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Χορός Σαρανταπόρου

Χορός Νεράϊδας

Καλοκαίρι 2016
στον τόπο μας…

Ο δρόμος Νεράϊδα –
Τριφύλλα
● Να πέσει άσφαλτος σύντομα και σε όλο
το τμήμα
● Το έργο ξεκίνησε το 2007 και έχουμε
2016…!!!

O

λος ο κόσμος των χωριών της περιοχής
απαιτεί να ασφαλτοστρωθεί τάχιστα όλο
το εναπομείναν χωρίς άσφαλτο μικρό
κομμάτι δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα… της
επαρχιακής οδού Καρδίτσα – Νεράϊδα – Κλειτσός
– Καρπενήσι... που είναι η συντομότερη αυτή τη
στιγμή διαδρομή Καρδίτσας – Καρπενησίου… η
υπομονή όλων έχει εξαντληθεί…!!! Δεν μπορεί
δρόμος που ξεκίνησε για άσφαλτο το 2007 να
έχουμε 2016 και να μην έχει γίνει ακόμα…!!! Οι
αρμόδιοι εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα να κάνουν
τα αδύνατα – δυνατά, ώστε να ολοκληρωθεί
τάχιστα το έργο... τώρα το φθινόπωρο πρίν
αρχίσουν τα χιόνια και οι παγωνιές… ο κόσμος
είναι εξοργισμένος…!!!
Περισσότερα στη σελίδα 4.

Αντάμωμα Μεγαλάκκου

πανηγύρια και άλλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις

Για τα πανηγύρια και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν
το καλοκαίρι στο χωριό μας, στην Κοινότητά μας και τα γύρω χωριά
μας, θα διαβάσετε αναλυτικά στις σελίδες 8 και 9.

Νέο Δ. Σ. Εξωραϊστικού
& Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας 2016 - 2018
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στη Γ. Σ. το
καλοκαίρι (14.8.16) στην πλατεία του χωριού
μας, εξελέγησαν για το 5μελές Δ. Σ. της
2ετίας 2016 - 2018, τα παρακάτω μέλη, που
συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος: Θάνος Βασίλειος του Γεω.
Αντιπρόεδρος: Κουσάνας Κώστας του Ηλ.
Γεν. Γραμματέας: Κουσάνας Γεώργιος του Ηλ.
Ταμίας: Θάνου – Μπατσιάκου Κατερίνα
Μέλος: Μακρή Μάρθα του Κων.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Μπέλλος Χρήστος του Αντ.
Κατσούλης Νίκος του Κων.
Θάνου Χρύσα του Ευαγγ.
Δήμος Γιάννης του Δημ.
Εξελεγκτική επιτροπή
Μητσάκης Σταύρος
Μπακόλα Μαίρη.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Π

Πρόβλημα πάλι με τα γελάδια!

ρόβλημα μεγάλο έχει πάλι το χωριό μας με τα ανεπιτήρητα
γελάδια οικογένειας γειτονικού μας χωριού της Ευρυτανίας.
Από τα τέλη Αυγούστου άρχισαν να έρχονται πάλι στο
χωριό μας, τόσο στα χωράφια μας, όσο και μέσα στο χωριό
βρωμίζοντας του δρόμους. Τάχιστα να μαζέψουν τα ζώα τους και
να τα φυλάνε. Αν δεν μπορούν μόνοι τους να πάρουν τσοπάνο.
Οι αρμόδιοι να ενεργοποιηθούν για την οριστική λύση του
προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι υποφέρουν.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Τ

Επίσκεψη του Δημάρχου Καρδίτσας
κ. Φώτη Αλεξάκου στό χωριό μας

η Νεράϊδα επισκέφθηκε ο Δήμαρχος του καλλικρατικού
δήμου μας Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος με συνεργάτες
του το Σάββατο 3.9.16, το μεσημέρι, όπου έγινε συζήτηση για
όλα τα αρμοδιότητας δήμου προβλήματα του χωριού μας.
Την ίδια μέρα επισκέφθηκε τα Σαραντάπορα και την Μολόχα.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Όποιος δεν τακτοποιήσει την συνδρομή του
μέχρι 31.10.16 δεν θα λάβει το επόμενο φύλλο της
Εφημερίδας μας

Α

πόφαση της Γ. Σ. του Συλλόγου μας είναι να κοπεί η
Εφημερίδα σε όσους δεν πληρώνουν την συνδρομή τους,
γιατί όπως τονίζουμε συνεχώς, τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα,
ιδίως τα ταχυδρομικά. Έτσι, όποιος δεν πλήρωσε ακόμα την
συνδρομή του και θέλει να λαβαίνει την εφημερίδα με το
ταχυδρομείο στο σπίτι του, πρέπει το αργότερο μέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2016 να είναι ταμιακώς εντάξει.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας
Ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι το πρώτο στάδιο των
εργασιών για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ.
Ταξιαρχών του χωριού μας. Ο χωριανός μας Γιώργος Η.
Μητσάκης με το συνεργείο του, σκέπασε την εκκλησία πολύ

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

ωραία. Να συνεχίσουμε την οικονομική βοήθειά μας ώστε να
γίνει και το ταβάνι, το δάπεδο και το τέμπλο.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

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! Παρακαλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και νέες φωτογραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

Ε. Ο. Καρδίτσας –
Αγρινίου
Γέφυρα Μέγδοβα: Τελείωσαν οι μελέτες,
να χρηματοδοτηθεί για δημοπράτηση.
Τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα: Να
βελτιωθεί με τεχνικά και χαλικόστρωση.

Ν

α μπεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης
η Γέφυρα Μέγδοβα, καθώς οι μελέτες
της έχουν ολοκληρωθεί, και άνετα μπορεί να
δημοπρατηθεί σύμφωνα με το έγγραφο της
Περιφέρειας. Όπως αναλυτικά γράψαμε στο
προηγούμενο φύλλο οι μελέτες της Γέφυρας
ολοκληρώθηκαν και τώρα οι εκλεγμένοι σε
όλα τα επίπεδα πρέπει να ενεργήσουν ώστε
να μπεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για
να δρομολογηθεί η κατασκευή της. Ο παραμεγδόβιος κόσμος (και όχι μόνο) θέλει επικοινωνία!
Περισσότερα στη σελίδα 5.

Επίσκεψη του πρώην Δημάρχου
Καρδίτσας κ. Κώστα Παπαλού
στό χωριό μας

Τ

η Νεράϊδα επισκέφθηκε ο πρώην
Δήμαρχος του καλλικρατικού δήμου μας
Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός μαζί με
τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λάμπρο Τσιούκη
την Παρασκευή 12.8.16, το απόγευμα, όπου
έγινε συζήτηση για πολλά ζητήματα του
χωριού μας και της περιοχής μας. Μετά πήγαν
στο χορό του Σαρανταπόρου. Περισσότερα
στις μέσα σελίδες.

Δρόμοι προς Μοναστήρι &
προς Νεκροταφείο Νεράϊδας

O

λοι οι κάτοικοι ρωτάνε τους αρμοδίους: Πότε θα ξεβουλώσουν τα τεχνικά στα Προσήλια του δρόμου προς
Μοναστήρι Σπινάσας; Πότε θα πέσει τσιμέντο & χαλίκι στο δρόμο για Νεκροταφείο
Νεράϊδας; Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

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

Καλό Χειμώνα
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Παλιές φωτογραφίες
Έτος 1953... Στο πανηγύρι
της Παναγίας στο μοναστήρι
μας… στην Ιερά Μονή
Γεννήσεως Θεοτόκου
Σπινάσας (Νεράϊδας)…
καθιστοί από δεξιά:
Αναστασία Καστρίτση
(Μονάντερου)… Σαββούλα
Κατσούλη (Κουσάνα)…
Αικατερίνη Λιάπη
(Ζέρβα)… Ελευθερία Κουτή
(Μητσάκη)… και η μάνα της
Αγγελική (Κούλα) Κουτή…
Όρθιοι από αριστερά:
Απόστολος Καστρίτσης…
(με στρατιωτικά ρούχα
καβάλα στο γάϊδαρο του
Βαγγέλη Μπακογιώργου…
που τον έλεγαν «Κίτσιο»)…
ο Δημήτριος Μονάντερος…
και πίσω του διακρίνεται λίγο η Αθηνά Καστρίτση… ο μικρός Γιώργος Γάκης… η Μαρία Λιάπη… ο Κώστας
Λιάπης… και ο Βαγγέλης Μπακογιώργος… (Η φωτό είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.com»
/ Φωτογραφίες / φάκελος Παλιές Φωτό / Φωτ. Αρχ. Δημήτρη Κ. Γάκη / α. α. 4 από 100).

Έτος 1948… χωριανοί μας
«καταδιωκόμενοι» στον κάμπο της
Καρδίτσας με το κοπάδι τους… εδώ πολλά
μέλη της οικογένειας Σπινάσα… την ημέρα
της βάπτισης κάποιου παιδιού τους…
όποιος γνωρίζει πρόσωπα παρακαλούμε
πολύ να μας τα πεί να τα γράψουμε… (Η
φωτό θα αναρτηθεί μαζί με άλλες σύντομα
στην ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.
com» / Φωτογραφίες… και θέλουμε τα
ονόματα για να τα γράψουμε και εκεί).

Δεκαετία του 1970... ομάδα χωριανών μας
κυνηγών... όρθιοι: πρώτος από αριστερά ο
Γιώργος Μακρής… δίπλα του ο Γιώργος
Στ. Ζήσης… δίπλα ο αείμνηστος Γιώργος
Tσιτσιμπής… και πρώτος από δεξιά ο
επίσης αείμνηστος Δημήτρης Α. Δήμος…
Καθιστοί μπροστά πρώτος από αριστερά ο
Σεραφείμ Γ. Τσιτσιμπής… δίπλα του ο Γιώργος
Η. Μητσάκης… δίπλα ο πατέρας του ο
αείμνηστος Ηλίας Γ. Μητσάκης… και πρώτος
από δεξιά ο Σπύρος Α. Μπαλτής… Μπροστά
τους έχουν τουλάχιστον 4 αγριογούρουνα
που χτύπησαν στο δάσος της Μπέσιας... (Η
φωτό είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας
«neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες /
φάκελος 16 / α. α. 69 από 100).
Έτος 1948… χωριανοί μας
«καταδιωκόμενοι» στον κάμπο
της Καρδίτσας… εδώ πολλά
μέλη της οικογένειας Σπινάσα…
η φωτογραφία βγήκε την ίδια
ημέρα με την προηγούμενη… της
βάπτισης κάποιου παιδιού τους…
είναι πιο κοντινή και βοηθάει να
αναγνωρίσουμε καθαρά πρόσωπα…
όποιος γνωρίζει πρόσωπα
παρακαλούμε πολύ να μας τα πεί
να τα γράψουμε…(Η φωτό θα
αναρτηθεί μαζί με άλλες σύντομα
στην ιστοσελίδα μας «neraidadolopwn.com» / Φωτογραφίες…
και θέλουμε τα ονόματα για να τα
γράψουμε και εκεί).
1960... ιστορικό για το χωριό μας
καλοκαίρι... Όταν ανοίγονταν ο δρόμος
από Σαραντάπορα για Νεράϊδα...
Πρώτος μπροστά καθιστός με το
θερμό στα χέρια και το τσιμπούκι ο
μακαρίτης Δημήτριος Καραβάνας...
Πρώτος από αριστερά στο βάθος ο
Κώστας Καραμέτος (της Νίτσας)...
στη μέση ο Γιώργος Μακρής...
και πρώτος από δεξιά ο θρυλικός
μπουλτοζιέρης Χαράλαμπος... που με
την ολοκαίνουρια μπουλντόζα του τότε
της Νομαρχίας Ευρυτανίας μας άνοιξε
το δρόμο ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια
που συναντούσε... και ήταν πολλά τα
εμπόδια και διάφορα...!!! (Η φωτό
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας
«neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / φάκελος Παλιές Φωτό / Φωτ. Αρχ. Δημήτρη Κ. Γάκη α. α. 63 από 100).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ
ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ

Ο Σωτήριος Βουρλιάς από Αμερική, προσέφερε
το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 64), εις μνήμην των:
α) Αναστασίου Δήμου του Ηλία, β) Καστρίτση
Τρύφωνα, γ) Καραμέτου Κων/νου του Δημητρίου,
δ) Κατσούλη Νικολάου του Δημητρίου, ε) Βούλγαρη
Δημητρίου του Ρίζου και στ) Βούλγαρη Ηλία του
Δημητρίου (εκ Σαρανταπόρου), για την ανακαίνιση του Ι.
Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗ
ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ

Για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ.
Ταξιαρχών του χωριού μας, οι παρακάτω χωριανοί μας
προσέφεραν τα εξής ποσά, κατά αριθμό απόδειξης:
● Ο Κώστας Πλατσιούρης του Φίλιππα και ο
Δημήτριος Μακρής του Κων/νου, προσέφεραν το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 61).
● Η Γεωργία σύζυγος του αείμνηστου Θωμά Σπανού,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 62), εις
μνήμην του συζύγου της Θωμά Σπανού του Δημητρίου.
● Η Μαρία Σπανού του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 63), εις μνήμην των Γονέων της
και του αδελφού της Θωμά Σπανού του Δημητρίου.
● Ο Ευάγγελος Κουτής του Βάϊου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 66), εις μνήμην του πατέρα του
Βάϊου Κουτή.
● Η Ευθυμία Καραμέτου - Ασλάνη του Κων/νου,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 67), εις
μνήμην του πατέρα της Κωνσταντίνου Β. Καραμέτου
και του αδελφού της Ηλία Κ. Καραμέτου.
● Η Σωτηρία σύζυγος του Γεωργίου Κατσούλη του
Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 68).
● Ο Δημήτριος Καραμέτος του Νικολάου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 69), εις μνήμην της
μητέρας του Βασιλικής Καραμέτου.
● Ο Ηλίας Καραμέτος του Δημητρίου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 70), εις μνήμην των
Γονέων του Χρυσούλας και Δημητρίου Καραμέτου.
● Ο Λάμπρος Αυγέρης του Αντωνίου, προσέφερε
το ποσό των 30 ευρώ (αρ. απόδ. 71), εις μνήμην του
Τρύφωνα Καστρίτση.
● Η Περσεφόνη σύζυγος Γιώργου Ζήση
(αγροφύλακα), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 72), εις μνήμην των Γονέων της.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΠΈΤΡΟΥ ΚΑΤΣΟΎΛΗ

Ο Σεραφείμ Κατσούλης του Ανδρέα, προσέφερε
το ποσό των 120 ευρώ (αρ. απόδ. 60), εις μνήμην του
αδελφού του Πέτρου Κατσούλη του Ανδρέα, για την
ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΠΈΤΡΟΥ ΚΑΤΣΟΎΛΗ

Η οικογένεια Βασιλικής Λάμπρου Κατσούλη –
Παναγιώτη Μύταρου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 49), εις μνήμην του Πέτρου Κατσούλη, για
την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΠΈΤΡΟΥ ΚΑΤΣΟΎΛΗ

Η Κατίνα Λάμπρου Κατσούλη, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 50), εις μνήμην του Πέτρου
Κατσούλη, για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ

Το
Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο
Νεράϊδας,
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 638), για
την συνέχιση έκδοσης της Εφημερίδας μας, «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας Δολόπων», ως ελάχιστη βοήθεια για την
μεγάλη προβολή που γίνεται από τις σελίδες κάθε φύλου
της των εκκλησιαστικών θεμάτων (ιστορία, εκδηλώσεις,
πανηγύρια κ.λ.π.) του χωριού μας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Κ ο ινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Βαγγέλης και η Βιργινία Γκαβαρδίνα – Κολτσίδα, κόρη του
Δημήτρη (από τη Μολόχα) και της
Βικτώριας, (εγγονή της Βιργινίας και
του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη),
απέκτησαν κοριτσάκι (το δεύτερο
παιδί τους), την Τρίτη 29 Μαρτίου
2016, στο Βόλο, όπου και διαμένουν.
● Ο Κώστας και η Αγγελική Μπέλλου – Τσελίκα, κόρη της Ειρήνης
και του Γιάννη Μπέλλου, (εγγονή των
αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη
Μπέλλου), απέκτησαν αγοράκι (το
δεύτερο παιδί τους) την Κυριακή 8
Μαΐου 2016, στην Αθήνα, όπου και
διαμένουν.
● Ο Παναγιώτης και η Αλεξάνδρα
Βούλγαρη - Φαρμάκη, κόρη της
Ευαγγελίας και του Γιώργου Βούλγαρη (εγγονή της Αλέξως και του
αείμνηστου Ρίζου Βούλγαρη), απέκτησαν κοριτσάκι (το δεύτερο παιδί
τους), την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016,
στην Καρδίτσα, όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Περσεφόνη και ο Στέφανος
Θάνος, γιός της Μαρίας και του Αποστόλη Θάνου, βάπτισαν το αγοράκι
τους με το όνομα Αποστόλης, την
Κυριακή 10 Ιουλίου 2016, στην Αγ.
Τριάδα στο «Μαντζαράκι».
● Ο Κώστας και η Ελεάνα Καραμέτου – Σεργάκη, (κόρη της Κωσταντίας και του Ηλία Γ. Καραμέτου),
βάπτισαν το κοριτσάκι τους, με το
όνομα Έβελιν (Εβελίνα), το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 το μεσημέρι, στο
Μοναστήρι μας, στην Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας.
● Η Σπυριδούλα και ο Βασίλης
Μακρής, γιός του Δημήτρη Μακρή
και της Ευαγγελής Γάκη, που διαμένουν στο Περιβόλι Δομοκού (ο πατέρας της Ευαγγελής έκτισε και ακόμα
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σαν οικογένεια βοηθούν το εξωκλήσι
του πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά), βάπτισαν το αγοράκι τους με
το όνομα Δημήτρης, την Κυριακή 4
Σεπτεμβρίου 2016, στο εξωκλήσι του
πατρο-Κοσμά Αιτωλού της Κοινότητάς μας Νεράϊδας.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016, στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Καλλιφωνίου Καρδίτσας, ο
Βαλάντης Μητσάκης (γιός της Βάϊας και του Γεωργίου Μητσάκη) από
τη Λαμία, με την Αννέτα Κοσκινιώτη (κόρη της Αλεξάνδρας και του
Γεωργίου Κοσκινιώτη) από το Καλλιφώνι Καρδίτσας.
Ευχόμαστε να ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε η Σοφία Λιάπη, σύζυγος
του αείμνηστου Ηλία Λιάπη, το γένος
Καραβάνα, (κόρη του Σεραφείμ Καραβάνα), μητέρα του ιατρού Άγγελου
Λιάπη, του Κώστα, και της Όλγας, σε
ηλικία 96 ετών, (γενν. το 1920), την
Κυριακή 17 Ιουλίου 2016, στο Σαραντάπορο της Τ. Κ. Νεράϊδας, όπου
έγινε και η κηδεία την Δευτέρα.
● Πέθανε ο Βασίλης Καραγιώργος, σύζυγος της Γιάννας Χαλάτση,
και πατέρας της Έφης Καραγιώργου
– Κωστακάκη, σε ηλικία 63 ετών,
(γενν. 1953), την Τρίτη 2 Αυγούστου
2016, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε
την επομένη στην Ελάτεια Φθιώτιδας.
● Πέθανε ο Νίκος Ζέρβας, σύζυγος
της Αικατερίνης και πατέρας του Κώστα, σε ηλικία 85 ετών, (γεννηθείς
το 1931), την Δευτέρα 15 Αυγούστου

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ

Οι αγαπητοί χωριανοί μας, Γιώργος Κουσάνας, η
αδελφή του Ευανθία και ο Κώστας Μακρής, που είχαν
αναλάβει φέτος τα φαγητά – ποτά για την διοργάνωση
του χορού μας, προσέφεραν το ποσό των 270 ευρώ (αριθ.
απόδ. 1209), για την εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων». Τους ευχαριστούμε θερμά, και για
την ποιότητα των προσφερομένων εδεσμάτων και την
άψογη εξυπηρέτηση όλων.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας.

2016, στην Αθήνα, όπου έγινε και η
κηδεία του την επομένη.
● Πέθανε η Βασιλική Σπινάσα, (το
γένος Μαργαρίτη) σύζυγος του αείμνηστου Κώστα Σπινάσα και μητέρα της Αθανασίας και της Γεωργίας,
σε ηλικία 87 ετών, (γεννηθείσα το
1929), την Δευτέρα 29 Αυγούστου
2016, στην Καρδίτσα και η κηδεία της
έγινε την επομένη στη Νεράϊδα.
Θερμά Συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
● Η Άννα Ζαχαράκη, κόρη του
Κώστα και της Φωτεινής Καραμέτου
– Ζαχαράκη (εγγονή της Αγορής και
του Βασίλη Καραμέτου), πέρασε στη
Νομική Σχολή, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή.
● Η Περσεφόνη (Πέρσα) Ζήση,
κόρη της Μαίρης και του Ηλία Ζήση
(εγγονή της Φώνης και του Γιώργου
Ζήση «αγροφύλακα»), πέρασε στη
Νομική Σχολή, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή.
● Η Όλγα Μονάντερου, κόρη της
Αφροδίτης και του Φώτη Μονάντερου (εγγονή της Όλγας και του Πέτρου Μονάντερου), πέρασε στο Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας,
της Σχολής Επιστημών Υγείας,
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
στη Λάρισα.
● Η Κωνσταντίνα Μητσάκη, κόρη
της Βέτας και του Σταύρου Μητσάκη
(εγγονή της Μαρίας και του αείμνηστου Νίκου Στ. Μητσάκη), πέρασε
στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών,
του Πανεπιστημίου Πατρών, στην
Πάτρα.
● Ο Δημήτρης Φλώρος, γιός του
Κώστα και της Ευαγγελίας Πλατσι-

ούρη – Φλώρου (εγγονός της Ελευθερίας και του αείμνηστου Δημήτρη
Πλατσιούρη), πέρασε στο Μαθηματικό Τμήμα, της Σχολής Θετικών
Επιστημών, του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, στα Γιάννενα.
● Ο Αλέξανδρος Θώμος, γιός της
Ντίνας και του κτηνιάτρου στη Λαμία
Γεωργίου Θώμου, (εγγονός των αείμνηστων Ευαγγελίας και Νικολάου
Θώμου), πέρασε στο Χημικό τμήμα,
του Πανεπιστημίου Πατρών, στην
Πάτρα.
● Η Αγγελική Σκλιάμη, κόρη του
Μπάμπη και της Γωγώς Μητσάκη –
Σκλιάμη, (εγγονή των αείμνηστων
Φωτεινής και Δημήτρη Η. Μητσάκη),
πέρασε στο Τμήμα Τεχνολόγων
Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας
Τροφίμων & Διατροφής, των ΤΕΙ
Ηπείρου, στην Άρτα.
● Η Ελένη Κόκκινου, κόρη της Άννας και του Γιώργου Κόκκινου, (εγγονή της Ελένης και του αείμνηστου
Κώστα Κόκκινου), πέρασε στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
& Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, των ΤΕΙ Πελοποννήσου,
στην Καλαμάτα.
Θερμά συγχαρητήρια και καλές
σπουδές στα παιδιά.
Σημείωση: Ζητήσαμε από τον Σύλλογο Σαρανταπόρου να μας στείλει
τα καταγόμενα εκ Σαρανταπόρου
παιδιά που πέρασαν στις Πανελλήνιες, αλλά δεν μας έστειλε στοιχεία
τους. Άν είναι και άλλα παιδιά ενημερώστε μας να τα γράψουμε στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κοινωνικά
από 10 Σεπτεμβρίου 2016 και
μετά θα δημοσιευτούν στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας που θα κυκλοφορήσει πρίν
τα Χριστούγεννα.

ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ
Ο Βάϊος Ταξιάρχης, γιος του Δημητρίου Ταξιάρχη
και της Αποστολίας Μητσάκη, (εγγονός των αείμνηστων
Φωτεινής και Δημήτρη Μητσάκη), έλαβε τον Ιούνιο
του 2016, το πτυχίο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού
και Μηχανικού Υπολογιστών, από το Πολυτεχνείο
Κρήτης. Τώρα συνεχίζει τις σπουδές του για
μεταπτυχιακό στο Chalmers University of Technology,
στη Σουηδία.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ ΜΑΣ

Ο Νίκος Μακρής από το Μεγαλάκκο, προσέφερε το
ποσό των 100 ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού μας,
της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας
(Νεράϊδας).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ
ΤΡΎΦΩΝΑ ΚΑΣΤΡΊΤΣΗ

Ο Δημήτριος Μαργαρίτης του Κων/νου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 47), εις μνήμην του
Τρύφωνα Καστρίτση, για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ.
Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΒΆΪΟΥ ΚΟΥΤΉ
Ο Δημήτριος Μαργαρίτης του Κων/νου, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 48), εις μνήμην
του Βάϊου Κουτή, για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ.
Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Ο Γιώργος Ζήσης του Δημητρίου από το Μεγαλάκκο,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του
Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΣΟΦΊΑΣ Η. ΛΙΆΠΗ

Η οικογένεια του Ιατρού Άγγελου Λιάπη, προσέφερε
το ποσό των 300 ευρώ, εις μνήμην του μητέρας του
Σοφίας Η. Λιάπη, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγ.
Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου.
Το
Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο
Σαρανταπόρου
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΒΆΪΟΥ ΚΟΥΤΉ

Η Αποστολία Κουτή χήρα Βάϊου Κουτή, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 65), εις μνήμην του
συζύγου της Βάϊου Κουτή, για την ανακαίνιση του Ι. Ν.
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
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Οι δρόμοι της περιοχής μας ●●● Νεράϊδα – Τριφύλλα ●●● προς Μοναστήρι ●●● προς Νεκροταφείο
Νεράϊδα – Τριφύλλα: Να
πέσει εδώ και τώρα άσφαλτος
σε αυτό το τμήμα…!!! Αρχές του
2015 (10.2.15) δημοπρατήθηκε
για ασφαλτόστρωση (για δεύτερη φορά) το τμήμα με την άσπρη
γραμμή στο χάρτη, από τη θέση 1
(οικισμός Νεράϊδα) μέχρι τη θέση
4 (όρια νομών Πλατανόρεμα)…
στη συνέχεια η εταιρεία έριξε
τσιμεντένια ρείθρα και έστρωσε
χαλίκια μέχρι τη θέση 3 (διασταύρωση για ΑηΛιά Νεράϊδας)… στα

καλής ποιότητας ρείθρα από τη
διασταύρωση για ΑηΛιά μέχρι τη
ράχη Βάσιως, αλλά… δυστυχώς
για εμάς μετά πήραν τα μηχανήματα για μπετά και έφυγαν, χωρίς
να φτιάξουν μεγάλο τεχνικό κάτω
από το υδραγωγείο (στο ρέμα
μπροστά στο σπίτι του Χριστόδουλου Σπανού) και στη Φτερόλακκα (γκορτζιά Αυφαντή). Πολύ
αργότερα μάθαμε το γιατί δεν
έγιναν αυτά και θα γραφούν στο
επόμενο φύλλο γιατί εδώ δεν

Το υπό κατασκευή τμήμα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο…

μέσα Σεπτέμβρη οι μηχανικοί που
ήρθαν στο έργο και η εταιρεία είπαν πως μέχρι τα Χριστούγεννα
θα πέσει άσφαλτος μόνο μέχρι τη
θέση 2 (στροφή Κουκουτάκι στη
Φτερόλακκα)… ο κόσμος των χωριών μας απαιτεί να πέσει άσφαλτος σε όλο το τμήμα γιατί κάθε
χρόνο διπλοπληρώνεται. Τα έργα
ξεκίνησαν το 2007… έχουμε 2016
και ακόμα δεν τελείωσαν…!!!
Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, εργασίες με εντατικό
ρυθμό άρχισε αμέσως μετά το
Πάσχα, η καρδιτσιώτικη εταιρεία
«ΤΕΚ Α.Ε.» (Γριβέλλας Αθανάσιος
& Σταμογιώργος Θωμάς που πήραν την εργολαβία στην επαναδημοπράτηση της 10.2.15) στο
τμήμα από Νεράϊδα (Παπαδόβρυση) μέχρι Πλατανόρεμα (όρια

φτάνει ο χώρος.
Στη συνέχεια η ένταση των
εργασιών δυστυχώς σιγά – σιγά
άρχισε να μειώνεται καθώς μόνο
δύο φορτηγά έφερναν με αργούς
ρυθμούς χαλίκια 3Α και έριχναν
στο οδόστρωμα του τμήματος
αυτού και φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν πως δεν θα στρωθεί
με άσφαλτο όλο το τμήμα αλλά
θα μείνουν 1.500 μέτρα άφτιαχτα
από τη διασταύρωση για ΑηΛιά
μέχρι το Πλατανόρεμα.
Μετά αυτές οι φήμες έλεγαν
πως άσφαλτος θα πέσει φέτος
μόνο μέχρι τη ράχη Κουκουτάκι
στη Φτερόλακκα.
Ας τα κάνουμε πιο αναλυτικά
αυτά:
Από τα μέσα Μαΐου μέχρι
μέσα Ιουνίου έριξαν τα προανα-

Έτσι και χειρότερα θα γίνει όλος ο δρόμος αυτός εάν δεν πέσει τώρα το φθινόπωρο
άσφαλτος…

νομών). Η συμβασιοποίηση έγινε
στις 29.5.15… από πέρυσι άρχισαν εργασίες κι ακόμα άσφαλτο…!!!
Η εταιρεία στην αρχή ξεκίνησε (5.5.16) με πολύ όρεξη…
Έφτιαξε τα ωραία τοιχία (καλύπτοντας το πίσω κενό με χαλιά)
στη έξοδο του χωριού μας από
την Παπαδόβρυση συνεχόμενα
μέχρι την καστανιά της Βάσιως
(εδώ έπρεπε να συνεχιστεί το τοιχίο για 10 μέτρα ακόμα που ήταν
απαραίτητο)… Έφτιαξε καλά τοιχία κάτω από το δρόμο σε δύο
σημεία, στη Δραμπάλα πρίν τα
μπάζα όπου είχε βουλιάξει από
κάτω και στου Κακοδημάκη όπου
κι εκεί είχε γίνει βούλιαγμα… Με
ειδικό μηχάνημα έριξαν πολύ

φερόμενα τοιχία στο πάνω και
κάτω μέρος του δρόμου. Τέλη
Ιουνίου έριξαν και τοιχίο στο
πάνω μέρος του δρόμου στα
Μαργαρτέϊκα μπροστά στο σπίτι
της Ελευθερίας.
Αρχές Ιουλίου άρχισαν να ρίχνουν ρείθρα με ειδικό μηχάνημα, ξεκινώντας από διασταύρωση για ΑηΛιά προς το χωριό και
το ολοκλήρωσαν τέλη Ιουλίου,
φτάνοντας μέχρι τη ράχη Βάσιως.
Ταυτόχρονα 2 φορτηγά έφερναν
χαλίκια 3Α στο τμήμα.
Τέλος Ιουλίου η εταιρεία
σταμάτησε εντελώς τις εργασίες
μέχρι τη Δευτέρα 22 Αυγούστου
που άρχισαν πάλι 2 φορτηγά να
φέρνουν χαλίκια 3Α και να ρίχνουν στο δρόμο.

Στη συνέχεια μόνο δύο φορ- Άλλο κράτος είναι η περιφέρεια
ΔΡΌΜΟΣ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑτηγά έφερναν με αργούς ρυθ- Στερεάς και άλλο κράτος η περι- ΦΕΊΟ ΝΕΡΆΪΔΑΣ: Η καταιγίδα
που έπληξε την περιοχή μας στις
μούς χαλίκια 3Α και έριχναν στο φέρεια Θεσσαλίας…???
23.8.16, το απόγευμα, παρέσυρε
οδόστρωμα του τμήματος αυτού.
Η καταιγίδα που έπεσε στην
ΔΙΑΣΤΑΎΡΩΣΗ
ΝΕΡΆΪ- το χαλίκι που με τα «χίλια ζόρια»
περιοχή μας την παραμονή του ΔΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ: Ακόμα έπεσε πέρυσι στο δρόμο αυτό και
πατροΚοσμά Αιτωλού, την Τρί- δυστυχώς δεν έγιναν αυτά που τον επανέφερε στην προηγούτη 23.8.16 το απόγευμα, έκα- ζητάμε στο δρόμο αυτό παρά μενη αθλία κατάστασή του. Με
νε μεγάλες ζημιές σε αυτό τον τις συνεχείς υποσχέσεις. Αντί μεγάλη κινητοποίηση κατορθώυπό κατασκευή δρόμο αφού τα αυτών οι αρμόδιοι έστειλαν ένα σαμε το Σάββατο 3.9.16 που ο κ.
παραμονές
νερά δεν μπορούσαν να πάνε γκρέϊντερ
Δήμαρχος επισκέφθηκε το
μέσα στα αυλάκια και στα τεχνι- του πανηγυριού (Δευτέχωριό μας να πάει στο δρόκά αλλά έγιναν ποτάμι μέσα στο ρα 5.9.16 & Τρίτη 6.9.16)
μο αυτό και να δεί ο ίδιος
οδόστρωμα παρασέρνοντας τα
με τα μάτια του την καχαλίκια και κάνοντας μεγάλα
τάστασή του. Παραδένεροφαγώματα.
χτηκε λοιπόν πως πρέΈκτοτε η εταιρεία πεπει να βελτιωθεί και ο
πρόεδρος εκεί είπε το «…
ρίμενε κλιμάκιο μηχανικών
μπήκε σε πρόγραμμα…».
να έρθει και να εκτιμήσει τις
Σε συνάντηση με τον κ. Δήζημιές, ώστε να της δοθούν
επιπλέον χρήματα για να
μαρχο που είχε χωριανός μας
τα ξαναφτιάξει.
στα μέσα Σεπτεμβρίου του είπε
Το κλιμάκιο των μη«… φέτος θα κάνουμε τσιμεχανικών ήρθε τελικά την
ντόστρωση σε ένα κομμάτι του
Παρασκευή 9.9.16 όπου
και στο υπόλοιπο θα ρίξουμε
παρουσία του προέχαλίκι…». Όλοι περιμένουμε σύδρου της Κοινότητας
ντομα, μέσα στο φθινόπωρο, την
και των Συλλόγων είπαν
βελτίωση του δρόμου αυτού.
πως άσφαλτος θα πέσει
φέτος το
Λ. Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΌΜΟ
φθινόΝΕΡΆΪΔΑ - ΤΡΙΦΎΛΛΑ
Με πρωτοβουλία των
π ω ρ ο
Συλλόγων του χωριού μας,
μ ό ν ο
έγινε την Κυριακή 31 Ιουμέχρι τη
ράχη «Κουλίου 2016, το απόγευμα,
Λαϊκή Συνέλευση, προκουτάκι» στη Φτερόλακκα. Είπαν
επίσης πως τεχνικό μεγαλύτεκειμένου να συζητηθεί
και να αποφασιστεί αν τα
ρο κάτω από το Υδραγωυφιστάμενα
υπάρχοντα
γείο δεν φτιάχνουν γιατί
σωληνωμένα φρεάτια (τεφοβούνται
μήπως
δεν χωράνε τα νερά
χνικά) στην κορυφή του οικάτω στο τεχνικό
κισμού μας Νεράϊδας και
μπροστά στην
πάνω στον υπό ασφαλεκκλησία. Έτσι
τόστρωση δρόμο Νεσχεδιάζουν
ράϊδας – Τριφύλλας, είΌλη η διαδρομή από Καρπενήσι μέχρι Λίμνη Πλαστήρα με τα 2 τελευτα νερά να διναι επαρκή ή όχι για την
ταία και μοναδικά εναπομείναντα τμήματα που είναι ακόμα χωρίς άσφαλαπορρόφηση των ομβρίων
ασκορπίζονται
το… ιδού η τεράστια σημασία τους…
υδάτων ούτως ώστε να μην
κατά μήκος του
δρόμου. Είπαν όμως πως αν που κάλυψε με λίγο χώμα τα νε- έχουμε πλημμυρικές καταστάδούν ότι πρέπει να γίνει κάποιο ροφαγώματα χωρίς δυστυχώς σεις.
επιπλέον τεχνικό ή τοιχίο θα το να βάλει μαχαίρι στα αυλάκια
Στη διαλογική συζήτηση διφτιάξουν του χρόνου.
του. Έτσι οι βροχές των επόμε- ατυπώθηκαν παρεμφερείς απόΑν όμως αυτό είχε υποδει- νων ημερών πήραν αμέσως το ψεις και τελικώς αποφασίστηκε
χθεί από την Τοπική Κοινότητα χώμα και ο δρόμος επανήλθε ομόφωνα από την Λ. Σ. α) να
(που είναι αρμόδια για τέτοια στην προηγούμενη αθλία κατά- ανακατασκευαστεί με μεγαλύτεθέματα), από το Μάη, να γίνει σταση. Ο σημαντικότατος αυτός ρη διάμετρο σωλήνα το τεχνικό
οποιοδήποτε τεχνικό, θα το εί- δρόμος, που οδηγεί στο Μονα- κάτω από το υδραγωγείο μας και
χαν φτιάξει, πράγμα που δεν στήρι Σπινάσας, στο Καροπλέσι β) να επαναλειτουργήσει το τεχνιέγινε. Τώρα δεν είναι δυνατόν να
γίνει φέτος γιατί μηχανήματα και
εργάτες για αυτές τις εργασίες
έχουν φύγει.
Οι Σύλλογοι ενεργούσαν
συνεχώς το καλοκαίρι. Έκαναν
Λαϊκή Συνέλευση και μάζεψαν
υπογραφές για να γίνουν τα 2
τεχνικά πάνω απ’ το χωριό (περισσότερα για αυτό σε ξεχωριστό κείμενο). Επισκέφτηκαν τη
Νομαρχία (1.9.16) την οποία δεν
επισκέφτηκαν δυστυχώς νωρίτερα γιατί οι μηχανικοί είχαν πεί
το Μάη πως θα ακούν μόνο τον
πρόεδρο της Κοινότητας. Ήταν
παρόντες στις 9.9.16 και μίλησαν για όλα με τους μηχανικούς
Ο δρόμος Νεράϊδα – Μοναστήρι Σπινάσας με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο…
– εργολάβους που ανέβηκαν
στο έργο. Όλο τον Αύγουστο και και στη Λίμνη Πλαστήρα, είναι κό στη Φτερόλακκα πάνω από το
τον Σεπτέμβριο έκαναν πολλές αδιάβατος για Ι. Χ. Με ανυπομο- γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο
ενέργειες (που δεν μπορούν να νησία περιμένουμε οι αρμόδιοι κατήργησε ο προηγούμενος εργραφούν αυτή τη στιγμή) για να να ξεβουλώσουν τα 4 βουλω- γολάβος.
δοθούν τα χρήματα και να πέσει μένα από τη θεομηνία τεχνικά
Η απόφαση αυτή γνωστοποιη άσφαλτος.
στα Προσήλια, να ρίξουν χαλίκι ήθηκε στους αρμοδίους μηχανιΤο αναπάντητο ερώτημα στα νεροφαγώματα και να δια- κούς του έργου κατασκευής του
όλων μας είναι: γιατί στο δρόμο μορφώσουν πάλι το αυλάκι στην δρόμου.
Χόχλια – Βράχα έπεσε άσφαλτος κορυφή του δρόμου, ώστε να
Στη εν λόγω Λ. Σ. είχε προαυτό το καλοκαίρι και σε εμάς οδηγούνται τα όμβρια νερά στα σκληθεί και παρέστη και ο πρόδεν έπεσε…??? Πώς για εκείνο το τεχνικά. Όλος ο κόσμος αναμένει εδρος του Τοπικού Συμβουλίου
έργο βρέθηκαν χρήματα και για αυτά να γίνουν τάχιστα.
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας
αυτό εδώ δεν βρίσκονται…???
Λάμπρος Γάκης.
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Καρδίτσα – Αγρίνιο «Παραμεγδόβιος» ●●● Tελείωσαν οι μελέτες της Γέφυρας Μέγδοβα!
«Επομένως,
καθίμών μας. Με ερωτήσεις
σταται πλέον εφικτή η
στη Βουλή, παρεμβάσεις
δημοπράτηση του εν
προς τα αρμόδια υπουργεία και παντός είδους
λόγω τμήματος (Γέφυρα
ενέργειες να φροντίσουν
Μέγδοβα μετά προσβάσεών της)». Δεν είναι δικά
για την χρηματοδότηση
μας λόγια, αλλά της Περιτης γέφυρας Μέγδοβα.
φέρειας Θεσσαλίας, στο
Να μπεί και αυτή η Γέφυρα Μέγδοβα στο ίδιο
υπ. αρ. 6113/02.12.2015
πρόγραμμα που μπήκε η
έγγραφο, που αναλυτικά
γέφυρα Προδρόμου στον
δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφηκάμπο, η οποία δημοπραμερίδας μας. Αυτά σημαίτήθηκε το 2013, εγκαινιάνουν πως οι μελέτες της
στηκε στις 23.1.2016 και
γέφυρας τελείωσαν και είκόστισε 1.670.000 ευρώ.
Το ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο του δρόμου
ναι έτοιμη για να βγεί στη Καρδίτσας
Η πίεση προς τους
– Αγρινίου… το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάδημοπρασία.
βουλευτές, για να το κάτα… από κοντά…
γραμμα
χρηματοδότησης.
νουν αυτό, πρέπει να είναι
Για να δημοπρατηθεί η
Γέφυρα, ως γνωστόν, πρέπει Εδώ λοιπόν τον πρώτο λόγο μεγάλη και συνεχής, απ’ όλους
να ενταχθεί σε κάποιο πρό- έχουν οι βουλευτές των 2 νο- μας, με πρώτους τους αυτοδιοικητικούς σε όλα τα επίπεδα.
Οι Σύλλογοι Νεράϊδας (Καρδίτσας) και Μαυρομμάτας (Ευρυτανίας) πήραν απόφαση να
στείλουν όλοι μαζί συντονισμένα Υπόμνημα – Ερώτηση
προς τους αρμοδίους (με κοινοποίηση στους εκλεγμένους
όλων των επιπέδων των δύο
νομών μας) τονίζοντας την
σημαντικότητα του έργου και
ρωτώντας το τι έχουν ήδη κάΗ θέση «Ζάχενας» όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα της οποίας οι μελέτες ολοκληρώ- νει, τι κάνουν ήδη και τι σχεθηκαν… και ζητείται πρόγραμμα χρηματοδότησής της… (Η φωτό από την ιστοσελίδιάζουν να κάνουν. Αυτά θα
δα μας «neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Φάκελος 5 / αυξ. αριθ. 26 από 82).

Πρόβλημα πάλι με τα γελάδια!

Π

ρόβλημα μεγάλο έχει πάλι το χωριό μας με τα ανεπιτήρητα γελάδια οικογένειας γειτονικού μας χωριού της Ευρυτανίας. Από τα τέλη Αυγούστου άρχισαν να έρχονται
πάλι στο χωριό μας, τόσο στα χωράφια μας όσο και μέσα στο
χωριό βρωμίζοντας του δρόμους. Τάχιστα να μαζέψουν τα ζώα
τους και να τα φυλάνε. Αν δεν μπορούν μόνοι τους να πάρουν
τσοπάνο πληρώνοντάς τον από τις επιδοτήσεις που εισπράττουν. Οι αρμόδιοι να ενεργοποιηθούν για την οριστική λύση
του προβλήματος. Οι μόνιμοι κάτοικοι υποφέρουν και ξαναβάζουν τα ερωτήματα που ακόμα δεν απαντήθηκαν:
1) Το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας συζήτησε ποτέ αυτό το
θέμα στις συνεδριάσεις του…??? Τί αποφάσεις πήρε…??? Τις
αποφάσεις του αυτές τις έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας…???
2) Ο Δήμος Καρδίτσας γιατί επιτρέπει να βόσκουν καθημερινά μέσα στην δημοτική έκτασή του μεγάλος αριθμός ανεπιτήρητων βοοειδών από άλλο δήμο άλλου νομού…??? Γιατί δεν
ζητάει δικαιώματα βοσκής…??? Γιατί δεν επιβάλει πρόστιμα
στους ιδιοκτήτες τους όπως η λογική επιτάσσει…??? Δεν θέλει
έσοδα…???
3) Το Δασαρχείο Καρδίτσας γιατί επιτρέπει να βόσκουν καθημερινά μεγάλος αριθμός ανεπιτήρητων βοοειδών από άλλο
δήμο άλλου νομού, στα τμήματα των δασών του που πρόσφατα υλοτομήθηκαν και κάθε χρόνο υλοτομούνται…??? Από πότε
σταμάτησε η απαγόρευση της βοσκής στα τμήματα δασών
δρυός, ελάτης κ. ά. δέντρων που υλοτομούνται και μάλιστα μερικά αποψιλωτικά…??? Παλιότερα ένα κατσίκι να μας ξέφευγε
στο απαγορευμένο ο δασικός μας έστελνε με αυτόφωρο αμέσως στον εισαγγελέα… τα φυλάγαμε και τρέμαμε μην πάει ζώο
στο απαγορευμένο…!!! Γιατί τώρα τόση αδιαφορία που εγείρει
πολλά ερωτηματικά…???
4) Η Τοπική Κοινότητα Κλειτσού γιατί επιτρέπει να βόσκουν
καθημερινά μεγάλος αριθμός ανεπιτήρητων βοοειδών μέσα
στην καθαρά κοινοτική της έκταση της Κοκκινόβρυσης…???
Εάν δεν επέτρεπε αυτό θα λύνονταν αυτομάτως και το δικό μας
πρόβλημα καθώς από εκεί έρχονται σε εμάς…!!!
5) Ξέρετε πως τα περισσότερα απ’ αυτά είναι άρρωστα από
την ασθένεια οζώδη δερματίτιδα που την μεταδίδουν και στα
οικόσιτα αιγοπρόβατα που έχουν οι ηλικιωμένοι κάτοικοι να
τρώνε ένα κόμπο γάλα…??? Από το Καροπλέσι μας είπαν πως
στην ευρύτερη περιοχή έχουν ψοφήσει πολλά γελάδια από την
αρρώστια αυτή και ακόμα περισσότερα αιγοπρόβατα που κόλλησαν απ’ τα άρρωστα γελάδια την αρρώστια.
Οι γελαδάρηδες να μαζέψουν αμέσως τα γελάδια τους γιατί αλλιώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί που δεν φαντάζονται. Μαζέψτε τα
αμέσως με το καλό…!!!

γραφούν στο επόμενο φύλλο
της εφημερίδας μας.
Η σημαντικότατη αυτή
γέφυρα θα αποκαταστήσει
την επικοινωνία του παραμεγδόβιου 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) ανατινάχτηκε το Μέγα Γεφύρι. Με
το που θα γίνει η Γέφυρα
Μέγδοβα,
αναγκαστικά
θα βελτιωθεί
και το οδικό
τμήμα
Νεράϊδα
– Μαυρομμάτα, που
είναι το
ένα και
μοναΌλη η διαδρομή από Καρδίτσα προς Αγρίνιο… μέχρι την Γέφυρα
Επισκοπής της Λίμνης Κρεμαστών… και πόσο μικρό είναι το ένα
δικό ενανα γίνει για την
πομείναν και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο που φωνάζουμε
ολοκλήρωσή της…
τμήμα του
Παραμεγδόβιου, και θα υπάρ- έρθει σήμερα ένας άνθρωπος
χει πλέον οδική επικοινωνία από την Πάτρα στην Καρδίτσα
καθημερινή στον οδικό άξονα κύριοι;
Ο καθένας να αναλάβει τις
Καρδίτσας – Αγρινίου. Πώς θα
ευθύνες του.
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Ιδιώτες για την εργασία περισυλλογής ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων, ζητά ο δήμος Καρπενησίου

Ο δήμος Καρπενησίου εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να συνάψει σύμβαση
παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη
ή ιδιώτες, για την περισυλλογή,
μεταφορά και φροντίδα των
ανεπιτήρητων
παραγωγικών
ζώων (σ. σ. παρατημένα χωρίς
τσοπάνο βοοειδή «γελάδια»)
εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου.
Σημειώνεται ότι η περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων
θα πραγματοποιηθεί από άτομα
έμπειρα στην διαχείριση παραγωγικών ζώων (π.χ. κτηνοτρόφους, μεταφορείς ζώων κ.λ.π.)
και η μεταφορά τους θα γίνει με
όχημα κατάλληλο για τη μεταφορά ζώντων ζώων.
Επίσης για την φροντίδα των
ζώων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

να είναι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με νόμιμη
άδεια λειτουργίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω
πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο
Τμήμα Τοπικής Οικονομίας του
Δήμου (τηλέφωνο 2237350020)

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό
χωριανό μας Ηλία Μπέλλο, γιό του Χρήστου
Μπέλλου, που συμπλήρωσε και υπέβαλλε
φέτος, αφιλοκερδώς, χωρίς να μας πάρει
χρήματα, την φορολογική δήλωση του
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας.
Ο Ηλίας είναι λογιστής με μεγάλη εμπειρία και
τα στοιχεία του όποιος θέλει να επικοινωνήσει
μαζί του για φορολογικά θέματα, μπορεί να τα
βρεί στη διαφήμισή του που βάζουμε σε κάθε
φύλλο της εφημερίδας μας. Τον ευχαριστούμε
θερμά και μέσα από την εφημερίδα μας.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου Νεράϊδας.

κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Σημείωση: Μας το έστειλαν για δημοσίευση χωριανοί
μας με το ερώτημα… Γιατί δεν
βγάζει μια τέτοια ανακοίνωση
και ο δικός μας Δήμος Καρδίτσας…???

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ ΚΕΊΜΕΝΟ
Ο Σύλλογός μας, Αποδήμων
Σαρανταπόρου, κρίνει απαραίτητο
για άλλη μια φορά να ευχαριστήσει
την ομάδα σύνταξης και ταξινόμησης
των κειμένων της εφημερίδας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» για
την ευκαιρία που μας δίνει κάθε φορά
να κοινοποιούμε τα νέα του χωριού μας
αλλά και για την μόνιμη θέση που παρέχει
στην στήλη για ένα τόσο σοβαρό θέμα
όπως είναι αυτό της αιμοδοσίας και της
τράπεζας αίματος.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου Αποδήμων
Σαρανταπόρου
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Μ

ε την πατρίδ α μας Ελλάδ α να βρί σ κεται σ τη μεγα λύτερη και χειρ ότερη μετα πολ εμι κή κρίσ η, σ τον
αγα πημένο γενέθλιο τόπο μας έγιναν και
φ έτο ς, όπω ς κά θε χρ όνο, τα παρ αδ ο σ ια κά
πανηγύρια μας και ά λλ ες πολιτισ τι κές εκδηλώ σεις, που θα τα αναφ έρ ουμε εδ ώ περισσότερ ο για ό σου ς δεν μπόρ εσαν να ανέβουν σ το χωριό.
Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, του Προφήτη Ηλία:
Στην ωραιότατη και ιστορική τοποθεσία του ΑηΛιά Νεράϊδας έγινε και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι μας.
Λειτούργησε ο χωριανός μας παπα-Κώστας Αυγέρης,
(που είναι εφημέριος σε μεγάλη εκκλησία του Βόλου
και ήταν με άδεια στο χωριό), ενώ ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής λειτούργησε εκείνη
την ημέρα στον Ι. Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Σαρανταπόρου όπου είχαν υψώματα εορταζόντων. Ανέβηκαν πολλοί χωριανοί μας που εξυπηρετήθηκαν από το καφενείο που έφερε ο αγαπητός μας Θύμιος. Ο καιρός ήταν
πολύ καλός αλλά στα μείον ήταν δυστυχώς και φέτος η
άσχημη κατάσταση του δρόμου. Το καλό γκρέϊντερ που
έστειλε ο δήμος αρχές Ιουνίου (Πέμπτη 2.6.16) μεταξύ
των άλλων δρόμων διόρθωσε και αυτόν, καλύπτοντας
με χώμα τα νεροφαγώματα, αλλά μετά από λίγες μέρες
οι βροχές τον ξαναχάλασαν, αν και ο παπα-Σωτήρης
πήγε με το τσαπί κι έφτιαξε μερικά αυλάκια να φεύγουν
τα νερά έξω. Φωνάζουμε χρόνια αλλά κανένας δεν μας
ακούει: Στο δρόμο αυτό πρέπει επιτέλους να πέσουν
μερικά αυτοκίνητα χαλίκι για να βελτιωθεί και να μπορούμε να ανεβαίνουμε εκεί κι άλλες μέρες του χρόνου.
Οι σε όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι μας πρέπει να βρούν

ένα τρόπο, ώστε τάχιστα να χαλικοστρωθεί αυτό το μικρό κομμάτι δρόμου που οδηγεί στον Αη-Λιά Νεράϊδας.
Αν στρωθεί καλά μια φορά με χαλίκι και φύγουν έξω τα
νερά ο δρόμος αυτός δεν ξαναχαλάει. Ούτε θα χρειάζεται να στέλνει κάθε χρόνο ο δήμος μηχάνημα να τον
διορθώνει. Ρίξτε λίγο χαλίκι κι αφήστε τον, δεν θα χρειάζεται πλέον συντήρηση! Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο
στους επιτρόπους και τους άλλους χωριανούς μας, που
πήγαν (την παραμονή μαζί με τον παπα-Σωτήρη) και
καθάρισαν το προαύλιο, κόβοντας με μηχάνημα όλα
τα χόρτα και τις φτέρες, ώστε τη μέρα του πανηγυριού
να είναι όλα εκεί καθαρά και περιποιημένα. Τους ευχαριστούμε. Στον άλλο ΑηΛιά της Κοινότητάς μας, πάνω
απ’ το Μεγαλάκκο, δεν έγινε φέτος λειτουργία. Με την
ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό χωριανό μας
παπα-Κώστα Αυγέρη, που ήταν εκείνες τις μέρες στο
χωριό με άδεια, εξυπηρετώντας σε συνεργασία με τον
παπα-Σωτήρη τις λατρευτικές ανάγκες όλης της Κοινότητάς μας για ένα μήνα. Τον ευχαριστούμε θερμά.

τό (μακαρόνια «πένες» με κιμά) ενώ υπήρχαν και ψητά.
Ο καιρός ήταν καλός και είχε πολύ κόσμο από όλα τα
γύρω χωριά, που χόρεψαν μέχρι αργά με την κομπανία
των χωριανών μας, αδελφών Καραμέτου.
Τρίτη 26 Ιουλίου 2016, Αγίας Παρασκευής: Σε
δύο γειτονικά μας χωριά, το Καροπλέσι και τη Μολόχα,
που είναι η πολιούχος Αγία και ο κεντρικός ναός τους,
έγιναν πανηγύρια αυτή τη μέρα. Ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης συλλειτούργησε, κατόπιν προσκλήσεως στη Μολόχα, μαζί με τον ιερέα παπα-Κώστα
που εξυπηρετεί την εκεί ενορία και τον χωριανό μας
συνταξιούχο ιερέα παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα.
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, Αγίου Παντελεήμονα:
Στην ωραία ομώνυμη τοποθεσία των Γιαννουσέϊκων
Καροπλεσίου, στην ιστορική θέση «βρύση Μπουκουβάλα», έγινε και φέτος το πανηγύρι αυτό. Λειτούργησε
ο εφημέριος Καροπλεσίου παπα-Δημήτρης Αντρώνης.
Με καλό καιρό ο κόσμος γλέντησε ως το βράδυ με την

τοπική μας ορχήστρα, τον Κώστα Βασιλάκη και τον Ταξιάρχη Κουμπαρέλο κλαρίνο, τον Αποστολακούλη βιολί
και τον Γιώργο Σούφλα τραγούδι.
Αύγουστος 2016, (1 έως 14) Παρακλήσεις Παναγίας: Φέτος οι Παρακλήσεις της Παναγίας γίνονταν
κάθε μέρα και στις δυο ενορίες της Κοινότητάς μας Νεράϊδας από τον ίδιο ιερέα. Ο παπα-Σωτήρης Μπαλτής,
τελούσε Παράκληση στην εκκλησία του ενός χωριού
και μετά πήγαινε στο άλλο και τελούσε και εκεί, εναλλάξ. Έτσι εξυπηρετήθηκαν πολύ καλά όλοι οι κάτοικοι
της Κοινότητάς μας, και του οικισμού Νεράϊδας και
του οικισμού Σαρανταπόρου, και ευχαριστούν θερμά
τον ιερέα μας. Στις 15.8.16 στη Νεράϊδα λειτούργησε ο
παπα-Σωτήρης και στα Σαραντάπορα ο συνταξιούχος
χωριανός μας παπα-Σεραφείμ Ζήσης. Πολύ βοήθησε
στην εξυπηρέτηση των πιστών λειτουργώντας πάντα
και ο χωριανός μας παπα-Κώστας Αυγέρης που ήταν με
άδεια όλο τον Ιούλιο στο χωριό μας. Τους ευχαριστούμε
θερμά όλους.
Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, Χορός Συλλόγου Μολόχας: Με μεγάλη επιτυχία έγινε το βράδυ του Σαββάτου ο χορός του Συλλόγου Απανταχού Μολοχιωτών
στην πλατεία του γειτονικού χωριού μας. Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Γιώργος Μπαρμπουνάκης, όλο το Δ. Σ.
αλλά και πλήθος εθελοντών φρόντισαν για την άριστη

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, της Αγίας Άννης: Στην
Τριφύλλα έγινε και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι,
όπου λειτούργησε ο Ιερομόναχος πατήρ-Ιλαρίωνας που

διοργάνωση του χορού με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος
να διασκεδάσει. Στην ορχήστρα ήταν οι χωριανοί μας
αδελφοί Καραμέτου με την κομπανία τους. Στην εκδήλωση πήγαν πολλοί χωριανοί μας μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας
και ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας.

εξυπηρετεί όλες τις ενορίες του Κλειτσού και της Αγ.
Τριάδας Ευρυτανίας. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Κορίτσας Κλειτσού προσέφερε στους προσκυνητές φαγη-

Σάββατο 6 Αυγούστου 2016, Πανηγύρι Σωτήρος:
Με μεγάλη επιτυχία έγινε φέτος το πανηγύρι Σωτήρος,
καθώς επιτέλους ο καιρός ήταν καλός, σε αντίθεση με
πέρυσι που ήταν βροχερός. Την παραμονή το απόγευμα έγινε εκεί στο εξωκλήσι πανηγυρικός εσπερινός

ενώ την ημέρα του πανηγυριού πολύς κόσμος ήρθε
στην ωραία αυτή τοποθεσία του χωριού μας. Ανήμερα
μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία ακολούθησε το
πατροπαράδοτο «Σήκωμα του Υψώματος», στο προαύλιο. Στους προσκυνητές προσφέρθηκε και φέτος
φασολάδα, με την ετοιμασία της οποίας ασχολήθηκε ο
αγαπητός χωριανός μας Ηλίας Κουσάνας και όλοι τον
ευχαριστούμε θερμά. Καφενείο έφεραν τα παιδιά του
Γιάννη, ο Θύμιος και ο Νίκος, εξυπηρετώντας τον κόσμο και μεταφέροντας και πολλούς προσκυνητές με το
αγροτικό τους. Τους ευχαριστούμε όλοι θερμά. Όργανα
φέτος δυστυχώς δεν ήρθαν και όλοι είπαν πως οι χωριανοί μας που έχουν κομπανίες πρέπει να συνεννοούνται και να υπάρχουν όργανα και σε αυτό το πανηγύρι.
Στα μείον η αθλία κατάσταση του δρόμου στον οποίο
μπορούσε να κινηθεί μόνο 4Χ4 και αυτό με δυσκολία.
Ένας φορτωτής που ήρθε με εντολή του δήμου μας τις
παραμονές έκανε ελάχιστα πράγματα και λίγες μέρες
μετά το πανηγύρι με την πρώτη δυνατή βροχή ο δρόμος ξανάκλεισε. Φωνάζουμε συνέχεια: να ξαναγίνουν
τα τεχνικά που αχρηστεύτηκαν και να πέσει χαλίκι στα
νεροφαγώματα, έτσι ο δρόμος αυτός δεν θα ξαναχαλάσει. Ο δρόμος αυτός είναι χρησιμότατος γιατί συνδέει
τη Νεράϊδα με το Καροπλέσι μέσω Σωτήρος – Κουκέϊκα
που είναι η πιο σύντομη διαδρομή. Το ερχόμενο καλοκαίρι (να ’μαστε καλά) θα ξεκινήσουμε με εθελοντική
εργασία να ξαναφτιάξουμε το χρησιμότατο για πεζούς
γεφύρι Σωτήρος, ή με σίδερα από γραμμές τραίνου ή
με συρματόσχοινα. Αυτά και του χρόνου ευχόμαστε
ακόμα καλύτερα.
Σάββατο
&
Κυριακή 6 & 7
Αυγούστου 2016,
ο ΕΟΣΚ στο Μέγδοβα:
Έγινε
διάσχιση του ποταμού Μέγδοβα
(river
trekking)
από τον ΕΟΣΚ (Ελληνικό Ορειβατικό
Σύλλογο Καρδίτσας). Ξεκίνησαν
από τη σμίξη του
Μέγδοβα με τον
Μπεσιώτη και πήγαν μέχρι το Γεφύρι της Βίνιανης. Η
επιστροφή έγινε
με αγροτικό αυτοκίνητο 4Χ4. Έκαναν διανυκτέρευση
στις όχθες του ποταμού σε αντίσκηνα με υπνόσακκο.
Χωριανοί μας δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν γιατί εκείνη την ημέρα ήμασταν όλοι στο πανηγύρι Σωτήρος.
Κυριακή 7 Αυγούστου 2016, συνάντηση στη
Φουρνά συμμαθητών: Στη Φουρνά συναντήθηκαν
μετά από 40 χρόνια οι παλιοί συμμαθητές που πήγαιναν
στο Αλκιβιάδειο Γυμνάσιο Φουρνάς από το φθινόπωρο
του 1975 έως τον Ιούνιο του 1981. Συναντήθηκαν εκεί
από διάφορα χωριά (Φουρνά, Κλειτσό, Βράχα, Χόχλια,
Σμόκοβο, Βαθύλακκο, Μολόχα κ. ά.), μεταξύ αυτών και
χωριανοί μας.
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Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016, Γεφύρι «Τσιροπλάκι»: Την Δευτέρα 8.8.16 χωριανοί μας, (δυστυχώς λίγοι
παρά το ότι έγινε ανακοίνωση από το μεγάφωνο), πήγαν
και συντήρησαν καθαρίζοντας, με εθελοντική εργασία,
το παραδοσιακό μονοπάτι προς το γεφύρι «Τσιροπλάκι». Σε μερικά σημεία που είχε καταστραφεί με νεροφαγώματα (λόγω του χαλασμένου τεχνικού στο Διασελάκι)
έσκαψαν στον όχτο και έκαναν και τοίχο. Την ίδια μέρα

άρχισε και η μεταφορά με τα χέρια των ξύλων για την
επισκευή του γεφυριού αυτού, τα οποία μεταφέρθηκαν
τελικά όλα κάτω μέχρι την Πέμπτη 26.8.16. Η νεολαία
πρέπει να συμμετέχει σε αυτά, το τονίζουμε αυτό γιατί
εδώ δυστυχώς δεν συμμετείχε όσο περιμέναμε.
Τρίτη 9 Αυγούστου 2016, Μουσική βραδιά στο
Σαραντάπορο: Ορχήστρα αποτελούμενη από συγχωριανούς μας εκ Σαρανταπόρου καταγομένους, που
ασχολούνται με τη μουσική και παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, έπαιξαν αφιλοκερδώς την Τρίτη το βράδυ
στο Σαραντάπορο και η εκδήλωση αυτή είχε μεγάλη
επιτυχία. Συμμετείχαν οι μουσικοί: Νίκος Γιαννουσάς

κιθάρα, Γιώργος Β. Τσιτσιμπής μπουζούκι, Γιώργος Η.
Τσιτσιμπής μπαγλαμαδάκι, Στέλλα Στάμου ακορντεόν,
Δημήτρης Γιαννουσάς, Κώστας Γεροκώστας και Φώτης
Γιαννουσάς κλαρίνο. Περισσότερα σε άλλο κείμενο του
Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου που είχε την
πρωτοβουλία.
Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016, Εκδρομή Συλλόγου
μας Νεράϊδας: Η εκδρομή μας φέτος έγινε στο νομό
Κοζάνης. Μετά την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, η πρώτη
στάση για καφέ ήταν στα Γρεβενά. Μετά πήγαμε στην
πόλη της Κοζάνης όπου επισκεφθήκαμε το περίφημο
Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης. Ένα από τα
καλύτερα στο είδος του Μουσεία της Ελλάδας. Το μεσημέρι πήγαμε για φαγητό στο χωριό Νεράϊδα Κοζάνης
που είναι στη Λίμνη Πολυφύτου (από το φράγμα του
ποταμού Αλιάκμονα). Η επιστροφή έγινε από Σέρβια
και η απογευματινή στάση για καφέ έγινε στην Ελασσόνα. Στη συνέχεια μέσω της διαδρομής Τύρναβος, Λάρισα, Καρδίτσα επιστρέψαμε το βράδυ στο χωριό. Όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος η συμμετοχή ήταν μεγάλη,
το πούλμαν ήταν γεμάτο. Όλα τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από τους εκδρομείς, ο Σύλλογος δεν έβαλε ούτε
ένα ευρώ. Και του χρόνου ευχόμαστε να ξαναπάμε.

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016, «Καλοκαιρινές
Αθλοπαιδιές» παιδιών Σαρανταπόρου: Αθλοπαιδιές
έγιναν στο Σαραντάπορο, την Πέμπτη το απόγευμα στο
γήπεδο Μπάσκετ, μερίμνη του ομώνυμου Συλλόγου
Αποδήμων και της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας.

Στην εκδήλωση ήταν παρών και ο χωριανός μας Ολυμπιονίκης Κώστας Γ. Θάνος που έδωσε στα παιδιά αναμνηστικά μπλουζάκια. Ο Σύλλογος έδωσε όπως πάντα
μετάλλια και διπλώματα στα παιδιά για τη συμμετοχή
τους. Περισσότερα γι’ αυτή την εκδήλωση θα βρείτε σε
άλλο κείμενο του Συλλόγου Σαρανταπόρου.
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016, Αγώνες δρόμου
παιδιών στη Νεράϊδα: Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών
έγιναν και φέτος οι καθιερωμένοι αγώνες δρόμου των
παιδιών μας, την Παρασκευή το απόγευμα, στον κεντρικό δρόμο της Νεράϊδας μερίμνη του Συλλόγου μας. Τα
παιδιά έτρεξαν σε 3 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα (μικρά
παιδιά έως πρώτων τάξεων Δημοτικού) πρώτος βγήκε
ο Γιώργος Τσιλιμίγκας, γιός της Γιάννας και εγγονός

της Χρυσάνθης και του αείμνηστου Χρήστου Ζήση. Στη
δεύτερη ομάδα (υπόλοιπων τάξεων Δημοτικού) πρώτη
βγήκε η Γεωργία Βούλγαρη, κόρη Άγγελου Βούλγαρη
και εγγονή της Βιργινίας και του αείμνηστου Γιώργου
Βούλγαρη. Στην τρίτη ομάδα (μεγάλα), πρώτος βγήκε
ο Κώστας Καραμέτος, γιός του Γιώργου και εγγονός
της Μαρίας και του Κώστα Καραμέτου (αδελφού του
αείμνηστου Σάκη). Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία, βγήκε αναμνηστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά,
έγινε απονομή μεταλλίων και κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι. Ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος
Νεράϊδας, λέει ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα αγόρια και
κορίτσια για τη συμμετοχή τους στους αγώνες και ζητάει του χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παιδιά
του χωριού μας. Να μην λείψει ούτε ένα.
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016, Παπαλός &
Τσιούκης στη Νεράϊδα: Στο καφενείο για καφέ και συζήτηση με τους χωριανούς μας ήρθαν την Παρασκευή
το απόγευμα, ο πρώην δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κώστας
Παπαλός και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιούκης. Έγινε καλή συζήτηση για όλα τα ζητήματα του
χωριού μας.
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016, Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και
φέτος ο ετήσιος Χορός του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου, την Παρασκευή 12.8.16, το βράδυ, στην
πλατεία του Σαρανταπόρου της Τ. Κ. Νεράϊδας. Αν και
πρίν μερικές ώρες είχε βρέξει και η βραδιά ήταν λίγο
κρύα, πολύς κόσμος όπως κάθε χρόνο ήρθε στην εκδήλωση. Τα φαγητά – ποτά είχε αναλάβει και φέτος ο Ηλίας Βούλγαρης. Ο κόσμος χόρεψε με την ορχήστρα των
χωριανών μας αδελφών Καραμέτου και τον τραγουδιστή Γιάννη Γκόβαρη αλλά και τον Χρήστο Σεβαστό (γιό
του Κώστα Τ. Τσιτσιμπή). Το Δ. Σ. είχε στείλει προσκλήσεις σε επισήμους και παραβρέθηκαν οι: Δήμαρχος
Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, πρώην Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κώστας Παπαλός, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Λάμπρος Τσιούκης, ο Πρόεδρος Αμαράντου κ. Βασίλης
Κουκουλιάκος, ο Πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας κ. Ηλίας Ζυ-

γούρης, ο Πρόεδρος Τ. Κ. Νεράϊδας κ. Λάμπρος Γάκης,
ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Μολοχιωτών κ.

Γιώργος Μπαρμπουνάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Μεγαλάκκου κ. Λουκάς Μητσάκης και ο Πρόεδρος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου μας Νεράϊδας κ. Βασίλης Θάνος. Περισσότερα σε κείμενο του Συλλόγου Σαρανταπόρου.
Σάββατο 13 Αυγούστου 2016, Χορός Συλλόγου
μας Νεράϊδας: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο
ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας, το Σάββατο 13.8.16, το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Αν και ήταν λίγο κρύα η βραδιά,
καθώς την προηγούμενη μέρα είχε βρέξει, πολύς κόσμος (μόνιμοι, απόδημοι χωριανοί μας αλλά και πολλοί
φίλοι μας από τα γύρω χωριά) ήρθαν στην εκδήλωση.
Τα φαγητά – ποτά είχαν αναλάβει φέτος, ο Γιώργος Η.
Κουσάνας, η αδελφή του Ευανθία και ο Κώστας Δ. Μακρής. Πρωτοτυπία φέτος που έδωσε ωραίο χρώμα και
«ζέστανε» την εκδήλωση ήταν το χορευτικό συγκρότημα χωριανών μας παιδιών που με παραδοσιακές στολές
ξεκίνησαν το χορό. Άρεσε πάρα πολύ σε όλους, καταχειροκροτήθηκαν και όλοι είπαν να συνεχίσει. Πολλές
ευχαριστίες στον καθηγητή γυμναστικής Κώστα Φλώρο
που για μια εβδομάδα έκανε πρόβες με τα παιδιά στο
σχολείο, τον Κώστα Κουσάνα που βοήθησε φροντίζοντας για στολές κ.λ.π., την Μαρίνα Καφαντάρη που μας
έστειλε στολές απ’ το Μώλο και όλους όσους βοήθησαν. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και από την Εφημερίδα μας. Κάνουμε γνωστό πως με απόφαση της Γ. Σ.

ο Σύλλογός μας δεν στέλνει προσκλήσεις σε επισήμους
καθώς όλοι παίρνουν την Εφημερίδα μας, ξέρουν πότε
θα γίνει ο χορός μας και αν θέλουν μπορούν να έρθουν. Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος
του Συλλόγου Σαρανταπόρου Κώστας Λ. Τσιτσιμπής, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Μολόχας Γιώργος Μπαρμπουνάκης και ο πρόεδρος της Τ. Κοινότητάς μας Νεράϊδας
Λάμπρος Γάκης. Θα ερχόταν και ο πρόεδρος της Τ. Κ.
Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης αλλά του έτυχε κάτι έκτακτο.
Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο για τη μεγάλη συμμετοχή του. Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά
και να περάσουμε ακόμα καλύτερα στο χορό του Συλλόγου μας στο χωριό.
Κυριακή 14 Αυγούστου 2016, Γενική Συνέλευση
Συλλόγου Νεράϊδας: Την Κυριακή 14.8.16, το απόγευμα, έγινε η καθιερωμένη ετήσια (απολογιστική και αρχαιρεσίες φέτος) Γενική Συνέλευση του Εξωραϊστικού
& Μορφωτικού Συλλόγου μας, στην πλατεία Νεράϊδας.
Έγινε συζήτηση για τον Σύλλογο και τα προβλήματα
του χωριού, ενώ βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η
συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων». Έγινε γνωστό σε όλους μας, ότι η
συνέχιση έκδοσής της δυσκολεύει επικίνδυνα με την
μεγάλη αύξηση των εξόδων και τη μείωση των εσόδων.
Απόφαση της Γ. Σ. είναι να κοπεί η εφημερίδα σε όσους
δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους, μέχρι την 31
Οκτωβρίου 2016. Στη συνέχεια έγιναν οι εκλογές από
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Καλοκαίρι 2016 στον τόπο μας… πανηγύρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις
τις οποίες συγκροτήθηκε το νέο Δ. Σ. της διετίας 2016 –
2018, τα ονόματα του οποίου αναγράφονται στην πρώτη σελίδα.
Σάββατο 20 Αυγούστου 2016, Αντάμωμα Συλλόγου Μαυρολόγγου: Με μεγάλη επιτυχία, όπως κάθε
χρόνο, έγινε και φέτος το ετήσιο αντάμωμα των κατοίκων του γειτονικού μας Μαυρολόγγου Κλειτσού, που ως
γνωστόν, πρίν πολλά χρόνια με ενέργειες του αείμνηστου, Νίκου Γ. Γαλάζιου (που του έχουν μνημείο στην
πλατεία) εγκαταστάθηκαν στη Λαμία (Αγ. Παρασκευή).
Το Σάββατο το πρωί έγινε Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του Αγ. Αθανασίου με ιερέα τον χωριανό μας παπαΚώστα Αυγέρη και ψάλτες επίσης χωριανούς μας. Είχε
ζητηθεί από τον εφημέριο του Κλειτσού να πάει αυτή
την ημέρα στο Μαυρόλογγο ο χωριανός μας παπα-

Σωτήρης Μπαλτής να λειτουργήσει, αλλά επειδή είχε
μνημόσυνο στα Σαραντάπορα, συμφώνησαν να πάει ο
παπα-Κώστας. Το βράδυ του Σαββάτου έγινε γλέντι στο
προαύλιο της εκκλησίας, που όπως κάθε χρόνο, κράτησε ως το πρωί. Στην ετήσια αυτή εκδήλωση, εκτός των
απανταχού Μαυρολογγίσιων, ήταν και πολλοί κάτοικοι
των γύρω χωριών. Από το χωριό μας, την Νεράϊδα, τίμησε την εκδήλωση ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Βασίλης Θάνος και πολλοί χωριανοί μας. Και του χρόνου
ευχόμαστε να είμαστε καλά και να ξανανταμώσουμε
στον Μαυρόλογγο.
Κυριακή 21 Αυγούστου 2016, Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος
το καθιερωμένο ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Μεγαλακκιωτών, την Κυριακή 21.8.16, (πρώτη Κυριακή
μετά τις 15), το μεσημέρι, στο προαύλιο της εκκλησίας
των Αγίων Αποστόλων, στο Μεγαλάκκο της Τ. Κ. Νεράϊδας. Ο αγαπητός μας Χρήστος Φλώρος, μας έστειλε
το παρακάτω σχετικό κείμενο, που το δημοσιεύουμε
και τον ευχαριστούμε: «Το πρωί της Κυριακής 21 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλάκκου, είχε

το καθιερωμένο αντάμωμα των αποδήμων και των
(λιγοστών) μόνιμων κατοίκων, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Πάνω από πενήντα άτομα, παρευρέθηκαν από νωρίς το πρωί στη θεία Λειτουργία στον Ι.
Ν. Αγ. Αποστόλων με ιερέα τον παπα-Σωτήρη Μπαλτή.
Κατόπιν προσφέρθηκε καφές σε όλους τους παρευρισκόμενους ο οποίος ήταν κερασμένος από το Σύλλογο. Επιπλέον υπήρχαν σουβλάκια και λουκάνικα στα
οποία υπεύθυνος στο ψήσιμό τους ήταν ο κ. Σπύρος
Μακρής. Τέλος μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να
παραμείνει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω επιτυχημένης πορείας. Έχει ως εξής δηλαδή: Μητσάκης
Λουκάς (Πρόεδρος)… Μαργαρίτη Αγαθή (Γραμματέας)… Μακρής Σπύρος (Ταμίας)… Ζήσης Κων/νος (Μέλος)… Ζήσης Μπάμπης (Μέλος)». (Κείμενο Χρήστος
Φλώρος / Φωτογραφία: Χρήστος Λιάπης.»).
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016, Πανηγύρι Αγ.
Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο: Στις 18 Αυγούστου,
όπως έχει καθιερωθεί, που φέτος έπεσε Πέμπτη, έγινε
το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγ. Εφραίμ στη θέση

Γρεβενοδιάσελο, όπου τα όρια της Κοινότητάς μας
Νεράϊδας με του Αμαράντου. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από τον εφημέριο των δύο ενοριών μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή, τον εφημέριο ενορίας
του Βόλου χωριανό μας παπα-Κώστα Αυγέρη και τον
εφημέριο ενορίας της Αθήνας χωριανό μας παπα-Κώστα Παπαγεωργίου, ενώ πρωτοψάλτης ήταν ο αγαπητός μας Ηλίας Παπουτσόπουλος, δημιουργώντας
ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λειτουργία στο προαύλιο, ακολούθησε το καθιερωμένο
Σήκωμα του Υψώματος και αρτοκλασία παρουσία
πλήθους προσκυνητών, στους οποίους στη συνέχεια
προσφέρθηκαν γλυκίσματα και πίτες. Να αναφέρουμε
για τους νεότερους, πως το ωραιότατο αυτό εξωκλήσι
το έφτιαξε ο αγαπητός χωριανός μας Παύλος Αυγέρης,
ο οποίος κάθε καλοκαίρι το ομορφαίνει περισσότερο
με διάφορες παρεμβάσεις – εργασίες που κάνει εκεί.
Να είναι καλά. Επίσης για το εξωκλήσι αυτό έχει κάνει και ωραία ιστοσελίδα στο internet στη διεύθυνση:
www.agiosefraimkarditsas.gr, όπου θα δείτε και θα
διαβάσετε πολλά. Όπως: στοιχεία - πληροφορίες για
τον Άγιο Εφραίμ, τον ναό, την αγιογράφησή του, την
τοποθεσία, την ιστορία του τόπου, μήνυμα του Κτή-

τωρα και πολλές φωτογραφίες. Τονίζουμε και πάλι να
ξέρουν όλοι, πως κάθε καλοκαίρι το πανηγύρι αυτό θα
γίνεται στις 18 Αυγούστου, όποια μέρα της εβδομάδος
κι αν πέφτει αυτή η ημερομηνία. Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να ξαναβρεθούμε στο πανηγύρι του Αγίου Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο.
Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016, Πανηγύρι πατροΚοσμά Αιτωλού στην Κρανιά. Με κρύο καιρό, καθώς την προηγούμενη μέρα έβρεξε δυνατά, έγινε και
φέτος το πανηγύρι στο εξωκλήσι του πατρο-Κοσμά
Αιτωλού, στην Κρανιά της Κοινότητάς μας Νεράϊδας.
Λειτούργησε ο εφημέριος των ενοριών της Κοινότητάς
μας Νεράϊδας, παπα- Σωτήρης Μπαλτής, μαζί με τον
παπα-Κώστα Αυγέρη και τον παπα-Κώστα Παπαγεωργίου, ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας βοήθησαν στην
δημιουργία ατμόσφαιρας θρησκευτικής κατανύξεως.
Μετά τη Λειτουργία στο προαύλιο, ακολούθησε το
καθιερωμένο Σήκωμα του Υψώματος και αρτοκλασία.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στους προσκυνητές
προσφέρθηκε νοστιμότατη φασολάδα. Όργανα δυστυχώς δεν είχε ούτε φέτος. Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να περάσουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το πανηγύρι.
Τρίτη 30 Αυγούστου 2016, το Περιφερειακό
Θέατρο Καρδίτσας στην πλατεία Νεράϊδας: Την θεατρική παράσταση «Του χωριού το κοινοβούλιο» παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης 30.8.16 (εξ’ αναβολής
λόγω βροχής της 25.8.16) ο πολύ καλός καρδιτσιώτικος θίασος «Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας» του
Δημήτρη Ρήτα, στην πλατεία Νεράϊδας, με ενέργειες
και δαπάνες του Δήμου Καρδίτσας. Σκηνοθέτης ο ίδιος
ο Δημ. Ρήτας, σκηνικά της Πιπίνας Μπατζιάκα και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Τόσο ο Δημ. Ρήτας,
όσο και οι άλλοι ηθοποιοί, έπαιξαν πολύ ωραία τους

ρόλους τους, χωρίς ύβρεις και χυδαιολογίες, προκαλώντας άφθονο γέλιο. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. Μετά το τέλος της παράστασης ο Σύλλογός μας

(Εξωραϊστικός & Μορφωτικός) προσέφερε φαγητό
στους ηθοποιούς στο μαγαζί του Γιάννη, ενώ μερίμνησε να μεταφερθούν καρέκλες στην πλατεία να καθίσει
ο κόσμος. Κλείνουμε με μια επισήμανση των χωριανών μας: καλόν είναι το θέατρο να έρχεται στο χωριό
μας πρίν τις 20 Αυγούστου που είναι όλος ο κόσμος.
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016, Επίσκεψη του
Δημάρχου στο χωριό μας: Το χωριό μας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος του καλλικρατικού δήμου μας Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου
2016, στις 11:30΄ π. μ., συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κοινότητάς μας Νεράϊδας κ. Λάμπρο Γάκη,
τους Αντιδημάρχους κα. Σωτηρία Μπακαλάκου, κα.
Ελένη Αντωνίου, κ. Γιάννη Γεννάδιο, κ. Αποστόλη Καπράνα (αρμόδιο των χωριών μας αντιδήμαρχο), τον
προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καρδίτσας κ. Βάϊο Ελευθερίου και τον Μηχανικό του
Δήμου Καρδίτσας κ. Δημήτρη Γεωργαντζά. Στα θετικά
της επίσκεψης είναι το ότι, με κατάλληλους χειρισμούς
χωριανών μας, ο δήμαρχος πήγε στο δρόμο προς Νεκροταφείο Νεράϊδας και είδε «ιδίοις όμμασι» την αθλιότητά του και την ανάγκη άμεσης και οριστικής βελτίωσής του. Στα αρνητικά της επίσκεψης είναι το ότι δεν
έγινε ανακοίνωση από το μεγάφωνο, ενημερώνοντας
τους χωριανούς μας για το γεγονός, με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει κανένας χωριανός μας στο καφενείο εκείνη την ώρα εκτός των δύο (2) προέδρων των Συλλόγων μας που το έμαθαν από άλλη πηγή. Την ίδια μέρα
(ώρα 10:30’ π.μ.) επισκέφθηκαν την Μολόχα και (ώρα
12:30’ π. μ.) επισκέφθηκαν το Σαραντάπορο όπου συμμετείχαν όλοι οι εκεί κάτοικοι καθώς είχαν έγκαιρα
ενημερωθεί.
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, Πανηγύρι Μοναστηριού μας Νεράϊδας: Τόσο βροχερό καιρό στις 8
Σεπτεμβρίου δεν θυμάται κανένας χωριανός μας, ακόμα και ο πιο ηλικιωμένος. Η ασταμάτητη βροχή λοιπόν
που έπεφτε εκείνη την μέρα (αλλά και τις προηγούμενες) το χάλασε το πανηγύρι μας φέτος. Λίγος κόσμος
παραβρέθηκε, για πρώτη φορά ήταν μόνο ένας ιερέας, ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης, το

ύψωμα σηκώθηκε στο νάρθηκα της παλιάς εκκλησίας,
λίγοι χωριανοί μας που πήγαν και έψησαν δεν μπόρεσαν να ξοδέψουν όλο το κρέας, όργανα δεν μπόρεσαν
να παίξουν ούτε κόσμος να χορέψει. Όμως παρά τον
βροχερό καιρό χωριανοί μας πήγαν τις προηγούμενες
μέρες και τα ετοίμασαν όλα για το πανηγύρι. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στον ιερέα μας,
στον επίτροπο Βαγγέλη και στους άλλους χωριανούς
και χωριανές μας που πήγαν τις προηγούμενες μέρες και εργάστηκαν αφιλοκερδώς εκεί αρκετές ώρες.
Κλείνουμε ευχόμενοι και του χρόνου να είμαστε καλά
να ξαναπάμε (Παρασκευή θα είναι του χρόνου με μια
μέρα άδεια θα είμαστε όλοι εκεί) και να περάσουμε
πολύ καλύτερα από φέτος σ’ αυτό το ωραίο πανηγύρι.
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Ανακοίνωση προς
Νεραϊδιώτες Φθιώτιδας

Α

ν κατάγεσαι από την Κοινότητα Νεράϊδας πρώην
Ευρυτανίας, διαμένεις στην Φθιώτιδα και το ένα
επώνυμό σου λέγεται: Αυγέρης, Καραμέτος, Μητσάκης, Βούλγαρης, Μαλάμης, Κουσάνας, Μαργαρίτης, Μπαλτής, Νάπας, Καφαντάρης, Καραβάνας, Κοντογιάννης, Δήμος, Γάκης, Κατσούλης, Μονάντερος, Ζήσης,
Βουρλιάς, Μακρής, Λυρίτσης, Πλατσιούρης, Θάνος, Τσιτσιμπής, Θώμος, Γεροκώστας, Μπουρλιάκος, Λιάπης, Σπανός,
Σπινάσας και θέλεις τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, να θυμούνται, να γνωρίζουν το χωριό που γεννήθηκες, οφείλουμε όλοι μαζί να φροντίσουμε να τα φέρουμε πιο κοντά στις
ρίζες καταγωγής μας.

Οι Νεραϊδιώτες Λαμίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο παραδοσιακών χορών «Καλλιχώρος», του χοροδιδάσκαλου Φλώρου Κων/νου, ευελπιστούν με την συμμετοχή
περισσότερων αποδήμων συγχωριανών μας, να αναδείξουν τα χωριά μας, προβάλλοντας τις αξίες, τα ήθη και έθιμα της γενέτειρας των γονιών μας...

Υπάρχουν οικογένειες που δεν επισκέπτονται ποτέ το
χωριό, λόγω έλλειψης καταλύματος, και τα παιδιά τους ίσως
αγνοούν ακόμα και την γεωγραφική του θέση στον χάρτη
της Ελλάδας.
Όλοι όσοι ζούμε μόνιμα στην περιοχή της Λαμίας, μια
φορά τον χρόνο, κόντρα στην μιζέρια των καιρών πρέπει να
προσπαθήσουμε να ανταμώσουμε, να πιούμε ένα ποτήρι
κρασί, να χαρούμε με τους παλιούς γειτόνους και φίλους.
Οι νεότεροι, τα παιδιά μας, τα περισσότερα των οποίων
ούτε καν γνωρίζονται, με δική μας παρότρυνση ας αναζητήσουν την μεταξύ τους επικοινωνία και ας διαμορφώσουν
τους δεσμούς φιλίας όπως τους ταιριάζει.
Με την βοήθειά σας θα γίνουν προσπάθειες για συναντήσεις και όλοι μαζί στην διάρκεια του χειμώνα θα ανταμώσουμε για φαγοπότι.
Είναι πιθανόν να συνδιασκεδάσουμε σε χώρο που επιλέγει ο χοροδιδάσκαλος Φλώρος Κων/νος για τις δικές του
εκδηλώσεις, με ποιοτική παραδοσιακή μουσική.
Γίνονται προσπάθειες αρχές Οκτωβρίου να λειτουργήσει
χορευτικό τμήμα ενηλίκων από Νεραϊδιώτες της Λαμίας υπό
την καθοδήγηση του Φλώρου Κων/νου.
Χάριν συντομίας, για να προλάβω τυχόν παρεξηγήσεις,
όταν θα γίνεται αναφορά στους Νεραϊδιώτες Φθιώτιδας, θα
εννοώ και τους καταγόμενους από το Σαραντάπορο, το Μεγαλάκκο και τους υπόλοιπους οικισμούς.
Η έκβαση και ο συντονισμός αυτών των προσπαθειών θα
είναι επιτυχής μόνο με την συνεργασία όλων μας και την επικοινωνία μας στα τηλέφωνα: 697 2594310 και 2231 222647.
Κουσάνας Κώστας

Διακόσμηση σημείων του χωριού μας
Η αγαπητή χωριανή μας Μάρθα Κ. Μακρή, που ασχολείται με τη
ζωγραφική, κατά καιρούς διακοσμεί διάφορα σημεία του χωριού
μας. Τα προηγούμενα χρόνια έφτιαξε την ωραία ανάγλυφη
εικόνα του Αγίου Δημητρίου στον τοίχο κάτω απ’ τον ομώνυμο
ναό μας. Φέτος το καλοκαίρι διακόσμησε με ωραία χρώματα
τα παγκάκια της πλατείας μας και τον τοίχο με δημιουργίες της
όπως φαίνονται στη φωτογραφία. Ένα μπράβο απ’ όλους μας
και μέσα από την εφημερίδα μας για όλα όσα κάνει.
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Αγώνες ποδοσφαίρου στη Φτερόλακκα

Μ

ετά από πέντε περίπου χρόνια διεξήχθησαν ποδοσφαιρικοί
αγώνες στο γήπεδο της
Φτερόλακκας, αρχές Αυγούστου, με παρουσία αρκετών φιλάθλων.
Αρχικά αγωνίστηκαν νέοι
κάτω των 20 ετών, Νεραϊδας και
Σαρανταπόρου, σε έναν αγώνα
με δυνατά μαρκαρίσματα, όχι
όμως αντιαθλητικά. Οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες και το ισόπαλο 2 - 2 αποτέλεσμα άφησε
ευχαριστημένους και τους δύο
αντιπάλους. Τα γκόλ της Νεράϊδας σημείωσαν ο Μονάντερος
Σπύρος και ο Κυριακόπουλος
Παναγιώτης, ενώ του Σαρανταπόρου ο Φλώρος Δημήτρης
(αυτογκόλ) και ο Κοντογιάννης
Γιώργος.
Νεράϊδα: Φλώρος Δημήτρης, Φλώρος Χρήστος, Μονάντερος Σπύρος, Κυριακόπουλος
Παναγιώτης, Μπούτας Ευάγγελος, Αργυρόπουλος Γιάννης,
Κυριακόπουλος
Αναστάσιος,
Θάος Δημήτρης.
Σαραντάπορο: Βούλγαρης
Ευάγγελος, Θάνος Περικλής,
Κοντογιάννης Δημήτρης, Κοντογιάννης Γιώργος, Θάνος Ηλί-

ΘΕΜΑ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
22 χρόνια από την ίδρυσή της τράπεζας αίματος.
22 χρόνια δίπλα στους
χωριανούς και συγχωριανούς
και γενικά σε όσους χρειάστηκαν την τράπεζα αίματος
Αθηνών και Καρδίτσας.
Ευχαριστούμε
όλους
όσους την στηρίξανε και
όλους όσους είδαν τη σημασία της και την αξία της σοβαρά.
Δυστυχώς όμως σαν
υπεύθυνος αιμοδοσίας έρχομαι σε θέση να σας ενημερώσω ότι ο αριθμός των φιαλών
αίματος είναι πάρα πολύ
μικρός και εντελώς απογοητευτικός.
Θα πρέπει απαραίτητα
όσοι μπορείτε να πάτε να
δώσετε αίμα.
Εσύ αναγνώστη που διαβάζεις την εφημερίδα, βλέπεις επανειλημμένα τη στήλη
που αναφέρεται στην Αιμοδοσία της Τράπεζας αίματος
(Αρεταίειο Αθηνών και Νοσοκομείο Καρδίτσας).
Δώσε και στο παιδί σου
να καταλάβει ότι είναι μια
υπόθεση δέκα λεπτών. Χρόνος λίγος… σημασία μεγάλη.
Το προσωπικό της αιμοληψίας είναι τόσο εξυπηρετικό και γενικά ευγενικό στους
αιμοδότες, τους χρωστάμε
πάρα πολλά για την συνεργασία και την ανταπόκριση
στις κλήσεις μας.
Τις θεραπευτικές υπηρεσίες τις προσφέρει ο γιατρός,
το αίμα εμείς, μπορούμε.
Μην το αμελείτε.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Δημήτρης Γιαννουσάς

ας, Λιάπης Χρήστος, Τσιτσιμπής
Βασίλης και Κίμωνας.
Για πρώτη φορά μικτή ομάδα παλαιμάχων Νεράϊδας –

Σκόραραν για τους νέους: Κοντογιάννης Γιώργος (3) και Φλώρος Δημήτρης, ενώ για τους
παλαίμαχους ο Κουσάνας Κων/

Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας, της Νεράϊδας… που θριάμβευσε φέτος το
καλοκαίρι… αγωνιζόμενη σκληρά στο γήπεδο της «Φτερόλακκας»… σκορπώντας
πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους…

Σαρανταπόρου αγωνίστηκε με
αντίπαλο μικτή ομάδα νέων
Νεράϊδας – Σαρανταπόρου. Ο
ενθουσιασμός των νέων ότι
οι ασπρομάλληδες θα χάσουν
εύκολα και η εμπειρία των παλαιμάχων, πρόσφεραν στους
θεατές πλούσιο θέαμα και το
τελικό ισόπαλο 4 – 4 αποτέλεσμα ήταν δίκαιο και δικαιολογεί
απόλυτα την εικόνα του αγώνα.

νος, ο Σπανός Σωτήρης (2) και
ο Χρήστος γαμπρός Καραμέτου
Βασιλείου από την Πτολεμαΐδα.
Να τονίσω ότι και τα δυο
μάτς οδηγήθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι, με νικητές
την ομάδα νέων της Νεράϊδας
στο πρώτο, και στο δεύτερο την
μικτή ομάδα νέων Νεράϊδας –
Σαρανταπόρου.\
Κουσάνας Κώστας.

Πότε θα αποκατασταθεί η άσφαλτος
στην έξοδο Σαρανταπόρου;

Από το περσινό φθινόπωρο 2015, στην έξοδο του οικισμού
Σαρανταπόρου, μετά το μαγαζί του Περικλή, σκάφτηκε η
άσφαλτος της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας –
Καρπενησίου για να περάσει κάποιο δίκτυο. Έκτοτε παραμένει
έτσι με λίγο χαλίκι χωρίς άσφαλτο και τα αυτοκίνητα εκεί
συναντούν δυσκολία. Πότε οι αρμόδιοι θα φροντίσουν για την
αποκατάσταση του δρόμου εκεί με άσφαλτο…??? Εάν ήταν
στην είσοδο του Σαρανταπόρου θα ήταν έτσι ακόμα…???

Διακοπές ρεύματος στο χωριό μας

Όλοι μας έχουμε ακούσει κάποια στιγμή το καλοκαίρι την
δυνατή έκρηξη στην πλατεία και την διακοπή του ρεύματος
μετά από αυτό. Το πρόβλημα συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο.
Κατά διαστήματα κόβεται το ρεύμα από αυτό το λόγο. Γιατί
δεν αλλάζουν το προβληματικό μηχάνημα στην κολώνα της
πλατείας…??? Πότε θα λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα…???

Νέα γραμμή της ΔΕΗ από Νεράϊδα για Κλειτσό

Νέα γραμμή, με καινούργιες κολώνες και σύρματα, πάνω
στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα έφτιαξαν πρόσφατα, τον
Ιούνιο. Η καινούργια γραμμή ξεκινάει από τη Νεράϊδα,
συνεχίζει καθ’ οδόν στη Φτερόλακκα, Πλάκες, Δραμπάλα,
Κακοδημάκι μέχρι τα Μητσέϊκα. Στα Μητσέϊκα ενώνεται με
την άλλη καινούργια γραμμή που είχαν φτιάξει πέρυσι από το
Σπίτι του Διαβάτη στην Τριφύλλα μέχρι τα Μητσέϊκα, και αυτή
μέσα στο δρόμο.

Γεφύρι «Τσιροπλάκι»
Αυτές τις μέρες,
μέχρι
τέλη Σεπτέμβρη
αρχές
Οκτώβρη, χωριανοί μας θα
πάνε να καρφώσουν τα
σανίδια πάνω
στο γεφύρι
Τ σ ι ρ ο πλ ά κ ι .
Τον
Αύγουστο με πολλές δυσκολίες μπορέσαμε και πήγαμε όλα τα σανίδια κάτω στο γεφύρι καθαρίζοντας καλά και το παραδοσιακό
μονοπάτι. Πολλά μπράβο και ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν, με εθελοντική εργασία, από την αρχή μέχρι το τέλος
του έργου αυτού, τα ονόματα των οποίων θα γραφούν στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
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Τ

ο καλοκαίρι έφτασε
στο τέλος του και ο
σύλλογος Αποδήμων
Σαρανταπόρου με χαρά ενημερώνει συγχωριανούς και
μη για τις εκδηλώσεις και τις
δράσεις που έλαβαν χώρα
φέτος στο χωριό μας.
Στις 10 Αυγούστου και ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η μέρα
αθλητισμού και αθλοπαιδιών
αφιερωμένη στους νέους του
χωριού μας. Η συμμετοχή ήταν
εντυπωσιακή.
Μετρήσαμε
πάνω από 90 παιδιά μικρά και
μεγαλύτερα! Ο Ολυμπιονίκης
μας Κώστας Θάνος για άλλη

μια χρονιά μερίμνησε ώστε να
μοιραστούν σε όλα τα παιδιά
μπλουζάκια αναμνηστικά και
πρωτοστάτησε στην οργάνωση των αθλημάτων με παιχνίδια και όργανα που ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους.
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Ο σύλλογός μας απένειμε σε

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας
Ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι το πρώτο στάδιο των
εργασιών για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν.
Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. Όπως γράψαμε και στο
προηγούμενο φύλλο, στα μέσα Ιουνίου ο αγαπητός χωριανός
μας Γιώργος Η. Μητσάκης με το συνεργείο του, ξεκίνησε
τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο. Έπεσε καλό

όλους τους αθλητές μετάλλια
επιβραβεύοντας όλες τις προσπάθειες. Στο τέλος ακολούθησε αγώνας μπάσκετ βετεράνων
αθλητών αποδεικνύοντας ότι
το χωριό μας εκτός από ένα
ελπιδοφόρο μέλλον στηρίζεται
σε ένα πολύ
γερό παρελθόν και παρόν!
Την επόμενη μέρα στις
11 Αυγούστου
οργανώθηκε μια πολύ
ενδιαφέρου σα
μουσική
βραδιά στην
ταβέρνα «της
Βούλας» όπου
σ υ μ μ ε τ είχα ν
ως
οργανοπαίχτες οι πολυτάλαντοι
χωριανοί μας
με λαϊκό και
δημοτικό πρόγραμμα. Και
εδώ η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ
μεγάλη.
Στις 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο χορός του
συλλόγου μας στην πλατεία
του χωριού με ιδιαίτερη επιτυχία. Το συγκρότημα του Ηλία
Καραμέτου με τραγουδιστή
τον Γιάννη Γκόβαρη κράτησε

Η

ζωντανό το γλέντι μέχρι τις
πρώτες πρωϊνές ώρες. Η βραδιά ήταν ιδιαίτερη καθώς ένα
«δικό μας» παιδί, ο Χρήστος
Σεβαστός τραγούδησε για μας
και ενθουσίασε τη νεολαία μας
και όχι μόνο. Τον ευχαριστούμε
πολύ και του ευχόμαστε καλή
συνέχεια στην πολλά υποσχόμενη καριέρα του.
Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε και η γενική μας
συνέλευση όπου ακούστηκαν
πολλά και σοβαρά θέματα που
απασχολούν τους συγχωριανούς μας. Αποφασίστηκε ότι ο
επόμενος καλοκαιρινός χορός
του συλλόγου μας θα γίνει το
Σάββατο 12 Αυγούστου 2017.
Στις 18 Αυγούστου έγινε με
μεγάλη επιτυχία για άλλη μια
χρονιά το καθιερωμένο πλέον
πανηγύρι στον Αγ. Εφραίμ.
Τέλος, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους χωριανούς ότι
έπειτα από αξιέπαινη εθελοντική εργασία και ελάχιστα έξοδα καταφέραμε το νερό που
φτάνει στη βρύση «Κολοκύθα» να έρχεται πλέον από την
πηγή του. Για άλλη μια φορά
σαν σύλλογος επαινούμε και
στηρίζουμε τον εθελοντισμό.
Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε
καλό χειμώνα και του χρόνου
να ανταμώσουμε πάλι.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

Καθαρισμός Κοινόχρηστου Χώρου

Κική Καραβάνα, με προσωπική εργασία πολλών ωρών,
προέβη φέτος τον Ιούλιο, στον πλήρη καθαρισμό
από μπάζα, χώματα και φύλλα της μικρής πλατείας
στον πλάτανο της Εκκλησίας, η οποία είχε να καθαρισθεί,
τουλάχιστον, δέκα χρόνια και πλέον, από τότε που την καθάριζε
ο αείμνηστος πιά Σάκης Καραμέτος. Στην συνέχεια πλήρωσε
άτομο να φορτώσει και να απομακρύνει, με πολλά δρομολόγια,
όλα αυτά τα απορρίμματα που είχαν συγκεντρωθεί από
τον καθαρισμό στον χώρο αυτό. Συγχρόνως, οι αδελφές
Μπακόλα, ανέθεσαν σε άτομο να καθαρίσει τα γύρω από τον
πλάτανο βλαστάρια και να γεμίσει με χαλίκι τον κενό χώρο του
τοιχίου που περικλείει τον πλάτανο. Ακολούθως ο Διογένης
Κοσμόπουλος με δικά του υλικά και με την σύμπραξη
του Διονύση Άμαση, έλυσαν, έτριψαν και έβαψαν τα δύο
καθίσματα που είναι τοποθετημένα γύρω από τον πλάτανο.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας συγχαίρει όλους τους ανωτέρω, για
την πρωτοβουλία τους αυτή και τους ευχαριστεί θερμά και
μέσα από την Εφημερίδα μας.
Υ.Γ. Η εικόνα που έδειχνε η πλατειούλα αυτή μετά τις ανωτέρω
εργασίες, ήταν εντυπωσιακή και καλό είναι, τους καλοκαιρινούς
μήνες τουλάχιστον, να μη σταθμεύουν εκεί μεγάλα οχήματα ή
μηχανήματα.

Ο Σύλλογος Αποδήμων
Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλους
τους συγχωριανούς, που
και φέτος με την οικονομική τους βοήθεια τον ενίσχυσαν.
Η ενίσχυση αυτή είναι η
μόνη πηγή χρηματοδότησης του συλλόγου και αυτό
καταδεικνύει και την σημαντικότητα της.
Τους καλούμε να είναι και
στο μέλλον κοντά μας και
να βοηθήσουν, έτσι ώστε
όλοι μαζί να διατηρήσουμε
ζωντανές τις ετήσιες εκδηλώσεις μας, καθώς και να
προχωρήσουμε σε έργα
που θα βελτιώσουν το χωριό μας.
Με εκτίμηση
Το Δ. Σ. του Συλλόγου

Κτηνοτροφικά και Τυροκομικά
προϊόντα

ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ

Λαμία στην οδό Τέρμα Λαρίσης
Κιν. 697 2594217 Τηλ. 2231 0 37884

Τηλ. 697 3501191

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

Ο Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας όπως είναι σήμερα μετά την
ανακαίνιση.
σενάζι, πάνω στο οποίο έγινε καινούργια στέγη, με νέα ξύλα
και κεραμίδια. Σοβατίστηκαν καλά οι τοίχοι εσωτερικά και
διαμορφώθηκε με τσιμέντο το δάπεδο του ναού. Όλα έγιναν
πολύ ωραία και μπράβο σε όλους. Μένει τώρα να γίνει το
ταβάνι, να μπούν πλακάκια στο δάπεδο και να γίνει και το
τέμπλο. Για να γίνουν και αυτά καλόν είναι να συνεχίσουμε
να βοηθάμε όλοι οικονομικά. Στις συζητήσεις στο χωριό το
καλοκαίρι προτάθηκε να δώσουν έστω από 10 ευρώ όλοι
όσοι έχουν οστά συγγενών τους στο Οστεοφυλάκιο για να
γίνουν τα προαναφερόμενα. Για οποιαδήποτε πληροφορία
επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αποδήμων
Γιάννη Σπανό που έχει και το μπλόκ των αποδείξεων.
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους απανταχού χωριανούς
μας που βοήθησαν οικονομικά για να γίνει και αυτό το ωραίο
έργο του χωριού μας.

Ευχαριστήριο

Οι κάτοικοι των οικισμών της Κοινότητάς μας Νεράϊδας,
ευχαριστούν και μέσα από την εφημερίδα μας, τους χωριανούς
μας ιερείς που είναι σε άλλες ενορίες πόλεων και το καλοκαίρι
που ήταν με άδεια στο χωριό λειτουργούσαν στις εκκλησίες
εξυπηρετώντας μας. Ο παπα-Κώστας Αυγέρης που είναι
σε μεγάλη ενορία της πόλεως του Βόλου, ο παπα-Κώστας
Παπαγεωργίου που είναι σε μεγάλη ενορία της Αθήνας και
ο συνταξιούχος παπα-Σεραφείμ Ζήσης που ήταν σε μεγάλη
ενορία της Φθιώτιδας, λειτουργούσαν όπου υπήρχε ανάγκη
και έτσι εξυπηρετούνταν τα χωριά μας τις μέρες που ήταν
γεμάτα κόσμο. Τους ευχαριστούμε όλοι θερμά καλώντας τους
να κάνουν το ίδιο και του χρόνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και
στον εφημέριο των δύο ενοριών μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή
που συντόνιζε την κατάσταση και για όλα όσα κάνει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

Ο Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου
θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ελευθέριο Σπανό για την
σημαντική του οικονομική βοήθεια για την αποπεράτωση της
Βρύσης στο μπάσκετ, όπως επίσης και όσους εργάστηκαν
εθελοντικά γι αυτήν.
Με εκτίμηση
Το Δ. Σ. του Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

Ο Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου
θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν
οικονομικά για την υδρομάστευση της βρύσης Κολοκύθα,
καθώς επίσης και εκείνους που εργάστηκαν εθελοντικά γι
αυτήν.
Με εκτίμηση
Το Δ. Σ. του Συλλόγου

Υδραυλικός
Θερμοϋδραυλικός (Καλοριφέρ)

Ζήσης Μπάμπης του Χρήστου
Καρδίτσα & Νεράιδα

Τηλ.: 2441 0 41325 Κιν.: 697 8770871
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Τοπικές ειδήσεις… που ίσως ενδιαφέρουν κάποιους…
●●● Αύγουστος… Δευτέρα 1.8.16… στην πλατεία του χωριού Άγραφα
Ευρυτανίας συνεδρίασε το
Περιφερειακό
Συμβούλιο Στερεάς… παρουσία
του περιφερειάρχη Στερεάς
Κώστας Μπακογιάννη, Αντιπεριφερειαρχών, Μητροπολίτη Ευρυτανίας, Βουλευτή
Ευρυτανίας,
Συμβούλων
Περιφερειακών, Δημάρχων,
Συμβούλων Δημοτικών, προέδρων και πλήθους κόσμου…
(βλ. ευρυτ. εφημ. των ημερών) ●●● 10.7.16: Στο ξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων,
στους πρόποδες του επιβλητικού Βελουχιού, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10
Ιουλίου 2016, το 30 Αντάμωμα του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Φθιώτιδας «Ο
Κατσαντώνης»… (βλ. ευρυτ.
εφημ. των ημερών) ●●● 15,
16 και 17 Ιουλίου 2016:
«8ο Συνέδριο - Αντάμωμα
Θεσσαλών», πραγματοποιήθηκε στην Τσαγκαράδα Πηλίου, στο ξενοδοχείο “Aglaida
Hotel & Apartments”, το
οποίο διοργάνωσε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών «Ασκληπιός»… (βλ.
καρδ. εφημ. των ημερών)
●●● 14.7.16: οι αγαπητοί
μας γείτονες Καροπλεσίτες…
γιόρτασαν με όργανα… το
πέρας των εργασιών στο εξωκλήσι τους… στον ΑηΓιάννη
Καροπλεσίου… (είδαμε στο
ΦΒ 14.7.16) ●●● 18.7.16: οι
αγαπητοί μας γείτονες Καροπλεσίτες… έγραψαν στο ΦΒ…
στην σελίδα τους «Δόλοπες
Καροπελεσίου Αγράφων»…
«…Παραλάβαμε σήμερα το
νέο 135 φύλλο των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ-ΔΟΛΟΠΩΝ»… της καλής εφημερίδας των γειτόνων μας...
και ευχαριστούμε... ανάμεσα
στα άλλα σημαντικά θέματα... που αναφέρεται... υπάρ-
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χουν και αξιόλογα Ιστορικά
στοιχεία του Μοναστηριού
της «ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ανάμεσα από Καροπλέσι… Κουκέϊκα… Γιαννουσέϊκα... Μέγα Λάκκο...
και Σπινάσας Αγράφων...
που όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε και να τα διαδώσουμε παντού... στα παιδιά μας
... στα εγγόνια μας... είναι η
θρησκευτική μας και πολιτιστική μας κληρονομιά… που
κάποιοι θέλουν να μας την
εξαφανίσουν… ώστε εύκολα
να μας αφανίσουν… Συγχαρητήρια στην καλή εφημερίδα σας… που εκτός από
τα καθημερινά θέματα και
προβλήματα προβάλλει και
τέτοιου είδους θέματα…».
Τους ευχαριστούμε θερμά
και εμείς για τα καλά τους λόγια ●●● Σάββατο 20.8.16:
έγινε το ετήσιο 28ο Πανευρυτανικό Αντάμωμα της
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών
Συλλόγων (Ο.Ε.Σ.)… φέτος
στο Τριπόταμο Φραγκίστας…
στη θέση «Λαχανόκηπος»…
με μεγάλη επιτυχία…(βλ. ευρυτ. εφημ. των ημερών) ●●●
16.7.16: γλέντι γυναικών
Πλατάνου Κλειτσού στην
πλατεία με μεγάλη επιτυχία…
έγινε την παραμονή της Αγ.
Μαρίνας… (είδαμε σε ανάρτηση στο ΦΒ) ●●● 13.7.16:
Ο δήμος Καρπενησίου δίνει
πάνω από 6.400 ευρώ σε
Συλλόγους… διαβάσαμε στις
καρπενησιώτικες εφημερίδες (ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ /
Τετάρτη 13 Ιουλίου / σελ. 9)
●●● 5.7.16: Έργα σε εξέλιξη
στην Ανατολική Αργιθέα επισκέφθηκαν Κ. Αγοραστός &
Β. Τσιάκος… το δρόμο για το
Μοναστήρι Σπηλιάς… και άλλους δύο δρόμους της περιοχής… (Karditsalive Τρίτη 5
Ιουλίου 2016) ●●● 24.6.16:
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας
επισκέφτηκε η βουλευτής

Καρδίτσας Παναγιώτα Βράντζα στις 24/06/2016 και
συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό…
Το βασικό θέμα της συζήτησης αφορούσε στην ασφαλτόστρωση του επαρχιακού
δρόμου Ι. Μ. Σπηλιάς – Καρφί. (Karditsalive Πέμπτη 26
Ιουνίου 2016) ●●● 26.7.16:
Στα Περτουλιώτικα Λιβάδια
Τρικάλων έγινε φέτος το 36
Αντάμωμα Σαρακατσαναίων… την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 (ΑΛΗΘΕΙΑ /30.6.16
/ ΣΕΛ. 15) ●●● 8,9,10 &
11.9.16: Ανταμώματα δεν
κάνουν μόνο οι Σαρακατσαναίοι αλλά και οι Καραγκούνηδες… Το 4 αντάμωμα των
καραγκούνηδων έγινε φέτος
(8,9,10 & 11 Σεπτεμβρίου
2016) στη Νίκαια της Λάρισας… του χρόνου θα γίνει
στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων… διοργανωτές ο δήμος
Κιλελέρ, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (τμήμα Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, η Αμφικτιονία των Θεσσαλών Καραγκούνηδων και η Περιφέρεια
Θεσσαλίας… Τις τρεις πρώτες ημέρες του συνεδρίου,
αναγνωρισμένοι επιστήμονες
κατέθεσαν την γνώση τους
για την καταγωγή και τις ρίζες των γηγενών Θεσσαλών
Καραγκούνηδων, και την Κυριακή έγινε το μεγάλο αντάμωμα με τη συμμετοχή 800
χορευτών από όλη την Ελλάδα που χόρεψαν καραγκούνικους χορούς με τη συνοδεία
αξιόλογων τραγουδιστών και
μουσικών. ●●● Σχόλιο του
Ilias Avgeris στο ΦΒ στις
6 Αυγούστου στις 7:59
μ.μ. «Σήμερα 6 Αυγούστου
της Σωτήρως στην Νεράϊδα
και ο κόσμος θα έλεγα αρκετός. Θα ήταν περισσότεροι
αλλά πως να πάει απέναντι,
όταν ο δρόμος είναι προσπελάσιμος μόνο με 4χ4 και
με δυσκολία. Πολύς κόσμος
πήγε και γύρισε με τα πόδια.
Τόσα λεφτά ξοδεύει κράτος
και περιφέρεια, αλλά για να
φτιάξει ένα χιλιόμετρο δρόμο
δεν έχει λεφτά. Πρέπει όλοι
να πιέζουμε από τον τοπικό
υπεύθυνο μέχρι τους μεγάλους, με όποιο τρόπο μπορεί
ο καθένας, γιατί στο τέλος θα
μας ξεχάσουν τελείως…!!!»
●●● Σχόλιο του Pantelis
Manolis (πρόεδρος του
Ε.Ο.Σ.Καρδίτσας)
στο
ΦΒ στις 22 Ιουλίου στις
12:57 π.μ. «Στο Αγιοτριαδίτικο ρέμα οι πέστροφες
καλούνται να κάνουν άλμα
επί κοντώ για να πηδήξουν
πάνω από το φράγμα, στον
Μπεσιώτη δε, θα πρέπει να
κυκλοφορούν σε τσιμεντένιο
αυλάκι 20 εκατοστά βάθος
επί 30 εκατοστά πλάτος, ‘’για
την απρόσκοπη κυκλοφορία
των ιχθύων’’, όπως λέει και η
μελέτη…!!!».
Περισσότερα τοπικά νέα
στο επόμενο φύλλο.

Όχι Υδροηλεκτρικά και
Ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα
Όχι είπε το Π. Σ. Θ. για τις
ανεμογεννήτριες στο Καπροβούνι

Π

ρος ενημέρωση όλων
μας,
παρουσιάζουμε
εδώ όλα όσα έγιναν το
περασμένο τρίμηνο, για τα ζητήματα αυτά, που απειλούν τον
τόπο μας.
● Υ/Η στον Σαρανταπορίσιο: Πρίν πούμε τα υπόλοιπα,
να τονίσουμε πως η προσφυγή
μας στο ΣτΕ, για την ακύρωση
του Υ/Η κάτω απ’ το Σταυρό (με
αγωγό μεταφοράς νερού από το
Σαρανταπορίσιο στην πλαγιά
κάτω απ’ δρόμο Καρδίτσα – Νεράϊδα), μετά από πολλές αναβολές ορίστηκε να εκδικαστεί την
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016. Το
Υ/Η αυτό πρέπει πάση θυσία να
ακυρωθεί γιατί θα αποκοπούμε
οδικά με την Καρδίτσα. Τόσο η
Κοινότητά μας όσο και το Δίκτυο
πρέπει να το αναφέρουν συνέχεια
και αυτό προς ακύρωση.
● Στις 27.6.16, κερδίσαμε
ακόμα μια μάχη, στο μεγάλο αγώνα, για να σωθούν απ’ τις ιδιωτικές εταιρείες, τα βουνά και τα
ποτάμια του αγαπημένου τόπου
μας, των Αγράφων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Π.
Σ. Θ.), γνωμοδότησε αρνητικά
(λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις
ενστάσεις και τις αντιδράσεις του
Δικτύου μας για την Προστασία
των Αγράφων) για τις 30 ανεμογεννήτριες στο Καπροβούνι,
στην κορυφογραμμή από τον αυχένα Γρεβενοδιάσελο, ολόραχα
Καπροβούνι, αυχένα Καραντζά,
μέχρι ΑηΛιά Μολόχας. Το «Δίκτυο
Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων» έγραψε
μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα
του που όλοι πρέπει να επισκεπτόμαστε: … «…Με ομόφωνη
απόφαση όλες οι παρατάξεις της
Περιφέρειας Θεσσαλίας έδωσαν
ένα μήνυμα για τη λάθος πολιτική
στο τομέα της ενέργειας… Είναι
χαρακτηριστικό ότι στο Νομό Καρδίτσας οργανώθηκε ένα κίνημα
από Συλλόγους και Φορείς που
αθόρυβα και με πολύ σοβαρότητα
δούλεψαν στη συλλογή στοιχείων
και την οργάνωση διαλέξεων για
τη διαφώτιση των πολιτών… Τα
τελευταία δύο χρόνια αφιερώθηκαν ώρες και μέρες ατελείωτες για
το σκοπό αυτό… Σίγουρα η μάχη
δεν τελείωσε… Όμως οι συνεργασίες φέρνουν αποτελέσματα…».
Μπράβο μας…!!!
● Στις 30.6.16, έγινε ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή
Καρδίτσας Σπύρο Λάππα για να
βγούν απ’ το πακέτο Γιούνκερ
τα Υ/Η στο νομό μας Καρδίτσας,
στην Οξυά και στο Καροπλέσι…
Άν είναι δυνατόν… το Υ/Η στον
Άσπρο να είναι μέσα στο πακέτο
Γιούνκερ… αντί να βάλουν καμιά
γέφυρα και κανένα δρόμο, βάζουν
αυτό…!!! (λόγω έλλειψης χώρου
θα αναδημοσιεύσουμε όλη την
ερώτηση στο επόμενο φύλλο).
● Στις 18.12.15, έγινε ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή
Ευρυτανίας Κώστα Κοντογιώργο
για το Υ/Η στο Μοναστηράκι
Αγράφων… σχετικά με τη μη

απόδοση ειδικού τέλους ΑΠΕ
από την ιδιωτική εταιρεία σε δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικού
ρεύματος στο Μοναστηράκι Αγράφων. (λόγω έλλειψης χώρου θα
αναδημοσιεύσουμε όλη την ερώτηση στο επόμενο φύλλο).
● Στις 19.2.16, Αρνητικά
ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγράφων για την επέκταση του
ήδη υφιστάμενου Υ/Η στο Μοναστηράκι
Αγράφων…(λόγω
έλλειψης χώρου θα αναδημοσιεύσουμε ολόκληρο το σχετικό κείμενο στο επόμενο φύλλο).
● Στις 29.7.16, Στην ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου για
την εγκατάσταση ανεμολογικού
ιστού ύψους 40 μέτρων, για ένα
έτος, στη θέση Προφήτης Ηλίας
Οξυάς, προχώρησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας, με απόφασή
της την Παρασκευή 29 Ιουλίου…
οι αγώνες του δραστήριου Συλλόγου της Οξυάς έφεραν αποτέλεσμα… (λόγω έλλειψης χώρου
θα αναδημοσιεύσουμε ολόκληρο
το σχετικό κείμενο στο επόμενο
φύλλο).
● Στις 10.3.16, στην Αργιθέα,
ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αργυρίου,
έστειλε έγγραφο… σχετικά με τη
μη απόδοση ειδικού τέλους
ΑΠΕ από την ιδιωτική εταιρεία σε
δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στο χωριό Αργύρι
Αργιθέας… το έγγραφο που τους
απάντησαν τους στέλνει από τον
«Άννα στον Καϊάφα»… (λόγω έλλειψης χώρου θα δημοσιεύσουμε
ολόκληρα τα έγγραφα, που μας τα
έδωσε το Δίκτυο Προστασίας των
Αγράφων, στο επόμενο φύλλο).
● Στις 22.7.16, Συνάντηση
έγινε με τον Γ. Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κ. Τσέλιγκα, 5μελούς επιτροπής του Δικτύου Φορέων και
Πολιτών για την Προστασία των
Αγράφων, μαζί και ο πρόεδρος
της Κοινότητάς μας Νεράϊδας…
μεταξύ των θεμάτων τέθηκε και
η ακύρωση του Υ/Η στο Μπεσιώτη… (λόγω έλλειψης χώρου
θα αναδημοσιεύσουμε ολόκληρο
το σχετικό κείμενο στο επόμενο
φύλλο).
● Στις 19.9.16, κερδίσαμε
ακόμα μια μάχη, στο μεγάλο αγώνα, για να σωθούν απ’ τις ιδιωτικές εταιρείες, τα βουνά και τα
ποτάμια του αγαπημένου τόπου
μας, των Αγράφων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Π.
Σ. Θ.), γνωμοδότησε αρνητικά
(λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις
ενστάσεις και τις αντιδράσεις του
Δικτύου μας για την Προστασία
των Αγράφων) για τις 18 ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμμή
από αυχένα «Γρεβενοδιάσελο»
προς Κούτσουρο και Ίταμο…
Έτσι έχουμε πλέον αρνητική γνωμοδότηση του Π. Σ. Θ. για όλες τις
48 ανεμογεννήτριες της κορυφογραμμής από Ίταμο – Γρεβενοδιάσελο – Καπροβούνι – Βουλγάρα.
Περισσότερα στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας μας.
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Βασιάκος Ηλίας σύζ. Ελένης Σπανού (539).................................... 20
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Βούλγαρη Ειρήνη του Ρίζου (647)................................................ 20
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Θάνος Ευάγγελος του Ιωάννη (933).............................................. 30
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Θάνου Ευγενία του Φωτίου (1251)................................................ 20
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Θάνου Χρυσούλα του Ευαγ. (1208)............................................... 20
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Καλογερόπουλος Βλάσης σύζ. Σταυρούλας Λυρίτση (938)............ 20
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Καραβάνα Βασιλική του Δημ. (148).............................................. 20
Καραγιώργου - Κωστακάκη Έφη του Βασ. & της Γιάννας (639)..... 20
Καραμέτος Αναστάσιος του Γεω. (947).......................................... 10
Καραμέτος Βασίλειος του Νικ. (1153)........................................... 10
Καραμέτος Γεώργιος από Αγ. Τριάδα Φθιώτιδας (1993)................ 20
Καραμέτος Γεώργιος του Ανασ. (946)............................................ 10

Καραμέτος Γεώργιος του Ηλία από Βόλο (1067)............................ 20
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Καραμέτος Κώστας του Γεωργ. (937)............................................ 10
Καραμέτος Λευτέρης του Ιωαν. (945) ........................................... 20
Καραμέτος Νικόλαος του Ιωαν. Καφενείο (1204).......................... 10
Καραμέτος Χρήστος του Γεωργ. (546)........................................... 20
Καραμέτου - Ασλάνη Ευθυμία του Κ. (547)................................... 20
Καραμέτου - Κουτσιρίμπα Ευτέρπη του Ν. (1151)......................... 20
Καραμέτου - Μακόη Ελευθερία (1205)......................................... 20
Καραμέτου - Ραφτοπούλου Κλημεντία του Βασ. (1180)................ 10
Καραμέτου Αγορή σύζ. Κων/νου (1077)....................................... 15
Καραμέτου Αλεξία από Σκάρφεια Φθιώτιδος (1994)..................... 10
Καραμέτου Λύδια του Ανασ. (948)................................................ 10
Καραμέτου Μαρία του Σερ. (1213)............................................... 20
Καραμέτου Μερόπη από Αγ. Τριάδα Φθιώτιδας (1990)................. 10
Καραμέτου Ρωξάνη του Ανασ. (949)............................................. 10
Καραμέτου Φωτεινή (1179).......................................................... 20
Καραμέτου Χαρά του Ηλία & της Αθηνάς (644)............................. 20
Κατσούλη Ελένη σύζ. Πέτρου (541).............................................. 50
Κατσούλης Γεώργιος του Νικ. (Ιατρός) (1170)............................... 20
Κατσούλης Δημήτριος του Νικ. (Ιατρού) (1171)............................ 20
Κατσούλης Ζήσης από Καναδά (1216).......................................... 50
Κατσούλης Κλέαρχος του Νικ. (1172)............................................ 50
Κατσούλης Κων/νος του Δημ. από Βόλο (1072)............................ 20
Κατσούλης Κων/νος του Νικ. (Ιατρού) (1174)............................... 20
Κατσούλης Λεωνίδας (1190)......................................................... 10
Κατσούλης Νικόλαος του Δημ. (Ιατρός) (1169)............................. 20
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Κουσάνα - Παπαδογούλα Μαρία (1182)........................................ 20
Κουσάνα - Παπουτσοπούλου Βασιλική (1181).............................. 20
Κουσάνας Γεώργιος του Ηλία (1210)............................................. 10
Κουσάνας Γεώργιος του Κων. (1041)............................................. 20
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Κουσάνας Ηλίας του Γεω. (1162)................................................... 10
Κουσάνας Ηλίας του Κων. (1183).................................................. 10
Κουσάνας Κων/νος του Γεωργίου (1040)...................................... 20
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Κουτή Αποστολία σύζ. Βάϊου (932)............................................... 20
Κουτής Αλέξανδρος του Βάϊου (934)............................................ 20
Κουτής Βαγγέλης του Βάϊου (935)................................................ 30
Λιάπης Νικόλαος του Δημ. (1068)................................................. 25
Λυρίτση Αντιγόνη σύζ. Δημ. (1101).............................................. 20
Λυρίτση Αποστολία (1102)........................................................... 20
Λυρίτσης Νικόλαος (1103)............................................................ 20
Μακρή Γιάννα του Δημητρίου (1168).............................................5
Μακρή Μάρθα του Κων. (1214).................................................... 10
Μακρής Γεώργιος του Δημ. (1064)............................................... 20

Μακρής Δημήτριος του Κ. (1167)................................................. 10
Μακρής Κων/νος του Χρήστου (Λογ. τράπ. 6.9.16)....................... 20
Μαλάμης Σωκράτης του Χριστ. (1995)......................................... 20
Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων. (1176)....................................... 20
Μαργαρίτης Λάζαρος του Κων. (780)........................................... 10
Μαργαριτόπουλος Αριστόδημος (Λογ. τράπ. 9.9.16).................... 25
Μαρκούση Πελαγία (1997)........................................................... 15
Μητσάκη - Καπνογιάννη Σπυριδούλα (1185)................................ 10
Μητσάκη Γεωργία του Δημ. (1155)............................................... 20
Μητσάκη- Ταξιάρχη Αποστολία (1157)......................................... 20
Μητσάκης Αριστοτέλης (1158)..................................................... 20
Μητσάκης Γεώργιος του Ηλ. (1166).............................................. 10
Μητσάκης Γεώργιος του Κων. (861).............................................. 15
Μητσάκης Σταύρος του Νικολάου (1071)..................................... 20
Μητσάκης Σωκράτης (779).......................................................... 20
Μιχαλάκης Ηλίας από Κλειτσό (542)............................................. 20
Μονάντερος Κων/νος του Δημ. (1164)......................................... 10
Μονάντερος Κων/νος του Πέτρου (771)....................................... 10
Μονάντερος Πέτρος (770)............................................................ 10
Μονάντερος Σωτήρης του Ηλία (1066)......................................... 20
Μονάντερος Φώτης του Πέτρου (772).......................................... 20
Μπακογεώργος Ευάγγελος (Λογ. τράπ. 3.8.16)............................. 20
Μπακόλα - Μαραβελάκη Ευφροσύνη (1212)................................ 20
Μπακόλα Μαίρη του Κων. (1211) ................................................ 20
Μπαλτή Σοφία σύζ. Δημητρίου (1206)......................................... 20
Μπαλτής Γιάννης του Βάϊου (650)................................................. 20
Μπαλτής Κων/νος του Γεωργίου (1038)........................................ 20
Μπαλτής παπα-Σωτήρης του Βάϊου (637)..................................... 20
Μπαλτής Παύλος του Σπύρου (549).............................................. 20
Μπαρμπουνάκης Γεώργιος του Πέτρου (1159)............................. 20
Μπουρλιάκος Ευάγγελος (1156)................................................... 20
Νάπας Δημήτριος του Νικ. (140).................................................. 15
Νάπας Φώτιος του Νικ. (142)........................................................ 15
Πάνος Αθανάσιος του Χρήστου από Μαυρόλογγο (775)................ 20
Πάνος Γεώργιος του Χρήστου από Μαυρόλογγο (776).................. 20
Πάνος Χρήστος του Ηλία από Μαυρόλογγο (777)......................... 20
Παπαγεωργίου Βασίλειος του Χρήστου (1046)............................. 10
Παπαγεωργίου Χρήστος του Βασ. (1042)...................................... 20
Παπανικολάου Δημήτριος από ΚΕΠΥΟ (1076)............................... 20
Παπαστάθης Χρήστος από Μπουκουβίτσα Κλειτσού (782)............ 10
Πλατσιούρη Ελευθερία σύζ. Δημ. (1192)...................................... 10
Πλατσιούρη Ευαγγελία του Γεω. (1999)........................................ 10
Σουτερλή Αγλαϊα (1160).................................................................5
Σπανός Γιάννης του Νικ. (867)...................................................... 15
Σπανός Ελευθέριος (1045)............................................................ 20
Σπανού - Πεταλά Γεωργία του Νικ. (865)...................................... 20
Σπανού - Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική του Νικ. (864)............... 10
Σπανού Γεωργία σύζ. Θωμά (1037)............................................... 10
Σπανού Μαρία του Δημητρίου (1039)........................................... 20
Σπινάσα - Καραλή Μαριλένα του Θεοδ. (1196)............................. 20
Σπινάσας Θεόδωρος του Χρήστου (1195)..................................... 20
Σπυροπούλου Ευτυχία (1050)....................................................... 10
Τόλη Βασιλική του Κων. (Λογ. τράπ. 29.6.16)................................ 10
Τσαγκαρινού Ειρήνη (1218).......................................................... 20
Τσιούκης Λάμπρος Δημ. Σύμβ. Δήμου Καρδίτσας (863)................ 20
Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλία (1043)........................................... 15
Τσιτσιμπής Λεωνίδας του Ηλία (1044).......................................... 15
Τσιτσιμπής Στέφανος (645).......................................................... 20
Φλώρος Κώστας σύζ. Ευαγγελίας Πλατσιούρη (1207)................... 10
Χαλάτση - Καραγιώργου Γιάννα του Κων. (640)............................ 20
Χαλάτσης Γεώργιος του Κων. (641)............................................... 20
Χαλάτσης Νικόλαος του Κων. (643)............................................... 20
Χαλιανδρού Ευμορφία (1049)....................................................... 10
Χιώτης Γιάννης σύζ. Δέσποινας Πλατσιούρη (1193)...................... 10
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις.

Η Γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι

Α

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

παιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση
στο πρόβλημα με την
τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής γέφυρας
μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη
δίπλα στα έτοιμα τσιμεντένια
βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! Πολλοί
λένε να πάμε με προσωπική
εργασία και να τη φτιάξουμε
μόνοι μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμαστε να περνάμε, απαιτούμε
πρόσβαση! Καταλαβαίνετε;

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.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

13

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Το Έπος του 1940

Χαράλαμπος Κατσιμήτρος & οι πρώτες μέρες του πολέμου
Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε με συρματοπλέγματα, πυροβολεία ξανά. Αυτή τη φορά κατάφεραν να
την 28η Οκτωβρίου 1940, και όπως μέσα σε βράχους, καμουφλαρισμέ- καταλάβουν το ύψωμα Γκραμπάσχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε, θα νες αντιαρματικές τάφρους και ναρ- λα, μεγάλης στρατηγικής σημασίγράψουμε και φέτος λίγα ιστορικά κοπέδια. Η περιοχή διέθετε και φυ- ας. Οι Έλληνες ετοιμάστηκαν να
στοιχεία, σε ανάμνηση αυτής της σικά εμπόδια, καθώς μεγάλο μέρος αντεπιτεθούν, αλλά τους εμπόδισε
μεγάλης εποποιΐας των παππούδων των εδαφών καλυπτόταν από έλη μία τρομερή καταιγίδα. Χρειάστημας. Γράψαμε για τον ήρωα γείτονά και ήταν ουσιαστικά αδιάβατη. Τα κε να περιμένουν μέχρι τις 5.30 το
μας απ’ τον Κλειτσό στρατηγό Χα- οχυρωματικά έργα, αν και πρόχει- πρωί της 3ης Νοεμβρίου.... Οι Έλράλαμπο Κατσιμήτρο (τεύληνες ήταν λιγότεροι αλλά
χος 120 / ΣΕΠΤ 2012 / σελ.
κατάφεραν να επανακαταλάβουν το ύψωμα μέσα σε
13), για τους χωριανούς μας
μισή ώρα. Σκοτώθηκαν 20
που πολέμησαν εκεί (τεύχος
Ιταλοί και 8 Έλληνες. Οι
124 / ΣΕΠΤ 2013 / σελ. 13),
βολές του ελληνικού πυροκαι τώρα θα γράψουμε για
βολικού σταμάτησαν σχεδόν
τις πρώτες κρίσιμες μέρες
αμέσως την προγραμματιτου πολέμου και τον καθοριστικό ρόλο του ήρωα Κασμένη επίθεση των Ιταλών....
τσιμήτρου.
Στις 4 το απόγευμα, ξεκίνησε δεύτερη επίθεση με
Η πρόβλεψη των Ιταλών ήταν ότι σε τρεις μέτη μεραρχία «Κένταυροι».
ρες θα μπουν στα ΓιάννεΧωρίστηκε σε δύο τμήμανα, όμως ο υποστράτηγος
τα, τα οποία κατευθύνθηκαν
Κατσιμήτρος αρνήθηκε να
προς το Καλπάκι. Το πρώτο
υποχωρήσει όπως ήταν η
τμήμα ακινητοποιήθηκε στις
διαταγή. Έμεινε στο Καλτάφρους, το δεύτερο έπεσε
πάκι και έγραψε έπος!
σε ναρκοπέδιο. Το πυροβολικό κατέστρεψε ολοσχερώς
Το σχέδιο των Ιταλών
τα ιταλικά τανκς. Άλλη μία
για την κατάληψη της Ηπείρου το φθινόπωρο του 1940
ιταλική επίθεση που κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Η
ονομαζόταν
«Emergenza
αναφορά των Ελλήνων ήταν
G». Προέβλεπε την κατάληΤο άγαλμα του στρατηγού Κατσιμήτρου στην
ψη των Ιωαννίνων μέσα σε
θριαμβευτική: «Σάς ἀναφέρω
πλατεία Μεσοχωρίου Κλειτσού.
3 - 4 μέρες και την ολοκληὅτι πάει, ἐξευτελίσθηκε καί
ρωτική επικράτηση των ιταλικών ρα, αφού η Ελλάδα προετοιμαζόταν αὐτό τό ὅπλον τοῦ Μουσολίνι». Στο
στρατευμάτων μέσα σε λιγότερο πάντα για επίθεση από το Βορρά, αντίπαλο στρατόπεδο, το ηθικό
από δύο εβδομάδες. Το σχέδιο θα εντυπωσίασαν τόσο τους Ιταλούς ήταν χαμηλό. Ο διοικητής σε τηλεεξελισσόταν ως εξής: αρχικά θα που στην αναφορά προς τον Μου- γράφημα ανέφερε: «Φθάσας εἰς τόν
καταλάμβαναν τον οχυρωμένο σολίνι τα αποκάλεσαν: «τά τρο- λόφον Καλπακίου βάλλομαι παντακόμβο στο Καλπάκι με δύο μεραρ- μερά ἔργα τῆς γραμμῆς Μεταξά». χόθεν ὑπό τοῦ σφοδροῦ πυρός τοῦ
χίες, μία αποστολή που θα έπαιρνε Ωστόσο, οι επιτιθέμενοι επιτελείς ἐχθρικοῦ πυροβολικοῦ, τό ὁποίον
μόλις 4 μέρες. Μετά θα κατευ- παρέμεναν ιδιαίτερα και αβάσιμα οἱ Ἔλληνες ἔχουν τάξει καταλλήθύνονταν προς τα Ιωάννινα, ενώ αισιόδοξοι. Υπολόγιζαν ότι μέσα σε λως καί ἀθέατον… Τό πῦρ τοῦτο
ταυτόχρονα δύο άλλες μεραρχίες 5 μέρες θα είχαν ξεμπερδέψει με το προκαλεί φοβερά σύγχυσιν καί δέος
θα έκοβαν τις διόδους επικοινω- Καλπάκι.
διά τῆς εὐστόχου καί συντριπτικῆς
νίας με τη δυτική Μακεδονία και
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940 βολῆς του κατά τῶν ἀρμάτων». Οι
την Αιτωλοακαρνανία αντίστοιχα. – Η Εισβολή
καταστροφές που υπέστησαν οι ΙταΑπώτερος στόχος ήταν η κατάληΤο πρωί της 28ης Οκτω- λοί τους ανάγκασαν να αναβάλουν
ψη του λιμανιού της Πρέβεζας, το βρίου, τα ιταλικά στρατεύμα- την επίθεση της 4ης Νοεμβρίου για
οποίο θα χρησίμευε ως κέντρο των τα άρχισαν την επίθεση τους. την επόμενη μέρα. Αλλά, όπως και
ιταλικών επιχειρήσεων. Οι Ιταλοί Όσες ελληνικές δυνάμεις βρέθη- όλες τις άλλες φορές, η επίθεση διαγνώριζαν ότι υπερτερούσαν των καν στο δρόμο τους υποχώρησαν κόπηκε ταχύτατα και οι Ιταλοί οπιελληνικών δυνάμεων και πίστευ- και άρχισαν να συγκλίνουν προς το σθοχώρησαν άτακτα, ενώ 15 τανκς
αν ότι η εκστρατεία θα ολοκλη- Καλπάκι, όπως είχε διατάξει ο Κα- βυθίστηκαν στα έλη του ποταμού
ρωνόταν χωρίς καμία δυσκολία. τσιμήτρος. Ταυτόχρονα, δύο ελλη- Καλαμά. Έμειναν εκεί ανέπαφα,
Η άμυνα της 8ης Μεραρχίας νικά συντάγματα ανέλαβαν να επι- μέχρι που τα πήραν οι Έλληνες.
Την άμυνα των ελληνικών περι- βραδύνουν την πορεία των Ιταλών,
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 1940 –
οχών ανέλαβε η 8η μεραρχία με χωρίς όμως να προβάλουν σημαντι- Η Λήξη
επικεφαλής τον υποστράτηγο Κα- κή αντίσταση. Δύο μέρες αργότερα,
Παρά τις συνεχείς αποτυχίες,
τσιμήτρο. Σύμφωνα με την επίσημη τα στρατεύματα είχαν πάρει θέση οι Ιταλοί έκαναν άλλη μία προσπάεντολή, η 8η μεραρχία θα είχε ως μάχης στο Καλπάκι. Η υποχώρηση θεια το πρωί της 7ης Νοεμβρίου.
βάση της το Καλπάκι, αλλά όφειλε των Ελλήνων είχε αναπτερώσει το Απέτυχαν και αποσύρθηκαν. Προνα υποχωρήσει σε περίπτωση που ηθικό των Ιταλών, που πίστευαν ότι σπάθησαν ξανά όταν νύχτωσε και
επικρατούσαν οι Ιταλοί και να ενι- ο αντίπαλος είχε τρομοκρατηθεί και μες στο σκοτάδι, κατάφεραν να
σχύσει τις διόδους προς Μακεδονία απέφευγε τη σύγκρουση.
καταλάβουν τη νότια κορυφή της
και Αιτωλοακαρνανία. Η ελληνική
Γκραμπάλας. Οι Έλληνες αντεπιτέΠέμπτη, 31 Οκτωβρίου 1940
θηκαν άμεσα, αλλά δεν κατάφεραν
πλευρά γνώριζε ότι η αποστολή – 1η Επίθεση
ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνη: «ἈναΗ μάχη ξεκίνησε με την ιταλική να τους διώξουν. Ανασυντάχθηγνωρίζεται ἡ δυσχερής θέσις εἰς μεραρχία «Φερράρα» να ελίσσεται, καν και τα μεσάνυχτα επιχείρησαν
ἥν εὑρίσκεται ἡ μεραρχία», έλεγε για να περικυκλώσει τις ελληνικές ξανά. Αυτή τη φορά, θριάμβευσαν.
η οδηγία του Γ.Ε.Σ, «Ἡ κυβέρνη- δυνάμεις. Τα πυροβολεία των Ελ- 46 νεκροί Ιταλοί και μόλις 9 Έλσις δέν ἀναμένει ἐκ τῆς μεραρχί- λήνων, προβλέποντας τις θέσεις ληνες. Ο επικεφαλής στρατηγός
ας νίκας, δεδομένης τῆς ἀριθμη- των Ιταλών, ανέκοψαν την πορεία Ρόσσι έγραψε σε έκθεσή του ότι
τικῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἀντιπάλου». τους. Μέσα σε λίγη ώρα, η ιταλική «ἐθεώρουν ἀνεπαρκείς τάς δυνάΌμως ο Κατσιμήτρος αγνόησε την μεραρχία οπισθοχώρησε άτακτα. μεις, τάς ὁποίας εἶχα εἰς τήν διάθεεντολή. Αποφάσισε ότι τα στρατεύ- Η πρώτη επίθεση είχε αποτύχει. σίν μου». Με αυτή την αναφορά,
ματα θα παρέμεναν στο Καλπάκι Την ίδια στιγμή όμως, η ιταλική έληξε η μάχη του Καλπακίου με
και θα αγωνίζονταν μέχρι και «τό μεραρχία «Τζούλια» κατευθυνόταν θριαμβευτική νίκη του Ελληνικού
τελευταίο φυσίγγι». Θεωρούσε ότι προς το Μέτσοβο και απειλούσε να Στρατού. Οι αισιόδοξες προβλέη γεωλογία της περιοχής θα ευνο- αποκόψει την επικοινωνία των Ελ- ψεις των Ιταλών έπεσαν έξω. Οι
ούσε την ελληνική προσπάθεια και λήνων με τη δυτική Μακεδονία. Το λιγοστές ελληνικές δυνάμεις κατάοποιαδήποτε υποχώρηση απλώς θα Γενικό Στρατηγείο υπενθύμισε στον φεραν όχι μόνο να τους αναχαιτίδυσχέραινε τη θέση τους. Έτσι, στις Κατσιμήτρο ότι αποστολή του ήταν σουν, αλλά προκάλεσαν τρομαχτι23 Σεπτεμβρίου έβγαλε τη δική του να προστατέψει τις διόδους επικοι- κές ζημιές στον αντίπαλο στρατό.
Ήταν μόνο η αρχή του θρυλικού
εντολή: «Τό βλέμμα πάντοτε πρέπει νωνίας κι όχι να παραμείνει στο
νά εἶναι ἐστραμμένο πρός τά ἐμπρός Καλπάκι. Ο Κατσιμήτρος για ακό- έπους της Πίνδου.
Σημείωση: Οι πληροφορίες
καί νά κυριαρχεί εἰς τάς σκέψεις μα μία φορά, αγνόησε την εντολή.
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 1940 – Κα- αντλήθηκαν από κείμενο του Γεκαί τάς πράξεις των τό πνεῦμα τῆς
δραστηριότητος καί ἐπιθετικότητος τάληψη υψώματος Γκραμπάλας ωργίου Χ. Κατσιμήτρου (γιού του
Το πρωί, οι Ιταλοί επιτέθηκαν ταυ- στρατηγού) για το περιοδικό «ΙΣκαί οὐχί τάσις πρός τά ὀπίσω.». Οι
στρατιώτες άρχισαν να οχυρώνουν τόχρονα από δύο μέτωπα, αλλά το ΤΟΡΙΑ».
την περιοχή. Κατασκεύασαν τρεις ελληνικό πυροβολικό τους καθήΕπιμέλεια: «Φιλίστωρ»
γραμμές οχυρωμάτων καλυμμένες λωσε. Στις 8 το βράδυ, επιτέθηκαν

Αιώνια τιμή και δόξα στους πεσόντες
υπέρ πατρίδος χωριανούς μας

Μ

ε αφορμή την
επέτειο της
28ης Οκτωβρίου
1940… να φέρουμε στη
μνήμη μας όλους τους
χωριανούς μας που
έπεσαν υπέρ πατρίδος…
και τα ονόματά τους είναι
γραμμένα στο Ηρώο
Πεσόντων Νεράϊδας… οι
περισσότεροι δυστυχώς
στην δεκαετία 1940 έως
1950… Αιωνία η μνήμη
τους…!!!

Η ανατολική πλευρά
του Ηρώου Πεσόντων
Νεράϊδας… 30 ονόματα…

Η βόρεια πλευρά του Ηρώου
Πεσόντων Νεράϊδας… 20
ονόματα…

Η νότια πλευρά του Ηρώου
Πεσόντων Νεράϊδας… 20
ονόματα…

Ελένη Β. Σδράκα

ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΠΑΘΟΛΌΓΟΣ

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).

Κ ΡΑ Σ Ι Ά Κ Α ΡΑ Β Ά Ν Α
Ευάγγελος Καραβάνας

Σπ. Μήλιου & Περικλέους, Ηλιούπολη
Τηλ./ Fax: 210 9719491 (Ηλιούπολη)
Κιν. 697 6811850
Οινοποιείο: 2441 0 69551 (Δαφνοσπηλιά)
Email: Krasiakaravana@gmail.com

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟ

Αμάραντες Γεύσεις

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ – ΆΡΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΉΣ
Πεζόδρομος Δημοτική Αγορά Καρδίτσας
Τηλ.: 2441 0 20991 / κιν.: 6977 394 752
e-mail: amarantesgefseis@yahoo.gr
www. amarantesgefseis.gr
Το νέο κατάστημα αυτό άνοιξε και λειτουργεί ο Αντώνης Παπαδάκος από τον Αμάραντο

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 Αθανασίου Βούλγαρη από το Σαραντάπορο της Τ. Κ. Νεράϊδας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

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

* Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται με Λογιστικά και Φοροτεχνικά.
Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου
Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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φυγε από τη ζωή την
Κυριακή 17 Ιουλίου
2016, η αγαπημένη μας
Σοφία Η. Λιάπη, σε ηλικία 96
ετών. Φτωχότερο έμεινε το
χωριό μας, χάνοντας μια συμπαθή, εργατική, φιλόξενη,
πρόσχαρη, με αδαμάντινο χαρακτήρα.
Στον δρόμο προς την τελευταία της κατοικία την συνόδευσαν οι συγχωριανοί, συγγενείς
και φίλοι της εκλιπούσης. Η
εξόδιος ακολουθία εψάλλει στον
Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Σαρανταπόρου την επόμενη ημέρα,
όπου συμμετείχαν οι ιερείς κ.
Αυγέρης Κων/νος, κ. Βασιλάκης Παναγιώτης, κ. Γεροκώστας
Ευάγγελος και κ. Παπαγεωργίου
Κων/νος.
Ήταν παντρεμένη με τον
Ηλία Κ. Λιάπη, όπου έζησαν στα
Λιαπέϊκα και απέκτησαν τρία
παιδιά, τον Κώστα, τον Άγγελο
και την Όλγα. Όλα τα παιδιά της

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σοφία Η. Λιάπη
παντρεύτηκαν και της χάρισαν
εγγόνια και δισέγγονα.
Όσα κι αν γράψουμε δεν
αρκούν, η ζωή της δεν ήταν
στρωμένη με ροδοπέταλα, αλλά
δύσκολη, με κακουχίες, ταλαιπωρίες,
πείνα
κ. ά. Έδωσε μεγάλο αγώνα να
μεγαλώσει και
να
σπουδάσει
όσο μπορούσε τα
παιδιά της, όπου
ο Άγγελος έφτασε στην κορυφή
της ιεραρχίας της
Ιατρικής, δηλαδή Καθηγητής
Πανεπιστημίου
Αθηνών
στην
Μαιευτική και Γυναικολογία.
Όταν το 1988, πέθανε ο σύζυγός της, τον χειμώνα ερχόταν
στην Αθήνα και το καλοκαίρι
στο χωριό, το Σαραντάπορο
όπου αγαπούσε πολύ.

Ήταν παραδοσιακιά, ταπεινή, τηρώντας τις οικογενειακές
αρχές με τις οποίες μεγάλωσε
στο χωριό και τις οποίες μετέδωσε και στα παιδιά της, τα οποία
σταδιοδρόμησαν με επιτυχία
στην ζωή τους.
Αγ α π η μ έ ν η
μας γιαγιά Σοφία,
στεναχωρηθήκαμε
όλοι που έφυγες,
όμως θα σε θυμόμαστε για πάντα.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό
ταξίδι και ας είναι
ελαφρύ το χώμα
του
αγαπημένου
μας χωριού του Σαρανταπόρου, όπου
γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες,
αγωνίστηκες, πρόσφερες και
τώρα αναπαύεσαι.
Αιωνία σου η μνήμη.
Τα εγγόνια σου
Τα δισέγγονά σου.

Έφυγε ο πρόεδρος της
«Πανευρυτανικής Ένωσης» Ηλίας Λιάσκος

E

φυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Ηλίας
Λιάσκος, σε ηλικία 71 ετών, πρόεδρος της «Πανευρυτανικής Ένωσης», την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, στο
χωριό καταγωγής του την Πρασιά Ευρυτανίας, όπου είχε ανέβει για το 3ήμερο του Αγ.
Πνεύματος. Σκοτώθηκε όταν έπεσε από μια
κορομηλιά της αυλής του σπιτιού
του. Η κηδεία έγινε στο χωριό του,
τον οικισμό Φουσιανά της Τ. Κ.
Πρασιάς (Ζελενίτσας των Αγράφων), την Τετάρτη 22.6.16.
Πώς έγινε: Βρισκόταν στο χωριό του το οποίο επισκεπτόταν σε
τακτική βάση. Ήταν αργά το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουνίου, όταν ενώ βρισκόταν
ανεβασμένος σε κορομηλιά και μάζευε τους καρπούς της έχασε την
ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος από ύψος περίπου 2 μ. Ο τραυματισμός
του στον αυχένα ήταν πολύ σοβαρός και εν
τέλει αποδείχτηκε μοιραίος για τη ζωή του.
Όταν τον βρήκε πεσμένο στο έδαφος η σύζυγός του ειδοποίησε ασθενοφόρο, το οποίο
μέχρι να έρθει από το Καρπενήσι είχε φύγει
ήδη από τη ζωή. Μεγάλη συζήτηση έγινε τις
επόμενες μέρες τόσο για την ενεπάρκεια των
δομών υγείας στα αγραφιώτικα χωριά μας
όσο και για το γραφειοκρατικό αλαλούμ με
την ιατροδικαστική υπηρεσία που τον κράτη-

σαν 5 μέρες άταφο.
Ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας (επτά
αδέλφια, 5 αγόρια και 2 κορίτσια) μαθήτευσε στο Δημοτικό Σχολείο της γενέτειράς του
και έκανε τις γυμνασιακές του σπουδές στην
Αθήνα ως μαθητής νυκτερινού σχολείου και
ταυτόχρονα εργαζόμενος. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ
και κατόπιν υπηρέτησε ως
φιλόλογος καθηγητής στη
Μέση Εκπαίδευση κυρίως
στη Σχολή Αναβρύτων στην
Αθήνα και στα σχολεία Ελληνοπαίδων Εξωτερικού
στη Γερμανία. Με τη χωριανή του σύζυγο απέκτησαν δύο αγόρια. Υπήρξε
μέλος τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής καταγωγής του, (κυρίως του Συλλόγου Απεραντίων) και υπεύθυνος
ύλης του περιοδικού «Απεραντιακά». Επί
τρείς δεκαετίες ήταν ενεργό μέλος της ιστορικής «Πανευρυτανικής Ένωσης», μέλος Δ. Σ.,
Γραμματέας και την τελευταία διετία Πρόεδρός της, διαδεχόμενος τον αγαπητό μας Κώστα Παπαδόπουλο, που και πάλι αναγκαστικά
ήταν το καλοκαίρι αναπληρωτής πρόεδρος,
μέχρι τον ορισμό από το Δ. Σ. (5.9.16) του
νέου προέδρου Αθανασίου Σταμάτη.
Αιωνία η μνήμη του.

Προβατίνα εξαφανίστηκε
μυστηριωδώς

Αυτή είναι η προβατίνα… ήταν να «πάει» κι
αυτή πρίν την ώρα της… χωρίς να δεί κανένας
το πώς… σαν το παλιό αφεντικό της… τον
αείμνηστο Νικολάκη Κατσούλη…

Προβατίνα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς,
την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016, την ώρα που
ήταν όλοι στην εκκλησία, από την περιοχή
του χωριού μας Πολύκοινο. Έβοσκε εκεί μαζί
με άλλες προβατίνες και γίδες και εξαφανίστηκε μόνο αυτή που ήταν και η καλύτερη,
βελτιωμένης ράτσας. Αν και για πολλές μέρες έψαξαν χωριανοί μας σε όλη την περιοχή
δεν βρέθηκε τίποτα. Συζητήθηκε πολύ αυτό
το γεγονός το καλοκαίρι στο χωριό χωρίς να
βρεθεί κάποια εξήγηση. Όποιος κάτοικος των
γύρω χωριών είδε κάτι και ξέρει ας μας ενημερώσει.
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Βασιλική Σπινάσα

φυγε από τη ζωή, στα τέλη Αυγούστου, η χωριανή
μας Βασιλική «Βάσιω» Σπινάσα, στην Καρδίτσα
όπου διέμενε τα τελευταία
χρόνια, λόγω προβλημάτων υγείας, σε ηλικία 87 ετών, και η κηδεία της έγινε την επομένη στη
Νεράϊδα.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
οικισμό Μεγαλάκκο, της Κοινότητάς μας Νεράϊδας. Πατέρας της ο
Κώστας Μαργαρίτης και μητέρα
της η Ελένη Τσούλου από τον Κλειτσό. Ο Κώστας Μαργαρίτης έφυγε
από τη Νεράϊδα (τότε Σπινάσα) μόλις παντρεύτηκε και πήγε να μείνει μόνιμα στο Μεγαλάκκο
όπου είχαν πολλά και εύφορα κτήματα τα περισσότερα αγορασμένα από την οικογένεια Κούστελου (το γένος Παπαδόπουλου). Η Βάσιω αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
Μεγαλάκκο μόλις παντρεύτηκε ήρθε πάλι στη Νεράϊδα.
Αδέλφια της ο μακαρίτης Γιώργος, ο Δημήτρης «Τάκης»,
η Ειρήνη «Ρήνω», ο μακαρίτης Βασίλης, και ο Βαγγέλης.
Παντρεύτηκε τον Κώστα Σπινάσα και απέκτησαν δύο
κόρες, την Αθανασία και την Γεωργία, από τις οποίες ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά εγγόνια και δισέγγονα. Ο
σύζυγός της, μακαρίτης Κώστας Σπινάσας, ήταν γιός του
Θεόδωρου Σπινάσα (του θρυλικού «Σπνασοθόδωρου») και
αδελφός του Βασίλη, του Χρήστου, της Αλεξάντρας, της
Κωστάντως και της Γιαννούλας.
Καλός άνθρωπος, εργατική, φιλότιμη, φιλόξενη, πάντα
με το χαμόγελο και τον καλό λόγο, έμενε εκεί στην άκρη
του χωριού μας, στη γειτονιά των «Σπνασέων», και τώρα
δυστυχώς έκλεισε και αυτό το σπίτι του χωριού μας.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα του αγαπημένου μας χωριού,
της Νεράϊδας, όπου αναπαύεσαι.
Αιωνία σου η μνήμη.

E

Νίκος Ζέρβας

φυγε
από
κοντά μας,
στα μέσα Αυγούστου, ο αγαπητός μας Νίκος Ζέρβας, σε
ηλικία 85 ετών.
Αν και ήταν γαμπρός στο χωριό
μας για όλους
μας ήταν απ’ τους πιο αγαπητούς χωριανούς μας.
Καταγόταν από την Εύβοια, καθώς γεννήθηκε στο
χωριό Κονίστρες Ευβοίας,
που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Κύμης. Παντρεύτηκε την χωριανή μας
Αικατερίνη Λιάπη και απέκτησαν ένα γιό τον Κώστα,
από τον οποίο ευτύχησαν να
δούν τρία εγγονάκια.
Από την δεκαετία του
1980 ήταν κάθε καλοκαίρι, για μήνες ολόκληρους,
στο χωριό μας καθώς αποφάσισαν να φτιάξουν σπίτι
μεγάλο στο χωριό, με θέα

όλη την περιοχή.
Δούλεψαν αρκετά σκληρά για
να τελειώσουν
την κατασκευή
αυτού του σπιτιού. Λόγοι υγείας το 2003 τον
υποχρέωσαν με
πόνο καρδιάς να
το πουλήσει και να φύγει απ’
το χωριό.
Πολύ καλός άνθρωπος,
μορφωμένος,
ευγενικός,
κοινωνικός, ενέπνεε τον
σεβασμό και την εκτίμηση
όλων μας. Έβγαινε πάντα
στα μαγαζιά του χωριού μας
όπου κάναμε παρέα, έψαλλε
και ωραία στην εκκλησία
μας, η παρουσία του ήταν
αισθητή παντού, για όλα θα
τον θυμόμαστε πάντα.
Ελαφρύ το χώμα της αττικής γής όπου αναπαύεσαι
αγαπητέ μας Νίκο.
Αιωνία η μνήμη σου.

ΚΑΡΎΔΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΟΥ ΗΛΊΑ
ΧΕΙΡΟΎΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΎΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΑΘΗΝΏΝ

Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα
Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423

* Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Καροπλέσι και
εγγονή της χωριανής μας Ευθυμίας Ανυφαντή – Σκρέκου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΞΈΝΩΝ ΓΛΩΣΣΏΝ

Μπαλτή Νατάσα – Μπαλτή Σοφία
Πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα
Τηλ.: 2441 0 29518
* Η Σοφία είναι σύζυγος και η Νατάσα κόρη του Δημήτρη Γ. Μπαλτή
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Ο Σύλλογος και οι νέοι του χωριού

Π

έρασαν 10 χρόνια από
την τελευταία ενασχόλησή μου, ως μέλος
του Δ. Σ. του Συλλόγου μας,
και έκρινα, ότι έχω την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις,
να προσφέρω εκ νέου τις υπηρεσίες μου στον Σύλλογο.
Η εκλογή – επιλογή των μελών του νέου Δ. Σ. τον Αύγουστο, προκάλεσε μια προσωρινή
έκπληξη μεταξύ των υποψηφίων αλλά στο τέλος επικράτησε
η μία και μοναδική σκέψη. Προχωράμε ενωμένοι με συγκερασμό των διαφωνιών για το καλό
του Συλλόγου μας και του χωριού μας.
Το νέο Δ. Σ. του Συλλόγου
μας ανανεωμένο κατά τα 4/5,
το χαρακτηρίζει κάτι που είχε
χρόνια να ξανασυμβεί. Όλα τα
μέλη έχοντας επίγνωση της
κρισιμότητας για το μέλλον του
Συλλόγου χωρίς την πίεση και
παρότρυνση τρίτων ανέλαβαν
την ευθύνη συμμετοχής στο
Δ. Σ. Επιβάλλεται και τα 5 μέλη
του Δ. Σ. να είμαστε δραστήρια,
ενήμερα για όλα τα θέματα και
με συγκεκριμένους ρόλους ευθύνης.
Η παρουσία μας στα καφενεία, οι ανοιχτές συζητήσεις με
τους συγχωριανούς μας, το κυνήγι της συνδρομής με το μπλόκ
αποδείξεων μόνιμα στην τσέπη
μας, η ανάδειξη, καταγραφή και
προβολή των προβλημάτων του
χωριού, η συνεργασία με την Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας είναι μερικές από τις
προτεραιότητες του νέου Δ.Σ.
Όλοι μας τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τον αφανισμό
των Κοινοτήτων και των μικρών
δήμων της χώρας μας, ξεχάσαμε
την ταυτότητά μας και τον λόγο
ύπαρξής μας. Ο Σύλλογος με την
έκδοση της Εφημερίδας είναι η
μοναδική πλέον φωνή διαμαρτυρίας και εκπροσώπησης του
χωριού μας στα κέντρα λήψεως

αποφάσεων.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου,
πιεζόμενος από τους συγχωριανούς και την αναποτελεσματικότητα επίλυσης των προβλημάτων από τους αιρετούς εκπροσώπους, αναλαμβάνει αναγκαστικά να φέρει εις πέρας και τον
ρόλο ως πρόεδρος της άλλοτε
Κοινότητας. Συνέπεια αυτής
της ανάληψης υποχρεώσεων
λησμονούμε την ονομασία του
Συλλόγου και τον λόγο ίδρυσής
του, Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος. Θα ήμουν
ευτυχής, ο πρόεδρος του Συλλόγου να ανοίγει τις πόρτες του
Δημάρχου, του Περιφερειάρχη,
και πολιτικών εκπροσώπων,
μόνο για θέματα πολιτισμού,
πολιτιστικών εκδηλώσεων και
αναβίωσης ηθών και εθίμων της
παράδοσής μας, αλλά είναι τόσα
τα προβλήματα του χωριού μας
που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
Ο σημαντικότερος λόγος
επαναδραστηριοποίησής μου
είναι τα θέματα που έχουν σχέση με τη παράδοση και κυρίως
η αξιοποίηση των νέων που αδιαφορούν για το Σύλλογο.
Είμαι πολέμιος της κατακραυγής που δέχονται τα παιδιά
μας την στιγμή που εμείς οι μεγαλύτεροι, οι υπεύθυνοι των Δ.
Σ. δεν πήραμε πρωτοβουλία να
φέρουμε τους νέους κοντά στο
Σύλλογο. Αφιερώσαμε λίγο χρόνο, υπήρξε κάποιο κάλεσμα της
νεολαίας που μου διαφεύγει και
αρνήθηκαν; Μήπως θέλουμε να
καλύψουμε την δική μας αδυναμία και αδιαφορία και στοχεύουμε τους νέους; Εξάλλου
υπάρχουν παραδείγματα, όπως
η συνεισφορά του Νίκου, της Ειρήνης με το ίντερνετ, η υποβολή της φορολογικής δήλωσης
του Συλλόγου μας από τον Ηλία,
ο καθαρισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου από το Σπύρο και
Γιάννη και πολλά άλλα. Ηχηρό
παράδειγμα αποφυγής προς

ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΗΛΊΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ

Επιμελητής Α’ της 1ης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου

ΒΛΟΥΧΆΚΗ – ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ ΦΙΛΙΏ (ΣΎΖ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ)
Ειδικός Καρδιολόγος
Διεύθυνση Ιατρείου της Γκλαβάνη 89 – Βόλος
Τηλ. 2421 0 31511

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.

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους

ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
10ον χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΚΑΙ ΜΈΛΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜΑΣ ΓΝΉΣΙΟ ΑΓΡΆΦΩΝ

Τηλ.: 2441 0 83153 

Κιν.: 697 8583915

τους νέους είναι η κάκιστη εικόνα που δείχνουμε όταν έχουμε
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Δ. Σ. του Συλλόγου.
Είναι κάποιοι που ποτέ δεν
θέλησαν να ασχοληθούν με τον
Σύλλογο και με αστήριχτες προφάσεις κάθε φορά αρνούνται
την συμμετοχή τους. Καλόν είναι να ασχολούμαστε όλοι, κι αν
δεν το κάνουμε, τουλάχιστον να
μην δημιουργούμε προβλήματα
σε όσους ασχολούνται. Να στηρίζουμε την εφημερίδα μας και
να μην την φέρνουμε σε δύσκολη θέση.
Πέρυσι, στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, τον
Αύγουστο του 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατέθεσε την
σκέψη - πρόταση, ότι είναι καιρός πλέον, η έναρξη του χορού
να γίνεται εφεξής, με παραδοσιακή δημοτική μουσική, από
μικρά, αλλά και μεγαλύτερα
παιδιά του χωριού μας, όπως
συμβαίνει, άλλωστε και σε άλλα
χωριά της περιοχής μας και
όχι μόνον. Για τον σκοπό αυτό,
απευθύνθηκε στον Γυμναστή
- χοροδιδάσκαλο και αγαπητό
γαμπρό του χωριού μας, Κώστα
Φλώρο, ο οποίος αποδέχθηκε
προθύμως την υλοποίηση της
πρότασης του Δ. Σ.
Έτσι και με την δική μου συμπαράσταση και συνεργασία,
ξεκίνησε η προσπάθεια από την
Λαμία με την συγκέντρωση των
πρώτων παιδιών και την έναρξη
μαθημάτων στον επαγγελματικό χορευτικό χώρο του δασκάλου. Το αποτέλεσμα αυτής
της δουλειάς το απολαύσαμε,
το χειροκροτήσαμε την βραδιά
της εκδήλωσης. Η προσέλευση
και συμμετοχή τόσων παιδιών,
σε σύντομο χρονικό διάστημα,
είναι χρυσή ευκαιρία να βάλουμε τις βάσεις επένδυσης και
αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Αν πάμε στις μεγαλύτερες
ηλικίες θα δούμε ότι ενώ αρχι-

κά η συμμετοχή στο χορευτικό
τμήμα ήταν διστακτική, στην
πορεία συγκεντρώθηκαν πολλά
παιδιά. Οι δηλώσεις αυτών των
παιδιών ότι χάρηκαν το χορό,
ότι του χρόνου θα δηλώσουν
συμμετοχή, μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Επίσης θα είμαστε πιο αισιόδοξοι αν πείσουμε τους νέους,
τα παιδιά μας, να συγκροτήσουν
ομάδα – επιτροπή, με την μορφή άτυπου Δ. Σ. που θα οργανώνει και θα κατευθύνει τις δραστηριότητες σε συνεργασία με
τον Σύλλογο: μικρές πεζοπορίες, περιπάτους, ορειβασία προς
Μάρτσα και Φλίσιο για τους
τολμηρούς, μουσικές βραδιές –
πάρτυ, εκδρομές, ομάδες εθελοντισμού, αγώνες ποδοσφαίρου
– μπάσκετ, πρωτάθλημα τάβλι,
συζητήσεις, ομιλίες για ποικίλα
θέματα.
Όλα αυτά θα γίνονται τις λίγες μέρες τον Αύγουστο στο χωριό. Παραρτήματα μπορούν να
οργανωθούν στην Αθήνα, στην
Λαμία, στην Καρδίτσα, όπου
διαμένουν απόδημοι χωριανοί
μας. Τα παιδιά της γενιάς μας
πρέπει να γνωριστούν μεταξύ
τους, να αποκτήσουν δεσμούς
φιλίας, να αγαπήσουν και να
επισκέπτονται την γενέτειρα
των γονιών τους. Είναι αδιανόητο στον χορό του Συλλόγου η
πλατεία να είναι κατάμεστη από
νέους ανθρώπους, στην πίστα
χορού επί 3 ώρες να χορεύουν
δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, να μας φωνάζουν «είμαστε
εδώ» κι εμείς να αδιαφορούμε.
Καλούμε σε συνεργασία όλους
όσους έχουν την διάθεση με
φρέσκιες ιδέες να βοηθήσουν,
να σταθούν δίπλα μας, να είναι
αρωγοί των προσπαθειών μας.
Με την σκέψη μας κοντά στους
μόνιμους κατοίκους του χωριού,
ας τους ευχηθούμε ένα καλό και
ήπιο χειμώνα.
Κουσάνας Κώστας

ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

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.

www. ΦΟΥ ΜΠΟΥ . com. gr
1
«ΕΛΑ ΛΙΑΠΕΪΚΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑ
ΜΟΥΧΤΟΥΡΙ ΜΕ ΑΚΟΥΣ ΚΑΛΑ»
ΚΑΛΟΥΣΕ Η ΣΟΦΗ ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΑΙΔΙΑ.
2
ΠΟΥ ’ΣΑΙ ΜΕΡΟΠΗ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕΣ ΑΠ’ ΤΟ ΧΩΝΙ
ΤΗ ΓΙΔΟΒΙΤΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ
ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΛΕΡΑ ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΑ ’ΡΘΕΙ
ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕΣ ΠΡΩΪ – ΠΡΩΪ.
3
ΤΩΡΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚΑΡΙΣΜΑ ΝΑ ΒΡΕΙΣ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΝΑ ΤΑ ΔΕΙΣ.
4
ΒΛΕΠΩ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΑΠ’ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
ΤΡΑΒΟΥΣΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΟΜΠΛΙΑ
ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΕΙΧΕ ΤΟΝ ΤΡΟΥΒΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΜΠΛΕΤ ΑΓΚΑΛΙΑ.
5
ΤΡΕΧΩ ΣΤΟΝ ΞΑΔΕΡΦΟ ΜΕΤΑ
ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΤΩΡΑ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΜΙΑ ΞΑΝΘΙΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ.
6
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΛΟ
ΒΟΗΘΗΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΟΥΛΗΣΑ ΟΛΑ ΤΟ ΤΥΡΙ
ΧΟΡΤΑΡΙ ΒΡΗΚΑ ΣΕ ΤΙΜΗ.
7
ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΕΛΙ ΜΟΥ ΚΑΛΟ
ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΕΙΝΕ ΕΝΑ ΚΙΛΟ
ΘΑ ΤΟ ΕΞΑΓΩ ΣΤΟ ΕΞΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΠΟΡΕΙΣ.
8
ΒΛΕΠΩ ΠΑΡΕΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ
ΟΥΤΕ ΜΙΛΙΑ ΟΥΤΕ ΛΑΛΙΑ
ΤΙΠΟΤΑ ΠΛΕΟΝ ΖΩΝΤΑΝΑ?
9
ΣΤΟ ΤΕΤ – Α – ΤΕΤ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΣ
ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΦΙΛΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ
ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ’ΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΥΤΑ!!
10
ΠΑΡΕΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΚΟΠΕΛΙΕΣ
ΜΑΣ ΜΑΘΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΥΛΕΣ
ΚΑΙ Ο ΖΗΣΗΣ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΟ ΒΑΪΜΠΕΡ ΠΑΙΔΙΑ.
11
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΟΥ ΤΩΡΑ ΠΙΑ
ΘΑ ΠΑΣ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΘΑ Σ’ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΝΣΤΑΓΚΡΑΜ ΘΑ ΣΟΥ ΛΕΝ ΜΕΤΑ.
12
ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΣΑΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΛΑΡΙΝΤΖΗΣ
ΤΙ ΣΩΜΑ ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΟΜΟΡΦΙΑ
ΠΟΥ ΤΑ ΚΡΥΒΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
ΑΝΟΙΞΕ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΘΑΡΡΕΙΣ
ΟΛΗΜΕΡΙΣ Κ’ ΟΛΗΝΥΧΤΙΣ.
13
ΒΡΗΚΑ ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΗΛΟ
ΜΟΥ ’ΠΕ ΒΑΪΜΠΕΡ ΝΑ ΜΠΩ
ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΣΤΟ ΤΟΥΪΤΕΡ ΝΑ Σ’ ΑΚΟΛΟΥΘΩ.
14
ΕΒΑΛΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ’ΓΩ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΘΕΛΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
ΜΕ ΞΕΓΕΛΑΕΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ.
15
ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ ΒΛΕΠΩ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ
ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΨΑΧΝΩ ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΛΕΤΕ ΝΑ ΠΙΑΣΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ?
16
ΕΒΓΑΛΑ ΣΕΛΦΙ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ
ΘΑΡΡΩ ΤΗΣ ΑΡΕΣΕ ΠΟΛΥ
ΓΕΛΟΥΣΕ ΣΑΝ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ
ΕΙΧΑ ΜΑΝΤΗΛΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ
ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙΣ Κ’ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ
ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΣΤΑ ΨΙΘΥΡΙΣΤΑ.
17
ΔΕΝ Μ’ ΕΙΔΕΣ ΤΩΡΑ ΣΟΒΑΡΑ
Τ ’ ΑΝΕΒΑΣΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
ΠΩΣ ΕΤΡΩΓΑ ΤΟΝ ΤΡΑΧΑΝΑ
ΤΗΝ ΚΟΛΟΚΘΟΠΤΑ ΠΙΟ ΜΕΤΑ
ΠΩΣ ΠΗΓΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ
ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΑ ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΜΩΡΑ!!!
18
ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΠΗΓΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ
ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕΤΑ
ΚΑΙ ΦΕΪΣ – ΜΠΟΥΚ ΣΤΟ ΜΑΧΑΛΑ
ΟΥΤΕ ΚΑΦΕ ΟΥΤΕ ΧΑΡΑ
ΜΕΙΝΑΜΕ ΣΑΝ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ.
19
ΔΕΝ ΤΑ ’ΞΕΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ ΠΙΑ
ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΤΣΙΡΙΚΑ
ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΤΣΙ ΒΡΕ ΜΠΑΜΠΑ
ΕΙΣΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ.
20
ΜΗ ΜΕ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΑΛΙΑΚΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΘΑ ΔΩ, ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΩ
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ, ΠΟΙΟ ΣΩΣΤΟ?
ΟΛΗ Η ΠΑΡΕΑ ΕΜΕΙΝΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ (ΙΧΘ.
ΚΟΚΚΙΝΟΥ) ΠΕΝΤΑΝΟΣΤΙΜΗ, ΠΗΡΕ Κ’
ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ Ο ΨΗΣΤΗΣ, Κ’ ΤΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
ΜΟΥΤΑΡΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΜΕ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΑΜΙΝ (ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΒΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ)…
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΣΑΦΑΡΙ ΠΟΚΕΜΟΝ
GO, ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ( ΤΣΙΡΟΠΛΑΚΙ,
ΔΥΟ ΕΛΑΤΙΑ, ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΙΑ, ΣΤΟΥ
ΤΕΛΗ ΤΗ ΓΟΥΡΝΑ Κ’ ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ
ΣΤΑ ΜΑΛΑΜΕΪΚΑ)… ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΟΥΡΝΑΔΑ
ΝΑ ΣΙΓΟΨΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ
ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΟΚΕΜΟΝ GO…

Ένας Χωριανός

16

Καλόν
είναι να
προσέχουμε…
Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας όπως:
● Να προσέχουμε πως πετάμε τα σκουπίδια μας.
● Δεν πρέπει να ρίχνουμε
στους κάδους μπάζα. Επίσης συσκευάζουμε καλά
τα σκουπίδια (δένουμε
την πλαστική σακκούλα)
και μετά την πετάμε με
προσοχή και πάντα μέσα
στον κάδο.
● Δεν πετάμε ποτέ και
τίποτα στα ρέματα του
χωριού.
Οτιδήποτε
έχουμε για πέταμα τα
βγάζουμε στο δρόμο για
να τα πάρουν.
● Να διατηρούμε καθαρό
το Νεκροταφείο. Δεν
πετάμε τα άδεια πλαστικά μπουκάλια από λάδι
στο χώρο αλλά μέσα στο
βαρέλι για να καούν. Στις
εκταφές να αφήνουμε το
χώρο όπως τον βρήκαμε
χωρίς σκουπίδια.
● Να χρησιμοποιούμε το
καρτοτηλέφωνο στην
πλατεία τακτικά για να
διατηρηθεί αλλιώς θα το
πάρουν.
● Να προσέχουμε τα
φρεάτια των ομβρίων.
Να διατηρούμε τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις μας
για Καρδίτσα να προτιμάμε το λεωφορείο
του ΚΤΕΛ. Αν θέλουμε
να διατηρηθούν τα δρομολόγια πρέπει να ανεβαινοκατεβαίνουμε στην
Καρδίτσα με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και μόνο
μ’ αυτό!
Τα παραπάνω αφορούν
όλους τους οικισμούς
μας.

Ανακοίνωση
για αιμοδοσία

Παρακαλούμε, όποιος έχει
κατά καιρούς επωφεληθεί
και χρησιμοποιήσει την
τράπεζα αίματος του χωριού
μας, θα ήταν σωστό να
αποκαταστήσει άμεσα τις
φιάλες που δανείστηκε, διότι
πρέπει να εξυπηρετηθούν και
άλλοι συγχωριανοί μας.
Υπεύθυνος αιμοδοσίας:
Γιαννουσάς Δημήτριος

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του
Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Π ληροφορίες :
ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΆΣ.ΤΗΛΈΦΩΝΟ: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Η Ιστοσελίδα μας
www.neraida-dolopwn.com

Ενημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς μας ότι
στην εμπλουτισμένη ιστοσελίδα του χωριού μας
“www.
neraidadolopwn.com” θα
βρούν τα εξής:
●
Στη
σελίδα
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ» , αναρτήθηκαν πάνω από
2.000 φωτογραφίες, κατά ενότητα, σε φακέλους,
που θα βρείτε σε
πίνακα. Κάτω από
τον πίνακα θα βρείτε ωραιότατη Ψηφιακή Περιήγηση στο χωριό μας που κατασκεύασε (ο εγγονός του
μακαρίτη Χριστόδουλου Δήμου), ο Δημήτρης Βρέκος. Στον πίνακα αυτό θα βρείτε και τα «Ηχητικά
Ντοκουμέντα» καθώς και τα τέσσερα (4) βιντεάκια
(slideshow).
● Στη σελίδα «ΝΕΑ-ΑΡΧΕΙΟ» θα βρείτε κάτω αριστερά τον χάρτη της περιοχής του χωριού μας, από
το Γρεβενοδιάσελο μέχρι Κύφου – Μπέσια, με σημειωμένα πάνω όλα τα ονόματα των τοποθεσιών, όπως
και το τοπογραφικό σχέδιο με τα σπίτια του χωριού
μας. Εκεί επίσης αν κάνετε διπλό κλίκ πάνω στην
αεροφωτογραφία θα δείτε τα σπίτια του χωριού μας
σε τεράστια εικόνα υψηλής ανάλυσης.
● Στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ» θα βρείτε όλα τα γνωστά
ως σήμερα ιστορικά στοιχεία του χωριού μας.
● Στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ» θα βρείτε τον καιρό στο χωριό τώρα, με 7ήμερη πρόγνωση από το «Freemeteo»,
χάρτες του χωριού – περιοχής μας καθώς και δορυφορικό χάρτη πολύ καθαρής εικόνας που μπορείτε
να τον αυξομειώσετε όσο θέλετε. Στον καιρό και στο
Facebook μπορείτε να μπαίνετε από κάθε σελίδα από
τα σχετικά εικονίδια κάτω δεξιά.
● Στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» αναρτήθηκε όπως
κάθε τρίμηνο, το νέο 136 τεύχος της εφημερίδας
μας. Με το τεύχος αυτό συμπληρώθηκαν ήδη 34
τεύχη (544 σελίδες ύλη!) που είναι αναρτημένα
στην ιστοσελίδα μας.
● Όλα τα προαναφερόμενα τα δίνουμε και τα ανεβάζει ο αγαπητός μας Νίκος Κοσμόπουλος (γιός
της Μαρίας και εγγονός του αείμνηστου Δημήτρη
Καραβάνα) και τον ευχαριστούμε θερμά που κατασκεύασε και συντηρεί την ωραιότατη αυτή ιστοσελίδα αφιλοκερδώς.
● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας μέχρι και τον
Σεπτέμβριο ξεπέρασαν τους 51.000! Στις 17.9.14
ήταν ακριβώς 51.956. Καλό «σερφάρισμα»!

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:
Τ ΡΆ Π Ε Ζ Α Π Ε Ι ΡΑ Ι Ώ Σ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας 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 (Αθήνα).............................. τηλ.(697 3015409)
Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα).............. (697 3306500)
Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα).................................... (697 6539774)
Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)............................ (697 4085254)
Κουσάνας Γιώργος (Αθήνα)................................. (697 2287726)
Μπαλτής Γιάννης (Αθήνα).................................... (697 7033547)
Σπανού - Ανδρέου Μαρία (Αθήνα)........................ (697 9305471)
Κουσάνας Κώστας (Λαμία)................................... (697 2594310)
Σπανός Γιάννης (Αθήνα).........................................(697 3039002)
Θάνος Ι. Βαγγέλης (Νεράϊδα).................................(697 3620223)

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ
Όσα κείμενα λάβαμε μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2016, θα
δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε να στείλετε κάποιο κείμενο
να κοιτάτε την ημερομηνία που γράφουμε στην τελευταία
σελίδα «Ύλη μέχρι….». Η εφημερίδα δεν βγαίνει σε μια μέρα,
θέλει εβδομάδες.
ΖΗΜΙΈΣ ΑΠΌ ΤΑ ΑΓΡΙΟΓΟΎΡΟΥΝΑ
έτος το καλοκαίρι, για πρώτη φορά, έγιναν πολλές
ζημιές στα χωράφια μας από τον μεγάλο πληθυσμό των
αγριογούρουνων. Όλο το καλοκαίρι έσκαβαν στα χωράφια μας,
κατέστρεφαν καλλιέργειες με πατάτες, φασόλια, κρεμμύδια
και άλλα κηπευτικά, ακόμα και κολοκύθια έτρωγαν. Σε
απόγνωση οι κάτοικοι των χωριών μας. Όλοι ελπίζουμε τώρα
που άρχισε το κυνήγι, οι κυνηγοί μας να σκοτώσουν πολλά
αγριογούρουνα ώστε να μειωθεί ο μεγάλος πληθυσμός τους
και να γλυτώσουν τα χωράφια μας.

Φ

Μικρή παραγωγή φέτος λόγω των βροχών

Ο

καιρός φέτος δεν ευνόησε καθόλου τις καλλιέργειες στον
τόπο μας. Ούτε ο χειμώνας ήταν όπως έπρεπε, ούτε η άνοιξη,
ούτε το καλοκαίρι, ενώ ο βροχερός Σεπτέμβρης αποτελείωσε
τα πάντα. Με τον ζεστό Φλεβάρη άνοιξαν νωρίς τα οπωροφόρα
δέντρα για να «καούν» από την παγωνιά στις 25 Μαρτίου. Τα λίγα
καρύδια που έμειναν τα έφαγαν όλα οι βερβέρες. Τα κηπευτικά
που με δυσκολία φυτεύτηκαν τον Απρίλη «χολέριασαν» από τις
βροχές του Μάη και του καλοκαιριού. Οι συνεχόμενες καθημερινές
βροχές του Σεπτέμβρη χάλασαν και τις ντομάτες που άργησαν
φέτος να κοκκινίσουν. Μόνο οι πατάτες ήταν καλές φέτος… όσες
γλύτωσαν από τα αγριογούρουνα. Η χειρότερη χρονιά και για τα
μελίσσια φέτος, κανένας δεν μπόρεσε να βγάλει μέλι.

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
φροντίσουν ώστε, να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας με νέο Ιατρό που να υπηρετεί εδώ τη
στρατιωτική του θητεία!

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

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

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

Π

αράπονα κάνουν πολλοί συνδρομητές μας που ενώ πλήρωσαν 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 δημοσίων 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 πηγαίνει στον παραλήπτη της. Όταν δεν λαβαίνετε την εφημερίδα να κάνετε
παράπονα στο ταχυδρομείο της περιοχής σας.

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.

