
Η εφημερίδα μας θέλει 
την βοήθεια όλων μας

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η 
έκδοση της εφημερίδας μας. Το 
κόστος είναι μεγάλο ενώ τα έσοδα 

μειώνονται. Τα ταχυδρομεία θέλουν πλέ-
ον πολλά χρήματα για να την φέρουν στο 
σπίτι μας. Όσοι έχουν ακόμα την οικονομι-
κή δυνατότητα, και θέλουν να συνεχίσει η 
εφημερίδα να κυκλοφορεί, πρέπει να βοη-
θήσουν αλλιώς… 
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3μελή επιτροπή 
για τα ανεπιτήρητα βοοειδή 

συγκρότησε ο Δήμος μας Καρδίτσας

Τα 28 ονόματα αφιερωτών 
εκ Σπινάσας το έτος 1530 μ. Χ. 

στην Πρόθεση 37 της Μονής Δουσίκου 

Γραπτά ιστορικά στοιχεία για το χωριό 
μας, την ιστορική Σπινάσα των Αγράφων, 
από το 1530 μ. Χ., έχουμε την χαρά και 

την τιμή να παρουσιάσουμε σε αυτό το φύλλο 
της εφημερίδας μας. Είναι ονόματα χωριανών 
μας αφιερωτών σε μοναστήρι των Τρικάλων. 
Όχι μόνο υπήρχε το χωριό μας πρίν 500 χρό-
νια… αλλά ήταν και σε ακμή μεγάλη, καθώς οι 
κάτοικοί του έκαναν προσφορές και σε μακρι-
νά μοναστήρια…!!! 
Θα τα διαβάσετε αναλυτικά στις σελίδες 6  
και 7.
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www.sarantaporo.com
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού μας!
Μπορείτε με ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το χωριό μας! Παρα-
καλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και νέες φωτο-
γραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

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

Ο Σύλλογος 
και η Εφη-
μερίδα μας 
εύχονται στους 
απανταχού 
Νεραϊδιώτες 
και φίλους του 

χωριού και του Συλλόγου μας 
Καλά Χριστούγεννα

Το Κτηματολόγιο πήρε 
νέα παράταση μέχρι 

12.12.17
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων 
στο Κτηματολόγιο, που άρχισε στις 
12.6.17  και έληγε στις 12.9.17, πήρε μια 
παράταση μέχρι τις 27.10.17, και τώρα 
δεύτερη μέχρι 12.12.17. Ως γνωστόν, μέσα 
στη λίστα, για την υποβολή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας του νομού Καρδίτσας στο 
Κτηματολόγιο, είναι και το χωριό μας…
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Η Κοπή της Πίτας του
Συλλόγου Αποδήμων  

Νεράϊδας

Φέτος η κοπή της πίτας από το Σύλλογο 
Αποδήμων του χωριού μας θα γίνει 
την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 

και ώρα 11.00 π. μ. στην καφετέρια «Palmie 
Bistro», των Αδερφών Κουτρουλιά από το 
γειτονικό μας χωριό τη Μαυρομμάτα, που 
βρίσκεται όπισθεν του Ξενοδοχείου Κάραβελ. 
Μαζί με αυτή την εκδήλωση θα γίνει και η 
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας 
Αποδήμων.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους Καλά 
Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία και 
ευτυχία.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Χίλια θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας στον δήμαρχο του δήμου 
μας Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκο, για την συγκρότηση της επι-
τροπής στις 16.10.2017, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημά μας, 

για την οριστική λύση της μεγάλης πληγής του τόπου μας, με τα ανεπι-
τήρητα βοοειδή των ασυνείδητων. Οι αγώνες του χωριού μας για το ζή-
τημα αυτό έπιασαν τόπο. Όλοι μας είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε 
με την επιτροπή και να κάνουμε ότι μας πεί.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Χειμωνιάτικο τοπίο απ’ το γενέθλιο τόπο μας...  
«Κόψη» και «Στεφάνι» χιονισμένα... 

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

Η εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας – Δολόπων», μετά από πι-
έσεις των χωριανών μας, που θέλουν να 

έχουν έγκυρη και σωστή ενημέρωση για τα παρα-
πάνω σοβαρά ζητήματα του τόπου μας, τα οποία 
είναι καθημερινό θέμα συζητήσεων, επικοινώνη-
σε με την Αντιπεριφέρεια (Νομαρχία) Καρδίτσας 
και παρακάλεσε θερμά να μας απαντήσει (μέσω 
των αρμοδίων υπηρεσιών) σε αυτά, για να δημο-
σιευτούν οι απαντήσεις στην εν λόγω εφημερίδα 
μας ώστε να μην υπάρχει παραπληροφόρηση.
Περισσότερα στη σελίδα 4.

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού  
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Προχωρούν ικανοποιητικά οι εργασίες για την ανακαίνιση του 
Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. Αυτό το κα-
λοκαίρι έγινε το ταβάνι, μπήκαν τα πλακάκια στο δάπεδο και οι 

πόρτες. Το φθινόπωρο μπήκε και καινούργιο λάστιχο για την βρύση 
του. Με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν στο εξής θα γίνει το τέ-
μπλο. Να συνεχίσουμε την οικονομική βοήθειά μας ώστε να γίνει και 
το τέμπλο.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο πρόβλημα 
με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής γέ-
φυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα τσιμε-

ντένια 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.

Δρόμοι προς Μοναστήρι &
προς Νεκροταφείο Νεράϊδας 

Oλοι οι κάτοικοι ρωτάνε τους αρμοδίους: 
Πότε θα ξεβουλώσουν τα τεχνικά στα 

Προσήλια του δρόμου προς Μοναστήρι 
Σπινάσας; Πότε θα πέσει τσιμέντο στο δρόμο 
για Νεκροταφείο Νεράϊδας; 
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ξανακόπηκε από το ΚΤΕΛ 
το δρομολόγιο της Παρασκευής

Ξανακόπηκε, δυστυχώς, το φθινόπωρο, το δρομολόγιο της 
Παρασκευής, στα χωριά μας, από το ΚΤΕΛ Καρδίτσας. Επανήλθε 
τον Ιούνιο και όλοι ελπίζαμε να μην ξανακοπεί. Αλλά δυστυχώς 
το έκοψαν. Όλος ο κόσμος ζητάει να επανέλθει…!!!
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

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

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του 
Αγροτικού Ιατρείου Νεράϊδας είναι να έρθει 

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

Συνεχίζονται οι διαρρήξεις 
στο χωριό μας

Οι αρμόδιοι να λάβουν μέτρα, και ιδίως 
η διοίκηση της Κοινότητάς μας να ενη-
μερώνει τάχιστα την αστυνομία για 

κάθε ύποπτη κίνηση, ώστε να συλληφθούν 
οι δράστες και να σταματήσει η ανασφάλεια 
των κατοίκων.
    Περισσότερα στις μέσα σελίδες.



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Λόγω των ημερών, να πούμε δυο 
λόγια για τους (ξεχασμένους σήμερα 
στις πόλεις) καλικάντζαρους, που ο 
παλιός κόσμος, τα παλιά, των παιδι-
κών μας αναμνήσεων, καλά χρόνια 
στο χωριό μας, τους έλεγε, «τα καρ-
καντζούλια» αλλά και «τα παγανά».

«…Έρχονται από τη γής από 
κάτω. Όλο το χρόνο πελεκούν με τα 
τσεκούρια να κόψουν το δένδρο που 
βαστάει τη γής, αλλά όταν κοντεύ-
ουν να το κόψουν έρχεται ο Χριστός 
και μονομιάς ξαναγίνεται το δένδρο 
και τότε τα δαιμόνια χιμούν στη γής 
επάνω και πειράζουν τους ανθρώ-
πους…»… γράφει ο Νικόλαος Πολί-
της.

Οι καλικάντζαροι είναι ελληνική 
δοξασία (αρχαίας καταγωγής) «δαι-
μόνιων» που σύμφωνα με σύγχρονη 
δοξασία εμφανίζονται κατά το Δω-
δεκαήμερο (25 Δεκεμβρίου έως 6 
Ιανουαρίου).

Αρχηγός τους είναι ο Μαντρα-
κούκος, που είναι κουτσός κι άγριος 

και ο πιο επικίνδυνος απ’ όλη την 
ομάδα. Ακολουθεί ο Μαγάρας, με 
την τεράστια κοιλιά του, ο οποίος 
μαγαρίζει όλα τα φαγητά και τα γλυ-
κά. Επίσης έρχεται ο Κωλοβελόνης, 
που είναι αδύνατος και σουβλερός 
σα μακαρόνι και περνά από κλειδα-
ρότρυπες και χαραμάδες. Άλλος είναι 
ο Κοψαχείλης με τεράστια κοφτερά 
δόντια, που κρέμονται από το στόμα 
του. Κανένας δεν μοιάζει με τον άλλο 
και έχει ο καθένας το κουσούρι του.

Οι καλικάντζαροι έχουν ονόματα 
σύμφωνα με τις ιδιότητες και τα χα-
ρακτηριστικά τους, και θα τα αναφέ-
ρουμε εδώ, (να τα μάθουν οι νεότε-
ροι), όπως μας τα έλεγαν οι γιαγιάδες 
μας, τότε που δεν υπήρχε τηλεόρα-
ση στο χωριό μας, κι αυτές τις μέρες 
μαζευόμασταν τις νύχτες γύρω στο 
αναμμένο τζάκι. Είναι λοιπόν οι εξής: 

1) Ο Μαντρακούκος, που είναι 
ο αρχικαλικάντζαρος. Την ημέρα 
κρύβεται στα «χατίλια» και τη νύχτα 
βγαίνει στα «σοκάκια» και πειρά-
ζει τις γυναίκες αν βγούν νύχτα στο 
δρόμο. Είναι κοντόχοντρος, τραγο-
πόδαρος, καραφλός, ασχημομού-
ρης, πιο πολύ απ’ τους άλλους και 
πολύ επικίνδυνος .

2) Ο Μαλαγάνας, που θέλει πολύ 
προσοχή γιατί ξεγελάει τα παιδιά με 
γλυκόλογα και έτσι καταφέρνει να 
τους παίρνει τα γλυκά.

3) Ο Τρικλοπόδης, που έχει χτα-
ποδίσιο χέρι, που το χώνει παντού 
και μπερδεύει τις κλωστές από το 
πλεχτό της γιαγιάς.

4) Ο Πλανήταρος, που πλανεύει 
τους ανθρώπους γιατί μπορεί να με-
ταμορφώνεται σε ζώο ή σε κουβάρι.

5) Ο Μαλαπέρδας, που του αρέ-
σει να κατουράει μέσα στα φαγητά 
την ώρα που μαγειρεύονται, και όσοι 
μαγείρευαν τότε στο τζάκι, φρόντι-
ζαν να κλείνουν καλά το καπάκι της 
κατσαρόλας τους.

6) Ο Μαγάρας, που έχει μια κοι-
λιά σαν τούμπανο και αφήνει βρο-
μερά αέρια πάνω στα φαγητά των 
ανθρώπων.

7) Ο Καταχανάς, που τρώει διαρ-

κώς και τα πάντα. Ρεύεται και βρομά-
ει απαίσια.

8) Ο Περίδρομος, που συνέχεια 
τρώει τον «περίδρομο».

9) Ο Κουλοχέρης, που είναι σα-
ραβαλιασμένος, μ’ ένα χέρι κοντό κι 
ένα μακρύ, κι όλο μπερδεύεται και 
πέφτει κάτω.

10) Ο Παρωρίτης, που έχει μύτη 
σαν προβοσκίδα και πολύ μαλακή. 
Εμφανίζεται λίγη ώρα πριν λαλήσει 
ο κόκορας, αξημέρωτα κι έχει μανία 
να παίρνει τις φωνές των ανθρώπων.

11) Ο Γουρλός, που έχει τα μάτια 
του τεράστια σαν αυγά και πεταμένα 
έξω. Φυσικά δεν του ξεφεύγει τίποτα.

12) Ο Κοψομεσίτης, που είναι 
κουτσός και καμπούρης και πιο πολύ 
απ’ όλους τους άλλους καλικάντζα-
ρους του αρέσουν οι τηγανίτες με το 
μέλι.

13) Ο Στραβολαίμης, που χαρα-
κτηριστικό του είναι να στριφογυρ-
νάει διαρκώς σαν σβούρα το κεφάλι 
του.

14) Ο Κοψαχείλης, που τα δό-
ντια είναι τεράστια και κρέμονται 
έξω από τα χείλη του. Του αρέσει να 
κοροϊδεύει τους παπάδες και γι’ αυτό 
φορά συνήθως ένα ψεύτικο καλυμ-
μαύκι.

15) Ο Κωλοβελόνης, που είναι 
μακρύς σαν μακαρόνι κι έτσι μπορεί 
εύκολα να περνάει από τις κλειδαρό-
τρυπες κι από τις τρύπες του κόσκι-
νου. Είναι ιδιαίτερα σβέλτος και γρή-
γορος στις κινήσεις του. Λένε πως 
ίσως ο Κωλοβελόνης να έχει ουρά 
που καταλήγει σε βέλος.

16) Ο Βατρακούκος, που είναι 
θεόρατος και ολόιδιος βάτραχος.

17) Ο Κατσικοπόδαρος, που η 
μεγαλειότητά του είναι φαλακρός 
και κασιδιάρης κι έχει ένα κατσικίσιο 
ποδάρι. Είναι κακορίζικος, ελεεινός 
και γρουσούζης. Όπου βάλει το κα-
τσικίσιο του ποδάρι φέρνει κατα-
στροφή.

18) Ο Παγανός, που η αφεντιά 
του είναι κουτσός. Λένε μάλιστα πως 
τον κούτσανε μια κλωτσιά από το 
γαϊδούρι της Μάρως, μιας χωριατο-
πούλας που την κυνηγούσε κάποτε 
ο Παγανός για να την κάνει γυναίκα 
του, αλλά αυτή κρύφτηκε στα σα-
κιά με το αλεύρι που είχε φορτωμέ-
να στο γαϊδούρι της και κατάφερε 
να του ξεφύγει. Ο Παγανός έτρεξε 
μανιασμένος κοντά στο γαϊδούρι 
και την έψαχνε. Το ζωντανό τότε 
τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να 
κλωτσάει. Μια δυνατή φαίνεται πως 
έφαγε ο Παγανός και σακατεύτηκε. 
Ο Παγανός λατρεύει τη στάχτη και 
γι’ αυτό τρυπώνει από τις καμινάδες. 
Φοβάται όμως πιο πολύ απ’ όλους 
τους Καλικάντζαρους τη φωτιά και 
γι’ αυτό οι νοικοκύρηδες φροντίζουν 
να μη σβήσει κατά τη διάρκεια του 
δωδεκαήμερου. Ρίχνουν μάλιστα και 
αλάτι που κάνει θόρυβο όταν πέσει 
στη φωτιά, για να τον τρομάξουν 
ακόμα περισσότερο.

Αυτά και Καλά Χριστούγεννα.

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Κάθισμα, τῶν Χριστουγέννων, 
Ἦχος δ’ 

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ
 Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν, ἔνθα ὁδεύει 
ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς, τῶν Βα-
σιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως 
ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον· 
Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν 
Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θε-
οτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας.
Σημείωση: Από το βιβλίο «Μηναίο» του Δε-
κεμβρίου. 

Κοντάκιον τῶν Χριστουγέννων 
Ἦχος γ’

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, 
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. 
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι 
δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι’ ἡμᾶς γὰρ 
ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
Σημείωση: Από το βιβλίο «Μηναίο» του Δε-
κεμβρίου.

Ἐξαποστειλάριον τῶν Χριστουγέννων 
Ἦχος γ’ Αὐτόμελον

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, 
ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ 
σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς 
Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.
Σημείωση: Από το βιβλίο «Μηναίο» του Δε-
κεμβρίου.

Χριστούγεννα 

Στή γωνιά μας κόκκινο 
τ’ ἀναμμένο τζάκι. 
Τοῦφες χιόνια πέφτουνε 
στό παραθυράκι.

Ὅλο ἀπόψε ξάγρυπνο 
μένει τό χωριό 
καί κτυπᾷ Χριστούγεννα
τό καμπαναριό.

Ἔλα, Ἐσύ, πού Ἀρχάγγελοι 
Σ’ ἀνυμνοῦν ἀπόψε,
πάρε ἀπό τήν πίττα μας, 
πού εὐωδιᾷ, καί κόψε. 

Ἔλα, κι ἡ γωνίτσα μας
καρτερεῖ νά ’ρθῇς.
Σοῦ ’στρωσα, Χριστούλη μου, 
γιά νά ζεσταθῇς. 

Στέλιος Σπεράντσας
Σημείωση: Από το Αναγνωστικό Β’ Δημο-
τικού… του έτους 1972… με ζωγραφισμένο 
στο εξώφυλλο ένα ανθισμένο δέντρο… και 
από κάτω έναν μαθητή να σκαλίζει το έδαφος 
και μια μαθήτρια με μπλέ ποδιά να κρατά ένα 
ποτιστήρι…

Πρωτοχρονιά 

Ὁ Ἅϊ – Βασίλης ἔρχεται
μέ γέλια καί μέ δῶρα.
Καινούργιος χρόνος ἔφθασε
μ’ ἐλπίδες καί χαρά.

Ὁ ἄλλος χρόνος ’γέρασε 
καί φεύγει μακριά μας.
Σάν ὄνειρο ἐπέρασε 
μέ τήν Πρωτοχρονιά.

Ὁ Ἅϊ – Βασίλης ἔρχεται
καινούργιος χρόνος ἔφθασε.
Ὁ ἄλλος χρόνος ’γέρασε 
σάν ὄνειρο ἐπέρασε.

Ὅλοι μαζί πάλι, παιδιά, 
ἦλθ’ ἡ χρυσῆ, καλή χρονιά.
Γιορτάστε τήν Πρωτοχρονιά
μέ μιά καρδιά καί μέ χαρά.

Ἀθανάσιος Κόκκινος
Σημείωση: Από το Αναγνωστικό Β’ Δημο-
τικού… του έτους 1972… με ζωγραφισμένο 
στο εξώφυλλο ένα ανθισμένο δέντρο… και 
από κάτω έναν μαθητή να σκαλίζει το έδαφος 
και μια μαθήτρια με μπλέ ποδιά να κρατά ένα 
ποτιστήρι…

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Νά ’μουν τοῦ στάβλου ἕν᾿ ἄχυρο, ἕνα φτωχὸ κομμάτι, 
τὴν ὥρα π᾿ ἄνοιξε ὁ Χριστὸς στὸν ἥλιο του τὸ μάτι! 
Νὰ ἰδῶ τὴν πρώτη του ματιὰ καὶ τὸ χαμόγελό του, 
τὸ στέμμα τῶν ἀκτίνων του γῦρο στὸ μέτωπό του.
 
Νὰ λάμψω ἀπὸ τὴ λάμψι του κι ἐγὼ σὰ διαμαντάκι, 
κι ἀπὸ τὴ θεία του πνοὴ νὰ γίνω λουλουδάκι. 
Νὰ μοσκοβοληθῶ κι ἐγὼ ἀπὸ τὴν εὐωδία, 
ποὺ ἄναψε στὰ πόδια του τῶν Μάγων ἡ λατρεία!
 
Νἄμουν τοῦ σταύλου ἕνα ἄχυρο ἕνα φτωχὸ κομμάτι, 
Τὴν ὥρα π᾿ ἄνοιγ᾿ ὁ Χριστὸς στὸν ἥλιο του τὸ μάτι.

Κωστής Παλαμᾶς.
Σημείωση: Από το Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού… 
έτους 1961… με εικόνα εξωφύλλου ένα αρχαίο Έλλη-
να πολεμιστή με περικεφαλαία, ξίφος και ασπίδα… 

Αἴνοι των Χριστουγέννων,  
ὁ πρῶτος ὕμνος, Ἦχος δ’

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 
αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς 
μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 
Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, 
σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος, 
Παρθένος καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μι-
μουμένη, βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεόν 
Λόγον σαρκωθέντα. Ποιμένες τὸν τεχθέντα 
δοξάζουσι. Μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα 
προσφέρουσιν. Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγου-
σιν, Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι.
Σημείωση: Από το βιβλίο «Μηναίο» του 
Δεκεμβρίου.

Χριστούγεννα 

Εἶδα χθές βράδυ στ’ ὄνειρό μου 
τό νεογέννητο Χριστό.
Τά βόδια ἐπάνω του ἐφυσοῦσαν
ὅλα τό χνῶτο τους ζεστό.

Τό μέτωπό του ἦτο σάν ἥλιος
καί μέσα ἡ φάτνη ἡ φτωχική
ἄστραφτε πιό καλά ἀπό μέρα
μέ κάποια λάμψι μαγική.

Βοσκοί πολλοί καί βοσκοποῦλες 
τόν προσκυνοῦσαν ταπεινά.
Ξανθόμαλλοι ἄγγελοι ἐστεκόνταν 
κι ἔψαλλαν γῦρο του «Ὡσαννά».

Τέλλος Άγρας
Σημείωση: Από το Αναγνωστικό Γ’ Δημοτι-
κού… του έτους 1967… με ζωγραφισμένες στο 
εξώφυλλο πολύχρωμες φιγούρες μαθητών και 
μαθητριών…

Ἀπολυτίκιον τῶν Χριστουγέννων 
Ἦχος δ’

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, 
ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, 
ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυ-
νεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ 
γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα 
σοι.

Σημείωση: Από το βιβλίο «Μηναίο» του 
Δεκεμβρίου.

Καλικάντζαροι ή «καρκαντζούλια» ή 
«παγανά»

Η γνωστή εικόνα των καλικάντζαρων, από τα αναγνωστικά των παιδικών μας χρόνων.



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Θεόδωρος και η Ειρήνη Ραμα-
ντάνη – Αργυροπούλου, κόρη του αεί-
μνηστου Ηλία και της Βασιλικής «Κι-
κής» Ζήση - Ραμαντάνη, (εγγονή της 
Ειρήνης και του αείμνηστου Γιώργου 
Στεφ. Ζήση), απέκτησαν κοριτσάκι 
(το πρώτο τους παιδί), την Τετάρτη 3 
Μαΐου 2017, στην Αθήνα όπου και δι-
αμένουν. 
● Ο Αντώνης και η Χριστίνα Γρό-
σου – Φόρου, κόρη του Χρήστου και 
της Στέλλας Γρόσου - Σπανού, (εγγονή 
των αείμνηστων Μαρίας και Ευαγγέ-
λου Σπανού), απέκτησαν αγοράκι, την 
Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, στην 
Αθήνα όπου και διαμένουν.
● Ο Δημήτρης και η Βασιλική Μπέλ-
λου - Βέβε, κόρη της Άννας και του 
Χρήστου Μπέλλου, (εγγονή των αεί-
μνηστων Βασιλικής και Αντώνη Μπέλ-
λου), απέκτησαν κοριτσάκι, την Πα-
ρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, στην Αθή-
να, όπου και διαμένουν στην Γλυφάδα.
● Η Ελπίδα και ο Τάσος Ολύμπιος, 
γιός του Μιχάλη και της Τασίας Μπέλ-
λου – Ολυμπίου (εγγονός των αείμνη-
στων Βασιλικής και Αντώνη Μπέλ-
λου), απέκτησαν κοριτσάκι, (το τρίτο 
παιδί τους), την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 
2017, στην Αθήνα όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Κλεονίκη και ο Μιχάλης Κα-
τσούλης, γιός της Αναστασίας (Τασίας) 
και του Νικολάου Κατσούλη, (εγγονός 
των αείμνηστων Αγαπούλας και Κων/
νου Κατσούλη), βάπτισαν το κοριτσά-
κι τους με το όνομα Αναστασία, την 
Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017, στον Ι. Ν. 
Αγ. Μαρίνας Πόρτο Ράφτη, διαμένουν 
στο Κορωπί Αττικής.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
Η Βανέσα Καραμέτου, κόρη της Γω-
γώς και του Δημήτρη Καραμέτου (εγ-
γονή της αείμνηστης Βασιλικής και του 
Νικολάου Καραμέτου) και ο Γιάννης 
Κούρτης (ο πατέρας του κατάγεται 
από το Περιβόλι Δομοκού και η μητέρα 
του από την Μαυρομμάτα με επώνυμο 
Καυκιά, αδελφή του Γραμματέα), αρ-
ραβωνιάστηκαν το Σάββατο 28 Οκτω-
βρίου 2017, στην Λαμία όπου και δια-
μένουν.
Ευχόμαστε καλά στέφανα. 

ΓΑΜΟΙ
● Ο Κώστας Μαργαρίτης, γιός της 
Δάφνης και του αείμνηστου Βασίλη 
Μαργαρίτη, (από το Μεγαλάκκο), και 
η Χριστίνα Φραγκιαδάκη, παντρεύ-
τηκαν την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 
2017, στην Άνω Λιόσια, (στην Αθήνα) 
όπου και διαμένουν.
● Ο Κώστας Πλατσιούρης, γιός της 
Γεωργίας και του Φίλιππα Πλατσιού-
ρη, (εγγονός των αείμνηστων Κώστα 
Σπινάσα και Κώστα Πλατσιούρη), και 
η Ζίνα (Ζηνοβία) Κρητικού, παντρεύ-
τηκαν το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 
2017, στην Καρδίτσα, όπου και διαμέ-
νουν. Τα στέφανα και το γλέντι έγιναν 
στο Νεοχώρι της Λίμνης Πλαστήρα.
● Ο Μιχάλης Κατσούλης, γιός της 
Αναστασίας (Τασίας) και του Νικολάου 
Κατσούλη, (εγγονός των αείμνηστων 
Αγαπούλας και Κων/νου Κατσούλη), 
και η Κλεονίκη Καναβού, παντρεύτη-
καν με θρησκευτικό γάμο, την Κυρια-
κή 1 Οκτωβρίου 2017, στον Ι. Ν. Αγ. 
Μαρίνας Πόρτο Ράφτη, διαμένουν στο 
Κορωπί Αττικής. 

● Η Δήμητρα Ζήση, κόρη της Μαργα-
ρίτας «Ρίτας» και του Κώστα Ζήση (εγ-
γονή της Ειρήνης και του αείμνηστου 
Γιώργου Στεφ. Ζήση), και ο Συμεών 
Λούρης, παντρεύτηκαν (με πολιτικό 
γάμο) την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, 
στον Πειραιά όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο Κώστας Κόκκινος, γιός 
της Μαρίας και του αείμνηστου Δημη-
τρίου Κόκκινου, (αδελφός του Νίκου 
και του Λάμπρου), σύζυγος της Βι-
κτώριας Μπουγουλιά και πατέρας της 
Μαρίας και του Δημήτρη, την Δευτέρα 
9 Οκτωβρίου 2017, σε ηλικία 65 ετών, 
στην Καρδίτσα όπου διέμενε και η κη-
δεία έγινε την επομένη στην Αγιοπηγή.
● Πέθανε η Μαρία Μακρή, σύζυγος 
του αείμνηστου Δημητρίου Μακρή, και 
μητέρα του Αποστόλη, την Τετάρτη 11 
Οκτωβρίου 2017, σε ηλικία 100 ετών, 
στην Νεράϊδα όπου διέμενε τους καλο-
καιρινούς μήνες και έγινε η κηδεία την 
επομένη.  
● Πέθανε η Μαρία Κατσούλη, σύζυ-
γος του αείμνηστου Δημητρίου Ντάλ-
λα, μητέρα του Αποστόλη και της 
Χρυσούλας, (κόρη των αείμνηστων 
Ασημίνας και Λάμπρου Κατσούλη και 
αδελφή του Κώστα, του Σεραφείμ, της 
Βασιλικής και της Κατίνας), την Τρί-
τη 10 Οκτωβρίου 2017, σε ηλικία 75 
ετών, στην Αθήνα, και η κηδεία έγινε 
στην άνω Αγόριανη Δομοκού την Πέ-
μπτη. 
● Πέθανε ο Γιώργος Ζήσης, σύζυγος 
της Ειρήνης (γιός των αείμνηστων Δη-
μητρούλας και Στεφάνου Ζήση), και 
πατέρας του Κώστα, της Κικής και του 

Στέφανου, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 
2017, σε ηλικία 85 ετών, στην Αθήνα 
όπου έγινε και η κηδεία την επομένη 
στο Νεκροταφείο του Βύρωνα.
● Πέθανε ο Λάμπρος Μπαλτής, γιός 
της Άρτεμης και του Γιώργου Μπαλτή 
(εγγονός της Ελένης και του αείμνη-
στου Ηλία Μπαλτή), την Τρίτη 14 Νο-
εμβρίου 2017, σε ηλικία 24 ετών, μετά 
από πολύχρονη μάχη που έδωσε με την 
επάρατη νόσο, και η κηδεία έγινε την 
επομένη στη Λαμία.
Θερμά Συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

● Η Μαρία Κρίγκου, κόρη του Αθα-
νασίου και της Ζωής Ζήση - Κρίγκου, 
(εγγονή της Φόνης και του «αγροφύ-
λακα» Γεωργίου Ζήση), πέρασε στο 
τμήμα Κοινωνιολογίας, της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών, του Παντείου 
Πανεπιστημίου, στην Αθήνα. 
● Η Περσεφόνη – Χριστίνα Ζήση, 
κόρη της Μελάνθης και του Δημή-
τρη Ζήση, (εγγονή της Φόνης και του 
«αγροφύλακα» Γεωργίου Ζήση), πέ-
ρασε στο τμήμα Μουσικών Σπουδών, 
των ΤΕΙ Ηπείρου, στην Άρτα.
Θερμά συγχαρητήρια.

ΠΗΡΕ ΠΤΥΧΙΟ 
● Η Αθηνά Σπανού, κόρη της Βού-
λας και του (προέδρου του Συλλόγου 
Αποδήμων Νεράϊδας) Γιάννη Σπανού, 
(εγγονή των αείμνηστων Αθηνάς και 
Νικολάου Σπανού), πήρε την Τρίτη 28 
Νοεμβρίου 2017, το πτυχίο της, από το 
τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τε-
χνολογίας, του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), με 
βαθμό άριστα. 
Συγχαρητήρια & καλή σταδιοδρομία.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Η Λένα Σπινάσα – Κρυστάλλη και ο σύζυγός της Χρήστος 
Κρυστάλλης, από την Καβάλα, προσέφεραν το ποσό των 100 
ευρώ, για τις ανάγκες της ιστορικής εκκλησίας του χωριού 
μας, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην 
των γονέων τους Δέσποινας και Λουκά Ι. Σπινάσα. (Εκ 
παραδρομής δεν γράφτηκε στο προηγούμενο).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ο Θέος Γεώργιος, από την Κορίτσα Κλειτσού, που είναι στη 
Γερμανία, προσέφερε το ποσό των 150 ευρώ (αριθ. απόδ. 
1951), για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη προσφορά του.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. 
ΚΟΥΣΑΝΑ

Η σύζυγος Έλλη και τα παιδιά Βασιλική και Κωνσταντίνος 
«Ντίνος» Κουσάνας, προσέφεραν το ποσό των 300 ευρώ 
(τριακοσίων ευρώ, αριθ. απόδ. 104), για την ανακαίνιση της 
εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην του 
συζύγου και πατέρα τους αείμνηστου Δημητρίου Κ. Κουσάνα, 
που πρίν σχεδόν ένα χρόνο έφυγε από κοντά μας, στις 13.10.16 
και ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Αιωνία η μνήμη του.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ - 
ΝΤΑΛΛΑ

Ο Σεραφείμ Κατσούλης του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 1315), εις μνήμην της αδελφής 
του Μαρίας Κατσούλη - Ντάλλα, για την εφημερίδα μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Διόρθωση συνδρομής για την εφημερίδα μας
Ο αριθμός απόδειξης 1627, ποσού 20 ευρώ, είναι στο όνομα 
Καραμέτος Ελευθέριος του Ιωάννου, και όχι στο όνομα 
Καραμέτου Ελευθερία, όπως λανθασμένα γράφτηκε στο 
προηγούμενο φύλλο μας (σελ. 10, στήλη 2, α.α. 79). Ζητάμε 
συγνώμη για το λάθος.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ο αριθμός απόδειξης 1480, με το όνομα Σπανού Γρηγορία 
του Παναγιώτη, είναι ποσού 10 ευρώ, και όχι ποσού 15 
ευρώ, όπως λανθασμένα γράφτηκε στο προηγούμενο 
φύλλο μας (σελ. 10, στήλη 3, α.α. 175). Ζητάμε συγνώμη για 
το λάθος.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΗ ΤΑΞΙΑΡΧH
Η Ευθυμία Καραμέτου – Ασλάνη, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 102), εις μνήμην του πατέρα 
της Κωνσταντίνου, του αδελφού της Ηλία, της θείας της 
Ταξιαρχίας και του θείου της Νικολάου Καραμέτου, για την 
ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ο αριθμός απόδειξης 1481, είναι ποσού 15 ευρώ, και είναι στο 
όνομα Σπανού Παναγιώτα του Παναγιώτη, και όχι στο όνομα 
Σπανού Ελευθερία του Παναγιώτη, με ποσό 10 ευρώ, όπως 
λανθασμένα γράφτηκε στο προηγούμενο φύλλο μας (σελ. 10, 
στήλη 3, α.α. 177). Ζητάμε συγνώμη για το λάθος.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 1958), εις μνήμην της Μέλπως Πολύζου από 
το Καταφύγι, για τον Σύλλογο και την εφημερίδα μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ  
ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΚΡΗ
Η Σοφία Ζήση – Μαργα-
ρίτη, σύζυγος του Βαγγέλη 
Μαργαρίτη, προσέφερε το 
ποσό των 30 ευρώ, εις μνή-
μην της Μαρίας Μακρή, 
για τις ανάγκες του Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου 
Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο Νεράϊδας ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσου-
με θερμά και μέσα από την 
εφημερίδα μας τον Επίτρο-
πο της εκκλησίας μας, αγα-
πητό χωριανό μας Βαγγέλη 
Ι. Θάνο, που προσφέρει αφι-
λοκερδώς, φροντίζοντας τις 
εκκλησίες της ενορίας μας, 
με τόσο μεράκι και συστη-
ματική εθελοντική εργασία, 
που όλοι ξέρουμε και βλέ-
πουμε κάθε μέρα. Εκτός των 
εκκλησιών βοηθάει πάντα 
και όπου αλλού χρειαστεί, 
σε κοινά ζητήματα του χω-
ριού μας, που για να γίνουν 
θέλουν εθελοντική αφιλο-
κερδή εργασία. Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ απ’ όλους μας 
είναι τα ελάχιστο που μπο-
ρούμε να του πούμε. Να εί-
ναι καλά και να συνεχίσει να 
βοηθάει. 



Για να υπάρχει έγκυ-
ρη και σωστή ενη-
μέρωση όλων μας, 

η εφημερίδα μας επικοι-
νώνησε με την Αντιπερι-
φέρεια (Νομαρχία) Καρ-
δίτσας, στέλνοντας (στις 
16.10.17) τα παρακάτω 
ερωτήματα, στα οποία 
όμως δεν πήραμε απάντη-
ση μέχρι σήμερα. 

1) Γέφυρα Μέγδοβα, της 
επαρχιακής οδού Καρδίτσας - 
Καρπενησίου (Αγρινίου): Στις 
22 Φεβρουαρίου 2017, σας στεί-
λαμε Υπόμνημα για την Γέφυρα 
Μέγδοβα που υπογράφουν δώ-
δεκα (12) Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
αντίστοιχων χωριών Καρδίτσας 
και Ευρυτανίας. Όλοι ζητάνε μια 
απάντηση στα ερωτήματα του 
Υπομνήματος. Αν είναι αρμόδιο 
για την γέφυρα αυτή το υπουργείο 
απαντήστε μας γραπτώς ώστε να 
απευθυνθούμε εκεί. Σας παρακα-
λούμε θερμά δώστε μας μια απά-
ντηση στο υπόμνημα το οποίο 
σας επισυνάπτουμε και πάλι.

Σας ενημερώνουμε πως όλοι 
θέλουν να γίνει οπωσδήποτε η 
Γέφυρα για να υπάρχει πρόσβαση 
και στη συνέχεια, κατ’ αρχήν, να 
βελτιωθεί στοιχειωδώς ο υπάρ-
χων δρόμος (από την Νεράϊδα 
μέχρι την Γέφυρα) με τεχνικά στα 
ρέματα και χαλικόστρωση ώστε 
να υπάρχει βατότητα, μέχρι να 
έρθει η ώρα της ασφαλτόστρω-
σής του.

2) Οδικό τμήμα διασταύ-
ρωση Νεράϊδας – Μοναστήρι 
Νεράϊδας: Από τη θεομηνία της 
1.2.15 είναι ακόμα βουλωμένα 4 
τεχνικά του και τα ρέματα πάνε 
μέσα στο οδόστρωμα καταστρέ-
φοντάς το. Σας παρακαλούμε 
θερμά αυτά πρέπει να ξεβουλώ-
σουν για να μπορούμε να περνά-
με. Στο Μοναστήρι μένει μόνιμα 
ο ψάλτης του χωριού μας και 
δεν μπορεί να περάσει στο δρό-
μο αυτό Ι. Χ. αυτοκίνητο. Αφού 
ξεβουλώσουν τα τεχνικά πρέπει 
να πέσει λίγο χαλίκι – σάρα στα 

νεροφαγώματα. Αυτά κατεπειγό-
ντως πρέπει να γίνουν για να είναι 
βατός ο δρόμος αυτός μέχρι να 
έρθει η ώρα της ασφαλτόστρω-
σής του. Υπάρχει κάποιο χρονο-
διάγραμμα για αυτά; 

Σας θυμίζουμε πως ο εν λόγω 
δρόμος είναι κομμάτι του τμήμα-
τος Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση 
Νεράϊδας (του σημαντικότατου 
οδικού άξονα Καρπενησίου – Λί-
μνης Πλαστήρα) το οποίο τμήμα, 
όπως υπάρχει στα αρχεία σας, 
χρηματοδοτήθηκε για ασφαλτό-
στρωση το 2007 σε Α’ φάση με το 
ποσό των 500.000 ευρώ. (Καλόν 
θα ήταν να μας πείτε και πόσα 
μέτρα του ασφαλτοστρώθηκαν με 
αυτές τις 500.000 ευρώ). Υπάρ-
χει κάποιο χρονοδιάγραμμα για 
την χρηματοδότηση της Β’ φάσης 
του; 

Σας θυμίζουμε τέ-
λος πως με το υπ. αρ. πρωτ. 
230706/7259/12.2.2016 έγγραφο, 
μας είχατε απαντήσει στο ίδιο 
ερώτημα πως: «Μόλις οι καιρι-
κές συνθήκες το επιτρέψουν θα 
προβούμε στην αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας στην οδό με τον 
καθαρισμό των τεχνικών και την 
κατάλληλη επίχωση της οδού». 

3) Οδικό τμήμα Νεράϊδα – 
Τριφύλλα: Σας ευχαριστούμε 
θερμά για την ασφαλτόστρω-
ση, πέρυσι τέτοιες μέρες, του 
τμήματος από το χωριό μας την 
Νεράϊδα έως διασταύρωση για 
ΑηΛιά, μήκους 4.600 μέτρων. Τί 
χρονοδιάγραμμα υπάρχει για τα 
εναπομείναντα 1.400 μέτρα μέχρι 
τα όρια νομού, που έμειναν χωρίς 
άσφαλτο; Όλοι οι κάτοικοι, ιδί-
ως των ευρυτανικών χωριών που 
περνούν από εκεί για Καρδίτσα, 
συνεχώς ρωτάνε πότε επιτέλους 
θα πέσει άσφαλτος σε αυτά τα 
1.400 μέτρα.

Σας ευχαριστούμε επίσης 
θερμά που σε συνεργασία με τον 
δήμο ρίξατε άσφαλτο, πέρυσι τέ-
τοιες μέρες, στον κεντρικό δρόμο 
του χωριού μας. Θερμή παρά-
κληση όταν πέσει άσφαλτος στα 
1.400 μέτρα να ρίξετε και στα 
εναπομμείναντα 30 μέτρα του 
κεντρικού μας δρόμου που δεν 
έφτασε πέρυσι, στην είσοδο του 
χωριού μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά που 
την περασμένη εβδομάδα ο εργο-
λάβος του δρόμου Νεράϊδα – Τρι-
φύλλα πήρε τα μπάζα των κατολι-
σθήσεων πάνω από το χωριό μας. 
Δυστυχώς δεν καθάρισε το τσι-
μεντένιο ρείθρο καθώς δεν ήρθε 
γκρέϊντερ αλλά πληρώσαμε εμείς 
εργάτη να το καθαρίσει καλά με 
φτυάρι. 

4) Γέφυρα δρόμου Καροπλε-
σίου – Νεράϊδας: Έχουμε κάποια 
εξέλιξη στον χρόνο που πέρασε; 
Δεν ξέρουμε τίνος αρμοδιότητα 
είναι η κατασκευή της. Θερμή πα-
ράκληση όλων των κατοίκων των 
χωριών μας Νεράϊδας και Καρο-
πλεσίου είναι αυτή να στηθεί με 
κάποιο τρόπο. Εάν δεν μπορεί να 
στηθεί η υπάρχουσα στρατιωτι-
κή, τότε πάνω στα έτοιμα βάθρα 
ας πέσει μπετόν, ή ας μπούν 4 

χοντρά σίδερα από ράγες τραίνου 
και χοντρή λαμαρίνα. Αυτά λένε 
οι κάτοικοι συνέχεια. Χωρίς αυτή 
δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στο 
Μέγδοβα μεταξύ Νεράϊδας – Κα-
ροπλεσίου.

5) Επαρχιακή οδός Καρδί-
τσα – Νεράϊδα: Υπάρχει κάποιο 
χρονοδιάγραμα για την αποκα-
τάσταση των 5 εναπομεινάντων 
προβληματικών σημείων του 
τμήματος Σαραντάπορα – Νερά-
ϊδα;

● Εκτός του εγγράφου αυτού, 
για τα παραπάνω ζητήματα το 
φθινόπωρο συνέβησαν τα εξής: 

● Σάββατο 7.10.17 έως 
13.10.17: Καθαρίστηκαν τα 
μπάζα των κατολισθήσεων 
πάνω απ’ το χωριό μας… Το 
Σάββατο 7.10.17, ήρθε (μέσω 
της Νομαρχίας μας Καρδίτσας) 
η εταιρεία που πέρυσι έριξε την 
άσφαλτο, στο δρόμο Νεράϊδα 
– Τριφύλλα, με φορτηγό & φορ-
τωτή και άρχισε να καθαρίζει τα 
μπάζα. Τα πήρε όλα και έφυγε την 
Παρασκευή 13.10.17. Επειδή δεν 
καθάρισε με γκρέϊντερ καλά το 
τσιμεντένιο ρείθρο… πληρώσαμε 
μόνοι μας με έρανο εργάτη και 
καθάρισε τα αυλάκια αυτά πάνω 
απ’ το χωριό με το φτυάρι, με τα 
χέρια… 

● Τρίτη 10.10.17: ανέβηκαν 
οι μηχανικοί της Νομαρχίας 
(Αντιπεριφέρειας) Καρδίτσας στο 
δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα και 
παρέλαβαν το έργο, την Τρίτη 
17.10.17… 

● Τρίτη 26.9.17: μόλις μά-
θαμε πως στις 10 & 11.10.2017, 
θα γίνει Αναπτυξιακό Συνέδριο 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη 
Λάρισα, επικοινωνήσαμε αμέ-
σως με βουλευτή της Κυβέρνη-
σης και δώσαμε εγγράφως όλα 
τα παραπάνω θέματα για να τε-
θούν στο Συνέδριο… (1.400 μ. / 
δρόμο προς Μοναστήρι / Γέφυρα 
Μέγδοβα - υπόμνημα)… τα κα-
τέθεσε… και μετά το Συνέδριο 
(12.10.17) μας είπε «…Σας κάνω 
γνωστό ότι έχω καταθέσει τα αι-
τήματά σας στα αρμόδια όργανα 
του Αναπτυξιακού Συνεδρίου και 
είχα τη διαβεβαίωση ότι θα συζη-
τηθούν αρμοδίως. Θα σας ενημε-
ρώσω όταν έχω σχετική απάντη-
ση.». (όνομα θα γράψουμε όταν 
έχουμε νέα ενημέρωση).

● Παρασκευή 17.11.17: δη-
μοσίευμα στην μεγάλη εφημερί-
δα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» / 
σελ. 5 / με τίτλο «1.400 μ. για τη 
σύνδεση Καρδίτσας – Καρπε-
νησίου», έγραψε ο πρόεδρος της 
ΕΑΧ και πρώην δήμαρχος Ιτάμου 
Βασίλης Τσαντήλας, τονίζοντας 
την αναγκαιότητα ασφαλτόστρω-
σης του κομματιού αυτού. Τον 
ευχαριστούμε θερμά και μέσα 
από την εφημερίδα μας καλώντας 
όλους τους εκλεγμένους να κά-
νουν κάτι αντίστοιχο.

● Τρίτη 17.10.17: χωριανός 

μας πήγε στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχίας μας 
Καρδίτσας υπενθυμίζοντας στους 
αρμόδιους μηχανικούς την άθλια 
κατάσταση του δρόμου για το 
Μοναστήρι μας, στον οποίο πρέ-
πει τάχιστα να ξεβουλώσουν τα 
τεχνικά και να ρίξουν χαλίκι στα 
νεροφαγώματα. 

● Δευτέρα 4.9.17: χωριανός 
μας (πρώην πρόεδρος της Κοινό-
τητάς μας Νεράϊδας) πήγε στην 
Νομαρχία μας Καρδίτσας και 
έγραψε στο Φ/Β… «…άτυπη…. 
εθιμοτυπική συνάντηση είχα σή-
μερα με τον κ. Τσιάκο και τον 
Διευθυντή τεχνικών έργων νομού 
Καρδίτσας κ. Κουτρομάνο Δημή-
τριο… στα γραφεία της τεχνικής 
υπηρεσίας… ως παλιός πρόεδρος 
πέρασα για την καλημέρα μου… 
μιάς και δεν ξεχνώ την άριστη συ-

νεργασία που είχαμε… τα είπαμε 
ένα «χεράκι»… διαπίστωσα καλή 
γνώση των προβλημάτων… και 
άκουσα για τα σχέδια που έχουν 
ως υπηρεσία… χάρηκα στο άκου-
σμα της πολύ καλής επικοινωνίας 
με το τοπικό μας συμβούλιο και 
τον πρόεδρο κ. Γάκη Λάμπρο… 
εύχομαι να πάρουν το δρόμο τους 
τα προβλήματα της περιοχής… 
(1.500 μ. δρόμος προς Καρπενή-
σι… γέφυρα «Ρογκάκια»… γέ-
φυρα «Ζάχενας»…».

● Δευτέρα 4 και Τρίτη 
5.9.17: γκρέϊντερ ήρθε από το 
Μοναστήρι μέχρι την διασταύ-
ρωση «Κωσταντέϊκες» βιαστικά, 
χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν μπο-
ρούσε άλλωστε να κάνει κάτι εκεί 
το γκρέϊντερ αν πρώτα δεν ξεβου-
λώσουν τα βουλωμένα τεχνικά 
και πέσει χαλίκι στα νεροφαγώ-
ματα, όπως συνέχεια φωνάζουμε. 
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Γέφυρα Μέγδοβα… Οδικός άξονας Καρπενησίου – 
Λ. Πλαστήρα… και άλλοι δρόμοι της περιοχής μας…
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1.400 μ. για τη σύνδεση  
Καρδίτσας – Καρπενησίου

Χίλια τετρακόσια μέτρα (1.400) ! απομένουν για την πλήρη 
αποπεράτωση της οδικής σύνδεσης δύο πρωτευουσών: της Καρ-
δίτσας με το Καρπενήσι μέσω της οδικής αρτηρίας Καλλίθηρο 
– Ραχούλα – Αμάραντος – Σαραντάπορο – Νεράϊδα –Κλειτσός 
– Φουρνά – Καρπενήσι.

Το εναπομείναν μικρό τμήμα, βρίσκεται μετά την Νεράϊδα 
ως τα όρια των νομών Καρδίτσας – Ευρυτανίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2016 χρηματοδότησε και κατα-
σκευάστηκε τμήμα 4,5 χλμ.

Θεωρούμε ότι κατά απόλυτη προτεραιότητα, η Περιφέρεια 
θα προχωρήσει και στη χρηματοδότηση του υπολοίπου τμήμα-
τος (υπάρχει μελέτη εκτιμώμενου ποσού περίπου 400.000 ευρώ)
συνδέοντας οδικά δύο περιφέρειες, δύο νομούς, δύο πρωτεύου-
σες και αρκετούς Δήμους.

Τα οικονομικά και τουριστικά οφέλη πολλά. Ένας μακρύς 
αγώνας της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών που ξεκίνησε το 
1984, όταν αυτή η αρτηρία είχε άσφαλτο μόνον έως το Καλλίθη-
ρο, φθάνει στο τέλος.

Με την πλήρη αποπεράτωση οι Νομοί Καρδίτσας και Ευ-
ρυτανίας αποκτούν δύο οδικές συνδέσεις: Μία μέσω Σμοκόβου 
– Ρεντίνας – Ζαχαράκη – Φουρνά και η νέα μέσω Νεράϊδας – 
Κλειτσού.

Και οι δύο συνδέσεις διέρχονται από μοναδικής ομορφιάς 
φυσικά περιβάλλοντα, ιστορικές τοποθεσίες και μνημεία πολι-
τισμού. Αυτή της Νεράϊδας – Κλειτσού είναι πιο σύντομη κατά 
10 χιλιόμετρα και ανοίγει την προοπτική σύνδεσης με Αγρίνιο. 

Σημείωση: Το άρθρο αυτό έγραψε και υπογράφει ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Αγραφιώτικων Χωριών και πρώην δήμαρχος Ιτάμου, Βασίλης Τσα-
ντήλας, και τον ευχαριστούμε θερμά. 

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 δι-
αμορφωθεί καλό αυλάκι, ώστε να φύγουν έξω τα όμβρια και να 
μην τον καταστρέφουν με την πρώτη βροχή. Να πέσει τσιμέντο 
τουλάχιστον μέχρι τη στροφή στο Πολύκοινο. Πότε θα γίνουν 
αυτά…??? Η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί…!!!

Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί το τσιμέντο στο δρόμο αυτό τουλάχιστον 
μέχρι την στροφή στο Πολύκοινο και την αρχή της Λεκάνης.

Τα Χρονικά 
Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός  
Σύλλογος Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας

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

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

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

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα,
klonodesign@gmail.com
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Με καλό καιρό, (συννεφιά 
χωρίς βροχή), γιορτάστηκε φέ-
τος ο Άγιος Δημήτριος και οι 
χωριανοί μας (μόνιμοι, απόδη-
μοι και από τα γύρω χωριά) εκ-
κλησιάστηκαν στην ομώνυμη 
εκκλησία του χωριού μας. Την 
πανηγυρική θεία Λειτουργία τέ-
λεσε ο εφημέριος Νεράϊδας πα-
πα-Σωτήρης Μπαλτής. Ακολού-
θησε το καθιερωμένο στα μέρη 
μας «Σήκωμα του Υψώματος» 
και η Αρτοκλασία στο προαύλιο 
κάτω από τον ιστορικό αιωνόβιο 
μαλόκεδρο.

Πρέπει να ξέρουμε όλοι πως 
στην τοποθεσία αυτή υπήρχε με-
γαλοπρεπής Ναός, επί τουρκο-
κρατίας, στα χρόνια της μεγάλης 
ακμής των αγραφιώτικων χω-
ριών μας (1500 – 1700), πάλι του 
Αγίου Δημητρίου που ήταν ο πο-
λιούχος άγιος της τότε Σπινάσας. 
Εκείνα τα χρόνια η Σπινάσα είχε 

μέσα στο χωριό 7 εκκλησίες! 
Στη θέση αυτή γίνονταν εβδομα-
διαίο αλλά και ετήσιο παζάρι στο 
οποίο έρχονταν οι κάτοικοι όλων 
των γύρω χωριών μας.

Πάνω στα ερείπια αυτού 
χτίστηκε (το 1966) ο σημερινός 
Ναός με δωρεές χωριανών μας 
και στα χρόνια της ύπαρξής του 
με προσφορές και δωρεές χωρια-
νών μας έγινε όπως είναι σήμε-

ρα. Να πούμε τέλος ένα μπράβο 
στους χωριανούς – χωριανές μας 
που φρόντισαν τόσο καλά αυτή 
την εκκλησία φέτος και βοή-
θησαν ώστε, όλα να είναι τόσο 
περιποιημένα του Αγίου Δημη-
τρίου.

Ευχόμαστε και του χρόνου 
να είμαστε όλοι καλά να ξανα-
βρεθούμε στον εορτασμό του 
Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας.

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού  
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Προχωρούν ικανοποιητικά 
οι εργασίες για την ανα-

καίνιση του Κοιμητηριακού Ι. 
Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού 
μας. Αυτό το καλοκαίρι έγινε 
το ταβάνι, μπήκαν τα πλακά-
κια στο δάπεδο και οι πόρτες. 
   Θυμίζουμε πως το προηγού-
μενο καλοκαίρι δέθηκε καλά η 
εκκλησία με σενάζι και έγινε η 
ωραία στέγη της με κεραμίδια, 
ενώ φέτος το καλοκαίρι έγινε το 
ωραίο ταβάνι που τελειοποιήθη-
κε στις 3.8.17. Το ταβάνι έγινε με 
μεγάλη Δωρεά (υλικά και εργα-
σία) της αγαπητής χωριανής μας 
Βασιλικής Καστρίτση εις μνήμη 
του αείμνηστου Τρύφωνα. Την 
ευχαριστούμε όλοι θερμά…!!!  
   Τον Αύγουστο μπήκαν τα πλα-
κάκια στο δάπεδο και τον Σε-
πτέμβριο τοποθετήθηκαν και οι 
δύο πόρτες από μασίφ σίδερο οι 
οποίες είναι Δωρεά από αγαπη-
τό χωριανό μας που δεν θέλει να 
αναφέρουμε το όνομά του. Τον 
ευχαριστούμε όμως όλοι θερ-
μά…!!!
    Με τα χρήματα που θα συ-
γκεντρωθούν στο εξής θα γίνει 
το τέμπλο. Ήδη όπως γράφτηκε 
στο προηγούμενο φύλλο οικο-
γένεια χωριανών μας έδωσε 500 

ευρώ (εις μνήμην Αλεξάνδρας 
και Θωμά Κόκκινου), το οποίο 
ποσό δόθηκε ήδη στον τεχνίτη 
που άρχισε την κατασκευή του. 
Τους ευχαριστούμε και πάλι θερ-

μά...!!! 
    Να συνεχίσουμε (όλοι όσοι 
μπορούμε) την οικονομική βο-
ήθειά μας ώστε να γίνει και το 
τέμπλο.

Ο Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας που η ανακαίνισή του προχωράει γρήγορα.

Ωραίες πινακίδες 
μπήκαν πρόσφα-
τα στην είσοδο και 

έξοδο του χωριού μας. Μία στο 
Τουρκόμνημα και δύο στη ράχη 
Καλικαριά. Η πρώτη στο δρόμο 
προς Καρδίτσα, η δεύτερη στο 
δρόμο προς Καρπενήσι και η 
τρίτη στο δρόμο προς Μαυρομ-
μάτα (και Αγρίνιο). Τις έφτιαξαν 
και τις τοποθέτησαν δύο αγαπη-
τοί χωριανοί μας, ο ζωγράφος 
Διονύσης Άμασης και ο τεχνί-
της Βαγγέλης Καραμέτος. Τις 
έφτιαξαν μόνοι τους, από καθα-
ρή αγάπη για το χωριό μας, με 
δική τους πρωτοβουλία, δική 
τους εργασία και δικά τους έξο-
δα. Γι’ αυτό τους αξίζουν χίλια 

μπράβο απ’ όλους μας. Οι δύο 
τοποθετήθηκαν την Τετάρτη 1 
Νοεμβρίου 2017 και η τελευ-

ταία την Δευτέρα 6.11.17, και 
έκαναν το χωριό μας ακόμα πιο 
όμορφο.

Πινακίδες στην είσοδο και έξοδο της Νεράϊδας

Οι πινακίδες που μπήκαν στις εισόδους του χωριού μας.

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας στις 26 Οκτωβρίου 2017.

Δ Ι Α Ψ Ε Υ Σ Η 
Στη σελίδα 5 του προηγούμενου φύλλου της εφημερίδας 

έχει αναγραφεί ίσως εκ παραδρομής ότι ο σύλλογος Σαρανταπό-
ρου θα χρησιμοποιεί το κτήριο του Δημοτικού σχολείου Σαρα-
νταπόρου. Για του λόγου το αληθές ο σύλλογός μας συμμετείχε 
στο καθαρισμό και τακτοποίηση του σχολείου αλλά ουδέποτε 
απαίτησε ή δέχθηκε να χρησιμοποιεί αυτόν το χώρο. Ο οποίος 
ανήκει θεσμικά στην Τοπική Κοινότητα.

ΤΟ Δ. Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 
στην Κοινότητά μας

Με καλό καιρό γιορτάστηκε και φέτος στην Κοινότη-
τά μας η επέτειος του Έπους του 1940. Το πρωί της 
28ης Οκτωβρίου 2017 τελέστηκε Θεία Λειτουργία 

στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας και μετά τη Δοξολογία έγι-
νε κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο της Κοινότητάς μας 
στο Ηρώο Πεσόντων του οικισμού Νεράϊδας, που βρίσκεται 
στο προαύλιο της εκκλησίας. Στη συνέχεια ο Εφημέριος του 

χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής και ο πρόεδρος Λάμπρος 
Γάκης πήγαν και στον άλλο οικισμό Σαρανταπόρου, της Κοι-
νότητάς μας Νεράϊδας, όπου έγινε και εκεί Δοξολογία και κα-
τάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων Σαρανταπόρου, που 
βρίσκεται στο προαύλιο του Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου.

Για τη σημασία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 
μίλησε συνοπτικά ο πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊδας Λάμπρος 
Γάκης.

Να θυμίσουμε πως από το χωριό μας είχαμε 4 πεσόντες 
στο Έπος του ’40. Τα ονόματά τους είναι χαραγμένα στη βό-
ρεια πλευρά του Ηρώου Πεσόντων του χωριού μας και είναι 
οι: ο Λοχίας Χαλάτσης Νικόλαος του Γεωργίου, ο Στρατιώτης 
Ζήσης Ηλίας του Ιωάννου, ο Στρατιώτης Κοντογιάννης Δη-
μήτριος του Λεωνίδα και ο Στρατιώτης Λιάπης Δημήτριος του 
Ανδρέα.

Αιώνια τιμή και δόξα στους ήρωες χωριανούς μας που έπε-
σαν ηρωικώς μαχόμενοι στα πεδία των μαχών υπέρ πατρίδος 
τόσο στο Έπος του 1940 όσο και σε όλους τους άλλους πολέ-
μους

Νεκροταφείο… εκταφές… σκουπίδια…
Ο χωριανός μας Βασίλης Καραμέτος αρχές φθινοπώρου 

πήγε (όπως συχνά κάνει και τον ευχαριστούμε) να κάψει τα 
σκουπίδια στο βαρέλι του Νεκροταφείου και βρήκε μέσα 
σε αυτό ρούχα άλιωτα, ξύλα κι άλλα υπολείμματα εκταφής 
(μακριά από εμάς) που φυσικά δεν καίγονταν… Δεν πήγαν 
μόνα τους εκεί κάποιος τα έβαλε… Μας είπε πως αν ξαναβρεί 
τέτοια μέσα στο βαρέλι δεν θα ξανακάψει τα σκουπίδια… 
Παρακαλούμε πολύ να μην ξαναγίνει αυτό… Ξαναλέμε πως 
όταν κάνουμε εκταφή ανθρώπου μας να απομακρύνουμε από 
το χώρο του Νεκροταφείου, τόσο όσα απομένουν μέσα στο 
χώμα (άλιωτα συνθετικά ρούχα, ξύλα κ.λ.π. τα βάζουμε σε 
σακκούλες και τα ρίχνουμε στον κάδο του δήμου) όσο και 
όσα είναι πάνω απ’ το χώμα (ξύλα, σίδερα, μάρμαρα, πέτρες 
κ.λ.π.)… ο χώρος πρέπει να μένει καθαρός πάλι όπως τον 
βρήκαμε… για να τον βρούν και οι επόμενοι καθαρό… 

Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά 
τον αγαπητό χωριανός μας Βασίλη Δ. Καραμέτο, που εκτός 
του Νεκροταφείου, βοηθάει εθελοντικά και αφιλοκερδώς κι 
αλλού όπου χρειαστεί στο χωριό μας, αν και είναι τόσο χρονών. 
Όπως με πρωτοβουλία του καθαρίστηκε πέρυσι την άνοιξη η 
πλατεία μας, συμμετείχε στον καθαρισμό του Ιατρείου μας, 
στο άπλωμα του λάστιχου για τη βρύση ΑηΤαξιάρχη και 
πολλά άλλα. Του λέμε όλοι μπράβο για όσα κάνει, να είναι 
καλά και να συνεχίσει.

 Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο πεσόντων του χωριού μας.

Κτηματολόγιο… 
δασικοί χάρτες… τσιφλίκια… 

Ξαναγράψαμε και ξαναγράφουμε… πόσες χιλιάδες στρέμ-
ματα δήλωσαν οι ιδιοκτήτες των τσιφλικιών που είναι γύρω 
στο χωριό μας και μας έχουν καταπατήσει χιλιάδες στρέμματα 
κοινοτικής έκτασης…??? Οι σε όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι μας 
έψαξαν το θέμα αυτό…??? Υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα 
της Κοινότητάς μας και του δήμου μας…??? 

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας
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Τα 28 ονόματα αφιερωτών εκ Σπινάσας στην Πρόθεση 37 της Μονής Δουσίκου (1530 μ. Χ.)
Το έτος 1530 βρήκαμε την τρίτη 

παλιότερη γραπτή αναφορά του ιστο-
ρικού χωριού μας, όπως γράφουμε και 
στην συνοπτική ιστορία του, που δη-
μοσιεύσαμε στην εφημερίδα μας και 
υπάρχει και στην Ιστοσελίδα μας. 

Η πρώτη γραπτή αναφορά ήταν 
στα (3) οθωμανικά κατάστιχα (1454… 
1485… 1521), που αναλυτικά παρου-
σιάσαμε σε τεύχη της εφημερίδα μας. 
Η δεύτερη (το 1520) είναι από Πρό-
θεση μοναστηριού (Πρόθεση 401 του 
Μεγάλου Μετεώρου) που αναλυτικά 
θα παρουσιάσουμε σε άλλο τεύχος της 
εφημερίδας μας. Και η τρίτη (το 1530) 
είναι πάλι από Πρόθεση μοναστηριού, 
από την Πρόθεση 37 της Μονής Δου-
σίκου, που σε αυτό το τεύχος αναλυτι-
κά θα παρουσιάσουμε. 

Σημαντικότατες, λοιπόν, πληροφο-
ρίες για την ιστορία των χωριών μας, 
στα χρόνια της τουρκοκρατίας, έρχο-
νται στο φώς τα τελευταία χρόνια, από 
την μελέτη παλαιών εκκλησιαστικών 
βιβλίων, κωδίκων και Προθέσεων δια-
φόρων μοναστηριών. Ένα απ’ αυτά 
είναι και το μοναστήρι του Δουσίκου, 
του οποίου κάποιες Προθέσεις του με-
λετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν, όπως η 
Πρόθεση 37 που είναι του έτους 1530 
μ. Χ., και εδώ παρουσιάζουμε. Στις 
«Προθέσεις» είναι γραμμένα τα ονό-
ματα αφιερωτών προς το μοναστήρι 
από διάφορα χωριά. Μεταξύ αυτών 
και του χωριού μας, φυσικά, της τότε 
Σπινάσας (και σήμερα Νεράϊδας). 

Το Μοναστήρι του Δουσίκου ή 
Δούσικου βρίσκεται 5 χλμ έξω από 
την Πύλη Τρικάλων στην δεξιά πλα-
γιά όπως ανεβαίνουμε το ποτάμι. Την 
Ιερά αυτή Μονή την συναντάμε και 
με τις ονομασίες «Μονή Αγίου Βησ-
σαρίωνα» ή «Μονή του Σωτήρος των 
Μεγάλων Πυλών» αλλά ευρύτερα 
γνωστή είναι σαν «Μονή Δουσίκου». 
Χτίστηκε αρχές του 1500 στη θέση 
άλλης παλιότερης μονής από τον τότε 
μητροπολίτη Λάρισας Βησσαρίωνα.

Όπως φαίνεται και στη φωτογρα-
φία το μοναστήρι είναι ένα φρούριο 
και αυτός είναι ο λόγος που διασώθη-
καν όλα τα κειμήλια και τα βιβλία του. 
Η είσοδός του μέχρι το 1962 ήταν με 
δίχτυ και ανεμόσκαλα!

Στις προθέσεις του αναγράφονται 
ονόματα αφιερωτών απ’ όλα σχεδόν 
τα χωριά της κεντρικής Ελλάδας. Με-
ταξύ αυτών και του χωριού μας, φυ-
σικά, της τότε Σπινάσας (και σήμερα 
Νεράϊδας). Όπως τηλεγραφικά ανα-
φέρουμε στην ιστορία του χωριού μας 
κατά χρονολογική σειρά και τώρα εδώ 
αναλυτικά θα παρουσιάσουμε. 

Η πρόθεση 37 της Μονής Δουσίκου 
είναι η δεύτερη παλαιότερη (10 χρόνια 
νεότερη) μετά από την πρόθεση 401 
του Μεγάλου Μετεώρου. Η πρόθεση 
37 του Δουσίκου είναι του 1530 μ. Χ. 
και η πρόθεση 401 του Μ. Μετεώρου 
είναι του 1520 μ. Χ. Όλες οι άλλες 
των άλλων Μοναστηριών έπονται. 
Μεταγενέστερη είναι η Πρόθεση 36 
πάλι του Δουσίκου (1568), η πρόθεση 
421 του Μεγάλου Μετεώρου (1592), ο 
Ιεροσολυμιτικός Κώδικας 509 του Πα-
νάγιου Τάφου (1659), η Πρόθεση της 
Μονής Ρεντίνας (1640), κ. ά. Σ’ όλες 
τις προαναφερόμενες αναφέρεται το 
χωριό μας με αφιερωτές.

● Στην πρόθεση 37 (1530 μ. Χ.) της 
Μονής του Δουσίκου Τρικάλων ανα-
φέρεται λοιπόν όπως προείπαμε και το 
χωριό μας η Σπινάσα (αρ. σιγ΄-213). 
Στα φύλλα 209v – 210r αναφέρονται 
εκ Σπινάσας 28 αφιερωτές, από τους 
οποίους 2 είναι μοναχοί και 2 μοναχές. 

Τα ονόματα (μικρά δυστυχώς…) 
των αφιερωτών είναι τα εξής:

Φ. 209v
Χωρίον σπινάσα (αρ. σιγ΄- 213)

νείλου μοναχοῦ. ἀνδρόνη. λα-
μπρινῆc (μον)αχῆc. ἰωάννου. δημη-
τρίου. συροπούλου. ἰωάννου. ἀποστό-
ληc. Θεοδοσίασ (μον)αχῆc. ἰωάννου. 
παγκρατίου. δημητρίου. νικολάου. νι-
κολάου. ἀνδρόνοc. ἰω(άνν)ου. Γεωρ-
γίου. λάμπου. σίμου. ἰωάννου. 

Φ. 210r
Χωρίον σπινάσα (αρ. σιγ΄-213)

σοφί(ας). εὐσταθίου. θεοδωρή. 
πούλοc. ἀνδρόνη. σκαρλάτου. ἱγνατί-
ου ἱερομονάχου. ἰωάννου. 

Σχόλια επί των ονομάτων 

Μιλάμε για 500 (πεντακόσια) χρό-
νια πρίν από σήμερα…!!! Και όπως 
γραπτώς βλέπουμε όχι μόνο είχε κό-

σμο το χωριό μας αλλά ανθρώπους 
σε υψηλό οικονομικό και πολιτιστικό 
επίπεδο… που έκαναν δωρεές και σε 
πολύ μακρινά μοναστήρια…!!! Που 
είχαν πάνω από δέκα εκκλησίες (ταυ-
τόχρονα) μέσα στο χωριό μας…!!! Με 
βεβαιότητα, οι πρόγονοί μας αυτοί, 
δεν ασχολούνταν ούτε με την κτηνο-
τροφία ούτε με τη γεωργία, αλλά με 
την επεξεργασία υφασμάτων, σε ερ-
γαστήρια που κινούνταν με το νερό, 
και με την εμπορία τους, στα πέρατα 
της αυτοκρατορίας, που τους άφηνε 
πολλά χρήματα… Το νερό τότε ήταν 
ότι είναι το πετρέλαιο σήμερα… έδινε 
κίνηση… 

Το όνομα που αναφέρεται τις πε-
ρισσότερες φορές τόσο μεταξύ των 
(28) αφιερωτών του χωριού μας (6 φο-
ρές) όσο και μεταξύ των αφιερωτών 
των 7 οικισμών της Πρόθεσης (33 φο-
ρές) που δημοσιεύονται, είναι το όνο-
μα Ιωάννης. Το μόνο όνομα δε που δεν 
αναφέρεται πουθενά αντίστοιχα είναι 
το όνομα Κώστας, όλα σχεδόν τα άλλα 
αναφέρονται. Από 2 φορές στο χωριό 
μας αναφέρονται τα ονόματα: Ανδρό-
νης, Δημήτριος και Νικόλαος. Όλα τα 
άλλα αναφέρονται από μια φορά. Από 
τους 28 αφιερωτές οι 24 είναι άντρες 
και οι 4 γυναίκες. Οι Μοναχοί με τα 
ονόματα Νείλος και Ιγνάτιος ενώ οι 
Μοναχές με τα ονόματα Λαμπρινή και 
Θεοδοσία. Σε ποιό άραγε από τα 3 μο-

ναστήρια μας (Φανερωμένης, Σωτή-
ρος, και Παναγίας) να ήταν οι προανα-
φερόμενοι; Ποιό από τα 3 Μοναστή-
ρια του χωριού μας να ήταν το 1530 
γυναικείο; Να ήταν άραγε αυτό της 
Παναγίας στον πάτο του χωριού μας, 
όπου η σημερινή θέση «Στο Κελί» της 
περιοχής «Χτίρια»; Άγνωστο! 

Ενώ στο Καροπλέσι αναφέρεται 
ένας αφιερωτής Ιερέας στο χωριό μας 
δεν αναφέρεται αφιερωτής Ιερέας αλλά 
αντιθέτως αναφέρονται 2 καλόγεροι 
και 2 καλόγριες. Το Καροπλέσι είναι 
γραμμένο στην πρόθεση με το όνομα 
«Καρβουνοπουλέσι» (σ.σ. μήπως από 
το κάρβουνο και πουλάω…???).

Υπενθυμίζουμε πως το 1530 εί-
ναι μόλις 5 χρόνια μετά το 1525, έτος 
σταθμός αφού τότε ανανεώνονται 
τα προνόμια αυτονομίας που είχαν 
τα Αγραφιώτικα χωριά μας από την 
Βυζαντινή εποχή. Μια και αναφέρα-
με την Συνθήκη του Ταμασίου στην 
οποία αναφέρεται ως κεφαλοχώρι 
των Αγράφων το Νεοχώρι της Νε-
βρόπολης (Λίμνης Πλαστήρα), να 
τονίσουμε πως αυτό (το Νεοχώρι) 
κατά σύμπτωση είναι μεταξύ των 7 
οικισμών, της Πρόθεσης 37 (που δη-
μοσιεύτηκαν) και αν κρίνουμε από 
το πλήθος των αφιερωτών του, τότε 
πρέπει να το φανταστούμε ως ολό-
κληρη πόλη της εποχής. Το Νεοχώρι 
(αναφέρεται ως Μέγα Νεοχώρι) και 
έχει 221 αφιερωτές, μεταξύ των οποί-
ων 1 αρχιερέας, 3 Ιερείς, 5 Μοναχοί 
και 21 Μοναχές! Οι 7 αναφερόμενοι 
οικισμοί της πρόθεσης έχουν συνολι-
κά 342 αφιερωτές εκ των οποίων οι 
221 είναι από το «Μέγα Νεοχώρι»! 
Γι’ αυτό λοιπόν το αναφέρει και η 
Συνθήκη του Ταμασίου. 

● Στην ίδια Πρόθεση 37, της Μο-
νής Δουσίκου των Τρικάλων, και μά-
λιστα στην ίδια σελίδα με του χωριού 
μας, υπάρχουν και 7 ονόματα αφιε-
ρωτών, (από τους οποίους ο 1 είναι 
ιερέας), από το γειτονικό μας χω-
ριό Καροπλέσι, που αναφέρεται ως 
«Καρβουνοπουλέσι», τα εξής: 

φ. 209v 
χωρίον καρβουνοπουλέσι (αρ. 

σιβ΄-212) 

δημητρίου. ἀνδρέου ἱερέ(ως). 
ἀνθούλας. ῥήζου. νικολάου. γεωργί-
ου. δημητρίου.

● Στην ίδια Πρόθεση 37, της Μο-
νής Δουσίκου των Τρικάλων, όπως 
αναφέρουμε και στην ιστορία του 
χωριού μας, υπάρχουν και 5 ονόματα 
αφιερωτών από το χωριό Κύφου, τα 
εξής: 

Φ. 211r
χωρίον Κύφου (αρ. σις΄- 216)

εὐσταθίου, πούλου, πορφύρας, 
δημητρίου, σκαρλάτου. 

● Στην ίδια Πρόθεση 37, της Μο-
νής Δουσίκου των Τρικάλων, όπως 
αναφέρουμε και στην ιστορία του 
χωριού μας, υπάρχουν και 26 ονό-
ματα αφιερωτών από τη Μπέσια, τα 
εξής:

Έτσι είναι γραμμένα τα ονόματα της Σπινάσας και του Καροπλεσίου, στα 
φύλλα της Πρόθεσης της μονής Δουσίκου. (Την φωτό μας έστειλε ο εκδότης του 

«Θεσσαλικού Ημερολογίου» κ. Κώστας Σπανός από την Λάρισα). 

Έτσι είναι γραμμένα τα ονόματα της Μπέσιας και του Κύφου, στα φύλλα της 
Πρόθεσης της μονής Δουσίκου. (Την φωτό μας έστειλε ο εκδότης του «Θεσσαλι-

κού Ημερολογίου» κ. Κώστας Σπανός από την Λάρισα).



Τα τελευταία χρόνια 
βλέπουμε γύρω μας 
(εδώ στο χωριό μας) 
πράγματα αφύσικα… 

μια κατάσταση που αν επικρα-
τούσε τις δεκαετίες του ’60 και 
του ’70 (ας μην πάμε πιο πίσω) 
δεν θα μπορούσε άνθρωπος να 
ζήσει στο χωριό… Σαν κάποιο 
αόρατο χέρι να ωθεί τα πάντα 
έτσι που να μην προκόβει τί-
ποτα… όλα στη ζημιά… στο 
κακό… Σαν να γίνεται αυτό με 

σχέδιο ώστε να μην μπορεί να 
παράγει κανένας τίποτα δικό του 
και να αγοράζει τα πάντα… Για 
παράδειγμα ●●● Χωράφι δεν 
μπορεί (και να θέλει) άνθρωπος 
να καλλιεργήσει καθώς τα αμέ-
τρητα ανεπιτήρητα βοοειδή των 
ασυνείδητων δεν αφήνουν τίπο-
τα… και αυτοί που τα έχουν έτσι 
παρατημένα επιδοτούνται γι’ 
αυτά και κανένας δεν τους ελέγ-
χει ●●● Κοπάδι με πρόβατα δεν 
μπορεί άνθρωπος να βοσκήσει 
στα χωράφια μας (πρέπει να αγο-
ράζει ζωοτροφές και να τα ταΐζει 
μέσα) καθώς αυτά (τα χωράφια 
κι όλα τα λιβάδια) δεν βγάζουν 
πλέον χορτάρι γιατί τα σκάβουν 
όλη νύχτα το απίστευτο πλήθος 
των αγριογούρουνων… που βρο-
μίζουν και όλες τις πηγές των νε-
ρών και δεν μπορεί ούτε να πιεί 
ζώο σε αυτές όπως παλιά ●●● 
Όταν βρέχει το κάνει αφύσικα 
πλέον… αν πάει κάποιος και δεί 

το ποτάμι μας (π.χ. στη σμίξη 
Μπεσιώτη, στη σμίξη Ταμπούρια 
κ.λ.π.) δεν θα πιστεύει στα μάτια 
του… άλλαξαν εκεί πράγματα 
που για αιώνες δεν είχαν πειρα-
χτεί ●●● Κηπευτικό δεν προκό-
βει ούτε στους κήπους ανάμεσα 
στα σπίτια μας (π.χ. ντομάτες κ. 
ά.) γιατί αν δεν τα σκεπάσεις με 
νάιλον (ή δεν ρίξεις φυτοφάρ-
μακα) θα χολεριάσουν… σαν 
κάτι να πέφτει από τον ουρανό 
και τα καταστρέφει ●●● Τα οι-
κόσιτα ζώα αρρωσταίνουν πολύ 
πιο εύκολα από παλιά… πρέπει 
να είσαι συνέχεια στον κτηνί-
ατρο ●●● Ο κατάλογος είναι 
ατέλειωτος αλλά η ουσία είναι 
πως αν ήταν έτσι η κατάσταση 
τις προαναφερόμενες δεκαετίες 
δεν θα μπορούσε άνθρωπος να 
ζήσει στο χωριό… Οι ηλικιωμέ-
νοι άνθρωποι λένε πως αυτό σε 
κάτι πολύ κακό θα οδηγήσει… 
Σημεία των καιρών…      

Φ. 210v
χωρίον Μπέσια (αρ. 

σιε΄- 215)

δημητρίου ἱερέως, πλού-
μος, εὐσταθίου, φωτεινῆς 
μοναχῆς καί τῆς συνοδεί-
ας αὐτῆς, ἀγαθής μοναχῆς, 
ἀρχόντως, Γεωργίου, Για-
νούς, πάγκαλης, δημητρίου, 
ἰωάννου, θεοδώρας, εὐφρο-
σύνης, βασίλως, ἰωάννου, 
καταφυγής χήρας, ἐξαδακτί-

λου, ἰωάννου, ἀνδρονίκου, 
θεοδωρή, σκαρλάτου, ἀρχό-
ντως, δημητρίου, καταφυγής 
μοναχῆς, Γαβριήλ ἀρχιερέ-
ως, λάμπρου. 

Σημείωση: Στην Μπέσια 
το 1530 μ. Χ. βλέπουμε με-
ταξύ των αφιερωτών, έναν 
ιερέα, τέσσερις μοναχές και 
έναν αρχιερέα, τον Γαβρι-
ήλ τον οποίο βρήκαμε και 
σε άλλο παλιό γραπτό στοι-
χείο. Μερικά ονόματα μας 

θυμίζουν το κατάστιχο του 
1454… 

Φ. 209r
Χωρίον μικρού χρύσου 

(αρ. σια΄- 211):

Γεωργίου, νικολάου, τρι-
ανταφύλος, Γεωργίου. 

Σημείωση: Το Μικρο-
χρύσου ήταν χωριό δίπλα 
στο Καροπλέσι, εκεί που εί-
ναι σήμερα το Δασικό Χωριό 
Καροπελσίου.

Επιμέλεια: Φιλίστωρ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόματα 
αυτά, αφιερωτών του χωριού 
μας, της Σπινάσας, από την 
Πρόθεσης 37, της Μονής Δου-
σίκου, μαζί με εκείνα άλλων 
συνολικά 7 καρδιτσιώτικων 
οικισμών δημοσιεύτηκαν πρό-
σφατα στο «Θεσσαλικό Ημερο-
λόγιο» / Τόμος 60, και μας τα 
έδωσε ο ίδιος ο εκδότης του κ. 
Κώστας Σπανός, που τον ευχα-
ριστούμε θερμά για ακόμα μια 
φορά. `
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ΚΑΡΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, 
Καρδίτσα

Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423 

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Μπαλτή Νατάσα – Μπαλτή Σοφία
Πτυχιούχοι Γερμανικής Φιλολογίας 

Ηρώων Πολυτεχνείου 6, Καρδίτσα 
Τηλ.: 2441 0 29518

* Η Σοφία είναι σύζυγος και η Νατάσα κόρη του Δημήτρη Γ. Μπαλτή
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 / Αγρι-
νίου 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. 

 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μαρία Ηλ. 
Γιαννέλου 
Πτυχιούχος Αγγλικής 
Φιλολογίας Α. Π. Θ. 

Μεταπτυχιακές σπουδές 
Ε. Α. Π. 

Δημ. Λάππα 97 – Καρ-
δίτσα 

Τηλ.: 2441 0 80660 
Κιν.: 694 5072445

e-mail: 
mariagiannelou@

yahoo.gr 

Αυτό είναι το Μοναστήρι Δουσίκου των Τρικάλων.

Τα 28 ονόματα αφιερωτών εκ Σπινάσας στην Πρόθεση 37 της Μονής Δουσίκου (1530 μ. Χ.)

Κεραμίδια στέγης Ιατρείου Νεράϊδας
μπήκαν από τον Σύλλογό μας

Μπήκαν τελικά τα κεραμίδια που έλειπαν στη στέγη του 
Ιατρείου μας, όχι βέβαια από την Κοινότητά μας αλλά 
από προσφορές χωριανών μας μερίμνη του προέδρου 

του Συλλόγου μας Αποδήμων Γιάννη Σπανού. Τα κεραμίδια μπή-
καν την Παρασκευή 6.10.17 από τον Γιώργο Μητσάκη και τον 
Μήτσιο Μακρή. Μπράβο σε όλους. Καθώς το κάθε τι στο χωριό 
μας πλέον το φτιάχνουμε με εράνους απαίτηση όλων είναι να μας 
πεί η διοίκηση της Κοινότητάς μας που ακριβώς ξοδεύτηκαν τα 
1.000 ευρώ που κάθε χρόνο δίνει ο δήμος μας Καρδίτσας στην 
Κοινότητά μας Νεράϊδα (όπως και σε κάθε Κοινότητα). Πού ξο-
δεύτηκαν τα 1.000 ευρώ φέτος και δεν έφτασαν να μπούν τα κε-
ραμίδια του Ιατρείου…???

 Το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας

Βοοειδή… αγριογούρουνα…  
καιρός… μολυσμένη ατμόσφαιρα…

Το Μοναστήρι Δουσίκου των Τρικάλων εσωτερικά.
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● Η περιζήτητη επιτροπή συ-
γκροτήθηκε με επίσημο έγγραφο 
- που ολόκληρο δημοσιεύου-
με παρακάτω - την Δευτέρα 16 
Οκτωβρίου 2017 και τα μέλη της 
είναι τα εξής: 

1) Τίκας Τριαντάφυλλος 
(Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Πρασίνου & Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Καρδίτσας) 
Πρόεδρος της Επιτροπής, με 
αναπληρωτή τον Μαντζιάρα Πα-
ναγιώτη (Αντιδήμαρχο Καθαριό-
τητας του Δήμου Καρδίτσας.) 

2) Σκόνδρα Μαρίνα, (γεω-
πόνος του Τμήματος Αγροτικής 
Παραγωγής του Δήμου Καρ-
δίτσας), με αναπληρώτρια την 
Τζώρτζη Παρασκευή, (γεωπόνο 
του Τμήματος Πρασίνου του Δή-
μου Καρδίτσας). 

3) Λάντζος Κων/νος, (τε-
χνολόγος γεωπόνος του Τμήμα-
τος Πρασίνου του Δήμου Καρ-
δίτσας), με αναπληρώτρια την 
Δουλγεράκη Μαρίνα, (τεχνολό-
γο γεωπόνο του ιδίου Τμήματος).

Καλωσορίζουμε τα μέλη της 
επιτροπής (τακτικά και ανα-
πληρωματικά) και είμαστε όλοι 
έτοιμοι και πρόθυμοι να συνερ-
γαστούμε μαζί τους όπου θέλουν 
την βοήθειά μας. 

Έργο της Επιτροπής, όπως 
έχουμε ξαναπεί, είναι να ρίξει 
τσουχτερά πρόστιμα στους ασυ-
νείδητους ιδιοκτήτες τους κι αν 
δεν συνετιστούν να προχωρήσει 
στην κατάσχεση των ζώων αυ-
τών. 

● Ακόμα δυστυχώς δεν προ-
χώρησε κάτι αλλά όλοι προ-
σπαθούμε και αγωνιζόμαστε γι’ 
αυτό.

Ήδη λίγες (4) μέρες μετά 
(Παρασκευή 20.10.17) χωριανοί 
μας συναντήθηκαν ανεπίσημα, 
για να γνωριστούν, με τα μέλη 
της επιτροπής, στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρ-
δίτσας. Εκεί αφού έγινε συζή-
τηση, για όλες τις πλευρές του 
θέματος, η επιτροπή είπε πως θα 
μελετήσει τον νόμο και μετά θα 
ανέβει στο χωριό αφού πρώτα 
φτιάξει ένα έγγραφο ο Πρόεδρος 
της Κοινότητάς μας, όπως του 
ζήτησαν. 

Εν τω μεταξύ το πρόβλημα 
όλο το φθινόπωρο, οξύνονταν, 
και τα ανεπιτήρητα βοοειδή κάθε 
μέρα κατέστρεφαν τα χωράφια 
μας και κάθε βράδυ ξενύχταγαν 
ανάμεσα στα σπίτια του χωριού 
μας, βρομίζοντας με τις βουνιές 
τους δρόμους μας, καθώς οι ασυ-
νείδητοι ιδιοκτήτες τους καμιά 
σημασία δεν δίνουν σε όλα όσα 
γίνονται. 

Την πρώτη εβδομάδα του Νο-
εμβρίου τα ανεπιτήρητα μπήκαν 
μέσα στον έναν και μοναδικό πο-
τιστικό κήπο που έχει οικογένεια 

μονίμων κατοίκων, στα ΒΑ του 
χωριού μας, και έκαναν τεράστια 
καταστροφή, πράσα, μαϊντα-
νά, σέλινα, ντομάτες, φασόλια, 
κουνουπίδια, κραμπολάχανα, κι 
ότι άλλα είχαν οι άνθρωποι, τα 
έφαγαν όλα καταστρέφοντας τον 
κήπο τους. Την τελευταία εβδο-
μάδα του Οκτωβρίου μπήκαν 
μέσα σε περιφραγμένο κήπο (πή-
δησαν πάνω απ’ τον φράχτη) στα 
ΝΔ του χωριού μας και έφαγαν 
φασόλια, λάχανα κ. ά. κηπευτι-
κά, φέρνοντας σε απελπισία τους 
χωριανούς μας.

Έτσι χωριανοί μας ξαναρώ-
τησαν, το πρώτο 10ήμερο του 
Νοεμβρίου, μέλος της επιτροπής 
για το τι γίνεται και τους είπαν 
πως περιμένουμε το έγγραφο του 
Προέδρου της Κοινότητάς σας.

Στις 12.11.17, σε επικοινω-
νία που είχε χωριανός μας με τον 
Πρόεδρο της Κοινότητάς μας, 
αυτός είπε πως θα κάνει συνεδρί-
αση του Τ. Σ. για το θέμα αυτό.

Στις 20.11.17, σε επικοινωνία 
που είχαμε με τον πρόεδρο της 
επιτροπής κ. Τίκα, μας είπε πως 
περιμένουν ακόμα το έγγραφο 
που έδωσαν στον πρόεδρο της 
Κοινότητάς μας να το συμπλη-
ρώσει και να τους το ξαναστεί-
λει. 

Να τονίσουμε πως… α) η 
«Κοκκινόβρυση», έχει υλοτομη-
θεί το καλοκαίρι, αποψιλωτικά, 
και θα πρέπει να απαγορευτεί αυ-
στηρώς και διά ροπάλου… β) τα 
ανεπιτήρητα βοοειδή είναι όλα 
άρρωστα από οζώδη δερματίτιδα 
καθώς δεν έχουν εμβολιαστεί… 
και γ) αν θέλει ο ιδιοκτήτης τους, 
τα μαζεύει ανά πάσα στιγμή… 
καθώς τον είδαν χωριανοί μας 
μια μέρα στα μέσα Νοέμβρη… 
να έχει έρθει με το αγροτικό του 
στη Λεκάνη… και αυτά μαζεύ-
τηκαν όλα γύρω του… και ακο-
λούθησαν το αγροτικό του από 
πίσω μόνα τους μέχρι την «Κοκ-
κινόβρυση»… όπου τα πήγε και 
τα άφησε… και έκατσαν εκεί μια 
μέρα και την επόμενη ήταν πάλι 
στο χωριό μας…!!!

Εμείς φωνάζουμε και από 
εδώ αυτό που συνεχώς γράφουν 
χωριανοί μας στο Φ/Β. Όλος ο 
κόσμος είναι σε απελπισία, η 
υπομονή έχει εξαντληθεί. Η 3με-
λής επιτροπή να αρχίσει επιτέ-
λους να κάνει ότι λέει ο νόμος. 
Η ηγεσία της Κοινότητάς μας 
να κάνει επιτέλους αυτό που 
οφείλει. Ο κόσμος δεν αντέχει 
άλλο…!!! 

● Να θυμίσουμε όμως και 
πάλι το πώς φτάσαμε στην συ-
γκρότηση της 3μελούς επιτρο-
πής… παίρνοντας για μια ακόμα 
φορά τα πράγματα από την αρχή 
προς ενημέρωση όλων μας.

Η εφημερίδα μας, ως γνω-
στόν, χρόνια ολόκληρα γράφει 
συνέχεια και αγωνίζεται για τη 
λύση αυτού του προβλήματος.

Οι Σύλλογοι του χωριού μας 
ενεργούν συνέχεια, εντείνοντας 
τον τελευταίο χρόνο την πίεση 
στο απόλυτο. Θυμίζουμε πως 
τον Οκτώβριο του 2016, έστει-
λαν έγγραφο αίτημα στο Τοπικό 
Συμβούλιο της Κοινότητάς μας 
Νεράϊδας, να πάρει απόφαση γι’ 
αυτό το ζήτημα και να την στείλει 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδί-
τσας. Δυστυχώς, δεν το έκανε, 
άγνωστο γιατί. Το Φεβρουάριο 
του 2017, ξαναέστειλαν την ίδια 
έγγραφη αίτηση. Αλλά και πάλι, 
για άγνωστους λόγους, το Τ. Σ. 
δεν συνεδρίασε να πάρει από-
φαση. Έτσι αναγκαστικά, με την 
πίεση των κατοίκων, δεν είχαμε 
άλλο δρόμο παρά να απευθυν-
θούμε μόνοι μας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Έτσι συζητήθηκε για πρώ-

τη φορά το πρόβλημα αυτό του 
χωριού μας στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) 
Καρδίτσας, της 25.5.17, όταν 
έθεσε το θέμα με ερώτηση πρό 
ημερησίας διατάξεως ο Δημο-
τικός Σύμβουλος κ. Τσιούκης. 
Απαντώντας τότε ο δήμαρχος κ. 
Αλεξάκος είπε πως για το πρό-
βλημα αυτό είναι αρμόδιο το 
Δασαρχείο, δεν είναι αρμόδιος 
ο δήμος, και εκεί στο Δασαρχείο 
πρέπει να απευθύνονται οι κά-
τοικοι.

Με την πίεση των κατοίκων, 
αφού η απάντηση αυτή δεν μας 
κάλυπτε, ξανατέθηκε το θέμα 
στην επόμενη συνεδρίαση του Δ. 
Σ. Καρδίτσας, αυτή τη φορά με 
την προσκόμιση συγκεκριμένων 
στοιχείων, με τον Νόμο 4056/12 
ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17 και 
το τι ακριβώς κάνουν άλλοι δή-
μοι της χώρας μας. Την νέα ερώ-
τηση πρό ημερησίας διατάξεως 
έκανε ο πρώην δήμαρχος κ. Πα-
παλός στην συνεδρίαση του Δ. Σ. 
της 26.6.17, με καθόλου αντιπο-
λιτευτικό τρόπο αλλά αντιθέτως 
με εποικοδομητικό (υπάρχουν τα 

βίντεο και όλοι μπορούν να τα 
δούν) για εξεύρεση λύσης. Στην 
δεύτερη λοιπόν αυτή ερώτηση 
ο δήμαρχος κ. Αλεξάκος ξεκι-
νώντας πάλι την απάντησή του 
λέγοντας «…είναι αυτό ευθύνη 
του Δασαρχείου… έγινε συζήτη-
ση από εμάς με το Δασαρχείο… 
κάναμε πολλές παρεμβάσεις…» 
εκεί τον διέκοψε ο πρώην δή-
μαρχος και είπε «… άστο αυτό 
Φώτη… δεν θέλω απάντηση 
τώρα… θέλω να καθίσουμε 
κάτω όλες οι παρατάξεις και να 
λύσουμε αυτό το πρόβλημα… 
γιατί είμαστε εμείς υπεύθυνοι… 
ούτε εγώ τα ήξερα για το νόμο… 
τώρα τα έμαθα… δεν είναι κακό 
να μην γνωρίζουμε…». Ο δή-
μαρχος κ. Αλεξάκος έκλεισε την 
απάντησή του λέγοντας «…εν 
πάση περιπτώση θα το δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε…».

Εν τω μεταξύ είχαμε στις 
8.8.17 την επίσκεψη στο χωριό 
μας του πρώην δημάρχου κ. Πα-

παλού όπου δημοσίως στο μαγα-
ζί μεταξύ άλλων τέθηκε πρώτο 
και με ένταση το θέμα αυτό.

Έτσι στην επόμενη συνεδρί-
αση ο πρώην δήμαρχος το ξανα-
έθεσε. Να θυμίσουμε εδώ πως 
το θέμα τέθηκε (με ένταση) και 
στη Λαϊκή Συνέλευση που έκανε 
ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας 
Λάμπρος Γάκης στην πλατεία 
(14.8.17) όπου δεν παραδέχτηκε 
πως υπάρχει νόμος και εξόργισε 
χωριανούς μας λέγοντας πως για 
να πάρει σχετική απόφαση το Τ. 
Σ. πρέπει πρώτα να του δώσει 
εντολή ο νομικός σύμβουλος 
του δήμου Καρδίτσας κ. Κα-
λιάς. Έτσι αποφασίστηκε εκεί να 
απευθυνθούν οι κάτοικοι με υπο-
γραφές στον κ. Καλιά. Όμως το 
επόμενο βράδυ μπαίνοντας στο 
ιντερνετ χωριανοί μας βρήκαν 
τον νόμο 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύ-
χος Α άρθρο 17 και τον διάβασαν 
δυνατά ακούγοντάς τον όλοι στο 
μαγαζί. Έτσι αποφασίστηκε εκεί 
να γίνει αίτηση προς το Δήμο 
Καρδίτσας ώστε να εφαρμόσει 
αυτό τον νόμο. Σύντομα συλ-
λέχτηκε πλήθος υπογραφών και 

μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου 
μας πήγε το έγγραφο στο δήμο 
και πήρε αριθ. πρωτ. 13849 / 
25.8.2017.

Το θέμα λοιπόν τέθηκε για 
τρίτη φορά από τον πρώην δή-
μαρχο κ. Παπαλό στην συνε-
δρίαση του Δ. Σ. Καρδίτσας της 
31.8.17, πάλι με πρό ημερησίας 
διάταξης ερώτηση. Είπε πως οι 
κάτοικοι το έβαλαν πρώτο θέμα 
κατά την επίσκεψή του στη Νε-
ράϊδα, για την αίτηση με τις 
υπογραφές και ζήτησε να έρθει 
το θέμα για συζήτηση στο Δ.Σ. 
Απαντώντας στην ερώτηση ο 
δήμαρχος κ. Αλεξάκος είπε κα-
θαρά, και τον ευχαριστούμε όλοι 
θερμά, πως… «… Για τα ανεπι-
τήρητα βοοειδή στη Νεράϊδα… 
ήδη δόθηκε εντολή εκ μέρους 
μας… στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του δήμου μας… να συγκροτηθεί 
η 3μελής Επιτροπή του δήμου 
σύμφωνα με το νόμο… για να 
λύσουμε το πρόβλημα… το θέμα 
θα έρθει σύντομα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για ψήφιση…».

Το θέμα ξανατέθηκε για τέ-
ταρτη (4) φορά πάλι από τον 
πρώην δήμαρχο κ. Παπαλό στην 
συνεδρίαση του Δ. Σ. Καρδίτσας 
της 14.9.17, πάλι με πρό ημερη-
σίας διατάξεως ερώτηση. Στην 
οποία απαντώντας ο δήμαρχος κ. 
Αλεξάκος είπε πως… «…Για τα 
ανεπιτήρητα στη Νεράϊδα δόθη-
κε εντολή να συγκροτηθεί η 3με-
λής επιτροπή…».

Ένα μήνα μετά, στις 
16.10.17, ανακοινώθηκε η ιστο-
ρική απόφαση (υπ. αριθ. 1351) 
συγκρότησης της 3μελούς Επι-
τροπής, με το ιστορικό υπ. αριθ. 
πρωτ. 18360/16.10.17 έγγραφο. 

● Το έγγραφο που υπογρά-
φει ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. 
Φώτης Αλεξάκος, γράφει: «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟ-
ΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
/ Καρδίτσα 16.10.2017 / Αρ. 
Πρωτοκόλλου 18360 / Θέμα: 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς 
επιτροπής παρακολούθησης του 
προγράμματος διαχείρισης ανε-
πιτήρητων παραγωγικών ζώων 
στο Δήμο Καρδίτσας. / ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ 1351/2017 / Ο Δήμαρχος 
Καρδίτσας / Έχοντας υπόψη: / 1. 
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». / 2. 
Τις διατάξεις του άρθρου 17 του 
Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α/12-3-
2012). / 3. Την αριθμ. 174/01-
03-2017 Απόφαση Δημάρχου 
περί ορισμού αντιδημάρχων για 
το χρονικό διάστημα από 01-03-
2017 μέχρι 31-08-2018. / ΑΠΟ-
ΦΑΣΙΖΕΙ / Συγκροτεί τριμελή 
επιτροπή παρακολούθησης του 
προγράμματος διαχείρισης ανε-
πιτήρητων παραγωγικών ζώων 
(αιγοπρόβατα και βοοειδή) του 
Δήμου Καρδίτσας , η οποία απο-
τελείται από: / 1. Τον κ. Τίκα 
Τριαντάφυλλο Αντιδήμαρχο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου 
& Περιβάλλοντος του Δήμου 
Καρδίτσας ως Πρόεδρο της Επι-
τροπής, με αναπληρωτή τον κ. 
Μαντζιάρα Παναγιώτη Αντιδή-
μαρχο Καθαριότητας του Δήμου 
Καρδίτσας. / 2. Την κ. Σκόνδρα 
Μαρίνα, γεωπόνο του Τμήματος 

3μελή επιτροπή για τα ανεπιτήρητα βοοειδή 
συγκρότησε στις 16.10.2017 ο Δήμος μας Καρδίτσας 

Συγκροτήθηκε, επιτέλους, η 3μελής επιτροπή του δή-
μου μας που θα λύσει οριστικά την πληγή του χω-
ριού μας, με τα ανεπιτήρητα βοοειδή. Πολλά θερ-

μά ευχαριστώ απ’ όλους μας τόσο στον δήμαρχο κ. Φώτη 
Αλεξάκο, που συγκρότησε την επιτροπή, με την ιστορική 
1351/16.10.17 απόφασή του, όσο και στον πρώην δήμαρχο 
κ. Κώστα Παπαλό, που με εποικοδομητικό τρόπο και με 
επιμονή έπεισε τον δήμαρχο σε αυτό. Οι αγώνες του χωριού 
μας για το ζήτημα αυτό έπιασαν τόπο. Όλοι μας είμαστε 
έτοιμοι να συνεργαστούμε με την επιτροπή και να κάνουμε 
ότι μας πεί. Τονίζοντας πως το πρόβλημα συνεχίζεται κα-
θώς οι χωριανοί μας συνεχίζουν να κυνηγούν γελάδια στους 
δρόμους του χωριού μας τις νύχτες για να μην μπούν μέσα 
στις αυλές μας.

Το έγγραφο συγκρότησης της 3μελούς επιτροπής όπως αναρ-
τήθηκε στο «Διαύγεια». 
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Αγροτικής Παραγωγής του Δή-
μου Καρδίτσας, με αναπληρώ-
τρια την κ. Τζώρτζη Παρασκευή, 
γεωπόνο του Τμήματος Πρασί-
νου του Δήμου Καρδίτσας. / 3. 
Τον κ. Λάντζο Κων/νο, τεχνολό-
γο γεωπόνο του Τμήματος Πρα-
σίνου του Δήμου Καρδίτσας, με 
αναπληρώτρια την κ. Δουλγερά-
κη Μαρίνα, τεχνολόγο γεωπόνο 
του ιδίου Τμήματος. / Έργο της 
επιτροπής θα είναι η παρακολού-
θηση του προγράμματος διαχεί-
ρισης ανεπιτήρητων παραγωγι-
κών ζώων στο Δήμο Καρδίτσας. 
/ ΔΗΜΑΡΧΟΣ / ΑΛΕΞΑΚΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ.».

● Να αναφέρουμε, τόσο 
προς ενημέρωση όλων, όσο και 
βοηθώντας το έργο της 3μελούς 
Επιτροπής μας, αυτά που κάνει 
ο γειτονικός μας δήμος Αγράφων 
για το ζήτημα αυτό, όπως δημο-
σιεύτηκαν σε ευρυτανικές εφη-
μερίδες. 

● Δημοσίευμα (Τετάρτη 
21.6.17), με τίτλο «Τέλος στα 
ανεπιτήρητα ζώα από τον δήμο 
Αγράφων Ευρυτανίας», γρά-
φει… «Ένα σημαντικό θέμα που 
αφορούσε τον Δήμο Αγράφων 
ήταν και τα ανεπιτήρητα ζώα 
που δημιουργούσαν προβλήμα-

τα στις εντός οικισμού περιοχές. 
Πρόσφατα στο δημοτικό συμ-
βούλιο τέθηκε το θέμα με ειση-
γητή τον αντιδήμαρχο κ. Λεωνί-
δα Τελώνη.

Επικοινωνήσαμε με τον αρ-
μόδιο αντιδήμαρχο ο οποίος μας 
ανέφερε ότι έγινε ένα σημαντικό 
βήμα προς την επίλυση ενός θέ-
ματος που απασχολούσε όλο τον 
δήμο Αγράφων. Σύμφωνα με την 
κατά πλειοψηφία ψήφιση του θέ-
ματος στο Δ. Σ. εγκρίθηκε η ανά-
θεση του όλου έργου σε ιδιώτη 
ο οποίος θα διαθέτει ιδιόκτητη 
αδειοδοτημένη κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση, των παραγωγι-
κών ζώων, καθώς ο δήμος δεν δι-
αθέτει το κατάλληλο προσωπικό. 
Το ποσό που εγκρίθηκε άμεσα 
από τον προϋπολογισμό του δή-
μου είναι 11.000 ευρώ.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο κ. 
Λεωνίδας Τελώνης εργάστηκε 
εδώ και αρκετό καιρό με μεθο-
δικότητα καθώς συνεργάστηκε 
και με άλλους δήμους που είχαν 
εμπειρία επί του θέματος.

Πλέον οι ιδιοκτήτες των ανε-
πιτήρητων παραγωγικών ζώων 
θα πρέπει από εδώ και στο εξής 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
καθώς πέρα από την κατάσχεση 

των ζώων θα επιβάλλονται και 
πρόστιμα στους ιδιοκτήτες τους, 
50 ευρώ ανά ζώο για πρόβατα 
και γίδια και 150 ευρώ ανά ζώο 
για βοοειδή (αγελάδες & μουλά-
ρια).

Όπως επίσης προσεκτικοί 
πρέπει να είναι και οι ιδιοκτή-
τες που βοσκούν τα ζώα τους σε 
εντός οικισμού περιοχές.».

● Δημοσίευμα άλλης ευρυ-
τανικής εφημερίδας (Τετάρτη 
21.6.17), με τίτλο «Μαζεύει 
τα ανεπιτήρητα ζώα ο δήμος 
Αγράφων, πρόστιμα στους 
απρόσεκτους ιδιοκτήτες», και 
υπότιτλο «Σε ιδιώτη η κτηνοτρο-
φική εκμετάλλευση, η περισυλ-
λογή, η μεταφορά και η σήμανση 
των ανεπιτήρητων ζώων, με πί-
στωση 11.000 ευρώ», γράφει… 

«…Το μεγάλο πρόβλημα που 
δημιουργείται από το μεγάλο 
αριθμό ανεπιτήρητων παραγωγι-
κών ζώων, με σήμανση ή χωρίς, 
που κυκλοφορούν σε δρόμους, 
πλατείες, ιδιοκτησίες των Το-
πικών Κοινοτήτων του Δήμου 
Αγράφων και προκαλούν κατα-
στροφές σε περιουσίες, συζητή-
θηκε κατά το τελευταίο δημοτικό 
συμβούλιο με την δημοτική αρχή 
να προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες για την περισυλλογή 
τους.

Σύμφωνα εξάλλου με το 
νόμο, «ανεπιτήρητα παραγωγι-
κά ζώα που περισυλλέγονται και 
διαπιστώνεται από τη σήμανσή 
τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον 
μετά την παρέλευση δέκα ημερο-
λογιακών ημερών από την περι-
συλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους 
δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, 
περιέρχονται στην ιδιοκτησία 
του δήμου». Επιπλέον στον ιδι-
οκτήτη επιβάλλονται πρόστιμα 
(50 ευρώ ανά ζώο για αιγοπρό-
βατα και 150 ευρώ ανά ζώο για 
βοοειδή).

Στην εισήγησή του ο αρμό-
διος Αντιδήμαρχος κ. Λεωνίδας 
Τελώνης μεταξύ άλλων τόνισε...

“Οι έγγραφες ειδοποιήσεις 
προς τους ιδιοκτήτες των ανεπι-
τήρητων παραγωγικών ζώων, δεν 
έφεραν αποτέλεσμα με αποτέλε-
σμα τόσο οι προφορικές όσο οι 
έγγραφες διαμαρτυρίες κατοίκων 
και υπηρεσιών προς το Δήμο μας 
να συνεχίζονται. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις σημερινές συνθήκες 
καθώς και το ότι όλοι οι κάτοικοι 
πρέπει να τυγχάνουν ίσης μετα-
χείρισης και δικαιωμάτων πρέπει 
να προβούμε στις απαιτούμενες 
ενέργειες επίλυσης του προβλή-
ματος αυτού. Βέβαια οι χειρισμοί 
μας θα πρέπει να έχουν στόχο τη 
δίκαιη αντιμετώπιση μεταξύ των 
πολιτών ή δημοτών και σε καμία 
περίπτωση τη ρήξη με αυτούς.

Προκειμένου να εφαρμο-
σθούν οι διατάξεις του άρθρου 
17 Ν.4056/2012, πρέπει να ξεπε-
ρασθούν προβλήματα όπως της 
κατάλληλης κτηνοτροφικής εκ-
μετάλλευσης, του εκπαιδευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού καθώς 
και του υπεύθυνου για τη φύλα-
ξη και σίτιση των ζώων. Κατόπιν 
των ανωτέρω και προκειμένου να 
προχωρήσουν περαιτέρω ενέργει-
ες για την διαχείριση των ανεπι-
τήρητων παραγωγικών ζώων, το 
Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να 
αποφασίσει, εάν ο Δήμος Αγρά-
φων θα προχωρήσει σε ίδρυση 
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης η 
οποία θα πληροί τους όρους που 

προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία και στην συγκρότηση 
των συνεργείων περισυλλογής 
των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων ή εάν, δεδομένου ότι η 
ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας 
είναι χρονοβόρα διαδικασία και ο 
Δήμος δεν διαθέτει το κατάλληλο 
προσωπικό τόσο για την περισυλ-
λογή παραγωγικών ζώων όσο και 
για την λειτουργία κτηνοτροφι-
κής εκμετάλλευσης, θα προβεί 
στην ανάθεση του έργου σε άλλο 
φορέα/ιδιώτη-ες ο οποίος θα δι-
αθέτει ιδιόκτητη αδειοδοτημένη 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση και 
εμπειρία στον χειρισμό παρα-
γωγικών ζώων για την εκτέλεση 
όλων των εργασιών που θα απαι-
τηθούν για την περισυλλογή (με 
την χρησιμοποίηση κατάλληλου 
προσωπικού και οχημάτων), με-
ταφορά, σήμανση των μη σεση-
μασμένων ζώων και στην εξα-
σφάλιση της απαραίτητης κτηνι-
ατρικής φροντίδας τους καθ’ όλο 
το χρονικό διάστημα φιλοξενίας 
τους μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών εκποίησης ή 
διάθεσης αυτών και των προϊό-
ντων τους σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στον Ν. 4056/2012(ΦΕΚ 
52Α’/12.3.12)”..

Κατά πλειοψηφία η ψήφι-
ση του θέματος. Επιφυλλάξεις 
Κατσιφού. Παρών ο Διώτης… 

Σύμφωνα με την κατά πλει-
οψηφία ψήφιση του θέματος 
στο Δ. Σ. (19 υπέρ και 1 παρών) 
εγκρίθηκε η ανάθεση του όλου 
έργου σε ιδιώτη ο οποίος θα δι-
αθέτει ιδιόκτητη αδειοδοτημένη 
κτηνοτροφική εκμετάλλευση 
και εμπειρία στον χειρισμό πα-
ραγωγικών ζώων για την εκτέ-
λεση όλων των εργασιών που θα 
απαιτηθούν για την περισυλλογή 

(με την χρησιμοποίηση κατάλ-
ληλου προσωπικού και οχημά-
των), μεταφορά, σήμανση των 
μη σεσημασμένων ζώων και 
στην εξασφάλιση της απαραίτη-
της κτηνιατρικής φροντίδας τους 
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 
φιλοξενίας τους μέχρι την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών εκ-
ποίησης ή διάθεσης αυτών και 
των προϊόντων τους σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Ν. 4056/2012 
(ΦΕΚ 52Α’/12.3.12), λαμβάνο-
ντας υπόψη το γεγονός ότι ο δή-
μος δεν διαθέτει το κατάλληλο 
προσωπικό τόσο για την περι-
συλλογή παραγωγικών ζώων όσο 
και για την λειτουργία κτηνοτρο-
φικής εκμετάλλευσης και την 
χρονοβόρα διαδικασία για την 
ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας.

Τα ποσά που προβλέφθηκαν 
στο προϋπολογισμό είναι… α) 
Περισυλλογή ανεπιτήρητων πα-
ραγωγικών ζώων» ποσό 3.000 
€, β) Μεταφορά ανεπιτήρητων 
παραγωγικών ζώων» ποσό 3.000 
€, γ) Αμοιβή κτηνιάτρου ποσό 
2.000 €, δ) «Προμήθεια ζωοτρο-
φών για την διατήρηση των ανε-
πιτήρητων παραγωγικών ζώων 
στους χώρους ιδιοκτησίας ποσό 
3.000 €.

Κατα την συζήτηση του όλου 
θέματος ο κ. Βαγγέλης Κατσι-
φός εξέφρασε την άποψη οι ως 
άνω ενέργειες να ισχύουν κατά 
την θερινή περίοδο και ειδικό-
τερα κατά τους μήνες Μάϊο έως 
Οκτώβριο και κατά τους χειμε-
ρινούς μήνες μόνο ύστερα από 
καταγγελία των ζημιωθέντων, 
ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Σωτήρης Διώτης είπε ότι ψηφίζει 
παρών δεδομένου ότι η εισήγηση 
επί του θέματος δεν ήταν ευκρι-
νή και πλήρης.».

3μελή επιτροπή για τα ανεπιτήρητα βοοειδή 
συγκρότησε στις 16.10.2017 ο Δήμος μας Καρδίτσας 

Εφημερίδα του Καρπενησίου: «Ευρυτανικά Νέα», Τετάρτη 29 
Νοεμβρίου 2017, ΣΕΛ. 11 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ…  
8.000 ευρώ για τα ανεπιτήρητα ζώα

Απευθείας αναθέσεις για την περισυλλογή, μεταφορά 
και φροντίδα των ανεπιτήρητων τετράποδων, για να δοθεί 

λύση στο χρόνιο πρόβλημα

Το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα ζώα (κυρίως βοοειδή) στα 
χωριά και τους οικισμούς του δήμου Αγράφων απασχολεί 
την τοπική κοινωνία εδώ και χρόνια, με τους κατοίκους να 

διαμαρτύρονται συχνά για ζημιές και καταστροφές σε ιδιωτική 
και δημόσια περιουσία. Το θέμα έχουν καταγράψει με ρεπορτάζ 
τους τα «Ευρυτανικά Νέα», με τον δήμο Αγράφων να αναλαμ-
βάνει πλέον πρωτοβουλία για επίλυση του ζητήματος.

Έτσι, προ ολίγων ημερών, με απόφαση δημάρχου έγιναν 
απευθείας αναθέσεις ώστε τα ανεπιτήρητα ζώα να περισυλλε-
χθούν, να δεχθούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο κτηνιατρι-
κές εξετάσεις, καθώς και να μεταφερθούν σε ιδιωτικές σταβλι-
κές εγκαταστάσεις (μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες 
διαδικασίες), βάζοντας τέρμα στον «βραχνά» των δημοτών οι 
οποίοι, πλέον, καταγγέλλοντας συγκεκριμένα περιστατικά, θα 
βρίσκουν ανταπόκριση αφού υπάρχει το πλαίσιο δράσης. 

Οι αναθέσεις 
Συνολικά, το ποσό των αναθέσεων που υπογράφηκαν αγγί-

ζει τις 8.000 ευρώ και περιλαμβάνει την περισυλλογή και με-
ταφορά των βοοειδών, την προμήθεια ζωοτροφών και τα έξοδα 
για κτηνιατρική φροντίδα. 

Πιο ειδικά, ανατέθηκε:
α) Η «Περισυλλογή ανεπιτήρητων βοοειδών ζώων», στον 

Θωμά Ευαγγελογιώργο («Κτηνιατρικά Φάρμακα» με έδρα Ρα-
πτόπουλο Ευρυτανίας), με έκπτωση 1% έναντι του ποσού των 
2.177 ευρώ, επί πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο προσφοράς 2.673 
ευρώ. 

β) Η «Μεταφορά ανεπιτήρητων βοοειδών ζώων» ανατέ-
θηκε στον Δημήτριο Λαθύρη του Λάμπρου (έδρα Παλαιοκα-
τούνα) με έκπτωση 1% έναντι του ποσού των 2.177 ευρώ, επί 
πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 2.673 ευρώ. 

γ) Επίσης, ορίστηκε κτηνίατρος για τις τυχόν ανάγκες των 
ζώων ο Θωμάς Καζάκος (με έδρα το Χαλκιόπουλο Αιτωλοα-
καρνανίας), για ανάθεση με έκπτωση 1% έναντι του ποσού των 
900 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.104 
ευρώ. 

δ) Τέλος, η «Προμήθεια ζωοτροφών για τη διατήρηση 
ανεπιτήρητων βοοειδών ζώων στους χώρους ιδιοκτησίας» 
ανατέθηκε στον Θωμά Ευαγγελογιώργο («Κτηνιατρικά Φάρ-
μακα», Ραπτόπουλο), με έκπτωση 1% έναντι του ποσού των 
1.155 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.417 
ευρώ.

Σημείωση δική μας: Παρακαλούμε πολύ η 3μελής επιτρο-
πή που πρόσφατα συγκροτήθηκε να ζητήσει από το Δήμο Καρ-
δίτσας, να κάνει, το ταχύτερο, κι αυτός ακριβώς τα ίδια…!!!
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20 Κατσούλης Βασίλειος του Δημ. (1314) ........................................................................ 25
21 Κατσούλης Γεώργιος του Νικ. γιατρού (1485) .........................................................20
22 Κατσούλης Δημήτριος του Νικ. γιατρού (1484) ......................................................20
23 Κατσούλης Νικόλαος του Δημ. γιατρός (1483) .......................................................20
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28 Μπαλτής Σπύρος του Αθανασίου (1953) ...................................................................20
29 Πάνου Γεώργιος από Αγία Παρασκευή Λαμίας (1122) ........................................20
30 Παπανικολάου Δημήτριος από ΚΕΠΥΟ (1435) ........................................................20
31 Σδράκας Βάϊος σύζ. όλγας Θώμου (1952) .................................................................20
32 Σπινάσα Ροζίτα του Ηλία (λογ τράπ. 3.11.17) ...........................................................50
33 Τσιτσιμπής Κων/νος του Ταξιάρχη (1486) .................................................................20
34 Τσιτσιμπής Σπύρος του Ιωάννου (1957) ....................................................................20
35 Φραγκάκης Νικόλαος εκ Κλειτσού (1954) .................................................................20
36 Χαλάτσης Νικόλαος του Κων/νου (1431)...................................................................20
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις
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Τα χρονικά του τόπου μας 
(από τοπικές εφημερίδες, 
ιστοσελίδες & facebook) 
των περασμένων μηνών 

με χρονολογική σειρά… ξεκινώ-
ντας από σήμερα και πηγαίνοντας 
προς τα πίσω… όσα χωρέσουν… 
όπου γράφουμε Ε. Ε. (δηλ. Εφημε-
ρίδες Ευρυτανίας) εννοούμε ΜΜΕ 
Ευρυτανίας (εφημερίδες & Ιστοσε-
λίδες)… και όπου γράφουμε Ε. Κ. 
(δηλ. Εφημερίδες Καρδίτσας) εννο-
ούμε ΜΜΕ Καρδίτσας (εφημερίδες 
& Ιστοσελίδες)…

●●● Νοέμβριος 29 Τετάρτη… Η 
μεγαλύτερη νουγκατίνα στην 
Καρδίτσα… μετά την μεγαλύτερη 
πουτίγκα πέρυσι… πρίν λίγες μέρες 
η Καρδίτσα κατάκτησε νέο Ρεκόρ 
Γκίνες φτιάχνοντας την μεγαλύτερη 
νουγκατίνα σοκολάτα στον κόσμο 
με 100 μέτρα μήκος και  2 τόνους 
βάρος, που κόπηκε σε 10.000 μερί-
δες… Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε στις 29.11.2017 στην Κεντρι-
κή Πλατεία. Την έφτιαξε ο Σύλλο-
γος Ζαχαροπλαστών Καρδίτσας με 
συνδιοργανωτές την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, την Αντ/ρια Καρδίτσας 
και το Επιμελητήριο. ●●● Νοέμβρι-
ος 22 Τετάρτη… «αγέλες αγριο-
γούρουνων καταστρέφουν τις 
καλλιέργειες»… «μας ρήμαξαν τα 
χωράφια»… φωνάζουν οι κάτοικοι 
των χωριών της Ευρυτανίας ζητώ-
ντας να παρθούν μέτρα μείωσης του 
πληθυσμού τους… (Ε.Ε.) ●●● Νο-
έμβριος 17 Παρασκευή… Η «Παυ-
σιλυπούπολη»… λειτουργεί και 
φέτος αναβαθμισμένη…. Αναβαθμι-
σμένη σε όλα τα επίπεδα θα είναι η 
φετινή Παυσιλυπούπολη, το θεματι-
κό πάρκο που οργανώνει ο Δήμος 
Καρδίτσας στο άλσος του Παυσιλύ-
που για την εορταστική περίοδο των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς. (Ε. Κ.) ●●● Νοέμβριος 25 
Σάββατο… Δίκτυο Πίνδος: Παρου-
σιάστηκε προς χρηματοδότηση σχέ-
διο 28 εκατ. ευρώ για την άρση 
απομόνωσης της ορεινής Δυτικής 
Θεσσαλίας… όπου συμμετέχουν οι 
δήμοι Λ. Πλαστήρα, Αργιθέας, 
Μουζακίου… κ. ά. εκτός του δήμου 
Καρδίτσας… (Ε. Κ.)… Χωριανοί 
μας σχολίασαν στο Φ/Β… «Ενώ 
εμείς (Νεράϊδα… Καροπλέσι… 
Μολόχα… κ. ά. χωριά της «καρ-
διάς» των Αγράφων)… δεν δικαιού-
μαστε ούτε 1 ευρώ από αυτά… βλέ-
πετε ελέω ανεκδιήγητου Καλικρά-
τη… μας κόλλησαν διοικητικά στον 
δήμο Καρδίτσας… κι έτσι πλέον 
θεωρούμαστε καμπίσιοι… καρα-
γκούνηδες…!!!». ●●● Νοέμβριος 
18 Σάββατο… διαβάσαμε ότι στο 
Ιατρείο Βραγκιανών (σαν το δικό 
μας) της Αργιθέας αυτές τις μέρες 
τοποθετήθηκε στρατιώτης γιατρός 
(υπηρετεί την στρατιωτική θητεία 
του) που κατάγεται από την Ξάν-
θη… (Ε.Κ.)… Σε εμάς πότε θα έρ-
θει… που το ζητάμε συνέχεια…??? 
●●● Νοέμβριος 12 Κυριακή… χω-
ριανοί μας πήραν και φέτος μέρος 
και έτρεξαν στον Μαραθώνιο της 
Αθήνας… η Ελευθερία Καραμέ-
του – Μακόη με τον σύζυγό της 
Ρόμπερτ… λέμε μπράβο και συγχα-
ρητήρια… (Φ/Β) ●●● Νοέμβριος 7 
Τρίτη… κάηκε σπίτι στη Μολό-
χα… οι ιδιοκτήτες (Καϊπαλέξης) 
έφυγαν το πρωί για το Βόλο όπου 
περνούν τους μήνες του χειμώνα… 
κάτι ξέχασαν ανοιχτό… μάλλον στο 
ρεύμα… πήρε φωτιά και κάηκε όλο 
το σπίτι… ήρθε η πυροσβεστική και 
έτσι δεν επεκτάθηκε η φωτιά και 
στα γύρω σπίτια… (Ε.Κ.) ●●● Νο-
έμβριος 4 Σάββατο… σκοτώθηκε ο 
53άχρονος πρόεδρος της Τ. Κ. Αγ. 

Δημητρίου Ευρυτανίας, Γιώργος 
Σφήκας, όταν το δέντρο (έλατος) 
που έκοβε με το αλυσοπρίονο έπεσε 
πάνω του… πατέρας 2 παιδιών… 
έμενε μόνιμα στη Λαμία όπου έγινε 
και η κηδεία του… στην τοποθεσία 
«Μακρινάγκο» όπου έκοβε τον έλα-
το ήταν με τη γυναίκα του και δύο 
άλλους χωριανούς του… (Ε. Ε.) 
●●● Νοέμβριος 3 Παρασκευή… 
Ντύνεται με μάρμαρο το βάθρο 
του ανδριάντα του Γ. Καραϊσκάκη 
στην κεντρική πλατεία Καρδί-
τσας… σε εξέλιξη οι εργασίες… (Ε. 
Κ.) ●●● Νοέμβριος 3 Παρασκευή… 
βράδυ… 4η γιορτή δημοτικού 
τραγουδιού στο αίθριο της Νέας 
Αγοράς Καρδίτσας… διοργανωτής 
η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων 
Ν. Καρδίτσας  με συνδιοργανωτή 
τον Δήμο Καρδίτσας… μεταξύ των 
πολλών μουσικών που συμμετείχαν 
ήταν και η αγαπητή χωριανή μας 
Λύδια Καραμέτου… (Ε. Κ.) ●●● 
Νοέμβριος 1 Τετάρτη… Επίσκεψη 
στον Αμάραντο Γάλλων Εβραίων 
σπουδαστών… Εκεί τους υποδέ-
χθηκαν ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. 
Φωτ. Αλεξάκος, ο Πρόεδρος της Τ. 
Κ. Αμαράντου κ. Ιωαν. Αλεξάκος, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αγραφιώτι-
κων Χωριών και πρώην Δήμαρχος 
Ιτάμου κ. Β. Τσαντήλας και ο Πρόε-
δρος της Εβραϊκής Κοινότητας της 
Καρδίτσας κ. Μάκης Καπέτας… (Ε. 
Κ.) ●●● Νοέμβριος 1 Τετάρτη… η 
ιστοσελίδα «Δυτική Ευρυτανία»… 
κοινοποιώντας σχετικό δημοσίευμα 
στο Φ/Β χωριανών μας («Δόλοπες 
Νεράϊδας – Σπινάσας»)… δημοσι-
εύει κείμενο με τίτλο.. «Ένα μεγάλο 
ερώτημα είναι γιατί δεν προχωρά-
ει η σύνδεση Ευρυτανίας – Καρδί-
τσας δια μέσου Μαυρομμάτας και 
Νεράϊδας»… τονίζοντας πως… 
«…δεν είναι μεγάλο το κομμάτι του 
χωμάτινου δρόμου που στην ουσία 
θα ενώνει την Ευρυτανία με την Κε-
ντρική Ελλάδα και θα γίνει άρση 
της απομόνωσης… και πρέπει επι-
τέλους να γίνει… καθώς προχωράει 
και η χάραξη της νέας σύνδεσης 
Αγρινίου – Καρπενησίου…» ●●● 
Νοέμβριος 1 Τετάρτη… ο δήμος 
Αγράφων αγοράζει όχημα 4Χ4 
πολλαπλών χρήσεων… κόστους 
44.000 ευρώ… που θα έχει πάνω 
του υδροφόρα και μαχαίρι αποχιο-
νισμού…(Ε. Ε.) ●●● Νοέμβριος 1 
Τετάρτη… κυκλοφόρησε το νέο 
τεύχος του μεγάλου πολιτιστικού 
περιοδικού της Πανευρυτανικής 
Ένωσης «Ευρυτανικά Χρονικά»… 
αυτή τη φορά το τεύχος ήταν διπλό 
(53 & 54 Ιαν. – Ιούν. 2017)… και 
ήταν αφιερωματικό  στον νεομάρτυ-
ρα Άγιο Σεραφείμ Φαναρίου τον 
«εξ Αγράφων»… (Ε. Ε.) ●●● 
Οκτώβριος 28 Σάββατο… 11η 
γιορτή τσίπουρου στη Ρεντίνα… 
συνδιοργανωτές ο ΔΟΠΑΠ Δήμου 
Σοφάδων, το Τοπικό Συμβούλιο Ρε-
ντίνας και ο Σύλλογος Γυναικών 
Ρεντίνας… (Ε. Κ.) ●●● Οκτώβριος 
24 Τρίτη… Αγώνας κυπέλου Ελλά-
δας στο γήπεδο της Καρδίτσας με-
ταξύ των ομάδων Αναγέννηση 
Καρδίτσας και Παναθηναϊκός… 
σκόρ 1 – 2… (μέχρι το 91’ ήταν ισο-
παλία), μεταξύ των επισήμων δή-
μαρχοι του νομού μας, ο Νομάρχης 
Τσιάκος αλλά και ο Μητροπολίτης 
μας Τιμόθεος…(Ε. Κ.) ●●● Οκτώ-
βριος 18 – 21… «Το Καρπενήσι στη 
διαχρονική του πορεία, από την αρ-
χαιότητα στις μέρες μας» ήταν ο τίτ-
λος 4ήμερου Συνεδρίου που έγινε 
στο Καρπενήσι για την ιστορία και 
τους ανθρώπους του… περιελάμβα-
νε 90 εισηγήσεις…(Ε. Ε.) ●●● 
Οκτώβριος 18 Τετάρτη… η Νομαρ-
χία Καρδίτσας ανακοίνωσε πως 
υπογράφηκε πίστωση ποσού 

400.000 ευρώ για την αποκατάστα-
ση ζημιών στο οδικό δίκτυο της δυ-
τικής Αργιθέας… και ποσού 
600.000 ευρώ ζημιών του οδικού 
κυκλώματος της Λίμνης Πλαστή-
ρα… (Ε. Κ.) ●●● Οκτώβριος 18 
Τετάρτη… η Νομαρχία Ευρυτανίας 
ανακοίνωσε πως υπογράφηκε πί-
στωση ποσού 80.000 ευρώ για την 
βελτίωση της οδικής σύνδεσης 
για το Μοναστήρι Επινιανών… 
από διασταύρωση Επινιανών έως 
Μοναστήρι Παναγίας Στάνας…(Ε. 
Ε.) ●●● Οκτώβριος 18 Τετάρτη… η 
Κορίτσα Κλειτσού γιόρταζε γιατί 
ως γνωστόν έχει το προσκύνημα του 
Αγίου Λουκά, την ζωγραφική χείρα 
«τον εκ του αγκώνος πήχυ» του Ευ-
αγγελιστού… φέτος συλλειτούργη-
σαν εκεί ο Γενικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος π. Ιλαρίων, ο ηγούμενος 
της Ι. Μ. Προυσού π. Γεράσιμος και 
ο εφημέριος Βελαώρας π. Πέτρος 
Κώτσιας…(Ε. Ε.) ●●● Οκτώβριος 
16 Δευτέρα… μεγάλη πυρκαγιά 
στο Καρπενήσι ξέσπασε το μεση-
μέρι καίγοντας θαμνώδη έκταση 
στα δυτικά της πόλης… εκδηλώθη-
κε 100 μέτρα ΒΔ της διασταύρωσης 
της Πειραϊκής Πατραϊκής μέσα στη 
ρεματιά και λόγω της ξηρασίας και 
του δυνατού αέρα πήρε γρήγορα με-
γάλες διαστάσεις απειλώντας κατοι-
κημένες περιοχές… προξένησε  με-
γάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις και 
ζώα… ευτυχώς σβήστηκε την ίδια 
μέρα… (Ε. Ε.) ●●● Οκτώβριος 16 
Δευτέρα…  ανακοινώθηκε η 3με-
λής επιτροπή για τα ανεπιτήρητα 
από τον δήμο μας Καρδίτσας…
(ολόκληρο το κείμενο θα το βρείτε 
σε άλλη σελίδα) ●●● Οκτώβριος 16 
Δευτέρα… είδαμε στις εφημ. Καρδ. 
έγγραφο εκλεγμένων της Αργιθέας 
που ζητάνε από τον Νομάρχη Καρ-
δίτσας να δοθεί από την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας ειδική ενίσχυση (κίνη-
τρο) στους γιατρούς των ορεινών 
περιοχών ώστε να διαμένουν μόνι-
μα στα χωριά ●●● Οκτώβριος 15 
Κυριακή… έγινε και φέτος στην 
πλατεία του χωριού Αγία Τριάδα 
Ευρυτανίας η καθιερωμένη γιορτή 
κάστανου από τον δήμο Καρπενη-
σίου, την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ και το 
Τοπικό Συμβούλιο Αγίας Τριά-
δας…. Καλός καιρός, βρέθηκαν 
εκεί ο βουλευτής, ο νομάρχης, ο δή-
μαρχος και πλήθος κόσμου που γλέ-
ντησε ως το βράδυ στην πλατεία… 
(Ε. Ε.) ●●● Οκτώβριος 15 Κυρια-
κή… είδαμε στις εφημ. Καρδ. πως 
ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο 
υπουργό, στο Συνέδριο της Θεσσα-
λίας, η χρηματοδότηση της Α’ φά-
σης του δρόμου Μουζάκι – Λίμνη 
Πλαστήρα, με το ποσό των 
4.600.000 ευρώ ●●● Οκτώβριος 13 
Παρασκευή… ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος Καρδίτσας ανακοίνωσε πως 
είναι ήδη έτοιμες για παράδοση 5 
παιδικές χαρές στην πόλη και ετοι-
μάζονται άλλες 20 σε Τοπικές Κοι-
νότητες… Στην δική μας Κοινότητα 
ετοιμάζονται…??? (Ε. Κ.) ●●● 
Οκτώβριος 13 Παρασκευή… στις 
εφημ. Καρδ. διαβάσαμε ότι… «Εξι-
χνιάστηκε από το Τμήμα Ασφάλει-
ας Καρδίτσας κλοπή που διαπρά-
χθηκε στην ευρύτερη περιοχή της 
Καρδίτσας και σχηματίστηκε δικο-
γραφία σε βάρος 21χρονου. Ειδικό-
τερα, όπως προέκυψε από την αστυ-
νομική έρευνα, ο δράστης στις 28 
Ιουλίου 2017 εισήλθε σε οικία 
53χρονου στην ευρύτερη περιοχή 
της Καρδίτσας και αφαίρεσε το χρη-
ματικό ποσό των 3.000 ευρώ.». 
(Ε.Κ.)… να εννοούσαν αυτή στο 
χωριό μας…??? ●●● Οκτώβριος 13 
Παρασκευή… στις εφημ. Καρδ. 
διαβάσαμε ότι… εγκρίθηκε ποσό 
500.000 ευρώ για την βελτίωση του 

νότιου οδικού δικτύου του νομού 
Καρδίτσας… (να είμαστε κι εμείς 
μέσα…???) ●●● Οκτώβριος 12 Πέ-
μπτη… στις εφημ. Καρδ. διαβάσαμε 
ότι… εκλεγμένοι της Αργιθέας εί-
χαν σήμερα συνάντηση με τον Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγορα-
στό… όπου ζήτησαν την άμεση 
χρηματοδότηση δρόμων της Αρ-
γιθέας που είναι ακόμα χωρίς 
άσφαλτο ●●● Οκτώβριος 10 & 11 
Τρίτη & Τετάρτη… έγινε το Ανα-
πτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας… 
στη Λάρισα… (περισσότερα σε 
άλλο ξεχωριστό κείμενο) ●●● 
Οκτώβριος 9 Δευτέρα… στις εφημ. 
Καρδ. διαβάσαμε ότι… το αρμόδιο 
υπουργείο χρηματοδότησε με το 
ποσό των 500.000 ευρώ τον δήμο 
μας Καρδίτσας για τις ζημιές που 
έγιναν στο οδικό δίκτυο τον περσυ-
νό χειμώνα… (να είμαστε κι εμείς 
μέσα…???) ●●● Οκτώβριος 6 Πα-
ρασκευή… στο Φ/Β αναρτήθηκε 
πως… Αποκατάσταση βλάβης του 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης έγι-
νε τόσο στο Σαραντάπορο όσο και 
στη Νεράϊδα από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ 
την Τετάρτη. Ενώ χθες κλιμάκιο 
μηχανικών του Δήμου Καρδίτσας 
αποτελούμενο από τον κ. Αλέκο 
Λάππα και την κα. Νάντια Μπρου-
ζιώτη επισκέφθηκαν την Κοινότη-
τά μας για σύνταξη μελέτης με σκο-
πό την αποκατάσταση προβλημά-
των. ●●● Οκτώβριος 4 Τετάρτη… 
στις εφημ. Καρπ. διαβάσαμε ότι… 
στο ποτάμι κάτω από το χωριό 
Κλαυσί βρέθηκαν ψόφια από δη-
λητήριο 30 αγριογούρουνα. ●●● 
Οκτώβριος 4 Τετάρτη… στις εφημ. 
Καρδ. δημοσιεύτηκε κείμενο πρώην 
προέδρου της Τ. Κ. Νεράϊδας… με 
τίτλο «Κτηματολόγιο και τσιφλί-
κια» και αίτημα να γίνει ενδελεχής 
έλεγχος σε τεράστιες δασικές εκτά-
σεις της περιοχής μας των λεγόμε-
νων «τσιφλικιών» που δηλώνο-
νται στο κτηματολόγιο από τους 
φερόμενους ως ιδιοκτήτες τους… 
(ολόκληρο το κείμενο θα το βρείτε 
σε άλλη σελίδα) ●●● Οκτώβριος 3 
Τρίτη… στις εφημ. Καρδ. διαβάσα-
με σε κείμενο του Ποδηλατικού 
Ομίλου Καρδίτσας πως… στον 
αγώνα ποδηλασίας δρόμου με την 
ονομασία «ανάβαση Ελάτης» που 
διοργάνωσε ο Π. Σ. Τρικάλων την 
Κυριακή στις 01/10/2017… ο χω-
ριανός μας Δημήτρης Θέος (γιός 
του Θωμά και της Φόνης Αυγέρη) 
πήρε την έβδομη (7) θέση… Μπρά-
βο Δημήτρη. ●●● Σεπτέμβριος 30 
Σάββατο… Ξεφλουδίσματα στη 
Φουρνά… όπως κάθε χρόνο έγιναν 
και φέτος… στις εφημ. Καρπ.  Δια-
βάσαμε… τα ξεφλουδίσματα αναβί-
ωσε και φέτος ο Σύλλογος Γυναι-
κών Δ. Ε. Φουρνάς το Σάββατο 
30.9.17, στην πλατεία του χωριού. 
●●● Σεπτέμβριος 30 Σάββατο… 
στις εφημ. Καρδ. διαβάσαμε ότι… 
εκλεγμένοι της Αργιθέας έστειλαν 
επιστολή στον αρμόδιο υπουρ-
γό…(με κοινοποίηση στο Περιφε-
ρειάρχη και τους βουλευτές)…  
όπου ζητάνε την άμεση χρηματοδό-
τηση δρόμων της Αργιθέας που 
είναι ακόμα χωρίς άσφαλτο. ●●● 
Σεπτέμβριος 28 Πέμπτη… στις 
εφημ. Καρπ. διαβάσαμε πως… συ-
νεδρίασε στο Μουζάκι το Δ. Σ. του 
Δικτύου Δήμων περιοχής Πίν-
δου… όπου μεταξύ άλλων αποφα-
σίστηκε να διεκδικήσουν χρηματο-
δότηση για την εκπόνηση ειδικού 
αναπτυξιακού προγράμματος για 
την περιοχή ευθύνης του Δικτύου… 
ο δήμος Καρδίτσας όπως ξαναείπα-
με δυστυχώς δεν είναι σε αυτό κα-
θώς θεωρείται πεδινός… άρα τα 
δικά μας ορεινά χωριά είναι «εκτός 
νυμφώνος»… ο παραλογισμός να 

είναι σε αυτό η Γελάνθη και να μην 
είναι η Νεράϊδα…!!! ●●● Σεπτέμ-
βριος 27 Τετάρτη… στις εφημ. 
Καρπ. διαβάσαμε πως… τα μεγάλα 
έργα αποχέτευσης των γειτονικών 
μας χωριών Κλειτσού, Βράχας, 
Φουρνάς κ.λ.π. εντάχθηκαν στο νέο 
ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 4.200.000 
ευρώ… εμείς ως συνήθως… «θεα-
τές των λόγων και ακροατές των 
έργων». ●●● Σεπτέμβριος 27 Τε-
τάρτη… στις εφημ. Καρπ. διαβάσα-
με πως… Ο δήμος Καρπενησίου, 
κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών 
για την εκμίσθωση του δημοτικού 
ξενώνα στην Τ. Κ. Φουρνάς, θα 
προβεί τελικά σε απευθείας συμ-
φωνία εκμίσθωσης του ακινή-
του… προσφορές έως 15.10.17 ●●● 
Σεπτέμβριος 26 Τρίτη… στις εφημ. 
Καρδ. διαβάσαμε κείμενο εκλεγμέ-
νων της Αργιθέας… για τα άγονα 
Ιατρεία των χωριών της Αργιθέ-
ας… που ζητούν την στελέχωσή 
τους με οπλίτες γιατρούς, με τη 
συνδρομή του Στρατού… (αυτό 
που ζητάμε συνέχεια κι εμείς για το 
δικό μας…!!!). ●●● Σεπτέμβριος 21 
Πέμπτη… στις εφημ. Καρδ. διαβά-
σαμε δελτίο τύπου της Νομαρχίας 
μας Καρδίτσας που έλεγε πως… 
ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρω-
ση ενός δρόμου στην Αργιθέα… 
Νεοχώρια – Βραγκιανών – Καταφύ-
λι – Αργύρι. ●●● Σεπτέμβριος 20 
Τετάρτη… στις εφημ. Καρδ. διαβά-
σαμε πως… Στην κεντρική πλατεία 
της Καρδίτσας έφθασε το απόγευμα 
της Τετάρτης ο έφιππος ανδριά-
ντας  του  Γεωργίου Καραϊσκά-
κη… Η μεταφορά του έγινε με γε-
ρανοφόρο φορτηγό με συρόμενη 
καρότσα και αποτελείται από δύο 
τμήματα... στη συνέχεια στήθηκε 
στο βάθρο και αργότερα θα γίνουν 
τα αποκαλυπτήρια. ●●● Σεπτέμβρι-
ος 20 Τετάρτη… στις εφημ. Καρπ. 
διαβάσαμε πως… ολοκληρώνεται 
την Παρασκευή 22.9.17 η ασφαλ-
τόστρωση ενός δύσβατου τμήμα-
τος στο βόρειο οδικό δίκτυο του 
νομού Ευρυτανίας… πρόκειται για 
τον οδικό άξονα Βραγγιανά Αγρά-
φων – Έλατος – όρια νομού Ευρυ-
τανίας… το έργο για την «Ασφαλ-
τόστρωση Οδικού Δικτύου Βραγγι-
ανά - Έλατος - όρια Νομού Καρδί-
τσας», υπεγράφη (στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. 
Κώστα Μπακογιάννη) στις αρχές 
Αυγούστου 2016… και είχε προϋ-
πολογισμό 1,1 εκατ. ευρώ, αλλά το 
κόστος δεν ξεπέρασε τις 619.000 
ευρώ, καθώς η ανάδοχος εταιρεία 
«ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΘΥ-
ΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ», με έδρα την 
Καρδίτσα, προσέφερε έκπτωση της 
τάξης του 44%... ●●● Σεπτέμβριος 
16 Σάββατο… στις εφημ. Καρδ. 
διαβάσαμε πως… το έλατο της Κε-
ντρικής πλατείας Καρδίτσας, που 
είχε στηθεί πέρυσι τα Χριστούγεν-
να, με την προοπτική να είναι για 
πάντα εκεί και να στολίζεται κάθε 
χρόνο… δυστυχώς ξεράθηκε ολό-
κληρο… βέβαια το είχε πάρει η 
«κάτω βόλτα» από πολύ καιρό αλλά 
τώρα τελείωσε… Εμ’… δεν αντέ-
χουν τα έλατα τον «ταπεινό» κά-
μπο… θέλουν ψηλά & περήφανα 
βουνά να ζήσουν ●●● Σεπτέμβριος 
14 Πέμπτη… στις εφημ. Καρπ. δια-
βάσαμε πως… ο Μητροπολίτης 
Καρπενησίου κ. Γεώργιος του 
Σταυρού βρέθηκε στον Ι. Ν. Αγ. 
Δημητρίου Τροβάτου όπου εδώ 
και αιώνες φυλάσσεται προσκύνημα 
με τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου… την 
ίδια μέρα βρέθηκαν στο Τροβάτο ο 
Νομάρχης Ευρυτανίας Άρης Τασιός 
καθώς και περιφερειακοί και δημο-
τικοί Σύμβουλοι… Θυμίζουμε πως 
τον περασμένο Μάρτιο, αυτό το 
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ιστορικό κειμήλιο είχε εκτεθεί σε 
λιτανεία και κατόπιν σε προσκύνη-
μα στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδας της πό-
λης Καρπενησίου. ●●● Σεπτέμβρι-
ος 11 Δευτέρα… ισχυρός σεισμός 5 
Ρίχτερ ταρακούνησε την περιοχή 
μας των Αγράφων… στις 19:20:15 
μ.μ. με επίκεντρο ανάμεσα στο Ρα-
πτόπουλο και τα Επινιανά… ενώ 
στο χωριό μας δεν είχαμε ζημιές… 
τέτοιες αναφέρθηκαν στο δρόμο 
των Αγράφων όπου έπεσαν πέτρες 
και ράγισε ο τρούλος της εκκλησί-
ας του Αγ. Γεωργίου Επινιανών. 
●●● Σεπτέμβριος 11 Δευτέρα… 
ανακοινώθηκε ότι δόθηκε παράτα-
ση στο Κτηματολόγιο μέχρι 
27.10.2017… (περισσότερα σε ξε-
χωριστό κείμενο). ●●● Σεπτέμβριος 
8 Παρασκευή… στις εφημ. Καρδ. 
διαβάσαμε Δ. Τ. της Νομαρχίας μας 
Καρδίτσας πως… ολοκληρώθηκε η 
άσφαλτος στον οδικό άξονα της 
Αργιθέας… Νεοχώρια Βραγκια-
νών – Καταφύλι – Αργύρι… μή-
κους 12,5 χλμ… με την πρώτη εργο-
λαβία έγιναν τα 8,5 χλμ με πίστωση 
1.504.170 ευρώ… και με την δεύτε-
ρη εργολαβία έγιναν τα υπόλοιπα 
4,2 χλμ με πίστωση 718.428 ευρώ… 
ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπο-
λογισμό του έργου στα 2.223.138 
ευρώ… Εμείς να δούμε πότε θα 
ολοκληρωθεί ο σημαντικότατος οδι-
κός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα που θέλει μόνο περίπου 
700.000 ευρώ… για να πέσει 
άσφαλτος σε όλο το μήκος του. ●●● 
Σεπτέμβριος 7 Πέμπτη… στις εφημ. 
Καρδ. διαβάσαμε πως από την Νο-
μαρχία μας Καρδίτσας είναι έτοιμοι 
για να δημοπρατηθούν στο αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα, με διά-
θεση των πιστώσεων από πόρους 
του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλί-
ας… 6 δρόμοι του νομού μας…  με 
προϋπολογισμό 5.018.272 ευρώ… 
Όχι δεν είναι μέσα… ούτε τα 1.400 
μέτρα στο Νεράϊδα – Τριφύλλα… 
ούτε τα 5.000 μέτρα για την Β’ φάση 
του Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση 
Νεράϊδας… για την ολοκλήρωση 
του οδικού άξονα Καρπενησίου – 
Λίμνης Πλαστήρα. ●●● Σεπτέμβρι-
ος 6 Τετάρτη… στις εφημ. Καρπ. 
(Ε.Ν.) διαβάσαμε πως… ο δήμος 
Καρπενησίου φτιάχνει νέα πλατεία 
στον Κλειτσό… με πίστωση 23.500 
ευρώ η πλατεία θα γίνει στον οικι-
σμό Πλατάνου Κλειτσού σε δημο-
τικό χώρο δίπλα στον Ι. Ν. Αγ. Νικο-
λάου και θα εφάπτεται στον περι-
βάλλοντα χώρο του ναού… και 
λόγω υψομετρικής διαφοράς με το 
δρόμο… θα πέσουν μπετά και ο χώ-
ρος της πλατείας θα είναι η οροφή 
ισόγειας κατασκευής από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με εμβαδό καλυπτόμε-
νης επιφάνειας 96 τ.μ… Τι καλά θα 
ήταν να γινόταν και σε εμάς κάτι 
αντίστοιχο αν είχαμε αγοράσει με 
έρανο το οικόπεδο πρίν πολλά χρό-
νια… που κάποιοι δεν ήθελαν. ●●● 
Σεπτέμβριος 6 Τετάρτη… στις 
εφημ. Καρπ. (Ε.Ν.) διαβάσαμε 
πως… ο δήμος Αγράφων διέθεσε 
πίστωση 33.500 ευρώ για εσωτερι-
κή οδοποιΐα στην Τ.Κ. Μαυρομμά-
τας… για δρόμους δηλαδή… Σ’ 
εμάς εδώ ούτε ένα ευρώ. ●●● Σε-
πτέμβριος 6 Τετάρτη… στις εφημ. 
Καρπ. (Ε.Ν.) διαβάσαμε πως… στα 
Γυμνάσια & Λύκεια της Ευρυτανίας 
(εκτός Καρπενησίου)… στα χωριά 
φέτος είναι 154 μαθητές… εκ των 
οποίων μόνο 19 παιδιά είναι στη 
Φουρνά φέτος… 13 στο Γυμνάσιο 
(5- 4- 4) και 6 στις τάξεις του Λυκεί-
ου (1-4-1). ●●● Σεπτέμβριος 6 Τε-
τάρτη… στις εφημ. Καρπ. (Ε.Ν.) 
διαβάσαμε πως… ο δρόμος Καρπε-
νήσι – Φουρνά στο Βελούχι, στη 

θέση «Βράχος» θα παραμείνει κλει-
στός από τις 4/9 έως και τις 17 Νο-
εμβρίου 2017 (καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας), για να συνεχιστούν τα 
έργα για την κατασκευή του σκε-
πάστρου… Η δε κυκλοφορία των 
οχημάτων θα διεξάγεται μέσω πα-
ρακαμπτήριων οδών». ●●● Σεπτέμ-
βριος 5 Τρίτη… ανακοινώθηκε στο 
Φ/Β πως… Ολοκληρώθηκε σήμερα 
ο καθαρισμός του δρόμου από 
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου προς 
Μοναστήρι Νεράϊδας έτσι ώστε να 
είναι προσβάσιμο για τους προσκυ-
νητές την Παρασκευή όπου πανηγυ-
ρίζει… Επίσης σήμερα επισκέφτηκε 
την Κοινότητά μας ο μηχανικός της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καρδίτσας κ. Θοδωρής Μυλωνάς ο 
οποίος μαζί με τον πρόεδρο της Κοι-
νότητας Γάκη Λάμπρο επισκέφτη-
καν διάφορα σημεία για την σύντα-
ξη μελέτης αντιμετώπισης λειψυ-
δρίας (Αντλιοστάσιο Νεράϊδας, 
Υδραγωγείο Σαρανταπόρου, κ. ά.). 
●●● Σεπτέμβριος 4 Δευτέρα… στις 
εφημ. Καρδ. και ενημερ. Ιστοσελί-
δες διαβάσαμε κείμενο του Εκκλη-
σιαστικού μας Συμβουλίου για το 
πανηγύρι του Μοναστηριού μας. 
●●● Κυριακή 27.8.17… στις εφημ. 
Καρδ. διαβάσαμε πως… Τα αγριο-
γούρουνα ρήμαξαν στην κυριολε-
ξία τα σταφύλια στα αμπέλια της 
Δαφνοσπηλιάς (Βελέσι) και οι κά-
τοικοι βρίσκονται σε απόγνωση… 
Θα πρέπει ο Δήμος, το Δασαρχείο 
και ο Κυνηγετικός Σύλλογος να κα-
θίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν 
λύσεις… (Ε.Κ.). ●●● Τρίτη 
15.8.17… στην Κορίτσα Κλει-
τσού… έγινε πάρτι νεολαίας… με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναι-
κών Δ. Ε. Φουρνάς. ●●● Δευτέρα 
14.8.17… στο Μεσοχώρι Κλει-
τσού… στην πλατεία.. έγινε γλέντι 
όλο το βράδυ… με πρωτοβουλία 
του Συλλόγου Γυναικών Δ. Ε. 
Φουρνάς. ●●● Κυριακή 13.8.17… 
στη Φουρνά έγινε παρουσίαση του 
βιβλίου «Οδοιπορικό στη Φουρνά 
Ευρυτανίας»… της εκπαιδευτικού 
Μαρίας Πέτρου Ρέλλια. ●●● Σάβ-
βατο 5.8.17… το απόγευμα… στη 
Βράχα… στο Μοναστήρι Μετα-
μορφώσεως Σωτήρος έγινε  πανη-
γυρικός εσπερινός που τέλεσε ο 
σεβ. Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. 
Γεώργιος, με την συμμετοχή πολ-
λών ιερέων και πλήθος κόσμου 
όπου υποδέχθηκαν τις 2 μοναχές 
που πρόσφατα εγκαταστάθηκαν στο 
μοναστήρι αυτό που έγινε γυναι-
κείο… την αδελφή Πολυκάρπη 
(Καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσι-
κής) και την αδελφή Δέσποινα 
(Πτυχιούχος της Φιλολογίας)… 
γράφτηκε επίσης πως… εγκρίθηκε 
από την Περιφέρεια και το Υπουρ-
γείο Οικονομικών ποσό των 300.000 
ευρώ για την αποπεράτωση των 
λοιπών έργων...». ●●● Τετάρτη 
2.8.17… ανακοινώθηκε στο Φ/Β 
πως… «…Συνεχίστηκαν χθες οι ερ-
γασίες στην Κοινότητά μας Νερά-
ϊδας… Συνεργείο του Δήμου Καρδί-
τσας με την καθοδήγηση του προέ-
δρου κ. Γάκη Λάμπρου πραγματο-
ποίησε τις εξής εργασίες:… κοπή 
χόρτων εντός του οικισμού Νεράϊ-
δας… καθαρισμός της πλατείας 
Νεράϊδας… και καθαρισμός της 
βρύσης Κρανιάς από φερτά υλικά 
που δημιουργούν συνεχώς πρόβλη-
μα… Ενώ τόσο χθες όσο και σήμε-
ρα έγιναν εργασίες ελαιοχρωματι-
σμού του Ιατρείου Νεράϊδας μερί-
μνη του Δήμου Καρδίτσας.». ●●● 
Τετάρτη 2.8.17… στις εφημ. Καρπ. 
(Ε.Ν.) διαβάσαμε πως… ο δρόμος 
Καρπενήσι – Φουρνά στο Βελού-
χι, στη θέση «Βράχος» άνοιξε… 
και δόθηκε στην κυκλοφορία η μία 

λωρίδα του… «Για την διευκόλυνση 
της κυκλοφορίας των οχημάτων από 
Καρπενήσι προς την Φουρνά σας 
ενημερώνουμε ότι από τις 28 Ιουλί-
ου 2017 έχει δοθεί σε κυκλοφορία 
στη θέση «ΒΡΑΧΟΣ» μια λωρίδα 
κυκλοφορίας». ●●● Δευτέρα 
31.7.17… στα ΜΜΕ Καρδίτσας εί-
δαμε πως… ο Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός ζητάει 
από τα συναρμόδια υπουργεία να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για 
τον έλεγχο του πληθυσμού των 
αγριογούρουνων… συγκεκριμένα 
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (της 
οποίας είναι πρόεδρος) προτείνει: 1) 
τη διεύρυνση της κυνηγετικής περι-
όδου και την αύξηση της δυνατότη-
τας κάρπωσης του αγριόχοιρου, 2) 
την αυστηροποίηση του καθεστώ-
τος εκτροφής των χοίρων ελευθέρας 
βοσκής, και 3) την έρευνα και πιλο-
τική εφαρμογή νέων μεθόδων ελέγ-
χου ανάπτυξης του πληθυσμού του 
αγριόχοιρου. ●●● Σάββατο 
29.7.17… στην πλατεία Φουρ-
νάς… έγινε η 9η γιορτή χωριάτι-
κης πίτας… διοργανωτής ο Σύλλο-
γος Γυναικών Δ. Ε. Φουρνάς με την 
υποστήριξη του δήμου Καρπενησί-
ου. ●●● Τετάρτη 26.7.17… στις 
εφημ. Καρπ. (Ε.Ν.) διαβάσαμε 
πως… ήρθε στις 23.7.17 στο Καρπε-
νήσι το ιερό λείψανο του Ευαγγε-
λιστή Λουκά από την Κορίτσα 
Κλειτσού και θα παραμείνει για 
προσκύνημα μέχρι 30.7.17 στον Ι. 
Ν. Παναγίας της πόλης του Καρπε-
νησίου. ●●● Τρίτη 25.7.17… ανα-
κοινώθηκε στο Φ/Β πως… «Συνεχί-
στηκαν σήμερα οι εργασίες στην 
Κοινότητά μας Νεράϊδας… Συγκε-
κριμένα στο Σαραντάπορο έγινε 
αποκατάσταση βλάβης στο εσωτε-
ρικό δίκτυο ύδρευσης μερίμνη της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ… ενώ στη Νεράϊδα έγι-
νε αντικατάσταση φθαρμένων σχα-
ρών.». ●●● Σάββατο 22.7.17… 
ανακοινώθηκε στο Φ/Β πως… «…
Συνεχίζεται και σήμερα ο καθαρι-
σμός αγροτικών δρόμων της Κοι-
νότητας (σήμερα στη περιοχή του 
Μεγαλάκκου). ●●● Τετάρτη 
19.7.17… ανακοινώθηκε στο Φ/Β 
πως… «…Συνεχίζεται σήμερα ο 
καθαρισμός αγροτικών δρόμων 
και τάφρων της Κοινότητάς μας 
Νεράϊδας… Σε επικοινωνία μας με 
τον πρόεδρο κ. Γάκη Λάμπρο μας 
ενημέρωσε ότι γίνεται καθαρισμός 
του δρόμου Γιαννουσέϊκα - Σαρα-
ντάπορο καθώς επίσης ότι οι δρόμοι 
προς Αηλιά Σαρανταπόρου και Αη-
λιά Νεράϊδας είναι καθαροί και τα 
εξωκλήσια θα είναι προσβάσιμα για 
όλους τους προσκυνητές.». ●●● Τε-
τάρτη 19.7.17… ανακοινώθηκε στο 
Φ/Β πως… «…Συνεχίστηκε σήμερα 
ο καθαρισμός αγροτικών δρόμων 
της Κοινότητας Νεράϊδας (προς Νε-
κροταφείο Σαρανταπόρου, κ.λ.π.) 
μερίμνη του Δήμου Καρδίτσας.». 
●●● Τετάρτη 19.7.17… στις εφημ. 
Καρπ. (Ε.Ν.) διαβάσαμε πως…41 
Αντιπεριφερειάρχες της χώρας με-
ταξύ αυτών και της Ευρυτανίας ζη-
τάνε την επιστροφή στις Νομαρχί-
ες… την επαναφορά του Νομάρχη 
και την κατάργηση του Αντιπερι-
φερειάρχη. ●●● Δευτέρα 17.7.17… 
ο αγαπητός μας γείτονας εκ Καρο-
πλεσίου Άρης Μπέλλος… έγραψε 
στο Φ/Β…πως έλαβε το 139 φύλλο 
μας… Αγαπητέ μας Άρη σε ευχαρι-
στούμε θερμά για τα καλά σου λόγια 
που γράφεις πάντα όταν λαμβάνεις 
την εφημερίδα μας… να είσαι πάντα 
καλά…!!! ●●● Δευτέρα 17.7.17… 
Ο Σύλλογος Γυναικών Φουρνάς 
μαζί με φωτογραφίες έγραψε στο 
Φ/Β… «…Η κάρα του Αγίου Κη-
ρύκου που φυλάσσεται στον Ιερό 
Ναό της Μεταμορφώσεως του Σω-

τήρος της Φουρνάς.». ●●● Ιούλιος 
9 Κυριακή… έγινε στον Άγ. Κυπρι-
ανό Κλειτσού… το 18ο Αντάμωμα 
του Συλλόγου Κλειτσιωτών Ν. 
Φθιώτιδας «Ο Άγιος Κυπρια-
νός»… λειτούργησε ο ιερέας παπα-
Θανάσης Χατζηγιάννης… υπήρχε 
δημοτική ορχήστρα… χόρεψε το 
χορευτικό του Συλλόγου τους… και 
είχε πολύ κόσμο… (Ε.Ε.). ●●● Ιού-
λιος 9 Κυριακή… στην σελ. 7 της 
καρ. εφημ. «Αλήθεια» δημοσιεύτη-
κε ολοσέλιδο κείμενο με τίτλο «Ο 
δρόμος του αλατιού…» που αφο-
ρούσε την αναστήλωση του ιστορι-
κού γεφυριού του χωριού μας 
«Μέγα Γεφύρι» της Σπινάσας… 
(κατά την γνώμη μας θα μπορούσε 
να γραφεί καλύτερα). ●●● Τρίτη 
4.7.17… στις εφημ. Καρδ. διαβάσα-
με πως… εντάχθηκε στο  ΠΕΠ Θεσ-
σαλίας ο δρόμος Δέλτα – Παλα-
μά… μήκους 9,2 χλμ… με προϋπο-
λογισμό 13.800.000 ευρώ… και 
χωριανοί μας στο Φ/Β σχολία-
σαν… για τους δικούς μας δρόμους 
που δεν χρηματοδοτούνται  ●●● 
Δευτέρα 3.7.17… ο εκ Κορίτσας 
Κλειτσού αγαπητός γείτονας Φώτης 
Παπαστάθης έγραψε στο Φ/Β πως… 
«Εις τιμήν και μνήμην του Αγίου 
ενδόξου νεομάρτυρος Κυπριανού 
εκ Κορίτσας Κλειτσού σας προσκα-
λούμε στις λατρευτικές εκδηλώ-
σεις που θα λάβουν χώρα στο εξωκ-
κλήσι του Αγίου Κυπριανού στην 
Κορίτσα Κλειτσού: Στις 4.7.17 και 
ώρα 7.00 μ. μ. εσπερινός μετ’ αρτο-
κλασίας. Στις 5.7.17 και ώρα 7.30 π. 
μ. θα χοροστατήσει στην ακολουθία 
του όρθρου και θα τελέσει την θεία 
λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. κ. Γεώργιος.». 
●●● Δευτέρα 3.7.17… ανακοινώθη-
κε  στο Φ/Β πως… «Συνεχίστηκε 
σήμερα ο καθαρισμός αγροτικών 
δρόμων στη Νεράϊδα (Αηλιάς, Κε-
χρί, Νεκτροταφείο Νεράϊδας, κ.λ.π 
). Ενώ έγινε αποκατάσταση της βλά-
βης από αντλιοστάσιο προς δεξαμε-
νές ύδρευσης Νεράϊδας μερίμνη 
της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας. Καθώς επί-
σης και αποκατάσταση των βλαβών 
του εξωτερικού δικτύου άρδευ-
σης… Επίσης το Σάββατο έγινε κα-
θαρισμός του υδραγωγείου Νεράϊ-
δας από εθελοντές. Επικοινωνήσα-
με με τον πρόεδρο κ. Γάκη Λάμπρο 
ο οποίος θέλησε να ευχαριστήσει 
τους: Κουσάνα Κώστα, Ζήση Μπά-
μπη και Χαλάτση Νίκο για το χρόνο 
που διέθεσαν αφιλοκερδώς για τον 
καθαρισμό της δεξαμενής. Ενώ ακό-
μη ευχαρίστησε τη Δ.Ε.Υ.Α. Καρδί-
τσας για την άμεση ανταπόκριση. 
Τέλος μας διαβεβαίωσε ότι θα συνε-
χιστούν οι ενέργειες στην Κοινότη-
τα έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην 
υπάρξουν προβλήματα.». ●●● Ιού-
νιος 29…  ανακοινώθηκε από τον 
αρμόδιο υπουργό… πως μέχρι τέ-
λος του 2017… θα υπάρχει ψηφια-
κό σήμα από δορυφόρο σε Αργιθέα, 
Λίμνη Πλαστήρα και τα χωριά μας 
των Αγράφων… που σήμερα είναι 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα σήματος 
στις τηλεοράσεις… (βλ. εφ. Καρδ. 
29.6.17). ●●● Τρίτη 27.6.17… ο 
χωριανός μας Φ. Θ. έγραψε στο Φ/Β 
πως… «Δυστυχώς αρκούδα ξανα-
χτύπησε στο χωριό μας με όχι πολ-
λές ζημιές». ●●● Ιούνιος 25… Κυ-
ριακή… ολοκληρώθηκε σήμερα ο 
8ήμερος Αγώνας Ορεινής Ποδηλα-
σίας «Bike Odyssey»… ξεκίνησαν 
18.6.17 από τη Δέση Γρεβενών και 
έφτασαν 25.6.17 στη Ναύπακτο… 
διαδρομή 600 χλμ… ενδιάμεσος 
σταθμός το Νεοχώρι της Λ. Πλα-
στήρα… από το χωριό μας την Νε-
ράϊδα πέρασαν την Τετάρτη 
21.7.17 το μεσημέρι… καθώς… Στό 
Φράγμα έστριψαν αμέσως δεξιά τον 

χωματόδρομο δίπλα στο ποτάμι… 
πέρασαν την γαλαρία στο βράχο… 
και έφτασαν στο Καροπλέσι… από 
το Καροπλέσι προχώρησαν προς τα 
Κουκέϊκα… από τα Κουκέϊκα κατέ-
βηκαν κάτω στην υπό κατασκευή 
Γέφυρα Νεράϊδας – Καροπλεσίου 
στα «Ρογκάκια»… πέρασαν εκεί το 
ποτάμι… και βγήκαν στα «Κουτσι-
ουρέϊκα»… από εκεί ήρθαν στο χω-
ριό μας τη Νεράϊδα… όπου απ’ την 
πλατεία ανέβηκαν στη Μεγάλη βρύ-
ση και από εκεί στα Κτσέϊκα… και 
συνέχισαν προς Τριφύλλα & Κλει-
τσό. ●●● Ιούνιος 25… Κυριακή… 
ανακοινώθηκε στο Φ/Β πως… 
«Φωτιά μικρής έκτασης εκδηλώ-
θηκε σήμερα το απόγευμα πάνω από 
τη Νεράϊδα στη θέση «Κόλια». Ο 
πρόεδρος της Κοινότητας ενημέρω-
σε άμεσα την Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία, η οποία με τη σειρά της 
έφθασε σύντομα στη Νεράϊδα και 
μετά από αρκετό περπάτημα μετέ-
βησαν στο σημείο όπου διεπίστω-
σαν ότι η φωτιά που πήγε να ξεσπά-
σει (από κεραυνό πάνω σε έλατο) 
έσβησε λόγω της βροχής που ακο-
λούθησε λίγο μετά…». ●●● Ιούνιος 
22… ανακοινώθηκε στο Φ/Β πως… 
«Την Κοινότητά μας επισκέφθηκε 
σήμερα τετραμελές κλιμάκιο του 
730 Τάγματος Μηχανικού (μεταξύ 
αυτών ο Διοικητής και Υποδιοικη-
τής του Τάγματος). Μαζί με τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας επισκέ-
φθηκαν τη γέφυρα στη θέση «Κατ-
νόρεμα» και διαπίστωσαν ότι λει-
τουργεί άρτια. Ενώ ο Πρόεδρος μας 
ενημέρωσε πως έγινε συζήτηση για 
τη γέφυρα στη θέση «Ρογκάκια» 
που ενώνει την Κοινότητα μας με το 
Καροπλέσι και δρομολογήθηκε η 
συναρμολόγηση της.». (βλ. Φ/Β 
22.6.17). ●●● Ιούνιος 21… ανακοι-
νώθηκε στο Φ/Β πως… «Την Κοι-
νότητά μας επισκέφθηκε σήμερα ο 
μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δ. Καρδίτσας κ. Γεωργαντζάς 
Δημήτρης, όπου μαζί με τον Πρόε-
δρο κ. Γάκη Λάμπρο είδαν τα προ-
βληματικά σημεία προκειμένου να 
συνταχθεί μελέτη. Μεταξύ αυτών το 
υδραγωγείο Σαρανταπόρου, το 
αντλιοστάσιο Νεράϊδας (φθαρμένες 
πόρτες, οροφή), φρεάτια της Κοινό-
τητας, κλπ… Ενώ συνεχίστηκε και 
σήμερα ο καθαρισμός αγροτικών 
δρόμων. Μεταξύ αυτών και ο δρό-
μος προς Μοναστήρι και προς γέφυ-
ρα «Ρογκάκια». Σε επικοινωνία μας 
με τον Πρόεδρο μας ενημέρωσε ότι 
θα συνεχιστεί ο καθαρισμός δρόμων 
με τη βελτίωση του καιρού.». (βλ. 
Φ/Β 21.6.17). ●●● Ιούνιος 21 – 
27… Τα 50α «Καραϊσκάκεια 
2017», διεξήχθησαν φέτος από 21 
έως 27 Ιουνίου, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και σε συν-
διοργάνωση από την Ένωση Πολιτι-
στικών Συλλόγων Νομού Καρδί-
τσας και όλους τους φορείς της 
Καρδίτσας… με μεγάλη επιτυχία 
όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή… με 
μεγαλύτερη λαμπρότητα όμως φέ-
τος καθώς η Διεθνής αυτή Γιορτή 
Πολιτισμού συμπλήρωσε μισό αιώ-
να ζωής… 50 ακριβώς χρόνια…(βλ. 
εφημ. Καρδ. των ημερών αυτών). 
●●● Τρίτη 20 Ιουνίου… ανακοινώ-
θηκε στο Φ/Β πως… «Επικοινωνή-
σαμε με τον πρόεδρο της Κοινότη-
τας κ. Γάκη Λάμπρο ο οποίος μας 
ενημέρωσε ότι από την Παρασκευή 
23/6 θα επαναλειτουργήσει το δρο-
μολόγιο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας 
που είχε διακοπεί… Ο πρόεδρος ζη-
τάει από όλους τους φίλους, συγχω-
ριανούς και επισκέπτες να χρησιμο-
ποιούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ 
για τις μετακινήσεις τους από και 
προς την Καρδίτσα… Επίσης μας 
ενημέρωσε ότι έγινε διανομή ροδά-
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κινων μερίμνη του Δήμου Καρδί-
τσας.». ●●● Ιούνιος 19 Δευτέρα… 
Κλειστό θα είναι για ενάμιση μήνα 
το οδικό τμήμα Ράχη Τυμφρηστού 
– Άγ. Απόστολοι – Φουρνά – Νεράϊ-
δα – Καρδίτσα στη θέση «Βράχος» 
του Βελουχιού… από 19.6.17 έως 
31.7.17… για την συνέχιση του σκε-
πάστρου… (Ε.Ε.). ●●● Ιούνιος 18 
Κυριακή… έγιναν στον Αμάραντο, 
με ειδική εκδήλωση, τα αποκαλυ-
πτήρια του μνημείου «Aιώνιας Eυ-
γνωμοσύνης και Αναγνώρισης» 
προς τιμή των κατοίκων του Αμάρα-
ντου… που επί κατοχής διέσωσαν 
φιλοξενώντας 82 εβραίους από την 
Καρδίτσα και αλλού… το μνημείο 
έγινε με δαπάνες ενός εκ των διασω-
θέντων Εβραίων της Καρδίτσας, του 
Βίκτωρα Βενουζίου…(Ε. Κ.). ●●● 
Ιούνιος 17 Σάββατο… Έγιναν στη 
Φουρνά, από τον Μητροπολίτη 
Καρπενησίου κ.κ. Γεώργιο, τα θυ-
ρανοίξια του εξωκλησίου Παναγία 
Οδηγήτρια, που κατασκεύασε ο 
Γιώργος Αρβανίτης του Κων/νου 
εις μνήμη του γιού του Κώστα Αρ-
βανίτη που έφυγε νωρίς από κοντά 
μας… Ο Γιώργος είναι σύζυγος της 
Αγγελούδας Γεροκώστα – Αρβανί-
τη (γαμπρός της Νίτσας και του πα-
πα-Βαγγέλη Γεροκώστα)… (έγρα-
ψαν στο Φ/Β Φουρνιώτες). ●●● 
Πέμπτη 15.6.17… Χαλαζόπτωση 
σάρωσε την Λ. Πλαστήρα… μεγά-
λες ζημιές στο Νεοχώρι, Πεζιούλα  
κι άλλα εκεί γύρω χωριά… έριξε χα-
λάζι σαν καρύδι… (Ε.Κ.). ●●● Ιού-
νιος 10 Σάββατο… στη Λίμνη Πλα-
στήρα ψαρεύτηκε μεγάλο ψάρι… 
«γουλιανός» (με ψαροντούφεκο) 63 
κιλά βάρος και 210 εκατοστά μή-
κος…!!! ●●● Ιούνιος 10 Σάββατο… 
ανακοινώθηκε από το Φ/Β πως… 
«Εργασίες βελτίωσης υδρομά-
στευσης έγιναν χθες στη θέση «Κο-
ρομηλιά» Νεράϊδας μερίμνη της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.». ●●● Ιούνιος 9 Παρα-
σκευή… ανακοινώθηκε από το Φ/Β 
πως… «Αποκατάσταση έγινε σή-
μερα δύο βλαβών του εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Σαρανταπόρου 
από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ στη θέση «Κού-
κου» οι οποίες προήλθαν από καθί-
ζηση του εδάφους λόγω των έντο-
νων βροχοπτώσεων!... Επίσης έγινε 
αποκατάσταση οδοστρώματος 
μερίμνη του Δήμου Καρδίτσας στο 
δρόμο Γιαννουσέϊκα – Μπουκουβά-
λα – Μεγαλάκκος.». ●●● Ιούνιος 8 
Πέμπτη… Ανάμεσα στη Σάϊκα και 
τα Καμάρια… στο σπανό… κεραυ-
νός χτύπησε κοπάδι Σαϊκιώτη… 
και σκότωσε επιτόπου τα 110 γίδια 
από τα 120 που είχε συνολικά ο άν-
θρωπος…!!! (Ε.Ε.)… πρόσφατα 
μάθαμε πως για να πάρει αποζημίω-
ση ο άνθρωπος… όταν ήρθαν μετά 
από μέρες οι αρμόδιοι να εκτιμή-
σουν την ζημιά… του ζητούσαν να 
τους δείξει τα κεφάλια τους… που 
εν τω μεταξύ είχαν φάει τα αγρίμια. 
●●● Ιούνιος 7 Τετάρτη… πολύ δυ-
νατή νεροποντή στο χωριό μας… 
φύσαγαν τα λαγκάδια… βροχή κα-
τακλυσμός… με αστραπές και βρο-
ντές. ●●● Ιούνιος 6 Τρίτη… στην 
Πύλη Τρικάλων συναντήθηκαν οι 
δήμαρχοι των δήμων που συμμετέ-
χουν στο πρόγραμμα «Δίκτυο Πίν-
δος»… όπου είναι οι δήμοι Αγρά-
φων… Αργιθέας… Λίμνης Πλα-
στήρα… Μουζακίου… κ.ά. αλλά 
εμείς (τα ορεινά χωριά του δήμου 
Καρδίτσας) δεν είμαστε…!!! Το 
γιατί να μας το απαντήσουν οι σε 
όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι μας…!!! 
●●● Ιούνιος 4 Κυριακή Πεντηκο-
στής... έγιναν και φέτος (από τον 
Δήμο Αγράφων) οι εκδηλώσεις 
«Κατσαντώνεια» στο Μάραθο 
Αγράφων... όπου γεννήθηκε και 
βαπτίστηκε ο ήρωας Κατσαντώνης 

από τον Δίπλα στην εκκλησία Αγ. 
Ταξιαρχών του χωριού αυτού... (βλ. 
ευρ. εφημ. 7.6.17). ●●● Μάης 21 
Κυριακή… ο ΕΟΣ Καρδίτσας 
έκανε καταγραφή του μονοπατιού 
από τη Μολόχα προς την Βουλγά-
ρα… για να ενταχθεί στο δίκτυο 
μονοπατιών των Θεσσαλικών 
Αγράφων και στο υπό πιστοποίηση 
Ευρωπαϊκό μονοπάτι… συγκεκρι-
μένα καταγράφηκε το τμήμα του 
μονοπατιού από το χωριό Μολόχα 
μέχρι τα «Τσιριγκαίϊκα» δια μέσω 
Αη-Λιά Μολόχας…(όπως ανεβαί-
νουμε δεξιά απ’ τα «Βουλγαρομνή-
ματα»)… και μένει να καταγραφεί 
το τμήμα από εκεί μέχρι την κορυ-
φή Βουλγάρα (1.653 μ.)… καθώς η 
απόσταση από την κορυφή Βουλγά-
ρα μέχρι το Ζαχαράκι έχει ήδη μερι-
κώς καταγραφεί. ●●● Έγιναν και 
φέτος οι εκδηλώσεις για τη συμπλή-
ρωση 73 χρόνων από τη Σύγκληση 
του Εθνικού Συμβουλίου, την Κυ-
ριακή 21.5.17… στους Κορυσχά-
δες της Ευρυτανίας… μεταξύ των 
επισήμων ήταν ο πρόεδρος της 
Βουλής και ο πρόεδρος ενός Κόμ-
ματος του Κοινοβουλίου… για την 
ιστορία να πούμε πως… η πρώτη 
συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλί-
ου πραγματοποιήθηκε στις 7 Μάη 
1944 και στις 27 Μάη 1944 ψηφί-
στηκε το πρόγραμμά του… (βλ. 
ευρ. εφημ. 24.5.17). ●●● Μάης 20 
Σάββατο… Γιορτάστηκε (στις 
20.5.17) στην ιστορική παλιά Βί-
νιανη η επέτειος ίδρυσης της «Κυ-
βέρνησης του Βουνού»… δηλ. της 
Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απε-
λευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.)… από τον 
Δήμο Αγράφων… με κεντρικό ομι-
λητή τον Υπουργό Εσωτερικών… 
φέτος συμπληρώθηκαν 73 χρόνια 
από την ίδρυσή της στις 10.3.1944… 
(βλ. ευρ. εφημ. 24.5.17). ●●● Νί-
κος Ντίτορας λέγεται ο νέος Γ.Γ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(Υπερπεριφέρειας) Θεσσαλίας & 
Στερεάς Ελλάδας… που επελέγη 
στις 17.5.17… και ήταν πρώην 
αντινομάρχης Μαγνησίας (δηλ. εί-
ναι από το Βόλο)… (βλ. καρ. εφημ. 
17.5.17). ●●● Μάϊος 20 Σάββατο… 
Γιόρταζε η Βράχα το Σάββατο 20 
Μαΐου… όπως κάθε χρόνο πανηγύ-
ριζε και φέτος ο κεντρικός Ι. Ναός 
του Αγίου Νικολάου… ο πολιού-
χος άγιος της Βράχας… στις εκκλη-
σιαστικές εκδηλώσεις παραβρέθη-
καν πολλοί επίσημοι ενώ στην Θεία 
Λειτουργία χοροστάτησε ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. 
Γεώργιος… όπου χειροτόνησε και 
τον ιερομόναχο Ευγένιο σε Αρχι-
μανδρίτη… ο πατήρ Ευγένιος είναι 
εφημέριος Βράχας και δύο (εκ των 
τριών) ενοριών του Κλειτσού (του 
Πλατάνου & του Μεσοχωρίου). 
●●● Μάϊος 15 Δευτέρα… στις αρ-
χαιρεσίες που είχε ο Σύλλογος 
Απανταχού Καρδιτσιωτών… για 
την επόμενη 2ετία 2017-2019 εξε-
λέγη και πάλι ο ίδιος πρόεδρος… ο 
δικηγόρος Κώστας Κουσαής… 
Πρόσφατα διαβάσαμε πως θα είναι 
υποψήφιος βουλευτής Καρδίτσας 
καθώς θα μπεί στο ψηφοδέλτιο του 
κόμματος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης… όπως και ο δήμαρχος 
Μουζακίου Κωτσός. ●●● Η χωρια-
νή μας Μαρκέλλα Μπακογιώργου 
πήρε ασημένιο μετάλλιο (την δεύ-
τερη θέση) στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ… 
σε διεθνές τουρνουά που έγινε στα 
Τίρανα της Αλβανίας στις 5 & 6 
Μάη 2017… η Μαρκέλλα είναι εγ-
γονή της μακαρίτισσας Μερόπης 
Θάνου (αδελφής του μακαρίτη 
Βαγγέλη, της Φώνης, του Νίκου 
κ.α.)… όπως γράφει το Δ. Τ. του 
Συλλόγου της (Νέας Άμπλιανης 
Λαμίας)… αγωνίστηκε στην κατη-

γορία των 86 κιλών νεανίδων και 
κατάφερε μετά από εξαιρετικούς 
αγώνες να φτάσει στον τελικό όπου 
έχασε κυριολεκτικά το χρυσό με-
τάλλιο στο τελευταίο δευτερόλε-
πτο… σε ένα τουρνουά όπου συμ-
μετείχαν αξιόλογες πρωταθλήτριες 
από όλη την Ευρώπη… επίσης στο 
ίδιο τουρνουά συμμετείχε και ο μι-
κρός αθλητής του ίδιου Συλλόγου 
Κώστας Ανυφαντής (επίσης χω-
ριανός μας καθώς οι γονείς του εί-
ναι από το χωριό μας) αγωνίστηκε 
στην κατηγορία των 40 κιλών  παί-
δων και έδειξε ότι το μέλλον του 
ανήκει… Χίλια μπράβο στα παιδιά 
και θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους 
μας. ●●● Νέα παράθυρα τοποθε-
τήθηκαν στην Ι. Μονή Βράχας… 
διαβάσαμε στις 9.5.17… τα χρήμα-
τα συγκεντρώθηκαν από δωρητές 
και η μορφή των εξωτερικών πλευ-
ρών της Μονής άλλαξε ριζικά. ●●● 
Μάης 2 Τρίτη… Γιόρταζε ο Μαυ-
ρόλογγος την Τρίτη 2 Μαΐου… 
όπως κάθε χρόνο πανηγύριζε και 
φέτος αυτή την ημέρα ο Ι. Ναός του 
Αγίου Αθανασίου… ο πολιούχος 
του Μαυρόλογγου… (στις 2 Μαΐου 
είναι η ανακομιδή των λειψάνων 
του αγίου)… αυτή την ημέρα ανε-
βαίνουν στο γενέθλιο τόπο τους οι 
Μαυρολογγίσιοι από τη Λαμία με 
πούλμαν και δικά τους Ι. Χ… λει-
τούργησε ο εφημέριος Κορίτσας 
πατήρ-Ιλαρίωνας… προσκλήθηκε 
να πάει και ο χωριανός μας εφημέ-
ριος παπα-Σωτήρης αλλά δεν μπό-
ρεσε να πάει… και του χρόνου ευ-
χόμαστε. ●●● «Φωνάζουν» οι κά-
τοικοι της Νεράϊδας για το χρόνιο 
πρόβλημα με ανεπιτήρητες αγε-
λάδες που προκαλούν ζημιές… 
(έγραψε το Karditsalive στις 9.5.17 
βλέποντας το προηγούμενα συνεχή 
δημοσιεύματα της Σελίδας μας στο 
ΦΒ «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινά-
σας») …  ολόκληρο το δημοσίευμα 
σε άλλες σελίδες… (βλ. 
Karditsalive στις 9.5.17). ●●● Εκ-
δηλώσεις μνήμης στο Κεράσοβο 
Ευρυτανίας αφιερωμένες στον 
οπλαρχηγό Κώστα Βελή (εφ. Ευρ. 
10.5.17)… όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος έγιναν στο Κεράσοβο εκ-
δηλώσεις προς τιμήν του ήρωα που 
ξεκίνησε την επανάσταση στα 
Άγραφα… στις 10 Μαΐου 1821…  
(βλ. ευρ. εφημ. 17.5.17). ●●● Στο 
δήμο Καρδίτσας περνούν οριστι-
κά οι «Στρατώνες» Καρδίτσας… ή 
στρατόπεδο «Λουμάκη» όπως επί-
σημα λέγεται… στις 19.5.17 έγινε η 
επίσημη παράδοση του χώρου από 
τον αρμόδιο υφυπουργό στον Δήμο 
Καρδίτσας… πρόκειται για την 
οριστική επίλυση ενός αιτήματος 
δεκαετιών. ●●● Μέχρι το Σεπτέμ-
βριο τα αποκαλυπτήρια του 
αγάλματος του Καραϊσκάκη στην 
Καρδίτσα (εφ. Καρ. 4.5.17)… 
Προσπάθεια να έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι διαδικασίες και εργασίες 
και να γίνουν τα αποκαλυπτήρια 
του αγάλματος του Καραϊσκάκη 
μέχρι το Σεπτέμβριο κάνει η Δημο-
τική Αρχή Καρδίτσας. ●●● Αγέλες 
αγριογούρουνα εισβάλουν σε κή-
πους ακόμα και σε αυλές σπιτιών 
(εφ. Ευρ. 3.5.17)… οι πρόεδροι 4 
χωριών της Ευρυτανίας κατέθεσαν 
εξώδικη διαμαρτυρία ώστε οι αρ-
μόδιοι να σταματήσουν τουλάχι-
στον την απαγόρευση του κυνηγιού 
αγριογούρουνων… μήπως έτσι μει-
ωθεί λίγο ο πληθυσμός τους που 
καταστρέφει τα πάντα. ●●● Λα-
μπρός εορτασμός του πολιούχο 
Καρδίτσας Αγίου Σεραφείμ την 
Κυριακή των Μυροφόρων (εφ. 
Καρδ. 30.4.17)… μετά την Λει-
τουργία έγινε λιτάνευση της Τιμίας 
Κάρας Του… όπως κάθε χρόνο… 

από το έτος 1927… όταν όπως δια-
βάσαμε… υπήρξε μεγάλη ξηρασία 
και δεν έβρεχε έτσι που τα σπαρτά 
άρχισαν να ξεραίνονται τα ζώα να 
ψοφάνε  και οι κάτοικοι σε απόγνω-
ση… πήγαν στον τότε Μητροπολί-
τη Ιεζεκιήλ και του ζήτησαν να κά-
νει κάτι… τότε αυτός είπε στον 
ηγούμενο της Κορώνας να φέρει 
την Κάρα του Αγ. Σεραφείμ κι εκεί-
νος την έφερε την Κυριακή των 
Μυροφόρων… και μετά την λει-
τουργία έκαναν λιτανεία μέσα στην 
πόλη της Καρδίτσας και δέηση 
στην πλατεία… κατά την διάρκεια 
της οποίας εκεί που ο ουρανός ήταν 
καταγάλανος και ο ήλιος έκαιγε άρ-
χισαν να μαζεύονται σύννεφα 
έκλεισε ο ουρανός κι άρχισε να 
βρέχει καταρρακτωδώς… τόση 
ήταν η βροχή που ο Μητροπολίτης 
βράχηκε, κρύωσε και επί ένα μήνα 
ήταν άρρωστος. ●●● Ντοκιμαντέρ 
γυρίστηκε στη Βίνιανη… 
(26.4.17)… αφιέρωμα στην Εθνική 
Αντίσταση και τον Πέτρο Κόκκα-
λη… τα γυρίσματα έγιναν την Πέ-
μπτη 20 Απριλίου 2017 στο Μου-
σείο Εθνικής Αντίστασης στην Πα-
λαιά Βίνιανη ●●● Στο Καρπενήσι 
για προσκύνημα ο Ιερός Σταυρός 
από το Τροβάτο… (εφ. Ευρ. 
29.3.17)… Ο φέρων Τίμιο Ξύλο 
Σταυρός που είναι από το 1615 στο 
Τροβάτο Ευρυτανίας έφθασε το 
απόγευμα της Κυριακής (26/3) στο 
Καρπενήσι… όπου έγινε δεκτός με 
θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυ-
ξη… παρέμεινε για προσκύνηση 
στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδας μέχρι τις 2 
Απριλίου. ●●● 12,4 εκατ. ευρώ 
έρχονται στη Θεσσαλία για την 
αποκατάσταση ζημιών από τις θε-
ομηνίες (εφ. Καρδ. 16.3.17)… 
Έργα συνολικού προϋπολογισμού 
12,4 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων της Περιφέρειας Θεσσαλίας… 
Τα έργα αυτά εντάχθηκαν έπειτα 
από καταγραφή των προβλημάτων 
από τις πρόσφατες θεομηνίες και 
την προετοιμασία των απαραίτη-
των Τεχνικών Δελτίων που προηγή-
θηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες… 
Ερώτημα δικό μας… Υπάρχει μή-
πως κάποιο έγγραφο από τους δι-
κούς μας εκλεγμένους να ζητάνε να 
ξαναγίνει το Γεφύρι Σωτήρος…??? 
●●● Επιχορηγήσεις ύψους 28.000 
€ σε Συλλόγους έδωσε ο δήμος 
Καρπενησίου (εφ. Ευρ. 24.5.17)… 
Με ανακοίνωσή του ο δήμος Καρ-
πενησίου νομού Ευρυτανίας απο-
φάσισε να επιχορηγηθούν από το 
δήμο 26 Σύλλογοι… 11 Αθλητικά 
Σωματεία και 15 Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι… σύμφωνα με την απόφαση 
12.000 € θα λάβουν τα 11 Αθλητι-
κά Σωματεία… και 16.000 € οι 15 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι… που όλοι 
κατονομάζονται… μεταξύ αυτών ο 
Σύλλογος Φουρνάς… ο Σύλλογος 
Βράχας κ.ά…. σύμφωνα με ανα-
κοίνωση οι αιτήσεις κατατέθηκαν 
μέχρι τις 10.4.17 στη γραμματεία 
του δήμου. ●●● Επιχορηγήσεις 
ύψους 31.000 € σε Συλλόγους 
έδωσε ο δήμος Παλαμά (εφημ. 
Καρδίτσας 11.5.17)… Με ανακοί-
νωσή του ο δήμος Παλαμά νομού 
Καρδίτσας αποφάσισε να επιχορη-
γηθούν από το δήμο 14 Αθλητικά 
Σωματεία και 17 Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι… σύμφωνα με την απόφαση 
22.500 € θα λάβουν τα 14 Αθλητι-
κά Σωματεία… και 8.500 € οι 17 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι… από 500 
€ έκαστος… που όλοι κατονομάζο-
νται. ●●● Δημαιρεσίες στο Δήμο 
Καρδίτσας… (εφ. Καρδ. 1.3.17)… 
νέοι Αντιδήμαρχοι για το διάστημα 
από 1.3.17 έως 31.8.19 ορίστηκαν 
με απόφαση του Δημάρχου Καρδί-

τσας κ. Φώτη Αλεξάκου οι εξής… 
Ιωάννης Σβάρνας (Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης Προγραμματισμού 
& Διαφάνειας & αρμόδιος για 
την Δ. Ε. Κάμπου)… Γεώργιος 
Γούλας (Οικονομικών)… Κώ-
στας Ξυλομένος (Τεχνικών Υπη-
ρεσιών - Πολεοδομίας - Περι-
βάλλοντος & αρμόδιος για την Δ. 
Ε. Μητρόπολης… Παναγιώτης 
Μαντζιάρας (Καθαριότητας & 
αρμόδιος για την Δ. Ε. Καλλιφω-
νίου)… Τριαντάφυλλος Τίκας 
(Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασί-
νου – Περιβάλλοντος)… Ευαγγε-
λία Διαμαντή (Πρόνοιας, Εθελο-
ντισμού, Ειδικών Πληθυσμια-
κών - Κοινωνικών Ομάδων, & 
Αλληλεγγύης)… Πρόεδρος του 
Δ.Σ. εξελέγη ο Γιάννης Ντελής. 
●●● Δημαιρεσίες στο Δήμο Καρ-
πενησίου… (εφ. Ευρυτ. 1.3.17)… 
νέοι Αντιδήμαρχοι για το διάστημα 
από 1.3.17 έως 31.8.19 ορίστηκαν 
με απόφαση του Δημάρχου Καρπε-
νησίου κ. Νίκου Σουλιώτη οι 
εξής… Παντελής Χαλκιάς (αρμό-
διος για τη Δ. Ε. Δομνίστας & συ-
ντήρησης Υποδομών) … Ταξιάρ-
χης Κουτρομάνος (Αθλητισμού & 
Δημοτικής Περιουσίας) … Ευδο-
ξία Κονιαβίτη (Οικονομικών)… 
Δημήτριος Βονόρτας (Δημοσίων 
Έργων)… και Γεωργία Γκαρίλα – 
Διαμαντή (Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών & αρμόδια για την Δ. Ε. Φουρ-
νάς… ο σύζυγός της είναι εκ 
Φουρνάς)… Πρόεδρος του Δ.Σ. 
εξελέγη ο Κλεομένης Λάππας. 
●●● Το Τμήμα Δασοπονίας των 
ΤΕΙ ξανά στην Καρδίτσα… εις βά-
ρος του Καρπενησίου (εφημ. 
22.2.17)… χαρά στην Καρδίτσα… 
λύπη στο Καρπενήσι… οι Ευρ. 
Εφημ. έγραφαν (1.3.17) Ανυπολό-
γιστη ζημιά στο ΤΕΙ… Ανοίγουν 
και πάλι το τμήμα της Καρδί-
τσας… έγινε το χατίρι των βουλευ-
τών της Θεσσαλίας ●●● Εκδήλω-
ση στις 12.3.17 στην παλιά Βουλή 
από την Πανευρυτανική Ένωση  
για τους Ευρυτάνες των Βαλκανι-
κών Πολέμων… (ΕΥΡ. ΝΕΑ 
15.3.17). ●●● Τον Μάρκο Γκιόλια 
τίμησε η Εταιρεία Ευρυτάνων Επι-
στημόνων… Μαζί με την εκδήλω-
ση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας 
τίμησε και τον μεγάλο Ευρυτάνα 
ιστορικό συγγραφέα Μάρκο 
Γκιόλια... Η εκδήλωση έγινε την 
Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 
11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑ-
ΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52 στην 
Αθήνα… (ΕΥΡ. ΝΕΑ 8.3.17). ●●● 
Συναντήθηκαν στο Μουζάκι οι δή-
μαρχοι της Θεσσαλίας για την 
ανάδειξη των περιοχών Υψηλής 
Φυσικής Αξίας… Στη συνάντηση 
συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Μουζα-
κίου και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσ-
σαλίας κ. Κωτσός, Καλαμπάκας κ. 
Σινάνης, Φαρκαδόνας κ. Μεριβά-
κης, Πύλης κ. Μαράβας, Αργιθέ-
ας κ. Τσιβόλας, Πλαστήρα κ. 
Τσιαντής, Σοφάδων κ. Σκάρλος 
καθώς και στελέχη των παραπάνω 
δήμων, όπως επίσης και στελέχη 
αναπτυξιακών εταιριών. (ΜΜΕ 
Καρδίτσας 13.2.17)… Σχόλιο, επ’ 
αυτού, από τη Σελίδα στο ΦΒ «Δό-
λοπες Νεράϊδας Σπινάσας»…. «Τα 
δικά μας χωριά εδώ πάνω στην 
καρδιά των Αγράφων... Νεράϊδα... 
Καροπλέσι... Μολόχα κ.λ.π.... για-
τί βρέ παιδιά δεν εκπροσωπούνται 
σε αυτές τις συσκέψεις... τί διαφο-
ρετικό έχουν δηλαδή τα χωριά του 
δήμου Σοφάδων και τα χωριά της 
Λίμνης Πλαστήρα... που οι δήμαρ-
χοί τους ήταν εκεί...??? ποιός θα 
απαντήσει σε αυτό...???». 

Τοπικές ειδήσεις από εφημερίδες με χρονολογική σειρά



Το καλοκαίρι, στο χωριό, ο αγαπητός χωριανός μας 
Βασίλης Δ. Καραμέτος, μας έδωσε σε φωτοτυπία 
αυτές τις δύο ταυτότητες, για να τις βάλουμε στην εφη-
μερίδα. Η μία είναι της μακαρίτισσας Αρχόντως και 
η άλλη της μακαρίτισσας Πλατσιουρομήτραινας. Για 
να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι 

γράφουμε και δυό λόγια σχε-
τικά με αυτές. Ευχαριστούμε 
θερμά τον αγαπητό μας Βασί-
λη, και για τις ταυτότητες αυ-
τές που μας έδωσε, αλλά και 
γιατί πάντα βοηθούσε και βο-
ηθάει αφιλοκερδώς στο χωριό 
μας, καθαρίζει και καίει πά-
ντα τα σκουπίδια στο βαρέλι 
του Νεκροταφείου μας, πέρυσι 
με πρωτοβουλία του καθαρί-
στηκαν τα φύλλα στη πλατεία, 
φέτος το φθινόπωρο βοήθησε 
κι αυτός στο άπλωμα του νέου 
λάστιχου για τη βρύση του Νε-
κροταφείου, και πολλά άλλα 
για τα οποία, του λέμε για μια 
ακόμα φορά μπράβο και ευχα-
ριστώ.

Η ταυτότητα της  
Αρχόντως Πλατσιούρη «Αρχόντως»

Επώνυμον...................... Πλατσιούρη 
Όνομα............................ Αρχόντω 
Γεννηθείς την.................. 3.12.1881
Εις.................. .Νεράϊδα Ευρυτανίας
Κατοικία.............. Νεράϊδα Ευρυτανίας
Ανάστημα ........................... 1,42
Σχήμα προσώπου................... Ωοειδές
Χρώμα οφθαλμών.................. Πράσινον
Όνομα πατρός.................... Γεώργιος
Όνομα μητρός...................... .Ασήμω
Το γένος.............. Γεωργίου Τετραμίδα 
Όνομα συζύγου............... Κωνσταντίνος
Το γένος............. Πλατσιούρη Γεωργίου
Επάγγελμα......................... ικιακά
Υπηκοότης..................... ..Ελληνική
Θρήσκευμα............ Χριστιανή Ορθόδοξος
Δημότης............... .Νεράϊδας Δ. 131/2
Το παρόν δελτίον εξεδόθη την 15.2.1962
Α.Β.Τ. 2688
Ο Διοικητής Νικόλαος Ι. Ρούσσος.
Δελτίον Ταυτότητος
Δ. 877651
Υπογραφή...................... Αγράμματος
Επικυρούται 

Εν Καρπενησίω τη 9.3.1962
Ο Δ/της της Δ. Χ. Ευρυτανίας
Παναγιώτης Ν. Ζέρβας
Ταγματάρχης Χωροφυλακής.

Είναι η μακαρίτισσα Αρχόντω που είχε δεύτερο σύζυγο 
τον Κώστα Καραμέτο «Φούλια»  και ο πρώτος σύζυγός 
της πέθανε νέος (αρχές δεκαετίας του 1930) και ήταν ο 
Θανάσης Κόκκινος «Νάσιος» που είχαν και ένα αγόρι 
τον Δημήτρη «Μήτρο», που αρρώστησε και πέθανε νέο 
κι αυτό πολύ πρίν το 1940 και είχαν σπίτι στην περιοχή 
των «Κοκκινέϊκων», του Κοκκινορέματος Η Αρχόντω 
λοιπόν επειδή έχασε και τον άντρα της και το παιδί της 
αναγκάστηκε να πάρει τον «Κώτσιο Φούλια» αφού 
τότε δεν υπήρχαν συντάξεις και δεν μπορούσε να ζήσει 
γυναίκα μόνη της. Ο «Φούλιας» πήγε στα Κοκκινέϊκα 
και παντρεύτηκε την Αρχόντω αρκετά χρόνια πρίν το 
1940  καθώς από εκεί πήγε στον πόλεμο το ’40, και 
γύρισε ζωντανός και συνέχισε τη ζωή του στα Κοκκι-

νέϊκα. Τον πατέρα της λοιπόν 
(της Αρχόντως όπως γράφει 
η ταυτότητά της) τον έλεγαν 
Γεώργιο Πλατσιούρη και την 
μητέρα της Ασήμω Τετραμίδα 
γεννήθηκε το 1881  ο Γιώργος 
Πλατσιούρης ήταν αδελφός 
του Δημητρίου (συζύγου της 
«Πλατσιουρομήτραινας» της 
άλλης ταυτότητας) και (ίσως) 
και του άλλου Πλατσιούρη 
που πήγε στα Σαραντάπο-
ρα.Η Αρχόντω είχε αδέλφια: 
την Παρασκευή «Κούλα», την 
Ελένη (σύζυγο του «Γούμε-
νου»), την Όλγα (που πέθανε 
μικρό), την Χαρίκλεια, την 
Χριστίδα (μάνα της Αντιγό-
νης κ. ά.) και τον Κώστα (πα-
τέρα του Φίλιππα κ.ά.) Αυτά. 
Περισσότερα θα γραφούν 
όταν παρουσιάσουμε την 

ιστορία του κάθε παλιού σπιτιού του ιστο-
ρικού χωριού μας.

Η ταυτότητα της Αγορής Πλασιούρη  
«Πλατσιουρομήτραινας»

Επώνυμον ...................... Πλατσιούρη 
Όνομα .............................. Αγορή 
Γεννηθείς την .................. 2.12.1873
Εις .................. Κλειτσόν Ευρυτανίας
Κατοικία .............. Νεράϊδα Ευρυτανίας
Ανάστημα  ........................... 1,49
Σχήμα προσώπου ................... Ωοειδές
Χρώμα οφθαλμών ..........Καστανόν
Όνομα πατρός ............Γεώργιος
Όνομα μητρός .......... Μαγδαλινή
Το γένος ..........Ιωάννου Μαλάμη 
Όνομα συζύγου ..........Δημήτριος
Το γένος ......Πανοζάχου Γεωργίου
Επάγγελμα ................οικιακά
Υπηκοότης ...............Ελληνική
Θρήσκευμα ....Χριστιανή Ορθόδοξος
Δημότης .................Νεράϊδας 
.Δ. 257/2
Το παρόν δελτίον εξεδόθη την 
15.2.1962

Α.Β.Τ. 2733
Ο Διοικητής  
Νικόλαος Ι. Ρούσσος.
Δελτίον Ταυτότητος
Δ. 877696
Υπογραφή ...Αγράμματος
Επικυρούται 
Εν Καρπενησίω τη 9.3.1962
Ο Δ/της της Δ. Χ. Ευρυ-
τανίας
Παναγιώτης Ν. Ζέρβας
Ταγματάρχης Χωροφυλα-
κής.

Είναι η μακαρίτισσα «Πλα-
τσιουρομήτραινα» που είχε 
σύζυγο τον Δημήτριο «Μήτρο» 
Πλατσιούρη και είχαν σπίτι 
στην περιοχή των «Κοκκινέ-
ϊκων», του Κοκκινορέματος, 

στη θέση «Μελάνες» την έλεγαν λοιπόν (όπως βλέ-
πουμε στην ταυτότητά της) Αγορή και ήταν απ’ τον 
Κλειτσό τον πατέρα της τον  έλεγαν  Γιώργο Πανοζάχο 
και την μητέρα της Μαγδαληνή Μαλάμη γεννήθηκε 
το 1873.Η Αγορή με τον Δημήτριο, είχαν πέντε (5) παι-
διά ένα αγόρι (τον Χαράλαμπο) που αρρώστησε και 
πέθανε νέο (πολύ πρίν το 1940) την Ειρήνη (σύζυγος 
του Δημητρίου Γ. Χαλάτση που σκοτώθηκε το 1949 
στη «Λεκάνη») την Ελένη (που αρρώστησε και πέθανε 

νέα)  την Λαμπρινή (που 
πέθανε κι αυτή νέα) και 
την Σοφία που μόνο αυτή 
ζούσε μέχρι την δεκαετία 
του 1990 και έφτιαξε σπί-
τι με τα δάνεια την δεκαε-
τία του 1970 σε οικόπεδο 
που αγόρασαν στο «στρέ-
μα» το «Βασιλομητραίϊ-
κο» . Ο σύζυγός της (της 
Αγορής της ταυτότητας) 
Δημήτριος, «Πλατσιου-
ρομήτρος» ήταν ξανά πα-
ντρεμένος πρίν και είχαν 
ένα κορίτσι (Παναγιούλα 
και παντρεύτηκε μακριά 
απ’ το χωριό) και η πρώ-
τη γυναίκα του πέθανε 
όταν αυτός είχε την περι-
πέτεια με τους κλέφτες. Ο 
σύζυγός της λοιπόν Δη-

μήτριος ήταν αδελφός του 
Γιώργου, και του άλλου (ίσως) Πλατσιούρη που πήγε 
στα Σαραντάπορα πατέρας αυτών πρέπει να ήταν ο 
Σπύρος Πλατσιούρης που αναφέρεται στον Εκλογικό 
Κατάλογο του 1872 και παππούς τους ο Πλατσιούρης 
Χρήστος του Δημητρίου γεννηθείς το 1812  αλλά αυτά 
θα γραφούν όταν παρουσιάσουμε την ιστορία του 
κάθε παλιού σπιτιού του ιστορικού χωριού μας

Επιμέλεια: Φιλίστωρ
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Δύο παλιές ταυτότητες 

Η ταυτότητα της Αρχόντως, εμπρός πλευρά.

Χάρτης περιοχής «Κοκκινέϊκα» Νεράϊδας και η θέση των δυο σπιτιών.

Η ταυτότητα της Πλατσιουρομήτραινας, εμπρός πλευρά.

Η ταυτότητα της Αρχόντως, πίσω πλευρά.

Η ταυτότητα της Πλατσιουρομήτραινας, 
πίσω πλευρά.
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ΚΛΈΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΎΛΗΣ 
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

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

Κιν. : 694 4771555  Email: k_katsoulis@yahoo.com 
* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη. 

Μαρία Δ. Μακρή

Έφυγε από κοντά μας, πλήρης ημερών, η αγαπητή χω-
ριανή μας (αν και νύφη μας την θεωρούσαμε σαν να 

είχε γεννηθεί στο χωριό μας) Μαρία Δ. Μακρή, στις αρχές 
Οκτωβρίου, σε ηλικία 100 ετών. 

Σύζυγός της ο αείμνηστος Δημή-
τριος Μακρής που έφυγε νέος από το 
χωριό μας και πήγε στην Αθήνα, στον 
Πειραιά όπου εργαζόταν ως τελωνι-
ακός. Η Μαρία καταγόταν από την 
Μάνη (που πάντα το τόνιζε) και είχε 
το επώνυμο Ζαχαρέα (είχε συγγένεια 
με την γνωστή δημοσιογράφο). Πα-
ντρεύτηκαν το 1935 στη Νυμφαία 
Κομοτηνής και απέκτησαν ένα γιό, 
τον αγαπητό μας Αποστόλη, από τον 
οποίο ευτύχησε να δει εγγόνια, μόνο 
η Μαρία καθώς ο Δημήτρης πέθανε δυστυχώς νωρίς ενώ ο 
Αποστόλης ήταν μικρός ακόμα.

Πεθερός της ο μακαρίτης Αποστόλης Μακρής ο οποίος 
μόλις παντρεύτηκε, μια κοπέλα από τον Κλειτσό, έφυγε από 
το πατρικό του σπίτι (που ήταν όπου είναι σήμερα του Χρή-
στου και της Χρυσάνθης Ζήση) και έχτισε μεγάλο διώροφο 
σπίτι (στη θέση του σημερινού του Αποστόλη) όπου απέκτη-
σαν επτά κορίτσια και ένα αγόρι, τον Δημήτρη (σύζυγο της 
Μαρίας).

Η Μαρία, όπως είπαμε στην αρχή, ήταν για όλους μας σαν 
να γεννήθηκε και να μεγάλωσε στο χωριό μας, τόσο το αγα-
πούσε και με κάθε ευκαιρία το επισκέπτονταν. Από το 1952 
και μετά ερχόταν ανελλιπώς, κάθε καλοκαίρι στη Νεράιδα, 
συμμετέχοντας ενεργά στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλ-
λογό μας, τόσο στις Συνελεύσεις και εκδηλώσεις του όσο και 
στο Δ. Σ. Ήταν δε από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του. 

Καλός άνθρωπος, φιλότιμη, φιλόξενη, νοικοκυρά, κοινωνι-
κότατη, είχε σχέσεις καλές με όλες τις χωριανές μας, πάντα με 
το χαμόγελο και τον καλό λόγο. 

Επιθυμία της ήταν να ταφεί στη Νεράιδα, γι’ αυτό και φέτος 
δεν κατέβηκαν στην Αθήνα αλλά έμειναν στο χωριό μέχρι που 
έφυγε για πάντα. Θα την θυμόμαστε πάντα δεν θα την ξεχά-
σουμε ποτέ.

Αγαπητή μας Μαρία ελαφρύ το χώμα του αγαπημένου μας 
χωριού όπου αναπαύεσαι. 

Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου

Μαρία Κατσούλη - Ντάλλα
Έφυγε από κοντά μας, σε ηλικία 75 ετών, στις αρχές Οκτω-

βρίου μια ακόμα χωριανή μας, η αγαπητή μας Μαρία Κα-
τσούλη.

Πατέρας της ο Λάμπρος Κατσούλης και μητέρα της η Ασημίνα, 
που απέκτησαν 5 παιδιά, την Μαρία, την Βασιλική, την Κατίνα, τον 
Σεραφείμ και τον Κώστα.

Παππούς της ο Σεραφείμ Κατσού-
λης, (είχε παιδιά, τον Λάμπρο, τον Ηλία, 
τον Αντρέα και την Λενιώ), που ήταν με-
γαλοκτηνοτρόφος του χωριού μας, με-
τακινούμενος, το χειμώνα πήγαινε στα 
χειμαδιά και το καλοκαίρι έρχονταν στις 
πλαγιές της Μάρτσας, στο «Κρουσταλά-
κι» όπου είχαν τις στάνες «στρούγκες» 
τους. Αυτά μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 1960 οπότε σταμάτησαν να έρχονται 
και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Περιβό-
λι Δομοκού. 

Στο χωριό μας είχαν σπίτι στο επάνω μέρος, αριστερά της Με-
γάλης Βρύσης, εκεί που έχει σήμερα ο Νίκος Δ. Καραμέτος, (που 
ο γιός του Δημήτρης είναι ο πρώτος μεγαλοκτηνοτρόφος σήμερα 
στο χωριό μας) που το αγόρασε στα μέσα της δεκαετίας του ’60, 
όταν οι «Σεραφ’μαίοι» σταμάτησαν να έρχονται και το πούλησαν. Ο 
(παππούς) Σεραφείμ είχε αδελφό τον Κώστα (παππού του γιατρού 
Νίκου κ. ά.), και πατέρα τον Αντρέα Κατσούλη, τον θρυλικό «Κα-
τσλαντρέα», που ήταν ένα από τα 6 αγόρια του θρυλικού «Γιωργά-
κη» Κατσούλη, που ήταν παλικάρι του Καραϊσκάκη. Από κάθε αγόρι 
του «Γιωργάκη» δημιουργήθηκε και ένας κλάδος του μεγάλου γενε-
αλογικού δέντρου Κατσούλης στο χωριό μας.

Η Μαρία με τον σύζυγό της Δημήτρη Ντάλλα απέκτησαν δύο 
παιδιά τον Αποστόλη και την Χρυσούλα, από τα οποία ευτύχησαν 
να δούν εγγόνια. Ο σύζυγός της Δημήτρης, που ήταν πολύ καλός 
άνθρωπος, πέθανε πρίν αρκετά χρόνια και αυτή αντιμετώπιζε προ-
βλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. 

Καλός άνθρωπος, νοικοκυρά, εργατική, φιλότιμη, φιλόξενη, πά-
ντα με το χαμόγελο θα την θυμόμαστε πάντα. 

Ελαφρύ το χώμα της γης της άνω Αγόριανης Δομοκού όπου 
αναπαύεσαι αγαπητή μας Μαρία.

Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου.

Eφυγε από κοντά μας ένας 
ακόμα χωριανός μας, δυ-

στυχώς νέος ακόμα (καθώς ο 
60άρης δεν θεωρείται μεγά-
λος στα χρόνια μας), ο αγαπη-
τός μας Κώστας Δ. Κόκκινος, 
στις αρχές Οκτωβρίου. 

Πατέρας του ο αείμνηστος 
Δημήτριος Κόκκινος και μητέ-
ρα του η αγαπητή (μόνιμη κά-
τοικος) χωριανή μας Μαρία, το 
γένος Βούλγαρη. Αδέλφια του ο 
Νίκος και ο Λάμπρος.

Παππούς του ο μακαρίτης 
Κώστας Κόκκινος που ήταν 
μυλωνάς και είχε φτιάξει νερό-
μυλο στην Χαλικόβρυση, τον 
οποίο λειτουργούσαν μέχρι την 
δεκαετία του 1980 τα παιδιά του 
με την αράδα ο Θωμάς, ο Γιάν-
νης και ο Δημήτρης. Είχε σπίτι 
(ο παππούς) στη Χαλικόβρυση 
όπου γεννήθηκαν και μεγάλω-
σαν τα παιδιά τα οποία μόλις 
παντρεύτηκαν πήραν οικόπεδα 
μέσα στο χωριό και έφτιαξαν τα 
σημερινά σπίτια. Ο Δημήτρης 
το οικόπεδο αυτό το αγόρασε 

από τον Μητράκο.
Ο Κώστας με την 

σύζυγό του Βίκα 
απέκτησαν δυο 
παιδιά, την Μαρία 
και τον Δημήτρη 
από τα οποία ευτύ-
χησαν να δούν τέσ-
σερα εγγόνια. Ήταν 
ο μοναδικός χωρια-
νός μας που εργά-
στηκε όλη του τη ζωή μέχρι να 
πάρει σύνταξη σε εταιρείες που 
έκαναν γεωτρήσεις με γεωτρύ-
πανα. Όπως μας έλεγε εργάστη-
κε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, 
στην Μακεδονία, την Θράκη, 
την Ήπειρο, την Πελοπόννη-
σο, την Στερεά, την Κρήτη, τα 
νησιά, παντού. Ξεκίνησε από 
την εταιρεία που έκανε τις γεω-
τρήσεις στο χωριό μας το 1970, 
όταν σχεδίαζε τότε η πολιτεία, 
να φτιάξει τεχνική λίμνη κάτω 
απ’ το χωριό μας, με φράγμα 
που θα γινόταν στα στενά στον 
Πατριάρχη. Αλλά οι γεωτρήσεις 
τότε έδειξαν ακατάλληλα εδά-

φη και ακυρώθηκε η 
κατασκευή. Από εκεί 
ξεκίνησε και συνέχι-
σε σε άλλες εταιρείες. 
Συνταξιοδοτήθηκε 
προ δεκαετίας από το 
ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γε-
ωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών).

Καλός άνθρωπος, 
εργατικός, φιλότιμος, 

καλόκαρδος, πάντα με το χαμό-
γελο και τον καλό λόγο, φίλος 
όλων μας, αγαπούσε το χωριό, 
το επισκέπτονταν με κάθε ευ-
καιρία και κάναμε πάντα ωραία 
παρέα στα μαγαζιά. Δυστυχώς 
αρρώστησε και έφυγε πολύ νω-
ρίς από κοντά μας. Κηδεύτηκε 
στην Αγιοπηγή Καρδίτσας όπου 
είχαν το σπίτι τους και διέμεναν.

Αγαπητέ χωριανέ και φίλε 
μας Κώστα, θα σε θυμόμαστε 
πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ. Ελαφρύ το χώρα που σε 
σκεπάζει.

Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου. 

Έφυγε από κοντά μας, σε 
ηλικία 85 ετών, στα μέσα 

Νοεμβρίου ένας ακόμα χωρια-
νός μας, ο για δεκαετίες χασά-
πης του χωριού μας, ο αγαπη-
τός μας Γιώργος Ζήσης.

Πατέρας του ο Στέφανος Ζή-
σης και μητέρα του η Δημητρού-
λα Ανυφαντή, που απέκτησαν 
έξι (6) παιδιά, τον Δημήτριο, τον 
Γιώργο, τον Βασίλη, την Αλεξάν-
δρα, την Μαρία και την Ελένη. Η 
Δημητρούλα Ανυφαντή, με τα 
αδέλφια της (σύνολο 6 παιδιά, 2 
αγόρια και 4 κορίτσια), γεννήθη-
καν και μεγάλωσαν στο (παλιό 
σήμερα) σπίτι που είναι δίπλα 
στη βρύση «Νεράκι», που το 
έχτισε ο πατέρας τους Κώστας 
Ανυφαντής. Ο Στέφανος Ζήσης 
είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο 
Μεγαλάκκο (ήταν γιός του Γιώρ-
γου και εγγονός του Γρηγόρη 
Ζήση και είχε άλλα 4 αδέλφια 
αγόρια), όταν παντρεύτηκε την 
Δημητρούλα ήρθε στη Νεράϊδα 
και δημιούργησαν μεγάλη οικο-
γένεια σε αυτό το σπίτι. 

Το σημερινό γνωστό μας σπί-
τι, στον κεντρικό δρόμο, το είχαν 
αγοράσει τα αδέλφια της Ειρήνης 
από τον Τάκη Χαλάτση, που ο 
πατέρας του Περικλής Χαλάτσης 
το είχε αγοράσει μαζί με το δίπλα 
των Σπανέων σήμερα, όταν γύρι-
σε από την Αμερική από Θωμαί-
ους, και το είχε αποθήκη. Σε όλη 
αυτή τη γειτονιά ήταν Θωμαίοι 
και πάνω και κάτω απ’ το δρόμο, 
που άλλοι πέθαναν από τη γρίπη 
του 1917 και άλλοι «μετανάστευ-

σαν» στα «Θωμέϊκα» Σαρανταπό-
ρου. Αλλά αυτά θα τα γράψουμε 
αναλυτικά όταν παρουσιάσουμε 
την ιστορία του κάθε παλιού σπι-
τιού του χωριού μας. 

Ο Γιώργος λοιπόν με την σύ-
ζυγό του Ειρήνη Καραμέτου, σε 
αυτό το σπίτι, δημι-
ούργησαν οικογένεια 
αποκτώντας τρία παι-
διά, τον Κώστα, τον 
Στέφανο και την Βα-
σιλική «Κική», από τα 
οποία ευτύχησαν να 
δούν εγγόνια και δι-
σέγγονα. Η οικογένεια 
κατοικούσε στο επάνω 
σπίτι ενώ το κάτω, το 
ισόγειο ο Γιώργος το 
έκανε μαγαζί, στην αρχή τσαγκά-
ρικο, μετά μπακάλικο και μετά 
κρεοπωλείο «χασάπικο». Έψηνε 
συνέχεια ψητά στη σούβλα, κο-
κορέτσια, σπληνάντερα, έφτια-
χνε κρασιά και εκεί έτρωγαν και 
γλένταγαν τόσο οι χωριανοί μας 
όσο ακόμα περισσότερο οι περα-
στικοί απ’ το χωριό μας. Το μαγα-
ζί αυτό είχε πολύ μεγάλη κίνηση 
την δεκαετία του 1960, τότε που 
γίνονταν οι μεγάλες υλοτομίες 
στην Μπέσια και ο Γιώργος τρο-
φοδοτούσε όλο αυτό τον κόσμο 
που δούλευε εκεί. Αφεντικά, 
επιστάτες, μεσάζοντες, ξυλέμπο-
ρους, εργάτες, οδηγούς, ένα πλή-
θος κόσμου που δεν μπορούμε 
να φανταστούμε σήμερα. Αλλά 
και οι χωριανοί μας έχουν κάνει 
εκεί γλέντια αξέχαστα. 

Δραστήριος άνθρωπος, από 

τους λίγους χωριανούς μας που 
έζησαν από το μαγαζί τους, επαγ-
γελματίας αυστηρός στην δου-
λειά του, εργατικός, διορατικός, 
εκμεταλλεύονταν τη ζήτηση της 
κάθε εποχής και πάνω σε αυτό 
δούλευε. 

Τα τελευταία 
χρόνια, καθώς βγή-
κε στη σύνταξη, 
ζούσε με την σύζυ-
γό του τους περισ-
σότερους μήνες στο 
χωριό και λίγους 
μήνες το χειμώνα 
στην Αθήνα. Φέ-
τος τα προβλήματα 
υγείας επιδεινώθη-
καν δυστυχώς και 

καθώς έφυγαν αρχές Οκτωβρίου 
από το χωριό, ήταν συνέχεια στα 
νοσοκομεία, μέχρι που έφυγε 
από κοντά μας.

Θα σε θυμόμαστε μπαρμπα-
Γιώργο, να είσαι πάντα στην αυλή 
σου κάτω απ’ την κληματαριά και 
να αλλάζουμε καλημέρες κάθε 
φορά που περνούσαμε στον κε-
ντρικό δρόμο. Κανένας χωριανός 
μας αλλά και κάτοικος των γύρω 
χωριών δεν θα ξεχάσει τους νο-
στιμότατους μεζέδες που πάντα 
έψηνες στην ψησταριά σου. Θα 
σε θυμόμαστε και για άλλα πολ-
λά.

Ελαφρύ το χώμα του Βύρωνα 
όπου αναπαύεσαι.

Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου

Κώστας Δ. Κόκκινος

Γεώργιος Στεφ. Ζήσης

Υδραυλικός
Θερμοϋδραυλικός
(Καλοριφέρ)

Ζήσης 
Μπάμπης
του Χρήστου
Καρδίτσα & Νεράιδα

Τηλ.: 2441 0 41325 
Κιν.: 697 8770871
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Το θλιβερό γεγονός, που το φθινόπωρο, συ-
ντάραξε την Κορίτσα Κλειτσού, αλλά και 

όλα τα χωριά μας, ήταν ο χαμός ενός 24χρο-
νου παιδιού, του Λάμπρου Μπαλτή, που ο 
παππούς του ήταν χωριανός μας. 

Ο Λάμπρος ήταν γιός της Άρτεμης και του 
Γιώργου Μπαλτή. Εγγονός της Ελένης (το γένος 
Διαμαντή) και του αείμνηστου χωριανού μας 
Ηλία Μπαλτή, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Νεράϊδα και πήγε στην Κορίτσα όταν παντρεύ-
τηκε, όπου έκανε οικογένεια (ένα αγόρι και δύο 
κόρες) και άνοιξε και το γνωστό μας μαγαζί 
στο κέντρο του γειτονικού μας χωριού. Ο Ηλίας 
ήταν γιός των αείμνηστων Ανθούλας και Γιώρ-
γου Μπαλτή και τα αδέλφια του είναι ο Φώτης, 
ο Κώστας, ο Δημήτρης, η Δόξα και ο μακαρίτης 
Λάμπρος. Έφυγε κι ο Ηλίας νωρίς από κοντά μας. 

Ο Λάμπρος – Αλέξανδρος (είχε 2 ονόματα και 
οι φίλοι του τον φώναζαν «Dani») ήταν στρατιω-
τικός και υπηρετούσε στην Κομοτηνή. Εδώ και 
περίπου δυο χρόνια έδινε άνιση μάχη με την επά-
ρατη νόσο την οποία δυστυχώς έχασε την Τρίτη 
14 Νοεμβρίου 2017. Όλοι ελπίζαμε και θερμοπα-
ρακαλούσαμε να βγεί νικητής αλλά δεν μπόρεσε. 
Δυστυχώς. Βυθίζοντας όλους μας στη θλίψη.

Η κηδεία έγινε την επομένη στο Νεκροταφείο 

της «Ξηριώτισ-
σας», στη Λαμία, 
όπου κατοικού-
σαν οι γονείς του, 
η Άρτεμις και ο 
αγαπητός μας 
Γιώργος, στους 
οποίους εκφρά-
ζουμε τα θερμά 
μας συλλυπητή-
ρια και τους ευχό-
μαστε καλή δύνα-
μη στο μαρτύριο 
που τους έτυχε, όπως και στην γιαγιά του, την 
αγαπητή μας Ελένη, και στον μικρότερο αδελφό 
του. Πλήθος κόσμου ήταν στην κηδεία, από την 
Λαμία, τον Κλειτσό αλλά και πολλοί χωριανοί μας. 
Να τονίσουμε πως στην εξόδιο ακολουθία ήταν 
και ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης 
και οι εφημέριοι των ενοριών του Κλειτσού πα-
τήρ-Γεράσιμος και πατήρ- Ιλαρίωνας.

Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ μας Λάμπρο.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα της Λαμίας όπου 

αναπαύεσαι. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα. 
Οι χωριανοί του παππού σου. 

Οι πολιτικοί 
μηχανικοί Γιώργος 
Κουμπαρέλος και 
Νίκος Κουμπαρέλος, 
είναι παιδιά 
του εργολάβου 
δημοσίων έργων 
Αποστόλη 
Κουμπαρέλου, από 
τα Γιαννουσέϊκα 
Καροπλεσίου. 
Τηλέφωνα: κιν. 
697 30 04 188 
(Γιώργος)… 697 
08 85 365 (Νίκος) 
69 67 77 475 
(Αποστόλης)… σταθ. 
2441 0 552407,  
Κουμουνδούρου 71,  
Καρδίτσα. 
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Ο Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός Βασίλης Ελευθερίου είναι γιός (του 
συζύγου της Ρίτας Χρ. Δήμου), του αγαπητού μας Βάϊου Ελευθερίου, που 
είναι διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του δήμου μας Καρδίτσας και βοηθάει 
με κάθε τρόπο το χωριό μας. Τηλέφωνα: κιν. 697 33 10 869,  σταθ. 2441 0 
21317, Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα. 

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 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 

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

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

Ιατρείο: Λ. Παπάγου & 
Μουρκούση 2 Ζωγράφου 
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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, συ-
νέπεια και οικονομία.

Μεγ. Αλεξάνδρου 17,  
Άνω Λιόσια, Ζωφριά

Τηλ. 210 2384353 
 Κιν. 6977 698961

* Ο Θανάσης είναι γαμπρός Γεωργί-
ου Κων. Λιάπη

Μεταξύ των (23) θυμά-
των της τραγικής πλημ-

μύρας στη Δυτική Αττική 
(15.11.17), ήταν δυστυχώς 
και κάποιος που είχε συγγενι-
κή σχέση με το χωριό μας τη 
Νεράϊδα. Ήταν ανηψιός (γιός 
της αείμνηστης αδελφής του 
Ε λ έ ν η ς ) 
του αεί-
μ ν η σ τ ο υ 
δάσκαλου 
Μιλτιάδη 
Π α π α -
δ ο γ ο ύ λ α 
από το Βε-
λέσι (Δαφ-
ν ο σ π η -
λιά), συ-
ζύγου της 
Ελένης Στέλιου Μπαλτή και 
πρώτος ξάδελφος της Έβης 
και της Λιάνας. Ήταν ο 57χρο-
νος Καρδιτσιώτης Σεραφείμ 
Γκορτζάς από την Δαφνοσπη-
λιά Καρδίτσας. 

Ο άτυχος Σεραφείμ είχε 
πάει για κυνήγι με άλλους δύο 
φίλους του και ένας χείμαρρος 
παρέσυρε το αυτοκίνητό τους. 
Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν από 
το Μαρούσι Αττικής όπου διέ-
μεναν και πήγαν στην περιοχή 
της Νέας Περάμου για να κυ-
νηγήσουν, όπως συχνά έκαναν. 

Κάποια στιγμή, ενώ περνούσαν 
από χείμαρρο, διαπίστωσαν ότι 
το αυτοκίνητό τους επέπλεε. 
Οι δύο, άνοιξαν την πόρτα και 
βγήκαν από το αυτοκίνητο, ενώ 
ο τρίτος έμεινε μέσα σε αυτό. Η 
κατάληξη ήταν, αυτός που έμει-
νε στο αυτοκίνητο να βγει σώος 

και αβλαβής, ο 57χρονος Σε-
ραφείμ να παρασυρθεί και να 
βρει τραγικό θάνατο από πνιγ-
μό και ο τρίτος να σωθεί εκ 
θαύματος μιας και πιάστηκε 
από ένα δέντρο και γλίτωσε.

Ο Σεραφείμ βρέθηκε νε-
κρός (τρίτος στη σειρά) από τα 
σωστικά συνεργεία που ερευ-
νούσαν για αγνοούμενους και 
αναγνωρίστηκε από τον γιο 
του στο Θριάσιο Νοσοκομείο 

Ελευσίνας όπου γίνονταν η συ-
γκέντρωση των σορών. «Ω Θεέ 
μου» αναφώνησε ο γιος του 
μόλις αντίκρισε το πτώμα κατά 
την οδυνηρή διαδικασία της 
αναγνώρισης.

Ο Σεραφείμ Γκορτσάς ήταν 
τεχνίτης δικτύου του ΟΤΕ και 
είχε πρόσφατα βγει στην σύ-
νταξη. Με την σύζυγό του Σο-
φία απέκτησαν δύο αγόρια, τον 
Τάσο και τον Χρήστο. Η κηδεία 
του έγινε στην Δαφνοσπηλιά 
Καρδίτσας.

Αιωνία του η μνήμη.

Λάμπρος Γ. Μπαλτής Σεραφείμ Γκορτζάς
(ανηψιός απ’ αδελφή του αείμνηστου  

Μιλτιάδη Παπαδογούλα)

Το εικόνισμα στον 
ΑηΛιά το συντήρησε 
χωριανός μας

Με δαπάνες χωριανού μας συντηρή-
θηκε πρόσφατα το παλιό εικόνισμα 
που είναι στον ΑηΛιά του χωριού 
μας της Νεράϊδας. Ο μακαρίτης Νι-

κολάκης Κατσούλης μας είχε πεί κάποτε πως αυτό 
το έφτιαξε (το 1950) ένας συγγενής κάποιου χωρο-
φύλακα που σκοτώθηκε μαζί με πολλούς άλλους 
στην μάχη στον ΑηΛιά μας την νύχτα της 13 προς 
14 Σεπτεμβρίου 1947 (του «Σταυρού»). Μάλιστα 
το γράφει αυτό και η δυσανάγνωστη λίθινη επιγρα-
φή του… «…αφιέρωμα… Αλυνη Δαυνα του χωρο-
φύλακα εκ Παραμυθιάς Ηπείρου…».  
    Μπράβο λοιπόν στον χωριανό μας που το έφτια-
ξε όπως είναι στη φωτογραφία. Το εικόνισμα στον ΑηΛιά όπως είναι τώρα.
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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» 

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 μπεί επιτέλους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης η 
Γέφυρα Μέγδοβα, οι μελέτες της οποίας έχουν ολοκληρωθεί όλες, και 
είναι έτοιμη για δημοπράτηση.

Ευχές από Σύλλογο Αποδήμων 
Νεράϊδας

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της 
εφημερίδας μας σε όλους καλά Χριστούγεννα και με 
υγεία και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος 2018.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ευχές από Σύλλογο Σαρανταπόρου - 
Μεγαλάκκου

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Σαρα-
νταπόρου – Μεγαλάκκου της Τοπικής Κοινότητάς μας 
Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους 
καλά Χριστούγεννα και με υγεία και ευτυχία ο Και-
νούργιος Χρόνος 2018.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Μολόχας
Ο Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού, της Μολόχας 
Ηλίας Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε 
όλους τους συγχωριανούς του της Τοπικής Κοινότητας 
Μολόχας, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες των 
γύρω χωριών, καλά Χριστούγεννα και με υγεία και 
ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ
Ηλίας Ζυγούρης 

Ιδού η καλύτερη λύση για να ξαναφτιάξουμε το 
χρησιμότατο γεφύρι μας «Σωτήρος»...!!!

Το γεφύρι αυτό είναι στο χωριό Κέδρα Ευρυτανίας (πρώην 
«Χορίγκοβο»), στο ποτάμι Πλατανιάς και είναι γεφύρι κρε-
μαστό με συρματόσχοινα, για πεζούς. Όπως γράφει επιγραφή 
πάνω του έγινε με ιδιωτική δωρεά και προσφορές των κατοί-
κων της περιοχής. Η πινακίδα γράφει: «Μελέτη κατασκευή 
Κοσμά Δ. Κωτούλα… έτος 1977… με τη συμμετοχή και την 
βοήθεια των κατοίκων της Κοινότητας Κέδρων»… Όπως μά-
θαμε, ο εκ Κέδρων Κωτούλας, που εργαζόταν στη Βιοχάλκο, 
έκανε δωρεά τα συρματόσχοινα, οι κάτοικοι με προσφορές 
και εθελοντική εργασία έφτιαξαν τις γερές βάσεις από μπετόν 
όπου στηρίχτηκαν τα συρματόσχοινα και ορίστε το αποτέ-
λεσμα. Ένα κόσμημα. Μόλις το είδαμε στο διαδίκτυο σκε-
φτήκαμε πως ένα τέτοιο θα ήταν η καλύτερη λύση για του 
Σωτήρος…!!! 

Νέο κρούσμα διάρρηξης στο χωριό μας
Νέο κρούσμα διάρρηξης συνέβη στη Νεράϊδα, την 
νύχτα της Πέμπτης 23.11.17 προς Παρασκευή, σε σπίτι 
αποδήμων, που δεν είναι στο χωριό αυτή την εποχή, 
το οποίο μάλιστα είναι και σε κεντρικό σημείο. Όλος 
ο κόσμος είναι αναστατωμένος και επικρατεί μεγάλη 
ανησυχία γιατί τα κρούσματα είναι πολλά. Οι αρμόδιοι 
να λάβουν μέτρα, και ιδίως η διοίκηση της Κοινότητάς 
μας να ενημερώνει τάχιστα την αστυνομία για κάθε 
ύποπτη κίνηση, ώστε να συλληφθούν οι δράστες.

Σπασμένα τζάμια  και σπασμένες λάμπες 
Μόλις άρχισαν οι εργασίες συντήρησης του Δημοτικού 

Σχολείου Νεράϊδας με πρωτοβουλία και δαπάνες χωριανών 
μας, αντί να τους λέμε όλοι μπράβο, κάποιοι πήγαν και έσπα-
σαν τα τζάμια της πόρτας της εισόδου. Καταδικάζουμε το γε-
γονός και παρακαλούμε πολύ να μην ξανασυμβεί…!!!

Αντί να λέμε μπράβο στους χωριανούς μας που με πρωτο-
βουλία τους και δαπάνες τους μπήκαν τα ωραία διακοσμητικά 
φώτα στον κεντρικό δρόμο Νεράϊδας, από την «Παπαδόβρυ-
ση» έως την «Ράχη Βάσιως», κάποιοι πάνε και σπάνε τις λά-
μπες τους. Καταδικάζουμε το γεγονός και παρακαλούμε πολύ 
να μην ξανασυμβεί…!!!

Να σταματήσει επίσης αυτός που σπάει λάμπες στα φώτα 
προς τον κάτω μαχαλά…!!!

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 2 MAΡΤΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση 
παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 2 Μαρτίου. 
Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας μας το δίνετε 
και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο λιγότερα λάθη 
θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί 
θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας 
μας θα κυκλοφορήσει πρίν το Πάσχα που φέτος είναι πολύ νωρίς. 
Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το γκρέϊντερ να 
πηγαίνει μέχρι την 
Τριφύλλα

Το γκρέϊντερ της Περι-
φέρειας (Νομαρχίας) που 
τακτικά (σχεδόν κάθε μέρα) 
έρχεται το χειμώνα από την 
Καρδίτσα μέχρι το χωριό μας, 
καθαρίζοντας τις πέτρες που 
πέφτουν μέσα στο οδόστρω-
μα, παρακαλούμε πολύ τώρα 
να πηγαίνει μέχρι την Τριφύλ-
λα. Είναι επαρχιακός δρόμος 
που συνδέει την Καρδίτσα 
με το Καρπενήσι και πρέ-
πει να είναι καθαρές πάντα 
και οι 2 λωρίδες του. Αίτημα 
όλων μας είναι το γκρέϊντερ 
να μην γυρίζει στην Νεράϊδα 
(πλατεία) αλλά να γυρίζει στο 
«Σπίτι του Διαβάτη» (Τριφύλ-
λα).

Να καθαριστούν 
καλά τα φρεάτια 
των δρόμων

Στον επαρχιακό δρόμο 
Καρδίτσας – Καρπενησίου 
δια μέσω Νεράϊδας, στο τμή-
μα Ραχούλα – Αμάραντος 
– Νεράϊδα – Τριφύλλα, τα 
φρεάτια των ρεμάτων θέλουν 
καθάρισμα. Άλλα είναι έτοι-
μα να βουλώσουν και άλλα 
έχουν ήδη βουλώσει. Εάν γί-
νει καμιά δυνατή πλημύρα θα 
γίνουν ζημιές ανεπανόρθωτες 
στο δρόμο αυτό. Κρούουμε 
από τώρα τον κώδωνα του 
κινδύνου καλώντας τους αρ-
μοδίους να καθαρίσουν τώρα 
αμέσως πολύ καλά όλα τα 
φρεάτια και τα αυλάκια ώστε 
τα νερά να πηγαίνουν εκεί 
που πρέπει. 

Νέο λάστιχο μπήκε για την
βρύση του Νεκροταφείου Νεράϊδας

Αντικαταστάθηκε το παλιό και φθαρμένο λάστιχο, με νέο, 
από την Αγιά Παρασκευή ως τη βρύση του Νεκροταφεί-
ου μας. Το καινούργιο και πολύ καλής ποιότητας λάστιχο 

αγοράστηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας Αποδήμων Γιάν-
νη Σπανό με ποσό από τις προσφορές των χωριανών μας για την 
ανακαίνιση του ΑηΤαξιάρχη, στα τέλη Σεπτεμβρίου, και απλώθη-
κε την Δευτέρα 2.10.17 από τους χωριανούς μας Σπύρο Μπαλτή, 
Λάμπρο Βούλγαρη, Βασίλη Καραμέτο και τον γιό του Γιώργο, 
με εθελοντική εργασία. Μπράβο σε όλους. Η χρησιμότατη λοι-
πόν αυτή βρύση μας έχει πλέον πολύ νερό. Καλό το λάστιχο αλλά 
πρέπει να το προσέχουμε για να αντέξει. Έτσι το χειμώνα που 
κάνει πάγο και δεν το χρειαζόμαστε πρέπει να το κλείνουμε από 
την Αγιά Παρασκευή ώστε να είναι άδειο και να μην σπάσει από 
τον πάγο. Να θυμίσουμε πως η ωραία αυτή βρύση με την κούπα 
έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εις μνήμην του μακαρίτη 
Λάμπρου Μπαλτή (που έφυγε νέος) από τα αδέλφια του. 

Πάλι θολό νερό στη Νεράϊδα

Θόλωσε πάλι δυστυχώς το νερό του δικτύου ύδρευ-
σης Νεράϊδας με τις δυνατές βροχές της 30.11.17 
και 1.12.17 και ήταν θολό για μέρες. Όλοι ζητάνε 

η διοίκηση της Κοινότητάς μας να λύσει οριστικά αυτό το 
πρόβλημα.

 Το γεφύρι στο χωριό Κέδρα «Χορίγκοβο» Ευρυτανίας.


