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

Η 3μελής επιτροπή
για τα ανεπιτήρητα βοοειδή
πρέπει να δώσει λύση
στο πρόβλημα

Η

Ν

τοπική κοινωνία μας απαιτεί να κάνει και η
Καρδίτσα ότι ακριβώς έκαναν τα Άγραφα
και ξεκίνησε να κάνει και το Καρπενήσι. Το
πρόβλημα δυστυχώς συνεχίζεται. Όσο βλέπουμε
κωλυσιεργία τόσο εντείνουμε τις πιέσεις για λύση
της πληγής αυτής του τόπου μας. Αναλυτικά όλα
όσα έγιναν.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Μεταλλική πεζογέφυρα Σωτήρος

Ο

ι συντονισμένες ενέργειές μας έφεραν
αποτέλεσμα. Ενημερωθήκαμε πρόσφατα από αξιόπιστη πηγή του Δήμου μας, ότι ο Δήμαρχος κ. Φώτης Αλεξάκος,
εκδήλωσε την πρόθεσή του, στην πρώτη ευκαιρία, να δρομολογήσει την ανακατασκευή
της μεταλλικής πεζογέφυρας Σωτήρος. Θετική κατάληξη πιστεύουμε να έχει και η ανακατασκευή των δυο κατεστραμμένων τεχνικών
του δρόμου για Κουκέϊκα μέσω Σωτήρος καθώς υποβάλλαμε αίτηση και για αυτά..
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Τ

Τιτάνιος αγώνας γίνεται για να μην δούμε ποτέ
αυτή την εικόνα μπροστά μας.

Όχι ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα…!!!

Θ

ύελλα αντιδράσεων ξεσηκώθηκε κατά των ανεμογεννητριών που
ιδιωτικές εταιρείες θέλουν να στήσουν στην κεντρική οροσειρά
των Αγράφων. Αυτή τη στιγμή θέλουν να στήσουν συνολικά 40
ανεμογεννήτριες από τα Καμάρια ως την Νιάλα και από εκεί μέχρι τον
Αγ. Νικόλαο Βραγκιανών. Σύσσωμες οι τοπικές κοινωνίες του τόπου μας
συντονισμένες στο Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των
Αγράφων (τα χωριά της Καρδίτσας) και στην Κίνηση Πολιτών για την
Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος (τα χωριά της Ευρυτανίας),
δίνουν σκληρό αγώνα για να σώσουν τ’ Άγραφα. Πλήθος φορέων, κομμάτων, πολιτικών, επιστημόνων αλλά και απλών πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα είναι μαζί μας. Έγινε ήδη προσφυγή στο ΣτΕ. Συλλογή υπογραφών για
τον Πρωθυπουργό. Κείμενα δημοσιεύονται κάθε μέρα. Όλοι τονίζουν πως
μόνο ανεπανόρθωτη ζημιά θα έχει ο τόπος μας από αυτά χωρίς κανένα απολύτως όφελος. Όλοι φωνάζουν να μην γίνει αυτό το έγκλημα στ’ Άγραφα.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Το Αντάμωμα
του Συλλόγου Μεγαλάκκου

Καλοκαίρι 2018 στη Νεράϊδα
Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις

έο Υπόμνημα εστάλη για την δημοπράτηση της Γέφυρας Μέγδοβα και να προχωρήσουν οι μελέτες του δρόμου από
πλευράς Ευρυτανίας. Αυτή τη φορά προς την
Π. Ε. Ευρυτανίας με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μαυρομμάτας και το υπογράφουν όλοι οι
Σύλλογοι και οι Πρόεδροι της περιοχής μας.
Ενέργειες για χρηματοδότηση της Β’ Φάσης
του τμήματος Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση
Νεράϊδας… και των 1.400 μέτρων του τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα… οι εξελίξεις αναλυτικά.
Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο χορός της Νεράϊδας

Ο

ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας
θα γίνει φέτος, την Δευτέρα 13
Αυγούστου 2018, το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Την Τρίτη 14.8.18 το
απόγευμα θα γίνει η ετήσια Γ. Σ. του Συλλόγου, στην πλατεία, και οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου Δ. Σ.. Την Κυριακή
12.8.18 το απόγευμα θα γίνουν οι αγώνες
δρόμου των παιδιών.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου ανακοινώνει ότι την Κυριακή
19 Αυγούστου 2018 (πρώτη Κυριακή μετά
το Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προγραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωση
στους Αγίους Αποστόλους Μεγαλάκκου. Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, χωριανούς
και αναγνώστες της εφημερίδας μας Καλό
Καλοκαίρι.

Πανηγύρια, χοροί Συλλόγων και όλες οι άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι στην Κοινότητά μας, με
ημερομηνίες και άλλα στοιχεία, θα βρείτε στις σελίδες αυτού του
φύλλου της εφημερίδας μας.

Πάσχα 2018 και άλλα πανηγύρια
της άνοιξης στην περιοχή μας

Όλα όσα έγιναν τις μέρες του Πάσχα, αλλά και για τα πανηγύρια της άνοιξης στην Κοινότητά μας και τα γύρω χωριά μας, θα
βρείτε στις σελίδες αυτού του φύλλου της εφημερίδας μας.

ετήσιος καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου
φέτος θα γίνει το Σάββατο 11 Αυγούστου
2018 το βράδυ, στην πλατεία του Σαρανταπόρου. Την Πέμπτη 16.8.18 το απόγευμα θα
γίνει η ετήσια Γ. Σ. του Συλλόγου, στο πνευματικό κέντρο.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

Πληγή για τον τόπο μας
τα αγριογούρουνα…

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

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Ζ

ημιές στους κήπους, στα χωράφια, στα λιβάδια, στις πηγές νερών και παντού κάνουν
κάθε βράδυ τα αγριογούρουνα, που έχουν αυξηθεί απίστευτα. Όλοι ζητάμε να ληφθούν επειγόντως μέτρα μείωσης του πληθυσμού τους. Κατ’
αρχήν να επιτραπεί το κυνήγι τους όλο το χρόνο.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας ενημέρωσε εγγράφως τους αρμόδιους γι’ αυτό…??? Ο κόσμος είναι
σε απόγνωση…!!!
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Η

Έργα ανακαίνισης στο Δημοτικό
Σχολείο Νεράϊδας

Σ

υνεχίζονται οι εργασίες στο Σχολείο μας.
Ήρθε ήδη η μια βιτρίνα. Έχουμε ήδη 5
προσφορές παραδοσιακών στολών. Από
μέσα Ιουλίου και μετά φέρτε πράγματα για το
μουσείο.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

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 όπως
πρόσφατα έγινε σε 2 χωριά της Αργιθέας και σε 4 της Ευρυτανίας. Όλοι θέλουν να δούν το έγγραφο αίτημα του προέδρου της Κοινότητάς μας γι’ αυτό.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Π

ροχωρούν ικανοποιητικά οι εργασίες για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. Το περασμένο
καλοκαίρι έγινε το ταβάνι, μπήκαν τα πλακάκια στο δάπεδο και οι
πόρτες. Το φθινόπωρο μπήκε και καινούργιο λάστιχο για την βρύση
του. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν έως τώρα δόθηκαν για να αρχίσει το τέμπλο. Να συνεχίσουμε την οικονομική βοήθειά μας ώστε
να ολοκληρωθεί και το τέμπλο.
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

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

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

Ο χορός του Σαρανταπόρου

Ο

Α

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

Δρόμος προς Νεκροταφείο Νεράϊδας

Ό

λοι οι κάτοικοι ρωτάνε τους αρμοδίους: Πότε θα πέσει τσιμέντο στο δρόμο για το Νεκροταφείο Νεράϊδας;
Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

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

Καλό Καλοκαίρι
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Χωριανοί μας στην Αμερική το έτος 1910…!!!
Δύο χωριανοί μας εκ Σπινάσας στην Αμερική το
έτος 1910. Από αριστερά μας ο Νικόλαος Θάνος και
δεξιά μας με το μουστάκι ο Γιώργιος Ι. Τσιτσιμπής.
● Ο Νικόλαος Θάνος («Γρούνας» από την τότε
περιοχή Σαρανταπόρου Σπινάσας) είναι ο πατέρας
του Βασίλη Ν. Θάνου (που απεβίωσε 94 ετών στις
5.5.2017). Σύμφωνα με τα πολύ λίγα (γι’ αυτόν)
στοιχεία που βρέθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο φύλλο μας 131 / ΙΟΥΝ 2015, έφτασε στην Αμερική στις
28.11.1910, με την τέταρτη (και τελευταία) για το έτος
1910 ομαδική αναχώρηση χωριανών μας, που περιελάμβανε μόνο δύο άτομα, και δεν ήταν έγγαμος. Ταξίδεψε μαζί με τον χωριανό μας Λεωνίδα Κοντογιάννη,
φεύγοντας αρχές Νοεμβρίου από το λιμάνι της Πάτρας
με το πλοίο «Martha Washington», ήταν 22 ετών, και
δήλωσε προορισμό την Νέα Υόρκη, για δουλειά εργάτη, όπου είχε το φίλο του Γεώργιο Παπαγεωργίου.
Σύμφωνα με διήγηση του γιού του Βασίλη, ο πατέρας
του Νικόλαος με 200 δρχ. στην τσέπη του, και μια σύσταση από κάποιον Γιαννωτάκη απ’ το Μαστρογιάννη, έφτασε στην Αμερική όπου εργάστηκε για δέκα
χρόνια, μέχρι το 1921, που γύρισε στο χωριό μας και
παντρεύτηκε την Ευγενία Παπαδάκη. Δέκα χρόνια
δουλειάς, έφερε 35.000 δρχ. που τα είχε βάλει στην
Τράπεζα Τρικάλων. Πήγε και εξαργύρωσε με 5 δρχ. το
δολάριο και μετά από ένα χρόνο έφτασε 13 δρχ. το δολάριο.
● Ο Γιώργιος Ι. Τσιτσιμπής (από την τότε περιοχή Σαρανταπόρου Σπινάσας) είναι ο πατέρας
του Ηλία, του Βασίλη, της Καλλιόπης κ. ά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρέθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο φύλλο μας 131 / ΙΟΥΝ 2015, έφτασε στην Αμερική στις 22.10.1910, με την τρίτη (από
τις 4) ομαδική αναχώρηση του έτους 1910 που ήταν η πολυπληθέστερη όλων και αριθμούσε 9
άτομα. Αυτοί ήταν οι: Βάϊος Θεοδ. Βούλγαρης, Περικλής Θάνος, Γεώργιος Δ. Καραμέτος, Ηλίας
Ν. Κατσούλης, Φώτιος Χρ. Κατσούλης, Αθανάσιος Ι. Κουτής, Κώστας Δ. Νάπας, Γεώργιος Ι. Τσιτσιμπής και Ηλίας Δ. Χαλάτσης. Ήταν τότε 20 ετών, στη Σπινάσα ήταν ο πατέρας του Ιωάννης και
δεν ήταν έγγαμος. Ταξίδεψε μαζί με τους άλλους 8 χωριανούς μας, φεύγοντας αρχές Οκτωβρίου
από το λιμάνι της Πάτρας, με το πλοίο «Columbia», και δήλωσε προορισμό, για δουλειά εργάτη
σε φάρμα, στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάϊρ, κοντά στον ξάδερφό του Γεώργιο Αθ. Κατσούλη
(σ.σ. γιός του «Νασιάρα» & αδελφός του «Μητράκου», του «Νασιαρολία» κ. ά.). Γύρισε στο χωριό
(δεν ξέρουμε το έτος) παντρεύτηκε, απέκτησε πέντε (5) παιδιά και πέθανε νέος από φυματίωση επί
κατοχής το 1942, σε ηλικία 52 ετών, καθώς ήταν γεννηθείς το 1890. Ο Γιώργος ήταν ένα από τα 11
παιδιά του Γιάννη Γεω. Τσιτσιμπή.
● Σημείωση: Την σημαντικότατη αυτή παλιά φωτογραφία, μας έδωσε ο χωριανός μας Δημήτρης Κ. Γάκης, και τον ευχαριστούμε θερμά, καλώντας και άλλους χωριανούς μας που έχουν
παλιές φωτογραφίες, να τις δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα μας.

Πετράλωνο «Κουτσουχέρ’» δεκαετία του 1950…!!!

Χωριανοί μας αλωνίζουν σιτάρι, στου «Κουτσουχέρ’», στο θρυλικό
πετράλωνο του Μητράκου,
την δεκαετία του 1950. Σίγουρα το σιτάρι είναι του
Μένιου.
Όρθιοι από αριστερά
μας: Νίκος Δ. Χαλάτσης
(πατέρας του Μένιου κ. ά.),
δίπλα η Όλγα σύζ. Γεωργίου Ν. Θάνου (μάνα Βασίλη
προέδρου Συλλόγου μας),
δίπλα ο Μένιος Χαλάτσης
(Κλεομένης), δίπλα ο Λουκάς Ντερέκας. Τα τρία μουλάρια κρατάει η σύζυγος
του Μήτσιου Ν. Χαλάτση
(αδελφός του Μένιου που μάλλον τραβάει την φωτό). Κάτω ξαπλωμένοι στα άχυρα είναι η
Βίκα Ν. Χαλάτση (αδελφή του Μένιου κ. ά.) και ο Βαγγέλης Μπακογιώργος. Πίσω τους το
«Στεφάνι» που δεν φαίνεται και τόσο «ντυμένο» όπως είναι σήμερα…

«Λαθολόγιον»
Το βιβλίο αυτό είναι του αγαπητού μας «γείτονα» από τον Αμάραντο, συνταξιούχου δάσκαλου
και αρχισυντάκτη του καλού περιοδικού «αμάραντος», Βασίλη
Τάκη, και μας το έστειλε πρόσφατα (έκδ. 2017). Όπως λέει και
ο τίτλος του περιέχει μέσα 60 περίπου περιπτώσεις λαθών, γλωσσικών σφαλμάτων των δημοσιογράφων ιδίως του έντυπου τύπου

αλλά και των άλλων μέσων. Όπως οι φράσεις
που έχουμε ακούσει για παράδειγμα… μ. Χ.
μετά Χριστόν (λάθος το μετά Χριστού)… μετά μεσημβρίαν (λάθος
το μετά μεσημβρίας)… και εξηγεί
καλά το γιατί… όπως εδώ όταν η
πρόθεση «μετά» συντάσσεται με
γενική σημαίνει μαζί με, με… ενώ
όταν συντάσσεται με αιτιατική
τότε σημαίνει μετά από, ύστερα
από, αργότερα… 60 τέτοιων φράσεων εξηγεί την ορθότητα… Όταν
μπορέσουμε θα δημοσιεύσουμε
μερικές γιατί αξίζει…

Ο ΕΟΣΚ στο Μέγδοβα και φέτος

Ο

δραστήριος Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ),
την Τετάρτη 24.1.18, παρουσίασε το ετήσιο πρόγραμμά
του, όπου όπως είδαμε θα έρθει και φέτος στα μέρη
μας. Συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 το
πρόγραμμα γράφει… «Διάσχιση του ποταμού Μέγδοβα
(River trekking)… διανυκτέρευση σε αντίσκηνα…
Σε επικοινωνία που είχαμε μας είπαν πως η εκκίνηση θα γίνει ή
από την σμίξη Μπεσιώτη ή από τη θέση «Ζάχενας» ανάλογα με
την ομάδα και τον χρόνο που θα έχουν. Ο τερματισμός θα είναι
στο γεφύρι της Βίνιανης. Η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα θα
γίνει στο ύψος της Μαυρομμάτας όπου βρούν ιδανικό μέρος.
Στην δράση αυτή μπορούν να πάρουν μέρος και χωριανοί
μας. Όποιος θέλει να βοηθήσει εθελοντικά μπορεί να το κάνει
καθώς αυτοί θα χρειαστούν βοήθεια (αν υπάρχει τρόπος)
στην μεταφορά από την Νεράϊδα στο σημείο αναχώρησης και
στην επιστροφή από την Βίνιανη στη Νεράϊδα.

Μ

Καθαρός από κλαδιά ο δρόμος
μέχρι Αγ. Παρασκευή

πράβο στον αγαπητό χωριανό μας Λάμπρο Γ. Βούλγαρη που
το χειμώνα καθάρισε καλά κόβοντας κλαριά και βάτα που
ήταν στον τοίχο της πατωσιάς του χωραφιού του μέχρι σχεδόν
την Αγιά Παρασκευή του δρόμου προς Νεκροταφείο. Τώρα ο δρόμος
εκεί είναι πλέον καθαρός σε όλο το πλάτος του και περνάνε άνετα τα
αυτοκίνητα. Μπράβο απ’ όλους μας. Παράδειγμα προς μίμηση ας γίνει
η κίνησή του αυτή για όλους μας.

Ο

Ο ΕΟΣΚ στη Μάρτσα

Ο

Ο ΕΟΣΚ στη Βουλγάρα

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), το
Σάββατο 14 Απριλίου 2018, διοργάνωσε δράση στην περιοχή
μας, ανάβαση από το χωριό μας την Νεράϊδα στην κορυφή
Μάρτσα των Αγράφων και παράλληλα συντήρηση και βελτίωση της
σήμανσης του μονοπατιού (Ζ5) με εθελοντική εργασία. Δυστυχώς δεν
συμμετείχαν πολλοί χωριανοί μας γιατί η δράση έγινε εκτάκτως και σε
εποχή που ήταν λίγοι στο χωριό. Λέμε μπράβο και αυτές οι δράσεις να
έχουν συνέχεια.

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), την
Κυριακή 29 Απριλίου 2018, διοργάνωσε δράση στην περιοχή
μας, τον καθαρισμό του μονοπατιού από το χωριό Μολόχα
μέχρι το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Η δράση αυτή έγινε μαζί με τον
Σύλλογο Απανταχού Μολοχιωτών καθώς είχε προγραμματιστεί πολύ
καιρό πρίν. Λέμε μπράβο και αυτές οι δράσεις να έχουν συνέχεια.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΑΠΟΣΤΌΛΗ ΜΑΡΓΑΡΊΤΗ
Ο Κώστας Μαργαρίτης, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ,
για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Μεγαλάκκου της Τ. Κ. Νεράϊδας,, εις μνήμην του πατέρα του Αποστόλη
Μαργαρίτη του Γεωργίου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ
ΑΘΗΝΆΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΆΝΗ ΜΗΤΣΆΚΗ
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ.
απόδ. 117), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην των αδελφών Θεοφάνη Νικ. Μητσάκη και
Αθηνάς Νικ. Μητσάκη – Λάμπρου (Καταφύγι Καρδίτσας), εκ
Μεγαλάκκου της Τ. Κ. Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ ΓΙΑ ΜΠΛΌΚ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑΣ ΜΑΣ
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την εφημερίδα μας, τον αγαπητό χωριανό μας Βαγγέλη Μαργαρίτη (σύζυγο της Σοφίας
Χαρ. Ζήση), που για ακόμα μια φορά μας έφτιαξε στο τυπογραφείο τους 40 μπλόκ, των 50 φύλλων έκαστο, από α. α. 0001
έως και α. α. 2000, για να εισπράττουμε τις συνδρομές για τον
Σύλλογο και την εφημερίδα μας. Μας τα έφτιαξε σχεδόν Δωρεάν, καθώς δεν ήθελε να του πληρώσουμε ούτε το κόστος όλου
του χαρτιού. Να είσαι καλά Βαγγέλη.
Δ. Σ. Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας
ΧΩΡΙΑΝΌΣ ΜΑΣ ΙΑΤΡΌΣ
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΊΑΣ
Ο Δημήτρης Μπέλλος της Ασήμως και του Λάμπρου Μπέλλου (εγγονός των αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη Μπέλλου),
αποφοιτήσας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Ιασίου της
Ρουμανίας, έλαβε το πτυχίο της Ιατροδικαστικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε στο Αγροτικό Ιατρείο στο
Ρεγγίνι Φθιώτιδας, στο Κέντρο Υγείας της Αμφίκλειας και στο
Νοσοκομείο Λαμίας επί 18 μήνες. Σήμερα από της 7.2.2018 εργάζεται ως Ιατρός στο Νοσοκομείο Μπιούμοθ της Αγγλίας.
Θερμά συγχαρητήρια.
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Καλλιόπη και ο Κώστας Κατσούλης, γιός της Τασίας και του Νίκου Κατσούλη (εγγονός των αείμνηστων Αγαπούλας και Κώστα Κατσούλη), βάπτισαν
την κόρη τους, (το δεύτερο παιδί τους),
με το όνομα Ελένη, την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, στον Ι. Ν. Αγ. Ανδρέα Παιανίας, διαμένουν στο Κορωπί Αττικής.
Η Αθηνά Αγγελίδου και ο Σταμάτης Ασλάνης, γιος του Λεωνίδα και της
Ευθυμίας Ασλάνη - Καραμέτου (εγγονός
της Χάϊδως και του αείμνηστου Κων/νου
Καραμέτου), βάπτισαν το γιο τους με το
όνομα Λεωνίδας, το Σάββατο 26 Μαΐου
το 2018, στον Ι. Ν. Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδας.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ

Ο Σταμάτης Ασλάνης, γιός του Λεωνίδα και της Ευθυμίας Ασλάνη-Καραμέτου
(εγγονός της Χάϊδως και του αείμνηστου
Κων/νου Καραμέτου), και η Αθηνά Αγγελίδου του Αναστασίου και της Ανθούλας, παντρεύτηκαν το Σάββατο 26 Μαΐου το 2018, στον Ι. Ν. Αγίου Στεφάνου
Πτολεμαΐδας, διαμένουν δε στον Βόλο.  
Ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Πέθανε η Όλγα Λιάπη, σύζυγος του
Δημητρίου Ι. Λιάπη (κόρη του αναμορφωτή του Μαυρολόγγου αείμνηστου
Νίκου Γαλάζιου) και μητέρα της Ελένης, της Παρασκευής και του Γιάννη, σε

Κ ο ινωνικά
ηλικία 87 ετών, την Τετάρτη 5 Ιουλίου
2017, στην Αθήνα, η κηδεία της έγινε
την επομένη στην Αγία Παρασκευή Λαμίας.
● Πέθανε ο Ηλίας Τραχανής εκ Καροπλεσίου, (συνδρομητής της εφημερίδας
μας) γιός των αείμνηστων Σαββούλας
και Κώστα Τραχανή, σύζυγος της Ευδοξίας, και πατέρας του Κώστα, της
Παναγιώτας και του αείμνηστου Θανάση, σε ηλικία 92 ετών, την Κυριακή 25
Φεβρουαρίου 2018, στην Καρδίτσα και
η κηδεία έγινε την επομένη στο Ανθηρό
Καροπλεσίου.
● Πέθανε η Βάσω Χαλάτση, κόρη των
αείμνηστων Αλεξάνδρας και παπα-Κώστα Σπανού, (αδελφή της Μαριγούλας,
της Σωτηρίας και των αείμνηστων Γιώργου, Χριστόδουλου και Μίμη), σύζυγος
του αείμνηστου Ηλία Χαλάτση και μητέρα της Λένας και του αείμνηστου Γιάννη, σε ηλικία 90 ετών (γεν. 1928), την
Πέμπτη 8 Μαρτίου στην Αθήνα (Φιλοθέη) και η κηδεία έγινε την επομένη στο
Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
● Πέθανε ο Νίκος Θάνος, γιός των αείμνηστων Όλγας και Γεωργίου Θάνου,
(αδελφός του προέδρου του Συλλόγου
μας Βασίλη, της Σωτηρίας και της αείμνηστης Ελένης). σύζυγος της Πόπης
και πατέρας της Όλγας, το Σάββατο 31
Μαρτίου 2018, σε ηλικία 76 ετών, (γεν.
1942) στην Αθήνα όπου έγινε και η κηδεία την Μ. Δευτέρα 2.4.18 στη Ροδόπολη Αττικής.

ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΑΝΟΎ ΜΑΣ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΉ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
Ο Δημήτρης Χαλάτσης, γιός του Παναγιώτη «Τάκη» Χαλάτση (εγγονός των αείμνηστων Βασούλας και Τάκη Χαλάτση),
που είναι τελειόφοιτος στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), έλαβε μέρος με συμφοιτητές του σε
διεθνή διαγωνισμό προγραμματισμού. Η ομάδα του ΕΚΠΑ
βγήκε τρίτη ανάμεσα σε δεκάδες άλλες και βραβεύτηκε, στο
Χιούστον των Η.Π.Α., την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018.
Θερμά συγχαρητήρια.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ Γ. ΘΆΝΟΥ
Ο Βασίλης Θάνος του Γεωργίου, (Πρόεδρος του Εξωραϊστικού
& Μορφωτικού Συλλόγου μας Νεράϊδας), προσέφερε το ποσό
των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 1321), εις μνήμην του αδελφού του
Νικολάου Θάνου του Γεωργίου, για την συνέχιση έκδοσης της
εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ Γ. ΘΆΝΟΥ
Η Σωτηρία Θάνου του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (αρ. απόδ. 1322), εις μνήμην του αδελφού της Νικολάου
Θάνου του Γεωργίου, για την συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ Γ. ΘΆΝΟΥ
Η Όλγα Θάνου - Δούβρου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ,
για τις ανάγκες της ιστορικής εκκλησίας του χωριού μας, του
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του πατέρα
της Νικολάου Θάνου του Γεωργίου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για
την προσφορά.

● Πέθανε ο Γιάννης Καραμέτος, γιός
των αείμνηστων Βαΐτσας και Κων/νου
Καραμέτου, σύζυγος της αείμνηστης
Μαρίας, και πατέρας της Βάϊας, την
Γλυκερίας και του Λευτέρη, την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 (των Βαϊων το βράδυ), σε ηλικία 94 ετών (γεν. 1924), στη
Νεράϊδα όπου έγινε και η κηδεία την Μ.
Δευτέρα.
● Πέθανε ο Αποστόλης Μαργαρίτης,
(γιός των αείμνηστων Κυριακούλας
και Γεωργίου Μαργαρίτη), σύζυγος της
Χρυσάνθης, και πατέρας του Χρήστου
και του Κώστα, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, σε ηλικία 97 ετών (γεν. 1921),
στην Αταλάντη Φθιώτιδας και η κηδεία
έγινε την επομένη στον τόπο που γεννήθηκε, στον Μεγαλάκκο της Τ. Κ. Νεράϊδας.
● Πέθανε ο Ηλίας Καρβέλης, από τον
Κλειτσό, σύζυγος της Ελένης το γένος
Μούτσελου, (συμπέθερος της χωριανής
μας Ελένης Γ. Κουσάνα – Θεοχάρη), και
πατέρας, της Σταυρούλας, της Πηνελόπης, της Ευαγγελίας, του Θεοφάνη και
του Χριστόφορου, σε ηλικία 80 ετών,
την Τρίτη 1 Μαΐου 2018, στην Κορίτσα
της Τ. Κ. Κλειτσού, όπου έγινε και η κηδεία του την επομένη.
● Πέθανε ο Ηλίας Αγελάρης, σύζυγος
της Πολυξένης Κατσούλη (αδελφής του
Λεωνίδα Κ. Κατσούλη), και πατέρας του
Γιώργου και του Κώστα, σε ηλικία 83
ετών, την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στον
Πλάτανο Αλμυρού, όπου έγινε και η κη-

δεία την επομένη.
● Πέθανε η Μίνα (Ισμήνη) Λυρίτση,
σύζυγος του αείμνηστου Αλέξανδρου
Ψαθά, κόρη των αείμνηστων Σταυρούλας και Νίκου Λυρίτση, (αδελφή της
Ελένης, του Δημήτρη, & των αείμνηστων Γιώργου & Γεωργίας), και μητέρα του Δήμου, της Παρασκευής και της
Σταυρούλας, σε ηλικία 85 ετών, (γεν.
1933), την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018,
στον Άγ. Κων/νο Φθιώτιδας, όπου έγινε
και η κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Παγώνα Οικονόμου, σύζυγος του αείμνηστου Μιχάλη Οικονόμου,
πεθερά του Νίκου Κατσούλη «της Αγαπούλας», με καταγωγή από το Αγγελόκαστρο Κορινθίας, μητέρα του Γιάννη και
της Αναστασίας, (που αγαπούσε το χωριό μας και ερχόταν με κάθε ευκαιρία),
σε ηλικία 94 ετών, την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, στο Κορωπί Αττικής όπου έγινε
και η κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Σοφία Αυγέρη, σύζυγος του
αείμνηστου Δημητρίου Αυγέρη, κόρη
των αείμνηστων Περσεφόνης (Μπακόλα) και Δημητρίου Ζήση, (αδελφή της
Βασιλικής, της Ελένης, και των αείμνηστων Μαριγούλας, Αλεξάντρας και Κώστα), και μητέρα της Περσεφόνης, σε
ηλικία 95 ετών (γεν. 1923), την Τετάρτη
6 Ιουνίου 2018, στην Καρδίτσα και η κηδεία έγινε την επομένη στη Νεράϊδα.
Θερμά Συλλυπητήρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κοινωνικά από 10
Ιουνίου 2018 και μετά θα δημοσιευτούν
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας
που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ Γ. ΘΆΝΟΥ
Ο Κώστας Κατσούλης του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 1319), εις μνήμην του Νικολάου Θάνου του Γεωργίου, για την συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ Γ. ΘΆΝΟΥ
Τα αδέλφια Καραβάνα, παιδιά του αείμνηστου Δημητρίου Καραβάνα, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 1320),
εις μνήμην του εξαδέλφου τους Νικολάου Θάνου του Γεωργίου,
για την συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
ΜΕΓΆΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ
Η Μαρία Σπινάσα του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (λογ. τράπ. 18.4.2018), για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας Δολόπων». Ο πατέρας της Μαρίας, ο αείμνηστος
Γεώργιος, ήταν δικαστικός και είχε αδέλφια τον Δημήτρη, τον
Λουκά, την Αρμενή, την Μαρία και τον Ηλία. Παππούς της ο αείμνηστος Γιάννης Σπινάσας.
Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη προσφορά.
ΜΕΓΆΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ
O Ιωάννης Σπινάσας του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (λογ. τράπ. 18.4.2018), για την εφημερίδα μας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». Ο πατέρας του Γιάννη, ο αείμνηστος Γεώργιος, ήταν δικαστικός και είχε αδέλφια τον Δημήτρη, τον Λουκά, την Αρμενή, την Μαρία και τον Ηλία. Παππούς
του ο αείμνηστος Γιάννης Σπινάσας που έχει και το όνομά του.
Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ ΝΙΚΟΛΆΟΥ Γ. ΘΆΝΟΥ
Η Πόπη Θάνου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ.
121), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας,
εις μνήμην του συζύγου της Νικολάου Θάνου του Γεωργίου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΝΕΡΆΪΔΑΣ
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.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την
προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΗ ΒΆΣΙΩΣ ΣΠΑΝΟΎ - ΧΑΛΆΤΣΗ
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ.
απόδ. 118), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην της Βασιλικής (Βάσιως) Σπανού – Χαλάτση
(ενός από τα έξι παιδιά του παπα-Κώστα Σπανού).
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΝΕΡΆΪΔΑΣ
Ο Νίκος Μακρής από τον Μεγαλάκκο, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ, για τις ανάγκες της ιστορικής εκκλησίας του χωριού
μας, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για
την προσφορά.

ΑΓΓΕΛΊΑ
Στην Κατερίνα Δημητριάδου, που πήρε το πτυχίο της
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, (Τμήμα Φιλοσοφικής - Παιδαγωγικής Σχολής),
κόρη της Αθηνάς Κ. Γάκη
και του Σταμάτη Δημητριάδη, εύχονται, ο παππούς
Κώστας Ι. Γάκης και η γιαγιά Ζωζώ Γάκη, καλή σταδιοδρομία και καλά στέφανα
τον Οκτώβριο.
Συγχαρητήρια
Αγαπημένη μας εγγονή
Κώστας Ι. Γάκης
Ζωζώ Γάκη
ΠΡΟΣΦΟΡΆ
ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ
ΓΙΆΝΝΗ Κ. ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ
Η Βάϊα Καραμέτου, σύζυγος του Αναστασίου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αριθ. απόδ. 120), για
την ανακαίνιση του Ι. Ν.
Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας,
εις μνήμην του πατέρα της
Γιάννη Καραμέτου του
Κωνσταντίνου.
Ευχαριστούμε θερμά για
την προσφορά.
ΠΡΟΣΦΟΡΆ
ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ
ΝΙΚΟΛΆΟΥ Γ. ΘΆΝΟΥ
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αριθ. απόδ. 119), για
την ανακαίνιση του Ι. Ν.
Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας,
εις μνήμην του Νικολάου
Θάνου του Γεωργίου.
Ευχαριστούμε θερμά για
την προσφορά.
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Γέφυρα Μέγδοβα… Οδικός άξονας Καρπενησίου –
Λ. Πλαστήρα… και άλλοι δρόμοι της περιοχής μας

Ν

έο Υπόμνημα για την
Γέφυρα
Μέγδοβα…
και την ολοκλήρωση
του Παραμεγδόβιου… ενέργειες για χρηματοδότηση της
Β’ Φάσης του τμήματος Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας… και των 1.400 μέτρων
του τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα… οι εξελίξεις αναλυτικά:
● Όλος ο κόσμος ρωτάει και
ζητάει συνέχεια να ολοκληρωθεί ο σημαντικότατος οδικός
άξονας Καρπενησίου – Λίμνης
Πλαστήρα. Ως γνωστό αυτή τη
στιγμή:
● Είναι σε εκκρεμότητα η Β’
Φάση χρηματοδότησης του
εναπομείναντος χωρίς άσφαλτο,
τμήματος Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας. Το ζητάμε
όλοι συνέχεια.
● Για τα 1.400 μέτρα του εναπομείναντος χωρίς άσφαλτο,
τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα,
βουλευτής Καρδίτσας μας ενημέρωσε στις 11.5.2018, πως σε
συνάντηση που είχε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας όπου
έθεσε μεταξύ των ζητημάτων
και αυτό, είπε πως εκεί θα πέσει
άσφαλτος εντός του 2018. Για να
δούμε.
● Μια άλλη καλή εξέλιξη είχαμε
τις μέρες του Πάσχα, που βελτιώθηκε στοιχειωδώς ο δρόμος από
Μοναστήρι για Κουκέϊκα. Όπως
μετά τα Χριστούγεννα με ενέργειες χωριανού μας βελτιώθηκε
στοιχειωδώς ο δρόμος προς το
Μοναστήρι μας, έτσι και παραμονές της Ζωοδόχου
Πηγής οι γείτονές
μας Κουκαίοι, ενήργησαν και με εντολή
της Νομαρχίας ήρθε
ο ίδιος εργολάβος και
με καθαρισμό και
ρίξιμο χαλικιού
σε μερικά σημεία, βελτίωσε
κάπως το δρόμο
αυτό και μπόρεσαν με 4Χ4 να
πάνε χωριανοί
μας φέτος στο
πανηγύρι αυτό.
Περισσότερα για αυτό σε ξεχωριστό κείμενο.
● Για την Γέφυρα Μέγδοβα
έγινε και δεύτερο υπόμνημα για
τους παρακάτω λόγους.
Στα τέλη Μαρτίου 2018, είδαμε δημοσιεύματα στις ευρυτανικές εφημερίδες πως δήμαρχοι,
νομάρχες κ. ά. αυτοδιοικητικοί,
προωθούν λέει εντατικά νέα σύνδεση του Καρπενησίου με την
Ιόνια Οδό όχι προς το Αγρίνιο
αλλά προς την Αμφιλοχία. Πιστώσεις για κατασκευή νέας γέφυρας Τέμπλας κ.λ.π. χωρίς καν
να αναφέρουν την ολοκλήρωση
του Παραμεγδόβιου και την κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα.
Ενώ λοιπόν τα πράγματα από
την πλευρά μας της Καρδίτσας
και της Θεσσαλίας προχώρησαν
(ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες
της γέφυρας Μέγδοβα) και προχωρούν (οι μελέτες του οδικού
τμήματος από Νεράϊδα μέχρι το
ποτάμι), από την πλευρά της Ευρυτανίας όχι μόνο δεν βλέπουμε
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αντίστοιχη κινητικότητα αλλά
βλέπουμε να προωθούνται άλλες
δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις.
Έτσι λοιπόν με πρωτοβουλία
του Συλλόγου Μαυρομμάτας και
την συνεργασία των δικών μας
Συλλόγων ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένα
υπόμνημα το οποίο θα είναι με
την σύμφωνη γνώμη όσο το δυνατόν περισσότερων Συλλόγων
αλλά και προέδρων Κοινοτήτων.
Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε αυτή
η πρωτοβουλία και εστάλει το
έγγραφο που είναι το παρακάτω:
ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟΣ
ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ /
ΧΩΡΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ &
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / Ημερομηνία:
25.6.2018
Προς: κ. Τασιό Αριστείδη,
Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Ευρυτανίας
Κοινοποίηση: Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας / Δήμαρχο
Αγράφων / Δήμαρχο Καρπενησίου / Περιφερειάρχη Θεσσαλίας / Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε.

Καρδίτσας / Δήμαρχο Καρδίτσας
/ Βουλευτή Ευρυτανίας / Βουλευτές Καρδίτσας / Εφημερίδες
Ευρυτανίας & Καρδίτσας
Θέμα: «Ολοκλήρωση Παραμεγδόβιας οδικής σύνδεσης
Αγρινίου – Καρδίτσας»
Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό
να προωθούνται εντατικά οδικές
συνδέσεις δευτερεύουσας σημασίας και να αγνοείται παντελώς η πρωτεύουσας σημασίας,
σχεδιασμένη από τον Τρικούπη,
Παραμεγδόβια οδική σύνδεση
Αγρινίου – Καρδίτσας.
Η σημαντικότατη αυτή οδική
σύνδεση, η τεράστια σημασία
της οποίας τονίζεται συνεχώς
εδώ και 130 χρόνια, ολοκληρώνεται, ως γνωστόν, με την κατασκευή του ενός και μοναδικού
εναπομείναντος οδικού τμήματος, από Μαυρομμάτα Ευρυτανίας έως Νεράϊδα Καρδίτσας,
και με την κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα, οι μελέτες της

οποίας έχουν όλες ολοκληρωθεί
και είναι εφικτή η δημοπράτησή της. (Όπως τονίστηκε στο
προηγούμενο υπόμνημά μας της
21.2.2017). Κατόπιν αυτών:
Ζητάμε
Την χορήγηση πιστώσεων για
την ολοκλήρωση της Παραμεγδόβιας οδικής σύνδεσης Αγρινίου – Καρδίτσας.
Οι κάτοικοι όλων των χωριών μας ανυπομονούν για την
ολοκλήρωση της Παραμεγδόβιας οδικής σύνδεσης Αγρινίου –
Καρδίτσας, θέλουν να βλέπουν
περισσότερο ενδιαφέρον για το
θέμα και από τις Αντιπεριφέρειες
και από τους Δήμους, ιδίως από
τον Δήμο Αγράφων και τον Δήμο
Καρδίτσας, και με την πίεση αυτών σας στέλνουμε το αίτημα
αυτό.
Σας παρακαλούμε θερμά απαντήστε μας προς ενημέρωσή
τους.
Μετά Τιμής
Εκ μέρους των Φορέων των χωριών μας
1) Η Πρόεδρος Δ.
Σ. Συλλόγου Μαυρομμάτας Ευρυτανίας, Ρέκκα – Τζανάκου Νίκη.
2) Ο Εκπρόσωπος
Τ. Κ. Μαυρομμάτας
Ευρυτανίας,
Ζανιάς Παναγιώτης.
3) Ο Πρόεδρος Δ. Σ.
Εξωρ. & Μορ. Συλλόγου Νεράϊδας Καρδίτσας, Θάνος Βασίλειος.
4) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Νεράϊδας Καρδίτσας, Γάκης Λάμπρος.
5) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Αποδήμων Νεράϊδας Καρδίτσας, Σπανός Γιάννης.
6) Ο Πρόεδρος Δ.
Σ. Συλλόγου Βίνιανης Ευρυτανίας, Ράπτης Απόστολος.
7) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Βίνιανης Ευρυτανίας, Μαντής Παντελής.
8) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Χρύσου Ευρυτανίας, Καρανίκας
Αντώνιος
9) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Χρύσου
Ευρυτανίας, Καρανίκας Ηλίας.
10) Η Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Κερασοχωρίου Ευρυτανίας, Μαρούλη Μαρία
11) Η Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Βράχας Ευρυτανίας, Ντζιώρα
Νάνσυ
12) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Βράχας
Ευρυτανίας, Ακρίβος Σωτήριος.
13) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Αγ.
Δημητρίου Ευρυτανίας, Τάκης
Κων/νος
14) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Μολόχας Καρδίτσας, Γκαβαρδίνας Κων/νος
15) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Μολόχας Καρδίτσας, Ζυγούρης
Ηλίας
16) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Κλειτσού Ευρυτανίας «Άγ. Κυπριανός», Πάνου Χρήστος
17) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Κλειτσού Ευρυτανίας, Σαμαράς
Κων/νος

Μεταλλική πεζογέφυρα Σωτήρος

Η μεταλλική πεζογέφυρα Σωτήρος πρίν την 1.2.2015… Όλοι ζητάμε να ξαναγίνει…!!!

Ω

ς γνωστόν, το χρησιμότατο για πεζούς, γεφύρι μας Σωτήρος, που υπήρχε στο Μέγδοβα, καταστράφηκε ολοσχερώς
εκ βάθρων, με την θεομηνία της 1-2-2015. Έκτοτε, το θέμα
αυτό δεν εγκαταλείφθηκε στη λήθη, αλλά μέσω της εφημερίδας
μας προβάλλονταν συχνά η αναγκαιότητα αυτού του γεφυριού
και ζητούσαμε από τον Δήμο μας Καρδίτσας, όταν πάρει χρήματα
για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία
αυτή, να διαθέσει ένα ποσό για το ανωτέρω γεφύρι, καθώς ήταν
η μόνη μεγάλη ζημιά που έπαθε το χωριό μας από την εν λόγω
θεομηνία.
Παράλληλα, ανάλογο αίτημα, διαβίβαζε κατά καιρούς ο Σύλλογός μας, ηλεκτρονικά στο Δήμο Καρδίτσας και ζητούσε μετ’ επιτάσεως την ανακατασκευή της πεζογέφυρας. Μάλιστα, το αίτημα
αυτό, συνοδεύονταν ενίοτε και από φωτοτυπίες αποκομμάτων
εφημερίδων Ευρυτανίας, στα οποία αναφέρονταν παρόμοιες καταστροφές γεφυριών για πεζούς από την ίδια ή άλλες θεομηνίες και
τα οποία είχαν ήδη αντικατασταθεί από τους αρμοδίους Δήμους,
με άλλα καλύτερα από τα προηγούμενα.
Πέραν των ανωτέρω ενεργειών μας, επιδιώξαμε να εισαχθεί
εγκαίρως και να συζητηθεί επαρκώς το αίτημά μας, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, που πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 26/2/18.
Φαίνεται, ότι οι ανωτέρω προσπάθειές μας και ορισμένες πιέσεις που ασκήσαμε καρποφόρησαν τελικά, αφού πρόσφατα αξιόπιστη πηγή του Δήμου, μας πληροφόρησε ότι ο Δήμαρχος κ. Αλεξάκος Φώτης, εκδήλωσε την πρόθεσή του, στην πρώτη ευκαιρία,
να δρομολογήσει την ανακατασκευή της πεζογέφυρας.
Πέραν τούτου, υποβάλαμε σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, αναφορικά με τα δύο τεχνικά που χρήζουν ανακατασκευής στο δρόμο για Κουκέϊκα, μέσω
Σωτήρος (ένα στης Αγορίτσας και ένα απέναντι στου Σάββα). Το
θέμα αυτό θα εξετασθεί εντός του καλοκαιριού και πιστεύουμε ότι
θα έχει θετική κατάληξη.

18) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Σαρανταπόρου Καρδίτσας, Τσιτσιμπής Κων/νος
19) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Πολιτιστικού Συλλόγου Αμαράντου Καρδίτσας, Παπαδάκος Αντώνιος
20) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Αμαράντου Καρδίτσας, Αλεξάκος
Ιωάννης.
21) Η Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Καροπλεσίου Καρδίτσας, Κουμπαρέλου Βάσω.
22) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Καροπλεσίου Καρδίτσας, Σούφλας
Κων/νος
23) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Ραχούλας Καρδίτσας, Κατσιούλας Γεώργιος
24) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Ραχούλας Καρδίτσας, Φέτσιος
Απόστολος.
25) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Φουρνάς Ευρυτανίας, Κουτάς
Δημήτριος
26) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ.
Φουρνάς Ευρυτανίας, Οικονόμου Νικόλαος.
27) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Καστανιάς Καρδίτσας, Γεροντόπουλος Γιάννης
28) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Καλλιθήρου Καρδίτσας, Βαγγελάκος Γεώργιος
29) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Δομιανών Ευρυτανίας, Κοκοτίνης Σεραφείμ
30) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Δομιανών Ευρυτανίας, Κουτρής Νικόλαος

31) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Δάφνης Ευρυτανίας, Γκαλιμάνης
Κων/νος
32) Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Αγράφων Ευρυτανίας, Λόζος
Θεοφάνης & Γατής Λάμπρος
33) Ο πρόεδρος Δ. Σ. Επινιανών
Ευρυτανίας, Χρύσανθος Γεώργιος
34) Για το Δ. Σ. του Συλλόγου
Παλαιοκατούνας Ευρυτανίας,
Κόπανος Στέφανος
35) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας,
Καρβέλης Κων/νος
36) Ο Πρόεδρος Τ. Σ. Τ. Κ. Αγίας Τριάδας Ευρυτανίας, Ντάσιος Επαμεινώνδας
37) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Χόχλιας Ευρυτανίας, Μπαρμπαρούσης Γεώργιος
38) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Αγ.
Χαραλάμπου Ευρυτανίας, Ζαρονικόλας Ευάγγελος
39) Ο Εκπρόσωπος Τ. Κ. Πετραλώνων Ευρυτανίας, Χουλιάρας
Κων/νος
40) Ο πρόεδρος Δ. Σ. του Ιστορικού & Λαογραφικού Κέντρου
«Ο Εύρυτος», Ντζιώρας Ηλίας
41) Ο Πρόεδρος Δ. Σ. Συλλόγου
Ευρυτάνων Αιτωλοακαρνανίας,
Πριόβολος Χρήστος
42) Σύσσωμη η Ένωση των
απανταχού Ευρυτανισών για
την αειφόρο ανάπτυξη (Πρόεδρος Σταθοπούλου Ελένη & Γ.
Γ. Σκοτίδα Αγγελική).
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Η 3μελής επιτροπή για τα ανεπιτήρητα βοοειδή
πρέπει να δώσει λύση στο πρόβλημα

Η

επιτροπή να προχωρήσει στο επόμενο
βήμα για την λύση του
προβλήματος, όπως προχώρησαν οι γύρω δήμοι
Αγράφων & Καρπενησίου.
Φωνάζουμε όλοι συνέχεια,
να προτείνει, ώστε ο δήμος
Καρδίτσας με απευθείας
ανάθεση να ορίσει ιδιώτη
για την περισυλλογή των
ανεπιτήρητων.
Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, ζητάμε πράγματα που
ήδη έγιναν σε άλλους δήμους
και απέδωσαν. Στο δήμο Αγράφων ήδη έχουμε δημοσιεύσει
και τα ονόματα των ιδιωτών
στο προηγούμενο φύλλο. Στον
δήμο Καρπενησίου ήδη έβγαλαν (18.4.18) ανακοίνωση για να
βρεθούν.
Να πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή με χρονολογική
σειρά.
Από τον Δεκέμβριο που οι
ιδιοκτήτες τους μάζεψαν τα
ανεπιτήρητα βοοειδή, αυτά
ξαναφάνηκαν στο χωριό μας
στα μέσα Μαρτίου, το Σάββατο
17.3.18 και άρχισαν πάλι να κάνουν ζημιές στα χωράφια μας.
Την Δευτέρα 19.3.18 χωριανοί
μας ενημέρωσαν την επιτροπή.
Την Πέμπτη 22.3.18, ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Αποδήμων, για να ενημερωθούμε
πλήρως, (όλοι κι εμείς και η επιτροπή) πήρε πολλά τηλέφωνα
και μίλησε με τον δήμο Αγράφων, την αρμόδια εκεί αντιδήμαρχο αλλά και με τους ιδιώτες
που ανέλαβαν την περισυλλογή.
Έτσι μάθαμε πως εκεί ήδη έχουν
πιάσει πολλά ανεπιτήρητα. Την
ίδια μέρα μίλησε και ενημέρωσε με όσα έμαθε την δική μας
επιτροπή της Καρδίτσας, αλλά
και τον πρόεδρο της Κοινότητάς
μας, ο οποίος παραδέχτηκε πως
αυτός είναι πλέον ο αρμόδιος
και να του λέμε όταν βλέπουμε
ανεπιτήρητα.
Το Σάββατο 24.3.18 και ενώ
τα ανεπιτήρητα συνέχιζαν τις
ζημιές στα χωράφια μας, χωριανοί μας τηλεφώνησαν στον
πρόεδρο της Κοινότητας ο οποίος αντί να πιέσει την επιτροπή
να κάνει ότι έκαναν στο δήμο
Αγράφων, έλεγε «…να δούμε
πως θα μπορέσουμε να τα πλησιάσουμε… να τα πιάσουμε

μόνοι μας… ή να βγάλουμε φωτογραφία τον αριθμό στο αυτί
τους…» κ.λ.π…
Την Τρίτη 3.4.18… και ενώ
τα ανεπιτήρητα συνέχιζαν τις
ζημιές στα χωράφια μας, χωριανοί μας τηλεφώνησαν στον
πρόεδρο της 3μελούς επιτροπής, που με δυο λόγια τους
είπε… «… πως ανέθεσαν στον
πρόεδρο της Κοινότητας… πως
οι κάτοικοι δεν ενδιαφέρονται
να βρούν στάβλο… να βγάλουν
φωτογραφίες τα αυτιά τους…»
κ.λ.π.
Την Πέμπτη 12.4.18… μιλήσαμε με ένα (εκ των τριών)
μέλος της επιτροπής, και της
είπαμε γιατί δεν προχωρούν σε
απευθείας ανάθεση και μας είπε
πολλά, αλλά με δυό λόγια «…
πως δεν μπορώ εγώ να κάνω
απευθείας ανάθεση… πρέπει
να το προτείνει αυτό στον κ.
δήμαρχο, ο πρόεδρος της επιτροπής… θα του το πω… πείτε
το κι εσείς… πείτε και στον πρόεδρο του χωριού σας…» κ.λ.π.
Την ίδια μέρα μιλήσαμε και πάλι
με τον πρόεδρο της επιτροπής
που μεταξύ άλλων είπε… «…
ο πρόεδρος της Κοινότητάς
σας είναι αρμόδιος… σε αυτόν
αναθέσαμε… οι κάτοικοι δεν
βοηθάνε… κ.λ.π.»… Τονίζοντάς
του να κάνουν ότι ακριβώς έγινε
στο δήμο Αγράφων… μας είπε
θα ενημερώσει τον δήμαρχο…
Την Δευτέρα 16.4.18… και
ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν
σε απόγνωση… και ζητούσαν
από τους Συλλόγους να μεσολαβήσουν… μέσω του Συλλόγου
στείλαμε μήνυμα (καθώς στις
κλήσεις δεν απαντούσαν) στα
δύο κινητά των αδελφών ιδιοκτητών από τη Βράχα να τα μαζέψουν… ως εξής… «ΜΑΖΕΨΤΕ
ΤΑ ΓΕΛΑΔΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΡΑΙΔΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΧΟΡΤΑΡΙ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ
ΜΑΣ»…
Την Τετάρτη 18.4.18…. το
μήνυμα μάλλον απέδωσε καθώς τα μάζεψαν και δεν ξαναφάνηκαν στα χωράφια μας….
Την ίδια μέρα (…τυχαίο…???)
την
Τετάρτη
18.4.18… είδαμε στην καρπενησιώτικη εφημερίδα «Ευρυτανικά Νέα» δημοσίευμα με τίτλο
«Ο δήμος Καρπενησίου μαζεύει
τα ανεπιτήρητα» που έλεγε πως
ο δήμος Καρπενησίου καλεί ενδιαφερόμενους για υπογραφή

ΕΦΗΜΕΡΊΔΕΣ ΣΥΛΛΌΓΩΝ
ΠΟΥ ΛΑΒΑΊΝΟΥΜΕ
«Ζωγλοπίτικα Χρονικά»… τεύχος 106… ΙΟΥΝ 2018…
έκδοση του Μορφωτικού Συλλόγου Ραχούλας Καρδίτσας
«Η Φωνή της Μαυρομμάτας»… τεύχος 44… ΜΑΡΤ
2018… έκδοση του Συλλόγου Μαυρομμάτας Ευρυτανίας
«Τα Νέα του Κλειτσού»… τεύχος 73… ΜΑΡΤ 2018…
έκδοση του Συλλόγου Αποδήμων Κλειτσού Ευρυτανίας.
«Ο Φουρνάς των Αγράφων»… τεύχος 122… ΜΑΡΤ
2018… έκδοση του Συλλόγου Φουρνάς Ευρυτανίας.
«Aμάραντος»…. Τεύχος 78… ΜΑΪΟΣ 2018… έκδοση του
Συλλόγου Αμαράντου Καρδίτσας.
«Δομιανίτικα Νέα»… τεύχος 180… ΜΑΡΤ 2018…
έκδοση του Συλλόγου Δομιανών Ευρυτανίας.
«Νοσταλγός»… τεύχος 155… ΜΑΡΤ 2018… έκδοση του
Συλλόγου Τροβάτου Ευρυτανίας.

σύμβασης για την περισυλλογή
των ανεπιτήρητων…( ολόκληρο
το κείμενο θα το βρείτε ξεχωριστά)… την ίδια μέρα στείλαμε
την εφημερίδα ολόκληρη στην
3μελή επιτροπής μας στην Καρδίτσα… τόσο στα μέλη όσο και
στον πρόεδρο… μιλήσαμε και
μαζί τους και είπαν θα κάνουν
και αυτοί το ίδιο σύντομα…
Την Δευτέρα 14.5.18… …
(και ενώ δεν υπήρχαν ανεπιτήρητα στο χωριό μας αφού τα είχαν μαζέψει)… πήραμε τηλ. ένα
μέλος της επιτροπής για ενημέρωση (ο πρόεδρός της μας είχε
πεί να παίρνουμε για να ρωτάμε
μέλος) αλλά έλειπε από το γραφείο ήταν εκτός Καρδίτσας.
Την Πέμπτη 17.5.18… πήραμε πάλι τηλ. ένα μέλος της
επιτροπής για ενημέρωση αλλά
και πάλι έλειπε από το γραφείο
ήταν εκτός Καρδίτσας.
Ένα μήνα μετά… την Παρασκευή 18.5.18…(και ενώ
δεν υπήρχαν ανεπιτήρητα στο
χωριό μας αφού τα είχαν μαζέψει)… πήραμε πάλι τηλέφωνο
ένα μέλος της επιτροπής … να
ρωτήσουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση με τις αναθέσεις… απάντησε αυτή τη φορά
αλλά προς δυσάρεστη έκπληξή
μας είπε… «δεν έκανα τίποτα…
δεν μου έδωσε εντολή ο πρόεδρος της επιτροπής να προχωρήσω κάτι… μιλήστε με τον
πρόεδρο της επιτροπής… αυτός θα μπορέσει να το πεί στον κ
Δήμαρχο για να βγεί ανακοίνωση…»… πήραμε τηλ. τον πρόεδρο αλλά δεν απαντούσε…
Το Σάββατο 26.5.18… δυστυχώς ξαναφάνηκαν πάλι γελάδια… χαμηλά στα Ταμπούρια… γύρω στο ποτάμι… αλλά
και στην περιοχή Λιαπέϊκα…
όπου κατέβηκαν από Τριφύλλα… χωριανοί μας ενημέρωσαν
και τον πρόεδρο της Κοινότητας…
Την Τετάρτη 30.5.18… καθώς τα ανεπιτήρητα άρχισαν
να απειλούν πάλι τα χωράφια
μας… και οι κάτοικοι να είναι σε
απόγνωση ζητώντας από τους
Συλλόγους να κάνουν κάτι…
πήραμε τον πρόεδρο της επιτροπής… του είπαμε πως ξαναφάνηκαν ανεπιτήρητα αυτές τις
μέρες στο χωριό μας & κάνουν
ζημιές… είπε έλειπα σήμερα
γύρισα στην Καρδίτσα… πρέπει ένα μέλος της επιτροπής να
φτιάξει ένα χαρτί για να προχωρήσει η διαδικασία… δηλ. να
βγεί στις εφημερίδες ανακοίνωση να βρεθούν άτομα για την
σύλληψη & κονδύλιο από τον
δήμο… του είπαμε… να της το
πούμε εμείς ή εσύ…??? μας είπε
θα το πεί αυτός στο μέλος…
εμείς είπε να την πάρουμε τηλ.
από βδομάδα να μας πεί τι προχώρησε... (αυτά γίνονταν την Τετάρτη 30.5.18).
Την ίδια μέρα την Τετάρτη
30.5.18… μια ώρα αργότερα της
αρχικής συνομιλίας μας πήρε
πάλι ο πρόεδρος της επιτροπής
και μας είπε πως χθές μίλησαν
με τον πρόεδρο της Κοινότητάς
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Το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα ζώα
προσπαθούν να λύσουν στο Καρπενήσι
Ιδιώτη για την περισυλλογή ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων ζητούν στο Καρπενήσι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Ταξιάρχη Κουτρομάνου ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να συνάψει
σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη, για την περισυλλογή, μεταφορά και φροντίδα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν σταβλική εγκατάσταση, όχημα μεταφοράς και συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο
και έμπειρο στην αιχμαλωσία παραγωγικών ζώων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Τοπικής Οικονομίας του Δήμου (τηλέφωνο 22373 50020) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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Ο Δήμος Καρπενησίου μαζεύει
τα ανεπιτήρητα ζώα
Κάλεσμα ενδιαφερομένων για την υπογραφή
σχετικής σύμβασης
Ο δήμος Καρπενησίου θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη, για την περισυλλογή, μεταφορά και
φροντίδα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να διαθέτουν σταβλική εγκατάσταση, όχημα μεταφοράς και
συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία
παραγωγικών ζώων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Τοπικής Οικονομίας του δήμου (τηλέφωνο 22373 50020), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τι έγινε στο Δήμο Αγράφων
από τον Νοέμβριο 2017

Ξ

αναθυμίζουμε πως στο δήμο Αγράφων διατέθηκε
ποσό συνολικά περίπου 8.000 ευρώ, για την περισυλλογή, την μεταφορά, την προμήθεια ζωοτροφών και τα έξοδα για κτηνιατρική φροντίδα, ως εξής:
Ο ιδιώτης Θωμάς Ευαγγελογιώργος από το Ραπτόπουλο,
που έχει την επιχείρηση «Κτηνιατρικά Φάρμακα», και ξέρει
από το χειρισμό τέτοιων ζώων, (και προφανώς θα διαθέτει και
αναισθητικές ενέσεις σε φυσίγγια), ανέλαβε την περισυλλογή
των ανεπιτήρητων με το ποσό των 2.177 ευρώ.
Ο ιδιώτης Δημήτριος Λαθύρης από την Παλαιοκατούνα,
που έχει κατάλληλο φορτηγό αυτοκίνητο και στάβλο, ανέλαβε
την μεταφορά των ανεπιτήρητων, με το ποσό των 2.177 ευρώ.
Προφανώς θα φορτώνει στο φορτηγό του τα ζώα, που θα περισυλλέγει ο προηγούμενος, και θα τα πηγαίνει στο στάβλο
του.
Ο ιδιώτης Θωμάς Καζάκος από το Χαλκιόπουλο, που είναι
κτηνίατρος, ανέλαβε την κτηνιατρική φροντίδα των ανεπιτήρητων, που θα φτάνουν στον στάβλο του προηγούμενου, με
το ποσό των 900 ευρώ.
Τέλος ο ιδιώτης Θωμάς Ευαγγελογιώργος από το Ραπτόπουλο, που όπως προαναφέραμε θα κάνει την περισυλλογή,
ανέλαβε και την προμήθεια των ζωοτροφών που θα χρειαστούν αυτά στο στάβλο τους, μέχρι να εισπραχθούν τα πρόστιμα ή να πουληθούν ή να πάνε στα σφαγεία, με το ποσό των
1.155 ευρώ. (Στα παραπάνω ποσά αν βάλουμε και το ΦΠΑ
24% τότε φτάνει το συνολικό ποσό περίπου τις 8.000 ευρώ).
Υπάρχουν και στον δικό μας δήμο τέτοιοι άνθρωποι που
άνετα μπορούν να κάνουν αυτά, και αν δεν βρεθούν τότε να
πούμε στους προαναφερόμενους του δήμου Αγράφων να κάνουν την ίδια δουλειά και σε εμάς.

μας και δεν τους είπε πως είναι
γελάδια στην Κοινότητά μας…
να κάνουμε λέει οι κάτοικοι που
ζημιώνονται μια αίτηση στον
πρόεδρο της Κοινότητάς μας…
ο πρόεδρος να την δώσει στην
επιτροπή… για να την χρησιμοποιήσουν αυτοί… να λέει ότι
έκαναν ζημιές…
Τον Ιούνιο συνεχίζονται οι
ενέργειες για την λύση της πληγής αυτής του τόπου μα ς. Όσα
έγιναν από τις αρχές Ιουνίου και

μετά θα τα πούμε στην Συνέλευση στην πλατεία Νεράϊδας.
Τα συμπεράσματα δικά σας
αγαπητοί χωριανοί…!!! Εμείς
ένα λέμε… πως δεν θα αφήσουμε «αρμόδιο σε χλωρό κλαρί»…
(όσο και να κωλυσιεργούν κάποιοι)… μέχρι να γίνει και στον
δήμο Καρδίτσας αυτό ακριβώς
που έγινε στον δήμο Αγράφων
και ήδη γίνεται στο δήμο Καρπενησίου…!!!
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Όχι ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα…!!!

ύελλα αντιδράσεων
ξεσηκώθηκε
κατά
των ανεμογεννητριών που ιδιωτικές
εταιρείες θέλουν να στήσουν
στην κεντρική οροσειρά των
Αγράφων. Αυτή τη στιγμή θέλουν να στήσουν συνολικά 40
ανεμογεννήτριες από τα Καμάρια ως την Νιάλα και από εκεί
μέχρι τον Αγ. Νικόλαο Βραγκιανών. Σύσσωμες οι τοπικές κοινωνίες του τόπου μας συντονισμένες στο Δίκτυο Φορέων και
Πολιτών για την Προστασία των
Αγράφων (τα χωριά της Καρδίτσας) και στην Κίνηση Πολιτών
για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος (τα χωριά
της Ευρυτανίας), δίνουν σκληρό
αγώνα για να σώσουν τ’ Άγραφα.
Πλήθος φορέων, κομμάτων,
πολιτικών, επιστημόνων αλλά
και απλών πολιτών απ’ όλη την
Ελλάδα είναι μαζί μας. Έγινε ήδη
προσφυγή στο ΣτΕ. Συλλογή υπογραφών για τον Πρωθυπουργό.
Ημερίδες ενημέρωσης του κόσμου γίνονται συνεχώς. Κείμενα
δημοσιεύονται κάθε μέρα. Όλοι
τονίζουν πως μόνο ανεπανόρθωτη ζημιά θα έχει ο τόπος μας από
αυτά χωρίς κανένα απολύτως όφελος. Όλοι φωνάζουν να μην γίνει
αυτό το έγκλημα στ’ Άγραφα.
Τα δύο αυτά αιολικά πάρκα
όπου θα στηθούν οι 40 ανεμογεννήτριες, είναι μεν εντός του δήμου
Αγράφων αλλά ακριβώς στα όρια
με τον νομό Καρδίτσας. Την θετική γνωμοδότηση έδωσε για αυτές
(χωρίς κανένας να το μάθει τότε)
η προηγούμενη δημοτική αρχή
Αγράφων. Δεν έγινε καμιά συνέλευση και δεν ενημερώθηκε ούτε
ρωτήθηκε καμιά τοπική κοινωνία
για αυτά. Τώρα που τα μαθαίνουν
όλοι είναι αντίθετοι.
Μπορεί τα δύο αιολικά αυτά να
είναι μέσα στο δήμο Αγράφων,
(στα σύνορα Ευρυτανίας – Καρδίτσας) αλλά το ρεύμα τους για
να πάει στον κάμπο υποχρεωτικά
θα πρέπει να περάσει εντός δημοτικής εκτάσεως του δήμου Καρδίτσας και μέσα στα χωριά που
βρίσκονται μεταξύ της Νιάλας και
του Βλάσδου. Οι πρόεδροι αυτών
λένε πως ήρθαν σε επαφή με τις
εταιρείες και τους έταξαν 100.000
€ για έργα στα χωριά τους. Πού
και πώς έγινε αυτό είναι ένα μυστήριο, χωρίς να γίνει ούτε μια
συνέλευση ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών…!!!
Όλοι λένε και φωνάζουν δυνατά
πως τα Άγραφα δεν θα έχουν κανένα όφελος από αυτά αλλά μόνο
ανεπανόρθωτη τεράστια ζημιά.
Οι αρμόδιοι θα πρέπει να επανεξετάσουν άμεσα την στάση τους
και να συνταχθούν με την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν είμαστε
κατά των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Η εγκατάσταση όμως
ανεμογεννητριών στα ιστορικά
και ωραία βουνά μας των Αγράφων δεν είναι αυτό που χρειάζεται
η περιοχή μας. Δεν θα προσφέρει
κανενός είδους ανάπτυξη, δεν θα
προσφέρει εισοδήματα, δεν θα
προσφέρει εργασία. Απεναντίας
θα στερήσει την περιοχή μας από
το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της,
το οποίο μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί στο παρόν και στο μέλλον,
αναπτύσσοντας δράσεις με έμφαση στον αγροτουρισμό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της περιοχής και την συγκράτηση των νέων
στην περιοχή μας.

Ο ξεσηκωμός άρχισε στις
25.4.18… όταν όλοι είδαμε το
πρωτοσέλιδο της Καρπενησιώτικης εφημερίδας «Ευρυτανικά
Νέα»… που έγραφε με πηχυαίο
τίτλο πως «Ξεκινούν τα έργα τον
Ιούνιο στα δύο αιολικά πάρκα των
Αγράφων». Έκτοτε με καθημερινά δημοσιεύματα, συγκεντρώσεις,
εκδηλώσεις ενημέρωσης, στήριξη
του αγώνα μας κάθε μέρα και από
περισσότερους φορείς και πολίτες., συλλογή υπογραφών, προσφυγή στο ΣτΕ… κ.ά. πολλά που
θα πούμε στη συνέχεια με χρονολογική σειρά, ξεκίνησε ο μεγάλος
«νύν υπέρ πάντων» αγώνας μας.
Αλλά ας αρχίσουμε με τη σειρά…
Επρόκειτο για τα υπ. αρ. 8 και
υπ. αρ. 11 αιολικά πάρκα / σελ.
11 / τεύχος 122 /
Μάρτιος 2013 /
της εφημερίδας
μας… (που τότε
κανένας δεν πίστευε…), τα ξαναθυμίζουμε…
● α. α. 8) Απόφαση για 20 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να
στήσουν στα σπανά δεξιά όπως
βλέπουμε τα Καμάρια, μεταξύ
Καμάρια και πίσω από Παπαδημήτρη μέχρι και τις Νιάλες.
Ορατή η κορυφογραμμή ΝΔ απ’
τη Νεράϊδα. Απόφαση ΡΑΕ της
20.10.2010 για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό σταθμό
ισχύος 46 MW στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα - Καρνόπι» του
Δήμου Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η
παρούσα άδεια χορηγείται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 46 ΜW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 46 MW.
Ο σταθμός θα αποτελείται από
20 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW
έκαστη και με διάμετρο ρότορα
80 μέτρα. (Συνολικό ύψος κάθε
ανεμογεννήτριας 135 μέτρα…!!!)
● α. α. 11) Απόφαση για 20 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να
στήσουν στα σπανά πίσω απ’ το
Ανθηρό Καροπλεσίου, ορατές φυσικά από τη Νεράϊδα. Από τους
Πέντε Πύργους μέχρι τον ΑηΝικόλα Μ. Βραγγιανών (δηλ.
κεφάλι και κοιλιά Κοιμωμένης
των Αγράφων όπως φαίνονται
απ’ τον κάμπο). Απόφαση ΡΑΕ
της 20.10.2010 για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό σταθμό
ισχύος 40 ΜW στη θέση «Μίχος
– Βοϊδολίβαδο - Απέλινα» του
Δήμου Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η παρούσα
άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης
ισχύος 40 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 40 MW. Ο σταθμός
θα αποτελείται από 20 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW έκαστη και
με διάμετρο ρότορα 80 μέτρα.
(Συνολικό ύψος κάθε ανεμογεννήτριας 135 μέτρα…!!!)
Για την διασύνδεση των 40
ανεμογεννητριών αυτών (αλλά
και των αμέτρητων - πάνω από
300…!!! - άλλων σχεδιαζόμενων
γύρω τους) με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός

νομού Καρδίτσας, μέσω μεγάλων
πυλώνων, δόθηκαν δύο γνωμοδοτήσεις θετικές από εκλεγμένους
μας… Χωρίς φυσικά ούτε να μας
ρωτήσουν ούτε να μας ενημερώσουν με συνελεύσεις…
Μία από την Π. Ε. Καρδίτσας το
έτος 2011… όταν στην Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας της 13.12.2011, ο
τότε και νυν αντιπεριφερειάρχης
Καρδίτσας κ. Τσιάκος εισηγήθηκε θετικά «…με την προϋπόθεση
ο αγωγός διασύνδεσης του έργου
να γίνει υπόγειος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την κατασκευή
του». (βλ. Πρακτικά Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας της
13.12.2011)…
Και μία από τον Δήμο Καρδίτσας
το έτος 2016… όταν στην Συνεδρί-

αση του Δημοτικού Συμβουλίου
Καρδίτσας της 25.10.2016, ο νυν
δήμαρχος Καρδίτσας κ. Αλεξάκος
εισηγήθηκε θετικά… (αυτός για
εναέρια γραμμή με πυλώνες)…
και ψήφισαν υπέρ μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοί του ενώ όλοι οι
άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι όλων
των παρατάξεων ήταν αντίθετοι…
τότε 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν κατά των πυλώνων και 19
Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν
υπέρ του Δημάρχου και των πυλώνων… (βλ. Συνεδρίαση «θυελλώδης» Δημοτικού Συμβουλίου
Καρδίτσας της 25.10.2016, σε βίντεο στο ιντερνετ).
Για την προαναφερόμενη απόφαση (του Δ. Σ. Καρδίτσας) έγραφε
τότε η εφημερίδας μας (σελ. 13 /
τεύχος 137 / Δεκέμβριος 2016)…
στο άρθρο της με τίτλο «Όχι
Υδροηλεκτρικά και Ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα»…
● Πυλώνες μεταφοράς ρεύματος
από Ανεμογεννήτριες Αγράφων:
Ναί είπε, δυστυχώς, η πλειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, στη συνεδρίαση της Τρίτης 25.10.16, στο αίτημα των ιδιωτικών εταιρειών «ΑΝΕΜΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε. & ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ
Α.Ε.Ε.» για να περάσουν γραμμή
με πυλώνες δια μέσω των Κοινοτήτων Καροπλεσίου, Καστανιάς
και Καταφυγίου… οι σχεδιαζόμενες αμέτρητες ανεμογεννήτριες
θα στηθούν στην κορυφογραμμή
«Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι»,
δηλ. στο τρίγωνο Καμάρια – Σιάϊκα – Νιάλες… αλλά στην ουσία
η γραμμή αυτή θα εξυπηρετεί και
τα υπόλοιπα αιολικά με αμέτρητες
ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν
να στήσουν σε όλη την οροσειρά
των κεντρικών Αγράφων… από
την Κόψη μέχρι το Βουτσικάκι…
Όσοι αναγνώστες μας απορήσουν
γιατί λέμε το «δυστυχώς»… ας
μπούν στο ίντερνετ να δούν την
εν λόγω συνεδρίαση ακούγοντας
τα επιχειρήματα της μιάς και της
άλλης πλευράς (των Δ. Σ. που
ψήφησαν υπέρ και αυτών που ψήφισαν κατά χωρίς κάν να υπάρχει
εκεί εκπρόσωπος της εταιρείας)
και θα καταλάβουν… 3 ώρες συζητούνταν αυτό το θέμα…!!!...
Προσθέτουμε εδώ πως τότε μέσα
σ’ εκείνο το Δ. Σ. ακούστηκε πως

οι εταιρείες έταξαν σε προέδρους
κοινοτήτων (από όπου θα περάσει
η γραμμή) χρήματα για έργα στα
χωριά τους…
Τι έγινε τώρα από τις 25.4.18…
όταν όλοι είδαμε το πρωτοσέλιδο
της Καρπενησιώτικης εφημερίδας
«Ευρυτανικά Νέα»… που έγραφε
με πηχυαίο τίτλο πως «Ξεκινούν
τα έργα τον Ιούνιο στα δύο αιολικά πάρκα των Αγράφων»….
Το Συντονιστικό των Συλλόγων
μας, το δραστήριο Δίκτυο Φορέων
και Πολιτών για την Προστασία
των Αγράφων, (που ευτυχώς που
υπάρχει κι αν δεν υπήρχε έπρεπε επειγόντως να το φτιάξουμε)
αμέσως ξεκίνησε διαδικασίες για
προσφυγή στο ΣτΕ. Στο ίντερνετ
μέσω ειδικής πλατφόρμας άρχισε
η συλλογή υπογραφών σε κείμενο
που ζητούσε την ακύρωση αυτού
του
εγκλήματος,
προς την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό. Κείμενα ενημερωτικά
αναρτούνταν κάθε
μέρα στο ιντερνετ
για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια.
Την Δευτέρα 30.4.18 δημοσιεύτηκε στην μεγάλη σελίδα «Ευρυτάνας Ιχνηλάτης» κείμενο καταπέλτης με τίτλο «Καταλάβατε
κοράκια…???»… τασσόμενη φυσικά κατά των αιολικών.
Την Τετάρτη 2.5.18 η μεγάλη ευρυτανική ιστοσελίδα «Βήμα Πολίτη» δημοσίευσε σημαντικότατο
άρθρο με τίτλο «…55 χρόνια πρίν
η λίμνη Κρεμαστών, σήμερα τα
γιγαντιαία αιολικά πάρκα… ΟΧΙ
στο καταστροφικό τους έργο»…
τασσόμενη φυσικά κατά των αιολικών.
Παρασκευή 11.5.18… από το
ραδιόφωνο της ΕΡΤ μεταδόθηκε
η είδηση πως φορείς και πολίτες
αντιδρούν για την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στα Άγραφα…
Σάββατο12.5.18… αρχίζει η
συλλογή υπογραφών με στόχο
τις ….2.000… (που το πέρασε σε
μόλις 3 μέρες…) σε διαδικτυακή
πλατφόρμα προς την Ελληνική
Κυβέρνηση, Greek government με
σύνθημα… Να μην ισοπεδωθούν
τα Άγραφα από τις αιολικές εγκαταστάσεις…!!!
Κυριακή 13.5.18… πλήθος
δημοσιεύματα κατά των ανεμογεννητριών στα Άγραφα σε εφημερίδες και ηλεκτρονικές ιστοσελίδες… με τίτλους όπως «Προσφυγή στο ΣτΕ για τα αιολικά στα
Άγραφα»… «Εάλω τα Άγραφα…
με κερκόπορτα τις ΑΠΕ»… κ.λ.π.
Τετάρτη 16.5.18… από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ μεταδόθηκε πάλι
η είδηση πως φορείς και πολίτες
αντιδρούν για την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στα Άγραφα…
ενώ την ίδια μέρα οι ευρυτανικές εφημερίδες κυκλοφόρησαν
τονίζοντας πως «πολίτες & φορείς αντιδρούν για τα αιολικά στα
Άγραφα» …. «αντιδράσεις για τα
αιολικά στα Άγραφα» κ.λ.π.
Πέμπτη 17.5.18… σε ημερίδα
που έγινε στη Λ. Πλαστήρα…
ξενοδοχείο «Καζάρμα»… για την
ανάπτυξη του νομού… το Δίκτυό
μας έκανε σημαντική παρέμβαση…
Τετάρτη 23.5.28…το Δίκτυό μας
έβγαλε Δελτίο Τύπου που ζητάει
από το Δ. Σ. Καρδίτσας να πάρει
θέση κατά των ανεμογεννητριών
και να αλλάξει την προηγούμενη
απόφασή του για τους πυλώνες…

Πέμπτη 24.5.18…θυελλώδης
συνεδρίαση του Δ. Σ. Καρδίτσας… συζητήθηκε για πολύ ώρα
το θέμα… με μεγάλη ένταση…
όπου ο Δήμαρχος ήταν ανένδοτος να αλλάξει την προηγούμενη
απόφασή του για τους πυλώνες…
μπήκαν σε ψηφοφορία τα 2 ψηφίσματα… το ψήφισμα του Δικτύου
μας και το ψήφισμα του Δημάρχου… που κατά την ψηφοφορία
πέρασε οριακά αυτό του Δημάρχου με 12 Δημοτικούς Συμβούλους υπέρ του Δικτύου μας και 15
Δημοτικούς Συμβούλους υπέρ του
Δημάρχου… φορείς και πολίτες
ήταν μέσα στην αίθουσα ενώ στην
ιστορία θα μείνει η ομιλία του
(διοικητή των νοσοκομείων Λάρισας) Παναγιώτη Νάνου…
Σάββατο 26.5.18… το βράδυ
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της
τηλεόρασης της Θεσσαλίας… ο
μεγάλος δημοσιογράφος Γιάννης
Κολλάτος μιλούσε για 20 λεπτά
με τον πρόεδρο του Δικτύου μας
Χρήστο Φασούλα… όσοι το είδαν
κατάλαβαν καλά πως είναι έγκλημα να στηθούν ανεμογεννήτριες
στ’ Άγραφα… βεβηλώνοντας την
«Κοιμωμένη» που φαίνεται απ’
όλον τον κάμπο…
Δευτέρα 28.5.18… οι υπογραφές ξεπέρασαν τις 2.500… ενώ
πλήθος σχετικά κείμενα κατά των
αιολικών στ’ Άγραφα δημοσιεύονται κάθε μέρα…
Σάββατο 2.6.18… μεγάλη εκδήλωση ενημερωτική του Δικτύου
μας στο Παυσίλυπο το μεσημέρι… από 11 π. μ. παρουσία πλήθους κόσμου… αλλά και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος
που τάχθηκαν καθαρά υπέρ του
Δικτύου μας…
Σάββατο 2.6.18… μεγάλη εκδήλωση ενημερωτική του Δικτύου
μας στην Αθήνα (Ακαδημίας 50
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων… από 6:30 μ.μ.
παρουσία πλήθους κόσμου (εκ
Καρδίτσας και εξ Ευρυτανίας καταγομένων) αλλά και πολιτικών
μεταξύ αυτών και του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος Νίκου Ξυδάκη
που την επόμενη μέρα μίλησε στη
Βουλή κατά της εγκατάστασης
ανεμογεννητριών στ’ Άγραφα…
Κυριακή 3.6.18… συνάντηση
του Δικτύου μας με τον Γ. Γ. του
Κ.Κ.Ε. Δημήτρη Κουτσούμπα,
που βρέθηκε στην Καρδίτσα για
το μνημόσυνο του Χαρίλαου
Φλωράκη, και φυσικά τάχθηκε
κατά της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στ’ Άγραφα…
Δευτέρα 4.6.18… η κομματική οργάνωση «Δημ. Τ. Ο.» του
κόμματος της Ν. Δ. Καρδίτσας…
έβγαλε Δελτίο Τύπου στις εφημερίδες όπου δημοσίως και καθαρά
τάχθηκε υπέρ του Δικτύου μας και
κατά της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στ’ Άγραφα…
Παρασκευή 8.6.18… οι υπογραφές μας ξεπέρασαν τις 3.000…
ενώ πλήθος σχετικά κείμενα κατά
των αιολικών στ’ Άγραφα συνεχίζουν να δημοσιεύονται κάθε
μέρα…
Έκτοτε νέες εκδηλώσεις προγραμματίζονται σε Ευρυτανία,
Καρδίτσα και Αθήνα.
Για την συνέχεια θα γίνει ενημέρωση στην Συνέλευση τον Αύγουστο στην πλατεία Νεράϊδας. Ελπίζουμε μέχρι τότε να κάνουν πίσω
οι εταιρείες και να ακυρωθούν
επιτέλους αυτά τα σχέδια για την
καταστροφή των Αγράφων…!!!
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Μπράβο για εθελοντικές εργασίες
● Λέμε μπράβο στους χωριανούς & χωριανές μας που
τον Μάϊο καθάρισαν την πλατεία Νεράϊδας μαζεύοντας τα
πλατανόφυλλα που ήταν εκεί
από το φθινόπωρο.
● Μπράβο στον χωριανό
μας που έκοψε τα χόρτα μέσα
στο Νεκροταφείο Νεράϊδας
και καίει και τα σκουπίδια
του βαρελιού εκεί.
● Μπράβο στον χωριανό

μας που έκοψε τα βάτα και τα
άλλα κλαδιά στον τοίχο της
πατωσιάς του χωραφιού του
πρίν την Αγιά Παρασκευή και
εμπόδιζαν τα αυτοκίνητα στο
δρόμο προς Νεκροταφείο.
● Μπράβο στον χωριανό
μας, (Γιώργο, γιό της Βασιλικής Βούλγαρη – Νικολάου, εγγονό των αείμνηστων
Αλέξως και Ρίζου), που αφιλοκερδώς έκοψε τα χόρτα

Γεφύρι «Ρογκάκια» Νεράϊδας –
Καροπλεσίου

ανάμεσα στα έλατα στο αλσύλλιο μεταξύ εκκλησίας και
μπάσκετ Νεράϊδας.
● Μπράβο στον χωριανό μας που έκοψε τα χόρτα (όπως κάθε χρόνο κάνει)
στον περιβάλλοντα χώρο του
Αγροτικού Ιατρείου μας Νεράϊδας.
Να βοηθάμε αφιλοκερδώς
όπου μπορεί ο καθένας μας.
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Ευχαριστήριο στην Π. Ε. Καρδίτσας για την συντήρηση
του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι
Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ.
Βασίλη Τσιάκο και τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητάς μας
Καρδίτσας, που ανταποκρίθηκαν στο χρόνιο αίτημά μας και
συντήρησαν τον σημαντικότατο δρόμο, Νεράϊδας – Κουκέϊκων Καροπλεσίου (δια μέσω
«γέφυρας» Ρογκάκια).

Ο

Τονίζουμε πως αυτό έγινε με
ενέργειες απλών κατοίκων των
χωριών μας. Συγκεκριμένα τις
συντονισμένες ενέργειες έκανε
η εκ Κουκέϊκων Καροπλεσίου
αγαπητή μας Μαίρη σύζυγος
του Σπύρου Γ. Κούκου. Αυτή
πήγε στις τεχνικές υπηρεσίες
της Νομαρχίας μας Καρδίτσας
και την επόμενη μέρα (την
Τετάρτη 11.4.18 και Πέμπτη)

Τα έτοιμα βάθρα από μπετόν περιμένουν χρόνια πολλά να
στηθεί πάνω τους η περιζήτητη γέφυρα…

Επιτέλους να βρεθεί ένας τρόπος να στηθεί αυτή η
γέφυρα πάνω στα έτοιμα εδώ και χρόνια τσιμεντένια
βάθρα. Είναι το μοναδικό πλέον γεφύρι μεταξύ
Καροπλεσίου και Νεράϊδας και όλος ο κόσμος ζητάει
πρόσβαση. Το χειμώνα δεν μπορεί άνθρωπος να
περάσει το Μέγδοβα πουθενά…!!! Πού ζούμε…??? Αυτό
δεν γινόταν ποτέ στην ιστορία των χωριών μας…!!!
Έγινε και σχετικό ερώτημα προς το Τοπικό
Συμβούλιο (10.10.16 και 5.2.17 αλλά ακόμα απάντηση
δεν ήρθε) ως εξής: 3) Γέφυρα Ρογκάκια δρόμου
Νεράϊδας - Καροπλεσίου: Ποιές συγκεκριμένες
ενέργειες και πότε έγιναν, και αν υπάρχει η σχετική
συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Καροπλεσίου, για
το θέμα αυτό. Επιτακτική ανάγκη για να τελειοποιηθεί
το χρησιμότατο αυτό γεφύρι που συνδέει τα χωριά
μας (Νεράϊδας και Καροπλεσίου). Εάν η υπάρχουσα
μεταλλική γέφυρα είναι αδύνατο να τοποθετηθεί λόγω
ελλείψεως ανταλλακτικών, υπάρχει η δυνατότητα
πάνω στα έτοιμα τσιμεντένια βάθρα να στηθεί κάποια
άλλη; (μεταλλική ή τσιμεντένια); Θέλουμε την έγγραφη
απάντησή σας σε αυτό το ζήτημα για να απευθυνθούμε
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μαζί με τους Συλλόγους
του Καροπλεσίου. Εκτός και αν αποφασίσετε να το
κάνετε εσείς αυτό σε συνεργασία με τους Συλλόγους ή
με τους ομολόγους σας.

ήρθε ο εργολάβος με τα μηχανήματά του και συντήρησε
καθαρίζοντας καλά το δρόμο
και ρίχνοντας χαλίκια όπου
έπρεπε.
Έτσι μπορούμε να πάμε αύριο (Παρασκευή 13.4.18) στο
πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής
στα Κουκέϊκα Καροπλεσίου…
όπου όσοι μπορούν αξίζει να
παραβρεθούν…
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Στάση ΚΤΕΛ στην Καρδίτσα

ι Κοινότητες Αμαράντου και Νεράϊδας /
Προς τον κ. Αντιπεριφερειάρχην / ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Έχουμε την τιμή να θέσουμε
υπ’ όψιν σας τα εξής.
1. Οι λιγοστοί κάτοικοι των
χωριών μας, εξυπηρετούνται
με τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Καρδίτσας μία
ημέρα την εβδομάδα και τους
καλοκαιρινούς μήνες δύο ημέρες.
2. Μέχρι πρίν ένα χρόνο το
λεωφορείο κατερχόμενο από
τα χωριά μας έκανε στάση στη
διασταύρωση των οδών Κουμουνδούρου - Δ. Λάππα, όπου
αποβιβαζόταν το σύνολο σχεδόν των επιβατών.
3. Από το περασμένο καλοκαίρι όμως αποβιβάζει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τους επιβάτες στο
5ο Σχολείο , από όπου πρέπει
με ποδαρόδρομο να έρθουν
στη Λαϊκή Αγορά, για την οποία
, άλλωστε, κατεβαίνουν οι περισσότεροι τις Τετάρτες.
4. Οι κάτοικοι των χωριών
μας , που εξυπηρετούνται με
αυτά τα δρομολόγια, είναι ΟΛΟΙ
τους σχεδόν υπέργηροι. Και ο
ποδαρόδρομος από το 5ο Σχολείο ως τη Λαϊκή δεν είναι κάτι
εύκολο γιαυτούς.

Αθανάσιος Γ.
Μπελίτσας

Γραφείο Τελετών &
αποτεφρώσεις
Αναλαμβάνουμε
Τελετές - Μνημόσυνα –
Στολισμούς καθώς και
την μεταφορά σορών σε
όλη την Ελλάδα και το
εξωτερικό
Εξυπηρέτηση όλο το
24ωρο, με σεβασμό, συνέπεια και οικονομία.
Μεγ. Αλεξάνδρου 17,
Άνω Λιόσια, Ζωφριά
Τηλ. 210 2384353
Κιν. 6977 698961
* Ο Θανάσης είναι γαμπρός του
Γεωργίου Κων. Λιάπη

5. Ελέχθη ότι αιτία αυτής
της αλλαγής υπήρξε (;) απαίτηση των ταξιτζήδων, των οποίων θίγεται υποτίθεται το έργον
από το προηγούμενο καθεστώς
(της αποβίβασης δηλ. των επιβατών στη διασταύρωση των
οδών Κουμουνδούρου και Δημ.
Λάππα ).
6. Αν υποθέσουμε ότι η παραπάνω απαίτηση είναι σωστή
και νόμιμη, πιστεύουμε ότι, εν
προκειμένω, το νόμιμον δεν
είναι και ηθικόν. Και το να υποβάλλουμε τα γηρατειά σε ταλαιπωρία (καψόνι) δεν φαίνεται
τόσον ηθικό.
Υποβάλλουμε λοιπόν την

θερμή παράκληση: να επαναφερθεί η αποβίβαση των κατερχομένων με τα δρομολόγια
των λεωφορείων από Νεράιδα-Αμάραντο στη γωνία της
διασταύρωσης των οδών Κουμουνδούρου – Δ. Λάππα, για
την αποφυγή ταλαιπωρίας των
επιβατών.
Με κάθε τιμή
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Αμαράντου Αλεξάκος Ιωάννης
& ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Νεράϊδας Γάκης Λάμπρος.
Σημείωση: Μας το έστειλε
για δημοσίευση ο αγαπητός μας
γείτονας εξ’ Αμαράντου Βασίλης
Τάκης.

ΜΜΕ Καρδίτσας / Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Επιχείρηση διάσωσης 63χρονου ψαρά
στον Άσπρο της Σάϊκας

Σ

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α

ύμφωνα με πληροφορίες δυο φίλοι (από την Καρδίτσα)
πήγαν για ψάρεμα πέστροφας. Λίγο μετά τις 10.00 το
πρωί, ο ένας εκ των δύο φαίνεται πως κάποια στιγμή έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε βαθύ σημείο, τις λεγόμενες
«νεροφαγιές» με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να τραυματιστεί.
Ο φίλος του άμεσα ειδοποίησε για βοήθεια και στο σημείο
έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας,
της ΕΜΑΚ, Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρο.
Ο ψαράς εντοπίστηκε κάτω από τη Σάϊκα, σε δύσκολο σημείο
του Άσπρου ποταμού και τον μετέφεραν σε φορείο επί μιάμιση
ώρα πεζή. Τελικά διασώθηκε με τραυματισμούς μόνο.

Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης)..............................................ΕΥΡΩ
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15 Λιάπης Αθανάσιος του Αναστασίου (1132)...............................................................50
16 Λιάπης Αθανάσιος του Ηλία (λογ. τραπ. 30.5.18).....................................................50
17 Λιάπης Γεώργιος του Κων/νου (λογ. τραπ. 30.40.18).............................................25
18 Λιάπης Δημήτριος του Ιωάννου (λογ. τραπ. 2.5.18)...............................................50
19 Λυρίτσης παπα-Γιώργης από Σέκλιζα (1492)............................................................10
20 Μαργαρίτης Κων/νος εκ Μεγαλάκκου (λογ. τραπ. 25.5.18)................................50
21 Μαρκούση Ευαγγελία (1134)...........................................................................................15
22 Μητσάκης Νικόλαος του Λουκά από Αυστραλία (1135).....................................50
23 Μπαλτής Ηλίας του Σπύρου (λογ. τραπ. 3.5.18).......................................................50
24 Μπελίτσας Αθανάσιος του Γεωργίου (λογ. τραπ. 30.4.18)...................................25
25 Μπέλλος Λάμπρος του Αντ. (1447)................................................................................10
26 Παναγιώτου Πέτρος εκ Κλειτσού (1318).....................................................................10
27 Ρέκκα - Τζανάκου Νίκη πρόεδ. Συλλ. Μαυρομμάτας (1445)..............................20
28 Σπανός Γεώργιος του Χαραλάμπου (1263)................................................................20
29 Σπανού Ελευθερία από Σαραντάπορα (1488)..........................................................20
30 Σπινάσας Απόστολος από Αταλάντη (λογ. τραπ. 27.318)....................................20
31 Τσιτσιμπή Ντίνα σύζυγος αείμνηστου Χρήστου (1491)......................................50
32 Τσιτσιμπής Στέφανος (1490)............................................................................................20
33 Χαλάτσης Ηλίας του Δημητρίου (λογ. τραπ. 9.5.18)...............................................20
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις
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Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το
γειτονικό μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει
και την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.
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Πάσχα 2018 και άλλα πανηγύρια της άνοιξης στην περιοχή μας
● Μεγάλη Εβδομάδα (1
έως 7.4.18): Κατανυκτική η Μ.
Εβδομάδα. Ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής έκανε κάθε βράδυ (από τη
Μ. Πέμπτη και μετά) 2 ακολουθίες εκ περιτροπής, μία στη
Νεράϊδα και μία στα Σαραντάπορα, εξυπηρετώντας και τους 2
οικισμούς της Κοινότητάς μας.
Από την Κυριακή των Βαΐων
το βράδυ έως και το βράδυ της
Μ. Τετάρτης έκανε μια πάνω
και μια κάτω εκ περιτροπής με
τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Η Ανάσταση φέτος βγήκε
νωρίς, στις 10 μ.μ., στη Νεράϊδα
και μετά κανονικά στα Σαραντάπορα όπου ακολούθησε και η
Λειτουργία, του χρόνου (νάμαστε καλά) θα γίνει το αντίθετο.
Την Μ. Παρασκευή ο Επιτάφιος
βγήκε νωρίς στα Σαραντάπορα και στη Νεράϊδα την νύχτα,
του χρόνου θα γίνει το αντίθετο.
(Δυστυχώς έβρεχε και στις 2 περιφορές). Την Μ. Πέμπτη νωρίς
στα Σαραντάπορα και αργά στη
Νεράϊδα, του χρόνου θα γίνει
το αντίθετο. Πολλά μπράβο και
ευχαριστώ πρώτα στον εφημέριό
μας παπα-Σωτήρη, στους ψάλτες
μας που βοήθησαν τα μέγιστα
στην κατανυκτική ατμόσφαιρα,
σε όσους – όσες στόλισαν τόσο
ωραία και φέτος τον Επιτάφιο,
σε αυτούς που έκαναν τον φανό
και σε όλους τους χωριανούς –
χωριανές μας που βοηθούσαν
παντού όλες τις μέρες, ιδίως
στον αγαπητό μας Βαγγέλη. Ιδιαίτερα μπράβο και ευχαριστώ
στον αγαπητό μας ψάλτη Σωτήρη Λάππα, που τα περισσότερα
βράδια της Μ. Εβδομάδας «σήκωσε όλο το βάρος» καθώς ήταν
μόνος του.
● Πάσχα (Κυριακή 8.4.18):
Καλή μέρα η Κυριακή του Πάσχα. Ηλιόλουστη μέρα, με ανοιξιάτικο γαλανό ουρανό ήταν
φέτος η μέρα της Λαμπρής και
όλοι μας ψήσαμε άνετα στις
αυλές μας τηρώντας το έθιμο.
Το απόγευμα έγινε με λαμπρότητα ο εσπερινός της Αγάπης.
Την νύχτα στην Ανάσταση είχαμε και πάλι φέτος φανό που
άναψε με το «Χριστός Ανέστη».
Ταυτόχρονα έπεσαν πολλά βεγγαλικά, είχαμε αναστάσιμες
κωδωνοκρουσίες, ωραίες ψαλμωδίες από τους ψάλτες μας και
γενικά ατμόσφαιρα επιβλητική.
Φέτος η Ανάσταση βγήκε νωρίς
στη Νεράϊδα, στις 10 το βράδυ,

ενώ κανονικά στις 12 βγήκε στα
Σαραντάπορα όπου και συνεχίστηκε ο όρθρος και η πασχαλινή
θεία Λειτουργία μέχρι τις 2 τα
μεσάνυχτα. Και του χρόνου ευχόμαστε.
● Αγίου Γεωργίου (Δευτέρα 23.4.18): Δευτέρα έπεσε
φέτος του Αη-Γιωργιού. Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αγ.
Γεωργίου. Με πολύ κόσμο απ’
όλα τα γύρω αγραφιώτικα χωριά
μας (Κλειτσό, Μολόχα και ιδίως
από τα Σαραντάπορα που σχεδόν ήρθαν όλοι κάτω και μπράβο τους), αρτοκλασίες, σημαιοστολισμούς, κωδωνοκρουσίες
χαρμόσυνες, ψαλμωδίες ωραίες
και καλό καιρό γιορτάστηκε φέτος ο πολιούχος του χωριού μας
Άγιος Γεώργιος, αρκετά μετά το
Πάσχα, όπως έπεσε φέτος και
σπάνια συμβαίνει. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία εκτός
του χωριανού μας παπα-Σωτήρη
Μπαλτή πήρε μέρος και ο χωριανός μας (εκ Σαρανταπόρου)
συνταξιούχος ιερέας παπα-Βαγγέλης Γεροκώστας. Μεταξύ
των επισήμων ο πρόεδρος του
χωριού μας Λάμπρος Γάκης και
ο πρόεδρος της Μολόχας Ηλίας
Ζυγούρης. Το καθιερωμένο Σήκωμα του Υψώματος έγινε στο
κατάμεστο από κόσμο προαύλιο
της πολύ παλιάς και ιστορικής
εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε
όλο τον κόσμο ευχόμενοι και
του χρόνου να είμαστε καλά να
περάσουμε ακόμα καλύτερα.
● Αγίου Κωνσταντίνου
(Δευτέρα 21.5.18): Με σχετικά
καλό καιρό (δεν έβρεχε αλλά
ήταν έτοιμο και έκανε και κρύο)
γιορτάστηκε φέτος ο πολιούχος
Άγιος Κωνσταντίνος του οικισμού Σαρανταπόρου, της Τ. Κ.
Νεράϊδας, την Δευτέρα 21 Μάη
2018. Έτσι, η τελετή του Υψώματος και της Αρτοκλασίας έγιναν (υπό τον φόβο βροχής) στο
κιόσκι του προαυλίου παρουσία
πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε, τόσο από όλους τους οικισμούς της Κοινότητάς μας Νεράϊδας όσο και από τα γύρω χωριά. Φέτος με πρωτοβουλία του
Συλλόγου μπήκε πούλμαν και
ήρθαν πολλοί απόδημοι από την
Αθήνα αυτή την ημέρα. Μπράβο
και καλό είναι αυτό να γίνεται
κάθε χρόνο. Στην πανηγυρική
θεία λειτουργία λειτούργησε ο
χωριανός μας εφημέριος παπαΣωτήρης Μπαλτής (παρουσία
και του συνταξιούχου παπα-

Βαγγέλη Γεροκώστα) και πρέπει να τονίσουμε την πολύτιμη
βοήθεια του ψάλτη μας Σωτήρη
Λάππα από το μοναστήρι μας.
Μεταξύ των επισήμων ο πρόεδρος της Τ. Κ. Μολόχας Ηλίας
Ζυγούρης, ο πρόεδρος του χωριού μας φυσικά της Τ. Κ. Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων
Σαρανταπόρου Κώστας Λ. Τσιτσιμπής. Πολλά μπράβο επίσης
στους επιτρόπους και σε όλους
όσους βοήθησαν στην ετοιμασία
όλων εκεί. Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά.
● Ζωοδόχου Πηγής στα
Κουκέϊκα Τ. Κ. Καροπλεσίου (Παρασκευή 13.4.18): Με
πολύ κόσμο, έγινε και φέτος, την
Παρασκευή 13 Απρίλη 2018, το
πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής,
στα γειτονικά μας Κουκέϊκα, της
Τ. Κ. Καροπλεσίου. Φέτος μετά
από χρόνια μπόρεσαν και πήγαν και χωριανοί μας, καθώς τις
προηγούμενες μέρες συντηρήθηκε από την Νομαρχία καλά ο
δρόμος, με ενέργειες της Μαίρης
συζύγου του Σπύρου Γ. Κούκου
όπως διαβάσατε σε άλλο κείμενο. Καθολικό αίτημα όλων είναι
να γίνει επιτέλους και η γέφυρα
στα «Ρογκάκια» ώστε να υπάρχει
καλή πρόσβαση χωρίς να περνάμε μέσα στο ποτάμι. Οι Κουκαίοι (οικογένειες Σπ. Η. Κούκου,
Σπ. Γ. Κούκου και Παν. Φιλίππου) είχαν και φέτος όπως κάθε
χρόνο τις γνωστές ετοιμασίες
και μπράβο τους. Φαγητά και
ποτά προσφέρθηκαν στους προσκυνητές οι οποίοι γλέντησαν
χορεύοντας υπό τους ήχους της
παραδοσιακής κομπανίας, των
χωριανών μας αδελφών Καραμέτου, μέχρι αργά το απόγευμα.
Η πανηγυρική θεία Λειτουργία
τελέστηκε φέτος από δύο ιερείς,
από τον εφημέριο Καροπλεσίου παπα-Δημήτρη Αντρώνη και
τον χωριανό μας παπα-Σωτήρη
Μπαλτή. Την θρησκευτική πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία τους: ο Αντιπεριφερειάρχης
Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος,
ο πρώην δήμαρχος κ. Βασίλης
Τσαντήλας, ο πρόεδρος της Τ.
Κ. Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης, ο
πρόεδρος της Τ. Κ. Καροπλεσίου Κώστας Σούφλας και πλήθος
κόσμου απ’ όλα τα χωριά μας.
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα… να υπάρχει και η
γέφυρα…
● Αγ. Αθανασίου στο Μαυ-

ρόλογγο Τ. Κ. Κλειτσού (Τετάρτη 2.5.18): Έγινε και φέτος,
όπως κάθε χρόνο γίνεται αυτή
την μέρα, το πανηγύρι στον
γειτονικό μας οικισμό Μαυρόλογγο, της Τ. Κ. Κλειτσού. Άν
και ο οικισμός το χειμώνα είναι
ακατοίκητος εδώ και χρόνια,
αυτή τη μέρα ανεβαίνουν πολλοί
Μαυρολογγίσιοι από την Λαμία
όπου έχουν εγκατασταθεί (επί
αείμνηστου ευεργέτη Γαλάζιου)
και τιμούν την εκκλησία τους
τον Αη-Θανάση που πανηγυρίζει
την ημερομηνία αυτή που είναι
της ανακομιδής των λειψάνων
του Αγ. Αθανασίου. Προσκεκλημένος ήταν και ο εφημέριος
του χωριού μας παπα-Σωτήρης
Μπαλτής που συλλειτούργησε
με τον εκεί εφημέριο της ενορίας Κορίτσας Κλειτσού (και Αγ.
Τριάδας) πατήρ-Ιλαρίωνα, τον
εφημέριο Φουρνάς (και ηγούμενο της Ι. Μ. Προυσού) πατήρΓεράσιμο και τον εφημέριο Κρίκελλου Ευρυτανίας πατήρ-Νεκτάριο. Πολύς κόσμος πήγε από
όλα τα γύρω χωριά μας, όπου
μεταξύ των επισήμων ήταν η εκ
Φουρνάς δημοτική σύμβουλος
Καρπενησίου Γεωργία Διαμαντή – Γκαρίλα, ο πρόεδρος της
Τ. Κ. Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης
και ο πρόεδρος της δικής μας Τ.
Κ. Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης.
Πλούσια η φιλοξενία των αγαπητών μας Μαυρολογγίσιων
όπως πάντα, προσφέροντας
στους προσκυνητές, στο προαύλιο της εκκλησίας, φαγητά και
ποτά. Και του χρόνου ευχόμαστε
να συνεχίσουν την παράδοση.
● Αγ. Νικολάου του Νέου
στην Κορίτσα Τ. Κ. Κλειστού
(Τετάρτη 9.5.18): Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος,
όπως κάθε χρόνο, ο πολιούχος
της γειτονικής μας Κορίτσας
Τ. Κ. Κλειτσού, ο Άγ. Νικόλαος ο Νέος ο εν Βουνένοις. Η
πανηγυρική θεία λειτουργία
τελέστηκε φέτος από πέντε (5)
ιερείς, τον εφημέριο Κορίτσας
(και Αγίας Τριάδας) ιερομόναχο πατήρ-Ιλαρίωνα, τον εφημέριο Φουρνάς (και ηγούμενο Ι.
Μ. Προυσού) πατήρ-Γεράσιμο,
τους δύο ιερομονάχους της Ι.
Μ. Δομιανών, πατήρ-Ηλία και
πατήρ-Σεραφείμ και τον χωριανό μας εφημέριο παπα-Σωτήρη
Μπαλτή. Ο καιρός ήταν καλός,
ο δρόμος τώρα όλος (σχεδόν)
άσφαλτος και πολλοί χωριανοί
μας πήγαν την ημέρα αυτή στον

Κλειτσό. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. Να θυμίσουμε (αυτό που γράψαμε και
πέρυσι) πως στον ομώνυμο Ι.
Ναό υπάρχει, μεταξύ των κειμηλίων, και προσκύνημα του Ευαγγελιστού Λουκά, το οποίο είναι
θαυματουργό. Αξίζει να αναφέρουμε, για τους νεότερους, κάτι
σχετικό που με δέος διηγούνταν
ηλικιωμένοι χωριανοί μας. Πρίν
τον πόλεμο, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, στο χωριό μας τη
Νεράϊδα, από μια αρρώστια ψοφούσαν τα βοοειδή (αγελάδες και
βόδια), που κάθε σπίτι είχε τότε.
Μάζεψαν λοιπόν όλα τα βοοειδή
του χωριού μας δίπλα στον ΑηΔημήτρη, όπου είναι σήμερα το
σπίτι του Γιώργου Μακρή, και
τότε ήταν χωράφι Κατσουλέϊκο,
περιφραγμένο με ψηλό τοίχο.
Έφεραν λοιπόν απ’ τον Κλειτσό
το προσκύνημα αυτό με ειδική
τελετή, στην οποία συμμετείχαν
όλοι οι χωριανοί μας, το τοποθέτησαν πάνω σε ξύλινη κατασκευή και κρατώντας το ψηλά
στην πόρτα του χωραφιού αυτού
άφηναν τα βοοειδή να περνάνε
ένα – ένα από κάτω. Μετά απ’
αυτό σταμάτησαν να ψοφάνε τα
ζώα. Αυτά ακούσαμε αυτά λέμε.
● Αγ. Τριάδας στο Μαντζαράκι (Αγ. Πνεύματος – Δευτέρα 28.5.18): Με καλό καιρό και
πολύ κόσμο έγινε και φέτος το
πανηγύρι αυτό. Φέτος λειτούργησαν δύο ιερείς ο εφημέριός
μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής
μαζί με τον χωριανό μας παπαΚώστα Αυγέρη (που είναι εφημέριος σε μεγάλη ενορία του
Βόλου) ενώ παραβρέθηκε και
ο συνταξιούχος παπα-Βαγγέλης
Γεροκώστας. Μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία, στο υπό
σκιά προαύλιο σηκώθηκε το
Ύψωμα και στη συνέχεια οι προσκυνητές γεύτηκαν τα νόστιμα
ψητά και σουβλάκια που είχαν
χωριανοί μας. Φέτος για πρώτη
φορά από τότε που έχτισαν την
εκκλησία αυτή, με δωρεά τους
η οικογένεια Αποστόλη Θάνου,
δεν μπόρεσαν να προφέρουν μαγειρεμένο φαγητό, όπως έκαναν
κάθε χρόνο, λόγω προβλημάτων
υγείας, ευχόμαστε περαστικά.
Ακολούθησε γλέντι υπό τους
ήχους της ορχήστρας της χωριανής μας Λύδιας Καραμέτου (Πέτρος Μπουραζάς κλαρίνο κ. ά.
οργανοπαίχτες). Και του χρόνου
ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.

ΜΜΕ Ευρυτανίας / Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

ΜΜΕ Ευρυτανίας / Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Τέσσερις οπλίτες γιατροί στα Αγροτικά Ιατρεία της Ευρυτανίας
Τοποθετήσεις οπλιτών ιατρών σε άγονες περιοχές

Σε φάση υλοποίησης το έργο
διαχείρισης λυμάτων στην Φουρνά
& τον Κλειτσό

Ο

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώτης Κουβέλης, υπέγραψε, μετά
από σχετικά αιτήματα του Υπουργείου
Υγείας, απόφαση για την τοποθέτηση 13 ιατρών οπλιτών θητείας σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ), Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ)
και Κέντρα Υγείας (ΚΥ), σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας.
Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης και ως χρόνου εκπλήρωσης της

υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.
Συγκεκριμένα τοποθετούνται στις εξής περιοχές: Π. Π. Ι. Λειψών, Π. Π. Ι. Τήλου, Π. Ι. Ιερισσού του Κ. Υ. Παλαιοχωρίου, Π. Ι. Αγράφων, Π.
Ι. Ραπτοπούλου, Π. Ι. Στενώματος του Κ. Υ.
Δυτ. Φραγκίστας, Π. Ι. Κοντοβάζαινας του Κ. Υ.
Τροπαίων, Π. Ι. Κάμπου Βοιών του Κ. Υ. Νεαπόλεως, Π. Ι. Καλάμου του Κ. Υ. Βασιλικής, Π. Π. Ι.
Σπετσών του Κ. Υ. Κρανιδίου, Π. Π. Ι. Κάσου, Π. Ι.
Αεροδρομίου Καρπάθου, Κ. Υ. Καρπάθου. 
Δ. Τ.

Υ

πογράφτηκε σήμερα
στο Καρπενήσι μεταξύ
του δημάρχου Νίκου
Σουλιώτη και του εργολάβου,
η σύμβαση εκτέλεσης του έργου που αφορά την διαχείριση
των λυμάτων στις Τ. Κ. Φουρνάς και Κλειτσού προϋπολογισμού 1.436.000 €.
Σε ανακοίνωσή του ο δήμος
Καρπενησίου αναφέρει.

«Μετά από πάρα πολύ δρόμο,
που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο
του 2014 που δημοπρατήθηκε το έργο, προϋπολογισμού
1.436.000 €, υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση εκτέλεσής
του και επιτέλους μπαίνουμε
στη φάση υλοποίησης που
θα δώσει λύση στη διαχείριση
των λυμάτων των Τ. Κ. Φουρνάς και Κλειτσού».

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

«ΚΛΕΙΣΘΈΝΗΣ» ΜΕΤΆ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗ»
ΚΑΙ ΤΟΝ «ΚΑΠΟΔΊΣΤΡΙΑ»
Νέο αυτοδιοικητικό σύστημα ετοιμάζουν πάλι… και το
όνομα αυτού «Κλεισθένης»… Με αυτό λένε θα εγκαταλειφθεί
η μονοπαραταξιακή λογική στην διοίκηση των δήμων και των
περιφερειών… θα καθιερωθεί η απλή αναλογική… κι άλλα
διάφορα που ακόμα είναι σε διαβούλευση… Πάντως με εμάς
υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση… να είμαστε στην καρδιά των
Αγράφων και να θεωρούμαστε πεδινοί… καμπίσιοι…
ΚΕΡΆΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΌΜΗΛΑ
ΠΟΛΛΆ ΦΈΤΟΣ… ΚΑΡΎΔΙΑ ΚΑΙ ΜΉΛΑ ΛΊΓΑ…
Οι καιρικές συνθήκες της άνοιξης ευνόησαν φέτος τα κορόμηλα και τα κεράσια… «τσακιόνταν» οι κερασιές τον Ιούνιο
στο χωριό… αλλά τα περισσότερα «πήγαν χαμένα» αφού τότε
ήταν λίγος κόσμος στο χωριό… αντίθετα ο καιρός φέτος δεν
ευνόησε καθόλου τα καρύδια… δεν υπάρχει φέτος καρύδι σε
καρυδιά… όπως και τα μήλα… σε αντίθεση με πέρυσι φέτος
δεν έχουν μήλα…
ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΌΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΝΕΡΆΪΔΑΣ
Μήπως επιτέλους είναι καιρός να γίνει μελέτη για την αποχέτευση των ακαθάρτων λυμάτων και Βιολογικός Καθαρισμός
αυτών στον οικισμό Νεράϊδας… το λέμε γιατί βλέπουμε σε
δημοσιεύματα πως εκτελούνται ήδη τέτοια έργα (με πιστώσεις
του ΕΣΠΑ) σε γειτονικά μας χωριά του δήμου Καρπενησίου…
Φουρνά… Βράχα… οικισμούς Κλειτσού κ. ά…
ΕΠΑΡΧΙΑΚΉ ΟΔΌΣ ΚΑΡΔΊΤΣΑ – ΝΕΡΆΪΔΑ –
ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ ΚΑΘΑΡΊΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΥΛΆΚΙΑ
ΑΠΌ ΤΗΝ Π. Ε. ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ
Εργασίες καθαρισμού της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Νεράϊδας – Καρπενησίου, έγιναν την εβδομάδα από 4.6.18
μέχρι 12.6.18 από την Π. Ε. Καρδίτσας. Τα μηχανήματα (2
γκρέϊντερ) έφτασαν στο χωριό μας, την Νεράϊδα, την Πέμπτη
7.6.18, καθαρίζοντας καλά τα αυλάκια ιδίως στο τμήμα Σαραντάπορα – Νεράϊδα και τις επόμενες μέρες συνέχισαν προς Τριφύλλα (όρια νομών). Εκεί όμως δυστυχώς την Παρασκευή δεν
καθάρισαν τα αυλάκια στα 1.400 μ. χωρίς άσφαλτο, ούτε πάνω
απ’ το χωριό πήραν τα μπάζα αφού αυτά ήθελαν φορτωτή και
φορτηγό.

ΝΈΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανευρυτανικής Ένωσης,
(του μεγάλου και δραστήριου αυτού Συλλόγου της Ευρυτανίας, που βγάζει το περιοδικό «Ευρυτανικά Χρονικά»), που
εξελέγη από τις αρχαιρεσίες της 14.1.18, συγκροτήθηκε σε
σώμα στις 19.1.18, ως εξής:
Πρόεδρος:…………….Σταμάτης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος…………Δέπος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας……..Παπαδόπουλος Κώστας
Ταμίας…………………Ζούκας Ανδρέας
Έφορος………………..Ντζιώρας Ηλίας
Μέλος…………………Θανασούλα Λεωνή
Μέλος…………………Τσιώλης Κων/νος
Μέλος………………….Φούκας Κων/νος
Μέλος………………….Παπατζίμας Κων/νος.
Σημείωση: Στη θέση του προέδρου, αποφασίστηκε εναλλαγή αξιωμάτων στην 3ετία 2018-2020, και έτσι την α’ περίοδο θα είναι πρόεδρος ο Αθανάσιος Σταμάτης, και στη β’
περίοδο ο καθηγητής Ηλίας Ντζιώρας εκ Βράχας.
ΜΜΕ Καρδίτσας / Κυριακή 3 Ιουνίου 2018

Πνίγηκε στον Μέγδοβα ο
Αριστείδης Κοσπεντάρης

Ν

εκρός βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον ποταμό
Μέγδοβα, κοντά στα Κουκέϊκα ο Αριστείδης Κοσπεντάρης
45 ετών, από το Καροπλέσι Καρδίτσας.
Ο Αριστείδης πήγε το απόγευμα του Σαββάτου για ψάρεμα,
αλλά το βράδυ δεν επέστρεψε.
Από το πρωί της Κυριακής άρχισαν οι φίλοι του και οι συγγενείς του να τον ψάχνουν.
Τελικά, τον βρήκαν νεκρό και η είδηση του πνιγμού του γέμισε με θλίψη το χωριό του, αλλά και όλους όσους το γνώριζαν
μιας και ήταν ιδιαίτερα γνωστός καθότι εργάζονταν στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Καρδίτσας.
Στο σημείο που βρέθηκε η σορός του πήγε κλιμάκιο της
αστυνομίας με σκοπό να διεξάγει προανάκριση για το συμβάν
και τα αίτια που οδήγησαν τον 45χρονο στο θάνατο.
Η κηδεία του Αριστείδη Κοσπεντάρη θα γίνει την Δευτέρα
4 Ιουνίου και ώρα 6 μ. μ. Στον Ιερό ναό Αγίας Παρακευής
Καροπλεσίου.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

9

Να συντηρηθεί ο δρόμος προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας

O

λοι απαιτούν να γίνει σωστός ο
δρόμος για το Νεκροταφείο του
χωριού μας ώστε να είναι βατός
για χαμηλά αυτοκίνητα όλες τις μέρες
του χρόνου. Να πέσει τσιμέντο σε όλο
το υπόλοιπο χωρίς ακόμα τσιμέντο μήκος του. Και αν δεν φτάνουν τα χρήματα για όλο, να πέσει σε πρώτη φάση
έστω μέχρι τη στροφή στο Πολύκοινο.
Εκατό μέτρα κάθε χρόνο αν ρίχνατε
τώρα θα είχε ολοκληρωθεί.
Κάθε φορά που ρωτάμε τους εκλεγμένους
μας λένε «είναι στο πρόγραμμα»… Όταν

ρωτάμε το καλοκαίρι μας λένε «το φθινόπωρο»… όταν ρωτάμε το χειμώνα μας λένε
«την άνοιξη»… και άντε πάλι απ’ την αρχή
και τα χρόνια περνάνε…
Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο…
Πού ξοδεύονται τέλος πάντων αυτά τα λεφτά
που αναλογούν στην Κοινότητά μας…???
Πέστε μας πόσα λεφτά δικαιούται το χωριό
μας και πού ξοδεύτηκαν αυτά… Ο δρόμος
αυτός είναι πρώτη προτεραιότητα…!!!
Όλοι απαιτούμε να συνεχιστεί η τσιμεντόστρωση του δρόμου για το Νεκροταφείο
Νεράϊδας…!!!

Διακρίσεις χωριανών μας παιδιών στον αθλητισμό

● Ο Κωστής Δημητρόπουλος, γιός της Αλέκας Γιαννουσά και του Γιώργου Δημητρόπουλου (εγγονός του Μήτσιου
Γιαννουσά εκ Σαρανταπόρου),
αθλητής του Α. Σ. Ζωγράφου,
κατέκτησε την πρώτη θέση στο
1st Multi Open Games Plovdiv,
του ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ, στην
Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας

και πήρε την πρόκριση για το
Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
μετά από 5 αγώνες χαρίζοντας
στην Ελλάδα το μοναδικό χρυσό
μετάλλιο από την πρώτη ημέρα
των αγώνων.
● Η Μαρκέλλα Μπακογιώργου, κόρη της Χαρίκλειας
και του Δημήτρη Μπακογιώργου, (εγγονή της αείμνηστης

Μερόπης Θάνου), κατέκτησε το
αργυρό μετάλλιο, και την δεύτερη θέση, στο κύπελλο Ακρόπολις του ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ,
που διοργάνωσε η ΕΛ.Ο.Τ. στην
Αθήνα, στις 15, 16 & 17 Ιουνίου
2018.
● Θερμά συγχαρητήρια στα
παιδιά και πάντα διακρίσεις…!!!

Εκδρομή για την εορτή του Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η
2ήμερη εκδρομή του
Συνδέσμου Αποδήμων για τον
εορτασμό του Αγ. Κωνσταντίνου ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Συμμετείχαν χωριανοί μας
όλων των ηλικιών (το ευχάριστο είναι η παρουσία και νέων
ανθρώπων).
Το βράδυ της παραμονής του

Αγ. Κωνσταντίνου διασκεδάσαμε στην ταβέρνα της Βούλας με
ζωντανή ορχήστρα και το γλέντι
κράτησε μέχρι πολύ αργά. Ενώ
σ’ όλη τη διαδρομή έγιναν και
κάποιες στάσεις σε σημαντικές
τοποθεσίες.
Τόσο οι ντόπιοι όσο και οι
απόδημοι έμειναν κατενθουσιασμένοι και δόθηκε υπόσχεση
από τον πρόεδρο του Συνδέσμου

ότι αυτή η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και του χρόνου.
Υ. Γ.: Ο πρόεδρος της Κοινότητας Γάκης Λάμπρος συνεχάρη τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Τσιτσιμπή Κώστα και το Δ. Σ.
γι’ αυτή την εκδρομή που διοργάνωσαν και τους ευχαρίστησε
που βρέθηκαν στο χωριό αυτή τη
σημαντική μέρα.

Γιατί παραποιείται το όνομα της Κοινότητάς μας Νεράϊδας;

Σ

υστηματική και κατ’
εξακολούθηση παραποίηση του ονόματος
της Τοπικής Κοινότητάς μας
Νεράϊδας, του Δήμου Καρδίτσας, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό σε δελτία τύπου
(Δ. Τ.) των ΜΜΕ Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα σε Δ. Τ.
της Πέμπτης 8 Μαρτίου 2018,
με τίτλο «Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές των Δήμων Καρδίτσας
& Σοφάδων από 26.2.18 έως
28.5.18», (προφανώς Δ. Τ. του
Δήμου μας Καρδίτσας), δώδεκα (12) Τ. Κ. αναφέρονται με
το κανονικό τους όνομα ενώ η
δικής μας Τ. Κ. είναι με παραποιημένο το όνομά της.
Επίσης σε Δ. Τ. της Πέμπτης 15 Μαρτίου 2018, με
τίτλο «Δύο έργα συντήρησης

στην Π. Ε. Καρδίτσας» (προφανώς Δ. Τ. της Νομαρχίας
μας Καρδίτσας), στο δεύτερο
έργο που αφορά την προστασία των πρανών Σαρανταπορίτη ποταμού, με ποσό 74.000
€, στην Κοινότητά μας Νεράϊδα, το όνομα της Τ. Κ. είναι
παραποιημένο. (…αλήθεια με
την ευκαιρία τι ακριβώς θα
φτιάξουν και πού με αυτές τις
74.000 €…???).
Ποιοί τα κάνουν
αυτά…??? και προκαλούν διχαστικά αισθήματα μεταξύ
των κατοίκων της Κοινότητάς
μας…???
Τονίζουμε πως το θεσμοθετημένο όνομα της Κοινότητάς μας είναι Τοπική
Κοινότητα Νεράϊδας, που
περιλαμβάνει τρείς (3) θεσμοθετημένους Οικισμούς, τον
οικισμό Νεράϊδας, τον οικι-

σμό Σαρανταπόρου και τον
οικισμό Μεγαλάκκου. (Και
σε όλη την Ελλάδα ο κάθε
οικισμός αναφέρει πρώτα το
όνομα της Κοινότητάς του και
μετά του Δήμου του και του
Νομού του… π. χ. Κορίτσα
Κλειτσού… Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου… Κούτσουρο Αμαράντου κ.ο.κ.).
Κάνουμε γνωστό πως αν
ξαναδούμε Δ. Τ. με παραποιημένο το όνομα της Κοινότητάς
μας Νεράϊδας θα προσφύγουμε στον Συνήγορο του Πολίτη,
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο κ.λ.π….!!!
Υ. Γ. Δυστυχώς και εφημερίδα Συλλόγου γειτονικού
χωριού μας παραποιεί συστηματικά το όνομα της Κοινότητάς μας Νεράϊδας… την
καλούμε να σταματήσει να το
κάνει…!!!

τιο (βγώ δεν βγώ) οι ευθύνες
μου δεν τελειώνουν το βράδυ
της Κυριακής που βγαίνουν τα
αποτελέσματα αλλά τελειώνουν
μετά από 5 χρόνια που θα ξαναγίνουν εκλογές. Όλος αυτός ο
κόσμος πρέπει να είναι πρωτοπορία των ενεργειών και των πιέσεων για τη λύση των προβλη-

μάτων. Κάθε μέρα. Αλλιώς να
μην μπαίνει υποψήφιος. Όποιοι
λοιπόν σκέπτονται να μπούν
στα ψηφοδέλτια των επόμενων
δημοτικών εκλογών να δραστηριοποιηθούν από τώρα στη λύση
των προβλημάτων. Να αποδείξουν από τώρα το πόσο δραστήριοι είναι…!!!

Χωριού μας προβλήματα & δημοτικά ψηφοδέλτια

Τ

α προβλήματα του χωριού μας, του οικισμού
Νεράϊδας, της Τ. Κ. Νεράϊδας, είναι τα περισσότερα
από κάθε άλλο χωριό του καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας.
Αυτό είναι γνωστό σε όλους.
Δρόμοι, γεφύρια, ιατρείο, ανεπιτήρητα, ΒΑΠΕ και χίλια δυό
ακόμα. Ευθύνες γι’ αυτό έχουμε
βέβαια όλοι μας αλλά τις περισσότερες ευθύνες γι’ αυτά έχουν
άπαντες οι συγχωριανοί μας
που ασχολούνται με τα κοινά
και μπαίνουν στα ψηφοδέλτια
χωρίς συναίσθηση της μεγάλης
ευθύνης που επωμίζονται. Όταν
μπαίνω σε δημοτικό ψηφοδέλ-

Καθαρισμός του δρόμου προς Μοναστήρι μας
να γίνεται πάντα όπως σε όλους τους άλλους
Όλοι ζητάμε, να καθαρίζεται πάντα και ο δρόμος για το
Μοναστήρι μας, όταν τα μηχανήματα έρχονται να καθαρίσουν
τους άλλους δρόμους, τόσο όταν πέφτει χιόνι όσο και όταν
πέφτουν πέτρες.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Επιστολή του προέδρου της Τ. Κ. Μολόχας
Για «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων»
Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες
ίναι μεγάλη χαρά να επικοινωνούμε μαζί σας μέσα
από τις φιλόξενες σελίδες
της εφημερίδας «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας – Δολόπων» που
μας δίνει πάντα τη δυνατότητα
και την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τα νέα του χωριού
μας, αλλά και να ενημερωθούμε και για τα δικά σας νέα και
θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό
τον εκδότη Βασίλη Θάνο και τον
Γιάννη Μπαλτή που επιμελείται
αυτής της έκδοσης. Έχουμε πιστεύω όλοι κατανοήσει μέσα κι
απ’ αυτή την επικοινωνία ότι τα
προβλήματα των χωριών μας
είναι κοινά και τα περισσότερα
απαιτούν ευρύτερες συνεργασίες για να λυθούν.
Ένα από αυτά που φαίνεται
να βρίσκει τη λύση του είναι και
το δίκτυο ίντερνετ που κατασκευάζεται αυτό το διάστημα,
το οποίο ίσως για τους μεγαλύτερους δεν σημαίνει και πολλά
πράγματα, για τους νεότερους
όμως συγχωριανούς μας και
επισκέπτες μας είναι σημαντικό, γιατί δίνει πολλές δυνατότητες επικοινωνίας, ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας που το έχουν
ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΟΤΕ - COSMOTE πλέον
– και την Τεχνική Εταιρεία B.G.
PERIGRAMMA που εκτελούν
το έργο, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα και το Δήμο
Καρδίτσας για τη συμβολή τους
να προωθηθεί και να υλοποιηθεί το έργο που θα βγάλει την
ευρύτερη περιοχή μας από την
ψηφιακή απομόνωση.

Ε

Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στον Αντιπεριφερειάρχη
κ. Βασ. Τσιάκο, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μηχανικού
Εξοπλισμού της Π. Ε. Καρδίτσας
κ. Χρ. Σέμπρο και όλους τους
εργαζόμενους του Τμήματός
του και για την άριστη συνεργασία που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου
που το χωριό μας δεν αποκλείστηκε ούτε για μία ώρα από τα
χιόνια, αφού οι παρεμβάσεις
των μηχανημάτων ήταν πάντα
άμεσες και επιτυχημένες.
Ένα ζήτημα τώρα στο οποίο
απαιτείται συνεργασία μεταξύ
των αιρετών, αλλά και άλλων
φορέων των χωριών μας είναι
η βελτίωση του οδικού δικτύου.
Απαιτείται η ολοκλήρωση της
ασφαλτόστρωσης του δρόμου
Μολόχα - Σαραντάπορο και η
συντήρηση του δρόμου Κλειτσός – Μαυρόλογγος - Μολόχα,
ο οποίος είναι σε κακή κατάσταση με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η κίνηση των οχημάτων με ότι άλλο αυτό συνεπάγεται για την επισκεψιμότητα
της περιοχής. Χρειάζεται να
πιέσουμε όλοι για την βελτίωση
του δρόμου αυτού.
Ένα ζήτημα που αφορά το
χωριό μας και προσπαθούμε
για χρόνια να το προωθήσουμε,
χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέσματα είναι η αξιοποίηση
των ιαματικών νερών στη θέση
«Λέο» Μολόχας. Πιστεύουμε
ότι οι αρχές του τόπου μας θα
πρέπει να ενεργήσουν, γιατί τα
ιαματικά νερά είναι πλούτος για
τη χώρα μας και όπου αξιοποιήθηκαν συμβάλουν τα μέγιστα

στην ανάπτυξη και την τόνωση
της τοπικής οικονομίας.
Το προηγούμενο διάστημα με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου
Καρδίτσας πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις για την καθαριότητα και την σήμανση του
ορεινού μονοπατιού Ρεντίνα
- Μολόχα - Αμάραντος και θέλω
να ευχαριστήσω τα δραστήρια
μέλη του γι’ αυτή την προσπάθεια ανάδειξης μιας πολύ όμορφης και ενδιαφέρουσας πεζοπορικής διαδρομής που μπορεί
να τονώσει την επισκεψιμότητα
στο χωριό μας από άτομα που
ασχολούνται με την ορειβασία
και την πεζοπορία.
Θέλω κλείνοντας να συγχαρώ το νέο Δ. Σ. του Συνδέσμου
Απανταχού Μολοχιωτών και τον
Πρόεδρο κ. Κων. Γκαβαρδίνα
για την εκλογή του. Είναι βέβαιο
ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία για το καλό του χωριού μας
και τους θέλουμε πάντα δίπλα
μας.
Περιμένουμε με ανυπομονησία να ανταμώσουμε με
όλους το καλοκαίρι στο χωριό
μας. Ελπίζουμε μέχρι τότε να
έχει προχωρήσει και το έργο της
παιδικής χαράς από το Δήμο,
ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια
μας να περνούν ακόμα καλύτερα.
Με πατριωτικούς
χαιρετισμούς
Ηλίας Ζυγούρης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μολόχας

2ος Ορεινός
αγώνας δρόμου

Αυτή η επιτυχία θα έχει αντίκρισμα αν
υπάρξει και συνέχεια.
Μια παρέα φίλων υλοποιήσαμε κάτι που
φάνταζε ακατόρθωτο. Μας εξέπληξε η μεγάλη
Νεράϊδα μπορείς. Με αυτό το μήνυμα συμμετοχή όλων των Νεραϊδιωτών ντόπιων και
οι εθελοντές Νεράϊδας συνεχίζουν να αποδήμων, μικρών και μεγάλων και κυρίως των
πρωτοστατούν και σε συνεργασία με τον δασικό γυναικών που προσέφεραν τις παραδοσιακές
συνεταιρισμό Νεράϊδας, τον Δήμο Καρδίτσας, το πίτες.
Το Σάββατο 4 Αυγούστου το απόγευμα,
Karditsa Club και τον ΕΟΣ Καρδίτσας εντείνουν
ο
όπως
και πέρυσι οι διαγωνιζόμενοι θα τρέξουν
τις προσπάθειες για τον 2 ορεινό αγώνα
και
θα
περπατήσουν την διαδρομή των 9 χλμ.
δρόμου Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας.
Μια
φανταστική διαδρομή στην κοιλάδα του
Ο πρώτος αγώνας, η επιτυχία του οποίου
ανεγνωρίσθει από όλους τους συμμετέχοντες, ποταμού Μέγδοβα, άγριας ομορφιάς, από την
ίσως είναι το μεγαλύτερο γεγονός που έλαβε μια πλευρά το Στεφάνι με τα απόκρημνα βράχια
χώρα ποτέ στο χωριό μας και γενικά στην και τους χαλιάδες και από την άλλη πλούσια
βλάστηση από έλατα, βελανιδιές και πλατάνια.
περιοχή μας.
Η συντονιστική επιτροπή

Η εφημερίδα μας σε κρίσιμο σταυροδρόμι!
Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση της εφημερίδας μας. Το κόστος αυξάνεται συνεχώς ενώ τα έσοδα μειώνονται.
Μεγάλο χτύπημα για εμάς (αλλά και για
όλες τις εφημερίδες των πολιτιστικών Συλλόγων), ήταν η αλματώδης αύξηση επί μνημονίων των ταχυδρομικών τελών. Μεγάλο
πλέον το κόστος ταχυδρόμησης των πολιτιστικών εντύπων. Το ζήτημα θα συζητηθεί
εκτενώς και στην Γενική Συνέλευση της
14/8/2018 στο χωριό αλλά εμείς να κάνουμε μια παράκληση από εδώ για όσους δεν
θα είναι παρόντες σ’ αυτή. Αγαπητοί αναγνώστες συγχωριανοί, ιδιαίτερα απόδημοι
Μεγαλακκιώτες και Σαρανταπορίσοι, επειδή τα ταχυδρομικά τέλη αυξήθηκαν πολύ,
όποιος θέλει να συνεχίσει να λαβαίνει την
εφημερίδα στο σπίτι του με το ταχυδρο-

μείο, αυτό το καλοκαίρι φέτος, θα πρέπει
να δώσει την συνδρομή του (τουλάχιστον
20 ευρώ), διαφορετικά δεν θα μπορούμε εκ
των πραγμάτων να του στείλουμε εφημερίδα. Να μην εφησυχάζει κανείς πως θα την
διαβάζει στο internet μέσα από την ιστοσελίδα μας, γιατί εάν δεν συγκεντρωθούν τα
απαραίτητα χρήματα για την έκδοσή της,
θα αναγκαστούμε να καθυστερούμε και
την ανάρτησή της εκεί. Η ανάρτησή της
στην ιστοσελίδα μας θα γίνεται μήνες μετά
την ταχυδρόμησή της. Είκοσι ευρώ για τον
καθένα μας είναι ελάχιστο ποσό, για την
εφημερίδα μας όμως είναι σημαντικότατο
γιατί με αυτό θα συνεχιστεί η έκδοσή της.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ε

ρχεται η στιγμή, στα
πρώτα χρόνια της
ενηλικίωσης, να αγωνιστούμε και να παλέψουμε για να πετύχουμε, για
να ζήσουμε μια «ευτυχισμένη
ζωή». Ερχόμαστε αντιμέτωποι,
νέοι άντρες και γυναίκες με
καταστάσεις και προβλήματα
που προηγουμένως διευθετούνταν από τους γονείς. Τώρα
πια, είμαστε εμείς αυτοί που
πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί
με καλή διάθεση και με ευγένεια και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε την κάθε δυσκολία,
είτε αυτή την συναντούμε στα
Πανεπιστήμια(όντας
φοιτήτρια ακόμη) και γενικά στον
τομέα εργασίας είτε ακόμη
και σε άλλα απλά θέματα ρουτίνας. Ως γυναίκες ερχόμαστε
αρκετά συχνά-δυστυχώς- αντιμέτωπες και με τα γυναικεία
πρότυπα που συνεχώς προβάλλονται, θέτοντας έτσι τους
εαυτούς μας σε μια διαδικασία
αναθεώρησης του ποιες είμαστε πραγματικά. Μέσα σε αυτό
τον βομβαρδισμό πληροφοριών για την τέλεια και δυναμική
γυναίκα, ψάχνουμε να βρούμε
την πηγή της έμπνευσής μας.
Χαζεύουμε στην τηλεόραση
το ξανθό ψηλό μοντέλο και
αναρωτιόμαστε αν στα μάτια
της φοράει την ψυχή της. Ίσως
όμως θα έπρεπε να κλείσουμε την τηλεόραση και μαζί
να κλείσουμε και για λίγο τα
μάτια μας. Έτσι λοιπόν, σκέφτομαι ότι έχω δει γυναίκες
να φορούν τις ψυχές τους στα
μάτια τους και στα χαμόγελά
τους. Αυτές είναι οι γυναίκες
του χωριού, όπως ήταν και
η γιαγιά μου, η Φωτεινή Μητσάκη (για μένα γιαγιά Φώτω).
Γυναίκες όμορφες, με λυγερά
και δυνατά σώματα, με πεντακάθαρα πρόσωπα και μάτια
λαμπερά. Γυναίκες με μεγάλη
ζήτηση, τότε, ανάμεσα στον
αντρικό πληθυσμό του χωριού
κι ας ήταν αυτό κάτι που αφορούσε τους γονείς τους και όχι
απαραίτητα τις ίδιες. Περιττό
να αναφερθεί ότι πρόκειται
για φυσική ομορφιά, καθώς
μακιγιάζ και χειρουργικές
πλαστικές ήταν άγνωστες τότε
έννοιες. Κι αν ζηλεύω λίγο χαζεύοντας καμιά φορά παλιές
φωτογραφίες; Ναι, ζηλεύω.
Σημαντικότερο, όμως, είναι
να εστιάσουμε στο μεγαλείο
της εσωτερικής τους ομορφιάς. Όλες τους ήταν γυναίκες δυναμικές, που παρά την
πατριαρχική τότε κοινωνία,
κατάφερναν και κρατούσαν
ολόκληρα νοικοκυριά. Συντηρούσαν τις οικογένειες τους,
φρόντιζαν άντρα και παιδιά
και στις περισσότερες περιπτώσεις ζούσαν μαζί και με την
προηγούμενη γενιά. Επίσης, το
μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών ήταν πολύτεκνες.
Πρόκειται για βάρος που σήκωναν μόνες στις πλάτες τους
και όσες ήταν τυχερές, ενίοτε
το μοιράζονταν με τους συζύγους τους. Βάρη ψυχικά αλλά
και σωματικά, καθώς συνειδητοποιούμε τις δυσκολίες που
μπορεί να φέρουν πολλαπλές
γέννες σε ακατάλληλα περιβάλλοντα. Παρ’ όλα αυτά, το
φαγητό δεν έλειπε ποτέ από
το τραπέζι και το γλυκό από
το πιο ψηλό ράφι. Κάπου εδώ,
αναπολώ τη μυρωδιά και τη

γεύση του πλαστού στη γάστρα. Θυμάμαι, το σπίτι της
γιαγιάς μου να μοσχοβολάει
λιχουδιές, πάντα τακτοποιημένο και καθαρό, να αποπνέει
μια ζεστασιά.
Παράλληλα, εργάζονταν αρκετά σκληρά σε αγροτικές και
κτηνοτροφικές εργασίες, περίπου ισάξιες με τις εργασίες
των αντρών του σπιτιού. Έβλεπα τη γιαγιά μου να κουβαλάει
στην πλάτη της χορτάρι για τις
κατσίκες και ένιωθα ότι αυτή
η γυναίκα είναι παντοδύναμη. Δεν ξέρω αν είχαν άγνοια
κινδύνου, πάντως έμοιαζαν να
μην φοβούνται ποτέ. Απέπνεαν μια αυτοπεποίθηση και μια
σιγουριά, λες και ήταν αυτές
που τα ήξεραν όλα, κι ας τα είχαν μάθει μόνες τους. Και δεν
πρόκειται για υπεροψία, αλλά
για ανάληψη πολλών ευθυνών από σχετικά μικρή ηλικία.
Πρόκειται όμως σίγουρα, για
τις απαρχές των μητριαρχικών
οικογενειών κι ας μην το μάθανε ποτέ.
Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά
άξιο θαυμασμού, να είσαι
υπεύθυνος για τόσες δουλειές
εντός και εκτός σπιτιού και να
τα φέρεις όλα εις πέρας, αντλώντας δύναμη από τον Θεό και
έχοντας ως γνώμονα την αγάπη. Στην πλειοψηφία τους ήταν
γυναίκες πιστές στο Θεό και
συνεπείς στα χριστιανικά τους
καθήκοντα παρά τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής. Η
εκκλησία ήταν το μέρος όπου
έβρισκαν την ευκαιρία να επικοινωνούν με τους άλλους και
έπαιρναν δύναμη για να συνεχίσουν. Έδειχναν, δηλαδή, αν
μη τι άλλο, με πόση πειθαρχία
υπηρετούσαν τις αρχές και τις
αξίες που είχαν και ,ίσως, αυτή
ήταν η αιτία των επιτυχημένων
τους ζωών. Ήταν γυναίκες που
μοίραζαν την φροντίδα τους
απλόχερα, παραδείγματα μαμάδων και γιαγιάδων. Και πριν
κοιμηθούμε, πάντα υπήρχαν
χαδάκια στην πλάτη και ένα
μεγάλο φιλί σε όλα τα εγγόνια.
Έκλαιγαν εύκολα και συγκινούνταν πολύ, δείχνοντας τον
πλούσιο συναισθηματικό τους
κόσμο. Δεν φοβόντουσαν να
εκφραστούν και ήταν αυθόρμητες. Ήταν πολύ μακριά από
αυτές έννοιες όπως ρατσισμός,
σεξισμός κι ας τις είχαν δεχθεί.
Και κάπως έτσι μάθαινες να
αγαπάς ανιδιοτελώς και να
σβήνεις κάθε εγωιστικό στοιχείο από το προσκήνιο. Και
κάπως έτσι, μας δίδαξαν την
καλοσύνη και το μεγαλείο της
ψυχής.
Καμιά φορά ο σημερινός
τρόπος ζωής και το άγχος της
καθημερινότητας δεν με αφήνουν να δω καθαρά. Ξεχνάω
ίσως το ποια είμαι ή το τι προσπαθώ να πετύχω κάθε φορά.
Ψάχνω σε περιοδικά και στο
Διαδίκτυο συμβουλές για μια
επιτυχημένη γυναίκα με τέλειο
σώμα και λαμπερό πρόσωπο,
και εννοείται όλα αυτά καταλήγουν να λειτουργούν αρνητικά. Τότε, απλά κλείνω για
λίγο τα μάτια μου.
ΦΩΤΕΙΝΉ ΤΑΞΙΆΡΧΗ
Σημείωση: Η Φωτεινή είναι κόρη
της Αποστολίας και εγγονή των αείμνηστων Φωτεινής και Δημητρίου
Η. Μητσάκη, και της λέμε μπράβο
που έγραψε αυτό το ωραίο κείμενο.
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Ελένη Β.
Σδράκα
ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ
ΠΑΘΟΛΌΓΟΣ

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Αθηνών - Επιμελήτρια
Α’ Παθολογικής Κλινικής
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

ΥΠΟΒΟΛΉ ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ

Για τους ΟΤΑ του νομού Καρδίτσας
Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά…
εντοπίζουμε το ακίνητό σας… υποβάλλουμε την
δήλωση ιδιοκτησίας σας…

ΒΑΣΊΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ

Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός

Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα
Τηλέφωνα: κιν. 697 33 10 869, σταθ. 2441 0 21317.

Ιατρείο: Λ. Παπάγου &
Μουρκούση 2 Ζωγράφου
Τηλ.: 215 5255842
Κιν.: 697 3531577
e-mail: esdr@live.com

* Ο Βασίλης 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.

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

ΚΛΈΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΎΛΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΌΜΕΝΑ
ΔΩΜΆΤΙΑ

«Η Γωνιά
της Λίνας»

Λυρίτση – Χαντζοπούλου
Αποστολία (Λίνα)
Αγ. Νικόλαος (Λάσπη)
Ευρυτανίας
Τηλ.: 2237 0 22040 fax:
2237 0 21175
Κιν.: 697 3336388
Site: www.igoniatislinas.gr
* Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της
Αθανασίας και του Νίκου Λυρίτση
από το Μεγαλάκκο.

Στρατιωτικός Ιατρός
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Ιασώ – Λητώ – Ρέα – Μητέρα

ΔΈΧΕ ΤΑΙ Κ ΑΤΌΠΙΝ 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.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Ν Τ Ο ΥΛ Α Π Ε Σ Ε Ν Τ Ο Ι Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ε Σ
Ι ΤΑ Λ Ι Κ Α Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α
Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Α Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες από όλη την Ελλάδα

ΑΥΓΈΡΗΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΤΟΥ ΛΆΜΠΡΟΥ
Αταλάντη

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΊΑ
ΑΦΟΊ
Π. ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου
Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41
Τηλ./fax: 210 9621997 Κιν.: 694 8079798
e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr
* Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται με Λογιστικά
και Φοροτεχνικά. Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π.

Μέλι – Βασιλικός πολτός
– Γύρη – Πρόπολη Παραγωγή
μας
Γεώργιος Καραμέτος –
6971969199
Χρήστος Καραμέτος 6978252592
Νέο Κρίκελλο Λαμίας
Facebook …
e-mail: melissokomiaoiti@
gmail.com

Τηλ. 2233 0 22916

Αμπελώνες Λιάπη
Κρασί – τσίπουρο
παραγωγής μας
Τηλ.2105026391

Κιν.6977870828

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
Λαμία στην οδό Τέρμα Λαρίσης
Κιν. 697 2594217
Τηλ. 2231 0 37884
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Βάσω Σπανού - Χαλάτση

φυγε από κοντά μας, στις αρχές Μαρτίου, η
αγαπητή χωριανή μας Βασιλική, («Βάσιω»
όπως την λέγαμε), Χαλάτση από το
επώνυμο του συζύγου της και Σπανού από το πατρικό
της επώνυμο, σε ηλικία 90 ετών, στην
περιοχή Φιλοθέη της Αθήνας.
Πατέρας της ο παπα-Κώστας
Σπανός και μητέρα της η Αλεξάνδρα
Κατσούλη. Ο παπα-Κώστας ήταν ένα
από τα 5 αγόρια του θρυλικού παπαΚυριάκη Σπανού που ήταν ιερέας στο
χωριό μας μέχρι το 1915 μαζί με τον
παπα- Δημήτρη Χαλάτση. Τα αγόρια
του παπα-Κυριάκη ήταν ο Γιώργος,
ο Χρήστος, ο Δημήτρης, ο Γιαννακός
και ο παπα-Κώστας που όταν
παντρεύτηκε ήρθε πάνω στην κορυφή του χωριού
μας στο σπίτι της συζύγου του. Επίσης, είχε και
6 κορίτσια, σύνολο 11 παιδιά. Η Αλεξάνδρα,
σύζυγος του παπά-Κώστα, ήταν κόρη του Χρήστου
Κατσούλη (του θρυλικού «Κατσλοχρήστου»
ο οποίος ήταν ένα απ’ τα παιδιά του θρυλικού
«Γιωργάκη») και αδελφή της Ελένης (πρώτης συζ.
του Δημολία που πέθανε πολύ νέα), του Φώτη
(που σκοτώθηκε στου Βαλκανικούς πολέμους το
1913) και του Γιάννη (που ήταν Δασάρχης στη
Μακεδονία και σκοτώθηκε εκεί το 1944).
Η «Βάσιω» λοιπόν ήταν ένα από τα 6 παιδιά της
Αλεξάνδρας και του παπα-Κώστα. Αδέλφια της η
Σωτηρία, η Μαριγούλα και οι αείμνηστοι Γιώργος,
Μίμης και Χριστόδουλος. Δυστυχώς έμειναν και
αυτά τα παιδιά ορφανά, όπως και πάρα πολλά
ακόμα του χωριού μας, καθώς ο πατέρας τους
παπα-Κώστας σκοτώθηκε στον επάρατο εμφύλιο
μαζί με πάρα πολλούς ακόμα χωριανούς μας.
Μετά το 1950 παντρεύτηκε τον Ηλία
Χαλάτση, που ήταν ο πρώτος μεταπολεμικός
ταχυδρόμος των χωριών μας, καθώς έκανε κάθε
μέρα δρομολόγια από Νεράϊδα προς Μολόχα,
Σαραντάπορα, Καροπλέσι μέχρι Μπελοκομύτη.
Στα τέλη της δεκαετίες του ’50 πήρε μετάθεση για
την Αθήνα όπου οικογενειακώς εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή Φιλοθέη της Αθήνας. Μόλις έφυγε ο
Ηλίας έγιναν ταχυδρόμοι ο Δημήτριος Δήμος και ο
Δημήτριος Μαργαρίτης, μέχρι να φύγουν κι αυτοί
τη δεκαετία του 1970 για την Αθήνα.
Ενώ ήταν ακόμα στο χωριό απέκτησαν δύο
παιδιά την Λένα και τον Γιάννη από τα οποία
ευτύχησαν να δουν εγγόνια. Πλήγμα μεγάλο, όμως,
δυσβάσταχτο για όλη τους τη ζωή, ήταν ο ξαφνικός

Έργα ανακαίνισης
στο Δημοτικό
Σχολείο Νεράϊδας

Με πρωτοβουλία των αδελφών Μπακόλα (Φρόσως και Μαίρης), και την βοήθεια χωριανών μας, ξεκίνησαν και συνεχίζονται εργασίες ανακαίνισης στο σχολείο
μας. Από το φθινόπωρο έχει ολοκληρωθεί η κάτω αίθουσα όπου ήδη έχει μπεί η
μεγάλη βιτρίνα με τα ράφια και σύντομα
θα έρθει και η άλλη μικρότερη για τις παραδοσιακές στολές.
Από 15 Ιουλίου και μετά όποιος θέλει
μπορεί να φέρνει πράγματα που μπορούν να μπουν στη μεγάλη βιτρίνα. Για
την άλλη βιτρίνα ήδη συγκεντρώθηκαν
από προσφορές 5 παραδοσιακές στολές
και δεχόμαστε προσφορές για τις υπόλοιπες.
Την επάνω αίθουσα θα την βάψει αφιλοκερδώς ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου
μας Γιώργος, μέσα στον μήνα Αύγουστο,
για την οποία έχουμε ήδη τα χρώματα
από τον δήμο μας.
Τα ονόματα αυτών που έκαναν δωρεά
παραδοσιακές στολές και περισσότερη
ενημέρωση τον Αύγουστο στο χωριό.
Θερμή παράκληση, όλοι μας (μικροί
και μεγάλοι) να προσέχουμε ώστε να μην
γίνονται εκεί φθορές, όπως σπάσιμο τζαμιών, γιατί όλα γίνονται με προσφορές
των χωριανών μας.

χαμός σε τροχαίο του γιού τους Γιάννη, τις μέρες
των Χριστουγέννων του 1995, σε ηλικία 42 ετών,
έξω από την Αλεξανδρούπολη στον Έβρο, όπου
ήταν καθηγητής Γυμνασίου, είχε παντρευτεί, είχε
δυο παιδιά και έμενε μόνιμα. Ενώ μέσα
στο αυτοκίνητο ήταν όλη η οικογένεια
σκοτώθηκε μόνο ο Γιάννης. Γεγονός
που συγκλόνισε τότε όλο το χωριό μας
και τους έκανε να υποφέρουν σε όλη
τους τη ζωή.
Στην Φιλοθέη, όπου έκτισαν ωραίο
σπίτι, ζούσαν πολύ καλά καθώς ο
Ηλίας ήταν ταχυδρόμος, ενώ η Βάσω
ασχολούνταν με την μοντέρνα ραπτική
της εποχής φτιάχνοντας ωραία
φορέματα για κυρίες της υψηλής
κοινωνίας των Αθηνών της δεκαετίας του ’60.
Τέχνη που την μετάδωσε και σε πολλά χωριανά μας
κορίτσια που μαθήτευσαν κοντά της. Δεν ξέχασαν,
όμως, ποτέ το χωριό μας καθώς το επισκέπτονταν
με κάθε ευκαιρία ιδίως τα καλοκαίρια. Μαζί της
φρόντιζε και την παπαδιά μητέρα της, μέχρι τον
θάνατο της, αρχές δεκαετίας του ’80.
Καλός άνθρωπος, ήρεμων τόνων, πάντα με
το χαμόγελο, κοινωνική, φιλότιμη, φιλόξενη,
γενναιόδωρη, φέρνοντας πλούσια δώρα σε
συγγενείς και χωριανούς μας, (ιδίως παιχνίδια και
ρούχα για τα παιδιά), κάθε φορά που έρχονταν
στο χωριό, και τόσο πολύ τα είχαν ανάγκη τα
δύσκολα εκείνα χρόνια της δεκαετίας του ’60. Δεν
ξεχνιούνται αυτά και πάντα θα τα θυμόμαστε.
Αγαπητή μας Βάσιω η απουσία σου θα είναι
πάντα αισθητή στο χωριό μας και γι’ αυτό θα σε
θυμόμαστε πάντα.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα της Αττικής γης όπου
αναπαύεσαι. 
Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου

Σ

Ηλίας Τραχανής

τις 25.2.2018, μας άφησε
χρόνους ένας από τους
σταθερούς φίλους και μόνιμους συνδρομητές της εφημερίδας
μας. πρόκειται για
τον Ηλία Τραχανή
του Κωνσταντίνου
και της Σαββούλας
από το Καροπλέσι.
Η εφημερίδα μας
εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήριά της
προς τη σύζυγο, τα
τέκνα και τα εγγόνια του εκλιπόντος.
Ο Ηλίας γεννήθηκε το 1926
σε ένα εξοχικό σπιτάκι, σχεδόν μοναχικό, πιο πέρα από το
σημερινό Ανθηρό προς το Πριντζέσι, όπου ζούσαν και δυο
ακόμη οικογένειες. Το Καροπλέσι απείχε από εκεί περί τα 7
χιλιόμετρα. Την απόσταση αυτή
περπατούσε ο Ηλίας δυο φορές
την ημέρα κατά τη διάρκεια της
σχολικής του ηλικίας και αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο Καροπλεσίου.
Στην περιοχή της κατοικίας
του ανέπτυσσε τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητές της
η οχταμελής από τους γονείς,
τις 4 αδελφές και τη θεία του,
πατρική του οικογένεια. Με τις
δραστηριότητες αυτές ασχο-

Χαράκωμα μεγάλο κάτω από την «Λεκάνη»

Α

υτή την άνοιξη, (το είδαμε το Πάσχα), δημιουργήθηκε μεγάλο
χαράκωμα, άνοιγμα του τόπου, κάτω απ’ το χωριό μας. Ξεκινάει από
το «Τρανταλιβάδι» συνεχίζει στο «Αμπέλι» και φτάνει πέρα μέχρι του
«Γυραντρώνη». Επίσης μεγάλο χαράκωμα έγινε και κάτω στης «Αγορίτσας».
Αυτά πρέπει τάχιστα να τα δεί το ΙΓΜΕ. Το οποίο βλέποντας αντίστοιχα
παλιότερα είπε να γίνει στο χωριό μας τάχιστα δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων
ώστε αυτά να φύγουν από τους βόθρους και έξω από τον οικισμό. Έγινε
τίποτα τέτοιο όμως…??? Ενήργησε κανένας εκλεγμένος για αυτό…??? Όλος ο
κόσμος ζητάει επίσημη ενημέρωση για το ζήτημα αυτό…!!!

λήθηκε κατά κύριο λόγο και ο
Ηλίας αλλά και με δασικές εργασίες που αναπτύχθηκαν μετά
το 1952.
Το 1953 νυμφεύτηκε την Ευδοξία
Καλογεράκη από τη
Σάϊκα και δημιούργησαν την δική τους
οικογένεια με δυο
γιούς, τον Κώστα
και τον Θανάση,
και μια κόρη, την
Παναγιώτα. Μετά
το 1952 κατοικούσαν πιά στο Ανθηρό.
Ο Ηλίας διατηρούσε πάντα
την παιδική του φιλομάθεια.
Δεν έπαψε ποτέ να διαβάζει
ό,τι έντυπο έπεφτε στα χέρια
του. Στο μαγαζί κατέβαινε να
πιεί τον καφέ του, να μιλήσει
σοβαρά με τους ανθρώπους και
να αναζητήσει εφημερίδες. Το
αλκοόλ, το τάβλι και η τράπουλα τον άφηναν αδιάφορο ακόμα
και ως θέαμα αγώνα.
Ήταν χαρακτήρας ήπιος, δίκαιος, σοβαρός και κοινωνικός.
Ενδιαφερόταν για όλα τα ζητήματα του χωριού και λάβαινε
ενεργό μέρος με ενδιαφέρουσες
και λογικές απόψεις στις σχετικές συζητήσεις.
Άλλο βασικό χαρακτηριστικό
του ήταν η θεοσέβεια. Πίστευε
βαθιά στο Θεό κι εκκλησιαζόταν συχνά ακόμη κι αν χρειάζονταν να πεζοπορήσει ως το
Καροπλέσι.
Πιστεύουμε ότι ο ήπιος, ο
δίκαιος, ο ηθικός και ο θεοσεβής χαρακτήρας του θα είναι
το όχημα που θα οδηγήσει την
ψυχή του «ἐν τόπῳ χλοερῷ,
ἔνθα ἀπέδρα πᾶσα λύπη καί
στεναγμός».
Γεώργιος Στυλ. Βασιλάκης

Ακόμα (11.6.18) δυστυχώς δεν καθαρίστηκαν τα μπάζα στη Χούνη!

Α

πό τις 2.3.18
έπεσε
μεγάλος
βράχος
στη
«Χούνη» μαζί με
άλλα μπάζα, όπως φαίνεται
στη φωτογραφία την οποία
έβγαλε γείτονάς μας από
τον Κλειστό που περνάει
συνέχεια σε αυτό το δρόμο
Νεράϊδα – Τριφύλλα. Αμέσως
ζητήσαμε όλοι να καθαριστεί
εκεί ο δρόμος. Αντί αυτού
με έκπληξη είδαμε το
Σάββατο 10.3.18 σε βίντεο
(που ανάρτησαν στο ΦΒ οι
διοικούντες την Κοινότητά μας) μια
μπουλντόζα να κάνει ελιγμούς με τις
ερπύστριες πάνω στην καινούργια
άσφαλτο προφανώς προξενώντας της
ζημιά… και να σπρώχνει τον βράχο

αυτόν πάνω στο οδόστρωμα… και
να τον παρατάει έτσι (μαζί με τα
υπόλοιπα μπάζα) στο πάνω μέρος του
δρόμου… λίγο πιο πέρα… αφήνοντας
φυσικά βουλωμένο το αυλάκι του
ρείθρου… αδιαφορώντας αν τα όμβρια

Μονοπάτι για «Κτσέϊκα» να καθαριστεί από
τους χωριανούς μας εθελοντές

Χωριανοί μας ζήτησαν να γράψουμε πως, αυτό το καλοκαίρι καλό είναι,
οι εθελοντές χωριανοί μας να καθαρίσουν καλά το μονοπάτι που ανεβαίνει
από τη Μεγάλη Βρύση προς τα «Κτσέϊκα», μέχρι τον επάνω δρόμο, τον
άσφαλτο. Αυτό το μονοπάτι έχει γεμίσει με βάτα και κλαδιά και δεν μπορεί
πλέον να περάσει άνθρωπος. Είναι σημαντικό μονοπάτι του χωριού μας και
πρέπει να είναι καθαρό. Επίσης καλόν είναι να καθαρίσουμε και το άλλο
μονοπάτι που πάει για τη Χούνη μέσω «Ασφάκας», γιατί και αυτό είναι
χρήσιμο και έχει κλείσει από τα βάτα και τα κλαδιά.

έρθουν μέσα στο χωριό
μας ●●● Επειδή ακόμα
(11.6.18) είναι έτσι…
Όλοι ρωτάνε ●●● Γιατί
δεν πήγε μηχάνημα (JCB)
με σφυρί να σπάσει την
πέτρα και στη συνέχεια
με τον κουβά του να την
φορτώσει στο φορτηγό
μαζί με όλα τα μπάζα
των κατολισθήσεων…???
(και να τα μεταφέρει
στη
«Δραμπάλα»)...
καθαρίζοντας
σε
όλο
το
πλάτος
το
οδόστρωμα…???
από
του
«Κουτσουχέρι»
μέχρι
τη
«Φτερόλακκα»…??? ●●● Γιατί οι
εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί μας δεν
φρόντισαν γι’ αυτό το απλό…???
●●● Αφού ο ιδιώτης πληρώθηκε γι’
αυτό γιατί δεν του είπατε να το κάνει
σωστά…??? ●●● Γιατί…??? ●●●
Εκτός αυτών, όλοι ζητάμε, σε αυτή τη
θέση να γίνει κάτι ώστε να σταματήσουν
να πέφτουν πέτρες… να μπεί δίχτυ ή να
πέσει τοιχίο μπετού 2 μέτρα ύψος σε
όλο το μήκος του δύσκολου σημείου για
να κρατάει τις πέτρες… οι μηχανικοί
ξέρουν τι πρέπει να γίνει ●●● όλοι
ζητάμε (ιδίως όσοι έχουμε από κάτω τα
σπίτια μας) να γίνουν αυτά εκεί ώστε να
μην κινδυνεύουν τα σπίτια μας…!!!
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ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΘΈΛΟΥΝ ΤΑ ΧΩΡΙΆ ΜΑΣ

Έχουμε πεί πολλές φορές πως στα χωριά μας, και να
θέλει κάποιος, δεν μπορεί να βάλει ρούτερ στη γραμμή του
τηλεφώνου του και να έχει ιντερνετ. Όλοι όμως θέλουμε να
υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ιδίως για τον γιατρό του Αγροτικού
Ιατρείου μας Νεράϊδας που πρέπει να συνταγογραφεί
ηλεκτρονικά. Μάθαμε πρόσφατα πως ήδη συνεχίζουν την
γραμμή οπτικής ίνας για ίντερνετ από την Απιδιά μέχρι Μολόχα.
Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει για Νεράϊδα μετά τη Μολόχα αλλά
η κοινή λογική λέει πως και πιο οικονομικό και πιο εξυπηρετικό
για όλα τα χωριά μας θα ήταν αν συνέχιζε η γραμμή οπτικής
ίνας από Ραχούλα – Αμάραντο - Νεράϊδα… και πάνω σε αυτή
τη γραμμή «άξονα» να ενωθούν με «παρακλάδια» τα γύρω
χωριά π. χ. Μολόχα… Καροπλέσι… Κλειτσός κ.λ.π. Γιατί άραγε
δεν σχεδιάστηκε έτσι…???

ΥΛΟΤΟΜΊΑ ΔΆΣΟΥΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΆΣ ΜΑΣ ΝΕΡΆΪΔΑΣ

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Νεράϊδας, ξεκίνησε την Τετάρτη
30 Μάη 2018, να υλοτομεί δάσος δρυός, στην τοποθεσία «Μαντζαράκι», όπου όρισε το Δασαρχείο Καρδίτσας, απέναντι
από το εξωκλήσι της Αγ. Τριάδας, της περιοχής Κρανιάς, της
Κοινότητάς μας Νεράϊδας. Στην περιοχή αυτή κόπηκαν άριστης ποιότητας καυσόξυλα από βελανιδιές. Έλατα φέτος δεν
δόθηκαν προς υλοτόμηση.

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΉΡΙΟ ΝΕΡΆΪΔΑΣ

Στο Κοιμητήριο του χωριού μας υπάρχει πρόβλημα που με
την καλή διάθεση όλων μας πρέπει να επιλυθεί. Επειδή ο χώρος όπου είναι εύκολο να σκαφτεί έχει λιγοστέψει πρέπει να
γίνουν εκταφές όσων έχουν περάσει τα πέντε χρόνια. Παρακαλούνται πολύ οι οικείοι να κάνουν εκταφή των τεθνεώτων
τους και να τοποθετήσουν τα οστά τους στο Οστεοφυλάκιο το
οποίο έγινε για αυτό το σκοπό.
Φορείς Νεράϊδας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

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

ΚΌΚΚΙΝΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.
Εθνικής Αντιστάσεως 175 , Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777336 Κιν. 698 179 6324
Έλεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα / Αναρτήσεις / Καθαρισμός Μπέκ / Βελτιώσεις Κινητήρων
/ και ότι άλλη εργασία χρειαστείτε.

Τυπογραφείο OFFSET
ΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ (ΜΑΝΌΛΗΣ) ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
Βακτριανής 20 Άνω Ιλίσσια - Αθήνα 

Τηλ.: 210 7756577

ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ ΞΈΝΩΝ ΓΛΩΣΣΏΝ

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

ΚΑΡΎΔΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ ΤΟΥ ΗΛΊΑ
Χειρούργος Οδοντίατρος

Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα
Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423
* Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Καροπλέσι και εγγονή της χωριανής μας Ευθυμίας Ανυφαντή – Σκρέκου.

ΣΚΆΒΟΥΝ ΣΥΝΈΧΕΙΑ
ΤΑ ΑΓΡΙΟΓΟΎΡΟΥΝΑ…

Πληγή μεγάλη για τον
τόπο μας είναι ο πρωτοφανείς υπερπληθυσμός των
αγριογούρουνων.
Ζημιές
πολλές και παντού κάνουν.
Όπως ξαναγράψαμε, ζαμανικά πεζούλια τα αναποδογυρίζουν συνέχεια, πηγές
νερού τις βρωμίζουν συνέχεια, κήπους που δεν είναι
πολύ καλά φραγμένοι τους
καταστρέφουν συνέχεια, λιβάδια που έβγαζαν πάντα
χορτάρι όπου έβοσκαν τα
ζώα μας τώρα τα σκάβουν
οργώνοντάς τα κάθε βράδυ.
Δεν έχει μείνει τόπος για βοσκή πουθενά. Αν δεν δεί άνθρωπος με τα μάτια του δεν
μπορεί να φανταστεί γιατί
πρωτοφανείς στην ιστορία
μας καταστροφές μιλάμε…
η πολιτεία πρέπει τάχιστα να
εφαρμόσει μέτρα μείωσης
του πληθυσμού τους… κατ’
αρχήν να επιτρέπεται το κυνήγι τους και τους δώδεκα
μήνες του χρόνου μήπως
και ελαττωθούν λίγο… ο κόσμος είναι σε απελπισία…

ΝΈΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΜΑΣ

Πρόσφατα ανανεώθηκε
με νέα ιστορικά στοιχεία, η
ιστορία του χωριού μας,
στην κατά γενική ομολογία όλων, πάρα πολύ καλή
Ιστοσελίδα του χωριού μας
«neraida-dolopwn.com».
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας να τα διαβάσετε.
Την ανάρτησή τους έκανε
ο αγαπητός χωριανός μας
Νίκος Κοσμόπουλος (γιός
της Μαρίας και εγγονός
των αείμνηστων Σοφίας και
Δημητρίου Καραβάνα), που
την έφτιαξε και την συντηρεί. Όταν λέμε συντηρεί
εννοούμε πως εκτός των
αναβαθμίσεων, παίρνει και
τακτικά backup, απαραίτητα για το ξανανέβασμά της,
καθώς γίνεται συχνά στόχος
χάκερ (άραγε «αγνώστων» ή
«γνωστών» μας;). Όλα αυτά
εντελώς δωρεάν και τον ευχαριστούμε θερμά.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΌΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΌΣ
(ΚΑΛΟΡΙΦΈΡ)

Ζήσης Μπάμπης
του Χρήστου
Αζά 8 Καρδίτσα
Τηλ.: 2441 0 41325
Κιν.: 697 8770871
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

Μαρία Ηλ.
Γιαννέλου

Πτυχιούχος Αγγλικής
Φιλολογίας Α. Π. Θ.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Ε. Α. Π.

Δημ. Λάππα 97 – Καρδίτσα
Τηλ.: 2441 0 80660 Κιν.:
694 5072445

e-mail:
mariagiannelou@
yahoo.gr

ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΙΑΡΡΉΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΌΤΗΤΆ ΜΑΣ

Νέα κρούσματα διαρρήξεων είχαμε πάλι δυστυχώς την
άνοιξη στην Κοινότητά μας. αυτή τη φορά στον οικισμό Μεγαλάκκου. Στο ένα σπίτι (μόνιμου κάτοικου) έγινε ληστεία το
Σάββατο 28.4.18 και στο άλλο σπίτι (που ο ιδιοκτήτης λείπει το
χειμώνα αλλά είχε επιστρέψει) το Σάββατο 5.5.18. Και στις δυο
περιπτώσεις η ληστεία έγινε την ώρα που οι χωριανοί μας ήταν
στον κήπο τους σχετικά κοντά στα σπίτια τους…!!! Όλοι είναι
αναστατωμένοι και απαιτούν να συλληφθούν επιτέλους οι δράστες. Ο κόσμος στην Κοινότητά μας θέλει να είναι ασφαλής…!!!

ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΔΕΝ ΧΩΡΆΝΕ…

Κάνουμε γνωστό σε όλους, πως είναι έτοιμα πολλά και σημαντικά κείμενα, ιδίως με ιστορικά ντοκουμέντα του ένδοξου χωριού μας, αλλά δυστυχώς λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης, δεν
χώρεσαν ούτε σε αυτό το φύλλο. Είπαμε να ξεκινήσουμε και την
ιστορία του κάθε παλιού σπιτιού αλλά χώρος δεν υπήρχε. Μόλις
τυπώθηκε το προηγούμενο φύλλο είπαμε πως στο φύλλο του
καλοκαιριού θα βάλουμε πολλά ιστορικά του χωριού μας. Όμως
η έκτακτη επικαιρότητα με τις ανεμογεννήτριες, τα ανεπιτήρητα,
δρόμους, γέφυρες κ.λ.π. γέμισαν τις σελίδες. Άς ελπίσουμε να
βρεθεί χώρος στο επόμενο φύλλο.
Συντακτική Επιτροπή

Η ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΛΌ ΣΉΜΑ

Οι κάτοικοι του χωριού μας, της Νεράϊδας, διαμαρτύρονται
πως το ψηφιακό σήμα στις τηλεοράσεις μας έχει προβλήματα. Όλοι λένε πως ο αναμεταδότης θέλει καλή συντήρηση ή
αναβάθμιση. Τόσο στη «Φτερόλακκα» των ιδιωτικών καναλιών
όσο και στον «Αη-Λιά» των καναλιών της ΕΡΤ. Η τηλεόραση είναι η μόνη ψυχαγωγία των μονίμων κατοίκων και όλοι απαιτούμε να μπούν τα κατάλληλα μηχανήματα αναμετάδοσης του
ψηφιακού σήματος ώστε οι τηλεοράσεις να έχουν καλή εικόνα.

Οπτική ίνα φτάνει στη Μολόχα μέσω Απιδιάς

Οπτικής ίνας καλώδιο φτάνει αυτές τις μέρες στη γειτονική μας
Μολόχα. Μάλιστα οι εργασίες ξεκίνησαν, από Μολόχα προς Απιδιά.
Αυτό, φυσικά, σημαίνει πολύ καλό σήμα ίντερνετ. Το σύγχρονο
καλώδιο άρχισε να τοποθετεί η εταιρεία B.G. PERIGRAMMA, την
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, για λογαριασμό του ΟΤΕ- COSMOTE. Περισσότερα στο κείμενο που μας έστειλε ο δραστήριος πρόεδρος
της Κοινότητας Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης. Λέμε μπράβο και ζητάμε
να συνεχίσει το καλώδιο και να φτάσει και στην Κοινότητά μας Νεράϊδα. Σύντομα…!!!

ΔΕΝ ΠΑΡΚΆΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΊΑ!

Επειδή ο χώρος της πλατείας του χωριού μας είναι μικρός παρακαλούμε πολύ τους συγχωριανούς μας να μην αφήνουν για πολλές
ώρες το αυτοκίνητό τους στο χώρο αυτό. Ο χώρος της πλατείας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερος ώστε να μπορεί να αφήσει για λίγο το Ι.
Χ. του ένας περαστικός, να σταματήσει, να πιεί έναν καφέ και να δεί
το χωριό μας. Αν ο ξένος δεν βρεί χώρο στην πλατεία να αφήσει για
λίγο το αυτοκίνητό του, δεν θα σταματήσει, θα φύγει. Χώροι πάρκινγκ υπάρχουν πιο πέρα.
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ
Νίκος Γ. Θάνος

Έ

φυγε από την ζωή στις
31 Μαρτίου 2018, σε
ηλικία 76 ετών, ο Νίκος
Γ. Θάνος και η κηδεία του έγινε την Μ. Δευτέρα, 2 Απριλίου
στη Ροδόπολη - Αττικής. Η νεκρώσιμη ακολουθία ψάλθηκε
στον εκεί Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, όπου παραβρέθηκαν
συγγενείς, συμπατριώτες, συνάδελφοι και φίλοι της οικογένειας και η ταφή του έγινε στο
Κοιμητήριο της Ροδόπολης.
Το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα απηύθυναν με συγκινητικούς λόγους, ο καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ιατρός κ. Άγγελος Λιάπης και ο θείος του εκλιπόντος κ.
Σωκράτης Μαρκούσης. Αποχαιρετιστήριο επίσης μήνυμα του
συγχωριανού μας δικηγόρου κ.
Ηλία Σπινάσα, αναγνώσθηκε από
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου των
Αποδήμων Κλειτσού και της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων
κ. Φώτη Κουλαρμάνη, ο οποίος
εκφώνησε κατόπιν και τον επικήδειο, λέγοντας τα εξής:
«Με απέραντη θλίψη και βαρύ
στεναγμό, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, συνοδεύουμε
σήμερα στην τελευταία κατοικία
του, τον Νίκο Θάνο, που απροσδόκητα έφυγε από την ζωή, καταλείποντας την υστεροφημία
ενός εκλεκτού συγχωριανού, πατριώτη, φίλου και προσφιλούς σε
όλους μας.
Ο Νίκος Θάνος γεννήθηκε
στην Νεράιδα Καρδίτσας - πρώην
Ευρυτανίας - το έτος 1942.
Γονείς του υπήρξαν οι αείμνηστοι Γεώργιος και Όλγα Θάνου, το
γένος Μαρκούση Βάϊου από τον
Κλειτσό, οι οποίοι απέκτησαν, εν
συνόλω, τέσσερα παιδιά, ήτοι,
την αείμνηστη Ελένη που ήταν
το πρώτο παιδί, τον εκλιπόντα
Νίκο που ήταν το δεύτερο, την

Έ

Ροδόπολη - Αττικής,
ασχολούμενος με τις
εργασίες του σπιτιού
και του κήπου του,
όπου με ηρεμία και συντροφιά εκλεκτών φίλων και συμπατριωτών
του, περνούσε τον καιρό του. Δεν παρέλειπε
δε σε κάθε ευκαιρία να
επισκέπτεται το χωριό
του και να ενδιαφέρεται γι’ αυτό.
Ως κοινωνικός άνθρωπος,
υπήρξε προσιτός και ευχάριστος,
πηγαίος και αυθόρμητος, αγνός
και ανεπιτήδευτος, χαριτολόγος
και ανεκδοτολόγος, σταθερός
στα πιστεύω του και τις πεποιθήσεις του. Με το αστείρευτο χιούμορ του και το πλατύ χαμόγελό
του, σκόρπιζε τη χαρά και το γέλιο στις παρέες και τις συντροφιές του.
Ως φίλος υπήρξε ειλικρινής
και άδολος, έμπιστος και εξυπηρετικός.
Εν κατακλείδι ο Νίκος, υπήρξε
ένας θερμός πατριώτης και άξιος
αγωνιστής της ζωής, αληθινός,
αυθεντικός, γνήσιος και όχι κάλπικος. Έφυγε από τη ζωή αυτή
σεμνά και σιωπηλά, με ψηλά το
κεφάλι, καθαρό μέτωπο και με
αξιοπρέπεια.
Καλό σου ταξίδι αγαπητέ Νίκο
και να είσαι βέβαιος, ότι άφησες
πίσω σου ανεξίτηλη την προσωπική σου σφραγίδα και τόσο η
οικογένειά σου, όσο και οι φίλοι
και όλοι εμείς οι συμπατριώτες,
θα σε θυμούμαστε πάντα με τις
καλλίτερες αναμνήσεις.
Ας είναι ανάλαφρο και φιλόξενο το χώμα της Αττικής γης που
θα σε σκεπάσει στα ανοιξιάτικα
σπλάχνα της.
Αιωνία η μνήμη σου, φίλε
Νίκο».
Συντακτική Επιτροπή

Μίνα (Ισμήνη) Λυρίτση - Ψαθά

φυγε από κοντά μας, στα
μέσα Μαΐου, σε ηλικία
85 ετών, η χωριανή μας
Μήνα (Ισμήνη το βαπτιστικό
της όνομα) Λυρίτση, στον Άγ.
Κων/νο Φθιώτιδας όπου κατοικούσε εν ζωή και ενταφιάστηκε.
Πατέρας της ο Νίκος Λυρίτσης και μητέρα της η Σταυρούλα
Κουσάνα (αδελφή του Κουσανογιώργου). Αδέλφια της ο Δημήτρης, η Ελένη, οι (αείμνηστοι)
Γιώργος, Γεωργία και Φρειδερίκη.
Παππούς της ο Γιώργος Λυρίτσης
(ο προπολεμικός σιδηρουργός
του χωριού μας, της Νεράϊδας), ο
οποίος έχασε γρήγορα την σύζυ-
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Σωτηρία και τέλος
τον Βασίλη, τον νυν
Πρόεδρο του Εξωραϊστικού Συλλόγου
Νεράιδας.
Το έτος 1947, η
οικογένεια ορφάνεψε από πατέρα και ο
Νίκος από την εφηβική ακόμη ηλικία,
ανέλαβε τα ηνία και
τις ευθύνες της πατρικής του οικογένειας, εργαζόμενος σκληρά.
Το έτος 1960 κατετάγη, ως
εθελοντής, στην Πολεμική Αεροπορία και υπηρέτησε κανονικά
την θητεία του, καίτοι, ως προστάτης οικογενείας, απαλλασσόταν παντελώς της υποχρέωσης
αυτής.
Το έτος 1964 κατετάγη στο
Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων
και μετά από ευδόκιμη θητεία,
συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό
του Ανθυπαστυνόμου το 1991,
ύστερα από αίτηση παραιτήσεώς
του. Στη διάρκεια του υπηρεσιακού του βίου, διακρίθηκε κυρίως
για την ηθική του ακεραιότητα,
την ευσυνειδησία, την εργατικότητα και αποτελεσματικότητα,
την υπηρεσιακή επάρκεια και
επαγγελματική συνέπεια. Υπηρέτησε σε πολλές νευραλγικές υπηρεσίες της Αστυνομίας Πόλεων
αρχικά και της Ελληνικής Αστυνομίας μετέπειτα και παντού κέρδιζε την εκτίμηση και την αγάπη
των συναδέλφων του - συνεργατών, αλλά και των εκάστοτε προϊσταμένων του.
Παντρεύτηκε το 1980 την
εκλεκτή του Πόπη Σκαρπέλη,
υπάλληλο του ΟΤΕ και μαζί της
απόκτησε μια αξιαγάπητη κόρη,
την αγαπημένη του Όλγα, που
πρόσφατα του χάρισε και μια
εγγονή. Μετά την συνταξιοδότησή του, κατοικούσε μόνιμα στην

φυγε από κοντά μας,
την πρωτομαγιά, σε
ηλικία 80 ετών, ένας
δραστήριος άνθρωπος, με
συγγένεια στο χωριό μας και
αγαπητός γείτονας, ο Ηλίας
Καρβέλης από την Κορίτσα
Κλειτσού.
Η μητέρα του ήταν αδελφή
της αείμνηστης Αθηνάς Ν. Σπανού και ερχόταν τακτικά στο χωριό μας.

γό του, που ήταν το γένος Ζήση,
και τα δυο ορφανά παιδιά του την
Βασίλω και τον Νίκο τα
μεγάλωσε η Γραμμάτω.
Η Μίνα έφυγε από
το χωριό μας όταν παντρεύτηκε και έζησε
στον Άγιο Κων/νο Φθιώτιδας από όπου ήταν
ο σύζυγός της Αλέξανδρος Ψαθάς, και δυστυχώς απεβίωσε πρίν
περίπου δέκα χρόνια.
Στον Άγιο Κων/νο λοιπόν με τον σύζυγό της απέκτησαν τρία παιδιά, τον Δήμο, την
Παρασκευή και την Σταυρούλα,
από τα οποία ευτύχησαν να δούν

πολλά και καλά εγγόνια, τον Γρηγόρη, την Δήμητρα, τον Σωτήρη
και τον Αλέξανδρο.
Καλός άνθρωπος,
νοικοκυρά,
εργατική, φιλότιμη.
φιλόξενη, πάντα με
το χαμόγελο και τον
καλό λόγο. Θα την
θυμόμαστε πάντα.
Ελαφρύ ας είναι
το χώμα της Λοκρίδας όπου αναπαύεσαι.
Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου

Ηλίας Καρβέλης
Με τη σύζυγό του Ελένη το
γένος
Μούτσελου
από τον Αγ. Δημήτριο
Ευρυτανίας, απέκτησαν πέντε παιδιά,
τρείς κόρες και δύο
γιούς από τα οποία
ευτύχησαν να δούν
πολλά και καλά εγγόνια. Τα κορίτσια είναι,
η Σταυρούλα, η Πηνελόπη και η Ευαγγε-

λία,. Τα αγόρια είναι ο Θεοφάνης,
που παντρεύτηκε την
Ντίνα, την κόρη της
χωριανής μας Ελένης
Κουσάνα - Θεοχάρη
που είναι στη Φουρνά και ο Χριστόφορος που είναι στο χορευτικό του Δαλιάνη
και παίρνει μέρος σε
διάφορες παραδοσιακές εκδηλώσεις.
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Σοφία Αυγέρη

φυγε από κοντά μας, στις αρχές Ιουνίου, πλήρης ημερών,
σε ηλικία 95 ετών, η αγαπητή
μας χωριανή Σοφία Αυγέρη, η «κυράΣοφία» μας με το θρυλικό μαγαζί.
Πατέρας της ο Δημήτριος Ζήσης
«Βασιλομήτρος» και μητέρα της η Περσεφόνη «Φόνη» Μπακόλα. Παππούς
της ο θρυλικός Βασίλειος Ζήσης «Βασιλάκος» που ήταν ένας από τα 4 αγόρια
του Κώστα Ζήση που μαζί με τα 2 αγόρια του Γιάννη, είναι αυτοί οι έξι (εγγόνια
του «Τσιτσικάου»), οι γενάρχες όλων όσων σήμερα έχουν το επώνυμο Ζήσης στην Κοινότητά μας.
Η Φόνη και ο Δημήτριος Ζήσης είχαν έξι παιδιά, ένα αγόρι
τον Κώστα (σκοτώθηκε πολύ νέος στα Δεκεμβριανά το 1944, στη
μάχη της Αθήνας, ήταν μαχητής του ΕΛΑΣ), την Μαριγούλα (ήταν
στην Στυλίδα όπου και πέθανε), την Αλεξάνδρα (με σύζυγο Πετρογιάννη από Μεγαλάκκο ήταν στον Αγ. Κων/νο όπου και πέθανε), την Ελένη (ζεί στον Αγ. Κων/νο, παντρεμένη), την Βασιλική και
την Σοφία. Όλα αυτά τα παιδιά, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο
παλιό σπίτι, στη θέση του οποίου είναι το σημερινό της Βασιλικής
και του αείμνηστου Χριστόδουλου Κουσάνα.
Η Σοφία μόλις παντρεύτηκε (αρχές δεκαετίας του ’50) με τον
Δημήτριο Αυγέρη αγόρασαν από την αδελφή της Αλεξάντρα το
δίπλα σπίτι. Το κτήριο αυτό ήταν Μπακολέϊκο και το έδωσαν στην
αδελφή της Σοφίας, την Αλεξάντρα, που την είχαν για χρόνια υπηρέτρια καθώς ήταν και ανηψιά τους, κόρη της αδελφή τους. Αυτή
έφυγε από το χωριό και πήγε στον Αγ. Κων/νο Φθιώτιδας όπου
έκανε οικογένεια και το πούλησε το σπίτι στην Σοφία όπου το
έκαναν με το σύζυγό της Μήτσιο μαγαζί, το ισόγειο και τον επάνω όροφο σπίτι τους. Το 1970 με τα δάνεια έφτιαξαν το σημερινό
στην πλατεία και αυτό το πούλησαν στον Μαυρογιάννη.
Το παλιό αυτό μαγαζί της κυρα-Σοφίας, για πάνω από δυο
δεκαετίες, του ’50 και του ’60 και έως το 1975 περίπου, ήταν το
πιο πολυσύχναστο σημείο του χωριού μας. Να θυμίσουμε στους
νεότερους πως ως τότε το κέντρο του χωριού μας και όλα τα
μαγαζιά ήταν κατά μήκος του δρόμου που πάει από το Σχολείο
μέχρι το σημερινό γήπεδο Μπάσκετ. Αυτό ειδικά το μαγαζί ήταν
μέρα νύχτα γεμάτο κόσμο. Εκεί έφερνε τότε το ταχυδρομείο από
τη Φουρνά ο Μίτσιος Αυγέρης, εκεί κάθε Σάββατο και γιορτή
έσφαζε και έψηνε ο Χρυστόστομος Ζήσης, γλέντια γίνονταν εκεί
συνέχεια, οι ξένοι που έρχονταν στο χωριό μας εκεί έτρωγαν και
έπιναν. Εκεί μπήκε για πρώτη φορά το τηλέφωνο του χωριού μας
(καβουρδιστήρι). Με λίγα λόγια ήταν το κέντρο του χωριού μας,
όπου η κυρά-Σοφία, που ήταν γεννημένη γι’ αυτή τη δουλειά, εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο.
Μετά μετέφεραν αυτό το μαγαζί, στο σημερινή θέση του στην
πλατεία μας, όπου έχτισαν με τα δάνεια στις αρχές της δεκαετίας
του 1970. Το λειτουργούσαν μέχρι πρίν μερικά χρόνια, η κυράΣοφία γιατί ο μπαρμπα-Μίτσιος έφυγε σχετικά νωρίς από κοντά
μας αρχές της δεκαετίας του 1990. Το λειτουργούσε λοιπόν η
κυρά-Σοφία αλλά ποτέ αυτό δεν απέκτησε την μεγάλη «αίγλη»
του παλιού μαγαζιού, βέβαια άλλαξαν και οι εποχές και η ζωή
στο χωριό μας, καθώς λιγόστεψαν οι άνθρωποι. Πάντως στα δύο
αυτά μαγαζιά της κυρα-Σοφίας μεγαλώσανε γενιές και γενιές του
χωριού μας.
Σε εμάς τους νεότερους έχουν μείνει πολλές αναμνήσεις και
από το καινούργιο αυτό μαγαζί της κυρα-Σοφίας, καθώς ήταν σε
κεντρικότατο σημείο στην κάτω άκρη της πλατείας μας και εκεί
μαζευόμασταν, για καφέ, για συζητήσεις, για γλέντια και ξενύχτια
που μας έχουν μείνει αξέχαστα. Εκτός της διασκέδασης στα ράφια του μαγαζιού αυτού βρίσκαμε τα πάντα, από φαγώσιμα μέχρι
εργαλεία, που ήταν απαραίτητα τότε στο χωριό μας.
Η Σοφία με τον σύζυγό της Δημήτρη, ευτύχησαν να δούν δύο
καλά εγγόνια από την κόρη τους Περσεφόνη.
Κοινωνικότατη, σωστή επαγγελματίας, εξυπηρετική, εργατική, φιλότιμη, φιλόξενη, με το χαμόγελο και τα αστεία της, θα την
θυμόμαστε πάντα. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ γιατί έχει μείνει
στην ιστορία του χωριού μας.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα του αγαπημένου σου χωριού μας,
της Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, πρόσφερες,
αγαπούσες και τώρα αναπαύεσαι εν ειρήνη.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητή μας κυρά Σοφία.
Οι χωριανοί σου

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο η μητέρα του πέθανε
δυστυχώς νέα από αρρώστια και
ο πατέρας του δεν ξαναπαντρεύτηκε αλλά έγινε καλόγερος, πρώτα στο μοναστήρι της Τατάρνας
και μετά στο Άγιο όρος. Όταν δε
κάηκε το σπίτι του Νίκου Σπανού
στο χωριό μας (7.1.1965) είχε έρθει (ο παππούς) να βοηθήσει την
οικογένεια της θείας του, μετά
έγινε καλόγερος.
Ο Ηλίας ήταν καλός άνθρω-

πος, δραστήριος, διετέλεσε επίτροπος πολλά χρόνια την ενορία
της Κορίτσας Κλειτσού, ψάλτης,
στη διοίκηση του δασικού συνεταιρισμού αλλά και στο τοπικό
συμβούλιο της Κοινότητάς του
είχε εκλεγεί πολλές φορές. Επίσης άριστος μελισσοκόμος και
καλός τεχνίτης οικοδομών.
Αιωνία η μνήμη του
Γείτονες και συγγενείς εκ
Νεράϊδας.
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Όλγα Δ. Λιάπη
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ην 5-7-2017 έφυγε από τη
ζωή στην Αθήνα η Όλγα Δ.
Λιάπη, κόρη του αείμνηστου Νικολάου Γαλάζιου (αναμορφωτή του Μαυρόλογγου)
και σύζυγος Δημητρίου Ι. Λιάπη.
Γεννήθηκε το 1930 και μεγάλωσε στο Μαυρόλογγο Ευρυτανίας στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Το 1957 παντρεύτηκε τον
Δημήτρη Λιάπη, από το Σαραντάπορο με τον οποίο έζησαν μαζί 60
χρόνια και απέκτησαν τρία παιδιά.
Την Ελένη πτυχιούχο Παντείου,
σήμερα Διευθύντρια στο υποκατάστημα ΙΚΑ Πετρούπολης, τον
Ιωάννη καθηγητή Μαθηματικών
στην Ανατολική Αττική και την
Παρασκευή πτυχιούχο Νομικών
Επιστημών υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας. Ευτύχησε να δεί και
έξι εγγόνια.
Τη δεκαετία του 1970 η οικογένεια μετακόμισε στην Αγία Παρασκευή Λαμίας.
Άνθρωπος καλοκάγαθος, γελαστός, αγαπητός, κοινωνικός,
βαθιά θρησκευόμενος, έδωσε
αγάπη και καλή ανατροφή στα
παιδιά της.
Σε όλη τη ζωή της ήταν δραστήρια, δημιουργική, ειλικρινής,
αεικίνητη όπως ακριβώς και ο συμπαθής πατέρας της μπαρμπα-Νίκος Γαλάζιος.
Παιδί της κατοχής στερήθηκε
τη μόρφωση όπως τα περισσότερα παιδιά εκείνης της εποχής,
πήγε σχολείο μόνο μέχρι την Δ΄
Δημοτικού στο αυστηρό σχολείο
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του ιεροδιδάσκαλου
παπα-Νίκου Κατσιμήτρου.
Παροιμιώδης
ήταν η φιλομάθειά
της και η θετική
στάση της για τα
«γράμματα»
όπως
συνήθιζαν να λένε
οι άνθρωποι εκείνης
της εποχής. Είχε διορατικότητα και στα
παιδιά της είχε περάσει το μήνυμα
ότι η μόρφωση είναι από τα σπουδαιότερα πράγματα που πρέπει
να έχει ο άνθρωπος, άσχετα από
το επάγγελμα που θα κάνει στη
ζωή του
Αγωνίστηκε μαζί με το σύζυγό
της Δημήτρη σε δύσκολες εποχές
για την επιβίωση της οικογένειάς
τους και τη μόρφωση των παιδιών
τους κάνοντας πολλές δουλειές.
Ήταν η μάνα σύμβολο αγάπης, εργατικότητας, ανιδιοτέλειας,
αφοσίωσης στήριξης και ελπίδας.
Πάντα με το χαμόγελο, την ευγένεια και την υπομονή αντιμετώπιζε όλες τις δυσκολίες της ζωής.
Με όλες αυτές τις αρετές γαλούχησε και ανέθρεψε τα παιδιά της
Μάνα έσβησες και ταξίδεψες
στην αιωνιότητα της ΑΓΑΠΗΣ από
την οποία προήλθες και με τη στάση σου και τη συμπεριφορά σου
έμαθες στα παιδιά σου τι σημαίνει
ο καλός ΑΓΩΝΑΣ και το ΧΡΕΟΣ της
ζωής.
Μανούλα μας γλυκιά ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ από τα βάθη της

ψυχής μας που είχαμε
την τύχη να σε έχουμε
ΜΑΝΑ μας
Το κενό που άφησες στον επί 60 χρόνια
σύντροφό σου Δημήτρη, στα παιδιά σου και
στα εγγόνια σου είναι
μεγάλο και ο πόνος
πολύ βαρύς.
Και τώρα που δεν
είσαι παρούσα θέλουμε
να σε αγκαλιάσουμε και να σου
πούμε πόσο πολύ μας λείπεις και
πόσο πολύ σε αγαπάμε.
Σου αφιερώνουμε το παρακάτω τραγούδι:
Μητέρα λέξη μαγική
πολύτιμο πετράδι
ένα στολίδι της ψυχής
και της ζωής το χάδι.
Του κόσμου ο ήλιος και το φως
που τις καρδιές φωτίζει
κι’ ένα φιλί της η ψυχή
μ’ αγάπη πλημμυρίζει.
Μητέρα λέξη όμορφη
γλυκιά ονειρεμένη
στις δυσκολίες της ζωής
μεγάλη αγαπημένη.
Τι πιο γλυκό και όμορφο
όταν φιλί σου δίνει
και δυνατό παυσίπονο
η ευχή της που σ’ αφήνει.
Τα παιδιά σου.

Απόστολος Μαργαρίτης

φυγε από κοντά μας,
στα μέσα Απριλίου, ο εκ
Μεγαλάκκου αγαπητός
χωριανός μας Αποστόλης Μαργαρίτης, πλήρης ημερών, σε
ηλικία 97 ετών, και κηδεύτηκε
στη γεννέτηρά του, στους Αγίους Αποστόλους Μεγαλάκκου
Νεράϊδας.
Πατέρας του ο Γεώργιος Μαργαρίτης και μητέρα του η Κυριακούλα το γένος Αγόρη από την
Μολόχα.
Ο Γεώργιος Μαργαρίτης είχε
αδέλφια: τον Δημήτριο και τον
Κωνσταντίνο.
Αδέλφια του εκλιπόντος Αποστόλη, ήταν η Γραμμάτω (με σύζυγο από την Απιδιά), η Μαρία
(με σύζυγο από την Μολόχα), η
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Αλεξάνδρα (με σύζυγο από τη Σάϊκα), ο Νίκος (που πέθανε νέος), ο
Γιάννης, ο Τρύφωνας
και ο για πολλά χρόνια
γνωστός σε όλους μας
αγροφύλακας Κώστας
«Κωτσιάκος» Μαργαρίτης.
Με την σύζυγό του
Χρυσάνθη
Αυγέρη,
(αδελφή του Αντώνη
Αυγέρη),
απέκτησαν
δύο αγόρια, τον Χρήστο και τον Κώστα από
τα οποία ευτύχησαν να δούν πέντε εγγόνια και τρία δισέγγονα.
Από τον οικισμό Μεγαλάκκο,
της Κοινότητάς μας Νεράϊδας,
έφυγαν νωρίς από την δεκαετία
του 1960 και εγκαταστάθηκαν

μόνιμα στην Αταλάντη Φθιώτιδας,
όπου ασχολήθηκε με οικοδομικές
και ξυλουργικές εργασίες ιδίως με την
κατασκευή ξύλινων
βαρελιών - βαρέλες
και ξύλινων δοχείων
για κτηνοτρόφους.
Σύμφωνα
με
επιθυμία του ενταφιάστηκε στον αγαπημένο τόπο του
όπου γεννήθηκε και
μεγάλωσε και τώρα
αναπαύεται.
Αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ
χωριανέ μας Αποστόλη.
Οι χωριανοί σου.

Στη μνήμη του μερακλή ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

φυγε από κοντά μας αναπάντεχα ο
τελευταίος μερακλής του γλεντιού
και του κεφιού
της γενιάς του, Ιωάννης Κων. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
(ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ).
Άνθρωπος πράος, χαμηλών τόνων, με το χαμόγελο στα χείλη, ομιλητικός, χρήσιμος αφού
για πολλά χρόνια ήταν
και ψάλτης στην εκκλησία από την οποία δεν
έλειπε ποτέ. Ακόμη και
την τελευταία μέρα που
έφυγε από κοντά μας,
ήταν στον εσπερινό και
έψελνε.
Εμείς οι νεότεροι σταθήκαμε τυχεροί γιατί μαζί
του γλεντήσαμε και τραγουδήσαμε όλα αυτά τα
τραγούδια που ο ίδιος
ήξερε να τραγουδά με το δικό του τρόπο.
Μαζί με τον μακαρίτη Κωνσταντή ΘΑΝΟ, ήταν
το αχώριστο δίδυμο σε όλα τα γλέντια, με ένα

ατέλειωτο ρεπερτόριο. Όλο το βράδυ να γλεντάγαμε, το ίδιο τραγούδι δεν επιλαμβανόταν
ποτέ.
Τα γλέντια τότε
γίνονταν τραγουδώντας τα τραγούδια
με το στόμα, μετά
ήρθαν τα πικάπ και
τα
μαγνητόφωνα.
Θυμάμαι τις ημέρες
του Πάσχα, το γλέντι
γινόταν στο προαύλιο χώρο της εκκλησίας για 3 ημέρες,
όπου άνδρες και γυναίκες μαζί τραγουδούσαν όλα αυτά τα
δημοτικά τραγούδια
με το στόμα, τοπικά
και μη. Η συνέχεια
του γλεντιού γινόταν
στα καφενεία του
χωριού. Ο ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ δεν έλειψε ποτέ από αυτά τα
γλέντια όπως και τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες και σε όλα τα πανηγύρια και γάμους.

Έ

Γιάννης Κ. Καραμέτος

φυγε από κοντά μας, ξαφνικά
και ανεπάντεχα καθώς ήταν
καλά, ένας ακόμα χωριανός
μας, μόνιμος κάτοικος, ο Γιάννης
Κ. Καραμέτος, σε ηλικία 94 ετών, το
βράδυ των Βαΐων, κάνοντας το χωριό
μας φτωχότερο, καθώς έκλεισε ακόμα ένα σπίτι.
Πατέρας του ο Κώστας Καραμέτος
του Ιωάννου και μητέρα του η Βαΐτσα
Βούλγαρη του Γεωργίου. Ο Κώστας Καραμέτος (ο θρυλικός «Κουμπροκώτσιος») με την σύζυγό του Βαΐτσα είχαν 6 παιδιά, τα οποία ήταν, η
Χρυσούλα (μητέρα Βαγγέλη Θάνου συζ. της Ανθούλας), ο Γιώργος (έφυγε για την Αθήνα το ’46), η Σοφία (σύζυγος Ηλία Κούκου
στα Κουκέϊκα), ο Χρήστος (έφυγε για την Αθήνα), η Αντωνία (στην
Αθήνα) και ο Γιάννης που έμεινε εδώ στο χωριό. Η (μητέρα του)
Βαΐτσα ήταν κόρη του Γεωργίου Βούλγαρη και αδελφή του παπα-Ηλία Βούλγαρη. Το σωζόμενο σήμερα παλιό σπίτι το έκτισε το
1923 ο «Κουμπροκώτσιος» όταν παντρεύτηκε.
Ο παππούς του (του Γιάννη) Γιάννης Καραμέτος, είχε 3 παιδιά,
την Γιούλα (παντρεύτηκε με Κόκκινο), την Ελένη (παντρεύτηκε
στη Μολόχα) και τον Κώστα, και έμενε στο παλιό «κουμπρέϊκο»
σπίτι (του προπάππου Χρήστου Καραμέτου) καθώς ήταν (ο προπάππος Χρήστος) αδελφός του Γιώργου, του Μήτρου και του
Σεραφείμ. Όπως μας έλεγε ο μπαρμπα-Γιάννης, ο πατέρας του
«Κουμπροκώτσιος» με τον «Λούμπα» και τον «Καραμτονίκο» ήταν
και οι τρείς πρώτα ξαδέλφια δηλ. οι γονείς τους ήταν αδέλφια.
(Αυτά θα γραφούν αναλυτικά όταν παρουσιάσουμε την ιστορία
του κάθε παλιού σπιτιού του χωριού μας).
Ο Γιάννης με την αείμνηστη σύζυγό του Μαρία Σπινάσα
(αδελφή του Ηλία κ. ά.) απέκτησαν 3 παιδιά, την Γλυκερία, την
Βάϊα και τον Λευτέρη, από τα οποία ευτύχησαν να δούν πολλά και
καλά εγγόνια και δισέγγονα.
Λυπηθήκαμε όλοι πολύ, που έφυγε ο αγαπητός μας μπαρμπαΓιάννης, γιατί αν και ήταν σχεδόν πλήρης ημερών, ήταν όμως
κάθε μέρα πανταχού παρόν, και τον συναντούσαμε όλοι συνέχεια.
Στο μαγαζί, στη βόλτα για το «Σταυρό» αλλά ιδίως στην εκκλησία
μας όπου ήταν ψάλτης και πήγαινε πάντα, όπως και την ημέρα
που έφυγε. Έψαλλε το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων στην ακολουθία του Νυμφίου, χαιρετηθήκαμε απολώντας η εκκλησία μας
και μετά από λίγο είδαμε το ασθενοφόρο να τον παίρνει για Καρδίτσα καθώς έπεσε στα σκαλιά του σπιτιού του.
Ο μπαρμπα-Γιάννης (όπως και ο πατέρας του) ήταν άνθρωπος
«απ’ τον παλιό κόσμο», του γλεντιού, καθώς τραγούδαγε και χόρευε με κάθε ευκαιρία. Ήξερε όλα τα παλιά παραδοσιακά μας δημοτικά τραγούδια. Αξέχαστα θα μείνουν σε όλους μας τα γλέντα
που κάναμε στα μαγαζιά, όταν ξεκίναγε μαζί με τον «Κωσταντή»
να τραγουδάει «με το στόμα» τον «Αριστείδη»… την «Αγλαΐα»…
κι αμέτρητα άλλα τραγούδια και να συνεχίζουμε όλοι εμείς το
τραγούδι συμμετέχοντας… και γλεντώντας με την ψυχή μας, μερόνυχτα ολόκληρα με κοψίδια και κρασί, τις χρονιάρες μέρες των
περασμένων δεκαετιών.
Καλός άνθρωπος, εργατικός, δραστήριος, κοινωνικός, φιλότιμος, πάντα με το χαμόγελο και τον καλό λόγο για όλους μας, θα
μείνει αξέχαστος.
Αγαπητέ μας μπαρμπα-Γιάννη η απουσία σου θα είναι πάντα
αισθητή στο χωριό μας και γι’ αυτό θα σε θυμόμαστε πάντα.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα του αγαπημένου μας χωριού, της
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, εργάστηκες, έζησες
όλη τη ζωή σου και τώρα αναπαύεσαι.
Αιωνία η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου

Εμείς,
σε ευχαριστούμε από καρδιάς αγαπημένε μας ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ, που μας έμαθες να λέμε όλα
αυτά τα τραγούδια και να γλεντάμε μαζί σου
ώρες ατελείωτες. Τα αγαπημένα σου τραγούδια ήταν, «Γλεντάτε νέοι του ντουνιά, τα νάτια δεν γυρίζουν πια», «Γιάννενα Γιαννάκενα»,
«Στρουμπούλο μου στα αλώνια σου», «Απάνω
στα ψηλά βουνά», «Θερίζει ο Γιάννος μοναχός»,
«Λαγκάδι ξερολάγκαδο», «Μπάτε κορίτσια στο
χορό», «Όσα βουνά κι’ αν πέρασα», «Να τες, να
τες που ‘ρχονται τρεις μαυρομάτες», «Κίνησα να
πάω στο μύλο», «Στάζουν τα κεραμίδια σου»,
«Είδα απόψε στο όνειρο μου», «Κρίμα ήταν που
γέρασα» και τόσα άλλα που αν τα αναφέρουμε
δεν θα μας φτάσει ολόκληρη εφημερίδα.
Εκεί που θα πας θα βρεις τον αείμνηστο
ΜΠΑΡΜΠΑΚΩΣΤΑ ΘΑΝΟ και τους άλλους και
θα κάνετε τη δική σας παρέα να λέτε αυτά τα
ωραία τραγούδια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκέπασε και εμείς θα σε θυμούμαστε
για πάντα.
Καλό σου ταξίδι.
Αιωνία σου η μνήμη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

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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Υπενθυμίζουμε
για το καλοκαίρι
● Το ποτάμι μας, ο Μέγδοβας: πρέπει όλοι μας να το
προστατέψουμε από το παράνομο και καταστροφικό
ψάρεμα και από τη ρύπανση. Άν δούμε λαθραλιείς τηλεφωνούμε αμέσως στο 100
(αστυνομία).
● Πνευματικό Κέντρο: πρέπει να το προσέχουμε και να
φροντίζουμε το χώρο τόσο
εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
● Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας: πρέπει να το προσέχουμε και να φροντίζουμε το
κτήριο τόσο εξωτερικά όσο
και εσωτερικά.
● Καθαριότητα: να μην πετάμε σκουπίδια στα ρέματα
και τους δρόμους, να διατηρούμε καθαρές τις παραδοσιακές βρύσες του χωριού μας
και τους δημόσιους χώρους.
● Απορριμματοφόρο Δήμου: αίτημα όλων μας είναι,
από 1 μέχρι 20 Αυγούστου
που είναι όλος ο κόσμος στο
χωριό, να έρχεται πιο συχνά,
3 φορές την εβδομάδα.
● Δρόμοι: να ενδιαφερθούμε ώστε να καθαριστούν όλοι
καλά με γκρέϊντερ και να
στρωθούν με ψιλό χαλίκι –
σάρα.
● Συμμετοχή απ’ όλους μας
στη Γενική Συνέλευση και
στις άλλες εκδηλώσεις του
Συλλόγου μας.
● Του Σωτήρως: να πάμε
όλοι απέναντι, ώστε να μείνει
ζωντανό αυτό το πανηγύρι
εκεί στην ωραία τοποθεσία
του. Ο Σύλλογος (σε συνεργασία με την Εκκλησία), θα
προσφέρουν και φέτος φαγητό στους προσκυνητές, καταβάλλει δε προσπάθειες να
πάνε εκεί και όργανα.
● Πυρασφάλεια Δασών: να
προσέχουμε πολύ όλοι μας
στις καθημερινές μας δραστηριότητας και εργασίες στα
χωράφια, να μην ανάβουμε
ποτέ φωτιά εκτός χωριού και
αν δούμε κάπου φωτιά, αμέσως τηλεφωνούμε στο 199
(Πυροσβεστική).
● Εκκλησίες και άλλα δημόσια κτήρια: προσέχουμε
πάντα να μην υποστούν διάρρηξη από διάφορα κακοποιά
στοιχεία.
Φροντίζοντας για όλα αυτά
θα περάσουμε πιο όμορφα το
καλοκαίρι στο ωραίο χωριό
μας.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

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

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Καλοκαίρι 2018 στη Νεράϊδα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

IΟΥΛΙΟΣ
● Παρασκευή 20/7: Πανηγύρι στον ΑηΛιά.
● Τετάρτη 25/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης στην Τριφύλλα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
● Σάββατο 4/8: 2ος Ορεινός αγώνας δρόμου στη Νεράϊδα.
● Δευτέρα 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο βράδια).
● Αύγουστος: Παραδοσιακής μουσικής βραδιά στην πλατεία
Νεράϊδας με χωριανούς μας οργανοπαίχτες (*).
● Αύγουστος: Θεατρική παράσταση στην πλατεία από Νομαρχία ή Δήμο (*).
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας στη
Νεράϊδα (*).
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας στα
Σαραντάπορα (*).
● Αύγουστος: Εκδρομή του Συλλόγου μας Νεράϊδας (*).
● Σάββατο 11/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου το βράδυ
στην πλατεία Σαρανταπόρου.
● Κυριακή 12/8: Αγώνες δρόμου παιδιών στη Νεράϊδα (8
μ.μ.).
● Δευτέρα 13/8: Χορός του Συλλόγου το βράδυ στην πλατεία
Νεράϊδας.
● Τρίτη 14/8: Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας το απόγευμα στην πλατεία Νεράϊδας.
● Σάββατο 18/8: Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο.
● Κυριακή 19/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου το μεσημέρι στους Αγ. Αποστόλους.
● Παρασκευή 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην
Κρανιά.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
● Σάββατο 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι Νεράϊδας.
Ακόμα:
● Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ.
● Πεζοπορίες – σήμανση – καθαρισμός μονοπατιών, επισκευή γεφυριών κ.λ.π.
(*) Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί απ’ το μεγάφωνο.

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

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 όπως πρόσφατα έγινε σε 2 χωριά της Αργιθέας και σε 4 της Ευρυτανίας. Όλοι
θέλουν να δούν το έγγραφο αίτημα του προέδρου γι’ αυτό.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:
Τ ΡΆ Π Ε Ζ Α Π Ε Ι ΡΑ Ι Ώ Σ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας.
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει
στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων
Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας.
Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε
χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογαριασμό,
γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και διεύθυνση αν μπορείτε
για να αποφεύγονται συνωνυμίες.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε
και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως
απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας:
Θάνος Βασίλειος (Αθήνα).............................. τηλ.(697 3015409)
Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα)............. (697 3306500)
Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα).................................... (697 6539774)
Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)............................ (697 4085254)
Κουσάνας Γιώργος (Αθήνα)................................. (697 2287726)
Μπαλτής Γιάννης (Αθήνα).................................... (697 7033547)
Σπανού - Ανδρέου Μαρία (Αθήνα)........................ (697 9305471)
Κουσάνας Κώστας (Λαμία)................................... (697 2594310)
Σπανός Γιάννης (Αθήνα)........................................(697 3039002)
Θάνος Ι. Βαγγέλης (Νεράϊδα).................................(697 3620223)

Προσπάθεια για να έχουμε καλό
σήμα στην τηλεόραση των χωριών μας

O

πως δημοσιεύτηκε πρόσφατα (αρχές Ιουνίου 2018) το
αρμόδιο υπουργείο στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία ώστε
να υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη σε όλες τις «λευκές περιοχές»
όλης της χώρας, μεταξύ αυτών και της Καρδίτσας (138 ορεινοί
οικισμοί) και της περιοχής μας φυσικά. Στον κατάλογο των οικισμών που δεν καλύπτονται από το σήμα της DIGEA και θα
επιδοτηθούν είναι όλοι οι οικισμοί της περιοχής μας δηλαδή…
Νεράϊδα, Σαραντάπορα, Μεγαλάκκος, Μολόχα, Κουκέϊκα, Καροπλέσι, Γιαννουσέϊκα, Αγ. Αγάθη, Ανθηρό, Κουτσοπάπουλος
και Μούχα.
Για να δούμε τι θα δούμε…

Πρόγραμμα εκδηλώσεων συλλόγου Αποδήμων
Σαρανταπόρου το καλοκαίρι στο χωριό
1) ΤΕΤΑΡΤΗ 8 Αυγούστου 2018 ώρα 18.00 αθλητικές εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές στο γήπεδο μπάσκετ.
2) ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Αυγούστου 2018 ώρα 21.00 ετήσιος χορός στη
πλατεία του χωριού (το μουσικό σχήμα θα αποτελούν το πολυβόλο
κλαρίνο με τον Γιάννη ΓΚΟΡΙΤΣΑ με δικά του ηχοσυστήματα και
τραγούδι την ανεπανάληπτη ΠΑΝΤΑΖΗ και τον Νικο ΓΚΟΡΙΛΑ).
3) ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Αυγούστου 2018 ώρα 19.00 River Party στο
Amblas Beach
4) ΠΕΜΠΤΗ 16 Αυγούστου 2018 ώρα 18.00 Ετήσια γενική συνέλευση στο πνευματικό κέντρο του χωριού μας.
5) Διάνοιξη μονοπατιού Σαραντάπορο - Προφ. Ηλίας – Κούτσουρο – Χωχλαστή – Σαραντάπορο (ημερομηνία θα καθοριστεί προσεχώς).

Έκκληση προς χωριανούς μας μουσικούς

Κάποιο βράδυ του Αυγούστου, που η ημερομηνία θα ανακοινωθεί από το μεγάφωνο, στην πλατεία Νεράϊδας, διοργανώνουμε και φέτος βραδιά παραδοσιακής μουσικής. Θα
πούμε τραγούδια παραδοσιακά, που ακούγαμε από μικρά
παιδιά, με τα οποία γλένταγαν οι πρόγονοί μας στις διάφορες
εκδηλώσεις, πανηγύρια, γάμους, γιορτές κ.λ.π. Δεν πρέπει να
ξεχαστούν αυτά. Καλούμε όλους τους ερασιτέχνες αλλά και
επαγγελματίες χωριανούς μας μουσικούς να πάρουν αφιλοκερδώς μέρος στην ωραία αυτή εκδήλωση.

ΜΌΝΟΝ ΜΕ ΑΓΚΊΣΤΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΆΜΙ ΤΟ ΨΆΡΕΜΑ
ΣΤΟ ΜΈΓΔΟΒΑ!

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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Συνεχίζουμε την έκκληση για αίμα. Οι ανάγκες μιας τράπεζας αίματος
είναι συνεχείς πόσο μάλλον της δικιάς μας όπου η προσέλευση είναι
πολύ μικρή. Παρ’ όλα αυτά ευχαριστούμε όλους τους αιμοδότες και
ειδικότερα τον Αλέξανδρο Σπανό, ο οποίος είναι τακτικός αιμοδότης
της τράπεζάς μας, και ελπίζουμε να τον μιμηθούν και άλλοι χωριανοί
μας.
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΎΛΗ ΜΈΧΡΙ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση, παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 8 Σεπτεμβρίου.
Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο, ας μας το δίνετε και
νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε, τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η
Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει
αρχές φθινοπώρου. Ευχαριστούμε πολύ. 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ

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.

