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Αντικατάσταση αναδόχου έχουμε 
επιτέλους στον πολύπαθο δρόμο 
Νεράϊδα – Τριφύλλα. Στη δημο-

πρασία που έγινε την Τρίτη 10.2.2015 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας, για το έργο 
«Κατασκευή Οδού Νεράϊδα-Τριφύλλα» 
ανάδοχος αναδείχτηκε η Τεχνική Εταιρεία 
ΤΕΚ Α.Ε., που έχει έδρα την Καρδίτσα, με 
έκπτωση 39%. Η δημοπρασία που (όπως 
γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο) είχε 
οριστεί για τις 16.12.14 τελικά αναβλήθη-
κε για διάφορους τυπικούς λό-
γους. Η δεύτερη λοιπόν ήταν 
γόνιμη, το έργο ανέλαβε νέος 
εργολάβος, τα χρήματα υπάρ-
χουν και σύντομα αρχίζουν 
τα έργα ασφαλτόστρωσης 
του τμήματος. Ευχαριστούμε 
θερμά τους αρμοδίους. 

Περισσότερα στη σελίδα 9

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Καταστροφική θεομηνία έπληξε και τον τόπο μας στις αρχές 
Φεβρουαρίου με βροχές πρωτοφανούς έντασης και διάρ-
κειας. Ο «σαν ταύρος» κατεβασμένος Μέγδοβας «Ταυρω-
πός» πήρε το γεφύρι Σωτήρος, δρόμοι καταστράφηκαν 

από τα νερά που έτρεχαν μέσα γιατί βούλωσαν τα τεχνικά, κατολι-
σθήσεις είχαμε ευτυχώς όχι μέσα στο χωριό και οι κάτοικοι ένοιω-
σαν στιγμές συντέλειας του αιώνα. Καθολικό και επιτακτικό αίτημα 
των τοπικών κοινωνιών μας είναι το Γεφύρι Σωτήρος να ξαναγίνει 
πάση θυσία! 

Περισσότερα στη σελ. 6

Καταστροφική θεομηνία 
έπληξε τον τόπο μας 

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα 
Δημοπρατήθηκε 10.2.15 
το Νεράϊδα – Τριφύλλα

Κοπή πίτας των Συλλόγων μας
Για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των Συλλόγων των 

χωριών μας που έγιναν το χειμώνα θα διαβάσετε στη 
σελίδα 8.

«Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων»
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ηλία Προβόπουλου για το χωριό μας 

Κυκλοφόρησε το χειμώνα το βιβλίο με τίτλο «Ελεύθεροι στα δεσμά 
των Αγράφων» που χρόνια τώρα ετοίμαζε ο αγαπητός μας δημοσιο-
γράφος Ηλίας Προβόπουλος. Είναι μια καλή έκδοση 510 σελίδων όπου 
καταγράφονται οι διηγήσεις περίπου 40 ηλικιωμένων χωριανών μας 
για την φρικτή περίοδο του εμφυλίου στο χωριό μας. 

Περισσότερα στη σελ. 9.

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα 
μας εύχονται στους απαντα-

χού Νεραϊδιώτες και  
φίλους του χωριού και του 

Συλλόγου μας 

Καλή  
Ανάσταση

Ο χορός του  
Σαρανταπόρου 

το καλοκαίρι 
Ο  ετήσιος καλοκαιρι-

νός χορός του Συλλόγου 
Σαρανταπόρου και Μεγα-
λάκκου φέτος θα γίνει την  
Κυριακή 16 Αυγούστου 
2015 το βράδυ, στην 
πλατεία του χωριού. Θα 
υπάρχει η ορχήστρα του 
συγκροτήματος του Γιάν-
νη Γκόβαρη, για χορό και 
διασκέδαση. 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

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

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες

Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες απαιτεί 
όλος ο παραμεγδόβιος κόσμος μετά την απά-
ντηση της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας πως εκ-

κρεμούν ακόμα πολλές μελέτες προς έγκριση. Πότε 
επιτέλους θα τελειώσουν αυτές οι μελέτες ώστε να προ-
ταθεί το έργο για ένταξη στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Τομεακό 
Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; ή μήπως θα 
ήταν προτιμότερο να δώσετε σύντομα βατότητα στο 
τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα στήνοντας μια μικρή γέ-
φυρα, φτιάχνοντας τεχνικά στα ρέματα και χαλικοστρώ-
νοντας το τμήμα; Η υπομονή του κόσμου έχει εξαντλη-
θεί! Απαιτούμε πρόσβαση, επικοινωνία!

Για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα υπάρχουν κά-
ποιες εξελίξεις που αναφέραμε στο προηγούμενο (υπό 
έκδοση) φύλλο μας και θα παρουσιάσουμε εδώ αναλυ-
τικά. 

Περισσότερα στη σελ. 5

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο 
πρόβλημα με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της 
μεταλλικής γέφυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δί-
πλα 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. 

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου 
πότε θα ξαναλειτουργήσει; 

 Η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας 
(30.10.13) ήταν πως για το επόμενο εξάμηνο να μην προχωρήσει κα-
μία παρέμβαση στο έργο και αυτό να λειτουργεί απλώς ως αποδέκτης 
λυμάτων. Συνεχίζει να είναι έτσι? Πρόσφατα ο Πρόεδρος (8.2.15) είπε 
πως γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ώστε να γίνει και-
νούργιος εξ’ αρχής. Ως πότε θα το περιμένουμε αυτό? Κανείς δεν θα 
ρώταγε αν οι εγκαταστάσεις του ήταν μακριά από ρέματα στη μέση 
της πλαγιάς ενός βουνού αλλά τώρα που είναι δίπλα στο ποτάμι όλος ο 
κόσμος αγωνιά και ρωτάει!  Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 
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Ο χορός της Νεράϊδας το καλοκαίρι 
Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφω-

τικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το καλοκαίρι, το 
Σάββατο 15 Αυγούστου 2015, το βράδυ, στην 

κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Οι απανταχού της γης 
Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες για να γλε-

ντήσουμε ως το πρωί.

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας
ΘΕρΜΗ ΠΑρΑΚ ΛΗΣΗ ΤωΝ Κ ΑΤΟίΚωΝ 

ΝΑ Δ ωΣΕί ΛύΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ 

Πληγή μεγάλη, πρόβλημα, μαρτύριο για τους ηλικιωμένους μόνι-
μους κατοίκους του χωριού μας, της Νεράϊδας ήταν και το φετινό 
χειμώνα, τα παρατημένα γελάδια διαφόρων ασυνείδητων. Θερ-

μή παράκληση των κατοίκων να δώσει λύση ο δήμος μας στην μάστιγα 
αυτή του τόπου μας, με τη συγκρότηση επιτροπής για σύλληψη αυτών 
και επιβολή προστίμων. Με μεθόδους που ήδη εφάρμοσαν άλλοι Δήμοι, 
σύμφωνα με το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17. 

Περισσότερα στη σελίδα 7

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

Άρχισε αλλά δυστυ-
χώς δεν τελείωσε ακόμα 

η αποκατάσταση των 
ζημιών  μεταξύ Σαρα-
νταπόρου & Νεράϊδας 

Aρχισε αλλά δυστυχώς 
δεν τελείωσε ακόμα η 
αποκατάσταση των προ-

βληματικών σημείων μεταξύ 
Σαρανταπόρου και Νεράϊδας. 
Τα έργα αυτά είναι αρμοδιό-
τητας της Νομαρχίας (Αντιπε-
ριφέρειας) Καρδίτσας και ενώ 
άρχισαν από τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου μέχρι και το τέλος του 
Νοεμβρίου δεν μπόρεσαν να 
ολοκληρωθούν. Ούτε άσφαλ-
τος έπεσε στα επισκευασμένα 
αλλά ούτε και αποκαταστάθη-
καν όλα. Όλοι περιμένουμε την 
ολοκλήρωσή τους.

Περισσότερα στη σελίδα 4

   Η άνοιξη σε μια εικόνα… στο  γενέθλιο τόπο μας… ανθισμένη κερασιά 
με φόντο την χιονισμένη «Κόψη»… (Φωτ. Αρχ. Δημήτρη Κ. Γάκη) 

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού  
ί. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Ξεκίνησε μια προσπάθεια στο χωριό μας για την ανα-
καίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊ-
δας. Όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει την οικο-
νομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι 
μπορεί για να τον φτιάξουμε κι αυτόν όπως στου Σωτήρος. 
Όποιος επίσης θέλει να μάθει οτιδήποτε γι’ αυτό ας μιλήσει 
με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.

Περισσότερα στη σελίδα 7.
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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

Κάλαντα Μεγάλης Παρασκευής
Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα όλοι χλίβονται και τα βουνά λυπούνται,
σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι,
για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον πάντων βασιλέα.
Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι
να λάβει δείπνο μυστικό, να μην το λάβουν όλοι.
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της,
τας προσευχάς της έκανε για το Μονογενή της.
Φωνή εξήλθ’ εξ ουρανού υπ’ αρχαγγέλου στόμα
σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες
και τον Υιό Σου πιάσανε και στον χαλκιά τον πάνε.
Σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν φονιά τον πάνε
και στου Πιλάτου τις αυλές εκεί τον τυραννάνε.

-Χαλκιά, χαλκιά, φτιάσε καρφιά, φτιάσε τρία περόνια.
Και κείνος ο παράνομος βαρεί και φτιάνει πέντε.
Συ, φαραέ, που τα ’φτιασες, πρέπει να μας διδάξεις.

-Βάλτε τα δυό στα πόδια του, τ’ άλλα τα δυό στα χέρια,
το πέμπτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά Του
να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του.
Η Παναγιά πλησίασε και τα δεξιά κοιτάζει, 
Κοιτά δεξιά κοιτά ζερβά κανένα δε γνωρίζει.
Κοιτά και δεξιότερα, και βλέπει τον Αη Γιάννη:

-Αη Γιάννη, Αη Γιάννη Πρόδρομε και Βαπτιστά του Γιού μου,
μην είδες τον Υιόκα μου και τον διδάσκαλό σου;

-Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω
Δεν έχω χέρι, πάλαμο για να σου Τον εδείξω.
Βλέπεις εκείνον τον γυμνό τον παραπονεμένο
όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο;
Εκείνος είναι ο Γιόκα Σου και ο Διδάσκαλός μου.
Η Παναγιά του μίλησε, η Παναγιά του λέει:

-Δε μου μιλείς παιδάκι μου, δε μου μιλείς παιδί μου;
-Τι να σου πω Μανούλα μου που διαφορά δεν έχεις;
Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά το μεσημέρι
που θα λαλήσει ο πετεινός, σημαίνουν οι καμπάνες…

Κάλαντα Σαββάτου του Λαζάρου
Σήμερον έρχεται ο Χριστός ο επουράνιος Θεός, 
Εν τη πόλει Βηθανία Μάρθα κλαίει και Μαρία, 
Λάζαρον τον αδερφό της τον γλυκύ καρδιακό της, 
Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον εμοιρολογούσαν, 
Την ημέρα την τετάρτην κίνησε ο Χριστός για να ’ρθει.  
Και βγήκε κι η Μαρία έξω από τη Βηθανία. 
Σκύβει εμπρός γονατιστή και τους πόδες του φιλεί. 

-Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. 
Μα κι εγώ τώρα πιστεύω και καλότατα εξεύρω. 
Ότι δύνασαι αν θέλεις και νεκρούς να ανασταίνεις. 

-Λέγε, πίστευε, Μαρία άγωμεν εις τα μνημεία. 
Τότε κι ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει: 
-Άδη, Τάρταρε και Χάρε Λάζαρε να μη σε πάρει: 
Δεύρο έξω Λάζαρε μου, φίλε και αγαπητέ μου 
Παρευθύς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι. 
Λάζαρος απενεκρώθη, ανεστήθη και σηκώθη. 
ζωντανός σαβανωμένος και με το κηρί ζωσμένος.
Τότε η Μάρθα κι η Μαρία τότε όλη η Βηθανία
Δόξα το θεό φωνάζουν και το Λάζαρο εξετάζουν: 
-Λάζαρε πες μας τι είδες εις τον Άδη που επήγες; 
-Είδα φόβους, είδα τρόμους είδα βάσανα και πόνους. 
Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι 
Της καρδίας, των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον…

Το θρυλικό  
Μέγα Γεφύρι
Μέγα - Γεφύρι ξακουστό
γεφύρι αντρειωμένο
δεν σκιάζεσαι τον ποταμό
κι’ ας είσαι λαβωμένο

Ήρθαν μαστόροι διαλεχτοί 
μακριά απ’ το Μπιζάνι* 
και πρωτομάστορας μαζί 
γεφύρι για να κάνει 

Κάθε τεχνίτης προσπαθεί 
την πέτρα να σμιλεύση
κι’ από κοντά οι παραγιοί
να φτιάξουν το κιρέτσι*

Στην μία βάλαν τη Μαριώ
Κι’ αντίκρυ τον αράπη
να πιάσει θέμελο γερό
κατεβασιά σαν θα ‘ρθει

Κι’ όταν βουίζει το νερό 
και χάνεται η πλάση 
κραυγάζει τότε η Μαριώ 
και λέει στον αράπη...

’κράτα γερά τα θέμελα 
βάστα τα κορακλίκια* 
να μην ξεσύρουν τα κλειδιά*
και σπάσει η καμάρα

γιατί έχει κόσμος να διαβεί
νυφούλες να περάσουν
να ’ρθούν από την ξενιτιά 
λεβέντες παλικάρια.’ 

παρατηρήσεις…
Μπιζάνι = Γιάννενα
Κιρέτσι = είδος κονιάματος
Κορακλίκια = οι πέτρινες 
παραπέτες του γεφυριού
Κλειδιά = σφηνωτές πέτρες 
που «κλειδώνανε» την καμάρα 
του γεφυριού.

ΓεώρΓιοΣ Η. ΚουΣάνάΣ

Έτος 1968... 25 Μαρτίου... μετά τη λήξη της σχολικής γιορτής στα σκαλιά 
της εισόδου του Δημοτικού μας Σχολείου Νεράϊδας... βγάζουν αναμνηστική 

φωτογραφία... ο ιερέας... ο πρόεδρος... οι δάσκαλοι... οι γονείς... και οι 
μαθητές με φουστανέλες... (μας την έστειλε με e-mail η Άντα Λυρίτση)… 
όποιος γνωρίζει άλλα πρόσωπα ας μας τα πεί… είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές φωτό 
201-300 / με α.α. 201.

Ηλικιωμένοι χωριανοί μας είπαν γι’ αυτή τη φωτογραφία: ο Γιώργος Μακρής μας είπε πως ο πρώτος από αριστερά 
μας πρέπει να είναι ο Περικλής Χαλάτσης… δεύτερος ο Γεώργιος Μονάντερος… δίπλα ο αδελφός του Κώστας 
Μονάντερος… δίπλα ο Αντώνης Μπέλλος… δίπλα ο Ηλίας Κατσούλης … και πρώτος από δεξιά μας όρθιος είναι ο 
Γιάννης Σπινάσας (σκοτώθηκε το 1947 σε ηλικία 60 ετών)… Ο Λουκάς Σπινάσας επιβεβαίωσε πως ο πρώτος από 
δεξιά μας είναι πράγματι ο πατέρας του Γιάννης Σπινάσας… που ήταν τότε Αντιπρόεδρος της Κοινότητάς μας… 
λέγοντάς μας επίσης πως η φωτό αυτή έχει βγεί την ημέρα των εγκαινίων του «νέου» Σχολείου δίπλα στον Αη-
Δημήτρη… περίπου το 1935… και οι μπροστά καλοντυμένοι καθιστοί είναι δάσκαλος… επιθεωρητής… και ίσως 
πολιτικός της τότε Ευρυτανίας που ήρθαν για τα εγκαίνια… μεταξύ των δασκάλων είναι ή ο Κώστας Μπακόλας 
ή ο Γεώργιος Ν. Ζήσης… η αναζήτηση συνεχίζεται για τα υπόλοιπα πρόσωπα… όποιος ξέρει κάτι άλλο ας μας το 
πεί… όποιος την έχει καθαρότερη ας μας τη στείλει… Η φωτογραφία είναι από το βιβλίο «Η Ρίζα μας»… και είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές φωτό 001-100 / με α.α. 002.

Έτος δεκαετίας του 1950… Αυτό το σπίτι είναι του Κατσουλονίκου… 
(του 6ου και μικρότερου γιού του θρυλικού «Γιωργάκη» που ήταν με τον 

Καραϊσκάκη)… Σε αυτό το «Κατσλουνικαίϊκο» τριώροφο παλιό σπίτι έζησαν 
δύο οικογένειες… του Ηλία Ν. Κατσούλη… και του Κων/νου Ν. Κατσούλη… 

εδώ γεννήθηκαν τα εξής παιδιά του Ηλία… Βιργινία Κατσούλη… Πέτρος 
Κατσούλης… Ελένη Κατσούλη… Σαββούλα Κατσούλη… Λευτέρης 

Κατσούλης… και τα εξής του Κώστα… Αποστολία Κατσούλη… Γεωργία 
Κατσούλη… Νίκος Κατσούλης… Στη φωτογραφία φαίνονται… Νίκος 

Κατσούλης… Λευτέρης Κατσούλης… Αποστολία Κατσούλη… Νεράϊδα… 
μέσα δεκαετίας του ’50… (Φωτ. Αρχ. Αποστολίας & Βάϊου Κουτή) 

Από το πανηγύρι της Παναγίας… 8 Σεπτεμβρίου 1953… Σαββούλα Κατσούλη 
– Κουσάνα… Ελένη Θάνου… Μαριγούλα Σπανού – Ρούτση… Νίκος Δ. 

Κατσούλης… Αποστολία Κατσούλη – Κουτή… (Φωτ. Αρχ. Αποστολίας & 
Βάϊου Κουτή & σύντομα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας «www.

neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες) 

Έτος 1934... οικογένεια Γάκη... ο Δημήτρης Γάκης... η σύζυγός Μαρία... 
και στην αγκαλιά της ο υιός τους Ηλίας Γάκης... ο Αντρέας Γάκης... και η 

σύζυγός του Δέσπω... (Φωτ. Αρχ. Δημήτρη Κ. Γάκη)… είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές φωτό 

201-300 / με α.α. 205.



 ΓεννΗΣειΣ
● Η Βιργινία Γεροκώστα κόρη του 
Δημήτριου Γεροκώστα και της Βασιλι-
κής Λάμπρου από το Σαραντάπορο και 
ο Γεώργιος Καραμέτος, γιός του Ηλία 
Καραμέτου από τη Νεράϊδα και της Ελι-
σάβετ Παπαδάκη από το Σαραντάπορο 
απέκτησαν αγοράκι στις 13 Οκτώβρη 
2014 στην Αθήνα.
● Ο Χρήστος και η ράνια (ουρανία) 
Καραμέτου – Κοτζαφίλιου, κόρη της 
Νίκης και του Βασίλη Καραμέτου, (εγ-
γονή των αείμνηστων Ταξιαρχίας και 
Νικολάου Καραμέτου), απέκτησαν κορι-
τσάκι, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, 
στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης όπου και δι-
αμένουν. 
● Ο Χρήστος Χασάπης και η Βανέσα - 
Βασιλική Σπινάσα - Χασάπη, κόρη της 
Γεωργίας (Γωγώς) και του δικηγόρου 
Ηλία Σπινάσα (εγγονή των αείμνηστων 
Ρόϊδως και Βασίλη Σπινάσα), απέκτησαν 
κοριτσάκι, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρί-
ου 2014, στην Αθήνα όπου διαμένουν.
● Η ευγενία και ο Ηλίας Μπέλλος, γιός 
της Άννας και του Χρήστου Μπέλλου 
(εγγονός των αείμνηστων Βασιλικής και 
Αντώνη Μπέλλου), απέκτησαν δίδυμα 
αγοράκια και τα δύο, την Τετάρτη 24 

Δεκεμβρίου 2014, στην Αθήνα όπου και 
διαμένουν. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒάΠΤιΣειΣ 
● Ο Γιάννης Γάκης του Θωμά και η 
Στέλλα Χαβδούλα του Ιωάννη, βάπτισαν 
το αγοράκι τους με το όνομα Θωμάς το 
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, στον Ι.Ν. 
Αγ. Παρασκευής στην Καρδίτσα.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

άρράΒώνεΣ 
● Η Χαρά Καραμέτου, κόρη της Αθη-
νάς και του αείμνηστου Ηλία Καραμέτου 
(εγγονή της Βασιλικής & του Τρύφωνα 
Κστρίτση και της Χάϊδως & του μακαρί-
τη Κώστα Καραμέτου), και ο άντώνης 
Παγουρέλιας  αρραβωνιάστηκαν το 
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, στο Βόλο.
Ευχόμαστε Καλά Στέφανα. 

ΓάΜοι 
● Ο Γιάννης Γάκης του Θωμά και η 

Στέλλα Χαβδούλα του Ιωάννη, παντρεύ-
τηκαν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, 
στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής στην Καρδί-
τσα.
 ● Η  Χαρά  Καραμέτου, κόρη της Αθη-
νάς και του αείμνηστου Ηλία Καραμέτου 
(εγγονή  της Βασιλικής & του Τρύφωνα 
Κστρίτση  και της Χάϊδως & του μακα-
ρίτη Κώστα Καραμέτου), και ο άντώνης 
Παγουρέλιας πολιτικός  μηχανικός  κά-
τοικος Βόλου, παντρεύτηκαν  το Σάβ-
βατο 28  Μαρτίου  2015, στο Δημαρχείο  
Βόλου.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘάνάΤοι
● Πέθανε ο Γεώργιος Κοντογιάννης, 
σύζυγος της Σταυρούλας (γιός του αεί-
μνηστου Κων/νου Κοντογιάννη), και 
πατέρας της Αντιγόνης και της Έλλης, σε 
ηλικία 82 ετών, την Πέμπτη 10 Φεβρου-
αρίου 2015, στα Σαραντάπορα της Τ. Κ. 
Νεράϊδας, όπου έγινε και η κηδεία την 
επομένη. 
● Πέθανε η Λευκοθέα Καραμέτου (κόρη 
των αείμνηστων Αντιγόνης και Χρήστου 

Καραμέτου), και αδελφή του Δημήτρη, 
του Κώστα και της αείμνηστης Φωτει-
νής, σε ηλικία 76 ετών, την Κυριακή 1 
Μαρτίου 2015, στην Καρδίτσα όπου διέ-
μενε και η κηδεία έγινε την επομένη στη 
Νεράϊδα. 
● Πέθανε ο Γιάννης Μακρής (από τη 
Μαυρομμάτα που λάβαινε την εφημερίδα 
μας), γιός της Βασιλικής και του αείμνη-
στου αγροφύλακα Δημητρίου Μακρή, 
αδελφός του Παναγιώτη και του Κώστα, 
σύζυγος της Ειρήνης και πατέρας της Βα-
σιλικής και της Δήμητρας, σε ηλικία 56 
ετών, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 
στην Αθήνα όπου διέμενε στην Ηλιού-
πολη και η κηδεία έγινε την επομένη στη 
Μαυρομμάτα. 
Θερμά Συλλυπητήρια.

εΠιΤυΧιεΣ 
Ο νίκος Θώμος, γιός της Ντίνας και του 
κτηνιάτρου στη Λαμία Γεωργίου Θώμου, 
(εγγονός των αείμνηστων Ευαγγελίας και 
Νικολάου Θώμου), πέρασε στην Κτηνι-
ατρική Σχολή του άριστοτέλειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσα-
λονίκη. 
Θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές 
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Τά
 “Palmie Bistro”

Γιά ΤΗν εφΗΜεριδά ΜάΣ 
Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των 
γνωστών μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, 
καταγόμενος από τη γειτονική μας Μαυρομμά-
τα (Έλσιανη), προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 944), για την Εφημερίδα μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων». 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠροΣφορά Γιά άνάΚάινιΣΗ εΚΚΛΗΣιάΣ  
άΓιών ΤάξιάρΧών

Η ελίζα Καραβάνα του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 
20 ευρώ, εις μνήμην των γονέων της Σοφία και δημητρίου 
Καραβάνα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του 
χωριού μας. Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

άνΤάΜώΜά άυΓεράιών Το ΚάΛοΚάιρι
Το καλοκαίρι οι απανταχού της γής Αυγεραίοι θα πραγματο-
ποιήσουν σύναντηση – αντάμωμα στο Μοναστήρι μας, την Ι. 
Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). Η ημερομηνία 
δεν έχει οριστεί ακόμα όμως σκέπτονται για τα τέλη Αυγούστου 
2015. Για περισσότερες πληροφορίες, συμμετοχή και ακριβή 
ημερομηνία να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα. 
άυγέρης Παύλος κιν. 697 9049954 / σταθερό: 210 7666649 
άυγέρης Λάμπρος κιν.: 697 7593696 / σταθερό: 2233 0 22916 

ΠροΣφορά 
Γιά ΤΗν εφΗΜεριδά ΜάΣ

Η Μαρία Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου χωριανού 
μας δικηγόρου Δημητρίου Παπαδόπουλου (εγγονού του 
θρυλικού Δημητρίου Παπαδόπουλου που διετέλεσε Δήμαρχος 
του τότε Δήμου μας Δολόπων τα έτη 1891 – 1895), προσέφερε 
το ποσό των 150 ευρώ (μέσω του λογαριασμού μας στην 
τράπεζα, στις 27.2.15), για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας Δολόπων».
Την ευχαριστούμε θερμά για τα μεγάλα ποσά που τακτικά 
προσφέρει για την εφημερίδα μας. Να είναι πάντα καλά.

Ευχαριστήριο 
Θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε και μέσα από την 
εφημερίδα μας έναν χω-
ριανό μας που με ευχάρι-
στη διάθεση, πάντα με το 
χαμόγελο, χρόνια τώρα 
βοηθάει αφιλοκερδώς πα-
ντού στο χωριό μας. Τον 
αγαπητό μας Βασίλη δ. 
Καραμέτο που πρέπει σ’ 
αυτά να είναι παράδειγμα 
προς μίμηση απ’ όλους 
μας. Δεκαετίες ολόκλη-
ρες επίτροπος επί όλων 
των ιερέων μας προσέ-
φερε εξυπηρετώντας τις 
εκκλησίες όπου χρειάζο-
νταν βοήθεια ιδίως στα 
πανηγύρια αλλά και κάθε 
Κυριακή. Για πολλά χρό-
νια όταν δεν είχε νερό η 
βρύση μας δεν φωνάζα-
με τον πρόεδρο αλλά τον 
Βασίλη κι αυτός αμέσως 
ασχολούνταν για τη λύση 
του προβλήματος. Χρό-
νια τώρα το χόμπυ του 
είναι να καθαρίζει και να 
καίει τα σκουπίδια που 
μαζεύονται στο Νεκρο-
ταφείο μας φροντίζοντας 
τον χώρο. Κι άλλα πολλά 
καλά κάνει που τα ξέρουν 
οι χωριανοί μας. Να είσαι 
καλά μπαρμπα-Βασίλη 
και να συνεχίσεις να προ-
σφέρεις αφιλοκερδώς.  

ΠροΣφορά 
ΣΤον ΣυΛΛοΓο άΠοδΗΜών νεράϊδάΣ 

Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνωστών 
μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος από τη 
γειτονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε το ποσό 
των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 015), στον Σύλλογο Αποδήμων 
Νεράϊδας. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ευΧάριΣΤΗριο 
Η άγγελική και ο Γεώργιος δ. 
Μακρής έκαναν Δωρεά την εικόνα του 
Παντοκράτορα που τοποθετήθηκε στο 
ταβάνι, στη θέση του τρούλου, στην 
εκκλησία του χωριού μας, στον ιερό 
ναό του άγ. Γεωργίου νεράϊδας. 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί 
θερμά για τη Δωρεά.

  Ενισχύσεις 
για την Εφημερίδα μας

Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης) ........Εύρω

1 Δήμος Ηλίας του Αναστασίου (695) .......................................30
2 Καραβάνα - Θεοδωροπούλου Αναστασία (443) ................20
3 Καραμέτου Μερόπη από Αγ. Τριάδα Λοκρίδος (1981) ....10
4 Κατσούλη - Μύταρου Βασιλική (442) .....................................20
5 Κατσούλη Κατίνα του Λάμπρου (441) ...................................20
6 Κατσούλης Κων/νος του Λάμπρου (444) ..............................20
7 Λιάπης Γεώργιος του Κων. (Λογ. Τράπ. 22.12.14) ...............25
8 Μαργαρίτη - Μπύγδου Κυριακή (446) ...................................10
9 Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Ευαγγ. (710) ...........................15
10 Μαργαρίτης Ευάγγελος του Κων. (711) .................................15
11 Μπελίτσας Αθανάσιος του Γεω. (Λογ. Τράπ. 22.12.14) .....25
12 Παπαδοπούλου Μαρία του Χαρ. (Λογ. Τράπ. 27.2.15) .. 150
13 Παπανικολάου Δημήτριος (ΚΕΠΥΟ) (693) ............................20
14 Ρέκκα - Τζανάκου Νίκη - Πρ. Συλλ. Μαυρομμάτας (694) 20
15 Σαμαρά Άννα του Ηλία εκ Κλειτσού (835) ............................20
16 Σπινάσα Μαρία (Λογ. Τράπ. 5.2.15) .........................................50
17 Σπινάσας Μίμης του Ηλία (445) ...............................................20
18 Τραχανής Ηλίας από Ανθηρό Καροπλεσίου (527) ............20
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους απανταχού της γής πατριώ-
τες μας που βοηθάνε οικονομικά.

άνΤι ΜνΗΜοΣυνου  
ειΣ ΜνΗΜΗν ΚώνΣΤάνΤΗ Γ. Θάνου 

Εις μνήμην του Κωσταντή Θάνου, αντί ετήσιου μνημοσύνου, τα 
παιδιά του, η οικογένεια Κατερίνας και  Γεωργίου  Θάνου, προσέ-
φεραν το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 696), για την εφημερίδα 
του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και αιωνία η μνή-
μη του.

ΠροΣφορά Γιά άνάΚάινιΣΗ  
εΚΚΛΗΣιάΣ άΓιών ΤάξιάρΧών

Η Τασία Καραβάνα του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ, εις μνήμην των γονέων της Σοφίας & δημητρίου 
Καραβάνα, της άναστασίας & Γεωργίου Καραβάνα, της 
ελένης Ηλ. Κατσούλη, και της φίλης της φρίντης φ. 
Τσούτσουρα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του 
χωριού μας. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ο  ΣυΛΛοΓοΣ  άΠοδΗΜών ΣάράνΤάΠορου   
Γιά  ΤΗν  εφΗΜεριδά  ΜάΣ

Ο  Σύλλογος  Αποδήμων  Σαρανταπόρου, προσέφερε  το  ποσό  
των  50  ευρώ (αριθ. απόδ. 712), για  την  Εφημερίδα  μας «Τα  
Χρονικά  της  Νεράϊδας – Δολόπων». 
Ευχαριστούμε  θερμά  για  την  προσφορά.



άντικατάσταση αναδό-
χου έχουμε επιτέλους 
στον πολύπαθο δρόμο 

νεράϊδα – Τριφύλλα. Στη δη-
μοπρασία που έγινε την Τρίτη 
10.2.2015 στη διεύθυνση Τεχνι-
κών υπηρεσιών της άντιπερι-
φέρειας Καρδίτσας, για το έργο 
«Κατασκευή οδού νεράϊδα-
Τριφύλλα» ανάδοχος αναδεί-
χτηκε η Τεχνική εταιρεία ΤεΚ 
ά.ε., που έχει έδρα την Καρδί-
τσα, με έκπτωση 39%. Η δη-
μοπρασία που (όπως γράφαμε 
στο προηγούμενο φύλλο) είχε 
οριστεί για τις 16.12.14 τελικά 
αναβλήθηκε για διάφορους τυ-
πικούς λόγους. Η δεύτερη λοι-
πόν ήταν γόνιμη, το έργο ανέλα-
βε νέος εργολάβος, τα χρήματα 
υπάρχουν και σύντομα αρχί-
ζουν τα έργα ασφαλτόστρωσης 
του τμήματος. ευχαριστούμε 
θερμά τους αρμοδίους. 

Στη δημοπρασία (10.2.15) 
κατατέθηκαν δεκαπέντε (15) 
προσφορές εργολάβων, όμως 
έγιναν δεκτές οι δεκατέσσερις 
(14) οι οποίες είχαν τα δικαιο-
λογητικά τους χωρίς ελλείψεις. 
Επίσης σύμφωνα με το Πρα-
κτικό (5/25-2-2015) της Οικο-
νομικής Επιτροπής της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας στην άγονη 
δημοπρασία της 16.12.2014 
κατατέθηκαν δεκατρείς (13) 
προσφορές εργολάβων αλλά ο 
διαγωνισμός ήταν άγονος λόγω 
σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν 
στην διακήρυξη του έργου. Στη 
δημοπρασία της 10.2.15 ήταν 
όλα εντάξει.

Ο εργολάβος λοιπόν θα 
φτιάξει το κομμάτι από τη Νε-
ράϊδα μέχρι το Πλατανόρεμα 
(μήκους 6.000 μέτρων). Από 
το Πλατανόρεμα μέχρι το Σπί-
τι του Διαβάτη (μήκους 1.500 
μέτρων) στην Τριφύλλα την 
ασφαλτόστρωση θα κάνει η Νο-
μαρχία Ευρυτανίας. Σε επικοι-
νωνία που είχαμε με τον δρα-
στήριο (και συμμαθητή μας στο 
Γυμνάσιο Φουρνάς) Δημοτικό 
Σύμβουλο του Δήμου Καρπενη-
σίου Παναγιώτη Παπαδογούλα 
μας είπε τα εξής: … «Σχετικά 
με το δρόμο «Πλατανόρεμα 
- Σπίτι Διαβάτη» ρώτησα τον 
Δήμαρχο Καρπενησίου και μου 
είπε ότι εντάχθηκε στο Τεχνικό 
πρόγραμμα της Π. Ε. Ευρυτα-
νίας. Στη συνέχεια ρώτησα τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες της Αντιπε-
ριφέρειας Ευρυτανίας και μου 
το επιβεβαιώσανε. Παρακολου-
θούμε το θέμα και ενδιαφερό-
μαστε…».

Στο εγκαταλειμμένο και πο-
λύπαθο αυτό τμήμα Νεράϊδα 
– Τριφύλλα του σημαντικότα-
του οδικού άξονα Καρπενησί-
ου – Λίμνης Πλαστήρα πολλά 
πράγματα πρέπει να γίνουν και 
ο φόβος όλων μας είναι λόγω 
της μεγάλης έκπτωσης μήπως 
δεν γίνουν…!!! 

● Κατ’ αρχήν επειγόντως 
πρέπει να βγεί στην άκρη ο 
αγωγός «σουρωτήρι» ύδρευ-
σής μας από Πλατανόρεμα 
μέχρι Νεράϊδα σε μήκος 
4.000 μέτρων. Και 
μετά να αρχίσουν τα 
έργα της ασφαλτό-
στρωσης. Περιμέ-
νουμε την άσφαλτο 
δεκαετίες και θα 

είναι έγκλημα να αρχίσουν 
σκαψίματα μόλις πέσει. Ήδη ο 
πρόεδρος έστειλε έγγραφο στην 
Περιφέρεια για να μετατοπιστεί 
ο αγωγός με νέο στην άκρη του 
δρόμου. Οι ενέργειες και η πί-
εση πρέπει να ενταθεί για το 
ζήτημα αυτό καθώς έπρεπε ήδη 
να είχε γίνει και τα χρονικά πε-
ριθώρια στενεύουν. 

● Με τη θεομηνία της 
1.2.15 το τμήμα καταστράφη-
κε ολοσχερώς σε όλο το μήκος 
του. Φωνάζαμε εμείς συνέχεια 
αλλά κανένας δεν έδινε σημα-
σία. Φωνάζαμε τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο τα μηχανήματα 
της Νομαρχίας να καθαρίζουν 
καλά όλο το οδόστρωμά του σε 
όλο το μήκος και πλάτος του. 
Έτσι θα λειτουργούσαν και τα 
αυλάκια του και τα τεχνικά του 
και οι δύο λωρίδες του. Αλλά 
δυστυχώς από το καλοκαίρι 
του 2011 που ο τότε εργολά-
βος σταμάτησε τα έργα ποτέ 
δεν καθαρίστηκε καλά αυτός ο 
δρόμος όπως προαναφέραμε. 
Έτσι λοιπόν με τη θεομηνία το 
οδόστρωμά του έγινε ένα ρέμα 
σε όλο το μήκος του… τα χαλί-
κια παρασύρθηκαν… αλλά και 
τα νερά έκαναν ζημιές σε χω-
ράφια καθώς δεν πήγαιναν στα 
ρέματα αλλά ανεξέλεγκτα στις 
πλαγιές… όπως στον ΑηΘανά-
ση όπου οι καταστροφές στα 
από κάτω χωράφια προκαλούν 
δέος…!!! Δεν έχουν κάποιοι ευ-
θύνες γι’ αυτά…???

Τα μπετά των τεχνικών και 
των ρείθρων έχουν κοπρίσει 
όλα, (σίγουρα λόγω προβλημα-
τικών υλικών) και πρέπει όλα 
να ξαναγίνουν εξ’ αρχής. Με-
τρήσαμε τις αποστάσεις για να 
ξέρετε για ποιές θέσεις μιλάμε. 
Σε παρένθεση λοιπόν βάζουμε 
το πόσα μέτρα είναι η θέση από 
την Παπαδόβρυση. 

● Αμέσως μετά την Παπα-
δόβρυση και σε μήκος περίπου 
50 μέτρων πρέπει να γίνει τοι-
χίο από πάνω ύψους τουλάχι-

στον 1 μέτρο για να 
αποκαταστα-

θούν και 

οι δύο λωρίδες. Λίγα μέτρα πιο 
πέρα συναντάμε το πρώτο τε-
χνικό (105 μ.) μόλις βγαίνουμε 
από την Νεράϊδα που έγινε σε 
λάθος θέση και απόδειξη αυτού 
είναι το ότι τα νερά σχηματίζουν 
εκεί μια λίμνη αφού δεν μπορούν 
να πέσουν μέσα στην τρύπα του 
τεχνικού. Να φροντίσετε να αλ-
λάξει κάτι εκεί. Τόσο στη ράχη 
«Καλλικαρυά» (225 μ.) όσο 
και στην πάνω ράχη «Κουτσο-
χέρι» (1.005 μ.) πρέπει να γίνει 
τεχνικό ώστε τα νερά των βρο-
χών να κυλάνε εκεί που αιωνίως 
κυλούσαν. Ολόραχα. Στη ράχη 
«Καλληκαρυά» (272 μ.) επίσης 
η εταιρεία δεν αποκατέστησε 
ακόμα το δίκτυο ύδρευσης που 
έρχεται από «Χαλικόβρυση» 
το οποίο έσπασε κατά την δια-
πλάτυνση κι ακόμα δεν έγινε. 
Ο νέος εργολάβος να το φτιάξει 
επειγόντως πρίν πέσει η άσφαλ-
τος. Στο ρέμα της «Παπαδιάς» 
(1.480 μ.) κάτω από το υδραγω-
γείο, το τεχνικό έγινε μικρό και 
με πολλές κακοτεχνίες, βούλωσε 
και καταστράφηκε ο δρόμος και 
όλη η περιοχή μέχρι τον ΑηΘα-
νάση. Αυτό το τεχνικό πρέπει να 
ξαναγίνει απ’ την αρχή μεγαλύ-
τερο και σωστά. Στη «Χούνη» 
(1.950 μ.) η διαπλάτυνση δεν 
έγινε σωστά, πέφτουν συνεχώς 
βράχια και κινδυνεύουν τα σπί-
τια από κάτω, εδώ πρέπει ο ερ-
γολάβος να πάρει κι άλλο τόπο 
από την πλαγιά για να μην είναι 
αυτή «μαχαίρι» αλλά να έχει τη 
σωστή κλήση. Στη «φτερόλακ-
κα» (2.300 μ.) μετά τις κεραίες 
πρέπει επίσης να γίνει ένα τε-
χνικό να φεύγουν κάτω τα νερά 
και να μην περνάνε πάνω απ’ το 
χωριό. Το τεχνικό μεταξύ «δρα-
μπάλας» και ράχη «Πλάκες» 
(3.215 μ.) που προκάλεσε την 
κατολίσθηση από κάτω πρέπει 
να αχρηστευτεί, να το κλείσε-
τε και τα νερά να έρχονται με 
το αυλάκι στο ρέμα «Πλάκες». 
Το βούλιαγμα που έγινε κάτω 

από την διασταύρωση για 
άηΛιά (4.380 μ.) όπου 

η μια λωρίδα κόπη-
κε να αποκατασταθεί 
με τοιχίο από κάτω. 

Το τεχνικό στου «Κα-
κοδημάκη» βούλωσε και 

τα νερά κατέστρεψαν το 
δρόμο μέχρι τη «δραμπά-

λα». Βούλωσε επίσης και το 
τεχνικό γεφυράκι στο «Πλα-
τανόρεμα» και τα νερά κα-
τέστρεψαν το δρόμο μέχρι τη 
«Ζαχαριά». Όλα αυτά πρέπει 

να αποκατασταθούν. 
● Το τμήμα Γιαννουσέϊκα 

– διασταύρωση νεράϊδας (μή-
κους 7.080 μέτρων) του οδικού 
άξονα Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα σύμφωνα με την πρό-
σφατη απάντηση της Νομαρχίας 
Καρδίτσας προτάθηκε στην τρο-
ποποίηση του προγράμματος 
ΕΑΠΝΑ/2, με προϋπολογισμό 
1.800.000 €. Μεγάλες κατα-
στροφές έγιναν με τη θεομηνία 
της 1.2.15 στο κομμάτι του από 
Διασταύρωση Νεράϊδας μέχρι 

Μοναστήρι. Το κομμάτι αυτό 
ήταν εντελώς κλειστό για 

πάνω από ένα μήνα. Τα 4 
τεχνικά στα «Προσή-
λια» ήταν ήδη βουλω-
μένα από πρόπερσι και 
τα νερά από τα ρέματα 

αυτά κατέστρεψαν το οδόστρω-
μα σε όλο το μήκος του. Στο 
Κατνόρεμα πρέπει επιτέλους 
να σχεδιαστεί γεφυράκι και να 
καθαριστεί το ρέμα μέχρι πα-
ραπάνω από τις μεγάλες πέτρες 
ώστε να μην κλείνει τόσο εύκο-
λα. Στο Βαρκό να γίνει και στον 
κάτω δρόμο ότι ακριβώς έγινε 
και στον από πάνω δρόμο. Δη-
λαδή τοιχοποιία ξερολιθιάς κα-
λυμμένο με πλέγμα. Να χαλικο-
στρωθεί καλά όλο το τμήμα και 
τα καθαρά αυλάκια να οδηγούν 
τα νερά στα τεχνικά. Ο δρόμος 
αυτός είναι σημαντικότατος και 

πρέπει να είναι βατός κάθε μέρα 
του χρόνου. 

Κλείνουμε με τις ανησυχίες 
του κόσμου για το πρόσφατα 
δημοπρατηθέν τμήμα Νεράϊ-
δα – Τριφύλλα, τονίζοντας πως 
επειδή λόγω της μεγάλης έκ-
πτωσης υπάρχει διάχυτος ο φό-
βος πως θα υπάρξει «έκπτωση» 
και στις εργασίες… αρμόδιοι 
μηχανικοί, εκλεγμένοι σε όλα 
τα επίπεδα και όλοι μας συ-
νεχώς να ενδιαφερόμαστε, να 
ελέγχουμε, να πιέζουμε ώστε να 
γίνει σωστός ο δρόμος…!!!

 νεράϊδα 10.3.15
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Τα 2 τελευταία και μοναδικά εναπομείναντα τμήματα που είναι 
ακόμα χωρίς άσφαλτο… Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – 

Γιαννουσέϊκα… από κοντά…

ΑρχίΣΕ ΑΛΛΑ ΔύΣΤύχωΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕίωΣΕ ΑΚΟΜΑ 
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤωΝ ζΗΜίωΝ ΜΕΤΑξύ

ΣΑρΑΝΤΑΠΟρΟύ & ΝΕρΑϊΔΑΣ

Αρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα η αποκατάσταση των 
προβληματικών σημείων μεταξύ Σαρανταπόρου και Νεράϊδας. Τα 

έργα αυτά είναι αρμοδιότητας της Νομαρχίας (Αντιπεριφέρειας) Καρδί-
τσας. 

Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ο εργολάβος δούλεψε 
από τις 12.9.14 μέχρι 13.10.14. Ένα μήνα και κατά διαστήματα όχι κάθε 
μέρα. Από τα πολλά προβληματικά σημεία μόνο σε 4 έκανε παρέμβαση 
κι αυτή ημιτελή. Στις θέσεις Κρανούλες, Γούρνες, Κωσταντέϊκες και (μετά 
τα Σαραντάπορα) στο Ματζαράκι. 

Όπως φαίνεται και στο χάρτη εμείς μόνο μεταξύ Νεράϊδας και Σα-
ρανταπόρου περιμέναμε παρεμβάσεις τουλάχιστον σε 9 σημεία αλλά 
δυστυχώς ασχολήθηκαν μόνο με 3 σημεία. Αναλυτικά τι έγινε και τι ζη-
τάει ο κόσμος να γίνει: στις «Κρανούλες» (θέση 1 - όπου έγιναν τα τσι-
μεντένια ρείθρα και χαλικοστρώθηκε η παράκαμψη) πρέπει να πέσει η 
άσφαλτος. Στις « «Βερτσούλες» (θέση 2) πρέπει να ασφαλτοστρωθεί όλο 
το κομμάτι με τις χαρακιές, από τη μια ράχη μέχρι την άλλη. Στις «Λογγές 
Μακρέϊκες» (θέση 3) να ασφαλτοστρωθεί όλο το κομμάτι με τις χαρα-

κιές, Στις «Κωσταντέϊκες» (θέση 4 – όπου κακώς σκάφτηκε κι άλλος ο 
όχτος από πάνω και έγιναν τα τσιμεντένια ρείθρα) να ασφαλτοστρωθεί 
το οδόστρωμα και με κάποιο τρόπο να καλυφθεί ένα κομμάτι του όχτου 
με συρμάτινο πλέγμα ώστε να συγκρατεί τις πέτρες που πέφτουν εκεί 
συνεχώς. Στο «Μουχτούρι» (θέση 5) να ασφαλτοστρωθεί όλο το κομμάτι 
με τις χαρακιές. Στα «Λιαπέϊκα» (θέση 6) στη θέση που το ποτάμι έφαγε 
από κάτω τη μια λωρίδα, να γίνει τοιχίο, να μπαζωθεί και να αποκατα-
σταθεί επιτέλους και η δεύτερη λωρίδα. Στις «Γούρνες» (θέση 7 – όπου 
έγιναν τα τσιμεντένια ρείθρα και χαλικοστρώθηκε το οδόστρωμα) θέλει 
πάλι εξ’ αρχής χαλικόστρωση γιατί τα όμβρια πήραν όλα τα χαλίκια, και 
να πέσει η άσφαλτος. Παρέμβαση ζητάει ο κόσμος και κοντά στα Σαρα-
ντάπορα (θέση 9), να πέσει από κάτω τοιχίο από το εικόνισμα μέχρι τη 
διασταύρωση προς Μολόχα για να φαρδύνει λίγο ο δρόμος που είναι 
εκεί μια στενή λωρίδα. Και στη διασταύρωση για Μολόχα να γίνει παρέμ-
βαση ώστε επιτέλους να δοθούν εκεί οι σωστές κλήσεις.  Όλος ο κόσμος 
περιμένει αυτά να γίνουν και σύντομα.  Nεράϊδα 12.3.15

 Από τα 9 σημεία επισκευάστηκαν (εν μέρει) μόνο τα 3… δηλ. 
Κρανούλες (1)… Κωσταντέϊκες (4)… και Γούρνες (7)… 

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα 
δημοπρατήθηκε 10.2.15 το νεράϊδα – Τριφύλλα

Όλη η διαδρομή από Καρπενήσι μέχρι Λίμνη Πλαστήρα με τα 
2 τελευταία και μοναδικά εναπομείναντα τμήματα που είναι 
ακόμα χωρίς άσφαλτο… ιδού η τεράστια σημασία τους…
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Να τελειώσουν και οι 
υπόλοιπες μελέτες 
απαιτεί όλος ο παρα-

μεγδόβιος κόσμος μετά την 
απάντηση της Αντιπεριφέρει-
ας Καρδίτσας πως εκκρεμούν 
ακόμα πολλές μελέτες προς 
έγκριση. Πότε επιτέλους θα 
τελειώσουν αυτές οι μελέτες 
ώστε να προταθεί το έργο για 
ένταξη στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 
(Τομεακό ύπουργείου ύπο-
δομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; ή 
μήπως θα ήταν προτιμότερο 
να δώσετε σύντομα βατότητα 
στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυ-
ρομμάτα στήνοντας μια μικρή 
γέφυρα, φτιάχνοντας τεχνικά 
στα ρέματα και χαλικοστρώ-
νοντας το τμήμα; Η υπομονή 
του κόσμου έχει εξαντληθεί! 
Απαιτούμε πρόσβαση, επικοι-
νωνία!

Για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυ-
ρομμάτα υπάρχουν κάποιες εξε-
λίξεις που αναφέραμε στο προ-
ηγούμενο (υπό έκδοση) φύλλο 
μας και θα παρουσιάσουμε εδώ 
αναλυτικά. 

● Στις αρχές Δεκεμβρίου δη-
μοσιεύτηκε η είδηση πως έγινε 
η έγκριση των Περιβαλλοντι-
κών Όρων για την Επαρχιακή 
Οδό Νεράϊδα – Μαυρομμάτα. Η 
επόμενη μελέτη που είναι έτοι-
μη να εγκριθεί (αλλά ακόμα δεν 
εγκρίθηκε) είναι η Προμελέτη 
της Γέφυρας Μέγδοβα. Σύμ-
φωνα με την απάντηση (στην 
σχετική ερώτηση που κάναμε) 
της Νομαρχίας Καρδίτσας μετά 
και από αυτή την έγκριση εκκρε-
μούν άλλες δύο (2) εγκρίσεις… 
η έγκριση της Οριστικής Μελέ-
της Οδοποιΐας… και η έγκριση 
της Οριστικής Μελέτης της 
Γέφυρας Μέγδοβα και των προ-
σβάσεων αυτής μήκους 4 χλμ. Οι 
εκλεγμένοι της περιοχής μας σε 
όλα τα επίπεδα πρέπει συνεχώς 
να πιέζουν ώστε να τελειώσουν 
επιτέλους και αυτά.

Να ξαναπούμε πως η μελέτη 
«Ε. Ο. Καρδίτσας - Καρπενησίου 
(Αγρινίου)» εκπονείται από τη Δι-
εύθυνση Τεχνικών Έργων Περι-
φέρειας Θεσσαλίας, η σύμβαση 
υπογράφθηκε στις 24.11.2004 με 
οικονομικό αντικείμενο 586.940 
€ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει το 
οδικό τμήμα από το τέλος του 
οικισμού Νεράϊδας μέχρι τη γέ-
φυρα στον ποταμό Μέγδοβα μή-
κους 8 χλμ. και τη γέφυρα στον 
ποταμό Μέγδοβα μήκους 52 μ.

Επίσημη ενημέρωση δεν 
είχαμε δυστυχώς από κανέναν 
εκλεγμένο (ούτε ένα δελτίο τύ-
που δεν έβγαλαν στις εφημερί-
δες) έτσι θα αναφέρουμε τα δη-
μοσιεύματα των εφημερίδων. 

● Στις εφημερίδες της 
Καρδίτσας (3.12.14) δημο-
σιεύτηκε η εξής είδηση: … 
«Υπογράφηκε από τη Γ. Γ. 
της Αποκεντρωμένης 
Δ ι ο ί κ η σ η ς 
Θεσσαλίας 
– Στερεάς 
Ελλάδας, 
Καλλιόπη 
Γερακού-

δη, η έγκριση των Περιβαλλοντι-
κών όρων για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Επαρχια-
κή οδός Καρδίτσας – Καρπενησί-
ου (Αγρινίου)» στην Π. Ε. Καρδί-
τσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και στην Π. Ε. Ευρυτανίας της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

●  Η καρπενησιώτικη εφημε-
ρίδα όμως «Ευρυτανικά Νέα» 
(Τετάρτη 3.12.14) έδωσε έκτα-
ση στην είδηση όπου με τον 
τίτλο «Εξελίξεις στον Παρα-
μεγδόβιο – Τμήμα του έργου 
δημοπρατείται το 2015 – Βελ-
τίωση του οδικού τμήματος 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα» το 
κείμενο έγραφε τα εξής: … «Από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί 
όροι το έργου: «Επαρχιακή οδός 
Καρδίτσας – Καρπενησίου (Αγρι-
νίου)». Πρόκειται για εργασίες 
βελτίωσης του οδικού άξονα 
«Νεράϊδα Δολόπων Καρδίτσας 
- Μαυρομάτα Ευρυτανίας» μή-
κους περίπου 8 χιλιομέτρων.

Ένα σημαντικό έργο, που 
χρηματοδοτείται από την Π.Ε. 
Καρδίτσας, ωστόσο εγκρίνεται 
από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελ-
λάδας, θα δημοπρατηθεί μέσα 
στο 2015 από την Π.Ε. Καρδίτσας 
αλλά οι εργασίες θα επεκταθούν 
και στον νομό Ευρυτανίας. Πρό-
κειται για σημαντική εξέλιξη 
στον οδικό άξονα «Καρδίτσα - 
Καρπενήσι», τον γνωστό «Παρα-
μεγδόβιο δρόμο».

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 
2014, ανακοινώθηκε από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσ-
σαλίας & Στερεάς Ελλάδας, η 
έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου «Επαρχιακή 
οδός Καρδίτσας - Καρπενησί-
ου», το οποίο θα δημοπρατηθεί 
το 2015 και αφορά τη βελτίωση 
του επαρχιακού οδικού άξονα 
Νεράϊδα - Μαυρομάτα, μήκους 
περίπου 8 χιλιομέτρων.

Την από-
φ α σ η 

(Αριθ. πρωτ.: 3700/229931/ 20-
11-2014) υπογράφει η Γενική 
Γραμματέας κα Καλλιόπη Γερα-
κούδη. Σύμφωνα με τη μελέτη, 
το έργο ανήκει στην Α-2 υπο-
κατηγορία «Έργα χερσαίων και 
εναέριων μεταφορών». Ο οδικός 
άξονας αποτελεί βελτίωση των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
της επαρχιακής οδού «Καρδί-
τσας - Καρπενησίου».

Το έργο αφορά τη βελτίωση 
της υφιστάμενης δασικής οδού 
(ώστε αυτή να αποκτήσει χαρα-
κτηριστικά επαρχιακής οδού) 
και ειδικότερα του τμήματος 
που ξεκινά από την έξοδο του οι-
κισμού της Τοπικής Κοινότητας 
«Νεράϊδας» της Δημοτικής Ενό-
τητας Ιτάμου του δήμου Καρ-
δίτσας της Π.Ε. Καρδίτσας και 
τελειώνει μετά τη γεφύρωση του 
Ταυρωπού ποταμού (Μέγδοβα) 
στη θέση «Κοκκινόβρυση» της 
Τοπικής Κοινότητας «Μαυρομά-
τας» του δήμου Αγράφων της 
Π.Ε. Ευρυτανίας, συνολικού μή-
κους 8 χλμ. 

Αντικείμενο του έργου απο-
τελεί η βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας των οδηγών δεδο-
μένου ότι ήδη σήμερα χρησι-
μοποιείται ευρέως, παρότι είναι 
χωματόδρομος, με επεμβάσεις 
που αφορούν τη διαπλάτυνση 
της οδού, κατασκευή τμήματος 
νέας χάραξης, στην κατασκευή 
νέων τεχνικών (γέφυρα στον 
Μέγδοβα, οχετοί, τάφροι, τοίχοι 
αντιστήριξης, κλπ), στην κατα-
σκευή έργων αποχέτευσης της 
οδού και στην αναβάθμιση του 
εξοπλισμού της οδού όπως δια-
γράμμιση, πινακίδες σήμανσης, 
στηθαία ασφαλείας, φυτοτεχνι-
κή διαμόρφωση, κ.α.

Εκτός των άλλων, προβλέπε-
ται η κατασκευή μιας (1) γέφυ-
ρας στην περιοχή του ποταμού 
Μέγδοβα (Χ.Θ.7+758,15) μήκους 
52 μέτρων και πλάτους 9,5 μέ-

τρων, δεκαέξι (16) οχετών 
αποστράγγισης ομβρίων 

και τριάντα (30) τοι-
χίων αντιστήριξης 
σε διάφορες θέσεις. 

Σε όλο το μήκος του 
δρόμου το πλάτος θα 
είναι περίπου στα 7,5 
μέτρα, με δύο λω-
ρίδες κατεύθυνσης 
και τρία μέτρα ανά 
λωρίδα.

Ο Παραμεγδόβι-
ος οδικός άξονας

Ένα από τα όνειρα δε-
καετιών φαίνεται ότι αρχίζει 

να υλοποιείται. Το μεγάλο έργο 
του Παραμεγδόβιου δρόμου, 
που θα ενώσει τους δύο νομούς 
και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
των περιοχών, θα βελτιώσει τη 
διακίνηση εμπορευμάτων και 
ανθρώπων και θα αναβαθμίσει 
την ποιότητα ζωής των πολιτών, 
ήδη ξεκινά.

Ωστόσο, η Παραμεγδόβια 
οδική σύνδεση των δύο νομών 
που εκτείνεται μέχρι και την 
Αιτωλοακαρνανία, έχει πολύ 
«δρόμο» ακόμη ώστε να ολο-
κληρωθεί. Τα πρώτα 8 χιλιόμε-
τρα... μοιάζουν σταγόνα στον 
ωκεανό.

Βέβαια, η βελτίωση του οδι-

κού άξονα από την πλευρά της 
Ευρυτανίας, με πολλά έργα που 
έχουν κατασκευαστεί, είναι πολύ 
σημαντική. Με το συγκεκριμένο 
έργο, όταν ολοκληρωθεί η κα-
τασκευή του, θα είναι δυνατή η 
βελτίωση της βατότητας μεταξύ 
των δύο νομών και αναμένεται 
να ενισχύσει την πρόσβαση από 
και προς τον νομό μας».

Από πού βγαίνει πως «Τμή-

μα του έργου δημοπρατείται το 
2015» κανένας μας δεν μπόρεσε 
να καταλάβει…

Αυτά διαβάσαμε στις εφημε-
ρίδες αυτά γράφουμε… περισ-
σότερη ενημέρωση οφείλουν να 
μας δώσουν οι εκλεγμένοι μας 
σε όλα τα επίπεδα.

Νεράϊδα 15.3.15

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες

Το ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο του δρόμου Καρδίτσας 
– Αγρινίου… το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα… από κοντά… 

Πρίν 50 χρόνια έγραφε ο «Νέος Αγών»…

1966 :  («Νέος Αγών» 15-2-66):  Η αρμόδια Διεύθυν-
σις του υπουργείου Δημοσίων Εργων κατέληξεν εις οριστικήν 
απόφασιν καθ’ όσον αφορά εις την όδευσιν, την οποίαν θ’ 
ακολουθήση το εντός του Νομού Καρδίτσας τμήμα της εθνι-
κής οδού Αγρινίου - Καρδίτσης. Συγκεκριμένως, ο δρόμος, θ’ 
ακολουθήσει την παρακάτω διαδρομή: Καρδίτσα - Σέκλιζα 
- Ραχούλα - Καστανιά - Φράγμα Λίμνης. Το συνολικόν μήκος 
θα είναι 34 χιλιόμετρα. Ενεκρίθη η βαρομετρική αναγνώρισις. 
Ανετέθη η εκπόνησις προμελέτης. (σ.σ. είμαστε στο 2015 και 
ο παραμεγδόβιος ακόμα να ολοκληρωθεί…).

Όλη η διαδρομή από Καρδίτσα προς Αγρίνιο… μέχρι την Γέφυρα Επισκοπής 
της Λίμνης Κρεμαστών… και πόσο μικρό είναι το ένα και μοναδικό τμήμα χω-

ρίς άσφαλτο που φωνάζουμε να γίνει για την ολοκλήρωσή της… 

Να ενισχύσουμε την Τράπεζα  
αίματος του χωριού μας

Αγαπητοί χωριανοί
Αναγκάζομαι με μεγάλη μου λύπη να σας ενημερώσω 

ότι μετά από τόσα χρόνια ύπαρξης της τράπεζας αίματος 
του χωριού μας, φέτος αδυνατούμε να καλύψουμε τις ανά-
γκες που θα παρουσιαστούν. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις σας 
για αίμα το απόθεμα είναι μηδαμινό και μιλάμε για μια φιά-
λη αίματος στο Αρεταίειο και δύο φιάλες στο νοσοκομείο 
Καρδίτσας!! Αδυνατώ να κατανοήσω, πως αυτό το θέμα, 
σας είναι τόσο αδιάφορο και δεν συνειδητοποιείτε ότι με 
μια απλή πράξη μπορείτε να σώσετε μια ζωή. Για όνομα 
του Θεού, έχουμε φτάσει να εξαρτώμεθα από πέντε συγκε-
κριμένα άτομα σαν η τράπεζα να είναι προσωπική τους 
υπόθεση. Τους ευχαριστούμε και χίλια μπράβο τους. Όμως 
η τράπεζα είναι του χωριού μας και έχουμε χρέος όλοι να 
συμμετάσχουμε σε αυτή, διότι όλοι κάποια στιγμή πιθανόν 
να την χρειαστούμε και αυτό ακριβώς είναι το νόημα μιας 
αιμοτράπεζας. Κι όσοι βέβαια επωφελήθηκαν από την τρά-
πεζά μας δυστυχώς δεν αντικατέστησαν τις φιάλες και φτά-
σαμε εδώ που φτάσαμε… Ας το δούμε όλοι πιο σοβαρά. 
Χρειάζεται άμεσα να αυξηθεί ο διαθέσιμος αριθμός φια-
λών. Ας σπεύσει όποιος μπορεί στο Αρεταίειο και στο νο-
σοκομείο Καρδίτσας. Σκεφτείτε να έρθει εκείνη η στιγμή που 
θα χρειαστούν αίμα οι τακτικοί αιμοδότες και να μην μπο-
ρούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Πως θα απολογηθούμε 
σε αυτούς;; Ελπίζω στην ευαισθητοποίηση όλων σας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ



Καταστροφική θεομηνία 
έπληξε και τον τόπο μας 
στις αρχές Φεβρουαρίου 

με βροχές πρωτοφανούς έντα-
σης και διάρκειας. Ο «σαν ταύ-
ρος» κατεβασμένος Μέγδοβας 
«Ταυρωπός» πήρε το γεφύρι 
Σωτήρος, δρόμοι καταστράφη-
καν από τα νερά που έτρεχαν 
μέσα γιατί βούλωσαν τα τεχνι-
κά, κατολισθήσεις είχαμε ευ-
τυχώς όχι μέσα στο χωριό και 
οι κάτοικοι ένοιωσαν στιγμές 
συντέλειας του αιώνα. Αλλά ας 
πάρουμε τα πράγματα με χρο-
νολογική σειρά. 

Την τελευταία εβδομάδα του 
Γενάρη ο καιρός ήταν φυσιολογι-
κός για την εποχή. Οι τρείς πρώ-
τες μέρες της εβδομάδας μετά 
τις εκλογές (Δευτέρα 26, Τρίτη 
27, Τετάρτη 28 Γενάρη) κύλησαν 
με ψιλόβροχο συνηθισμένο. Την 
Τετάρτη ήρθε κανονικά και το λε-
ωφορείο του ΚΤΕΛ. Την Πέμπτη 
29.1.15 ξημέρωσε λίγο χιόνι μέσα 
στο χωριό, περίπου 2 δάχτυλα 
που μέχρι το μεσημέρι το πήρε 
και μετά σταμάτησε, τη νύχτα 
όμως άρχισε να φυσάει δυνατός 
αέρας. Την Παρασκευή 30.1.15 
ενώ συνεχίζονταν ο δυνατός αέ-
ρας, το πρωί άρχισε να βρέχει με 
όλο και πιο εντατικό ρυθμό. Όλη 
μέρα την Παρασκευή επικρατού-
σε πολύ δυνατός αέρας και βροχή 
κατακλυσμό. Το βράδυ στις 9 κό-
πηκε το ρεύμα, καθώς έπεσε έλα-
τος στην Κρανιά (όπου κάνει κάτω 
ο Μίτσος). Χωρίς ρεύμα ήταν και ο 
Αμάραντος και η Μολόχα. Μαζί με 
το ρεύμα κόπηκαν και τα σταθερά 
τηλέφωνα του ΟΤΕ. Όλη νύχτα η 
συντέλεια…!!! 

Το Σάββατο 31.1.15 η ολονύ-
κτια συντέλεια συνεχίστηκε με 
κατακλυσμό όλη μέρα, απίστευτη 
βροχή και τρελός αέρας αστα-
μάτητα. Η «Λεκάνη» έγινε λίμνη. 
Τα λαγκάδια έβγαλαν όλα νερό. 
Στα «προσήλια» βουλωμένα τα 
τεχνικά όλα και το νερό μέσα 
στο δρόμο τον κατέστρεψε. Στις 
«Γούρνες» το νερό πήρε όλο το 
χαλίκι. Συνεργείο της ΔΕΗ έφτια-
ξε το ρεύμα που ήρθε πάλι στις 3 
και μισή το απόγευμα, όμως την 
ώρα του εσπερινού στις 5 και μισή 
ξανακόπηκε το ρεύμα. Ξανάρθε 
στα μισά σπίτια στις 7 και μισή 
αλλά λίγο αργότερα στις 9 κόπη-
κε πάλι το ρεύμα και όλα βυθί-
στηκαν στο σκοτάδι. Τα σταθερά 
του ΟΤΕ χαλασμένα από χθές. Να 
σημειώσουμε πως ακριβώς στο 
Γρεβενιδιάσελο άλλαζε ξαφνικά ο 
καιρός… πίσω στο θεσσαλικό κά-
μπο όλα ήταν ήρεμα… από εδώ 
χάλαγε ο Θεός τον κόσμο.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
κορυφώθηκαν τη νύχτα του Σαβ-
βάτου προς Κυριακή 1.2.15 (του 
Αγ. Τρύφωνα). Τέτοια νύχτα δεν 
θυμάται κανένας ηλικιωμένος να 

ξανάζησε στον τόπο μας. Όλη νύ-
χτα ασταμάτητα τρομερής έντα-
σης αέρας (να «λυσομανάει» που 
έλεγες τώρα θα τα σηκώσει όλα), 
τρομερής έντασης ασταμάτητη 
βροχή (να «φυσάνε» όλα τα ρέ-
ματα και το ποτάμι), ασταμάτητες 
αστραπές και βροντές και να είσαι 
χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο 
και χωρίς να ξέρεις αν παρέμεινε 
οδική πρόσβαση προς πουθενά. 
Αυτή τη νύχτα δεν έκλεισε κα-
νένας μάτι. Ο ίδιος αυτός καιρός 
συνεχίστηκε και την Κυριακή όλη 
μέρα και τη νύχτα. Το μεσημέρι 
της Κυριακής ήρθε στο χωριό ο 
Παναγιώτης Φιλίππου (επειδή 
είχε κλείσει ο δρόμος Καρδίτσα – 
Καροπλέσι) σχεδιάζοντας να πάει 
με τα πόδια στην κτηνοτροφική 
μονάδα του περνώντας στο γεφύ-
ρι Σωτήρος. Κατεβαίνοντας όμως 
εκεί με τον χωριανό μας Κώστα 
Μονάντερο είδαν πως δεν υπήρ-
χε γεφύρι και γύρισαν πάλι στο 
χωριό. Μαζί με το ιστορικό γε-
φύρι της «Πλάκας» καταστράφη-
κε την ίδια μέρα και το δικό μας 
χρησιμότατο γεφύρι «Σωτήρος». 
Το οποίο πρέπει πάση θυσία να 
ξαναγίνει. 

Τη Δευτέρα 2.2.15 η ένταση 
της βροχής επιτέλους άρχισε να 
μειώνεται και απ’ το μεσημέρι 
γύρισε βοριάς και το γύρισε σε 
δρολάπι με σπίθες χιόνι αργό-
τερα. Τη Δευτέρα λοιπόν είδαμε 
τις «πληγές» μας. Η κατεβασιά 
του Μέγδοβα ήταν πρωτοφανής 
Τόσο το καροπλεσίτικο όσο και 
το Μολοχιώτικο «φύσαγαν». Το 
γεφύρι στο «Τσιροπλάκι» γλύτω-
σε στα όρια καθώς το νερό ήθε-
λε λίγα εκατοστά να το καλύψει. 
Στη σμίξη στα «Ταμπούρια» ήταν 
«θάλασσα»… το νερό απλώθηκε 
σε πλάτος πάνω από 200 μέτρα… 
όλο αυτό το νερό από τον «πόρο 
Σωτήρος» και κάτω που το ποτάμι 
άρχισε να στενεύει… έγινε «σού-
δα» ορμητική… όχι μόνο κάλυψε 
το γεφύρι Σωτήρος αλλά πέρναγε 
τουλάχιστον 2 μέτρα πάνω απ’ 
αυτό… έτσι λοιπόν το ορμητικό 
νερό (με κοτρόνια και δέντρα ολό-
κληρα που κουβάλαγε μαζί του 
παρέσυραν το γεφύρι Σωτήρος 
που στάθηκε εμπόδιο μπροστά 
τους… την απέναντι τσιμεντένια 
βάση του την ξερίζωσε όλη… η 
από εδώ βάση παρέμεινε αλλά 
όπως φαίνεται στη φωτογραφία 
έγινε σαν «ποταμολίθι»… τα δύο 
δυνατά σίδερα προσπαθώντας με 
τα συρματόσχοινα να κρατήσουν 
το σιδερένιο στέρεο γεφύρι λύ-
γισαν… τόση απίστευτη δύναμη 
δέχτηκαν…!!! Το ένα απ’ τα 2 σί-
δερα της βάσης είναι λίγα μέτρα 
παρακάτω χωρίς την λαμαρίνα 
φυσικά… απίστευτη η δύναμη 
της φύσης… αδάμαστη… σοφή 
η παροιμία που λέει «πύρ, γυνή 
και θάλασσα (νερό)»… 

Εκτός του γεφυριού Σωτήρος 
(που πάση θυσία πρέπει να ξανα-
γίνει) μεταξύ των άλλων ζημιών 
είναι: στην επαρχιακή οδό Καρδί-
τσα – Νεράϊδα στη θέση «Γούρ-
νες» παρασύρθηκε όλο το χαλίκι 
όπου δυστυχώς δεν έριξαν την 
άσφαλτο το φθινόπωρο (που μάλ-
λιασε η γλώσσα μας), βούλωσε 
πάλι το τεχνικό στο «Ματζαράκι» 
και έγινε πάλι νεροφάγωμα από 
κάτω. 

Ο δρόμος προς το Μοναστήρι 
Σπινάσας, του τμήματος διασταύ-
ρωση Νεράϊδας – Γιαννουσέϊκα, 
του οδικού άξονα Καρπενήσι – 
Λίμνη Πλαστήρα καταστράφηκε. 
Σ’ αυτό δεν μας φταίει ο «κακός 
μας ο καιρός» αλλά η εξοργιστι-
κή αδιαφορία των αρμοδίων. Αν 
τα τεχνικά και τα αυλάκια του δεν 
ήταν βουλωμένα δεν θα πάθαινε 
τίποτα. Όμως όλα τα αυλάκια και 
τα τεχνικά του ήταν βουλωμένα… 
τα νερά κυλούσαν παντού μέσα 
στο οδόστρωμα και το κατέστρε-
ψαν… ως συνήθως μπήκε και το 
«Κατνόρεμα» μέσα και τον απο-
τελείωσε… Απαίτηση όλων είναι 
τάχιστα εδώ να ξεβουλώσουν όλα 
τα τεχνικά, να χαλικοτρωθεί όλος 
ο δρόμος και να λυθεί το πρόβλη-
μα στο «Κατνόρεμα» με γεφυράκι. 
Η υπομονή όλων μας έχει εξα-
ντληθεί!

Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα του οδικού άξονα Καρπενήσι 
– Λίμνη Πλαστήρα το οδόστρωμα 
έπαθε μεγάλες ζημιές καθώς βού-
λωσε το γεφυράκι στο Πλατανό-
ρεμα και τα νερά πήγαιναν μέσα 
μέχρι τη «Ζαχαριά», στη «Γελαδό-
βρυση» βούλωσε και το άλλο τε-
χνικό και τα νερά πήγαιναν μέσα 
μέχρι του «Κακοδημάκη», «Δρα-
μπάλες», «Φτερόλακκα»… παντού 
ο δρόμος έγινε «χαντάκι»… Στη 
«Χούνη» πάνω απ’ το χωριό πολύ 
μεγάλα λιθάρια ξεκόλλησαν λόγω 
της μη σωστής διαπλάτυνσης του 
δρόμου εκεί που άν δεν σταμα-
τούσαν στο δρόμο και έρχονταν 
κάτω θα κατέστρεφαν σπίτια… Σε 
όλο το μήκος του δρόμου αυτού 
προστέθηκαν κι άλλα βουλιάγμα-
τα από την πάνω όχθη στα ήδη 
ακαθάριστα υπάρχοντα… Ενώ 
αν (όπως φωνάζαμε εμείς) ήταν 
καθαρισμένος από πρίν ο δρόμος 
άκρη – άκρη και λειτουργούσαν 
αυλάκια και τεχνικά ο δρόμος δεν 
θα πάθαινε τίποτα… αλλά δεν μας 
ακούει κανένας…!!! 

Στο δρόμο προς «Ψηληβρύ-
ση» έγινε πάλι κατολίσθηση στις 
«Κρανούλες» η οποία καθαρί-
στηκε μετά από 15 μέρες, ως τις 
13.2.15 οι Μακραίοι πήγαιναν 
στην κτηνοτροφική μονάδα τους 
απ’ τον «Υψωμένο»… 

Απέναντι δίπλα στα «Κουκεϊ-
κα» στη βρύση «του Σάββα» έγινε 
μεγάλη κατολίσθηση που ήρθε 
μέχρι το ποτάμι καταστρέφοντας 
τα πάντα…

Στο δρόμο για Νεκροταφείο 
βούλωσε το πρόχειρο τεχνικό στα 
«Χτίρια» (που οδηγεί σε χωράφι) 
και το Μέγα Ρέμα πήγαινε στη 
«Λεκάνη» καταστρέφοντας εκεί το 
δρόμο… 

Μέσα στο χωριό ευτυχώς δεν 
είχαμε καμιά κατολίσθηση αλλά 
έφυγαν κάποιες στέγες από αχυ-
ρώνες καθώς και κεραμίδια από 
σπίτια. Κεραμίδια έφυγαν από το 
Σχολείο καθώς και από το εγκα-
ταλειμμένο Ιατρείο μας όπου 
καλούμε τους αρμόδιους να επι-
σκευάσουν τάχιστα την με πολλά 
προβλήματα στέγη του. 
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 Το γεφύρι Σωτήρως σήμερα… ότι απέμεινε… και πάση θυσία πρέπει 
να ξαναγίνει… (φωτό του νίκου Κων. Χαλάτση). 

Τμήμα του γεφυριού Σωτήρως λίγα μέτρα παρακάτω…  όλοι ζη-
τάμε το  γεφύρι Σωτήρος  να ξαναγίνει… (φωτό του νίκου  Κων. 

Χαλάτση).

Το γεφύρι Σωτήρος όπως ήταν πρίν… και πάση θυσία πρέπει να ξανα-
γίνει έτσι… (φωτό από την ιστοσελίδα μας «neraida-dolopwn.com»).

Η σμίξη στα «Ταμπούρια» κάτω απ’ τη νεράϊδα… των παραπο-
τάμων του Μέγδοβα… Καροπλεσίτικου… με το Μολοχιώτικο… 

όπως ήταν την δευτέρα 2.2.15… (φωτό του νίκου Κων. Χαλάτση). 

 ο «Πόρος Σωτήρος» και η θέση του Γεφυριού Σωτήρος (με σημάδι 
δικό μας)… όπως ήταν όταν σταμάτησε η θεομηνία… τη δευτέρα 

2.2.15… (φωτό του νίκου Κων. Χαλάτση). 

Η «Λεκάνη»… λίμνη… έτσι όπως ήταν πρίν την θεομηνία… το Σάβ-
βατο 31.1.15… την Κυριακή ήταν όλα καλυμμένα με νερό… (φωτό 

της ειρήνης δ. Μακρή).

Καταστροφική θεομηνία στον τόπο μας 



Πληγή μεγάλη, πρόβλη-
μα, μαρτύριο για τους 
ηλικιωμένους μόνι-

μους κατοίκους του χωριού 
μας, της Νεράϊδας ήταν και 
αυτό το χειμώνα, τα παρατη-
μένα βοοειδή διάφορων ασυ-
νείδητων. Στην κυριολεξία 
ξεχείμασαν λημεριάζοντας 
στα «χτήρια» - «Λεκάνη» ενώ 
το βράδυ έμπαιναν μέσα στο 
χωριό. Η κατάσταση αυτή δεν 
πάει άλλο, πρέπει επιτέλους 
να σταματήσει. Όπως γρά-
ψαμε (σύμφωνα με το νόμο 
N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α 
άρθρο 17) λύση στο πρόβλη-
μα μπορεί να δώσει ο Δήμος 
μας. Όλοι οι κάτοικοι κάνουν 
θερμή παράκληση το Δημοτι-
κό Συμβούλιο να δώσει λύση 
στην μάστιγα αυτή του τόπου 
μας, με τη συγκρότηση επι-
τροπής για σύλληψη αυτών 
και επιβολή προστίμων όπως 
γράφει το σχετικό κείμενο με 
τις υπογραφές μας που επιδό-
θηκε ήδη στο Δήμο μας.

Για το μέγεθος του προ-
βλήματος μιλάει το παρακάτω 
κείμενο που αναδημοσιεύουμε 
από την εφημερίδα του γειτο-
νικού μας χωριού «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΚΛΕΙΤΣΟΥ» (Φ. 59 / ΣΕΠΤ 2014 
/ ΣΕΛ. 8) με τίτλο «Ανοιχτή επι-
στολή Ηλία Παπουτσόπουλου 
εκ μέρους κατοίκων Κλειτσού», 

Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καρπενησίου, το οποίο γράφει: 

«Μαύρο καλοκαίρι πέρασαν 
φέτος αρκετοί χωριανοί μας 
που αναγκάστηκαν, είτε νύχτα, 
είτε μέρα να φυλάνε τους κή-
πους και τα αγροκτήματά τους 
από την επιδρομή και λεηλασία 
από τα αδέσποτα ζώα των αδελ-
φών Ντζιώρα από την Βράχα.

Η κατάσταση πλέον είναι 
ανέλεγκτη και έχει πάρει την 
μορφή μάστιγας. Οι διαμαρτυ-
ρίες μας καταγράφονται από 
τη δασική υπηρεσία, γίνονται 
οι απαραίτητες συστάσεις, αλλά 
οι ιδιοκτήτες τους μας γράφουν 
και εκείνοι κανονικά και όσο 
για τις ζημιές δεν δίνουν λόγο 
σε κανένα. Θύμα μεταξύ των 
πολλών συγχωριανών μας και 
ο γράφων που με άλλους μαζί 
κυνηγούσαμε γελάδια στις δύο 
και τρείς τα ξημερώματα, διαπι-
στώνοντας την επομένη τις ζη-
μιές και το ατελείωτο σκατό των 
αγελάδων. 

Πού θα πάει λοιπόν αυτή 
η κατάσταση; Η υπομονή μας 
έχει τελειώσει όπως τελείωσαν 
και αρκετά από τα κηπευτικά 
και τα δέντρα μας. Η αρμόδια 
Υπηρεσία μας λέει κάντε μηνύ-
σεις, αυτό βεβαίως και κάνουμε 
αλλά τι βγαίνει, αφού η υπό-
θεση θα εκδικαστεί μετά από 
χρόνια ίσως, διάστημα που η 
καταστροφή συνεχίζεται και τα 

αδέσποτα συνεχίζουν να αλωνί-
ζουν στα χωράφια μας;

Πολλοί από εμάς δεν θέλου-
με να σερνόμαστε στα δικαστή-
ρια, επιζητούμε να σταματήσει 
η ασυδοσία. Αν αυτοί που έχουν 
τα ζώα τους δεν μπορούν να 
τα φυλάνε και να τα ελέγχουν, 
ας σταματήσουν επιτέλους να 
τα έχουν. Σε απόγνωση και σε 
απελπιστική κατάσταση έχουν 
έλθει αυτοί οι χωριανοί μας που 
έχουν λιγοστά γιδοπρόβατα 
που δεν μπορούν να τα βοσκή-
σουν, όχι μόνο στα βοσκοτόπια 
του χωριού μας, αλλά ούτε στα 
χωράφια τους, καθώς τα γελά-
δια τα έχουν βρωμίσει, με απο-
τέλεσμα να μην ακουμπάνε το 
στόμα τους στη βοσκή.

Επίσης σε τραγική απόγνω-
ση έχει έλθει κι’ ένας φίλος που 
ήρθε από άλλο τόπο να επενδύ-
σει στο χωριό μας, καλλιεργώ-
ντας σε ενοικιαζόμενα κτήματα 
γίγαντες και φασόλια. Εντού-
τοις είναι και άξιος επαίνου που 
έδωσε πολλά μεροκάματα σε 
ανέργους χωριανούς μας που 
τα είχαν άμεση ανάγκη. 

Τι θα γίνει λοιπόν; Όλα τα 
Κλειτσιώτικα χωράφια και οι 
κήποι μας θα γίνουν εσαεί βο-
σκότοπος των γελαδιών του 
Ντζιώρα; 

Δεν πάει άλλο και οι έχοντες 
την αρμοδιότητα, Δήμος και Το-
πικοί άρχοντες να αναλάβουν 
τις ευθύνες τους όπως έγινε και 
σε άλλους Δήμους. Για να είμα-
στε ακριβείς στη διεκδίκησή 
μας παραθέτουμε και το νόμο 
για την απαγόρευση της βοσκής 
στα βοσκοτόπια του κάθε χω-
ριού, καθώς και τα προβλεπό-
μενα για τα αδέσποτα ζώα που 
κατ’ εξακολούθηση λυμαίνονται 
την περιοχή μας.

Ηλίας Παπουτσόπουλος
Εκ μέρους των ζημιωθέντων 

κατοίκων». 

Έφυγε από κοντά μας το 
βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανου-
αρίου 2015, σε ηλικία 77 ετών, 
ο πρώην Μητροπολίτης μας 
Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερ-
σάλων Σεβασμιώτατος κ. κ. Κύ-
ριλλος. Ένας άγιος άνθρωπος. 
Ήρθε πολλές φορές στο χωριό 
μας, τόσο στο Μοναστήρι μας 
Σπινάσας όσο και στον Ι. Ν. Αγ. 
Γεωργίου. Χειροτόνησε και τον 
νυν εφημέριό μας παπα-Σωτή-
ρη (Διάκονο στις 22.8.10 & Ιερέα 
στις 30.10.10). 

Τις τελευταίες μέρες του νο-
σηλευόταν σε σοβαρή κατάστα-
ση στο Νοσοκομείο Λάρισας 
έπειτα από κάποια επιπλοκή 
που παρουσιάστηκε σε εγχεί-
ρηση που πραγματοποίησε 
στο πόδι του και έφυγε από τη 
ζωή από ανακοπή καρδιάς. Η 
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε 
την Δευτέρα 12.1.15, παρουσία 
πολλών ιεραρχών, των αρχών 
του νομού και πλήθους κόσμου, 
στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Αγ. 
Κωνσταντίνου και Ελένης στην 

Καρδίτσα, στο προαύλιο του 
οποίου και ετάφη δίπλα στον 
τάφο του μητροπολίτη Ιεζεκιήλ. 
Την ημέρα της κηδείας δεν λει-
τούργησαν τα σχολεία καθώς 
η Καρδίτσα ήταν σε τριήμερο 
πένθος με τις σημαίες μεσίστιες. 

Ο κ. κ. Κύριλλος (κατά κόσμο 
Χριστάκης) γεννήθηκε το 1938 
στις Κολλίνες Αρκαδίας. Χειρο-
τονήθηκε το 1959 Διάκονος και 
το 1969 Πρεσβύτερος. Έλαβε το 
πτυχίο της Θεολογικής σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών το 
1969. Προσέφερε υπηρεσίες 
στον έργο της Εξωτερικής Ιερα-
ποστολής στην Αφρική και την 
Άπω Ανατολή. Το 1998 εξελέγη 
Μητροπολίτης Κυθήρων. Από 
το 2005 ήταν Μητροπολίτης 
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο-
φερσάλων μέχρι τον Ιούνιο του 
2014, που η Ιερά Σύνοδος λόγω 
των προβλημάτων υγείας του, 
εξέλεγξε τον νύν Μητροπολίτη 
μας Σεβασμιώτατο κ. κ. Τιμό-
θεο, που τον είχε σαν πατέρα 
του μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Έζησε στο νομό μας 60 χρό-
νια με ένα διάλειμμα της θητείας 
του ως μητροπολίτης Κυθήρων 
(1998 – 2005). Στο διάστημα 
αυτό υπηρέτησε την εκκλησία 
και την κοινωνία από απλός δι-
άκονος μέχρι και μητροπολίτης. 
Τον θυμούμαστε που κατηχού-
σε όσους από εμάς ήθελαν την 
δεκαετία του 1970 όταν ήμα-
σταν μαθητές στα Γυμνάσια της 
Καρδίτσας. 

Αιωνία η μνήμη του

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
 ί. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Με τις προσφορές όλων μας ολοκληρώθηκαν τα έργα 
τόσο για το νέο Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό 
του χώρου του Κοιμητηρίου του χωριού μας. Το νέο κτήριο 
του Οστεοφυλακίου με την πλακοστρωμένη είσοδό του με 
πλάκες καρύστου, η νέα πετρόχτιστη είσοδος του Κοιμητη-

ρίου, οι τσιμεντοστρωμένοι διάδρομοι που οδηγούν στο 
Οστεοφυλάκιο και στην εκκλησία Αη-Ταξιάρχη, έγιναν πολύ 
ωραία. Τώρα με τη σύμφωνη γνώμη όλων προχωρούμε στην 
ανακαίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών. Στό-
χος μας να γίνει κι αυτή η εκκλησία όπως κι οι άλλες, όπως 
π. χ. του Σωτήρος. Έτσι λοιπόν στο εξής όποιος (μέσα στην 
κρίση που περνάμε) έχει την οικονομική δυνατότητα και την 
ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για να προχωρήσουμε 
σιγά – σιγά και σ’ αυτό. Βλέπετε πως το κάθε ευρώ που δίνετε 
πιάνει τόπο στο δεκαπλάσιο και κάποιοι άνθρωποι τρέχουν 
και αγωνίζονται αφιλοκερδώς μόνο και μόνο επειδή αγαπάνε 
το χωριό. Στην επιτροπή είναι οι δύο πρόεδροι των Συλλόγων 
μας και ο Τρύφωνας Καστρίτσης. Χρήματα δίνουμε στον αγα-
πητό μας Τρύφωνα που έχει μπλόκ. Στο τηλ. 697 7250896 ο 
Τρύφωνας θα σας δώσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία 
θέλετε. Όποιος δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη και όλες οι 
προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.

Ενημερώνουμε ότι έχουμε προμηθευτεί αρκετά κουτιά 
για τη φύλαξη των οστών (ίδιου μεγέθους) και όποιος χωρια-
νός μας θέλει να κάνει χρήση αυτών να επικοινωνήσει μαζί 
μας στο προαναφερόμενο τηλέφωνο.
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Έφυγε από κοντά μας  ο πρώην Μητροπολίτης 
μας Καρδίτσας κ. κ. Κύριλλος

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για τον τόπο μας
Θερμή παράκληση των κατοίκων - Να δώσει λύση ο δήμος

Το έγγραφο που έστειλε ο πρόεδρος 
του χωριού μας για τον νέο αγωγό  
ύδρευσής μας από Πλατανόρεμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ / Καρδίτσα 29.1.2015 / Αρ. Πρωτ. 1991 

Προς: Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων / 
Καλλιθέας 7, 411 10 Λάρισα.

Κοινοποίηση: κ. Βασίλειο Τσιάκο, Αντιπεριφερειάρχη / κ. 
Φώτη Αλεξάκο, Δήμαρχο Καρδίτσας.

ΘΕΜΑ: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινό-
τητας Νεράϊδας».

Ενόψει της δημοπράτησης του έργου ασφαλτόστρωσης 
του δρόμου Νεράϊδας – Τριφύλλας, θέλουμε να θέσουμε υπό-
ψη σας ένα σοβαρό ζήτημα για την Κοινότητά μας που αφορά 
την ύδρευση και σχετίζεται με την κατασκευή του ιδιαίτερα 
σημαντικού για την περιοχή μας, οδικού έργου.

Ειδικότερα, με την διαπλάτυνση του δρόμου, το μεγαλύτε-
ρο τμήμα του αγωγού ύδρευσης που ξεκινάει από το «Πλατα-
νόρεμα» και καταλήγει στον οικισμό της Νεράϊδας, το οποίο 
εφάπτονταν του δρόμου, τώρα έχει επικαλυφθεί απ’ αυτόν.

Αυτό έχει ως συνέπειες, πρώτον, να προκαλούνται συχνό-
τερα φθορές στον αγωγό (σπασίματα) λόγω της επιβάρυνσης 
με τα φορτία του δρόμου και δεύτερον, να γίνεται πιο δύσκολη 
η αποκατάστασή τους και οι σχετικές εργασίες να προκαλούν 
αναγκαστικά και διακοπή της κυκλοφορίας. 

Με δεδομένο ότι με την ασφαλτόστρωση του δρόμου η 
αποκατάσταση τυχόν φθορών του αγωγού ύδρευσης, αλλά και 
του οδοστρώματος θα καταστεί δυσχερέστερη και δαπανηρό-
τερη, παρακαλούμε στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελεστεί 
το επόμενο διάστημα να λάβετε μέριμνα για την μετατόπιση 
του αγωγού παραπλεύρως του δρόμου για την αποφυγή των 
προαναφερθέντων προβλημάτων.

Με τιμή 
O πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊδας

 Λάμπρος Γάκης.

 ο ι. ν. άγ. Ταξιαρχών νεράϊδας για την ανακαίνιση  
του οποίου συγκεντρώνουμε χρήματα.

Ελένη  Β. Σδράκα  
ΙΑΤΡΟΣ  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑθΟλΟΓΟΣ   
Πτυχιούχος  Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελήτρια Α’ Παθολογικής Κλινικής 
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

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

 *  Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας θώμου (εγγονή  των  
αείμνηστων Σοφίας και Κώστα θώμου). 
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Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το γειτονικό 
μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει και την επιχείρη-

σή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

Oπως διαβάσατε και 
σε άλλο κείμενο ο 
Σύλλογός μας Απο-
δήμων Νεράϊδας 

την Κυριακή 8.2.15 στο κατά-
στημα Palmer Bistro μαζί με 
την εκδήλωση κοπής της πίτας 
έκανε και την ετήσια Γενική 
Συνέλευση, όπου παρουσία του 
προέδρου της Κοινότητάς μας 
Λάμπρου Γάκη συζητήθηκαν 
και πάρθηκαν αποφάσεις για 
πολλά ζητήματα του χωριού 
μας. ο πρόεδρος αφού μετέφερε 
τις θερμές ευχές για καλή χρονιά 
του Δημάρχου μας Καρδίτσας 
Φώτη Αλεξάκου στη συνέχεια 
απάντησε σε ερωτήματα. Για 
τον διάτρητο αγωγό ύδρευ-
σης από Πλατανόρεμα αφού 
τονίστηκε για ακόμα μια φορά 
το ομόφωνο και χρόνιο αίτημά 
μας για αντικατάστασή του με 
νέο στην άκρη του δρόμου Νε-
ράϊδα – Τριφύλλα, ο πρόεδρος 
είπε πως κάνει ενέργειες και 
συγκεκριμένα έχει ήδη στείλει 
έγγραφο αίτημα γι’ αυτό προς 
το Δήμο & Π. Ε. Καρδίτσας και 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Για τις 
βλάβες του δικτύου εντός του 
χωριού μας έχει πάρει ένα μη-
χάνημα εντοπισμού τους για να 
επισκευαστούν σύντομα. Για 
το γεφύρι Σωτήρος που κα-
ταστράφηκε από την θεομηνία 
της 1.2.15 συμφωνήσαμε όλοι 
ομόφωνα να ενταχθεί και αυτό 
μέσα στα υπόλοιπα έργα του 
Δήμου μας που θα ξαναγίνουν 
με την έκτακτη πίστωση που θα 
δώσει για αυτά το κράτος. Για 
τη γέφυρα νεράϊδας – Καρο-
πλεσίου «ρογκάκια» ο πρόε-
δρος είπε πως υπάρχει θερμό 
ενδιαφέρον για την κατασκευή 
της από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. 
Μένιο Γιαννέλο. Δεσμεύτηκε 
δημόσια πως μαζί με το καθά-
ρισμα του δρόμου για το Μο-
ναστήρι θα ξεβουλώσουν καλά 
και όλα τα τεχνικά του και θα 
καθαριστούν τα αυλάκια του. 
Για τον χαλασμένο βιολογικό 
καθαρισμό Σαρανταπόρου 
είπε πως γίνονται προσπάθειες 
να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ώστε να 
γίνει καινούργιος εξ’ αρχής. Για 
το δρόμο νεράϊδα – Τριφύλλα 
επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος την 
είδηση πως ξαναβγαίνει δημο-
πρασία την Τρίτη 10.2.15 στην 

Π. Ε. Καρδίτσας. Για τα υπόλοι-
πα προβληματικά σημεία της 
επαρχιακής οδού μεταξύ Σα-
ρανταπόρου και νεράϊδας είπε 
πως θα γίνουν και τα υπόλοιπα 
(Λιαπέϊκα, Βερτσούλες κ.λ.π.). 
Για την 8ήμερη βλάβη των 
σταθερών τηλεφώνων είπε πως 
ήταν συνέχεια στον ΟΤΕ και 
παραδέχονται πως κάποιο μηχά-
νημα έχει βλάβη, που επισκευ-
άζεται αλλά ξαναχαλάει, χωρίς 
να γίνεται οριστική αντικατά-
σταση του μηχανήματος αυτού. 
Για τις βλάβες του ηλεκτρικού 
ρεύματος είπε πως ενεργούσε 
αλλά δεν έχουν πολλά συνερ-
γεία στην Καρδίτσα γι’ αυτό και 
δεν επισκευάζονταν αμέσως. Ο 
πρόεδρος είπε πως πήρε δείγ-
ματα για εξέταση απ’ όλες τις 
βρύσες των χωριών μας, επιβα-
ρυμένο βρέθηκε μόνο αυτό της 
βρύσης «Μανώλη», μόνο από 
αυτή τη βρύση δεν πρέπει να πί-
νουμε. Είπε επίσης πως από τον 
Δήμο μας μοιράστηκαν φρούτα 
το χειμώνα στους μόνιμους κα-
τοίκους των χωριών μας, το φθι-
νόπωρο δόθηκαν δίκαια ξύλα σε 
όλους όσους είχαν ανάγκη αυ-
τών, παραδέχτηκε πως το πρό-
βλημα έλλειψης γιατρού στο 
άγροτικό ιατρείο νεράϊδας 
είναι μεγάλο και γίνονται ενέρ-
γειες για τη λύση του, τόνισε 
πως για να διατηρηθούν τα δρο-
μολόγια του ΚΤεΛ πρέπει όλοι 
μας να χρησιμοποιούμε το λεω-
φορείο για Καρδίτσα και να κό-
ψουμε επιτέλους το «πάρε με με 
το Ι. Χ. σου ως την Καρδίτσα», 
και έκλεισε καλώντας μας να 
χρησιμοποιούμε το καρτοτηλέ-
φωνο τακτικά για να διατηρηθεί 
αλλιώς θα το πάρουν. Στη συνέ-
χεια έγινε συζήτηση για το πρό-
βλημα με την προσφυγή στο 
Στε του υ/Η Σαρανταπόρου 
και της εξεύρεσης του ποσού 
που απαιτείται για την εκδίκα-
ση της υπόθεσης στις 1.4.15. Το 
λόγο πήραν πολλοί μεταξύ αυ-
τών ο πρόεδρος είπε πως το Τ. Σ. 
συμφωνεί με τις προηγούμενες 
αρνητικές αποφάσεις για Υ/Η 
& Αιολικά και πάλι αρνητικό θα 
είναι αν παρουσιαστεί κάποια 
νέα εταιρεία. Από τη συζήτηση 
αποφασίστηκε να προχωρήσει η 
υπόθεση και το ποσό να συγκε-
ντρωθεί έστω και με έρανο. 

Κοπή πίτας και Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου άποδήμων νεράϊδας● Σύλλογος άποδήμων νεράϊδας: Η πρωτο-

χρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας Αποδήμων Νε-
ράϊδας κόπηκε φέτος την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 
2015, το μεσημέρι σε αίθουσα των Palmer Bistro 
(του εκ Μαυρομμάτας αγαπητού μας Γεωργίου 
Κουτρουλιά), όπου γίνονται και όλες οι συγκε-
ντρώσεις μας. Η πίτα ήταν και φέτος προσφορά των 
χωριανών μας αδελφών Μπακόλα, της Μαίρης και 
της Φρόσως ενώ για την ιστορία να πούμε πως το 
φλουρί κέρδισε η Φρόσω. Η συμμετοχή των απο-
δήμων ήταν μεγάλη αφού η αίθουσα γέμισε. Μαζί 
μας βρέθηκε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης, ο χωριανός μας Επί-
τιμος Πρόεδρος Εφετών Δημήτριος Ν. Καραμέτος, 
η πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας και Γεν. 
Γραμματέας της ΟΕΣ Νίκη Ρέκκα – Τζανάκου, ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Μολόχας Γιώργος Μπαρ-
μπουνάκης, Μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Σαραντα-
πόρου, και άλλοι, τους ευχαριστούμε. Στη συνέχεια 
έγινε η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου όπου 
συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα του χωριού μας (τα 
ζητήματα της Συνέλευσης θα βρείτε σε ξεχωριστό 
άλλο κείμενο). Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα 
καλύτερα.

● Σύλλογος άποδήμων Σαρανταπόρου - Με-
γαλάκκου: Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015, το 
μεσημέρι έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου, στο κέντρο διασκέ-
δασης «Νέο Κάστρο» οδός Ειδομένης και Τριπόλε-
ως 3, Υμηττός, (Πλησίον σταθμού Μετρό Δάφνης, 
έναντι Γυμναστικής Ακαδημίας). Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία τους ο ιερέας παπα-Κώστας 
Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας 
Λάμπρος Γάκης, πλήθος αποδήμων που γλέντησαν 
στο χορό που ακολούθησε, ενώ το Δ. Σ. με την ευ-
καιρία φέτος της συμπλήρωσης 40 χρόνων του Συλ-
λόγου, τίμησε τον Ηλία Βουρλιά και τον εκλιπόντα 
Βασίλειο Μαργαρίτη. Περισσότερα γράφει το Δ. Σ. 
σε ξεχωριστό κείμενο που μας έστειλε. Και του χρό-
νου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.

● Σύλλογος Μαυρομμάτας: Την Κυριακή 18 
Ιανουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος 
Μαυρομμάτας, σε αίθουσα των Palmer Bistro, του 
εκ Μαυρομμάτας Γεωργίου Χρ. Κουτρουλιά, που 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προσέφερε δω-
ρεάν ωραία φαγητά. Μεγάλη η προσέλευση των 
αποδήμων στην Αθήνα Μαυρομματιανών καθώς η 
αίθουσα ήταν γεμάτη. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Ευρυτανίας Λάμπρος Τσιτσάνης, η πρόεδρος της 
ΟΕΣ Αγγελική Σκοτίδα, ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Κλειτσού & πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων 
Επιστημόνων Φώτης Κουλαρμάνης, οι πρόεδροι 
των Συλλόγων μας Νεράϊδας Βασίλης Θάνος και 
Γιάννης Σπανός, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 
της εφημερίδας μας και άλλοι χωριανοί μας. 

Στην πετυχημένη εκδήλωση συνέβαλε τα μέγι-
στα η δραστήρια Πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομ-
μάτας και Γεν. Γραμματέας της ΟΕΣ η αγαπητή μας 
Νίκη Ρέκκα - Τζανάκου. Και του χρόνου ευχόμαστε 
ακόμα καλύτερα. 

● Σύλλογος Μολόχας: Την Κυριακή 15 Φε-
βρουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Σύλ-
λογος Απανταχού Μολοχιωτών, στο Περιστέ-
ρι – Μπουρνάζι, στο κατάστημα «JOJO Cafe»,  
Αγίας Παρασκευής 72-74. Η εκδήλωση είχε μεγά-
λη επιτυχία καθώς πολλοί απόδημοι Μολοχιώτες 
αντάμωσαν εκεί. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα 

καλύτερα. 
● Σύλλογος Καροπλεσίου: Ο Πολιτιστικός Σύλ-

λογος Καροπλεσίου διοργάνωσε το Σάββατο 7.2.15 
τον ετήσιο χορό του στο κέντρο «Αμαλία» της Καρ-
δίτσας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και όσοι 
παραβρέθηκαν απόλαυσαν μια καθαρά παραδοσια-
κή βραδιά. Τα χορευτικά τμήματα του δραστήριου 
Συλλόγου παρουσίασαν τοπικούς χορούς αλλά και 
απ’ όλη την Ελλάδα και χειροκροτήθηκαν θερμά 
από τους παρευρισκομένους. Η βραδιά έκλεισε με 
Αγραφιώτικο γλέντι με τα τραγούδια παραδοσιακού 
συγκροτήματος στο οποίο έπαιζαν η χωριανή μας 
Λύδια Καραμέτου (βιολί), Γιάννης Ζιάκος (κλαρί-
νο), Μ. Σαρημιχαηλίδης (λαούτο, ντέφι, τραγούδι), 
Φ. Γαρουφαλιάς (κρουστά), Α. Χακτσής (τραγούδι). 
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.

● Σύλλογος φουρνάς: Την Κυριακή 15 Φε-
βρουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος 
Απανταχού Φουρνιωτών «Ο Λεπενιώτης», σε αί-
θουσα των Σχολών ΚΟΡΕΛΚΟ, στην περιοχή της 
πλατείας Κάνιγκος στο κέντρο της Αθήνας. Η εκδή-
λωση είχε μεγάλη επιτυχία καθώς πολλοί απόδημοι 
Φουρνιώτες αντάμωσαν εκεί. Και του χρόνου ευχό-
μαστε ακόμα καλύτερα.

● Σύλλογος άμαράντου: Την Κυριακή 15 Φε-
βρουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Απανταχού Αμαραντιωτών στο κατάστη-
μα των χωριανών τους αδελφών Ζάχου, το «Ουζερί 
του Ζάχου» στην πόλη της Καρδίτσας. Η εκδήλωση 
είχε μεγάλη επιτυχία καθώς πολλοί Αμαραντιώτες 
αντάμωσαν εκεί, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχός μας 
Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος. Και του χρόνου ευχό-
μαστε ακόμα καλύτερα.

● ομοσπονδία ευρυτανικών Συλλόγων 
(οεΣ): Το δευτεροβάθμιο αυτό σωματείο της Ευ-
ρυτανίας στο οποίο Γεν. Γραμματέας είναι η αγα-
πητή μας Νίκη Ρέκκα από τη Μαυρομμάτα διορ-
γάνωσε φέτος εκδήλωση (κοπή πίτας και χορό) το 
μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015 στο 
κέντρο «Αγρίμια» στην Αθήνα. Η εκδήλωσε είχε 
μεγάλη επιτυχία με πολλούς επισήμους και πλήθος 
ευρυτάνων. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα κα-
λύτερα. 

● Σύλλογος άπανταχού Καρδιτσιωτών: Στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου Ανωνύμων 
Εταιριών & Ε.Π.Ε. (οδός Πανεπιστημίου αρ. 16 & 
Αμερικής) στην Αθήνα έγινε φέτος, την Κυριακή 15 
Φεβρουαρίου 2015, η εκδήλωση κοπής της πίτας 
του Συλλόγου αυτού πρόεδρος του οποίου είναι ο 
δραστήριος δικηγόρος Κώστας Κουσαής γιός του 
αείμνηστου δικηγόρου Κουσαή που είχε βοηθήσει 
πολλούς χωριανούς μας όταν βρέθηκαν για διάφο-
ρους λόγους στα δικαστήρια τη δεκαετία του 1940 
στην Καρδίτσα. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία. 
Και του χρόνου ευχόμαστε. Επίσης από τον ίδιο 
Σύλλογο έγινε και φέτος την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 
2014, όπως κάθε χρόνο, το καθιερωμένο τρισάγιο 
στους τάφους των Πλαστήρα και Σεραφείμ στο Α’ 
Νεκροταφείο Αθηνών, με την παρουσία πλήθους 
καρδιτσιωτών και χωριανών μας. 

● νεραϊδιώτες της Καρδίτσας: Στο οικογενει-
ακό κέντρο «Σαλέ» (3ο χλμ. Ε. Ο. Καρδίτσας – Νε-
ράϊδας συναντήθηκαν φέτος οι χωριανοί μας Νεραϊ-
διώτες της Καρδίτσας, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 
2015, το βράδυ, όπου διασκέδασαν με ζωντανή μου-
σική που ήταν προσφορά χωριανών μας μουσικών. 
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

Κοπή πίτας των Συλλόγων μας

Χορός αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή πίτας του συλλόγου μας την Κυριακή 
18 Ιανουαρίου στο κέντρο διασκέδασης «Κάστρο» στη Δάφνη. Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη 
χρονιά καθώς συμπληρώσαμε 40 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου μας γι’ αυτό το 

λόγο τιμήσαμε δύο από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, τον εκλιπόντα Βασίλειο Μαργαρίτη και 
τον Ηλία Βουρλιά. Ευχαριστούμε όλους τους χωριανούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους και 
ιδιαίτερα τον Αιδεσιμότατο Κώστα Παπαγεωργίου καθώς και τον πρόεδρο της κοινότητας Λάμπρο 
Γάκη. Παρ’ όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου για την κραυγαλέα 
και επανειλημμένη απουσία πολλών συγχωριανών μας. Οι οικονομικοί λόγοι είναι σεβαστοί και 
κατανοητοί. Είναι όμως δύσκολο να αποδοθεί μόνο εκεί η αποχή καθώς ο σύλλογος έκανε μεγάλες 
προσπάθειες για να πετύχει και μια τιμή προσιτή σε όλους και ένα σημείο εύκολα προσβάσιμο. Προ-
σωπικά με λυπεί η αδιαφορία διότι η συγκεκριμένη εκδήλωση-συγκέντρωση γίνεται μόνο μια φορά 
το χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι από του χρόνου αυτή η νοοτροπία θα αλλάξει. Πριν κλείσω, υπενθυμίζω 
την ανάγκη για την στήριξη της τράπεζας αίματος παρ’ όλο που πάντα η εφημερίδα, μας διαθέτει μια 
ειδική στήλη για το ευαίσθητο αυτό θέμα. Σας ευχαριστούμε

Γιαννουσάς δημήτριος - Μέλος δ.Σ. 
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Το χωριό μας η Σπινάσα στο 
κατάστιχο του 1485

Νέο οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο κυκλοφόρη-
σε πρόσφατα… μέσα στις σελίδες του υπάρχει και 
το χωριό μας, η Σπινάσα… είναι 30 χρόνια νεότερο, 

μετά το προηγούμενο του 1454 που δημοσιεύσαμε στοιχεία 
του στην εφημερίδα μας… αυτό εδώ είναι του 1485 και είναι 
σύντομο… δεν περιέχει δηλ. ονόματα αρχηγών οικογενειών… 
αλλά είναι χρησιμότατο για σύγκριση με το προηγούμενο… 
αυτό που μας εντυπωσίασε είναι πως μετά από μόλις 30 χρόνια 
στο χωριό μας αυξήθηκε 5 φορές το φορολογητέο εισόδημά 
του (από 820 άσπρα το 1454 πήγε στα 4.192 άσπρα το 1485) 
και σχεδόν διπλασιάστηκαν τα φορολογούμενα νοικοκυριά 
(από 23 έγιναν 49)… Μεγάλη η αύξηση λοιπόν χρόνο με το 
χρόνο… και είμαστε ακόμα στην αρχή της τουρκοκρατίας… 
φανταστείτε πόσο έφτασε μετά από 100 και 200 χρόνια… που 
είχε τις 15 εκκλησίες… θα αποδειχθούν σιγά – σιγά με γραπτά 
στοιχεία όλα όσα διηγούνται οι παλιοί… στ’ αλήθεια…!!! 

Αναλυτικά στοιχεία στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας.  επιμέλεια: φιλίστωρ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΚ ΣΠίΝΑΣΑΣ 
 ΣΤΗΝ ΑΜΕρίΚΗ (1909-1921)

Αυτό το χειμώνα για να ολοκληρώσουμε τα στοιχεία 
που είχαμε βρεί, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κα-
θηγητή φυσικής Κων/νο Μπαλωμένο από τη Λαμία, 

που έκανε αντίστοιχες εργασίες για πολλά χωριά και η εργα-
σία είναι πλέον έτοιμη για δημοσίευση. Ο (άγνωστός μας) άν-
θρωπος αυτός με προθυμία μας βρήκε ότι του ζητήσαμε και 
τον ευχαριστούμε θερμά δημοσίως και από εδώ. Βρέθηκαν 
πάρα πολλά στοιχεία που θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλ-
λο της εφημερίδας μας, του Ιουνίου 2015. Η εργασία - μελέτη 
περιλαμβάνει αλφαβητικό πίνακα των περίπου 40 χωριανών 
μας που εγγράφως βρήκαμε αναλυτικά στοιχεία τους, πως 
ταξίδεψαν στην Αμερική μεταξύ 1909 και 1921. Ημερομηνίες 
και πλοία που ταξίδεψαν, τόπους στην Αμερική που πήγαν για 
δουλειά κ. ά πλούσια στοιχεία. 

Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα τα διαβάσετε 
όλοι! Επιμέλεια: Φιλίστωρ

ΦΕΚ ΜΕΤΑΒΟΛωΝ ΚΟίΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕρΑϊΔΑΣ 

Ο αγαπητός χωριανός μας Γιάννης Σπινάσας του Δημη-
τρίου (απόστρατος αξιωματικός στρατού) μας έστει-
λε το χειμώνα όλα τα ΦΕΚ (Φύλλα Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως) των διοικητικών μεταβολών της Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας από την επανάσταση του 1821 έως σήμερα. Τα 
τοποθετήσαμε στο μεγάλο φάκελλο της ιστορίας του χωριού 
μας και θα παίρνουμε στοιχεία έγκυρα όταν χρειαζόμαστε για 
σχετικά ιστορικά κείμενα της εφημερίδας μας. Με την πρώτη 
ευκαιρία θα τα δημοσιεύσουμε όλα και στην εφημερίδα μας. 
Τον ευχαριστούμε θερμά και από εδώ δημοσίως για όλα. 

ΣύΝΤΑΚΤίΚΗ ΕΠίΤρΟΠΗ

Κυκλοφόρησε πρίν τα Χριστούγεννα το 
βιβλίο με τίτλο «Ελεύθεροι στα δεσμά 
των Αγράφων» που χρόνια τώρα ετοίμα-

ζε ο αγαπητός μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβό-
πουλος. Αυτό που δεν καταφέραμε να το κάνουμε 
εμείς τόσα χρόνια, καταγράφοντας όλα όσα μας 
διηγούνταν οι γονείς μας, το έκανε ένας ξένος. 
Ίσως να είναι καλύτερα έτσι γιατί ένας ξένος και 
μάλιστα δημοσιογράφος είναι φυσικά πιο αντικει-
μενικός μακριά από συναισθηματισμούς. Σίγουρα 
όμως θα ήταν πιο πλούσιο σε διηγήσεις αν αυτό 
γραφόταν τουλάχιστον 30 χρόνια πρίν, τη δεκαε-
τία του ’80, που ζούσαν ακόμα πάρα πολλοί ηλικι-
ωμένοι. Όμως «κάλιο αργά παρά ποτέ». Η ουσία 
είναι πως αυτές οι διηγήσεις διασώθηκαν πλέον 
με αυτό τον τρόπο. 

Το βιβλίο έχει θέμα την πιο φοβερή και τρο-
μερή περίοδο της ιστορίας του 
χωριού μας, αυτή του εμφυλί-
ου. Στις 510 σελίδες του κατα-
γράφονται οι διηγήσεις ηλικι-
ωμένων χωριανών μας για το 
πώς ήταν ο τόπος μας πρίν τον 
πόλεμο του ’40, για το τι υπο-
φέραμε κατά τη φοβερή δεκα-
ετία που ακολούθησε, για το 
πώς περάσαμε στην τρίχρονη 
(’47 – ’50) εξορία μας ως «κα-
ταδιωκόμενοι» στον κάμπο και 
στην Καρδίτσα και για το πώς 
καταφέραμε σαν επιστρέψαμε 
να ξαναφτιάξουμε τα σπίτια 
μας, τις οικογένειές μας και να 
αναστήσουμε πάλι το χωριό 
μας. 

Το χωριό μας η Νεράϊδα 
στον εμφύλιο υπέστη την από-
λυτη φρίκη! Κανένα άλλο χωριό 
της Ελλάδας όλης δεν υπέφερε 
τόσα πολλά. Αναλογικά με τον 
πληθυσμό είχε τους περισσότερους νεκρούς από 
κάθε άλλο χωριό και απ’ τις δυό μεριές. Αλλά σαν 
να σε σκοτώνουν δεν είναι όταν σου λένε κάποια 
μέρα του Οκτωβρίου να φύγεις απ’ το σπίτι σου 
και να στοιβαχτείς στα «καραβάν σαράϊ» της Καρ-
δίτσας για τρία χρόνια; Τι να πάρεις μαζί σου από 
το γεμάτο σπίτι σου με σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες, 
γαλακτοκομικά και όλα όσα χρειάζεσαι να ζήσει 
η οικογένειά σου για ένα χρόνο; Τα ζώα σου… τα 
ρούχα σου… κι αυτά ζαλίγκα αφού το μουλάρι σου 
το είχαν επιτάξει… Ο αναγνώστης θα έχει καλύ-
τερη εικόνα των διηγήσεων αν δεί πάλι την ταινία 
«Καραβάν Σαράϊ» του Τάσσου Ψαρρά, παραγωγής 
του 1986 με τον Θύμιο Καρακατσάνη… Εμείς επι-
πλέον είχαμε και χωριανούς που παρέμειναν εδώ 
πάνω και κρύβονταν κι απ’ τις δυό μεριές… 

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. 
Στις πρώτες 45 σελίδες υπάρχουν κάποια ιστο-

ρικά στοιχεία του χωριού και της περιοχής μας 
σχεδόν όλα από το βιβλίο «Η Ρίζα μας» (των πα-
πα-Γιώργη Δήμου & Βαγγέλη Σπανού) τα οποία θα 
ήταν πλουσιότερα αν αναφέρονταν και αυτά της 
ιστοσελίδας μας. 

Στο Α’ μέρος με τίτλο «Οι φυγάδες και οι αντάρ-
τες» δημοσιεύονται συνεντεύξεις 6 χωριανών μας 
οι εξής: Κωσταντή Θάνου (σελ. 48 – 76), Ιουλίας 
Καραμέτου (77 – 91), Βαγγέλη Σπανού (92 – 103), 
Βασιλικής Χαλάτση (104 – 139), Κώστα Χαλάτση 
(140 – 143) και Αμαλίας Χαλάτση (144 – 161).

Στο Β’ μέρος με τίτλο «Το τέλος μιας εποχής», 
δημοσιεύονται 32 διηγήσεις χωριανών μας οι 
εξής: Γιάννης Κ. Καραμέτος (σελ. 164 – 175), Βιρ-
γινία Γ. Βούλγαρη (178 – 183), Βασίλης Δ. Καρα-
μέτος (184 – 195), Αγορή σύζ. Βασιλείου Καραμέ-
του (196 – 203), Μερόπη Καραμέτου (204 – 213), 
Τάσιος Η. Δήμος (214 – 215), Νίκος Κ. Γάκης (216 

– 217), Βασιλική Κ. Σπινάσα (218 – 227), Φίλιππος 
Κ. Πλατσιούρης (228 – 235), Νίκος Δ. Κατσούλης 
(236 – 261), Δημήτριος Κ. Μονάντερος (262 – 271), 
Τασία Καστρίτση - Μονάντερου (272 – 277), Ειρή-
νη Η. Μητσάκη (278 – 283), Αλεξάνδρα Θ. Κόκκι-
νου (284 – 287), Ουρανία Ι. Κόκκινου (288 – 291), 
Μαρία Δ. Κόκκινου (292 – 297), Ηλίας Γ. Μονάντε-
ρος (298 – 303), Λαμπρινή Η. Μονάντερου (304 – 
307), Σπύρος Α. Μπαλτής (308 – 327), Κώστας & 

Αγορή Καραμέτου (328 – 337), Ηλίας Γ. Καραμέτος 
(338 – 351), Αθηνά Μαλάμη (352 – 355), Γιώργος Η. 
Ζήσης (356 – 363), Μαγδαλινή & Σεραφείμ Γάκης 
(364 - 373), Γιώργος & Ελένη Νάππα (374 – 379), 
Ηλίας & Μερόπη Κουσάνα (380 – 389), Ηλίας Γ. 
Κουσάνας (390 – 393), οικογένεια Γιάννη Μακρή 
(394 – 397), Γιώργος Καφαντάρης (398 – 407), 
Γιώργος Μακρής (408 – 411), Γιαννούλα Ζήση – 
Χαβδούλα (412 – 415), Νίκος και Γιαννούλα Μα-
κρή (416 – 420). 

Στο παράρτημα δημοσιεύεται το βιβλιαράκι 
του Κώστα Δ. Μακρή (σελ. 481 – 488) ολόκληρο, 
επίσης από το βιβλίο «Η Ρίζα μας» κάποια ιστο-
ρικά στοιχεία για το Μέγα Γεφύρι (491 – 496), η 
βιβλιογραφία (499 – 502) και το χρονολόγιο (504 

– 505). 
Στο βιβλίο δημοσιεύονται και πάρα πολλές 

παλιές φωτογραφίες που έδω-
σαν στον συγγραφέα οι χωρια-
νοί μας. Από κάθε οικογένεια 
υπάρχει και κάποια παλιά φω-
τογραφία. 

Παρουσιάστηκε στην Καρ-
δίτσα την Δευτέρα 15 Δεκεμ-
βρίου 2014, στο βράδυ, στο 
Παυσίλυπο, παρουσία πλή-
θους κόσμου, χωριανών μας 
και καρδιτσιωτών. Σ’ αυτή την 
παρουσίαση μίλησαν οι εκπαι-
δευτικοί Λάμπρος Γριβέλλας 
και Κώστας Γραμμένος, ο χω-
ριανός μας δικηγόρος Ηλίας 
Μπαλτής, εκ μέρους του ΕΟΣ 
Καρδίτσας ο Παντελής Μανώ-
λης και φυσικά ο συγγραφέας 
Ηλίας Προβόπουλος. Την εκ-
δήλωση προλόγισαν ο δήμαρ-
χος Καρδίτσας Φώτης Αλεξά-
κος και ο πρώην πρόεδρος της 
Κοινότητας Νεράϊδας Κώστας 

Πλατσιούρης. Προβλήθηκε τέλος βίντεο της Σοφί-
ας Παπαχρήστου με τις συνεντεύξεις των Νεραϊδι-
ωτών και η εκδήλωση έκλεισε με σκοπούς από τα 
Άγραφα που έπαιξε ο Ηλίας Καραμέτος.

Στην Αθήνα η παρουσίαση έγινε το Σάββατο 
10 Ιανουαρίου 2015, το μεσημέρι, στο Polis Art 
Café, (Πεσματζόγλου 5, Αίθριον Αρσακείου), όπου 
μίλησαν οι δημοσιογράφοι Κική Τριανταφύλλη, 
Σπύρος Βλέτσας και Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, 
ο ιστορικός Ιάσων Χανδρινός, η φιλόλογος Πελα-
γία Κιτσοδήμου, ο χωριανός μας δικηγόρος Ηλίας 
Μπαλτής και φυσικά ο συγγραφέας Ηλίας Προβό-
πουλος, ενώ η Σοφία Παπαχρήστου παρουσίασε 
το ίδιο βίντεο από τον τόπο μας και τους ανθρώ-
πους του.

Παρουσίαση επίσης του βιβλίου προγραμμα-
τίστηκε για τις 18.3.15 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ 
στην Αθήνα από την Πανευρυτανική Ένωση και 
την Πανθεσσαλική Στέγη. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας 
αγνοήθηκε παντελώς στην έκδοση αυτή, άγνω-
στο γιατί. (Ούτε καν πρόσκληση, ενημέρωση για 
τις παρουσιάσεις δεν έλαβε). Δεν αναφέρεται που-
θενά στις σελίδες του ούτε ο Σύλλογός μας, ούτε η 
εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολό-
πων», ούτε κάν η ιστοσελίδα μας «www.neraida-
dolopwn.com». Κατά την ταπεινή μας γνώμη αν η 
εφημερίδα και η ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνονταν 
στην βιβλιογραφία η έκδοση θα ήταν πιο πλήρης 
και χωρίς λάθη.

Ευχόμενοι καλοτάξιδο το βιβλίο να επαναλά-
βουμε αυτό που είπαμε στον πρόλογο, πως αυτό 
που δεν κάναμε εμείς το έκανε ένας ξένος. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

«Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων»
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ηλία Προβόπουλου για το χωριό μας 

Το εξώφυλλο του βιβλίου «Ελεύθεροι  
στα δεσμά των Αγράφων».

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους 

Καραμέτος έυαγγέλος του ΝιΚ. 
10ον χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας 

Πωλέιται Και μέλι Παραγωγής μας γΝήςιο αγραφωΝ 
τηλ.: 2441 0 83153   Κιν.: 697 8583915



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ10  ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (36ον)
Εγγεγραμμένοι:   285 (297 το 2012 & 312 το 2009)
Ψήφισαν: .............  119 ...αποχή 58,3% (173 το ’12 & 235 το ’09)
Άκυρα: ................. 2 ...................... (4 & 6)
Λευκά: ..................  0 ..................... (1 & 1)
Έγκυρα: ............... 117 ....... (168 & 228)
ΕΛΑΒΑΝ:.............. Ψήφοι  ........................   Ποσοστό (2012 & 2009)
ΣΥΡΙΖΑ .................  55 .................(34 & 5) ........  47,0% ...........(20,2% & 2,2%)
Ν. Δ .......................  16 .............. (35 & 62) ........  13,6% ........ (20,8% & 27,1%)
ΠΑΣΟΚ .................  15 ............ (41 & 119) .........12,8% ........ (24,4% & 52,1%)
Κ.Κ.Ε  .....................  11 .............. (18 & 30) ..........  9,4% ........ (10,7% & 13,1%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...............  8 .............................(9) ........... 6,8% ............................(5,3%)
ΠΟΤΑΜΙ ...............  4 ........................ 3,4%
ΤΕΛΕΙΑ ................. 3 ......................... 2,5%
ΚΙΔΗΣΟ ................  2  ......................  1,7%
ΑΝ.ΕΛΛ ................  1 .............................(8) ........... 0,8% ............................(4,7%)
ΛΑ.Ο.Σ ..................  1 ..................... (7 & 6) ........... 0,8% ............ (4,7% & 2,6 %)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............  1 ........................ 0,8%

Eκλ. Tμ. 37ον Σαρανταπόρου της Τ.Κ. Νεράϊδας
Εγγεγραμμένοι:  263 (281 το 2012 & 291 το 2009)
Ψήφισαν:  ............ 154 ....αποχή 41,5% (177 το ’12 & 220 το ’09) 
Άκυρα: .................  8 ..................... (7 & 8)
Λευκά  ..................  1 ..................... (0 & 0)
Έγκυρα: ............... 145 ....... (170 & 212)
ΕΛΑΒΑΝ:.............. Ψήφοι  ........................   Ποσοστό (2012 & 2009)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 62 ..................(16 & 1) ........  42,7% ............. (9,4% & 0,4%)
Ν.Δ ........................  42 .............. (48 & 93) .........28,9% ........ (28,2% & 43,8%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 11 ............................(6) ..........  7,5% ............................(3,5%)
ΠΑΣΟΚ ................. 9 ................. (36 & 98) ........... 6,2% ........ (21,1% & 46,2%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 7 ......................... 4,8% 
ΤΕΛΕΙΑ  ................ 4 ......................... 2,7%
ΑΝ.ΕΛΛ ................ 3 ........................... (19) ........... 2,0% ......................... (11,1%)
Κ.Κ.Ε  ..................... 2 ...................... (7 & 6) ........... 1,3% ............. (4,1% & 2,8%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 2 ......................... 1,3%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ............. 2 ......................... 1,3%
ΛΑ.Ο.Σ .................. 1 ....................(7 & 10)  .......... 0,6% ............. (4,1% & 4,7%)

Συνολικά στην Τ. Κ. Νεράϊδας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (36ον & 37ον)
Εγγεγραμμένοι:  548 (578 το 2012 & 603 το 2009)
Ψήφισαν: ............. 273 ....αποχή 50,2% (350 το ’12 & 455 το ’09)
Άκυρα: .................  10 .............. (11 & 14)
Λευκά: ..................  1 ..................... (1 & 1)
Έγκυρα: ............... 262 ....... (338 & 440)
ΕΛΑΒΑΝ:..............  Ψήφοι  Ποσοστό (2012 & 2009)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 117 ...............(50 & 6) ........  44,6% ...........(14,7% & 1,3%)
Ν.Δ ........................ 58 ............. (83 & 155) .........22,1% ........ (24,5% & 35,2%)
ΠΑΣΟΚ ................. 24 ............. (77 & 217) ..........  9,1% ........ (22,7% & 49,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 19 ......................... (15) ..........  7,2% ............................(4,4%)
Κ.Κ.Ε  ..................... 13 ............... (25 & 36) ..........  4,9% ............. (7,4% & 8,1%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 11 ....................... 4,1%
ΤΕΛΕΙΑ ................. 7 ......................... 2,6%
ΑΝ.ΕΛΛ ................ 4 ........................... (27) ..........  0,1% ............................(7,9%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 4 ......................... 0,1%
ΛΟΙΠΑ .................. 5 ......................... 1,9%

Αναλυτικά στα γύρω χωριά μας
Τοπική Κοινότητα (Τ. Κ.) Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα: 3 (30ον, 31ον & 32ον)
Εγγεγραμμένοι:  816 (844 το 2012 & 879 το 2009)
Ψήφισαν: ............. 502 ....αποχή 38,5%  (563 το ’12 & 716 το ’09) 
Άκυρα: .................  14 .............. (11 & 11)
Λευκά: ..................  2 ..................... (1 & 0)
Έγκυρα: ............... 486 ....... (551 & 705)
ΕΛΑΒΑΝ:.............. Ψήφοι  ........................   Ποσοστό (2012 & 2009)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 203 ............ (91 & 20) ........  41,7% ...........(16,5% & 2,8%)
Ν. Δ ....................... 111 ....... (111 & 199) .........22,8% ........ (20,1% & 28,2%)
ΠΑΣΟΚ .................  50 ......... (126 & 388) .........10,2% ........ (22,8% & 55,0%)
Κ.Κ.Ε  .....................  29 .............. (69 & 52) ........... 5,9% ...........(12,5% & 7,3%)
ΠΟΤΑΜΙ ...............  20 ...................... 4,1%
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...............  16 ........................ (29) ........... 3,2% ............................(5,2%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 15 ....................... 3,0%
ΑΝ.ΕΛΛ ................  15 ........................ (37) ........... 3,0% ............................(6,7%)
ΤΕΛΕΙΑ ................. 12 ....................... 2,4%
Μ-Λ ΚΚΕ ............... 10 ............... (18 & 13) ........... 2,0% ............. (3,2% & 1,8%)
ΛΟΙΠΑ .................. 5 ..............................(8) ........... 1,0% ............................(1,4%)

Τ. Κ. Μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (47ον Καρδίτσας)
Εγγεγραμμένοι:  259 (284 το 2012 & 274 το 2009)
Ψήφισαν: .............  133 ...αποχή 48.7% (182 το ’12 & 213 το ’09) 
Άκυρα: .................  7 ..................... (5 & 5)
Λευκά: ..................  1 ..................... (3 & 2)
Έγκυρα: ...............  125 ...... (174 & 206)
ΕΛΑΒΑΝ:.............. Ψήφοι  ........................   Ποσοστό (2012 & 2009)
Ν. Δ .......................  48 .............. (58 & 91) .........38,4% ........ (33,3% & 44,1%)
ΣΥΡΙΖΑ .................  45 .................(27 & 5) ...........  36% ...........(15,5% & 2,4%)
ΠΑΣΟΚ .................  10 ..............(32 % 91) ..............8 % ........ (18,3% & 44,1%)
ΑΝ.ΕΛΛ ................  5 .......................... (14) ...............4% ............................(8,0%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 4 ......................... 3,2% 
ΚΙΔΗΣΟ ................ 4  .......................  3,2%
Κ.Κ.Ε  .....................  3 ..................... (9 & 9) ..........  2,4% ............. (5,1% & 4,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 2 ..............................(9) ........... 1,6% ............................(5,1%)
ΕΔΕΜ .................... 2 ........................  1,6%
ΛΑ.Ο.Σ ..................  1 ..................... (3 & 8) ........... 0,8% ............. (1,7% & 3,8%)
ΤΕΛΕΙΑ .................  1 .......................  0,8% 

Τ. Κ. Μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 (37ον Ευρυτανίας)
Εγγεγραμμένοι:   116 (140 το 2012 & 134 το 2009)
Ψήφισαν: ............. 39 .......αποχή 66,3%  (73 το ’12 & 94 το ’09)
Άκυρα: .................  0 ..................... (1 & 1)
Λευκά: ..................  0 ..................... (1 & 2)
Έγκυρα: ............... 39 ............... (71 & 91)
ΕΛΑΒΑΝ:.............. Ψήφοι  ........................   Ποσοστό (2012 & 2009)
Ν. Δ ....................... 13 ............... (12 & 22) .........33,3% ............(16,9% & 24%)
ΣΥΡΙΖΑ .................  7 .............................(2) .........17,9% ............................(2,8%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 6 ..............................(4) .........15,3% ............................(5,6%)
ΚΙΔΗΣΟ ................  4 ......................10,2% 
ΠΑΣΟΚ ................. 3 ....................(9 & 49) ........... 7,6% ............(26,7% & 54%)
Κ.Κ.Ε  .....................  2 ..................... (5 & 2) ........... 5,1% .................(7,0% & 2%)
ΑΝ.ΕΛΛ ................  2 .............................(2) ........... 5,1% ............................(2,8%)
ΛΑ.Ο.Σ .................. 1 ................. (16 & 18) ........... 2,5% ............(22,5% & 20%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 1 ......................... 2,5%

 Συνοικισμός Κορίτσας της Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 (117ον Ευρυτανίας)
Εγγεγραμμένοι:  212 (219 το 2012 & 225 το 2009)
Ψήφισαν: .............  97 ......αποχή 54,2% (114 το ’12 & 143 το ’09) 
Άκυρα: ................. 5 ...................... (2 & 3)
Λευκά: .................. 0 ...................... (0 & 4)
Έγκυρα: ............... 92 .......... (112 & 136)
ΕΛΑΒΑΝ:.............. Ψήφοι  ........................   Ποσοστό (2012 & 2009)
Ν. Δ ....................... 47 ............... (35 & 70) .........51,0% ........ (31,2% & 51,0%)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 25 ..................(14 & 3) ........  27,1% ...........(12,5% & 2,2%)
ΑΝ.ΕΛΛ ................  5 .............................(8) ........... 5,4% ............................(7,1%)
ΠΑΣΟΚ .................  4 ...................(7 & 56) ..........  4,3% ...........(6,2% & 41,0%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...............  3 .............................(5) ........... 3,2% ............................(4,4%)
ΤΕΛΕΙΑ ................. 2 ........................  2,1%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............  2 .......................  2,1%
ΠΟΤΑΜΙ ...............  .2 ......................  2,1%
ΚΙΔΗΣΟ ................  1 .......................  1,0%
ΚΚΕ Μ Λ ...............  1 .......................  1,0% 

Τ. Κ. Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (26ον)
Εγγεγραμμένοι:  450 (483 το 2012 & 507 το 2009)
Ψήφισαν: ............. 282 αποχή 37,4% (319 το ’12 & 374 το ’09)
Άκυρα: .................  3 ...................(12 & 9)
Λευκά: ..................  1 ..................... (2 & 0)
Έγκυρα: ............... 278 ....... (305 & 365)
ΕΛΑΒΑΝ:..............  Ψήφοι  .......................   Ποσοστό (2012 & 2009)
Ν. Δ ....................... 96 ............. (77 & 131) ........  34,5% ........ (25,2% & 35,8%)
ΣΥΡΙΖΑ .................  85 .................(39 & 9) ........  30,5% ...........(12,7% & 2,4%)
ΠΑΣΟΚ ................. 32 .......... (106 & 183) .........11,5% ........ (34,7% & 50,1%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 21 ....................... 7,5%
Κ.Κ.Ε  ..................... 12 ............... (18 & 24) ........... 4,3% ............. (5,9% & 6,5%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 7 ..............................(5) ..........  2,5% ............................(1,6%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 6 ......................... 2,1%
ΑΝ.ΕΛΛ ................  5 .......................... (13) ........... 1,8% ............................(4,2%)
ΤΕΛΕΙΑ ................. 5 ......................... 1,8%
ΛΑ.Ο.Σ .................. 4 ...................... (6 & 5) ........... 1,4% ............. (1,9% & 1,3%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............ 3 ......................... 1,0%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ..........  2 .......................  0,7%

Τ. Κ. ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (38ον & 39ον)
Εγγεγραμμένοι:   639 (674 το 2012 & 719 το 2009)
Ψήφισαν: .............  368 ................ αποχή .........42,5%  (403 το ’12 & 529 το ’09)
Άκυρα: .................  18 .................(6 & 14)
Λευκά: .................. 2 ...................... (4 & 6)
Έγκυρα: ............... 348 ....... (393 & 509)
ΕΛΑΒΑΝ:.............. Ψήφοι  ........................   Ποσοστό (2012 & 2009)
Ν. Δ ....................... 147 ....... (117 & 261) .........42,2% ........ (29,7% & 51,2%)
ΣΥΡΙΖΑ .................  118 ..............(50 & 8) .........33,9% ...........(12,7% & 1,5%)
Κ.Κ.Ε  .....................  27 .............. (59 & 47) ........... 7,7% ..........(15,0% % 9,2%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...............  15 ........................ (30) ........... 4,3% ............................(7,6%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 10 ....................... 2,8%
ΕΝ.ΕΛΛ .................  10 ........................ (25) ........... 2,8% ............................(6,3%)
ΠΑΣΟΚ .................  7 .............. (41 & 155) ..........  2,0% ........ (10,4% & 30,4%)
ΛΑ.Ο.Σ ..................  7 ................ (13 & 22) ..........  2,0% ............. (3,1% & 4,3%)
ΤΕΛΕΙΑ .................  4 ........................ 1,1%
ΠΡ-ΔΗΜΑΡ .........  1 .......................... (10) ..........  0,2% ............................(2,5%)
ΚΙΔΗΣΟ ................  .1 ......................  0,2%
ΕΔΕΜ .................... 1 ........................  0,2%

Τ. Κ. Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα: 2 (28ον & 29ον)
Εγγεγραμμένοι: 1.163 (1.183 το 2012 & 1.205 το 2009)
Ψήφισαν: ............. 880 ....αποχή 24,4% (922 το ’12 & 1.010 το ’09)
Άκυρα: ................. 14 ..................(7 & 13)
Λευκά: .................. 4 ...................... (6 & 2)
Έγκυρα: ............... 862 ....... (909 & 995)
ΕΛΑΒΑΝ: .............  Ψήφοι  .......................   Ποσοστό (2012 & 2009)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 325 .......... (117 & 43) .........37,7% ...........(12,8% & 4,3%)
Κ.Κ.Ε  ..................... 289 ....... (380 & 360) .........33,5% ........ (41,8% & 36,1%)
Ν. Δ ....................... 119 ....... (117 & 195) .........13,8% ........ (12,8% & 19,5%)
ΠΑΣΟΚ ................. 62 .......... (150 & 374) ........... 7,1% ........ (16,5% & 37,5%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 19 ....................... 2,2%
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 15 ......................... (23) ..........  1,7% ............................(2,5%)
ΤΕΛΕΙΑ ................. 11 ....................... 1,2%
ΚΙΔΗΣΟ ................ 8 ......................... 0,9%
ΑΝ.ΕΛΛ ................  4 .......................... (31) ..........  0,4% ............................(3,4%)
ΛΑ.Ο.Σ ..................  2 ...................(9 & 14) ..........  0,2% .................(0,9 & 1,4%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ..........  2 .............................(8) ..........  0,2% ............................(0,8%)
ΠΡ-ΔΗΜΑΡ  ........  1 .......................... (20) ..........  0,1% ............................(2,2%)
ΛΟΙΠΑ ..................  2 .......................... (25) ........... 0,2% ............................(2,7%)

Τ. Κ. Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα: 2 (33ον & 34ον) (το 2012 τμήματα 3)
Εγγεγραμμένοι:  808 (888 το 2012 & 912 το 2009)
Ψήφισαν: ............. 492 ....αποχή 39,2% (559 το ’12 & 674 το ’09)
Άκυρα: ................. 6 ................. (11 & 14)
Λευκά: .................. 2 ...................... (5 & 4)
Έγκυρα: ............... 484 ....... (543 & 656)
ΕΛΑΒΑΝ: .............  Ψήφοι   Ποσοστό (2012) (2009)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 196 ............ (82 & 19) ........  40,4% ...........(15,1% & 2,8%)
Ν. Δ ....................... 154 ....... (134 & 194) .........31,8% ........ (24,6% & 29,5%)
Κ.Κ.Ε  .....................  47 .............. (75 & 74) ........... 9,7% ........ (13,8% & 11,2%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 20 ......................... (22) ..........  4,1% ............................(4,0%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 19 ....................... 3,9%
ΠΑΣΟΚ .................  14 ............ (86 & 334) ........... 2,8% ........ (15,8% & 50,9%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 11 ....................... 2,2%
ΑΝ.ΕΛΛ ................  12 ........................ (41) ..........  2,4% ............................(7,5%)
ΤΕΛΕΙΑ ................. 2 ......................... 0,4%
ΛΟΙΠΑ .................. 9 ........................... (23) ..........  1,8% ............................(4,3%)

Τ. Κ. Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (35ον)
Εγγεγραμμένοι:  436 (488 το 2012 & 482 το 2009)
Ψήφισαν: ............. 232 ....αποχή 46,8% (286 το ’12 & 347 το ’09)
Άκυρα: ................. 5 .....................  (9 & 3)
Λευκά: .................. 1 ...................... (3 & 0)
Έγκυρα: ............... 226 ....... (274 & 344)
ΕΛΑΒΑΝ:..............  Ψήφοι   Ποσοστό (2012) (2009)
Κ.Κ.Ε  .....................  60 .............. (73 & 58) .........26,5% ........ (26,6% & 16,8%)
ΣΥΡΙΖΑ .................  57 ................  (33 & 4) ........  25,2% ...........(12,0% & 1,1%)
Ν. Δ .......................  46 ............ (54 & 133) .........20,3% ........ (19,7% & 38,6%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...............  27 ........................ (17) ........  11,9% ............................(6,2%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 16 ....................... 7,0%
ΠΑΣΟΚ .................  12 ............ (36 & 118) ........... 5,3% ........ (13,1% & 34,3%)
ΑΝ.ΕΛΛ ................  4 .......................... (22) ..........  1,7% ............................(8,0%)
ΠΡ-ΔΗΜΑΡ .........  2 .......................... (13) ........... 0,8% ............................(4,7%)
ΕΝ-ΚΕΝΤΡ ...........  2 ........................ 0,8%

Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας 
Εκλογικά Τμήματα: 293  ........................   (323 το 2012 & 324 το 2009)
Εγγεγραμμένοι:  133.698 .....................  (139.696 το ’12 & 140.959 το ’09)
Ψήφισαν: ............. 83.558 ........  (62,4%)  (89.333 το ’12 & 105.715 το ’09) 
Άκυρα: ................. 1.440 ...........................   (1.670 το ’12 & 2.016 το ’09)
Λευκά: .................. 478 ..............................   (583 το ’12 & 532 το ’09)
Έγκυρα: ............... 81.640 ........................  (87.080 το ’12 & 103.167 το ’09)
ΕΛΑΒΑΝ: Ψήφοι (2012 & 2009)  .....Ποσοστό   (2012 & 2009) ......... Έδρες 
ΣΥΡΙΖΑ ..... 31.764 (12.449 & 2.972)   38,9%......(14,3% & 2,8%) ....3 (1 & 0)
Ν. Δ ........... 24.510 (24.261 & 41.088) 30,0%.....(27,8% & 39,8%) ...1 (3 & 2)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ... 5.243 ....................(5.243)  .........6,4% ..................................... (6,0%)
Κ.Κ.Ε  ......... 4.906 ....(8.625 & 7.742)  .........6,0% .........(9,9% & 7,5%) (1 & 0)
ΠΑΣΟΚ ..... 4.183 (13.209 & 44.684) ..........5,1% ....(15,1% & 43,3%) (0 & 3)
ΠΟΤΑΜΙ ... 2.938 ........................3,6%
ΑΝ.ΕΛΛ .... 2.728 ....................(8.142)  .........3,3% ..................................... (9,3%)
ΛΟΙΠΑ ...... 5.368 ........................6,5%

Στο Νομό Καρδίτσας εκλέχθηκαν, στις 25.1.15, 
οι εξής 4 Βουλευτές:
ΒΟύΛΕύΤΗΣ  ...................................... Σταυροί  ......... (2012 & 2009)
Μιχαλάκης Νικόλαος (ΣΥΡΙΖΑ)  ..................15.008 .............. (4.615 το ’12)
Λάππας Σπύρος (ΣΥΡΙΖΑ) ............................... 8.615
Κατσαβριά Χρυσούλα (ΣΥΡΙΖΑ) ................... 6.166
Τσιάρας Κων/νος (Ν. Δ.)  ................................. 9.657 (9.155 το ’12) (17.560 το ’09)

Συνολικά στο γειτονικό νομό Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: 126 (121 το 2012 & 134 το 2009)
Εγγεγραμμένοι: ....................31.836 (32.974 το 2012 & 35.343 το 2009)
Ψήφισαν: . 14.259 ..... αποχή 55,2% (16.632 το ’12 & 21.034 το ’09)
Άκυρα: .....  238..............(274 & 347)
Λευκά: ......  92 ................(102 & 114)
Έγκυρα: ... 13.929 (16.256 & 20.573)
ΕΛΑΒΑΝ:  Ψήφοι (2012 & 2009) ...   Ποσοστό (2012 & 2009)  ........... Έδρα 
ΣΥΡΙΖΑ ..... 5.172 ....... (1.986 & 466)  37,1%...(12,2% & 2,2%) ....1 .... (0 & 0)
Ν. Δ ........... 4.555 ....(3.407 & 7.729) 32,7%...(20,9% & 37,5%)....0 .... (1 & 0)
ΠΟΤΑΜΙ ...  974...........................6,9% ...................................................................  0
ΧΡ.ΑΥΓΗ ... 610 ........................... (681) 4,3%.....(4,1%)........................................  0
ΠΑΣΟΚ .....  601.... (3.087 & 10.107) 4,3%......(18,9% & 51,2%) ...... 0 (0 & 1)
ΚΙΔΗΣΟ .... 552 ............................3,9% .................................................................... 0
ΑΝ.ΕΛΛ .... 449 ........................(1.013) ..........3,2% ..................................................
Κ.Κ.Ε  .........  404..............(673 & 667) 2,9%......(4,1% & 3,2%)..... 0 ...... (0 & 0)
ΛΟΙΠΑ ...... 612 ............................4,3% ....... (5,2%)

● Στο Νομό Ευρυτανίας εξελέγη, στις 25.1.15, βουλευτής ο Θωμάς 
Κώτσιας (ΣΥΡΙΖΑ), με 2.085 σταυρούς. 
● Στην Ευρυτανία υποψήφιος βουλευτής ήταν και ο χωριανός μας (εκ 
μητρός) Μπερμπερής Μωϋσής (γυιός των αείμνηστων παπα-Γιώργη 
Μπερμπερή και Μαργαρίτας Δήμου) με το Πράσινοι - ΔΗΜ.ΑΡ., που 
έλαβε 51 σταυρούς, (όλο το κόμμα έλαβε στην Ευρυτανία 72 ψήφους, 
το 0,52%). 
●  Στην Φθιώτιδα υποψήφιος βουλευτής ήταν και ο φίλος του χωριού 
μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος με το Πράσινοι - ΔΗΜ.
ΑΡ., που έλαβε 43 σταυρούς, (όλο το κόμμα έλαβε στη Φθιώτιδα 356 
ψήφους, το 0,35%).

Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλογικά Τμήματα 3 (115ον, 116ον & 117ον)
Εγγεγραμμένοι:  542 ... (593 το 2012)
Ψήφισαν: .............  238 ...αποχή 56,0% (305 το 2012)

Άκυρα: .................  6 .............................(6)
Λευκά: ..................  0 .............................(1)
Έγκυρα: ............... 232 ....................(298)
ΕΛΑΒΑΝ: ............. Ψήφοι  Ποσοστό (2012)
Ν.Δ ........................  93 ........................ (91) .........40,0% ......................... (30,5%)
ΣΥΡΙΖΑ .................  81 ........................ (34) .........34,9% ......................... (11,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 11 ......................... (11) ........... 4,7% ............................(3,6%)
ΠΑΣΟΚ .................  9 .......................... (54) ........... 3,8% ......................... (18,1%)
ΚΚΕ  .......................  9 .......................... (12) ........... 3,8% ............................(4,0%)
ΑΝ.ΕΛΛ ................  7 .......................... (17) ........... 3,0% ............................(5,7%)
ΠΟΤΑΜΙ ...............  6 ........................ 2,5%
ΤΕΛΕΙΑ .................  5 ........................ 2,1%
ΕΝ-ΚΕΝΤΡ ........... 5 ........................  2,1%
ΛΑΟΣ ....................  3 .............................(6) ........... 1,2% ............................(2,0%)
ΚΙΔΗΣΟ ................  1 ........................ 0,4%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ..........  1 .............................(5) ........... 0,4% ............................(1,6%)
ΜΛΚΚΕ .................  1 ........................ 0,4%

Τ. Κ. Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα 2 (112ον & 113ον)
Εγγεγραμμένοι:  626 ... (665 το 2012)
Ψήφισαν: .............  297 ...αποχή 52,5% (384 το 2012)
Άκυρα: .................  7 .............................(7)
Λευκά: ..................  2 .............................(4)
Έγκυρα: ............... 288 ....................(373)
ΕΛΑΒΑΝ: .............  Ψήφοι  Ποσοστό (2012)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 118 ...................... (77) .........40,9% ......................... (20,6%)
Ν.Δ ........................ 89 ......................... (87) .........30,9% ......................... (23,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 17 ......................... (17) ........... 5,9% ............................(4,5%)
ΠΑΣΟΚ ................. 11 ......................... (57) ........... 3,8% ......................... (15,2%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 11 ....................... 3,8%
ΤΕΛΕΙΑ ................. 10 ....................... 3,4%
ΚΚΕ  ....................... 9 ........................... (25) ........... 3,1% ............................(6,7%)
ΕΝ-ΚΕΝΤΡ  .......... 8 ..............................(9) ........... 2,7% ............................(2,4%)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 5 ......................... 1,7%
ΑΝ.ΕΛΛ ................ 4 ........................... (24) ........... 1,3% ............................(6,4%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ .......... 3 ..............................(4) ........... 1,0% ............................(1,0%)
ΛΟΙΠΑ ..................  3 .......................  1,0% .........(4,0%)

Τ. Κ. Βράχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (114ον)
Εγγεγραμμένοι:  338 ... (353 το 2012)
Ψήφισαν: ............. 112 ....αποχή 66,8% (153 το 2012)
Άκυρα: .................  0 .............................(1)
Λευκά: ..................  0 .............................(0)
Έγκυρα: ............... 112 ....................(152)
ΕΛΑΒΑΝ: .............  Ψήφο .........................   Ποσοστό (2012)
Ν.Δ ........................ 48 ......................... (50) .........42,8% ......................... (32,8%)
ΣΥΡΙΖΑ ................. 34 ......................... (16) .........30,3% ......................... (10,5%)
ΠΑΣΟΚ .................  6 .......................... (28) ........... 5,3% ......................... (18,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 5 ..............................(7) ..........  4,4% ............................(4,6%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 4 ......................... 3,5%
ΑΝ.ΕΛΛ ................  3 .............................(9) ..........  2,6% ............................(5,9%)
ΚΚΕ  .......................  3 .............................(2) ..........  2,6% ............................(1,3%)
ΤΕΛΕΙΑ .................  3 ........................ 2,6%
ΛΑΟΣ ....................  .2 ............................(8) ..........  1,7% ............................(5,2%)
ΠΟΤΑΜΙ ...............  . 2 ...................... 1,7%
ΔΗΜΑΡ ................ 1 ..............................(2) ........... 0,8% ............................(1,3%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ..........  1 ........................ 0,8%

Συνοικισμός Σάϊκας της Τ.Κ. Αγράφων
Ε. Τ. 2ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι:  96 ...... (108 το 2012)
Ψήφισαν: ............. 44 .......αποχή 54,1% (61 το 2012)
Άκυρα: .................  0 .............................(0)
Λευκά: ..................  0 .............................(0)
Έγκυρα: ............... 44 ......................... (61)
ΕΛΑΒΑΝ: .............  Ψήφοι  Ποσοστό (2012)
Ν.Δ ........................  21 ........................ (15) .........47,7% ......................... (24,5%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 10 ......................... (13) .........22,7% ......................... (21,3%)
ΣΥΡΙΖΑ .................  5 .............................(1) .........11,3% ............................(1,6%)
ΠΑΣΟΚ .................  3 .......................... (14) ........... 6,8% ......................... (22,9%)
ΑΝ.ΕΛΛ ................  2 .............................(3) ........... 4,5% ............................(4,9%)
ΚΚΕ  .......................  1 .............................(1) ........... 2,2% ............................(1,6%)
ΛΑΟΣ ....................  1 .............................(1) ..........  2,2% ............................(1,6%)
ΚΙΔΗΣΟ ................ 1 ......................... 2,2%

ΠΑΝΕΛΛΑΔίΚΑ – Επικράτεια 
Εκλογικά Τμήματα: 19.509
Εγγεγραμμένοι:   ..................9.911.495
Ψήφισαν: ............. 6.330.786  (αποχή 36,1%) 
Άκυρα: ................. 114.703
Λευκά: .................. 34.809
Έγκυρα: ............... 6.181.274
ΕΛΑΒΑΝ: ............. Ψήφοι  ......................... Ποσοστό  ....Έδρες  ...........(2012)
ΣΥΡΙΖΑ .................  2.246.064 .......  36,4% (26,8%) ......... 149 ................ (71) 
Ν. Δ .......................  1.718.815 .......  27,8% (29,6%) ............76 .............  (129)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............... 388.447 .................  6,2% (6,9%) ............17 ................ (18)
ΠΟΤΑΜΙ ............... 373.868 .....................  6,0% (0%) ............17 ..................  (0)
Κ.Κ.Ε  .....................  338.138 ................  5,5% (4,5%) ........... 15 ................ (12)
ΑΝ.ΕΛΛ ................  293.371 ................  4,7% (7,5%) ............13 ................ (20)
ΠΑΣΟΚ .................  289.482 ..............  4,6% (12,2%) ............13 ................ (33) 
ΛΟΙΠΑ ..................  532.775 ..............................  8,6%  ............. 0 ..................  (0)

ΣΗΜΕίωΣΗ: Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως (0000) είναι οι ψήφοι και
τα ποσοστά των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών του 2012 και
του 2009. Τα παραθέτουμε για σύγκριση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟύΛΕύΤίΚωΝ ΕΚΛΟΓωΝ 25 - 1 - 2015  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ χωρίΑ ΤΗΣ ΠΕρίΟχΗΣ ΜΑΣ
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Στοιχεία για βουλευτές  
Καρδίτσας & Ευρυτανίας

ΜίχΑΛΑΚΗΣ ΝίΚΟΣ: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Καρδίτσα το 1956 (η καταγωγή του είναι από την 
Κορίτσα Κλειτσού Ευρυτανίας). Είναι γιατρός – καρ-
διολόγος και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Στις εκλογές της 
6ης Μαΐου 2012 εκλέχτηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
στον νομό Καρδίτσας και επανεξελέγη στις εκλογές 
της 17ης Ιούνη 2012. Ως βουλευτής συμμετείχε στη 
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βου-
λής, στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή 
Ελληνισμού της Διασποράς. Είναι μέλος του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

ΛΑΠΠΑΣ ΣΠύρΟΣ: Είναι δικηγόρος Καρδίτσας από 
το 1981 και διατηρεί δικηγορικό γραφείο με συνερ-
γάτες δικηγόρους και τη σύζυγό του Αλεξία Μπανά-
σιου. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος την περίοδο 
1986 - 1990, Γραμματέας και Αναπληρωτής Πρόε-
δρος για πολλά χρόνια, ενώ το έτος 2004 ήταν υπο-
ψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ασχο-
λείται ιδιαίτερα ως νομικός με την Ιατρική Αμέλεια, 
για την οποία επίσης δίνει διαλέξεις στα μεγαλύτερα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στα φοιτητικά του 
χρόνια ήταν πρόεδρος των Θεσσαλών και των Καρδι-
τσιωτών Φοιτητών. Ήταν μέλος του ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ και στη συνέχεια του ΚΚΕ 
εσ. Σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος 
με την ΚΑΡ.ΠΟ.Σ.

ΚΑΤΣΑΒρίΑ – ΣίωρΟΠΟύΛΟύ χρύΣΟύΛΑ: Γεννή-
θηκε και μεγάλωσε στην Ανάβρα Καρδίτσας. Είναι 
παντρεμένη με τον Δημήτρη Σιωρόπουλο, γεωπόνο 
και έχουν τρία παιδιά. Είναι πτυχιούχος Σχολής Κα-
λών Τεχνών και εμψυχώτρια. Εργάστηκε ως καθηγή-
τρια στο πρότυπο σχολείο Μοντεσσόρι, στο μουσείο 
Castello Sfortzesco και στο Κέντρο Πολιτισμού του 
Δήμου Μιλάνου. Στη συνέχεια εργάστηκε ως καθηγή-
τρια στην Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας, σε σχολεία 
του Νομού και στον Δήμο Καρδίτσας ως διευθυντικό 
στέλεχος στους τομείς του πολιτισμού, κοινωνικής 
πολιτικής και προώθησης του βιβλίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία και 
λειτουργία του δικτύου Παιδικών Βιβλιοθηκών. Διετέλεσε Δημοτική Σύμ-
βουλος του Δήμου Ταμασίου και από από το 2014 στον Δήμο Σοφάδων 
(αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου). Είναι στέλεχος πολιτιστικών φορέ-
ων και συλλογικοτήτων του Νομού μας. Μέλος της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΣίΑρΑΣ ΚωΣΤΑΣ: Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 
1966. Είναι γιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος, 
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με μετεκπαίδευση στον τομέα της εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης σε πανεπιστημιακά κέντρα 
της Σουηδίας. Το 2004 εξελέγη για πρώτη φορά βου-
λευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Καρδίτσας. 
Επανεξελέγη στις εκλογές του 2007, καθώς και στις 
εκλογές του 2009 και του Μαΐου και Ιουνίου του 2012 
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Διετέλεσε Υφυ-
πουργός Εξωτερικών από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι 
τον Ιούνιο του 2013. Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Στεργιούλη, Μορια-
κή Βιολόγο στο επάγγελμα και έχουν ένα γιο και δύο κόρες.

ΚωΤΣίΑΣ ΘωΜΑΣ: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
χωρίο Βαλαώρα της Ευρυτανίας, το 1955. Τελείωσε 
το Γυμνάσιο στο Κερασοχώρι και είναι απόφοιτος της 
Σχολής Εργοδηγών Χημικών του Κοντοράβδη. Είναι 
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Μετά από 
πολλές εργασίες, τα τελευταία 34 χρόνια εργάζονταν 
βάρδια σαν Χειριστής μονάδων παραγωγής στα δι-
υλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρό-
πυργο Αττικής. Σήμερα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ 
και μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στον τόπο κατα-
γωγής του και την Αθήνα. Ανέπτυξε έντονη συνδικα-
λιστική και πολιτική δράση, μέσα από τις γραμμές της αριστεράς και εκλέ-
γονταν αδιάλειπτα επί 32 χρόνια στα συνδικάτα του κλάδου των πετρελαίων 
σε διάφορες θέσεις ευθύνης καθώς και σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στο Δ.Σ. της εταιρείας. Συμμετείχε δραστήρια και επί μακρόν στο Σύλλογο 
των Απεραντίων της δυτικής Ευρυτανίας που ζουν στην Αθήνα καθώς και 
στην έκδοση του περιοδικού «Απεραντιακά» του Συλλόγου. Αρθρογραφεί 
για πολλά χρόνια σε διάφορα έντυπα και τοπικές εφημερίδες της Ευρυτανί-
ας και συμμετείχε πάντα ενεργά και δραστήρια στην ανάδειξη και την επίλυ-
ση των προβλημάτων του νομού Ευρυτανίας. Είναι άριστος γνώστης της Ευ-
ρυτανίας, αφού περιφέρεται για χρόνια στα βουνά, τα φαράγγια, τα ποτάμια, 
τις λίμνες και σε όλα τα μοναδικά Ευρυτανικά τοπία, επικοινωνώντας με τους 
ανθρώπους που έχουν απομείνει στον τόπο και είναι βαθύτατος γνώστης 
των μεγάλων προβλημάτων της, για τα οποία είναι αποφασισμένος να συνε-
χίσει να αγωνίζεται από την θέση του Βουλευτή Ευρυτανίας.

υ/Η Σαρανταπόρου: Για 
το σχεδιαζόμενο Υ/Η που ιδι-
ωτική εταιρεία επιμένει να 
στήσει κάτω από το «Σταυ-
ρό» στο μύλο το βακούφικο, 
μεταφέροντας το νερό από το 
ύψος του «Άμπλα» με σω-
λήνες κατά μήκος και κάτω 
από τον επαρχιακό δρόμο 
Σαρανταπόρου – Νεράϊδας, 
και οι τοπικές κοινωνίες μας 
έκαναν προσφυγή στο Στε, η 
υπόθεση αυτή μετά από πολ-
λές αναβολές ορίστηκε να 
εκδικαστεί στις 1.4.2015. Το 
ζήτημα συζητήθηκε στη Γ. Σ. 
του Συλλόγου Αποδήμων και 
ομόφωνα αποφασίστηκε να 
προχωρήσει η υπόθεση για 
την ακύρωσή του. Το μεγάλο 
ποσό (άνω των 1.000 €) που 
απαιτείται για την εκδίκαση 
δεν βρέθηκε ακόμα και στην 
ανάγκη ίσως συγκεντρωθεί 
με έρανο. 

υ/Η Μπεσιώτη: Για το 
σχεδιαζόμενο Υ/Η που ιδι-
ωτική εταιρεία επιμένει να 
στήσει στις «Λογγούλες» κα-
ταστρέφοντας το ωραιότατο 
αυτό ποτάμι έγινε συζήτηση 
στη Γ. Σ. του Συλλόγου Απο-
δήμων όπου παρουσία του 
προέδρου της Κοινότητάς 
μας επιβεβαιώθηκε η ισχύς 
της αρνητικής γνωμοδότησης 
γι’ αυτό των προηγούμενων 
Κοινοτικών Συμβουλίων μας 

με τις οποίες συμφωνεί και το 
σημερινό Τ. Σ. Τονίστηκε και 
πάλι η αντίθεση των τοπικών 
κοινωνιών μας για το έργο 
αυτό και να γίνουν ενέργειες 
για την ακύρωσή του.

άνεμογεννήτριες: Τους 
τελευταίους μήνες δεν πα-
ρουσιάστηκε ξανά καμιά 
ιδιωτική εταιρεία να ζητήσει 
νέα γνωμοδότηση για άλλο 
αιολικό πάρκο. Πάντως ο 
πρόεδρος διαβεβαίωσε στη Γ. 
Σ. πως αν ξαναζητήσει εται-
ρεία γνωμοδότηση τόσο το 
Τοπικό όσο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα είναι αρνητι-
κά. Σύμφωνα με τη γνώμη 
των τοπικών κοινωνιών μας 
που είναι κάθετα αρνητική 

σε αυτά τα σχέδια. 
Στην Ευρυτανία η δρα-

στήρια Κίνηση Πολιτών Ευ-
ρυτανίας συμμετείχε στην 
σύσκεψη της Πανελλαδικής 
Επιτροπής κατά των Βιο-
μηχανικών Αιολικών Εγκα-
ταστάσεων που έγινε στις 
21.2.15 στην Αθήνα. Εκεί 
κατατέθηκε Υπόμνημα να 
εξαιρεθεί ο νομός Ευρυτανί-
ας που παράνομα χαρακτηρί-
στηκε ως ΠΑΠ2, δηλαδή, ως 
Περιοχή Αιολικής Προτεραι-
ότητας (ΠΑΠ). Περισσότερα 
γι’ αυτό θα βρείτε στην ιστο-
σελίδα της εφημερίδας «Ευ-
ρυτανικά Νέα», σε σχετικό 
κείμενο της 27.2.15. 

Υδροηλεκτρικά και Ανεμογεννήτριες 

Χάρτης που δείχνει που ακριβώς θα περάσει ο αγωγός για 
το σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό Σαρανταπόρου.

Παλιές φωτογραφίες

Οι τρείς εκ Νεράϊδας «ήρωες» φοιτητές του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην παραλίας της… 
τη σκληρή δεκαετία του 1950… Νίκος Δ. Κατσούλης 
(Ιατρική)… Βάϊος Κουτής (Πολιτικές & Οικονομικές 

Επιστήμες)… Πέτρος Κατσούλης (Νομική)… (Φωτ. Αρχ. 
Αποστολίας & Βάϊου Κουτή) 

Έτος 1952… γράφει πίσω… «Αποστολία Κατσούλη – 
Κουτή… 25 Ιουνίου 1952… Αυτή την ημέρα ήρθε από 

την Αμερική ο θείος μου Ευθύμιος Κατσούλης… τη 
φωτογραφία αυτή τη βγάλαμε στο φωτογραφείο του 

Δόντα στην Καρδίτσα… Πέτρος Κατσούλης… Ευθύμιος 
Κατσούλης… Αποστολία Κατσούλη – Κουτή… Βιργινία 

Γεωργίου από τη Μαυρομμάτα συμμαθήτριά μου… Αθηνά 
Καναβού συμμαθήτριά μου από την Καστανιά… Βασιλική 

Μαρκούση από τον Κλειτσό βαφτισιμιά του θείου μου 
Θύμιου»… (Φωτ. Αρχ. Αποστολίας & Βάϊου Κουτή)

TYΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
OFFSET 

Μαργαρίτης 
Εμμανουήλ 

(Μανόλης) του 
Ευαγγέλου

Βακτριανής 20 
Άνω Ιλίσσια - Αθήνα 

Τηλ.: 210 7756577 
* Ο Μανόλης είναι γυιός του 
Βαγγέλη Μαργαρίτη και της 
Σοφίας Ζήση – Μαργαρίτη. 

ΕνοικιαζομΕνα 
Δωματια 

«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. 

Συνεργείο 
Αυτοκίνήτων 

κόκκινος 
γεώργιος του κων. 
Εθνικής Αντιστάσεως 175 

Περιστέρι 
Τηλ.: 210 5777336 

Έλεγχος ΚΤΕΟ Κάρτα 
ΚαυσαερίωνΦρένα 

Αναρτήσεις Καθαρισμός 
Μπέκ Βελτιώσεις 

Κινητήρων και ότι άλλη 
πληροφορία χρειαστείτε. 
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●●● «Μαρτυρικό χωριό» 
γράφει η πινακίδα στην είσο-
δο κάποιων χωριών που επί 
κατοχής καταστράφηκαν από 
τους Γερμανούς… όσοι διά-
βασαν (ή θα διαβάσουν) το 
προσφάτως εκδοθέν βιβλίο 
«Ελεύθεροι στα δεσμά των 
Αγράφων» θα συμφωνήσουν 
πως ο τίτλος αυτός αξίζει και 
στο δικό μας χωριό, τη Νεράϊ-
δα… γιατί μπορεί να γλύτωσε 
από του Γερμανούς αλλά αμέ-
σως μετά επί εμφυλίου υπέφε-
ρε τόσα μαρτύρια όσα κανένα 
άλλο χωριό της πατρίδας 
μας… επιπλέον τις επόμενες 
δεκαετίες του ’50 και του ’60 
που σε άλλα χωριά δόθηκαν 
οικόπεδα στις παρυφές των 
πόλεων Καρδίτσας, Λαμίας, 
του κάμπου κ.λ.π. στο δικό 
μας δεν δόθηκε ούτε ένα οικό-
πεδο πουθενά… οι κάτοικοί 
του παρέμειναν εδώ… εργά-
στηκαν σκληρά και το ξανά-
φτιαξαν όπως είναι σήμερα… 
όπως ήταν μάλλον πρίν μερι-
κά χρόνια… γιατί σήμερα βι-
ώνει την απόλυτη αδιαφορία 
από τους αρμοδίους… δεν ζη-
τάμε προνομιακή μεταχείρι-
ση, κύριοι, αλλά ισότιμη όπως 
και των άλλων χωριών της πε-
ριοχής μας… για τους προα-
ναφερόμενους λόγους… επει-
δή χρόνο με το χρόνο η αδια-
φορία μεγαλώνει… θα αναφέ-
ρουμε εδώ κάποια συγκεκρι-
μένα πράγματα που οι εκλεγ-
μένοι μας σε όλα τα επίπεδα 
οφείλουν ενσυνείδητα να εν-
διαφερθούν, ενεργήσουν, επι-
λύσουν… Από πού να αρχί-
σουμε και πού να τελειώσου-
με ●●● Το γεφύρι Σωτήρος 
που καταστράφηκε με τη θεο-
μηνία την 1.2.15 πάση θυσία 
πρέπει να ξαναγίνει… το ζη-
τάει όλος ο κόσμος… είναι 
απαραίτητο… είναι το μονα-
δικό στο Μέγδοβα από το Κα-
ροπλέσι μέχρι τη Βίνιανη… 
δεν θέλει και τα χίλια γρόσια 
να ξαναγίνει… ο δρόμος φτά-
νει δίπλα του… εύκολα μπο-
ρεί ένας γερανός να ρίξει εκεί 
2 σίδερα, ράγες τραίνου και 
να βιδωθεί πάνω τους μια λα-
μαρίνα… για την απέναντι 
τσιμεντένια βάση είμαστε δια-
θέσιμοι (αν δεν φτάνουν τα 
χρήματα) να τη φτιάξουμε 
έστω και με εθελοντική εργα-
σία… το γεφύρι αυτό εύκολα 
μπορεί να ξαναγίνει… αρκεί 
να το θέλουν οι αρμόδιοι 
εκλεγμένοι μας και να το απο-
φασίσουν… ένα ποσό από τα 
χρήματα που θα δώσει το κρά-
τος για της ζημιές αυτής της 
θεομηνίας στο Δήμο μας να 
διατεθούν για να ξαναγίνει το 
γεφύρι Σωτήρος στη Νεράϊδα 
●●● άγωγός ύδρευσης από 
Πλατανόρεμα… όλοι έχουν 
καταλάβει πλέον πως ο αγω-
γός αυτός λόγω των έργων 
του δρόμου Νεράϊδα – Τρι-

φύλλα είναι παντού σπασμέ-
νος… το καλοκαίρι δεν έφτα-
νε ούτε σταγόνα νερό στο 
υδραγωγείο… το φθινόπωρο 
οι βρύσες δεν είχαν νερό… 
τον Γενάρη έστειλε σκαπτικό 
μηχάνημα ο Δήμος Καρδίτσας 
που έσκαψε σε πολλά σημεία 
επισκεύασε μερικά σπασίμα-
τα… αλλά όλο το Φλεβάρη 
στη Φτερόλακκα κάτω απ’ το 
χωράφι του Ρίζου «χόχλαζε» 
νερό μέσα στο δρόμο… που 
έτρεχε κάτω στα χωράφια… 
το γήπεδο είχε γίνει λίμνη και 
συνέχιζε στο ρέμα… η λύση 
λοιπόν είναι να γίνει νέος 
αγωγός στην πάνω άκρη του 
δρόμου δίπλα στο τσιμεντένιο 
ρείθρο… ο πρόεδρος έστειλε 
ένα έγγραφο που το ζητάει 
αυτό από την Περιφέρεια… 
αρκεί όμως αυτό το έγγρα-
φο…? Το δρόμο πήρε πλέον 
νέος εργολάβος και σύντομα 
αρχίζουν τα έργα ασφαλτό-
στρωσής του… σύντομα πρέ-
πει ο νέος αγωγός να κατα-
σκευαστεί πάση θυσία… όλος 
ο κόσμος που έλαβε ψήφους 
πρόσφατα (εκλεγμένοι και 
μη) να ενεργοποιηθούν πιέζο-
ντας να γίνει ο νέος αγωγός 
τάχιστα… να μπεί τάχιστα και 
η σωλήνα στη ράχη «Βάσι-
ως»… αμέσως τώρα…!!! 
●●● ο δρόμος για Μονα-
στήρι… με τη θεομηνία 
(1.2.15) καταστράφηκε εντε-
λώς και καθολικό αίτημα του 
κόσμου είναι να αποκαταστα-
θούν οι ζημιές επειγόντως… 
ήδη υπάρχει αγανάκτηση με-
γάλη γιατί ενώ οι αρμόδιοι 
άνοιξαν όλους τους άλλους 
δρόμους της περιοχής μας για 
αυτό τον σημαντικότατο δρό-
μο μας παραπέμπουν στις κα-
λένδες… συγκεκριμένα 
(υπάρχουν τα σχετικά δελτία 
τύπου) την πρώτη εβδομάδα 
του Φεβρουαρίου αμέσως 
μετά τη θεομηνία στην περιο-
χή Καροπλεσίου δούλευαν 
καθαρίζοντας τους εκεί δρό-
μους 5 μηχανήματα του Δή-
μου και της Νομαρχίας… σε 
εμάς έστειλαν ένα μηχάνημα 
στις 12.2.15 (την Τσικνοπέ-
μπτη) με εντολή να καθαρίσει 
μόνο από Γιαννουσέϊκα – Μο-
ναστήρι – Μεγαλάκκο – Σα-
ραντάπορα… όλοι ρωτάνε 
γιατί αυτό το μηχάνημα την 
ίδια μέρα δεν πήγε να ανοίξει 
και το δρόμο από «Λογγές» 
(Διασταύρωση Νεράϊδας) μέ-
χρι Μοναστήρι…??? Γιατί δεν 
δόθηκε ποτέ αυτή η εντο-
λή…??? Αυτά ενισχύουν την 
άποψη πως κάποια συμφέρο-
ντα σαμποτάρουν συνεχώς 
αυτό το δρόμο… τον θέλουν 
συνεχώς κλειστό… δεν θέ-
λουν να υπάρχει γιατί είναι 
εμπόδιο στα στρατηγικά σους 
συμφέροντα… ο δρόμος αυ-
τός μέχρι 8.3.15 (που στέλ-
νουμε αυτό το κείμενο στην 

εφημερίδα) δεν άνοιξε ακό-
μα… Καλούμε τους αρμοδί-
ους να στείλουν τάχιστα σκα-
πτικό μηχάνημα να ξεβουλώ-
σει τα 4 βουλωμένα τεχνικά 
στα Προσήλια… να καθαρί-
σει καλά το Κατνόρεμα παίρ-
νοντας μέχρι παραπάνω κά-
μποσα κοτρόνια για να μην 
ξανακλείσει εύκολα… να 
ενεργήσουν ώστε στο Βαρκό 
να γίνει το ίδιο τεχνικό (τοίχος 
ξερολιθιάς με συρμάτινο κά-
λυμμα) που έγινε και στον 
από πάνω δρόμο… και να χα-
λικοστρώσουν το οδόστρωμα 
δημιουργώντας και αυλάκι 
που να οδηγεί τα νερά στα τε-
χνικά… έτσι μόνο ο δρόμος 
αυτός δεν θα ξαναχαλάσει… 
ένα ποσό από τα χρήματα που 
θα δώσει το κράτος για της ζη-
μιές αυτής της θεομηνίας στο 
Δήμο μας να διατεθούν για να 
γίνουν στο δρόμο αυτό τα 
προαναφερόμενα ●●● Μετά 
από 13 μέρες (την Παρασκευή 
13.2.15) ήρθε επιτέλους μηχά-
νημα και άνοιξε το βούλιαγ-
μα στις Κρανούλες του δρό-
μου προς Απόσκιο… για 13 
ολόκληρες μέρες η οικογένεια 
των κτηνοτρόφων που έχουν 
τα ζώα τους στη Φτερόλακκα 
και χρησιμοποιούν αυτό το 
δρόμο πήγαιναν στο μαντρί 
τους από την ανηφόρα στον 
Υψωμένο… άνετα αυτός ο 
δρόμος θα μπορούσε να ανοί-
ξει από τις 5.2.15… αν ήθε-
λαν… γιατί τόση αδιαφορία 
(μην βάλουμε εδώ άλλη λέξη 
βαρύτερη) για το χωριό 
μας…??? ●●● επαρχιακός 
δρόμος νεράϊδα – Σαραντά-
πορα… φωνάζαμε το φθινό-
πωρο να ολοκληρωθούν τα 
έργα… υπήρχε και ο χρόνος 
και ο καλός καιρός και τα χρή-
ματα… φωνάζαμε να πέσει η 
άσφαλτος από το φθινόπωρο 
γιατί αλλιώς θα χαλάσουν όσα 
έγιναν… δεν μας άκουσαν οι 
αρμόδιοι αλλά δεν ενδιαφέρ-
θηκαν πιέζοντας και όσοι έλα-
βαν ψήφους (εκλεγμένοι και 
μη) απ’ αυτό τον τόπο… βλέ-
πουμε τώρα τα αποτελέσμα-
τα… στις Γούρνες έφυγαν όλα 
τα χαλίκια… στο Ματζαράκι 
χάλασε πάλι το τεχνικό… 
πρέπει να ξαναγίνουν σχεδόν 
όλα απ’ την αρχή… κρίμα μ’ 
αυτά τα χρήματα θα μπορού-
σαν να γίνουν μερικές ακόμα 
ζημιές… ξαναφωνάζουμε δυ-
νατά από εδώ… Να ασφαλτο-
στρωθεί όλο το οδόστρωμα με 
τις χαρακιές στις Βερτσούλες 
(ευτυχώς εκεί φέτος με τη θε-
ομηνία δεν κουνήθηκε ο τό-
πος)… Να ασφαλτοστρωθεί 
όλο το οδόστρωμα με τις χα-
ρακιές στις Λογγές Μακρέϊ-
κες από πάνω… Να βάλετε 
ένα συρμάτινο πλέγμα στον 
σαν μαχαίρι όχτο από πάνω 
στις Κωσταντέϊκες όπου πέ-
φτουν συνέχεια πέτρες… δεν 

μας ακούσατε να κάνετε ένα 
τοιχίο εκεί παρακάτω… προ-
τιμήσατε να φάτε κι άλλο τον 
όχτο και να πέφτουν συνέχεια 
εκεί πέτρες… Να ασφαλτο-
στρωθεί όλο το οδόστρωμα με 
τις χαρακιές στο Μουχτού-
ρι… Να κάνετε τοιχίο στα 
Λιαπέϊκα όπου το νεροφάγω-
μα του ποταμού από κάτω… 
Να φτιάξετε ένα μικρό τοιχία 
από κάτω στα Σαραντάπορα 
(για να φαρδύνει λίγο εκεί ο 
δρόμος) από το εικόνισμα μέ-
χρι τη διασταύρωση για Μο-
λόχα… που μόνο διασταύρω-
ση δεν είναι αυτό το αίσχος 
εκεί… Να γίνει παρέμβαση 
και σ’ αυτή τη διασταύρωση 
να την κάνετε σωστή με σω-
στές κλίσεις… είναι αυτό το 
πράγμα εκεί επαρχιακή 
οδός…??? ●●● Στο δρόμο 
νεράϊδα – Τριφύλλα… σε 
λίγο αρχίζουν τα έργα ολο-
κλήρωσής του… σ’ αυτό το 
δρόμο πρέπει να γίνουν πάρα 
πολλά… πράγματα που έγι-
ναν πρίν 3 χρόνια και χάλα-
σαν… και πράγματα που δεν 
έγιναν ενώ έπρεπε να γί-
νουν… αναλυτικά αυτά σε 
άλλα κείμενα… εμείς από εδώ 
να θυμίσουμε πως όσοι πήραν 
ψήφους απ’ αυτό τον τόπο 
πρέπει να ενδιαφέρονται, 
ελέγχουν, πιέζουν ώστε να γί-
νουν σωστά τα έργα εκεί… 
μας «ζώνουν τα φίδια» γιατί η 
έκπτωση είναι μεγάλη κι αυτά 
που πρέπει να γίνουν είναι 
πολλά ●●● ο δρόμος για νε-
κροταφείο νεράϊδας… έχει 
καταστραφεί από τη θεομηνία 
και από τις δυο μεριές… και 
θέλει επείγουσα και καλή επι-
σκευή… από την άγιά Παρα-
σκευή τα πολλά νερά που συ-
γκεντρώθηκαν έκαναν μεγάλο 
νεροφάγωμα στη στροφή στο 
Πολύκοινο… όπου με μεγάλη 
δυσκολία περνάει ακόμα και 
4Χ4…. εκεί θέλει επισκευή… 
η οριστική λύση είναι να ικα-
νοποιήσετε επιτέλους το χρό-
νιο αίτημα του χωριού μας… 
τσιμεντοστρώστε τα υπόλοιπα 
300 μέτρα μέχρι την αρχή της 
Λεκάνης… τουλάχιστον φέ-
τος τα 150 μέτρα μέχρι τη 
στροφή στο Πολύκοινο… 
φέρτε μας έστω τα υλικά να το 
ρίξουμε μόνοι μας με εθελο-
ντική εργασία ●●● από το 
νεράκι… στη θέση «Χτίρια» 
το πρόχειρο γεφυράκι με την 
μια τσιμεντοσωλήνα φυσικό 
ήταν να μην χωρέσει το κατε-
βασμένο Μέγα Ρέμα… έτσι 
αυτό εκεί βούλωσε… το Μέγα 
Ρέμα κοπάνησε μέσα στο δρό-
μο τον ξεχαλιθάρωσε και πή-
γαινε όλο στη Λεκάνη η οποία 
έγινε μια απέραντη λίμνη… 
καθώς εκεί εκτός του ρέματος 
που έρχεται απ’ τις βρύσες του 
χωριού προστέθηκε και το 
Μέγα Ρέμα… εκεί αυτοί που 
το έκαναν αυτό ή θα το ξηλώ-

σουν εντελώς ή θα στήσουν 
μεγαλύτερο που να χωράει 
από κάτω το κατεβασμένο 
Μέγα Ρέμα… γιατί αυτό βου-
λώνει συνέχεια… επειγόντως 
εκεί να πέσουν μεγάλες ποσό-
τητες χαλικιού για να αποκα-
τασταθεί το οδόστρωμα… 
απαιτούμε οι 2 δρόμοι για το 
Νεκροταφείο να είναι βατοί 
για Ι.Χ. κάθε μέρα του χρόνου 
●●● Ο Δήμος μας να λύσει 
επιτέλους εφαρμόζοντας τον 
νόμο (N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύ-
χος Α άρθρο 17) το τεράστιο 
πρόβλημα με τα παρατημένα 
γελάδια… όλοι οι ηλικιωμέ-
νοι κάτοικοι υποφέρουν από 
αυτή τη μάστιγα… είναι του-
λάχιστον ντροπή 80άριδες άν-
θρωποι να κυνηγάνε χειμώνα 
– καλοκαίρι παρατημένα γε-
λάδια ασυνείδητων να τα διώ-
ξουν από τους κήπους τους 
●●● Με τα σταθερά τηλέφω-
να του οΤε… μεγάλο πρό-
βλημα όλο το χειμώνα φέ-
τος… με το συνεχόμενο 
«κράκ-κράκ» που συνοδεύει 
τις συνομιλίες μας… έρχο-
νταν κατά διαστήματα συνερ-
γείο… έκανε κάποια επισκευή 
αλλά ύστερα από λίγες μέρες 
χάλαγαν ξανά… πιέστε εντα-
τικά να αλλαχτεί με νέο το 
προβληματικό μηχάνημα… 
εσείς να πιέσετε… γι’ αυτά 
σας ψηφίζει ο κόσμος… από 
τη δεκαετία του ’90 το δίκτυο 
είναι ασύρματο και δεν υπάρ-
χει δικαιολογία να έχει τέτοια 
προβλήματα συνεχώς ●●● 
Με τα κανάλια της τηλεόρα-
σης… υπάρχει πρόβλημα… 
μια δείχνουν καλά… μια χά-
νονται χωρίς λόγο… ακούσα-
με τελευταία πως για να λυθεί 
το πρόβλημα πρέπει να μπεί 
ένα νέο μηχάνημα κόστους 
6.000 ευρώ… με αυτό θα πιά-
νουν όλα τα γύρω χωριά και 
όχι μόνο το δικό μας… ο Δή-
μος πρέπει να δώσει αυτά τα 
χρήματα… ώστε να έρθει ο 
Ζιάκανος να το βάλει… είναι 
η μόνη ψυχαγωγία των ηλικι-
ωμένων ●●● Πιέστε εντατικά 
να έρθει γιατρός στο αγροτι-
κό ιατρείο μας… στρατιώτης 
να υπηρετεί εδώ τη στρατιωτι-
κή του θητεία… να αλλαχθεί 
επιτέλους ο νόμος… που όλο 
μας το υπόσχεστε (οι κοινο-
βουλευτικοί) αλλά ακόμα δεν 
το είδαμε… ζητώντας το συ-
νέχεια θα γίνει… η στέγη του 
ωραίου κτηρίου του Ιατρείου 
Νεράϊδας είναι σε αθλία κατά-
σταση… γιατί δεν την επι-
σκευάζεται σωστά…??? Συ-
ντηρήστε κι αυτό το κτήριο 
όπως άλλα ●●● Πολλά ακόμα 
είναι να αναφέρουμε αλλά ας 
ασχοληθείτε μ’ αυτά κι ας μεί-
νουν τ’ άλλα ●●● Σταματάμε 
εδώ ευχόμενοι Καλό Πάσχα 
και Καλή άνάσταση. 

νεράϊδιώΤΗΣ

έιδήσεις *** Σχόλια  ***έπισημάνσεις
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Πάνω από 3.000.000 € για 
αποχετεύσεις λυμάτων στα 
χωριά της Ευρυτανίας 

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των 
καρπενησιώτικων εφημερίδων (Ευρυτανικά 

Νέα 4.3.15) με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η 
υλοποίηση του μεγάλου έργου αποχετεύσεων 
και βιολογικών καθαρισμών στα γειτονικά μας 
ευρυτανικά χωριά. Η εφημερίδα γράφει μεταξύ 
άλλων… «Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει 
επίσης σημαντικές παρεμβάσεις σε χωριά του 
νέου δήμου Καρπενησίου όπως η αποχέτευση 
και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών 
Φουρνάς, Μεσοχωρίου και Πλατάνου με 1,36 
εκατ. ευρώ, η αποχέτευση και κατάλληλη επε-

ξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας με 
234.000 ευρώ, η αποχέτευση και επεξεργασία 
λυμάτων οικισμού Κορίτσας με 81.000 ευρώ, η 
αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμά-
των οικισμού Βράχας με 720.000 ευρώ κ.λ.π. Εν 
τω μεταξύ, όπως είχαν δημοσιεύσει πρόσφατα 
τα «Ευρυτανικά Νέα» (αρ. φυλ. 636/28-1-2015) 
ο δήμος Καρπενησίου κατάφερε να εντάξει 
ακόμη ένα υποέργο στη διαχείριση των λυμά-
των και να χρηματοδοτηθεί και αυτό από το ΕΠ-
ΠΕΡΑΑ. Πρόκειται για την «Αποχέτευση και Επε-
ξεργασία λυμάτων Ποταμιάς» προϋπολογισμού 
3.649.410 ευρώ, έργο που αναμένεται να δώσει 
οριστική λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης των 
χωριών της Ποταμιάς».

Ερώτηση: Εμείς γιατί δεν «χωράμε» στο 
πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ»…??? 

Το εργοστάσιο ξυλείας 
 της Φουρνάς θα παράγει ρεύμα

Οπως ξαναγράψαμε το κλειστό εδώ και χρόνια εργοστάσιο 
ξυλείας Φουρνάς (πρώην ΔΑΒΙΕ) παραχωρήθηκε από το 
ΥΠΕΚΑ στο Δήμο Καρπενησίου για 25 χρόνια με δυνατό-

τητα παράτασης με σκοπό την αξιοποίησή του από το Δήμο. Ο 
Δήμος Καρπενησίου έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για την προώθη-
ση ενός σχεδίου πιθανής συνεργασίας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΑ Α.Ε. με σκοπό την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας ισχύος 4,9 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
με χρήση βιομάζας, η οποία θα προέρχεται από κλαδέματα και 
δασικά υπολείμματα των δασών της περιοχής. Μιλάνε για μια 
επένδυση 15 εκατ. ευρώ που θα δημιουργήσει τουλάχιστον 100 
νέες θέσεις εργασίας κυρίως δασεργατών. Το θέμα είναι σε δημό-
σια συζήτηση και μεταξύ άλλων ακούγονται και τα εξής: Το θέμα 
πρέπει να ανοίξει… να υπάρξουν υπεύθυνες ενημερώσεις… να 
γίνουν διαβουλεύσεις με τους Δημότες… να ακουστούν διάφο-
ρες απόψεις και δη από ειδικούς πάνω σε τέτοιου είδους θέματα 
(Δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, Οικονομολόγοι κ.ο.κ.)… έτσι 
ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος 
των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος… θα συνεχί-
σουν να δίνονται καυσόξυλα στους Ευρυτάνες;… και η δημόσια 
συζήτηση συνεχίζεται…

Κλέαρχος  
Ν. Κατςούλης 

Μαιευτήρας – χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Λητώ – Ιασώ – Μητέρα – 

Γαία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

αθήνα: Φειδιππίδου 8 / τηλ. : 210 
7714391

Καρδίτσα: Γρ. λαμπράκη 17 / τηλ. 
2441 0 73736 

Κιν. : 694 4771555 
Email: k_katsoulis@yahoo.com 

* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη. 

Άνοιξε πάλι το Δασικό χωριό Καροπλεσίου 

Το Δασικό Χωριό Καροπελεσίου άνοιξε και πάλι αυτό το 
χειμώνα και λειτουργεί. Ενοικιάστηκε και λειτουργεί από 
τον επιχειρηματία Δημήτριο Γιουβρή που είναι έμπειρος 

στο χώρο της εστίασης – φιλοξενίας καθώς παλιότερα διατηρού-
σε στο Άστρος της Κυνουρίας πασίγνωστο μεζεδοπωλείο. Προς 
το παρόν λειτουργούν τα 6 σπιτάκια και το εστιατόριο – καφέ. 
Και στην πορεία σταδιακά θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα 
σπιτάκια ίσως και μέχρι το Πάσχα. Το γράφουμε και εμείς από 
εδώ για να το μάθουν όλοι. Είναι ευχάριστο το γεγονός να λει-
τουργεί στο γειτονικό μας χωριό, το Καροπλέσι, το Δασικό Χω-
ριό και να το επισκέπτεται κόσμος δίνοντας ζωντάνια στον τόπο 
μας. Επιτακτικό είναι επίσης να γίνει η γέφυρα και να βελτιω-
θούν οι δρόμοι επικοινωνίας μας με το Καροπλέσι για να μπο-
ρούν να περνάνε εκτός από εμάς και οι ξένοι επισκέπτες! 

Οχι Υδροηλεκτρικό στο Σα-
ρανταπορίσιο παραπότα-
μο του Μέγδοβα της Τ. Κ. 

Νεράϊδας Καρδίτσας φωνάζουν 
δυνατά οι Τοπικές Κοινωνίες των 
χωριών μας. Η προσφυγή που 
έγινε από την τοπική κοινωνία 
μας μέσω των Συλλόγων μας 
στο ΣτΕ για την ακύρωση της 
απόφασης, που αρχικά ήταν να 
εκδικαστεί στις 28.5.14 και ανα-
βλήθηκε για τις 26.11.14, πήρε 
νέα αναβολή για την 1.4.15. Για 
να εκδικαστεί όμως την 1 Απριλί-
ου 2015, θέλει μεγάλο χρηματικό 
ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί 
δυστυχώς με έρανο. Αυτά γίνο-
νται όταν κάποιοι εκλεγμένοι 
γνωμοδοτούν θετικά χωρίς τη 
σύμφωνη γνώμη των τοπικών 

κοινωνιών. Μην ξανατολμήσει 
εκλεγμένος και γνωμοδοτήσει 

θετικά για τέτοιο έργο χωρίς να 
ρωτήσει τον κόσμο!

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός μεταξύ ποταμού και δρόμου… από τον «Άμπλα» 
ως το «Τσιροπλάκι»… αν γίνει θα βουλιάξει όλη η πλαγιά της Μάρτσας…

Όχι ύδροηλεκτρικό στο  Σαρανταπορίσιο παραπόταμο του  
Μέγδοβα της Τ. Κ. Νεράϊδας Καρδίτσας

Στο πανηγύρι του Μοναστηριού μας, της Παναγίας… στις 8.9.1939... Τη χρονιά εκείνη που το χωριό μας, η 
Νεράϊδα είχε 1.100 μόνιμους κατοίκους… Η Σαββούλα Κατσούλη μας είπε μερικά ονόματα τα εξής… Ο Ιερέας 

δεν είναι ο χωριανός μας παπα-Κώστας Σπανός αλλά ο γαμπρός των Μητρακέων (σύζ. Χρυσάνθης) ο παπα-
Γιώργης Ντελιθέος από τον Κλειτσό… από δεξιά μας μπροστά ο Δημήτριος Κ. Κατσούλης με δύο αγόρια του 

τον Κώστα και τον Νίκο… το χέρι του ακουμπά στον ώμο του Γεωργίου Ν. Θάνου… η γυναίκα δίπλα είναι από 
τον Κλειτσό… αριστερά από τον παπά είναι η Φώτω κόρη του Λάμπρου Ζήση και πίσω ο άντρας της Λιάπης 
εκ Καροπλεσίου… αριστερά της η Βασιλονίκαινα με την κόρη της Βασιλική Ζήση… αριστερά τους η Λενιώ… 
η Ουρανία… και πίσω ο Γιάννης Λ. Ζήσης… και δεξιά του ο Θεόδωρος Ζήσης… αριστερά τους ο Μητράκος 
με δύο κορίτσια του… αριστερά τους και μπροστά πρώτη η Γιαννούλα Κ. Κατσούλη - Ζήση… η Γεωργίτσα Ν. 
Χαλάτση… η Αμαλία Χαλάτση… η Λούλα του Νασιαρολία… κ. ά… όποιος γνωρίζει άλλα πρόσωπα ας μας τα 

πεί… (Δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας μας… Φωτ. Αρχ. άγνωστο)…. είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
μας «www.neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές φωτό 101-200 / με α.α. 105.

Έτος 1941 - 1942... στον Αη - Δημήτρη 
του χωριού μας... της Νεράϊδας... 
(στο σημερινό Σχολείο μας)... Όρθιες 
από αριστερά... Αντιγόνη Ίσκου... 
Μαριγούλα Ντερέκα... Χρυσάνθη 
Χαλάτση... και Αγορή Κατσούλη... 
Καθήμενες... Γεωργία Μπαλτή... και 
Βασιλική Ζήση... (Φωτ. Αρχ. Ζήση 
Δ. Κατσούλη)… είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα μας «www.neraida-
dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές 
φωτό 301-400 / με α.α. 330.

Έτος 1962… Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας… Στο δυτικό μέρος του προαυλίου ανάμεσα στο δυο 
υπεραιωνόβια μαλόκεδρα χωριανοί μας… Από αριστερά όρθιοι: Λάμπρος Σπανός, Νικόλαος 
Καραμέτος (σύζ. Μερόπης), Ηλίας Καραμέτος «Κουμπρολίας», Κώστας Β. Καραμέτος (της 
Νίτσας), Αντιγόνη σύζυγος του τότε δασικού «Νιόνιου» που κάθονταν στον Ρίζο, η δασκάλα 

Τέτα από την Πάτρα, Κλεομένης (Μένιος) Χαλάτσης, παπα-Ηλίας Βούλγαρης, Νίκος Β. 
Καραμέτος (της Νίτσας), δάσκαλος Κώστας Α. Δήμος, Γιάννης Κόκκινος, Παναγιώτης 

Κουφολιούλιος (οδηγός πούλμαν – φορτοεπιβατηγού και παντός φύσεως μεταφορές τότε 
μεταξύ Νεράϊδας - Καρδίτσας), Βάϊος Κουτής, Γιάννης Κ. Καραμέτος, Γεώργιος Δ. Μακρής, 
καθήμενος ο Χριστόδουλος Δήμος έχοντας αγκαλιά τις δυο μικρές κόρες του την Μαίρη και 
την Ρίτα, η μεγαλύτερη κοπελίτσα με το φιόγκο είναι θυγατέρα του δασικού «Νιόνιου»... τα 
άλλα παιδιά δεν γνωρίζονται... όποιος γνωρίζει άλλα πρόσωπα ας μας τα πεί… (Φωτ. Αρχ. 

Δημήτρης Κ. Γάκης)… είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com» / 
Φωτογραφίες / Παλιές φωτό 001-100 / με α.α. 045.
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Την φυσιολογική ζωή 
του χωριού μας και 
της ευρύτερης περι-

οχής μας όπως συνεχίζονταν 
για αιώνες αλλά ιδίως απ’ 
την επανάσταση του 1821 
και εντεύθεν… συντάραξαν 
δυο γεγονότα… ο εμφύλιος 
και ο σεισμός…. Μετά απ’ τα 
δύο αυτά γεγονότα δυστυχώς 
τίποτα δεν ήταν όπως πρίν…

Ο μεγάλος σεισμός στον 
τόπο μας έγινε τον Φλεβάρη 
του 1966… τη νύχτα της 5ης 
φλεβάρη 1966… βρήκαμε 
κάποια στοιχεία και φωτογρα-
φίες σε παλιές εφημερίδες και 
τα δημοσιεύουμε για να μα-
θαίνουν οι νέοι και να θυμού-

νται οι παλιοί..
● H Εφημερίδα της Αθήνας 

«Η Καθημερινή», την Πα-
ρασκευή 6.2.15, έγραφε στη 
στήλη «Σαν σήμερα…» τα 
εξής: «ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΕΥΡΥ-
ΤΑΝΙΑΝ, 49 χρόνια πρίν... 
6.2.1966..!!! / Ένας νεκρός 
εις το χωρίον Κερασοχώρι, η 
Βασιλική σύζυγος Αθανασίου 
Λεπενιώτη, ετών 30, μήτηρ 6 
τέκνων, 50 τραυματίαι εκ των 
οποίων οι 20 σοβαρώς και η 
καταστροφή 15 χωρίων της 
Ευρυτανίας υπήρξεν ο απολο-
γισμός των σημερινών πρωι-
νών σεισμικών δονήσεων αι 
οποίαι συνεκλόνισαν ολόκλη-
ρον την Ευρυτανίαν. Ο κατα-
στρεπτικός σεισμός εσημειώ-
θη την 4.12΄, την 4.57΄ και την 
4.58΄. Από τον δεύτερον σει-
σμόν μετεβλήθησαν εις ερεί-
πια τα χωρία Φουρνά, Βράχα, 
Νεράϊδα, Καροπλέσιον, Μο-
λόχα, Κλειτσός, Μαυρομμά-
τα, Πετράλωνα, Χόχλια, Αγία 

Τριάδα, Άγιος Χαράλαμπος, 
Δάφνη, Βίνιανη, Μαραθέα, 
Στένωμα, Παπαρούσι, και Κε-
ρασοχώρι. Χθές την 4ην μ. μ. 
οι Βασιλείς (Κωνσταντίνος 
και Άννα – Μαρία) ανεχώ-
ρησαν εκτάκτως δια Καρπε-
νήσι. Αύριον την πρωϊαν θα 
περιοδεύσουν εις την σεισμό-
πληκτον περιοχήν. Νεώτεραι 
πληροφορίαι αναφέρουν ότι οι 
άστεγοι εις τας πληγείσας πε-
ριοχάς υπερβαίνουν τας 9.000 
και ότι επί συνόλου 32.000 
περίπου οικιών ποσοστόν 75 
– 80 % εξ’ αυτών κατέρρευ-
σαν ολοσχερώς ή κατέστη-
σαν άκρως επικίνδυνοι. (Σημ. 
«Φ»: Αργότερα εκτιμήθηκε 
ότι οι σεισμοί οφείλονταν στα 

φράγματα της ΔΕΗ στην πε-
ριοχή).». / Φιλίστωρ (Μιχ. Ν. 
Κατσίγερας)

● Η ίδια εφημερίδα της 
Αθήνας «Η Καθημερινή», 
έγραφε τότε την δευτέρα 7 
φεβρουαρίου 1966 μεταξύ 
άλλων: «Ένα άτομο χάνει τη 
ζωή του, πενήντα τραυματί-
ζονται και περισσότερα από 
πέντε χιλιάδες μένουν άστεγα 
από ισχυρότατο σεισμό που 
πλήττει την Ευρυτανία ισοπε-
δώνοντας δεκαπέντε χωριά. Η 
περιοχή κηρύσσεται «εις κα-
τάστασιν τοπικής συμφοράς 
μεγάλης εκτάσεως»… 

ΣειΣΜοι  
ΣΤΗν ευρυΤάνιά 

Η ώρα είναι 4 και τρία 
λεπτά το πρωί της 5ης Φε-
βρουαρίου… Οι κάτοικοι της 
Ευρυτανίας ξυπνούν αλα-
φιασμένοι… «Τα ανήσυχα 
σπλάχνα της ελληνικής γής 
αναταράχθηκαν πάλι», όπως 

σημειώνουν οι «Εικόνες» της 
εποχής… σεισμός! Εννέα λε-
πτά μετά το πρώτο χτύπημα 
έρχεται δεύτερο, εξίσου ισχυ-
ρό, ενώ την καταστροφή ολο-
κληρώνουν δύο αλλεπάλληλες 
δονήσεις λίγο πρίν από τις 5… 
Όταν ο ήλιος ανατέλει, διαπι-
στώνεται ότι, αν και δεκαπέ-
ντε χωριά έχουν καταστραφεί, 
ο απολογισμός των θυμάτων 
είναι ευτυχώς σχετικά ελα-
φρύς: μόνο μία γυναίκα έχει 
χάσει τη ζωή της, ενώ οι τραυ-
ματίες δεν ξεπερνούν τους πε-
νήντα, γεγονός που οι ίδιοι οι 
κάτοικοι της περιοχής αποδί-
δουν στην «υποχθόνιον βοήν» 
που προηγήθηκε του σεισμού 
ειδοποιώντας τους να εγκατα-
λείψουν εγκαίρως τα σπίτια 
τους. Οι υλικές ζημιές είναι 
ωστόσο, τρομερές. Συνολικά, 
1.453 σπίτια έχουν καταστρα-
φεί και οι άστεγοι ξεπερνούν 
τους 5.000. Σε μερικά χωριά 
«κατέρρευσαν ολοσχερώς 
όλαι αι οικίαι», ενώ στη Φουρ-
νά, όπου το εύθραυτο έδαφος 
δεν αντέχει τα χτυπήματα που 
δέχεται, τα αμήχανα, αποκαρ-
διωμένα βλέμματα των κατοί-
κων που ξενυχτούν στο ύπαι-
θρο (1) μαρτυρούν την έκταση 
της καταστροφής. «Επί 360 
οικιών κατέρρευσαν ή κατέ-
στησαν ετοιμόρροποι οι 240» 
(5) μεταδίδεται, αλλά ένα παι-
δικό χαμόγελο κατορθώνει να 
λάμψει πίσω από τα σκυμμέ-
να κεφάλια των μεγάλων (3) 
. Τους σεισμόπληκτους επι-
σκέπτονται με ελικόπτερο την 
επομένη της τραγωδίας οι βα-
σιλείς (4). Όπως αναφέρει δε 
η «Καθημερινή», «ο βασιλεύς 
εξέφρασεν αντιρρήσεις εις την 
χρησιμοποίησιν σκηνών (2) 
διότι, ως είπεν, εις περίπτωσιν 
αλλαγής του καιρού ουδεμί-
αν θα παρείχον προστασίαν. 
Απεφασίσθη ως εκ τούτου η 
κατασκευή προχείρων καταυ-
λισμών εκ ξυλίνων παραπηγ-
μάτων»… 

● Η  ίδια   εφημερίδα  της  
Καρδίτσας  «νέος  άγών» την 
δευτέρα  7  φεβρουαρίου  
1966  έγραφε: «Ὁ Νομάρχης 
(σ.σ. Καρδίτσας) κ. Παπαδά-
κος, ὁ ὁποῖος ἐκ τῶν πρώτων 
ἐπεσκέφθῃ τά σεισμόπληκτα 
χωρία τόσον τοῦ Νομοῦ Εὐρυ-
τανίας ὅσον καί τοῦ Νομοῦ 
Καρδίτσης καί ἀνέφερε τήν 
ἔκτασιν τῶν ζημιῶν εἰς τό 
ἁρμόδιον ὑπουργεῖον, ἠσχο-
λήθῃ χθές καθ’ ὅλην τήν ἡμέ-
ραν μέ τόν συντονισμόν τῶν 
ἐνεργειῶν διά τήν περίθαλψιν 
καί στέγασιν τῶν πληγέντων 
κατοίκων τῶν Κοινοτήτων 
Μολόχας, Νεράϊδας, Καρο-
πλεσίου καί Σάϊκας.».

● Η ίδια εφημερίδα της 
Καρδίτσας «νέος άγών» την 
δευτέρα 7 φεβρουαρίου 
1966 έγραφε: «Ὁ Νομάρχης 

(σ.σ. Καρδίτσας) κ. Παπαδά-
κος, ὁ ὁποῖος ἐκ τῶν πρώτων 
ἐπεσκέφθῃ τά σεισμόπληκτα 
χωρία τόσον τοῦ Νομοῦ Εὐρυ-
τανίας ὄσον καί τοῦ Νομοῦ 
Καρδίτσης καί ἀνέφερε τήν 

ἔκτασιν τῶν ζημιῶν εἰς τό 
ἀρμόδιον ὐπουργεῖον, ἡσχο-
λήθῃ χθές καθ’ ὄλην τήν ἡμέ-
ραν μέ τόν συντονισμόν τῶν 
ἐνεργειῶν διά τήν περίθαλψιν 
καί στέγασιν τῶν πληγέντων 
κατοίκων τῶν Κοινοτήτων 
Μολόχας, Νεράϊδας, Καρο-
πλεσίου καί Σάϊκας.».

● Η ίδια εφημερίδα της 

Καρδίτσας «νέος άγών» την 
Τετάρτη 9 φεβρουαρίου 
1966 έγραφε: «Εἰς σύσκεψιν, 
ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σή-
μερον τήν πρωΐαν μεταξύ τῶν 
ἀρμοδίων ὑπουργῶν μέ συμ-

μετοχήν ὄλων τῶν ἀρμοδίων 
ὑπηρεσιακῶν παραγόντων 
ἀπεφασίσθῃ ὅπως ἡ στέγασις 
τῶν σεισμοπλήκτων γίνει εἰς 
νέα χωρία. Ὁ τόπος ἔχει προσ-
διορισθῇ ὑπό γεωλόγων. Ἤδη 
διετάχθησαν οἱ ἀρμόδιοι μη-
χανικοί, ὅπως ἐντός διημέρου 
προβοῦν εἰς τήν ρυμοτόμησιν 
τῶν νέων χωρίων. Συνολικῶς 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ο τρομερός σεισμός του 1966… πρίν 49 χρόνια… 

Οικογένειες της Φουρνάς (όπως και όλων των χωριών μας) ξενυ-
χτούν έξω απ’ τα σπίτια τους… στις αυλές…

Στη Φουρνά ο γνωστός μας δρόμος κάτω απ’ την πλατεία… που 
οδηγεί προς τα χωριά μας… ο κάτω τοίχος μπροστά στις τουαλέτες 

κατέρρευσε απ’ το σεισμό…

 Σεισμόπληκτοι στη Φουρνά (όπως και σ’ όλα τα χωριά μας) ψά-
χνουν τα πράγματά τους στα ερείπια των σπιτιών τους…

Το τότε βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας, Άννα – Μαρία (με το παλ-
τό) και Κωνσταντίνος (με στρατιωτική στολή)… βαδίζοντας επί των 

ερειπίων της Φουρνάς…
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λογιςτιΚα - φορολογιΚα 
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου 

αθήνα - ήλιούπολη  τηλ.: 210 9621997 / Κιν.: 694 8079798 

• Ο * 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. 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ etem

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ. 2441 0 81016, 81009

ΚΙΝ. 6977665475, 
6977600717

ΕυάγγΕλος Β. Κουτής 
Ειδικός Δερματολόγος - άφροδισιολόγος 

Ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις 
Αισθητικές Επεμβάσεις στο 

Καθολικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Aggotrino e Gemalli της Ρώμης. 

Πλάτωνος 1 – Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι. 
Τηλ. 210 7784701 Κιν. 697 7322639 

* Ο Βαγγέλης είναι γυιός της Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή.

Κρασ ι ά  Καρα β ά ν α
Κ ρ α σ ί  ( ρ ο ζ έ ,  Λ ε υ κό ,  Κ ό κ κ ι ν ο )  &  τ σ ί π ο υ ρ ο ,  

π α ρ α γ ω γ ή ς  μ α ς ,  α π ό  τ ο  Β ε λ έ σ ι

Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Κ Α ρΑ Β Α Ν Α Σ
Τ η λ .  2 1 0  9 7 1 9 4 9 1  ( Η λ ι ο ύ π ο λ η )  Κ ι ν .  6 9 7  6 8 1 1 8 5 0

Τ η λ .  2 4 4 1  0  6 9 4 9 5  ( Δ α φ ν ο σ π η λ ι ά )
E m a i l :  K r a s i a k a r a v a n a @ h o t m a i l . g r

ΚωΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος 

Στρατιωτικός ίατρός
ΔΕχΕΤΑί ΚΑΘΗΜΕρίΝΑ 6 – 9 Μ. Μ. (ΚΑΤΟΠίΝ ρΑΝΤΕΒΟύ)

Παπακυριαζή 45, Λάρισα 412 22 / τηλ. 2414 003122 
Κιν. 6983 519358 e-mail: cosgakis@yahoo.gr

* Ο Κώστας είναι γιός του αείμνηστου Γιώργου και εγγονός των 
αείμνηστων Σοφίας & Κώστα Γάκη. 

 Καρύδα Παναγιώτα τού Ηλια 
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 χωρια-
νής μας Ευθυμίας Ανυφαντή – Σκρέκου.

Κτηνοτροφικά & Τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων 

Δημητριος Ν. ΚΑρΑμέτος 

Τηλ. 697 3501191 

μΠέλιτςΑς ΑθΑΝΑςιος 
(γαμπρός Γεωργίου Κων. Λιάπη) 

Γ ρ α φ ε ί ο  Τ ε Λ ε Τ ώ ν 
αναλαμβάνουμε 

Τελετές - Μνημόσυνα – Στολισμούς καθώς και την με-
ταφορά σορών σε όλη την ελλάδα και το εξωτερικό

εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, με σεβασμό, συνέπεια και 
οικονομία.

τηλ. 210 2484209, 210 2471066
Κιν. 6977 698961

θά συγκεντρωθούν 6 χιλιάδες 
οἰκογένειαι εἰς δύο ἤ τρεῖς 
οἰκισμούς μέ 1.500 οἰκήματα. 
Ἐξ’ αὐτῶν 600 οἰκογένειαι θά 
στεγασθοῦν εἰς τό Καρπενήσι-
ον.». (σ.σ. τελικά αυτό το σχέ-
διο δεν εφαρμόστηκε…).

● Ο αείμνηστος εκ Βράχας 
Βασίλης Μαντούζας γράφει 
στο βιβλίο του «Η Βράχα, 

Υστεροβυζαντινό χωριό των 
Αγράφων» σχετικά με το με-
γάλο σεισμό τα εξής: 

«Στις 5 Φεβρουαρίου 
1966, ημέρα Σάββατο, και 
ώρα 04.03’ έγινε στη βορει-
οανατολική Ευρυτανία και 
γειτονικές περιοχές δυνατός 
σεισμός. Το επίκεντρο του 
σεισμού ήταν, ανάμεσα Βρά-
χας - Μαυρομάτας, στη χαρά-
δρα του Μέγδοβα. Η γραφτή 
και προφορική ιστορία δε 
μνημονεύουν παλιότερο σει-
σμό ή σεισμική κατολίσθηση 
στην περιοχή. Από το σεισμό 
έπαθαν σοβαρές ζημιές ιδι-
αίτερα τα πολύ παλιά σπίτια, 

τα ακατοίκητα από χρόνια, τα 
υπερυψωμένα, τα κακότεχνα. 
Σοβαρές ζημιές έπαθαν και 1. 
το κτήριο του σχολείου στο 
Χοροστάσι, 2. ο ναΐσκος του 
παρεκκλησιού της Παναγίας, 
3. τα υπερυψωμένα τμήματα 
του ναού του Αγίου Νικολά-
ου, 4. ο ιστορικός ναΐσκος του 
άλλοτε μοναστηριού της Βρά-

χας, 5. το όμορφο εξωκλήσι 
της Αγίας Παρασκευής, 6. το 
ασήμαντο και πρόχειρο κτί-
σμα του εξωκλησιού Αϊ-Λιάς. 
Η Βράχα δεν είχε θύματα από 
το σεισμό παρά μονάχα κά-
ποιους μικροτραυματισμούς. 
Η πολιτεία έτρεξε στους σει-
σμόπληκτους με βοηθήματα, 
σκηνές, παραπήγματα κ.α. Οι 
μικροδονήσεις συνεχίστηκαν 
για 1 με 2 χρόνια. Η ζωή πλέ-
ον, στις παράγκες ήταν ανυ-
πόφορη, κρύο το χειμώνα και 
μεγάλη ζέστη το καλοκαίρι. 
Από την πρώτη χρονιά σχεδόν 
όλοι οι κάτοικοι μπήκαν στα 
σπίτια τους χρησιμοποιώντας 

τις παράγκες σαν βοηθητικούς 
χώρους. Σήμερα τα περισσό-
τερα σπίτια έχουν επισκευα-
σθεί και χτίστηκαν και πολλά 
καινούρια.». 

● Σε επιστημονικό περιο-
δικό για τους σεισμούς στην 
Ελλάδα διαβάζουμε μεταξύ 
άλλων: «Την 5η Φεβρουα-
ρίου 1966 εκδηλώθηκε ένας 
σεισμός στην Ευρυτανία με-
γέθους 6,2 R με επίκεντρο την 
Μαυρομάτα – κοντά στην λί-
μνη των Κρεμαστών - ο οποίος 
σκότωσε ένα άτομο και τραυ-
μάτισε περίπου 60. Οι κατολι-
σθήσεις που συνόδευσαν την 
σεισμική δόνηση προκάλεσαν 
ζημιές στην Ευρυτανία όπου 
καταστράφηκαν περίπου 750 
σπίτια ενώ 7.050 σπίτια έπα-
θαν μη επισκευάσιμες βλάβες. 
Πριν και μετά από τον κύριο 
σεισμό προηγήθηκαν προσει-
σμοί (μεγαλύτερος 4,7 R) και 
μετασεισμοί (μεγαλύτερος 5,3 
R). Η σεισμική ακολουθία ξε-
κίνησε μετά την πλήρωση της 
τεχνητής λίμνης του φράγμα-
τος των Κρεμαστών στον πο-
ταμό Αχελώο. Μελέτη έδειξε 
ότι ο αριθμός των σεισμών 
συσχετίζεται με την φόρτωση 
της τεχνητής λίμνης. Οι σει-
σμική δραστηριότητα ήταν 
τόσο έντονη που έγινε αναφο-
ρά του φαινόμενου στη διεθνή 
βιβλιογραφία.».

● Σε άλλη μελέτη για τους 
σεισμούς στην ελλάδα δια-
βάζουμε: «5/2/1966: Ισχυρός 
σεισμός που προκάλεσε ση-
μαντικές ζημιές στην Ευρυ-
τανία. Με επίκεντρο τη Λίμνη 
Κρεμαστών. Χαρακτηριστικό 
της δραστηριότητας ήταν ο 
ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός 
προσεισμών αλλά και μετα-
σεισμών που ακολούθησαν. 
Καταστράφηκαν 731 σπίτια 
ενώ 2.040 σπίτια έπαθαν μη 
επισκεύασιμες βλάβες και μι-
κρότερες γύρω στα 4.318 σπί-
τια.».

Ήταν τόσο τρομερός ο σει-
σμός που όλα τα χωριά της 
περιοχής μας θεωρούν πως το 
επίκεντρο ήταν στο δικό τους 
μέρος. Βραχινοί, Φουρνιώτες, 
Νεραϊδιώτες, Μαυρομματια-
νοί, Πετραλωνίτες κ. ά θεω-
ρούν πως το επίκεντρο ήταν 
κάτω απ’ τα πόδια τους. Οι 
αρμόδιοι επιστήμονες πάντως 
αναφέρουν ως επίκεντρο του 
σεισμού αυτού γενικώς τη Λί-
μνη Κρεμαστών.

Στο χωριό μας τότε στή-
θηκε το ξύλινο κτίριο στο 
σχολείο «το κουζικάκι», οι με 
χαρτόνια παράγκες που μερι-
κές σώζονται ακόμα και φυσι-
κά με τα δάνεια που δόθηκαν 
γι’ αυτό το λόγο χτίστηκαν 
όλα τα καινούργια σύγχρονα 
σπίτια αλλάζοντας την εικόνα 
του χωριού μας. Με αυτή την 
αφορμή συγκεντρώθηκαν σε 
χωριό και τα σκόρπια ως τότε 
Σαραντάπορα.

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

Σεισμόπληκτοι… παιδιά σε σκηνή… εδώ στη Φουρνά… όπως και 
σ’ όλα τα χωριά μας… 

Επιτροπή του κράτους από αρμοδίους επιθεωρούν τις ζημιές… 
εδώ στη Φουρνά… όπως και σε όλα τα χωριά μας…

 ΚΕντρο αγγλιΚΗΣ γλώΣΣαΣ 

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 

 Αμπελώνες Λιάπη 
Κρασί – τσίπουρο 
παραγωγής μας 

Τηλ. 210 5026391  Κιν. 6977870828 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ένισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗτριΟΣ  
γιαΝΝουςας.
τήλέφωΝο: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

ύΛΗ ΜΕχρί 20 ΜΑϊΟύ 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημο-

σίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέ-
χρι 20 Μαΐου. 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 
καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ. ΣύΝΤΑΚΤίΚΗ ΕΠίΤρΟΠΗ

ΠάράΜεΓδοΒιά οδοΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπή-

κε 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 ΠΑΡΑΜΕ-
ΓΔΟΒΙΑ 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 τελευ-
ταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα, 
μήκους 18 χλμ. Όλοι ζητάμε να ολοκληρωθούν επιτέλους οι 
μελέτες και να ενταχθεί το έργο στο Σ.Ε.Σ. 2014 - 2020 (Το-
μεακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδο-
μών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.

οικονομικές ενισχύσεις εφημερίδας 
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα άλλαξαν λόγω της 
συγχώνευσής της και είναι τα εξής:

Τ ρ ά Π ε ζ ά  Π ε ι ρ ά ι ώ Σ
άριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107 
ιΒάν: Gr63 0171 4690 0064 6904 0030 107 

διΚάιουΧοΣ: εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος νεράϊ-
δας δολόπων Καρδίτσας.

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει 
στον εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο νεράϊδας δολόπων 
Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας. 
Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε 
χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογαριασμό, 
γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και διεύθυνση αν μπορείτε 
για να αποφεύγονται συνωνυμίες. 
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε 
και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως 
απόδειξη. 
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας: 
Θάνος Βασίλειος .............................................. τηλ(697 3015409) 
Καστρίτσης Τρύφωνας.......................................... (697 7250896) 
Μπαλτή – Κουτσουμπάνη Ουρανία ..................... (697 3386579)
Θάνου Χρυσούλα .................................................. (697 6047011)
Μονάντερος Φώτης .............................................. (697 4085254)
Κουσάνας Γιώργος ................................................ (697 2287726) 
Μπαλτής Γιάννης .................................................. (697 7033547) 
Σπανού - Ανδρέου Μαρία ..................................... (697 9305471) 
Κουσάνας Κώστας ................................................ (697 2594310)
Σπανός Γιάννης ..................................................... (697 3039002)

άνακοίνωση 
Παρακαλούμε, όποιος έχει 

κατά καιρούς επωφεληθεί και 
χρησιμοποιήσει την τράπε-
ζα αίματος του χωριού μας, 
θα ήταν σωστό να αποκατα-
στήσει άμεσα τις φιάλες που 
δανείστηκε, διότι πρέπει να 
εξυπηρετηθούν και άλλοι συγ-
χωριανοί μας.

ύπεύθυνος αιμοδοσίας: 
Γιαννουσάς Δημήτριος

Η ιστοσελίδα μας  
«www.neraida-dolopwn.com»

Νέος πλούσιος εμπλουτι-
σμός έγινε στην ιστοσελίδα 
του χωριού μας πρόσφατα. 
Αναρτήθηκαν στις 28.2.15 
πολλές ακόμα παλιές φωτο-
γραφίες. Αναρτήθηκαν σε 
τρείς φακέλους 300 φωτο-
γραφίες του αρχείου Ζήση Δ. 
Κατσούλη, σε δύο φακέλους 
200 φωτογραφίες του αρχεί-
ου οικογένειας Μπαλτή, πολ-
λές ακόμα παλιές φωτό στους 
υπάρχοντες φακέλους των 
παλιών φωτό καθώς και δι-
ορθώσεις σε αυτές. Όλα αυτά ετοιμάστηκαν το χειμώνα από τον Γιάννη 
Μπαλτή και αναρτήθηκαν από τον Νίκο Κοσμόπουλο (γιό της Μαρίας 
και εγγονό του μακαρίτη Δημήτρη Καραβάνα) τους οποίους και ευχα-
ριστούμε θερμά. 

Αξίζει να μπούμε όλοι στην εμπλουτισμένη ιστοσελίδα μας και να 
τα δούμε…!!!

ΠΕρί ΕΚΚΛΗΣίΑΣΤίΚωΝ ΑΝΑΚΟίΝωΣΗ 
Οι χωριανοί μας (μόνιμοι και απόδημοι) να γνωρίζουν πως ο Ιε-

ρέας του χωριού μας έχει αναλάβει, με εντολή της Μητρόπολής μας, 
και τις δύο Ενορίες της Κοινότητάς μας Νεράϊδας. Δηλαδή την Ενορία 
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας και την Ενορία Αγ. Κωνσταντίνου Σαρανταπό-
ρου. Έτσι μία Κυριακή λειτουργεί στη Νεράϊδα και μία Κυριακή στα 
Σαραντάπορα. Όποιος λοιπόν θέλει να κάνει μνημόσυνο ή άλλο μυ-
στήριο πρέπει να επικοινωνεί με τον Ιερέα τουλάχιστον ένα μήνα νω-
ρίτερα για να κανονίζουν την ημερομηνία. Να δείξουμε κατανόηση 
γιατί υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. Σε κανένα 
χωριό δεν γίνεται λειτουργία κάθε Κυριακή καθώς ο κάθε ιερέας εξυ-
πηρετεί από δύο και πάνω ενορίες. Το τηλέφωνο του παπα-Σωτήρη 
είναι 697 9494645.

Καλόν είναι να 
προσέχουμε… 

Παρακαλούνται οι 
κάτοικοι της Τοπικής 
Κοινότητάς μας Νεράϊ-
δας όπως: 

● Να προσέχουμε 
πως πετάμε τα σκουπί-
δια μας. Δεν πρέπει να 
ρίχνουμε στους κάδους 
μπάζα. Επίσης συσκευά-
ζουμε καλά τα σκουπίδια 
(δένουμε την πλαστική 
σακκούλα) και μετά την 
πετάμε με προσοχή και 
πάντα μέσα στον κάδο. 

● Δεν πετάμε ποτέ 
και τίποτα στα ρέματα 
του χωριού. Οτιδήποτε 
έχουμε για πέταμα τα 
βγάζουμε στο δρόμο για 
να τα πάρουν. 

● Να διατηρούμε κα-
θαρό το Νεκροταφείο. 
Δεν πετάμε τα άδεια 
πλαστικά μπουκάλια 
από λάδι στο χώρο αλλά 
μέσα στο βαρέλι για να 
καούν. Στις εκταφές 
να αφήνουμε το χώρο 
όπως τον βρήκαμε χωρίς 
σκουπίδια. 

● Να χρησιμοποιού-
με το καρτοτηλέφωνο 
στην πλατεία τακτικά για 
να διατηρηθεί αλλιώς θα 
το πάρουν.

● Να προσέχουμε τα 
φρεάτια των ομβρίων. 
Να διατηρούμε τις σκά-
ρες καθαρές ώστε να πέ-
φτουν μέσα τα νερά. 

● Στις μετακινήσεις 
μας για Καρδίτσα να 
προτιμάμε το λεωφο-
ρείο του ΚΤΕΛ. Αν θέ-
λουμε να διατηρηθούν 
τα δρομολόγια πρέπει 
να ανεβαινοκατεβαίνου-
με στην Καρδίτσα με το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ και 
μόνο μ’ αυτό! 

Τα παραπάνω αφο-
ρούν όλους τους οικι-
σμούς μας. 

ΕύχΕΣ ΑΠΟ ΠρΟΕΔρΟ Τ. Κ. ΝΕρΑϊΔΑΣ 
Ο Πρόεδρος του χωριού μας Λάμπρος Θ. Γάκης εύχεται 

μέσω της εφημερίδας μας σε όλους τους συγχωριανούς της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας «Καλό Πάσχα και Καλή Ανά-
σταση με υγεία». 

Ο ΠρΟΕΔρΟΣ Τ. Κ. ΝΕρΑϊΔΑΣ
Λάμπρος Θ. Γάκης 

ΕύχΕΣ ΑΠΟ ΤΗN ΔΗΜΟΤίΚΗ ΑρχΗ  
ΤΟύ ΔΗΜΟύ ΜΑΣ ΚΑρΔίΤΣΑΣ

    Ο δήμαρχος Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος, ο τοπικός 
αντιδήμαρχος Αποστόλης Καπράνας, οι αντιδήμαρχοι και 
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου μας  Καρ-
δίτσας  εύχονται  μέσω της εφημερίδας μας σε όλους τους 
συγχωριανούς της Τ. Κ. Νεράϊδας «Καλό Πάσχα και Καλή 
Ανάσταση με υγεία».

ΕύχΕΣ ΑΠΟ ΠρΟΕΔρΟ Τ. Κ. ΜΟΛΟχΑΣ 
Ο Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού, της Μολόχας 

Ηλίας Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους 
τους συγχωριανούς του της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας 
αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες των γύρω χωριών 
«Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με υγεία». 

Ο ΠρΟΕΔρΟΣ Τ. Κ. ΜΟΛΟχΑΣ 
Ηλίας ζυγούρης

ΕύχΕΣ ΑΠΟ ΣύΛΛΟΓΟ ΑΠΟΔΗΜωΝ ΝΕρΑϊΔΑΣ 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφη-
μερίδας μας σε όλους «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με 
υγεία». 

Δ. Σ. ΣύΛΛΟΓΟύ ΑΠΟΔΗΜωΝ ΝΕρΑϊΔΑΣ

ΕύχΕΣ ΑΠΟ ΣύΛΛΟΓΟ  
ΣΑρΑΝΤΑΠΟρΟύ - ΜΕΓΑΛΑΚΚΟύ 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου της Τοπικής 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας 
μας σε όλους «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με υγεία». 

Δ. Σ. ΣύΛΛΟΓΟύ ΣΑρΑΝΤΑΠΟρΟύ - ΜΕΓΑΛΑΚΚΟύ

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

Παράπονα κάνουν πολλοί συνδρομητές μας που ενώ πλή-
ρωσαν τη συνδρομή τους δεν λαβαίνουν εφημερίδα. Πρόβλημα 
υπάρχει σε πολλές περιοχές της Αθήνας (Βύρωνα, Παγκράτι, 
Κηφισιά, Κορωπί κ.λ.π.) αλλά και σε άλλες πόλεις (Θεσ/νίκη, 
Λάρισα, Σέρρες κ.λ.π.). Προφανώς αυτό οφείλεται στη διάλυση 
των δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επί μνημονίων. Ενη-
μερώνουμε πως εμείς στέλνουμε κανονικά εφημερίδα σε όλους 
όσους έχουν πληρώσει. Από τα ΕΛΤΑ Λαμίας ταχυδρομούνται 
κανονικά όλες οι εφημερίδες των συνδρομητών (περίπου 1.200) 
και με δυσβάσταχτα ταχυδρομικά τέλη (περίπου 500 ευρώ) ενώ 
πρό μνημονίων πληρώναμε κάτω από 100 ευρώ. Χρυσοπλη-
ρώνουμε την κάθε εφημερίδα και απαιτούμε αυτή να πηγαίνει 
στον παραλήπτη της. Όταν δεν λαβαίνετε την εφημερίδα να κά-
νετε παράπονα στο ταχυδρομείο της περιοχής σας.

Πότε θα έρθει νέος ιατρός 
στο άγροτικό ιατρείο νεράϊδας; 

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


