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Ιστορικά στοιχεία του Μοναστηριού 
μας που όλοι πρέπει να ξέρουμε 

Συγκεντρώσαμε όλα τα γνωστά μέχρι σήμερα ιστορικά 
στοιχεία για το Μοναστήρι μας, την Ιερά Μονή Σπινάσας «Γεν-
νήσεως Θεοτόκου» και τα δημοσιεύουμε, ώστε να είναι γνωστά 
σε όλους μας. Τονίζουμε πως το Μοναστήρι αυτό είναι ένα από 
τα παλιότερα των Αγράφων. 

Θα τα διαβάσετε στις σελίδες 6, 7, 8, 9 και 10. 

Η ιστορία του Μοναστηριού μας
Της Ιεράς Μονής Σπινάσας  
«Γεννήσεως Θεοτόκου»

Ε. Ο. Καρδίτσας – 
Αγρινίου
Γέφυρα Μέγδοβα: Τελείωσαν οι μελέτες, 
να χρηματοδοτηθεί για δημοπράτηση. 

Τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα: Να 
βελτιωθεί με τεχνικά και χαλικόστρωση. 

Να μπεί σε πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης η Γέφυρα Μέγδοβα, καθώς 
οι μελέτες της έχουν ολοκληρωθεί, 
και άνετα μπορεί να δημοπρατη-

θεί σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφέρειας. 
Όπως αναλυτικά γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο οι μελέτες της Γέφυρας ολοκληρώθη-
καν και τώρα οι εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα 
πρέπει να ενεργήσουν, ώστε να μπεί σε πρό-
γραμμα χρηματοδότησης για να δρομολογη-
θεί η κατασκευή της. Ο παραμεγδόβιος κό-
σμος (και όχι μόνο) θέλει επικοινωνία!
Περισσότερα στη σελίδα 5.

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
Τριφύλλα - Πλατανόρεμα:  
Έπεσε άσφαλτος (στις 26.5.16).
Νεράϊδα – Πλατανόρεμα:  
Εντατικές εργασίες για άσφαλτο.
Νεράϊδα – Μοναστήρι Σπινάσας: 
Σε αθλία κατάσταση. 

Ασφαλτοστρωμένο είναι πλέον από 
τις 26.5.16 το κομμάτι από Σπί-
τι Διαβάτη μέχρι όρια νομών στο 

Πλατανόρεμα. Εντατικές εργασίες άρχι-
σαν από τις 5.5.16 στο κομμάτι από Νερά-
ϊδα μέχρι όρια νομών (Πλατανόρεμα) και 
συνεχίζονται για να πέσει σύντομα και σε 
αυτό άσφαλτος. Στασιμότητα, δυστυχώς, 
υπάρχει στο υπόλοιπο τμήμα προς Λίμνη 
Πλαστήρα καθώς, παρά τις υποσχέσεις, το 
κομμάτι από Διασταύρωση Νεράϊδας μέχρι 
Μοναστήρι είναι ακόμα σε αθλία κατάστα-
ση.
Αναλυτικά στη σελίδα 4.

Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης
από Πλατανόρεμα

Αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες για 
την μετατόπιση του αγωγού ύδρευσής μας από Πλατανόρεμα. 
Δεν μπορούμε να γράψουμε τίποτα περισσότερο αυτή τη 
στιγμή γιατί μπορεί να μην βοηθήσει αυτό στο καθολικό 
αίτημά μας. Αφού γίνει με το καλό η μετατόπιση του αγωγού, 
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα τα γράψουμε όλα 
όσα έγιναν αναλυτικά ευχαριστώντας θερμά και όλους όσους 
μας βοήθησαν.
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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)

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 ιστοσελίδας μας. Ενημερώστε γνω-
στούς και φίλους σας να την επισκέπτονται. 

Ο χορός της Νεράϊδας 

Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα 
γίνει φέτος, το Σάββατο 13 Αυγού-

στου 2016, το βράδυ, στην κεντρική πλατεία 
Νεράϊδας. Την Κυριακή 14.8.16 το απόγευμα 
θα γίνει η ετήσια Γ. Σ. του Συλλόγου, μαζί με 
τις εκλογές, στην πλατεία. Την Παρασκευή 
12.8.16 το απόγευμα θα γίνουν οι αγώνες δρό-
μου των παιδιών. 
Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

Το Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου ανακοι-
νώνει ότι την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016 (πρώτη Κυριακή 
μετά το Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προγραμματισμένη, 

όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωση στους Αγίους Αποστόλους Μεγα-
λάκκου. Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, χωριανούς και αναγνώ-
στες της εφημερίδας μας Καλό Καλοκαίρι. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Ο Σύλλογος και 
η Εφημερίδα 
μας εύχονται 
στους απαντα-
χού Νεραϊδιώ-
τες και φίλους 
του χωριού και του Συλλόγου μας 

Καλό Καλοκαίρι 

Η εφημερίδα μας θέλει 
την βοήθεια όλων μας! 

Oσοι αναγνώστες 
της εφημερίδας μας 
θεωρείτε πως αυτή 

αξίζει να κυκλοφορεί και 
να συνεχίσει να δημοσιεύει 
τέτοιου είδους θέματα, τότε 
βοηθείστε την οικονομικά. 
Επιχορήγηση ή άλλη βοήθεια δεν έχουμε πλέον 
από την πολιτεία τουναντίον συνεχώς μας βά-
ζουν εμπόδια και αύξηση του κόστους… η εφη-
μερίδα βγαίνει από τα χρήματα που δίνουν οι 
αναγνώστες μας… Δώστε και αυτό το καλοκαίρι 
την συνδρομή σας (όπως κάθε χρόνο) ώστε να 
κυκλοφορήσει για ένα χρόνο ακόμα… 
 Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ο χορός  
του Σαρανταπόρου 

Ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός του Συλλό-
γου Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου φέτος 
θα γίνει την Παρασκευή 12 Αυγούστου 
2016 το βράδυ, στην πλατεία του Σαραντα-
πόρου. 
Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να 
βρούν λύση στο πρόβλημα με την 
τοποθέτηση – συναρμολόγηση της 

μεταλλικής γέφυρας μπέλλεϋ που βρίσκε-
ται ήδη δίπλα στα έτοιμα τσιμεντένια βά-
θρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να 
στηθεί! Πολλοί λένε να πάμε με προσωπική 
εργασία και να τη φτιάξουμε μόνοι μας, αυ-
τοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρεια-
ζόμαστε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση!
Καταλαβαίνετε;
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

 Το Μοναστήρι μας… η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας 
(Νεράϊδας)… Το παλιότερο μνημείο του χωριού μας… αλλά και ένα απ’ τα 

παλιότερα όλων των Αγράφων… χτίστηκε πολύ πρίν το 1600 μ. Χ

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας

Αρχισαν ήδη οι εργασίες στα μέσα Ιουνίου 
για την ανακαίνιση των Αγ. Ταξιαρχών. 

Τα υλικά είχαν αγοραστεί από πέρυσι και αυ-
τές τις μέρες οι εργασίες προχωρούν. Μέχρι 
τον Αύγουστο θα έχουν ολοκληρωθεί. 
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Έγιναν τα φώτα  
των δρόμων μας

Στα μέσα Ιουνίου τα σβηστά για μήνες 
φώτα των δρόμων της Νεράϊδας ξα-

νάναψαν και όλο το χωριό μας ευχαριστεί 
θερμά τους αρμοδίους.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Πότε θα έρθει Ιατρός (στρατιώτης) 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του Αγροτικού Ιατρείου 
Νεράϊδας είναι να έρθει Ιατρός που να μένει σε αυτό και να 
υπηρετεί εδώ την στρατιωτική του θητεία. Δεν είναι λύση το 

να έρχεται ένας Ιατρός απ’ την Καρδίτσα για 2 ώρες κάθε 15 μέρες 
να γράφει φάρμακα και να φεύγει. Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων 
και απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας όλων των επιπέδων να φρο-
ντίσουν ώστε, να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το Αγροτικό 
Ιατρείο Νεράϊδας με νέο Ιατρό που να υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική 
του θητεία!



Eτος... στα 
τέλη της 
δεκαετίας 

του 1960... καλο-
καίρι 30 Ιουνί-
ου… πανηγύρι 
Αγίων Αποστό-
λων στον οικισμό 
Μεγαλάκκο της 
Τ. Κ. Νεράϊδας... 
χωριανοί μας 
έστρωσαν για 
φαγητό και τα 
όργανα παίζουν 
στη θρυλική βρύ-
ση στον «Πλά-
τανο»... (Η φωτό 
είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα 
μας «neraida-
dolopwn.com» / 
Φωτογραφίες / 
φάκελος 19 / α. 
α. 20 από 100).

Eτος 1960... τότε 
που οι πλαγιές 
της Μάρτσας ήταν 

σπαρμένες σιτάρια... η 
φωτό γράφει πίσω... «Στο 
θερισμό στου Κουκου-
ρούτζου... από δεξιά 
μας... Ανθούλα Ι. Ζήση... 
Δημήτριος Κ. Κουσά-
νας... Γιαννούλα Ι. Ζήση... 
Βασιλική Κ. Κουσάνα... 
Μερόπη Η. Κουσάνα... 
Ελένη Γ. Θάνου... Ιούλιος 
1960»... τώρα εκεί είναι 
πλέον δάσος με έλατα... 
(Η φωτό είναι αναρτημέ-
νη στην ιστοσελίδα μας 
«neraida-dolopwn.com» / 
Φωτογραφίες / φάκελος 19 
/ α. α. 82 από 100).

Eτος 1968... 20 Ιουλί-
ου... πανηγύρι στον 
Αη-Λιά Νεράϊδας... χω-

ριανοί μας χορεύουν σε διπλό 
χορό... στα όργανα Σπύρος 
Μπαλτής κιθάρα... Γιώργος 
Λυρίτσης κλαρίνο... Λιάκος 
Καραμέτος βιολί... στο χορό 
πρώτος ο Κώστας Καραμέ-
τος «Κουμπροκώτσιος»... 
Γιώργος Μπαλτής «Μπαλτο-
γιώργος»... Κώστας Μακρής 
«Ζαραγκοκώτσιος»... (Η 
φωτό είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα μας «neraida-
dolopwn.com» / Φωτογραφίες 
/ φάκελος 19 / α. α. 86 από 
100).

Eτος 1965... 
πανηγύρι 
Μοναστη-

ριού μας Σπινά-
σας (Νεράϊδας)... 
πρώτος από 
αριστερά μας ο 
Βάϊος Μπαλτής 
που κρατάει τη 
σούβλα... δίπλα 
ο Κώστας Ι. 
Ζήσης... Γιαννού-
λα Ζήση... Ελένη 
«Γιαννακολένη» 
σύζυγος του 
Βαγγέλη Μπα-
κογιώργου που 
είναι δίπλα (με το 
θρυλικό μουστάκι 
του) και κρατάει 
τη σούβλα… και 
όρθιος ο Γιώρ-
γος Λυρίτσης... η 
φωτό γράφει πίσω... «Στο Μοναστήρι Γεννέσιον Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου 1965.. στο ψήσιμο 
των κρεάτων... ενθύμιον»... Δυστυχώς σήμερα δεν ζεί κανένας εξ’ αυτών… αιωνία η μνήμη τους… (Η 
φωτό είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / φάκελος 19 / 
α. α. 30 από 100).
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Παλιές φωτογραφίες

 Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης) ................ΕΥΡΩ
1 Ανυφαντής Μάριος (Λογ. Τράπ. 20.4.16) ............................................. 50
2 Ανώνυμος (769) .................................................................................. 20
3 Αϋφαντής Κωνσταντίνος του Χρήστου (Λογ. Τράπ. 13.5.16) ................ 20
4 Βούλγαρης Δημήτριος του Κων. από Δαμάστα (Λογ. Τράπ.13.6.16) ..... 10
5 Γάκη - Τρίκκα Σωτηρία (Λογ. Τράπ. 14.6.16) ....................................... 30
6 Γάκη Ηλιάνα του Θωμά (Λογ. Τράπ. 25.4.16) ....................................... 50
7 Ζυγούρης Ηλίας Πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας (632) ................................... 20
8 Θάνος Κων/νος του Ηλία (631) ............................................................ 20
9 Καραβάνας Ευάγγελος του Γεω. (635) ................................................. 50
10 Καφαντάρης Γεώργιος του Κων. (859) ................................................. 20
11 Καφαντάρης Ευάγγελος του Βασ. από Αμάραντο (860) ....................... 20
12 Λιάπης Γεώργιος του Ηλία - Ιερέας (Λογ. Τράπ. 18.5.16) ..................... 50
13 Μακρής Σπύρος του Νικολάου (633) .................................................... 5
14 Μπαρμπουνάκης Γεώργιος του Πέτρου από Μολόχα (856) .................. 20
15 Ολύμπιος Τάσος γιός της Τασίας Μπέλλου (537) .................................. 30
16 Παπαλοπούλου Μάρθα (Λογ. Τράπ. 5.5.16) ......................................... 20
17 Παπαλοπούλου Χρυσή (Λογ. Τράπ. 4.5.16) .......................................... 20
18 Πλατσιούρη Έλλη του Φίλιππα (536) ................................................... 20
19 Πλατσιούρη Φόνη (634) ...................................................................... 10
20 Χαλάτσης Ηλίας του Δημητρίου (Λογ. Τράπ. 26.5.16) .......................... 20
21 Χαλάτσης Παναγιώτης του Τάκη (Λογ. Τράπ. 13.5.16) ......................... 50

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Η εφημερίδα μας σε έκθεση  
των Γ. Α. Κ. Καρδίτσας

«Εφημερίδες και περιοδι-
κά Συλλόγων και Φορέων του 
Νομού Καρδίτσας μέσα από 
τη δωρεά αρχείου του Πανα-
γιώτη Νάννου στα ΓΑΚ Ν. Καρ-
δίτσας», ήταν το θέμα έκθε-
σης που έγινε από 11.6.16 έως 
28.6.16, στην πόλη της Καρδί-
τσας. Οι περισσότερες εφημε-
ρίδες ήταν δωρεά από το αρ-
χείο του Παναγιώτη Νάννου. 
Που (όπως είπαν) πρόκειται 
για ένα σπάνιο και δυσεύρετο 
στο Νομό αρχείο. Το αρχείο 
περιελάμβανε 60 εφημερίδες 
και περιοδικά που κυκλοφό-
ρησαν από Μορφωτικούς και 
Πολιτιστικούς Συλλόγους της 
Καρδίτσας, ιδίως των ορει-
νών χωριών, μεταξύ αυτών 
και η εφημερίδα του χωριού 

μας «Τα χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων», που κοσμούσε την 
έκθεση. 

Η έκθεση συνδιοργανώθη-
κε από τα ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία 
του Κράτους) Ν. Καρδίτσας 
και την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
και ήταν υπό την αιγίδα της 
Περιφερειακής Ενότητας Καρ-
δίτσας, του Δήμου Καρδίτσας 
και της Ένωσης Πολιτιστικών 
Συλλόγων Καρδίτσας.

Ευχαριστούμε θερμά τον 
αγαπητό μας Παναγιώτη Νάν-
νο που είχε στο αρχείο του και 
την εφημερίδα μας την οποία 
λάμβανε κάθε τρίμηνο για δε-
καετίες και έτσι παρουσιάστη-
κε στην έκθεση αυτή. Μπρά-
βο σε τέτοιες εκδηλώσεις. 

Τα χωριά μας μπήκαν στην ΔΕΥΑΚ 

Στη ΔΕΥΑΚ (Δημόσια Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Καρδίτσας) εντάχθηκαν από αρχές του χρόνου 2016, τα 

χωριά της περιοχής μας, και το δικό μας φυσικά, γι’ αυτό 
και είδαμε το ομώνυμο συνεργείο στο χωριό μας στα μέσα 
Μάρτη. Ήρθε και επισκεύασε το σπασμένο αγωγό από Κο-
ρομηλιά, στη στροφή στο χαλιά, στις 17.3.16 και στις 22.3.16. 
Όσον αφορά το αν θα γίνει τώρα πιο ακριβό το τιμολόγιο του 
νερού στα χωριά μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούσαμε 
πως για το 2016 δεν αλλάζει τίποτα στην τιμή. Όποια αλλαγή 
στην τιμή στο μέλλον θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δ. Σ. επίσης τονίστηκε πως η ΔΕΥ-
ΑΚ είναι υπεύθυνη για τους αγωγούς από τις υδρομαστεύ-
σεις μέχρι τα ρολόγια. Ο κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει για 
μια νέα παροχή ή αλλαγή ρολογιού και να απευθυνθεί είτε 
στην ΔΕΥΑΚ είτε σε δικό του υδραυλικό. 

63 Μελέτες κάνει ο δήμος Αγράφων

Ούτε μια, ούτε 2, ούτε 5, ούτε 10 αλλά 63 Μελέτες αποφά-
σισε να κάνει ο γειτονικός μας Δήμος Αγράφων, (βλ. ευ-
ρυτανικές εφημερίδες 13.4.16), ώστε να τις έχει έτοιμες 

μόλις παρουσιαστεί κάποιο πρόγραμμα να τις εντάξει. Μεταξύ 
αυτών μετρήσαμε τουλάχιστον 10 Μελέτες για αντικατάσταση 
δικτύων ύδρευσης χωριών του. Πρόβλημα που έχουμε κι εμείς 
με τους καθ’ οδόν αγωγούς από Πλατανόρεμα και Κορομηλιά 
στο τμήμα του επί της υπό ασφαλτόστρωση οδού Νεράϊδα – 
Τριφύλλα… Επίσης μεταξύ αυτών μετρήσαμε τουλάχιστον 10 
Μελέτες για Αποχετεύσεις με Βιολογικούς Καθαρισμούς χω-
ριών και μάλιστα πολύ μικρότερων από το δικό μας. Πόσο θα 
θέλαμε κι εμείς μια τέτοια μελέτη για Αποχέτευση με Βιολογικό 
Καθαρισμό στη Νεράϊδα που χρόνια επιτακτικά όλοι ζητάμε 
και το ΙΓΜΕ έχει προτείνει (με έκθεσή του) να γίνει…  

Νεράϊδα 13.4.16



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Ελπίδα και ο Τάσος Ολύμπιος, 
γιός του Μιχάλη και της Τασίας Μπέλ-
λου – Ολυμπίου, (εγγονός των αείμνη-
στων Βασιλικής και Αντώνη Μπέλλου), 
απέκτησαν κοριτσάκι, την Τετάρτη 23 
Μαρτίου 2016, στην Αθήνα όπου και 
διαμένουν.
● Ο Δημήτρης και η Γεωργία – Άννα 
Γιαννουσά – Τζίμα, κόρη του Γιώργου 
και της Σταυρούλας Μητσάκη – Γιαν-
νουσά (εγγονή του Κωσταντή Μητσάκη 
από το Μεγαλάκκο), απέκτησαν κορι-
τσάκι το Σάββατο 23 Απριλίου 2016, 
στην Καρδίτσα όπου και διαμένουν.
● Ο Γιάννης και η Ουρανία Αυγέρη - 
Ζαφειρίου, κόρη της Πηνελόπης και 
του παπα-Κώστα Αυγέρη, (εγγονή των 
αείμνηστων Ελένης και Αντώνη Αυγέ-
ρη), απέκτησαν αγοράκι (τον δεύτερο 
γιό τους) την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, 
στο Βόλο όπου και διαμένουν.
● Ο Αποστόλης και η Γιάννα Μακρή 
- Κωστοπούλου, κόρη της Κικής και 
του Δημήτρη Κ. Μακρή (εγγονή των 
αείμνηστων Ηλία Μητσάκη και Κώστα 
Μακρή), απέκτησαν αγοράκι (το τρίτο 
τους παιδί), την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, 
στον Κοσκινά Καρδίτσας όπου και δια-

μένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
● Ο Γιώργος και η Ρούλα Βούλγαρη 
– Τσουμερκιώτη, κόρη της Ευαγγελίας 
και του Γιώργου Βούλγαρη (εγγονή των 
αείμνηστων Αλέξως και Ρίζου Βούλ-
γαρη), βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με 
το όνομα Χριστίνα (το δεύτερο παιδί 
τους), το Σάββατο 7 Μαΐου 2016, στην 
Καρδίτσα όπου και διαμένουν στο Αρ-
τεσιανό
● Ο Χρήστος και η Ευαγγελία Βρέ-
κου - Γούλα, κόρη του Σωτήρη και της 
Μαίρης Δήμου – Βρέκου, (εγγονή των 
αείμνηστων Ιουλίας και Χριστόδουλου 
Δήμου), βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με 
το όνομα Ελένη, το Σάββατο 21 Μαΐου 
2016, στον Ι. Ν. Ευαγγελίστριας στην 
Καρδίτσα, όπου και διαμένουν.
● Η Ελευθερία Κατσίμπα και ο Σωτή-
ρης Σπανός, γιός της Ελένης και του 
αείμνηστου Αλέκου Σπανού, βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους, με το όνομα Ελένη, 

το Σάββατο 21 Μαΐου 2016, στον Ι. Ν. 
Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου, διαμένουν 
στο Βόλο.
● Ο Αντώνης και η Χαρά Καραμέτου - 
Παγουρέλια, κόρη της Αθηνάς και του 
αείμνηστου Ηλία Κ. Καραμέτου, (εγγο-
νή των αείμνηστων Τρύφωνα Καστρίτση 
και Κώστα Β. Καραμέτου), βάπτισαν το 
αγοράκι τους με το όνομα Θεοφάνης, 
το Σάββατο 14 Μαΐου 2016, στον Βόλο 
(όπου και διαμένουν), στον Άγ. Κοσμά 
και νονός ήταν ο Νίκος Καραμέτος του 
Βασίλη.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο Πέτρος Κατσούλης, γιός 
των αείμνηστων Αικατερίνης και Αντρέα 
Κατσούλη, (εγγονός του Σεραφείμ Κα-
τσούλη), σύζυγος της Δήμητρας και πα-
τέρας της Αικατερίνης και της Αντριά-
νας, την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, 
σε ηλικία 63 ετών, και η κηδεία έγινε 
το Σάββατο του Λαζάρου, στο Περιβόλι 
Δομοκού. 

● Πέθανε ο Θωμάς Θάνος, γιός της Βα-
σιλικής και του αείμνηστου Γεωργίου 
Θάνου, αδελφός της Σοφίας, του Κώστα 
και του αείμνηστου Αποστόλη, σύζυγος 
της Αγλαΐας και πατέρας του Γιώργου, 
του Γιάννη και της Χριστίνας, την Κυ-
ριακή του Πάσχα 1 Μαΐου 2016, την 
νύχτα, σε ηλικία 50 ετών, (γεννηθείς το 
1966), στο Σαραντάπορο της Τ. Κ. Νε-
ράϊδας, όπου έγινε και η κηδεία την Δευ-
τέρα (του Αγ. Γεωργίου) το απόγευμα.
● Πέθανε ο Τάκης (Δημήτριος) Σαξώ-
νης, σύζυγος της Χρυσούλας Μπουρ-
λιάκου και πατέρας της Ευφροσύνης, 
της Καλλιόπης, και του Ηλία, σε ηλικία 
80 ετών, την Τρίτη 24 Μαΐου 2016, στην 
Λαμία και η κηδεία έγινε στην Κορίτσα 
της Τ. Κ. Κλειτσού, την επομένη.
● Πέθανε ο Τάσιος (Αναστάσιος) Δή-
μος, σύζυγος της Χρυσούλας (το γένος 
Λιάπη), και πατέρας της Αγορής, της 
Αλέκας, του Ηλία και του Δημήτρη, σε 
ηλικία 91 ετών, (γεννηθείς το 1925), την 
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, στην Αθήνα 
(όπου πήγε λόγω προβλημάτων υγείας) 
και η κηδεία έγινε την επομένη στη Νε-
ράϊδα. 
Θερμά Συλλυπητήρια.
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ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ 
Η Ιουλία Δήμου, κόρη της Αντιγόνης και του Ηλία Δήμου, (εγ-
γονή των αείμνηστων Ιουλίας και Χριστόδουλου Δήμου), πήρε 
τον Δεκέμβριο 2015, το πτυχίο της από το Τμήμα Φυσικοθερα-
πείας, των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
Ο Γεώργιος Θέος, από την Κορίτσα Κλειτσού, που διαμένει και 
εργάζεται στη Γερμανία, έκανε μεγάλη Δωρεά ποσού 300 ευρώ 
(αρ. απόδ. 137) για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νε-
ράϊδας Δολόπων», εις μνήμην του μπατσανάκη του αείμνηστου 
Τρύφωνα Καστρίτση.
Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό μας Γεώργιο Θέο. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Ο Αθανάσιος Κατσούλης του Ηλία, προσέφερε το ποσό των 20 
ευρώ (αρ. απόδ. 55), εις μνήμην του Πέτρου Κατσούλη του Αν-
δρέα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του χωριού 
μας, των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΝΕΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Ο Γεώργιος Κατσούλης, γιός της Σεβαστής και του Παιδιάτρου 
Νίκου Κατσούλη (εγγονός των αείμνηστων Κωνσταντίας και 
Δημητρίου Κατσούλη), κατόπιν επιτυχών εξετάσεων έλαβε την 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ενδοκρινολόγου Ιατρού.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΤΑΣΙΟΥ) Η. ΔΗΜΟΥ
Εις μνήμην του Αναστασίου (Τάσιου) Δήμου του Ηλία, η οι-
κογένειά του, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 59), 
για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του χωριού μας, 
των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Ο Ευάγγελος Μαργαρίτης του Κων/νου, προσέφερε το ποσό 
των 25 ευρώ (αριθ. απόδ. 858), για την εφημερίδα μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην του ανεψιού του 
Νικολάου Μαργαρίτη του Βασιλείου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΪΟΥ ΚΟΥΤΗ
Ο  Αλέξανδρος Κουτής του Βάϊου, προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (Λογ. Τράπ. 11.5.16), για την εφημερίδα μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην του πατέρα του 
Βάϊου  Κουτή του Ευαγγέλου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΤΑΣΙΟΥ) Η. ΔΗΜΟΥ
Εις μνήμην του Αναστασίου (Τάσιου) Δήμου του Ηλία, η οικο-
γένειά του, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ, για τις ανάγκες 
της εκκλησίας του χωριού μας, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 053), για την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγ. Ταξι-
αρχών, εις μνήμην του Τρύφωνα Καστρίτση.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
 Ο Σεραφείμ Κατσούλης του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 
30 ευρώ (αρ. απόδ. 636), εις μνήμην του Πέτρου Κατσούλη 
του Ανδρέα, για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊ-
δας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Η Βασιλική Κατσούλη - Μύταρου του Λάμπρου, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 49), εις μνήμην του Πέτρου 
Κατσούλη του Ανδρέα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
Ναού του χωριού μας, των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Ο Θεόδωρος Σπινάσας του Χρήστου, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ (αρ. απόδ. 58), εις μνήμην του Πέτρου Κατσούλη του 
Ανδρέα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του χω-
ριού μας, των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  
ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Ο Ηλίας Σπινάσας του Βασιλείου (δικηγόρος), προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ, (αρ. απ. 52), για την ανακαίνιση του 
Κοιμητηριακού Ναού του χωριού μας, των Αγ. Ταξιαρχών 
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Ο Κώστας Κατσούλης του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 
20 ευρώ (αρ. απόδ. 56), εις μνήμην του Πέτρου Κατσούλη του 
Ανδρέα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του χω-
ριού μας, των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΒΑΪΟΥ ΚΟΥΤΗ
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 054), για την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγ. Ταξι-
αρχών, εις μνήμην του Βάϊου Κουτή. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Η Κατίνα Κατσούλη του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ (αρ. απόδ. 50), εις μνήμην του Πέτρου Κατσούλη του Αν-
δρέα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του χωριού 
μας, των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Τα Χρονικά 
Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός  
Σύλλογος Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, 
Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από  
Συντακτική Επιτροπή
Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν οπωσδήποτε  
τις απόψεις
του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, 
ούτε τους δεσμεύουν.

Αποστολή κειμένων προς  
δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα,
klonodesign@gmail.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

 Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Η Μαρία Σπανού του Δη-
μητρίου, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 057), εις μνήμην των 
εξαδέλφων της Σπανού Νι-
κολάου του Ιωάν., Σπανού 
Γεωργίου του Ιωάν., και 
Σπανού Λάμπρου του Ιωάν., 
για την ανακαίνιση της εκ-
κλησίας των Αγ. Ταξιαρχών 
Νεράϊδας.  
Eυχαριστούμε θερμά για την 
προσφορά.
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● Σπίτι Διαβάτη (Τριφύλλα) – 
Όρια νομών (Πλατανόρεμα): 
Ασφαλτοστρωμένος είναι πλέον 
όλος ο δρόμος από Καρπενήσι 
(και Λαμία) μέχρι το Πλατανό-
ρεμα. Αρχές Απριλίου 2016 η ευ-

ρυτανική εταιρεία «Βαξεβάνος» 
έφερε μηχανήματα και έριξε τα 
απαιτούμενα μπετά στα τεχνικά 
του τμήματος αυτού. Διευκρινί-
ζουμε πως ο δρόμος αυτός είναι 
το τελευταίο κομμάτι εντός Ευ-
ρυτανίας. Στο δύσκολο σημείο 
«Λεύκες» όπου ο παλιός δρόμος 
είχε δυο στροφές και έκανε ένα 
«Ζ» η εταιρεία μεγάλωσε σε 
μεγάλο πλάτος τα τεχνικά και ο 
νέος δρόμος έγινε εκεί μια ευ-
θεία. Γενικά στο κομμάτι αυτό η 
εταιρεία έκανε πάρα πολύ καλή 
δουλειά με καλές κλίσεις και ο 
δρόμος είναι πλέον για μεγάλες 
ταχύτητες. 
Την Τετάρτη 25.5.16 η εταιρεία 
έριξε πίσσα στο οδόστρωμα 
προετοιμάζοντάς το και την επό-
μενη μέρα την Πέμπτη 26.5.16, 

το πρωί, τα μηχανήματα άρχισαν 
να ρίχνουν άσφαλτο ξεκινώντας 
από το Πλατανόρεμα. Το βράδυ 
της ίδιας μέρας ολοκληρώθη-
κε η ασφαλτόστρωση όλου του 
μήκους 1.500 μέτρων από Πλα-

τανόρεμα έως Σπίτι Διαβάτη. 
Χίλια μπράβο σε όλους όσους 
αγωνίστηκαν για να γίνει αυτός 
ο δρόμος…!!! 

● Νεράϊδα – Πλατανόρεμα: 
Εργασίες με εντατικό ρυθμό άρ-
χισε αμέσως μετά το Πάσχα η 
καρδιτσιώτικη εταιρεία «ΤΕΚ 
Α.Ε.» (Γριβέλλας Αθανάσιος & 
Σταμογιώργος Θωμάς) στο τμή-
μα από Νεράϊδα (Παπαδόβρυ-
ση) μέχρι Πλατανόρεμα (όρια 
νομών). 
Την Πέμπτη 5.5.16 μεγάλα φορ-
τηγά της εταιρείας άρχισαν να 
κουβαλάνε χαλίκια για τα μπετά 
στη γνωστή θέση «Στροφή Χα-
λιά» (όπου έκανε τα μπετά και ο 
Κατσάκης). Την επόμενη μέρα, 
την Παρασκευή 6.5.16 έφεραν 

και μεγάλο σκαπτικό μηχάνημα 
καθώς και άλλο μεγάλο φορτω-
τή. 
Την εβδομάδα από Δευτέρα 
9.5.16 μέχρι Σάββατο 14.5.16 
καθάριζαν καλά όλο το οδό-
στρωμα ξεκινώντας από την Πα-
παδόβρυση και φορτώνοντας τα 
μπάζα σε φορτηγά, δημιουργώ-
ντας δυο λωρίδες δρόμο παντού. 
Ο ένας φορτωτής, τις επόμενες 
μέρες, φόρτωνε στα φορτηγά τα 
μπάζα των κατολισθήσεων, από 
το χωριό μας μέχρι το Πλατανό-
ρεμα, ενώ ο άλλος με την τσά-
πα έσκαβε διαμορφώνοντας το 
χώρο για ρείθρα και τοιχία από 
την Παπαδόβρυση μέχρι τη Ράχη 
Βάσιως. Τα μπάζα πήγαιναν όλα 
στη γνωστή θέση «Δραμπάλα». 
Την εβδομάδα από Δευτέρα 
16.5.16 έως Σάββατο 21.5.16, 
έριχναν μπετά στα ρείθρα και 
τα μεγάλα τοιχία από την Παπα-
δόβρυση προς Ράχη Βάσιως. Η 
βροχή «πλημύρα» του Σαββάτου 
21.5.16 τους έκανε ζημιά γιατί 
έπεσαν όχτια μέσα στα καλου-
πωμένα έτοιμα για μπετό τοιχία. 
Ταυτόχρονα ο άλλος φορτωτής 
με φορτηγά συνέχισε να καθα-
ρίζει μπάζα προς Πλατανόρεμα. 
Ενώ χαλίκια για μπετά συνέχι-
σαν να φέρνουν άλλα φορτηγά.
Έτσι την εβδομάδα από 23.5.16 
έως Σάββατο 28.5.16, καθάρι-
σαν τα μπάζα που λόγω της βρο-
χής έπεσαν μέσα στα καλούπια 
και συνέχισαν να ρίχνουν μπετά 
εκεί. 
Την εβδομάδα από Δευτέρα 
30.5.16 έως Σάββατο 4.6.16, 
δούλευαν από την Παπαδόβρυ-
ση μέχρι τη στροφή στο Χαλιά, 
τελειοποιώντας τα μπετά στα 
ρείθρα και τα τοιχία του τμήμα-
τος αυτού. Την Τετάρτη έπαθε 
βλάβη η μπετονιέρα τους και 
τους καθυστέρησε λίγο. 
Από την Δευτέρα 6.6.16 έως 
τώρα που βγαίνει η εφημερίδα 
μας, δούλευαν στο τμήμα από 
Φτερόλακκα μέχρι διασταύρω-
ση προς ΑηΛιά. Έριχναν μπετά 
στα τοιχία των θέσεων «Κακο-
δημάκι» (κάτω απ’ το δρόμο), 
«Πλάκες» (κάτω απ’ το δρόμο 
όπου είχε γίνει βούλιαγμα), δια-
σταύρωση για ΑηΛιά (κάτω από 
το δρόμο), και μπροστά στο σπί-

τι της Ελευθερίας της Ιουλίας. 
Χαλίκια έριχναν και πατούσαν 
από Κακοδημάκι μέχρι Φτερό-
λακκα.
Διασταύρωση Νεράϊδας – 
Μοναστήρι: Τίποτα δυστυχώς 
ακόμα δεν έγινε στο δρόμο αυτό 
παρά τις συνεχείς υποσχέσεις. Ο 
σημαντικότατος αυτός δρόμος, 
που οδηγεί στο Μοναστήρι Σπι-
νάσας, στο Καροπλέσι και στη 
Λίμνη Πλαστήρα, είναι αδιά-

βατος για Ι. Χ. Με ανυπομονη-
σία περιμένουμε οι αρμόδιοι να 
ξεβουλώσουν τα 4 βουλωμένα 
από τη θεομηνία τεχνικά στα 
Προσήλια, να ρίξουν χαλίκι στα 
νεροφαγώματα και να διαμορ-
φώσουν πάλι το αυλάκι στην 
κορυφή του δρόμου ώστε να 
οδηγούνται τα όμβρια νερά στα 
τεχνικά. Όλος ο κόσμος αναμέ-
νει αυτά να γίνουν τάχιστα.

Νεράϊδα 20.6.16

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα ●●● άσφαλτος στο Τριφύλλα – Πλατανόρεμα ●●● εντατικές εργασίες στο Νεράϊδα - Πλατανόρεμα

Οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα… τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
κομμάτι «Σπίτι Διαβάτη» – «Πλατανόρεμα»… ασφαλτοστρωμένο πλέον από την Πέ-
μπτη 26.5.16… εδώ στη θέση «Πλατανόρεμα»… (την φωτό μας έδωσε ο αγαπητός 

μας Βασίλης Θάνος εκ Σαρανταπόρου).

Οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα… τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
κομμάτι Νεράϊδα – Πλατανόρεμα… θέση «Στροφή Χαλιά»... μηχανήματα της εταιρί-

ας… (την φωτό μας έδωσε ο αγαπητός μας Βασίλης Θάνος εκ Σαρανταπόρου).

Οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα… τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
κομμάτι «Σπίτι Διαβάτη» – «Πλατανόρεμα»… ασφαλτοστρωμένο πλέον από την 

Πέμπτη 26.5.16… εδώ αμέσως μετά το «Σπίτι Διαβάτη» προς Νεράϊδα… (την φωτό 
μας έδωσε ο αγαπητός μας Βασίλης Θάνος εκ Σαρανταπόρου).

Οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα… τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
κομμάτι «Σπίτι Διαβάτη» – «Πλατανόρεμα»… ασφαλτοστρωμένο πλέον από την 

Πέμπτη 26.5.16… εδώ στη θέση «Μουλαημέρ»… (την φωτό μας έδωσε ο αγαπητός 
μας Βασίλης Θάνος εκ Σαρανταπόρου). 

Οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα… τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
κομμάτι Νεράϊδα – Πλατανόρεμα… θέση «Δραμπάλα»... έτοιμο για άσφαλτο… (την 

φωτό μας έδωσε ο αγαπητός μας Βασίλης Θάνος εκ Σαρανταπόρου).

Βούλιαγμα μπάζων Δραμπάλας… 
έκλεισε το χειμώνα το δρόμο για 

Ψηληβρύση…

Κατολίσθηση είχαμε το χειμώνα, των 
μπάζων του δρόμου Νεράϊδα – Τρι-

φύλλα, στη θέση Δραμπάλα. Με τις δυ-
νατές βροχές στα τέλη Νοεμβρίου τα 
μπάζα άρχισαν να φεύγουν κλείνοντας το 
δρόμο προς την Ψηληβρύση και έφτασαν 
μέχρι κάτω στις Λογγές, στο τεχνικό του 
επαρχιακού δρόμου. Ο δρόμος για Ψηλη-
βρύση ήταν κλειστός από τις 27.11.2015 
μέχρι τις 23.4.16 όταν φορτωτής μισθω-
μένος από το Δήμο μας Καρδίτσας κα-
θάρισε αυτό το δρόμο μαζί με άλλους 
αγροτικούς. Στο δρόμο για Ψηληβρύση 
πρέπει με κάποιο τρόπο να πέσει χαλίκι 
στα νεροφαγώματα.

Ε-65: Προχωρούν τα έργα στον συνολικού μήκους 174 
χλμ. αυτό νέο δρόμο. (Που λέγεται Ε-65 ή Αυτοκινη-
τόδρομος Κεντρικής Ελλάδας). Ως γνωστόν εργασίες 
γίνονται στο μήκους 78 χλμ. κομμάτι του από Ξυνιάδα 
μέχρι Τρίκαλα (από το 32 χλμ. έως το 110 χλμ.)… το 
επί του κάμπου τμήμα του είναι σχεδόν έτοιμο καθώς 
έχει ήδη ασφαλτοστρωθεί όλο από την Ανάβρα μέχρι τα 
Τρίκαλα… από Ξυνιάδα έως Ανάβρα φτιάχνουν τώρα 
τούνελ και κοιλαδογέφυρες (από 32 χλμ. έως 52 χλμ.)… 
μένει το τμήμα από διασταύρωση με ΠΑΘΕ (αρχή του 
στο μνημείο Διάκου) πρίν τη Λαμία μέχρι Ξυνιάδα μή-
κους 32 χλμ, το οποίο έχει πολλά τούνελ και κοιλαδο-
γέφυρες… γίνονται προσπάθειες να χρηματοδοτηθεί και 
αυτό… όπως και το τμήμα Τρίκαλα - Καλαμπάκα μέχρι 
διασταύρωση με Εγνατία μήκους 64 χλμ, στην περιοχή 
των Γρεβενών (Α/Κ Καλλιθέας).
Ε. Ο. Καρδίτσα - Λαμία: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε 
στην κυκλοφορία το φθινόπωρο του 2015 όλο το τμήμα 
από Σοφάδες μέχρι Νέο Μοναστήρι… με 2 λωρίδες ανά 

κατεύθυνση και μεταλλικό διαχωριστικό στη μέση… εί-
ναι συνολικού μήκους 17,8 χλμ… Μένει τώρα (με παλιό 
στενό δρόμο) το μήκους 3,5 χλμ. έξω από τους Σοφάδες 
(Παράκαμψη Σοφάδων)… και το μήκους 15,9 χλμ., από 
Νέο Μοναστήρι μέχρι Δομοκό… εκ των οποίων τα 9,3 
χλμ. στον κάμπο… και τα 6,6 χλμ. στην πλαγιά… Πότε 
θα γίνουν αυτά άγνωστο… Όλος ο δρόμος αυτός από 
έξοδο Καρδίτσας (φανάρι περιφερειακού μετά το ΚΤΕΛ) 
μέχρι Λαμία (σύνδεση με ΠΑΘΕ) είναι μήκους ακριβώς 
90 χλμ… Εκ των οποίων (όπως προείπαμε) έχουν γίνει 
τα 70,9 χλμ. και απομένουν άφτιαχτα (με παλιό στενό 
δρόμο) τα 19,1 χλμ. 
Περιφερειακός Λαμίας: Επιτέλους άρχισε πρίν το Πά-
σχα να κατασκευάζεται ο σημαντικότατος ανισόπεδος 
κόμβος στο φανάρι έξω από τη Λαμία… στο σταυροδρό-
μι όπου πάντα συναντούσαμε ουρές… ελπίζουμε μέχρι 
τέλους του 2016 να ολοκληρωθεί. 
Αυτά για την ιστορία, να είναι γραμμένα στην εφημερί-
δα μας.

Ε-65… και Καρδίτσα – Λαμία…
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«Επομένως, καθίσταται 
πλέον εφικτή η δημοπρά-
τηση του εν λόγω τμή-
ματος (Γέφυρα Μέγδοβα 
μετά προσβάσεών της)». 
Δεν είναι δικά μας λό-
για, αλλά της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας, στο υπ. αρ. 
6113/02.12.2015 έγγραφο, 
που αναλυτικά δημοσιεύ-
σαμε στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας. 
Αυτά σημαίνουν πως οι με-

λέτες της γέφυρας τελείω-
σαν και είναι έτοιμη για να 
βγεί στη δημοπρασία.
Για να δημοπρατηθεί η Γέ-
φυρα, ως γνωστόν, πρέπει 
να ενταχθεί σε κάποιο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης. 
Εδώ λοιπόν τον πρώτο λόγο 
έχουν οι βουλευτές των 2 
νομών μας. Με ερωτήσεις 
στη Βουλή, παρεμβάσεις 
προς τα αρμόδια υπουργεία 
και παντός είδους ενέργειες 

να φροντίσουν για την χρη-
ματοδότηση της γέφυρας 
Μέγδοβα. Να μπεί και αυτή 
η Γέφυρα Μέγδοβα στο 
ίδιο πρόγραμμα που μπήκε 
η γέφυρα Προδρόμου στον 
κάμπο, η οποία δημοπρα-
τήθηκε το 2013, εγκαινιά-
στηκε στις 23.1.2016 και 
κόστισε 1.670.000 ευρώ. 
Η πίεση προς τους βουλευ-
τές, για να το κάνουν αυτό, 
πρέπει να είναι μεγάλη και 
συνεχής, απ’ όλους μας, με 
πρώτους τους αυτοδιοικη-
τικούς σε όλα τα επίπεδα.
Η σημαντικότατη αυτή γέ-
φυρα θα αποκαταστήσει 
την επικοινωνία του πα-
ραμεγδόβιου κόσμου που 
βίαια κόπηκε την περίοδο 
του εμφυλίου, όταν (τον 
Ιούνιο του 1949) γι’ αυτόν 
στην ουσία σκοπό (διακοπή 
επικοινωνίας των χωριών 

με την Καρδίτσα) ανατινά-
χτηκε το Μέγα Γεφύρι. 
Με το που θα γίνει η Γέφυ-
ρα Μέγδοβα, αναγκαστικά 
θα βελτιωθεί και το οδικό 
τμήμα Νεράϊδα – Μαυ-
ρομμάτα, που είναι το ένα 
και μοναδικό εναπομείναν 

τμήμα του Παραμεγδόβιου, 
και θα υπάρχει πλέον οδική 
επικοινωνία καθημερινή 
στον οδικό άξονα Καρδί-
τσας – Αγρινίου. 
Ο καθένας να αναλάβει τις 
ευθύνες του.

Νεράϊδα 15.6.16

Καρδίτσα – Αγρίνιο «Παραμεγδόβιος» ●●● Tελείωσαν οι μελέτες της Γέφυρας Μέγδοβα!

Γκρέϊντερ του Δήμου  
καθάρισε καλά δρόμους… 

Γκρέϊντερ μισθωμένο από Δήμο ήρθε την Πέμπτη 
2.6.16 και έφτιαξε καλό το δρόμο προς Νεκροταφείο. 
Εάν εκεί ο εργολάβος το Δεκέμβριο έριχνε περισσό-

τερο χαλίκι ο δρόμος τώρα θα γίνονταν ακόμα καλύτερος 
αλλά… Την ίδια μέρα πήγε και στο δρόμο προς Ψηληβρύση 
μέχρι το «Καραουλάκι» (μαντριά Μακρή), χωρίς να κάνει 
σ’ αυτό το κομμάτι πολλά πράγματα καθώς εκεί τα νερο-
φαγώματα θέλουν χαλίκι. Γιατί δεν συνέχισε μέχρι Ψηλη-
βρύση; Πολύ καλός τεχνίτης ο χειριστής, έκανε πολύ καλή 
δουλειά (αν και τον πίεζαν να φύγει γρήγορα), χίλια μπράβο 
απ’ όλους μας. Αν καθόταν μια μέρα ακόμα θα έκανε καλή 
δουλειά και σε άλλους δρόμους μας.

Έγιναν τα φώτα των δρόμων μας

Στα μέσα Ιουνίου τα σβηστά για μήνες φώτα των δρό-
μων της Νεράϊδας ξανάναψαν και όλο το χωριό μας 
ευχαριστεί θερμά τους αρμοδίους. Μετά την συνεχό-
μενη επιμονή στο αίτημά μας αυτό, ήρθε στο χωριό 

μας συνεργείο του Δήμου μας Καρδίτσας, την Τετάρτη 25.5.16, 
αποτελούμενο από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου μας κ. Βάϊο Ελευθερίου, τον Πολιτικό Μηχανικό – Μη-
χανολόγο Ηλεκτρολόγο κ. Αλέκο Λάππα, τον πρόεδρο της 
Κοινότητάς μας κ. Λάμπρο Γάκη, και τον ηλεκτρολόγο του Δή-
μου μας κ. Ηλία Κ. Λιάπη και αφού εκτίμησαν από κοντά το 
πρόβλημα ανέθεσαν στον ηλεκτρολόγο να τα φτιάξει. Ο Ηλίας 
ήρθε το Σάββατο 11.6.16 και άρχισε εργασίες. Έσκαψε με κο-
μπρεσέρ το δρόμο παντού όπου έπρεπε να καλυφθεί το καλώ-
διο, σύνδεσε επιτέλους τα φώτα στον τριφασικό πίνακα που γι’ 
αυτό το λόγο οι Σύλλογοι έφτιαξαν στην πλατεία, άλλαξε και 
τις καμένες λάμπες και τα φώτα λειτουργούν. Αναλυτικά όλες 
οι εργασίες που έγιναν θα γραφούν στο επόμενο φύλλο.
Τα παιδιά στην πλατεία να προσέχουν με τις μπάλες και να μην 
σπάνε τις λάμπες. 
Χίλια μπράβο και θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας (και ιδίως 
από τους μόνιμους κατοίκους) στους αρμοδίους που έφτια-
ξαν τα φώτα. Με πρώτο τον Δήμαρχο κ. Φώτη Αλεξάκο που με 
δική του εντολή έγιναν όλα. 

Σκάλα υδραγωγείου Νεράϊδας 
Στο υδραγωγείο του χωριού μας υπήρχε μια σιδερένια 
σκάλα από τα χρόνια που έγινε, για να κατεβαίνει άνθρω-
πος και να το καθαρίζει. Αυτή όπως ήταν φυσικό σκού-
ριασε και ήθελε αντικατάσταση από άλλη που να μην 
σκουριάζει. Έτσι ο Σύλλογος Αποδήμων έδωσε (25.5.16) 
το ποσό των 150 ευρώ στον Πρόεδρο της Κοινότητάς 
μας για την αγορά μιάς καινούργιας σκάλας αλουμινίου 
να μην σκουριάζει η οποία θα αντικαταστήσει την παλιά. 

Δρόμος προς Νεκροταφείο Νεράϊδας 
Βελτιώθηκε κάπως ο δρόμος αυτός, από τον πολύ καλό χειριστή 
του γκρέϊντερ (2.6.16) αλλά με την πρώτη μεγάλη βροχή δυστυχώς 
θα ξαναχαλάσει. Η οριστική λύση στο δρόμο αυτό είναι να συνεχι-
στεί η τσιμεντόστρωσή του μέχρι τη Λεκάνη. Οι χωριανοί μας λένε 
πως αν δεν μπορούν να μας το κάνουν αυτό οι αρμόδιοι τότε ας μας 
δώσουν τα υλικά ώστε να τον φτιάξουμε μόνοι μας με εθελοντική 
εργασία. Να διώξουμε τα νερά έξω με μικρά τεχνικά και να τον 
τσιμεντοστρώσουμε. Το καλοκαίρι οι χωριανοί μας περιμένουν την 
απάντηση των αρμοδίων σε αυτό το ζήτημα.

Εγγραφο λάβαμε από τον Δήμο Καρδί-
τσας, και το δημοσιεύουμε, για την ενη-
μέρωση των χωριών μας σχετικά με τις 

Παιδικές Χαρές. Το έγγραφο είναι από την Δ/
νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας 
και το υπογράφει ο Διευθυντής κ. Βάϊος Ελευ-
θερίου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Το 
έγγραφο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΑΣ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
/ Καρδίτσα 10/06/2016 / Α.Π.: 9867 / ΠΡΟΣ: 
Εφημερίδα ‘’Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολό-
πων’’ / ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Δημάρχου Καρδί-
τσας

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα της εφημερίδας
κ. Δ/ντα

Προκειμένου να δώσουμε την πραγματική ει-
κόνα του, τι συμβαίνει ακριβώς με τις παιδικές 
χαρές, στο ζήτημα που ορθά βάζει η εφημερίδα 
σας, μετά την καθαίρεση όλων των οργάνων των 
Παιδικών Χαρών σε Νεράϊδα και Σαραντάπορο, 
θεωρούμε απαραίτητο να σας αναφέρουμε τα 
εξής:
Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να 
εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας στους χώ-
ρους παιδικών χαρών, έχει εκδώσει την αρ. 
28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931) Υπουργική Απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 48165/2009 & 
15693/2013 όμοιες.
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίστηκαν οι προ-
ϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για 
την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών 
χαρών των δήμων, η διαδικασία πιστοποίησης 
καταλληλότητας τους, και τα αρμόδια όργανα 
ελέγχου. Προβλέφθηκε, επίσης, μεταβατικό διά-
στημα, προκειμένου οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί 
της χώρας (ΔΗΜΟΙ), οι οποίοι και έχουν την 
αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των παιδικών 
χαρών, να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές, 
της χωρικής τους αρμοδιότητας στις τιθέμενες 
προδιαγραφές.
Με την αρ. 18239/05-05-2014 (ΦΕΚ β΄1289),νέα 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το μεταβα-
τικό αυτό στάδιο προσαρμογής των παιδικών χα-
ρών έληγε στις 30 Ιουνίου 2014.
Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι δήμοι όφειλαν 
να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμ-

βάσεις, προκειμένου, οι υφιστάμενες παιδικές 
χαρές, να προσαρμοστούν στις τιθέμενες προ-
διαγραφές και να προμηθευτούν το ειδικό σύ-
στημα πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της αρ. 28492/2009 απόφασης. Δε-
δομένου δε, ότι οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται 
αναγκαίες, αφού άπτονται της ασφάλειας των 
παιδιών-χρηστών των παιδικών χαρών, τα οικεία 
δημοτικά συμβούλια μπορούν να αποφασίζουν 
για την πραγματοποίηση δαπανών, κατά παρέκ-
κλιση των οριζόμενων στο άρθρο 65, παρ. 5 του 
ν. 3852/2010, καθώς προφανώς στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον, 
ή να διακόπτουν την λειτουργία των παιδικών 
χαρών.
Μετά την καταγραφή, που έχει πραγματοποιηθεί 
από την υπηρεσία μας, και μετά από ελέγχους, 
που διενεργήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή 
Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Καρδίτσας, όλες οι 
παιδικές χαρές στα όρια του Δήμου θα έπρε-
πε να πάψουν να λειτουργούν, διότι δεν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις της 28492/2009 (ΦΕΚ 
β΄931/2009) Υπουργικής Απόφασης. Πρόκειται, 
επομένως, για συμμόρφωση προς Υπουργικές 
Αποφάσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, μετά από 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, απο-
φάσισε την καθαίρεση όλων των Παιδικών Χα-
ρών, λόγω επικινδυνότητας τους. 
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η πιστο-
ποιημένη λειτουργία, τουλάχιστον μιας Παι-
δικής Χαράς, σε κάθε Τοπική Κοινότητα (και 
οικισμό) του Καλλικρατικού Δήμου Καρδί-
τσας. Ήδη από την υπηρεσία μας συντάσσονται 
μελέτες για την ένταξη, της αναβάθμισης των 
παιδικών χαρών σε όλο το εύρος του Δήμου, σε 
προγράμματα χρηματοδότησης (νέο πρόγρ. 
LEADER-ΕΣΠΑ 2014-2020).
Τέλος, για την Τ. Κ. Νεράϊδας, άμεσα προγραμ-
ματίζονται (από Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου):
● Η αντικατάσταση της στέγης του σχολείου στο 
Σαραντάπορο.
● Εργασίες για τη βελτίωση της ποιότητας και 
της ποσότητας του πόσιμου νερού.
● Εργασίες για την βελτίωση του δημοτικού φω-
τισμού στην Νεράϊδα (κεντρικός δρόμος κ.λπ.).

ΜΕ ΤΙΜΗ / Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΥ / Αγρ-Τοπογράφος Μηχανικός

Παιδικές Χαρές - επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Καρδίτσας

   Η θέση «Ζάχενας» όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα της οποίας οι μελέτες ολοκλη-
ρώθηκαν… και ζητείται πρόγραμμα χρηματοδότησης για την δημοπράτησή της… 

(Η φωτό από την ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Φάκελος 
5 / αυξ. αριθ. 26 από 82).
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 Η Ιερά Μονή Γεννήσεως 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊ-
δας – Δολόπων), το Μοναστήρι 
μας, βρίσκεται 2 χλμ. (σε ευθεία 

γραμμή) βόρεια του χωριού μας, 
της Νεράϊδας (πρώην Σπινάσας). 

Πότε ακριβώς πρωτοχτίστη-
κε είναι άγνωστο. Δεν υπάρχουν 
καθαρές γραπτές πηγές. Καθώς 
η ιστορία του χωριού μας συν-
δέεται με αυτή των άλλων αγρα-
φιώτικων χωριών μας έτσι και η 
ιστορία του Μοναστηριού μας 
φυσικό είναι να συνδέεται και 
αυτή με των άλλων αγραφιώτι-
κων μοναστηριών. Με βεβαιό-
τητα (όπως θα αποδείξουμε στη 
συνέχεια) χτίστηκε πολύ πρίν το 
1600 μ. Χ., ίσως αμέσως μετά 
την Συνθήκη του Ταμασίου 
(1525 μ. Χ.). Ίσως, πάλι, τότε 

να ξαναχτίστηκε, και να υπήρχε 
και στην σκοτεινή περίοδο της 
Φραγκοκρατίας (1204 έως 1400 
μ. Χ.). Το Μοναστήρι τότε ήταν 
αφιερωμένο στην Παναγία την 
«Φανερωμένη», αργότερα όμως, 
κανείς δεν ξέρει πότε, μετονο-
μάστηκε «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ». Αυτά δεν είναι 
ακόμα εξακριβωμένα. Εμείς στη 
συνέχεια θα παραθέσουμε όλα τα 
γνωστά ως σήμερα γραπτά στοι-
χεία για το Μοναστήρι μας. 

Ο χώρος που είναι  
χτισμένο

Όπως είπαμε βρίσκεται σε 
απόσταση 2 χλμ. (σε ευθεία 
γραμμή) βόρεια του χωριού μας, 
της σημερινής Νεράϊδας και 
στους αιώνες της ιστορίας Σπινά-
σας των Αγράφων. Σήμερα συν-
δέεται με αμαξιτό δρόμο που ξε-
κινάει από τη διασταύρωση στις 
«Κωσταντέϊκες» και περνώντας 
την γέφυρα Μπέλεϋ, το Κατνό-
ρεμα, τα Προσήλια και το Βαρκό 
φτάνουμε στο Μοναστήρι. Αιω-
νίως όμως η πρόσβαση σε αυτό 

ήταν δια μέσου του ημιονικού 
δρόμου Νεράϊδας – Καροπλεσί-
ου. Από το χωριό κατηφορίζαμε 
στο Πολύκοινο, στο Διασελάκι, 

περνώντας το γεφύρι «Τσιροπλά-
κι» ανεβαίναμε στις Γλύνες, περ-
νούσαμε το Βαρκό και φτάναμε 
στο Μοναστήρι. 

Η τοποθεσία που είναι χτι-
σμένο είναι χωρίς υπερβολή η 
καλύτερη, όχι μόνο του χωριού 
μας, αλλά όλης της περιοχής μας. 
Σε μέρος ευήλιο, ευάερο, απά-
νεμο, σε λάκκες που βρίσκονται 
στη μέση της πλαγιάς του ωραι-
ότατου δάσους με βελανιδιές που 
αρχίζει από το ποτάμι τον Μέ-
γδοβα και φτάνει μέχρι το Μεγα-
λάκκο. Όλη αυτή η πλαγιά ανήκε 
στο Μοναστήρι μέχρι τη διάλυσή 
του, μετεπαναστατικά, οπότε η 

έκτασή του περιήλθε στην Κοι-
νότητά μας Νεράϊδας. Ίσως εδώ 
να υπήρχε ιερό και των αρχαίων 
προγόνων μας Δολόπων. 

Ιδού πως περιγράφει την το-
ποθεσία ο μακαρίτης Τόλης εκ 
Καροπλεσίου στο βιβλίο του, το 
1969… «…Τό μοναστήρι εἶναι 
κτισμένο σέ ἀπερίγραπτης ὀμορ-
φιᾶς ὀροπέδιο, γεμάτο σφεντά-
μια, φυλίκια, γαύρους, κρανιές, 
πλατύφυλλα καί θεόρατα δένδρα 
καί πλατάνια, πού τ’ ἀγκαλιάζουν 
καί τά ζώνουν μέχρι τίς κορυφές 
των οἱ κισσοί κι οἱ αγράμπελες. 
Ἱερό δάσος πού τό δημιούργησε 
ἡ εὐσέβεια τῶν κατοίκων τῆς πε-
ριοχῆς…».

Παρόμοια περιγράφει την το-
ποθεσία ο μακαρίτης παπα-Γιώρ-
γης στο ομώνυμο βιβλίο του, το 
1992… «…Η μοναδική και κα-
τάλληλη αυτή θέση συγκέντρωνε 
όλα τα προσόντα που απαιτούσε 
η εγκατάσταση ενός μοναστη-
ριού. Τα γύρω βουναλάκια, πα-
νέμορφα, στολίζονται από πυ-
κνό δάσος, θεόρατες βελανιδιές, 
καλλωπιστικά γάβρα, αιωνόβια 

πλατάνια, πνιγμένα μέσα στους 
καταπράσινους κρεμαστούς κισ-
σούς, αρωματικές αγράμπελες 
και κρίνα, αμέτρητες κρανιές και 
όμορφα σφεντάμια. Μια παρα-
δεισένια σύνθεση από ποικιλία 
δέντρων και λουλουδιών που 
μοσχοβολάνε όλες τις εποχές 
του χρόνου. Ένα κυριολεκτικά 
φανταστικό στολίδι με μια σπά-
νια ομορφιά, σε όλο το χώρο του 
Μοναστηριού. Όλα είναι ήρεμα 
και γαλήνια, τόπος προορισμένος 
για ιερό προσκύνημα. Η μοναξιά 
και η σιωπή είναι κανόνας. Μια 
παραδεισένια, άφωνη έκταση 
που μαγεύει τους επισκέπτες…».

Ο Ιερός Ναός της  
Μονής εξωτερικά

Η εκκλησία, το καθολικό 
της Μονής, που σώζεται ακόμα 
σήμερα, ήταν περιτριγυρισμένη, 
στους αιώνες της μεγάλης ακμής 
της, από μεγάλο συγκρότημα Κε-
λιών. Σήμερα υπάρχει ανακαινι-
σμένο κτήριο κελιών μόνο στην 
νότια πλευρά του προαυλίου. 

Ο Ιερός Ναός, είναι ασβε-
στόκτιστος με πέτρες, έχει σκε-
πή από κεραμίδια, χωρίς τρούλο, 
τρίκογχος. Το μήκος του φτάνει 
τα δέκα (10) μέτρα, το πλάτος 
του τα έξι (6) και το ύψος τα τέσ-
σερα (4) μέτρα. 

Η είσοδος της εκκλησίας εί-
ναι από την δυτική πλευρά.

Στην νότια και στην βόρεια 
πλευρά υπάρχουν δύο κόγχες, 
που αντίστοιχα έχουν ύψος 3,72 
μέτρα, πλάτος 2,32 μέτρα και 
βάθος 1 μέτρο. Στις κόγχες αυ-
τές ήταν, και είναι, τα αναλόγια 
των ιεροψαλτών. Σε κάθε κόγχη 
υπάρχουν και από δύο παράθυρα. 
Η κόγχη του Ιερού, εξωτερικώς 
φθάνει τα 3,28 μέτρα άνοιγμα και 
έχει κι αυτή ένα μικρό παράθυρο. 

Συνολικά η εκκλησία έχει 
εννέα (9) παράθυρα. Τέσσερα 
στην βόρεια πλευρά, τέσσερα 
στη νότια πλευρά και ένα στην 
ανατολική πλευρά, στην κόγ-
χη του Αγίου Βήματος. Τα οκτώ 
(8) παράθυρα των δύο πλευρών 
(Β και Ν) είναι ημικυκλικά, κα-
μαρωτά, όλα ίδιων διαστάσεων 
0,93 Χ 0,56 μέτρα, ωραία δια-
κοσμημένα με χρωματιστά τζά-
μια, σχεδιασμένα με κύκλους, 
πεντάλφες, σταυρούς. Τα τρία (3) 
παράθυρα της κάθε πλευράς είναι 
στο ίδιο ύψος, ακριβώς πάνω από 
το δεύτερο ξυλόδεμα. Ενώ σε 
κάθε κόγχη υπάρχει και δεύτερο 
παράθυρο σε χαμηλότερο ύψος, 
μεταξύ πρώτου και δεύτερου 
ξυλοδέματος. Στο ίδιο χαμηλό 
ύψος είναι και το παραθυράκι της 
κόγχης του Ιερού Βήματος που 
είναι σχήματος ορθογωνίου και 
μικρότερων διαστάσεων 0,20 Χ 
0,56 μέτρα. Πάνω από αυτό το 
παράθυρο υπάρχει υποδοχή στον 
τοίχο για την εντοιχισμένη πλάκα 
της επιγραφής με την παλιότερη 
ανακαίνιση του Ναού. 

Κοιτάζοντας τα παράθυρα, 
παρατηρούμε πως η καμάρα 
τους δεν είναι ακριβώς ημικύ-
κλιο αλλά μας φέρνουν στο νού 
γραμμές γοτθικού ρυθμού… Το 
ίδιο βλέπουμε και στον τοίχο έξω 
από τις δύο κόγχες, που και αυ-
τός δεν είναι λείο ημικύκλιο αλλά 

με ανεπαίσθητες γωνίες… Όλα 
αυτά μας προκαλούν το ερώτη-
μα… Μήπως ο Ναός κτίστηκε, 
για πρώτη φορά, την εποχή της 
Φραγκοκρατίας; Δηλαδή 1200 με 
1400; Άγνωστο… 

Στη βόρεια πλευρά, πρίν την 
ΒΔ γωνία, υπάρχει ένα μικρό 
πορτάκι από παλιό δρύινο ξύλο, 
διατάσεων 1,48 Χ 0,72 μέτρα. 
Μυστήριο το γιατί υπάρχει και τι 
σκοπούς εξυπηρετούσε…

Στη βόρεια πλευρά, επίσης, 
στο δυτικό μέρος της κόγχης και 
στο ύψος των παραθύρων, σώ-
ζεται μεγάλο κομμάτι αγιογρα-
φίας. Αυτό μας δείχνει πως όλος 

ο Ναός, στα χρόνια της μεγάλης 
ακμής, ήταν καλυμμένος με αγι-
ογραφίες και από την εξωτερική 
του πλευρά…!!! 

Στη νότια πλευρά, ο τοίχος 
προχωράει σε περισσότερο μή-
κος και καλύπτει όλη την νότια 
πλευρά του Νάρθηκα, ο οποίος 
σώζεται ακόμα με πολλές φθο-
ρές. Στο Νάρθηκα πάνω από 
την είσοδο του Ναού υπάρχουν, 
μια τοιχογραφία με την Γέννηση 
της Θεοτόκου και δεξιά μία του 
Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτό 
μας λέει πως όλος ο Νάρθη-
κας ήταν γεμάτος αγιογραφίες. 
Οι τοιχογραφίες αυτές είναι ότι 
απέμεινε από τον διάκοσμο του 
κατεστραμμένου Νάρθηκα, και 
είναι έτοιμες να πέσουν, γιατί ο 
σουβάς είναι φουσκωμένος από 

τις σταλαματιές των βροχών. Ο 
υπόλοιπος Νάρθηκας διατηρεί 
τον σεμνό μοναστηριακό τύπο. 
Εντυπωσιάζει με τις παλιές κα-
τασκευές, με τα χοντρά δρύινα 
ξύλα.

Ο Ιερός Ναός  
της Μονής εσωτερικά

Όπως προείπαμε ο Ναός εί-

ναι διαστάσεων, μήκους δέκα 
(10) μέτρων, πλάτους έξι (6) 
μέτρων και ύψους τεσσάρων (4) 
μέτρων. Όλος αυτός ο χώρος εί-
ναι γεμάτος με άριστης τέχνης 
αγιογραφίες. Σε πολλά σημεία, 
σήμερα φθαρμένες από την επά-
ρατη περίοδο του εμφυλίου, τότε 
που τα νερά των βροχών έκαναν 
μεγάλες ζημιές σε αυτές. Όμως 
αυτές οι αγιογραφίες που σώζο-
νται, αρκούν να μας δείξουν το 
υψηλότατο επίπεδο της τεχνικής 
τους. Από την σωζόμενη επιγρα-
φή που υπάρχει πάνω από την εί-
σοδο ξέρουμε, ευτυχώς, τον αγι-
ογράφο που τις έφτιαξε. Είναι ο 

«Ιωάννης ο ευτελής», τις έφτιαξε 
το 1651, με δαπάνες του άρχοντα 
της περιοχής μας Θεοδοσίου Τζι-
οπέλη. Ανάλυση της επιγραφής 
αυτής θα κάνουμε σε άλλη παρά-
γραφο, παρακάτω. 

Εδώ να πούμε πως ο ίδιος 
αγιογράφος, ο «Ιωάννης», αγιο-
γράφησε και άλλους ναούς μο-
ναστηριών της περιοχής μας. Το 
1641 αγιογράφησε την εκκλησία 
του μοναστηριού της Σάϊκας, 
(τον Ι. Ν. της Αγίας Τριάδας), 
όπου η εκεί επιγραφή γράφει 
πως, η αγιογράφηση έγινε από 
το χέρι του… «Χείρ ευτελούς 
Ιωάννου και ετέρου Ιωάννου». 
Επίσης το 1644 αγιογράφησε την 
εκκλησία του μοναστηριού του 
Τροβάτου, (τον Ι. Ν. της Κοί-
μησης Θεοτόκου), όπου η εκεί 

επιγραφή γράφει πως, η αγιογρά-
φηση ήταν έργο των αγιογράφων 
«Ιωάννου και ετέρου Ιωάννου». 
Οι ιστορικοί ερευνητές λένε πως 
μεταξύ αυτών πρέπει να υπήρχε 
σχέση διδασκάλου (Ιωάννου του 
ευτελούς) και μαθητή (ετέρου 
Ιωάννου). Λένε επίσης πως, κα-
θώς το μοναστήρι μας της Σπινά-

Μοναστήρι Σπινάσας (Νεράϊδας – Δολόπων) Γεννήσεως Θεοτόκου 

Το συγκρότημα του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θε-
οτόκου Σπινάσας (Νεραϊδας) όπως φαίνεται σε αεροφωτογραφία. (Φωτό 

1 από 93).

Το συγκρότημα του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεο-
τόκου Σπινάσας (Νεραϊδας) όπως φαίνεται από τα ΒΑ. (Φωτό 2 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, (η ΝΔ πλευρά του) στα μέσα της δεκαετίας του 1980, 

πρίν την ανακαίνιση. (Φωτό 10 από 93).

ΦΩΤΟ 4: Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του 
ομώνυμου Μοναστηριού μας, έτσι όπως ήταν τη δεκαετία του 1950... 

Στο κάτω μέρος, στα αριστερά μας διακρίνεται ο ξύλινος φράχτης όπου 
από κάτω ήταν το Νεκροταφείο του Οικισμού μας Μεγαλάκκου. Το παλιό 
Κελί δυστυχώς δεν είναι μέσα στο πλάνο... Αξίζει να προσέξουμε το πως 
ήταν τότε το προαύλιο και οι τοίχοι της εκκλησίας εξωτερικά καθώς και 

η στέγη... (Φωτό 25 από 93).
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σας, ήταν το τρίτο στη σειρά που 
αγιογραφήθηκε από τον «Ιωάννη 
τον ευτελή», το 1651, έγινε εδώ 
πολύ καλύτερη δουλειά από τα 
δύο προηγούμενα. Λένε τέλος, 
πως, οι αγιογράφοι αυτοί ήταν, 
απλοί ζωγράφοι και η δουλειά 
τους αποτελεί έκφραση τοπικής 
αγιογραφικής τέχνης, που στη-
ρίζεται στις μεγάλες αστικές και 
μοναστηριακές Σχολές και κυρί-
ως είναι εκφραστές της Κρητικής 
Σχολής και του Θεοφάνη. 

Ιδού πως περιγράφει την πα-
λιά εκκλησία του μοναστηριού 
μας, ο εκ Καροπλεσίου Τόλης 
στο βιβλίο του, το έτος 1969... 
«…Ὅλη ἡ ἐκκλησία εἶναι γεμά-
τη μέ τοιχογραφίες σέ ἁρμονικό 
συνδυασμό ἀπό χρώματα καί 
σχήματα. Εἶναι ζωγραφισμένες 
μέ ζωηρά ἀσβεστοχρώματα, ρο-
δαλά πρόσωπα καί γερά κορμιά. 
Ὅλων τά πρόσωπα εἶναι σοβαρά, 
ἤρεμα καί σεβάσμια μέ τυπωμέ-
νη ἐπάνω τήν ἁγιωσύνη καί με-

ρικῶν τό γῆρας καί δουλεμένα 
μέ μαστοριά. Τά ἱμάτιά των εἶναι 
φαρδιά, ρωμαίϊκα κι ἀνατολίτικα, 
δουλεμένα κι αυτά μέ λεπτότητα. 
Στά πόδια των φέρουν σανδάλια 
καί ἄλλων εἶναι γυμνά. Ἄλλοι 
στέκουν ὀρθοί, ἄλλοι μέ τά χέρια 
ἀνοικτά σέ στάση δεήσεως, ἄλλοι 
βλέπουν μπροστά καί ἄλλοι πρός 
ἄλλες κατευθύνσεις. 

Παριστάνουν εἰκόνες τοῦ 
Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τῶν 
ἀγγέλων, τῶν ἁγίων, ὡς καί συν-
θέσεις ἀπ’ τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ 
καί τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι ὅλες 
γεμάτες ἁπλότητα καί πνευματι-
κή δύναμη. 

Κάτω ἀπ’ τή φαινομενική 
αὐτή ἁπλότητα ἕνας κόσμος μυ-
στηριώδης διαφαίνεται ὄχι σάν 
θέαμα ἀλλά σάν μυστήριο, συμ-
βολισμός πού ὑπάρχει στόν χα-
ρακτήρα τῆς βυζαντινῆς τέχνης. 

Πλάϊ σ’ ὅλες αὐτές τίς τοιχο-
γραφίες εἶναι γραμμένα τά ὀνό-
ματά τους μέ ὄμορφα γράμματα. 
Οἱ ἀποστολικές εἰκόνες εἶναι μέ 
χωματένια χρώματα, μέ λεπτά 
καί ἀσκητικά κορμιά, πρόσωπα 
ἡλιοκαμμένα, γεμάτα μυστήριο. 

Σέ τοιχογραφία ὁ Τζηοπέλης 
ὡς ἄρχοντας τοῦ τόπου στό δυ-
τικό μέρος κρατᾶ ὁμοίωμα τῆς 
ἐκκλησίας. 

Τοιχογραφίες φέρει καί ἀπ’ 
τήν ἔξω πρόσοψη τῆς δυτικῆς 
πλευρᾶς, ὡς καί ἀπό τό βόρειο 
ἀπομεινάρι τήν τοιχογραφία τοῦ 
Προφήτου Ἠλία. Ἐκ τούτου συ-
μπεραίνεται ὅτι ἴσως ὁλόκληρη 

ἡ ἔξω τῆς ἐκκλησίας ἐπιφάνεια 
νά ἐκαλύπτετο ἀπό τοιχογραφί-
ες…».

Παρόμοια περιγράφει την πα-
λιά εκκλησία και ο χωριανός μας 
παπα-Γιώργης στο βιβλίο του, 
το 1992… «…Όπως μπαίνουμε, 
από την κυρία είσοδο, στην εκ-
κλησία, μας καταλαμβάνει ένα 
περίεργο συναίσθημα πίστης 
και ευλάβειας. Η ιερότητα του 
χώρου, με τον θαυμαστό εικονο-
γραφικό διάκοσμο, τις παλιές, σε 
άριστη τέχνη τοιχογραφίες, που 
δημιουργούν ατμόσφαιρα βαθει-
άς πίστεως στο Δημιουργό. Τα 
πάντα εκεί μέσα είναι ευλαβικά 
και άξια σεβασμού. Οι ασκητικές 
μορφές των αγίων που εικονίζο-
νται στους τοίχους θαρρείς πως 
θα μας μιλήσουν… Μας κοιτά-
ζουν στα μάτια και μας προτρέ-
πουν ικετευτικά να κρατάμε το 
χρέος μας σαν πραγματικοί χρι-
στιανοί. Ο πλούτος αυτός των 
αγιογραφιών, που διασώζονται 

στο Μοναστήρι, επί τόσα χρόνια, 
είναι ζωγραφισμένες από ευλαβι-
κά χέρια ανώνυμων αγιογράφων, 
πιστών εργατών της ορθοδοξίας 
και της χριστιανικής πίστεως.

Η βυζαντινή τεχνοτροπία 
είναι εμφανής. Οι μορφές των 
αγίων εκφράζονται με ασκητικό 
τρόπο. Τα μαυρισμένα πρόσωπα 
των αγίων, από τους καπνούς των 
κεριών και την μακροβιότητα 
του Μοναστηριού, τονίζουν την 
μυστηριακή αίσθηση, που διαχέ-
εται στο χώρο της Ιεράς Μονής. 

Το θαμπό φώς που μπαίνει 
από τα μικρά παράθυρα είναι ο 

σκοτεινός κρίκος μεταξύ ουρα-
νού και γής. Εδώ σου φαίνεται 
ότι ο Θεός είναι μπροστά σου και 
βρίσκεσαι αυτή την ώρα σε μια 
μυστική επικοινωνία.

Μπαίνοντας στο Ναό, ακρι-
βώς πάνω από την είσοδο, που 
είναι από τη δυτική πλευρά, 
υπάρχει στην τοιχογραφία η πα-
λιά κτητορική επιγραφή που μας 
πληροφορεί για το πότε έγινε η 
αγιογράφιση. 

Το δάπεδο του Ναού είναι 
πλακόστρωτο, με σταχτιές ντό-
πιες πλάκες, διατηρώντας ακόμα 
την τεχνική παράδοση της παλιάς 
εποχής.

Τα στασίδια και το αναλόγιο, 
αν και μεταγενέστερα, είναι εξί-
σου όμορφα και καλοφτιαγμένα, 
με ωραία σκαλιστά σχέδια.

Η οροφή ξύλινη, καμωμένη 
από ντόπια σανίδια, κεντημένη 
με διάφορα σχέδια, βαμμένη με 
διάφορα χρώματα και πλουτι-
σμένη με χρυσά αστεράκια, στη-
ρίζεται στα άκρα και στο μέσο 
του Ναού με ξύλινες τετραγωνι-
σμένες κολώνες δρυός.

Το τέμπλο απλής τέχνης ει-
κονίζει καλλωπιστικά φυτά και 
λουλούδια, ενώ τα βημόθυρα εί-
ναι ξυλόγλυπτα με παραστάσεις 
ζώων και αγγέλων, έργα μεγάλης 
αξίας. Οι εικόνες του τέμπλου, 
όπως φαίνεται, είναι μεταγενέ-
στερες. Οι αρχικές έχουν κλαπεί, 
μετά την διάλυση του Μοναστη-
ριού ή κατά μια άλλη εκδοχή, με-
ταφέρθηκαν σε γειτονικές ενορι-
ακές εκκλησίες. Στην πάνω σειρά 
του τέμπλου, υπήρχαν παλιές φο-
ρητές εικόνες προφητών και αγί-
ων σε καλή κατάσταση, καμωμέ-
νες σε χοντρό ξύλο από πλάτανο. 
Στο κέντρο υπήρχε ένας μεγάλος 
σκαλιστός σταυρός σε ξύλο κα-
ρυδιάς, μεγάλης αρχαιολογικής 
αξίας, ενώ χαμηλότερα, δεξιά και 
αριστερά, υπήρχαν δυο μεγάλα 
σκαλιστά ψάρια. Δυστυχώς το 
έτος 1965, άγνωστοι αρχαιοκά-
πηλοι, έκλεψαν από το αριστερό 
μέρος, τρείς εικόνες προφητών, 
ένα σκαλιστό περιστέρι που κρα-
τούσε στο ράμφος του το αριστε-
ρό καντήλι, ένα από τα δυο ψάρια 
και τα βημόθυρα. Έκτοτε, οι υπό-
λοιπες εικόνες, όσες απέμειναν, 
μεταφέρθηκαν στην Νεράϊδα για 
φύλαξη, και αντικαταστάθηκαν 
με σύγχρονες…».

Το Ιερό Βήμα
Ιδού πως το περιγράφει ο πα-

πα-Γιώργης στο βιβλίο του, το 
1992… «…Στην κεντρική κόγχη 
του Ιερού, όπου είναι ο χώρος 

του Αγίου Θυσιαστηρίου, υπάρ-
χει η Αγία Τράπεζα. Είναι όπως 
φαίνεται παλιάς κατασκευής και 
σε αυτή πρέπει να τελέστηκε η 

πρώτη Θεία Λειτουργία της Μο-
νής. Η κολώνα της είναι χτισμένη 
τετράγωνη και η επιφάνεια σκε-
πάζεται από χοντρή, κακότεχνη 
πέτρινη πλάκα, κάπως δύσχρη-
στη, διότι είναι λίγο ανώμαλη 

και χρειάζεται προσοχή κατά την 
τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Η κεντρική κόγχη του Ιερού 
Βήματος φωτίζεται από ένα μο-
νόλωβο μικρό παραθυράκι. Σώ-
ζονται, σε καλή κατάσταση, όλες 
οι τοιχογραφίες. Δύο από αυτές 
βρίσκονται δίπλα στον φεγγίτη 
της κόγχης. Μία αριστερά με την 
επιγραφή «Η Μετάδοσις», όπου 
ο Χριστός να κοιτάζει τους έξι 
μαθητές του και μια δεξιά με την 
επιγραφή «Η Μετάληψις» όπου 

ο Χριστός να κοιτάζει τους υπό-
λοιπους μαθητές του.

Κάτω από αυτές τις τοιχογρα-
φίες εικονίζονται διάφοροι άγιοι, 
μεταξύ των οποίων ο Άγιος Βα-
σίλειος ο Ουρανοφάντωρ και οι 
λοιποί Ιεράρχες. Στην κορυφή 
της κόγχης δεσπόζει η Πλατυτέ-
ρα Παναγία με το Χριστό παιδί 
της. Δεξιά είναι ο Ρωμανός ο 
Μελωδός, ψηλότερα ο Ευαγγελι-
σμός της Θεοτόκου και πιο πάνω 
η Παναγία με το πλήθος των μα-
θητών του Γιού Της…». 

Η Πρόθεση 
Ευρύχωρη είναι και η πρό-

θεση. Στο κύλωμα του επάνω 
μέρους της ο Μέγας Αρχιερέας 
ευλογεί, χαμηλότερα, στη θέση 
που καταγράφονται προς μνη-
μόνευση τα ονόματα ζώντων και 
θανόντων, παρατηρούμε τρία 
στρώματα σοβάδων. Κάθε στρώ-
μα αντιστοιχεί σε ένα πλήθος 
ονομάτων ηγουμένων, μοναχών 
και διαφόρων δωρητών. Φαίνε-

ται ότι ο μακρύς χρόνος της ζωής 
του Μοναστηριού τους ανάγκα-
ζε, κατά μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα, να αλλάζουν τα μνημονευ-
θέντα ονόματα με νέο σοβάτισμα 
και την εγγραφή άλλων. Στο τέ-

μπλο λίγες απλές καντήλες κρε-
μασμένες, μισοφέγγουν τον σκο-
τεινό εσωτερικό χώρο.

Το μόνο που σώζεται σε καλή 
κατάσταση και εντυπωσιάζει εί-
ναι το παλιό χρηματοκιβώτιο του 
Ναού, μια ξύλινη κατασκευή, 
διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 μέτρα. 
Μέσα σε αυτό φυλάγονταν τα 
χρήματα του ταμείου, το οποίο 
άνοιγαν παρόντες όλοι οι Σύμ-
βουλοι, οι οποίοι κρατούσαν από 
ένα κλειδί. Αν δεν ήταν όλοι πα-

ρόντες αδυνατούσαν να ανοίξουν 
και το χρηματοκιβώτιο. Εξάλλου 
ήταν ένα στερεότατο κιβώτιο, 
καλυμμένο με χοντρές λωρίδες 
λαμαρίνας. Υπήρχαν ακόμη και 
δύο ξύλινα σκαλιστά μανουάλια, 
τα οποία είχε πάρει προσωρινά ο 
παπα-Γιώργης στα Σαραντάπορα 
και τώρα πρέπει να επιστραφούν 
πάλι στο Μοναστήρι. 

Η Ιστορία του  
Μοναστηριού μας με  
χρονολογική σειρά 

Το 1500-1600 μ. X.: Η ίδρυ-
ση της σταυροπηγιακής Μονής, 
της οποίας ο σωζόμενος ακόμα 
σήμερα Ι. Ναός αποτελούσε το 
καθολικό, τοποθετείται, σύμφω-
να με τα μέχρι σήμερα γνωστά 
στοιχεία, σε αυτό τον αιώνα, με-
ταξύ του 1500 και του 1600 μ. Χ. 
περίπου. Αυτό λένε οι ιστορικοί 
ερευνητές, προς στιγμήν, δεν 
αποκλείεται όμως αυτό να υπήρ-
χε και στην σκοτεινή περίοδο της 

Μοναστήρι Σπινάσας (Νεράϊδας – Δολόπων) Γεννήσεως Θεοτόκου 

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ η παλιά επιγραφή πάνω από την 

είσοδο του Ναού, στη δυτική πλευρά του. Αναφέρει το έτος της αγιογρά-
φησης, το 1651 μ. Χ., τον αγιογράφο Ιωάννη τον Ευτελή, τον άρχοντα 

Τζιοπέλη που έβαλε τα χρήματα, το όνομα του Ναού και άλλα στοιχεία. 
(Φωτό 39 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών του 
1651 μ. Χ. Η Παναγία «Πλατυτέρα των ουρανών» στο κέντρο της κόγχης 

του Ιερού Βήματος. (Φωτό 43 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών του 
1651 μ. Χ. Η παράσταση «Μετάδοσις» στο αριστερό τμήμα της κόγχης 
του Ιερού Βήματος. Ο Χριστός με έξι μαθητές του. (Φωτό 42 από 93).

Το τέμπλο του Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) 
του ομώνυμου Μοναστηριού μας, έτσι όπως ήταν πρίν την ιεροσυλία της 
18.12.2009. Αυτές ήταν οι δύο παλιές εικόνες που έκλεψαν, αριστερά και 
δεξιά της ωραίας Πύλης. Ο Χριστός και η Παναγία. (Φωτό 36 από 93).
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Φραγκοκρατίας, δηλ. 1200 έως 
1400 μ. Χ. 

Το 1600 ο Πατριάρχης της 
Κωνσταντινούπολης Ματθαίος ο 
Β’ έστειλε συγγίλιο γράμμα στην 
Ι. Μονή Σπινάσας με το οποίο 
καθόριζε τον βίο των μοναχών 
της. Το συγγίλιο αυτό γράμμα, 
που δημοσίευσε ο Μαργαρίτης 
Κωνσταντινίδης, το 1911, στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στο 
περιοδικό «Φάρος», έχει ως εξής: 

«Σιγίλλιον Πατριαρχικόν 
περί τῆς ἐν τῇ Ἐπισκοπῇ Λιτζᾶς 
καί Ἀγράφων, παρά τήν Κώμην 
Σπινάσαν, ἱεράς καί σεβασμίας 
Μονῆς «Παναγίας τῆς Φανερω-
μένης». 

Ματθαίος ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιε-

πίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός 
Πατριάρχης. 

Ἐπειδή τῆς ἡμῶν μετριότη-
τος συνοδικῶς προκαθημένης 
οὔ μικρῶς ἠξιώθημεν ἵνα ἡ κατά 
τήν ἐπαρχίαν τῆς ἁγιωτάτης ἐπι-
σκοπής Λιτζᾶς καί Ἀγράφων, ἐν 
χῶρα Σπινάσα, σεβασμία μονή 
τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμών 
Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μα-
ρίας «Παναγίας τῆς Φανερωμέ-
νης», ἤν κόποις πολλοῖς καί ἀνα-
λώμασιν ἀνοικοδόμησεν καί ἀνή-
γειρεν πρό μικροῦ ὁ τοιαῦτης νῦν 
ὁσιώτατος καθηγούμενος ἐν ἱε-
ρομονάχοις καί πνευματικοῖς κῦρ 
Ἰωαννίκιος ὁ μουσικός μετά καί 
τῶν λοιπῶν ὁσιωτάτων μοναχῶν, 
τιμηθῇ πάσῃ ἐλευθερία καί ἀκα-
ταπάτητος διηνεκῶς ὑπάρχη καί 
γράμματι σιγιλλιώδει ἡμετέρῳ 
κατασφαλισθῆ, ὅπως αὐτοί πά-
ντες ἐν πάσῃ ἐλευθερία διάγοντες 
καί κοινοβιακῶς ζῶντες ἔργον ἕν 
καί μόνον ἔχωσιν ἀκατάπαυστον, 
το δουλεύειν Θεῷ καί αὐτοῦ διά 

παντός δέεσθαι ὑπέρ τε τῆς τοῦ 
παντός κόσμου εἰρηνικῆς κατα-
στάσεως καί τῆς ἰδίας σωτηρί-

ας, δί’ ἥν τά τοῦ κόσμου τερπνά 
παντελῶς κατέλιπον καί ἡσυχίαν 
ἠρετίσαντο καί ἡ μετριότης ἡμών 
τήν αἴτησιν ταῦτην εὐλόγως ἀπε-
δέξατο. 

Τοῦτου χάριν γράφουσα 
ἀποφαίνεται καί παρακελεύεται 
ἐν Ἁγίῳ Πνεῦματι ἵνα ἀπό τοῦ 
νῦν καί εἰς τούς ἐξῆς χρόνους ἡ 
εἰρημένη αὕτη σεβασμία μονή 
τῆς Φανερωμένης Παναγίας 
μου εἴη καί καλείται κοινόβι-
ον καί κοινοβιακῶς διάγωσιν οἱ 
ἐν αὐτῇ ἐνασκούμενοι ἅπαντες 
ἱερωμένοι τε καί μοναχοί μετά 
καί τοῦ ὁσιωτάτου τοῦτου καθη-
γουμένου ἐν ἱερομονάχοις κύρ 

Ἰωαννικίου, καθά, δή καί τά τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους κοινοβιακά πολι-
τεύονται μοναστήρια, ἔχοντες 
κοινά οὔ μόνον τά βρώματα καί 
τά πόματα, σκεπάσματά τε καί 
ὑποδήματα καί ὅσα τήν ἀνθρω-
πίνην ζωήν συνίστησιν, ἀλλά καί 
τήν γνώμην αὐτήν ἀδελφικήν καί 
κοινήν, ὥστε τό ἕτερον μή φθο-
νεῖν τῷ ἑτέρῳ σκεπτομένῳ τυχόν 
ἤ καί ἐσθίοντα κατά τινά χρεῖαν 
καί ἀνάγκην τοῦ σώματος, ἀλλά 
καί τά βάρη ἀλλήλων βαστάζειν 
κατά τόν θεῖον ἀπόστολον καί 
τόν Μέγαν Βασίλειον, οὐδέ ζη-
τεῖν τό ἑαυτοῦ μόνον συμφέρον 
ἔκαστος, ἀλλά καί τό τοῦ ἑτέρου 
ἀδελφοῦ, ὡς μία ἀγάπη ἀλλήλων 
συνδεομένων ὄντων καί τό ἐν 
Χριστῷ πνεόντων καί τῆς μόνης 
τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας τυ-
χεῖν ζητούντων. 

Πρός δέ τοῦτοις ψαλέτωσαν 
καί ἐκτελείτωσαν καί πάσας τάς 
ὀφειλομένας ἀκολουθίας κοινο-
βιακῶς ἐν ἑσπέρα καί πρωΐ καί 
μεσημβρία, καρποφορούντες ἐν 

πάσι τόν καρπόν τοῦ πνεύμα-
τος, τουτέστιν ἀγάπην, εἰρήνην, 
χαράν, μακροθυμίαν καί τ’ ἄλλα 
πάντα τά πρός θεῖον σκοπόν συ-
ντείνοντα. 

Ἔτι ἀποφαινόμεθα μή τό πα-
ράπαν γυναῖκαν εἰσέρχεσθαι εἰς 
τήν τοιαῦτην μονήν καί μένειν 
τῃ νύχτα ἐν αὐτή, ἤ ἐσθίειν καί 
πίνειν ἐντός τοῦ μοναστηρίου, 
εἰ δέ τίς ἱερομόναχος ἤ μοναχός 
ὀψέποτε κάθ’ οἱονδήποτε τρόπον 
βουληθείς ἐνοχλήσαι τῇ μονῄ 
ταῦτη ἤ ἀφελέσθαι τινά, ὥν ἐκου-
σίως ἐν αὐτή τῷ θεῷ ἀφιέρωσεν, 
ἤ ἀνατρέψαι τό κοινοβιακῶς ζῆν 
καθόλου ἤ ἐν μέρει ἤ σκάνδαλον 
τί προξενήσαι εἰς ἀφανισμόν τῆς 
μονῆς, ὁ τοιοῦτος ἀφορεσμένος 
ἔσται ἀπό τῆς ἁγίας καί ὁμοουσί-
ου καί ζωοποιοῦ καί ἀδιαιρέτου 
Τριάδος, τοῦ ἑνός τῇ φύσει τῶν 
ὅλων Θεοῦ, καί κατηραμένος καί 
ἀσυγχώρητος καί μετά θάνατον 
ἄλυτος καί τυμπανιαίος καί ἡ 
μερίς αὐτοῦ μετά τοῦ προδότου 
Ἰούδα καί τῶν σταυρωσάντων 
τόν Κύριον, ἔχων καί τᾶς ἀρᾶς 
τῶν πη’ Θεοφόρων πατέρων τῶν 
ἐν Νικαία. 

Ἀλλ’ οὐδέ ὁ κατά τόπον ἐπί-
σκοπος Λιτζᾶς, ὁ νῦν καί ὁ ἐσό-
μενος, τήν ἐξουσίαν τό σύνολον 
ἐχέτω, ὥστε ἀπαιτείν τε ἐκείθεν 
ἄχρι καί ὀβολοῦ, ὠς ἀρκούμενος 
μόνη τῇ ἀναφορᾶ καί τῷ μνη-
μοσύνῳ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, 
ἐν βάρει ἀργίας ἀσυγγνώστου 
καί ἀφορισμοῦ ἀλύτου τοῦ ἀπό 
Θεοῦ. 

Ὅθεν εἰς δήλωσιν καί διηνε-
κή τήν ἀσφάλειαν, ὠς ἀνωτέρῳ 
διεσαφηνίσαμεν, ἐγένετο καί τό 
παρόν τῆς ἡμών μετριότητος σι-
γιλλιῷδες γράμμα καί ἐπεδόθη 
τῷ τε ὁσιωτάτῳ καθηγουμένῳ 
κῦρ Ἰωαννικίῳ καί πᾶσι τοῖς σύν 
αὐτῷ ὁσιωτάτοις μοναχοῖς καί δι’ 
αὐτῶν τῇ σεβασμία μονῇ τῆς Φα-
νερωμένης Παναγίας. 

Ἐν ἔτει ζρη’ (1600) ἐν μηνί 
Ἰανουαρίῳ, ἰνδικτιῶνος ιγης. 

Οἱ Λιτζᾶς Ἀθανάσιος, Διονύ-
σιος, Γαβριήλ, Ἀνανίας.»

Ιστορικά στοιχεία  
που βγαίνουν  

απ’ το συγγίλιο
●●● Το Μοναστήρι μας το 

1600 ονομάζονταν «Παναγίας 
της Φανερωμένης», ήταν στο 
χωριό Σπινάσα «εν χώρα Σπινά-
σα» και υπαγόταν εκκλησιαστι-
κώς στην Επισκοπή «Λιτζάς και 
Αγράφων». ●●● Δεν χτίστηκε το 
1600 αλλά ανοικοδομήθηκε στη 
θέση παλαιότερης μονής «ανοι-
κοδόμησεν… πρό μικρού… ο 
καθηγούμενος εν ιερομονάχοις… 
Ιωαννίκιος… ο μουσικός… μετά 
και των λοιπών μοναχών». Αυτό 
που γράφει (έγραφε) η επιγραφή 
της εξωτερικής κόγχης του ιερού 
Βήματος το γράφει και το σιγί-
λιο. Η ανοικοδόμηση της Μο-
νής έγινε από τον Ιωαννίκο τον 
μουσικό από τα Τρίκαλα («… 
εκ Τρίκκης…» γράφει η λίθινη 
επιγραφή) και άλλους μοναχούς. 
Η δε ανοικοδόμηση έγινε μερικά 
χρόνια πρίν το 1600 «…πρό μι-
κρού (χρόνου)…» δηλ. περίπου 
από το 1550 έως 1600. ●●● Το 
συγγίλιο εκδόθηκε τον μήνα Ια-
νουάριο του 1600 δηλ. στην αρχή 

του χρόνου. Δόθηκε στον «οσι-
ότατο καθηγούμενο Ιωαννίκιο» 
αλλά και σε όλους τους «συν 
αυτώ» μοναχούς και γενικά στο 
Μοναστήρι «Παναγίας Φανε-
ρωμένης». ●●● Εκ μέρους της 
Επισκοπής Λιτζάς & Αγράφων 
αναφέρονται (το 1600) τέσσερα 
ονόματα «…Αθανάσιος, Διο-
νύσιος, Γαβριήλ και Ανανίας». 
●●● Ο Πατριάρχης Ματθαίος ο 
Β’ (εξελέγη 3 φορές Πατριάρχης) 
ήταν βλαχόφωνος και γεννήθηκε 
στο χωριό Κλεινοβό της Καλα-
μπάκας. Διετέλεσε μητροπολίτης 
Ιωαννίνων και τον Ιανουάριο του 
1596 εξελέγη Οικουμενικός Πα-
τριάρχης, η εκλογή του όμως δεν 
αναγνωρίστηκε, εξαναγκάστηκε 
σε παραίτηση και πήγε στο Άγιο 
όρος. Τον Απρίλιο του 1598 εξε-
λέγη πάλι Πατριάρχης και παρέ-
μεινε στο θρόνο μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 1602 οπότε πήγε 
πάλι στο Άγιο Όρος. Αφού ανέ-

βηκε ξανά στο θρόνο για λίγες 
μέρες τον Φεβρουάριο του 1603, 
επέστρεψε στο Άγιο Όρος όπου 
και πέθανε. ●●● Επίσκοπος Λι-
τζάς και Αγράφων (όπως ξέρου-
με από άλλα έγγραφα) ήταν από 
το 1600 έως το 1675 ο Άνθιμος, 

ο οποίος όμως δεν αναγράφεται 
στο σιγίλιο. Ίσως να ενθρονίστη-
κε μετά τον Ιανουάριο του 1600. 

Συνεπώς, η ανακαίνιση του 
Μοναστηριού, έγινε με βεβαι-
ότητα πρίν το 1600, οπότε μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι η πρώ-
τη κτίση του έγινε πρίν από το 
1500, έναν αιώνα τουλάχιστον, 

προτού ανακαινισθεί. (γράφει ο 
παπα-Γιώργης στο βιβλίο του). 

Το σιγίλλιο του Ματθαί-
ου δημοσίευσε ο Μαργαρίτης 
Κωνσταντινίδης στο περιοδικό 
της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ» 
τ. Ζ. / 1911 / σ.σ. 351-352. Κώ-
στα Σπανού, ανατύπωση από το 
περιοδικό «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ» / 
60, Αθήνα, Μάης 1974 / σελ. 13 
– 15.

Το 1608, (όπως θα πούμε στη 
συνέχεια το 1598), ο ναός ανα-
καινίσθηκε από τον ηγούμενο 
Ιωαννίκιο από τα Τρίκαλα και 
αυτό είναι γραμμένο σε λίθινη 
επιγραφή. Όπως προείπαμε, το 
πότε ακριβώς χτίστηκε το Μονα-
στήρι, μας είναι άγνωστο. Εκείνο 
που ξέρουμε είναι ότι ανακαινί-
στηκε το 1608, σύμφωνα με μια 
τετράγωνη λίθινη επιγραφή (0,38 
Χ 0,38), που βρίσκονταν πίσω 

από το φεγγίτη της κόγχης του 
Ιερού Βήματος, από το έξω μέ-
ρος, ή στα τέλη του 16ου αιώνα, 
σύμφωνα με το Σιγίλιο γράμμα 
του Πατριάρχη Ματθαίου του 
Β’. Δυστυχώς την αφαίρεσαν και 
αυτή αρχαιοκάπηλοι το 1991. Ο 

πρώτος στίχος της επιγραφής, 
για την οποία γίνεται λόγος αμέ-
σως παρακάτω, είναι λαθεμένος 
στις επιγραφές – σημειώσεις δια-
φόρων βιβλίων, γιατί ενώ έχει 
γράμματα …ΚΑΙΝΙΣΘ…, δη-
λαδή ανακαινίσθη, ο πληροφορι-
οδότης του συγγραφέα των επι-
γραφών – σημειώσεων, διάβασε 
λάθος ανεγέρθη. Το κείμενο της 

Μοναστήρι Σπινάσας (Νεράϊδας – Δολόπων) Γεννήσεως Θεοτόκου 

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών του 
1651 μ. Χ. Η παράσταση «Μετάληψις» στο δεξιό τμήμα της κόγχης του 
Ιερού Βήματος. Ο Χριστός με έξι μαθητές του. Και άλλες παραστάσεις 
γύρω που σώζονται ακόμα σήμερα σε καλή κατάσταση. (Φωτό 45 από 

93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών 

του 1651 μ. Χ. Αγιογραφικές παραστάσεις στην δεξιά - νότια πλευρά του 
Ναού, μεταξύ του τέμπλου και της νότιας κόγχης. (Φωτό 48 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών 

του 1651 μ. Χ. Οι αγιογραφικές παραστάσεις στο κάτω μέρος της κόγχης 
του Ιερού Βήματος, γύρω από το με τα πολύχρωμα τζάμια παράθυρο που 
έφτιαξε με πολύ μεράκι ο μακαρίτης Γιώργος Σερ. Τσιτσιμπής την δεκα-
ετία του 1970. Με τον ίδιο τρόπο είχε φτιάξει τότε όλα τα παράθυρα του 

Ναού. Δυστυχώς η εργολάβος με την ανακαίνιση τα πέταξε και έβαλε άλλα 
πολύ κατώτερης αισθητικής... Γλύτωσε μόνο αυτό... (Φωτό 47 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών του 

1651 μ. Χ. Η αγιογραφική παράσταση στην πίσω - δυτική πλευρά του 
Ναού, μεταξύ της εισόδου και της νότιας πλευράς που δείχνει τον κτήτω-
ρα άρχοντα Τζιοπέλη να κρατάει στα χέρια του τον Ναό. Άν προσέξετε ο 
Ναός μοιάζει είναι ακριβώς ίδιος όπως είναι και σήμερα... και στην στέ-

γη και στις κόγχες... (Φωτό 50 από 93).
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επιγραφής αυτής γράφει τα εξής:
«…ΚΑΙΝΙΣΘ… ΘΡΟΝΟΣ… 

ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Η 
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΙΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΚΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕ-
ΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚ 
ΤΡΙΚΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛ-

ΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΖΡΙΣΤ. ΙΝΔ. 
ΣΤ.». (7116 – 5508 = 1608).

Το γεγονός ότι το Συγγίλιο 
του Ματθαίου γράφτηκε, με βε-
βαιότητα, το 1600, το ΖΡΙΣΤ 
(1608) είναι λάθος του χαράκτη 
της επιγραφής. Οπωσδήποτε 
είναι ΖΡΣΤ (1598), χωρίς το Ι, 
διότι είναι αδύνατο να μιλάει κα-
νείς το 1600 (στο συγγίλιο) για 
ανακαίνιση Μοναστηριού που 
έγινε… το 1608. Άρα το σωστό 
είναι 7106 – 5508 = 1598. Το 
ΖΡΣΤ είναι 7.106 ενώ το ΖΡΙΣΤ 
είναι 7.116. Στο έτος 5.508 πρό 
Χριστού η εκκλησιαστική χρο-
νολόγηση τοποθετεί την Κτίση 
του Κόσμου. Το έτος 7.106 είναι 
από Κτίσεως Κόσμου ή το γρά-
φουν και 7.106 έτη από Αδάμ. 

Το 1651, ο ναός αγιογραφή-
θηκε, (όπως προείπαμε), από τον 
ζωγράφο – αγιογράφο Ιωάννη 
τον «ευτελή», με δαπάνες του 
άρχοντα Θεοδοσίου Τζιοπέλη 
όπως είναι γραμμένο σε επιγρα-
φή. Οι τοιχογραφίες που σώζο-
νται ακόμα σήμερα είναι άριστης 
τεχνικής. 

Στο εσωτερικό μέρος της θύ-
ρας του Ι. Ναού και κάτω από 
την τοιχογραφία της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, σώζεται μισοκα-
τεστραμμένη μια σημαντικότατη 
επιγραφή. Σύντομα θα πέσει αν 
δεν συντηρηθεί, γιατί το επίχρι-
σμα έπαθε βλάβη από τα νερά 
των βροχών που έγλυφαν τον 
τοίχο.

Από την επιγραφή αυτή πλη-

ροφορούμαστε το χρόνο της 
ιστορήσεως (αγιογράφησης) του 
Μοναστηριού (1651). Έχει μή-
κος 0,88 και πλάτος 0,28 μέτρα. 
Απλώνεται σε πέντε μόνο στί-
χους (γραμμές) και όχι σε οκτώ, 
όπως λαθεμένα αναφέρεται σε 
διάφορα βιβλία.

Το κείμενο  
της επιγραφής 

Οι πέντε (5) γραμμές του, 
πάνω από την είσοδο, γράφουν 
τα εξής:

(Γραμμή 1): +ΙΣΤΟΡIΘΗ 
ΟΥΤΟΣ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕ-
ΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕ-
ΝΟΥ […ΜΑΡΙΑΣ Η ΓΕΝΝΗ-
ΣΙΣ - ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ…???]

(Γραμμή 2): ΤΟΥ ΤΙΜΙΩ-
ΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΕΣΤΑΤΟΥ 
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΥΡ ΘΕΟΔΟΣΙ-
ΟΥ ΤΟΥ ΤΖΙΟΠΕΛΗ - ΕΚ […
ΚΩΜΗΣ ΣΠΙΝΑΣΑΣ…???]

(Γραμμή 3): […ΚΑΙ 
ΔΙ…???]Α ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΟΣΙΟΤΑΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟ-

ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΚΥΡ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
[...Η. Ε…???] 

(Γραμμή 4): […ΚΑ…???]
ΥΡΟΠΛΕΣΙ - ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟ-
ΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΙΤΖΑΣ […ΚΑΙ 
ΑΓΡΑΦΩΝ…???] 

(Γραμμή 5): […ΑΝΘ…???]
ΙΜΟΥ - ΧΕΙΡ ΕΥΤΕΛΟΥΣ ΙΩ-
ΑΝΝΟΥ - ΕΤΗ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΑΧΝΑ’ (1651) - ΕΤΗ ΑΠΟ 
ΑΔΑΜ [ΖΡΝΘ’] (7.159)

Κάθε γραμμή της επιγραφής 
αυτής είναι και θέμα ολόκληρου 
κειμένου… αλλά θα προσπαθή-
σουμε περιληπτικά από εδώ να 
πούμε δυό λόγια… 

Όπου, […], έχουν φθαρεί δυ-
στυχώς τα γράμματα, και υποθέ-
τουμε πως, ίσως, ήταν γραμμένα 

αυτά… δηλαδή… 
Στην πρώτη γραμμή της επι-

γραφής, ενώ είναι όλη καθαρή, 
έχουν φθαρεί λέξεις στο τέλος 
δεξιά… εκεί υποθέτουμε πως 
έγραφε […ΜΑΡΙΑΣ Η ΓΕΝΝΗ-
ΣΙΣ - ΜΕ ΔΑΠΑΝΗ…]. Λείπουν 
σίγουρα τουλάχιστον 10 γράμμα-
τα εδώ… Άρα στην πρώτη γραμ-
μή είναι γραμμένη όλη η ονομα-
σία του Μοναστηριού.

Στη δεύτερη γραμμή της επι-
γραφής, ενώ από την αρχή της 
είναι όλη σωζόμενη, δυστυχώς 
λείπουν τουλάχιστον 10 γράμ-
ματα στο τέλος της δεξιά… εκεί 
σίγουρα θα έγραφε από πού ήταν 
ο άρχοντας Θεοδόσιος Τζιοπέ-
λης… μετά το «εκ» τι να έγραφε 
άραγε;… Να έγραφε άραγε εκ 
Κώμης Σπινάσας;… άγνωστο… 
Άρα στη δεύτερη γραμμή μαθαί-
νουμε το όνομα του ανθρώπου 
που έδωσε τα χρήματα για την 
αγιογράφηση.

Στην τρίτη γραμμή δυστυχώς 
έχουν φθαρεί πολλά γράμματα 
και στην αρχή της και στο τέλος 
της… τουλάχιστον 4 γράμμα-
τα στην αρχή της… και τουλά-
χιστον 10 γράμματα στο τέλος 
της… Έστω κι έτσι όμως, στην 
τρίτη γραμμή, αναφέρεται το 
όνομα του Αντωνίου, ο οποίος 
ήταν γνωστός στα Άγραφα. Ο 
πανοσιότατος εν ιερομονάχοις 
Αντώνιος που βοήθησε στο έργο 
αυτό, ήταν από το Τροβάτο και 
(όπως γράφει ο Γόρδιος) υπήρ-
ξε δάσκαλος του Ευγένιου του 
Αιτωλού στα 1612. Ο Αντώνι-
ος ήταν άνθρωπος φωτισμένος, 
κοσμογυρισμένος, με δαπάνες 
του αγιογραφήθηκε το μονα-
στήρι του Τροβάτου και άλλα. 
Την ιστορία του Αντωνίου και το 
πλούσιο έργο του θα τα γράψου-
με σε άλλο κείμενο ξεχωριστά, 
γιατί είναι πολλά. 

Στην τέταρτη γραμμή, κι εδώ 
δυστυχώς έχουν φθαρεί ακόμα 
περισσότερα γράμματα, και στην 
αρχή και στο τέλος… υπάρχουν 
στην αρχή τα γράμματα …υρο-
πλέσι… να έγραφε άραγε Καρο-
πλέσι; Αν ναί γιατί άραγε; Αναφέ-
ρει επίσης τον επίσκοπο της τότε 
περιοχής μας Λιτζάς & Αγρά-
φων αλλά δυστυχώς χάθηκαν τα 
γράμματα του ονόματός του.

Στην πέμπτη γραμμή λείπουν 
κι εδώ πάρα πολλά γράμματα… 
αλλά ευτυχώς σώζονται εδώ οι 
δύο σημαντικότερες πληροφο-
ρίες για την αγιογράφηση του 
μοναστηριού μας… το όνομα 
του αγιογράφου και το έτος που 
έκανε την αγιογράφηση… Ήταν 
ο «Ιωάννης ο ευτελής» και έκα-
νε τις αγιογραφίες το έτος 1651 
(ΑΧΝΑ’ από Χριστού Γεννήσε-
ως)… 

Περισσότερα για την επιγρα-
φή αυτή σε ξεχωριστό κείμενο 
άλλου φύλλου της εφημερίδας 
μας…

Το 1750, στο Μοναστήρι μας, 
στην Ι. Μ. Σπινάσας, ήταν Ηγού-
μενος ο Ιγνάτιος, κατά κόσμον 
Ιωάννης Ράμμος από τη Βράχα. 
Αναλυτικά τα στοιχεία αυτά, 
όπως μας τα διηγήθηκε ο συντα-
ξιούχος μηχανικός εκ Βράχας 
Κων/νος Ράμμος, έχουν ως εξής: 

Ο Ιγνάτιος, (Ιγνάντιο τον λέει 

ο Ράμμος στη διήγησή του), κατά 
κόσμον Ιωάννης Ράμμος ήταν 
αδελφός του Κωνστάντιου και 
του Θεοδόσιου Ράμμου. Ο Κων-
στάντιος ήταν Ηγούμενος στην 
Ι. Μ. Τατάρνας και ο Θεοδόσι-
ος ήταν καλός ξυλογλύπτης και 
έφτιαξε τέμπλα σε χωριά του Πη-
λίου, (π. χ. ΑηΓιάννη Μακρυνί-
τσας), όπου πήγαινε μαζί με τον 
Παπαδημητρίου τον αγιογράφο. 
Και τα τρία αδέλφια ήταν από 
την Βράχα.

Ο Θεοδόσιος γύρισε στη Βρά-
χα και παντρεύτηκε μια κόρη του 
Μπουρδάρα και απέκτησε μαζί 
της ένα γιό τον Γιώργο. Πέθανε 
η γυναίκα του και παντρεύτηκε 
άλλη σύζυγο εκ Φουρνά με επώ-
νυμο Μυλωνά, η οποία είχε ένα 
σημάδι στη μύτη, και την έλεγαν 
«Μαυρομύτα». Αυτή προσπάθη-

σε να δηλητηριάσει τον Γιώργο, 
το παιδί. Ο Θεοδόσιος πήρε τότε 
το παιδί και το πήγε στον παππού 
του (πατέρα της μάνας του) τον 
Μπουρδάρα στη Φουρνά όπου 
μεγάλωσε και 
έγινε 17 ετών. 
Σε αυτή την 
ηλικία πήγε 
στο θείο του 
Ηγούμενο του 
Μοναστηριού 
της Σπινάσας, 
τον Ιγνάτιο, 
σαν λαϊκός, να 
δουλεύει για 
το Μοναστήρι. 
Εδώ παντρεύ-
τηκε κάποια 
χωριανή μας 
από τη Σπινά-
σα, με επώνυ-
μο Ζήση, και 
ζώντας 25 χρό-
νια στο Μονα-
στήρι απέκτη-
σαν 4 παιδιά. 
Αγόρασε δε 
και καλλιερ-
γούσε έκταση 
στα «Ραμμέϊ-
κα», τοποθεσία 
του σημερινού 
Μεγαλάκκου. 
Όμως μέσα σε 
ένα χρόνο πέθαναν και τα παιδιά 
και η γυναίκα του από κάποια 
αρρώστια. Έφυγε τότε από το 
Μοναστήρι λέγοντας «στο Μο-
ναστήρι φάε και πιέ και σήκω 
φεύγα». Έφυγε λοιπόν ο Γιώργος 
από το Μοναστήρι και πήγε στο 
Μαστρογιάννη (σημερινό Αμά-
ραντο), και παντρεύτηκε εκεί την 
Αναστασία Σκούρα. Με τη νέα 

σύζυγό του γύρισε στη Βράχα, 
54 ετών, πήρε το μερίδιο της πε-
ριουσίας του, το ένα τρίτο, όπου 
έκανε νέα οικογένεια και απ’ αυ-
τόν κατάγονται όλοι οι σημερινοί 
Ραμμαίοι της Βράχας. Ο Ιγνάτιος 
έκανε και Κρυφό Σχολειό στο 
Μοναστήρι της Σπινάσας (λέει 
ο μηχανικός Ράμμος). Όταν το 
έμαθαν αυτό οι Τούρκοι εξανα-
γκάστηκε και έφυγε προς την 
Άρτα όπου και χάθηκαν τα ίχνη 
του. Ήταν δε ηγούμενος στο Μο-
ναστήρι μας για 25 χρόνια. Ο δε 
Γιώργος έκανε στη Βράχα πολλά 
παιδιά εκ των οποίων έζησε μόνο 
ένα αγόρι, και από αυτό κατάγο-
νται οι σημερινοί Ραμμέοι της 
Βράχας. Νοίκιαζε δε σε δημο-
πρασίες κτήματα Μοναστηριών 
όταν αργότερα διαλύθηκαν. 

Το 1830, πρόσφατα, και καθ’ 
υπόδειξιν του εκδότη του Θεσ-
σαλικού Ημερολογίου Κώστα 
Σπανού, βρήκαμε το παλιότε-
ρο σωζόμενο ως σήμερα βιβλίο 

της Μονής… ένα χειρόγραφο… 
μια Παρρησία – Πρόθεση του 
1830… δημοσιεύθηκε στο προ-
ηγούμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
– Δολόπων»… και το έχετε ήδη 
διαβάσει.

Το 1833, όπως και όλα τα 
άλλα Μοναστήρια που είχαν 

Μοναστήρι Σπινάσας (Νεράϊδας – Δολόπων) Γεννήσεως Θεοτόκου 

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών 

του 1651 μ. Χ. Παραστάσεις μέσα και γύρω από την αριστερή κόγχη, της 
Προσκομιδής, του Ιερού Βήματος. (Φωτό 57 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών του 
1651 μ. Χ. Αγιογραφικές παραστάσεις στην δυτική πίσω πλευρά της ει-

σόδου. Εδώ τμήμα της «Κοίμησης της Θεοτόκου» και άλλες ωραιότατες 
τοιχογραφίες. (Φωτό 61 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊ-
δας) του ομώνυμου Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ 
τμήμα των παλιών τοιχογραφιών του 1651 μ. Χ. Ονόμα-
τα γραμμένα σε τοιχογραφία της αριστερής κόγχης, της 
Προσκομιδής, του Ιερού Βήματος. Όπως φαίνεται από 

πιό κοντά. (Φωτό 63 από 93).

Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, εσωτερικά. Εδώ τμήμα των παλιών τοιχογραφιών του 

1651 μ. Χ. Αγιογραφικές παραστάσεις στην δυτική πλευρά, πάνω από 
την είσοδο και την επιγραφή. Εδώ η ωραία αγιογραφική παράσταση της 

«Κοίμησης της Θεοτόκου». (Φωτό 60 από 93).
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κάτω από 5 μοναχούς, διαλύθη-
κε με το Β. Δ. 25.09.1833. Από 
τα 497 μοναστήρια που υπήρ-
χαν τότε, σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, διαλύθηκαν τα 412 
και διατηρήθηκαν μόνο 85. Η 
περιουσία των διαλυμένων μο-
ναστηριών περιήλθε στο κράτος 
και την διαχειρίζονταν οι πρώην 
κοτσαμπάσιδες, καθώς συνέχιζαν 
να είναι οι πλουσιότεροι, από την 
εποχή της τουρκοκρατίας που 
συνεργάζονταν με τους τούρ-
κους. Συνέχισαν λοιπόν να έχουν 
εξουσία και με την νέα κατάστα-
ση. 

Το 1834, το Μοναστήρι μας 
είχε περιουσία μεγάλη, σε καλ-
λιεργήσιμα χωράφια προς την 
περιοχή του Μεγαλάκκου και 
του Σαρανταπόρου, επίσης δα-
σική και κτηνοτροφική έκταση, 
την οποία ενοικίασε για… εικο-
σιπέντε (25) χρόνια ο Κωστάκης 
Γιαννάκης «Κωσταράς» από τη 
Φουρνά (της ομώνυμης οικο-
γένειας κοτσαμπάσιδων από τη 
Φουρνά), τότε ευνοούμενος της 
κυβέρνησης, αλλά ύστερα από 
δύο χρόνια παραιτήθηκε γιατί 

δεν τον συνέφερε οικονομικά. 
Στη συνέχεια τον βοσκότοπο του 
Μοναστηριού μας, της μονής 
της Παναγίας, ενοικίασε από το 
Εκκλησιαστικό Ταμείο, κάποιος 
Τσιτσάρας από το Καρπενήσι, 
(γράφει στο βιβλίο του ο μακα-
ρίτης Βασίλειος Μαντούζας «Η 
Βράχα»), και τον επινοικίαζε σε 
βλάχους Σαρακατσάνους όπως 
τους Μοσχαίους, Χαβαντζαίους, 
Καραΐσκους κ.λ.π.

Το 1834, (10.7.1834), βρήκα-
με έγγραφο με αριθ. 022/369, που 
αναφέρει πως η Ι. Μ. της Σπινά-
σας είχε 12 βόδια και 5 αγελάδες 
και πουλήθηκαν, τα οποία αγό-

ρασε ο Γ. Δ. Βουλπιώτης και πλή-
ρωσε (με αυτό το έγγραφο) στο 
Εκκλησιαστικό Ταμείο την τρίτη 
δόση του χρέους 252,33 δρχ.. 
«…ἦτοι, τήν τρίτην δόσην τοῦ 
χρέους μου διά βόας δώδεκα καί 
ἀγελάδας 5, διαφόρων ἡλικιῶν, 

τοῦ Μοναστηρίου Σπινάσας, τά 
ὁποῖα ὡς πλειοδότης δημοπρα-
σίας ἠγόρασα τήν 17 Ἰουνίου ἐν 
τῇ πρωτευούσῃ Καλλιδρόμη…» 

λέει επί λέξει το έγγραφο. (σ.σ. 
«Καλλιδρόμη» είχαν ονομάσει 
τότε το Καρπενήσι).

Να αναφέρουμε εδώ, πως 
όπως διηγούνταν οι παλιοί, ανα-
τολικά και πάνω από τις λάκκες 
υπήρχε μεγάλος στάβλος για τα 
βοοειδή, που τα ερείπια σώζο-
νταν ως πρόσφατα, και η θέση 
αυτή λέγεται ως σήμερα «νο-
βορός» δηλ. στάβλος γελαδιών. 
Ενώ πιο κάτω από το Μοναστήρι 
στη θέση «Κερασιές» υπήρχαν 
πετρόχτιστα μαντροστάσια όπου 
στεγάζονταν τα κοπάδια γιδιών 
και προβάτων του Μοναστηριού. 
Στη θέση αυτή, όπως μολογού-
σαν οι γέροντες, υπήρχε και το 

μελισσοκομείο του Μοναστη-
ριού, με μεγάλο αριθμό μελισ-
σιών. Περισσότερα γι’ αυτά θα 
γράψουμε σε άλλο κείμενο. 

Το 1834, (10.7.1834), βρή-
καμε έγγραφο με αριθ. 001/368, 
που αναφέρει πως η Ι. Μ. της 
Σπινάσας είχε 78 πρόβατα και 
τα αγόρασε στη δημοπρασία ο 
Γ. Χάδιος, ο οποίος πλήρωσε 
για αυτά 107 δραχμές. «…ἦτοι 
τήν γ’ δόσην τοῦ χρέους μου, 
διά τά ἐβδομήντα ὀκτώ πρόβα-
τα τοῦ Μοναστηρίου Σπινάσας, 
τά ὁποῖα πρόβατα ὡς πλειοδότης 
δημοπρασίας ἠγόρασα κατά τήν 
15 Ἰουνίου ἐν τῇ πρωτευούσῃ 
ταύτῃ…» (δηλ. στο Καρπενήσι), 
λέει επί λέξει το έγγραφο.

Το 1840, (15.6.1840), βρή-
καμε έγγραφο με αριθ. 004/265/ 
2634, που αναφέρει πως το ενοί-
κιο του μοναστηριακού λιβαδιού, 

της Ι. Μ. Σπινάσας, ήταν 23 
δραχμές. «…δι’ ἐνοίκιον τοῦ θε-
ρινοῦ λιβαδίου τῆς διαλελυμένης 
μονῆς Σπινάσης…» λέει επί λέξει 
το έγγραφο, που είναι γραμμάτιο 
παραλαβής. Με επί λέξει ημερο-
μηνία… «…Ἐν Οἰχαλία τῆ 15 
Ἰουνίου 1840». (Σημ.: «Οἰχαλία» 
είχαν ονομάσει τότε την Ευρυ-
τανία... Με την απελευθέρωση 
της Ελλάδας, και την ίδρυση του 
πρώτου Κράτους το 1830, τους 
είχε πιάσει μια «μανία» τότε να 
αλλάζουν όλες τις επί τουρκο-
κρατίας ονομασίες χωριών και 
περιοχών, εκ των υστέρων απο-
δείχτηκε άστοχο…). 

Το 1840, (19.6.1840), 
βρήκαμε έγγραφο με αριθ. 
003/858/2634, που αναφέρει πως 
ο (…«εὐπειθέστατος») κυβερνη-
τικός επίτροπος Νικόλαος Νάκης 
ζητεί να του σταλεί στο επαρχείο 
της Καλλιδρόμης (Καρπενησίου) 
το γραμμάτιο με το ενοίκιο του 
μοναστηριακού λιβαδίου, της Ι. 
Μ. Σπινάσας. Το έγγραφο είναι 
σε συνέχεια του προηγουμένου. 
Με επί λέξει ημερομηνία… «…
Μεσολόγγιον τῆ 19 Ἰουνίου 
1840».

Το 1840 – 1870, πληροφορί-
ες, που στηρίζονται στην παρά-
δοση των γερόντων, αναφέρουν 
πως ο τελευταίος Ιερομόναχος 
της Μονής, ήταν ο Πολύκαρπος, 
στα έτη 1840 – 1870, ο οποίος 
εξυπηρετούσε, ως ιερουργός και 
το χωριό της Σπινάσας.

Αργότερα, περίπου το έτος 

1890, εγκαταστάθηκε και υπηρέ-
τησε στο Μοναστήρι, για μερικά 
χρόνια, ο μοναχός Κακιώρας, κα-
ταγόμενος από το χωριό Βράχα.

Τελευταίος όλων ήταν ο Συ-
μεών, από τα Σαραντάπορα, που 
υπηρέτησε από το 1928 και για 
λίγο χρονικό διάστημα. (γράφει 
στο βιβλίο του ο μακαρίτης πα-
πα-Γιώργης Δήμος).

Το 1840 – 1870 έμεναν σε 
αυτό ένας με δύο μοναχοί για με-
ρικά χρόνια ακόμη, όπως ήταν ο 
Ανανίας, ο Πολύκαρπος από το 
1840 έως το 1870 και στη συνέ-
χεια ο Κακιώρας και ο Συμεών. 
(γράφει στο βιβλίο του ο μακαρί-
της παπα-Γιώργης Δήμος).

Το 1911, το συγγίλιο του 
Μοναστηριού μας, του Ματθαί-
ου, δημοσίευσε ο Μαργαρίτης 
Κωνσταντινίδης στο περιοδικό 
της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ» 
τ. Ζ. / 1911 / σ.σ. 351-352. 

Το 1918, ο πρόεδρος Σπι-

νάσας (ο αείμνηστος Ηλίας Α. 
Κατσούλης «Νασιαρολίας»), με 
συνεχείς και δραστήριες ενέρ-
γειες προσπάθησε να περιέλθει η 
νομή της άλλοτε Μοναστηριακής 
περιουσίας, στην κυριότητα της 
Κοινότητάς μας. Τελικά τα κα-
τάφερε και επιτεύχθηκε η παρα-
χώρηση, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 
41512/18.8.1918, συμβολαιο-
γραφικής πράξης Καρπενησίου, 

με απόφαση του Υπουργείου Γε-
ωργίας. (γράφει στο βιβλίο του 
ο μακαρίτης παπα-Γιώργης Δή-
μος). Να τονίσουμε εδώ, για τους 
νεότερους, πως ο Ηλίας Α. Κα-
τσούλης «Νασιαρολίας», υπήρξε 
ο πιο δραστήριος πρόεδρος στην 
ιστορία του χωριού μας. Χωρίς 
αυτόν η έκταση του χωριού μας 
θα ήταν πολύ μικρότερη σήμε-
ρα… ακόμα και οι δρόμοι μέσα 
στο χωριό μας θα ήταν στενότε-
ροι… αλλά αυτά θα τα γράψουμε 
σε άλλο ξεχωριστό κείμενο.

Το 1939 σώζεται φωτογραφία 
πολύ παλιά, από το πανηγύρι του 
Μοναστηριού, του έτους εκείνου, 
όπου βλέπουμε πολλούς χωρια-
νούς μας της εποχής εκείνης. 

Για την ιστορία του Μονα-
στηριού μας μετά το 1950, θα 
γράψουμε σε άλλο φύλλο της 
εφημερίδας μας. Γιατί έγιναν 
πάρα πολλά και από το 1950 μέ-
χρι σήμερα… για να υπάρχει και 
σήμερα… που δεν χωράνε εδώ…

Σημείωση: Όλες οι φωτογρα-

φίες είναι από την Ιστοσελίδα του 
χωριού μας «neraida-dolopwn.
com» / Φωτογραφίες / Μοναστήρι 
(φάκελος 3) / και το (Φωτό 1 από 
93) είναι ο αύξων αριθμός τους. 
Εκεί μπορείτε να τις δείτε όλες έγ-
χρωμες και σε μεγέθυνση.

Επιμέλεια «Φιλίστωρ». 

Μοναστήρι Σπινάσας (Νεράϊδας – Δολόπων) Γεννήσεως Θεοτόκου 

Η βρύση της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας), 
του Μοναστηριού μας. Την έχτισαν το 1990 (τόσο τον τοίχο όσο και 
την κούπα) ο παπα-Βάϊος Μπαλτής μαζί με τον Κώστα Δ. Καραμέτο 

«Κόκο»… αιωνία η μνήμη τους. (Φωτό 70 από 93).

Το προαύλιο του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεο-
τόκου Σπινάσας (Νεραϊδας) όπως φαίνεται κοιτάζοντας από τα δυτικά 

πρός τα ανατολικά, από την «πίστα» του χορού... διακρίνεται καθαρά το 
καμπαναριό και κάτω από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο τα μεταλλικά ανο-

ξείδωτα τραπεζοκαθίσματα, το καλοκαίρι. (Φωτό 76 από 93).

Το συγκρότημα του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτό-
κου Σπινάσας (Νεραϊδας) όπως φαίνεται από τα ΒΑ, πέρα από την ‘Κρανιά’... 
διακρίνεται καθαρά η ΒΑ πλευρά του Κελιού, το ανατολικό μέρος του Ι. Ν. 
Γεννήσεως Θεοτόκου και κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο τα μεταλλικά ανο-
ξείδωτα τραπεζοκαθίσματα, το καλοκαίρι. (Φωτό 74 από 93).

Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας) του ομώνυμου 
Μοναστηριού μας, το καλοκαίρι του 1991... κατά τη διάρκεια εργασιών 
αλλαγής της στέγης και των κεραμιδιών... (Η φωτό είναι στην πρώτη 

σελίδα, του 40 φύλλου, της Εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
– Δολόπων», του Σεπτεμβρίου 1991 - σίγουρα την έβγαλε ο αείμνηστος 

Δάσκαλος Κώστας Ι. Ζήσης). (Φωτό 85 από 93).

Το προαύλιο του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτό-
κου Σπινάσας (Νεραϊδας) όπως φαίνεται κοιτάζοντας από κάτω, από τα 
νότια πρός τα βόρεια, από το καμπαναριό... διακρίνεται το τραπέζι στην 
«πίστα» του χορού και τα έλατα... που φύτεψε, πότιζε, φρόντιζε να μεγα-

λώσουν ο αείμνηστος παπα-Βάϊος Μπαλτής. (Φωτό 77 από 93). 



●●● Ιούνιος 22 έως 28… έγιναν 
και φέτος στην πόλη της Καρ-
δίτσας οι μεγάλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις «Καραϊσκάκεια  
2016» που φέτος τελέστηκαν  
υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Πολιτισμού… και ήταν η 49 
εκδήλωση σε αριθμό συνεχών 
ετών… Διεθνής Γιορτή Πο-
λιτισμού ονομάζεται… (βλ. 
καρδ. εφημ. των ημερών) ●●● 
Ιούνιος 19 έως 26… έγινε και 
φέτος, η «Ποδηλατική Οδύσ-
σεια» (Bike Odyssey)… η δι-
αδρομή φέτος ήταν Άγραφα… 
Καμάρια… Μαυρομμάτα… 
Δάφνη… Δομιανοί… κ.λ.π. (βλ. 
περσυνό φύλλο εφημερίδας μας 
και φετινές ευρ. εφημ. των ημε-
ρών) ●●● Ιούνιος 19… Κυρια-
κή Πεντηκοστής… έγιναν και 
φέτος οι εκδηλώσεις «Κατσα-
ντώνεια» στο Μάραθο Αγρά-
φων… όπου γεννήθηκε και βα-
πτίστηκε ο ήρωας Κατσαντώνης 
από τον Δίπλα στην εκκλησία 
Αγ. Ταξιαρχών του χωριού αυ-
τού… (βλ. ευρ. εφημ. 15.6.16) 
●●● Ιούνιος 11 έως 28… έγι-
νε στην Καρδίτσα έκθεση με 
εφημερίδες Συλλόγων του 
νομού μας (μεταξύ αυτών και 
η δική μας)… περισσότερα σε 
άλλο κείμενο (αν δεν χωρέσει 
βλ. στις καρδ. εφημ. 12.6.16) 
●●● Ιούνιος και Μάης… πολ-
λά σεμινάρια έγιναν και φέτος 
στη Βίνιανη… περισσότερα σε 
άλλο κείμενο (αν δεν χωρέσει 
βλ. στις ευρ. εφημ. 1.6.16) ●●● 

Μάης 28 Σάββατο… εκδήλωση 
έγινε και φέτος στη Βίνιανη για 
τα 72 χρόνια από την συγκρό-
τηση (10 Μαρτίου 1944) της 
«Κυβέρνησης του Βουνού»  ή 
Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 
Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ)…(βλ. 
ευρ. εφημ. 1.6.16) ●●● Ιούνι-
ος 5 Κυριακή… στη Δομνίστα 
(«Αγία Λαύρα της Αντίστασης») 
έγινε και φέτος όπως κάθε χρό-
νο εκδήλωση μνήμης για τα 
74 χρόνια από τις  7 Ιούνη του 
1942, που τότε μια ένοπλη ομά-
δα αντρών με αρχηγό τον Άρη 
Βελουχιώτη και την ελληνι-
κή σημαία μπροστά που ανέ-
γραφε «Ελεύθερη Ευρυτανία 
- ΕΛΑΣ»… στην πλατεία της 
Δομνίστας κήρυξε την έναρξη 
του ένοπλου εθνικοαπελευθε-
ρωτικού αγώνα από τους τότε 
κατακτητές…(βλ. ευρ. εφημ. 
1.6.16) ●●● Μάης 22 και 29… 
στους Κορυσχάδες έγιναν και 
φέτος εκδηλώσεις για τα 72 
χρόνια (Μάης 1944) από την 
Σύγκληση του Εθνικού Συμ-
βουλίου στο Δημοτικό Σχολείο 
των Κορυσχάδων…(βλ. ευρ. 
εφημ. 1.6.16) ●●● Μάης 24… 
ανακοινώθηκε από το Δήμο 
μας Καρδίτσας ο τηλ. αριθ. 
2441076000… στον οποίο μπο-
ρεί να απευθύνεται για προ-
βλήματα ο κάθε δημότης…  
βλ. καρδ. εφημ. 24.5.16) ●●● 
Μάης 2… έγιναν και φέτος στο 
Μαυρομμάτι Καρδίτσας όπου 
γεννήθηκε ο ήρωας Καραϊσκά-

κης οι ετήσιες εκδηλώσεις στη 
μνήμη του… παρουσία φέτος 
του Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου 
βλ. καρδ. εφημ 24.5.16) ●●● 
Μάης 20… Παρασκευή… ο 
νέος Μητροπολίτης Καρπενη-
σίου κ. Γεώργιος επισκέφτηκε 
την Βράχα……(βλ. ευρ. εφημ. 
25.5.16) ●●● Μάης 22… εκδή-
λωση έγινε στην πόλη της Καρ-
δίτσας όπου τιμήθηκαν 8 ερευ-
νητές της τοπικής μας ιστορί-
ας…(βλ. καρδ. εφημ 23.5.16)… 
τιμήθηκαν οι: Β. Αναγνωστό-
πουλος, Φ. Βογιατζής, Λ. Γρι-
βέλλας, Ν. Καραφύλλης, Ν. 
Κατοίκος, Β. Μαγόπουλος, Ν. 
Μπαζιάνας και Κώστας Σπα-
νός (από Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο) ●●● Μάης 20 και 21… 
μεγάλες πλημμύρες στο θεσ-
σαλικό κάμπο και ζημιές από 
τις πολύ δυνατές βροχές των 
ημερών αυτών… (βλ. καρδ. 
εφημ. 22.5.16) ●●● Μάης 10… 
Τρίτη… έγινε και φέτος στο 
Κερασοχώρι Ευρυτανίας η 
καθιερωμένη εκδήλωση τιμής 
στον ήρωα Κώστα Βελή που 
στις 10 Μάη 1821 (πρίν 195 
χρόνια) ξεκίνησε επίσημα την 
Επανάσταση στα Άγραφα…(βλ. 
ευρ. εφημ. 4.5.16) ●●● Μάης 
8… Κυριακή… ο νέος Μητρο-
πολίτης Καρπενησίου κ. Γεώρ-
γιος επισκέφτηκε την Κορίτσα 
Κλειτσού… περισ.  σε άλλο 
κείμενο… αν δεν χωρέσει βλ. 
ευρ. εφημ. 11.5.16) ●●● Απρί-
λιος 17… Κυριακή… έγινε και 
φέτος στο Φάληρο όπου σκο-
τώθηκε (ή μάλλον δολοφονή-
θηκε…) ο ήρωας Καραϊσκά-
κης… εκδήλωση μεγάλη από 
καρδιτσιώτικους Συλλόγους 
στην Αθήνα… (βλ. καρδ. εφημ 
19.4.16) ●●● Απρίλιος 12… σε 
συνεδρίασή του το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγράφων αποφάσι-
σε να φτιάξει 63 Μελέτες ώστε 
να τις έχει έτοιμες και μόλις 
βρεθεί πρόγραμμα να τις εντά-
ξει… μεταξύ αυτών… μελέτες 
Αποχέτευσης με Βιολογικούς 
Καθαρισμούς σε χωριά πολύ 
μικρότερα απ’ το δικό μας… 
μετατοπίσεις αγωγών ύδρευ-
σης… κ. ά. πολλά έργα… …
(βλ. ευρ. εφημ. 13.4.16) ●●● 
Αυτά και καλό καλοκαίρι… στο 
χωριό μας… στη Νεράϊδα.  
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Γεφύρι «Ρογκάκια» Νεράϊδας – 
Καροπλεσίου

Επιτέλους να βρεθεί ένας τρόπος να στηθεί αυτή η γέ-
φυρα πάνω στα έτοιμα εδώ και χρόνια τσιμεντένια 

βάθρα. Είναι το μοναδικό πλέον γεφύρι μεταξύ Καροπλε-
σίου και Νεράϊδας και όλος ο κόσμος ζητάει πρόσβαση. 
Το χειμώνα δεν μπορεί άνθρωπος να περάσει το Μέγδοβα 
πουθενά…!!! Πού ζούμε…??? Αυτό δεν γινόταν ποτέ στην 

ιστορία των χωριών μας…!!!

Γεφύρι «Τσιροπλάκι»

Oλα είναι έτοιμα για να επισκευάσουμε σε λίγες μέρες 
το θρυλικό αυτό γεφύρι μας. Αρχές Αυγούστου που θα 
μαζευτούμε όλοι στο χωριό, κάποια μέρα, θα φωνά-

ξουμε απ’ το μεγάφωνο να πάμε κάτω όσοι μπορούμε να το 
φτιάξουμε. Τα ξύλα είναι ήδη έτοιμα από το χειμώνα (με την 
πολύτιμη βοήθεια των αγαπητών χωριανών μας Σπύρου και 
Μπάμπη). Θα πάμε λοιπόν κάτω τα 100 περίπου χοντρά δρύι-
να σανίδια, μέχρι το Διασελάκι με αυτοκίνητο και από εκεί και 
κάτω με τα χέρια. Στη συνέχεια θα βγάλουμε τα παλιά σανίδια 
του δαπέδου, θα περάσουμε με αντισκοριακό χρώμα τα χοντρά 
σίδερα και τέλος θα καρφώσουμε πάνω τα καινούργια ξύλα. Το 
γεφύρι «Τσιροπλάκι» θα γίνει αθάνατο για 100 τουλάχιστον 
χρόνια. Ετοιμαστείτε τον Αύγουστο για τα προαναφερόμενα… 
Κάποιοι προτείνουν να ψήσουμε και σφάγιο εκεί κάτω απ’ τα 
πλατάνια για μεσημεριανό φαγητό… 

Τοπικές ειδήσεις… που ίσως ενδιαφέρουν κάποιους…

Το γεφύρι «Ρογκάκια» Νεράϊδας – Καροπλεσίου όπως είναι σήμερα…

Το Γεφύρι «Τσιροπλάκι» όπως είναι σήμερα…
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● Μεγάλη Εβδομάδα (24 
έως 30.4.16): Κατανυκτική η 
Μ. Εβδομάδα. Ο εφημέριος 
του χωριού μας παπα-Σωτήρης 
Μπαλτής έκανε κάθε βράδυ 2 
ακολουθίες εκ περιτροπής, μία 
στη Νεράϊδα και μία στα Σαρα-
ντάπορα, εξυπηρετώντας και 
τους 2 οικισμούς της Κοινότη-
τάς μας. Η Ανάσταση φέτος στη 
Νεράϊδα βγήκε νωρίς, στις 10 
μ.μ., μετά έγινε στα Σαραντά-
πορα όπου ακολούθησε και η 
Λειτουργία, του χρόνου (νάμα-
στε καλά) θα γίνει το αντίθετο. 
Την Μ. Παρασκευή ο Επιτάφιος 
βγήκε νωρίς στα Σαραντάπορα 
και στη Νεράϊδα την νύχτα, του 
χρόνου θα γίνει το αντίθετο. Την 
Μ. Πέμπτη νωρίς στα Σαραντά-
πορα αργά στη Νεράϊδα, του 
χρόνου θα γίνει το αντίθετο. Τις 
άλλες μέρες του Μεγαλοβδόμα-
δου γίνονταν εναλλάξ. Πολλά 
μπράβο και ευχαριστώ στους 
ψάλτες μας που βοήθησαν 
τα μέγιστα στην κατανυκτική 
ατμόσφαιρα, σε όσους – όσες 
στόλισαν τόσο ωραία και φέτος 
τον Επιτάφιο και σε όλους τους 
χωριανούς – χωριανές μας που 
βοηθούσαν παντού όλες τις μέ-
ρες, ιδίως στον αγαπητό μας 
Βαγγέλη. 

● Πάσχα (Κυριακή 1.5.16): 
Καλή μέρα η Κυριακή του Πά-
σχα. Ηλιόλουστη μέρα χωρίς 
αέρα ήταν φέτος η μέρα της 
Λαμπρής και όλοι μας ψήσαμε 
άνετα στις αυλές μας τηρώντας 
το έθιμο. Το απόγευμα έγινε με 
λαμπρότητα ο εσπερινός της 
Αγάπης και του Αγίου Γεωργίου. 

● Αγίου Γεωργίου (Δευ-
τέρα 2.5.16): Με λαμπρότητα 
ο εορτασμός του Αγ. Γεωργί-
ου. Με πολύ κόσμο απ’ όλα τα 
γύρω αγραφιώτικα χωριά μας, 
τους καλύτερους ψάλτες, αρ-
τοκλασίες, σημαιοστολισμούς, 
κωδωνοκρουσίες χαρμόσυνες 
και καλό καιρό γιορτάστηκε φέ-
τος ο πολιούχος του χωριού μας 
Άγιος Γεώργιος, την Δευτέρα 
της Λαμπρής, που έπεσε φέτος. 
Το καθιερωμένο Σήκωμα του 
Υψώματος έγινε στο κατάμεστο 
από κόσμο προαύλιο της πολύ 
παλιάς και ιστορικής εκκλησίας 
μας. Ευχαριστούμε όλο τον κό-
σμο ευχόμενοι και του χρόνου 
να είμαστε καλά να περάσουμε 
ακόμα καλύτερα.

● Αγίου Κωνσταντίνου 
(Σάββατο 21.5.16): Με βροχερό 
καιρό γιορτάστηκε φέτος ο πολι-
ούχος Άγιος Κωνσταντίνος του 
Σαρανταπόρου, της Τ. Κ. Νεράϊ-
δας, καθώς το Σάββατο 21 Μάη 
2016 ήταν η πιο βροχερή μέρα 
του χρόνου. Έτσι, λόγω της 
βροχής, η τελετή του Υψώμα-
τος και της Αρτοκλασίας έγιναν 
μέσα στην εκκλησία. Κόσμος 
πολύς συγκεντρώθηκε, παρά 
τη βροχή, τόσο από όλους τους 
οικισμούς της Κοινότητάς μας 
Νεράϊδας όσο και από τα γύρω 
χωριά, στο πανηγύρι αυτό, που 
πρίν μερικές δεκαετίες το γλέ-
ντι κρατούσε ως το βράδυ. Λει-
τούργησε ο παπα-Σωτήρης ενώ 
δίπλα του ήταν συνέχεια βοη-

θώντας τον ο παπα-Βαγγέλης. 
Μπράβο στους ψάλτες, στους 
επιτρόπους και σε όλους όσους 
βοήθησαν στην ετοιμασία όλων 
εκεί. Και του χρόνου ευχόμαστε 
να είμαστε καλά. 

● Ζωοδόχου Πηγής (Παρα-
σκευή 6.5.16): Με λίγο κόσμο, 
έγινε και φέτος, την Παρασκευή 
6 Μάη 2016, το πανηγύρι της 
Ζωοδόχου Πηγής, στα γειτονικά 
μας Κουκέϊκα, της Τ. Κ. Καρο-
πλεσίου. Λίγος κόσμος γιατί ούτε 
φέτος δυστυχώς υπήρχε οδική 
πρόσβαση για να πάνε χωριανοί 
μας εκεί. Πουθενά γεφύρι στο 
Μέγδοβα και οι δρόμοι αδιάβα-
τοι. Η αγανάκτηση του κόσμου 
εκφράστηκε και στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης όπου γρά-
φτηκαν πολλά όπως: Οι Δόλο-
πες Καροπλεσίου Αγράφων 
έγραψαν (στις 7.5.16): «Χθές της 
Ζωοδόχου Πηγής... στα Κουκέ-
ϊκα Καροπλεσίου πανηγύρισε 
ο τοπικός Ι. Ναός... όπως γίνε-
ται κάθε χρόνο... όμως φέτος 
οι πιστοί και από το Καροπλέσι 
και από την Νεράϊδα και από τα 
γύρω χωριά... λιγοστοί... η αιτία 
??? Δεν υπήρχε οδική πρόσβα-
ση…!!! Ο δρόμος δεν έχει ανοι-
χτεί... είναι σε πάρα πολλά ση-
μεία χαλασμένος... το Γεφύρι... 
δεν στήθηκε... σκουριάζει εκεί 
στις όχθες του ποταμού... Οι επί-
σημοι ??? Δήμαρχος... Δημοτικοί 
Σύμβουλοι... Πρόεδρος... απλά 
υποσχέθηκαν... και αφού ψη-
φίστηκαν... Απέχουν... πιθανόν 
να έπαθαν αμνησία... και έτσι τα 
πάντα στο χωριό καταρρέουν φέ-
τος... μόνον μνημόσυνα... κηδεί-
ες... δρόμοι χαλασμένοι... και ως 
εκ τούτου... λιγοστός ο κόσμος... 
και αντί ο κόσμος να ξεσηκωθεί... 
να φωνάξει... να απαιτήσει... 
προτιμά να είναι η σιωπηρή... 
πλειοψηφία... Ο Ιερέας του χω-
ριού βλέποντας την κατάσταση... 
είπε στον λόγο του... ότι είναι 
απαράδεκτη αυτή η κατάσταση... 
και τα βάλανε μαζί του... γιατί, 
λένε, μπερδεύεται... Όμως εσείς 
βρέ πολιτικοί «απατεώνες» όταν 
ζητούσατε την ψήφο μας δεν 
είχατε υποσχεθεί… Ότι: 1) Θα 
στρώσετε τον δρόμο Καροπλέσι 
– Κουκέϊκα - Νεράϊδα και θα στή-
νατε την Γέφυρα…??? 2) Ότι θα 
ανοίγατε το δρόμο Φράγμα - Αν-
θηρό... γιατί το χωριό είναι απο-
μονωμένο από την Λίμνη Πλα-
στήρα... καί 3) Εσείς δεν είχατε 
υποσχεθεί ότι θα αναβαθμίζατε 
ξανά σε Εθνικό δρόμο τον Παρα-
μεγδόβιο δρόμο που οι πολιτικοί 
σας πρόγονοι είχαν υποβαθμίσει 
σε Επαρχιακό από Εθνικό δρό-
μο...??? Τα ξεχάσατε…??? Όχι 
δεν τα ξεχάσατε... Απλά κάνε-
τε και εσείς αυτά που κάνανε οι 
προηγούμενοι πρίν από σας...». 
Το κείμενο κοινοποίησαν και οι 
χωριανοί μας Δόλοπες Νεράϊ-
δας – Σπινάσας, ενώ ο Σπύρος 
Η. Κούκος σχολίασε: «Αγαπητοί 
μου, ξέρετε πόσες φορές έχουμε 
ξεσηκωθεί για τα ‘’προβλήματα’’ 
που μαστίζουν την περιοχή μας. 
Αλλά ανταπόκριση καμία. Ξέ-
ρετε ποιά ήταν η απάντηση σε 
ερώτηση γιατί δεν ανοίγουν τους 
δρόμους; ‘’Εδώ δεν ανοίξαμε 
ακόμα το δρόμο για τα γελάδια’’. 

Βάζουν τους ανθρώπους κάτω 
από τα γελάδια. Βρίζανε και κα-
τηγορούσαν όλοι τον Ηλία τον 
Κούκο. Αλλά ο Ηλίας Κούκος… 
Εμείς οι Κουκαίοι (Σπύρος Κού-
κος και του Ηλία και του Γεωρ-
γίου) με την συμπαράσταση του 
Παναγιώτη Φιλλίπου, θα κάνου-
με πάντα ότι μπορούμε για το 
εκκλησάκι μας. Και κάθε χρόνο 
βρέξει χιονίσει θα σας περιμέ-
νουμε να σας φιλοξενήσουμε 
όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο 
για τα έργα και τους άρχοντες… 
έχει ο καιρός γυρίσματα… Αυτό 
να το θυμάστε!». 

● Αγ. Νικολάου του Νέου 
στην Κορίτσα Τ. Κ. Κλειστού 
(Δευτέρα 9.5.16): Με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα γιορτάστηκε φέτος 
ο πολιούχος της γειτονικής μας 
Κορίτσας Κλειτσού, Άγ. Νικό-
λαος ο Νέος εν Βουνένοις. Ο 
πανηγυρικός εσπερινός, την 
Κυριακή 8 Μάη 2016 το από-
γευμα, ήταν αρχιερατικός, χο-
ροστατούντος του νέου Μητρο-
πολίτη Καρπενησίου κ.κ. Γεωρ-
γίου, ενώ μεταξύ των επισήμων 
ήταν ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Κώστας Μπακογιάννης, ο Αντι-
περιφερειάρχης Ευρυτανίας 
Αριστείδης Τασιός, ο Δήμαρχος 
Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, 
Πρόεδροι χωριών (και του δικού 
μας) και πλήθους κόσμου απ’ 
όλα τα γύρω χωριά μας. Μετά 
την αρτοκλασία έγινε λιτανεία 
της εικόνας και των ιερών λει-
ψάνων που φυλάσσονται στην 
Κορίτσα, συνοδεία της Φιλαρ-
μονικής του Δήμου Καρπενη-
σίου και έψαλλε χορωδία της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 
Καρπενησίου. Το Εκκλησιαστι-
κό Συμβούλιο τίμησε την οικο-
γένεια του σαρακατσάνου Κα-
ραΐσκου (τον εκπρόσωπο της 
οικογένειας νυν Νομάρχη Φθι-
ώτιδας Ευθύμιο Καραΐσκο) για 
τις πάμπολες ευεργεσίες που 
προσέφερε στο Ναό και στον 
Οικισμό τους τελευταίους αιώ-
νες. Μετά την εκδήλωση στην 
πλατεία Κορίτσας προσφέρθη-
καν στον κόσμο κεράσματα. Την 
Δευτέρα 9 Μάη 2016 τελέστηκε 
Όρθρος και πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία. Πάντα τέτοια ευχό-
μαστε στους αγαπητούς μας 
γείτονες της Κορίτσας Κλειτσού. 

● Αγ. Τριάδας στο Μαντζα-
ράκι (Αγ. Πνεύματος – Δευτέρα 
20.6.16): Με ζεστό καιρό και 
πολύ κόσμο έγινε το πανηγύρι 
αυτό φέτος. Μετά την πανηγυ-
ρική θεία λειτουργία, που χο-
ροστάτησε ο εφημέριος των 
δύο ενοριών Νεράϊδας και Σα-
ρανταπόρου παπα-Σωτήρης 
Μπαλτής, στο υπό σκιά προ-
αύλιο σηκώθηκε το Ύψωμα και 
στη συνέχεια στους πολλούς 
προσκυνητές από όλα τα γύρω 
χωριά προσφέρθηκε ωραίο φα-
γητό, όπως κάθε χρόνο, από 
τους κτήτορες της εκκλησίας 
αυτής, την οικογένεια Αποστόλη 
Θάνου, ενώ υπήρχαν και ψητά 
ως συνήθως. Όργανα ούτε φέ-
τος δυστυχώς δεν υπήρχαν και 
έτσι ο κόσμος έφυγε νωρίς. Και 
του χρόνου ευχόμαστε ακόμα 
καλύτερα.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ12 ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Πάσχα 2016 και άλλα πανηγύρια  
της άνοιξης στην περιοχή μας

Ευχαριστήριο από Σύλλογο Καροπλεσίου
Σε ανάρτηση στο Φ/Β ανακοίνωσης της έκδοσης του (τότε) 

νέου 134 φύλλου της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων», ο δραστήριος Σύλλογος του γειτονικού μας χωριού 
Καροπλεσίου έγραψε, στις 24.4.16, το εξής σχόλιο που δημοσιεύουμε 
προς ενημέρωση: 

«Σύλλογος Καροπλεσίου (24.4.16): Αγαπητοί Γείτονες, σας 
ευχαριστούμε από καρδιάς που στην Εφημερίδα σας, «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων», κάνετε αναφορές στις δραστηριότητες του 
Συλλόγου μας! Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο 
σας! Καλό Πάσχα σε όλους μας με Ομόνοια, Αγάπη και Υγεία!».

Ευχαριστούμε κι εμείς τον δραστήριο Πολιτιστικό Σύλλογο 
Καροπλεσίου για τα καλά του λόγια, τονίζοντας πως, οι 
δραστηριότητες των Συλλόγων της περιοχής μας είναι ο πολιτισμός 
του τόπου μας… τιμή μας να τις προβάλουμε… όλα τα χωριά του 
τέως Δήμου Δολόπων τα θεωρούμε σαν ένα μεγάλο χωριό μας. 

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας

Aρχισαν ήδη οι εργασίες για την ανακαίνιση του Κοιμη-
τηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. Όπως ξα-
ναγράψαμε τα υλικά όλα είχαν αγοραστεί από πέρυσι, 

που ζούσε ακόμα ο αείμνηστος Τρύφωνας, και φέτος στα μέσα 
Ιουνίου (Τετάρτη 15.6.16) ο αγαπητός χωριανός μας Γιώργος Η. 
Μητσάκης με το συνεργείο του ξεκίνησε τις εργασίες. Θα πέσει 
καλό σενάζι πάνω στο οποίο θα γίνει καινούργια στέγη με νέα 
ξύλα και κεραμίδια. Μέχρι τον Αύγουστο οι εργασίες θα έχουν 
ολοκληρωθεί. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους απανταχού 
χωριανούς μας που βοήθησαν οικονομικά για να γίνει αυτό το 

ωραίο έργο του χωριού μας.

Ο Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας για την ανακαίνιση του οποίου 
άρχισαν ήδη οι εργασίες.

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

και την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

Ελένη Β. Σδράκα 
ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΠΑΘΌΛΌΓΌΣ 
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελήτρια Α’ Παθολογικής Κλινικής 
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

Ιατρείο: Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου 
Τηλ.: 215 w Κιν.: 697 3531577 e-mail: esdr@live.com 

* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή των αείμνηστων Σοφίας 
και Κώστα Θώμου). 

Μανάκος Κων/νος του Ευαγγέλου

Ειδικός Καρδιολόγος 
Απόφοιτος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Ειδικευθείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Καρδίτσα: Πλαστήρα 21, 2ος όροφος. 
Τηλ. 2441 0 28690  Κιν. 698 2509277
* Ο Κώστας είναι γιός της Βασιλικής Βούλγαρη και εγγονός της Σοφίας και του Αθανα-

σίου Βούλγαρη από το Σαραντάπορο της Τ. Κ. Νεράϊδας.
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Μικροσεισμοί πολλοί την άνοιξη 
στον τόπο μας

Σεισμούς πολλούς, ευτυχώς μικρής έντασης και διάρκειας, 
χωρίς ζημιές, είχαμε την άνοιξη στον τόπο μας και την ευρύ-
τερη περιοχή της Ευρυτανίας. Η πρώτη δόνηση με επίκεντρο 
δίπλα στο Ζαχαράκι έγινε τη Δευτέρα 11.4.16 και ήταν 3,5 R. 
Το Σάββατο 16.4.16 είχαμε 3,1 R με επίκεντρο μεταξύ Κόψης 
και Χρύσου. Την Δευτέρα 2.5.16 είχαμε 3,4 R με επίκεντρο 
πάλι δίπλα στο Ζαχαράκι. Την Τετάρτη 4.5.16 είχαμε 3,1 R με 
επίκεντρο δίπλα στο Καρπενήσι, στο χωριό Βουτύρο. Πέμπτη 
5.5.16, δόνηση 2,5 R με επίκεντρο τους Κορυσχάδες. Παρα-
σκευή 6.5.16, δόνηση 1,5 R με επίκεντρο μεταξύ Μ. Χωριού 
και Φιδάκια. Σάββατο 7.5.16, δόνηση 2,1 R με επίκεντρο κοντά 
στη Μυρίκη. Δευτέρα 9.5.16 δόνηση 3,1 R με επίκεντρο κοντά 
στο Κεφαλόβρυσο. Αυτά δημοσιεύτηκαν και ελπίζουμε να ξε-
θύμανε το κακό… 

Σεμινάρια πολλά στη Βίνιανη
Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Παλιάς Βίνιανης, 

αποτελεί πλέον έναν «ζωντανό» χώρο, όπου συχνά 
πυκνά φιλοξενεί επιμορφωτικά σεμινάρια με θέματα που 
ενδιαφέρουν τον πληθυσμό των Αγράφων. Μεταξύ των 
σεμιναρίων φέτος την άνοιξη ήταν: 

● Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 σεμινάριο σαπωνοποιΐας.
● Κυριακή 8 Μαΐου σεμινάριο κατασκευής χειροποίη-

των διακοσμητικών κεριών και κέρινων φαναριών.
● Σαββατοκύριακο 14 & 15 Μάη διήμερο σεμινάριο 

τυροκομίας
● Σάββατο 28 Μαΐου ετήσιος εορτασμός της επετείου 

ίδρυσης της ΠΕΕΑ (1944). 
● Σαββατοκύριακο 4 & 5 Ιουνίου 2016 διήμερο σεμι-

νάριο δενδροκομίας. 
Λέμε μπράβο, θυμίζοντας πως και πέρυσι έγιναν εκεί 

παρόμοια σεμινάρια, υπό την αιγίδα του δήμου Αγράφων.
Να αναφέρουμε επίσης πως το διήμερο 23 & 24 Απρι-

λίου επισκέφτηκε την Παλιά Βίνιανη ομάδα προσκόπων 
από το Μαρούσι Αττικής, που προχώρησε και στον εθε-
λοντικό καθαρισμό και σήμανση του μονοπατιού που 
οδηγεί από το χωριό στον ποταμό Μέγδοβα.

Καλά λόγια για την εφημερίδα μας 
από τους γείτονες Καροπλεσίτες

Χωριού μας προβλήματα & δημοτικά ψηφοδέλτια

Οι αγαπητοί μας γεί-
τονες Καροπλεσί-
τες, από τη σελίδας 

τους στο Φ/Β «Δόλοπες 
Καροπλεσίου Αγράφων», 
έγραψαν στις 22 Απριλίου 
2016, τα παρακάτω καλά 
λόγια για την εφημερί-
δα μας, φύλλο 134, για τα 
οποία τους ευχαριστούμε 
κι εμείς θερμά. Έγραψαν 
τα εξής: 

«Δόλοπες Καροπλεσίου 
Αγράφων (22.4.16): Ευχαρι-
στούμε τους γείτονες Νεραϊ-
διώτες για την αποστολή της 
τοπικής εφημερίδας «Τα Χρονι-
κά της Νεράϊδας Δολόπων»… 
που χρόνια τώρα αγωνίζεται 
για την αναβάθμιση της περιο-

χής μας… ευχαριστούμε για τις 
ενέργειες και την αναφορά στην 
κατασκευή – διάνοιξη του δρό-
μου σύνδεσης των χωριών μας 
(χωριά ίδιου δήμου)… επίσης 
του Παραμεγδόβιου… αλλά και 
των Γεφυριών στον Μέγδοβα… 
και στη θέση προς Κουκέϊκα – 
Καροπλέσι αλλά και στη θέση 
προς Μαυρομμάτα… και ευ-
χόμαστε καλή επιτυχία στους 
αγώνες τους… και… Καλό Πά-
σχα…». 

Με την ευκαιρία να δημοσι-
εύσουμε και κάτι που έγραψαν 
κατά την έκδοση του 133 φύλ-
λου μας, το φθινόπωρο. Έγρα-
ψαν τότε μεταξύ άλλων:

«Δόλοπες Καροπλεσίου 
Αγράφων (11.11.15): Παραλά-
βαμε σήμερα τα «Χρονικά της 

Νεράϊδας Δολόπων»… μια το-
πική εφημερίδα των γειτόνων 
μας της Σπινάσας με μεγάλη 
απήχηση στην περιοχή… πάρα 
πολλά τα θέματα που θίγει… 
πολλά από αυτά για πολλοστή 
φορά… όμως όπως πάντα… 
οι αρμόδιοι κωφεύουν… ει-
δικά τώρα βρίσκουν και την 
δικαιολογία… λόγω κρίσης… 
το γεφύρι στο Μέγδοβα για τη 
σύνδεση των χωριών μας Κα-
ροπλέσι – Νεράϊδα… έχει γίνει 
κάτι σαν το γεφύρι της Άρτας… 
για πρώτη φορά φέτος το κα-
λοκαίρι ήταν αδύνατη η οδική 
επικοινωνία των χωριών μας… 
απαιτούμε οδική πρόσβαση… 
ευχαριστούμε για την αποστο-
λή της εφημερίδας…».

Κι εμείς τους ευχαριστούμε 
για τα καλά τους λόγια. 

Τα προβλήματα του χω-
ριού μας, του οικισμού 
Νεράϊδας, της Τ. Κ. Νε-

ράϊδας, είναι τα περισσότερα 
από κάθε άλλο χωριό του κα-
λικρατικού Δήμου Καρδίτσας. 
Αυτό είναι γνωστό σε όλους. 
Ύδρευση, δρόμοι, γεφύρια, 
ιατρείο, ανεπιτήρητα και χίλια 
δυό ακόμα. Ευθύνες γι’ αυτό 
έχουμε βέβαια όλοι μας αλλά 
τις περισσότερες ευθύνες γι’ 
αυτά έχουν άπαντες οι συγ-

χωριανοί μας που ασχολού-
νται με τα κοινά και μπαίνουν 
στα ψηφοδέλτια χωρίς συναί-
σθηση της μεγάλης ευθύνης 
που επωμίζονται. Όταν μπαί-
νω σε δημοτικό ψηφοδέλτιο 
(βγώ δεν βγώ) οι ευθύνες μου 
δεν τελειώνουν το βράδυ της 
Κυριακής που βγαίνουν τα 
αποτελέσματα αλλά τελειώ-
νουν μετά από 5 χρόνια που 
θα ξαναγίνουν εκλογές. Όλος 
αυτός ο κόσμος πρέπει να 

είναι πρωτοπορία των ενερ-
γειών και των πιέσεων για 
τη λύση των προβλημάτων. 
Κάθε μέρα. Αλλιώς να μην 
μπαίνει υποψήφιος. Όποιοι 
λοιπόν σκέπτονται να μπούν 
στα ψηφοδέλτια των επό-
μενων δημοτικών εκλογών 
να δραστηριοποιηθούν από 
τώρα στη λύση των προβλη-
μάτων. Να αποδείξουν από 
τώρα το πόσο δραστήριοι εί-
ναι…!!!

Φωτογραφίες σεισμού του 1966
Η καλή εφημερίδα της Φουρνάς, «Ο Φουρνάς των Αγρά-
φων», στο τελευταίο τεύχος του 114, Μάρτιος 2016, σελ. 
8, αναδημοσίευσε από την εφημερίδα μας, τις παλιές φω-
τογραφίες με τον μεγάλο σεισμό του 1966, γράφοντας από 
κάτω τα ονόματα των φουρνιωτών που διακρίνονται σε αυ-
τές. Ευχαριστούμε την Συντακτική Επιτροπή.

Νέο Δ. Σ. στην Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων

Μετά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στις 29.5.16 στην 
Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων, συγκροτήθηκε το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσεχή τριετία, 

το οποίο έχει ως εξής: 
1) Πρόεδρος ο Φώτης Κουλαρμάνης, 
2) Α’ Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Ευαγγελοδήμος, 
3) Β’ Αντιπρόεδρος ο Απόστολος Αβράμπος, 
4) Γενικός Γραμματέας ο Γεώργιος Πάζιος, 
5) Ειδικός Γραμματέας η Θωμαΐς Οικονόμου, 
6) Ταμίας ο Σωτήριος Παναγιώτου, 
7) Έφορος ο Χρήστος Κουτρομάνος και 
8) Μέλη ο Νικόλαος Μπακογιάννης και ο Χρήστος Γιαν-

νακόπουλος. 
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν: Λάμπρος Γατής, 

Στυλιανός Κουτρής και Νικόλαος Τσιώτας, ενώ εκπρόσωπος 
για την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων ο Μιχάλης Κα-
τσομήτρος. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Εκδήλωση τιμής του  
Καραϊσκάκη στο Φάληρο 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγινε η καθιερωμένη εκ-
δήλωση τιμής στον πατριώτη μας ήρωα Γεώργιο Καραϊσκάκη 
στο σημείο που σκοτώθηκε και υπάρχει μνημείο του στο Νέο 
Φάληρο.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Απανταχού Καρ-
διτσιωτών και ο Σύλλογος Μαυρομματίου Καρδίτσας, την 
Κυριακή 17 Απριλίου 2016 το μεσημέρι, με ιδιαίτερη λαμπρό-
τητα και τη δέουσα επισημότητα, υπό τη χοροστασία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείμ και 
με την παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών. Έγιναν 
καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες κι άλλες εκδηλώσεις παρουσία 
πλήθους κόσμου.

Νέο Δ. Σ. στην Ο.Ε.Σ 
Κρίση ξέσπασε στην Ο.Ε.Σ. (Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλ-

λόγων) το φθινόπωρο, με την παραίτηση των περισσοτέρων 
μελών του Δ. Σ., η θητεία του οποίου έληγε στις 16.3.16. Προ-
γραμματίστηκε έκτακτο Συνέδριο, για απολογισμό & αρχαιρε-
σίες, στις 29.11.15, χωρίς όμως απαρτία, και έτσι το εποπτικό 
όρισε προσωρινή διοίκηση (με πρόεδρο τον Ηλία Ντζιώρα), 
που διοργάνωσε με επιτυχία τις εκλογές την Κυριακή 31.1.16. 
Έτσι, σ’ αυτές τις εκλογές, πρώτος σε σταυρούς ήρθε ο πολι-
τευτής της Ν. Δ. στο νομό Ευρυτανίας Χρήστος Αρβανίτης με 
40 σταυρούς, δεύτερη η αγαπητή μας πρόεδρος του Συλλόγου 
Μαυρομμάτας και πρώην Γεν. Γραμματέας της ΟΕΣ Νίκη Ρέκκα 
με 36 σταυρούς, τέταρτη η εκ Βράχας πρώην πρόεδρος της 
ΟΕΣ Αγγελική Σκοτίδα με 33 σταυρούς κ.ά. 

Το νέο 15μελές Δ. Σ. της Ο.Ε.Σ. έχει ως εξής: 
1) Πρόεδρος .....................................................................  Αρβανίτης Χρήστος   (40 σταυρούς)
2) Α’ Αντιπρόεδρος .................................................  Τζανάκου – Ρέκκα Νίκη   (36 σταυρούς)
3) Β’ Αντιπρόεδρος .................................................  Μουρτζιάπης Γεώργιος   (34 σταυρούς)
4) Γεν. Γραμματέας .............................................................. Σκοτίδα Αγγελική  (33 σταυρούς)
5) Αναπληρωτ. Γεν. Γραμματέας .............................  Παπαϊωάννου Μαρία   (30 σταυρούς)
6) Οργανωτικός Γραμματέας .........................................  Κατσιάδας Θωμάς   (33 σταυρούς)
7) Ταμίας ........................................................................... Σταθοπούλου Ελένη .28 σταυρούς)
8) Βοηθός Ταμία .................................................................. Μπάμης Γεώργιος   (25 σταυρούς)
9) Έφορος Δημοσίων Σχέσεων ...................................  Κόπανος Στέφανος   (23 σταυρούς)
10) Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων........ Δημητράντζου Βασιλική (31 σταυρούς)
11) Μέλος ........................................................................ Τσιαμάκης Βασίλειος  (32 σταυρούς)
12) Μέλος .................................................................... Παπασπύρου Δήμητρα .29 σταυρούς)
13) Μέλος ...............................................................  Παπαδόπουλος Λάμπρος .26 σταυρούς)
14) Μέλος .....................................................................  Κονιαβίτης Δημήτριος  (25 σταυρούς)
15) Μέλος ....................................................................  Παπαδοπούλου Μαρία  (24 σταυρούς)
Αναπληρωματικά μέλη……….8 …………… (έλαβαν σταυρούς από 22 έως και 8).

Για το εποπτικό συμβούλιο της ομοσπονδίας εκλέχτη-
καν: Χρήστος Κουτρομάνος (53 σταυρούς), Πόπη Ράντζου (42 
σταυρούς), Αγγελική Καλογεράκη (41 σταυρούς), Γεώργιος Πα-
παντζήμας (36 σταυρούς) και Σωτήριος Χούπας (34 σταυρούς). 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.
Σημείωση: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε στο προηγούμενο 

φύλλο και το δημοσιεύουμε τώρα.

Σχεδιάζεται 
κάτι στο  

ποτάμι μας;
Κάποιοι άγνωστοι επι-

σκέφτηκαν το χωριό μας, 
την Κυριακή 27 Μαρτίου 
2016, και κατέβηκαν (υπό 
ψιλόβροχο) μέχρι το «Δια-
σελάκι», για να δούν, και να 
κάνουν κάποιες μετρήσεις, 
λέει, το ποτάμι μας. Η τοπι-
κή κοινωνία θέλει να ενη-
μερωθεί για τον λόγο της 
επίσκεψής τους. Σχεδιάζουν 
να φτιάξουν κάτι εκεί; Αν 
ναί τί; Μήπως κι άλλο Υ/Η; 
Οι εκλεγμένοι μας να ενη-
μερώσουν τον κόσμο μέσω 
της εφημερίδας μας για την 
επίσκεψη αυτή. 

Νεράϊδα 5.4.16

Ο Δασικός  
Συνεταιρισμός  

Νεράϊδας υλοτόμησε  
καυσόξυλα

Ο Δασικός Συνεταιρισμός 
Νεράϊδας φέτος τον Απρί-
λιο υλοτόμησε τμήματα 
δρυός, όπου όρισε το Δα-
σαρχείο Καρδίτσας, στο 
δάσος της περιοχής του 
χωριού μας «Λιαπέϊκα», 
«Θωμέϊκα», «Μπουκοβίτσα» 
μέχρι σύνορα με Κλειτσό. 
Στην περιοχή αυτή κόπη-
καν άριστης ποιότητας 
καυσόξυλα από βελανιδιές. 
Έλατα φέτος δεν δόθηκαν 
προς υλοτόμηση. 
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Eφυγε από κοντά μας, 
ένας ακόμα, μόνιμος 
κάτοικος της Νεράϊδας, 

ο αγαπητός χωριανός μας Τά-
σιος Δήμος, κάνοντας το χωριό 
μας φτωχότερο. 

Πατέρας του ο Ηλίας Δή-
μος «Δημολίας» και μητέρα του 
η Αγορή Σουλούκου από τον 
Κλειτσό, που είχαν 4 παιδιά, 
τον (αείμνηστο) Χριστόδουλο, 
την (αείμνηστη) Μαργαρίτα, 
τον Τάσιο (Αναστάσιο) και την 
Αθηνούλα (Μαλάμη) που είναι 
η μόνη πλέον εν ζωή. Να πούμε 
εδώ πως η Αγορή ήταν η δεύτερη 
σύζυγος του Δημολία καθώς η 
πρώτη σύζυγός του ήταν η Λενιώ 
(κόρη του Χρήστου Κατσούλη 
«Κατσλοχρήστου», αδελφή της 
παπαδιάς), που δυστυχώς πέθα-
νε στην γέννα μαζί με το παιδί. 
Να ξέρουν οι νεότεροι επίσης 
πως ο «Δημολίας» είχε γεννηθεί 
στο Μεγαλάκκο και ο πατέρας 
του Κώστας (ή ο πεθερός του) 
του αγόρασε το παλιό ιστορικό 
αυτό σπίτι από κάποιον Ζαχα-
ρή, όπου έκανε οικογένεια. Ίσως 
και ο ίδιος μόλις γύρισε από την 
Αμερική όπου πήγε το 1910 και 
γύρισε το 1912. Πάντως το πα-
λιό αυτό σπίτι χτίστηκε το 1825 
όπως γράφει μια πέτρα. Ο παπ-
πούς Κώστας Δήμος (αδελφός 
του «Κουφινά») είχε 3 κορίτσια 
και 2 αγόρια, τον Δημήτρη (που 

είχε 12 παιδιά) και τον Ηλία. Πα-
τέρας του Κώστα και του Γιώρ-
γου «Κουφινά» ήταν ο Γιάννης 
Δήμος «Δημογιάννης», αλλά 
αυτά θα γραφούν στα ιστορικά. 

Ο Τάσιος με τη σύζυγό του 
Χρυσούλα (κόρη 
του Αλέξανδρου 
Λιάπη), απέκτη-
σαν 4 παιδιά, τον 
Ηλία, την Αγορή, 
την Αλέκα και τον 
Δημήτρη από τα 
οποία ευτύχησε 
να δεί πολλά και 
καλά εγγόνια. 

Τι να πρω-
τοπούμε για τον 
αγαπητό μας Τά-
σιο… Δεν έλειπε 
ποτέ από το χωριό, το τζάκι του 
κάπνιζε όλο το χειμώνα και το 
παράθυρό του φώτιζε. Έδινε ζωή 
σε όλο τον επάνω μαχαλά, κατέ-
βαινε στα μαγαζιά, πήγαινε στην 
εκκλησία όπου βοηθούσε πάντα, 
ήταν πανταχού παρών. Κενό δυ-
σαναπλήρωτο αφήνει στο χωριό 
μας φεύγοντας, όπως και κάθε 
μόνιμος κάτοικος που φεύγει 
πλέον. 

Καλός άνθρωπος, εργατικός, 
φιλότιμος, κοινωνικός, πάντα το 
πρόσωπό του χαμογελαστό, μας 
διηγούνταν ιστορίες απ’ τα πα-
λιά, παραδοσιακός άνθρωπος απ’ 
τον παλιό κόσμο, η παρουσία του 

ήταν ευχάριστη παντού. Μας αγα-
πούσε όλους και τον αγαπούσαμε.

Ασχολούνταν (μέχρι να βγεί 
στη σύνταξη) όπως όλοι οι χω-
ριανοί μας, καλλιεργώντας τα 
χωράφια του και διατηρώντας 

λίγα οικόσιτα ζώα, 
λίγες γίδες και δυο 
– τρείς αγελάδες, 
οι τελευταίες που 
είχε χωριανός μας. 

Ήταν απ’ τους 
τελευταίους χω-
ριανούς μας που 
χρησιμοποιούσε 
μέχρι πρόσφατα, 
για το όργωμα 
των χωραφιών, το 
«ησιόδειο» άρο-
τρο, το γνωστό 

μας ξυλάλετρο, με ζυγό που το 
έσερναν δυο αγελάδες. Το ανα-
φέρουμε γιατί όλοι οι άλλοι χω-
ριανοί μας το εγκατέλειψαν από 
τη δεκαετία του 1960 αντικαθι-
στώντας το με το σιδεράλετρο, 
ενώ ο μπαρμπα-Τάσιος το κρά-
τησε μέχρι τέλος. 

Ελαφρύ το χώμα του αγα-
πημένου σου χωριού μας, της 
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, 
μεγάλωσες, έζησες, εργάστηκες 
καλλιεργώντας τη γή του, αγα-
πούσες, και τώρα αναπαύεσαι.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπη-
τέ μας Τάσιο.

Οι χωριανοί σου 

Τάσιος Η. Δήμος Πέτρος Ανδ. Κατσούλης

Eφυγε από κοντά μας, ξαφνικά και ανεπάντεχα, πρίν 
το Πάσχα, σε ηλικία μόλις 63 ετών, ο αγαπητός χω-
ριανός μας Πέτρος Κατσού-

λης. 
Πατέρας του ο Αντρέας Κατσού-

λης και μητέρα του η Αικατερίνη 
(κόρη του Νίκου Καραβάνα από τα 
Σαραντάπορα), που είχαν δύο παιδιά, 
τον Σεραφείμ και τον Πέτρο.

Παππούς του ο Σεραφείμ Κα-
τσούλης, (είχε παιδιά, την Λενιώ, τον 
Ηλία, τον Λάμπρο και τον Αντρέα), 
που ήταν μεγαλοκτηνοτρόφος του 
χωριού μας, μετακινούμενος, το χειμώνα πήγαινε στα χειμα-
διά και το καλοκαίρι έρχονταν στις πλαγιές της Μάρτσας, στο 
«Κρουσταλάκι» όπου είχαν τις στάνες «στρούγκες» τους. Αυτά 
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 οπότε σταμάτησαν να 
έρχονται και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Περιβόλι Δομοκού. 
Στο χωριό μας είχαν σπίτι στο επάνω μέρος, αριστερά της Με-
γάλης Βρύσης, εκεί που έχει σήμερα ο Νίκος Δ. Καραμέτος, 
που το αγόρασε στα μέσα της δεκαετίας του ’60, όταν οι «Σε-
ραφ’μαίοι» σταμάτησαν να έρχονται και το πούλησαν. 

Ο (παππούς) Σεραφείμ είχε αδελφό τον Κώστα (παππού 
του γιατρού Νίκου κ. ά.), και πατέρα τον Αντρέα Κατσούλη, 
τον θρυλικό «Κατσλαντρέα», που ήταν ένα από τα 6 αγόρια 
του θρυλικού «Γιωργάκη» Κατσούλη, που ήταν παλικάρι του 
Καραϊσκάκη. Από κάθε αγόρι του «Γιωργάκη» δημιουργήθη-
κε και ένας κλάδος του μεγάλου γενεαλογικού δέντρου Κα-
τσούλης στο χωριό μας.

Ο Πέτρος με την σύζυγό του Δήμητρα απέκτησε δύο κόρες, 
την Αντριάνα και την Αικατερίνη, από την οποία ευτύχησε να 
δεί και την εγγονή του Χριστίνα που την υπεραγαπούσε. Ζού-
σε στην Αθήνα όπου εργάστηκε σκληρά στις οικοδομές. Ήταν 
ορφανός από την ηλικία των 7 ετών, όταν τότε έχασαν νωρίς 
τον πατέρα τους Αντρέα. Καλός άνθρωπος, εργατικός, φιλότι-
μος, καλός οικογενειάρχης, θα τον θυμόμαστε πάντα. 

Κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς. Θα λείψει πολύ στην οικογέ-
νειά του, στους συγγενείς του, και σε όλους όσους τον ξέραμε. 

Ελαφρύ να είναι το χώμα του (δεύτερου) χωριού σου του 
Περιβολίου Δομοκού όπου αναπαύεσαι. 

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ μας Πέτρο.
Οι χωριανοί σου 

Eφυγε ο Νίκος ξαφ-
νικά από κοντά μας. 
Ο Νίκος ήταν παιδί 

του Φώτη Αυγέρη και της 
Σωτηρίας. Είχε και δύο 
αδερφές, τη Μόρφω και την 
Ελένη. 
   Ο Νίκος μετά το στρατό 
άρχισε να δουλεύει σκληρά 
με τον πατέρα του βγάζο-
ντας σανίδια με το πριόνι 
και πέτρες για το χτίσιμο 
των σπιτιών του χωριού. Το 
1963 παντρεύτηκε τη Χρυ-
σούλα Κων/νου Νάπα και 
απέκτησαν τρία παιδιά, τη 
Σωτηρία, την Αγορίτσα και 
το Λάμπρο. 
    Σαν οικογένεια ζούσαν 
ήσυχα, δουλεύοντας στα 
κτήματά τους, φροντίζο-
ντας τα ζώα που είχαν και 
ο Νίκος δούλευε στον Συ-
νεταιρισμό και όπου αλλού 
έβρισκε μεροκάματο. Ήταν 
αγαπητός στον κόσμο. Τα 
παιδιά του, μεγάλωσαν, 
πήγαν στο σχολείο, πα-
ντρεύτηκαν, έκανε καλούς 
γαμπρούς. Έχει τέσσερα 
εγγόνια. Δύο από κάθε 

κόρη του. Έκανε δικό του 
καινούργιο σπίτι στο χωριό. 
    Τελευταία η υγεία του 
δεν ήταν καλή παρ’  όλη 
την φροντίδα από την οικο-
γένειά του, που ήταν πάντα 
στο πλευρό του και τους 
γιατρούς. Την 1η Μάρτη 
τελείωσε. Την επομένη έγι-
νε η κηδεία στο Σαραντά-
πορο. 
    Ελαφρύ ας είναι το χώμα 
του αγαπημένου σου χω-
ριού, όπου γεννήθηκες, 
μεγάλωσες, έζησες, αγω-
νίστηκες, πρόσφερες και 
τώρα αναπαύεσαι.
    Αιωνία σου η μνήμη.

    Γεώργιος Κ. Νάπας.     

Νίκος Φωτίου Αυγέρης

Εκοιμήθη το Σάββατο 16.4.16, σε ηλικία 
71 ετών, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής 

Ρεντίνης (δηλ. Ρεντίνας) κυρός Σεραφείμ, κατά 
κόσμον Σεραφείμ Καλογερόπουλος.
Τοποθετήθηκε από την Ιερά Σύνοδο, Βοηθός 
Επίσκοπος στη Μητρόπολή μας, Θεσσαλιώτι-
δος και Φαναριοφερσάλων, το 2009, (λόγω των 
προβλημάτων υγείας με τη φωνή του που είχε 
ο τότε Μητροπολίτης μας Κύριλλος), με τον 
τίτλο «της πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης Επισκο-
πής Ρεντίνης» (δηλ. 
Ρεντίνας), και όχι με 
τον πολύ πιο ιστορικό 
τίτλο «της πάλαι ποτέ 
διαλαμψάσης Επισκο-
πής Λιτζάς και Αγρά-
φων»… το γιατί είναι 
μια μεγάλη απορία 
μας και με την ευκαι-
ρία την καταθέτουμε.
Γεννήθηκε το 1945 
στην Καρδίτσα, ήταν 
πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών και τελειόφοιτος της Νομι-
κής Σχολής. Εργάσθηκε ως εκπαιδευτικός (Θε-
ολόγος καθηγητής) σε Γυμνάσια και Λύκεια 
του ν. Καρδίτσας αλλά και της Γερμανίας. Εκά-
ρη μοναχός στην Ι. Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων. 
Χειροτονήθηκε Διάκονος και Πρεσβύτερος από 
τον Σεβ. Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων 
κ. Σεραφείμ το 1993 και υπηρέτησε ως Ιεροκή-
ρυξ και Πνευματικός της αυτής Μητροπόλεως. 

Η εξόδιος ακολουθία του εψάλη την Δευτέρα 
18 Απριλίου 2016, στον Ι. Μητροπολιτικό Ν. 
Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Καρδίτσας, όπου 
και το σκήνωμά του είχε εκτεθεί σε λαϊκό προ-
σκύνημα για δυο ημέρες.
Από λαϊκός ακόμα, είχε αναπτύξει έντονη πνευ-
ματική δραστηριότητα σχετικά με τους νέους 
της πόλης της Καρδίτσας, κυρίως μέσα από την 
«Χριστιανική Αγωγή» και τις κατασκηνώσεις 
της «Κερασιάς», αλλά και από την θητεία του 

στα Γυμνά-
σια της πε-
ριοχής. Είχε 
το ιδιαίτερο 
χάρισμα της 
επικοινωνί-
ας και της 
προσέγγισης 
και έτσι κα-
τάφερε να 
α π ο κ τ ή σ ε ι 
μια ιδιαίτερη 
σχέση μαζί 
τους, που 

επέβη τελικά προς όφελος της τοπικής κοινω-
νίας και όχι μόνο.
Άγιος άνθρωπος, καθώς τον γνωρίσαμε όλοι 
από κοντά, όταν είχε έρθει στο πανηγύρι του 
Μοναστηριού μας, της Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτό-
κου Σπινάσας, πρίν λίγα χρόνια, στις 8 Σεπτεμ-
βρίου 2012, απ’ όπου και η φωτογραφία. Τότε 
ήταν βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλε-
ώς μας Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.
Αιωνία η μνήμη του

Εκοιμήθη ο Επίσκοπος Ρεντίνης Σεραφείμ

Εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας

Εξετάσεις χωριανών μας πραγματοποιήθηκαν, 
την Τρίτη 24 Μάη 2016, στο Αγροτικό Ιατρείο 
μας Νεράϊδας, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο 

Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής του Κέντρου 
Υγείας Μουζακίου, υποστηριζόμενο από γνωστή 
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Οι εξετάσεις περιε-
λάμβαναν: Καρδιογράφημα, Οξυμετρία, Μέτρηση 
αρτηριακής πίεσης, Μέτρηση σακχάρου αίματος, 

Μέτρηση χοληστερίνης, Μέτρηση τριγλυκεριδίων 
και Σπιρομέτρηση. Υπεύθυνοι του προγράμματος 
ήταν οι: Βασίλειος Γκιζλής (Γενικός Ιατρός), Ερμιόνη 
Βασιλού (Επισκέπτρια Υγείας) και Μαρία Ρήγα (Επι-
σκέπτρια Υγείας). Παρών ήταν και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης, ο οποί-
ος συνεχάρη τους Υπεύθυνους για την προσπάθεια 
τους.



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 15ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Με τη θεομηνία της 
1.2.15, έγινε ως 
γνωστόν, το μεγά-

λο βούλιαγμα στου Σάββα 
τη Βρύση και έκανε μεγάλες 
ζημιές σ’ αυτό το δρόμο. Στο 
σημαντικότατο αυτό δρόμο 
(που είναι ο πιο σύντομος 
από Νεράϊδα για Καροπλέσι), 
πρέπει οπωσδήποτε να ξανα-

γίνουν πάλι τα δυο τεχνικά 
που καταστράφηκαν με τη 
θεομηνία στον κάτω και πάνω 
δρόμο στο ρέμα Σάββα, να 
πέσει χαλίκι στο οδόστρωμα, 
έστω αμμοχάλικο από το πο-
τάμι δίπλα, ώστε να φύγουν 
τα νερά έξω από το δρόμο. 
Στην από εδώ πλευρά πρέπει 
να ξαναφτιάξουμε μόνοι μας 

με εθελοντική εργασία το 
κατεστραμμένο τεχνικό στου 
Αδάμ (πρίν της Αγορίτσας), 
όπως φτιάξαμε πρόπερσι το 
άλλο χρησιμότατο τεχνικό 
στο Διασελάκι και ο δρόμος 
εκεί δεν ξαναχάλασε. Όλος ο 
δρόμος πρέπει με κάποιο τρό-
πο να χαλικοστρωθεί και να 
φύγουν παντού έξω τα νερά.

Δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος – Κουκέϊκα – Καροπλέσι

Θωμάς Γ. Θάνος Γεφύρι Σωτήρος 

Το χρησιμότατο για πεζούς αυτό γεφύρι που το 
πήρε ο Μέγδοβας με τη θεομηνία της 1.2.15, πρέ-
πει με κάποιο τρόπο οπωσδήποτε να ξαναγίνει. 

Αν δοθούν χρήματα στο δήμο μας Καρδίτσας για τις ζη-
μιές της θεομηνίας, να διατεθεί ένα ποσό για αυτό, καθώς 
ήταν η μόνη μεγάλη ζημιά που έπαθε το χωριό μας από 
τη θεομηνία. Αλλιώς να πάρουμε πρωτοβουλία μόνοι μας 
να το ξαναφτιάξουμε με εθελοντική προσωπική εργασία. 
Να προσπαθήσουμε να βρούμε στην Καρδίτσα δυο σίδε-
ρα από ράγες τραίνου και με ένα γερανό να τα στήσουμε 
εκεί, να το πατώσουμε με σανίδια, ώστε να περνάμε, να 
υπάρχει πρόσβαση. Μπορούμε έτσι να το στήσουμε 100 
μ. παραπάνω απ’ το παλιό να αποφύγουμε τα βουλιάγματα. 
Υπάρχουν τώρα όλα τα μέσα… απόφαση χρειάζεται…

Δεν παρκάρουμε στην πλατεία! 

Επειδή ο χώρος της πλατείας του χωριού μας είναι 
μικρός παρακαλούμε πολύ τους συγχωριανούς μας 
να μην αφήνουν για πολλές ώρες το αυτοκίνητό 

τους στο χώρο αυτό. Ο χώρος της πλατείας πρέπει να εί-
ναι πάντα ελεύθερος ώστε να μπορεί να αφήσει για λίγο 
το Ι. Χ. του ένας περαστικός, να σταματήσει, να πιεί έναν 
καφέ και να δεί το χωριό μας. Αν ο ξένος δεν βρεί χώρο 
στην πλατεία να αφήσει για λίγο το αυτοκίνητό του, δεν 
θα σταματήσει, θα φύγει. Χώροι πάρκινγκ υπάρχουν πιο 
πέρα

Η εφημερίδα μας σε κρίσιμο σταυροδρόμι!
Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση της εφημερίδας μας. Το κόστος αυξάνεται 

συνεχώς ενώ τα έσοδα μειώνονται. Μεγάλο χτύπημα για εμάς (αλλά και για όλες τις εφη-
μερίδες των πολιτιστικών Συλλόγων), ήταν η αλματώδης αύξηση επί μνημονίων των ταχυ-
δρομικών τελών. Μεγάλο πλέον το κόστος ταχυδρόμησης των πολιτιστικών εντύπων. Το 
ζήτημα θα συζητηθεί εκτενώς και στην Γενική Συνέλευση της 14/8/2016 στο χωριό αλλά 
εμείς να κάνουμε μια παράκληση από εδώ για όσους δεν θα είναι παρόντες σ’ αυτή.

Αγαπητοί αναγνώστες συγχωριανοί, ιδιαίτερα απόδημοι Μεγαλακκιώτες και Σαραντα-
πορίσοι, επειδή τα ταχυδρομικά τέλη αυξήθηκαν πολύ, όποιος θέλει να συνεχίσει να λαβαί-
νει την εφημερίδα στο σπίτι του με το ταχυδρομείο, αυτό το καλοκαίρι φέτος, θα πρέπει 
να δώσει την συνδρομή του (τουλάχιστον 20 ευρώ), διαφορετικά δεν θα μπορούμε εκ των 
πραγμάτων να του στείλουμε εφημερίδα. Να μην εφησυχάζει κανείς πως θα την διαβάζει 
στο internet μέσα από την ιστοσελίδα μας, γιατί εάν δεν συγκεντρωθούν τα απαραίτητα 
χρήματα για την έκδοσή της, θα αναγκαστούμε να καθυστερούμε και την ανάρτησή της 
εκεί. Η ανάρτησή της στην ιστοσελίδα μας θα γίνεται μήνες μετά την ταχυδρόμησή της. Εί-
κοσι ευρώ για τον καθένα μας είναι ελάχιστο ποσό, για την εφημερίδα μας όμως είναι ση-
μαντικότατο γιατί με αυτό θα συνεχιστεί η έκδοσή της.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κρεοπωλείο 
Διάκου 12 Καρδίτσα  Τηλ. 2441 0 25027

* Ο Χρήστος είναι γιός του Δημήτρη Καραμέτου και εγγονός των αείμνηστων Αντιγόνης και 
Χρήστου Καραμέτου, και πρόσφατα άνοιξε καλό κρεοπωλείο στην πόλη της Καρδίτσας.

Αθανάσιος Γ. Μπελίτσας
Γραφείο Τελετών & αποτεφρώσεις 

Αναλαμβάνουμε 
Τελετές - Μνημόσυνα – Στολισμούς καθώς και την μεταφορά σορών σε 

όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, με σεβασμό, συνέπεια και οικονομία.

Μεγ. Αλεξάνδρου 17, Άνω Λιόσια, Ζωφριά
Τηλ. 210 2384353  Κιν. 6977 698961

* Ο Θανάσης είναι γαμπρός Γεωργίου Κων. Λιάπη

ΚΛΈΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΎΛΗΣ 
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος

Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Λητώ – Ιασώ – Μητέρα – Γαία

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

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. 

Ευάγγελος Β. Κουτής 
Ειδικός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος 

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. 

Μια φωτογραφία… χίλιες λέξεις… 

Το θυμόμαστε όλοι (όσοι πήγαμε στο Γυμνάσιο Φουρνάς) αυτό το 
θρυλικό άσπρο «ούνιμουκ», όπως το λέγαμε, (Unimog  της Mercedes)… 
του Δασαρχείου Φουρνάς…??? που τη δεκαετία του ’70 «αλώνιζε» 
τους δασικούς δρόμους της περιοχής μας… από το Ζαχαράκι και 

το Τσερμιτζέλι μέχρι τη Βουλγάρα και τη Μάρτσα…??? Αν το θυμόμαστε θα 
θυμόμαστε φυσικά και τον οδηγό του… τον εκ Φουρνάς Γιώργο Μαντζίκη… ο 
οποίος όπως διαβάσαμε στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας «Ο Φουρνάς των 
Αγράφων», πέθανε δυστυχώς σε ηλικία 80 ετών, και η κηδεία του έγινε στις 
22.1.2016 στη Φουρνά. Πολύ καλός οδηγός του Δασαρχείου αλλά και καλός 
τεχνίτης, καθώς στο ισόγειο του μεγάλου σπιτιού του, όπως κατεβαίναμε από το 
«Κολωνάκι» προς το «Σκυλομαχαλά», στα δεξιά μας, είχε τότε καλό ξυλουργικό 
εργαστήριο όπου τα απογεύματα έφτιαχνε κουφώματα, έπιπλα κ.λ.π. Με τη 
σύζυγό του Κρυστάλω είχαν 2 παιδιά, την Λουκία και τον Κώστα που ήμασταν 
συμμαθητές στο Γυμνάσιο. Πάντα όταν μας έβρισκε στο δρόμο σταμάταγε να 
μας πάρει… θυμόμαστε μια φορά (απ’ τις πολλές) που πηγαίναμε για Φουρνά 
και είχε πολύ χιόνι, μόλις φτάσαμε στην Τριφύλλα, αυτός ερχότανε (με αυτό το 
αυτοκίνητο της φωτογραφίας) από τη Μολόχα, σταματώντας μας είπε «ανεβείτε 
όλοι επάνω»… και πήγαμε ξεκούραστα στη Φουρνά… γλυτώνοντας 4 ώρες 
ποδαρόδρομο μέσ’ το χιόνι… Κοινωνικός άνθρωπος, συνέχεια στα καφενεία, 
μέσα σε όλες τις παρέες, θα τον θυμόμαστε πάντα… Αιωνία η μνήμη του.      

Eφυγε από κοντά μας το 
Πάσχα, ξαφνικά και 
αναπάντεχα, ένας πολύ 

νέος και αγαπητός χωριανός 
μας, βυθίζοντας όλους μας στη 
θλίψη. Ο Θωμάς Θά-
νος μόλις 50 ετών. 

Ενώ ήταν καλά τη 
μέρα του Πάσχα, και 
το βράδυ ήταν μέχρι 
αργά στο μαγαζί, δυ-
στυχώς τα ξημερώμα-
τα, βρέθηκε από τη μη-
τέρα του αναίσθητος 
στο μπάνιο του σπιτιού 
τους. Η κηδεία έγινε τη 
Δευτέρα του Αγ. Γεωρ-
γίου το απόγευμα, στο 
κοιμητήριο Σαρανταπόρου, μέσα 
σε σπαρακτική ατμόσφαιρα. 

Πατέρας του ο μακαρίτης 
Γιώργος Θάνος και μητέρα του 
η Βάσω, που για τρίτη φορά ήπιε 
το πικρό ποτήρι, που σε καμιά 
μάνα να μην τύχει, αφού έχει χά-
σει και άλλον γιο της, τον Απο-
στόλη. Από τα τέσσερα παιδιά 
της έμεινε ο Κώστας, που μένει 
στην Καρδίτσα, και η Σοφία, που 
μένει στην Πρέβεζα.

Ο Θωμάς, μετά το Γυμνάσιο 
στη Φουρνά και την θητεία του 
στο Στρατό, πήγε στην Αθήνα, 
όπου εργαζόμενος σε οικοδο-
μικές εργασίες, δημιούργησε 

ο ι κο γ έ ν ε ι α , 
αποκτώντας 
με τη σύζυγό 
του Αγλαΐα 
Μαστρογεωρ-
γίου, τρία παι-
διά: τον Γιώρ-
γο, τον Γιάννη 
και την Χρι-
στίνα. Μάλι-
στα ο μεγάλος 
γιος του είναι 
παντρεμένος 

κι έτσι απέκτησε και εγγονάκι. 
Μόλις ξέσπασε η οικονομική 

κρίση, και μετά από το διαζύγιο 
με τη σύζυγό του, τον περισσό-
τερο καιρό ήταν στο χωριό μας, 
ασχολούμενος με διάφορες δου-
λειές, όπως κτηνοτροφία, γεωρ-
γία αλλά και υλοτομία στα δάση. 
Πριν λίγες μέρες έκοβαν με το 
Συνεταιρισμό καυσόξυλα από 
βελανιδιές. 

Καλός άνθρωπος, εργατικός, 

φιλότιμος, κοινωνικός, ωραίος 
στις παρέες στα μαγαζιά, φίλος 
όλων μας. Το ενδιαφέρον του για 
τα «κοινά» τον οδήγησε παλιότε-
ρα, όταν ζούσε στην Αθήνα, στο 
Δ.Σ. του Συλλόγου Αποδήμων 
Σαρανταπόρου. Όμως και τώρα 
δεν έπαψε να ενδιαφέρεται και 
να προσπαθεί για την καλυτέρευ-
ση του χωριού. Υπήρξε από τους 
πρωτεργάτες για το νερό της άρ-
δευσης και μπροστάρης σε πολ-
λές συλλογικές προσπάθειες και 
συζητήσεις στο χωριό. Θα τον 
θυμόμαστε πάντα.

Κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς. 
Θα λείψει πολύ στην οικογένειά 
του, στους συγγενείς του, αλλά 
ακόμα περισσότερο, σε εμάς που 
ήταν φίλος μας, που κάναμε πα-
ρέα, που έδινε ζωντάνια στο χω-
ριό μας. 

Ελαφρύ το χώμα του αγαπη-
μένου σου χωριού μας, του Σα-
ρανταπόρου, όπου γεννήθηκες, 
μεγάλωσες, αγαπούσες και τώρα 
αναπαύεσαι.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ 
μας Θωμά.

Οι χωριανοί σου 

Κτηνοτροφικά & Τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ 

Τηλ. 697 3501191 

 ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΗΛΊΑΣ ΤΟΥ ΓΈΩΡΓΊΟΥ
Έπιμελητής Α’ της 1ης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου

ΒΛΟΥΧΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ ΦΊΛΊΩ (ΣΥΖ. ΓΈΩΡΓΊΟΥ)
Έιδικός Καρδιολόγος

Διεύθυνση Ίατρείου της Γκλαβάνη 89 – Βόλος
Τηλ. 2421 0 31511



Καλοκαίρι 2016 στη Νεράϊδα 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

IΟΥΛΙΟΣ 
● Τετάρτη 20/7: Πανηγύρι στον ΑηΛιά. 
● Δευτέρα 25/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης στην Τριφύλλα.
 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
● Σάββατο 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο βράδια). 
● Τρίτη 9/8: Μουσική βραδιά στην πλατεία με χωριανούς 
μας οργανοπαίχτες. 
● Αύγουστος: Θεατρική παράσταση στην πλατεία από 
Νομαρχία ή Δήμο (*). 
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στη Νεράϊδα (*). 
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στα Σαραντάπορα (*). 
● Αύγουστος: Εκδρομή του Συλλόγου μας Νεράϊδας (*). 
● Παρασκευή 12/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου το 
βράδυ στην πλατεία Σαρανταπόρου.
● Παρασκευή 12/8: Αγώνες δρόμου παιδιών στη Νεράϊδα 
(8 μ.μ.). 
● Σάββατο 13/8: Χορός του Συλλόγου το βράδυ στην πλα-
τεία Νεράϊδας 
● Κυριακή 14/8: Γενική Συνέλευση και εκλογές Συλλόγου 
το απόγευμα στην πλατεία Νεράϊδας. 
● Πέμπτη 18/8: Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσε-
λο. 
● Κυριακή 21/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου το 
μεσημέρι στους Αγ. Αποστόλους. 
● Τετάρτη 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην 
Κρανιά. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
● Πέμπτη 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι Νεράϊδας. 
Ακόμα: 
● Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ. 
● Πεζοπορίες – σήμανση – καθαρισμός μονοπατιών, επι-
σκευή γεφυριών. 
(*) Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί απ’ το μεγάφωνο.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα αίματος του Συνδέσμου. 
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος Κωνσταντίνος» 

Υπενθυμίζουμε 
για το καλοκαίρι
● Το ποτάμι μας, ο Μέ-
γδοβας: πρέπει όλοι μας 
να το προστατέψουμε από 
το παράνομο και κατα-
στροφικό ψάρεμα και από 
τη ρύπανση. Άν δούμε 
λαθραλιείς τηλεφωνούμε 
αμέσως στο 100 (αστυνο-
μία). 
● Πνευματικό Κέντρο: 
πρέπει να το προσέχου-
με και να φροντίζουμε το 
χώρο τόσο εξωτερικά όσο 
και εσωτερικά. 
● Αγροτικό Ιατρείο Νε-
ράϊδας: πρέπει να το 
προσέχουμε και να φρο-
ντίζουμε το κτήριο τόσο 
εξωτερικά όσο και εσω-
τερικά.
● Καθαριότητα: να μην 
πετάμε σκουπίδια στα ρέ-
ματα και τους δρόμους, 
να διατηρούμε καθαρές 
τις παραδοσιακές βρύσες 
του χωριού μας και τους 
δημόσιους χώρους. 
● Απορριματοφόρο Δή-
μου: αίτημα όλων μας 
είναι, από 1 μέχρι 20 Αυ-
γούστου που είναι όλος ο 
κόσμος στο χωριό, να έρ-
χεται πιο συχνά, 3 φορές 
την εβδομάδα. 
● Δρόμοι: να ενδιαφερ-
θούμε ώστε να καθαρι-
στούν όλοι καλά με γκρέ-
ϊντερ και να στρωθούν με 
ψιλό χαλίκι – σάρα. 
● Συμμετοχή απ’ όλους 
μας στη Γενική Συνέλευ-
ση και στις άλλες εκδηλώ-
σεις του Συλλόγου μας. 
● Του Σωτήρως: να πάμε 
όλοι απέναντι, ώστε να 
μείνει ζωντανό αυτό το 
πανηγύρι εκεί στην ωραία 
τοποθεσία του. Ο Σύλλο-
γος (σε συνεργασία με την 
Εκκλησία), θα προσφέ-
ρουν και φέτος φαγητό 
στους προσκυνητές, κα-
ταβάλλει δε προσπάθειες 
να πάνε εκεί και όργανα. 
● Πυρασφάλεια Δασών: 
να προσέχουμε πολύ όλοι 
μας στις καθημερινές μας 
δραστηριότητας και ερ-
γασίες στα χωράφια, να 
μην ανάβουμε ποτέ φωτιά 
εκτός χωριού και αν δού-
με κάπου φωτιά, αμέσως 
τηλεφωνούμε στο 199 
(Πυροσβεστική). 
● Εκκλησίες και άλλα 
δημόσια κτήρια: προσέ-
χουμε πάντα να μην υπο-
στούν διάρρηξη από διά-
φορα κακοποιά στοιχεία. 
Φροντίζοντας για όλα 
αυτά θα περάσουμε πιο 
όμορφα το καλοκαίρι στο 
ωραίο χωριό μας. 

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

Παράπονα κάνουν πολλοί συνδρομητές μας που ενώ πλήρω-
σαν τη συνδρομή τους δεν λαβαίνουν εφημερίδα. Πρόβλημα 
υπάρχει σε πολλές περιοχές της Αθήνας (Βύρωνα, Παγκράτι, 

Κηφισιά, Κορωπί κ.λ.π.) αλλά και σε άλλες πόλεις (Θεσ/νίκη, Λάρισα, 
Σέρρες κ.λ.π.). Προφανώς αυτό οφείλεται στη διάλυση των δημοσί-
ων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επί μνημονίων. Ενημερώνουμε πως 
εμείς στέλνουμε κανονικά εφημερίδα σε όλους όσους έχουν πληρώσει. 
Από τα ΕΛΤΑ, Καισαριανής πλέον, ταχυδρομούνται κανονικά όλες οι 
εφημερίδες των συνδρομητών και με δυσβάσταχτα ταχυδρομικά τέλη 
Χρυσοπληρώνουμε την κάθε εφημερίδα και απαιτούμε αυτή να πηγαί-
νει στον παραλήπτη της. Όταν δεν λαβαίνετε την εφημερίδα να κάνετε 
παράπονα στο ταχυδρομείο της περιοχής σας.

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 λογαριασμό, 
γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και διεύθυνση αν μπορείτε 
για να αποφεύγονται συνωνυμίες. 
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)

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην 

κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε, ότι 115 χρόνια μετά, το όραμα 
του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος 
αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτικός είχε κι ένα άλλο όραμα πιο 
«προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ 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 τελευταίου εναπομείναντος 
τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Όλοι ζητάμε να 
ολοκληρωθούν επιτέλους οι μελέτες και να ενταχθεί το έργο στο Σ.Ε.Σ. 
2014 - 2020 (Τομεακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου 
Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.

Σωστή διαχείριση νερών άρδευσης 
Για να μπορούμε να έχουμε όλοι μια ντομάτα στον κήπο μας, 
ποτίζοντάς την από τις γούρνες – στέρνες και για να μην ξερα-
θεί μέχρι να ξαναγυρίσει η αράδα, κάνουμε μια καλοπροαίρε-
τη θερμή παράκληση στους χωριανούς μας. Να φροντίσουμε 
όλοι, ώστε να αρκούν 2 ώρες το πολύ 3 για το πότισμα του 
κήπου μας. Μετά να φωνάζουμε αμέσως τον γείτονα να συ-
νεχίσει εκείνος το πότισμα. Έτσι η αράδα θα γυρίζει γρήγορα 
και όλοι οι κήποι μας θα είναι πράσινοι.  Θερμή καλοπροαί-
ρετη παράκληση προς όλους τους χωριανούς μας.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δη-
μοσίευση, παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αρ-
γότερο μέχρι 8 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν 
έχετε έτοιμο κείμενο, ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο 
νωρίτερα μας το δίνετε, τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δη-
μοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα για-
τί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της 
Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει αρχές φθινοπώρου. 
Ευχαριστούμε πολύ. 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έκκληση προς χωριανούς μας μουσικούς 
Την Τρίτη 9 Αυγούστου, το βράδυ, στην πλατεία Νεράϊδας, 
διοργανώνουμε και φέτος μουσική βραδιά. Καλούμε όλους 
τους ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες χωριανούς μας μουσι-
κούς να πάρουν αφιλοκερδώς μέρος στην ωραία αυτή εκδήλωση.

Διευκρίνιση… Διόρθωση… Ανακοίνωση… 

Εκ παραδρομής, στο φύλλο 132 / Σεπτέμβριος 2015 / σελ. 13, της 
εφημερίδας μας, γράψαμε πως περιμένουμε νέα ιστορικά στοι-

χεία από ένα νέο Οθωμανικό κατάστιχο του έτους 1506. Το σωστό 
είναι πως περιμένουμε στοιχεία από νέο Οθωμανικό κατάστιχο του 
έτους 1521, (και όχι του 1506), τα οποία θα δημοσιευτούν για πρώ-
τη φορά από τον εκδότη του «Θεσσαλικού Ημερολογίου» κ. Κώ-
στα Σπανό, στο 70 τόμο του, τον Σεπτέμβριο 2016. Έτσι εμείς θα 
αναδημοσιεύσουμε τα στοιχεία των χωριών της περιοχής μας στο 
φύλλο των «Χρονικών Νεράϊδας» του Δεκεμβρίου 2016. Ξανατονί-
ζουμε πως το υπό αναμονή κατάστιχο είναι του 1521 μ. Χ. Εκεί μέσα 
θα δούμε αριθμούς (πληθυσμό χωριού μας) που θα μας συνταρά-
ξουν…!!! Φιλίστωρ 

Μόνον με αγκίστρι και καλάμι  
το ψάρεμα στο Μέγδοβα! 

Απαγορεύεται αυστη-
ρώς το ψάρεμα στο 
Μέγδοβα με όλα τα 

μέσα εκτός από αγκίστρι και 
καλάμι. Το υπενθυμίζουμε και 
το τονίζουμε προς όλους μας, 
χωριανούς και μη. Όποιος 
θεαθεί να ψαρεύει με μέσα, 
εκτός των 2 προαναφερομέ-
νων, αμέσως ειδοποιούμε με 
το κινητό μας το 100. Πρέπει 

άπαντες να συνειδητοποιή-
σουν πως η ευαισθησία μας 
για το ωραίο ποτάμι μας, το 
Μέγδοβα, είναι πολύ μεγαλύ-
τερη απ’ ότι φαντάζονται κά-
ποιοι. Ήδη οι συλληφθέντες 
πρόπερσι λαθραλιείς σέρνο-
νται ακόμα στα δικαστήρια… 

Να προστατέψουμε όλοι 
το Μέγδοβα απ’ το παράνομο 
ψάρεμα και τη ρύπανση.


