σπινάσας, 
σύζυγος της Μαργαρίτας, (γιός των 

αείμνηστων Φανής και Δημητρίου Σπι-
νάσα), σε ηλικία 61 ετών, την Τετάρτη 
30 Ιουλίου 2014, στο Βόλο όπου έγινε 
και η κηδεία την επομένη.
  ● Πέθανε ο νίκος λιάπης, σύζυ-
γος της Σοφίας (γιός των αείμνηστων 
Δήμητρας και Αθανασίου Λιάπη), και 
πατέρας της Δήμητρας και της Αθανα-
σίας, σε ηλικία 83 ετών, την Τετάρτη 
13 Αυγούστου 2014  στο Καινούργιο 
Φθιώτιδας (εκεί είχε εξοχικό) ενώ δι-
έμενε στην Αθήνα όπου έγινε  και η 
κηδεία το Σάββατο στο  Νεκροταφείο 
Ζωγράφου.   
    Θερμά  Συλλυπητήρια.

επιτυχίες 
● Η ματίνα μητσάκη, κόρη της Βέ-
τας και του Σταύρου Μητσάκη (εγγονή 
της Μαρίας και του αείμνηστου Νίκου 
Μητσάκη) πέρασε στη Σχολή οργά-
νωσης και Διοίκησης επιχειρήσε-
ων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), στην άθή-
να.
● Ο στέφανος Βούλγαρης, γιός της 
Αγγελικής και του Λάμπρου Βούλγαρη 
(εγγονός της Βιργινίας και του αείμνη-
στου Γεωργίου Βούλγαρη), πέρασε στο 
τμήμα Πληροφορικής των τει Αθη-
νών, στην άθήνα.
● Ο Δημήτρης Χαλάτσης, γιός της 
Έφης και του Παναγιώτη (Τάκη) Χα-
λάτση (εγγονός των αείμνηστων Βα-
σούλας και Τάκη Χαλάτση), πέρασε 
στο Τμήμα Πληροφορικής και επι-
κοινωνιών του Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην 
άθήνα.
● Η άλεξάνδρα λυρίτση, κόρη της 
Μηλίτσας και του Νίκου Λυρίτση (εγ-
γονή της Αλεξάνδρας και του αείμνη-
στου Γιώργου Λυρίτση) πέρασε στη 
Σχολή Πληροφορικής, των τει Στε-
ρεάς, στη λαμία. 
● Ο Γεώργιος Κοντογιάννης, γιός 
της Πόπης και του Βαγγέλη Κοντο-
γιάννη (εγγονός του Γιώργου Κοντο-
γιάννη και του αείμνηστου Δημήτρη 
Πλατσιούρη), πέρασε στη Σχολή μη-
χανολόγων μηχανικών, των τει 
Στερεάς, στην Χαλκίδα. 
● Η άθηνά μαλάμη, κόρη της Άν-
νας και του Σωκράτη Μαλάμη (εγγονή 
της Αθηνούλας και του αείμνηστου 
Χριστόδουλου Μαλάμη), πέρασε στη 
Σχολή λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής, των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε-
δονίας, στις σέρρες.  (πήρε μεταγρα-
φή στην Αθήνα λόγω τριτέκνων). 
● Η ήλιάνα νασιάκου, κόρη του 
Θανάση και της Σοφίας Βούλγαρη – 
Νασιάκου, (εγγονή της Ελένης και 
του Μήτσου Βούλγαρη), πέρασε στην 
ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη 
Θεσσαλονίκη.
● Η Θεοδώρα τσιτσιμπή, κόρη του 
Βασίλη και της Ελένης Χαλδούπη, 
(εγγονή του Ηλία Τσιτσιμπή και της 
Μένης), πέρασε στην ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα 
Γιάννενα. 
● Ο άναστάσιος άποστολός, γιός 
του Χαράλαμπου (Χάρη) και της Ρίτας 
Πλατσιούρη – Αποστολού (εγγονός 
της Φώνης και του μακαρίτη Κώστα 
Πλατσιούρη καθώς και του μακαρι-
στού παπα-Τάσιου Αποστολού από 
τον Αμάραντο), πέρασε στην ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας στη λάρισα.
● Η Παναγιώτα Γιαννακοπούλου, 
κόρη του Γιάννη και της Ελένης Κού-
κου – Γιαννακοπούλου (εγγονή της 
Μαριγούλας και του αείμνηστου Σω-

τήρη Κούκου) πέρασε στη Σχολή φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων, στα Γιάννενα.
● Ο Χρήστος μπάρμπας, γιός του 
Δημήτρη και της Αγαθής Νάπα, (εγ-
γονός της Ελένης και του Γιώργου 
Νάπα), πέρασε στη νομική Σχολή 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, στην Κομοτηνή.
● Η ιφιγένεια Κουτσουμπάνη, 
κόρη της Αγορής και του Χρήστου 
Κουτσουμπάνη, πέρασε στη Γυμναστι-
κή Ακαδημία (Σχολή φυσικής άγω-
γής & Αθλητισμού), του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κο-
μοτηνή. 
● Η λαμπρινή λιάπη, κόρη της Χρυ-
σούλας και του Βασίλη Λιάπη, πέρασε 
στη Σχολή Γλώσσας, φιλολογίας & 
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, στην Κομοτηνή.
● Ο Περικλής νάπας, γιός της Αλέ-
κας και του Κώστα Νάπα (εγγονός της 
Βάϊας και του Περικλή Θάνου & της 
Ελένης και του Γιώργου Νάπα), πέρα-
σε στη Σχολή μηχανικών Πληρο-
φορικής Τ. Ε. των τει Στερεάς Ελλά-
δας, στη λαμία. 
● Η ιωάννα μπίλλα κόρη του Σω-
τήρη και της Λαμπρινής (εγγονή του 
Νίκου και της Αθανασίας Λυρίτση από 
το Μεγα-λάκκο) πέτυχε στο τμήμα 
Διοίκηση επιχειρήσεων στη λά-
ρισα.
● Ο εμμανουήλ Χρονάκης, γιός του 
Δημήτρη και της Βιργινίας Αυγέρη, 
(εγγονός της Καλλιόπης και του Παύ-
λου Αυγέρη), πέρασε στο τμήμα ήλε-
κτρολόγων Μηχανικών και μηχανι-
κών Υπολογιστών, Θεσ/νίκης.
● Ο άριστοτέλης Καράμπελας, γιός 
του Παναγιώτη και της Βιβής Τσιτσι-
μπή, (εγγονός της Λούλας και του Βα-
σίλη Τσιτσιμπή), πέρασε στο τμήμα 
ιστορίας, άρχαιολογίας και Δια-
χείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελο-
ποννήσου, στην Καλαμάτα.
● Ο Γιώργος Χαλιανδρός, γιός του 
Δημήτρη και της Μαρίας, (εγγονός 
της Ευμορφίας Χαλιανδρού - το γένος 
Θάνου), πέρασε στο τμήμα Διοίκηση 
οικονομίας και επικοινωνίας Πο-
λιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, 
των τει Στερεάς Ελλάδας, στην Άμ-
φισσα.
● Η Χρυσούλα Βούλγαρη, κόρη της 
Ευαγγελίας και του Κων/νου Βούλγα-
ρη, (εγγονή της Χρυσούλας και του 
συγχωρεμένου Βαγγέλη Κ. Βούλγα-
ρη), πέρασε στη σχολή Κοινωνικών 
λειτουργών του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, στην Κομο-
τηνή. 
● ο φίλιππος λιάπης, γιός της Μα-
ρίας και του Νίκου Λιάπη, (εγγονός 
της Ευφροσύνης και του Τάσου Λιά-
πη), πέρασε στην ελληνική άστυνο-
μία, στη Σχολή άστυφυλάκων. 
● Ο ευάγγελος λασπονίκος, γιός 
της Σοφίας και του Κώστα (εγγονός 
της Μαρίας Θάνου – Παυλέτση), πέ-
ρασε στη Σχολή άρχειονομίας, του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Κέρ-
κυρα. 
● Η Δήμητρα Δήμα, κόρη της Μή-
λης και του Χρήστου Δήμα (αδελφού 
της Σωσώς - συζύγου του Γιώργου Κ. 
Χαλάτση), πέρασε στη φιλοσοφική 
σχολή, του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, στην άθήνα. 
Θερμά συγχαρητήρια και καλές σπου-
δές στα παιδιά.

Σημείωση: Αν είναι και άλλα παιδιά 
ενημερώστε μας να τα γράψουμε στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 



Μέσα Σεπτεμβρίου άρ-
χισαν επιτέλους οι ερ-
γασίες στα προβλη-

ματικά σημεία της επαρχιακής 
οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας 
για την αποκατάστασή τους 
και συνεχίζονται. 

Ο εργολάβος έφερε υλικά 
& μηχανήματα την Παρασκευή 
12 Σεπτεμβρίου 2014 και από 
τη Δευτέρα 15.9.14 άρχισε τις 
εργασίες. Ξεκίνησε σκάβοντας 
για το τοιχίο στις Κωσταντέϊκες 
(σημείο 4 του χάρτη), συνέχισε 
ταυτοχρόνως με τη θέση «Γούρ-
νες» (σημείο 7 του χάρτη) και με 
το ρέμα πρίν το Ματζαράκι… 
αίτημα όλων είναι οι σε όλα τα 
επίπεδα εκλεγμένοι μας να ελέγ-
χουν ώστε οι εργασίες να γίνουν 
σωστά και να επισκευαστούν 
όλα, και τα 9 προβληματικά ση-
μεία του τμήματος.

Από την εφημερίδα μας ζη-
τήθηκε έγγραφη ενημέρωση 
από την Αντιπεριφέρεια Καρδί-
τσας για τα έργα αυτά. (κατά σύ-
μπτωση μόλις 2 μέρες πρίν φέρει 
μηχανήματα ο εργολάβος στην 
περιοχή των έργων). Τα ερωτή-
ματα τέθηκαν ως εξής:

1) Επαρχιακή οδός Καρδί-

τσα – Νεράϊδα: Στις 30.7.14 δια-
βάσαμε Δελτίο Τύπου στις εφη-
μερίδες για το έργο που άμεσα 
μας αφορά το: «Αποκατάσταση 
ζημιών του οδικού άξονα Ρα-
χούλα – Αμάραντος – Νεράϊδα 
– όρια Π. Ε. Καρδίτσας». Στο κεί-
μενο αναφερόταν πως ο Περιφε-
ρειάρχης κ. Αγοραστός ήδη υπέ-
γραψε τη σύμβαση του έργου 
και σύντομα θα αρχίσουν εργα-
σίες. Όμως είμαστε στον Σεπτέμ-
βριο και εργασίες ακόμα δεν άρ-
χισαν. Δεδομένου πως στα μέρη 
μας από τον Οκτώβριο αρχίζουν 
παγωνιές υπάρχουν φόβοι πως 
αν πέσουν τότε τα τσιμέντα θα 

τα χαλάσει ο πάγος. Οι χωριανοί 
μας ερωτούν πότε θα αρχίσουν 
τα έργα; Ερωτούν επίσης αν λή-
φθηκε υπόψιν από τις υπηρεσίες 
το δημοσίευμα της εφημερίδας 
μας με το χάρτη των επίμαχων 
σημείων μεταξύ Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου που οπωσδή-
ποτε πρέπει να γίνουν (βλ. ιστο-
σελίδα neraida-dolopwn.com / 
Εφημερίδα / Τεύχος 127 / σελίδα 
4). Απαντήστε μας σας παρακα-
λούμε πότε θα αρχίσουν εργα-
σίες και αν θα γίνουν όλα τα ση-
μεία που έχουν μεγάλες ζημιές; 

Νεράϊδα 16.9.14 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ο Βουλευτής και π. Υφυπουργός Παι-
δείας, κ. Σπύρος Ταλιαδούρος την 
Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο 

23 και 24 Αυγούστου επισκέφθηκε ορεινές 
Τοπικές Κοινότητες του νομού μας και συ-
γκεκριμένα τα χωριά Ραχούλα, Νεράϊδα, 
Σαραντάπορο, Μολόχα, Βαθύλακκο και Αη-
δονοχώρι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο κ. 
Ταλιαδούρος συναντήθηκε και συνομίλησε με 
τους Προέδρους και τους κατοίκους των Τ. Κ., 
που βρίσκονταν εκεί για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και επιβεβαίωσε το έντονο εν-
διαφέρον του για την επίλυση αυτών σε συνερ-
γασία πάντα με τους τοπικούς και περιφερεια-
κούς παράγοντες.

Ειδικότερα, στον κ. Ταλιαδούρο τέθηκε απ’ 
όλους το θέμα του ΕΝΦΙΑ ζητώντας τη μείωση 
του φόρου σε επίπεδα ανεκτά για τους φορο-
λογούμενους, στο πνεύμα της κοινωνικής και 
φορολογικής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, προβλήθηκε το θέμα της λειψυ-
δρίας, της έλλειψης νερού για την άρδευση των 
καλλιεργειών, αλλά και για τα νοικοκυριά των 
χωριών. Σχετικά με το θέμα αυτό ο Πρόεδρος 
της Τ. Κ. Νεράϊδας, κ. Γάκης Λάμπρος, ζήτησε 
την επαναλειτουργία της αντλίας στη θέση Χα-
λικόβρυση, για να βελτιωθεί το πρόβλημα της 
λειψυδρίας, που δυσχεραίνει τη ζωή των κατοί-
κων.

Στο Βαθύλακκο και στη Μολόχα προβλήθη-
κε επίσης η επιτακτική ανάγκη διάνοιξης δασι-
κών δρόμων και βελτίωσης της προσβασιμότη-
τας σε απομακρυσμένες περιοχές δημοτικών 
δασικών εκτάσεων, που χρήζουν παρακολού-
θησης από άποψης πρόληψης δασικών πυρκα-
γιών και άμεσης επέμβασης για την προστασία 
του περιβάλλοντος, αλλά και για την ασφάλεια 
των δημοτών.

Το θέμα του οδικού δικτύου και της διευκό-
λυνσης της προσβασιμότητας είναι ένα άλλο 
θέμα που απασχολεί τους κατοίκους ενόψει και 
της χειμερινής περιόδου ενώ η ένταξη του δρό-
μου Τριφύλλα - Νεράϊδα σε πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης για την ολοκλήρωση του προβλή-
θηκε ως αναγκαιότητα από τους κατοίκους της 
Νεράϊδας.

Ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊδας αναφέρθηκε 
επίσης και στο θέμα της διάθεσης πιστώσεων 
για τη συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού 
του οικισμού Σαραντάπορου Νεράϊδας ενώ 
από τους κατοίκους της Ραχούλας τέθηκε το 
θέμα της επαναλειτουργίας του Νηπιαγωγείου 
και του Δημοτικού Σχολείου του χωριού τους.

Ο κ. Ταλιαδούρος δεσμεύθηκε ότι σε συνερ-
γασία πάντα με τους τοπικούς φορείς θα κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε κεντρικό 
επίπεδο, σε συνεργασία πάντα με τους τοπι-
κούς φορείς για την ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων των κατοίκων του Νομού μας.

Εφημερίδες της Καρδίτσας: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 

Επισκέψεις Ταλιαδούρου  
σε ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Νομού

Άρχισε η αποκατάσταση των ζημιών μεταξύ  Σαρανταπόρου & Νεράϊδας

Η Γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα…
Τι γίνεται με τα ημιτελή οδικά τμήματα;

Αίτημα όλων μας είναι να πέσει άσφαλτος στο τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα και να χρηματοδοτηθεί το τμή-
μα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας. Μόνον 
έτσι θα ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος του ο σημα-

ντικότατος οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα. 
Από την εφημερίδα μας ζητήθηκε έγγραφη ενημέρωση από 
την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας για τα έργα αυτά. Τα ερωτήμα-
τα τέθηκαν ως εξής: 

Οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα: Από την τελευταία 
συνάντηση που έγινε πέρυσι τον Οκτώβριο 2013, στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης με τον κ. Χατζιδάκη (4.10.13), και μετά δεν 
έχουμε καμιά ενημέρωση. Βλέποντας άλλα έργα που είχε ο 
ίδιος εργολάβος να προχωρούν προς ολοκλήρωση (όπως π. χ. 
το Μολόχα – Σαραντάπορο κ.λ.π.) ερωτούμε γιατί στο Νερά-
ϊδα – Τριφύλλα δεν έχουμε ακόμα αντικατάσταση αναδόχου; 
Πότε θα γίνει αυτό; Τι απαιτείται για να γίνει; Ποιό το ακριβές 
ύψος του ποσού των χρημάτων που χρειάζονται για να ολο-
κληρωθεί το έργο αυτό; Γιατί δεν μπαίνει σε κάποιο άλλο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης δεδομένης της τεράστιας σημασίας 
του (Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα) αλλά και του επιπέδου που 
είχαν φτάσει οι εργασίες; Προτάθηκε να ενταχθεί σε άλλο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης; πότε και σε ποιό; 

3) Οδικό τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νερά-
ϊδας: Ποιό το ακριβές ύψος του ποσού των χρημάτων που 
χρειάζονται για να γίνει το (μήκους 7.080 μέτρων) εναπομεί-
ναν χωρίς άσφαλτο τμήμα του; Υπάρχει μελέτη για όλο το ενα-
πομείναν τμήμα του; Κάποιοι λένε πως από τη Γέφυρα Μπέλ-
λεϋ μέχρι τη διασταύρωση Νεράϊδας αυτά τα λίγα μέτρα (370 
μέτρα) δεν έχουν μελέτη, αληθεύει; Αν ναί τότε γιατί δεν έγινε 
ακόμα ή με ποιό τρόπο θα γίνει η υπολειπόμενη μελέτη των 
370 μέτρων; Μήπως πρέπει να γίνει έγγραφο αίτημα εκ μέ-
ρους μας; από το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Νεράϊδας; 
Σας ενημερώνουμε πως η βατότητα του τμήματος αυτού είναι 
οριακή, το χειμώνα δεν μπορεί σε πολλά σημεία του να κινηθεί 
Ι. Χ. αυτοκίνητο και είναι η πιο κοντινή διαδρομή μεταξύ Καρ-
πενησίου και Λίμνης Πλαστήρα. Να τονίσουμε πως στη μέση 
της διαδρομής υπάρχει το παλιό Μοναστήρι της Σπινάσας που 
πολλοί θέλουν να επισκέπτονται και δεν μπορούν. Έχει γίνει 
καμιά προσπάθεια από την Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση 
του τμήματος αυτού από κάποιο πρόγραμμα; Έχει προταθεί το 
έργο αυτό για ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης; 

Όταν μας απαντήσουν από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας 
θα ενημερωθούμε όλοι με εγκυρότητα. 

Νεράϊδα 15.9.14 

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι 
μας να βρούν λύση στο 

πρόβλημα με την τοποθέτηση 
– συναρμολόγηση της μεταλλι-
κής γέφυρας μπέλλεϋ που βρί-
σκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα 
τσιμεντένια βάθρα. Να βρεθούν 

τα ανταλλακτικά και να στηθεί! 
Πολλοί λένε να πάμε με προ-
σωπική εργασία και να τη φτιά-
ξουμε μόνοι μας, αυτοσχέδια με 
κορμούς δέντρων! Την χρειαζό-
μαστε να περνάμε, απαιτούμε 
πρόσβαση! Καταλαβαίνετε; 

Από την εφημερίδα μας ζη-
τήθηκε έγγραφη ενημέρωση 
από την Αντιπεριφέρεια Καρδί-

τσας για το έργο αυτό. Τα ερω-
τήματα τέθηκαν ως εξής:

5) Γέφυρα δρόμου Καρο-
πλεσίου – Νεράϊδας: Στην το-
ποθεσία «Ρογκάκια» κάτω από 
τον οικισμό Κουκέϊκα Καροπλε-
σίου, επί Καποδίστρια από τον 

τότε Δήμο Ιτάμου, κατασκευά-
στηκαν τα τσιμεντένια βάθρα 
και μεταφέρθηκε για να στηθεί 
εκεί μια γέφυρα Μπέλλεϋ από 
τον Άσπρο ποταμό της επαρχι-
ακής οδού Καρδίτσας – Καρο-
πλεσίου. Έκτοτε δεν προχώρη-
σε τίποτα. Απαντήστε μας σας 
παρακαλούμε το στήσιμο αυτής 
της σημαντικότατης για τα χω-

ριά μας γέφυρας είναι αρμοδι-
ότητα της Περιφέρειας ή του 
Δήμου Καρδίτσας; Αν είναι της 
Περιφέρειας τι ενέργειες έχουν 
γίνει μέχρι τώρα; Με ποιό τρόπο 
θα γίνει επιτέλο υς; 

Όταν μας απαντήσουν από 
την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας 
θα ενημερωθούμε όλοι με εγκυ-
ρότητα.  Νεράϊδα 14.9.14

 Η τοπική κοινωνία μας απαιτεί αυτά τα σημεία να επισκευαστούν 
σωστά και όλα γιατί αρκετά υποφέραμε δέκα (10) ολόκληρα χρόνια.

 Τα τσιμεντένια βάθρα περιμένουν ακόμα να στηθεί πάνω τους η γέφυρα.

Κλέαρχος Ν. Κατςούλης 
ςτρατιωτικός Ιατρός 

Μαιευτήρας – χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) 
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Ιασώ – Λητώ – Ρέα – Μητέρα 

Δ έ χ έ τ α Ι  Κ α τ ο π Ι Ν  ρ α Ν τ έ β ο ύ 

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

Κιν. : 694 4771555 Email: k_katsoulis@yahoo.com 

* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.
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Νέος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος 
και Φαναριοφερσάλων ο  

Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Άνθης

Νέος Μητροπολίτης 
Καρδίτσας εξελέγη στα 
τέλη Ιουνίου 2014 από 

την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος, στη θέση του 
κ. κ. Κυρίλλου ο κ. κ. Τιμόθεος. 
Η ενθρόνισή του έγινε στην 
πρωτεύουσα του νομού μας, 
το Σάββατο 19.7.14 με μεγά-
λες τιμές παρουσία του Αρχι-
επισκόπου κ. κ. Ιερωνύμου, 
πολλών ιεραρχών, των αρχών 
του νομού, του δήμου μας και 
του λαού της πόλης της Καρδί-
τσας.

Συνολικά 61 μητροπολίτες 
από τους 69 που ψήφισαν στην 
τελική εκλογή, έδωσαν την 
ψήφο τους στον κ. κ. Τιμόθεο, 
ενώ 5 ψήφους πήρε ο βοηθός 
επίσκοπος Ρεντίνης Σεραφείμ 
και 2 ψήφους ο αρχιμανδρίτης 
Ιερώνυμος Νικολόπουλος.

Η εφημερίδα της Καρδίτσας 
«Νέος Αγών» στις 26.6.14 έγρα-
ψε μεταξύ άλλων: 

Ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος 
Άνθης θα καθίσει στο θρόνο 
της Μητρόπολης Θεσσαλιώτι-
δος και Φαναριοφερσάλων μετά 
την ψηφοφορία που έγινε χθες 

στην έκτακτη συνεδρίαση της 
Ιεράς Συνόδου. O κατά κόσμον 
Νικόλαος Άνθης του Ιωάννου 
και της Σπυριδούλας γεννήθηκε 
στο Κοντόκαλι Κερκύρας το έτος 
1964. Από τον μακαριστό Μη-
τροπολίτη Κερκύρας και Παξών 
κυρό Τιμόθεο († 2002) εκάρη 
Μοναχός στην Ιερά Μονή Υπε-
ραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρι-
τίσσης Κερκύρας στις 8.5.1986, 
εχειροτονήθη Διάκονος στις 
12.7.1986 και Πρεσβύτερος στις 
15.8.1992 λαβών και το οφφί-
κιο του Αρχιμανδρίτου. Μετά 
τις εγκύκλιες σπουδές έλαβε: α) 
Πτυχίο της Λογιστικής 1985 β) 
Πτυχίο της Ανωτέρας Εκκλησια-
στικής Σχολής Αθηνών 1986 γ) 
Πτυχίο του Θεολογικού Τμήμα-
τος της Θεολογικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 1993 δ) 
Master Θεολογίας στον Τομέα 
Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας 
Δογμάτων και Συμβολικής 2003. 
Ομιλεί την Αγγλική Γλώσσα. Έχει 
υπηρετήσει ως Ιεροκήρυκας και 
Γραμματεύς της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Κερκύρας και Παξών 
και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Υπεραγίας Θεοτόκου Κασσω-
πίτρας Κερκύρας. Από το έτος 
1999 υπηρετεί στην Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος ως 
Γραμματεύς των: α) Συνοδικής 
Επιτροπής Κοινωνικής Προνοίας 
και Ευποιίας, από το έτος 1999, 
β) Συνοδικής Επιτροπής Τύπου, 
Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτί-
σεως, από το έτος 2008, γ) Ειδι-
κής Συνοδικής Επιτροπής Θείας 
και Πολιτικής Οικονομίας και Οι-
κολογίας, από το έτος 2006. Έχει 
μετάσχει ως μέλος σε διάφορες 
Εκκλησιαστικές και Κρατικές 
Επιτροπές καθώς επίσης και ως 
εκπρόσωπος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος σε αρκετές αποστολές.

Nα ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ. 2014-
2020 (Τομεακό Υπουργεί-
ου Υποδομών) δηλ. στο 

ΕΣΠΑ - 2, το τελευταίο ένα και 
μοναδικό εναπομείναν τμήμα 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της Ε. 
Ο. Καρδίτσας - Αγρινίου, ιδίως το 
κομμάτι από Νεράϊδα έως ποτα-
μό Μέγδοβα και μαζί η Γέφυρα 
Μέγδοβα, που οι Μελέτες του τε-
λείωσαν, το έργο είναι ωριμότατο 
και η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως 
τώρα δεν το πρότεινε, ως όφειλε. 
Αυτό τον καιρό άρχισαν να προ-
τείνονται τα έργα που θα γίνουν 
ως το 2020. Όλοι οι παραμεγδό-
βιοι κάτοικοι των χωριών της νό-
τιας Καρδίτσας και της βόρειας 
Ευρυτανίας (κι όχι μόνο) απαιτούν 
να ενταχθεί επιτέλους το έργο! 
Άπαντες οι εκλεγμένοι να πάρουν 
δημόσια και καθαρή θέση για το 
ζήτημα πράγμα που δυστυχώς 
προεκλογικά δεν έπραξαν!

Από την εφημερίδα μας ζητή-
θηκε έγγραφη ενημέρωση από 
την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας 
για τα έργα αυτά. Τα ερωτήματα 
τέθηκαν ως εξής:

4) Οδικό τμήμα Νεράϊδα – 
όρια νομού - Γέφυρα Μέγδοβα, 
της επαρχιακής οδού Καρδί-
τσας - Καρπενησίου (Αγρινίου): 
Στην εφημερίδα μας (βλ. ιστο-
σελίδα neraida-dolopwn.com / 
Εφημερίδα / Τεύχος 125 / σελίδα 
5), δημοσιεύτηκε το Πρακτικό του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσ-
σαλίας με ημερομηνία 30.08.2013 
στο οποίο το Συμβούλιο, Απο-
φασίζει Θετικά επί της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του έργου «Μελέτη επαρχιακής 
οδού Καρδίτσας - Καρπενησίου» 
σχετικά με τις αναμενόμενες επι-
πτώσεις στο περιβάλλον από την 
κατασκευή και τη λειτουργία του. 
Και Εγκρίνει ομόφωνα την από-
φαση. Δεδομένου ότι πέρασε ήδη 
ένας χρόνος από τότε και μεσο-
λάβησε και σχετική ερώτηση στη 
Βουλή για τη χρηματοδότηση του 

έργου αυτού, απαντήστε μας σας 
παρακαλούμε, έχουν πράγματι 
ολοκληρωθεί οι μελέτες του τμή-
ματος από Νεράϊδα μέχρι Γέφυρα 
Μέγδοβα που είναι αρμοδιότητα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας; Άν όχι 
πές τε μας τι ακριβώς συγκεκρι-
μένα δεν έχει γίνει ακόμα; Άν 
ναί τότε έχει προταθεί και πότε 
το έργο προς ένταξη στο Σ. Ε. Σ. 
2014-2020 (Τομεακό Υπουργείου 
Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; 
Για τη σημαντικότατη για την επι-

κοινωνία των χωριών μας Γέφυρα 
Μέγδοβα τι ενημέρωση υπάρχει; 
Θα κατασκευαστεί ανεξάρτητα 
από το υπόλοιπο έργο; Έχουν τε-
λειώσει οι μελέτες της Γέφυρας 
Μέγδοβα; Έχει προταθεί εκ μέ-
ρους σας να ενταχθεί σε κάποιο 
και ποιό πρόγραμμα η Γέφυρα για 
να κατασκευαστεί; 

Όταν μας απαντήσουν από 
την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας θα 
ενημερωθούμε όλοι με εγκυρό-
τητα.  Νεράϊδα 14.9.14 

Τη σύμβαση κατασκευής 
του έργου προϋπολογι-
σμού 240.000 ευρώ υπέ-
γραψε ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας 
 

Στην αποκατάσταση ζη-
μιών στο οδικό δίκτυο της 
Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας προχωρά η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, 
ο περιφερειάρχης κ. Κώστας 
Αγοραστός υπέγραψε τη σύμ-
βαση κατασκευής του έργου 
που αφορά στην αποκατάσταση 
ζημιών του οδικού άξονα Ρα-
χούλα – Αμάραντος – Νεράϊδα 
– όρια νομού, προϋπολογισμού 
240.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 2013 ΣΑΕΠ017. 
 Όπως ανέφερε ο κ. Αγορα-
στός: «Με τα έργα αυτά βελ-
τιώνουμε την ασφάλεια του 
οδικού δικτύου όπου υπάρχει 
ανάγκη. Οι τεχνικές υπηρεσί-
ες της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
έχουν καταγράψει και επισημά-
νει επικίνδυνες θέσεις στο οδι-
κό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας, 

όπου χρίζουν παρέμβασης. 
Μέλημά μας είναι η ασφάλεια 
των μεταφορών, πολιτών και 
εμπορευμάτων, η μείωση της 
επικινδυνότητας αλλά και των 
επιπτώσεων τόσο στην οικο-
νομική όσο και στην κοινωνική 
ζωή του τόπου. Σε μια δύσκολη 
εποχή με ελάχιστους εθνικούς 
πόρους, με σχέδιο και προγραμ-
ματισμό υλοποιούμε έργα που 
διευκολύνουν την επικοινωνία 
των ανθρώπινων κοινοτήτων». 
 Οι εργασίες αναφέρονται στην 
αποκατάσταση ζημιών του 
επαρχιακού οδικού δικτύου και 
συγκεκριμένα του οδικού άξονα 
«Ραχούλα – Αμάραντος – Νε-
ράϊδα – Όρια Νομού» και αφο-
ρούν την κατασκευή διαφόρων 
τεχνικών (τοίχοι αντιστήριξης, 
εσχάρες υπονόμων), την αποκα-
τάσταση του οδοστρώματος και 
συντήρηση με ασφαλτοτάπητα.
Συγκεκριμένα :
• Κατασκευή τοίχου αντιστήρι-
ξης μήκους 15,00μ. και ύψους 
2,00 μ. μετά τον οικισμό Αμάρα-
ντο.
• Κατασκευή τοίχου αντιστήρι-
ξης μήκους 13,00 μ. και ύψους 

6,00 μ. μετά τη διασταύρωση 
προς Γιαννουσέικα.
• Εσχάρα υπονόμων στον οικι-
σμό Αμάραντος επί της επαρχι-
ακής οδού.
• Αποκατάσταση του οδο-
στρώματος με νέο ασφαλτο-
τάπητα μετά τον οικισμό Αμά-
ραντος και συγκεκριμένα στη 
θέση «Μαλαγάρι» σε μήκος πε-
ρίπου 1.000 μ. τμηματικά.
• Αποκατάσταση του οδο-
στρώματος με επίλεκτο υλικό 
λατομείου κατ. Ε4 και κατα-
σκευή βάσης οδοστρωσίας πά-
χους 0,10 μ. μετά τον οικισμό 
Σαραντάπορο (θέση 1).
• Μετά τον οικισμό Σαραντά-
πορο και σε δύο θέσεις θα κατα-
σκευασθεί βάση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους καθώς και 
μία ασφαλτική στρώση κυκλο-
φορίας σε μήκος 150,00 μ. περί-
που για κάθε θέση.
• Μετά τη διασταύρωση προς 
Γιαννουσέϊκα θα γίνει διαπλά-
τυνση της οδού σε μήκος 60,00 
μ. περίπου και αποκατάσταση 
του οδοστρώματος (θραυ-
στό υλικό κατ. Ε4, βάση οδο-
στρωσίας, ασφαλτοτάπητας). 

Εφημερίδες Καρδίτσας / Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου: 
 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας να προτείνει το έργο για χρηματοδότηση

Στην αποκατάσταση ζημιών του οδικού άξονα Ραχούλα – Αμάραντος –  
Νεράϊδα – όρια Π. Ε. Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο  νέος μητροπολίτης μας κ. κ. Τιμόθεος  με τον αρχιεπίσκοπο  κ. κ. 
Ιερόνυμο  στην Καρδίτσα  κατά  την  τελετή  της ενθρόνησης.

 Ο χάρτης αυτός που δείχνει την τεράστια σημαντικότητα του 
Παραμεγδόβιου… της οδικής σύνδεσης Καρδίτσας – Αγρινίου… 
Θεσσαλίας – ΝΔ Ελλάδας… είναι από φυλλάδιο που εξέδωσε το 1983 
ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας…

Ο πρώην  μητροπολίτης μας  κ. κ. 
Κύριλλος 

 Αθλητικά Νέα
● Ο Φραγκίσκος Καραμέτος, γιός της Μαρίας και 

του Γιώργου (εγγονός της Κωσταντίας και του Ηλία 
Καραμέτου), παίρνει μέρος σε αγώνες δρόμου (είναι 
αθλητής στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Καρδίτσας) 
και κατακτά σημαντικές διακρίσεις. Πρόσφατα πήρε 
μέρος στους εξής αγώνες:

● Στις 12 & 13.7.14 έλαβε μέρος στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Παίδων & Κορασίδων που έγινε στην 
πόλη της Λάρισας. Βγήκε δεύτερος (2ος) και πήρε 
Αργυρό μετάλλιο στα 2.000 μ. με φυσικά εμπόδια, με 
χρόνο 6.19,75 και 6ος στα 3.000 μ. με 9.09,23. Οι 
χρόνοι και στα δύο ήταν ατομικά ρεκόρ και από τους 
καλύτερους χρόνους στην Ελλάδα.

 Θερμά συγχαρητήρια και πάντα νίκες.
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Πρόβλημα μεγάλο, πληγή 
για το χωριό μας είναι τα 
παρατημένα γελάδια (από 

άλλο χωριό, άλλου Δήμου) που 
όλο το καλοκαίρι συνέχισαν να 
έρχονται και να καταστρέφουν 
τους κήπους μας. Η κατάσταση 
αυτή δεν πάει άλλο, πρέπει επι-
τέλους να σταματήσει. Όπως 
γράψαμε (σύμφωνα με το νόμο 
N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρ-
θρο 17) υπεύθυνος για τη λύση 
του προβλήματος είναι ο Δήμος 
μας. Όλοι οι κάτοικοι απαιτούν 
η νέα δημοτική αρχή να δώσει 
λύση στην μάστιγα αυτή του τό-
που μας. Μέσα στις πρώτες 100 
μέρες να συγκροτηθεί επιτροπή 
για σύλληψη αυτών και επιβολή 
προστίμων. Με μεθόδους που 
ήδη εφάρμοσαν άλλοι Δήμοι. 

Μετά τον μαρτυρικό χειμώ-
να και την άνοιξη που περάσα-
με, με τα παρατημένα γελάδια 
να έχουν ξεχειμάσει στην κυρι-
ολεξία στις αυλές μας, όλοι ελ-
πίζαμε πως το καλοκαίρι αυτά 
δεν θα έρχονταν πλέον. Αλίμονο 
όμως! Αυτά συνέχιζαν να έρ-
χονται και μάλιστα ύπουλα, τη 

νύχτα, καταστρέφοντας κήπους 
μας. Στην περιοχή, για παρά-
δειγμα, πέριξ του Νεκροταφεί-
ου όπου έχουμε κήπους ποτι-
στικούς στις θέσεις «Λεκάνη», 
«Τρανταλιβάδι», «Λεκανίτσα» 
κ.λ.π. μας τους κατέστρεψαν 
όλους. Είναι τρομερό να έχεις 
κήπο ποτιστικό με φασόλια, 
πατάτες, καλαμπόκι, ντομάτες, 
κολοκυθιές, λαχανικά κι όλα 
τα άλλα κηπευτικά και να πάς 
ένα πρωί να τα βρείς όλα κατε-
στραμμένα από τη νυχτερινή 
επέλαση των παρατημένων 
(από τους ασυνείδητους ιδιο-
κτήτες τους) γελαδιών. 85χρο-
νος χωριανός μας στην απελπι-
σία του έπαιρνε κουβέρτα και 
πήγαινε στον κήπο του να τον 
φυλάξει ξενυχτώντας αλλά και 
πάλι δεν τον γλύτωσε αφού ένα 
βράδυ που δεν πήγε του τον 
έφαγαν. Κάποιοι αρμόδιοι πρέ-
πει να ντρέπονται! 

Πού ζούμε τέλος πάντων; 
Σε ζούγκλα ή σε κοινωνία ευ-
νομούμενη; Υπάρχουν νόμοι 
ή δεν υπάρχουν; Αλλού τους 

εφαρμόζετε στο απόλυτο εδώ 
σφυρίζετε όλοι οι αρμόδιοι αδι-
άφορα! Έ, όχι κύριοι, ο νόμος το 
λέει καθαρά! Τάχιστα να συστή-
σετε επιτροπή για να συλλάβει 
τα ανεπιτήρητα βοοειδή και να 
επιβληθούν τα πρόστιμα που 
ορίζει ο νόμος στους ιδιοκτήτες 
τους. Σε άλλους δήμους ακού-
σαμε πως για να τα συλλάβουν 
τα πυροβολούν με αναισθητι-
κή ένεση και τα συλλαμβάνουν 
άνετα, να κάνετε κι εσείς το ίδιο. 
Δεν τα θέλουμε στα χωράφια 
και τις αυλές μας. Έρχεται το 
φθινόπωρο και από τις καρυ-
διές & καστανιές μας θέλουμε 
να μαζέψουμε ένα καρύδι κι ένα 
κάστανο. Πώς όμως αφού αυτά 
λημεριάζουν εκεί καταστρέφο-
ντάς τα; 

Οι εκλεγμένοι αυτοδιοικητι-
κοί σε όλα τα επίπεδα να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους! Εδώ 
και τώρα να λύσουν οριστικά το 
πρόβλημα! Εντός των 100 πρώ-
των ημερών!

Νεράϊδα 7.9.14 

Ο αγωγός ύδρευσης Νε-
ράϊδας που έρχεται καθ’ 
οδόν από το Πλατανόρε-

μα μέχρι το Υδραγωγείο είναι πα-
ντού σπασμένος λόγω των έργων 
στο δρόμο Νεράϊδα - Τριφύλλα. 

Συνεχώς συνεργεία έρχονται 
και σκάβουν το οδόστρωμα να 
φτιάξουν κάποια βλάβη αλλά σε 
λίγο παρουσιάζεται άλλη. Η ορι-

στική λύση του προβλήματος 
είναι να γίνει τώρα πρίν πέσει η 
άσφαλτος στο τμήμα νέος αγω-
γός στην πάνω άκρη κατά μή-
κος του δρόμου δίπλα ακριβώς 
στο τσιμεντένιο ρείθρο. Έτσι ο 
αγωγός θα είναι στην άκρη, δεν 
θα δέχεται βάρος, κι αν σπάσει 
θα επισκευάζεται χωρίς να σκα-
φτεί όλο το ασφαλτοστρωμένο 

οδόστρωμα. Ζητάμε από τους 
αυτοδιοικητικούς αυτό να είναι 
το πρώτο έργο που θα κάνουν 
κατ’ επειγόντως στη Νεράϊδα 
και μάλιστα στις πρώτες 100 
μέρες με την ανάληψη των κα-
θηκόντων τους. (Δημοσιεύτηκε 
και σε προηγούμενα φύλλα). 

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας
Υπεύθυνος ο δήμος -  Οι κάτοικοι απαιτούν λύση

Ζητάμε νέο αγωγό ύδρευσης από Πλατανόρεμα

Ζητάμε Αποχέτευση  
Ακαθάρτων στη Νεράϊδα

Χωρίς νερό η Νεράϊδα  
το καλοκαίρι 

Να λυθεί το πρόβλημα τώρα! 

Το νερό νεράκι είπαμε φέτος το καλοκαίρι στο χωριό μας τη 
Νεράϊδα. Όλος ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Τεράστιες 
ευθύνες έχει η απερχόμενη διοίκηση της Κοινότητάς μας που 

δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα το οποίο εμφανίστηκε από πέρυ-
σι το φθινόπωρο. Απαίτηση όλων μας είναι να λυθεί το πρόβλημα 
επειγόντως τώρα, πρίν αρχίσει ο χειμώνας, μέσα στον Σεπτέμβριο 
και τον Οκτώβριο. Η λύση είναι να έρχεται όλο το νερό από όλες 
τις υδρομαστεύσεις στο υδραγωγείο. Επισκευάστε τους παντού 
σπασμένους αγωγούς και φτιάξτε νέο αγωγό από Πλατανόρεμα 
δίπλα στο ρείθρο. Αυτά να γίνουν τώρα, επειγόντως!

Πρόβλημα με το νερό υπήρχε από πέρυσι το φθινόπωρο, 
Νοέμβριο μήνα πέρυσι η πίεση ήταν πεσμένη και μετά το με-
σημέρι το μισό χωριό δεν είχε ποτέ νερό. Ο τότε Πρόεδρος (και 
νυν Σύμβουλος) μας έλεγε πως θα το φτιάξει. Το έφτιαχνε (μάλ-
λον πρόχειρα) αλλά μετά λίγες μέρες αυτό ξαναχάλαγε. Ήρθε ο 
χειμώνας, λιγόστεψαν οι κάτοικοι, αυξήθηκαν τα νερά ουδείς 
ασχολούνταν. Όμως φέτος μόλις μπήκε ο Αύγουστος και τα 
σπίτια γέμισαν με κόσμο το πρόβλημα μας έκανε τη ζωή μαρ-
τύριο. Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος (και πρώην Σύμβουλος) ήταν 
συνέχεια στο χωριό (ο απερχόμενος Πρόεδρος αν και νυν Σύμ-
βουλος ήταν εξαφανισμένος δεν φάνηκε πουθενά) κλείνοντας 
το νερό στις 8 το βράδυ και ξανανοίγοντάς το στις 8 το πρωί. 
Αυτό γινόταν όλο τον Αύγουστο. Να τονίσουμε πως το μισό χω-
ριό, ο επάνω μαχαλάς, δεν είχε νερό ούτε για 2 ώρες το πρωί 
καθώς από τις 10 και μετά σταδιακά η πίεση έπεφτε και σιγά-
σιγά οι βρύσες στράγγιζαν μέχρι το απόγευμα σε όλο το χωριό. 
Μας γυρίσατε στο μεσαίωνα, κύριοι, είναι ανικανότητα ολκής 
το να μη μπορείτε ούτε κάν να συντηρήσετε τις υπάρχουσες 
υποδομές! Πόσο μάλλον να κάνετε καινούργια έργα εμπλου-
τισμού… 

Για το μέγα αυτό ζήτημα έγινε Λαϊκή Συνέλευση όλου του 
χωριού στην πλατεία όπου παρουσία του νυν Προέδρου συζη-
τήθηκαν τα πάντα αλλά δυστυχώς λύση του προβλήματος δεν 
είχαμε. Η Λαϊκή Συνέλευση σύνταξε κείμενο περιγράφοντας 
αναλυτικά το πρόβλημα και προτείνοντας λύσεις, το οποίο κεί-
μενο υπογεγραμμένο από όλους τους χωριανούς, δόθηκε στον 
Πρόεδρο για να επιδοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
μας Καρδίτσας. 

Πρόεδρε και Σύμβουλοι του 3μελούς Τ. Σ. Νεράϊδας: Δώστε 
τάχιστα λύση στο πρόβλημα. Προλαβαίνετε, επειγόντως να 
αντικαταστήσετε τον παλιό αγωγό «σουρωτήρι» από Πλατανό-
ρεμα με νέο στην πάνω άκρη του δρόμου δίπλα στο ρείθρο και 
να φτιάξετε τον σπασμένο αγωγό του Κατσάκη στη ράχη Βά-
σιως. Ο νέος αγωγός από Πλατανόρεμα ήταν αίτημά μας (δη-
μοσιευμένο στην εφημερίδα μας από πρίν τις εκλογές) να γίνει 
από την (οποιαδήποτε) νέα δημοτική αρχή επειγόντως εντός 
των 100 πρώτων ημερών. 

 Εξηγούμαστε από τώρα δημοσίως: Στο επόμενο της εφη-
μερίδας μας φύλλο του Δεκεμβρίου ή θα σας ευχαριστήσουμε 
θερμά που τα φτιάξατε ή θα ’χουμε φασαρίες και γκρίνιες.

Νεράϊδα 7.9.14 

Αναγνώριση της Κοινότητας Σπινάσας
(ΦΕΚ 261 Α 31.08.1912)

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί ἀναγνωρίσεως τῶν δήμων καί κοινοτήτων τοῦ νομοῦ 

Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν α΄) τό ἀπό 30 Ἀπριλίου ἔ. ἔ. Ἡμέτερον 
διάταγμα «περί ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν ἄρθρων 1 ἔως 18, 209 
καί 210 τοῦ νόμου ΔΝΖ΄(ὑπ’ ἀριθ. 4057) περί συστάσεως δήμων 
καί κοινοτήτων»…. ἀναγνωρίζομεν ἐν τῷ νομῷ Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας:

Δῆμον μέν τήν πόλιν Μεσολόγγιον, ὠς πρωτεύουσαν τοῦ νο-
μοῦ τούτου, ὑπό τό ὄνομα «Δῆμος Μεσολογγίου».

Ὡς ἰδίας δέ κοινότητας, τούς ἐξῆς συνοικισμούς δικαιουμέ-
νους εἰς τοῦτο, ὡς ἔχοντας ὑπέρ τούς 300 κατοίκους καί σχο-
λεῖον στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ἤ ὡς ἔδρας πρώην δήμων:

… 1)…… 2)…… 3)…… 4)……. 5)……. 6)…….
156) Βράχα 157) Καροπλέσι 158) Σπινάσα 159) Καρίτσα 

(πρώην δήμου Δολόπων) 160) Ἄγραφα………………. 196) 
Τέρνος.

…………………
Εἰς τόν αὐτόν Ὑπουργόν ἀνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί 

ἐκτέλεσιν τοῦ διατάγματος τούτου.
Ἐν Ἀθήναις τῇ 31 Αὐγούστου 1912

Ἐν ὀνόματι τοῦ Βασιλέως
Ὁ Ἀντιβασιλεύς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ὁ Ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν

ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνολικά σε όλο τον (τότε) Νομό μας αναγνωρίστη-
καν 238 ανεξάρτητες κοινότητες, μεταξύ αυτών το Καρπενήσι, 
το Αγρίνιο και όλες οι άλλες σημερινές πόλεις. Οι 196 είχαν πάνω 
από 300 κατοίκους και οι 42 κάτω από 300 αλλά είχαν σχολείο 
(όπως π. χ. η Μολόχα με α. α. 35). Δήμος αναγνωρίστηκε μόνο 
ένας, η πρωτεύουσα το Μεσολόγγι.  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΛΙΣΤωΡ

Καθολικό αίτημα των κα-
τοίκων του οικισμού Νε-
ράϊδας είναι να κατασκευ-

αστεί αποχέτευση ακαθάρτων 
λυμάτων και βιολογικός καθαρι-
σμός. Το ΙΓΜΕ έκρουσε τον κώ-
δωνα του κινδύνου από χρόνια. 

Σε όλα τα γειτονικά μας χω-
ριά Κλειτσό, Βράχα, Φουρνά 
κ.λ.π. χρηματοδοτήθηκαν και 
κατασκευάζονται ήδη αντίστοι-
χα έργα. Τα χρήματα είναι από 
την Ε. Ε. μέσω του προγράμ-
ματος «Περιβάλλον» που χρη-
ματοδοτεί τέτοια έργα. Ζητάμε 
από τους αυτοδιοικητικούς να 

ενεργήσουν όπως ακριβώς οι 
ομόλογοί τους του Καρπενησί-
ου και να ενταχθεί και το χωριό 
μας σε αυτό τα ο πρόγραμμα. 
Τονίζουμε πως πέρυσι ο Δή-
μαρχος Καρπενησίου ανέθεσε 
κατασκευή μελέτης αποχέτευ-
σης χωριών του Δήμου του με 
τον όρο (όπως και έγινε) να του 
παραδοθεί σε 3 μήνες! Η ανάθε-
ση - σύνταξη αυτής της μελέτης 
αιτούμαστε να γίνει εντός των 
100 πρώτων ημερών από την 
ανάληψη των καθηκόντων σας. 
(Δημοσιεύτηκε και σε προηγού-
μενα φύλλα). 

 Η τοπική κοινωνία 
μας είναι υπέρ  

των  επενδυτών  
κατασκευής  

Ξενώνων

Επειδή κάποιοι εκλεγμέ-
νοι μας κατηγορούν πως 

είμαστε αρνητικοί στα δή-
θεν αναπτυξιακά έργα δη-
μοσιοποιούμε πως η τοπική 
κοινωνία μας είναι υπέρ των 
επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού. Ευπρόσδεκτοι 
«μετά βαΐων και κλάδων» 
είναι επιχειρηματίες – επεν-
δυτές να έρθουν στο χωριό 
μας και να χτίσουν Ξενώνες 
ώστε πλήθος επισκέπτες να 
απολαμβάνουν το μοναδι-
κής άγριας ομορφιάς φυσι-
κό περιβάλλον του τόπου 
μας. Όχι μόνο ευπρόσδεκτοι 
αλλά και άγαλμα θα τους 
στήσουμε στην πλατεία.

ΕυάγγΕλος Β. Κουτής 
Ειδικός Δερματολόγος - άφροδισιολόγος 

Ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις 
Αισθητικές Επεμβάσεις στο 

Καθολικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Aggotrino e Gemalli της Ρώμης. 

Πλάτωνος 1 – Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι. 
Τηλ. 210 7784701 Κιν. 697 7322639 

* Ο Βαγγέλης είναι γυιός της Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γ. ΓΑΚΗΣ 

Πνευμονολόγος -  
Φυματιολόγος 

Στρατιωτικός Ιατρός
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6 – 9 
Μ. Μ. (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

Παπακυριαζή 45, Λάρισα 
412 22 / τηλ. 2414 

003122 
Κιν. 6983 519358 e-mail: 

cosgakis@yahoo.gr

* Ο Κώστας είναι γιός του 
αείμνηστου Γιώργου και 
εγγονός των αείμνηστων 

Σοφίας & Κώστα Γάκη. 
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Συνάντηση τοπικών Συλλό-
γων για δημιουργία ισχυ-
ρού κοινωνικού δικτύου 

προστασίας του περιβάλλοντος, 
με αφετηρία τα Άγραφα, έγινε 
φέτος το καλοκαίρι στο χωριό 
μας με μεγάλη επιτυχία. Εκπρό-
σωποι των Συλλόγων Αμαρά-
ντου, Ραχούλας, Μολόχας, Σα-
ρανταπόρου, Νεράϊδας και του 
Ορειβατικού Συλλόγου Καρδί-
τσας (ΕΟΣΚ), συναντήθηκαν την 
Τετάρτη 20.8.14 στην αίθουσα 
του Πνευματικού Κέντρου Σα-
ρανταπόρου Νεράϊδας και συ-
ζήτησαν για τις επιπτώσεις από 
την ενδεχόμενη εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στις κορυφο-
γραμμές των βουνών της περιο-
χής. 

Μετά από το καλωσόρισμα 
από τον Γιώργο Τσιτσιμπή, εκ-
πρόσωπο του οικοδεσπότη 
συλλόγου Σαρανταπόρου, έγινε 
από τον Αντώνη Παπαδάκο μέ-
λος του Πολιτιστικού συλλόγου 
Αμαράντου, σύντομη αναδρομή 
στα έως τώρα τεκταινόμενα με 
κορύφωση την αρνητική από-
φαση του Δήμου Καρδίτσας 
για την εγκατάσταση των ανε-
μογεννητριών στην περιοχή. 
 Ακολούθησε μικρή εισήγηση 
από τον Χρήστο Φασούλα μέ-
λος του ΕΟΣΚ, σχετικά με τις επι-
πτώσεις στο οικοσύστημα και 
το ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Ο υπόλοιπος χρόνος διατέθηκε 
στις τοποθετήσεις των παρευ-
ρισκομένων, που εκφράσανε 
με έντονο και εύγλωττο τρόπο 
την ανησυχία τους, προσθέτο-
ντας απόψεις και επιχειρήματα 
για τα διαφαινόμενα αρνητικά 
αποτελέσματα του συγκεκρι-
μένου μοντέλου ανάπτυξης. 
 Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η 
τοποθέτηση της κ. Τσιμάκη, με 

καταγωγή από την Ραχούλα, η 
οποία δραστηριοποιείται στην 
Κίνηση Πολιτών Ευρυτανίας. Με-
τέφερε την πολύχρονη εμπειρία 
της για τους τρόπους αντίστα-
σης των πολιτών του γειτονικού 
νομού σε αντίστοιχα ζητήματα 
(ανεμογεννήτριες και υδροη-
λεκτρικά) και τόνισε τη μεγάλη 
σημασία της ενημέρωσης και 
των πολιτικοδικαστικών παρεμ-
βάσεων, για να μην καταφέρουν 
τα μεγαλοεργολαβικά συμφέρο-
ντα να υφαρπάξουν την ανοχή 
των κατοίκων. Έχει μεγάλη ση-
μασία, επέμεινε, ακόμα και στην 
περίπτωση επιβολής της όποιας 
απόφασης να μην έχουν την συ-
γκατάθεσή μας.

Εμείς απ’ τη μεριά μας ως 
Σύλλογοι Νεράϊδας τονίσαμε την 
απειλή που δέχεται το χωριό μας 
αν στηθούν όλες οι ανεμογεννή-
τριες των σχεδιαζόμενων αιολι-
κών πάρκων των γύρω κορυφο-
γραμμών (Κόψη, Προσηλιάκου, 
Φιδόσκαλα, Καμάρια, Σβόν, 
Νιάλες, Φλίσιο, Παπαδημήτρη 
μέχρι πάνω απ’ το Καροπλέσι) 
αλλά και τα 16 υδροηλεκτρικά 
που σχεδιάζουν απ’ τη σμίξη με 
το Φουρνιώτη και πάνω σε Μπε-
σιώτη, Σαρανταπορίσιο, Άσπρο 
και σε όλο τον άνω ρού του 
Μέγδοβα. Τονίσαμε επίσης πως 
επειδή τα περισσότερα (σχεδόν 
όλα) απ’ αυτά είναι πάνω στα 
σύνορα Ευρυτανίας – Καρδίτσας 
είναι επιτακτική ανάγκη να συ-
νεργαστούμε με το αντίστοιχο 
συντονιστικό της Ευρυτανίας και 
να αγωνιζόμαστε μαζί ενωμένοι. 
Γιατί αν οι εταιρείες τα στήσουν 
όλα αυτά εμείς πρέπει να φύγου-
με απ’ τον τόπο μας, δεν θα μας 
«χωράει» πλέον. 

Στην εκδήλωση αίσθηση 

προκάλεσε η απουσία εκπροσώ-
που του Συλλόγου Καροπλεσί-
ου, δεδομένου ότι ανησυχούν κι 
αυτοί και απειλούνται το ίδιο με 
εμάς, κάνουμε δημόσια έκκληση 
μέσα απ’ την εφημερίδα μας να 
συμμετέχουν σε ανάλογες συνα-
ντήσεις και να είμαστε ενωμένοι, 
όλοι μαζί. Η απειλή που δεχόμα-
στε είναι έκτασης ασύλληπτης!  
 Την συζήτηση έκλεισε ο πρόε-
δρος του ΕΟΣΚ Παντελής Μα-
νώλης που τόνισε τις αρνητικές 
συνέπειες αυτής της καταστρο-
φικής «πράσινης» επένδυσης 
και αναφέρθηκε στην μεγάλη 
συναισθηματική αλλά και την 
πραγματική αξία που έχουν 
τα Άγραφα, με την πλούσια σε 
ποικιλία και πληθυσμό χλωρί-
δα και πανίδα, που αποτελούν 
πλούτο και διαχρονική κληρο-
νομιά για όλους τους Έλληνες. 
Στα συμπεράσματα της συ-
νάντησης καταγράφηκε: 
• Η έντονη ανησυχία των κα-
τοίκων των ορεινών περιοχών 
από τις επιπτώσεις στο οικο-
σύστημα και στο περιβάλλον. 
• Η θέση όλων, υπέρ των 
εναλλακτικών πηγών ενέρ-
γειας, αλλά με προϋποθέσεις 
και σύμφωνα με τις εθνικές 
μας ανάγκες και ΟΧΙ στο ξε-
πούλημα της πατρίδας υπέρ 
της κερδοφορίας των λίγων. 
• Η συνεργασία των δικτύ-
ων διαφόρων περιοχών της 
Ελλάδας όπως Ευρυτανίας, 
Κυκλάδων, Σκύρου, Κρή-
της, Καρδίτσας και άλλων. 
• Η σύνδεση ανεμογεννητρι-
ών και υδροηλεκτρικών σε 
κοινό μέτωπο αντιμετώπισης. 
• Η εντατικοποίηση της ενημέ-
ρωσης με ανάλογες συγκεντρώ-
σεις και δράσεις.

Συνάντηση – συζήτηση στην Κοινότητά 
μας  για τις ανεμογεννήτριες

Αυτά σχεδιάζουν για τον τόπο μας…

Να ξέρουμε όλοι πως: ●●● Μέσα στον δεξιά κύκλο είναι 
οι περίπου 50 ανεμογεννήτριες που οι εταιρείες θέλουν να 
στήσουν στην κορυφογραμμή Βουλγάρα-Καπροβούνι-Γρε-
βενοδιάσελο-Ίταμο… και με την τεράστια κινητοποίησή 
μας το χειμώνα (με το Συντονιστικό μας «ΑΓΡΑΦΑ SOS») 
το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας αποφάσισε αρνητικά… 
στην τελεία είναι το χωριό μας η Νεράϊδα ●●● Μέσα στον 
αριστερό κύκλο είναι οι αμέτρητες ανεμογεννήτριες που οι 
εταιρείες σχεδιάζουν να στήσουν πάνω απ’ το Καροπλέσι… 
απέναντι απ’ το χωριό μας… Φλίσιο-Παπαδημήτρη-Νιάλες 
αλλά και Κόψη-Προσηλιάκου-Φιδόσκαλα-Καμάρια-Νιά-
λες-Βραγγιανά… στην τελεία είναι το γειτονικό χωριό μας 
Καροπλέσι ●●● Τα μικρά σημαδάκια που βλέπετε στα ποτά-
μια μας είναι όλα Υδροηλεκτρικά φράγματα… που θέλουν 
να στήσουν διάφορες εταιρείες ●●● εδώ στον άνω ρού του 
Μέγδοβα από τις πηγές του μέχρι τη σμίξη με το Φουρνιώ-
τη… μετρήστε τα… (Σαρανταπορίσιο-Άσπρο-Μπεσιώτη-
Μέγδοβα) είναι 16…!!! 

Σε δικηγορικό γραφείο της Αθή-
νας απευθύνθηκε ο δήμος Καρ-
πενησίου ώστε να μπλοκάρει την 

κατασκευή του αιολικού πάρκου στα 
Πικροβούνι.

Η κίνηση αυτή του δήμου αποτε-
λεί υλοποίηση ομόφωνης απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου που ελή-
φθη στη συνεδρίαση του συμβουλί-
ου την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014.

Το θέμα συζητήθηκε με τη δι-
αδικασία του κατεπείγοντος, λόγω 
προθεσμιών για την υποβολή αίτη-
σης ακύρωσης στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας (ΣτΕ). Η δημοτική αρχή 
είχε ήδη απευθυνθεί στο δικηγορικό 
γραφείο Γεώργιος Ν. Ξανθούλης των 
Αθηνών ζητώντας γνωμοδότηση αν 
ο δήμος έχει έννομο συμφέρον δε-
δομένου ότι το αιολικό στη θέση Πι-
κροβούνι ανήκει στους δήμους Καρ-
πενησίου και Μακρακώμης.

Στην εισήγησή του, το δικηγο-
ρικό γραφείο που παρουσιάστηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει 
πως:  “… δεδομένου ότι η απόφαση 
περί χορήγησης άδειας εγκατάστα-
σης στην ανωτέρω θέση αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο στις 15-4-2014, δεν 
υφίσταται θέμα εκπροθέσμου για την 
κατάθεση αίτησης ακύρωσης.

Σε σχέση δε με το εάν ο Δήμος 
Καρπενησίου έχει έννομο συμφέρον 
να καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά 
της ανωτέρω άδειας εγκατάστασης 
παρόλο που ο εν λόγω Αιολικός Σταθ-
μός εντάσσεται Διοικητικά στο Δήμο 
Μακρακώμης, έχει κριθεί νομολογια-
κά ότι, ειδικώς για την προστασία του 
περιβάλλοντος, αναγνωρίζεται έννο-
μο συμφέρον στους Οργανισμούς Το-

πικής Αυτοδιοίκησης ακόμα και στην 
περίπτωση που το προστατευτέο 
περιβαλλοντικό στοιχείο κείται στα 
όρια της εδαφικής τους περιφέρειας 
(ΣΤΕ Ολ 1495/2002,Ολ 4938/1995, Ολ 
.2846,304/1993) ή ανήκει στην εδα-
φική περιφέρεια γειτονικού Δήμου 
(ΣτΕ Ολ. 2636/2009,Ολ 83/2005). Κα-
τόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Καρπε-
νησίου θεμελιώνει έννομο συμφέρον 
να καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά 
της ως άνω άδειας εγκατάστασης.”

Όσον αφορά την οικονομική 
προσφορά του γραφείου αναφέρο-
νται τα εξής: ”Η οικονομική προσφο-
ρά του γραφείου μας για τη Σύνταξη 
και κατάθεση της σχετικής αίτησης 
ακύρωσης κατά της από 15-4-2014 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 599/49031 Άδειας 
Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού 
στη θέση “Πικροβούνι” ανέρχεται στο 
ποσό των 4.920 ευρώ. Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α. (23%). 
Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμ-
βάνονται τυχόν έξοδα για τις νομικές 
εργασίες που θα εκτελεσθούν”.

Να αναφέρουμε ότι το ίδιο θέμα 
εισήχθη ως έκτακτο και στην Οικο-
νομική Επιτροπή στη συνεδρίαση 
που έγινε στις 3 Ιουνίου 2014 για την 
λήψη απόφασης “Ορισμού δικηγό-
ρου”. ωστόσο, η οικονομική επιτροπή 
με την 183/2014 απόφασή της λόγω 
της σοβαρότητας του θέματος καθώς 
και του οικονομικού κόστους που 
προκύπτει για το δήμο, παρέπεμψε 
το συγκεκριμένο θέμα, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ελήφθη ομόφωνα.

Προσφυγή του Δήμου Καρπενησίου στο 
ΣτΕ Ενάντια στο Αιολικό στο Πικροβούνι

Εφημερίδα  του  Καρπενησίου: «Ευρυτανικά Νέα» / Τετάρτη 16  Ιουλίου  2014

Δευτέρα έπεσε φέτος η 8η Σεπτεμβρί-
ου και ο κόσμος ήταν λιγότερος από 
πέρυσι σ’ αυτό το τελευταίο του κα-

λοκαιριού και μεγαλύτερο πανηγύρι των 
Αγράφων. Ο καιρός φέτος όχι και τόσο κα-
λός μάλλον φθινοπωρινός αφού το απόγευ-
μα έβρεξε. 

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τε-
λέστηκε στην παλιά και ιστορική εκκλησία της 
Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτό-
κου Νεράϊδας Δολόπων, συλλει-
τούργησαν φέτος ο εφημέριος 
Νεράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλ-
τής, ο εφημέριος Καροπλεσίου 
παπα-Δημήτρης Αντώνης, ο 
συνταξιούχος παπα-Βαγγέλης 
Γεροκώστας εκ Σαρανταπόρου 
και ο επίσης συνταξιούχος πα-
πα-Γιώργης Λυρίτσης εκ Με-
γαλάκκου. Στην κατανυκτική 
ατμόσφαιρα που νοιώσαμε συ-
νέβαλαν και οι ψάλτες του χω-
ριού μας και της περιοχής μας ενώ οι επίτροποι 
ήταν πανταχού παρόντες βοηθώντας σε όλα. 
Ακολούθησε το καθιερωμένο στα μέρη μας 
σήκωμα του «Υψώματος» και η «Αρτοκλασία», 
στο προαύλιο του Μοναστηριού. Στη συνέχεια 
έγινε όπως κάθε χρόνο γλέντι μέχρι αργά το 
απόγευμα φέτος για πρώτη φορά με την κο-
μπανία των αδελφών Καραμέτου (εγγονών του 
Ηλία με το βιολί) του Ηλία και του Φραγκίσκου. 

Όλα καλά αλλά ο δρόμος ήταν και πάλι σε 

αθλία κατάσταση αφού αν και ήρθε γκρέϊντερ 
και δούλεψε (ευσυνείδητα και με όρεξη ο αγα-
πητός μας Στέργιος της Νομαρχίας) 2 μέρες, 
ελάχιστα πράγματα μπόρεσε να κάνει. Ο δρό-
μος αυτός θέλει επειγόντως χαλικόστρωση 
γιατί μόνο έτσι θα καλυφθούν οι βράχοι που 
εξέχουν στο οδόστρωμα και να καθαριστούν 
καλά αυλάκια και τεχνικά να φεύγουν έξω τα 
νερά. 

Οι προσκυνητές απόλαυσαν τη μαγευτική 
τοποθεσία, γεύτηκαν τα νοστιμότατα ψητά 
κάτω απ’ τα σκιερά πλατάνια, εξυπηρετήθη-
καν από τα καφενεία και τα άλλα μαγαζιά με 
τους μικροπωλητές και ο χορός κράτησε μέχρι 
αργά το βράδυ.

Να ’μαστε καλά ευχόμαστε, να ξαναβρε-
θούμε όλοι και του χρόνου πάλι στις 8 τρυτ-
γιού (που έλεγαν οι παλιοί) στο πανηγύρι στην 
Παναγία.

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

σή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

Πολλοί χωριανοί μας ανέβηκαν και φέτος, την 
Κυριακή 20 Ιουλίου 2014, στο πανηγύρι του Αη-
Λιά. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε 

από τον χωριανό μας παπα-Κώστα Αυγέρη καθώς ο 
εφημέριός μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής λειτούργη-
σε στον άλλο Αη-Λιά της Κοινότητάς μας πάνω απ’ το 
Μεγαλάκκο, ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας βοήθησαν 
στην δημιουργία ατμόσφαιρας θρησκευτικής κατανύ-
ξεως. 

Το καθιερωμένο 
στα μέρη μας Σήκω-
μα του Υψώματος, 
τελέστηκε μετά τη 
Λειτουργία, στο υπό 
σκιάν προαύλιο, με 
την αντηλιακή κα-
τασκευή που έγινε 
εδώ και χρόνια γι’ 
αυτό το σκοπό. Κα-
φενείο έφερε και 
φέτος ο αγαπητός 
μας Γιάννης με το 
γιό του Θύμιο και 
τους ευχαριστούμε 
όλοι θερμά. Έτσι καθίσαμε στα ωραία ανοξείδωτα 
μεταλλικά τραπεζοκαθίσματα του πλακοστρωμέ-
νου προαυλίου, κάτω απ’ τα δροσερά έλατα, πίνο-
ντας καφέ με δροσερό νερό και απολαμβάνοντας 
την μοναδική θέα που χαρίζει η τοποθεσία αυτή. 
Ευχαριστούμε επίσης θερμά τόσο τις γυναίκες που 
πήγαν την παραμονή και καθάρισαν το εξωκκλήσι 
μέσα όσο και τους χωριανούς μας που πήγαν (μαζί 
με τον ιερέα) και καθάρισαν το προαύλιο κόβοντας 

με μηχάνημα όλα τα χόρτα και τις φτέρες. Μπράβο σ’ 
όλους για την αφιλοκερδή εργασία τους.

Στα μείον ήταν δυστυχώς και φέτος η άσχημη κα-
τάσταση του δρόμου. Ο δήμος έστειλε ένα φορτωτή 
την Παρασκευή και τον διόρθωσε λίγο καλύπτοντας 
με χώμα τα νεροφαγώματα κι έτσι ανέβηκαν αρκε-
τά Ι. Χ. αλλά αυτό ήταν προσωρινό. Μετά από λίγες 
μέρες οι βροχές τον επανέφεραν στην προτεραία 

αθλία κατάστασή 
του. Φωνάζουμε 
χρόνια αλλά κανέ-
νας δεν μας ακού-
ει: Στο δρόμο αυτό 
πρέπει επιτέλους 
να πέσουν μερικά 
αυτοκίνητα χαλίκι 
για να βελτιωθεί και 
να μπορούμε να 
ανεβαίνουμε εκεί 
κι άλλες μέρες του 
χρόνου. Οι σε όλα 
τα επίπεδα εκλεγ-
μένοι μας πρέπει να 
βρούν ένα τρόπο 

ώστε τάχιστα να χαλικοστρωθεί αυτό το μικρό κομ-
μάτι δρόμου που οδηγεί στον Αη-Λιά. Αν στρωθεί 
καλά μια φορά με χαλίκι και φύγουν έξω τα νερά ο 
δρόμος αυτός δεν ξαναχαλάει. Ούτε θα χρειάζεται να 
στέλνει κάθε χρόνο ο δήμος μηχάνημα να τον διορ-
θώνει. Ρίξτε λίγο χαλίκι κι αφήστε τον, δεν θα χρειά-
ζεται πλέον συντήρηση! 

Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά, να ξαναβρε-
θούμε και του χρόνου σ’ αυτό το πανηγύρι.

Την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 έγινε και 
φέτος το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγ. Εφραίμ 
στη θέση Γρεβενοδιάσελο όπου τα όρια της Κοι-
νότητάς μας Νεράϊδας με του Αμαράντου.

Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από 
τον εφημέριο των 
δύο ενοριών μας 
π α π α - Σ ω τ ή ρ η 
Μπαλτή ενώ οι καλ-
λίφωνοι ψάλτες μας 
βοήθησαν στην 
δημιουργία ατμό-
σφαιρας θρησκευ-
τικής κατανύξεως. 
Μετά τη Λειτουργία 
στο προαύλιο ακο-
λούθησε το καθι-
ερωμένο Σήκωμα 
του Υψώματος και 
αρτοκλασία παρου-
σία πλήθους προσκυνητών.

Να αναφέρουμε για τους νεότερους πως το 
ωραιότατο αυτό εξωκλήσι το έφτιαξε ο αγαπητός 
χωριανός μας Παύλος Αυγέρης ο οποίος κάθε κα-
λοκαίρι το ομορφαίνει περισσότερο με διάφορες 
παρεμβάσεις – εργασίες που κάνει εκεί. Να είναι 
καλά. Επίσης για το εξωκλήσι αυτό έχει κάνει και 

ωραία ιστοσελίδα στο internet στη διεύθυνση: 
www.agiosefraimkarditsas.gr, όπου θα δείτε και 
θα διαβάσετε πολλά. Όπως: στοιχεία - πληροφορίες 
για τον Άγιο Εφραίμ, τον ναό, την αγιογράφησή του, 
την τοποθεσία, την ιστορία του τόπου, μήνυμα του 

Κτήτωρα και πολλές 
φωτογραφίες. 

Στον αγαπητό 
μας Παύλο να ζητή-
σουμε και από εδώ, 
μέσω της εφημερί-
δας μας μια δημό-
σια συγνώμη γιατί 
εκ παραδρομής 
στην τελευταία σε-
λίδα του προηγου-
μένου φύλλου μας 
γράψαμε λάθος την 
ημέρα εορτασμού 
του. Τονίζουμε 

ταυτοχρόνως να ξέρουν όλοι πως κάθε καλοκαίρι 
το πανηγύρι αυτό θα γίνεται στις 18 Αυγούστου, 
όποια μέρα της εβδομάδος κι αν πέφτει αυτή η ημε-
ρομηνία. 

Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και 
να ξαναβρεθούμε στο πανηγύρι του Αγίου Εφραίμ 
στο Γρεβενοδιάσελο.

Πανηγύρι ΑηΛιά Νεράϊδας 

Πανηγύρι Αγίου Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο 

Πανηγύρι Σωτήρος 

Ο πολύ καλός καιρός ευνόησε φέτος ώστε να πάμε 
όλοι απέναντι στο εξωκκλήσι Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014, 

ημέρα του εορτασμού του. 
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από τον εφημέ-

ριο του χωριού μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή ενώ την χορωδία 
των ψαλτών κόσμησαν εκτός των χωριανών μας και ο αγαπη-
τός μας γείτονας εκ Καροπλεσίου Άρης Μπέλλος. Ακολούθη-
σε το καθιερωμένο στα μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος και 
Αρτοκλασία. 

Στους προσκυνητές προσφέρθηκε η καθιερωμένη φα-
σολάδα μερίμνη του Συλλόγου μας. Την παρασκεύασε αφι-
λοκερδώς και πάλι φέτος ο αγαπητός χωριανός μας Ηλίας Γ. 
Κουσάνας και τον ευχαριστούμε όλοι θερμά. Υπήρχε επίσης 
και ψητό αρνί που έψησε ο αγαπητός χωριανός μας Νίκος Χα-
λάτσης. Ο κόσμος εξυπηρετήθηκε από το καφενείο που έφε-
ρε ο αγαπητός χωριανός μας Γιάννης με τους γιούς του Νίκο 
και Θύμιο. Μελανό σημείο η αθλία κατάσταση του δρόμου. 
Όλοι μας είμαστε αγανακτισμένοι με το δρόμο και απαιτούμε 
του χρόνου να είναι χαλικοστρωμένος. Περισσότερα για αυτό 
το δρόμο γράφουμε σε άλλο κείμενο. Ο δρόμος από Κουκέ-
ϊκα ήταν ανοιχτός και έτσι ήρθαν πολλοί προσκυνητές από 
Κουκέϊκα και Καροπλέσι.

Για δεύτερη χρονιά φέτος είχαμε και πάλι στο πανηγύρι 
του Σωτήρος παραδοσιακή κομπανία οργάνων. Ήρθαν πάλι 
απέναντι τα εγγόνια του Ηλία Γ. Καραμέτου, ο Ηλίας (κλαρίνο) 
με τον Φραγκίσκο (βιολί – τραγούδι) και ένα φίλο τους που 
έχοντας μαζί τους γεννήτρια έστησαν τα μηχανήματά τους 
και έπαιξαν αφιλοκερδώς για να γλεντήσει ο κόσμος. Και 
γλεντήσαμε όλοι χορεύοντας μέχρι αργά το απόγευμα και το 
ευχαριστηθήκαμε στην ωραία αυτή τοποθεσία και τους ευ-
χαριστούμε θερμά και μέσα από την εφημερίδα μας για την 
ωραία αυτή πρωτοβουλία τους. Μπράβο τους.

Να τονίσουμε για τους νεότερους πως στην περιοχή αυτή 
(λίγο πιο πάνω) υπήρχε μεσαιωνικό μοναστήρι της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος Σπινάσας με κελιά, μοναχούς και ναό 
αγιογραφημένο που καταστράφηκε από μεγάλη κατολίσθη-
ση επί τουρκοκρατίας και εκεί που παίζουν τώρα τα όργανα 
είναι η μια γωνία του παλιού αυτού ναού και γι’ αυτό χτίστηκε 
τη δεκαετία του ’60 σ’ αυτή τη θέση το σημερινό εξωκλήσι. 

Τέλος να ευχαριστήσουμε τις γυναίκες του χωριού μας 
αλλά και πολλούς χωριανούς μας που τις προηγούμενες μέ-
ρες καθάρισαν καλά τον περιβάλλοντα χώρο και το εκκλη-
σάκι ώστε την ημέρα του πανηγυριού όλα εκεί να λάμπουν. 
Μπράβο τους. 

Να ευχηθούμε τι άλλο; Και του χρόνου να είμαστε καλά να 
πάμε πάλι απέναντι στο ωραίο αυτό πανηγύρι. 

Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά 
Πολύς κόσμος όπως κάθε χρόνο ήταν και φέτος την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014, στο πανηγύρι 

του πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά. 
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

τελέστηκε με τη συμμετοχή των ιε-
ρέων μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή, 
παπα-Κώστα Παπαγεωργίου και 
παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα ενώ οι 
καλλίφωνοι ψάλτες μας βοήθησαν 
στην δημιουργία ατμόσφαιρας θρη-
σκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λει-
τουργία στο προαύλιο ακολούθησε 
το καθιερωμένο Σήκωμα του Υψώ-
ματος και αρτοκλασία.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
στους προσκυνητές προσφέρθηκε 
νοστιμότατη φασολάδα με την πα-
ρασκευή της οποίας ασχολήθηκε 
όπως πάντα ο αγαπητός μας Τρύφωνας Σπανός. Μπράβο, το έθιμο αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Δεν 
έλειπαν βέβαια και τα «σφαχτά» όπως σε όλα τα πανηγύρια μας. 

Στη συνέχεια αντιλάλησαν οι γύρω ελατοσκέπαστες βουνοπλαγιές από το κλαρίνο του Κώστα 
Βασιλάκη και το τραγούδι του Γιώργου Σούφλα, φίλοι μας αγαπητοί και οι δύο νά ’ναι πάντα καλά 
για να χορεύουμε με την κομπανία τους γλεντώντας με την ψυχή μας. 

Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να περάσουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το πα-
νηγύρι.
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Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών έγι-
ναν και φέτος οι καθιερωμένοι 
αγώνες δρόμου των παιδιών μας, 

την Πέμπτη 14 Αυγούστου 
2014, το απόγευμα, στον κε-
ντρικό δρόμο της Νεράϊδας 
μερίμνη του Συλλόγου μας. 
Τα παιδιά έτρεξαν σε τρείς 
ομάδες ως εξής: 

● Στην πρώτη ομάδα (κορί-
τσια μικρά έως και Νηπιαγωγείο) 
πρώτη τερμάτισε η Φαίη Γίδα 
κόρη του Χρήστου και της Στέλ-
λας Ασλάνη - Γίδα εγγονή του 
Λεωνίδα και της Ευθυμίας (και δι-
σέγγονη της Χάϊδως και του αεί-
μνηστου Κώστα Β. Καραμέτου).

● Στη δεύτερη ομάδα (αγόρια 
μικρά έως και Νηπιαγωγείο) πρώτος τερμάτισε ο 
Γιώργος Καραλής γυιός του Λεωνίδα και της Μα-
ριλένας Σπινάσα – Καραλή (εγγονός της Αλίκης 
και του Θεόδωρου Σπινάσα).

● Στην τρίτη ομάδα (αγόρια & κορίτσια από 
Α’ Δημοτικού έως και Γ’ Δημοτικού) πρώτος τερ-
μάτισε ο Παναγιώτης Καλογερόπουλος γιός του 
Βλάση και της Σταυρούλας Λυρίτση – Καλογερο-

πούλου (εγγονός της Αντιγόνης και του Δημήτρη 
Ν. Λυρίτση). 

Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία, βγήκε 

αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε 
απονομή μεταλλίων και κεράστηκε το καθιερωμέ-
νο λουκούμι.

Ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νε-
ράϊδας λέει ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα αγόρια 
και κορίτσια για τη συμμετοχή τους στους αγώνες 
και ζητάει του χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος 
όλα τα παιδιά του χωριού μας. Να μην λείψει ούτε 
ένα.

Αγώνες δρόμου παιδιών Ο χορός του Συλλόγου Νεράϊδας 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσι-
ος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου μας, την Παρασκευή 15 Αυγού-

στου 2014, το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νερά-
ϊδας. 

Η πολύ καλή βραδιά βοήθησε ώστε πολύς κό-
σμος (μόνιμοι, απόδημοι χωριανοί μας αλλά και 
πολλοί φίλοι μας από τα γύρω χωριά) να καθίσει στα 
τραπέζια – καρέκλες του Συλλόγου μας, που είχαν 
απλωθεί σε όλα το χώρο της πλατείας, να εξυπηρε-
τηθεί με τα ωραία ψητά φαγητά του χωριανού μας 
Νίκου Κ. Χαλάτση και να διασκεδάσει με την ωραία 
μουσική μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο για τη συμ-
μετοχή του. 

Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά και 
να περάσουμε ακόμα καλύτερα στο χορό του Συλ-
λόγου μας στο χωριό. 

Γενική Συνέλευση  
Συλλόγου Νεράϊδας 

Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2014, το  απόγευμα, 
έγινε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του 
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου  μας, στην 
πλατεία  Νεράϊδας.

   Από το  απερχόμενο  Δ. Σ. έγινε οικονομικός 
απολογισμός από την Ταμία  Χρυσούλα Θάνου  και  
απολογισμός δράσης με  αναλυτική  παρουσίαση 
των πεπραγμένων του Συλλόγου από τον  Πρόεδρο 
Βασίλη Θάνο. Ύστερα από εκτενή συζήτηση η Γ. Σ. 
απάλλαξε το απερχόμενο Δ. Σ. από κάθε διοικητική 
και οικονομική ευθύνη. Ακολούθησε προβληματι-
σμός – διάλογος  για  τον  Σύλλογο  και  τα  προβλή-
ματα του χωριού  ενώ  βασικό θέμα της συζήτησης 
ήταν η συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». Έγινε γνωστό σε 
όλους μας ότι η  συνέχιση έκδοσής της δυσκολεύει 
επικίνδυνα με  την μεγάλη αύξηση των εξόδων και 
τη μείωση των εσόδων. Απόφαση της Γ. Σ. είναι να 
κοπεί η εφημερίδα σε όσους δεν έχουν πληρώσει 
την συνδρομή  τους (20  ευρώ) μέχρι την 31 Οκτω-
βρίου 2014.

   Στη διαδικασία των αρχαιρεσιών - εκλογών 
δεν κατέστη δυνατή η εκλογή νέου Δ. Σ. επειδή 
δεν υπήρχαν υποψήφιοι και αποφασίστηκε να γίνει 
επαναληπτική Γ. Σ.  την Τετάρτη 20.8.14, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας  εξελέγη το νέο Δ. Σ., η σύνθεση 
του οποίου δημοσιεύεται σε άλλο κείμενο.

Έκθεση Ζωγραφικής 
σ τη Νεράϊδα 

Εκθεση ζωγραφικής είχαμε φέτος τον Αύ-
γουστο στο χωριό μας τη Νεράϊδα για 

πρώτη φορά, με μεγάλη επιτυχία και ήταν 
το πολιτισμικό γεγονός της χρονιάς! Διορ-
γανωτής ο εικαστικός καλλιτέχνης Διονύσης 
Άμασης, σύζυγος της Δήμητρας Κουσάνα. 
Τα εκθέματα ήταν πίνακες ζωγραφικής και 

βότσαλα του ποταμού μας Μέγδοβα 
ωραία ζωγραφισμένα! Δημιουργίες 
σε φυσικό υλικό της περιοχής μας. Η 
έκθεση κράτησε όλο το μήνα και ήταν 
μεταφερόμενη στα μαγαζιά του χω-
ριού μας. Το γεγονός πήρε μεγάλη δη-
μοσιότητα και οι επισκέπτες ήταν πολ-
λοί τόσο χωριανοί μας όσο και από τα 
γύρω χωριά. 

Λέμε μπράβο στον αγαπητό μας Δι-
ονύση ευχόμενοι να την ξανακάνει και 
του χρόνου. 

Η Εκδρομή  
του Συλλόγου Νεράϊδας 

Στην Καστοριά έγινε φέτος η εκδρομή του Εξωραϊστικού 
& Μορφωτικού Συλλόγου μας, την Παρασκευή 8 Αυγού-
στου 2014.

Το τουριστικό πούλμαν του αγαπητού μας Κατσιφού 
έφυγε στις 7 το πρωί απ’ τη Νεράϊδα και ακολουθώντας την 
διαδρομή Νεράϊδα – Καρδίτσα – Τρίκαλα, έξω από την Κα-
λαμπάκα κάναμε την πρώτη στάση για πρωϊνό καφέ. Μετά 
μέσω Γρεβενών ακολουθήσαμε τη διαδρομή προς Καστο-
ριά. Έξω από την πόλη επισκεφτήκαμε τον Λιμναίο οικισμό 
της λίθινης εποχής. Περπατήσαμε μέσα στην ωραία πόλη 
της Καστοριάς με την ομώνυμη λίμνη. Στη συνέχεια επισκε-
φτήκαμε το περίφημο Σπήλαιο του Δράκου με τους σταλα-
κτίτες και το παλιό μοναστήρι της Παναγίας που είναι εκεί 
δίπλα με τις παλιές τοιχογραφίες. Επιστρέψαμε πάλι στην 
πόλη της Καστοριάς για φαγητό και περιήγηση. Στην επι-
στροφή κάναμε στάση στα Γρεβενά για απογευματινό καφέ 
και ψώνια στην ωραία αγορά των τοπικών παραδοσιακών 
προϊόντων τους. Επιστρέψαμε πάλι στο χωριό μας, τη Νερά-
ϊδα αργά το βράδυ, στις 11 τη νύχτα. 

Τονίζουμε πως ο Σύλλογος δεν έβαλε ούτε 1 ευρώ αφού 
όλα τα χρήματα τα έδωσαν οι εκδρομείς. 

Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

Αντικειμενικές αξίες 
οικοπέδων  

του χωριού μας 
Στείλαμε  

κι άλλο έγγραφο
Για το μεγάλο πρόβλη-

μα των απίστευτα μεγάλων 
αντικειμενικών αξιών των 
οικοπέδων του χωριού μας, 
της Νεράϊδας, συνεχίσαμε κι 
αυτό το καλοκαίρι τις προ-
σπάθειες για τη λύση του. 
Ζητάμε να οριστούν και σε 
εμάς τιμές λογικές σαν αυτές 
των γύρω χωριών της περιο-
χής μας. Επειδή μάθαμε πως 
αρμόδιος είναι ο Δήμος μας 
Καρδίτσας να ζητήσει την 
μείωσή τους, δώσαμε και σε 
αυτόν, το έγγραφο που είχα-
με στείλει στη ΔΟΥ Καρδί-
τσας και είχαμε δημοσιεύσει 
στην εφημερίδα μας. Περι-
μένουμε τώρα να υπάρξει 
επιτέλους δικαίωσή μας. 

 Τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες δρόμου το 2014
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Το Στεφάνι 
Να σε ξεχάσω δεν μπορώ 
από παλιά και τώρα,
όταν ξυπνάω το πρωί,
εσένα βλέπω να έχεις 
χαμόγελο γλυκό.
Δείχνεις τον ήλιο της αυγής, 
το φυσικό σου μεγαλείο.

Πολύχρονα βράχια θαυμαστά,
εδώ κουρνιάζουν τα πουλιά.
Στα βράχια και στα έλατα,
γλυκολαλούνε οι πέρδικες
κι άγρια περιστέρια.
Εδώ είν’ τα παλάτια των αετών 
και των περίφανων γερακιών.
Οι βασιλιάδες των βουνών. 

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

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

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

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

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

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

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

Τα τρία έλατα ξεραθήκανε. Τα χτύπησε 
πολλές φορές ο κεραυνός. Τα «Τρία ελά-
τια» (η τοποθεσία) είναι στην αριστερή 
κορυφή του «Στεφανιού», στο «Φλίσιο», 
του χωριού μας, της Κοινότητας Νεράϊδας. 
Πρόταση 
Αν μπορούν νέοι άνθρωποι να πάνε να τα 
ξαναφυτέψουν τα τρία έλατα. Τα έλατα, 
για να πιάσουν, φυτεύονται φθινόπωρο. 
Τον Νοέμβριο μήνα. Τα έλατα να φυτευ-
τούν στην ίδια μεριά όπου ήταν τα παλιά, 
φαίνονται ακόμα οι ρίζες των παλιών ελα-
τιών.

Χαρά σ’ αυτούς που το ’βαλαν,
στο «Φλίσιο» για να πάνε.
Αρωματίζει ο μούσχος και το τσάϊ. 

Ν’ ακούσουν τον κού-
κο να λαλεί,
στις ράχες με καμάρι, 
τις πέρδικες στα πε-
τρωτά.

Στην τοποθεσία «Τρία 
ελάτια», είχα μια πε-
ριπέτεια που τη θυ-
μάμαι ακόμα. Γι’ αυτό 
γράφω αυτή τη μικρή 
ιστορία:
Το 1941 ήμουνα 10 
ετών. Είχαμε στρού-

γκα στο «Κάτω Τραγόγρεκο» και πήγαι-
να στα πρόβατα. Στα «Τρία ελάτια» είχε 
στρούγκα ο Γιάννης Καραμέτος του Κων/
νου και πήγαινα κι εγώ εκεί για κουβέντα. 
Παίζαμε με το Γιάννη. Είχε και ένα σκυλί 
στη στρούγκα του. Εκεί που παίζαμε νόμι-
ζε το σκυλί του ότι μαλώνουμε και πήγε να 
υπερασπίσει το αφεντικό του. Με άρπαξε 
από το πόδι, τρόμαξα να το ξεκολλήσω. 
Ευτυχώς ο Γιάννης είχε «αντιβίωση» αλλά 
ήταν… ληγμένη. Η «αντιβίωση» ήταν μια 
κάδη τυρί αλατισμένο. Έκοψε μια φέτα 
τυρί και ένα μπάλωμα από την πατατού-
κα του και μου έδεσε μ’ αυτό το πόδι. Τότε 
ήταν ο πόνος… με σακάτεψε η αλμύρα! 
Το λύσαμε το πόδι, δεν είχαμε νερό, το 
πλύναμε με τρόγαλο. Μετά βάλαμε άλλη 
«αντιβίωση», μια φέτα τυρί ανάλατο. 
Αυτό έγινε το 1941, εγώ ήμουν δέκα χρο-
νών, ο Γιάννης δεκαεπτά. Αυτό έγινε 10 
με 15 Ιουλίου. ωραίος «ορθοπαιδικός» και 
«φαρμακοποιός» ο Γιάννης. Με πρόσεξε. 
Τον ευχαρίστησα!
Το σκυλί ήταν ωραίος «νοικοκύρης». Ξε-
σκέπαζε τη βούρτσα και… «κοπάνιζε 
χωρίς βουρτσόξυλο». Πέρασε από «λαϊκό 
δικαστήριο» και εκτελέστηκε στη θέση 
«Μαντάνια». Αύγουστο μήνα.

   Σημείωση Συντακτικής  
Επιτροπής: Μπράβο στον  
αγαπητό χωριανό μας 
Μήτσιο (μόνιμο κάτοικο 
της  Νεράϊδας) που κάθισε 
και  έγραψε με τόσο μερά-
κι  αυτό το ωραίο ποίημα 
και  το κείμενο. Όσο για 
την  πρότασή του συμφω-
νούμε απολύτως μαζί του. 
Να  πάμε να ξαναφυτέψου-
με  τα τρία έλατα στην ίδια  
ακριβώς τοποθεσία ώστε  
να συνεχίσουν να τα βλέ-
πουν και οι επόμενες γενε-
ές, στους αιώνες.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Δημοσιεύουμε επιστολή του Προ-
έδρου Μολόχας του αγαπητού 
μας Ηλία Ζυγούρη, την οποία λά-

βαμε στις 2 Ιουλίου 2014, που είχε ήδη 
δυστυχώς εκδοθεί και ταχυδρομηθεί το 
προηγούμενο φύλλο μας. Την δημοσιεύ-
ουμε έστω και τώρα μαζί με τις θερμές 
ευχές μας για την επανεκλογή του. Η επι-
στολή γράφει τα εξής: 

Αγαπητοί συμπατριώτες
Είναι πάντα μεγάλη χαρά να επικοινω-

νώ μαζί σας και να ανταλλάσσουμε από-
ψεις για τα χωριά μας μέσα από τη φιλόξε-
νη εφημερίδα σας που εύχομαι να συνεχί-
σει για πολλά χρόνια να αποτελεί ένα βήμα 
επικοινωνίας ενημέρωσης και προβληματι-
σμού για τους απανταχού Νεραϊδιώτες.

Το καλοκαίρι έφτασε και όσοι ζούμε σ’ 
αυτό τον όμορφο και ευλογημένο τόπο, 
αναμένουμε με ανυπομονησία τους δικούς 
μας, όλους όσοι ζείτε σε άλλες πόλεις ή 
ακόμα και στο εξωτερικό, αλλά δεν ξεχνάτε 
το χωριό σας και τους δικούς σας ανθρώ-
πους.

Σας περιμένουμε λοιπόν να ανταμώ-
σουμε, να πούμε τις χαρές και τους πόνους 
μας, να γελάσουμε να κλάψουμε, να γλε-
ντήσουμε όπως ξέρουμε να γλεντάμε εμείς 
οι ορεινοί.

Πέρα από τις ευχές μου προς όλους 
σας για ένα όμορφο καλοκαίρι, κοντά στα 
αγαπημένα σας πρόσωπα και καθώς αυτή 
είναι η πρώτη μας επικοινωνία μετά τις αυ-
τοδιοικητικές εκλογές επιτρέψτε μου να εκ-
φράσω μέσα από την εφημερίδα σας και τις 
θερμές μου ευχαριστίες στους συγχωρια-
νούς μου που και αυτή τη φορά με τίμησαν 
με την ψήφο τους και με εξέλεξαν Πρόεδρο 
του χωριού, αλλά και σ’ αυτούς που δεν με 

ψήφισαν, αλλά ξέρω οτι με εκτιμούν και με 
αγαπούν, όπως ξέρουν οτι τους εκτιμώ και 
τους αγαπώ κι εγώ.

Δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν θα έχου-
με ποτέ τίποτα που να μας χωρίζει, μόνο 
πολλά πράγματα -και πρώτα απ’ όλα η Μο-
λόχα- που μας ενώνουν.

Ποτέ μου ως Πρόεδρος δεν έκανα και 
ούτε πρόκειται να κάνω και την επόμενη 
πενταετία διάκριση ανάμεσα σ’ αυτούς που 
με ψήφισαν και σ’ αυτούς που δεν με ψήφι-
σαν. Ποτέ μου δεν είδα και ούτε πρόκειται 
να το κάνω και στη συνέχεια τη θέση του 
Προέδρου ως αξίωμα. Ήμουν και θα παρα-
μείνω εργάτης προσπαθώντας να δίνω λύ-
σεις στα μικρά και μεγάλα προβλήματα του 
χωριού. Τα μέσα που έχουμε πλέον όλοι οι 
Πρόεδροι στα χέρια μας είναι πενιχρά έως 
ανύπαρκτα. Δεν περιμένουμε ούτε εμείς, 
ούτε οι συγχωριανοί μας μεγάλα έργα. 

Δίνουμε τη μάχη της καθημερινότητας, 
για το δρόμο, τη συγκοινωνία, το φως, το 
τηλέφωνο, το νερό, την καθαριότητα. 

Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω τον 
Δήμαρχο κ. Κων. Παπαλό για την εμπιστο-
σύνη, με την οποία με περιέβαλε και την 
συνεργασία μας, όπως και όλη τη Δημοτική 
Αρχή που πιστεύω οτι κατέβαλαν υπεράν-
θρωπες προσπάθειες υπό εξαιρετικά αντί-
ξοες συνθήκες.

Θέλω τέλος να συγχαρώ τον νεοεκλεγέ-
ντα Δήμαρχο κ. Φώτη Αλεξάκο, να του ευ-
χηθώ κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που 
αναλαμβάνει και ευελπιστώ οτι θα έχουμε 
καλή συνεργασία για το καλό του τόπου 
μας και των ανθρώπων του.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ηλίας Ζυγούρης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΟΧΑΣ 

Παλιές φωτογραφίες 
ΦωτογραΦικο αρχειο κωστα γ. ΜΠαλτή 

1 Η φωτογραφία 
γράφει πίσω: 
Ενθύμιον εις τον 

γάμον της Βασιλικής 
Σπανού, 21 Σεπτεμ-
βρίου 1952 / ΦΩΤΟ 
ΔΟΝΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
/ από αριστερά: 
Κώστας, Ηλίας Σ., 
Κατσούλης Ζ., Μα-
ριγούλα, Νίκος Κα-
τσούλης. / Μας την 
έστειλε ο αγαπητός 
χωριανός μας Κώ-
στας Μπαλτής του 
Γεωργίου από το 
Βόλο και την δημο-
σιεύουμε ευχαριστώ-
ντας τον θερμά. 

2Η φωτογραφία 
γράφει πίσω: 
Ενθύμιον κατά 

τον γυρισμόν του 
Πάσχα εις το χωρί-
ον μας, τοποθεσία 
Ιτάμου / Κων/νος 
Μπαλτής / 24.4.1951 
/ ΦΩΤΟ ΔΟ-
ΝΤΑ ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΑ / 
από αριστε-
ρά: Πέτρος, 
Αποστολία, 
Ελένη, Κώ-
στας, Μαρ-
γαρίτης Δ., 
Ζήσης Δημή-
τριος. / Μας 
την έστειλε 
ο αγαπητός 
χωριανός 
μας Κώστας 
Μπαλτής 
του Γεωργί-
ου από το 
Βόλο και 
την δημοσι-
εύουμε ευχαριστώντας τον θερμά. 

Επιστολή από τον Πρόεδρο  
της Κοινότητας Μολόχας 

Γράφει  ο  
Δημήτριος   

Κ. Μονάντερος

Στον  κύκλο  η  θέση  όπου  ήταν  τα «Τρία  ελάτια»   
και  σήμερα  δυστυχώς  δεν  υπάρχουν.

 Τα 2 από τα 3 ελάτια που σώζονταν ακόμα το 1990… το ένα ξερό το άλλο χλωρό… 
αλλά ήταν ακόμα όρθια… μπροστά τους ο Γιώργος Β. Καραμέτος και φωτογράφος ο 

Γιάννης Β. Μπαλτής… καλοκαίρι 1990.



Oχι Υδροηλεκτρικό 
στο Σαρανταπορί-
σιο παραπόταμο του 

Μέγδοβα της Τ. Κ. Νεράϊδας 
Καρδίτσας φωνάζει δυνατά 
η Τοπική Κοινωνία μας. Και 
ενώ όλοι θεωρούσαμε πως 
το ζήτημα αυτό έκλεισε ορι-
στικά ο δικηγόρος υπενθύ-
μισε πρόσφατα στους Συλ-
λόγους πως στο μέσα Μάη 
ήταν να εκδικαστεί η υπόθε-
ση στο ΣτΕ, που μάλιστα για 
να εκδικαστεί πρέπει να πλη-
ρωθεί ένα μεγάλο χρηματικό 
ποσό από τους Συλλόγους 
μας. Για το ζήτημα δημοσι-
εύτηκε κείμενο στις εφημε-
ρίδες της Καρδίτσας (στις 
14.5.14) το οποίο έγραφε τα 
εξής: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Όλοι οι υποψήφιοι στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές κα-
θώς και οι υποψήφιοι Ευρω-
βουλευτές, στις Ευρωεκλογές, 
που ζητούν την ψήφο των το-
πικών κοινωνιών μας, πρέπει 
να πάρουν θέση, δημοσίως, 
για το πολύ μεγάλο πρόβλημα, 
που δημιουργήθηκε στις το-
πικές κοινωνίες της Νεράϊδας 
και Σαρανταπόρου, εξ αιτίας, 
του Δήμου Ιτάμου, που είχε 
συναινέσει, ερήμην των το-
πικών κοινωνιών, και χωρίς 
καν να ερωτηθούν, με απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, επί Δημαρχίας Βασιλείου 
Τσαντήλα, στη δημιουργία 
υδροηλεκτρικού σταθμού, 
στον Σαρανταπορίσιο ποτα-
μό, από την εταιρεία «Ιωάννης 
Σηφάκης Ενεργειακή ΑΕ» με 
καταστροφικές περιβαλλο-
ντικές συνέπειες, όχι μόνο, εξ 
αιτίας της δεσμεύσεως των 
λιγοστών υδάτων του ποτα-

μού αλλά και εξ αιτίας της δια-
νοίξεως οδού, μήκους πολλών 
χιλιομέτρων, για την όδευση 
του σχετικού αγωγού και σε 
εδάφη, μάλιστα, με πολύ με-
γάλη κατακόρυφη κλίση, και 
τα οποία εδάφη, είναι, παγκοί-
νως γνωστό, ότι είναι κατολι-
σθήσιμα!!! και ο κίνδυνος να 
αποκοπεί η επικοινωνία της 
Νεράϊδας με την Καρδίτσα, όχι 
απλώς είναι υπαρκτός, αλλά εί-
ναι και βέβαιος!!!

Για όλους αυτούς τους λό-
γους, και επιπροσθέτως 

Σας ενημερώνουμε, ότι η 
σχετική δίκη, για την ματαί-
ωση του έργου, ύστερα από 
ομαδική προσφυγή των τριών 
τοπικών Συλλόγων Νεράϊ-
δας και Σαρανταπόρου και 
πολλών άλλων κατοίκων των 
τοπικών κοινωνιών, μεταξύ 
των οποίων, είναι οι Βασίλειος 
Θάνος, Ιωάννης Σπανός, Χρή-
στος Τσιτσιμπής (ήδη αποβι-
ώσας) και πολλοί άλλοι ακόμη, 
εκκρεμεί στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, από το έτος 
2009. Και η σχετική προς τού-
το συζήτηση μετά από πολλα-
πλές οίκοθεν αναβολές, έχει 
οριστεί, για να δικαστεί την 
28-5-2014, πλην όμως και 
πάλι όπως, μας πληροφόρησε, 
ο Δικηγόρος Ηλίας Σπινάσας, 
δεν θα συζητηθεί, λόγω των 
Ευρωεκλογών!!!

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία 
έχει ασκήσει παρέμβαση το 
έτος 2013 και ζητεί την απόρ-
ριψη της προσφυγής.

Καρδίτσα 14-5-2014 / Οι 
Προσφεύγοντες / α) Βασίλειος 
Θάνος / β) Ιωάννης Σπανός 

Σημείωση: Τονίζουμε 
ξανά πως η εξ’ αναβολής (από 
28.5.14) δίκη στο ΣτΕ ορίστηκε 
να εκδικαστεί στις 26.11.2014.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 11ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Όχι Υδροηλεκτρικό στο Σαρανταπορίσιο  
παραπόταμο του Μέγδοβα 

της Τ. Κ. Νεράϊδας Καρδίτσας

Για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας των αγίων 
και παμμεγίστων Τα-

ξιαρχών, δηλαδή του Κοι-
μητηριακού Ι. Ναού του 
χωριού μας, της Νεράϊδας, 
οι κάτωθι προσέφεραν τα 
εξής ποσά: 

1. Ηλίας, Αριστοτέλης, 
Αποστολία και Γεωργία Μη-
τσάκη, προσέφεραν το ποσό 
των 150 ευρώ (αριθ. απόδ. 
345), εις μνήμην των Γονέ-
ων τους Φωτεινής και Δη-
μητρίου Μητσάκη.

2. Θάνος Δημήτριος του 
Ευαγγέλου, προσέφερε το 
ποσό των 200 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 346), εις μνήμην των 
Γονέων του Όλγας και Ευ-
αγγέλου Θάνου και των 
αδελφών του Περσεφόνης 
και Κωνσταντίνου Θάνου. 

3. Σπανός Ελευθέριος, 
προσέφερε το ποσό των 30 
ευρώ (αριθ. απόδ. 347), εις 
μνήμην του Κωνσταντίνου 
Καραμέτου του Δημητρίου.

4. Αυγέρης παπα-Κώ-
στας - Ιερέας, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 348), εις μνήμην των 
Γονέων του Ελένης και 
Αντωνίου Αυγέρη και της 
αδελφής του Βασιλικής Αυ-

γέρη.

5. Αυγέρης Λάμπρος, 
προσέφερε το ποσό των 30 
ευρώ (αριθ. απόδ. 349), εις 
μνήμην των Γονέων του 
Ελένης και Αντωνίου Αυγέ-
ρη και της αδελφής του Βα-
σιλικής Αυγέρη.

6. Η οικογένεια Γεωργί-
ου Ανυφαντή, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 350), εις μνήμην του 
θείου τους Κωνσταντίνου 
Καραμέτου του Δημητρίου 
αντί στεφάνου. 

7. Μπέλλος Χρήστος, 
προσέφερε το ποσό των 20 
ευρώ (αριθ. απόδ. 001), εις 
μνήμην του Κωνσταντίνου 
Καραμέτου του Δημητρίου.

8. Ανυφαντής Κωνστα-
ντίνος του Χρήστου από 
Αμερική, προσέφερε το 
ποσό των 100 δολάρια (αριθ. 
απόδ. 002), εις μνήμην του 
γαμπρού του Κωνσταντίνου 
Καραμέτου του Δημητρίου.

9. Οι αδελφοί Καφαντά-
ρη του Κων/νου, Γεώργιος, 
Ευαγγελία, Ελένη και Πανα-
γιώτα, προσέφεραν το ποσό 
των 200 ευρώ (αριθ. απόδ. 
003), εις μνήμην του αδελ-
φού τους Χρήστου και των 
Γονέων τους Παρασκευής 

και Κωνσταντίνου Καφα-
ντάρη.

10. Ανυφαντή – Σκρέ-
κου Ευθυμία, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 004), εις μνήμην του 
γαμπρού της Κωνσταντίνου 
Καραμέτου του Δημητρίου. 

11. Ντερέκα – Παπαλο-
πούλου Μάρθα, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 005), εις μνήμην της 
συνυφάδας της Ευαγγελίας 
Γεω. Παπαλοπούλου. 

12. Ντερέκα – Παππά 
Μαριγούλα, προσέφερε το 
ποσό των 20 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 006), εις μνήμην των 
Γονέων της Αννέτας και Δη-
μητρίου Ντερέκα.

13. Ντερέκας Λουκάς, 
προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ (αριθ. απόδ. 007), εις 
μνήμην του Νικολάου Κα-
τσούλη του Δημητρίου.

14. Ντερέκας Λουκάς, 
προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ (αριθ. απόδ. 008), εις 
μνήμην του Κωνσταντίνου 
Καραμέτου του Δημητρίου.

15. Η σύζυγος του αείμνη-
στου Χριστόδουλου Κουσά-
να, Βασιλική και τα παιδιά του, 
προσέφεραν το ποσό των 
350 ευρώ (αριθ. απόδ. 009), 
εις μνήμην του συζύγου και 
πατέρα τους Χριστόδουλου 
Κουσάνα, αντί μνημοσύ-
νου.

16. Η Δήμητρα σύζυγος 
του Βασιλείου Δ. Κατσούλη, 
προσέφερε το ποσό των 200 
ευρώ (αριθ. απόδ. 010), εις 
μνήμην του αδελφού της 
Βασίλη. 

17. Η Ειρήνη σύζυγος Γε-
ωργίου Κ. Καφαντάρη, προ-
σέφερε το ποσό των 50 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 011), εις μνήμην 
των Γονέων της Φωτεινής 
και Κωνσταντίνου. 

Ευχαριστούμε θερμά για 
τις προσφορές.

Εργασίες στο χώρο  
του Κοιμητηρίου 

Νεράϊδας

Οι εργασίες για τον 
εξωραϊσμό του χώ-
ρου του Κοιμητηρί-

ου του χωριού μας σχεδόν 
ολοκληρώθηκαν. Επόμενος 
στόχος μας είναι η ανα-
καίνιση του Κοιμητηρια-
κού μας Ι. Ν. Αη-Ταξιάρχη. 
Όποιος (μέσα στην κρίση 
που περνάμε) έχει την οικο-
νομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για να τον φτιάξου-
με κι αυτόν όπως στου Σωτήρος. Όποιος επίσης θέλει να μάθει οτιδήποτε γι’ αυτά ας 
μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896. 

Ο  Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών  Νεράϊδας  για  την  ανακαίνιση  του  
οποίου  συγκεντρώνουμε  χρήματα.

Το  χωριό  μας  επισκέ-
φτηκε,  πρίν  ακόμα  
αναλάβει  καθήκοντα, ο 

νεοεκλεγείς  Δήμαρχος  του  
καλλικρατικού  δήμου  μας 
Καρδίτσας  κ.  Φώτης  Αλεξά-
κος. Ήρθε με συνεργάτες  του  
το  Σάββατο  30  Αυγούστου  
2014, στις  11 π. μ. και  η συζή-
τηση  έγινε  στο  καφενείο  του  
Γιάννη  Καραμέτου. 

   Την  ίδια  μέρα  επισκέφτηκε  
στις  10 π. μ. την Μολόχα  και  
μετά  από  εμάς  στις  12  π. μ.  τα  
Σαραντάπορα  ενώ  την  προη-
γούμενη  μέρα  την Παρασκευή  
επισκέφτηκε  την  Καστανιά 
(18:45΄) και  το  Καροπλέσι 
(19:45΄).

    Συζητήσαμε  για  όλα  τα  ζη-
τήματα  του  χωριού  μας  που  
είναι  αρμοδιότητας  Δήμου.  
Ζητήματα  γνωστά  στον  κ.  
Αλεξάκο  καθώς  κατάγεται  από  
το  γειτονικό  μας  χωριό  τον 
Αμάραντο  και  διετέλεσε  και  
Νομάρχης  Καρδίτσας  τα  προ-
ηγούμενα  χρόνια. 

    Συζητήσαμε  και  προτείναμε  
λύσεις  για  το  μεγάλο  πρό-
βλημα  ύδρευσης του  χωριού  
μας, πρόβλημα που  φέτος  το 
καλοκαίρι  μας  έκανε  να  υπο-
φέρουμε. Για  την  συντήρηση  
των  δρόμων  μας  που  είναι αρ-
μοδιότητας  δήμου, για  την  κα-
θαριότητα, για  την  συντήρηση  
χώρων  όπως  η  παιδική  χαρά 
στο  σχολείο, οι  πλατείες  κ.λ.π. 
Γενικά ανταλλάχτηκαν απόψεις 
με τους χωριανούς  μας, ακού-
στηκαν  οι προτάσεις μας για 
την βελτίωση της καθημερινό-
τητάς μας  και  είμαστε  βέβαιοι  
πως  ο  κ. Αλεξάκος θα  ενδια-
φερθεί  για  τη λύση  των  προ-
βλημάτων  αυτών.

      Εμείς  να συγχαρούμε τον νε-
οεκλεγέντα Δήμαρχο κ. Φώτη 
Αλεξάκο, (για  ακόμα μια  φορά  
μέσα  από  την  εφημερίδα  μας)  
και  να του ευχηθούμε κάθε επι-
τυχία στο δύσκολο έργο που 
αναλαμβάνει, ευελπιστώντας 
πως  θα έχουμε καλή συνεργα-
σία για το καλό του τόπου μας 
και των ανθρώπων του.

Ποιός έκοψε δέντρο σε ξένο χωράφι; 

Ποιός λαθροϋλοτόμος πήγε και έκοψε βελανιδιά σε 
ξένο χωράφι (στη Λογγά δίπλα στον Πόρο Σωτή-
ρος) χωρίς να ρωτήσει τους ιδιοκτήτες και πήρε 

τα ξύλα κι έφυγε; Τα δέντρα υπάρχουν εκεί γιατί αυτοί 
που είχαν τα χωράφια τα προστάτευαν. Μην τολμήσει και 
ξαναπάει σε ξένο χωράφι να ξανακόψει δέντρο για ξύλα 
γιατί θα δεί το όνομά του στην πρώτη σελίδα της εφημε-
ρίδας μας! 

Δεν  κόβουμε  δέντρα  γύρω   
στο  Μοναστήρι!

    Κάποιος  πήγε  πρόσφατα, μετά  το  πανηγύρι, και  έκοψε  
ένα  δέντρο  για  ξύλα  πάνω  από τη  βρύση  της  Παναγίας, 
στο  ρέμα  δίπλα  στο  δρόμο. Μάλλον  θα  είναι  από  άλλο  
χωριό  που  δεν  ήξερε. Τονίζουμε  από  εδώ  να  το  μάθουν  
όλοι  πως  δεν  κόβουμε  δέντρα  για  ξύλα  γύρω  στο  Μο-
ναστήρι. Μην  ξανακόψει  κανένας  εκεί  ξύλα  θα  γράψουμε  
το  όνομά  του  στην  εφημερίδα. 

 Επίσκεψη του νέου Δημάρχου Καρδίτσας
 κ. Φώτη Αλεξάκου στο χωριό μας

Προσφορές για την ανακαίνιση της εκκλησίας   
των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας 



1 Ανυφαντή - Σκρέκου Ευθυμία (805) ..................................10
2 Ανυφαντής Κων/νος από Αμερική (429) ...........................30
3 Ανυφαντής Ξενοφών από Σουηδία (804) ..........................30
4 Ανώνυμη μόνιμη κάτοικος Νεράϊδας (436) .......................50
5 Αρβανίτη Παναγιώτα (526) ...............................................10
6 Αυγέρη - Θέου Περσεφώνη του Δημ. (433) .......................20
7 Αυγέρη Δήμητρα του Κων/νου (584) ................................20
8 Αυγέρης Αντώνιος του Κων/νου (581) ..............................20
9 Αυγέρης Γεώργιος του Αντωνίου (124) ..............................20
10 Αυγέρης Λάμπρος του Αντωνίου (588) ..............................20
11 Αυγέρης παπα-Κώστας - Ιερέας (583) ...............................20
12 Βασιλάκης Κώστας εκ Καροπλεσίου (670) .........................20
13 Βούλγαρη - Γκαβαρδίνα Βικτώρια του Γεωργ. (689)  .........10
14 Βούλγαρη - Σκούρου Βασιλική του Γεωργ. (690) ...............10
15 Βούλγαρη Χαρούλα του Γεω. (372) ....................................20
16 Βούλγαρης Άγγελος του Γεω. (373) ...................................20
17 Βούλγαρης Ηλίας του Κων. (434).......................................20
18 Βούλγαρης Λουκάς του Γεωργίου (519) ..............................5
19 Βούλγαρης Νεκτάριος (673) ...............................................5
20 Βούλγαρης Στέφανος του Λάμπρου (688) .........................10
21 Βουρλιά Αικατερίνη (669) ...................................................5
22 Βουρλιάς Σωτήρης από Αμερική (430)..............................50
23 Βρέκου Ευαγγελία του Σωτήρη & της Μαίρης (472) ..........10
24 Γάκη - Εμμανουήλ Βούλα του Σερ. (297) ...........................20
25 Γάκη Αλεξία του Νικολάου (510) .......................................10
26 Γάκη Γεωργίτσα χήρα Θωμά (660) .....................................20
27 Γάκη Σωτηρία του Θωμά (659) ..........................................20
28 Γάκης Γιάννης του Θωμά (658) ..........................................20
29 Γάκης Δημήτριος του Κων. (428) .......................................20
30 Γάκης Νικόλαος του Κων/νου (511) .....................................5
31 Γάκης Σεραφείμ (594) .......................................................20
32 Γάκης Χαράλαμπος (1938) ................................................20
33 Γεροκώστας Δημήτριος (653) ...........................................10
34 Γεροκώστας Κων/νος (654) ...............................................20
35 Γεροκώστας παπα-Βαγγέλης Ιερέας (655) .........................10
36 Γιαννουσάς Δημήτριος (672) ...............................................5
37 Δημητρακάκης Κων/νος του Φωτ. από Κλειτσό (943) ........20
38 Δήμος Σπύρος (573) .........................................................20
39 Δήμος Χριστόδουλος του Ηλία (371) .................................25
40 Δήμου - Βρέκου Μαίρη του Χριστοδούλου (471) ..............20
41 Δήμου - Κυριακοπούλου Αλέκα του Αναστ. (387) ..............20
42 Δήμου - Κωστοπούλου Ντίνα από Αμερική (814) ..............50
43 Δήμου - Νικολάου Γεωργία από Αυστραλία (572) ..............80
44 Δήμου Ιουλία του Ηλία (370) ............................................25
45 Εμμανουήλ Ευάγγελος του Ιωάν. (1937) ............................20
46 Εμμανουήλ Μάγδα εγγονή Σεραφείμ Γάκη (298)...............20
47 Ζήση - Τσιλιμίγκα Γιάννα του Χρ. (505) ..............................20
48 Ζήση Ιωάννα του Κων/νου (391) .......................................20
49 Ζήσης Γεώργιος του Ηλία (508) .........................................15
50 Ζήσης Δημήτριος του Γεωργ. & Φώνης (295) .....................20
51 Ζήσης Δημήτριος του Νικολάου (582) ...............................20
52 Ζήσης Ηλίας του Γεωργίου (507) .......................................20
53 Ζήσης Κων/νος του Δημητρ. (671) ....................................20
54 Ζήσης Μπάμπης του Χρήστου (506)..................................20
55 Ζήσης παπα-Σεραφείμ - Ιερέας (574) ...............................20
56 Ζήσης Στέφανος του Γεωργ. (289) .....................................10
57 Θάνος Γεώργιος σύζ. Δόξας (679) .....................................20
58 Θάνος Γεώργιος του Δημητρίου (818) ...............................50
59 Θάνος Δημήτριος (Τάκης) του Περικλή (678) ....................20
60 Θάνος Ευάγγελος του Ιωάνν. (422) ....................................40
61 Θάνος Ιωάννης του Ευαγγ. (423) .......................................30
62 Θάνος Κων/νος του Ηλία (518) ..........................................10
63 Θάνος Νικόλαος του Γεω. (383) .........................................20
64 Θάνος Περικλής (299) .......................................................10
65 Θάνος Περικλής (520) .......................................................10
66 Θάνου - Παυλέτση Μαρία (806) ........................................20
67 Θάνου Όλγα του Νικ. (384) ...............................................20
68 Θάνου Σωτηρία του Γεω. (394) ..........................................20
69 Θάνου Χρυσούλα του Ευαγγ. (431) ....................................20
70 Θέος Γεώργιος από Γερμανία (595) ....................................20
71 Καλογερόπουλος Βλάσης (751) .........................................20
72 Καλτσής Μπάμπης του Ευαγ. από Κλειτσό (293) ................10
73 Καπώνης Κων/νος από Μολόχα (666) .................................5
74 Καραβάνα - Σπαθάρου Ελισάβετ του Δημ. (382) ...............20
75 Καραβάνα Κική του Δημ. (381) .........................................20
76 Καραγιώργου - Κωστακάκη Έφη (516) .............................20
77 Καραμέτος Αναστάσιος του Γεωργίου (477) ........................5
78 Καραμέτος Βασίλειος του Δημ. (288) ................................10

79 Καραμέτος Βασίλειος του Νικολάου (474) .........................20
80 Καραμέτος Γεώργιος του Αναστασίου (480) ......................10
81 Καραμέτος Γεώργιος του Βασιλ. (285) ...............................10
82 Καραμέτος Γεώργιος του Ιωάνν. από Αγ. Τριάδα (1977) .....20
83 Καραμέτος Γιάννης του Γεωργίου (512) .............................10
84 Καραμέτος Δημήτριος του Ηλία (826) ...............................20
85 Καραμέτος Δημήτριος του Κων. (287) ...............................20
86 Καραμέτος Δημήτριος του Νικολ. & Βασιλ. (292) ..............20
87 Καραμέτος Ευάγγελος του Νικολάου (521) .......................30
88 Καραμέτος Ηλίας του Γεω. (385) .......................................20
89 Καραμέτος Ηλίας του Δημητρίου & Πέτρ. (825) ................20
90 Καραμέτος Ηλίας του Ιωάνν. από  Αγ. Τριάδα (1976) .........20
91 Καραμέτος Κων/νος του Νικολ. (290) ...............................10
92 Καραμέτος Χρήστος του Γεωργίου (687) ...........................20
93 Καραμέτου - Ασλάνη Ευθυμία του Κων/νου (473) .............25
94 Καραμέτου - Ζαχαράκη Φωτεινή του Βασιλ. (291) ............20
95 Καραμέτου - Κουτσιρίμπα Ευτέρπη του Νικολάου (475)....20
96 Καραμέτου - Μακόη Ελευθερία (522) ...............................20
97 Καραμέτου Δήμητρα του Γεωργ. από Αγ. Τριάδα (1978) ....20
98 Καραμέτου Ελεάνα του Ηλία (386) ....................................20
99 Καραμέτου Ελένη του Χρήστου (815) ................................20
100 Καραμέτου Λύδια του Αναστασίου (479) ...........................10
101 Καραμέτου Μαρία σύζυγος Σάκη (393) .............................20
102 Καραμέτου Ρωξάνη του Αναστασίου (478)........................10
103 Κατσούλη - Βήτα Δήμητρα του Νικ. (586) .........................20
104 Κατσούλη Ελένη σύζυγος Πέτρου (398) ............................30
105 Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλία (126) ...............................50
106 Κατσούλης Ζήσης από Καναδά (427) .................................50
107 Κατσούλης Κλέαρχος του Νικ. (283) ................................100
108 Κατσούλης Κλέαρχος του Νικ. (399) ..................................20
109 Κατσούλης Κων/νος (392) .................................................20
110 Κατσούλης Κων/νος του Λάμπρου (951) ...........................50
111 Κατσούλης Χριστόδουλος από Καναδά (439) ..................100
112 Καφαντάρη - Κριαρά Ελένη του Κων. (686) .......................20
113 Καφαντάρης Γεώργιος του Κων. (685) ...............................20
114 Κόκκινος Γεώργιος του Κων/νου (466) ..............................20
115 Κόκκινος Δημήτριος του Κων. (364) ..................................10
116 Κόκκινος Ιωάννης του Δημητρίου (481) ............................10
117 Κόκκινος Κων/νος του Δημ. (363) .....................................20
118 Κόκκινος Λάμπρος του Δημ. (362) ....................................20
119 Κόκκινος Νικόλαος του Θωμά (125) ..................................10
120 Κόκκινου Αγορή του Θωμά (579) ......................................15
121 Κόκκινου Έλσα του Ιωάννου (482) ......................................5
122 Κόκκινου Λαμπρινή του Θωμά (580) .................................15
123 Κοντογιάννης Γεώργιος (675)............................................10
124 Κοντογιάννης Ευάγγελος (365) .........................................20
125 Κοντογιάννης Κων/νος (674) ..............................................5
126 Κοντογιάννης Κων/νος του Δημητρ. (677) ........................10
127 Κουσάνα - Μονάντερου Ευανθία του Ηλία (470) ...............10
128 Κουσάνας Ηλίας  του Γεω. (375) ........................................10
129 Κουσάνας Ηλίας του Γεωργίου (464) .................................10
130 Κουσάνας Ηλίας του Κων. (377) ........................................10
131 Κουσάνας Κων/νος του Γεωργίου (483) .............................20
132 Κουτής Αλέξανδρος του Βάϊου (389) .................................20
133 Κουτής Βάϊος του Ευαγγ. (390) ..........................................20
134 Κουτής Ευάγγελος του Βάϊου (388) ...................................30
135 Λάμπρου Γεώργιος (664) ....................................................5
136 Λιάπη Ντίνα σύζυγος Κων/νου (801) .................................10
137 Λιάπης Νικόλαος του Αναστασίου (676) ............................10
138 Λιάπης Νικόλαος του Δημητρίου (812) .............................25
139 Λυρίτση Αλεξάνδρα χήρα Γεωργίου (367) .........................30
140 Λυρίτση Αντιγόνη του Νικολάου (819) ..............................20
141 Λυρίτση Αποστολία του Νικολάου (820) ...........................20
142 Λυρίτσης Νεκτάριος του Γεω. (378) ...................................10
143 Λυρίτσης Νικόλαος του Αποστόλου (821) .........................20
144 Λυρίτσης Νικόλαος του Γεω. (379) ....................................10
145 Μακρή - Κωστοπούλου Γιάννα του Δημ. (513) ..................10
146 Μακρής Γεώργιος του Δημητρίου (509) ............................20
147 Μακρής Χριστόφορος του Δημ. (296) ...............................15
148 Μαργαρίτη - Ιωαννίδη Ελένη (438) ...................................10
149 Μαργαρίτη Άρτεμις του Δημ. (424) ...................................20
150 Μαργαρίτη Σωτηρία (437) ................................................20
151 Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (824) .............................20
152 Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων. (397) .............................20
153 Μαργαρίτης Ευάγγελος του Κων. (440) .............................20
154 Μαργαρίτης Λάζαρος του Κων. (589) ................................15
155 Μαρκούση Βαγγελιώ (127) ...............................................10
156 Μαρκούση Πελαγία (376) .................................................10

157 Μητσάκη - Μαχά Χρυσάνθη του Νικ. (380) .......................20
158 Μητσάκη - Ταξιάρχη  Αποστολία του Δημ. (360) ...............20
159 Μητσάκη Γεωργία του Δημ. (361) .....................................20
160 Μητσάκης Γεώργιος του Ηλία (514) ..................................10
161 Μητσάκης Νικόλαος του Σεραφείμ (476) ..........................10
162 Μητσάκης Σταύρος του Νικ. (369) ....................................10
163 Μητσιάκης Γεώργιος του Κων/νου (598) ...........................20
164 Μονάντερος Δημήτριος του Κων. (683).............................10
165 Μονάντερος Πέτρος του Κων. (359) ..................................20
166 Μονάντερος Σωτήριος του Ηλία (281) ..............................20
167 Μονάντερος Φώτης του Πέτρου (400) ..............................20
168 Μπακογιώργος Ευάγγελος από Δάφνη Ευρυτανίας (469) ..10
169 Μπακογιώργος Ζαχαρίας (591) .........................................20
170 Μπακόλα - Μαραβελάκη Φρόσω του Κων. (396) ...............20
171 Μπακόλα Μαίρη του Κων. (395) .......................................20
172 Μπαλτή - Ραγκαβά Αθανασία του Σπύρου (468) ...............20
173 Μπαλτής Δημήτριος του Στέλιου (284) .............................20
174 Μπαλτής Κων/νος του Γεωργ. (1936) ................................20
175 Μπαλτής παπα-Σωτήρης - Ιερέας (485) ............................20
176 Μπαλτής Σπύρος του Αθανασίου (684) .............................20
177 Μπαλτής Φώτης του Γεωργ. (1935) ...................................20
178 Μπαρμπουνάκης Γεώργιος από Μολόχα (651) ..................20
179 Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου (600) ...................................25
180 Μπέλλος Χρήστος του Αντωνίου (599) ..............................25
181 Μπερμπερής Παναγιώτης (504) ........................................15
182 Νάπας Γεώργιος (300).......................................................10
183 Νάπας Φώτιος (597) .........................................................10
184 Ντερέκα - Παππά Μαριγούλα (810) ..................................20
185 Ντερέκας Λουκάς (811) ....................................................50
186 Οικονόμου Επαμεινώνδας (523) ........................................20
187 Ολύμπιος Αναστάσιος γιός της Τασίας Μπέλλου (282) .......50
188 Πάνος Γεώργιος του Χρήστου (577) ..................................20
189 Πάνος Χρήστος του Ηλία (596) ..........................................20
190 Πάνου Αθανάσιος του Χρήστου (576) ...............................20
191 Παπαγεωργίου Βασίλειος (667) ........................................20
192 Παπαγεωργίου Γεώργιος (590) .........................................20
193 Παπαγεωργίου παπα-Κώστας Ιερέας (656) .......................15
194 Παπαγεωργίου παπα-Κώστας Ιερέας (802) .......................20
195 Παπαγεωργίου Χρήστος του Βασιλ. (657) .........................20
196 Παπαδάκης Σεραφείμ (665) ................................................5
197 Παπαστάθης Γεώργιος από Κλειτσό (807) .........................20
198 Παπαστάθης Χρήστος (823) ..............................................10
199 Παπουτσόπουλος Ηλίας (374) ...........................................20
200 Παππά - Καυχίτσα Ναυσικά - φαρμακείο (587) .................30
201 Πλατσιούρη - Φλώρου Ευαγγελία (366) ............................10
202 Πλατσιούρη Ελευθερία  χήρα Δημητρίου (368) .................10
203 Πλατσιούρη Έλλη του Φίλιππου (517) ...............................10
204 Πλατσιούρη Περσεφόνη (294) ..........................................20
205 Πλατσιούρης Γεώργιος του Κων. (585) ..............................20
206 Σάνταλος Σεραφείμ (575) .................................................10
207 Σάνταλου Μαρία (525) .....................................................20
208 Σδράκας Βάϊος σύζ. Όλγας Θώμου (286) ...........................20
209 Σούφλας Γεώργιος εκ Καροπλεσίου (668) .........................10
210 Σπανός Ελευθέριος (578) ..................................................30
211 Σπανός Κων/νος του Αναστασίου (808) .............................20
212 Σπανός Κων/νος του Βάϊου (813) ......................................20
213 Σπανός Λάμπρος του Ιωάννου (465) .................................10
214 Σπανός Λάμπρος του Ιωάννου (803) .................................20
215 Σπανός Τρύφων (809) .......................................................20
216 Σπανού - Βασιάκου Ελένη του Γεωργίου (463) ..................20
217 Σπανού - Διαμάντη Γεωργία του Λάμπρου (467) ...............20
218 Σπανού - Κωνσταντίνου Ζωή του Δημ. (592) .....................20
219 Σπανού - Πεταλά Γεωργία του Νικ. (940) ...........................20
220 Σπανού - Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική του Νικ. (941) ...20
221 Σπανού Μαρία του Δημητρίου (593) .................................20
222 Σπανού Στέλλα του Ευαγγέλου (816) ................................10
223 Σπινάσα - Καραλή Μαριλένα του Θεοδ. (426) ...................10
224 Σπινάσα Χρυσούλα (817) ..................................................10
225 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρήσ. (425) ................................10
226 Τσιαμασιώτης Χαράλαμπος του Κων. από Κλειτσό (942) ...20
227 Τσιόνης Λάμπρος από Καρπενήσι (822) ............................20
228 Τσιτσιμπή Μάγδα του Ηλία (680) ......................................15
229 Τσιτσιμπής Βασίλειος του Γεωργ. (663) .............................10
230 Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλία (662) .................................15
231 Τσιτσιμπής Ηλίας του Γεωργ. (681) ....................................15
232 Τσιτσιμπής Λεωνίδας του Ηλία (661).................................15
233 Τσιτσιμπής Φώτης του Λάμπρου (652) ..............................10
234 Χαλάτση Γιάννα του Κων/νου (515) ...................................30
235 Χαλάτσης Γεώργιος του Κων/νου (484) .............................50
236 Χαλάτσης Ηλίας του Δημητρίου (682) ...............................20
237 Χαλάτσης Νικόλαος του Κων/νου (486) .............................20
238 Χαλάτσης Παναγιώτης του Τάκη (524) ..............................25
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Οι συνδρομές που δώσατε 
μετά  τις 10 Σεπτεμβρίου καθώς και αυτές που βάλατε στο λογαρια-
σμό της  τράπεζας θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας μας.
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Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας

Κρασιά Καραβάνα
Κρασί  (ροζέ,  λευκό,  Κόκκινο)  & τσίπουρο,  

παραγωγής μας,  από το βελέσι

βαΓΓέλης ΚαραβαΝας
τ η λ .  2 1 0  9 7 1 9 4 9 1  ( η λ ι ο ύ π ο λ η )  Κ ι ν .  6 9 7  6 8 1 1 8 5 0

τ η λ .  2 4 4 1  0  6 9 4 9 5  ( Δ α φ ν ο σ π η λ ι ά )
E m a i l :  K r a s i a k a r a v a n a @ h o t m a i l . g r

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους 

ΚΑρΑΜΕΤΟΣ ΕυΑΓΓΕλΟΣ ΤΟυ ΝιΚ. 
10ον χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας 

  ΠωλΕιΤΑι  ΚΑι  ΜΕλι  ΠΑρΑΓωΓήΣ  ΜΑΣ  ΓΝήΣιΟ  ΑΓρΑφωΝ 
Τηλ.: 2441 0 83153   Κιν.: 697 8583915



Περιβαλλοντική  κα-
ταστροφή  είχαμε  
το  καλοκαίρι  στο  

ωραιότερο  και  καθαρότε-
ρο  ποτάμι  της  Ελλάδας, 
στον  Μπεσιώτη, παραπό-
ταμο  του  Μέγδοβα. Με-
γαλοξυλέμπορος  της  Καρ-
δίτσας  έβαλε  μπολντόζα  
και  άνοιξε  δρόμο  εντός  
της  κοίτης  του  ωραιότατου  
ποταμού  από τη σμίξη  του  
μέχρι  κάτω  απ’ το  Παλιο-
χώρι  της  Μπέσιας, τη  θέση 
«Ξαγάρι» για να φορτώσει 
καυσόξυλα που είχε κόψει 
στο εκεί δάσος. Ξεσηκώθη-
κε  θύελλα  διαμαρτυριών  
από  κατοίκους  και  φορείς  
του  χωριού  μας. Ενημερώ-
θηκαν τα  Δασαρχεία αλλά  
και  φυσιολατρικοί  Σύλλο-
γοι. Το  Δασαρχείο  Καρδί-
τσας  δήλωνε  αναρμόδιο  
παραπέμποντάς  μας  στο  
Δασαρχείο  Φουρνάς. Μέ-
χρι  να  βρεθούν  οι  υπεύ-
θυνοι  η  ζημιά  έγινε  αφού  
ο  δρόμος  είχε ήδη ανοίξει. 
Τονίζουμε για ακόμα μια 
φορά πως είναι έγκλημα εν 
έτη 2014 ο κάθε ξυλέμπο-
ρος να κάνει τέτοια πράγμα-
τα και μάλιστα σε περιοχές 

αφάνταστου φυσι-
κού κάλλους, που 
θα έπρεπε να είναι 
εθνικός δρυμός 
αλλά τα συμφέρο-
ντα δεν το επιτρέ-
πουν. Η  Μπέσια  
και  του  Κύφου  αν  
και  είναι  ακόμα  
δυστυχώς εν έτη  
2014 τσιφλίκια  σε  
καμιά  περίπτωση  
αυτό  δεν  σημαί-
νει  πως  μπορούν 
να καταστρέφουν 
εκεί  κάποιοι  το 
ωραιότατο φυσικό 
περιβάλλον. Μην  
ξανατολμήσει  κα-
νένας  να  αγγίξει  
τον  Μπεσιώτη, θα  το  μάθει  
όλη  η  Ελλάδα. Σύντομα θα 
δημοσιευτούν και τα  έγγρα-

φα των απαντήσεων από τις 
υπηρεσίες όπου διαμαρτυ-
ρηθήκαμε.   

Νεράϊδα  Αύγουστος  2014
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Δημοτικών εκλογών παραλειπόμενα…

Με  την  επίσημη 
ανακοίνωση  των  
αποτελεσμάτων  

από  το  Πρωτοδικείο  Καρ-
δίτσας (και ενώ η εφημερίδα 
μας είχε ήδη εκδοθεί)  υπάρ-
χουν  κάποιες  αλλαγές  σε  
αυτά  που  γράφαμε  στο  προ-
ηγούμενο  φύλλο, οι εξής: 
● Στο  3μελές  Τοπικό  Συμβού-
λιο  Νεράϊδας, δεύτερος  Τοπικός  
Σύμβουλος  θα  είναι  πλέον  αντί  
του  Φώτη  Μονάντερου (Βαρελά)  
ο Μπάμπης  Ζήσης (Αλεξάκου). 
Επαναλαμβάνουμε  λοιπόν  προς  
ενημέρωση όλων πως  στο  Τ. Σ. 
Νεράϊδας  θα  είναι  Πρόεδρος  ο  
πρώην  Τ. Σύμβουλος  Λάμπρος  
Γάκης (Αλεξάκου), Σύμβουλος  
ο  πρώην  πρόεδρος  Δημήτρης  
Λιάπης (Παπαλού) και  δεύτερος  
Σύμβουλος ο  Μπάμπης  Ζήσης 
(Αλεξάκου). 
 ●  Επίσης  παραλείψαμε  να  γρά-
ψουμε  πως  στις  πρόσφατες  δη-
μοτικές  εκλογές  ήταν  υποψήφια  
και  η  Ιωάννα Ζαχαροπούλου 
σύζυγος  του  Δημήτρη (Τάκη) 
Θάνου γιού του Περικλή. Ήταν  
υποψήφια  Δημοτική  Σύμβουλος  
Καρδίτσας  με  το  ψηφοδέλτιο  
του  Παπαλού  στην  Δ. Ε. Ιτά-
μου, έλαβε  188  σταυρούς  αλλά  
δεν  εξελέγη.
  ●  Στο  33μελές  Δημοτικό  
Συμβούλιο  Καρδίτσας, (κατά 
τις  δημαιρεσίες  που  έγιναν  
στις  7.9.14) Πρόεδρος  εξελέ-
γη  ο  γείτονάς  μας  εκ  Καρο-
πλεσίου  Μένιος (Κλεομένης) 
Γιαννέλος. Επίσης  από  τον  κ. 
Δήμαρχο  ορίστηκε  ο  Γιάννης  
Γεννάδιος   Αντιδήμαρχος  Δι-
οικητικών  Υπηρεσιών  με  αρ-
μοδιότητα  και τα  χωριά  της  Δ. 
Ε. Καλλιφωνίου. Ενώ  στα  δικά  
μας  χωριά  της  Δ. Ε. Ιτάμου  αρ-
μόδιος  αντιδήμαρχος  θα  είναι  ο  
Απόστολος  Καπράνας.  
  ● Στο  33μελές  Δημοτικό  Συμ-
βούλιο  Καρδίτσας, παίρνει  πλέ-
ον  μία  έδρα  ο  επικεφαλής  του  
συνδυασμού  Σχορετσανίτης  
την  οποία  χάνει  ο  συνδυασμός  
του  Παπαλού, έτσι  ο  Παπαλός  
θα  έχει  πλέον  6  έδρες  αντί  7. 
 ● Στην  Τ. Κ. Βράχας  δεν  εκλέ-
γεται  3μελές  αλλά  μονομελές  
Συμβούλιο  γιατί  στην  απογρα-
φή  είχε  πολύ  λίγο  πληθυσμό  
και  ο  εκλεγμένος  δεν  λέγεται  

Πρόεδρος  αλλά  Αντιπρόσωπος. 
Έτσι  στην  Τ. Κ. Βράχας  εξελέγη 
(μόνο  ένας) ως  Αντιπρόσωπος  ο  
Σωτήριος  Ακρίβος (Σουλιώτη) 
με  68  σταυρούς  όπως  γράφαμε  
στο  προηγούμενο  φύλλο μας. 
  ● Στην  Τ. Κ. Κλειτσού  Πρό-
εδρος (όπως  γράφαμε) είναι ο 
Κώστας  Σαμαράς (Σουλιώτη)  με 
96  σταυρούς, Σύμβουλος ο Στέ-
λιος  Παπουτσόπουλος (Σταμάτη) 
με 101 σταυρούς  και  δεύτερος  
Σύμβουλος  η  Αλεξάνδρα  Τσιού-
λου (Σουλιώτη) με  58  σταυρούς. 
  ● Στην  Τ. Κ. Φουρνάς  Πρό-
εδρος  (όπως  γράφαμε) είναι ο  
Νίκος  Οικονόμου (Σουλιώτη) 
με 90  σταυρούς, Σύμβουλος  ο  
(φίλος  μας)  Ηλίας  Σαπούνης 
(Σταμάτη) με  74  σταυρούς  και  
δεύτερος  Σύμβουλος  ο  Δημή-
τρης  Κυρίτσης (Σουλιώτη) με 50  
σταυρούς. 
  ● Στο  Δήμο  Καρπενησίου  
ήταν  υποψήφιος  με  το  ψη-
φοδέλτιο  του  Σουλιώτη  και  
ο  (φίλος  &  συμμαθητής  μας  
στο  Γυμνάσιο  Φουρνάς)  Γιάν-
νης  Παυλέτσης  του  Λουκά  που  
έλαβε  239  σταυρούς  (27ος  με-
ταξύ  των  49)  και  δεν  εξελέγη.     
  ● Στο  27μελές  Δημοτικό  Συμ-
βούλιο  Καρπενησίου  ο  νεοε-
κλεγής  Δήμαρχος  Σουλιώτης  
εκλέγει (μαζί  με  τον  εαυτό  του) 
16  από  τους  27  Δημοτικούς  
Συμβούλους  αλλά  και  42  από  
τους  49  Προέδρους  Τ. Κοινο-
τήτων. Αντίστοιχα  ο  Σταμάτης  
εκλέγει (μαζί  με  τον  εαυτό  του) 
10  από  τους  27  Δημοτικούς  
Συμβούλους  και  7  από  τους  49  
Προέδρους  Τ. Κοινοτήτων. 27ος  
Δημοτικός  Σύμβουλος  εκλέγεται  
ο  Παπαροϊδάμης  ως  επικεφαλής  
του  τρίτου  συνδυασμού.        
 ● Στις  Περιφερειακές  εκλογές  
στην  Ευρυτανία  ήταν  υποψή-
φιοι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
και δεν εκλέχτηκαν οι: Νάνσυ  
Ντζιώρα από τη Βράχα (σύζυγος 
του καθηγητή) με τον Μπακο-
γιάννη  που έλαβε 610 σταυρούς  
και  ο  Κώστας Γ. Μπούργος  από 
τη Φουρνά με τον Αποστόλου 
που έλαβε 330  σταυρούς. Ενώ 
στην Περιφέρεια  Αττικής  εξε-
λέγη  Περιφερειακός  Σύμβουλος  
με  τη  Δούρου ο Γεώργιος Μπα-
λάφας  που  είναι σύζυγος της κό-
ρης του πτέραρχου ε. α. Γεωργίου  
Αντωνετσή  εκ  Φουρνάς.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου 
λειτουργούσε το καλοκαίρι; 

Φέτος τον Αύγουστο όταν περνούσαμε τη γέφυρα στον «Άμπλα» και τύχαινε να 
φυσάει βοριάς η 
βρωμερή μυρωδιά 

που έμπαινε στο αυτοκίνητο 
ήταν αποπνικτική. Εκτός 
αυτού φαίνονταν στο έδαφος 
βρωμερά λύματα να κυλάνε 
πρός το ποτάμι δίπλα. Σε 
ερώτηση που κάναμε στο 
Δήμο Καρδίτσας το χειμώνα, 
μετά τα δημοσιεύματα που 
αναδείκνυαν το ζήτημα, 
μας απάντησαν πως: «…
ισχύουν όσα είχαμε πει στην 
προηγούμενη επικοινωνία μας, 
τόσο για τη λειτουργία του, όσο 
και για τη δικαστική διερεύνηση. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας 
των κατοίκων για το περιβάλλον...». Όμως όταν η βρώμα που αναδύεται είναι ανυπόφορη 
και βλέπουμε με τα μάτια μας βρωμόνερα να κυλάνε μέσα στο ποτάμι μπορούμε να μην 
ανησυχούμε; Όλοι ζητάμε να αποκατασταθεί τάχιστα η βλάβη του Βιολογικού ώστε να 
λειτουργεί σωστά και να μην μολύνεται το περιβάλλον και ιδίως το ποτάμι μας ο Μέγδοβας.

Οι  «αθεόφοβοι»  μετέτρεψαν  το  ωραιότερο  και  καθαρότερο  ποτάμι  της  Ελλάδας  σε  δρόμο.

Η  ωραιότατη  κοίτη  του  Μπεσιώτη  μετατράπηκε  δυστυχώς  σε  δρόμο (από  
ασυνείδητους) μέσα  στον  οποίο  κυλάνε  πλέον  τα  κρούσταλλα  νερά  του.

Η ωραιότατη κοίτη του Μπεσιώτη όπως ήταν πρίν

Ερείπια μεσαιωνικού γεφυριού στο Μπεσιώτη, λίγο πρίν τη σμίξη του με το Μέγδοβα

Ερείπια μεσαιωνικού γεφυριού στο Μπεσιώτη, πιο πάνω, 
λίγο πρίν το «Ξαγάρι»

 Δρόμος – έγκλημα στην  κοίτη  του  Μπεσιώτη!
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Εφυγε στις 22 Ιουλίου 2014 
για το τελευταίο του ταξίδι 
ο συγχωριανός μας Γιώρ-
γος Καραμέτος. Πλήθος 

συγγενών και φίλων προσήλθαν 
για να του πουν το τελευταίο 
αντίο. Ο αδελφός του Δημήτρης 
τον αποχαιρέτησε με λίγα λόγια  
από καρδιάς, που συγκίνησαν 
τους παρευρισκομένους, γιατί 
εξέφραζαν και τα δικά τους συ-
ναισθήματα. Παραθέτουμε αυτά 
τα λόγια, ευχόμενοι κι εμείς στο 
Γιώργο «Καλό Παράδεισο και 
Καλή Ανάσταση». 
     Αδελφέ μου Γιώργο,
     Η ξαφνική ανέλπιστη αναχώρη-
σή σου δε μας αιφνιδίασε μόνον, 
αλλά μας άφησε όλους άναυδους. 
Και τούτο διότι ήσουν από πάσης 
απόψεως μια χαρά, αλλά σε πρό-
δωσε η καρδιά, που προκάλεσε το 
πνευμονικό οίδημα.
     Ξεκίνησες Γιώργο, όπως όλοι 
μας, από τη γενέτειρά μας, τα Σα-
ραντάπορα Δολόπων. Γεννήθηκες 
το 1923. Ήσουν το τρίτο παιδί και 
το πρώτο αγόρι από τα 8 τέκνα 
της οικογένειας.
     Στη γενέτειρά μας η ζωή ήταν 
πρωτόγονη και σκληρή, αλλά 
ωραία. Ήμασταν κοντά, μάλλον 
στην αγκαλιά της Μάνας γης, με 
όλα τα αγαθά της. Ήλθε, όμως, 
η κατοχή, ύστερα ο ανταρτοπό-
λεμος ή, άλλως πως, ο εμφύλιος 
σπαραγμός, και καταντήσαμε 
πρόσφυγες, στην ίδια την πατρίδα 
μας, καταδιωκόμενοι – έτσι μας 
λέγανε, στην Καρδίτσα.
     Εσύ, αφού έμεινες ένα περίπου 

χρόνο στην Καρδίτσα, ήλθες στο 
Βόλο, προς αναζήτηση εργασίας, 
τρόπο επιβιώσεως. Μετά ήλθα-
με η Ιωάννα, Πολυξένη, Πόπη και 
εγώ. Με τη λήξη του εμφυλίου 
πολέμου το 1950 έγινε ο επανα-
πατρισμός – επιστροφή στην ιδι-
αιτέρα πατρίδα μας και εσύ και οι 
γονείς μας επιστρέψατε, εσύ έμει-
νες περίπου 3 χρόνια.
    Στο Βόλο, όπου επέστρεψες, 
ασχολήθηκες από το 1953 με οι-
κοδομικές εργασίες, ως τεχνίτης 
και εργολάβος οικοδομών, όπου 
πράγματι, αρίστευσες. Με την 
προσωπική σου εργασία κατόρ-
θωσες να μεγαλώσεις 7 παιδιά, να 
τα σπουδάσεις, να τα παντρέψεις 
και να τα προικίσεις με ένα δια-
μέρισμα το καθένα τουλάχιστον. 
Άθλος πραγματικός.
     ως επαγγελματίας υπήρξες 
επιτυχημένος. Είχες μονίμως 3-5 
συνεργεία, στα οποία εργάσθηκα 
και εγώ ως οικοδόμος (εργάτης). 
Απασχόλησες – έδωσες ψωμί, σε 
πολλούς ανθρώπους και μάλιστα 
και από το χωριό μας και από τα 
γύρω χωριά.
    Διακρινόσουν για την εργατι-
κότητα σου, την αποφασιστικό-
τητά σου, την τιμιότητά σου, την 
ευθύτητά σου – ντομπροσύνη, 
την ακεραιότητά σου, την αυστη-
ρότητά σου, την ισχυρά θέλησή 
σου, υπομονή και επιμονή σε ότι 
πίστευες.
    Υπήρξες άνθρωπος με έντονη 
προσωπικότητά, φιλόπονος, φιλο-
μαθής, ευγενικός, ευαίσθητος και 
απόλυτα προσηλωμένος στο κα-

θήκον έναντι της οικογένειάς, της 
κοινωνίας και της Πολιτείας.
    Υπήρξες επίσης και θαυμαστός 
– υποδειγματικός οικογενειάρχης. 
Δημιούργησες με την αγαπημέ-
νη σου σύζυγο Γρηγορία, το γέ-
νος Ανδρέα Καραγεώργου, από 
τον Κλειτσό, μια υποδειγματική 
οικογένεια, από επτά τέκνα (2 
αγόρια και 5 κορίτσια), τα οποία 
τα αναθρέψατε, τα μεγαλώσατε, 
τα σπουδάσατε (τριτοβάθμια εκ-
παίδευση) και ήδη αποκαταστά-
θηκαν όλα κατά τρόπο άριστο 
επαγγελματικά και ήδη όλα δημι-
ούργησαν δικές τους οικογένειες, 
ευτύχησες να δεις 17 εγγόνια (3 
γιατρούς, 2 δικηγόρους, 3 μηχα-
νικούς κλπ.). Δυστυχώς, όμως, η 
αγαπημένη σύντροφός της ζωής 
σου και μητέρα των παιδιών σου 
Γρηγορία αναχώρησε πριν από 
σένα, το 2011, και τώρα πας και 
συ κοντά της.
     Είναι γεγονός ότι ένας θάνατος 
προκαλεί πάντα πόνο και λύπη, 
όμως η δική σου αναχώρηση, 
αδελφέ μου, άφησες δυσαναπλή-
ρωτο κενό σε όλους μας και ειδικά 
στα αγαπημένα σου παιδιά και εγ-
γόνια και σε μένα, το μόνο πλέον 
εν ζωή από τα οκτώ αδέλφια μας, 
στους λοιπούς συγγενείς, φίλους, 
γείτονες, συγχωριανούς μας και 
σε όσους είχαν την τύχη να σε 
γνωρίσουν από κοντά.
     Καλό ταξίδι, Γιώργο, και ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της Βολιώτικης 
γης που θα δεχθεί το σκήνωμά 
σου.

     Δημήτριος Ν. Καραμέτος

Έφυγε από κοντά μας 
ένας ακόμα μόνιμος κά-
τοικος του χωριού μας 

κάνοντάς το πολύ φτωχότερο, 
ο αγαπητός μας Κώστας Καρα-
μέτος («Κόκος» όπως χαϊδευτι-
κά τον αποκαλούσαμε) σε ηλι-
κία 86 ετών, ταλαιπωρημένος 
από πολλά προβλήματα υγείας 
που αντιμετώπιζε.

Πατέρας του ο Δημήτριος Κα-
ραμέτος («Καλατζής» λόγω του 
εργαστηρίου που είχε) και μητέ-
ρα του η Ελένη Βούλγαρη (κόρη 
του Γιώργου Βούλγαρη και αδελ-
φή του παπα-Ηλία). Παππούς του 
ο Γιάννης Κ. Καραμέτος «Κωστα-
ντογιάννης» και προπάππος του 
ο Κώστας «Κωσταντής» Δ. Κα-
ραμέτος, γενάρχης του ενός εκ 
των τεσσάρων κλάδων του επω-
νύμου Καραμέτος. Για την ιστο-
ρία να αναφέρουμε πως ο προ-
πάππος Κωσταντής ήταν πολύ 
ευκατάστατος, είχε πάρα πολλά 
χωράφια γι’ αυτό ο κλάδος πήρε 
την επωνυμία «πλούσιοι» αλλά 
ο γυιός του Γιάννης «Κωσταντο-
γιάννης» λόγω αντιξοοτήτων της 
ζωής τα πούλησε όλα και η ζωή 
των παιδιών του ήταν πολύ δύ-
σκολη. 

Αδέλφια του η Μαριγούλα 
(σύζυγος του αείμνηστου Σωτή-
ρη Κούκου) και η Αγορή (σύζυγος 
του Βασίλη Δ. Καραμέτου).

Ο Κώστας με τη σύζυγό του 
Αγορή (κόρη των αείμνηστων 
Ελένης και Χρήστου Γ. Ανυφαντή) 
απέκτησαν δύο δίδυμα αγόρια 
τον Νίκο και τον Δημήτρη από τα 
οποία ευτύχησαν να δούν πολλά 
και καλά εγγόνια και δισέγγονα. 

Ότι και να πούμε για τον αγα-
πητό μας Κώστα θα είναι λίγο. 
Ήταν ένας μόνιμος κάτοικος η 
απουσία του οποίου είναι μεγάλη 
απώλεια για το χωριό μας. Κάθε 
απόγευμα όποια εποχή του χρό-
νου βγαίναμε στο καφενείο θα 
βρίσκαμε εκεί τον Κώστα, πάντα 
με το χαμόγελο, τα αστεία του, τις 
διηγήσεις του. Η παρουσία του 
έδινε ζωή σε όλο τον κάτω μαχα-
λά του χωριού μας ιδίως στη γει-
τονιά κάτω από την βρύση «Ιτιά» 
όπου και το σπίτι του. 

Καλός άνθρωπος, εργατικός, 
φιλήσυχος, κοινωνικός, φιλότι-
μος, φιλόξενος, μα πάνω απ’ όλα 
τεχνίτης άριστος. Το σπίτι του 
ήταν ένα εργαστήριο όπου υπήρ-
χαν όλα τα εργαλεία. «Έπιανε το 
χέρι του» και ασχολούνταν με 
τα πάντα, οικοδομικές εργασίες, 
άριστος χτίστης πέτρας, υδραυ-
λικά, ξυλουργικές εργασίες (κά-
ποτε είχε φτιάξει μέχρι βιολί χει-
ροποίητο), ότι χάλαγε στα σπίτια 
μας λέγαμε να φωνάξουμε τον 
Κώστα να το φτιάξει. Τα χωρά-
φια του όλα περιποιημένα και 

καθαρά. Τις δεκαετίες του ’50 και 
του ’60 που η εκμετάλλευση των 
απέραντων δασών Μπέσια – Ρεύ-
στα – Κύφου ήταν στο αποκορύ-
φωμα και οι ξυλέμποροι έστηναν 
πριόνια για την ξυλεία, ο Κώστας 
ήταν πρωταγωνιστής μεταξύ των 
τεχνιτών στην κατασκευή τους. 
Μια φορά για να δουλέψει το 
πριόνι στις Λογγούλες αυτός κα-
τόρθωσε να περάσει εναέρια το 
αυλάκι μεταφοράς νερού απ’ το 
Μπεσιώτη στο ομώνυμο φαράγ-
γι. Σώζονται ακόμα σήμερα τα 
στηρίγματα που αυτός είχε κάνει 
στα απότομα εκείνα βράχια των 
στενών. Τα είχε κάνει σε συνερ-
γασία με τους αδελφούς Μπαλτή 
Σπύρο και Βάϊο και μας φαίνονται 
σήμερα απίστευτα βλέποντάς τα. 

Τις δεκαετίες του ’70 και του 
’80 είχε θυρωρείο σε μεγάλη πο-
λυκατοικία του Γκύζη στην Αθή-
να. Μετά παίρνοντας σύνταξη 
επέστρεψε πάλι στο αγαπημένο 
του χωριό τη Νεράϊδα όπου έζη-
σε τα υπόλοιπα χρόνια του. 

Αγαπητέ χωριανέ μας Κώστα 
θα σε θυμόμαστε πάντα, δεν θα 
σε ξεχάσουμε ποτέ. Η απουσία 
σου θα είναι πάντα αισθητή ανά-
μεσά μας. θα μας λείπει το χα-
μόγελό σου, οι διηγήσεις σου, ο 
καλός ο λόγος σου, η καλή παρέα 
που κάναμε στο καφενείο. Όλα 
αυτά και πολλά άλλα ακόμα.

Ελαφρύ να είναι το χώμα του 
αγαπημένου μας χωριού, της 
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, με-
γάλωσες, έζησες, αγωνίστηκες, 
πρόσφερες και τώρα αναπαύε-
σαι.

Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 Έ φ υ γ α ν  α π ό  κ ο ν τ ά  μ α ς

Λίγα λόγια για τον αγα-
πημένο μας αδελφό που 

έφυγε από κοντά μας στις 
22.7.14. Για τους νέους που 
δεν έτυχε να τον γνωρίσουν.

Ο Χρήστος ήταν ο πρώτος 
γιός της Παρασκευής και του 
Κων/νου Καφαντάρη. Γεννήθη-
κε στις 11.12.1939 στο χωριό 
μας τη Νεράϊδα. 
Μετέπειτα απέ-
κτησε και άλλα 
επτά (7) αδέλφια 
από τα οποία τα 
πέντε βρίσκονται 
εν ζωή. Τα άλλα 
δύο (2) πεθάνανε 
μικρά.

Έζησε στο 
χωριό μας μέχρι 
το 1947 οπότε κα-
τεβήκαμε όλη η 
οικογένεια στην Καρδίτσα κατα-
διωκόμενοι λόγω του εμφυλίου 
πολέμου. Στην Καρδίτσα πήγε 
τις πρώτες τάξεις του Δημοτι-
κού Σχολείου. Τις υπόλοιπες 
τάξεις τις συνέχισε στο χωριό 
όταν ανεβήκαμε ξανά το 1950. 
Ήταν άριστος μαθητής καθ’ όλη 
του την μαθητική διαδρομή. Τε-
λείωσε το Δημοτικό Σχολείο το 
1953 με δάσκαλο τότε τον αεί-
μνηστο Κων/νο Μπακόλα. 

Ήθελε πολύ να συνεχίσει 
τις σπουδές στο Γυμνάσιο. Έλα 
όμως που τα χρόνια τότε ήταν 
δύσκολα και η φτώχεια μεγάλη. 
Έτσι ο πατέρας μας όσο και να 
το ’θελε δεν του το επιτρέπανε 
τα οικονομικά του να τον στεί-
λει. Μετά όμως από μεγάλη 
παρέμβαση του δασκάλου μας 
Μπακόλα και την επιμονή της 
μάνας μας αποφάσισε να τον 
στείλει. Τελείωσε τρείς τάξεις 
του εξαταξίου Γυμνασίου. Εκεί 
δυστυχώς έμεινε στην ίδια τάξη 
επειδή είχε μερικές αδικαιολό-
γητες απουσίες λόγω κάποιου 
ατυχήματος. Από εκείνη τη 
στιγμή άρχισε να αλλάζει καθο-

ριστικά η πορεία της ζωής του.
Το 1957 φεύγει στην Αθήνα 

για δουλειά και να συνεχίσει τις 
σπουδές του στο νυχτερινό Γυ-
μνάσιο. Όμως κι εκεί λόγω κά-
ποιων απρόσμενων γεγονότων 
δεν τα κατάφερε να συνεχίσει. 
Οπότε το 1960 επιστρέφει στο 
χωριό δυστυχώς άρρωστος 

από ψυχοπαθολο-
γική αρρώστια η 
οποία συνέχισε να 
τον βασανίζει σε 
όλη την υπόλοιπη 
ζωή του.

Παντρεύτηκε 
το 1969 στο χωριό 
Ραχούλα μετά από 
προξενιό. Εκεί πα-
ρέμεινε μέχρι το 
1989 οπότε τον 
βρήκε άλλο κακό 

της μοίρας του. Αρρωσταίνει και 
η γυναίκα του από την ίδια αρ-
ρώστια. Μετά από νοσηλεία της 
σε κλινική των Τρικάλων βγήκε 
και ζήσανε στο Ραχούλα μέχρι 
το 1996. Τότε αποφασίσανε από 
μόνοι τους μετά από παραίνε-
ση δική μας να εισαχθούν στην 
κλινική Καντερέ. Η γυναίκα του 
μετά από τρία χρόνια, το 1999, 
άφησε εκεί μέσα την τελευταία 
της πνοή. Ο Χρήστος συνέχι-
σε να παραμένει εκεί μέχρι την 
ημέρα που απεβίωσε.

Έζησε μια ζωή ολόκληρη 
γεμάτη δυστυχώς από ατυχίες 
και προβλήματα. 

Εμείς τα αδέλφια του ευχό-
μαστε ο Θεός να του αναπαύσει 
την ψυχή όπως Αυτός ξέρει. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
που σε σκεπάζει στο χωριό μας 
όπου γεννήθηκες και έζησες τα 
νεανικά σου χρόνια.

Αιωνία η μνήμη σου. Θα σε 
θυμόμαστε πάντα. 

Τα αδέλφια σου 
Γιώργος, Βαγγελίτσα, Βα-

σίλης, Παναγιώτα, Ελένη και 
η αγαπημένη σου νύφη Ειρήνη.

Έφυγε από κοντά μας, το κα-
λοκαίρι, την Τετάρτη 13 Αυγού-
στου 2014, ξαφνικά ο χωριανός 
μας Νίκος Λιάπης, σε ηλικία 83 
ετών.

Γονείς του οι μακαρίτες 
Δήμητρα και Αθανάσιος Λιά-
πης. Αδέλφια του ο Αντρέας, η 
Σταυρούλα, η Βιργινία 
και ο μακαρίτης Κώ-
στας. Όταν παντρεύ-
τηκε τη δεκαετία του 
’60 με τη σύζυγό του 
Σοφία έχτισε το ωραίο 
για την εποχή του σπί-
τι στη θέση «Λιαπέϊκα» 
που βλέπουμε απέναντι 
περνώντας, ερειπωμέ-
νο σήμερα, πάνω απ’ το 
ποτάμι με το γεφυράκι. 
Εκεί μεγάλωσε την οι-
κογένειά του με τις δύο 
κόρες του, την Δήμητρα 
και την Αθανασία από τις οποίες 
ευτύχησε να δεί πολλά και καλά 
εγγόνια. 

Ο Νίκος ήταν απ’ τους καλύ-
τερους τεχνίτες – εργολάβους 
του χωριού μας. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’60 μέχρι τα 
μέσα της δεκαετίας του ’70 που 
έφυγε για την Αθήνα αναλάμ-
βανε εργολαβίες στο χωριό μας 
τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσί-
ων έργων. Η ωραία τοιχοποιΐα 

στο επάνω μέρος της πλατείας 
του χωριού μας, της Νεράϊδας 
είναι έργο δικό του. Επί προε-
δρίας του αείμνηστου Μένιου 
Χαλάτση μόλις διαμορφώθηκε 
ο χώρος της πλατείας (1968-
1969) ο Νίκος Λιάπης ανέλαβε 
και με το συνεργείο του έκα-

νε τον τοίχο αυτό που 
ακόμα βλέπουμε κάθε 
μέρα. Περίπου στα 1975 
έφυγε οικογενειακώς 
για την Αθήνα όπου 
έγινε κατασκευαστής 
πολυκατοικιών μέχρι τη 
συνταξιοδότησή του. 

Την τελευταία του 
πνοή άφησε ξαφνικά 
στο Καινούργιο Φθιώ-
τιδας όπου είχε εξοχικό 
και παραθέριζε. Η κη-
δεία του έγινε το Σάββα-
το στο Νεκροταφείο Ζω-

γράφου στην ομώνυμη περιοχή 
της Αθήνας όπου κατοικούσε. 

Καλός άνθρωπος, καλός 
τεχνίτης, πετυχημένος επαγ-
γελματίας θα τον θυμόμαστε 
πάντα.

Αγαπητέ χωριανέ μας Νίκο, 
ελαφρύ να είναι το χώμα της Ατ-
τικής γής όπου αναπαύεσαι.

Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου 

 εκ Νεράϊδας 

Νίκος Αθ. Λιάπης

Κώστας Δ. Καραμέτος 
   Χρήστος Κ. Καφαντάρης 

Γεώργιος Νικ. Καραμέτος 
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Πανηγυρίζει την Δευτέρα 
8 Σεπτέμβρη 2014, η 
Ιερά Μονή Γεννήσεως 

Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας), 
στην ομώνυμη ωραιότατη τοπο-
θεσία του χωριού της Νεράϊδας 
Δολόπων, του Δήμου Καρδίτσας. 
 Το πρωί της Δευτέρας, θα τε-
λεστεί Όρθρος και πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλα-
σίας, ενώ στη συνέχεια θα γίνει 
το πατροπαράδοτο Ύψωμα της 
Εικόνας της Παναγίας, στον 
προαύλιο χώρο του ναού. Πα-
νηγυρικός εσπερινός θα τελε-
στεί την Κυριακή το απόγευμα 
στις 6 μ. μ. μετ’ αρτοκλασίας. 
 Στους τοίχους του πολύ πα-
λιού (χτισμένου πρίν το 1600 
μ. Χ.) Ι. Ναού, ο επισκέπτης θα 

θαυμάσει τις (άριστης τέχνης) 
αγιογραφίες από το 1651 μ. Χ., 
που σώζονται ακόμα σήμερα. 
 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-
τος, θα ακολουθήσει γλέντι, υπό 
τους ήχους ζωντανής παραδοσι-
ακής ορχήστρας, ενώ οι προσκυ-

νητές θα έχουν την ευκαιρία να 
γευθούν νοστιμότατα ψητά κα-
τσίκια & αρνιά που πολλοί χω-
ριανοί μας θα ψήνουν κάτω απ’ 
τα σκιερά πλατάνια.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

Νεράϊδας

Ο Σύλλογος Γυναικών Φουρνάς σε συνεργα-
σία με τους τοπικούς φορείς διοργάνωσε ημε-
ρίδα με θέμα “Η Φουρνά Προχωρά Μπροστά”. 

 Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 στο 
Ξενώνα Φουρνά, ενώ αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες που πα-
ρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα συζητήθηκαν.  
 Από τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες κατατέθη-
καν ιδέες, θέσεις και προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίη-
ση της Φουρνάς, οι οποίες συζητήθηκαν και καταγράφηκαν.  
 Επίσης, τα θέματα συζήτησης που αναπτύχθηκαν ήταν γύρω από το 
φυσικό περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία, την επιχειρηματικότητα, 
την παραγωγή, τον εθελοντισμό, τον αγροτουρισμό, το θρησκευτικό 
τουρισμό, ο οποίος είναι πλούσιος στη Φουρνά και φυσικά τους Συλ-
λόγους και τον ρόλο τους στην τοπική κοινωνία.

Επεσε την Παρασκευή 
το βράδυ η αυλαία των 
εκδηλώσεων ΑΓΡΟΤΙ-

ΚΑ 2014 που διοργάνωσε ο 
Μορφωτικός Σύλλογος Καλ-
λιθήρου.

Οι κάτοικοι του χωριού 
αλλά και πλήθος επισκεπτών 
που έφτασαν στο Καλλίθηρο 
είχαν την ευκαιρία να διασκε-
δάσουν με γνωστούς καλλι-
τέχνες αλλά και να περάσουν 
μια πολύ όμορφη βραδιά.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με 
το παιδικό χορευτικό τμήμα 
του Καλλιθήρου ενώ τη σκυ-
τάλη πήρε ο χορευτικός όμι-
λος ’’Καλλίχορος’’ με παρα-
δοσιακούς χορούς.

Η βραδιά συνεχίστηκε με 
τη δημοτική ορχήστρα των 
Γιάννη Ζιάκου στο κλαρίνο 

και Αντώνη Κυρίτση, Λένα 
Ζέττα και Μέγα Πυργιώτη 
στο τραγούδι που άναψαν το 
κέφι και τη διασκέδαση.

Στην εκδήλωση υπήρχε λα-
χειοφόρος ΑΓΟΡΑ και παρα-
καλείται ο κάτοχος του λαχεί-
ου με αριθμό 0068 να επικοι-
νωνήσει στο τηλ 6946627087 
για την παραλαβή του δώρου 
του.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος 
Καλλιθήρου ευχαριστεί τα 
μέλη του και τους εθελοντές 
που βοήθησαν στο στήσιμο 
και την οργάνωση των ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΩΝ 2014 και ανανεώνει 
το ραντεβού για τις επόμενες 
εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Άλλωστε το φετινό καλο-
καίρι στη Σέκλιζα μυρίζει πο-
λιτισμό…

H τριμηνιαία έκδοση της 
εφημερίδας «Τα χρονικά 
της Νεράϊδας –Δολό-

πων», κυκλοφόρησε και γι’ αυτό 
το τρίμηνο (Απρίλιος, Μάϊος, 
Ιούνιος) περιέχοντας ποικίλα 
θέματα για τις περιοχές της Νε-
ράϊδας, του Σαραντάπορου και 
Μεγάλακκου.

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας 

του χωριού της Νεράϊδας στο 
internet είναι η www.neraida-
dolopwn.com όπου θα βρείτε τα 
πάντα για την Νεράϊδα όπως την 
ιστορία της, φωτογραφίες και 
την εφημερίδα, ενώ το blog του 
Σαραντόπορου είναι το www.
sarantaporo.com

Σημείωση: Αυτά έγραψε για 
εμάς, την Παρασκευή 11 Ιουλί-

ου 2014, η καλή εφημερίδα της 
Καρδίτσας «Η Αλήθεια», στην 4 
σελίδα, μαζί με φωτογραφία της 
πρώτης σελίδας της εφημερίδας 
μας. Τονίζουμε πως το έγραψαν 
από μόνοι τους κι αυτό είναι 
ένας παραπάνω λόγος να ευχα-
ριστήσουμε θερμά την Σύνταξη 
και τον Εκδότη της εφημερίδας 
κ. Γιώργο Αμβροσίου.

κτηνοτροφικά & 
τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά 
Αγράφων 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ 

τηλ. 697 3501191 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΜΠΕλΙΤΣΑΣ ΑθΑΝΑΣΙΟΣ 
(γαμπρός γεωργίου κων. λιάπη) 

γ ρ α Φ ε ι ο  τ ε λ ε τ ω ν 
αναλαμβάνουμε 

τελετές - Μνημόσυνα – στολισμούς καθώς και την με-
ταφορά σορών σε όλη την ελλάδα και το εξωτερικό

εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, με σεβασμό, συνέπεια και 
οικονομία.

Τηλ. 210 2484209, 210 2471066
Κιν. 6977 698961

Εφημερίδες της Καρδίτσας / Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Evrytanikospalmos / Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Εφημερίδες της Καρδίτσας / Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 

Εφημερίδα της Καρδίτσας «Η Αλήθεια» / Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 / ΣΕΛ. 4 

Θρησκευτική πανήγυρη στο Μοναστήρι  
της Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Νεράϊδα Δολόπων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΑΣ 
/ Η Φουρνά Μπροστά 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν 
τα “Αγροτικά 2014”

Kυκλοφόρησε η Εφημερίδα  
“Τα χρονικά της Νεράϊδας - Δολόπων”

ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
& ΥΙΟΣ Ο. Ε.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΤΕΡΜΑ ΑΓΡΑΦΩΝ

(Έναντι Νοτίου Περιφερειακού)
ΑΠΟΘΗΚΗ: 7ον χλμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  ΠΕΡΙΚΛΗΣ: 697 3324114 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 697 4433966 
ΝΕΡΑΪΔΑ: 2441 0 94504 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 2441 0 72177

λοΓΙςτΙΚα - ΦορολοΓΙΚα 
Μπέλλος ηλίας του χρήστου 

Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41 
Τηλ./fax: 210 9621997 Κιν.: 694 8079798 
e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr 

* Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται με Λογιστικά και 
Φοροτεχνικά. Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και 

υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π. 

Γιώργος Τρύφωνα Μαργαρίτης
Στις 17 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη, έφυγε από τη ζωή ο 
Γιώργος Τρύφωνα Μαργαρίτης, σε ηλικία 55 ετών. Ο Γιώργος 
γεννημένος στην Ελευσίνα, εκεί μεγάλωσε και εργάστηκε. 
 Ο πατέρας του, Τρύφωνας Μαργαρίτης, ήταν από το Μεγα-
λάκκο και η μάνα του, Σωτηρία, από την Ελευσίνα. Αυτοί που 
γνώριζαν το Γιώργο θα θυμούνται την ευγένειά του και τον 
καλό χαρακτήρα του. Στη μάνα του Σωτηρία, την αδερφή του, 
το γαμπρό και τα ανήψια του ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Οι Μεγαλακιώτες

Κλαριά κομμένα 
μέσα στην Επ.  
Ο. Καρδίτσας – 

Νεράϊδας 
    
Η ΔΕΗ αρχές του καλοκαι-
ριού ανέθεσε σε ιδιωτικό 
συνεργείο  να κόψει τα 
κλαδιά των δέντρων κατά 
μήκος της γραμμής με-
ταφοράς του ηλεκτρικού 
ρεύματος από την Καρδί-
τσα μέχρι τη Νεράϊδα,  για 
να μην έρχονται σε επαφή 
αυτά με τα σύρματα. ως 
γνωστόν η  γραμμή εδώ και 
χρόνια έρχεται καθ’ οδόν 
σε όλη τη διαδρομή. Το  συ-
νεργείο έκοψε μεν τα κλα-
ριά δεν τα πέταξε όμως και 
τα άφησε  εκεί να πέφτουν 
εντός του οδοστρώματος 
εμποδίζοντας την κυκλο-
φορία.
Φωνάζουμε, το γράφουμε 
γιατί αυτό γίνεται κάθε χρό-
νο και  επιτέλους πρέπει οι 
αρμόδιοι να πούν σ’ αυτούς 
πως δεν πρέπει  μόνο να 
κόβουν τα κλαδιά αλλά να 
τα απομακρύνουν και από 
το δρόμο!

άντάμωμά μεΓάλάΚΚιωτων 2014 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το καθιερω-
μένο ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Μεγα-
λακκιωτών, την Κυριακή 17 Αυγούστου 2014, 

στο προαύλιο της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, στο 
Μεγαλάκκο της Τ. Κ. Νεράϊδας. 

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον προαναφερόμενο 
Ιερό Ναό, χοροστατούντος του εκ Μεγαλάκκου συνταξι-
ούχου ιερέα παπα-Σεραφείμ Ζήση.

Παραβρέθηκαν πολλοί Μεγαλακκιώτες όπου για μια 
ακόμη φορά αντάμωσαν, έφαγαν, κουβέντιασαν, τρα-
γούδησαν και χόρεψαν όλοι μαζί γλεντώντας ως αργά το 
βράδυ. 

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όσους παρευρέθησαν, για την 
παρουσία τους και την προσφορά τους.

το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μεγαλάκκου
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔήΜήΤριΟΣ  
ΓιΑΝΝΟυΣΑΣ.
ΤήλΕφωΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπή-

κε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε ότι, 115 χρόνια μετά, 
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. 

Όμως ο μεγάλος αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτι-
κός 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 Ελλάδα. Αυτό το 
όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να 
πραγματοποιηθεί;

Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής Οδού 
σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευ-
ταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα, μή-
κους 18 χλμ. Οι μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και απαι-
τούμε να ενταχθεί το έργο στο Σ.Ε.Σ. 2014 - 2020 (Τομεακό 
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών) 
δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας 
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα άλλαξαν λόγω της 
συγχώνευσής της και είναι τα εξής:

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107 
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107 

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

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει 
στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων 
Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας. 
Παρακαλούμε όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε 
χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογα-
ριασμό. 
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) 
Μπαλτή – Κουτσουμπάνη Ουρανία ..................... (697 3386579)
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)
Σπανός Γιάννης ..................................................... (697 3039002)

Η Ιστοσελίδα μας 
www.neraida-dolopwn.com 

Ενημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς μας ότι 
στην εμπλουτισμένη ιστοσελίδα του χωριού μας “www.
neraida-dolopwn.com” θα βρούν τα εξής: 
● Στη σελίδα «ΦΩ-
Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ » , 
αναρτήθηκαν πάνω 
από 2.000 φω-
τογραφίες, κατά 
ενότητα, σε φακέ-
λους, που θα βρείτε 
σε πίνακα. Σύντομα 
θα αναρτήσουμε και 
φάκελλο με το πα-
λιό φωτ. αρχ. του 
Ζήση Δ. Κατσούλη. 
Κάτω από τον πίνα-
κα θα βρείτε ωραι-
ότατη Ψηφιακή 
Περιήγηση στο χωριό μας που κατασκεύασε (ο εγγο-
νός του μακαρίτη Χριστόδουλου Δήμου), ο Δημήτρης 
Βρέκος. Ήταν η πτυχιακή του εργασία ως φοιτητής και 
του λέμε μπράβο ευχαριστώντας τον θερμά. Στον πίνακα 
αυτό θα βρείτε και τα «Ηχητικά Ντοκουμέντα» καθώς 
και τα τέσσερα (4) βιντεάκια (slideshow).
● Στη σελίδα «ΝΕΑ-ΑΡΧΕΙΟ» θα βρείτε κάτω αριστε-
ρά τον χάρτη της περιοχής του χωριού μας, από το 
Γρεβενοδιάσελο μέχρι Κύφου – Μπέσια, με σημειωμένα 
πάνω όλα τα ονόματα των τοποθεσιών, που κατασκεύασε 
ο Γιώργος Κ. Θάνος, όπως και το τοπογραφικό σχέδιο 
με τα σπίτια του χωριού μας. Εκεί επίσης αν κάνετε δι-
πλό κλίκ πάνω στην αεροφωτογραφία (προσφορά του 
πρώην Προέδρου Κώστα Πλατσιούρη) θα δείτε τα σπίτια 
του χωριού μας σε τεράστια εικόνα υψηλής ανάλυσης. 
● Στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ» θα βρείτε όλα τα γνωστά ως 
σήμερα ιστορικά στοιχεία του χωριού μας που συγκέ-
ντρωσε ο Γιάννης Μπαλτής. 
● Στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ» θα βρείτε τον καιρό στο χω-
ριό τώρα, με 7ήμερη πρόγνωση από το «Freemeteo», 
χάρτες του χωριού – περιοχής μας καθώς και δορυφο-
ρικό χάρτη πολύ καθαρής εικόνας που μπορείτε να τον 
αυξομειώσετε όσο θέλετε. Στον καιρό και στο Facebook 
μπορείτε να μπαίνετε από κάθε σελίδα από τα σχετικά ει-
κονίδια κάτω δεξιά. 
● Στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» αναρτήθηκε όπως κάθε 
τρίμηνο, το νέο 128 τεύχος της εφημερίδας μας. Με 
το τεύχος αυτό συμπληρώθηκαν ήδη 26 τεύχη (416 σε-
λίδες ύλη!) που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.
● Όλα τα προαναφερόμενα τα δίνουμε και τα ανεβάζει 
ο αγαπητός μας Νίκος Κοσμόπουλος (γιός της Μαρίας 
και εγγονός του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα) και τον 
ευχαριστούμε θερμά που κατασκεύασε και συντηρεί την 
ωραιότατη αυτή ιστοσελίδα αφιλοκερδώς. Φέτος ο Νί-
κος «έγραψε» πάλι από την αρχή το site εκσυγχρονίζο-
ντάς το, χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία, με σχεδιασμό 
responsive δηλ. πλέον προσαρμόζεται ανάλογα και σε 
πιο μικρές οθόνες (tablets - κινητά κ.λ.π). Με τον προ-
ηγούμενο σχεδιασμό το site ήταν ευάλωτο σε επιθέσεις 
χάκερ, είχε «χακαριστεί» 3 φορές, και το επανέφερε ο 
Νίκος με backup κάθε φορά. Όλα αυτά αφιλοκερδώς και 
τον ευχαριστούμε όλοι θερμά. 
● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας μέχρι και τον Σε-
πτέμβριο ξεπέρασαν τους 37.000! Στις 17.9.14 ήταν 
ακριβώς 37.755. 
Καλό «σερφάρισμα»! 

Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ φρόντισαν από τώρα να 
μην κόβεται το ρεύμα & το τηλέφωνο με 

«ψύλλου πήδημα» το χειμώνα;

Η ΔΕΗ φρόντισε για την επισκευή, ενίσχυ-
ση ή αντικατάσταση των προβληματι-
κών μηχανημάτων της (μετασχηματι-

στών, πυκνωτών, ασφαλειών κ.λ.π.) που ση-
κώνουν το βάρος της γραμμής από Καρδίτσα, 
Ραχούλα, Αμάραντο, Σαραντάπορα, Μολόχα, 
Μεγαλάκκο, Νεράϊδα, Κουκέϊκα και τώρα πλέον Κλειτσό, 
Φουρνά, Βράχα;
Ο ΟΤΕ φρόντισε για την αντικατάσταση, τοποθέτηση 
νέων μεγαλύτερων μπαταριών στα μηχανήματά του στη 

Νεράϊδα ώστε το ασύρματο δίκτυό του 
να αντέχει χωρίς ρεύμα της ΔΕΗ τουλά-
χιστον για 4 μέρες; Για να έχουμε τηλέ-
φωνο σε μια ενδεχόμενη λόγω χιονιού 
4ήμερη διακοπή ρεύματος; 

Όλοι οι κάτοικοι των χωριών μας απαιτούν αυτά να γίνουν 
τάχιστα! 

Έκκληση για αίμα 
Είμαι στην δυσάρεστη θέση 
να ενημερώσω οτι αδυνατού-
με ως τράπεζα αίματος να ικα-
νοποιήσουμε τις ανάγκες των 
συνανθρώπων μας για αίμα. 
Τα αποθέματα είναι ανύπαρ-
κτα και η ζήτηση για φιάλες 
συνεχόμενη. Κάνω έκκληση 
σε όλους τους χωριανούς και 
φίλους να γίνουν αιμοδότες 
και να ζωντανέψουν ξανά 
την τράπεζα αίματος. Πρέπει 
να καταλάβουμε οτι με λίγα 
λεπτά από τον χρόνο μας σώ-
ζουμε ζωές.

Δημήτριος Γιαννουσάς

  Εξηγήσεις από το 
ταχυδρομείο  της 
περιοχής σας  για 
τη μη λήψη της 
εφημερίδας 

Παράπονα κάνουν πολ-
λοί συνδρομητές μας 
που ενώ  πλήρωσαν τη 

συνδρομή τους δεν λαβαί-
νουν εφημερίδα. Πρόβλημα 
υπάρχει σε πολλές περιοχές 
της Αθήνας (Βύρωνα, Πα-
γκράτι, Κηφισιά, Κορωπί 
κ.λ.π.) αλλά και σε  άλλες πό-
λεις (Θεσ/νίκη, Λάρισα, Σέρ-
ρες κ.λ.π.). Προφανώς  αυτό 
οφείλεται στη διάλυση των 
δημοσίων υπηρεσιών κοινής  
ωφέλειας επί μνημονίων. 
Ενημερώνουμε πως εμείς 
στέλνουμε  κανονικά εφημε-
ρίδα σε όλους όσους έχουν 
πληρώσει. Από τα  ΕΛΤΑ 
Λαμίας ταχυδρομούνται κα-
νονικά όλες οι εφημερίδες  
των συνδρομητών (περίπου 
1.200) και με δυσβάσταχτα 
ταχυδρομικά τέλη (περίπου 
500 ευρώ) ενώ πρό μνημο-
νίων πληρώναμε κάτω από 
100 ευρώ. Χρυσοπληρώνου-
με την κάθε εφημερίδα και 
απαιτούμε αυτή να πηγαίνει 
στον παραλήπτη της.  Όταν 
δεν λαβαίνετε την εφημερί-
δα να κάνετε παράπονα στο  
ταχυδρομείο της περιοχής 
σας

Η τοπική κοινωνία μας  
είναι κατά των Υδροηλεκτρικών 

 στον Μπεσιώτη & Σαρανταπορίσιο
Η τοπική κοινωνία μας στην Λαϊκή Συνέλευση της 

25.8.2012, που έγινε στο χωριό, αποφάσισε ομόφωνα κατά 
του σχεδιαζόμενου υδροηλεκτρικού (Υ/Η) έργου στη θέση 
«Λογγούλες» του ποταμού Μπεσιώτη. Το ίδιο έγινε και για το 
Υ/Η στο Σαρανταπορίσιο παραπόταμο για το οποίο μάλιστα 
έγινε και προσφυγή στο ΣτΕ από τους Συλλόγους μας η οποία 
για να εκδικαστεί θέλει μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο 
πρέπει να δώσει ο Δήμος μας Καρδίτσας αναλαμβάνοντας 
αυτές τις υποθέσεις όπως κάνει ήδη ο γειτονικός μας Δήμος 
Καρπενησίου. (Δημοσιεύτηκε και σε προηγούμενα φύλλα).

Εργασίες  στο  χώρο 
του  Κοιμητηρίου  Νεράϊδας 

Οι εργασίες για τον εξωραϊσμό του χώρου του Κοιμητηρίου του 
χωριού μας σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Επόμενος στόχος μας είναι 
η ανακαίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αη-Ταξιάρχη. Όποιος 
(μέσα στην κρίση  που περνάμε) έχει την οικονομική δυνατότητα 
και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για να τον φτιάξουμε  
κι αυτόν όπως στου Σωτήρος. Όποιος επίσης θέλει να μάθει  οτιδή-
ποτε γι’ αυτά ας μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση  στο τηλ. 697 
7250896.


