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Οι χωριανοί μας το 1872 
Εκλογικοί Κατάλογοι  

Σπινάσας ετών 1872 & 1874 

Ο Μητροπολίτης μας κ. κ.
Τιμόθεος στις 16.7.17 θα 

έλθει στο χωριό μας
Το χωριό μας, την Νεράϊδα, θα επισκευθεί 

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας 
Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, κ.κ. 
Τιμόθεος, και θα λειτουργήσει στην εκκλησία 
μας, τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, την 
Κυριακή 16 Ιουλίου 2017. Όσοι χωριανοί μας 
μπορούν καλόν είναι να παρευρεθούν.

ΧΡΟΝΟΣ 37ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 139 * AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2017 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

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

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

Ο Σύλλογος 
και η Εφημε-
ρίδα μας  
εύχονται 
στους  
απανταχού  

Νεραϊδιώτες και φίλους του  
χωριού και του Συλλόγου μας 
Καλό Καλοκαίρι 

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ 
του δρομολογίου της Παρασκευής

Αιφνιδιαστικά από 23.11.16 το ΚΤΕΛ 
Καρδίτσας σταμάτησε να στέλνει 

λεωφορείο κάθε Παρασκευή μέχρι Νεράϊδα. 
Στέλνει πλέον μόνο Τετάρτη. Όλοι απαιτούμε 
να επανέλθει το δρομολόγιο της Παρασκευής 
αλλά και της Δευτέρας που κόπηκε από το 
Νοέμβριο του 2011. Οι εκλεγμένοι μας σε 
όλα τα επίπεδα να πιέσουν για την ανάκληση 
της σκληρής και άδικης αυτής απόφασης.

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Το Τοπικό Συμβούλιο δεν συζήτησε 
ακόμα τα ζητήματα  του χωριού μας 

που τέθηκαν από τους Συλλόγους 
Τα ζητήματα του χωριού μας, τέθηκαν 

με έγγραφη αίτηση, στο Τοπικό Συμβούλιο 
Νεράϊδας, ώστε αυτό να συνεδριάσει, να τα 
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις, για να 
ενημερωθεί ο κόσμος που συνεχώς συζητάει 
γι’ αυτά. Η αίτηση δόθηκε (για πρώτη φορά) 
στα μέσα Οκτωβρίου (10.10.2016) και 
αργούσε η απάντηση… εστάλη για δεύτερη 
φορά στα μέσα Φεβρουαρίου (5.2.17) 
αλλά ακόμα ούτε απάντηση πήραμε ούτε 
συνεδρίαση είδαμε. 

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ανεπιτήρητα βοοειδή κάνουν 
ζημιές στο χωριό μας…!!!

   Μεγάλες ζημιές στα χωράφια μας 
έκαναν τα ανεπιτήρητα βοοειδή αυτό 
το τρίμηνο. Μπήκαν μέσα στα χωράφια 
μας όπου το χορτάρι ήταν έτοιμο για 
κόψιμο και δεν άφησαν τίποτα. Όλος 
ο κόσμος είναι οργισμένος. Ο δήμος 
Αγράφων, Καλαμπάκας κ. ά. συγκρότησαν 
ήδη επιτροπές. Το ζήτημα έφτασε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας. 
Συντονισμένες ενέργειες είναι ήδη σε 
εξέλιξη για να εφαρμόσει (ως οφείλει) ο 
Δήμος μας Καρδίτσας τον Νόμο Ν 4056/12 
ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17.
   Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 
Ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι το πρώτο στάδιο 

των εργασιών για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών του χωριού μας. Να συνεχίσουμε την οικονομική 
βοήθειά μας ώστε να γίνει και το ταβάνι, το δάπεδο και το τέμπλο.

Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Το Κτηματολόγιο ξεκίνησε και 
στα χωριά μας

Οι δηλώσεις από 12.6.17 έως 12.9.17

Ξεκίνησε από την Δευτέρα 12 Ιουνίου 
η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας του 

νομού Καρδίτσας στο Κτηματολόγιο… 
μέσα στη λίστα είναι και το χωριό 
μας… Η προθεσμία για την υποβολή 
δηλώσεων αρχίζει στις 12.6.17  και 
λήγει στις 12.9.17… Η υποβολή της 
δήλωσης είναι υποχρεωτική, αλλιώς… τα 
ακίνητα τα οποία  δεν  θα δηλωθούν, θα 
καταγραφούν ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» 
και θα περιέλθουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο…

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας που βγαίνουν μέσα από την 
μελέτη παλιών Εκλογικών Καταλόγων έχουμε την τιμή και τη χαρά 
να παρουσιάσουμε σε αυτό το φύλλο. Είναι από τους Εκλογικούς 
Καταλόγους του 1872 και του 1874, σε σύγκριση με τον Ε. Κ. του 
1865. Το δημοσίευμα αυτό είναι ο «πρόλογος» των ξεχωριστών 
κειμένων που στη συνέχεια θα παρουσιάζουμε σε κάθε φύλλο της 
εφημερίδας μας για τους ανθρώπους που έζησαν σε κάθε παλιό 
σπίτι του χωριού μας.

Στις σελίδες 6, 7, 8 , 9 και 10.

Ο χορός του Συλλόγου Νεράϊδας 

Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 
Νεράϊδας θα γίνει φέτος, την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017, 

το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Την Δευτέρα 14.8.17 
το απόγευμα θα γίνει η ετήσια Γ. Σ. του Συλλόγου, στην πλατεία. 
Το Σάββατο 12.8.17 το απόγευμα θα γίνουν οι αγώνες δρόμου των 
παιδιών. Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

Το μεσαιωνικό γεφύρι της Μπέσιας… οι αρμόδιοι πρέπει τάχιστα να 
φροντίσουν για την συντήρησή του… καθώς οι χρυσοθήρες έχουν κάνει κι 
εκεί μεγάλες ζημιές… ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να καταρρεύσει…!!!

Γέφυρα Μέγδοβα… Οδικός 
άξονας Καρπενησίου – Λ. 
Πλαστήρα… και άλλοι 
δρόμοι της περιοχής μας…

● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Να πέσει σύντομα 
άσφαλτος στα 1.400 εναπομείναντα μέτρα για την 
ολοκλήρωσή του. Να καθαριστούν οι κατολισθήσεις 
που έγιναν το χειμώνα στο με άσφαλτο κομμάτι. 

● Νεράϊδα – Μοναστήρι: Να συντηρηθεί – 
βελτιωθεί ο δρόμος και να ξεβουλώσουν επειγόντως 
τα τεχνικά του κατ’ αρχήν και να χρηματοδοτηθεί 
για ασφαλτόστρωση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να 
περάσει εκεί Ι. Χ. αυτοκίνητο. Όλος ο κόσμος είναι 
εξοργισμένος.

● Γέφυρα Μέγδοβα: Ακόμα περιμένουμε 
απάντηση στο Υπόμνημα των 12 Συλλόγων για τη 
Γέφυρα Μέγδοβα… θυμίζουμε πως το Υπόμνημα 
για την χρηματοδότηση της Γέφυρας Μέγδοβα 
έστειλαν την Τρίτη 21.2.17, δώδεκα (12) Σύλλογοι 
χωριών της περιοχής μας… από τη Ραχούλα 
μέχρι τη Βίνιανη… και απ’ τη Φουρνά μέχρι το 
Καροπλέσι…

Περισσότερα στη σελίδα 4.

Ο χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου 

Ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου και 
Μεγαλάκκου, φέτος θα γίνει την Σάββατο 12 Αυγούστου 2017, 

το βράδυ, στην πλατεία του Σαρανταπόρου. 
Το Δ. Σ. του Συλλόγου

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! 

Η Γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – 
Καροπλέσι

Απαιτούμε 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;

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Το Αντάμωμα του Συλλόγου 
Μεγαλάκκου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Μεγαλάκκου ανακοινώνει ότι την 

Κυριακή 20 Αυγούστου 2017 (πρώτη 
Κυριακή μετά το Δεκαπενταύγουστο) θα 
γίνει η προγραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο, 
συγκέντρωση στους Αγίους Αποστόλους 
Μεγαλάκκου. Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, 
χωριανούς και αναγνώστες της εφημερίδας 
μας Καλό Καλοκαίρι. 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου.
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Μια παρέα φίλων με τις 
ίδιες ανησυχίες σκε-
φτήκαμε ότι το όμορ-

φο χωριό μας αξίζει να ακουστεί 
και πέραν των στενών γεωγρα-
φικών ορίων της περιοχής μας, 
να προσκαλέσει και να δεχθεί 
επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα.

Αξίζει η Νεράϊδα μας την ώρα 
που μαραζώνει, όπως όλα τα μι-
κρά χωριά της επαρχίας, να προ-
βάλει την γεωγραφική θέση της, 
φωλιασμένη στην μαγευτική κοι-
λάδα του Μέγδοβα ποταμού, στις 
παρυφές της Μάρτσας και απένα-
ντι από το εντυπωσιακό Στεφάνι.

Αξίζει να γνωρίσουν οι καλε-
σμένοι μας ότι κατέχει κομβική 
θέση στον Παραμεγδόβιο εθνικό 
δρόμο που θα ενώνει την Θεσ-
σαλία με την Στερεά Ελλάδα, και 
στον οδικό άξονα, με την συντο-
μότερη απόσταση λίμνης Πλα-
στήρα – Καρπενήσι.

Δυστυχώς οι πολιτικοί μας 
αποδείχθησαν ανίκανοι να δια-
χειριστούν και να δώσουν λύσεις 
με τεράστιες οικονομικές συνέ-
πειες, ή μάλλον τα μικροπολιτικά 
συμφέροντα δεν επέτρεψαν τόσα 
χρόνια να προχωρήσει η κατα-
σκευή αυτών των δύο εθνικών 
οδών.

Όλες αυτές οι διαπιστώσεις, η 
αγάπη μας για το χωριό και γενικά 
για τον αθλητισμό του ευ αγωνίζε-
σθαι, αποφασίσαμε σε συνεργα-
σία με τον δασικό συνεταιρισμό 
Νεράϊδας, τον Δήμο Καρδίτσας, 
τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο 
Καρδίτσας, και το Running Club 
Καρδίτσας να διοργανώσουμε τον 
«1ο ορεινό αγώνα δρόμου Νεράϊ-
δας Δολόπων Καρδίτσας», με αφε-
τηρία και τερματισμό την πλατεία 
του χωριού. 

Το Σάββατο το απόγευμα 
5 Αυγούστου καλούμαστε να 
αποδείξουμε ότι μπορούμε να 
κάνουμε την υπέρβαση, να καθι-
ερώσουμε αυτόν τον αγώνα και 
να γίνει θεσμός, με τις όποιες ανα-
βαθμίσεις κριθούν απαραίτητες 
μελλοντικά.

Η ομάδα μας, οι εθελοντές 

Κοινότητας Νεράϊδας, τολμούμε 
κάτι που φαντάζει δύσκολο, αλλά 
με την συνεργασία όλων των Νε-
ραϊδιωτών και των φίλων μας εί-
μαστε αισιόδοξοι ότι θα τα κατα-
φέρουμε.

Ο αγώνας περιλαμβάνει:
1) Δυναμικό βάδισμα 9 Km για 

περιπατητές.
2) Αγώνα τρεξίματος 9 Km για 

δρομείς.
3) Αγώνα τρεξίματος 1.000 m 

για παιδιά.
Η διαδρομή των 9 Km θα 

ακολουθήσει την πορεία προς 
την Μπέσια, με αναστροφή στην 
διασταύρωση «Λειβαδάκι». Στον 
αγώνα μπορούν να συμμετά-
σχουν όλοι και όλες εφόσον έχουν 
περάσει από ιατρικές εξετάσεις 
και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο 
πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη 
του αγώνα ο κάθε δρομέας συμ-
μετέχει με δική του ευθύνη και οι 
διοργανωτές δεν φέρουν καμμιά 
ευθύνη σε περίπτωση τραυματι-
σμού ή άλλου προβλήματος υγεί-
ας.

Θα δοθούν μετάλλια σε όλους 
τους συμμετέχοντες και κύπελ-
λα στους νικητές των κατηγορι-
ών που θα καθοριστούν από τον 
αριθμό των αθλητών που θα υπο-
βάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Να τονίσουμε ότι τα παιδιά θα 
πάρουν όλα αναμνηστικά μετάλ-
λια, δεν θα δοθούν κύπελλα, γιατί 
μας ενδιαφέρει ο υγιής αθλητι-
σμός και όχι η κυπελλοθηρία. 

Απευθυνόμαστε και καλούμε 
τους γιατρούς του χωριού μας να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
κατά την διάρκεια του αγώνα για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων πε-
ριστατικών, έχουμε ανάγκη από 
εθελοντές παρκαδόρους για τον 
έλεγχο της κυκλοφορίας των αυ-
τοκινήτων και πολλούς εθελοντές 
για την γραμματειακή υποστήρι-
ξη. Ας αποδείξουμε ότι η πατρο-
παράδοτη φιλοξενία συνεχίζει να 
διακρίνει τους κατοίκους του χω-
ριού και οι γυναίκες του χωριού 
ας φιλέψουν τους επισκέπτες με 
τις εύγευστες παραδοσιακές πίτες 
μας.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και ενημέρωση στο Running 
News αγώνες βουνού, στη σελίδα 
Κοινότητα Νεράϊδας Καρδίτσας 
και στους υπεύθυνους της διορ-
γάνωσης, Κουσάνα Κων/νο τηλέ-
φωνο 6972594310, Πλατσιούρη 
Κων/νο τηλέφωνο 6983929764 
και Καραμέτο Γεώργιο του Ηλία 
τηλέφωνο 6956031502.

Οι διοργανωτές  
του αγώνα.

1ος αγώνας δρόμου  
τρεξίματος στη Νεράϊδα

Σχετικά με την Συμβ. Πράξη του 1835 (1)

Το επώνυμο «Σταλαπάτης» του Κλειτσού 
ίσως είναι «Τσαλαπάτης». 

Ο αγαπητός γείτονάς μας εκ Κλειτσού Νίκος Φραγκάκης 
που κατοικεί στον Αμπελώνα Λάρισας, και λαβαίνει την 
εφημερίδα μας, διαβάζοντας το ιστορικό για το 1835, μας είπε 
(7.4.17) πως το επώνυμο (εκ Κλειτσού) «Σταλαπάτης» μάλλον 
είναι λάθος του συμβολαιογράφου και το σωστό ίσως να 
είναι «Τσαλαπάτης». Μας είπε πως «Τσαλαπάτη» είναι ακόμα 
σήμερα όνομα τοποθεσίας κάτω απ’ τα Λειβάδια Κορίτσας 
Κλειτσού. Δηλαδή μεταξύ Κορίτσας και Τριφύλλας. 
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«Φωνάζουν» οι κάτοικοι της Νεράϊδας 
για το χρόνιο πρόβλημα με ανεπιτήρητες 
αγελάδες που προκαλούν ζημιές

Πρόβλημα με ανεπιτήρητες αγελάδες αντιμετωπίζουν και 
πάλι φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια οι κάτοικοι του χω-
ριού Νεράϊδας του Δήμου Καρδίτσας.

Όπως τονίζουν οι αγελάδες περί των 25 τον αριθμό, προέρ-
χονται πιθανότατα από χωριό του γειτονικού νομού Ευρυτανίας 
και οι οποίες προκαλούν ζημιές στα χωράφια που έχουν οι ίδιοι 
με καλλιέργειες.

Οι κάτοικοι ζητούν προστασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
(Δήμο Καρδίτσας - Δασαρχείο) ώστε να βρεθεί μια λύση στο 
χρόνιο πρόβλημα με τους ιδιοκτήτες αυτών των ζώων.

Η σφραγίδα του Δήμου Δολόπων  
Ευρυτανίας το έτος 1879

Ως έμβλημα της σφραγί-
δας του Δήμου Δολόπων ζητήθη-
κε από το Δημοτικό Συμβούλιο 
ο αρχαίος Έλληνας σφενδονίτης. 
 Κατόπιν γνωμοδότησης του αρχαι-
ολόγου Π. Ευστρατιάδη, επελέγη 
ως έμβλημα, που καθορίσθηκε με το 
Β. Δ. της 8ης Ιουλίου 1879 (Φ.Ε.Κ. 
59), ο αρχαίος Έλληνας σφενδονίτης. 
 «...ἵνα ἠ σφραγίς τοῦ ἀρτισυστάτου δῆμου Δολόπων φέρει ὠς 
ἔμβλημα ἐν τῷ μέσῳ μέν «εἰκόνα ἀρχαίου Ἔλληνος σφενδονί-
του» γύρωθεν δέ τάς λέξεις «δῆμος Δολόπων»…».

Πηγή: Ιωάννης Έλατος Μάκκας

Σχετικά με την Συμβ. 
Πράξη του 1835 (2)

Το επώνυμο 
«Κύρος» είναι το 

προηγούμενο του 
«Σπανός»

Το επώνυμο «Κύρος» 
ήταν στα χρόνια της 
Επανάστασης του 1821, 
το σημερινό επώνυμο του 
χωριού μας «Σπανός». Αυτό 
μας είπαν χωριανοί μας που 
σήμερα έχουν το επώνυμο 
«Σπανός», μόλις διάβασαν 
την Συμβολαιογραφική 
Πράξη του 1835 στο 
προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας. 

Όπως διηγούνταν λοιπόν 
οι παλιοί, (και ο αείμνηστος 
μηχανικός Γιώργος Σπανός 
είχε κρατήσει σημειώσεις), 
ο παππούς του θρυλικού 
παπα-Κυριάκη Σπανού (ο 
ένας εκ των 2 πρώτων ιερέων 
του χωριού μας)… είχε το 
επώνυμο «Κύρος» αλλά τα 
παιδιά για κάποιο λόγο το 
άλλαξαν σε «Σπανός»… 
προς ενθύμιση του παλιού 
επωνύμου τους έδωσαν το 
όνομα «Κυριάκος» (από το 
Κύρος) στον παπα-Κυριάκη. 

Οι παλιοί έλεγαν 
επίσης πως ο Κύρος (και οι 
Σπανέοι στη συνέχεια) είχε 
μικρασιατική καταγωγή και 
βρέθηκε στο χωριό μας την 
τότε Σπινάσα. 

Όπως εκείνος (ο Γεώργιος 
Κύρος) ασχολούνταν με 
την κτηνοτροφία μαζί 
με τους Θαναίους (τον 
Κώστα Θάνο)… έτσι και οι 
απόγονοί του «Σπαναίοι» 
ασχολούνταν κι αυτοί με 
την κτηνοτροφία και μέχρι 
τελευταία είχαν μαζί με 
Θαναίους τα κοπάδια τους…

Επιμέλεια «Φιλίστωρ» 

Απόκομμα της εφημερίδας μας δημοσιεύτηκε στη lifo.gr… στις 10.4.17

Τ ο απόκομμα αυτό της φωτογραφίας, από την 
εφημερίδα μας («Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων» / τεύχος 138 / σελ. 12), δημοσιεύτηκε 

στις 10 Απριλίου 2017, στην πανελλήνιας (και όχι μόνο) 
εμβέλειας ιστοσελίδα lifo.gr. Φήμες κυκλοφόρησαν 
εκείνες τις ημέρες πως γράφτηκαν σε αυτό δυσφημιστικά 
σχόλια για το χωριό μας... εμείς παρακολουθούσαμε 
τότε την ανάρτηση και δεν είδαμε κανένα δυσφημιστικό 
σχόλιο… όποιος αμφιβάλει ας μπεί να δεί και ο ίδιος… 
Πολύ καλά έκανε και αναδημοσιεύτηκε κι εκεί, μήπως 
και λυθεί το μέγα αυτό πρόβλημα του χωριού μας!

Το Σάββατο 
27.5.17 έγινε 
στον Κήπο 

του Νομισματικού 
Μουσείου Αθηνών 
η παρουσίαση του 
πρώτου βιβλίου της 
δικηγόρου Ροζίτας 
Σπινάσα (κόρης της 
Γεωργίας και του 
Ηλία Σπινάσα) με 
τίτλο «στόμαστο-
μαστό», με ομιλήτριες τις συγ-
γραφείς Έλενα Μαρούτσου και 
Χίλντα Παπαδημητρίου. 

aΠρόκειται για μια συλλογή 
διηγημάτων που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις «Κέδρος», με 
την ακόλουθη θεματολογία: Τα 
ράφια που γεμίζουν με κρύους 
δίσκους, τα καμαράκια που πας 
για να κλάψεις με την ησυχία 
σου, η τεχνητή μητρότητα και ο 
πόνος της απώλειας, η εισβολή 
περιστεριών σε μια πολυκατοι-
κία του κέντρου, οι κρυφές βλέ-

ψεις των ενοίκων 
του πρώτου ορόφου, 
οι ανόσιες πράξεις 
των κατοίκων ενός 
χωριού, τα μυστικά 
που κρύβονται στα 
υπόγεια, μια οδυνη-
ρή κατάδυση στο οι-
κογενειακό ασυνεί-
δητο, η αμαρτία που 
φέρνει τη λύτρωση 
και τα γράμματα που 

φτάνουν μέχρι το τέλος. 
Αυτά είναι τα σκοτεινά πε-

δία όπου ξετυλίγονται οι ιστο-
ρίες του βιβλίου, οι χαρακτήρες 
των οποίων, αν και δρουν στα 
τυφλά, σπάνε τελικά το καλούπι 
που μέχρι τότε περνούσαν για 
εαυτό τους. 

Όταν στο τέλος φανερώνε-
ται η αλήθεια, τη μεγαλύτερη 
έκπληξη αποτελούν οι ίδιοι οι 
ήρωες, στις πραγματικές τους 
πλέον διαστάσεις.
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Φ. Αλεξάκος: Το Δασαρχείο 
υπεύθυνο για τις ανεπιτήρητες 

αγελάδες στη Νεράϊδα
  Το ζήτημα των ανεπιτήρητων αγελάδων που προκαλούν 

ζημιές σε καλλιέργειες στο χωριό της Νεράϊδας του Δήμου 
Καρδίτσας, έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο (25.5.17) ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Λάμπρος Τσιούκης, θέμα για το οποίο υπήρξε και 
ρεπορτάζ από το KarditsaLive.Net το πρώτο δεκαήμερου του 
Μαΐου.

  Ο Δήμαρχος κ. Αλεξάκος απαντώντας στην επίκαιρη 
ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τσιούκη, τόνισε πως 
υπεύθυνο για την τήρηση της νομιμότητας είναι το Δασαρχείο 
Καρδίτσας, στο οποίο πέρασε η αρμοδιότητα μετά την 
κατάργηση των αγροφυλάκων. Ο Δήμαρχος τόνισε πως έχει 
ενημερωθεί από πλευράς του Δήμου η αρμόδια υπηρεσία και 
συνέστησε οι οχλήσεις να γίνονται εκεί.

Παρουσίαση βιβλίου της  
χωριανής μας Ροζίτας Σπινάσα  

με τίτλο «στόμαστομαστό»



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Μιχάλης και η Φωτεινή 

Χαλάτση – Παπασταθοπούλου, 
κόρη της Ναυσικάς και του Νίκου 
Χαλάτση (εγγονή των αείμνηστων 
Σοφίας και Μένιου Χαλάτση), απέ-
κτησαν κοριτσάκι, την Πέμπτη 2 
Μαρτίου 2017, στην Αθήνα, όπου και 
διαμένουν. 

● Η Καλλιόπη και ο Κώστας 
Κατσούλης, γιός της Τασίας και 
του Νίκου Κατσούλη (εγγονός των 
αείμνηστων Αγαπούλας και Κώστα 
Κατσούλη) απέκτησαν κοριτσάκι, 
(το δεύτερο παιδί τους), την Τετάρτη 
3 Μαΐου 2017, στο Κορωπί Αττικής, 
όπου και διαμένουν.

● Η Αθηνά Αγγελίδου και ο 
Σταμάτης Ασλάνης, γιός της Ευ-
θυμίας και του Λεωνίδα Ασλάνη 
(εγγονός της Χάϊδως και του αείμνη-
στου Κων/νου Καραμέτου), απέκτη-
σαν αγοράκι, την Πέμπτη 11 Μαΐου 
2017, στο Βόλο όπου και διαμένουν. 

● Η Βιολέττα και ο Βασίλης 
Παλτόγλου, γιός του Φίλιππου και 
της Αγορής Κόκκινου - Παλτόγλου, 
(εγγονός των αείμνηστων Αλεξάν-
δρας και Θωμά Κόκκινου), απέκτη-

σαν κοριτσάκι, την Τρίτη 20 Ιουνί-
ου 2017, στην Αθήνα όπου και δια-
μένουν.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε η Βασιλική Κόκκι-

νου - Εγγλέζου, σύζυγος του Τρύ-
φωνα (από την Καστανιά), κόρη των 
αείμνηστων Αγορής και Στέφανου 
Κόκκινου, και μητέρα του Αναστα-
σίου, του Δημήτρη και του Γιώργου, 
σε ηλικία 90 ετών, την Κυριακή 26 
Φεβρουαρίου 2017 (Αποκριές), στην 
Αθήνα όπου έγινε και η κηδεία την 
επομένη.

● Πέθανε ο Δημήτριος Κόκκι-
νος, σύζυγος της Μαγδαληνής, γιός 
των αείμνηστων Αγορής και Στέφα-
νου Κόκκινου, και πατέρας της Βασι-
λικής και της Αναστασίας, σε ηλικία 
77 ετών, την Κυριακή 2 Απριλίου 
2017, στην Αθήνα όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη. 

● Πέθανε η Αλεξάνδρα Κόκκι-

νου, σύζυγος του αείμνηστου Θωμά 
Κόκκινου, (κόρη των αείμνηστων 
Βαγγελής και Κώστα Πλατσιούρη), 
και μητέρα της Αγορής, της Λαμπρι-
νής, της Χρυσούλας, του Τάκη, του 
Κώστα, του Τάσου και του Νίκου, 
σε ηλικία 83 ετών, (γεν. 1934), την 
Τρίτη 25 Απριλίου 2017, και η κηδεία 
έγινε την επομένη στη Νεράϊδα. 

● Πέθανε ο Βασίλειος Θάνος, 
σύζυγος της Βασιλικής (γιός των 
αείμνηστων Ευγενίας και Νικολάου 
Θάνου), και πατέρας της Ευγενίας 
και του Νίκου, σε ηλικία 94 ετών, 
(γεν. 1923), την Παρασκευή 5 Μαΐ-
ου 2017, στην Αθήνα, στις Αχαρνές 
όπου διέμενε και έγινε η κηδεία την 
επομένη.

● Πέθανε ο Αποστόλης Γερο-
κώστας, σύζυγος της Βιργινίας, 
(γιός των αείμνηστων Παρασκευής 
και Δημητρίου Γεροκώστα), και πα-
τέρας της Νικολέτας, της Φωτεινής, 
του Δημήτρη και του Κώστα, την Τε-
τάρτη 7 Ιουνίου 2017, σε ηλικία 93 

ετών, στην Αθήνα όπου κατοικούσε 
και η κηδεία έγινε στα Σαραντάπορα 
της Τ. Κ. Νεράϊδας την επομένη, την 
Πέμπτη το μεσημέρι.

● Πέθανε ο Γιώργος Κατσού-
λης, γιός των αείμνηστων Κωσταντί-
ας και Δημητρίου Κατσούλη «Λεω-
νιδάκου», και αδελφός των αείμνη-
στων Κώστα και Νίκου, (θείος του 
Δημήτρη, του Θεόδωρου, της Ελέ-
νης και της Δήμητρας), την Πέμπτη 
8 Ιουνίου 2017, σε ηλικία 73 ετών, 
(γεν. 1944), στην Καρδίτσα και η κη-
δεία έγινε την επομένη στη Νεράϊδα.

● Πέθανε ο Νίκος Ρέκκας, από 
τη Μαυρομμάτα, γιός του αείμνη-
στου Γεωργίου Ρέκκα, αδελφός της 
προέδρου του Συλλόγου Μαυρομ-
μάτας Νίκης Ρέκκα – Τζανάκου, 
σύζυγος της Ντίνας και πατέρας του 
Μάριου και του Γιώργου, σε ηλι-
κία 64 ετών, την Τρίτη 21 Μαρτίου 
2017, στην Αθήνα όπου κατοικούσε 
και έγινε η κηδεία του την Δευτέρα 
27 Μαρτίου στο Νεκροταφείο Ηλι-
ούπολης. Ήταν δικηγόρος, ποιητής, 
ζωγράφος και γενικά δραστήριος 
άνθρωπος. 

Θερμά Συλλυπητήρια.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Η οικογένεια Δημητρίου Κ. Μαργαρίτη, προσέφε-
ρε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 84), για την ανα-
καίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμη 
του συζύγου και πατέρα τους Δημητρίου Κ. Μαργαρίτη.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. ΣΠΑΝΟΥ

Η Μαίρη Σπανού, προσέφερε το ποσό των 150 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 149) εις μνήμη του συζύγου της Χριστό-
δουλου Κ. Σπανού, για την συνέχιση έκδοσης της Εφη-
μερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».

Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη της προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Χωριανή μας, μόνιμη κάτοικος, που δεν θέλει να γρα-

φεί το όνομά της, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 1467), για την συνέχιση έκδοσης της Εφημερίδας 
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», με την πα-
ράκληση να συνεχίσει να γράφει για τα προβλήματα του 
χωριού μας και ιδίως για τα ανεπιτήρητα βοοειδή που κα-
ταστρέφουν τα χωράφια μας.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και την διαβε-
βαιώνουμε πως όχι μόνο θα συνεχίσουμε αλλά θα το κά-
νουμε και με μεγαλύτερη ένταση μέχρι να λυθεί το πρό-
βλημα .

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Η οικογένεια Βασιλείου Ν. Καραμέτου, προσέφε-
ρε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Ι. Ν. Αγ. 
Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του Δημητρίου Κ. 
Μαργαρίτη.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά. 

ΤΑ «HONDOS CENTER» 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Οι Αδελφοί Χόντου, ιδιοκτήτες των γνωστών μας πο-
λυκαταστημάτων “Hondos Center”, καταγόμενοι από 
το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, προσέφεραν το ποσό των 
200 ευρώ (αριθ. απόδ. 1092), για την Εφημερίδα μας 
«Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Θ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50 
ευρώ (αριθ. απόδ. 85), εις μνήμη της Αλεξάνδρας Θ. 
Κόκκινου, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. 
Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Η οικογένεια Δημητρί-
ου Κ. Μαργαρίτη, προ-
σέφερε το ποσό των 100 
ευρώ, για τις ανάγκες του 
Ιερού Ναού μας Αγίου 
Γεωργίου Νεράϊδας, εις 
μνήμη του συζύγου και 
πατέρα τους Δημητρίου 
Κ. Μαργαρίτη.
Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Νεράϊδας ευχαρι-
στεί θερμά για την προ-
σφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Η Μαρία Ζήση – Σούλη, προσέφερε το ποσό των 10 

ευρώ (αριθ. απόδ. 1466), για την εφημερίδα μας «Τα Χρο-
νικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμη του πατέρα της 
Στεφάνου Ζήση. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Το Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο Αγ. Γεωργί-
ου Νεράϊδας, ευχαριστεί 
θερμά, και μέσα από την 
εφημερίδα μας, την αγα-
πητή χωριανή μας Σωτη-
ρία Γεω. Κατσούλη, για 
την προσφορά της στις εκ-
κλησίες του χωριού μας. 

Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Νεράϊδας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Η οικογένεια Ευτέρπης Καραμέτου - Κουτσιρίμπα, 
προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ, για τις ανάγκες του Ι. Ν. 
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του Δημητρίου 
Κ. Μαργαρίτη.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. 
ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ

Η Μαρία Ζήση – Σούλη, προσέφερε το ποσό των 10 
ευρώ (αριθ. απόδ. 83), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμη του πατέρα της Στε-
φάνου Ζήση.  Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΧΏΡΙΟΥ ΜΑΣ
Η οικογένεια Φίλιππα Πλατσιούρη, προσέφερε το 

ποσό των 100 ευρώ, (50 ευρώ για τις ανάγκες του Ι. Ν. 
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας και 50 ευρώ για την ανακαίνι-
ση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας), εις μνήμη της 
Αλεξάνδρας Πλατσιούρη – Κόκκινου, του Δημητρίου 
Πλατσιούρη, της Ουρανίας (συζ. Γιώργου Πλατσιούρη) 
και της Βασιλικής Σπινάσα.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά.

 Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης) ..........................ΕΥΡΩ
1 Αρβανίτη Παναγιώτα από Κουκέϊκα Καροπλεσίου (1468) ............................. 10
2 Αϋφαντής Κων/νος του Χρήστου (λογ. τράπ. 5.4.17) ..................................... 20
3 Εμμανουήλ Ευάγγελος του Ιωάνν. (1254) ...................................................... 20
4 Θώμος Γεώργιος του Ηλία (1469) .................................................................. 20
5 Καραμέτου - Τσιάρε Αγορή (λογ. τράπ. 3.5.17) ............................................. 20
6 Κατσούλης Σεραφείμ του Ανδρέα (λογ. τράπ. 12.5.17) .................................. 20
7 Μαργαρίτη Άρτεμη του Δημ. (1093) ............................................................. 20
8 Ντερέκας Λουκάς (λογ. τράπ. 28.4.17) .......................................................... 50
9 Παπαγεωργίου Γεώργιος του Χρήστου (λογ. τράπ. 10.4.17) .......................... 20
10 Παπαγεωργίου Κων/νος του Γεω. (λογ. τράπ. 10.4.17) .................................. 20
11 Παπαλοπούλου Μάρθα (λογ. τράπ. 21.3.17) ................................................. 20
12 Σαξώνης Ηλίας από Κορίτσα Κλειτσού (1113) ............................................... 10
13 Σούφλας Νικόλαος του Κοσμά (λογ. τράπ. 24.3.17) ....................................... 20
14 Σπανός Γεώργιος του Χαρ. (1255) ................................................................. 20
15 Τσιτσιμπής Στέφανος (1465) ......................................................................... 20
16 Τσιώτας Δημήτριος από Κορίτσα Κλειτσού (1114) ......................................... 15
17 Χαλάτσης Ηλίας του Δημητρίου (λογ. τράπ. 14.6.17) ..................................... 20
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

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



Του Δομήνικου Βερίλλη
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις 

του ο Περιφερειάρχης Θεσσα-
λίας κ. Κ. Αγοραστός δόθηκαν 
προεγκρίσεις δημοπράτησης 
για δώδεκα νέα έργα συνολι-
κού προϋπολογισμού 55,7 εκατ. 
ευρώ. Με τα έργα αυτά που γί-
νονται και θα γίνουν το επόμενο 
χρονικό διάστημα πέφτει χρήμα 
στην κάθε τοπική αγορά και δη-
μιουργούνται θέσεις εργασίας.

Όμως από τα έργα 55,7 εκατ. 
ευρώ, μόνον τα 1,4 εκατ. ευρώ 
αφορούν το νομό Καρδίτσας. 
Δηλαδή ποσoστό 2,5 %.

Δεν με εξέπληξε ούτε η 
άδικη σε βάρος της Καρδίτσας 
κατανομή, ούτε η σιωπή των 
αρμοδίων Καρδιτσιωτών. Γιατί 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο 
ο συγκεκριμένος τρόπος αντι-
μετώπισης της Καρδίτσας αδια-
μαρτύρητα. Το παράδοξο είναι 
ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες και 
δυνατές φωνές από εκπροσώ-
πους του Βόλου αλλά και ορι-
σμένες τριβές από τη Λάρισα. 
Και όλα αυτά παρόλο ότι ο νο-
μός Καρδίτσας «αργοσβήνει», 
όχι μόνον με βάσει τις δικές μας 
εκτιμήσεις αλλά με βάσει όλα τα 
υπάρχοντα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία. Αποδεικνύεται, επο-
μένως, ότι στην περίπτωση των 
διεκδικήσεων και της κατάθεσης 
των επιχειρημάτων η σιωπή δεν 
είναι χρυσός. Είναι πράξη αδι-

καιολόγητη και πηγή αδυναμίας. 
Μάλιστα όλα αυτά συμβαίνουν 
τη στιγμή που η Καρδίτσα υστε-
ρεί σε υποδομές και ο στόχος θα 
έπρεπε να είναι η σύγκλιση και η 
ισόρροπη ανάπτυξη της Θεσσα-
λίας.

Και όμως, υπάρχουν πολύ 
σημαντικά έργα που έπρεπε να 
είχανε γίνει στο νομό μας.

Διαβάζουμε για παράδειγ-
μα ότι δίνονται άλλα 16,8 εκατ. 
ευρώ για το δρόμο Τρικάλων - 
Άρτας αλλά σιωπή παντού και 
καμία διεκδίκηση της Καρδίτσας 
για αντίστοιχα εδώ οδικά έργα. 
Μπορεί κάποιος να απαντήσει τι 
θα γίνει με αυτά τα έργα; Τι θα γί-
νει με τη σήραγγα Τυμπάνου; Τι 
θα γίνει με έργα για τη βελτίωση 
της οδικής σύνδεση με την Ευ-
ρυτανία και την Αιτωλοακαρνα-
νία, όπως το 18 χλμ. τμήμα του 
δρόμου Καρδίτσας – Αγρινίου; η 
γέφυρα στον ποταμό Μέγδοβα; 
και τόσα άλλα; Δεν είναι αυτά 
έργα χρήσιμα για το νομό Καρ-
δίτσας, την Περιφέρεια Θεσσα-
λίας και την Ελλάδα γενικότερα;

Σημείωση: Ο Δομήνικος Βε-
ρίλλης είναι ο μόνος «πρώην» 
(από όσους διετέλεσαν σε κο-
ρυφαίες θέσεις της Καρδίτσας) 
που συνεχίζει να ασχολείται 
δραστήρια με πάρα πολλά το-
πικά ζητήματα και του αξίζουν 
πολλά μπράβο για αυτό. 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Γέφυρα Μέγδοβα… Οδικός άξονας Καρπενησίου – 
Λ. Πλαστήρα… και άλλοι δρόμοι της περιοχής μας…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Νέος Αγών» Τετάρτη 26.4.16

Μία γέφυρα 60 μέτρων στερεί τη σύνδεση 
της Καρδίτσας με το Αγρίνιο !!!
Ένας δρόμος ξεχασμένος από την εποχή του Πλαστήρα...

Μια παλιά (και σχετικά ξεχασμένη ιστορία) 
είναι η απευθείας σύνδεση του Αγρινίου με 
την Καρδίτσα. Ο δρόμος αυτός ξεκίνησε να 
κατασκευάζεται τη περίοδο του Μεσοπολέμου, 

ενώ αποτέλεσε όραμα του Νικόλαου Πλαστήρα και παλιότερα 
του Χαρίλαου Τρικούπη (παραμεγδόβεια χάραξη). Τελικά 
όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ένωση έφερε νέες 
ευκαιρίες για την οδοποιία. Βγήκαν τόσα και τόσα κονδύλια, τα 
οποία αντί να αξιοποιήσουμε, μπαλώναμε τρύπες με αυτά δεξιά 
και αριστερά. Την ίδια τύχη μάλλον έχει και ο δρόμος Αγρίνιο 
- Καρδίτσα, ο οποίος θα συνέδεε απευθείας Δυτική Ελλάδα και 
Θεσσαλία.

Τελικά το έργο έχει σκαλώσει στη γέφυρα στο Μέγδοβα, που 
θα συνδέει τη Νεράϊδα Καρδίτσας με τη Μαυρομάτα Ευρυτανίας. 
Τα δύο μελετητικά γραφεία που είχαν αναλάβει τη μελέτη θα 
πρέπει τελικά να την έχουν παραδώσει, ωστόσο θεωρήθηκε 
έργο δευτερευούσης σημασίας, αν και έχει έντονα αναπτυξιακό 
- τουριστικό χαρακτήρα, αφού θα συνδέει οδικά όλες τις 
τεχνητές λίμνες του Αχελώου, με πρώτη και καλύτερη αυτή της 
Λίμνης Πλαστήρα. Πέραν τούτου είναι άξονας διαπεριφερειακός 
και μπορεί να διασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση από τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, αφού θα συνδέει παράλληλα την Ιόνια με 
τον Ε-65 και τη Θεσσαλία με το λιμάνι - πύλη του Αστακού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του τέως δήμαρχου Ιτάμου Βασίλη 
Τσαντήλα «Το 2004 επί υπουργίας Χρ. Πάχτα εξασφαλίστηκε 
πίστωση 150.000 € για την γέφυρα Μαυρομμάτας – 
Νεράϊδας και τα χρήματα στη συνέχεια χάθηκαν !!!» 
 Μια από τα ίδια και για αυτόν το δρόμο. Πολλοί θα αναρωτηθούν 
«εδώ δεν έγινε καλά - καλά ο Ε-65 και η Ιόνια ακόμα, την Αγρινίου 
- Καρδίτσας ονειρευόμαστε; Κι όμως είναι κρίμα για μια γέφυρα 
και λίγα χλμ. δρόμου να μην γίνεται η σύνδεση αυτή…

Γ. Κ. 

Σημείωση δική μας: Το άρθρο αυτό έγραψε ο μεγάλος 
Δημοσιογράφος της Θεσσαλίας Γιάννης Κολλάτος… και του 
λέμε και μέσα από την εφημερίδα μας… χίλια μπράβο και θερμά 
ευχαριστώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

Παρόλο που ο νομός Καρδίτσας έχει τις  
μεγαλύτερες ανάγκες πήρε μόνον το 2,5 %
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

● Ακόμα περιμένουμε απά-
ντηση στο Υπόμνημα των 12 
Συλλόγων για τη Γέφυρα Μέγδο-
βα… θυμίζουμε πως το Υπόμνη-
μα για την χρηματοδότηση της 
Γέφυρας Μέγδοβα έστειλαν την 
Τρίτη 21.2.17, δώδεκα (12) Σύλ-
λογοι χωριών της περιοχής μας… 
από τη Ραχούλα μέχρι τη Βίνια-
νη… και απ’ τη Φουρνά μέχρι το 
Καροπλέσι…

● Ακόμα δεν καθαρίστηκαν οι 
κατολισθήσεις πάνω απ’ το χωριό 
μας στο δρόμο Νεράϊδα – Τρι-
φύλλα… τα μπάζα έπεσαν εκεί 
στις 19.2.17… και ακόμα είναι 
εκεί… 

● Ακόμα δεν ξεβούλωσαν τα 
τεχνικά στα προσήλια του δρόμου 
Νεράϊδα – Μοναστήρι… να δού-
με πότε επιτέλους θα το κάνουν 
αυτό οι αρμόδιοι… η μπουλντόζα 
της Νομαρχίας καθάρισε το Κατ-
νόρεμα στις 7.4.17…

● Ακόμα δεν άνοιξε ο δρό-
μος Νεράϊδας – Καροπλεσίου 
δια μέσω «Γέφυρας» Ρογκάκια… 
στο «Τσιουμί» από κάτω όπου η 
μπουλντόζα της Νομαρχίας πρίν 
το Πάσχα δυστυχώς δεν ασχολή-
θηκε όσο θα έπρεπε για να τον 
ανοίξει… 

● Ακόμα δεν στήθηκε (πάνω 
στα έτοιμα τσιμεντένια βάθρα) 
η Γέφυρα στη θέση «Ρογκάκια» 
του δρόμου Νεράϊδας – Καρο-
πλεσίου… να δούμε πότε οι σε 
όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι μας 
θα ενεργήσουν όσο πρέπει για να 
γίνει… 

● Για τα 1.400 μ. (που έμει-
ναν από το Πλατανόρεμα μέχρι 
την Γελαδόβρυση) βλέποντας 
τους αρμοδίους να «τα μασά-
νε»… ξεκίνησαν ήδη και είναι σε 
εξέλιξη μεγάλες προσπάθειες από 
χωριανούς μας μέσω των Συλ-
λόγων μας να διατεθεί η σχετική 
μικρή πίστωση για να γίνει… να 
ολοκληρωθεί επιτέλους αυτός ο 
δρόμος… 

● Δύο σημαντικότατα δημοσι-
εύματα είχαμε για τη Γέφυρα Μέ-
γδοβα, την άνοιξη… τα έγραψε 
ο γνωστός σε όλους μας από τις 
θεσσαλικές τηλεοράσεις και εφη-
μερίδες μεγάλος δημοσιογράφος 
Γιάννης Κολλάτος και δημοσι-
εύτηκαν στην μεγάλη εφημερίδα 
της Καρδίτσας «Νέος Αγών». Τον 
ευχαριστούμε θερμά και μέσα 
από την εφημερίδα μας. 

● Είχαμε λοιπόν (το πρώτο) 
δημοσίευμα του Γιάννη Κολλά-
του την Τετάρτη 26.4.17, στον 
«Ν.Α.» με τίτλο «Μία γέφυρα 60 
μέτρων στερεί τη σύνδεση της 
Καρδίτσας με το Αγρίνιο !!!». 
Αναλυτικά όλο το άρθρο σε άλλο 
κείμενο.

● Είχαμε (το δεύτερο) δημο-
σίευμα του Γιάννη Κολλάτου την 
Πέμπτη 4.5.17, στον «Ν.Α.» με 
τίτλο «Πρέπει να θυσιαστεί νάρ-
κισσος για να στεριώσει το γε-
φύρι Καρδίτσα – Αγρίνιο;… Μία 
ιστορία ενός και πλέον αιώνα…». 
Αναλυτικά όλο το άρθρο σε άλλο 
κείμενο.

● Ακόμα δεν απαντήθηκαν 
(ούτε είδαμε να γίνεται συνεδρί-
αση του Τοπικού Συμβουλίου για 
συζήτησή τους)… τα ερωτήματα 
για ζητήματα του χωριού μας (με 
την προτεραιότητα που τα θέτουν 
οι χωριανοί μας)… που εγγρά-
φως τέθηκαν δύο (2) φορές… μια 
φορά στις 10.10.2016… και δεύ-
τερη φορά στις 5.2.2017… 

● Στο δρόμο προς το Νεκρο-
ταφείο Νεράϊδας δεν έπεσε (παρά 
τις υποσχέσεις) ούτε «φτιαριά» 
τσιμέντο… ενώ σε δρόμο προς 
το Νεκροταφείο άλλου οικισμού 
της Κοινότητάς μας ήρθε αυτοκι-
νούμενη μπετονιέρα (πληρωμένη 
από τον δήμο μας την Παρασκευή 
19.5.17) και έριξε τσιμέντο σε με-
γάλο μήκος του… 

Αυτά… τηλεγραφικά αυτή τη 
φορά… γιατί δεν υπάρχει πολύς 
χώρος στην εφημερίδα μας… 

Εφημερίδα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» / 26.4.2017 / σελ. 1… η Γέφυρα 
Μέγδοβα στην πρώτη σελίδα… αναδημοσιεύουμε ολόκληρο το κείμενο… 

Εφημερίδα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» / 4.5.2017 / σελ. 1… η Γέφυρα 
Μέγδοβα στην πρώτη σελίδα… (για δεύτερη φορά)…  αναδημοσιεύουμε 

ολόκληρο το κείμενο…

Εφημερίδα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» / 5.2.1977 / σελ. 2… έγραφε… πρίν από 
ακριβώς 40 χρόνια…!!! Και όμως το επόμενο έτος 1978 ανοίχτηκε (για πρώτη 

φορά αυτά τα 1.000 μέτρα) ο δρόμος από το «Χωράφι» (Κοκκινόβρυση) μέχρι την 
λογγά «Ζάχενας» (ποτάμι)… από μπουλντόζα της Νομαρχίας Ευρυτανίας…!!!

Εφημερίδα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» / 11.8.2011 / σελ. 2… έγραφε… και 
ακόμα να ολοκληρωθεί…!!!



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 5 5ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Στην ελληνική παράδοση 
ο πρωτομάστορας που 
έχτιζε γεφύρια, έπρεπε να 

θυσιάσει κάτι πολύτιμο, για να 
στεριώσει το κατασκεύασμά του, 
αφού για τα χρόνια του μεσαίω-
να και της Τουρκοκρατίας, οι γέ-
φυρες αποτελούσαν θεόσταλτο 
δώρο, καθώς συνέδεαν ανθρώ-
πους και τοπικές κοινωνίες.. Τα 
γεφύρια τα χρόνια εκείνα ήταν 
κάτι σαν το διαδίκτυο και το fb 
σήμερα, αφού ήταν οι πετρόκτι-
στοι δίαυλοι επικοινωνίας μετα-
ξύ ανθρώπων... Και ο κατασκευ-
αστής τους θα έπρεπε να ένιωθε 
περίπου σαν το Ζούκεμπεργκ.

 Για να “πνίξει” λοιπόν αυτή 
του τη ματαιοδοξία, αναγκαζό-

ταν να θυσιάσει από τη γυναίκα 
του όπως στο θρυλικό γεφύρι της 
Άρτας, έως και το νάρκισσο που 
έχει μέσα του, όπως αναφέρει το 
εκπληκτικό τραγούδι σε στίχους 
Θωμά και μουσική Ευρυπίδη 
Μπέκου, τραγουδισμένο από τον 
Ψαραντώνη...

 Ένα γεφύρι λοιπόν είναι και 

αυτό πάνω στον ποταμό Μέγδο-
βα, που θα συνδέει την Καρδίτσα 
με το Καρπενήσι και το Αγρίνιο 
και περιμένει πάνω από έναν αι-
ώνα την υλοποίησή του.

 Έγινε και ημερίδα τον Απρί-
λη του 2010, παρουσία του Αντι-
περιφερειάρχη και των Δημάρ-
χων των περιοχών (Καρπενησίου 
και Καρδίτσας) και θεωρήθηκε 
ότι το ποσό των 200.000 ευρώ 
ήταν αρκετό για να ολοκληρωθεί 
η μελέτη του άξονα και της κα-
τασκευής της γέφυρας...

 Έκτοτε η τύχη της μελέτης 
και του έργου αγνοείται...

Στην ημερίδα εκείνη μεταξύ 
άλλων είχαν ειπωθεί και τα κά-
τωθι:

“Πρώτος, ο μεγάλος οραμα-
τιστής και πολιτικός Χαρίλαος 
Τρικούπης, εμπνεύστηκε και 
σχεδίασε την οδική επικοινωνία 
της Θεσσαλίας με την Δυτική 
Ελλάδα (Αγρίνιο, Καρδίτσα). Το 
όραμά του, αγκαλιάστηκε από 
τους πολίτες, των Αγράφων και 
η οδός χαρακτηρίστηκε «Πα-

ραμεγδόβιος» όμως παρέμεινε 
στα χαρτιά και όνειρο στα τέλη 
του 19ου και όλον τον εικοστό 
αιώνα. Ορισμένοι πολιτικοί το 
1930 και το 1960 προσπάθησαν 
να προχωρήσει η οδική σύνδε-
ση χωρίς αποτέλεσμα. Όμως το 
όνειρο το κρατούσαν ζωντανό 
φορείς και πολίτες της περι-
οχής Αγράφων. Στη δεκαετία 
του 1980, ο λαϊκός φορέας της 
περιοχής Αγράφων, η ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ Ν. 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έδωσε απόλυτη 
προτεραιότητα στην ανάγκη κα-
τασκευής του έργου και μέσα 
από την οργάνωση Συνεδρίων, 
Ημερίδων, Ανταμωμάτων, δεκά-
δων Παραστάσεων, κατάθεση 
υπομνημάτων και δημοσιευμά-
των βρήκε ανταπόκριση από το 
Υπουργείο Δημοσίων Έργων. 

Πρώτα με την κατασκευή του 
τμήματος ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ– ΡΑ-
ΧΟΥΛΑ– ΚΑΣΤΑΝΙΑ– ΜΟΥ-
ΧΑ από την πλευρά του Ν. Καρ-
δίτσας. 

Το 1989, ανατέθηκε η σύντα-
ξη μελέτης του τμήματος ΦΡΑΓ-
ΜΑ- ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - 
ΜΕΓΔΟΒΑ - ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ. 
Η μελέτη συντάχθηκε και μετά 
άρχισαν οι παρεμβάσεις για αλ-
λαγές στην διαδρομή.!!! 

Το 2002, έγιναν δύο αναθέ-
σεις από τις περιφέρειες Θεσ-
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
για το εναπομείναν και πιο 
δύσκολο τμήμα (ΝΕΡΑΪΔΑ - 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ), οι οποίες 
δεν περατώθηκαν και κρίθηκαν 
μη εκτελεστέες λόγω κόστους.  
 Από το 2007, περιμένουμε τις 
μελέτες από Νεράϊδα- Μαυρομ-
μάτα (μήκος 18 χλμ) και κατα-
σκευής γέφυρας, ως μια Νομαρ-
χιακή σύνδεση από εθνική που 
ξεκίνησε στον αρχικό σχεδια-
σμό.!!! 

Σήμερα οι κυβερνώντες πρέ-
πει να λάβουν υπόψη και τα οφέ-
λη που θα προκύψουν από την 
επικοινωνία των δύο σημαντι-
κών λιμανιών του Βόλου και του 
Αστακού.

 
Β ́ Η οδική σύνδεση ΛΙΜΝΗ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
 Με την τουριστική ανάπτυξη 
της λίμνης Πλαστήρα και του 
Καρπενησίου, επιτακτική είναι η 
ανάγκη σύνδεσης των δύο αυτών 
τουριστικών περιοχών. 

Από το 2001 έως σήμερα 
χρηματοδοτήθηκαν και κατα-
σκευάστηκαν πολλές δεκάδες 
χλμ. με άσφαλτο στον οδικό 
αυτό άξονα Καρπενησίου – Λί-

μνης Πλαστήρα. Τόσο από την 
Περιφέρεια Στερεάς όσο και 
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Απομένει τμήμα 5 χλμ. στον ν. 
Καρδίτσας μεταξύ Διασταύρω-
σης Νεράϊδας – Μοναστηριού 
– Γιαννουσέϊκων Καροπλεσίου, 
για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση 
της πιο σημαντικής αυτής ορει-
νής τουριστικής διαδρομής στην 
Ελλάδα.

 
Γ ́ Η οδική σύνδεση ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
 Σήμερα υπάρχει οδική σύνδε-
ση Καρδίτσας με Καρπενήσι 
μέσω Ρεντίνας - Φουρνάς. Η πιο 
σύντομη όμως διαδρομή είναι 

μέσω Ραχούλας - Αμαράντου – 
Νεράϊδας – Τριφύλλας – Κλει-
τσού – Φουρνάς, που φέρνει 
τις δύο πόλεις πιο κοντά κατά 
20 χιλιόμετρα. Απομένει ένα 
τμήμα μόλις 1.400 μ. μεταξύ 
Νεράϊδας & Τριφύλλας για την 
επίτευξη του στόχου, που πρέ-
πει τάχιστα να ασφαλτοστρωθεί.  

 Οι τρεις οδικές συνδέσεις, ανα-
δεικνύουν το ρόλο του τέως Δή-
μου Ιτάμου και ειδικά της Τ. Κ. 
Νεράϊδας, ως συγκοινωνιακού 
κόμβου.

Χρέος της Πολιτείας, φορέ-
ων του νομού και των πολιτι-
κών είναι η χρηματοδότηση και 
κατασκευή των τριών οδικών 
τμημάτων που αναβαθμίζουν 
και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της περιοχής και κάνουν πράξη 
το όραμα του Χαριλάου Τρικού-
πη, έστω και με καθυστέρηση 
100 χρόνων.

Σ. Σ. Προφανώς πρέπει να 
θυσιαστεί νάρκισσος για να στε-
ριώσει το γεφύρι και ο δρόμος 

Καρδίτσα- Αγρίνιο...
Γ.Κ.

Σημείωση δική μας: Το 
άρθρο αυτό έγραψε ο μεγάλος 
Δημοσιογράφος της Θεσσαλίας 
Γιάννης Κολλάτος… και του 
λέμε και μέσα από την εφημερί-
δα μας… χίλια μπράβο και θερ-
μά ευχαριστώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «Νέος Αγών» Πέμπτη 4.5.17 

Πρέπει να θυσιαστεί νάρκισσος για να στεριώσει το γεφύρι 
Καρδίτσα – Αγρίνιο / Μία ιστορία ενός και πλέον αιώνα…

Ευχαριστήριο 
Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό χωριανό μας Ηλία 
Μπέλλο, γιό του Χρήστου Μπέλλου, που συμπλήρωσε 
και υπέβαλλε και 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. 

…06.02.1944… γερμανική κατοχή… και όμως οι Γερμανοί  έχουν 
σημειωμένο το δρόμο Αγρίνιο – Καρδίτσα με κόκκινη γραμμή… όπως και 

όλες τις άλλες μεγάλες οδικές συνδέσεις που έπρεπε επειγόντως να γίνουν…  
που ήδη έγιναν… εκτός από αυτή…!!! Μάλιστα γράφουν πάνω και τα χωριά 

μας Μαυρομμάτα και Νεράϊδα…!!! (Ο χάρτης αυτός αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα «Σύλλογος Φίλων Γέφυρας Μανώλη» στις 2.5.17)…   

Η θέση «Ζάχενας» όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα της οποίας οι μελέτες 
ολοκληρώθηκαν... και ζητείται πρόγραμμα χρηματοδότησης για την 

δημοπράτησή της...  (Η φωτό από την ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.
com» / Φωτογραφίες / Φάκελος  5 / αυξ. αριθ. 26 από 82)

Αυτές τις πέτρες αν έπαιρνε η μπουλντόζα… που είναι στα αριστερά της… δεν 
θα ξαναβούλωνε ποτέ το «Κατνόρεμα»… στο δρόμο Νεράϊδα – Μοναστήρι… 

αλλά δεν τις διώχνουν από εκεί όσο κι αν φωνάζουμε… και με την πρώτη 
καταιγίδα τις φέρνει το ρέμα μέσα στο δρόμο και κλείνει…

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.

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, συμπλη-

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

Κτηνοτροφικά και Τυροκομικά προϊόντα 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ 
Τηλ. 697 3501191

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
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Ιστορικά, μιλάμε για την τέταρ-
τη δεκαετία μετά την Επανάσταση 
του 1821 και την ανακήρυξη του 
ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, 
τα σύνορα του οποίου έφταναν μέ-
χρι τη γραμμή Καπροβούνι, Γρεβε-
νοδιάσελο, Ίταμος, Νευρόπολη… η 
Θεσσαλία πίσω ήταν ακόμα τουρ-
κοκρατούμενη… και το χωριό μας, 
η στους αιώνες της ιστορίας ένδοξη 
Σπινάσα των Αγράφων, ήταν στα 
σύνορα, απ’ τη μεριά του ελεύθε-
ρου Κράτους, με ότι αυτό συνε-
πάγεται όσον αφορά την ληστο-
κρατία… τις σχέσεις με τα χωριά 
Μαστρογιάννη και Ζωγλόπι… και 
άλλα τινά… 

Οι χωριανοί μας που αναφέρο-
νται σε αυτούς τους Ε. Κ. ζούσαν 
στην Επανάσταση ή γεννήθηκαν 
λίγο μετά, και είναι οι γενάρχες των 
σημερινών επωνύμων μας... Για να 
καταλάβουν οι νεότεροι… μιλάμε 
για τους παππούδες, των παππού-
δων, των σημερινών 60άρηδων… 
μιλάνε για 4 γενεές πίσω από τη 
σημερινή… ίσως και 5…!!! Θεω-
ρούμε πως με το να τους αναφέ-
ρουμε, και να μην τους ξεχνάμε, 
είναι η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη 
τους…!!!

Αν και οι ηλικίες που αναγρά-
φονται δεν είναι όλες ίσως σωστές 
υπάρχουν όμως κάποια επώνυμα 
που πρώτη φορά αναφέρονται. 
Όπως και κάποιοι που δεν αναφέ-
ρονται πια αφού είχαν φύγει από τη 
ζωή. Αυτοί όμως που είναι 21 ετών 
και αποκτούν δικαίωμα ψήφου η 
ηλικία τους είναι η σωστή και το 
έτος φυσικά γέννησής τους. 

● Ο Ε. Κ. του 1865 (όπως τον 
παρουσιάσαμε στο φ. 110 / Μάρ-
τιος 2010) περιέχει μέσα 85 χω-
ριανούς μας… αρχίζουν από τον 
αύξοντα αριθμό Εκλογικού Κατα-
λόγου 802 και φτάνουν μέχρι τον 
αυξ. αριθ. 873… και από τον α. α. 
1.170 έως τον α. α. 1.182… όπου 
είναι τα επώνυμα των ποιμένων 
(σαρακατσάνων)… Βλαχογιώργος, 
Κοσκούτης και Γρούνας, μαζί με το 
επώνυμο Λιάπης (5 φορές όλοι του 
Ιωάννου)… γιατί το Λιάπης είναι 
μαζί με τους μετακινούμενους κτη-
νοτρόφους σ’ αυτό τον Ε. Κ. είναι 
ένα μυστήριο… 

Στη συνέχεια έχει ημερομηνία 
και το όνομα του τότε Δημάρχου 
Κωστάκη Γιαννάκη δηλ. «Κωστα-
ρά» εκ Φουρνάς… 

Εν Φουρνά την 31 Δεκεμβρί-
ου 1864 / ο Δήμαρχος Κτημενίων 
/ Κωστάκης Γιαννάκης.

● Ο Ε. Κ. του 1872 περιέχει 
μέσα 92 χωριανούς μας… οι οποί-
οι αρχίζουν από τον αύξοντα αριθ-
μό Εκλογικού Καταλόγου 1.177 
και φτάνουν μέχρι τον αυξ. αριθ. 
1.268… 

Ο αύξ. αριθ. όλου του Ε. Κ., 
αρχίζει από την Φουρνά όπου η 
έδρα του τότε δήμου μας Κτημε-
νίων…. και τελειώνει στην Καρύ-
τσα της Νευρόπολης… Περιλαμ-

βάνει μέσα τα χωριά… Φουρνά 
(1 έως 377)… Κλειτσός (378 έως 
670)… Βράχα (671 έως 818)… 
Δομιανοί (819 έως 915)… Αγία 
Τριάδα (916 έως 1.031)… Έλοβα 
(1.032 έως 1.068)… Αραχωβίτσα 
(1.069 έως 1.118)… Χόχλια (1.119 
έως 1.150)… Μολόχα (1.151 
έως 1.176)… Σπινάσα (1.177 
έως 1.268)… Καροπλέσι (1.269 
έως 1.358)… Μούχα (1.359 έως 
1.382)… Μπελοκομύτη (1.383 έως 
1.404)… και Καρύτσα (1.405 έως 
1.515)… 

Στο τέλος του Ε. Κ. έχει πάλι 
Αραχωβίτσα (από 1.516 έως 
1.527)… Καροπλέσι (1.528 έως 
1.530)… Μούχα (1.531)… και 
Κλειτσό (1.532)… και τελειώνει σε 
αυτό τον α. α. 1.532. 

Στη συνέχεια έχει ημερομηνία 
και το όνομα του τότε Δημάρχου 
Γαλλή, εκ Φουρνάς… 

Εν Φουρνά την 26 Ιανουαρίου 
1872 / ο Δήμαρχος Κτημενίων / Γ. 
Κ. Γαλλής

● Ο Ε. Κ. του 1874 περιέχει 
μέσα 103 χωριανούς μας… οι 
οποίοι αρχίζουν από τον αύξοντα 
αριθμό Εκλογικού Καταλόγου 
1.304 και φτάνουν μέχρι τον αυξ. 
αριθ. 1.405… 

Ο αύξ. αριθ. όλου του Ε. Κ., 
αρχίζει από την Φουρνά όπου η 
έδρα του τότε δήμου μας Κτημε-
νίων…. και τελειώνει στον Καρ-
βασαρά της Νευρόπολης… Περι-
λαμβάνει μέσα τα χωριά… Φουρνά 
(1 έως 418)… Κλειτσός (419 έως 
730)… Βράχα (731 έως 894)… 
Δομιανοί (895 έως 1.014)… Αγία 
Τριάδα (1.015 έως 1.144)… Έλο-
βα (1.145 έως 1.181)… Αραχω-
βίτσα (1.182 έως 1.243)… Χό-
χλια (1.244 έως 1.275)… Μολό-
χα (1.276 έως 1.303)… Σπινάσα 
(1.304 έως 1.405)… Καροπλέσι 
(1.406 έως 1.496)… Μούχα (1.497 
έως 1.514)… Μπελοκομύτη (1.515 
έως 1.544)… Καρύτσα (1.545 έως 
1.662)… και Καρβασαράς (1.663 
έως 1.696…

Στο τέλος του Ε. Κ. έχει πάλι 
έναν χωριανό μας από την Σπινά-
σα… με α. α. 1.698… τον «Ανυφα-
ντής Σάββας του Θεοδώρου», ετών 
21…. και τελειώνει σε αυτό τον α. 
α. 1.698. 

Στη συνέχεια έχει ημερομηνία 
και το όνομα του τότε Δημάρχου 
Γαλλή, εκ Φουρνάς…

Εν Φουρνά την 1 Ιουνίου 1874 
/ ο Δήμαρχος Κτημενίων / Γ. Κ. 
Γαλλής

● Μέχρι το 1877 το χωριό μας, 
η Σπινάσα, ανήκε στο Δήμο Κτη-
μενίων. Από αυτό το έτος και μετά 
ανήκε στο Δήμο Δολόπων, ο οποίος 
ιδρύθηκε το 1877 (Β. Δ. 23.2.1877).

● Το 1928 το χωριό μας, η Σπι-
νάσα, μετονομάστηκε σε Νεράϊδα, 
όπως λέγεται μέχρι σήμερα.

● Όπως βλέπουμε στις φωτό 
του εγγράφου… πρώτα έγραφαν 

το μικρό όνομα (αλφαβητικά) και 
μετά το επώνυμο… το πατρώνυ-
μο… την ηλικία το έτος του Ε. Κ., 
και το επάγγελμα… οι αναφερό-
μενοι είναι όλοι από 21 ετών και 
πάνω… δεν αναφέρονται δυστυχώς 
ονόματα γυναικών αφού δεν είχαν 
τότε δικαίωμα ψήφου… 

● Από την μελέτη - σύγκριση 
των τριών Ε. Κ. (του 1865, του 
1872 και του 1874) βγαίνουν ση-
μαντικότατα ιστορικά στοιχεία για 
το χωριό μας, την τότε Σπινάσα, 
τα οποία θα προσπαθήσουμε να 
αναδείξουμε, αφού η ιστορία ενός 
τόπου είναι οι άνθρωποι που κατοι-
κούν, που έζησαν σ’ αυτό τον τόπο. 
Ξεκινάμε με αυτά τα στοιχεία, ως 
«πρόλογο», για να συνεχίσουμε 
στα επόμενα φύλλα της εφημερί-
δας μας, με την ιστορία του κάθε 
σπιτιού του χωριού μας… Εκεί θα 
γραφούν αναλυτικά όλα τα γνωστά 
ως σήμερα στοιχεία για τους αν-
θρώπους που έζησαν σε κάθε παλιό 
σπίτι του χωριού μας…

ΕΠΩΝΥΜΟ «ΘΑΝΟΣ»
● Το πολυπληθέστερο επώνυ-

μο στο χωριό μας τότε, στα πρώτα 
χρόνια μετά την Επανάσταση του 
’21, είναι το επώνυμο «Θάνος». Το 
συναντάμε 17 φορές…!!! 

Στον Ε.Κ. του 1865 αναφέρο-
νται 13 χωριανοί μας με επώνυμο 
«Θάνος»… οι 5 είναι άνω των 40 
ετών άρα είναι γονείς… οι υπόλοι-
ποι 8 είναι οι περισσότεροι παιδιά 
τους… Άνω των 40 ετών λοιπόν 
αναφέρονται… τέσσερα παιδιά του 
Γιώργου δηλ. αδέλφια… ο 70ετής 
το 1865 «Θάνος Δημήτριος του 
Γεωργίου (α.α. 822)… (εντύπωση 
μας έκανε το πώς αυτός ο Δημή-
τριος αναφέρεται ως 70 ετών και 

στους τρείς Ε. Κ… και το 1865 
και το 1872 και το 1874…!!!)… 

ο «Θάνος Κώστας του Γεωργίου 
(α.α. 857)… ο «Θάνος Ιωάννης του 
Γεωργίου (α.α. 845)… και ο «Θά-
νος Αλέξιος του Γεωργίου (α.α. 
803)…. Και δύο παιδιά του Χρή-
στου δηλ. αδέλφια… ο «Θάνου Θε-
όδωρος του Χρήστου» (α.α. 833)… 
ο «Θάνου Δημήτριος του Χρήστου 
(α.α. 821)… Όλοι οι άλλοι είναι το 
1865 κάτω των 40 ετών και είναι 
παιδιά των προαναφερομένων… 
Γιός του Δημητρίου αναφέρεται 
ένας… ο 26ετής «Θάνος Γεώργιος 
του Δημητρίου (α.α. 820)… παιδιά 
του Κώστα δύο… ο «Θάνου Χρή-
στος του Κώνστα (α.α. 873)… και 
ο «Θάνου Γεώργιος του Κώνστα 
(α.α. 817)… και γιός του Γιάννη 
ένας… ο «Θάνου Μιχαήλ του Ιω-
άννη (α.α. 859)… Από το άλλο «σόϊ 
Χρήστου» τώρα αναφέρονται… 
τρία παιδιά του Θεόδωρου… ο 
«Θάνος Δημήτριος του Θεοδώρου 
(α.α. 823)… ο «Θάνος Ιωάννης 
του Θεοδώρου (α.α. 849)… και ο 
«Θάνος Γεώργιος του Θεοδώρου 
(α.α. 816)… Και ένας γιός του Δη-
μητρίου… ο «Θάνος Γεώργιος του 
Δημητρίου (α.α. 820)… Σύνολο 13 
ονόματα Θαναίων το έτος 1865…

Στον Ε.Κ. του 1872 αναφέ-
ρονται 15 χωριανοί μας με επώ-
νυμο «Θάνος»… οι 12 από τους 
13 προαναφερόμενους το 1865… 
εκ των οποίων δεν αναφέρεται το 
1872 (που μάλλον θα έχει πεθά-
νει) ο επίσης 70ετής το 1865 «Θά-
νου Θεόδωρος του Χρήστου (α.α. 
833)… και τρείς «νεαροί» κάτω 
των 25 ετών… ο «Θάνου Δημή-
τριος του Αλέξη» (α.α. 1.213)… 
ο «Θάνου Γεώργιος του Χρήστου 
(α.α. 1.203)… και ο γενάρχης του 
σημερινού γένους των «Αγγελαί-
ων»… ο «Θάνου Άγγελος του Δη-
μητρίου (α.α. 1.183)… με πατρικό 

σπίτι δίπλα στην βρύση «Παπαδό-
βρυση», αριστερά της… Σύνολο 
το έτος 1872 με επώνυμο «Θάνος» 
15 χωριανοί μας…(12 παλιοί και 3 
νέοι)…

Στον Ε.Κ. του 1874 αναφέρο-
νται πάλι 15 χωριανοί μας με επώ-
νυμο «Θάνος»… οι 14 από τους 15 
προαναφερομένους το 1872… και 
ένας καινούργιος ο 22ετής το 1874 
«Θάνου Δημήτριος του Χρήστου 
(α.α. 1.338)… που πρέπει να είναι 
εγγονός του συνονόματός του που 
αναφέρεται και το 1865 και το 1872 
ως 53 ετών… Σύνολο το έτος 1874 
με επώνυμο «Θάνος» 15 χωριανοί 
μας…(14 παλιοί και 1 νέος)…

Διηγήσεις αναφέρουν πως από 
το «Θάνος» προέρχονται τα σημε-
ρινά επώνυμα… Γάκης… Μητσά-
κης… Καραβάνας… Παπαδάκης… 
ίσως Γεροκώστας… ίσως Κοντο-
γιάννης… ίσως και το Θώμος… 
Όπως βλέπουμε το πλήθος των 
«Θαναίων» επιβεβαιώνουν εγγρά-
φως όλοι οι εκλογικοί κατάλογοι 
της εποχής εκείνης…

Διηγήσεις παλιών αναφέρουν 
πως όλα τα σπίτια, εκείνα τα χρό-
νια, από την εκκλησία και το Μέγα 
Ρέμα μέχρι τα «Νιτσέϊκα» σίγουρα 
(ίσως και μέχρι το σημερινό του 
Ζήση Κατσούλη), ήταν όλα Θαναί-
ων… και τα πουλούσαν όταν έφευ-
γαν (πρώτοι αυτοί λόγω πληθώρας) 
για την περιοχή του Σαρανταπό-
ρου… Περισσότερα για το επώνυ-
μο αυτό όταν παρουσιάσουμε την 
ιστορία του κάθε παλιού σπιτιού.

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 

● Το επόμενο (μετά το «Θά-
νος») πολυπληθέστερο επώνυμο 
του χωριού μας στα μετεπαναστα-
τικά χρόνια ήταν το «Κατσούλης» 
το οποίο συναντάμε στους Ε. Κ. 9 
φορές. 

Στον Ε.Κ. 1865 αναφέρονται 6 
με επώνυμο «Κατσούλης»… κατ’ 
αρχήν ο θρυλικός «Γιωργάκης» 
που ήταν με τον Καραϊσκάκη… ως 
«Κατσούλης Γεώργιος του Χρή-
στου (α.α. 807)… και μόνο 2 από τα 
αγόρια του (ο Ανδρέας και ο Θανά-
σης «Νασιάρας»)… ως «Κατσού-
λης Ανδρέας του Γεωργίου (α.α. 
804)… και ως «Κατσούλης Αθανά-
σιος του Γεωργίου (α.α. 806)… Οι 
άλλοι 3 είναι με πατρώνυμο «του 
Δημητρίου»… που λογικά ο Δημή-
τριος ήταν αδελφός (ή ξάδελφος) 
του Γιωργάκη… οι 3 «του Δημη-
τρίου» είναι… ο 39ετής «Κατσού-
λης Ιωάννης του Δημητρίου» (α.α. 
841)… ο 35ετής «Κατσούλης Σπύ-
ρος του Δημητρίου (α.α. 864)… 
και ο 28ετής «Κατσούλης Γεώργιος 
του Δημητρίου (α.α. 813)… τι να 
απέγιναν αυτοί… άγνωστο… 

Στον Ε.Κ. του 1872 αναφέρο-
νται 8 με επώνυμο «Κατσούλης»… 
(6 γνωστοί απ’ το 1865 και 2 και-
νούργιοι)… ο «Γιωργάκης» πάλι 
(με α.α. 1.186)… τα 3 προαναφε-
ρόμενα παιδιά «του Δημητρίου»… 
Ιωάννης (α.α.1.226)… Σπύρος 
(α.α. 1.254)… και Γεώργιος (α.α. 
1.191)… και 4 παιδιά του Γιωργά-
κη… εκτός τα 2 προαναφερόμενα 
(Ανδρέας & Αθανάσιος) το 1865… 
που αναφέρονται και πάλι… τώρα 
αναφέρεται και ο «Κατσούλης Ιω-
άννης του Γεωργίου (α.α. 1.236) 
και ο «Κατσούλης Χρήστος του 
Γεωργίου» (α.α. 1.268)…

Στον Ε.Κ. του 1874 αναφέρο-
νται 9 με επώνυμο «Κατσούλης»… 
οι 8 γνωστοί απ’ τους προηγού-
μενους Ε.Κ. και 1 καινούργιος… 

Ψάχνοντας στα αρχεία, των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους, βρήκαμε άλλους δύο (2) Εκλογικούς 
Καταλόγους (Ε. Κ.), του χωριού μας, της Σπι-
νάσας, (από το 1928 και μετά Νεράϊδας), που 

ανήκε ακόμα τότε στον δήμο Κτημενίων, της επαρχίας Ευ-
ρυτανίας και του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ο ένας είναι 
του 1872 δηλαδή 7 χρόνια νεότερος από τον άλλον του 1865 
που είχαμε παρουσιάσει στο Φ. 110 / Μάρτιος 2010 και ο 
άλλος του 1874 δηλ. 9 χρόνια νεότερος από αυτόν του 1865. 
Συγκρίνοντάς τους με τον παλιότερο βγαίνουν σημαντικά 
ιστορικά στοιχεία για τους προγόνους μας. 

Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας που βγαίνουν από την μελέτη των Εκλογικών

Η σελίδα 568 του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1872. 
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Ο αναφερόμενος για πρώτη φορά 
το 1874 είναι ο 21ετής «Κατσού-
λης Λεωνίδας του Γεωργίου (α.α. 
1.384)… βάσει του Ε.Κ. γεννηθείς 
με βεβαιότητα το 1853… Οι υπό-
λοιποι γνωστοί μας είναι… ο Γιωρ-
γάκης (α.α. 1.315)… τα 4 μεγαλύ-
τερα παιδιά του… Ανδρέας (α.α. 
1.306)… Αθανάσιος (α.α. 1.308)… 
Χρήστος (α.α. 1.404)… και Γιάν-
νης (α.α. 1.369)… και πάλι τα 3 
παιδιά (μυστήριο με τη συνέχειά 
τους) του «Δημητρίου»… ο 40ετής 
Γιάννης (α.α. 1.359)… ο 35ετής 
Σπύρος (α.α. 1.393)… και ο 30ετής 
Γεώργιος (α.α. 1.320)… Απ’ τα 
παιδιά του Γιωργάκη δεν αναφέρε-
ται ακόμα ο Νίκος «Κατσλονίκος» 
που προφανώς θα ήταν κάτω από 
21 ετών το 1874… 

Όπως βλέπουμε στους Ε. Κ. 
αναφέρονται και 3 με επώνυμο 
Κατσούλης αλλά με πατρώνυμο 
«του Δημητρίου». Είναι ο Σπύρος, 
ο Γιάννης και ο Γιώργος. Ο Δημή-
τρης να ήταν άραγε αδελφός του 
Γιωργάκη; Να είναι άραγε ο ανα-
φερόμενος ως «Αναγνώστης» που 
έψαχνε να βρεί στα αρχεία ο αεί-
μνηστος Κ. Ι. Ζήσης; Αυτό είναι 
προς διερεύνηση. Όποιος άκουσε 
κάτι σχετικό με αυτούς (σε διηγή-
σεις παλιών) ας το αναφέρει από 
την εφημερίδα μας.

Σε έναν άλλο παλιό Ε. Κ. του 
1844, (χειρόγραφο και δυσανά-
γνωστο), συναντήσαμε άλλους 
δύο με επώνυμο «Κατσούλης»… 
χωρίς δυστυχώς πατρώνυμο… 
τον «Κατσούλης Δημήτριος» με 
α. α. 573, και με ηλικία 53 ετών 
το έτος 1844… και τον «Κατσού-
λης Κώνστας» με α. α. 572, και 
με ηλικία 55 ετών το έτος 1844… 
(τα στοιχεία αυτού του Ε. Κ. θέ-
λουν περισσότερη έρευνα για να 
τα παρουσιάσουμε)… ίσως λοιπόν 
αυτοί οι δύο να ήταν αδέλφια του 
θρυλικού «Γιωργάκη»… και από 
τον Δημήτριο να είναι τα τρία αγό-
ρια με πατρώνυμο του Δημητρίου, 
που έχουμε απορία… αλλά πάλι τι 
απέγιναν…??? δεν άφησε κανένας 
τους απογόνους…??? Περισσότερα 
για το επώνυμο αυτό όταν παρουσι-
άσουμε ξεχωριστά την ιστορία του 
κάθε παλιού σπιτιού.

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΖΗΣΗΣ» 

● Το επόμενο πολυπληθέστερο 
επώνυμο που το συναντάμε 7 φο-
ρές στα μετεπαναστατικά χρόνια 
στο χωριό μας είναι το επώνυμο 
«Ζήσης». 

Στον Ε.Κ. 1865 αναφέρονται 
4 χωριανοί μας… ο 95ετής γενάρ-
χης ως Διαμαντής Ζήσης του Δη-
μητρίου (α.α. 832)… δύο παιδιά 
του καθώς έχουν πατρώνυμο «του 
Ζήση»… ο 60ετής «Ζήσης Κώστας 
του Ζήση (α.α. 854)… ο 38ετής 
«Ζήσης Ιωάννης του Ζήση (α.α. 
840)… και ένα παιδί του Κώστα… 
ο 24ετής «Ζήσης Δημήτριος του 
Κώνστα (α.α. 828)… 

Στον Ε.Κ. 1872 αναφέρονται 
μόνο 3 χωριανοί μας… τα 2 προα-
ναφερόμενα παιδιά «του Ζήση»… 
Κώστας (α.α. 1.241)… και Γιάννης 
(α.α. 1.225)… και ο 21ετής γιός του 
Κώστα ως… «Ζήσης Βασίλειος 
του Κώνστα (α.α. 1.184)… 

Στον Ε.Κ. 1874 αναφέρονται 
5 άνθρωποι… οι προαναφερόμε-
νοι γιοί του Ζήση (Κώστας και 
Γιάννης)… ο προαναφερόμενος 
Βασίλειος του Κώνστα… και για 
πρώτη φορά άλλα δύο παιδιά του 
Κώνστα… ο 22ετής «Ζήσης Ιω-
άννης του Κώνστα (α.α. 1.370)… 

και ο 21ετής «Ζήσης Γεώργιος του 
Κώνστα (α.α. 1.334)… Δεν αναφέ-
ρεται ο Γιώργος (το άλλο παιδί του 
Ζήση) γιατί θα ήταν ο μικρότερος 
κάτω από 21 ετών το 1874 ή επειδή 
τον σκότωσε απόσπασμα στρατού 
όπως λένε οι διηγήσεις… Από τα 
παιδιά του Κώστα δεν αναφέρεται 
ακόμα ούτε ο Γρηγόρης ούτε ο Θα-
νάσης… Τα 2 αγόρια του Γιάννη 
δεν αναφέρονται γιατί ήταν κάτω 
από 21 ετών το 1874… Ο Ζήσης 
Λάμπρος του Ιωάννου γεννήθηκε 
το 1869. Ο Ζήσης Κώστας του Ιω-
άννου, κι αυτός εκεί κοντά… 

Στον χειρόγραφο και δυσανά-
γνωστο Ε. Κ. του 1844 βρήκαμε 
στο χωριό μας και το όνομα «Ζή-
σης Τσοιτσικάους» (με α. α. 574) 
και σε ηλικία 68 ετών το 1844… να 
είναι άραγε το προηγούμενο όνο-
μα (ή το δεύτερο «καλλιτεχνικό») 
του γενάρχη Διαμαντή Ζήση…??? 
Αυτό είναι προς έρευνα… Περισ-
σότερα για το επώνυμο αυτό όταν 
παρουσιάσουμε την ιστορία του 
κάθε παλιού σπιτιού.

Συνολικά 6 φορές συναντάμε 
το επώνυμο «Σπανός».

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΣΠΑΝΟΣ»

● Επόμενο επώνυμο που το συ-
ναντάμε 6 φορές είναι το επώνυμο 
«Σπανός». 

Στον Ε.Κ. 1865 αναφέρονται 
3 άνθρωποι… όλοι με πατρώνυ-
μο «του Ζήση»… προφανώς όλοι 
αδέλφια… είναι ο 49ετής «Σπανός 
Δημήτριος του Ζήση (α.α. 824)… 
ο 47ετής «Σπανός Γεώργιος του 
Ζήση» (α.α. 815)… και ο 31ετής 
«Σπανός Κώστας του Ζήση» (α.α. 
858)… 

Στον Ε.Κ. 1872 αναφέρονται 4 
άνθρωποι… οι 3 προαναφερόμενοι 
το 1865 και… ο 21ετής γιός του 
Γιώργου (και εγγονός του Ζήση)… 
με το όνομα Ζήσης… ως «Σπανού 
Ζήσης του Γεωργίου (α.α. 1.217)… 

Στον Ε.Κ. 1874 αναφέρονται 
6 άνθρωποι… οι 4 προαναφερό-
μενοι… και 2 «νέοι»… ο 23ετής 
«Σπανός Ιωάννης του Δημητρίου 
(α. α. 1.371)… και ο μόλις 21ετής 
«Σπανός Κυριάκος του Γεωργίου» 
(α.α. 1.383)… δηλ. ο θρυλικός «πα-
πα-Κυριάκης»… 

Χωριανοί μας είπαν (μετά τη 
δημοσίευση της Συμβολαιογραφι-
κής Πράξης του 1835) πως οι Σπα-
ναίοι πρίν λέγονταν Κυραίοι… εί-
χαν δηλ. το επώνυμο «Κύρος». Δεν 
επιβεβαιώνεται όμως αυτό γραπτώς 
στους εκλογικούς καταλόγους… 
Ίσως να λέγονταν έτσι νωρίτερα… 
Περισσότερα για το επώνυμο αυτό 
όταν παρουσιάσουμε την ιστορία 
του κάθε παλιού σπιτιού.

Από 5 φορές συναντάμε τα 
επώνυμα «Αυγέρης», «Βούλγα-
ρης», «Καραμέτος», «Λιάπης» και 
«Μαργαρίτης».

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΑΥΓΕΡΗΣ» 

● Το επώνυμο «Αυγέρης» ανα-
φέρεται 5 φορές… και στους 3 κα-
ταλόγους… 

Στον Ε. Κ. του 1865 αναφέρεται 
μόνο ένας (1)… μάλλον ο πατέρας 
τους… ο περίπου 50ετής «Αυγέρης 
Κώστας του Αυγέρη (α.α. 852)

Στον Ε. Κ. του 1872 αναφέρο-
νται δύο (2)… ο προαναφερόμενος 
πατέρας τους… «Αυγέρης Κώστας 
του Αυγέρη (α.α. 1.239)… και ένας 
γιός του… ο «Αυγέρης Βασίλειος 
του Κώνστα (α.α. 1.185)

Στον Ε. Κ. του 1874 αναφέρο-
νται πέντε (5)… οι προαναφερόμε-
νοι δύο (πατέρας και γιός)… ένας 
ακόμα 50ετής πάλι με μικρό όνο-
μα «Κώστας»… ο «Αυγέρης Κώ-
στας του Δημητρίου (α.α. 1.374)… 
και δύο παιδιά τους (κάτω των 25 
ετών)… ο «Αυγέρης Βαγγέλης 
του Κώνστα» (α.α. 1.312)… και ο 
«Αυγέρης Γεώργιος του Κώνστα 
(α.α. 1.335)… Πού να ήταν το πα-
τρικό τους, μέσα στη Σπινάσα…??? 
Άγνωστο… Περισσότερα όταν πα-
ρουσιάσουμε το επώνυμο αυτό 
στην εφημερίδα μας.

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 «ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ»

● Το επώνυμο «Βούλγαρης» 
αναφέρεται συνολικά 5 φορές… 

Στον Ε.Κ. 1865 αναφέρονται 4 
άνθρωποι… ο ένας με πατρώνυμο 
«του Δημητρίου» μάλλον ο γενάρ-
χης ως… «Βούλγαρης Γεώργιος 
του Δημητρίου» (α.α. 809)… 50 
ετών… και τρία παιδιά του καθώς 
είναι όλοι με πατρώνυμο «του Γε-
ωργίου»… ο «Βούλγαρης Δημή-
τριος του Γεωργίου» (α.α. 830), 
«Βούλγαρης Γιάννης του Γεωργί-
ου» (α.α. 843) και ο θρυλικός «Νι-
κολός» ως «Βούλγαρης Νικόλαος 
του Γεωργίου» (α.α. 861)… 40 
ετών το 1865… 

Στον Ε.Κ. 1872 αναφέρονται 
μόνο τα 3 παιδιά (Νίκος, Γιάννης 
και Δημήτρης)… δεν αναφέρεται ο 
πατέρας τους Γεώργιος που μάλλον 
δεν θα ζούσε… 

Στον Ε.Κ. 1874 αναφέρονται οι 
3 προαναφερόμενοι του 1872 και 
ένα παιδί του Νικολάου... ο 21ετής 
«Βούλγαρης Κώνστας του Νικολά-
ου» (α.α. 1382)… Περισσότερα για 
το επώνυμο αυτό όταν παρουσιά-
σουμε την ιστορία του κάθε παλιού 
σπιτιού.

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ»

● Το επώνυμο «Καραμέτος» 
αναφέρεται συνολικά 5 φορές… 

Στον Ε.Κ. 1865 αναφέρονται 
4 άνθρωποι… οι δύο με πατρώ-
νυμο του «Κώστα»… ο «Καραμέ-
τος Αθανάσιος του Κώστα» (α.α. 
802)… και ο «Καραμέτος Χρήστος 
του Κώστα» (α.α.869)… όμως με 
μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ 
τους για αδέλφια… 52ετής ο πρώ-
τος και 30ετής ο δεύτερος… ο άλ-
λος είναι ο «Καραμέτος Κώστας 
του Δημητρίου» (α.α. 855), και 
τέταρτος ο 21ετής «Καραμέτος Πέ-
τρος του Ιωάννου» (α.α. 862), δηλ. 
γεννηθείς το 1843… 

Στον Ε.Κ. 1872 αναφέρονται 
μόνο οι 3 από τους προαναφερό-
μενους 4… δεν αναφέρεται ο Χρή-
στος… 

Στον Ε.Κ. 1874 αναφέρονται 
πάλι 4… οι 3 προαναφερόμενοι… 
και ο τέταρτος είναι ο 21ετής «Κα-
ραμέτος Γεώργιος του Αθανασίου» 
(α.α. 1337)… Περισσότερα για το 
επώνυμο αυτό όταν παρουσιάσου-
με την ιστορία του κάθε παλιού 
σπιτιού.

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΛΙΑΠΗΣ»

● Το επώνυμο «Λιάπης» ανα-
φέρεται συνολικά 5 φορές… 

Στον Ε.Κ. 1865 αναφέρονται 
5 άνθρωποι… όλοι με πατρώνυμο 
«του Ιωάννου»… προφανώς αδέλ-
φια… το περίεργο είναι που και ο 
μεγαλύτερος 50 ετών αναφέρεται 
ως «Λιάπης Ιωάννης του Ιωάννου» 
(α.α.1.178)… Ανεξήγητο το γιατί 
στον Ε.Κ. 1865 (και μόνο σε αυτόν) 

οι έχοντες το επώνυμο «Λιάπης» 
αναφέρονται ξεχωριστά και μαζί με 

τους 3 σαρακατσάνους… 
Στον Ε.Κ. 1872 αναφέρονται 

πάλι 5… οι προαναφερόμενοι… 
με μόνη διαφορά πως ο μεγαλύ-
τερος «Λιάπης Ιωάννης» ετών 60 
(α.α.1.234) έχει εδώ πατρώνυμο 
του Αθανασίου και όχι του Ιωάν-
νου… 

Στον Ε.Κ. 1874 αναφέρονται 
πάλι 5… οι προαναφερόμενοι… με 
μόνη διαφορά πως ο μεγαλύτερος 
(ο πατέρας τους) «Λιάπης Ιωάν-
νης» ετών 60 (α.α.1.367) έχει εδώ 
πατρώνυμο του Λιάπη και όχι του 
Αθανασίου… Περισσότερα όταν 
παρουσιάσουμε το επώνυμο αυτό 
στην εφημερίδα μας.

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ»

● Το επώνυμο «Μαργαρίτης» 
αναφέρεται συνολικά 5 φορές… 

Στον Ε.Κ. 1865 αναφέρονται 
3… ο «Μαργαρίτης Κώστας του 
Ιωάννου» (α. α. 860) και οι άλλοι 2 
προφανώς αδέλφια με πατρώνυμο 
«του Μαργαρίτη»… ο «Μαργαρί-
της Γεώργιος του Μαργαρίτη (α. α. 
811) και ο «Μαργαρίτης Ιωάννης 
του Μαργαρίτη» (α. α. 837)…

Στον Ε.Κ. 1872 αναφέρονται 
5… οι 3 προαναφερόμενοι (όπου 
ο Κώστας αναφέρεται με το όνομα 
Μαργαρίτης)… και άλλοι 2 «Μαρ-
γαρίτης Νικόλαος του Ιωάννου» 23 
ετών (α. α. 1.250) και «Μαργαρί-
της Παναγιώτης του Νικολάου» 22 
ετών (α. α. 1.253)… 

Στον Ε.Κ. 1874 αναφέρονται 
5… οι 5 προαναφερόμενοι… όπου 
ο (πατέρας) «Μαργαρίτης Μαργα-
ρίτης του Ιωάννου» αναφέρεται σε 
ηλικία 56 ετών… (α.α. 1.386)… 
Περισσότερα όταν παρουσιάσουμε 

το επώνυμο αυτό στην εφημερίδα 
μας.

Από 4 φορές συναντάμε τα 
επώνυμα «Ανυφαντής» και «Λυρί-
τσης»

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ»

● Τέσσερις (4) φορές συναντά-
με το επώνυμο «Ανυφαντής». 

Αναφέρονται 2 στον Ε.Κ. 1865 
προφανώς αδέλφια αφού έχουν το 
ίδιο πατρώνυμο «του Χρήστου» οι 
εξής: ο «Ανυφαντής Ιωάννης του 
Χρήστου» (α.α. 846) και ο «Ανυ-
φαντής Θεόδωρος του Χρήστου» 
(α.α. 834). 

Αναφέρονται επίσης 3 στον Ε. 
Κ. 1872… οι δύο προαναφερόμενοι 
και ο 21 ετών γιός του Θεόδωρου 
με α.α. 1.202… ως «Ανυφαντής Γε-
ώργιος του Θεοδώρου». 

Στον Ε.Κ. του 1874 αναφέρο-
νται 4… οι 3 προαναφερόμενοι 
και ο δεύτερος γιός του Θεόδωρου 
ο θρυλικός Σάββας (γνωστός μας 
απ’ την τοποθεσία «στου Σάββα τη 
βρύση») ως «Ανυφαντής Σάββας 
του Θεοδώρου» μόλις 21 ετών το 
1874 (α.α.1698). Το πατρικό τους 
ήταν μάλλον δίπλα στο «Νερά-
κι» αλλά αυτά θα τα πούμε όταν 
παρουσιάσουμε το επώνυμο αυτό 
στην εφημερίδα μας. 

ΕΠΩΝΥΜΟ  
«ΛΥΡΙΤΣΗΣ»

● Με το επώνυμο «Λυρίτσης» 
αναφέρονται 4 χωριανοί μας….

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρο-
νται 2 αδέλφια με πατρώνυμο «του 
Νικολάου»… ο «Λυρίτσης Στάθης 
του Νικολάου (α.α. 866)… και ο 
«Λυρίτσης Πέτρος του Νικολάου 
(α.α. 863).

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρονται 

Καταλόγων – σύγκριση των Εκλογικών Καταλόγων 1865 με 1872 και 1874

Η σελίδα 569 του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1872. 
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3… οι προαναφερόμενοι δύο… 
και τώρα ένα παιδί «του Στάθη»… 
ο 21ετής «Λυρίτσης Ιωάννης του 
Στάθη (α.α. 1.235).

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρονται 
4… οι προαναφερόμενοι τρείς… 
και τώρα ο δεύτερος 21ετής το 
1874 γιός «του Στάθη»… ως «Λυ-
ρίτσης Ευάγγελος του Ευσταθίου 
(α.α. 1.349). 

Περισσότερα όταν παρουσιά-
σουμε το επώνυμο αυτό στην εφη-
μερίδα μας.

Από 3 φορές συναντάμε τα 
επώνυμα «Αλεξίου», «Δημογιάν-
νης», «Θεοδωρόπουλος», «Κοντο-
γιάννης» και «Μακρής»

● Επώνυμο «Αλεξίου»...!!! 
Μυστήριο μέγα υπάρχει με το 
επώνυμο «Αλεξίου»... που το συ-
ναντάμε 3 φορές… Ούτε ως «ποι-
μήν» (δηλ. βλαχοποιμένας – σαρα-
κατσάνος) αναφέρεται αλλά ούτε 
και υπάρχει σήμερα! Τι εξέλιξη να 
είχε άραγε; να άλλαξε σε άλλο ή 
να έφυγαν για αλλού; Συναντάμε 
το επώνυμο «Αλεξίου» και στους 
3 καταλόγους… και το 1865 και το 
1872 και το 1874… και δυστυχώς 
σήμερα δεν υπάρχει… 

Στον Ε. Κ. του 1865 αναφέρο-
νται δύο (2)… ο (μάλλον πατέρας) 
«Αλεξίου Γεώργιος του Αλέξη 
(α.α. 810)…και ο γιός του ο «Αλε-
ξίου Ιωάννης του Γεωργίου (α.α. 
838)…

Στον Ε. Κ. του 1872 αναφέρο-
νται τρείς (3)… οι δύο προαναφε-
ρόμενοι το 1865… και ο 21ετής 
«Αλεξίου Στυλιανός του Γεωργίου 
(α.α. 1.260)… προφανώς δεύτερος 
γιός…

Στον Ε. Κ. του 1874 αναφέρο-
νται πάλι δύο (2)… ο 50ετής Γε-
ώργιος (α.α. 1.317) και ο 22χρονος 
Ιωάννης (α.α. 1.356)… δεν αναφέ-
ρεται το 1874 ο Στυλιανός… 

Όποιος έχει ακούσει κάτι γι’ 

αυτό το επώνυμο ας το γράψει στην 
εφημερίδα μας.

● Το επώνυμο «Δημογιάννης» 
που αναφέρεται 3 φορές… είναι 
προφανώς το σημερινό επώνυμο 
«Δήμος»… το πρωτοσυναντάμε, 
στα 1872 και 1874 (αφού δεν ανα-
φέρεται στον Ε. Κ. του 1865). Ανα-
φέρονται 3 αδέλφια καθώς όλοι εί-
ναι με πατρώνυμο «του Ιωάννου», 
οι εξής: 

Στον Ε.Κ. του 1865 δεν αναφέ-
ρεται το επώνυμο αυτό όπως προ-
είπαμε… 

Στον Ε. Κ. του 1872 αναφέρε-
ται μόνο ένας (1)… ο 28ετής «Δη-
μογιάννης Δημήτριος του Ιωάννου 
(α.α. 1.214)

Στον Ε. Κ. του 1874 αναφέρο-
νται τρείς (3)… και όλοι με πατρώ-
νυμο «του Ιωάννου»… οι εξής:… 
ο προαναφερόμενος το 1872… 
«Δημογιάννης Δημήτριος του Ιω-
άννου (α.α. 1.372 εδώ 25ετής)… 
ο 22ετής «Δημογιάννης Κώνστας 
του Ιωάννου (α.α. 1.381)… και ο 
21ετής «Δημογιάννης Γεώργιος 
του Ιωάννου (α.α. 1.333)… Πού να 
ήταν το πατρικό τους, άγνωστο… 
να ήταν το παλιό σπίτι του «Γού-
μενου»…??? ή να ήταν του «Κου-
φινά»…??? Περισσότερα όταν 
παρουσιάσουμε το επώνυμο αυτό 
στην εφημερίδα μας.

● Το επώνυμο «Θεοδωρόπου-
λος» το συναντάμε 3 φορές και 
είναι οι πρόγονοι του σημερινού 
επωνύμου «Βουρλιάς». 

Στον Ε. Κ. του 1865 αναφέρο-
νται 3… ο 40ετής (προφανώς πα-
τέρας) «Θεοδωρόπουλος Κώστας 
του Θεόδωρου (α.α. 856)… και 2 
με πατρώνυμο «του Κώνστα»… ο 
25ετής «Θεοδωρόπουλος Ανδρέ-
ας του Κώστα (α.α. 805)… και ο 
24χρονος αδελφός του… «Θεοδω-
ρόπουλος Θεόδωρος του Κώνστα 
(α.α. 835).

Στον Ε. Κ. του 1872 αναφέρο-
νται μόνο τα 2 παιδιά... «Θεοδωρό-
πουλος Ανδρέας του Κώστα (α.α. 
1.180)… και ο αδελφός του… «Θε-
οδωρόπουλος Θεόδωρος του Κών-
στα (α.α. 1.220).

Στον Ε. Κ. του 1874 αναφέρο-
νται πάλι οι προαναφερόμενοι 2… 
ο Ανδρέας (α.α.1.307) και ο Θεό-
δωρος (α.α. 1.354).

Ο «Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος 
του Κώστα» ήταν ο θρυλικός «Ζι-
άκας»… και ο «Θεοδωρόπουλος 
Αντρέας του Κώστα» για να θυμά-
ται, όπως ξαναείπαμε, τον τόπο κα-
ταγωγής του (δηλ. τα τότε Βουρλά 
και σήμερα Σελλασία της Σπάρτης) 
άλλαξε το επώνυμό του από «Θε-
οδωρόπουλος» σε «Βουρλιάς». 
Ο Αντρέας είναι ο γενάρχης του 
γένους «Βουρλιά» και το πατρικό 
τους σπίτι ήταν δεξιά του Αη-Δη-
μήτρη όπου σήμερα το σπίτι των 
αδελφών Μπέλλου… Περισσότερα 
όταν παρουσιάσουμε το επώνυμο 
αυτό στην εφημερίδα μας.

● Με το επώνυμο «Κοντογιάν-
νης» αναφέρονται 3 οι εξής: Στον 
Ε.Κ. 1865 αναφέρονται δύο (2)… ο 
75χρονος πατέρας ως «Κοντογιάν-
νης Ιωάννης του Γεωργίου (α.α. 
847)… και ο 35χρονος γιός του ως 
«Κοντογιάννης Γεώργιος του Ιωάν-
νου (α.α. 812)… 

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρονται 
πάλι οι 2 αλλά ο ένας ίδιος… ο 
τώρα 42χρονος «Κοντογιάννης Γε-
ώργιος του Ιωάννου (α.α. 1.190)… 
και για πρώτη φορά ο 24χρονος 
«Κοντογιάννης Τάσιος του Γεωργί-
ου (α.α. 1.261)… 

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρο-
νται πάλι οι ίδιοι… ο Γιώργος (με 
α.α. 1.319)… και ο Τάσιος (με α.α. 
1.398). Περισσότερα όταν παρου-
σιάσουμε το επώνυμο αυτό στην 
εφημερίδα μας.

● Με το επώνυμο «Μακρής» 
αναφέρονται 3 χωριανοί μας….

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρονται 
3… προφανώς αδέλφια αφού έχουν 
το ίδιο πατρώνυμο «του Κώστα»… 
ο 30ετής «Μακρής Γεώργιος του 
Κώνστα (α.α 814)… ο 28ετής «Μα-
κρής Ιωάννης του Κώνστα (α.α. 
842)… και ο 27χρονος «Μακρής 
Χρήστος του Κώνστα (α.α. 870)…

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρονται 
πάλι οι 3 προαναφερόμενοι… ο 
Γιώργος με α.α. 1.192… ο Γιάννης 
με α.α. 1.227… και ο Χρήστος με 
α.α. 1.263…

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρο-
νται πάλι οι 3 προαναφερόμενοι… 
ο Γιώργος με α.α. 1.321 (εδώ 
35ετής)… ο (γενάρχης των «Μα-
κρηγιανναίων») Γιάννης με α.α. 
1.360 (εδώ 30ετής)… και ο (λεγό-
μενος και «Τζιαχρής») Χρήστος με 
α.α. 1.400 (εδώ 27ετής)… Γενάρ-
χες οι δύο πρώτοι (καθώς ο Χρή-
στος είχε 9 κορίτσια) αντίστοιχων 
κλάδων του επωνύμου αυτού στο 
χωριό μας… ο Γιώργος των «Μα-
κραίων» του επάνω μαχαλά… και 
ο Γιάννης των «Μακραίων» του 
κάτω μαχαλά… Περισσότερα όταν 
παρουσιάσουμε το επώνυμο αυτό 
στην εφημερίδα μας.

Από 2 φορές συναντάμε τα 
επώνυμα… αλφαβητικά…

● Με το επώνυμο «Κόκκινος» 
αναφέρονται δύο (2)… δηλ. πατέ-
ρας και γυιός οι εξής:

Στον Ε.Κ. 1865… ο 48χρονος 
πατέρας ως «Κόκκινος Κώστας του 
Ιωάννου» (α.α. 853)… και ο 25χρο-
νος γυιός του… ως «Κόκκινος Γε-

ώργιος του Κώστα» (α.α. 819). 
Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρο-

νται πάλι οι 2 προαναφερόμενοι… 
ο Κώστας (με α.α. 1.240)… και ο 
Γεώργιος (με α.α. 1.197). 

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρονται 
πάλι οι ίδιοι… ο Κώστας (με α.α. 
1.375)… και ο Γεώργιος (με α.α. 
1.326). 

Εντύπωση μας έκανε… που τα 
ίδια χρόνια… στους ίδιους Ε.Κ. 
στον Κλειτσό αναφέρεται και εκεί 
2 φορές το επώνυμο «Κόκκινος»… 
Περισσότερα όταν παρουσιάσουμε 
το επώνυμο αυτό στην εφημερίδα 
μας.

● Με το επώνυμο «Κουσάνας» 
αναφέρονται δύο (2) δηλ. πατέρας 
και γυιός οι εξής:

Στον Ε. Κ. 1865 αναφέρονται 
δύο (2)… ο 45ετής πατέρας ως… 
«Κουσάνας Ιωάννης του Γεωργί-
ου» (α.α. 848)… και ο 24χρονος 
γιός του ως… «Κουσάνας Γεώργι-
ος του Ιωάννου» (α.α. 818). 

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρονται 
πάλι οι 2 ίδιοι… ο Γιάννης (με α.α. 
1.231)… και ο Γιώργος (με α.α. 
1.196). 

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρονται 
πάλι οι ίδιοι… ο (εδώ 50ετής) Γιάν-
νης (με α.α. 1.364)… και ο (εδώ 
25ετής) Γιώργος (με α.α. 1.325)… 
Περισσότερα όταν παρουσιάσουμε 
το επώνυμο αυτό στην εφημερίδα 
μας.

● Με το επώνυμο «Μανώλης» 
(που δεν υπάρχει σήμερα αλλά μας 
το θυμίζει η ομώνυμη βρύση του 
χωριού μας) αναφέρονται δύο (2) 
χωριανοί μας….

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ένας… ο 34ετής «Μανώλης Ιωάν-
νης του Γεωργίου (α.α. 844).

Στον Ε.Κ. 1872… δεν αναφέ-
ρεται αυτό το επώνυμο καθόλου… 
άγνωστο το γιατί…

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρεται 
ένας… όχι ο προαναφερόμενος το 
1865… αλλά ο 21ετής γιός του ως 
«Μανώλης Γεώργιος του Ιωάννου 
(α.α. 1.336)… Μάλλον αυτόν τον 
Γιώργο σκότωσαν οι κλέφτες που 
έβαλε ο τσιφλικάς της Μπέσιας 
Τσιάπαλος επειδή δεν έφευγε από 
τον δικό μας τόπο που είχε το δεύ-
τερο σπίτι του και έβοσκε τα κο-
πάδια του έως το «Φύτρο». Αλλά 
αυτά θα γραφούν σε άλλο άρθρο. 

● Με το επώνυμο «Μπαλτής» 
αναφέρονται 2 … δηλ. πατέρας και 
γυιός… 

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ο 45ετής πατέρας ως… «Μπαλτής 
Ιωάννης του Δημητρίου (α.α. 839)

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρεται 
πάλι ο προαναφερόμενος πατέ-
ρας… 48χρονος τώρα… με α.α. 
1.224… και ο 25ετής γιός του ως… 
«Μπαλτής Δημήτριος του Ιωάννου 
(α.α. 1.212)

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρονται 
πάλι οι δύο προαναφερόμενοι… ο 
Γιάννης με α.α. 1.357… και ο Δη-
μήτριος με α.α. 1.346…

Ο Δημήτρης, γνωστός απ’ τις 
διηγήσεις ως «Μήτρος», πρέπει 
να είναι αυτός που σκοτώθηκε στ’ 
αλώνι όταν τον χτύπησε το άλογο 
στο μέτωπο την ώρα που αλώνιζε. 
Ήταν λοιπόν ο μεγαλύτερος αδελ-
φός και μάλλον ο μικρότερος να 
ήταν ο Κώστας (γενάρχης επί της 
ουσίας του γένους Μπαλτή). Άλλα 
αδέλφια του ήταν ο Θανάσης, ο 
Γιώργος και δύο κορίτσια. 

Στον χειρόγραφο και δυσανά-
γνωστο παλιό Ε. Κ. του 1844 ανα-
φέρεται και ο παππούς ως «Μπαλ-
τής Δημήτριος» με α. α. 577 και σε 
ηλικία 68 ετών το 1844… χωρίς 
δυστυχώς πατρώνυμο. Περισσότε-
ρα για το επώνυμο αυτό όταν πα-
ρουσιάσουμε την ιστορία του κάθε 
παλιού σπιτιού. Η σελίδα 696 του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1874. 

Η σελίδα 695 του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1874. 

Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας που βγαίνουν από την μελέτη των Εκλογικών
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● Με το επώνυμο «Ντερέκας» 
αναφέρονται πάλι 2 δηλ. πατέρας 
και γυιός οι εξής: 

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ο 60χρονος πατέρας ως… «Ντε-
ρέκας Χρήστος του Αλέξη (α.α. 
868)… και ο 27ετής γιός του ως... 
«Ντερέκας Δημήτριος του Χρή-
στου (α.α. 829).

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρονται 
πάλι οι δύο προαναφερόμενοι… ο 
Χρήστος με α.α. 1.262… και ο Δη-
μήτριος με α.α. 1.210.

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρονται 
πάλι οι δύο προαναφερόμενοι… 
ο πάλι 60χρονος Χρήστος με α.α. 
1.399… και ο τώρα 30ετής Δημή-
τριος με α.α. 1.344.

● Με το επώνυμο «Παπαδό-
πουλος» (που δεν υπάρχει σήμε-
ρα στο χωριό μας) αναφέρονται 2 
προφανώς αδέλφια αφού έχουν το 
ίδιο πατρώνυμο «του Δημητρίου» 
οι εξής: 

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ο «Παπαδόπουλος Γεώργιος του 
Δημ. (α.α. 808)… και ο «Παπα-
δόπουλος Κώστας του Δημ. (α.α. 

851)… 
Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρονται 

πάλι οι δύο προαναφερόμενοι… ο 
Κώστας με α.α. 1.238 ως 40ετής… 
και ο Γεώργιος με α.α. 1.187 ως 
30ετής… 

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρονται 
πάλι οι δύο προαναφερόμενοι… ο 
Κώστας με α.α. 1.373 ως 35ετής… 
και ο Γεώργιος με α.α. 1.316 πάλι 
ως 30ετής… 

Το πατρικό τους σπίτι ξέρουμε 
πως ήταν στην δυτική πλευρά της 
εκκλησίας μας του ΑηΓιώργη. Αυ-
τοί οι 2 μαζί με τις 4 αδελφές τους 
έκαναν αίτηση στις 18.5.1865 για 
τους αγώνες του πατέρα τους Δη-
μητρίου στην Επανάσταση του ’21. 
Ο Κώστας είχε γιό τον Δημήτριο 
Κ. Παπαδόπουλο που διετέλεσε 
Δήμαρχος Δήμου Δολόπων τα έτη 
1891-1895. Ο Δήμαρχος είχε κορί-
τσια κι ένα αγόρι. Αυτό το έλεγαν 
Γιώργο, έγινε δικαστικός κι έφυγε 
δεν ξαναγύρισε καθώς την μεγάλη 
περιουσία τους την έδωσαν στα κο-
ρίτσια. Περισσότερα για το επώνυ-
μο αυτό όταν παρουσιάσουμε την 
ιστορία του κάθε παλιού σπιτιού. 

● Με το επώνυμο «Πλατσιού-
ρης» αναφέρονται 2 δηλ. πατέρας 
και γυιός οι εξής: ο «Πλατσιούρης 
Χρήστος του Δημητρίου» (πατέ-
ρας) και ο «Πλατσιούρης Σπύρος 
του Χρήστου» (γυιός). 

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ο 42χρονος πατέρας ως… «Πλα-
τσούρης Χρήστος του Δημητρίου» 
(α.α. 871)… και ο 28ετής γιός του 
ως «Πλατσούρης Σπύρος του Χρή-
στου (α.α. 865)

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρο-
νται πάλι οι 2 προαναφερόμενοι… 
ο Χρήστος ως 65χρονος με α.α. 
1.264)… και ο Σπύρος ως 29χρο-
νος με α.α. 1.255…

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρο-
νται πάλι οι 2 προαναφερόμενοι… 
ο Χρήστος ως 62χρονος με α.α. 
1.401)… και ο Σπύρος ως 28χρο-
νος με α.α. 1.394… Περισσότερα 
για το επώνυμο αυτό όταν παρου-
σιάσουμε την ιστορία του κάθε πα-
λιού σπιτιού. 

● Το επώνυμο «Τσιτσιμπής» 
αναφέρεται 2 φορές και το συνα-
ντάμε για πρώτη φορά στον Ε. Κ. 
του 1872 αφού δεν αναφέρεται 
στον Ε. Κ. του 1865.

Έτσι λοιπόν στον Ε. Κ. 1872… 
αναφέρεται μόνο ένας… ο 23χρο-
νος… «Τσιτσιμπής Χαράλαμπος 
του Γεωργίου (α.α. 1.267)

Ενώ στον Ε. Κ. 1874… ανα-
φέρονται δύο… ο προαναφερόμε-
νος… ως 22χρονος… «Τσιτσιμπής 
Χαράλαμπος του Γεωργίου (α.α. 
1.405)… και ο άλλος αδελφός του 
«Τσιτσιμπής Ηλίας του Γεωργίου» 
με α.α. 1.352 και ως 23χρονος… 

Δεν αναφέρεται ακόμα ο τρίτος 
αδελφός τους ο Γιάννης (που είναι 
στην ουσία ο γενάρχης του σημε-
ρινού γένους Τσιτσιμπή καθώς είχε 
11 παιδιά, 5 αγόρια & 6 κορίτσια) 
γιατί προφανώς ήταν ο μικρότε-
ρος και δεν ήταν ακόμα 21 ετών το 
1874. Πατρικό τους σπίτι ήταν το 
τελευταίο στο κάτω άκρο της Σπι-
νάσας (ή το πρώτο που συναντάμε 
μπαίνοντας από κάτω στο χωριό 
μας) όπου σήμερα του Καφαντάρη. 

Στον χειρόγραφο και δυσα-
νάγνωστο παλιό Ε. Κ. του 1844 
αναφέρεται και ο πατέρας τους 
ως «Τσουτσουμής Γεώργιος» με 
α. α. 550 και σε ηλικία 30 ετών το 
1844… Περισσότερα για το επώνυ-
μο αυτό όταν παρουσιάσουμε την 
ιστορία του κάθε παλιού σπιτιού. 

Από 1 φορά συναντάμε τα επώ-
νυμα… αλφαβητικά…

● Το επώνυμο «Κουτής» 
αναφέρεται μία (1) μόνο φορά… 
ένας… (ο ίδιος σε όλους τους κα-
ταλόγους)… 

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ως «Κουτής Δημήτριος του Κών-
στα (α.α 825)… Στον Ε.Κ. 1872… 
ως «Κουτής Δημήτριος του Κών-
στα (με α.α. 1.208)… και στον Ε.Κ. 
1874… ως «Κουτής Δημήτριος του 
Κώνστα (με α.α. 1.342)… Πού να 
ήταν άραγε το παλαιότερο πατρικό 
σπίτι του επωνύμου αυτού; Μάλ-
λον όπου σήμερα του αείμνηστου 
Νίκου Κουτή, «Γρηγορίας». Πε-
ρισσότερα όταν παρουσιάσουμε 
το επώνυμο αυτό στην εφημερίδα 
μας.

● Με το επώνυμο «Μονάντε-
ρος» αναφέρεται ένας (1) χωριανός 
μας… ο ίδιος και στα 2 παλιά έγ-
γραφα… ο «Μονάντερος Ιωάννης 
του Αλέξη»… δεν αναφέρεται το 
1974… άγνωστο γιατί…

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 

ως «Μονάντερος Ιωάννης του Αλέ-
ξη» (α.α. 836)… και ως 58ετής… 

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρεται 
ως «Μονάντερος Ιωάννης του Αλέ-
ξη» (α.α. 1.221)… και ως 62ετής… 

Πού ήταν το παλιότερο σπίτι 
τους εντός του χωριού μας άγνω-
στο… Περισσότερα όταν παρου-
σιάσουμε το επώνυμο αυτό στην 
εφημερίδα μας.

● Με το επώνυμο «Σπινάσας» 
αναφέρεται μόνον ένας (1)… ως 
εξής:

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ως «Σπινάσας Δημήτριος του Κών-
στα (α.α. 827) και ως 29ετής…

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρεται 
πάλι ως «Σπινάσας Δημήτριος του 
Κώνστα (α.α. 1.209) και ως 33χρο-
νος…

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρεται 
και πάλι ως… «Σπινάσας Δημήτρι-
ος του Κώνστα (α.α. 1.343) και ως 
30χρονος…

Στον χειρόγραφο και δυσανά-
γνωστο παλιό Ε. Κ. του 1844 ανα-
φέρεται και ο πατέρας του ως «Σπι-
νάσας Κώνστας» με α. α. 576 και 
σε ηλικία 50 ετών το 1844… Είναι 
προφανώς το βρέφος που σώθηκε 
από τη σφαγή και την φωτιά που 
προξένησαν στην οικογένεια αυτή 
οι βαλμένοι απ’ τους κοτζαμπά-
σηδες – τσιφλικάδες, κλέφτες… 
άγνωστο πότε… Περισσότερα για 
το επώνυμο αυτό όταν παρουσιά-
σουμε την ιστορία του κάθε παλιού 
σπιτιού. 

● Με το επώνυμο «Ζαχαρής» 
αναφέρεται 1 χωριανός μας…. ως 
εξής… 

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ως «Ζαχαρής Κώστας του Ζαχαρή» 
(α.α. 850) και ως 37ετής…

Στον Ε. Κ. 1872… αναφέρεται 
πάλι ως «Ζαχαρής Κώστας του Ζά-
χου» (α.α. 1.237) και ως 40ετής…

Στον Ε. Κ. 1874… αναφέρε-
ται πάλι ως «Ζαχαρής Κώστας του 
Ζάχου» (α.α. 1.372) και πάλι ως 
40ετής…

Διηγήσεις παλιών αναφέρουν 
πως του «Ζαχαρή» ήταν το σημε-
ρινό πολύ παλιό σπίτι του αείμνη-
στου Τάσιου Η. Δήμου… πρίν το 
αγοράσουν οι Δημαίοι… Επίσης 
θυμόμαστε όλοι την μακαρίτισσα 
Σπέρδω Μητσάκη να ονομάζει ένα 
εύφορο κήπο της στο πάνω μέρος 
του χωριού μας «στης Ζαχαρί-
νας»… Περισσότερα για το επώνυ-
μο αυτό όταν παρουσιάσουμε την 
ιστορία του κάθε παλιού σπιτιού. 

● Με το επώνυμο «Λάμπρου» 
αναφέρεται 1 χωριανός μας… ως 
εξής...

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ως «Λάμπρου Σωτήριος του Λά-
μπρου (α.α. 867) και ως 32ετής…

Στον Ε. Κ. 1872… αναφέρε-
ται πάλι ως «Λάμπρου Σωτήρης 
του Λάμπρου (α.α. 1.257) και ως 
35ετής…

Στον Ε. Κ. 1874… αναφέρεται 
πάλι ως «Λάμπρος Σωτήρης του 
Λάμπρου (α.α. 1.257) και πάλι ως 
35ετής…

Το επώνυμο «Λάμπρου» υπάρ-
χει σήμερα σε οικογένειες του Σα-
ρανταπόρου Τ. Κ. Νεράϊδας.

● Με το επώνυμο «Κουλαρμά-
νης» αναφέρεται 1 χωριανός μας… 
ως εξής….

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρε-
ται ως «Κουλαρμάνης Χρήστος 
του Γεωργίου (α.α. 872) και ως 
34ετής…

Στον Ε. Κ. 1872… αναφέρεται 

Η σελίδα 697 του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1874. 

Α/Α Κατά Επώνυμο το έτος 1865  (α. α. Εκλ. Κατ.)  ΓΕΝΝΗΣΗ Ηλικία
1 Αειφαντής  Θεόδωρος  του  Χρήστου (834)    1823 42
2 Αειφαντής  Ιωάννης  του  Χρήστ. (846) 1838 38
3 Αλεξίου  Γεώργιος  του  Αλέξ. (810) 1833 32
4 Αλεξίου  Ιωάννης  του  Γεωργ. (838)   1843 22
5 Αυγέρης  Κώστας  του  Αυγέρη (852) 1816 49
6 Βλαχογιώργος  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1173) 1805 60
7 Βλαχογιώργος  Αθανάσιος  του  Γεωργίου (1170) 1837 28
8 Βλαχογιώργος  Στυλιανός  του  Ιωάννου (1182) 1840 25
9 Βούλγαρης  Γεώργιος  του  Δημ. (809)   1815 50
10 Βουλγαρης  Νίκος  του  Γεωργ. (861) 1825 40
11 Βούλγαρης  Ιωάννης  του  Γεωργ. (843)   1831 34
12 Βούλγαρης  Δημήτριος  του  Γεωργ. (830) 1840 25
13 Γρούνας  Ζήσης  του  Ιωάννου (1176) 1820 45
14 Γρούνας  Έυάγγελος  του  Αθανασίου (1174) 1825 40
15 Γρούνας  Ιωάννης  του  Ιωάννου (1177) 1828 37
16 Γρούνας  Έυαγγελάκος  του  Αθανασίου (1175) 1833 32
17 Ζαχαρής  Κώστας  του  Ζαχαρ. (850)    1828 37
18 Ζ_Διαμαντής  Ζήσης  του  Δημητρ. (832)    1770 95
19 Ζήσης  Κώστας  του  Ζήση (854) 1805 60
20 Ζήσης  Ιωάννης  του  Ζήση (840) 1827 38
21 Ζήσης  Δημήτριος  του  Κωνστ. (828)   1841 24
22 Θάνος  Δημήτριος  του  Γεωργ. (822) 1795 70
23 Θάνου  Θεόδωρος  του  Χρήστ. (833)   1795 70
24 Θάνου  Δημήτριος  του  Χρήστ. (821)    1812 53
25 Θάνος  Κώστας  του  Γεωργ. (857) 1825 40
26 Θάνος  Ιωάννης  του  Γεωργ. (845) 1826 39
27 Θάνου  Χρήστος  του  Κων. (873)   1833 32
28 Θάνος  Δημήτριος  του  Θεοδ. (823) 1835 30
29 Θάνου  Μιχαήλ  του  Ιωάννη (859) 1837 28
30 Θάνος  Αλέξιος  του  Γεωργίου (803)    1838 27
31 Θάνος  Ιωάννης  του  Θέου (849) 1838 27
32 Θάνος  Γεώργιος  του  Δημ. (820) 1839 26
33 Θάνος  Γεώργιος  του  Θεοδ. (816) 1842 23
34 Θάνου  Γεώργιος  του  Κων. (817) 1842 23
35 Θεοδωρόπουλος  Κώστας του  Θεόδ. (856) 1825 40
36 Θεοδωρόπουλος  Ανδρέας  του  Κώστα (805)   1840 25
37 Θεοδωρόπουλος  Θεόδωρος  του Κων. (835) 1841 24
38 Καραμέτος  Αθανάσιος   του  Κώστα (802) 1813 52
39 Καραμέτος  Κώστας  του  Δημ. (855) 1834 31
40 Καραμέτος  Χρήστος  του  Κων. (869) 1835 30
41 Καραμέτος  Πέτρος  του  Ιωάν. (862) 1844 21
42 Κατσιούλης  Ιωάννης  του  Δημητρ. (841)   1826 39
43 Κατσιούλης  Αθανάσιος  του Γεωργίου (806) 1827 38
44 Κατσούλης  Σπύρος  του  Δημ. (864) 1830 35
45 Κατσιούλης  Γεώργιος  του  Δημητ. (813) 1837 28
46 Κατσιούλης  Γεώργιος  του Χρήστου (807) 1838 27
47 Κατσιούλης  Ανδρέας   του  Γεωργίου (804) 1839 26
48 Κόκκινος  Κώστας  του  Ιωάννη (853) 1817 48
49 Κόκκινος  Γεώργιος  του  Κων. (819) 1840 25
50 Κολαρμάνης  Χρήστος  του  Γεωργ. (872) 1831 34
51 Κοντογιάννης  Ιωάννης  του  Γεωργ. (847) 1790 75
52 Κοντογιάννης  Γεώργιος  του  Ιωάν. (812) 1830 35
53 Κοντός  Ζαχαρίας  του  Γεωργ. (831)    1765 100
54 Κοσάνας  Ιωάννης  του  Γεωργ. (848) 1820 45
55 Κοσάνας  Γεώργιος  του  Ιωάν. (818) 1842 23
56 Κοσκούτης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1172) 1820 45
57 Κοτής  Δημήτριος  του  Κωνστ. (825) 1838 27
58 Λάμπρου  Σωτήριος  του  Λάμπρ. (867) 1833 32
59 Λιάπης  Ιωάννης  του  Ιωάννου (1178) 1815 50
60 Λιάπης  Κώστας  του  Ιωάννου (1179) 1820 45
61 Λιάπης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1171) 1830 35
62 Λιάπης  Σπύρος  του  Ιωάννου (1181) 1835 30
63 Λιάπης  Νικόλαος  του  Ιωάννου (1180) 1841 24
64 Λυρίτσης  Στάθης  του  Νικ. (866) 1821 44
65 Λυρίτσης  Πέτρος  του  Νικ. (863) 1827 38
66 Μακρής  Γεώργιος  του  Κων. (814) 1835 30
67 Μακρής  Ιωάννης  του  Κων. (842) 1837 28
68 Μακρής  Χρήστος  του  Κων. (870) 1838 27
69 Μανώλης  Ιωάννης  του  Γεωργ. (844)   1831 34
70 Μαργαρίτης  Κώστας  του  Ιωάν. (860) 1815 50
71 Μαργαρίτης  Γεώργιος  του  Μαργ. (811) 1830 35
72 Μαργαρίτης  Ιωάννης  του  Μαργαρ. (837) 1836 29
73 Μονάντερος  Ιωάννης  του  Αλεξ. (836) 1807 58
74 Μπαλτής  Ιωάννης  του  Δημητ. (839) 1820 45
75 Μπλατιούρης  Χρήστος  του  Δημ. (871) 1823 42
76 Μπλατιούρης  Σπύρος  του  Χρήστ. (865) 1837 28
77 Παπαδόπουλος  Γεώργιος  του  Δημ. (808)   1790 75
78 Παπαδόπουλος  Κώστας  του  Δημ. (851) 1827 38
79 Σαΐτας  Δημήτριος  του  Γεωργ. (826) 1839 26
80 Σπανός  Δημήτριος  του  Ζήση (824) 1816 49
81 Σπανός  Γεώργιος  του  Ζήση (815) 1818 47
82 Σπανός  Κώστας του  Ζήση (858) 1834 31
83 Σπινάσας  Δημήτριος  του  Κωνστ. (827) 1836 29
84 Τερέκας  Χρήστος  του  Αλέξ. (868) 1805 60
85 Τερέκας  Δημήτριος  του  Χρήστ. (829)   1838 2

Οι χωριανοί μας αλφαβητικά του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1865. 

Καταλόγων – σύγκριση των Εκλογικών Καταλόγων 1865 με 1872 και 1874
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πάλι ως «Κουλαρμάνης Χρήστος 
του Γεωργίου (α.α. 1.265) και ως 
37ετής…

Στον Ε. Κ. 1874… αναφέρεται 
πάλι ως «Κουλαρμάνης Χρήστος 
του Γεωργίου (α.α. 1.402) και ως 
35ετής…

Το επώνυμο «Κουλαρμάνης» 
υπάρχει σήμερα σε οικογένειες 
του γειτονικού Μαυρολόγγου Τ. 
Κ. Κλειτσού… αναφέρεται δε μια 
φορά τα ίδια έτη και στον Ε.Κ. 
Κλειτσού ως… «Κουλαρμάνης 
Παναγιώτης του Δημητρίου» (α.α. 
709)

● Το επώνυμο «Κοντός» ανα-
φέρεται 1 φορά…. ως εξής… 

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ως «Κοντός Ζαχαρίας του Γεωργί-

ου (α.α. 831) και ως 100ετής…!!!
Δεν το ξανασυναντάμε ούτε 

στον Ε.Κ. 1872… ούτε στον Ε.Κ. 
1874… Άγνωστη η εξέλιξή του… 
αν άκουσε κάποιος κάτι γι’ αυτό ας 
το πεί για να διασωθεί η διήγηση…

● Το επώνυμο «Σαΐτας» ανα-
φέρεται 1 φορά… ως εξής…

Στον Ε. Κ. 1865… αναφέρεται 
ως «Σαΐτας Δημήτριος του Γεωργί-
ου (α.α. 826) και ως νέος 26ετής…

Δεν το ξανασυναντάμε ούτε 
στον Ε.Κ. 1872… ούτε στον Ε.Κ. 
1874… Άγνωστη η εξέλιξή του… 
αν άκουσε κάποιος κάτι γι’ αυτό ας 
το πεί για να διασωθεί η διήγηση… 
το επώνυμο «Σαΐτας» πρέπει να 
έχει σχέση με το επώνυμο «Ανυφα-
ντής»… αλλά αυτό είναι προς διε-

ρεύνηση… 

Ως «ποιμήν» δηλ. βλαχοποιμέ-
νες – σαρακατσάνοι – μετακινού-
μενοι κτηνοτρόφοι, αναφέρονται 
(όπως προείπαμε) οι εξής:

● Με το επώνυμο «Βλαχογιώρ-
γος» αναφέρονται 3… αναφέρεται 
ο πατέρας ως «Βλάχος Γεώργιος 
του Ιωάννου» και τα 2 παιδιά του: 
ο «Βλαχογιώργος Αθανάσιος του 
Γεωργίου» και ο «Βλαχογιώργος 
Στυλιανός του Γεωργίου». 

Στον Ε.Κ. 1865… αναφέρεται ο 
πατέρας Γεώργιος ως 60χρονος με 
α.α. 1.173… ο γιός Αθανάσιος ως 
28χρονος με α.α. 1.170… και ο άλ-
λος γιός Στυλιανός ως 25χρονος με 
α.α. 1.182… (χωρίς να αναφέρεται 
επάγγελμα «ποιμήν» αλλά «γεωρ-
γός» όπως όλων)

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρο-
νται πάλι οι ίδιοι… ο Γεώργιος ως 
65χρονος με α.α. 1.201… ο Αθανά-
σιος ως 31χρονος με α.α. 1.182… 
και ο Στυλιανός ως 28χρονος με 
α.α. 1.259… (εδώ αναφέρεται για 
πρώτη φορά και στους 3 επάγγελμα 
«ποιμήν»)

Στον Ε. Κ. 1874… αναφέρο-
νται πάλι οι ίδιοι και οι 3 (και πάλι 
με επάγγελμα «ποιμήν»)… και 
ο 60χρονος πατέρας ως… «Βλά-
χος Γεώργιος του Ιωάννου (α.α. 
1.330)… ο Αθανάσιος ως 28ετής 
με α.α. 1.309… και ο Στυλιανός ως 
25ετής με α.α. 1.397…

● Με το επώνυμο «Γρούνας» 
αναφέρονται 4… οι 2 «του Αθανα-
σίου» άρα αδέλφια… και οι άλλοι 2 
«του Ιωάννου» άρα πάλι αδέλφια… 
ως εξής…

Στον Ε.Κ. 1865… αναφέρεται 
ο 45χρονος «Γρούνας Ζήσης του 
Ιωάννου (α.α. 1176)… ο 37χρονος 
αδελφός του «Γρούνας Ιωάννης 
του Ιωάννου (α.α. 1.177)… αναφέ-
ρεται επίσης ο 40χρονος «Γρούνας 
Ευάγγελος του Αθανασίου (α.α. 
1.174)… και ο 32χρονος αδελφός 
του «Γρούνας Ευαγγελάκος του 
Αθανασίου (α.α. 1.175)

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρονται 
πάλι και οι 4 προαναφερόμενοι… 
αλλά με ίδιο όνομα πατρός όλοι… 
όλοι «του Αθανασίου»… άρα εδώ 
φαίνονται όλοι για αδέλφια… ο Ζή-
σης ως 49χρονος με α.α. 1.218… ο 
Ευάγγελος ως 45χρονος με α.α. 
1.215… ο Ιωάννης ως 43χρονος με 
α.α. 1.233… και ο Ευαγγελάκος ως 
36χρονος με α.α. 1.216…

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρο-
νται πάλι και οι 4 προαναφερόμε-
νοι… πάλι με ίδιο πατρώνυμο… 
όλοι «του Αθανασίου»… ο Ζήσης 
ως 45χρονος με α.α. 1.350… ο 
Ευάγγελος ως 40χρονος με α.α. 
1.313… ο Ιωάννης ως 40χρονος με 
α.α. 1.344… και ο Ευαγγελάκος ως 
35χρονος με α.α. 1.314…

● Με το επώνυμο «Κοσκού-
της» αναφέρεται 1 και είναι «ποι-
μήν» δηλ. βλαχοποιμένας – σαρα-
κατσάνος – μετακινούμενος κτηνο-
τρόφος… όπως και οι Βλαχογιώρ-
γος και Γρούνας.

Στον Ε.Κ. 1865… αναφέρεται 
ως 45χρονος με το όνομα… «Κο-
σκούτης Γεώργιος του Ιωάννου 
(α.α. 1.172) 

Στον Ε.Κ. 1872… αναφέρεται 
ως 49χρονος με το όνομα… «Κο-
σκούτης Γεώργιος του Ιωάννου 
(α.α. 1.200)

Στον Ε.Κ. 1874… αναφέρεται 

ως 45χρονος με το όνομα… «Κο-
σκούτης Γεώργιος του Ιωάννου 
(α.α. 1.329)

Τα 3 αυτά επώνυμα βλαχοποι-
μένων – σαρακατσάνων – μετακι-
νούμενων κτηνοτρόφων… να ξεκα-
λοκαίριαζαν άραγε στα λιβάδια της 
Μπέσιας – Κύφου; Άγνωστο. 

Αυτά είναι τα επώνυμα που 
αναφέρονται στα έγγραφα από 
το 1865 έως το 1874… όσοι δεν 
δούν το επώνυμό τους να ξέρουν 
πως οι πρόγονοί τους ή δεν είχαν 
έλθει ακόμα στο χωριό μας ή τότε 
είχαν άλλο επώνυμο… να τονίσου-
με πάντως πως τα ίδια χρόνια στον 
Κλειτσό συναντήσαμε δύο σημερι-
νά επώνυμα του χωριού μας… το 
επώνυμο Χαλάτσης 4 φορές… και 

το επώνυμο Μαλάμης 7 φορές… 
Επίσης το Κούκος 5 φορές και το 
Κόκκινος 2 φορές. Αλλά αυτά θα 
τα πούμε όταν γράψουμε την ιστο-
ρία κάθε παλιού σπιτιού.

Αυτά προς το παρόν… Όταν 
βρούμε άλλα στοιχεία θα τα παρου-
σιάσουμε.

Όπως βλέπουμε τα γραπτά 
στοιχεία δεν συμφωνούν καθόλου 
με τα προφορικά… η από στόμα σε 
στόμα διήγηση πως στη Σπινάσα 
ήταν 3 αδέλφια (Κατσούλης, Μα-
κρής και Δήμος)… δεν επιβεβαιώ-
νεται εγγράφως… τα γραπτά στοι-
χεία των Εκλογικών Καταλόγων 
άλλα λένε… 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΛΙΣΤΩΡ 

Τ α ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας που δημοσιεύονται 
σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας… κάποια στιγμή (μό-
λις ολοκληρωθούν) θα γίνουν βιβλίο… «προδημοσίευση» 

του βιβλίου αυτού είναι αυτά τα ιστορικά κείμενα… 

Α/Α Κατά Επώνυμο το έτος 1872 (α. α. Εκλ. Κατ.)  Γέννηση Ηλικία
1 Αλεξίου  Γεώργιος  του  Αλέξη (1188) 1822 50
2 Αλεξίου  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1223) 1844 28
3 Αλεξίου  Στυλιανός  του  Γεωργίου (1260)  1851 21
5 Ανυφαντής  Θεόδωρος  του  Χρήστου (1219) 1827 45
6 Ανυφαντής  Ιωάννης  του  Χρήστου (1230) 1827 45
4 Ανυφαντής  Γεώργιος  του  Θεοδώρου (1202) 1851 21
8 Αυγέρης  Κώστας  του  Αυγέρη (1239)  1817 55
7 Αυγέρης  Βασίλειος  του  Κώνστα  (1185) 1849 23
11 Βλάχος  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1201) 1807 65
9 Βλαχογεώργος  Αθανάσιος  του  Γεωργίου 1182) 1841 31
10 Βλαχογεώργου  Στυλιανός  του  Ιωάννου (1259) 1844 28
14 Βούλγαρης  Νικόλαος  του  Γεωργίου (1248) 1829 43
13 Βούλγαρης  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1228) 1836 36
12 Βούλγαρης  Δημήτριος  του  Γεωργίου (1211) 1841 31
17 Γρούνας  Ζήσης  του  Αθανασίου (1218)  1823 49
16 Γρούνας  Έυάγγελος  του  Αθανασίου (1215)  1827 45
18 Γρούνας  Ιωάννης  του  Αθανασίου (1233) 1829 43
15 Γρούνας  Έυαγγελάκος  του  Αθανασίου (1216) 1836 36
19 Δημογιάννης  Δημήτριος  του  Ιωάννου (1214) 1844 28
20 Ζαχαρής  Κώστας  του   Ζάχου (1237) 1832 40
23 Ζήσης  Κώνστας  του  Ζήση (1241) 1822 50
22 Ζήσης  Ιωάννης  του  Ζήση (1225) 1833 39
21 Ζήσης  Βασίλειος  του  Κώνστα (1184) 1851 21
27 Θάνος  Δημήτριος  του  Γεωργίου (1205) 1802 70
24 Θάνος  Αλέξης  του  Γεωργίου (1178) 1817 55
34 Θάνου  Δημήτριος  του  Χρήστου (1204) 1819 53
35 Θάνου  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1229) 1827 45
38 Θάνου  Χρήστος  του  Κώνστα (1266) 1834 38
36 Θάνου  Κώνστας  του  Γεωργίου (1243) 1836 36
28 Θάνος  Δημήτριος  του  Θεοδώρου (1206) 1837 35
26 Θάνος  Γεώργιος  του  Κώνστα (1195) 1839 33
29 Θάνος  Ιωάννης  του  Θεοδώρου (1232) 1841 31
31 Θάνου  Γεώργιος  του  Δημητρίου (1198) 1843 29
37 Θάνου  Μιχαήλ  του  Ιωάννου (1246) 1845 27
25 Θάνος  Γεώργιος  του  Θεοδώρου (1194) 1847 25
33 Θάνου  Δημήτριος  του  Αλέξη (1213) 1847 25
30 Θάνου  Άγγελος  του  Δημητρίου (1183) 1849 23
32 Θάνου  Γεώργιος  του  Χρήστου (1203) 1851 21
39 Θεοδωρόπουλος  Ανδρέας  του  Κώνστα (1180) 1842 30
40 Θεοδωρόπουλος  Θεόδωρος  του  Κώνστα (1220) 1851 21
41 Καραμέτος  Αθανάσιος  του  Κώνστα (1177)      1830 41
42 Καραμέτος  Κώνστας  του  Δημητρίου (1242) 1839 33
43 Καραμέτος  Πέτρος  του  Ιωάννου (1251) 1844 28
47 Κατσούλης  Γεώργιος  του  Χρήστου (1186) 1807 65
49 Κατσούλης  Ιωάννης  του  Δημητρίου (1226)  1829 43
50 Κατσούλης  Σπύρος  του  Δημητρίου (1254)  1833 39
46 Κατσούλης  Γεώργιος  του  Δημητρίου (1191) 1840 32
44 Κατσούλης  Αθανάσιος  του  Γεωργίου (1181) 1841 31
45 Κατσούλης  Ανδρέας  του  Γεωργίου (1179) 1843 29
48 Κατσούλης  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1236) 1843 29
51 Κατσούλης  Χρήστος  του  Γεωργίου (1268) 1844 28
52 Κόκκινος  Γεώργιος  του  Κώνστα (1197) 1847 25
53 Κόκκινος  Κώνστας  του  Ιωάννου (1240) 1820 52
54 Κοντογιάννης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1190) 1830 42
55 Κοντογιάννης  Τάσιος  του  Γεωργίου (1261) 1848 24
56 Κοσκούτης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1200)  1823 49
57 Κουλαρμάνης  Χρήστος  του  Γεωργίου (1265)  1835 37
59 Κουσάνας  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1231) 1821 51
58 Κουσάνας  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1196) 1847 25
60 Κουτής  Δημήτριος  του  Κώνστα (1208) 1843 29
61 Λάμπρου  Σωτήρης  του  Λάμπρου (1257) 1837 35
63 Λιάπης  Ιωάννης  του  Αθανασίου (1234) 1812 60
64 Λιάπης  Κώστας  του  Ιωάννου (1245)  1823 49
62 Λιάπης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1199) 1834 38
66 Λιάπης  Σπύρος  του  Ιωάννου (1258) 1843 29
65 Λιάπης  Νικόλαος  του  Ιωάννου (1249) 1844 28
68 Λυρίτσης  Πέτρος  του  Νικολάου (1252) 1823 49
69 Λυρίτσης  Στάθης  του  Νικολάου (1256)  1823 49
67 Λυρίτσης  Ιωάννης  του  Στάθη (1235) 1851 21
70 Μακρής  Γεώργιος  του  Κώνστα (1192) 1840 32
71 Μακρής  Ιωάννης  του  Κώνστα (1227) 1843 29
72 Μακρής  Χρήστος  του  Κώνστα (1263) 1840 32
75 Μαργαρίτης  Μαργαρίτης  του  Ιωάννου (1247)  1817 55
73 Μαργαρίτης  Γεώργιος  του  Μαργαρίτη (1189) 1834 38
74 Μαργαρίτης  Ιωάννης  του  Μαργαρίτη (1222) 1843 29
76 Μαργαρίτης  Νικόλαος  του  Ιωάννου (1250) 1849 23
77 Μαργαρίτης  Παναγιώτης  του  Νικολάου (1253) 1850 22
78 Μονάντερος  Ιωάννης  του  Αλέξη (1221) 1810 62
80 Μπαλτής  Ιωάννης  του  Δημητρίου (1224) 1824 48
79 Μπαλτής  Δημήτριος  του  Ιωάννου (1212) 1847 25
82 Ντερέκας  Χρήστος  του  Αλέξη (1262) 1807 65
81 Ντερέκας  Δημήτριος  του  Χρήστου (1210) 1839 33
84 Παπαδόπουλος  Κώστας  του  Δημητρίου (1238)  1832 40
83 Παπαδόπουλος  Γεώργιος  του  Δημητρίου (1187) 1842 30
86 Πλατσούρης  Χρήστος  του  Δημητρίου (1264) 1807 65
85 Πλατσούρης  Σπύρος  του  Χρήστου (1255)  1843 29
87 Σπανός  Γεώργιος  του  Ζήση (1193) 1821 51
88 Σπανός  Δημήτριος  του  Ζήση (1207) 1827 45
89 Σπανός  Κώνστας  του  Ζήση (1244) 1839 33
90 Σπανού   Ζήσης  του  Γεωργίου (1217)  1851 21
91 Σπινάσας  Δημήτριος  του  Κώνστα (1209) 1839 33
92 Τσιτσιμπής  Χαράλαμπος  του  Γεωργίου (1267) 1849 23

Α/Α Κατά Επώνυμο το έτος 1874 (α. αρ. Εκλ. Κατ.)    Γέννηση Ηλικία
1 Αλεξίου  Γεώργιος  του  Αλέξη (1317) 1824 50
2 Αλεξίου  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1356) 1852 22
3 Ανυφαντής  Θεόδωρος  του  Χρήστου (1353) 1829 45
4 Ανυφαντής  Ιωάννης  του  Χρήστου (1363) 1834 40
5 Ανυφαντής  Γεώργιος του Θεοδώρου (με Υ) (1331) 1852 22
6 Ανυφαντής  Σάββας  του Θεοδώρου (1698) 1853 21
7 Αυγέρης  Κώστας  του  Δημητρίου (1374)  1824 50
8 Αυγέρης  Βαγγέλης  του Κώνστα (1312) 1849 25
9 Αυγέρης  Γεώργιος του Κώνστα (1335) 1852 22
10 Βλάχος  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1330) 1814 60
11 Βλαχογεώργος  Αθανάσιος  του  Ιωάννου (1309) 1846 28
12 Βλαχογεώργου  Στυλιανός  του  Νικολάου (1397) 1849 25
13 Βούλγαρης  Νικόλαος  του  Γεωργίου (1387) 1834 40
14 Βούλγαρης  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1361) 1839 35
15 Βούλγαρης  Δημήτριος  του  Γεωργίου (1345) 1846 28
16 Βούλγαρης  Κώνστας του Νικολάου (1382) 1853 21
17 Γρούνας  Ζήσης  του  Αθανασίου (1350)  1829 45
18 Γρούνας  Έυάγγελος  του  Αθανασίου (1313)  1834 40
19 Γρούνας  Ιωάννης  του  Αθανασίου (1366) 1834 40
20 Γρούνας  Έυαγγελάκος  του  Αθανασίου (1314) 1839 35
21 Δημογιάννης  Δημήτριος  του  Ιωάννου (1372) 1849 25
22 Δημογιάννης  Κώνστας του Ιωάννου (1381) 1852 22
23 Δημογιάννης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1333) 1853 21
24 Ζαχαρής  Κώνστας  του   Ζάχου (1372) 1834 40
25 Ζήσης  Κώνστας  του  Ζήση (1376) 1824 50
26 Ζήσης  Ιωάννης  του  Ζήση (1358) 1834 40
27 Ζήσης  Βασίλειος  του  Κώνστα (1311) 1852 22
28 Ζήσης  Ιωάννης  του  Κώνστα (1370) 1852 22
29 Ζήσης  Γεώργιος  του Κώνστα (1334) 1853 21
30 Θάνου  Δημήτριος  του  Γεωργίου (1339) 1804 70
31 Θάνου  Αλέξης  του Γεωργίου (1305) 1819 55
32 Θάνου  Γεώργιος  του  Θεοδώρου (1323) 1826 48
33 Θάνου  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1362) 1834 40
34 Θάνου  Χρήστος  του  Κώνστα (1403) 1842 32
35 Θάνου  Κώνστας  του  Γεωργίου (1378) 1843 31
36 Θάνου  Δημήτριος  του  Θεοδώρου (1340) 1844 30
37 Θάνου  Γεώργιος  του  Κώνστα (1324) 1845 29
38 Θάνου  Μιχαήλ  του  Ιωάννου (1385) 1846 28
39 Θάνου  Ιωάννης  του  Θεοδώρου (1365) 1847 27
40 Θάνου  Γεώργιος  του  Δημητρίου (1327) 1848 26
41 Θάνου  Άγγελος  του  Δημητρίου (1310) 1851 23
42 Θάνου  Δημήτριος  του  Αλέξη (1347) 1851 23
43 Θάνου  Γεώργιος  του  Χρήστου (1332) 1852 22
44 Θάνου  Δημήτριος  του  Χρήστου (1338) 1852 22
45 Θεοδωρόπουλος  Ανδρέας  του  Κώνστα (1307) 1846 28
46 Θεοδωρόπουλος  Θεόδωρος  του  Κώνστα (1354) 1852 22
47 Καραμέτος  Αθανάσιος  του  Κώνστα (1304)      1829 45
48 Καραμέτος  Κώνστας  του  Δημητρίου (1377) 1843 31
49 Καραμέτος  Πέτρος  του  Ιωάννου (1390) 1851 23
50 Καραμέτος Γεώργιος του Αθανασίου (1337) 1853 21
51 Κατσούλης  Γεώργιος  του  Χρήστου (1315) 1814 60
52 Κατσούλης  Ιωάννης  του  Δημητρίου (1359)  1834 40
53 Κατσούλης  Σπύρος  του  Δημητρίου (1393)  1839 35
54 Κατσούλης  Ανδρέας  του  Γεωργίου (1306) 1844 30
55 Κατσούλης  Γεώργιος  του  Δημητρίου (1320) 1844 30
56 Κατσούλης  Αθανάσιος  του  Γεωργίου (1308) 1848 26
57 Κατσούλης  Χρήστος  του  Γεωργίου (1404) 1850 24
58 Κατσούλης  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1369) 1852 22
59 Κατσούλης  Λεωνίδας του Γεωργίου (1384) 1853 21
60 Κουτής  Δημήτριος  του  Κώνστα (1342) 1847 27
61 Κόκκινος  Κώνστας  του  Ιωάννου (1375) 1819 55
62 Κόκκινος  Γεώργιος  του  Κώνστα (1326) 1849 25
63 Κουλαρμάνης  Χρήστος  του  Γεωργίου (1402)  1839 35
64 Κοντογιάννης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1319) 1839 35
65 Κοντογιάννης  Τάσιος  του  Γεωργίου (1398) 1851 23
66 Κουσάνας  Ιωάννης  του  Γεωργίου (1364) 1824 50
67 Κουσάνας  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1325) 1849 25
68 Κοσκούτης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1329)  1829 45
69 Λιάπης  Ιωάννης  του  Λιάπη (1367) 1814 60
70 Λιάπης  Γεώργιος  του  Ιωάννου (1328) 1839 35
71 Λιάπης  Κώστας  του  Ιωάννου (1380)  1839 35
72 Λιάπης  Σπύρος  του  Ιωάννου (1395) 1844 30
73 Λιάπης  Νικόλαος  του  Ιωάννου (1388) 1850 24
74 Λυρίτσης  Στάθης  του  Νικολάου (1396)  1825 49
75 Λυρίτσης  Πέτρος  του  Νικολάου (1391) 1829 45
76 Λυρίτσης  Ιωάννης  του  Στάθη (1368) 1852 22
77 Λυρίτσης  Έυάγγελος του Έυσταθίου (1349)  1853 21
78 Μακρής  Γεώργιος  του  Κώνστα (1321) 1839 35
79 Μακρής  Ιωάννης  του  Κώνστα (1360) 1844 30
80 Μακρής  Χρήστος  του  Κώνστα (1400) 1847 27
81 Μανώλης  Γεώργιος του Ιωάννου (1336) 1853 21
82 Μαργαρίτης  Μαργαρίτης  του  Ιωάννου (1386)  1818 56
83 Μαργαρίτης  Γεώργιος  του  Μαργαρίτη (1318) 1839 35
84 Μαργαρίτης  Ιωάννης  του  Μαργαρίτη (1355) 1844 30
85 Μαργαρίτης  Νικόλαος  του  Ιωάννου (1389) 1851 23
86 Μαργαρίτης  Παναγιώτης  του  Μαργαρίτη (1392) 1851 23
87 Μπαλτής  Ιωάννης  του  Δημητρίου (1357) 1829 45
88 Μπαλτής  Δημήτριος  του  Ιωάννου (1346) 1849 25
98 Ντερέκας  Χρήστος  του  Αλέξη (1399) 1814 60
90 Ντερέκας  Δημήτριος  του  Χρήστου (1344) 1844 30
91 Παπαδόπουλος  Κώστας  του  Δημητρίου (1373)  1839 35
92 Παπαδόπουλος  Γεώργιος  του  Δημητρίου (1316) 1844 30
93 Πλατσούρης  Χρήστος  του  Δημητρίου (1401) 1812 62
94 Πλατσούρης  Σπύρος  του  Χρήστου (1394)  1846 28
95 Σπανός  Γεώργιος  του  Ζήτας (1322) 1827 47
96 Σπανός  Δημήτριος  του  Ζήση (1341) 1834 40
97 Σπανός  Κώνστας  του  Ζήση (1379) 1843 31
98 Σπανός  Ιωάννης του Δημητρίου (1371) 1851 23
99 Σπανού   Ζήσης  του  Γεωργίου (1351)  1852 22
100 Σπανός  Κυριάκος του Γεωργίου (1383)  1853 21
101 Σπινάσας  Δημήτριος  του  Κώνστα (1343) 1844 30
102 Τσιτσιμπής  Ηλίας  του  Γεωργίου (1352) 1851 23
103 Τσιτσιμπής  Χαράλαμπος  του  Γεωργίου (1405) 1852 22

Οι χωριανοί μας αλφαβητικά του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1872. 

Οι χωριανοί μας αλφαβητικά του Εκλογικού Καταλόγου του έτους 1874. 

Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας που βγαίνουν από την μελέτη των Εκλογικών 
Καταλόγων – σύγκριση των Εκλογικών Καταλόγων 1865 με 1872 και 1874
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● Μεγάλη Εβδομάδα (9 
έως 15.4.17): Κατανυκτική 
η Μ. Εβδομάδα. Ο εφημέριος 
του χωριού μας παπα-Σωτήρης 
Μπαλτής έκανε κάθε βράδυ 
(από τη Μ. Πέμπτη και μετά) 2 
ακολουθίες εκ περιτροπής, μία 
στη Νεράϊδα και μία στα Σαρα-
ντάπορα, εξυπηρετώντας και 
τους 2 οικισμούς της Κοινότητάς 
μας. Από την Κυριακή των Βα-
ΐων το βράδυ έως και το βράδυ 
της Μ. Τετάρτης έκανε μια πάνω 
και μια κάτω εκ περιτροπής με 
τη σύμφωνη γνώμη των κατοί-
κων. Η Ανάσταση φέτος βγήκε 
νωρίς, στις 10 μ.μ., στα Σαρα-
ντάπορα και μετά κανονικά στη 
Νεράϊδα όπου ακολούθησε και η 
Λειτουργία, του χρόνου (νάμα-
στε καλά) θα γίνει το αντίθετο. 
Την Μ. Παρασκευή ο Επιτάφιος 
βγήκε νωρίς στη Νεράϊδα και 
στα Σαραντάπορα την νύχτα, 
του χρόνου θα γίνει το αντίθετο. 
Την Μ. Πέμπτη νωρίς στη Νερά-
ϊδα και αργά στα Σαραντάπορα, 
του χρόνου θα γίνει το αντίθε-
το. Πολλά μπράβο και ευχαρι-
στώ πρώτα στον εφημέριό μας 
παπα-Σωτήρη, στους ψάλτες 
μας που βοήθησαν τα μέγιστα 
στην κατανυκτική ατμόσφαιρα, 
σε όσους – όσες στόλισαν τόσο 
ωραία και φέτος τον Επιτάφιο, 
σε αυτούς που έκαναν τον φανό 
και σε όλους τους χωριανούς – 
χωριανές μας που βοηθούσαν 
παντού όλες τις μέρες, ιδίως 
στον αγαπητό μας Βαγγέλη. 

● Πάσχα (Κυριακή 
16.4.17): Καλή μέρα η Κυρια-
κή του Πάσχα σε αντίθεση με τη 

Δευτέρα που έπεσαν οι αντάρες 
κι έβρεχε όλη μέρα. Ηλιόλου-
στη μέρα, με ελαφρύ αεράκι 
ήταν λοιπόν φέτος η μέρα της 
Λαμπρής και όλοι μας ψήσαμε 
άνετα στις αυλές μας τηρώντας 
το έθιμο. Το απόγευμα έγινε με 
λαμπρότητα ο εσπερινός της 
Αγάπης. Την νύχτα στην Ανά-
σταση είχαμε φέτος και φανό 
που άναψε με το «Χριστός Ανέ-
στη». Ταυτόχρονα έπεσαν πολ-
λά βεγγαλικά, είχαμε αναστά-
σιμες κωδωνοκρουσίες, ωραίες 
ψαλμωδίες από τους ψάλτες μας 
και γενικά ατμόσφαιρα επιβλη-
τική. Φέτος η Ανάσταση βγήκε 
κανονικά στις 12 και συνεχίστη-
κε ο όρθρος και η πασχαλινή 
θεία Λειτουργία μέχρι τις 2 τα 
μεσάνυχτα. Και του χρόνου ευ-
χόμαστε.

● Αγίου Γεωργίου (Κυ-
ριακή του Θωμά 23.4.17): 
Με λαμπρότητα ο εορτασμός 
του Αγ. Γεωργίου. Με πολύ 
κόσμο απ’ όλα τα γύρω αγρα-
φιώτικα χωριά μας (ιδίως από 
τα Σαραντάπορα και μπράβο 
τους), αρτοκλασίες, σημαιοστο-
λισμούς, κωδωνοκρουσίες χαρ-
μόσυνες, ψαλμωδίες ωραίες και 
καλό καιρό γιορτάστηκε φέτος ο 
πολιούχος του χωριού μας Άγι-
ος Γεώργιος, την Κυριακή του 
Θωμά, που έπεσε φέτος, όπως 
σπάνια συμβαίνει. Στην πανη-
γυρική θεία λειτουργία εκτός 
του χωριανού μας παπαΣωτήρη 
Μπαλτή πήρε μέρος και ο χω-
ριανός μας (εκ Μεγαλάκκου) 
συνταξιούχος ιερέας παπαΣε-
ραφείμ Ζήσης. Το καθιερωμένο 

Σήκωμα του Υψώματος έγινε στο 
κατάμεστο από κόσμο προαύλιο 
της πολύ παλιάς και ιστορικής 
εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε 
όλο τον κόσμο ευχόμενοι και του 
χρόνου να είμαστε καλά να πε-
ράσουμε ακόμα καλύτερα.

● Αγίου Κωνσταντίνου 
(Κυριακή 21.5.17): Με καλό 
καιρό γιορτάστηκε φέτος ο πο-
λιούχος Άγιος Κωνσταντίνος 
του Σαρανταπόρου, της Τ. Κ. 
Νεράϊδας, καθώς την Κυριακή 
21 Μάη 2017 μέχρι το μεσημέρι 
είχαμε ήλιο που απ’ το μεσημέ-
ρι και μετά έδωσε τη θέση του 
σε βροχές και καταιγίδες. Έτσι, 
η τελετή του Υψώματος και της 
Αρτοκλασίας έγιναν κανονικά 
στο προαύλιο παρουσία πλήθος 
κόσμου που συγκεντρώθηκε, 
τόσο από όλους τους οικισμούς 
της Κοινότητάς μας Νεράϊδας 
όσο και από τα γύρω χωριά. 
Φέτος με ενέργειες των επιτρό-
πων την ημέρα αυτή ήρθε εδώ 
το ιερό προσκύνημα με το χέρι 
του Αγ. Λουκά το οποίο έφεραν 
από την Κορίτσα Κλειτσού ο 
εκεί εφημέριος πατήρ Ιλαρίω-
νας με επιτρόπους και κατοίκους 
του Κλειτσού. «…ιερόν κειμή-
λιον θαύματος άξιον τον εκ του 
αγκώνος πήχυν της ζωγραφικής 
χειρός του αγίου ενδόξου απο-
στόλου και Ευαγγελιστού Λου-
κά…» όπως γράφει το συγγίλιο 
του 1800. Συλλειτούργησαν 
4 ιερείς, ο εκ Κλειτσού αρχι-
μανδρίτης πατήρ-Ιλαρίωνας, ο 
εφημέριος της Κοινότητάς μας 
παπα-Σωτήρης, και οι δύο συ-
νταξιούχοι χωριανοί μας παπα-
Σεραφείμ και παπα-Βαγγέλης. 
Μπράβο στους ψάλτες, στους 
επιτρόπους και σε όλους όσους 
βοήθησαν στην ετοιμασία όλων 
εκεί. Και του χρόνου ευχόμαστε 
να είμαστε καλά. 

● Ζωοδόχου Πηγής στα 
Κουκέϊκα Τ. Κ. Καροπλεσί-
ου (Παρασκευή 21.4.17): Με 
λίγο κόσμο, έγινε και φέτος, την 
Παρασκευή 21 Απρίλη 2017, το 
πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, 

στα γειτονικά μας Κουκέϊκα, 
της Τ. Κ. Καροπλεσίου. Λίγος 
κόσμος γιατί ούτε φέτος δυστυ-
χώς υπήρχε οδική πρόσβαση 
για να πάνε χωριανοί μας εκεί. 
Πουθενά γεφύρι στο Μέγδοβα 
και οι δρόμοι αδιάβατοι. Οι Κου-
καίοι όμως είχαν και φέτος όπως 
κάθε χρόνο τις γνωστές ετοιμα-
σίες και μπράβο τους. Φαγητά 
και ποτά προσφέρθηκαν στους 
προσκυνητές οι οποίοι γλέντη-
σαν χορεύοντας υπό τους ήχους 
παραδοσιακής κομπανίας μέχρι 
αργά το απόγευμα. Ο καιρός 
μόλις βγήκε ο ήλιος ήταν καλός 
αλλά το ξημέρωμα σε μερικά 
σημεία είχε λίγο πάγο κάνοντας 
ζημιά σε πολλά οπωροφόρα δέ-
ντρα κυρίως στις κορομηλιές. 
Λειτούργησε ο εφημέριος Καρο-
πλεσίου παπαΔημήτρης Αντρώ-
νης, ο οποίος προσκάλεσε και 
τον εφημέριο του χωριού μας 
αλλά δεν μπόρεσε να πάει (αν 
και ήθελε) καθώς όπως προεί-
παμε οι δρόμοι ήταν και είναι 
αδιάβατοι. Και του χρόνου ευχό-
μαστε να μπορέσουμε να πάμε. 

● Αγ. Νικολάου του Νέου 
στην Κορίτσα Τ. Κ. Κλειστού 
(Τρίτη 9.5.17): Με λαμπρότη-
τα γιορτάστηκε και φέτος, όπως 
κάθε χρόνο, ο πολιούχος της γει-
τονικής μας Κορίτσας Τ. Κ. Κλει-
τσού, ο Άγ. Νικόλαος ο Νέος ο εν 
Βουνένοις. Η πανηγυρική θεία 
λειτουργία τελέστηκε ιερουρ-
γούντος του Σεβ. Μητροπολίτη 
Καρπενησίου κ.κ. Γεωργίου, και 
των εφημερίων της περιοχής 
πατρός Γερασίμου και πατρός 
Ιλαρίωνος του οποίου κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας έγινε 
η χειροθεσία από ιερομόναχο 
σε αρχιμανδρίτη. Ο πατήρ Ιλα-
ρίωνας λειτουργεί στις ενορίες 
Αγίας Τριάδας και Κλειτσού. 
Ο καιρός ήταν καλός, ο δρόμος 
τώρα όλος (σχεδόν) άσφαλτος 
και πολλοί χωριανοί μας πήγαν 
την ημέρα αυτή στον Κλειτσό. 
Και του χρόνου ευχόμαστε ακό-
μα καλύτερα.

Να θυμίσουμε πως στον 

ομώνυμο Ι. Ναό υπάρχει, μετα-
ξύ των κειμηλίων, και προσκύ-
νημα του Ευαγγελιστού Λουκά, 
το οποίο είναι θαυματουργό. 
Αξίζει να αναφέρουμε, για τους 
νεότερους, κάτι σχετικό που με 
δέος διηγούνταν ηλικιωμένοι 
χωριανοί μας. Πρίν τον πόλεμο, 
στις αρχές της δεκαετίας του 
1930, στο χωριό μας τη Νεράϊδα, 
από μια αρρώστια ψόφαγαν τα 
βοοειδή (αγελάδες και βόδια), 
που κάθε σπίτι είχε τότε. Μά-
ζεψαν λοιπόν όλα τα βοοειδή 
του χωριού μας δίπλα στον Αη-
Δημήτρη, όπου είναι σήμερα το 
σπίτι του Γιώργου Μακρή, και 
τότε ήταν χωράφι Κατσουλέϊκο, 
περιφραγμένο με ψηλό τοίχο. 
Έφεραν λοιπόν απ’ τον Κλειτσό 
το προσκύνημα αυτό με ειδική 
τελετή, στην οποία συμμετείχαν 
όλοι οι χωριανοί μας, το τοπο-
θέτησαν πάνω σε ξύλινη κατα-
σκευή και κρατώντας το ψηλά 
στην πόρτα του χωραφιού αυτού 
άφηναν τα βοοειδή να περνάνε 
ένα – ένα από κάτω. Μετά απ’ 
αυτό σταμάτησαν να ψοφάνε τα 
ζώα. Αυτά ακούσαμε αυτά λέμε. 

● Αγ. Τριάδας στο Μα-
ντζαράκι (Αγ. Πνεύματος 
– Δευτέρα 5.6.17): Με καλό 
καιρό και πολύ κόσμο έγινε το 
πανηγύρι αυτό φέτος. Μετά την 
πανηγυρική θεία λειτουργία, 
που χοροστάτησε ο εφημέριος 
των δύο ενοριών Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου παπα-Σωτήρης 
Μπαλτής μαζί με τον συνταξι-
ούχο χωριανός μας ιερέα παπα-
Σεραφείμ Ζήση, στο υπό σκιά 
προαύλιο σηκώθηκε το Ύψωμα 
και στη συνέχεια στους πολλούς 
προσκυνητές από όλα τα γύρω 
χωριά προσφέρθηκε ωραίο φα-
γητό, όπως κάθε χρόνο, από 
τους κτήτορες της εκκλησίας 
αυτής, την οικογένεια Αποστόλη 
Θάνου, ενώ υπήρχαν και ψητά 
ως συνήθως. Ακολούθησε γλέντι 
υπό τους ήχους της ορχήστρας 
των χωριανών μας αδελφών Κα-
ραμέτου. Και του χρόνου ευχό-
μαστε ακόμα καλύτερα.

Πάσχα 2017 και άλλα πανηγύρια της άνοιξης στην περιοχή μας 

Δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος –  
Κουκέϊκα – Καροπλέσι

Με τη θεομηνία της 1.2.15, έγινε ως γνωστόν, το μεγάλο βού-
λιαγμα στου Σάββα τη Βρύση και έκανε μεγάλες ζημιές σ’ 
αυτό το δρόμο. Στο σημαντικότατο αυτό δρόμο (που είναι 

ο πιο σύντομος από Νεράϊδα για Καροπλέσι), πρέπει οπωσδήποτε να 
ξαναγίνουν πάλι τα δυο τεχνικά που καταστράφηκαν με τη θεομηνία 
στον κάτω και πάνω δρόμο στο ρέμα Σάββα, να πέσει χαλίκι στο οδό-
στρωμα, έστω αμμοχάλικο από το ποτάμι δίπλα, ώστε να φύγουν τα 
νερά έξω από το δρόμο. Στην από εδώ πλευρά πρέπει να ξαναφτιά-
ξουμε μόνοι μας με εθελοντική εργασία το κατεστραμμένο τεχνικό 
στου Αδάμ (πρίν της Αγορίτσας), όπως φτιάξαμε πρόπερσι το άλλο 
χρησιμότατο τεχνικό στο Διασελάκι και ο δρόμος εκεί δεν ξαναχάλα-
σε. Όλος ο δρόμος πρέπει με κάποιο τρόπο να χαλικοστρωθεί και να 
φύγουν παντού έξω τα νερά

Ο Δασικός  
Συνεταιρισμός 
Νεράϊδας  
υλοτόμησε 
καυσόξυλα 

Ο Δασικός Συνε-
ταιρισμός Νερά-
ϊδας, φέτος την 

άνοιξη (Μάρτιο & Απρί-
λιο), υλοτόμησε τμήμα-
τα δρυός, όπου όρισε το 
Δασαρχείο Καρδίτσας, 
στο δάσος της περιοχής 
του χωριού μας απέ-
ναντι από τον οικισμό 
Σαρανταπόρου, στην 
πλαγιά από το ποτάμι 
μέχρι το σύνορο με τον 
Κλειτσό (Μαυρόλογγο) 
και την Μολόχα. Στην 
περιοχή αυτή κόπηκαν 
άριστης ποιότητας καυ-
σόξυλα από βελανιδιές. 
Έλατα φέτος δεν δόθη-
καν προς υλοτόμηση.

Να συντηρηθεί ο δρόμος  
προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας

Όλοι απαιτούν 
να συντηρηθεί 
ο δρόμος για το 
Νεκροταφείο του 
χωριού μας. Να 
πέσει χαλίκι στα 
νεροφαγώματα 
και να διαμορφω-
θεί καλό αυλάκι, 
ώστε να φύγουν 
έξω τα όμβρια 
και να μην τον 
κατασ τρέφουν 
με την πρώτη 
βροχή. Πότε θα 
γίνουν αυτά…??? Η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί…!!! Έγι-
νε και σχετικό ερώτημα προς το Τοπικό Συμβούλιο (10.10.16 και 
5.2.17, αλλά ακόμα απάντηση δεν ήρθε) ως εξής: 2) Δρόμος για 
Νεκροταφείο: Ως γνωστόν μετά την καταιγίδα της 23.8.16 ο δρό-
μος είναι αδιάβατος για Ι. Χ. Με την επίσκεψή του στο χωριό μας 
(Σεπτέμβριος 2016) ο κ. Δήμαρχος πήγε και είδε το δρόμο και 
είπε πως πρέπει να βελτιωθεί. Πότε θα πέσει το τσιμέντο; Πότε θα 
χαλικοστρωθεί; Θα ρίξετε καλό χαλίκι από το χαλιά; Θα φτιάξετε 
αυλάκι στην κορυφή; Πότε θα γίνουν αυτά;

Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί το τσιμέντο στο 
δρόμο αυτό τουλάχιστον μέχρι την στροφή στο Πολύ-

κοινο και την αρχή της Λεκάνης
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Ανεπιτήρητα βοοειδή  
κάνουν ζημιές στο χωριό μας…!!!

   Όλοι ζητάνε να ξαναγίνει το γεφύρι Σωτήρος

Μεγάλες ζημιές στα χω-
ράφια μας έκαναν τα 
ανεπιτήρητα βοοειδή 

αυτό το τρίμηνο. Μπήκαν μέσα 
στα χωράφια μας όπου το χορ-
τάρι ήταν έτοιμο για κόψιμο και 
δεν άφησαν τίποτα. Την ημέρα 
κρύβονται και την νύχτα σκα-
ρίζουν καταστρέφοντας τα πά-
ντα. Όλος ο κόσμος είναι οργι-
σμένος. 

  Όλοι οι δήμοι της Ελλά-
δας εφαρμόζουν τον Νόμο (Ν 
4056/2012 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρ-
θρο 17) και κάνουν επιτροπές, 
όπως ο δήμος Σπάρτης, Άρτας, 
Σητείας, Λευκάδας, Σερρών κ. ά. 
(δείτε τα όλα στο Διαύγεια).

  Στις 30.5.17 κάτοικοι του 
χωριού Αύρα των Τρικάλων που 
έπαθαν ζημιές από ανεπιτήρη-
τα, πήγαν στον εισαγγελέα και 
αυτός κάλεσε αμέσως τον δή-
μαρχο Καλαμπάκας να εφαρμό-
σει τον Νόμο, ο οποίος τάχιστα 
έκανε 3μελή επιτροπή από 2 

αντιδημάρχους και τον γεωπό-
νο του δήμου. 

 Στο τελευταίο Δημοτικό 
Συμβούλιο του δήμου Αγρά-
φων συζητήθηκε το θέμα και 
πάρθηκε απόφαση (αρ. απόφ. 
148 / αρ. πρωτ. 4789/13.6.17) 
συγκρότησης 3μελούς επιτρο-
πής διαχείρισης ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων… με μέλη 
έναν δημοτικό σύμβουλο, τον 
γεωπόνο του δήμου, και τον 
κατά τόπο Πρόεδρο Τοπικής 
Κοινότητας στη χωρική αρμοδι-
ότητα της οποίας εντοπίζονται 
τα ανεπιτήρητα παραγωγικά 
ζώα με αναπληρωτή το πρώτο 
μέλος Τοπικού Συμβουλίου της 
κατά τόπο Τοπικής Κοινότη-
τας… (διαβάστε όλη την από-
φαση στο Διαύγεια όπου είναι 
αναρτημένη). 

  Ήδη από τον δήμο 
Αγράφων ανατέθηκε σε 
ιδιώτη η κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση, η περισυλλογή, 

η μεταφορά και η σήμανση των 
ανεπιτήρητων ζώων. Άμεσα 
διατέθηκε το ποσό των 11.000 
€ από τον προϋπολογισμό 
του δήμου (θα αποσβεστούν 
από τα πρόστιμα), συνολικά… 
που αναλύεται… Για την 
«Περισυλλογή ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων» ποσό 
3.000 €,  για την «Μεταφορά 
ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων» ποσό 3.000 €, για την 
«Αμοιβή κτηνιάτρου» ποσό 
2.000 €, και για την «Προμήθεια 
ζωοτροφών για την 
διατήρηση των ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων στους 
χώρους ιδιοκτησίας» ποσό 
3.000 €.

  Συντονισμένες ενέργει-
ες είναι ήδη σε εξέλιξη για να 
εφαρμόσει (ως οφείλει) και ο 
δικός μας Δήμος Καρδίτσας 
τον Νόμο. Είμαστε απολύτως 
βέβαιοι πως αυτό θα γίνει πολύ 
σύντομα.

Το χρησιμότατο για πεζούς 
αυτό γεφύρι που το πήρε ο 
Μέγδοβας με τη θεομηνία 

της 1.2.15 πρέπει με κάποιο τρόπο 
οπωσδήποτε να ξαναγίνει. Τώρα 
που μπήκε ο Δήμος και ο Νομός 
μας σε κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης να φροντίσουν να γίνει αλ-
λιώς να πάρουμε πρωτοβουλία 
μόνοι μας να το ξαναφτιάξουμε. 
Έγινε και σχετικό ερώτημα προς 
το Τοπικό Συμβούλιο (10.10.16 
και 5.2.17 αλλά ακόμα απάντη-
ση δεν ήρθε) ως εξής: 4) Γεφύρι 
Σωτήρος: Ως γνωστόν με την 
θεομηνία της 1.2.2015 χάλασε το 
χρησιμότατο γεφύρι «Σωτήρος». 
Ήταν το ένα και μοναδικό στο μή-
κος του Μέγδοβα από Καροπλέσι 
μέχρι Βίνιανη και όλοι ζητάνε να 
ξαναγίνει. Ποιές συγκεκριμένες 
ενέργειες και πότε κάνατε για να 
ξαναγίνει το χρησιμότατο αυτό 
γεφύρι για πεζούς; Αν δεν κάνα-
τε ενέργειες μέχρι τώρα, τί έχετε 

προγραμματίσει να κάνετε; Και 
πότε; 

   Υ.Γ. Ως γνωστόν επίσης ο 
Νομός μας (ο Δήμος μας και φυ-
σικά και η Κοινότητά μας) ήταν 
για ένα μήνα (από 7.1.2017 έως 
7.2.2017… και ίσως είναι ακό-
μα…) σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης. Εσείς ζητήσατε εγγρά-

φως ώστε να μπει και αυτό στο 
πρόγραμμα αποκατάστασης ζη-
μιών (της Κοινότητάς μας, του 
Δήμου μας, του Νομού μας), και 
να ξαναγίνει; Ζητήθηκε αυτό εγ-
γράφως…??? Άν ναί… πότε και 
με ποιό έγγραφο…??? Άν όχι… 
Γιατί…???

Αιφνιδιαστικά από 
23.11.16 το ΚΤΕΛ Καρ-
δίτσας σταμάτησε να 

στέλνει λεωφορείο κάθε Πα-
ρασκευή μέχρι Νεράϊδα. Στέλ-
νει πλέον μόνο Τετάρτη. Όλοι 
απαιτούμε να επανέλθει το 
δρομολόγιο της Παρασκευ-
ής αλλά και της Δευτέρας που 
κόπηκε από το Νοέμβριο του 
2011. Οι εκλεγμένοι μας σε 
όλα τα επίπεδα να πιέσουν για 
την ανάκληση της σκληρής και 
άδικης αυτής απόφασης.

  Όπως γράψαμε και στο προ-
ηγούμενο φύλλο, το ΚΤΕΛ, με το 
υπ. αρ. πρωτ. 176/18.11.2016 έγ-
γραφο, ανακοίνωσε προς το επι-
βατικό κοινό, πως από την Τετάρ-
τη 23 Νοεμβρίου 2016, το δρομο-
λόγιο από Καρδίτσα για Νεράϊδα, 
θα πραγματοποιείται μόνο κάθε 
Τετάρτη ώρα 6:00΄ και 13:30΄. Το 
έγγραφο υπέγραφε ο Πρόεδρος 
& Δ/νων Σύμβουλος του ΚΤΕΛ Σι-
ατήρας Λάμπρος. Η ανακοίνωση 
αυτή (όπως ήταν φυσικό) προ-
κάλεσε οργή και αγανάκτηση σε 

όλο τον κόσμο της γραμμής και 
υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. 
Φήμες κυκλοφόρησαν τότε πως 
οι αυτοδιοικητικοί μας έκαναν 
ενέργειες για να μην κοπεί τελικά 
το δρομολόγιο και το λεωφορείο 
θα συνεχίσει να έρχεται και την 
Παρασκευή. Όμως μέχρι τώρα 
δεν ξαναφάνηκε λεωφορείο. Ο 
κόσμος θέλει λεωφορείο 3 φο-
ρές την εβδομάδα (Δευτέρα-Τε-
τάρτη-Παρασκευή) γιατί με αυτό 

τώρα που έγινε άσφαλτος εξυ-
πηρετούνται και οι κάτοικοι του 
Κλειτσού. Η γραμμή αυτή έχει 
κίνηση.

 Εμείς τονίζουμε από εδώ για 
ακόμα μια φορά αυτό που συ-
νεχώς φωνάζουμε: Να χρησιμο-
ποιούμε όλοι το λεωφορείο του 
ΚΤΕΛ στις μετακινήσεις μας για 
Καρδίτσα…!!!    Εάν έχει επιβάτες 
και κόβει εισιτήρια θα συνεχίσει 
να έρχεται… αλλιώς…

Γεφύρι «Ρογκάκια» Νεράϊδας – Καροπλεσίου

Επιτέλους να βρεθεί ένας τρόπος να στηθεί αυτή η γέφυ-
ρα πάνω στα έτοιμα εδώ και χρόνια τσιμεντένια βάθρα. 
Είναι το μοναδικό πλέον γεφύρι μεταξύ Καροπλεσίου και 

Νεράϊδας και όλος ο κόσμος ζητάει πρόσβαση. Το χειμώνα δεν 
μπορεί άνθρωπος να περάσει το Μέγδοβα πουθενά…!!! Πού 
ζούμε…??? Αυτό δεν γινόταν ποτέ στην ιστορία των χωριών 
μας…!!! Έγινε και σχετικό ερώτημα προς το Τοπικό Συμβούλιο 
(10.10.16 και 5.2.17 αλλά ακόμα απάντηση δεν ήρθε) ως εξής: 
3) Γέφυρα Ρογκάκια δρόμου Νεράϊδας - Καροπλεσίου: Ποιές 
συγκεκριμένες ενέργειες και πότε έγιναν, και αν υπάρχει η σχε-
τική συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Καροπλεσίου, για το 
θέμα αυτό. Επιτακτική ανάγκη για να τελειοποιηθεί το χρησι-
μότατο αυτό γεφύρι που συνδέει τα χωριά μας (Νεράϊδας και 
Καροπλεσίου). Εάν η υπάρχουσα μεταλλική γέφυρα είναι αδύ-
νατο να τοποθετηθεί λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών, υπάρχει 
η δυνατότητα πάνω στα έτοιμα τσιμεντένια βάθρα να στηθεί 
κάποια άλλη; (μεταλλική ή τσιμεντένια); Θέλουμε την έγγραφη 

απάντησή σας σε αυτό το ζήτημα για να απευθυνθούμε στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μαζί με τους Συλλόγους του Καρο-
πλεσίου. Εκτός και αν αποφασίσετε να το κάνετε εσείς αυτό σε 
συνεργασία με τους Συλλόγους ή με τους ομολόγους σας.

Να συντηρηθεί ο δρόμος  
προς Μοναστήρι Σπινάσας

    Όλοι απαιτούν να συντηρηθεί ο δρόμος για το Μοναστήρι μας. 
Να ξεβουλώσουν τα 4 βουλωμένα τεχνικά στα Προσήλια, να 
πέσει χαλίκι στα νεροφαγώματα και να καθαριστούν τα αυλά-
κια του. Πότε θα γίνουν αυτά…??? Η υπομονή όλων μας έχει 

εξαντληθεί…!!! Έγινε και σχετικό ερώτημα προς το Τοπικό Συμ-
βούλιο (10.10.16 και 5.2.17, αλλά ακόμα απάντηση δεν ήρθε) 
ως εξής: 1) Δρόμος για Μοναστήρι: Σε ποιές συγκεκριμένες 
ενέργειες προέβητε και πότε για να ξαναγίνει βατός για Ι. Χ. 
αυτός ο δρόμος από βρύση «Κωσταντέϊκες» μέχρι Μοναστήρι 
Νεράϊδας; Πότε θα ξεβουλώσουν τα 4 βουλωμένα τεχνικά στα 
Προσήλια; Πότε θα πέσει χαλίκι στα νεροφαγώματα; Πότε θα δι-
αμορφωθεί αυλάκι να οδηγεί τα όμβρια μέσα στα τεχνικά; Πότε 
θα επισκευαστεί η γέφυρα Μπέλεϋ;

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ  
του δρομολογίου της Παρασκευής 

Το χρησιμότατο για πεζούς γεφύρι μας Σωτήρος όπως ήταν μέχρι την 1.2.2015…

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

Ιδού στο χάρτη τα σημεία του δρόμου αυτού που απαιτείται επείγουσα παρέμβαση

Η γραμμή αυτή έχει πολύ κίνηση και το δρομολόγιο πρέπει να επανέλθει.

 Σκάλα υδραγωγείου Νεράϊδας 

Στο υδραγωγείο του χωριού μας υπήρχε μια σιδερένια 
σκάλα από τα χρόνια που έγινε, για να κατεβαίνει άν-
θρωπος και να το καθαρίζει. Αυτή όπως ήταν φυσικό 

σκούριασε και ήθελε αντικατάσταση από άλλη που να μην 
σκουριάζει. Έτσι ο Σύλλογος Αποδήμων έδωσε (25.5.16) το 
ποσό των 150 ευρώ στον Πρόεδρο της Κοινότητάς μας για την 
αγορά μιάς καινούργιας σκάλας αλουμινίου να μην σκουριάζει 
η οποία θα αντικαταστήσει την παλιά. Μπήκε αυτή;
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 Αλλαγή βανών στο δίκτυο ύδρευσης

   Όπως  ενημερωθήκαμε από 
τον αγαπητό μας Βάϊο Ελευ-
θερίου, συνεργείο της ΔΕΥΑΚ 
στις 26.5.17 έκανε εργασίες 
βελτίωσης του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Νεράϊ-
δας,  με την τοποθέτηση βα-

νών ελαστικής εμφράξεως 
τελευταίου τύπου, στα φρεά-
τια καθαρισμού του δικτύου 
μας, εντός του χωριού. Επί-
σης μας είπε πως καταβάλ-
λεται προσπάθεια από όλους 
τους αρμοδίους για την επί-

λυση παρόμοιων προβλημά-
των. 

  Τον ευχαριστούμε θερμά 
για την ενημέρωση, για το 
ενδιαφέρον του, και για όσες 
παρεμβάσεις έκανε και κάνει 
για το χωριό μας.

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας

Ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι το πρώτο στά-
διο των εργασιών για την ανακαίνιση του Κοιμητηρια-
κού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. Όλα γίνονται 

με την οικονομική βοήθεια των απανταχού της γής χωριανών 
μας, που πρέπει να συνεχιστεί για να γίνουν και τα υπόλοιπα. Το 
τέμπλο, το ταβάνι και το δάπεδο. Το φθινόπωρο χωριανός μας 
τεχνίτης πήρε τα μέτρα για την κατασκευή του τέμπλου, για το 
ταβάνι και το δάπεδο. Το καλοκαίρι (αυτές τις μέρες) αυτά θα 
πραγματοποιηθούν. Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το νε-
κροταφείο μεταφέρθηκε εδώ (όπου το μέρος ήταν βακούφικο 
συνέχεια απ’ τους μεσαιωνικούς χρόνους) το 1908 και το 1910 
χτίστηκε το εκκλησάκι αυτό πάνω στα ερείπια παλιάς εκκλησί-
ας. Μέχρι το 1908 το νεκροταφείο ήταν δίπλα - πάνω από τον 
Αγ. Γεώργιο… όπου το γήπεδο μπάσκετ σήμερα…

Το Ιατρείο Νεράϊδας ερειπώνεται

Γράψαμε και ξαναγράφουμε πως το Ιατρείο Νεράϊδας 
είναι σε αθλία κατάσταση… και αν συνεχιστεί αυτή η 

κατάσταση σύντομα θα γκρεμιστεί… η στέγη βάζει παντού 
νερά αφού συνέχεια φεύγουν κεραμίδια… τα παντζούρια 
διαλύθηκαν χωρίς συντήρηση χρόνια τώρα… οι σοβάδες 
των εξωτερικών τοίχων άβαφοι και ασυντήρητοι χρόνια 
τώρα άρχισαν να διαλύονται… σε λίγο θα φανούν τα τού-
βλα… κανένας δεν έχει ευθύνες για αυτά…??? Κανένας 
δεν θα ενεργήσει να συντηρηθεί τάχιστα το κτήριο…??? 
Και το ερώτημα έρχεται αυθόρμητα… Γιατί βάζουμε υπο-
ψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές…???

  Γεφύρι «Τσιροπλάκι»

  Όλα είναι έτοιμα για να επισκευάσουμε σε λίγες μέρες το θρυ-
λικό αυτό γεφύρι μας καθώς ως γνωστόν πέρυσι αυτό δεν 
έγινε εφικτό. Αρχές Αυγούστου, λοιπόν, που θα μαζευτούμε 
όλοι στο χωριό, κάποια μέρα, θα φωνάξουμε απ’ το μεγάφωνο 
να πάμε κάτω όσοι μπορούμε να το φτιάξουμε. Τα ξύλα είναι 
ήδη εκεί και θέλουν μόνο τοποθέτηση. Δηλαδή θα βγάλουμε 
τα παλιά σανίδια του δαπέδου, θα περάσουμε με αντισκορια-
κό χρώμα τα χοντρά σίδερα και τέλος θα καρφώσουμε πάνω 
τα καινούργια ξύλα. Το γεφύρι «Τσιροπλάκι» θα γίνει αθάνατο 
για 100 τουλάχιστον χρόνια. Ετοιμαστείτε τον Αύγουστο για τα 
προαναφερόμενα… 

Ανακοίνωση για 
Κοιμητήριο  

Νεράϊδας
Στο Κοιμητήριο του 

χωριού μας υπάρχει πρό-
βλημα που με την καλή 
διάθεση όλων μας πρέ-
πει να επιλυθεί. Επειδή ο 
χώρος όπου είναι εύκο-
λο να σκαφτεί έχει λιγο-
στέψει πρέπει να γίνουν 
εκταφές όσων έχουν πε-
ράσει τα πέντε χρόνια. 
Παρακαλούνται πολύ οι 
οικείοι να κάνουν εκτα-
φή των τεθνεώτων τους 
και να τοποθετήσουν τα 
οστά τους στο Οστεοφυ-
λάκιο το οποίο έγινε για 
αυτό το σκοπό.

Φορείς Νεράϊδας

  Λάμπες σπασμέ-
νες των δρόμων 
του χωριού μας

Οι φορείς του χωριού 
μας κάνουν έκκληση, 

να σταματήσουν να σπάνε 
τις λάμπες στα διακοσμη-
τικά φώτα, αυτοί που το 
κάνουν. Όποιος εντοπιστεί 
να σπάει τις λάμπες θα 
τις πληρώσουν οι γονείς 
του ώστε να ξαναμπούν. 
Ο κόσμος θέλει να βλέπει 
να πηγαίνει τη νύχτα στο 
σπίτι του! 

  Δασικοί χάρτες… κτηματολόγιο… κ.λ.π. 

 Εάν επιχειρηθεί να γίνουν αυτά πράξη στον τόπο μας… 
μπορεί κανένας να μας πεί… πού ακριβώς  θα μπούν τα σύ-
νορα με τα γύρω τσιφλίκια…??? Με το Κούτσουρο π.χ. με την 
Μπέσια… κ.λ.π….??? ποια θα είναι η έκταση της κοινότητάς 
μας και ποια των τσιφλικιών που έχουν καταπατήσει τεράστιες 
εκτάσεις μας…??? Από ποια μεριά θα είναι οι καταπατημένες 
εκτάσεις μας…??? Ποιός μπορεί να μας το πεί αυτό…???

   Χωριού μας προβλήματα  
& δημοτικά ψηφοδέλτια

Τα προβλήματα του χωριού μας, του οικισμού Νεράϊδας, της 
Τ. Κ. Νεράϊδας, είναι τα περισσότερα από κάθε άλλο χωριό 
του καλικρατικού Δήμου Καρδίτσας. Αυτό είναι γνωστό σε 

όλους. Ύδρευση, δρόμοι, γεφύρια, ιατρείο, ανεπιτήρητα και χίλια 
δυό ακόμα. Ευθύνες γι’ αυτό έχουμε βέβαια όλοι μας αλλά τις πε-
ρισσότερες ευθύνες γι’ αυτά έχουν άπαντες οι συγχωριανοί μας 
που ασχολούνται με τα κοινά και μπαίνουν στα ψηφοδέλτια χωρίς 
συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που επωμίζονται. Όταν μπαίνω 
σε δημοτικό ψηφοδέλτιο (βγώ δεν βγώ) οι ευθύνες μου δεν τελειώ-
νουν το βράδυ της Κυριακής που βγαίνουν τα αποτελέσματα αλλά 
τελειώνουν μετά από 5 χρόνια που θα ξαναγίνουν εκλογές. Όλος 
αυτός ο κόσμος πρέπει να είναι πρωτοπορία των ενεργειών και των 
πιέσεων για τη λύση των προβλημάτων. Κάθε μέρα. Αλλιώς να μην 
μπαίνει υποψήφιος. Όποιοι λοιπόν σκέπτονται να μπούν στα ψηφο-
δέλτια των επόμενων δημοτικών εκλογών να δραστηριοποιηθούν 
από τώρα στη λύση των προβλημάτων. Να αποδείξουν από τώρα 
το πόσο δραστήριοι είναι…!!!

     Αφήστε ήσυχο 
το δάσος του  

Μοναστηριού μας
Να σταματήσουν κά-

ποιοι να κάνουν ότι κά-
νουν στο δάσος του Μο-
ναστηριού. Ξέρουν αυ-
τοί τι εννοούμε. Εάν δεν 
σταματήσουν στο επό-
μενο φύλλο θα γίνουμε 
πιο συγκεκριμένοι ανα-
φέροντας πρόσωπα και 
πράξεις με ημερομηνίες. 
Αφήστε ήσυχη την άγρια 
ζωή στο δάσος του Μο-
ναστηριού μας… 

Ζημιές στα χωράφια μας  
από αγριογούρουνα

  Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός των αγριογούρουνων αυ-
ξήθηκε πάρα πολύ στην περιοχή μας όπως και παντού. Κάθε 
χρόνο είναι και περισσότερα κάνοντας μεγάλες ζημιές στα 
χωράφια μας. Κοπάδια ολόκληρα μπαίνουν σε καλλιεργήσιμο 
χωράφι και δεν αφήνουν τίποτα. Ακόμα και φραγμένο να είναι 
χαλάνε τον φράχτη και μπαίνουν μέσα. Ζημιές αναφέρθηκαν 
στις Λογγές, στην Ψηληβρύση, στη Λεκανίτσα και παντού όχι 
μόνο γύρω στη Νεράϊδα αλλά και στα Σαραντάπορα και στο 
Μεγαλάκκο και παντού. Κάτι πρέπει να γίνει καθώς η κατάστα-
ση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο. Ο κόσμος ζητάει να είναι 
ελεύθερο το κυνήγι τους όλο το χρόνο μήπως και ελαττωθούν.  

Η εφημερίδα μας σε κρίσιμο σταυροδρόμι! 

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση της εφημερίδας 
μας. Το κόστος αυξάνεται συνεχώς ενώ τα έσοδα μειώνο-

νται. Μεγάλο χτύπημα για εμάς (αλλά και για όλες τις εφημε-
ρίδες των πολιτιστικών Συλλόγων), ήταν η αλματώδης αύξηση 
επί μνημονίων των ταχυδρομικών τελών. Μεγάλο πλέον το κό-
στος ταχυδρόμησης των πολιτιστικών εντύπων. Το ζήτημα θα 
συζητηθεί εκτενώς και στην Γενική Συνέλευση της 14/8/2017 
στο χωριό αλλά εμείς να κάνουμε μια παράκληση από εδώ για 
όσους δεν θα είναι παρόντες σ’ αυτή. Αγαπητοί αναγνώστες 
συγχωριανοί, ιδιαίτερα απόδημοι Μεγαλακκιώτες και Σαραντα-
πορίσοι, επειδή τα ταχυδρομικά τέλη αυξήθηκαν πολύ, όποιος 
θέλει να συνεχίσει να λαβαίνει την εφημερίδα στο σπίτι του με 
το ταχυδρομείο, αυτό το καλοκαίρι φέτος, θα πρέπει να δώσει 
την συνδρομή του (τουλάχιστον 20 ευρώ), διαφορετικά δεν θα 
μπορούμε εκ των πραγμάτων να του στείλουμε εφημερίδα. Να 
μην εφησυχάζει κανείς πως θα την διαβάζει στο internet μέσα 
από την ιστοσελίδα μας, γιατί εάν δεν συγκεντρωθούν τα απα-
ραίτητα χρήματα για την έκδοσή της, θα αναγκαστούμε να κα-
θυστερούμε και την ανάρτησή της εκεί. Η ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα μας θα γίνεται μήνες μετά την ταχυδρόμησή της. 
Είκοσι ευρώ για τον καθένα μας είναι ελάχιστο ποσό, για την 
εφημερίδα μας όμως είναι σημαντικότατο γιατί με αυτό θα συ-
νεχιστεί η έκδοσή της.  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

   Δεν παρκάρουμε στην πλατεία! 

Επειδή ο χώρος της πλατείας του χωριού μας είναι μικρός πα-
ρακαλούμε πολύ τους συγχωριανούς μας να μην αφήνουν για 

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

Αποχέτευση  
& Βιολογικός  
Καθαρισμός  

Νεράϊδας
Μήπως επιτέλους είναι 

καιρός να γίνει μελέτη για 
την αποχέτευση των ακα-
θάρτων λυμάτων και Βιο-
λογικός Καθαρισμός αυτών 
στον οικισμό Νεράϊδας… 
το λέμε γιατί πολύ συζήτη-
ση γίνεται τελευταία για την 
ένταξη τέτοιων έργων στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας…

   Το πρόβλημα στις  «Γούρνες»…

Εάν πρόπερσι έριχναν άσφαλτο εκεί στο έτοιμο σημείο… 
όλοι λένε πως δεν θα ξαναχάλαγε ο δρόμος… το άφησαν 
με το χαλίκι… όλα τα όμβρια από το μονίμως βουλωμένο 
αυλάκι εκεί… πήγαιναν μέσα στο χαλίκι… το έπινε το έδα-

φος… άντεξε την μια χρονιά… την δεύτερη δεν άντεξε… όσο στέ-
ρεο και να ήταν το έδαφος δεν θα άντεχε… λοιπόν κύριοι… φτιάξ-
τε πρώτα καλό βαθύ το αυλάκι… και μετά ετοιμάστε το πάλι και 
ρίξτε άσφαλτο στο σημείο… δεν πρόκειται να ξαναχαλάσει…!!!

Ο Ι. Ν. με την καινούργια κεραμοσκεπή ανάμεσα στις υπεραιωνόβιες βελανιδιές.

Το γεφύρι «Τσιροπλάκι» όπως είναι ακόμα σήμερα
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Έφυγε από κοντά μας ξαφ-
νικά και ανεπάντεχα, μια 
ακόμα μόνιμη κάτοικος του 

χωριού μας, που η παρουσία της 
ήταν αισθητή παντού, καθώς κυ-
κλοφορούσε, πήγαινε πάντα στην 
εκκλησία, την βλέπαμε, μας μιλού-
σε, μας αγαπούσε όλους και την 
αγαπούσαμε, η αγαπητή χωριανή 
μας Αλεξάνδρα Κόκκινου, κάνο-
ντας το χωριό μας πολύ φτωχότερο.

Πατέρας της ο Κώστας Πλατσι-
ούρης που με τη σύζυγό του Βαγ-
γελή (κόρη του Δημητρίου Καρα-
μέτου «Λούμπα»), είχαν 4 παιδιά, 
τον Γιώργο, τον αείμνηστο Δημή-
τρη «Μήτρο», τον Φίλιππα και την 
Αλεξάνδρα. Παππούς της ο Γιώρ-
γος Πλατσιούρης (που είχε και δεύ-
τερο σπίτι στη «Λεφτοκαρυά» των 
Κοκκινέϊκων) που με τη σύζυγό του 
Ασήμω (βλάχα από τους Τετραμι-
δαίους), είχαν παιδιά, την Αρχόντω, 
την Παρασκευή «Κούλα», την Ελέ-
νη, την Όλγα (που πέθανε μικρό), 
την Χαρίκλεια, την Χριστίδα και 
τον Κώστα. 

Η Αλεξάνδρα παντρεύτηκε 
με τον Θωμά Κόκκινο το 1956 
και απέκτησαν 7 παιδιά (και ένα 
που έχασε 8), την Αγορή, την Λα-
μπρινή, την Χρυσούλα, τον Τάκη 
(Δημήτρη), τον Κώστα, τον Τάσο 
(Αναστάσιο) και τον Νίκο. Από τα 
οποία ευτύχησαν να δούν πολλά 
και καλά εγγόνια και δισέγγονα. 
Ο αείμνηστος Θωμάς έφυγε πρίν 
πολλά χρόνια το έτος 1996 και όλοι 
τον θυμόμαστε γιατί ήταν καλός 
άνθρωπος, εργατικός και τεχνίτης 
καθώς έπιαναν τα χέρια του και 
έφτιαχνε τα πάντα. Ο Θωμάς με τα 
άλλα δυο αδέλφια του Γιάννη και 
Μίτσιο (που πέθαναν και οι τρείς 
την ίδια χρονιά το 1996) είχαν και 
νερόμυλο στην ωραία περιοχή του 

χωριού μας «Χαλικόβρυση» με τα 
πολλά νερά, που τον δούλευαν με 
την αράδα.

Να πούμε εδώ πως η Αλεξάν-
δρα με το Θωμά όταν παντρεύτη-
καν κατοικούσαν στο σπίτι στη Χα-
λικόβρυση, όπου εκεί γεννήθηκαν 
και τα περισσότερα παιδιά τους. 
Εδώ μέσα στο χωριό, στη σημε-
ρινή θέση, ήρθαν τη δεκαετία του 
1970, όπου έχτι-
σαν με τα δάνεια 
το υπάρχων σπί-
τι, στο οικόπεδο 
αυτό που αγόρα-
σαν από τον Γε-
ώργιο Δήμο «Γού-
μενο», που είχε 
σύζυγο την θεία 
της (αδελφή του 
πατέρα της). 

Κ ο υ ρ ά σ τ η -
κε πολύ στη ζωή της η αγαπητή 
μας Αλεξάνδρα. Από μικρό κο-
ρίτσι, αφού τα άλλα αδέλφια της 
ήταν αγόρια, αυτή έκανε όλες τις 
δουλειές του σπιτιού. Πήγαιναν 
οι άντρες στα πράματα αυτή τους 
κουβάλαγε ότι ήθελαν, φαγητά γι’ 
αυτούς, και χορτάρια, κλαρί, κα-
λαμπόκι, κριθάρι για τα ζώα. Ταυ-
τόχρονα (όπως και όλες οι χωρια-
νές μας) πήγαινε στο όργωμα, στο 
σκάλο, στο αλώνισμα, στα κήπια 
και χίλιες δυό δουλειές. Καθώς πα-
ντρεύτηκε γέννησε και μεγάλωσε 
τόσα παιδιά, κάνοντας ταυτόχρονα 
παρόμοιες δουλειές. Σαν να μην 
έφταναν αυτά την δεκαετία του 
1980, ο μικρός γιός της ο Νίκος, 
ενεπλάκη σε φοβερό τροχαίο ατύ-
χημα με μηχανάκι στην Αθήνα, που 
του άφησε κακές επιπτώσεις στην 
υγεία του, και έκτοτε ζούσε μαζί 
της στο χωριό. 

Τα τελευταία χρόνια ζούσε κά-

πως πιο ξεκούραστα αλλά η μοίρα 
άλλα έγραφε. Την Πέμπτη 6.4.17 
(πρίν των Βαΐων) το πρωί, πως 
έκανε, και έπεσε στην αυλή του 
σπιτιού της και έσπασε το πόδι της. 
Αμέσως ήρθε ασθενοφόρο από την 
Καρδίτσα και την πήρε όπου στο 
νοσοκομείο της έφτιαξαν το πόδι 
αλλά σε τέτοια ηλικία, 83 ετών, 
έπρεπε υποχρεωτικά να συνεχιστεί 

η νοσηλεία της σε κέντρο 
αποκατάστασης. Ενώ λοι-
πόν ήταν εκεί και κάθε μέρα 
η υγεία της βελτιώνονταν, 
και περιμέναμε όλοι να βγεί 
και να ξανάρθε στο χωριό, 
ξαφνικά και ανεπάντεχα την 
Τρίτη 25.4.17 έφυγε από τη 
ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη 
όλους μας, ιδίως τους ενα-
πομείναντες μόνιμους κα-
τοίκους του χωριού μας. 

Τι να πρωτοπούμε για την αγα-
πητή μας Αλεξάνδρα… καλός άν-
θρωπος, εργατική, νοικοκυρά, κοι-
νωνική, φιλότιμη, φιλόξενη, αλλά 
πάνω απ’ όλα ηρωίδα μάνα που 
γέννησε και μεγάλωσε τόσα παιδιά. 
Τα τελευταία χρόνια, μόλις χτύπα-
γε η καμπάνα αμέσως έφτανε στην 
εκκλησία μας και γυρίζοντας για το 
σπίτι της μιλούσε στο δρόμο με τις 
άλλες χωριανές μας δίνοντας ζωή 
στο χωριό μας. 

Για όλα τα προαναφερόμενα θα 
σε θυμόμαστε πάντα, αγαπητή μας 
Αλεξάνδρα, δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ. 

Ελαφρύ ας είναι το χώμα του 
αγαπημένου σου χωριού μας, της 
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, μεγά-
λωσες, έζησες, εργάστηκες σκληρά 
και τώρα αναπαύεσαι εν ειρήνη. 

Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Eφυγε από κοντά μας ο 
Αποστόλης Γεροκώ-
στας, σύζυγος της Βιργι-

νίας, (γιός των αείμνηστων Πα-
ρασκευής και Δημητρίου Γερο-
κώστα), πατέρας της Νικολέτας, 
της Φωτεινής, του Δημήτρη και 
του Κώστα, και αδελφός της Ει-
ρήνης, του Κώστα και του Πα-
πά-Βαγγέλη, την Τετάρτη 7 Ιου-
νίου 2017, σε ηλικία 93 ετών, 
στην Αθήνα όπου κατοικούσε 
τους τελευταίους 6 μήνες και η 
κηδεία έγινε στα Σαραντάπορα 
της Τ. Κ. Νεράϊδας την επομένη, 
την Πέμπτη το μεσημέρι. 

Ο Απόστολος γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στα Σαραντάπορα 
και από την παιδική του ηλικία 
ασχολούνταν με τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία. 

Αργότερα παντρεύτηκε τη 
Βιργινία Μητσάκη με την οποία 
απέκτησε 4 παιδιά, 8 εγγόνια 
και 3 δισέγγονα. Ενώ τα τελευ-
ταία 12 χρόνια, τους χειμερι-

νούς μήνες τους πέρναγε στο 
γιο του τον Κώστα στην Αθήνα. 

Επίσης πολέμησε σε Γράμ-
μο - Βίτσι κατά τον εμφύλιο πό-
λεμο του 1946 - 1949. 

Ήταν ένας φιλήσυχος, εργα-
τικός, καλός σύζυγος, πατέρας 
και παππούς. 

Ελαφρύ να είναι το χώμα 
που σε σκεπάζει και μακάρι να 
πάρουμε όλοι τα χρόνια σου. 
Παππού θα μας λείψεις. 

Η εγγονή σου 
Αλεξάνδρα Γεροκώστα

Eφυγε από κοντά μας στις 
5 Μαΐου 2017, ο αγαπη-
τός χωριανός μας (εκ Σα-

ρανταπόρου) Βασίλης Θάνος, 
σε ηλικία 94 ετών. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε στις 6 Μαΐου 
στις Αχαρνές Αττικής παρουσία 
συγγενών και φίλων.

Ο Βασίλης ήταν γιος του 
Νίκου Θάνου και της Ευγενίας 
(το γένος Παπαδάκη). Η μητέρα 
του πέθανε όταν ο Βασίλης ήταν 
μόλις ενός έτους. Μεγάλωσε 
στο χωριό με πολλές δυσκολίες. 
Παντρεύτηκε τη Βασιλική Ν. 
Νάπα και απέκτησε δύο παιδιά: 
την Ευγενία και τον Νίκο. Ευτύ-
χησε να χαρεί 4 εγγόνια και ένα 
δισέγγονο.

Μέχρι το 1963, ο Βασίλης 
ζούσε στο Σαραντάπορο και βι-
οποριζόταν κάνοντας αγροτικές 
αλλά και οικοδομικές εργασίες. 
Το 1963 έφυγε από το Σαραντά-
πορο και εγκαταστάθηκε μόνιμα 
στην Αθήνα, στην περιοχή των 
Αχαρνών.

Ο Βασίλης ήταν πολύ αγα-
πητός και είχε το χάρισμα να 

θυμάται τις ιστορίες του χω-
ριού μας και ήταν απολαυστικός 
όταν τις διηγούταν. Κείμενα με 
ιστορικές διηγήσεις του έχουν 
δημοσιευτεί και στην εφημερίδα 

μας, όπως π. χ. στο φ. 77 / Δεκ. 
2001 «Το ιστορικό των Θαναί-
ων», στο φ. 78 / Απρ. 2002 «Οι 
Σπινασιώτες στην Αμερική» και 
άλλα. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Αττικής που τον σκεπάζει.

Αιωνία η μνήμη.

Οι χωριανοί σου.

Eφυγε από κοντά μας στις 
αρχές Ιουνίου, ο αγαπη-
τός χωριανός μας Γιώρ-

γος Δ. Κατσούλης, δυστυχώς 
πολύ νωρίς καθώς ήταν μόνο 73 
ετών.

Πατέρας του ο Δημήτριος 
Κατσούλης «Λεωνιδομήτσιος» 
και μητέρα του η Κωσταντία 
Καραμέτου (κόρη του Κουμπρο-
μήτρου). Παππούς του ο Κώστας 
και προπάππος του ο Λεωνίδας 

γιός του 
θρυλικού 
Γιωργά -
κη Κα-
τ σ ο ύ λ η 
που ήταν 
π α λ ι κ ά -
ρι του 
Κ α ρ α ϊ -
σκάκη. Ο 
κ λ ά δ ο ς 

αυτός του δέντρου Κατσούλης 
πήρε την ονομασία «Λεωνιδαί-
οι» από τον γενάρχη τους Λεωνί-
δα Κατσούλη για να ξεχωρίζουν 
από τους άλλους κλάδους «Να-
σιαραίους», «Κατσουλονικαί-
ους», «Σεραφειμαίους» κ.ά.

Αδέλφια του ο αείμνηστος 
Νίκος «Νικολάκης» (που έφυγε 
το 2014) και ο αείμνηστος Κώ-
στας που ήταν αστυνομικός και 
έφυγε κι αυτός δυστυχώς πολύ 
νέος. 

Ο Γιώργος καθώς γύρισε από 
στρατιώτης έζησε στην Αθήνα. 
Ασχολούνταν με οικοδομικές ερ-
γασίες χωρίς όμως να παντρευ-
τεί και να κάνει οικογένεια. Για 
πολλά χρόνια είχε καφενείο στα 

Εξάρχεια όπου συναντιόμασταν 
πολλοί χωριανοί. 

Καθώς άρχισε η οικονομι-
κή κρίση, έφυγε από την Αθήνα 
και ζούσε στην Καρδίτσα. Τον 
περισσότερο καιρό ήταν στο βι-
οτεχνικό εργαστήριο που έχουν 
(έξω από τη Σέκλιζα) τα παιδιά 
της Μερόπης, ο Δημήτρης με τον 
Βαγγέλη. 

Τα τελευταία δυο χρόνια, 
είχε δυστυχώς προβλήματα υγεί-
ας και μπαινόβγαινε στο Νοσο-
κομείο. Ταυτοχρόνως διέμενε 
στο γηροκομείο της Μητροπό-

λεώς μας Θεσσαλιώτιδος & Φα-
ναριοφερσάλων, στην πόλη της 
Καρδίτσας, όπου και άφησε την 
τελευταία του πνοή.

Καλός άνθρωπος, φιλότιμος, 
κοινωνικός, άνθρωπος της πα-
ρέας, θα τον θυμόμαστε πάντα. 
Του άρεσε το χωριό και δεν το 
ξέχασε ποτέ καθώς το επισκέ-
πτονταν με κάθε ευκαιρία.

Ελαφρύ να είναι το χώμα του 
χωριού μας, της Νεράϊδας, όπου 
αναπαύεσαι αγαπητέ Γιώργο.

Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου. 

Eφυγαν από κοντά μας 
την άνοιξη δύο αδέλφια 
η Βασιλική (σε ηλικία 

90 ετών) και ο Δημήτρης (σε 
ηλικία 77 ετών), παιδιά των αεί-
μνηστων Αγορής και Στεφάνου 
Κόκκινου.

Πατέρας τους 
(όπως προείπαμε) ο 
αείμνηστος Στέφανος 
Κόκκινος και μητέ-
ρα τους η αείμνηστη 
Αγορή Δήμου, που 
ήταν αδελφή του θρυ-
λικού «Γούμενου» 
Γιώργου Δήμου και 
της Ουρανίας (συζύ-
γου του Αθανασίου 
Μπαλτή). Παππούς 
τους ήταν ο ένας εκ 
των δύο αδελφών που έχτισαν 
σπίτια και κατοίκησαν δίπλα στο 
Κοκκινόρεμα, στην ομώνυμη 
περιοχή «Κοκκινέϊκα» του χω-

ριού μας, που σήμερα είναι πλέ-
ον ακατοίκητη. Ο παππούς τους 
λοιπόν αυτός (που δεν ξέρουμε 
το όνομά του και όποιος το ξέ-
ρει ας το γράψει στην εφημερίδα 
μας να διασωθεί) είχε 3 αγόρια, 

τον Δημήτριο 
(που παντρεύ-
τηκε την Αρχό-
ντω και έχτισε 
νέο σπίτι), τον 
Γιώργο (που 
πήγε στην 
Αμερική και 
ήταν πατέρας 
της Αντιγόνης) 
και τον Στέφα-
νο που έμεινε 
στο πατρικό 
σπίτι και με τη 

σύζυγό του Αγορή απέκτησαν 4 
παιδιά, την Χριστίνα, την Βασι-
λική, τον Δημήτρη και τον Γιώρ-
γο. Και τα 4 παιδιά έφυγαν νωρίς 

από τα «Κοκκινέϊκα» και έζησαν 
όλα στην Αθήνα.

Η Βασιλική παντρεύτηκε τον 
αγαπητό μας Τρύφωνα Εγγλέζο 
από την Καστανιά και απέκτη-
σαν τρία αγόρια, τον Αναστάσιο, 
τον Δημήτρη και 
τον Γιώργο, απ’ τα 
οποία ευτύχησαν 
να δούν πολλά και 
καλά εγγόνια.
Ο Δημήτρης με 
την σύζυγό του 
Μαγδαληνή απέ-
κτησαν δύο κόρες, 
την Βασιλική και 
την Αναστασία 
απ’ τις οποίες ευ-
τύχησαν να δούν 
πολλά και καλά 
εγγόνια.
Όπως προείπαμε ζούσαν στην 
Αθήνα, η Βασιλική στην Σαλα-
μίνα και ο Δημήτρης στα Πετρά-

λωνα.
Καλοί άνθρωποι, καλοί οικογε-
νειάρχες, όμως σπάνια ερχόταν 
στο χωριό αν και είχαν φτιάξει 
καινούργιο σπίτι σε οικόπεδο 
του μακαρίτη Χριστόδουλου 

κουσάνα στο 
στρέμα, και έτσι 
δυστυχώς οι νέοι 
δεν τους γνώρι-
σαν.
Αιωνία η μήνη 
τους.
Οι χωριανοί σας. 

Σημείωση: Ενώ 
είμαστε στο τυπο-
γραφείο μάθαμε 
πως τον παππού 
(Κόκκινο… πατέ-

ρα του Στεφάνου κ. ά.) που δεν ξέ-
ραμε το όνομά του στο κείμενο… 
τον έλεγαν Δημήτριο… μας το 
είπαν από την οικογένεια και τους 
ευχαριστούμε. 

Αποστόλης Γεροκώστας

Βασίλειος Ν. Θάνος 

Γιώργος Δ. Κατσούλης

Δημήτριος Στεφ. Κόκκινος & Βασιλική Κόκκινου – Εγγλέζου

Αλεξάνδρα Θ. Κόκκινου
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Eφυγε ξαφνικά από τρο-
χαίο δυστύχημα, ο καρ-
διτσιώτης επιχειρηματί-

ας στην Αθήνα, γνωστός όλων 
μας και φίλος του χωριού μας, ο 
Θωμάς Καλογρίτσας.
   Καταγόταν από το Ριζοβούνι 
Καρδίτσας και η σύζυγός του 
Ντίνα από την Φανερωμένη 
Τρικάλων, και μαζί με τον αδελ-
φό του ασχολούνται χρόνια με 
ελαστικά και ζάντες στην Αθή-
να (Λ. Μεσογείων στον Σταυρό 
Αγ. Παρασκευής) καθώς και με 
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. 
   Την Παρασκευή 16.6.17 και 
ενώ ήταν στην επιχείρησή του, 
«πετάχτηκε» με το μηχανάκι 
σε μια απόσταση 500 μέτρων, 
να ελέγξει κάτι στο κινητό του 
και ακόμα δεν μπορούν να το 
πιστέψουν συγγενείς και φίλοι 
του ότι στο ατύχημα που συνέ-
βη έχασε τη ζωή του.
   Δραστήριος και καλός πατρι-
ώτης ο Θωμάς επισκεπτόταν 
συχνά τη γενέτειρά του, και 
αρκετές φορές ήταν χορηγός σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις στην 
Καρδίτσα.

    Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την 
εικόνα να μοιράζει ηλιοπροστα-
σίες και άλλα αξεσουάρ αυτοκι-
νήτου στο χορό του Εξωραϊστι-
κού & Μορφωτικού Συλλόγου 
μας στην πλατεία Νεράϊδας, 
όπως και σε χορούς του Συλ-
λόγου μας Αποδήμων έρχονταν 
πολλές φορές.
   Η κηδεία του έγινε  την Τρίτη 
20.6.17, στον Ιερό Ναό Υψώσε-
ως Τιμίου Σταυρού (Λεωφόρος 
Λαυρίου 2) στο Σταυρό, στις 
5 το απόγευμα, παρουσία πλή-
θους κόσμου και χωριανών μας.
  Αιωνία η μνήμη του

   Νεραϊδιώτες

Στην μνήμη του αγαπητού 
χωριανού μας Βασίλη Ν. Θάνου 
αναδημοσιεύουμε κείμενό του 
που δημοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα μας το 2002… (φ. 78 / Απρ. 
2002).

Πρίν το έτος 1900 πήγαν 
στην Αμερική 1ος ο Νι-
κόλαος Κατσούλης, είχε 

κάνει ένα σπίτι με 3 πατώματα, 
στη θέση Ιτιά της Σπινάσας και 
το είχε χρεωμένο. Έφυγε, μέσω 
Παρίσι (40 ημέρες) και έφτασε 
στην Αμερική, όπως μου έλεγε 
η γιαγιά μου η Παπαδάκαινα. 
Μετά το 1900 – 1920 πήγαν 
πολλοί στην Αμερική, όπως: Χα-
λατσαίοι (Περικλής, Γιαννακός, 
Ηλίας και Νίκος), Κατσιουλαίοι 
(Θύμιος, Κώστας), Καραμέτος 
Γεώργιος (Λούμπας) και ο πα-
τέρας του έστειλε τα ναύλα για 
να ξανά έρθει. Ο Παπακώστας 
ο Σπανός, ο Κώστας ο Καραβά-
νας, ο Νίκος Θάνος (Αγγέλης) 
που δεν γύρισε, ο Μπαλαΐνης 

(ή Θάνος) που δεν γύρισε, ο 
Απόστολος Μακρής, ο Κουτής 
ο Νάσιος και πολλοί άλλοι που 
δεν γνωρίζω.

Από Σαραντάπορο πήγαν ο 
Κώστας Νάπας, ο Νίκος Καρα-
μέτος, ο Γιώργος Αυγέρης (ή 
Σέμος), ο Γιώργος Τσιτσιμπής, 
ο Γιώργος Λάμπρου (ή Πλατής), 
ο Λεωνίδας Κοντογιάννης (ή Νί-
δας), ο Νίκος Θάνος, ο Κώστας 
Θάνος και ο Περικλής Θάνος. Ο 
Περικλής που τον σκότωσαν στα 
τρένα. Ο Κώστας πήγε στην Αλά-
σκα και ήταν κλειδούχος στις 
αποθήκες χρυσού. Ο Χρήστος 
Γάκης που δεν γύρισε, παντρεύ-
τηκε Γερμανίδα και απέκτησε 
2 παιδιά τα οποία ήρθαν στον 
Πειραιά ναύαρχοι το 1945. Ο 
Σωτήρης Γεροκώστας δε γύρισε, 
ο Μήτρος Θάνος (ο Κοστοβός) 
δεν γύρισε. Τότε ομ πατέρας μου 
όταν έφυγε με 200 δρχ. πήγε στο 
Μαστρογιάννη, πήρε κάποια σύ-
σταση από κάποιον Γιαννωτάκη 
γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε ταυ-
τότητες, ούτε διαβατήρια, ούτε 
πιστοποιητικά προέδρων. Μόνο 

με σύσταση πήγαιναν στις άκρες 
του κόσμου. Ο πατέρας μου από 
την Καρδίτσα πήγε με τρένο στο 
Βόλο, από εκεί με καράβι στον 
Πειραιά και μετά άλλο καράβι 
για την Αμερική (29 ημέρες). 
Λίγο σταμάτησαν στο Γιβραλ-
τάρ και μετά στη Νέα Υόρκη. 
Ξεκίνησε το 1911 και γύρισε 
το 1921, δέκα χρόνια δουλειάς. 
Έφερε 35.000 δρχ. που τα είχε 
βάλει στην Τράπεζα Τρικάλων. 
Πήγε και εξαργύρωσε με 5 δρχ. 
το δολάριο και μετά από ένα 
χρόνο έφτασε 13 δρχ. το δολά-
ριο. Ζήσαμε φτώχεια, όχι μόνο 
εμείς, αλλά και όσοι ήρθαν από 
την Αμερική, εκτός από τον Πε-
ρικλή Χαλάτση που είχε μαγαζί 
στη Σπινάσα και τον Λούη Χα-
λάτση που έμεινε πολλά χρόνια 
στην Αμερική. Τελευταίος στην 
Αμερική πήγε ο Βουρλιάς ο Σω-
τήρης του Νικολάου. 

Αυτά θυμάμαι από τους 
«Αμερικανούς» από Σπινάσα – 
Σαραντάπορο.

Βασίλειος Νικ. Θάνος
Μενίδι 2002

Θωμάς Καλογρίτσας 
Στην μνήμη του αγαπητού 

χωριανού μας Βασίλη Ν. Θάνου 
αναδημοσιεύουμε κείμενό του 
που δημοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα μας το 2001… (φ. 77 / Απρ. 
2001).

Hταν ένας παπάς από το 
χωριό Μοσκλούρι (σ.σ. 
Μοσχολούρι) των Σο-

φάδων Θεσσαλίας. Μια μέρα 
έβαλε την παπαδιά καβάλα στο 
γάϊδαρο να πάει στον πεθερό του 
σε άλλο χωριό. Στο δρόμο που 
πήγαινε συνάντησε ένα ποτάμι 
και ο γάϊδαρος σταμάτησε στη 
μέση του ποταμού. Ο παπάς έρι-
ξε μια πέτρα για να προχωρήσει 
ο γάϊδαρος αλλά η πέτρα πήγε 
αλλού και έτσι σκότωσε την 
παπαδιά κατά λάθος. Τότε ο πα-
πάς πήγε στο Δεσπότη ο οποίος 
τον καθαίρεσε. Ο πρώην πλέον 
παπάς ανέβηκε στα βουνά των 
Αγράφων και παντρεύτηκε άλλη 
γυναίκα με την οποία απέκτησε 
ένα γιό που τον ονόμασε Θανά-
ση (σ.σ. χαϊδευτικά το Θανάσης 
= «Θάνος»). Αυτός ο Θανάσης 
λοιπόν άφησε το όνομα στους 
Θαναίους.

Τα παιδιά του Θανάση ήταν 
τρία: ο ένας πήγε προς την Αγιά 
Λαρίσης, ο άλλος προς το Με-
σολόγγι και ο τρίτος έμεινε στη 
Σπινάσα (Νεράϊδα) Αγράφων. 

Από τον τρίτο κατάγονται 
οι Θαναίοι της περιοχής μας. 
Πολλοί άλλαξαν το όνομά τους 
αργότερα όπως οι Γακαίοι, Κο-
ντογιανναίοι, Μητσαίοι, Καρα-
βαναίοι, Παπαδαίοι κ.λ.π. 

Στους αγώνες κατά των 
Τούρκων έλαβαν μέρος πολλοί 
Θαναίοι. Ο Κώστας Θάνος που 
ήταν με τον οπλαρχηγό Μπου-
κουβάλα, ο Γεώργιος Θάνος 
που πολέμησε στο Μεσολόγγι 
και έφερε από εκεί καριοφίλι 
και στουρναρένιο κουμπούρι. Ο 
Χρήστος Θάνος (παπάς), ο Γιάν-
νης Κοντός ή Θάνος, ο Κώστας 
Γάκης, ο Θύμιος Γάκης, ο Χρή-
στος Γάκης, ο Κώστας Θάνος 
του Δημ. ή Σιούτος. 

Το πρώτο Ελληνικό κράτος 
δημιουργήθηκε το 1828 και τα 
όρια ορίστηκαν από τις περιο-
χές, Μενίδι της Άρτας – Βουτσι-
κάκι – Ίταμο – Γρεβενοδιάσελο 
– Καπροβούνι (σημείο 28) – Ζα-
χαράκι και έφταναν στη Σούρ-

πη και Μιτζέλα Μαγνησίας. Η 
Θεσσαλία αγοράστηκε αργότερα 
από τους Τούρκους και πήγαν τα 
όρια στην Ελασσόνα. 

Στον Μακεδονικό αγώνα 
1912-13 έλαβαν μέρος ο δά-
σκαλος Παπανίκος, ο Σεραφείμ 
Καραβάνας, ο Νίκος Καραβάνας 
του Γεωργίου. Ο Δημήτριος Γε-
ροκώστας του Ευαγγέλου μπήκε 
στα Γιάννενα όπως μου έλεγε.

Στον πόλεμο της Μικράς 
Ασίας σκοτώθηκαν απ’ το χω-
ριό μας 10 παλικάρια, ο Δήμος 
Γεώργιος του Κων/νου, ο Γάκης 
Χρήστος του Αθανασίου, ο Γά-
κης Ηλίας του Ανδρέα, ο Θάνος 
Κων/νος του Χρήστου, ο Λά-
μπρου Ιωάννης του Δημητρίου, 
ο Γεροκώστας Θωμάς του Ευαγ-
γέλου, ο Σπανός Δημήτριος του 
Νικολάου και οι Παπαγεωργίου 
Θωμάς και Ηλίας. 

Αυτά θυμάμαι και γράφω. 
Άλλη φορά περισσότερα…. 

Στέλνω αυτό το ιστορικό και 
5.000 δρχ. για την ενίσχυση της 
εφημερίδας.

Βασίλης Νικ. Θάνος

Το ιστορικό των Θαναίων

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 

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

Κ ΡΑ Σ Ι Α Κ Α ΡΑ Β Α 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 

Οι Σπινασιώτες στην Αμερική

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κρεοπωλείο 

Διάκου 12 Καρδίτσα  Τηλ. 
2441 0 25027

* Ο Χρήστος είναι γιός του Δημήτρη 
Καραμέτου και εγγονός των 

αείμνηστων Αντιγόνης και Χρήστου 
Καραμέτου, και πρόσφατα άνοιξε 
καλό κρεοπωλείο στην πόλη της 

Καρδίτσας.

 Υδραυλικός 
Θερμοϋδραυλικός 

(Καλοριφέρ) 
Ζήσης Μπάμπης 

του Χρήστου 
Καρδίτσα & Νεράιδα 

Τηλ.: 2441 0 41325 Κιν.: 
697 8770871 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
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. 

Τοπικές ειδήσεις από εφημερίδες  
με χρονολογική σειρά

    Παράθεση γεγονότων (που όλοι πρέπει να ξέρουμε) του τό-
που μας (από τοπικές εφημερίδες) του περασμένου τριμήνου με 
χρονολογική σειρά… ξεκινώντας από σήμερα και πηγαίνοντας 
προς τα πίσω…  θέλαμε να αναφέρουμε… (που θα έπιαναν 2 
σελίδες της εφημερίδα μας) αλλά δεν χωράνε δυστυχώς…  θα 
τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο… 

Τοπικές ειδήσεις του χωριού μας  
και της περιοχής μας 

την άνοιξη με χρονολογική σειρά
 Όσο καλός ήταν φέτος ο χειμώνας τόσο άσχημη μας βγήκε η 
άνοιξη… δυστυχώς ο καιρός δεν ευνόησε τίποτα φέτος… όταν 
έπρεπε να βρέξει (από 17.4.17 έως 18.5.17) όχι μόνο δεν έβρεχε 
αλλά φύσαγε και ζεστός αέρας που τα ξέρανε όλα… και όταν 
δεν έπρεπε να βρέξει (18.5.17 έως σήμερα 18.6.17) έβρεχε 
ασταμάτητα καταστροφικές βροχές ενίοτε και με χαλάζι… ούτε 
χορτάρι μπόρεσε άνθρωπος να κόψει φέτος… ούτε τα κηπευτι-
κά μπόρεσαν να πάρουν ανάσα… ούτε τα μελίσσια μπόρεσαν 
να δουλέψουν… ούτε τίποτα… για όλα ο καιρός ήταν στραβός 
κι ανάποδος…   
    Στη συνέχεια θέλαμε να αναφέρουμε όλα τα αξιοσημείωτα 
του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής μας… ξεκινώντας 
από σήμερα και πηγαίνοντας προς τα πίσω…  (που θα έπιαναν 2 
σελίδες της εφημερίδα μας) αλλά δεν χωράνε δυστυχώς…  θα τα 
δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο… 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

Μέλι – Βασιλικός πολτός 
– Γύρη – Πρόπολη Παραγωγή μας

Γεώργιος  Καραμέτος – 6971969199
Χρήστος Καραμέτος  - 6978252592

Νέο Κρίκελλο Λαμίας
Facebook … 

e-mail: melissokomiaoiti@gmail.com

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

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

* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή των αείμνηστων Σοφίας 
και Κώστα Θώμου). 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα 
αίματος του  
Συνδέσμου. 
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ.ΤΗΛΕ-
ΦΩΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγι-
ος Κωνσταντίνος» 

H ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ 

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

φυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα τσιμεντέ-
νια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! Πολ-
λοί λένε να πάμε με προσωπική εργασία και να τη φτιάξουμε 
μόνοι μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμα-
στε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση! Καταλαβαίνετε;

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας 
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:

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

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

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει 
στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων 
Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας. 
Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε 
χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογαριασμό, 
γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και διεύθυνση αν μπορείτε 
για να αποφεύγονται συνωνυμίες. 
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε 
και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως 
απόδειξη. 
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας: 
Θάνος Βασίλειος (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  
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

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.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 

Κάποιο βράδυ του Αυγούστου, που η ημερομηνία θα ανα-
κοινωθεί από το μεγάφωνο, στην πλατεία Νεράϊδας, δι-

οργανώνουμε και φέτος βραδιά παραδοσιακής μουσικής. Θα 
πούμε τραγούδια παραδοσιακά, που ακούγαμε από μικρά 
παιδιά, με τα οποία γλένταγαν οι πρόγονοί μας στις διάφορες 
εκδηλώσεις, πανηγύρια, γάμους, γιορτές κ.λ.π. Δεν πρέπει να 
ξεχαστούν αυτά. Καλούμε όλους τους ερασιτέχνες αλλά και 
επαγγελματίες χωριανούς μας μουσικούς να πάρουν αφιλο-
κερδώς μέρος στην ωραία αυτή εκδήλωση.

ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ & ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑ-
ΦΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

Oλοι οι κάτοικοι ρωτάνε τους αρμοδίους: Πότε θα ξεβου-
λώσουν τα τεχνικά στα Προσήλια του δρόμου προς Μο-

ναστήρι Σπινάσας; Πότε θα πέσει τσιμέντο & χαλίκι στο δρό-
μο για Νεκροταφείο Νεράϊδας; Τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν 
(10.10.16) και ξανατέθηκαν (5.2.17) από τους Συλλόγους, στο 
Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας, αλλά δυστυχώς απάντηση δεν 
είδαμε ακόμα...!!!

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

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του Αγροτικού Ια-
τρείου 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. Ζού-
με στο κέντρο των Αγράφων και απαιτούμε από τους εκλεγ-
μένους 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!

Το τηλέφωνο του αγροφύλακα της περιοχής μας

Όποιος βλέπει ανεπιτήρητα (χωρίς τσοπάνο) βοοειδή στα 
χωράφια του, ή μέσα στο χωριό τη νύχτα, ή στα γύρω απα-

γορευμένα για βοσκή λόγω υλοτομίας δάση, να παίρνει αμέ-
σως τηλέφωνο τον αρμόδιο για την περιοχή μας αγροφύλακα 

– δασικό, στο τηλέφωνο 697 1560912 . Αν θέλουμε να λυθεί το 
πρόβλημά μας πρέπει να τον ενημερώνουμε.

ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΙ  
ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΔΟΒΑ! 

Απαγορεύεται αυστηρώς το ψάρεμα στο Μέγδοβα με όλα 
τα μέσα εκτός από αγκίστρι και καλάμι. Το υπενθυμίζουμε και 
το τονίζουμε προς όλους μας, χωριανούς και μη. Όποιος θεαθεί 
να ψαρεύει με μέσα, εκτός των 2 προαναφερομένων, αμέσως 
ειδοποιούμε με το κινητό μας το 100. Πρέπει άπαντες να συ-
νειδητοποιήσουν πως η ευαισθησία μας για το ωραίο ποτάμι 
μας, το Μέγδοβα, είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι φαντάζονται 
κάποιοι. Ήδη οι συλληφθέντες πρόπερσι λαθραλιείς σέρνονται 
ακόμα στα δικαστήρια… Να προστατέψουμε όλοι το Μέγδοβα 
απ’ το παράνομο ψάρεμα και τη ρύπανση.

Υπενθυμίζουμε 
για το 
καλοκαίρι 

● Το ποτάμι μας, ο Μέ-
γδοβας: πρέπει όλοι μας να 
το προστατέψουμε από το 
παράνομο και καταστροφικό 
ψάρεμα και από τη ρύπανση. 
Άν δούμε λαθραλιείς τηλεφω-
νούμε αμέσως στο 100 (αστυ-
νομία). 

● Πνευματικό Κέντρο: 
πρέπει να το προσέχουμε και 
να φροντίζουμε το χώρο τόσο 
εξωτερικά όσο και εσωτερικά. 

● Αγροτικό Ιατρείο Νε-
ράϊδας: πρέπει να το προσέ-
χουμε και να φροντίζουμε το 
κτήριο τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά. 

● Καθαριότητα: να μην 
πετάμε σκουπίδια στα ρέματα 
και τους δρόμους, να διατη-
ρούμε καθαρές τις παραδοσια-
κές βρύσες του χωριού μας και 
τους δημόσιους χώρους. 

● Απορριμματοφόρο 
Δήμου: αίτημα όλων μας εί-
ναι, από 1 μέχρι 20 Αυγού-
στου που είναι όλος ο κόσμος 
στο χωριό, να έρχεται πιο συ-
χνά, 3 φορές την εβδομάδα. 

● Δρόμοι: να ενδιαφερ-
θούμε ώστε να καθαριστούν 
όλοι καλά με γκρέϊντερ και 
να στρωθούν με ψιλό χαλίκι – 
σάρα. 

● Συμμετοχή απ’ όλους 
μας στη Γενική Συνέλευση 
και στις άλλες εκδηλώσεις του 
Συλλόγου μας. 

● Του Σωτήρως: να πάμε 
όλοι απέναντι, ώστε να μείνει 
ζωντανό αυτό το πανηγύρι 
εκεί στην ωραία τοποθεσία 
του. Ο Σύλλογος (σε συνεργα-
σία με την Εκκλησία), θα προ-
σφέρουν και φέτος φαγητό 
στους προσκυνητές, καταβάλ-
λει δε προσπάθειες να πάνε 
εκεί και όργανα. 

● Πυρασφάλεια Δασών: 
να προσέχουμε πολύ όλοι μας 
στις καθημερινές μας δραστη-
ριότητας και εργασίες στα χω-
ράφια, να μην ανάβουμε ποτέ 
φωτιά εκτός χωριού και αν 
δούμε κάπου φωτιά, αμέσως 
τηλεφωνούμε στο 199 (Πυρο-
σβεστική). 

● Εκκλησίες και άλλα 
δημόσια κτήρια: προσέχου-
με πάντα να μην υποστούν δι-
άρρηξη από διάφορα κακοποιά 
στοιχεία. 

Φροντίζοντας για όλα 
αυτά θα περάσουμε πιο όμορ-
φα το καλοκαίρι στο ωραίο 
χωριό μας. 

Καλοκαίρι 2017 στη Νεράϊδα 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ 

IΟΥΛΙΟΣ 
● Πέμπτη 20/7: Πανηγύρι στον ΑηΛιά. 
● Τρίτη 25/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης στην Τριφύλλα. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
● Κυριακή 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο βράδια). 
● Αύγουστος: Μουσική βραδιά στην πλατεία με χωρια-
νούς μας οργανοπαίχτες (*). 
● Αύγουστος: Θεατρική παράσταση στην πλατεία από 
Νομαρχία ή Δήμο (*). 
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στη Νεράϊδα (*). 
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στα Σαραντάπορα (*). 
● Αύγουστος: Εκδρομή του Συλλόγου μας Νεράϊδας (*). 
● Σάββατο 12/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου το 
βράδυ στην πλατεία Σαρανταπόρου. 
● Σάββατο 12/8: Αγώνες δρόμου παιδιών στη Νεράϊδα 
(8 μ.μ.). 
● Κυριακή 13/8: Χορός του Συλλόγου το βράδυ στην 
πλατεία Νεράϊδας 
● Δευτέρα 14/8: Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας το 
απόγευμα στην πλατεία Νεράϊδας. 
● Παρασκευή 18/8: Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ στο Γρεβενο-
διάσελο. 
● Κυριακή 20/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου το 
μεσημέρι στους Αγ. Αποστόλους. 
● Πέμπτη 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην 
Κρανιά. 

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

Σωστή διαχείριση νερών άρδευσης 

Για να μπορούμε να έχουμε όλοι μια ντομάτα στον κήπο μας, 
ποτίζοντάς την από τις γούρνες – στέρνες και για να μην 

ξεραθεί μέχρι να ξαναγυρίσει η αράδα, κάνουμε μια καλοπρο-
αίρετη θερμή παράκληση στους χωριανούς μας. Να φροντί-
σουμε όλοι, ώστε να αρκούν 2 ώρες το πολύ 3 για το πότισμα 
του κήπου μας. Μετά να φωνάζουμε αμέσως τον γείτονα να 
συνεχίσει εκείνος το πότισμα. Έτσι η αράδα θα γυρίζει γρήγο-
ρα και όλοι οι κήποι μας θα είναι πράσινοι. Θερμή καλοπροαί-
ρετη παράκληση προς όλους τους χωριανούς μας.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση, 

παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 8 Σεπτεμ-
βρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο, ας μας το δί-
νετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε, τόσο λιγότερα λάθη 
θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα 
καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα 
κυκλοφορήσει αρχές φθινοπώρου. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


