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Σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας, τη 
Σπινάσα, βρήκαμε και σε άλλο νεότερο οθωμανικό κα-

τάστιχο που εκδόθηκε πρόσφατα. Είναι 30 χρόνια μετά το 
προηγούμενο του 1455 και συγκρίνοντας τα στοιχεία τους 
βλέπουμε να έχει αυξηθεί 5 φορές το φορολογητέο εισόδημά 
του (πρόσοδος) και να έχουν διπλασιαστεί τα νοικοκυριά. Η 
πρόσοδος από 820 άσπρα το 1455 πήγε στα 4.192 άσπρα το 
1485 και τα φορολογούμενα νοικοκυριά από 23 έγιναν 49. Μι-
λάμε για 600 χρόνια πρίν από σήμερα…!!!

Περισσότερα στη σελίδα 13.

Το χωριό μας η Σπινάσα  
στο κατάστιχο  του 1485 

Σύγκριση στοιχείων με το κατάστιχο του 1455

Καρπενήσι-Λίμνη Πλαστήρα 
● Νεράϊδα – Πλατανόρεμα:  
Υπογραφή Σύμβασης στις 29.5.15 
● Τριφύλλα – Πλατανόρεμα:  
Υπογραφή Σύμβασης στις 3.9.15 
● Νεράϊδα – Μοναστήρι:  
Να συντηρηθεί - βελτιωθεί ο δρόμος

Ολα είναι έτοιμα για να πέσει η άσφαλ-
τος στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα του 
οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλα-

στήρα. Έχουν γίνει οι δημοπρατήσεις και οι συμ-
βασιοποιήσεις και τον δύο κομματιών του, και 
του εντός νομού Καρδίτσας και του εντός νομού 
Ευρυτανίας. Οι εργολάβοι είναι έτοιμοι να ξεκι-
νήσουν εργασίες μόλις έρθουν τα χρήματα στις 
αντίστοιχες Νομαρχίες (Περιφέρειες). 

Στη συνέχεια θα κάνουμε μια περιγραφή της 
κατάστασης όλων των δρόμων της περιοχής μας, 
προς πλήρη ενημέρωση των αρμοδίων.

Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Παραμεγδόβιος 
● Νεράϊδα – Μαυρομμάτα: Να γίνουν τε-
χνικά & χαλικόστρωση 
● Να γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα
● Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες

Επίσημη ενημέρωση για το τμήμα Νε-
ράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής 
οδού Καρδίτσας – Αγρινίου, θα έχουμε 

στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, κα-
θώς τώρα στείλαμε εγγράφως σχετικό ερώ-
τημα στη Νομαρχία Καρδίτσας να μας απα-
ντήσει, ώστε να δούμε τι προχώρησε μέσα σε 
ένα χρόνο από την πρό ενός ακριβώς έτους 
επίσημη ενημέρωση που είχαμε. Περιμέναμε 
να δούμε μήπως αυτό το έκανε κάποιος από 
όσους έχουν λάβει σταυρούς απ’ αυτό τον 
τόπο αλλά αφού αυτοί δεν ασχολούνται με 
τέτοια «ευτελή» πράγματα θα το κάνει πάλι η 
εφημερίδα μας. 

Ο κόσμος απ’ όλα τα παραμεγδόβια χωριά 
ζητάει πρόσβαση. Η υπομονή εξαντλήθηκε. 
Φτιάξτε τη γέφυρα και βελτιώστε το δρόμο να 
περνάμε. Δασαρχεία, δήμοι, νομαρχίες, περι-
φέρειες συνεννοηθείτε ποιός θα βελτιώσει το 
δρόμο. Οι εκλεγμένοι σε επίπεδο βουλής να 
συντονίσουν τους προαναφερόμενους. Να εν-
διαφερθούν σοβαρά και ειλικρινά. Να βρεθεί 
λύση εδώ και τώρα.

Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Το Αντάμωμα  
του Συλλόγου Μεγαλάκκου 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το 

ετήσιο Αντάμωμα του Συλλόγου Με-
γαλάκκου, την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 
(την πρώτη Κυριακή μετά το Δεκαπενταύ-
γουστο), στους Αγίους Αποστόλους του Με-
γαλάκκου Νεράϊδας. 

Περισσότερα στη σελ. 8

Όχι Υδροηλεκτρικά 
σε Σαρανταπορίσιο  

& Μπεσιώτη

Η  Η τοπική κοινωνία μας στις Λαϊκές Συ-
νελεύσεις αποφάσισε αρνητικά για τα 

σχεδιαζόμενα στο χωριό μας Υ/Η και Αιολικά. 
Για το Υ/Η στο Μπεσιώτη υπάρχει επιπλέον 
και η  νέα  (19.5.15) αρνητική γνωμοδότηση 
του Τ. Σ. Νεράϊδας. Για το Υ/Η Σαρανταπό-
ρου υπάρχει επιπλέον η προσφυγή μας στο 
ΣτΕ από τους Συλλόγους μας η οποία για να 
εκδικαστεί θέλει μεγάλο χρηματικό ποσό το 
οποίο θα συγκεντρωθεί δυστυχώς με έρανο. 
Μην ξανατολμήσει εκλεγμένος και γνωμοδο-
τήσει θετικά για τέτοιο έργο χωρίς να ρωτήσει 
πρώτα  τον κόσμο!

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού  
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Ξεκίνησε μια προσπάθεια στο χωριό μας για την ανακαίνι-
ση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας. 
Όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει την οικονομική 

δυνατότητα και την ευχαρίστηση, ας προσφέρει ό,τι 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 στις μέσα σελίδες.

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι

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

ντένια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! Πολλοί 
λένε να πάμε με προσωπική εργασία και να τη φτιάξουμε μόνοι μας, 
αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμαστε να περνάμε, 
απαιτούμε πρόσβαση! Καταλαβαίνετε;

Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 
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Ο Χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος Χορός του Συνδέ-

σμου Αποδήμων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου, την Κυριακή 16 Αυ-
γούστου 2015, το βράδυ στην πλατεία του Σαρανταπόρου Νεράϊδας.

Περισσότερα στη σελ. 8

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

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

Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετή-

σιος Χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου Νεράϊδας, την Παρασκευή 14 Αυ-
γούστου 2015, το βράδυ στην κεντρική πλα-
τεία του χωριού μας. 

Περισσότερα στη σελ. 8

Ο τόπος μας «ντυμένος» στα φθινοπωρινά του χρώματα… από τη ράχη στο «Σταυ-
ρό» κοιτάζοντας νότια… «Στεφάνι»… «Λεκάνη»… ρεματιά Μέγδοβα…

Ανεπιτήρητα βοοειδή  
πληγή για το χωριό μας 

Υπεύθυνος ο δήμος  
Οι κάτοικοι απαιτούν λύση 

Πρόβλημα μεγάλο, πληγή για το χωριό μας εί-
ναι τα παρατημένα γελάδια (από άλλο χωριό, 

άλλου Δήμου) που όλο το καλοκαίρι συνέχισαν να 
έρχονται και να καταστρέφουν τους κήπους μας. 
Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο πρέπει επιτέ-
λους να σταματήσει. Όπως γράψαμε (σύμφωνα με 
το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17) 
υπεύθυνος για τη λύση του προβλήματος είναι ο 
Δήμος μας. Όλοι οι κάτοικοι απαιτούν η δημοτική 
αρχή να δώσει λύση στην μάστιγα αυτή του τόπου 
μας. Να συγκροτηθεί επιτροπή για σύλληψη αυ-
τών και επιβολή προστίμων. Με μεθόδους που ήδη 
εφάρμοσαν άλλοι Δήμοι.

Περισσότερα στη σελίδα 7.

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας εύχο-
νται στους απανταχού Νεραϊδιώτες και 

φίλους του χωριού και του Συλλόγου μας 

Kaλό Χειμώνα

Εκλογές 20.9.15 & Δημοψήφισμα 5.7.15 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από όλα τα χωριά 
της περιοχής μας τόσο του δημοψηφίσματος 
της 5.7.15 όσο και των βουλευτικών εκλογών 

της 20.9.15 θα βρείτε στις σελίδες 6 και 10. 

Καλοκαίρι 2015 στον τόπο μας… 
 πανηγύρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις

Για τα πανηγύρια και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις που έγιναν το καλοκαίρι στο χωριό μας, στην 

Κοινότητά μας και τα γύρω χωριά μας, θα διαβάσετε 
αναλυτικά στις σελίδες 8 και 9. 

Ύδρευση Νεράϊδας
Ευχαριστούμε  θερμά  και  μέσα  από  την  εφημερί-

δα  μας, τον  πρόεδρο  της  Κοινότητάς  μας  Νερά-
ϊδας  Λάμπρο  Γάκη,  που  έφτιαξε  τον  εδώ και χρόνια 
σπασμένο αγωγό ύδρευσης στη ράχη «Καληκαριά». 
Όλος ο κόσμος ζητάει να γίνει επειγόντως (τώρα πρίν 
πέσει η άσφαλτος) η μετατόπιση του αγωγού Πλατα-
νόρεμα – Νεράϊδα στην πάνω άκρη του δρόμου κατά 
μήκος του τσιμεντένιου ρείθρου.
    Περισσότερα  στη  σελ. 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

Δωρεά στον Αη Γιώργη Νεράϊδας 
Μια αγαπητή χωριανή μας (που δεν θέλει να αναφέρουμε το 
όνομά της) έκανε το καλοκαίρι Δωρεά στον Ι. Ν. Αγίου Γεωρ-
γίου Νεράϊδας το ωραιότατο επάργυρο περίτεχνο δοχείο όπου 
μπαίνει κάθε μήνα ο αγιασμός. Βοήθειά της να είναι πάντα καλά.
Ο Ιερέας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστούν θερμά 

για την προσφορά. 

Δωρεά στον Αη Λιά Νεράϊδας 
Νέο ωραιότατο αναλόγιο – ψαλτήρι είχαμε φέτος στο πανηγύ-
ρι του Προφήτη Ηλία. Κατασκευάστηκε με δαπάνες του αγα-

πητού χωριανού μας τέως Γραμματέα Κώστα Η. Βούλγαρη. Ο 
Ιερέας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και όλοι μας τον ευχαρι-

στούμε για την Δωρεά του αυτή. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

1. Λιάπη Ντίνα του Κων/νου (από Άγ. Κων/νο Φθιώτιδας) 
προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 022), εις μνή-
μην του συζύγου της Κωνσταντίνου Λιάπη και των γονέων 
της Γεωργίας και Δημητρίου Τσάκαλου.
2. Ντερέκα – Παπαλοπούλου Μάρθα, προσέφερε το ποσό 
των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 023), εις μνήμην της αδελφής της 
Μαρίας Ντερέκα – Παππά.
3. Παπαλοπούλου – Ασλανίδου Άννα του Ευαγγέλου, προσέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 024), εις μνήμην της 
θείας της Μαρίας Ντερέκα – Παππά.
4. Παπαλοπούλου – Ζαπρούδη Χρυσή του Ευαγγέλου, προ-
σέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 025), εις μνήμην 
της θείας της Μαρίας Ντερέκα – Παππά.
5. Παπαλόπουλος Βασίλειος του Ευαγγέλου, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 026), εις μνήμην της θείας της 
Μαρίας Ντερέκα – Παππά.
6. Καραμέτου – Ανυφαντή Αγορή του Κων/νου, προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 028), εις μνήμην του συζύ-
γου της Κωνσταντίνου Δ. Καραμέτου.
7. Κατσούλης Ζήσης του Λεωνίδα, προσέφερε το ποσό των 
30 ευρώ (αριθ. απόδ. 029), εις μνήμην των παππούδων του.
8. Βουρλιάς Σωτήριος από Αμερική, προσέφερε το ποσό των 
20 ευρώ (αριθ. απόδ. 030), εις μνήμην του Κώστα Αρβανίτη 
(εγγονού του παπα-Βαγγέλη Γεροκώστα – γιού της Αγγελού-
δας). 
9. Ευθυμία Ανυφαντή – Σκρέκου, προσέφερε το ποσό των 
30 ευρώ (αριθ. απόδ. 034), εις μνήμην της Δάφνης Αθ. Ανυ-
φαντή. 
10. Ξενοφών Ανυφαντής, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 035), εις μνήμην της Δάφνης Αθ. Ανυφαντή. 
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Οδικό τμήμα Νεράϊδα – 
Σαραντάπορα επισκευάστηκαν 
μερικά σημεία του

Ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουνίου 
2015 η εργολαβία για την αποκα-
τάσταση των προβληματικών ση-

μείων του τμήματος Σαραντάπορα – Νε-
ράϊδα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας 
– Νεράϊδας. Οι εργασίες ξεκίνησαν πέρυ-
σι (όταν ο εργολάβος δούλεψε μερικές 
μέρες μεταξύ 12.9.15 και 13.10.15) και 
ολοκληρώθηκαν φέτος που ο εργολάβος 
δούλεψε από τις 15.6.15 έως τις 17.6.15. 
Όπως όλοι είδαμε δεν επισκευάστηκαν 
όλα τα σημεία και ελπίζουμε να γίνουν 
σύντομα και τα υπόλοιπα. 

Έπεσε άσφαλτος στις Κρανούλες, στις 
Βερτσούλες, στο Σκάλωμα, στις Λογγές, στις 

Κωσταντέϊκες, στο Μουχτούρι και σε όλο τον 
κεντρικό δρόμο του Σαρανταπόρου. 
Μένουν για επισκευή τα σημεία στις 
Αγρομπλούλες, στις Γούρνες, στα Λιαπέϊκα, στο 
Ματζαράκι και φυσικά ο κεντρικός δρόμος της 
Νεράϊδας. 
Καθώς τα έργα αυτά είναι αρμοδιότητας της 
Νομαρχίας (Αντιπεριφέρειας) Καρδίτσας να 
ευχαριστήσουμε και μέσα από την εφημερίδα 
μας τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκο Βασίλη, 
την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τσέλιου 
- Μήτσιου Μαρία (έχει βγεί ήδη στη σύνταξη), την 
επιβλέπουσα κ. Σουφλιά Ντίνα, τον ανάδοχο του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου 
Ραχούλα - Αμάραντο - Σαραντάπορα - Νεράϊδα 

- Όρια Νομού» κ. Παπαευαγγέλου Δημήτρη και 
όλους όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση 
του έργου, ιδίως τους φορείς του χωριού μας 
που έκαναν πολλές επισκέψεις τα προηγούμενα 
χρόνια στη Νομαρχία για να γίνουν αυτά. 

Εφημερίδες της Καρδίτσας  
 Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

Δήλωση του Προέ-
δρου της Τ. Κ. Νερά-
ϊδας για την αποκα-
τάσταση του οδικού 
δικτύου

Ως Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Νεράϊδας 
αισθάνομαι την ανάγκη να 
ευχαριστήσω την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και ιδιαίτερα τον 
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας 
κ. Βασ. Τσιάκο για την προώ-
θηση και την υλοποίηση του 
έργου «Αποκατάσταση ζη-
μιών οδικού δικτύου Ραχούλα 

– Αμάραντος – Νεράϊδα – όρια 
νομού».

Στο πλαίσιο του έργου 
ασφαλτοστρώνονται και τα 
τμήματα του οδικού δικτύου 
της Τοπικής Κοινότητάς μας, 
τόσο στην περιοχή της Νερά-
ϊδας, όσο και στην περιοχή 
του Σαραντάπορου που είχαν 
υποστεί ζημιές από καιρικά 
φαινόμενα και αποκαθίσταται 
έτσι η ασφάλεια των μετακι-
νήσεων των κατοίκων και των 
επισκεπτών.

Η συνεργασία με τον κ. 
Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και 
με τα αρμόδια υπηρεσιακά 
στελέχη της Περιφερειακής 
Ενότητας ήταν για μια ακόμα 
φορά άριστη.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Νεράϊδας

Λάμπρος Γάκης

Εκ μέρους των κατοίκων της 
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 
ευχαριστώ την Αντιπεριφέρεια 
Καρδίτσας για τον πολύ καλό 
καθαρισμό (οδόστρωμα, τάφροι 
κ.λ.π.) των επαρχιακών δρόμων 

Ραχούλα - Αμάραντος - Νεράϊδα 
- Όρια Νομού και Σαραντάπορο 
- Μολόχα. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Νεράϊδας 

Λάμπρος Γάκης

Εφημερίδες της Καρδίτσας / Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 

Δήλωση του Προέδρου  
της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 

Αποκατάσταση αλήθειας δημοσιεύματος

Πρίν αρκετά χρόνια δημοσιεύτηκε κατά λάθος (και το τονίζουμε 
όχι εσκεμμένα) σε κείμενο της εφημερίδας μας, πως κάποιοι 
λαθροψαράδες που συνελήφθηκαν στο Μέγδοβα και σέρνονται 

ακόμα στα δικαστήρια, πως ήταν από τη Μολόχα. Για την αποκατάστα-
ση της αλήθειας τονίζουμε από εδώ πως αυτοί οι παράνομοι ψαράδες 
ήταν κάτοικοι της πόλης της Καρδίτσας καταγόμενοι από άλλο χωριό, 
για την ακρίβεια από οικισμό της Ευρυτανίας. Το γράφουμε γιατί ο αγα-
πητός μας Νίκος από τη Μολόχα έχει ζητήσει κατ’ επανάληψιν να το 
διευκρινίσουμε. Να ξέρουν λοιπόν όλοι πως: οι παράνομοι ψαράδες δεν 
ήταν από τη Μολόχα! 

Το 27ο Πανευρυτανικό Αντάμωμα της ΟΕΣ 
στον Άγ. Κυπριανό Κλειτσού
Την Κυριακή 19.7.15 έγινε στον Κλειτσό το ετήσιο 27ο Πανευ-
ρυτανικό Αντάμωμα, στην ωραία τοποθεσία όπου η εκκλησία του 
αγραφιώτη Αγίου μας Κυπριανού (μεταξύ Μεσοχωρίου και Κορί-
τσας) από την Ο.Ε.Σ, την δραστήρια Ομοσπονδία Ευρυτανικών 
Συλλόγων, στη διοίκηση της οποίας είναι οι πολύ αγαπητές μας 
Αγγελική Σκοτίδα εκ Βράχας (Πρόεδρος) και Νίκη Ρέκκα εκ Μαυ-
ρομμάτας (Γεν. Γραμματέας). Μετά το τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας είχε φαγητό - ποτό και μετά γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα 
ως το βράδυ. 

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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ
Ο αγαπητός χωριανός μας Δημήτριος Ν. Καραμέτος, Επίτιμος 
Πρόεδρος Εφετών και Πρόεδρος του Δ. Σ. της Ένωσης Συνταξι-
ούχων Δικαστικών λειτουργών Ελλάδας και Μελών του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
(λογ. τράπ. 7.8.15), για την συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας 
μας «Τα Χρονικά  της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Αντώνης και η Χαρά Καραμέτου - 
Παγουρέλια, κόρη της Αθηνάς και του 
αείμνηστου Ηλία Κ. Καραμέτου, (εγγο-
νή του Τρύφωνα Καστρίτση και του μα-
καρίτη Κώστα Β. Καραμέτου), απέκτη-
σαν αγοράκι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 
2015 στο Βόλο όπου διαμένουν. 
Ο Κώστας και η Ελεάνα Καραμέτου – 
Σεργάκη (κόρη της Κωσταντίας και του 
Ηλία Γ. Καραμέτου), απέκτησαν κορι-
τσάκι την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015, 
στην Αθήνα όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
● Η Σοφία Βαγενά και ο Βάϊος Σπανός, 
γιός της Ευαγγελής και του Κων/νου 
Σπανού από το Σαραντάπορο της Τ. Κ. 
Νεράϊδας, βάπτισαν το αγοράκι τους με 
το όνομα Κωνσταντίνος, την Κυριακή 
21 Ιουνίου 2015, στον Ι. Ν. Αγ. Μαύρας 
Ηλιουπόλεως, όπου και διαμένουν.
● Ο Γιάννης Θάνος του Ευάγγελου και 
της Ανθούλας, το γένος Ζήση και η Βα-
σιλεία Μαλενδράκη του Κων/νου και 
της Θηρεσίας, το γένος Βασιλαντωνάκη, 
βάφτισαν το γιό τους με το όνομα Ευ-
άγγελος, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2015, 
στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Χανίων Κρή-
της, όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ 
● Η Χριστίνα Γρόσου, κόρη του Χρή-
στου και της Στέλλας Σπανού – Γρόσου 
(εγγονή των αείμνηστων Μαρίας και 
Ευαγγέλου Σπανού) και ο Αντώνης Φό-
ρος από την Ηλιούπολη, παντρεύτηκαν 
την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, στον Ι. 
Ν. Αγ. Γεωργίου στη Βαρυμπόπη. 
● Ο Γιώργος Καραμέτος, γιός της Ευ-
σταθίας και του Πέτρου Καραμέτου 
(εγγονός των αείμνηστων Φώνης και 
Γεωργίου Καραμέτου) και η Αναστα-
σία Τίγκα, κόρη της Ανδρονίκης και του 
Αριστείδη Τίγκα (με καταγωγή από την 
Αργιθέα) παντρεύτηκαν το Σάββατο 22 
Αυγούστου 2015, στον Ι. Ν. Παναγίας 
Θεοτόκου Πορτής Μουζακίου, διαμέ-
νουν δε στη Λαμία. 
● Ο Βασίλης Μακρής, γιός του Δημή-
τρη Μακρή και της Ευαγγελής Γάκη, 
που διαμένουν στο Περιβόλι Δομοκού 
(ο πατέρας της Ευαγγελής έκτισε και 
ακόμα σαν οικογένεια βοηθούν το εξω-
κλήσι του πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην 
Κρανιά) και η Σπυριδούλα Δελιγιάν-
νη από το Δομοκό, παντρεύτηκαν και 
με θρησκευτικό γάμο, την Κυριακή 13 
Σεπτεμβρίου 2015, στο εξωκλήσι του 

πατρο-Κοσμά Αιτωλού της Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας.
● Η Ειρήνη Μακρή, κόρη της Κικής και 
του Δημήτρη Μακρή (εγγονή της Ειρή-
νης Μητσάκη και των αείμνηστων Ηλία 
Μητσάκη και Γιαννούλας & Κώστα Μα-
κρή) και ο Γιάννης Σπυρούλης από την 
Αγιοπηγή Καρδίτσας, παντρεύτηκαν το 
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015, στις 6 
μ. μ., στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, 
στο χωριό μας. 
● Η Ραννέλλε (Ρονέλλα) Μακκόη, 
κόρη του Ρόμπερτ και της Ελευθερίας 
Καραμέτου – Μακκόη (εγγονή των αεί-
μνηστων Ιουλίας και Αθανασίου Καρα-
μέτου), και ο Παναγιώτης Μπαφίτης 
από την Αθήνα, παντρεύτηκαν την Κυ-
ριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, στις 5 μ. μ. 
στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου στο κτήμα Βέλ-
λη στο Κορωπί Αττικής. 
Να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε η Βασιλική Θάνου, δεύτερη 
σύζυγος του αείμνηστου Χρήστου Θά-
νου, σε ηλικία 73 ετών, την Παρασκευή 
26 Ιουνίου 2015 τη νύχτα, στα Σαραντά-
πορα της Τ. Κ. Νεράϊδας, όπου ήταν για 
καλοκαιρινές διακοπές και έγινε και η 
κηδεία το Σάββατο το απόγευμα. 
● Πέθανε η Μαρία (Μαριγούλα) Ντε-
ρέκα - Παππά, σύζυγος του αείμνηστου 
Σπύρου Παππά, (κόρη των αείμνηστων 
Αννέτας και Δημητρίου Ντερέκα) και 
μητέρα του Γιώργου και του Δημήτρη, 
σε ηλικία 90 ετών, την Τετάρτη 1 Ιου-
λίου 2015 στην Καρδίτσα και η κηδεία 
έγινε την επομένη στο Καταφύγιο Καρ-
δίτσας. Το 40ήμερο μνημόσυνό της έγινε 
την Κυριακή 9 Αυγούστου στη Νεράϊδα.
● Πέθανε ο Κώστας Αρβανίτης, γιός 
του Γεωργίου Αρβανίτη (εκ Φουρνάς) 
και της Αγγελούδας Γεροκώστα – Αρβα-
νίτη (εγγονός της Νίτσας και του παπα-
Βαγγέλη Γεροκώστα), σύζυγος της Λα-
μπρινής και πατέρας της Αγγελικής και 
της Ειρήνης, σε ηλικία 29 ετών, την Τε-
τάρτη 15 Ιουλίου 2015, στη Λαμία όπου 
κατοικούσε και έγινε η κηδεία του την 
Πέμπτη στον Ι. Ν. Αγ. Σοφίας Λαμίας. 
Ήταν αστυνομικός στο Α. Τ. Αμφίκλει-
ας.
● Πέθανε ο παπα-Κώστας Τσιαμασιώ-
της από την Κορίτσα Κλειτσού Ευρυ-
τανίας, σύζυγος της αείμνηστης Βασι-
λικής και πατέρας του Μπάμπη (Χαρά-
λαμπου), του Κυπριάνη, του Νίκου και 
του Θανάση, σε ηλικία 91 ετών, την 
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 το βρά-

δυ, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε την 
Κυριακή στην Κορίτσα Κλειτσού.
● Πέθανε η Δάφνη Ανυφαντή, σύζυγος 
του αείμνηστου Θανάση Ανυφαντή και 
μητέρα της Λένας και της Χριστίνας, σε 
ηλικία 79 ετών, το Σάββατο 29 Αυγού-
στου 2015 το βράδυ και η κηδεία έγινε 
την Κυριακή το απόγευμα στη Νεράϊδα.
● Πέθανε ο Θανάσης Γιαννέλος, ένα 
από τα πολλά παιδιά του αείμνηστου 
παπα-Ηλία Γιαννέλου από το Καροπλέ-
σι, σε ηλικία 73 ετών, την Πέμπτη 3 Σε-
πτεμβρίου 2015, στην Ηλιούπολη όπου 
διέμενε και έγινε η κηδεία την επομένη. 
● Πέθανε η Βασιλική Θώμου, το γένος 
Θάνου, σύζυγος του Γιώργου Θώμου 
και μητέρα της Φρειδερίκης, της Ευαγ-
γελής, και του αείμνηστου Νίκου, αρχές 
Σεπτεμβρίου, (είχε εξαφανιστεί από τις 
2.9.15 και μετά από πολλές μέρες ανα-
ζήτησής της βρέθηκε στις 10.9.15, στη 
θέση «Κολέττα»), σε ηλικία 85 ετών, 
και η κηδεία έγινε την Παρασκευή 11 
Σεπτεμβρίου 2015, το απόγευμα, στα 
Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας. 
Θερμά Συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
● Η Μαρία Μπαλτή, κόρη της Σμαρά-
γδας και του Γιάννη Μπαλτή (εγγονή 
της Σοφίας και του αείμνηστου παπα-
Βάϊου Μπαλτή), πέρασε στο τμήμα Λο-
γιστικής & Χρηματοοικονομικής, της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(πρώην ΑΣΟΕΕ), στην Αθήνα.
● Η Ναταλία Ζαχαράκη, κόρη του 
Κώστα και της Φωτεινής Καραμέτου – 
Ζαχαράκη (εγγονή της Αγορής και του 
Βασίλη Καραμέτου), πέρασε στο τμήμα 
Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, στην Πάτρα.
● Η Φωτεινή Ταξιάρχη, κόρη του Δη-
μήτρη και της Αποστολίας Μητσάκη – 
Ταξιάρχη (εγγονή των αείμνηστων Φω-
τεινής και Δημήτρη Μητσάκη), πέρασε 
στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, στην Αθήνα.
● Η Κωνσταντίνα Καραμέτου, κόρη 
της Κατερίνας και του Βάϊου Καραμέ-
του (εγγονή της Κωσταντίας και του 
Ηλία Καραμέτου) πέρασε στο τμήμα 
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, 
των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στην Θήβα.
● Ο Φραγκίσκος Καραμέτος, γιός της 
Μαρίας και του Γιώργου Καραμέτου 

(εγγονός της Κωσταντίας και του Ηλία 
Καραμέτου) πέρασε στο τμήμα Πλη-
ροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊα-
τρική, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
στην Λαμία.
● Η Λεωνή Χαλάτση, κόρη της Έφης 
και του Παναγιώτη (Τάκη) Χαλάτση 
(εγγονή των αείμνηστων Βασούλας και 
Τάκη Χαλάτση), πέρασε στο τμήμα Θε-
ατρικών Σπουδών, της Φιλοσοφικής 
Σχολής, του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα. 
● Η Μαρία – Ειρήνη Αυγέρη, κόρη του 
Γιώργου και της Μαρίας Ολυμπίου - Αυ-
γέρη (εγγονή της Τασίας και δισέγγονη 
των αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη 
Μπέλλου), πέρασε στη Σχολή Αγρονό-
μων & Τοπογράφων Μηχανικών, του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
στην Αθήνα. 
● Η Μιχαέλα Αυγέρη, κόρη του Γιώρ-
γου και της Μαρίας Ολυμπίου - Αυγέ-
ρη (εγγονή της Τασίας και δισέγγονη 
των αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη 
Μπέλλου), πέρασε στο τμήμα Στατι-
στικής & Αναλογιστικών Χρηματοοι-
κονομικών Μαθηματικών, της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, στη Σάμο. (Η Μαρία – Ει-
ρήνη και η Μιχαέλα είναι δίδυμες αδελ-
φές). 
● Η Ισμήνη Τσιτσιμπή, κόρη της Βά-
σως και του Γιώργου Τσιτσιμπή (εγγονή 
της Μελπομένης και του Ηλία Τσιτσι-
μπή) πέρασε στο τμήμα Λογοθεραπείας 
των ΤΕΙ Ηπείρου, στα Γιάννενα. 
● Ο Στέφανος Γάκης, γιός της Μαρί-
ας και του Αποστόλη Γάκη (εγγονός 
των αείμνηστων Τσιβούλας και Ντίνου 
Γάκη), πέρασε στη Σχολή Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ. Ε., των ΤΕΙ Ηπεί-
ρου, στην Άρτα. 
● Ο Περικλής Θάνος, γιός της Ιωάννας 
και του Δημήτρη (Τάκη) Θάνου (εγγο-
νός της Βάϊας και του Περικλή Θάνου), 
πέρασε στο τμήμα Πληροφορικής, του 
Ιόνιου Πανεπιστημίου, στην Κέρκυρα. 
● Η Ελένη Νασιάκου, κόρη του Αθανα-
σίου και της Σοφίας Βούλγαρη – Νασιά-
κου (εγγονή της Ελένης και του Μήτσου 
Βούλγαρη) πέρασε στο τμήμα Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής, των 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
● Η Αιμιλία Λιάπη, κόρη της Βασιλικής 
και του Βασίλη Λιάπη (εγγονή της Ευ-
φροσύνης και του Τάσου Λιάπη) πέρασε 
στη Σ.Μ.Υ. στα Τρίκαλα. 
Θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές 
στα παιδιά. 
Σημείωση: Αν είναι και άλλα παιδιά ενη-
μερώστε μας να τα γράψουμε στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Ο αγαπητός χωριανός μας δικηγόρος Δημήτριος Ζήσης του 

Στεφάνου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 133), 
για την συνέχιση έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά 

της Νεράϊδας Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Ο αγαπητός χωριανός 
μας Νίκος Χαλάτσης 
του Κων/ νου, που είχε 
αναλάβει και φέτος 
τα φαγητά – ποτά για 
την διοργάνωση του 
χορού μας, προσέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 905), για 
την εφημερίδας μας 
«Τα Χρονικά της Νε-
ράϊδας Δολόπων». Τον 
ευχαριστούμε θερμά, 
καθώς και για την ποι-
ότητα των προσφερο-
μένων εδεσμάτων και 
την άψογη εξυπηρέτη-
ση όλων. 
Το Δ. Σ. του Εξωραϊ-
στικού & Μορφωτικού 
Συλλόγου Νεράϊδας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΝΤΕΡΕΚΑ – ΠΑΠΠΑ
Ο Λουκάς Ντερέκας του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 027), εις μνήμην της αδελφής του Μα-
ρίας Ντερέκα – Παππά, για την ανακαίνιση της εκκλησίας 

των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΑΝΟΥ - ΘΩΜΟΥ
Ο Ευάγγελος Θάνος του Ιωάννου (σύζυγος Ανθούλας), προ-
σέφερε το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 031), εις μνήμην 

της εξαδέλφης του Βασιλικής Θώμου – Θάνου του Νικολάου 
(συζύγου του Γεωργίου Θώμου), για την ανακαίνιση 

 της εκκλησίας των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗ 
Η οικογένεια – συγγενείς και φίλοι της Δάφνης Αθαν. Ανυφαντή 
προσέφεραν το ποσό των 412,50 ευρώ (αριθ. απόδ. 032), εις μνήμην 
της Δάφνης Αθ. Ανυφαντή, για την ανακαίνιση της εκκλησίας των 
Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Ο αγαπητός μας «γείτονας» εκ Κορίτσας Κλειτσού καταγόμενος Γε-
ώργιος Θέος, που διαμένει και εργάζεται στην Γερμανία, προσέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 848), για την εφημερίδας μας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων». Τον ευχαριστούμε θερμά τόσο για την 
προσφορά του όσο και για τα καλά του λόγια για την εφημερίδα μας την 
οποία περιμένει πάντα να λάβει με ανυπομονησία για να διαβάσει.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ 
Ο Νίκος Μακρής από το Μεγαλάκκο, προσέφερε το ποσό των 100 
ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεν-
νήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την 
προσφορά.



● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Με 
τη θεομηνία της 1.2.15 έγιναν με-
γάλες ζημιές στο δρόμο αυτό. Κι 
όχι μόνο στο οδόστρωμά του αλλά 
και σε πολλά χωράφια – περιοχές 
κάτω απ’ αυτόν. Ήταν φυσικό και 
αναμενόμενο καθώς ο δρόμος αυ-
τός εγκαταλείφθηκε μισός. Σε όλο 
το μήκος του δεν λειτουργούσε 
(και δεν λειτουργεί ακόμα) κανέ-
να τεχνικό και κανένα αυλάκι του. 
Όλα βουλωμένα καθώς δεν καθα-

ρίστηκαν ποτέ. Με κάθε βροχή το 
οδόστρωμά του γίνεται ένα ρέμα 
που φεύγει απ’ το δρόμο όπου βρεί 
διέξοδο προς τα κάτω κάνοντας και 
τα χωράφια ρέματα ( π.χ. Αη Θα-
νάση). 

Μάλλιασε η γλώσσα μας να 
φωνάζουμε για αυτό το δρόμο. 
Επιτέλους καθαρίστε τον καλά μια 
φορά. Άκρη με άκρη όλο το οδό-
στρωμά του σε όλο το πλάτος του. 
Ας είναι ακόμα με το χαλίκι, έτσι 
θα πηγαίνουν τα νερά στα αυλάκια 
του και από εκεί στα τεχνικά του. 
Αν μας ακούγατε και το κάνατε 
αυτό από πέρυσι δεν θα γινόταν 
αυτές οι καταστροφές τον περα-
σμένο χειμώνα και ποιός ξέρει πό-

σες θα γίνουν και το χειμώνα που 
έρχεται. 

Φέτος τα δυο γκρέϊντερ της 
Νομαρχίας Καρδίτσας (Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας πλέον με τον 
«καλλικράτη») που ήρθαν τον Αύ-
γουστο (10 έως 20.8.15) να καθα-
ρίσουν τον επαρχιακό δρόμο Καρ-
δίτσα – Νεράϊδα πήγαν και σε αυτό 

το δρόμο μέχρι τα όρια νομών στο 
Πλατανόρεμα. Δεν τον καθάρισαν 
όμως μέχρι την άκρη, ούτε και 
τα αυλάκια του, καθάρισαν καλά 
μόνο το οδόστρωμα σε πλάτος να 
χωράει αυτοκίνητο. Έτσι με την 
πρώτη μεγάλη καταιγίδα το οδό-
στρωμα πάλι δυστυχώς θα κατα-
στραφεί.

Για την ασφαλτόστρωση του 
τμήματος αυτού όλα είναι έτοι-
μα. Έγινε η επαναδημοπράτηση 

(10.2.15), έγινε η συμβασιοποίηση 
(29.5.15), οι εργολάβοι ήρθαν πολ-
λές φορές για διάφορες μετρήσεις, 
ο πρόεδρος μας είπε πως θα ειση-
γηθεί να γίνουν και τα υπόλοιπα 
τεχνικά γύρω στο χωριό για να 
φεύγουν σωστά τα νερά, αλλά… 
«δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τού-
των οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δε-
όντων»… Συνεχώς το καλοκαίρι 
ακούγαμε πως σε λίγες μέρες αρχί-
ζουν τα έργα αλλά τίποτα ακόμα…

● Νεράϊδα – Μοναστήρι: Με 
τη θεομηνία της 1.2.15 βούλωσαν 
όλα τα τεχνικά και έγινε κατολί-
σθηση πρίν τη διασταύρωση για 

Κουκέϊκα, στη θέση Κουτσουρέϊ-
κα.

Ο δρόμος ήταν εντελώς κλει-
στός για 3 μήνες, μέχρι τις 28.4.15, 
την Τρίτη (τη μέρα της πυρκαγιάς 
στις Βερτσούλες) που ήρθε μπουλ-
ντόζα της Νομαρχίας και καθάρισε 
το βούλιαγμα στα Κουτσουρέϊκα. 
Στη συνέχεια η μπουλντόζα αυτή 

καθάρισε τον υπόλοιπο δρόμο δι-
όρθωσε στοιχειωδώς και το οδό-
στρωμα στο Κατνόρεμα όπου φορ-
τώθηκε για να πάει στου Σωτήρος. 

Έκτοτε ούτε γκρέϊντερ πέρασε 
εκεί, ούτε τα τεχνικά ξεβούλωσαν, 
ούτε χαλίκι έριξαν στα νεροφαγώ-
ματα, ούτε τα αυλάκια καθάρισαν. 

Στα μέσα Αυγούστου ήρθε ένα 
γκρέϊντερ από τα Γιαννουσέϊκα 
καθαρίζοντας καλά το δρόμο και 
τα αυλάκια μέχρι το Μοναστήρι 
μας. Προχώρησε και προς τα εδώ 
λίγα μέτρα μέχρι το βούλιαγμα 
στο Βαρκό καθαρίζοντας μέχρι 
εκεί καλά και το οδόστρωμα και 
το αυλάκι. Μυστηριωδώς εκεί στο 
Βαρκό πήρε στροφή και γύρισε 
πίσω φεύγοντας πάλι προς Γιαν-
νουσέϊκα. Με τίνος εντολή έγιναν 
αυτά…??? Αν αυτό το γκρέϊντερ 
συνέχιζε με τον ίδιοι τρόπο τότε 
μέχρι την διασταύρωση στις Κω-
σταντέϊκες ο δρόμος θα καθαρί-
ζονταν καλά. Όμως κάποιοι δεν το 
επέτρεψαν κι έτσι όλο το καλοκαί-
ρι Ι. Χ. δεν μπορούσε να περάσει 
σ’ αυτό το δρόμο, μόνο 4Χ4. Ούτε 
τις παραμονές του πανηγυριού της 
Παναγίας δεν έστειλαν φέτος μη-
χάνημα να καθαρίσει λίγο… για 
πρώτη φορά στην ιστορία… και 
για τον ΑηΛιά και για του Σωτή-
ρος είχαν στείλει… για την Πανα-
γία δεν έστειλαν…!!! 

Τα τεχνικά όλο το καλοκαίρι αν 
και όλος ο κόσμος το ζητούσε δεν 
τα ξεβούλωσαν δυστυχώς. Ούτε 
χαλίκι έριξαν στα νεροφαγώματα. 

Μάλλιασε η γλώσσα μας να 
φωνάζουμε για αυτό το δρόμο. Ξε-
βουλώστε τα τεχνικά, ρίξτε χαλίκι 
στο διαβρωμένο οδόστρωμα, κα-
θαρίστε τα αυλάκια να πέφτουν τα 
νερά τους στα τεχνικά και ο δρό-
μος αυτός δεν ξαναχαλάει.

Έχουν άδικο λοιπόν αυτοί 
που λένε πως κάποια συμφέρο-
ντα σαμποτάρουν λυσσωδώς αυτό 
το δρόμο και δεν θέλουν να είναι 
ανοιχτός…??? 

● Δρόμος για Νεκροταφείο 
Νεράϊδας: Σε αθλία κατάσταση 
ο δρόμος για το Νεκροταφείο μας 
και από τις δυο μεριές. Από την 
πέρα μεριά, από το «Νεράκι» έχει 
καταστραφεί στο Μέγα Ρέμα όπου 
με τη θεομηνία βούλωσε το μικρό 
γεφυράκι με τη στενή σωλήνα που 
κάποιος χωριανός είχε φτιάξει για 
να πηγαίνει στο χωράφι του και το 
Μέγα Ρέμα πήγαινε τότε όλο μέσα 
στη Λεκάνη. Αυτό το γεφυράκι 
πρέπει ή να γίνει εξ’ αρχής πολύ 
μεγαλύτερο ή να ξηλωθεί εντελώς 
από εκεί. Όλο νεροφαγώματα ασυ-
ντήρητο είναι και το υπόλοιπο τμή-
μα του δρόμου αυτού. 

Από την εδώ μεριά μέσα από 
το χωριό πάλι σε αθλία κατάστα-
ση. Από εκεί που τελειώνει το 
τσιμέντο μέχρι τη στροφή στο Πο-
λύκοινο το οδόστρωμα είναι όλο 
νεροφαγώματα έτσι που ακόμα και 
4Χ4 με δυσκολία περνάει. Αυτό το 
κομμάτι πρέπει με κάποιο τρόπο 
επειγόντως να γίνει. Κατ’ αρχήν με 
σωλήνες κατά διαστήματα να φεύ-
γουν έξω τα νερά αλλιώς δρόμος 
δεν σταματάει. 

Αν δεν υπάρχουν χρήματα από 
το δήμο να κάνει αυτό το κομμάτι 
με εργολαβία, τότε ας μας δώσει 
τα υλικά (τσιμέντα, χαλίκια) να το 
στρώσουμε μόνοι μας με εθελοντι-
κή εργασία. Πρέπει πάση θυσία το 
τσιμέντο να φτάσει τουλάχιστον 
μέχρι και τη στροφή στο Πολύκοι-
νο. Από εκεί και κάτω είναι υπο-
φερτά τα πράγματα. 

Δεν είναι τυχαίος δρόμος, εδώ 
ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει 
μια κηδεία και ο κόσμος πρέπει να 
κατέβει στο Νεκροταφείο. Αλλά 

και κάθε μέρα ο άλλος θέλει να κα-
τέβει με το Ι. Χ. του να ανάψει το 
καντήλι των γονέων του. Σήμερα 
αυτό είναι αδύνατον…!!! 

Φέτος το καλοκαίρι για πρώτη 
φορά στην ιστορία ούτε μηχάνημα 
ήρθε εδώ να τον διορθώσει λίγο, 
ούτε έστω ένα φορτηγό χαλίκι 
έπεσε πουθενά. Και όμως φέτος το 
καλοκαίρι, την εβδομάδα μετά του 
Αγ. Πνεύματος, μηχανήματα του 
δήμου έριχναν για μέρες πολλές 
χαλίκια σε δρόμους οικισμού της 

Κοινότητάς μας, αλλά εδώ σ’ αυ-
τόν δεν ήρθαν. 

● Νεράϊδα – Σωτήρος – Κου-
κέϊκα – Καροπλέσι: Με τη θεο-
μηνία της 1.2.15 έγινε το μεγάλο 
βούλιαγμα στου Σάββα τη Βρύση. 
Μετά από 3 μήνες, την Δευτέρα 
4.5.15 η προαναφερόμενη μπουλ-
ντόζα της Νομαρχίας κατέβηκε απ’ 
το χωριό καθαρίζοντας στοιχειω-
δώς το δρόμο, πέρασε το ποτάμι 
και καθάρισε την κατολίσθηση 
στον κάτω και επάνω δρόμο μέχρι 
τα Κουκέϊκα. 

Έκτοτε ο δρόμος έμεινε έτσι 
μέχρι τις παραμονές του Σωτήρος, 
που πήγε ένας φορτωτής μισθωμέ-

νος απ’ το δήμο Καρδίτσας και δια-
μόρφωσε κάπως καλύτερα το οδό-
στρωμα για να πάει ο κόσμος στο 
πανηγύρι. Δώρον άδωρον όμως 
καθώς η σφοδρή καταιγίδα που 
έπεσε ξημερώματα του Σωτήρος 
επανέφερε το δρόμο στην προτέρα 
αθλία του κατάσταση.

Ούτε τα 2 τεχνικά στο ρέμα 
Σάββα ξανάφτιαξαν που τα πήρε 
το βούλιαγμα, ούτε χαλίκι έριξαν 
πουθενά, ούτε φυσικά το χρησιμό-
τατο Γεφύρι Σωτήρος ξανάφτιαξαν 
που ήταν κι αυτό θύμα της θεομη-
νίας της 1.2.15. 

Στο σημαντικότατο αυτό δρό-
μο (που είναι ο πιο σύντομος από 
Νεράϊδα για Καροπλέσι), πρέπει 
οπωσδήποτε να ξαναγίνουν πάλι 
τα δυο τεχνικά που καταστράφη-
καν με τη θεομηνία στον κάτω και 

πάνω δρόμο στο ρέμα Σάββα, να 
πέσει χαλίκι στο οδόστρωμα έστω 
αμμοχάλικο από το ποτάμι δίπλα, 
ώστε να φύγουν τα νερά έξω από 
το δρόμο. 

Στην από εδώ πλευρά πρέπει 
να ξαναφιάξουμε μόνοι μας με 
εθελοντική εργασία το κατεστραμ-
μένο τεχνικό στου Αδάμ πρίν της 
Αγορίτσας, όπως φτιάξαμε πέρυσι 
το άλλο χρησιμότατο τεχνικό στο 
Διασελάκι. 

Όλος ο δρόμος πρέπει με κά-
ποιο τρόπο να χαλικοστρωθεί και 
να φύγουν παντού έξω τα νερά.

● Δρόμος προς ΑηΛιά Νερά-
ϊδας: Ήρθε ένας φορτωτής μισθω-

μένος από το δήμο μας Καρδίτσας 
παραμονές του πανηγυριού και 
τον καθάρισε στοιχειωδώς, καθώς 
μόνο 4Χ4 περνούσε εκεί κι αυτό 
με δυσκολία. Με την πρώτη βρο-
χή που έπεσε μετά το καθάρισμα, 
αυτό ο δρόμος επανήλθε στην προ-
τέρα αθλία του κατάσταση.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Η κατάσταση όλων των δρόμων της περιοχής μας

Το οδόστρωμα του δρόμου Νεράϊδα – Τριφύλλα έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία 
καθώς τα αυλάκια – τεχνικά δεν λειτουργούν και τα όμβρια τρέχουν μέσα στο δρόμο.

Τεχνικό βουλωμένο (άλλο) στο δρόμο Νεράϊδα – Μοναστήρι και το ρέμα τρέχει μέσα 
στο οδόστρωμα καταστρέφοντάς το. Πότε θα το ξεβουλώσουν οι αρμόδιοι;

 Τεχνικό βουλωμένο στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα και το ρέμα τρέχει μέσα στο 
οδόστρωμα καταστρέφοντάς το. Πότε θα το ξεβουλώσουν οι αρμόδιοι;

Τεχνικό βουλωμένο στο δρόμο Νεράϊδα – Μοναστήρι και το ρέμα τρέχει μέσα στο 
οδόστρωμα καταστρέφοντάς το. Πότε θα το ξεβουλώσουν οι αρμόδιοι;

Μηχανικοί κάνουν συνεχώς μετρήσεις στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα για την 
ασφαλτόστρωσή του την οποία ακόμα δεν είδαμε. 

Τα όμβρια νερά τρέχουν μέσα στο δρόμο Νεράϊδα – Τριφύλλα καταστρέφοντας το 
οδόστρωμα καθώς τα αυλάκια – τεχνικά δεν λειτουργούν. 
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Όλος ο κόσμος ζητάει με κά-
ποιο τρόπο να πέσει χαλίκι στα 
νεροφαγώματα του δρόμου αυτού 
και να φύγουν έξω τα νερά. Στην 
ανάγκη να πληρώσουμε εμείς τα 
καύσιμα των μηχανημάτων. 

● Δρόμος προς Κορομηλιά: 
Ακαθάριστος φέτος ο δρόμος προς 
την Κορομηλιά. Και στο δρόμο 
αυτό περνάει ο αγωγός ύδρευσης 

απ’ την ομώνυμη υδρομάστευση 
που, ειρήσθω εν παρόδω, έχει προ-
βλήματα καθώς με κάθε νεροποντή 
το καλοκαίρι θόλωνε το πόσιμο 
νερό μας που έρχεται και από εκεί. 

● Δρόμος προς Μαντάνια: 
ακαθάριστος όλο νεροφαγώματα, 
μετά δυσκολίας περνάει 4Χ4.

● Δρόμος προς Ψηληβρύση: 
ακαθάριστος όλο νεροφαγώματα, 
μετά δυσκολίας περνάει 4Χ4.

● Γεφύρι Σωτήρος: Το χρη-

σιμότατο για πεζούς αυτό γεφύρι 
που το πήρε ο Μέγδοβας με τη 
θεομηνία της 1.2.15 πρέπει με κά-
ποιο τρόπο οπωσδήποτε να ξαναγί-
νει. Αν δοθούν χρήματα στο δήμο 
μας Καρδίτσας για τις ζημιές της 
θεομηνίας να διατεθεί ένα ποσό 
για αυτό καθώς ήταν η μόνη μεγά-
λη ζημιά που έπαθε το χωριό μας 
από τη θεομηνία. Αλλιώς να πά-
ρουμε πρωτοβουλία μόνοι μας να 
το ξαναφτιάξουμε με εθελοντική 
προσωπική εργασία. Να προσπα-
θήσουμε να βρούμε στην Καρδί-

τσα δυο σίδερα από ράγες τραίνου 
και με ένα γερανό να τα στήσουμε 
εκεί, να το πατώσουμε με σανί-
δια, ώστε να περνάμε, να υπάρχει 
πρόσβαση. Μπορούμε έτσι να το 
στήσουμε 100 μ. παραπάνω απ’ 
το παλιό να αποφύγουμε τα βου-
λιάγματα. Υπάρχουν τώρα όλα τα 
μέσα… απόφαση χρειάζεται…

● Γεφύρι «Τσιροπλάκι»: Ξε-

κίνησαν ήδη οι διαδικασίες για την 
επισκευή του παραδοσιακού μας 
αυτού γεφυριού για πεζούς. Θέ-
λουν αλλαγή όλα τα σανίδια του 
πατώματός του γιατί σάπισαν. Τον 
Αύγουστο πήγαν κάτω χωριανοί 
μας (Γιώργος, Νίκος, Γιάννης) μέ-
τρησαν και είδαν πως είναι 12 μ. 
μήκος και 2 μ. πλάτος. Θέλει πε-
ρίπου 90 σανίδια από βελανιδιές. 
Εντοπίστηκαν ήδη τα δέντρα που 
θα κοπούν, δόθηκε η άδεια από 
τον δασικό της περιοχής μας και 
σύντομα αυτά θα κοπούν – ετοι-

μαστούν, ώστε του χρόνου το 
καλοκαίρι να είναι έτοιμα να τα 
τοποθετήσουμε. Προσφέρθηκαν 
πάρα πολλοί χωριανοί μας να βο-
ηθήσουν και μπράβο τους. 

● Γεφύρι «Ρογκάκια» Νεράϊ-
δας – Καροπλεσίου: Επιτέλους να 
βρεθεί ένας τρόπος να στηθεί αυτή 
η γέφυρα πάνω στα έτοιμα εδώ και 
χρόνια τσιμεντένια βάθρα. Είναι το 
μοναδικό πλέον γεφύρι μεταξύ Κα-
ροπλεσίου και Νεράϊδας και όλος ο 
κόσμος ζητάει πρόσβαση. Το χειμώ-

να δεν μπορεί άνθρωπος να περάσει 
το Μέγδοβα πουθενά…!!! Πού 
ζούμε…??? Αυτό δεν γινόταν ποτέ 
στην ιστορία των χωριών μας…!!!

● Γέφυρα μπέλλεϋ στις «Λογ-
γές»: Στη στρατιωτική γέφυρα 
στις Λογγές, του δρόμου Νεράϊ-
δα – Μοναστήρι, έχει φθαρεί από 
χρόνια και τώρα έφυγε εντελώς ένα 
σανίδι στο δάπεδο. Αυτό πρέπει να 
αντικατασταθεί γιατί υπάρχει κίν-
δυνος ατυχήματος εκεί. Ο κόσμος 
που πήρε σταυρούς απ’ αυτό τον 
τόπο ακούει…??? 

● Επαρχιακή Οδός Καρδίτσα 
– Νεράϊδα: Έγινε το καλοκαίρι 
καλός καθαρισμός του. Δύο γκρέ-
ϊντερ της Νομαρχίας Καρδίτσας 
(Περιφέρειας Θεσσαλίας πλέον), 
εργάστηκαν για περίπου 10 μέ-
ρες τον Αύγουστο (από 10 έως 
20.8.15) και καθάρισαν καλά τα 
αυλάκια του από τη Ραχούλα μέχρι 
το χωριό μας. Όμως στο τμήμα του 
από Νεράϊδα μέχρι Σαραντάπορα 
θέλει κάτι ακόμα που μόνοι μας 
πρέπει να κάνουμε με τα χέρια μας. 
Έπρεπε από φέτος να το κάνουμε, 
αλλά ας είναι και του χρόνου. Στο 
πάνω μέρος του έχουν πέσει μέσα 
στα αυλάκια του πολλά βάτα και 
αγράμπελες που συγκρατούν εκεί 
φύλλα, χώματα, κλαδιά και το βου-
λώνουν. Πρέπει να μαζευτούμε 
10 άτομα και να το πάρουμε από 
το χωριό καθαρίζοντάς το όλο από 
αυτά. Πήγε ένας χωριανός μας τον 
Αύγουστο και καθάρισε μερικό 
μέχρι τις Βερτσούλες αλλά θέλει 
περισσότερα άτομα για να γίνει 
σωστή δουλειά. Επίσης πρέπει μό-
νοι μας να κόψουμε πολλά νεαρά 
πλατάνια που έχουν κλείσει σε 
πολλά σημεία την κάτω λωρίδα, 
εμποδίζοντας και την ορατότητα 
σε πολλές στροφές. Το επόμενο 
καλοκαίρι (να είμαστε καλά) θα 
το κάνουμε αυτό. Επίσης κάνουμε 
έκκληση σε όλους μας όταν περνά-
με και βλέπουμε μια πέτρα μέσα 
στο αυλάκι, ας κατεβαίνουμε να 
την πατάμε, ώστε το αυλάκι να εί-
ναι πάντα καθαρό. Είναι σημαντι-
κότατο να είναι πάντα καθαρό το 
αυλάκι του, να φεύγουν τα νερά, 
γιατί έτσι δεν χαλάει ποτέ ο δρό-
μος. Αγωνιστήκαμε να γίνει αυτός 
ο δρόμος και τον πονάμε. 

● «Κρανούλες» – «Βερτσού-
λες» καρφιά στο δρόμο: Μυστή-
ρια πράγματα συμβαίνουν που 
χρήζουν ψυχιάτρου… χωριανός 
μας που πήγε τον Αύγουστο να 
καθαρίσει μερικές αγράμπελες 
και βάτα στο τσιμεντένιο αυλάκι 
του δρόμου της περιοχής αυτής, 
βρέθηκε πρό μιας μεγάλης εκπλή-
ξεως… είδε καρφιά πολλά (αμέ-
τρητα) μέσα στο αυλάκι σε όλο το 
μήκος, ιδίως από τις Αγρομπλούλες 
ως τις Βερτσούλες. Καρφιά σκου-
ριασμένα και όλα στραβά, μεταχει-
ρισμένα διαφόρων μεγεθών, από 
μικρά που καρφώνουμε σανίδια 
μέχρι μεγάλες πατεροβέλονες που 
καρφώνουμε μαδέρια. Τέτοια που 
αν τα πατήσει αυτοκίνητο έπαθε 
αμέσως λάστιχο. Όχι δεν είναι από 
τα έργα του δρόμου αυτά, ούτε 
έπεσαν τώρα πρόσφατα αλλά εί-
ναι εκεί από χρόνια. Άνθρωπος τα 
«έσπειρε» εκεί αυτά… και είναι 
μεγάλος παλιάνθρωπος… πετάξα-
με πάρα πολλά, όμως αν περπατή-
σετε το αυλάκι σίγουρα θα βρείτε 
κι άλλα… Όποιος έπαθε λάστιχο 
εκεί είναι από αυτά…

● Νεράϊδα – Μαυρομμάτα: Η 
κατάσταση του ενός και μοναδικού 
εναπομείναντος τμήματος Νεράϊ-
δα – Μαυρομμάτα (μόλις 18 χλμ.) 

του άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο 
(περίπου 180 χλμ.) σήμερα είναι 
αθλία…!!!

Στο δρόμο αυτό κινούνταν 
πολλά αυτοκίνητα το καλοκαίρι, 
βέβαια οι άνθρωποι υπέφεραν να 
τον διαβούν, αλλά τον επέλεγαν 
καθώς είναι ο συντομότερος όλων 
των άλλων. Επιτέλους, πρέπει με 
κάποιο τρόπο να συντηρηθεί αυτός 
ο δρόμος, με τεχνικά στα ρέμα-

τα και χαλικόστρωση, αφού όπως 
φαίνεται θα αργήσει πολύ να γίνει 
επαρχιακός και εθνικός…

Αυτό το καλοκαίρι, από την 
πλευρά της Ευρυτανίας, ήρθε ένα 
μηχάνημα της Νομαρχίας Ευρυ-
τανίας αρχές καλοκαιριού και τον 
καθάρισε καλά, όπως κάθε χρόνο 
μέχρι τα όρια των δυο νομών στην 
Κοκκινόβρυση.

Από την δική μας πλευρά, η 
Νομαρχία Καρδίτσας δεν έστειλε 
ούτε φέτος (όπως πάντα) αντί-
στοιχα μηχάνημα να τον καθαρί-

σει. Ευτυχώς που καρδιτσιώτης 
ξυλέμπορας υλοτόμησε πολλά 
καυσόξυλα στη Μπέσια και για να 
περνάνε τα φορτηγά του μίσθωσε 
ιδιωτικό γκρέϊντερ και τον καθά-
ρισε μέχρι τα όρια των δυο νομών 
και τη Μπέσια. Και τον καθάρισε 
πάρα πολύ καλά, ιδίως στις στρο-
φές ως το ποτάμι τον έκανε σαν 
άσφαλτο. Ερώτημα που συζητού-
νταν καθημερινά στο χωριό μας: 
Γιατί τα «καλλικρατικά» & «καπο-
διστριακά» γκρέϊντερ που έρχονται 
κατά καιρούς μέχρι το χωριό μας 

δεν καθαρίζουν το ίδιο καλά τους 
δρόμους μας…??? Ποιός θα απα-
ντήσει στο ερώτημα…???

Μια και αναφέραμε τη Μπέ-
σια να αναφέρουμε και ένα γε-
γονός σχετικό με τον Μπεσιώτη 
παραπόταμο του Μέγδοβα. Όπως 
κάθε καλοκαίρι οι ξυλέμποροι κα-
θαρίζουν για τους δικούς λόγους 
(να φορτώνουν ξύλα) δασικούς 
δρόμους στα τσιφλίκια. Έτσι και 

φέτος πήγε μηχάνημα και για του 
Κύφου. Ο Μπεσιώτης με τη θεο-
μηνία το χειμώνα έφερε πάλι πάρα 
πολύ νερό και η κοίτη του πρίν τη 
σμίξη έγινε σαν χαράδρα. Έτσι για 
να περάσει ο δρόμος πέρα για του 
Κύφου έπρεπε ή να γίνει γέφυρα ή 
να μπαζωθεί η «χαράδρα». Φυσι-
κά επιλέχτηκε απ’ το μπολτοζιέρη 
η δεύτερη λύση. Περνώντας εκεί 
τον Αύγουστο είδαμε με έκπληξη 
το Μπεσιώτη να μην έχει καθόλου 
επικοινωνία με το Μέγδοβα καθώς 
όλο το νερό του πέρναγε μέσα από 

το πολύ αμμοχάλικο που σωριά-
στηκε εκεί για να περάσει ο δρό-
μος. Κυλίσαμε βέβαια πολλές πέ-
τρες εκεί και του κάναμε μια μικρή 
ροή αλλά το θέμα είναι πως αυτό 
δεν έπρεπε να γίνει. Όταν μπαίνου-
με στα ψηφοδέλτια σε επίπεδο χω-
ριού πρέπει να έχουμε το νού μας 
και σε αυτά. 

Κλείνουμε με την ωραία εικό-
να του Μπεσιώτη να έχει μείνει 
στη μνήμη σας…

Νεράϊδα 10.9.15

Τα τσιμεντένια βάθρα περιμένουν τη γέφυρα στα «Ρογκάκια»… Πότε επιτέλους θα 
στηθεί; Τι ενέργειες έχουν κάνει ήδη οι αρμόδιοι;

Το χρησιμότατο γεφύρι Σωτήρος πρέπει πάση θυσία να ξαναγίνει όπως ήταν πρίν 
την θεομηνία της 1.2.15. Τι ενέργειες έχουν κάνει ήδη οι αρμόδιοι;

Το δάπεδο του γεφυριού «Τσιροπλάκι» φθαρμένο. Ήδη άρχισαν διαδικασίες να το 
ξαναφτιάξουμε με εθελοντική εργασία.

Η θέση του «υπό κατασκευήν» γεφυριού «Ρογκάκια» στο δρόμο που ενώνει τη Νερά-
ϊδα με το Καροπλέσι. Εδώ όπως φαίνεται από μακριά. 

Το χρησιμότατο γεφύρι Σωτήρος πρέπει πάση θυσία να ξαναγίνει όπως ήταν πρίν 
την θεομηνία της 1.2.15. Εδώ όπως είναι δυστυχώς σήμερα.

Το γεφύρι «Τσιροπλάκι» ολόκληρο. Όπως το βλέπουμε ανεβαίνοντας το ποτάμι το 
καλοκαίρι.

Η κατάσταση όλων των δρόμων της περιοχής μας
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 20 - 9 - 2015 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (36ον)
Εγγεγραμμένοι:  .........  280 ......... (285) ... (ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: .......................  144 αποχή 48,5% ..........  (119 .. α. 58,3%)
Άκυρα: .................................1 ...............(2)
Λευκά: .................................  1 ...............(1)
Έγκυρα: ..........................142 ..........(117)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι  ...........................Ποσοστό  (ΙΑΝ-2015)
ΣΥΡΙΖΑ .............................  58 ............ (55) .............40,8% ..... (47,0%)
Ν. Δ ...................................  25 ............ (16) ............ 17,6% ..... (13,6%)
Κ.Κ.Ε  .................................  19 ............ (11) ............ 13,3% .......  (9,4%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ..................  11 ............ (15) ..............  7,7% ..... (12,8%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...........................  10 .............. (8) ..............  7,0% .......  (6,8%)
ΛΑΕ ..................................... . 6 .................................... 4,2%
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  5 ...............(1) ..............  3,5% ........ (0,8%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ .......................... . 4 ...............(1) .............. .2,8% ........ (0,8%)
ΠΟΤΑΜΙ ..............................  3 ...............(4) ............... 2,1% .......  (3,4%)
ΟΑΚΚΕ ................................. .1 ......... .0,7%

Eκλ. Tμ. 37ον Σαρανταπόρου Νεράϊδας
Εγγεγραμμένοι:  ..........263 ..........(263) ..  (ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν:  .......................135 ......  αποχή ...48,6% (154 .. α. 41,5%) 
Άκυρα: .......................... 1 (8)
Λευκά  ........................... 4 (1)
Έγκυρα: ..........................130 ..........(145)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................. Ποσοστό (ΙΑΝ-2015)
ΣΥΡΙΖΑ .............................. 48 ............ (62) .............36,9% ......(42,7%)
Ν.Δ ....................................  45 ............ (42) .............34,6% ......(28,9%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...........................  15 ............ (11) .............11,5% ........ (7,5%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ  .....................7 .............. (9) ............... 5,3% ........ (6,2%)
ΛΑΕ .......................................6 ..........4,6% 
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ.............................. . ................. 4 ....................(2) .......... .3,0% ..
(1,3%)
ΠΟΤΑΜΙ ..............................  2 ...............(7) .............. .1,5% ........ (4,8%) 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ......................... . 2 ..........1,5%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ .........................  1 ..........1,7%
ΑΝ.ΕΛΛ ................................0 ...............(3) ............... 0,0% .......  (2,0%)
Κ.Κ.Ε  .....................................0 ...............(2) ............... 0,0% ........ (1,3%)

Συνολικά στην Τ. Κ. Νεράϊδας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (36ον & 37ον)
Εγγεγραμμένοι:  ..........543 ........... (548 ...........................ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ........................279 .......αποχή ...48,6% (273 .. α. 50,2%)
Άκυρα: ................................  2 ............ (10)
Λευκά: .................................  5 .............. (1)
Έγκυρα: ..........................272 ..........(262)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................. Ποσοστό (ΙΑΝ-2015)
ΣΥΡΙΖΑ ............................106 ..........(117) ............ 38,9% ..... (44,6%)
Ν.Δ ..................................... 70 ............ (58) ............ 25,7% ..... (22,1%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............................ 25 ............ (19) ............... 9,2% .......  (7,2%)
Κ.Κ.Ε  .................................. 19 ............ (13) ..............  7,0% .......  (4,9%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ................... 18 ............ (24) ..............  6,6% .......  (9,1%)
ΛΑΕ .................................... 12 ..........4,4%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ.............................8 ..........2,9%
ΑΝ.ΕΛΛ ................................5 ...............(4) ..............  1,8% ........ (0,1%)
ΠΟΤΑΜΙ ...............................5 ............ (11) ............. . 1,8% ........ (4,1%)
ΛΟΙΠΑ ..................................4 ...............(5) ............... 1,5% ........ (1,9%)

Αναλυτικά στα γύρω χωριά μας
Τοπική Κοινότητα (Τ. Κ.) Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα: 3 (30ον, 31ον & 32ον)
Εγγεγραμμένοι:  ..........789 ........... (816 ...........................ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ........................454  αποχή: 42,5% / (502 α. 38,5%) 
Άκυρα: ................................  7 ............ (14)
Λευκά: .................................  5 .............. (2)
Έγκυρα: .........................  442 ..........(486)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................Ποσοστό  (ΙΑΝ-2015) 
ΣΥΡΙΖΑ ............................156 ..........(203) .............35,3% ......(41,7%)
Ν. Δ ..................................108 ..........(111) ............ 24.4% ......(22,8%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ..................  60 ............ (50) .............13,6% ......(10,2%)
Κ.Κ.Ε  .................................  45 ............ (29) .............10,2% ........ (5,9%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...........................  19 ............ (16) ............... 4,3% ........ (3,2%)
ΠΟΤΑΜΙ ...........................  12 ............ (20) ............... 2,7% ........ (4,1%)
Μ-Λ ΚΚΕ ..............................  9 ............ (10) ............... 2,0% ........ (2,0%)
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  8 ............ (15) ............... 1,8% ........ (3,0%)
ΛΑΕ ..................................... . 7 ..........1,6%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ...........................  5 ..........1,1%
ΛΟΙΠΑ ............................... 13 ............ (17) ..............  2,9% ........ (3,4%)

Τ. Κ. Μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (47ον Καρδίτσας)
Εγγεγραμμένοι:  ..........246 ........... (259 ...........................ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ........................141 αποχή:42,6% / (133 α. 48.7%) 
Άκυρα: ................................  4 ...............(7)
Λευκά: .................................  1 ...............(1)
Έγκυρα: ..........................136 ..........(125)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................Ποσοστό  (ΙΑΝ-2015) 
Ν. Δ ...................................  58 ............ (48) .............42,6% ......(38,4%)
ΣΥΡΙΖΑ .............................  48 ............ (45) .............35,2% ......... (36%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ..................  15 ............ (10) .............11,0% ...........(8 %)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...............................3 ...............(2) ............... 2,2% ........ (1,6%)
ΛΑΕ ...................................... .3 ......... .2,1%
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  2 ...............(5) ............... 1,4% ............(4%)
ΠΟΤΑΜΙ .............................. .2 ...............(4) ............... 1,4% ........ (3,2%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ........................... .2 ..........1,4% 
Κ.Κ.Ε  .....................................1 ...............(3) ............... 0,7% ........ (2,4%)
ΛΟΙΠΑ ..................................2 ...............(1) ............... 1,4% ........ (0,8%) 

Τ. Κ. Μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 (37ον Ευρυτανίας)
Εγγεγραμμένοι:  .........  105 (116 ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: .......................... 46 αποχή:56,2% / (39 α. 66,3%)
Άκυρα: ................................  1 ...............(0)
Λευκά: .................................  0 ...............(0)
Έγκυρα: ............................ 45 ............ (39)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................. Ποσοστό (ΙΑΝ-2015)
Ν. Δ .................................... 21 ............ (13) .............46,6% ......(33,3%)
ΣΥΡΙΖΑ .............................  10 ...............(7) .............22,2% ......(17,9%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ .....................  7 ...............(3) .............15,5% ........ (7,6%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ..............................  3 ...............(6) ............... 6,6% ......(15,3%)
Κ.Κ.Ε  ....................................  3 ...............(2) ............... 6,6% ........ (5,1%)
ΠΟΤΑΜΙ .............................. .1 ...............(1) ............... 2,2% ...........2,5%
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  0 ...............(2) ............... 0,0% ........ (5,1%)
ΛΟΙΠΑ ..................................0 ...............(5) .............. .0,0% ......(12,8%)

Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 (117ον Ευρυτανίας)
Εγγεγραμμένοι:  ..........210 ........... (212 ...........................ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ........................101 αποχή: 51,9% / (97 α. 54,2%) 
Άκυρα: .................................1 ...............(5)
Λευκά: ..................................0 ...............(0)
Έγκυρα: ..........................100 ............ (92)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι . Ποσοστό  ........................ (ΙΑΝ-2015) 
Ν. Δ .................................... 44 ............ (47) .............44,0% ..... (51,0%)
ΣΥΡΙΖΑ .............................  38 ............ (25) .............38,0% ......(27,1%)
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  7 ...............(5) ..............  7,0% .......  (5,4%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ .....................  2 ...............(4) ..............  2,0% .......  (4,3%)
ΠΟΤΑΜΙ ............................. . 1 ...............(2) ............... 1,0% .......  (2,1%)
ΛΟΙΠΑ ..................................4 ...............(9) ............... 4,0% .......  (9,4%)

Τ. Κ. Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (26ον)
Εγγεγραμμένοι:  ..........443 ........... (450 ...........................ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ........................258 αποχή: 41,7% / (282 α. 37,4%)
Άκυρα: ................................  6 ...............(3)
Λευκά: .................................  1 ...............(1)
Έγκυρα: ..........................251 ..........(278)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι . Ποσοστό  ........................ (ΙΑΝ-2015) 
Ν. Δ .................................... 84 ............ (96) .............33,4% ......(34,5%)
ΣΥΡΙΖΑ .............................  76 ............ (85) .............30,2% ......(30,5%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ................... 37 ............ (32) .............14,7% ......(11,5%)
Κ.Κ.Ε  .................................. 17 ............ (12) ............... 6,7% ........ (4,3%)
ΠΟΤΑΜΙ ............................ 10 ............ (21) ............... 3,9% ........ (7,5%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............................7 ...............(3) ............... 2,7% ........ (1,0%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...............................5 ...............(7) ............... 1.9% ........ (2,5%)
ΛΑΕ .......................................4 ..........1,5%
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  4 ...............(5) ............... 1,5% ........ (1,8%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ .........................  4 ...............(2) ..............  1,5% ...........0,7%
ΛΟΙΠΑ ..................................3 ............ (15) ............... 1,2% ........ (5,3%)

Τ. Κ. Ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (38ον & 39ον)
Εγγεγραμμένοι:  .........  628 ........... (639 ...........................ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: .......................  332  αποχή:47,1% / (368 α.42,5%)
Άκυρα: .............................  10 ............ (18)
Λευκά: ..................................4 ...............(2)
Έγκυρα: ..........................318 ..........(348)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι . Ποσοστό  ........................ (ΙΑΝ-2015) 
Ν. Δ ..................................131 ..........(147) .............41,2% ......(42,2%)
ΣΥΡΙΖΑ .............................  70 ..........(118) .............22,0% ......(33,9%)
Κ.Κ.Ε  .................................  38 ............ (27) .............11,9% ........ (7,7%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...........................  20 ............ (15) ..............  6,2% ........ (4,3%)
ΛΑΕ .................................... 14 ..........4,4%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ..................  12 ...............(7) ............... 3,7% ........ (2,0%)
ΕΝ.ΕΛΛ ................................  8 ............ (10) ..............  2,5% ........ (2,8%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ .......................... . 8 ......... .2,5%
ΠΟΤΑΜΙ ............................. . 7 ............ (10) ..............  2,2% ........ (2,8%)
ΛΟΙΠΑ ..............................  10 ............ (14) ............... 3,1% ........ (4,0%)

Τ. Κ. Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα: 2 (28ον & 29ον)
Εγγεγραμμένοι: ........1.151 ....... (1.163 ...........................ΙΑΝ-2015) 
Ψήφισαν: ........................832  αποχή: 27,7% / (880  α. 24,4%)
Άκυρα: .............................. 19 ............ (14)
Λευκά: ..................................4 ...............(4)
Έγκυρα: ..........................809 ..........(862)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................Ποσοστό  (ΙΑΝ-2015) 
Κ.Κ.Ε  ................................298 ..........(289) .............36,8% ..... (33,5%)
ΣΥΡΙΖΑ ............................259 ..........(325) ............ 32,0% ......(37,7%)
Ν. Δ ..................................115 ..........(119) .............14,2% ......(13,8%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ................... 59 ............ (62) ..............  7,2% ........ (7,1%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...........................  23 ............ (15) ..............  2,8% ........ (1,7%)
ΛΑΕ .................................... 19 .................................... 2,3%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............................9 .................................... 1,1%
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  7 ...............(4) ..............  0,8% ........ (0,4%)
ΠΟΤΑΜΙ .............................. .7 ............ (19) ..............  0,8% ........ (2,2%)
ΛΟΙΠΑ ............................... 13 ............ (26) ............. . 1,6% ........ (3,0%)

Τ. Κ. Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα: 2 (33ον & 34ον) 
Εγγεγραμμένοι:  ..........795 .................... (808 ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ........................439 αποχή: 44,8% / (492 α. 39,2%)
Άκυρα: .................................5 ...............(6)
Λευκά: ..................................0 ...............(2)
Έγκυρα: ..........................434 ..........(484)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................Ποσοστό  (ΙΑΝ-2015) 
ΣΥΡΙΖΑ ............................157 ..........(196) .............36,1% ......(40,4%)
Ν. Δ ..................................143 ..........(154) ............ 32,9% ......(31,8%)
Κ.Κ.Ε  .................................  42 ............ (47)  .............  9,6% ........ (9,7%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ..................  27 ............ (14) ..............  6,2% ........ (2,8%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............................ 18 ............ (20) ..............  4,1% ........ (4,1%)
ΠΟΤΑΜΙ ............................ 15 ............ (19) ..............  3,4% ........ (3,9%)
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  5 ............ (12) ..............  1,1% ........ (2,4%)
ΛΑΕ .......................................8 ......... .1,8%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............................4 ......... .0,9%
ΛΟΙΠΑ ............................... 15 ............ (22) ..............  3,4% ........ (4,5%)

Τ. Κ. Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (35ον)
Εγγεγραμμένοι:  ..........418 ........... (436 ...........................ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ........................246  αποχή: 41,1% / (232 α. 46,8%)
Άκυρα: .................................0 ...............(5)
Λευκά: ..................................4 ...............(1)
Έγκυρα: ..........................242 ..........(226)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι ............................Ποσοστό  (ΙΑΝ-2015) 
ΣΥΡΙΖΑ .............................  71 ............ (57) .............29,3% ..... (25,2%)
Κ.Κ.Ε  .................................. 59 ............ (60) .............24,3% ......(26,5%)
Ν. Δ ...................................  58 ............ (46) .............23,9% ......(20,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...........................  23 ............ (27) ............... 9,5% ..... (11,9%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ..................  12 ............ (12) ..............  4,9% ........ (5,3%)
ΠΟΤΑΜΙ .............................. .9 ............ (16) .............. .3,7% ........ (7,0%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ .......................... . 4 ...............(2) ............... 1,6% ........ (0,8%)
ΑΝ.ΕΛΛ ...............................  3 ...............(4) ............... 1,2% .......  (1,7%)
ΛΟΙΠΑ .................................  3 ...............(2) ............... 1,2% ........ (0,8%)

Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας 
Εκλογικά Τμήματα: 294 (293 ΙΑΝ-2015) 
Εγγεγραμμένοι:  133.096 (133.698 ...........  ΙΑΝ-2015) 
Ψήφισαν: .... 75.857 αποχή: 43,0% / (83.558 α.37,6%) 
Άκυρα: ...........1.083......... (1.440)
Λευκά: ............... 889.............(478)
Έγκυρα: ...... 73.885.......(81.640)
ΕΛΑΒΑΝ:......Ψήφοι.... Ποσοστό  ...............  (ΙΑΝ-2015) 
Έδρες 
ΣΥΡΙΖΑ ........ 26.404.......(31.764)  ...35,7% ... (38,9%)  ........ (3) (3)
Ν. Δ .............  22.796.......(24.510) .. . 30,8% ....(30,0%)  ........ (1) (1)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ........ 5.421......... (5.243)  ..... 7,3% .....  (6,4%)  ........ (0) (0)
ΠΑΣΟΚ .......... 5.292......... (4.183)  ..... 7,1% ...... (5,1%)  ........ (0) . (0)
Κ.Κ.Ε  .............. 4.788......... (4.906)  ..... 6,4% ...... (6,0%)  ........ (0)  (0)
ΑΝ.ΕΛΛ ......... 2.141......... (2.728)  ..... 2,9% ...... (3,3%)  ........ (0)  (0)
ΠΟΤΑΜΙ ........ 1.809......... (2.938) ...... 2,4% ...... (3,6%)  ........ (0)  (0)
ΕΝ.ΚΕΝΤ ....... 1.745.......................  ......2,3% .............................. (0) (0)
ΛΑΕ .................1.435...............................1,9% .............................. (0) (0)
ΛΟΙΠΑ ........... 2.054......... (5.368) .......2,7% ...... (6,5%)

Στο Νομό Καρδίτσας εκλέχθηκαν, στις 20.9.15,  
οι εξής 4 Βουλευτές:
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Κόμμα
Λάππας Σπύρος  (ΣΥΡΙΖΑ)
Κατσιαβριά - Σιωροπούλου Χρυσούλα  (ΣΥΡΙΖΑ)
Βράντζα Παναγιώτα .  (ΣΥΡΙΖΑ)
Τσιάρας Κων/νος . (Ν.Δ.) 

Συνολικά στο γειτονικό νομό Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: .............. 126 ........(126 ...................  ΙΑΝ-2015 )
Εγγεγραμμένοι:  31.615 (31.836 ................  ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: ...  13.976 αποχή: 55,8% /(14.259 α. 55,2%  ΙΑΝ-2015)
Άκυρα: .............  187.............. (238 ................  ΙΑΝ-2015)
Λευκά: ..............  181................ (92 ................  ΙΑΝ-2015)
Έγκυρα: ...... 13.608........ (13.929 ................  ΙΑΝ-2015)
ΕΛΑΒΑΝ: Ψήφοι (ΙΑΝ-2015) Ποσοστό (ΙΑΝ-2015) Έδρα 
Ν. Δ ................ 4.671......... (4.555) ...  34,3% ... (32,7%) ........... 1  (0)
ΣΥΡΙΖΑ .......... 4.554......... (5.172) ...  33,4% ... (37,1%)  ............ 0 (1)
ΠΑΣΟΚ .......... 1.307............ (601) ...... 9,6% .....  (4,3%) ........... 0  (0)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ...........  639............ (610) .......4,7% ...... (4,3%) ........... 0   (0)
ΠΟΤΑΜΙ ...........  609............ (974) ...... 4,4% ...... (6,9%) ............0  (0)
Κ.Κ.Ε  .................  400............ (404) .......2,9% ....  .(2,9%) ............0  (0)
ΑΝ.ΕΛΛ ............  310............ (449) .......2,2% ...... (3,2%) ........... 0  (0)
ΕΝ.ΚΕΝΤ ........... 299.............(141) .......2,2% ...... (1,0%) .............0 (0)
ΛΑΕ .................... 296...............................2,1%  ................................0 (0)
ΛΟΙΠΑ ............. . 523......... (1.164) ...... 3,8% ...... (8,4%)

• Στο Νομό Ευρυτανίας εξελέγη, στις 20.9.15, βουλευτής 
ο Κώστας Κοντογεώργος (Ν.Δ.) με μόλις 117 ψήφους 
διαφορά έναντι του Γιώργου Καραγεώργου υποψηφίου του 
ΣΥΡΙΖΑ.
• Στην Ευρυτανία υποψήφιος βουλευτής ήταν και ο 
χωριανός μας (εκ μητρός) Μπερμπερής Μωϋσής (γυιός 
των αείμνηστων παπα-Γιώργη Μπερμπερή και Μαργαρίτας 
Δήμου) με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλογικά Τμήματα 3 (115ον, 116ον & 117ον)
Εγγεγραμμένοι:  528 ........... (542 ................  ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: .........  253 α. 52,0% / (238 α. 56,0%)
Άκυρα: ..................  6..................(6)
Λευκά: ...................  2..................(0)
Έγκυρα: ............ 245.............(232)
ΕΛΑΒΑΝ:....................Ψήφοι  Ποσοστό  .. (ΙΑΝ-2015) 
ΣΥΡΙΖΑ ................ 98............... (81) ....40,0% ....(34,9%)
Ν.Δ ....................... 97............... (93) ...  39,5% ....(40,0%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ................. 9............... (11) ...... 3,6% ...... (4,7%)
ΑΝ.ΕΛΛ .................  9..................(7) ...... 3,6% ...... (3,0%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............. .6..................(5) .......2,4% ...... (2,1%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ .......  5..................(9) ...... 2,0% ...... (3,8%)
ΠΟΤΑΜΙ ................. 5..................(6) .......2,0% ...... (2,5%)
ΚΚΕ  ........................  4..................(9) .......1,6% ...... (3,8%)
ΛΑΕ ......................... 4............ .1,6%
ΛΟΙΠΑ ...................  8............... (10) .......3,5% ...... (4,1%)

Τ. Κ. Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα 2 (112ον & 113ον)
Εγγεγραμμένοι:  613 (626) (ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: .........  316 α.48,5% / (297 α. 52,5%)
Άκυρα: ..................  5..................(7)
Λευκά: ...................  2..................(2)
Έγκυρα: ...........  309.............(288)
ΕΛΑΒΑΝ:......Ψήφοι.... Ποσοστό  ...............  (ΙΑΝ-2015) 
ΣΥΡΙΖΑ .............. 124.............(118) ....40,1% ....(40,9%)
Ν.Δ ..................... 102............... (89) ....33,0% ....(30,9%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ......25............... (11) ...... 8,9% ...... (3,8%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ .............. 20............... (17) .......6,4% ...... (5,9%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ  ...........12..................(8) .......3,8% ...... (2,7%)
ΚΚΕ  ......................... 9..................(9) ...... 2,9% ...... (3,1%)
ΑΝ.ΕΛΛ .................. 4..................(4) ...... 1,2% ...... (1,3%)
ΠΟΤΑΜΙ ................. 3..................(5) ...... 0,9% ...... (1,7%)
ΛΑΕ ......................... 3............. 0,9%
ΛΟΙΠΑ ................... .7............... (27) .......2,5% ...... (9,2%)

Τ. Κ. Βράχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (114ον)
ΕΛΑΒΑΝ:......Ψήφοι.... Ποσοστό  ...............  (ΙΑΝ-2015) 
Ψήφισαν: .......... 126 αποχή:62,0% / (112 α. 66,8%)
Άκυρα: ..................  3..................(0)
Λευκά: ...................  1..................(0)
Έγκυρα: ............ 122.............(112)
ΕΛΑΒΑΝ: .... Ψήφοι  Ποσοστό (ΙΑΝ-2015)
Ν.Δ ........................68............... (48) ....55,7% ....(42,8%)
ΣΥΡΙΖΑ .................28............... (34) ....22,9% ....(30,3%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ .......  9..................(6) ...... 9.3% ...... (5,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ................. 4..................(5) .......3,2% ...... (4,4%)
ΚΚΕ  ........................  4..................(3) .......3,2% ...... (2,6%)
ΑΝ.ΕΛΛ .................  3..................(3) .......2,4% ...... (2,6%)
ΠΟΤΑΜΙ ..............  . 1..................(2) .......0,8% ...... (1,7%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............. .1............. 0,8%
ΛΑΕ ......................... 1............. 0,8%
ΛΟΙΠΑ ................... .3............... (11) .......2,4% ...... (9,4%)

Συνοικισμός Σάϊκας Αγράφων
Ε. Τ. 2ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι:  92 ................(96 ................  ΙΑΝ-2015)
Ψήφισαν: .............49 αποχή:46,7% / (44 α. 54,1% ((ΙΑΝ-2015)
Άκυρα: ..................  0..................(0)
Λευκά: ...................  0..................(0)
Έγκυρα: ...............49............... (44)
ΕΛΑΒΑΝ:......Ψήφοι.... Ποσοστό  ...............  (ΙΑΝ-2015) 
Ν.Δ ....................... 25............... (21) ...  51,0% ....(47,7%)
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜ ..... 10..................(3) ...  20,4% ...... (6,8%)
ΣΥΡΙΖΑ ..................  7..................(5) ....14,2% ....(11,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ................  5............... (10) ...  10,2% ....(22,7%)
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ ............ . 1...............................2,0%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ...........  1..................(0) ...... 2,0% ...... (0,0%)
ΑΝ.ΕΛΛ .................  0..................(2) .......0,0% ...... (4,5%)
ΚΚΕ  ........................  0..................(1) .......0,0% ...... (2,2%)
ΛΟΙΠΑ ...................  0..................(2) .......0,0% ...... (4,4%) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως (0000) είναι οι 
ψήφοι και τα ποσοστά των προηγούμενων βουλευτικών 
εκλογών του Ιανουαρίου 2015. Τα παραθέτουμε για 
σύγκριση.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ – Επικράτεια 
Εκλογικά Τμήματα: 19.511 . (ΙΑΝ-2015 19.509)
Εγγεγραμμένοι: 9.840.422  (ΙΑΝ-2015 9.911.495)
Ψήφισαν: 5.566.223 αποχή: 43,5% / (ΙΑΝ-2015  α. 36,1%) 
Άκυρα: ........ 70.061...(ΙΑΝ-2015 114.703)
Λευκά: ......... 64.384...(ΙΑΝ-2015 ..34.809)
Έγκυρα: 5.431.778...(ΙΑΝ-2015 6.181.274)
ΕΛΑΒΑΝ:......Ψήφοι....................... Ποσοστό   (ΙΑΝ-2015) 
ΣΥΡΙΖΑ ...... 1.925.878 ....(2.246.064) ...... 35,4% ...... (36,4%) ..........145 (149) 
Ν. Δ .......  1.526.183 (1.718.815) ...  28,1% ....(27,8%) ........  75  (76)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ... 379.578...  (388.447) ...... 6,9% .....  (6,2%) ......... 18 (17)
ΠΑΣΟΚ ..... 341.381...  (289.482) ...... 6,2% .....  (4,6%) ........  17 (13) 
Κ.Κ.Ε  ......... 301.629...  (338.138) ...... 5,5% .....  (5,5%) ........  15 (15)
ΠΟΤΑΜΙ ....222.165...  (373.868) ...... 4,0% .....  (6,0%) ........  11 (17)
ΑΝ.ΕΛΛ .... 200.420...  (293.371) ...... 3,7% .....  (4,7%) ........  10 (13)
ΕΝ.ΚΕΝΤ ...186.456...  (110.923) ...... 3,4% .....  (1,7%) ........... 9 (0)
ΛΑΕ ............155.240...............................2,8% ................ 0 ............... (0)
ΛΟΙΠΑ ...... 192.848... .(532.775) ...... 3,5% ...... (8,6%)  ...........0 (0)
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Στοιχεία για βουλευτές  
Καρδίτσας & Ευρυτανίας

Λάππας Σπύρος: Είναι δικηγόρος Καρδίτσας από το 
1981 και διατηρεί δικηγορικό γραφείο με συνεργάτες 
δικηγόρους και τη σύζυγό του Αλεξία Μπανάσιου. 
Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος την περίοδο 1986 
- 1990, Γραμματέας και Αναπληρωτής Πρόεδρος για 
πολλά χρόνια, ενώ το έτος 2004 ήταν υποψήφιος 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ασχολείται ιδι-
αίτερα ως νομικός με την Ιατρική Αμέλεια, για την 
οποία επίσης δίνει διαλέξεις στα μεγαλύτερα Νοση-

λευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στα φοιτητικά του χρόνια ήταν πρόεδρος 
των Θεσσαλών και των Καρδιτσιωτών Φοιτητών. Ήταν μέλος του ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ και στη συνέχεια του ΚΚΕ εσ. Σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την ΚΑΡ.ΠΟ.Σ. Εξελέγη 
βουλευτής και τον Ιανουάριο 2015 με 8.615 σταυρούς.

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα: 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 βιβλί-
ου, συμβάλλοντας στη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου Παιδικών 
Βιβλιοθηκών. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ταμασίου και 
από το 2014 στον Δήμο Σοφάδων (αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλί-
ου). Είναι στέλεχος πολιτιστικών φορέων και συλλογικοτήτων του Νο-
μού μας. Μέλος της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Εξελέγη βουλευτής και τον Ια-
νουάριο 2015 με 6.166 σταυρούς.

Βράντζα Παναγιώτα: Γεννήθηκε το 1972 στο Μου-
ζάκι, είναι Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας και 
απόφοιτη της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2001 έως 
σήμερα διατηρεί ιδιωτικό κτηνιατρείο στο Μουζάκι 
Καρδίτσας με κύριο αντικείμενο τα παραγωγικά Ζώα 
και από το 2014 είναι συνιδιοκτήτης κτηνοτροφικών 
μονάδων βιολογικής εκτροφής Μαύρου Ελληνικού 

χοίρου και βοοειδών βιολογικής εκτροφής Ελληνικής Βραχυκερατικής 
Φυλής. Είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Μουζακίου με το Συν-
δυασμό «Ενωτική Πρωτοβουλία». Μέλος της διοικούσας επιτροπής 
του ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα Θεσσαλίας), του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού 
Συλλόγου, της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας και της Ελληνικής 
Εταιρίας Προστασίας Διάσωσης των Αυτόχθονων Φυλών Κατοικίδιων 
(Αγροτικών και Οικόσιτων Ζώων) - ΑΜΑΛΘΕΙΑ. Εξελέγη βουλευτής 
πρώτη φορά.

Τσιάρας Κώστας: 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 Υφυπουργός Εξωτερι-
κών από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Είναι παντρεμέ-
νος με την Αγγελική Στεργιούλη, Μοριακή Βιολόγο στο επάγγελμα και 
έχουν ένα γιο και δύο κόρες. Εξελέγη βουλευτής και τον Ιανουάριο 2015 
με 9.657 σταυρούς καθώς και το 2012 με 9.155 σταυρούς και το 2009 με 
17.560 σταυρούς.

Κοντογεώργος Κώστας: Γεννήθηκε στα Σελλά Ευ-
ρυτανίας το 1960 και είναι μέλος της πολύτεκνης 
οικογένειας του Αθανασίου Κοντογεώργου. Είναι 
παντρεμένος με την γιατρό Μελπομένη Γρηγοριά-
δου και διαμένει μόνιμα στο Καρπενήσι. Είναι πτυ-
χιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και 
μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου από το 1984. 
Εργάσθηκε ως Οικονομολόγος σε διάφορες ιδιωτικές 

Επιχειρήσεις και άσκησε ελεύθερο επάγγελμα ως μελετητής επενδύσε-
ων και φοροτεχνικός. Διετέλεσε Δ/νων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ» την περίοδο1990-1993. Νομαρχιακός 
Σύμβουλος και Αντινομάρχης Ευρυτανίας την περίοδο 1995-2000. Νο-
μάρχης Ευρυτανίας την περίοδο 2000-2010. Μέχρι τις εκλογές του 2012 
ήταν Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδος ως εκπρόσωπος της 
Περιφερειακής ενότητας Ευρυτανίας. Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευ-
τής Ευρυτανίας με τη Ν. Δ. στις εκλογές της 6.5.2012 με 2.640 σταυρούς. 
Στις εκλογές της 17.6.2012 επανεξελέγη Βουλευτής Ευρυτανίας μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2015.

Το νερό έγινε πραγματικός εφιάλτης για 
το χωριό μας τη Νεράϊδα την περσινή 
χρονιά καθώς τον Αύγουστο 2014 δεν 

είχαμε νερό ούτε να πλυθούμε. Μεγάλες οι ευ-
θύνες των τότε τοπικών και δημοτικών εκλεγ-
μένων μας για τις βλάβες στο δίκτυο και του 
παραγκωνισμού της Χαλικόβρυσης, με μια 
λέξη απραξία.

Ο εδώ και ένα χρόνο πρόεδρος της Κοινότη-
τάς μας Λάμπρος Γάκης, με αγώνα και συντονι-
σμένες προσπάθειες, συνέδεσε ξανά το δίκτυο 
της Χαλικόβρυσης και επισκεύασε το επιμέ-
ρους χαλασμένο δίκτυο στο δρόμο Νεράϊδα – 

Τριφύλλα. Από νερό το καλοκαίρι δεν υπήρχε 
πρόβλημα και τον ευχαριστούμε δημόσια. 

Βέβαια το δίκτυο στο δρόμο Νεράϊδα – Τρι-
φύλλα, έχει υποστεί πολλές και μεγάλες φθο-
ρές από τα έργα του δρόμου αυτού και είναι 
σχεδόν ακατάλληλο αφού σπάει συνεχώς. Όλο 
το χωριό μας ζητάει με την πρώτη ευκαιρία που 
θα βρεθεί κάποια πίστωση για τέτοιου είδους 
έργα ύδρευσης του δήμου μας, να γίνει μετατό-
πιση του αγωγού στην πάνω άκρη του δρόμου, 
κατά μήκος του τσιμεντένιου ρείθρου σε όλο 
το μήκος του για να μην σπάμε την άσφαλτο 
μετά για επισκευή βλαβών του. 

Πρόβλημα μεγάλο, πληγή για το χωριό μας εί-
ναι τα παρατημένα γελάδια (από άλλο χωριό, 
άλλου Δήμου) που και αυτό το καλοκαίρι 

συνέχισαν να έρχονται και να καταστρέφουν τους κή-
πους μας. Η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο, πρέπει 
επιτέλους να σταματήσει. Όπως γράψαμε (σύμφωνα 
με το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17), 
υπεύθυνος για τη λύση του προβλήματος είναι ο Δή-
μος μας. Όλοι οι κάτοικοι απαιτούν το δημοτικό συμ-
βούλιο να δώσει λύση στην μάστιγα αυτή του τόπου 
μας. Να συγκροτηθεί επιτροπή για σύλληψη αυτών με 
μεθόδους που ήδη εφάρμοσαν άλλοι δήμοι και επιβο-
λή προστίμων, όπως γράφει το σχετικό κείμενο με τις 
υπογραφές μας που επιδόθηκε ήδη στο Δήμο μας από 
το χειμώνα. 

Συζητήθηκε το έγγραφο αίτημά μας αυτό στο 
Δημοτικό Συμβούλιο…??? Γιατί δεν πάρθηκε ακόμα 
απόφαση για τη λύση του προβλήματος…??? Ποιός 
δεν συμφώνησε…??? Ο κόσμος ανυπομονεί να μάθει, 
υποφέρει καθημερινά και απαιτεί τάχιστα λύση…!!! 
Δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε μέχρι να λύσε-
τε το πρόβλημα…!!! Υποφέρουμε το καταλαβαίνε-
τε…??? 

Μετά τον μαρτυρικό χειμώνα και την άνοιξη που 
περάσαμε, με τα παρατημένα γελάδια να έχουν ξε-
χειμάσει στην κυριολεξία στις αυλές μας, και να μην 
μπορέσουμε να κόψουμε τον Ιούνιο ούτε μια μπάλα 

χορτάρι στα χωράφια μας, όλοι ελπίζαμε πως το κα-
λοκαίρι αυτά δεν θα έρχονταν πλέον. Αλίμονο όμως! 
Είναι τρομερό να έχεις κήπο ποτιστικό με φασόλια, 
πατάτες, καλαμπόκι, ντομάτες, κολοκυθιές, λαχανικά 
κι όλα τα άλλα κηπευτικά και να πάς ένα πρωί να τα 
βρείς όλα κατεστραμμένα από τη νυχτερινή επέλαση 
των παρατημένων (από τους ασυνείδητους ιδιοκτήτες 
τους) γελαδιών. Κάποιοι αρμόδιοι πρέπει να ντρέπο-
νται! 

Πού ζούμε τέλος πάντων; Σε ζούγκλα ή σε κοι-
νωνία ευνομούμενη; Υπάρχουν νόμοι ή δεν υπάρχουν; 
Αλλού τους εφαρμόζετε στο απόλυτο, εδώ σφυρίζε-
τε όλοι οι αρμόδιοι αδιάφορα! Έ, όχι κύριοι, ο νόμος 
το λέει καθαρά! Τάχιστα να συστήσετε επιτροπή για 
να συλλάβει τα ανεπιτήρητα βοοειδή και να επιβλη-
θούν τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος στους ιδιοκτήτες 
τους. Σε άλλους δήμους ακούσαμε πως για να τα συλ-
λάβουν τα πυροβολούν με αναισθητική ένεση και τα 
συλλαμβάνουν άνετα, να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Δεν 
τα θέλουμε στα χωράφια και τις αυλές μας. Έρχεται το 
φθινόπωρο και από τις καρυδιές & καστανιές μας θέ-
λουμε να μαζέψουμε ένα καρύδι κι ένα κάστανο. Πώς 
όμως αφού αυτά λημεριάζουν εκεί καταστρέφοντάς 
τα; Οι εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί σε όλα τα επίπεδα 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους! Εδώ και τώρα να λύ-
σουν οριστικά το πρόβλημα! 

Νεράϊδα 7.9.15

Ύδρευση Νεράϊδας 

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας 
Υπεύθυνος ο δήμος - Οι κάτοικοι απαιτούν λύση

Πρώτο παγκόσμιο 
 πανευρυτανικό αντάμωμα 
Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 το απόγευ-
μα, στο θέατρο Βράχων του Βύρωνα, χτύπη-
σε φέτος ο παλμός της παγκόσμιας συνάντη-
σης Ευρυτάνων. Την πετυχημένη εκδήλωση 

διοργάνωσε η Ο.Ε.Σ. (Ομοσπονδία Ευρυτα-
νικών Συλλόγων). Οι απόδημοι Ευρυτάνες 
αντάμωσαν για πρώτη φορά εκεί όπου με τα 
χορευτικά των Ευρυτανικών Συλλόγων και 
παραδοσιακή μουσική γλέντησαν μέχρι αργά 
το βράδυ. 

Το ποτάμι μας, το Μέγδοβα, επισκέφθηκε την 
Κυριακή 14.6.15, η Λέσχη 4Χ4 Καρδίτσας, και 
συγκεκριμένα πήγαν στην ωραία τοποθεσία 
του χωριού μας της σμίξης του με τον Μπε-
σιώτη, όπου ο δασικός δρόμος περνάει προς 
το τσιφλίκι «Κύφου». Είναι φυσιολάτρες νέοι 
άνθρωποι με δυνατά 4Χ4 αυτοκίνητα που τους 
αρέσουν αυτές οι εξορμήσεις. Την επόμενη 
μέρα δημοσιεύτηκε στις καρδιτσιώτικες εφη-
μερίδες και ενη-
μερωτικές ιστο-
σελίδες το εξής 
κείμενο που με 
τον τίτλο «Στον 
Ταυρωπό ποταμό 
με τη Λέσχη 4Χ4 
Καρδίτσας» ανέ-
φερε: 
«Ο Ταυρωπός πο-
ταμός είναι ο με-
γαλύτερος παρα-
πόταμος του Αχε-
λώου. Διασχίζει 
τους νομούς Καρ-
δίτσας και Ευρυτανίας και χύνεται στην λίμνη 
Κρεμαστών. Την κοιλάδα του ποταμού, στην 
περιοχή του χωριού Νεράϊδας, στο σημείο που 
συνδέετε με τον ποταμό Μπεσιώτη επισκέ-
φτηκε η Λέσχη 4Χ4 Καρδίτσας στην εκδρομή 
που διοργάνωσε την Κυριακή 14 Ιουνίου. Με 
αφετηρία την πόλη της Καρδίτσας και διασχί-
ζοντας τα γραφικά χωριά Ραχούλα, Αμάραντο, 
και Νεράϊδα καταλήξαμε στην κοίτη του ποτα-

μού Ταυρωπού. Το τοπίο σύνθετο καθώς κάτω 
από τον παχύ ίσκιο που χαρίζουν τα πλατάνια 
ρέει ήρεμα το νερό του ποταμού και ακριβώς 
δίπλα βλέπεις τεράστιες πέτρες, κορμούς δέ-
ντρων και ότι άλλο παρέσυρε το ρεύμα του 
ποταμού την χειμερινή περίοδο. Στην διαδρο-
μή εκτός από ασφαλτοστρωμένους δρόμους, 
συναντήσαμε χωματόδρομους, απάτητες ξεχα-
σμένες δασικές χαράξεις, περάσαμε μέσα από 

ποτάμια καθώς 
δεν υπάρχουν 
γέφυρες και 
δ ι α σ χ ί σ α μ ε 
νεροφαγώματα 
που δημιουρ-
γήθηκαν από 
τις θεομηνίες. 
Επίσης συ-
ν α ν τ ή σ α μ ε 
απροσπέλαστα 
εμπόδια από 
κ α τ ο λ ι σ θ ή -
σεις που μας 
ανάγκασαν να 

γυρίσουμε πίσω και να πάρουμε εναλλακτική 
διαδρομή. Όλα αυτά συνέθεσαν μια όμορφη δι-
αδρομή που απολαύσαμε ξεφεύγοντας από τα 
προβλήματα της καθημερινότητας και χαρίζο-
ντας λίγες ώρες δροσιάς στις ζεστές ημέρες του 
καλοκαιριού. Αναμονή λοιπόν για την επόμενη 
εξόρμηση για να εξερευνήσουμε τα άγνωστα 
και μαγευτικά τοπία που διαθέτει ο τόπος μας». 
Μπράβο τους και να ξανάρθουν…!!!

Η Λέσχη 4Χ4 Καρδίτσας στο Μέγδοβα



Με την πατρίδα μας Ελλάδα να βρίσκεται στη 
μεγαλύτερη και χειρότερη μεταπολεμική 
κρίση, στον αγαπημένο γενέθλιο τόπο μας 

έγιναν και φέτος όπως κάθε χρόνο τα παραδοσιακά 
πανηγύρια μας και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
που θα τα αναφέρουμε εδώ περισσότερο για όσους 
δεν μπόρεσαν να ανέβουν στο χωριό. 

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015, του Προφήτη Ηλία: Στην 
ωραιότατη και ιστορική τοποθεσία του ΑηΛιά Νεράϊδας έγινε 
και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι μας. Λειτούργησε ο εφη-
μέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής, ανέβηκαν 
πολλοί χωριανοί μας που εξυπηρετήθηκαν από το καφενείο 
που έφερε ο αγαπητός μας Θύμιος. Ο καιρός ήταν πολύ καλός 
αλλά στα μείον ήταν δυστυχώς και φέτος η άσχημη κατάσταση 
του δρόμου. Ο δήμος έστειλε ένα φορτωτή τις παραμονές του 
πανηγυριού και τον διόρθωσε λίγο καλύπτοντας με χώμα τα νε-
ροφαγώματα, όμως μόνο 4Χ4 μπορούσαν να περάσουν. Αλλά 
και αυτό ήταν προσωρινό. Μετά από λίγες μέρες οι βροχές τον 
επανέφεραν στην προτέρα αθλία κατάστασή του. Φωνάζουμε 
χρόνια αλλά κανένας δεν μας ακούει: Στο δρόμο αυτό πρέπει 
επιτέλους να πέσουν μερικά αυτοκίνητα χαλίκι για να βελτιωθεί 
και να μπορούμε να ανεβαίνουμε εκεί κι άλλες μέρες του χρό-
νου. Οι σε όλα τα επίπεδα εκλεγμένοι μας πρέπει να βρούν ένα 
τρόπο, ώστε τάχιστα να χαλικοστρωθεί αυτό το μικρό κομμάτι 

δρόμου που οδηγεί στον Αη-Λιά Νεράϊδας. Αν στρωθεί καλά 
μια φορά με χαλίκι και φύγουν έξω τα νερά ο δρόμος αυτός δεν 
ξαναχαλάει. Ούτε θα χρειάζεται να στέλνει κάθε χρόνο ο δήμος 
μηχάνημα να τον διορθώνει. Ρίξτε λίγο χαλίκι κι αφήστε τον, δεν 
θα χρειάζεται πλέον συντήρηση!

Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους επιτρόπους και τους 
άλλους χωριανούς μας, που πήγαν (μαζί με τον ιερέα) και καθά-
ρισαν το προαύλιο, κόβοντας με μηχάνημα όλα τα χόρτα και τις 
φτέρες, ώστε τη μέρα του πανηγυριού να είναι όλα εκεί καθαρά 
και περιποιημένα. Τους ευχαριστούμε.

Στον άλλο ΑηΛιά της Κοινότητάς μας, πάνω απ’ το Μεγα-
λάκκο, λειτούργησε ο χωριανός μας ιερέας παπα-Κώστας Αυγέ-
ρης, που ήταν εκείνες τις μέρες στο χωριό με άδεια, εξυπηρετώ-
ντας σε συνεργασία με τον παπα-Σωτήρη τις λατρευτικές ανά-
γκες όλης της Κοινότητάς μας για ένα μήνα. Τον ευχαριστούμε 
θερμά. 

Σάββατο 25 Ιουλίου 2015, της Αγίας Άννης: Στην Τριφύλ-
λα έγινε και φέτος το καθιερωμένο πανηγύρι, όπου λειτούργη-
σε ο Ιερομόναχος πατήρ-Ιλαρίωνας που εξυπηρετεί όλες τις 
ενορίες του Κλειτσού και της Αγ. Τριάδας Ευρυτανίας. Το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο Κορίτσας Κλειτσού προσέφερε στους προ-
σκυνητές φαγητό (μακαρόνια με κιμά) ενώ υπήρχαν και ψητά. Ο 
καιρός ήταν καλός και είχε πολύ κόσμο από όλα τα γύρω χωριά.

Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, Αγίας Παρασκευής: Σε δύο 
γειτονικά μας χωριά, το Καροπλέσι και τη Μολόχα, που είναι η 
πολιούχος Αγία και ο κεντρικός ναός τους, έγιναν πανηγύρια 
αυτή τη μέρα. Ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης 
συλλειτούργησε, κατόπιν προσκλήσεως στη Μολόχα, μαζί με 
τον ιερέα παπα-Κώστα που εξυπηρετεί την εκεί ενορία.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015, Αγίου Παντελεήμονα: Στην 
ωραία ομώνυμη τοποθεσία έγινε και φέτος το πανηγύρι αυτό. 
Λειτούργησε ο συνταξιούχος παπα-Βαγγέλης Γιαννουσάς. Με 
καλό καιρό ο κόσμος γλέντησε ως το βράδυ με την τοπική μας 
ορχήστρα, τον Κώστα Βασιλάκη και τον Ταξιάρχη Κουμπαρέ-
λο κλαρίνο, τον Αποστολακούλη βιολί, και τον Γιώργο Σούφλα 
τραγούδι. 

Αύγουστος 2015, Αγίου Σεραφείμ προσκύνημα: Φέτος 
τον Αύγουστο είχαμε στην Κοινότητά μας την επάργυρη περίτε-
χνη λειψανοθήκη που περιέχει την κάρα του προστάτη μας των 
Αγράφων Αγίου Σεραφείμ. Το ιερό προσκύνημα που ήρθε μετά 
από κάλεσμα ιδιώτη χωριανού μας, ήταν για όλο το μήνα στις 
εκκλησίες μας αλλά και σε σπίτια. Βοήθειά μας. 

Αύγουστος 2015, (1 έως 14) Παρακλήσεις Παναγίας: Φέ-
τος οι Παρακλήσεις της Παναγίας γίνονταν κάθε μέρα και στις 
δυο ενορίες της Κοινότητάς μας Νεράϊδας από τον ίδιο ιερέα. 
Ο παπα-Σωτήρης Μπαλτής, τελούσε Παράκληση στην εκκλη-
σία του ενός χωριού και μετά πήγαινε στο άλλο και τελούσε και 
εκεί, εναλλάξ. Έτσι εξυπηρετήθηκαν πολύ καλά όλοι οι κάτοι-
κοι της Κοινότητάς μας, και του οικισμού Νεράϊδας και του οι-
κισμού Σαρανταπόρου, και ευχαριστούν θερμά τον ιερέα μας. 
Στις 15.8.15 στη Νεράϊδα λειτούργησε ο παπα-Σωτήρης και στα 
Σαραντάπορα ο συνταξιούχος χωριανός μας παπα-Σεραφείμ 
Ζήσης. Πολύ βοήθησε στην εξυπηρέτηση των πιστών λειτουρ-

γώντας πάντα και ο χωριανός μας παπα-Κώστας Αυγέρης που 
ήταν με άδεια όλο τον Ιούλιο στο χωριό μας. Τους ευχαριστού-
με θερμά όλους. 

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015, Χορός Συλλόγου Μολόχας: 
Με μεγάλη επιτυχία έγινε το βράδυ της Κυριακής ο χορός του 
Συλλόγου Απανταχού Μολοχιωτών στην πλατεία του γειτονικού 
χωριού μας. Ο Προέδρος του Συλλόγου Γιώργος Μπαρμπουνά-

κης, όλο το Δ. Σ. αλλά και πλήθος εθελοντών φρόντισαν για την 
άριστη διοργάνωση του χορού με αποτέλεσμα όλος ο κόσμος 
να διασκεδάσει. Στην ορχήστρα ήταν οι χωριανοί μας αδελφοί 
Καραμέτου με την κομπανία τους «Νιαβέντ». Απ’ το χωριό μας 
τίμησαν την εκδήλωση οι δύο πρόεδροι των Συλλόγων μας και 
ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας. 

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015, Πανηγύρι Σωτήρος: Φέτος 
δυστυχώς (όπως και το 2011) δεν έγινε το πανηγύρι αυτό στην 
ομώνυμη ωραία τοποθεσία του, λόγω σφοδρής καταιγίδας 
που ξέσπασε τη νύχτα της παραμονής. Τις προηγούμενες μέ-
ρες, ενώ είχε καθαριστεί στοιχειωδώς ο δρόμος, επίτροποι και 
άλλοι χωριανοί μας πήγαν και καθάρισαν το χώρο και την εκ-
κλησία και έγινε εκεί και ο εσπερινός την Τετάρτη το απόγευμα. 
Τη νύχτα όμως, έπεσε πάρα πολύ βροχή, το ποτάμι όχι μόνο 
θόλωσε, αλλά έφερε και πολύ νερό έτσι που το πρωί ήταν αδύ-

νατο να περάσει απέναντι πεζός, καθώς δεν υπάρχει πλέον το 
γεφύρι μας. Μεγάλες ζημιές έγιναν εκείνο το βράδυ στη Σάϊκα, 
όπου έπεσε πολύ νερό αλλά και χαλάζι. Αναγκαστικά λοιπόν 
η Λειτουργία έγινε μέσα στο χωριό, στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου. Ο 
αγαπητός μας Ηλίας Κουσάνας έβρασε και φέτος τη φασολά-
δα στο γήπεδο Μπάσκετ καθώς ο Σύλλογος είχε αγοράσει τα 
υλικά και προσφέρθηκε στον κόσμο. Μετά το Ύψωμα οι χωρια-
νοί μας αδελφοί Καραμέτου, ο Ηλίας και ο Φραγκίσκος με την 
παρέα τους έπαιξαν στο προαύλιο και χόρεψε εκεί ο κόσμος. Η 
ίδια κομπανία έπαιξε και την παραμονή το βράδυ σε καφενείο 
του χωριού μας, αλλά η καταιγίδα χάλασε το γλέντι. Τονίζουμε 
από εδώ αυτό που λένε πολλοί χωριανοί μας, πως καλό είναι 
το γλέντι να γίνεται ανήμερα το βράδυ και όχι την παραμονή. 
Έτσι θα είναι καλύτερα και για τον κόσμο που θέλει να πάει το 
πρωί απέναντι. Να ευχηθούμε τι άλλο; Και του χρόνου να είμα-
στε καλά να πάμε απέναντι (καιρού επιτρέποντος) στο ωραίο 
αυτό πανηγύρι.

Τρίτη 11 Αυγούστου 2015, Εκδρομή Συλλόγου μας 
Νεράϊδας: Η εκδρομή μας φέτος έγινε στα ορεινά χωριά των 
Τρικάλων. Επισκεφτήκαμε διαδοχικά την πόλη των Τρικάλων, 
το βυζαντινό Μοναστήρι της Πόρτας – Παναγιάς και μετά το 
Νεραϊδοχώρι, όπου κάναμε στάση για φαγητό αλλά και γλέντι 
με χορό για κάποιους που μπήκαν στο κέφι. Η επόμενη στά-

ση ήταν στην Καστανιά («Βλαχοκαστανιά» όπως λέγεται), ενώ 
τελικός σταθμός ήταν η όμορφη Καλαμπάκα με τους επιβλητι-
κούς βράχους των Μετεώρων. Στην εκδρομή συμμετείχε φέτος 
και ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης 
καθώς και ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλ-
λόγου μας Νεράϊδας Βασίλης Θάνος, που φρόντισε όπως κάθε 
χρόνο για την άριστη διοργάνωση της εκδρομής. Η εκδρομή 
πραγματοποιήθηκε με το Γραφείο Γενικού Τουρισμού «ΘΑΝΟΣ 
TOURS», του αγαπητού χωριανού μας Νίκου Θάνου, ο οποίος 
μιλώντας συνεχώς, φρόντισε οι συγχωριανοί μας να λάβουν 
κάθε πληροφορία για όσα επισκέφθηκαν. Όλα τα χρήματα συ-
γκεντρώθηκαν από τους εκδρομείς, ο Σύλλογος δεν έβαλε ούτε 
ένα ευρώ και το πούλμαν ήταν γεμάτο. Και του χρόνου ευχόμα-
στε να ξαναπάμε.

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015, Αγώνες δρόμου παιδιών 
στη Νεράϊδα: Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών έγιναν και φέτος 
οι καθιερωμένοι αγώνες δρόμου των παιδιών μας, την Πέμπτη 
το απόγευμα, στον κεντρικό δρόμο της Νεράϊδας μερίμνη του 
Συλλόγου μας. Επειδή δημιουργούνται διάφορες προστριβές 

για το ποιό παιδί ήρθε πρώτο, για το αν έτρεξε όλη τη διαδρομή 
κ.λ.π., φέτος το Δ. Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να μην γρά-
φουμε τα ονόματα των πρώτων. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, 
πως σε αυτά αρκεί η συμμετοχή και η αναμνηστική φωτογρα-
φία όλων των παιδιών μαζί στην πλατεία, που θα τη βλέπουν 
όταν μεγαλώσουν και θα νοσταλγούν τα καλύτερά τους αυτά 
χρόνια. Μετά τον αγώνα στην κεντρική πλατεία, βγήκε αναμνη-
στική φωτογραφία με όλα τα παιδιά, έγινε απονομή μεταλλίων 
και κεράστηκε το καθιερωμένο λουκούμι. Ο Εξωραϊστικός & 
Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας, λέει ένα μεγάλο μπράβο σε 
όλα τα αγόρια και κορίτσια για τη συμμετοχή τους στους αγώ-
νες και ζητάει του χρόνου να πάρουν και πάλι μέρος όλα τα παι-
διά του χωριού μας. Να μην λείψει ούτε ένα.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015, Αγώνες παιδιών Σαρα-
νταπόρου: Αγώνες παιδιών έγιναν και στο Σαραντάπορο της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας την Παρασκευή το απόγευμα, μερί-
μνη του ομώνυμου Συλλόγου Αποδήμων, ο οποίος και σε άλλο 
κείμενο γράφει περισσότερα. Εμείς να πούμε από εδώ πως το 
πρόγραμμα περιελάμβανε: αγώνες δρόμου, τσουβαλοδρομίες, 
διελκυστίνδα (τράβηγμα σχοινιού) και αγώνα ποδοσφαίρου. 
Στην εκδήλωση ήταν παρών και ο χωριανός μας Ολυμπιονίκης 
Κώστας Γ. Θάνος που χάρισε από μια αθλητική μπλούζα σε όλα 

τα παιδιά. Ο Σύλλογος έδωσε όπως πάντα μετάλλια και διπλώ-
ματα στα παιδιά για τη συμμετοχή τους. Περισσότερα γι’ αυτή 
την εκδήλωση θα βρείτε σε άλλο κείμενο του Συλλόγου Σαρα-
νταπόρου. 

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015, Χορός Συλλόγου μας 
Νεράϊδας: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος χο-
ρός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας, την Πα-
ρασκευή 14.8.15, το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. 
Η πολύ καλή βραδιά βοήθησε, ώστε πολύς κόσμος (μόνιμοι, 
απόδημοι χωριανοί μας αλλά και πολλοί φίλοι μας από τα γύρω 
χωριά) να καθίσει στα τραπέζια – καρέκλες του Συλλόγου μας, 
που είχαν απλωθεί σε όλα το χώρο της πλατείας, να εξυπηρε-
τηθεί με τα ωραία ψητά φαγητά του χωριανού μας Νίκου Κ. 
Χαλάτση, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, και να διασκεδάσει 
με την ωραία κομπανία «Νιαβέντ» των χωριανών μας αδελφών 
Καραμέτου, Ηλία και Φραγκίσκου. Η αμοιβή για το μουσικό 
αυτό συγκρότημα καταβλήθηκε εν μέρει από το Σύλλογο, και 
το υπόλοιπον του ποσού που υπολείπετο, καταβλήθηκε από 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας, ώστε να 
μην υποχρεωθούν οι μετέχοντες στο χορό, και ιδίως η νεολαία, 
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Καλοκαίρι 2015 στον τόπο μας… πανηγύρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις

 Από το πανηγύρι του Αη-Λιά Νεράϊδας.

Από το χορό του Συλλόγου Μολόχας.

Από το πανηγύρι Σωτήρος φέτος στη Νεράϊδα.

 Αναμνηστική φωτογραφία των παιδιών που έλαβαν φέτος μέρος 
στους αγώνες στα Σαραντάπορα.

Από την εκδρομή του Συλλόγου μας Νεράϊδας.

Αναμνηστική φωτογραφία των παιδιών που έλαβαν φέτος μέρος 
στους αγώνες δρόμου στη Νεράϊδα.
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να πληρώνουν τα όργανα. Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο 
για τη συμμετοχή του. Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε 
καλά και να περάσουμε ακόμα καλύτερα στο χορό του Συλλό-
γου μας στο χωριό.

Κυριακή 16 Αυγούστου 2015, Γενική Συνέλευση Συλ-
λόγου Νεράϊδας: Την Κυριακή 16.8.15, το απόγευμα, έγινε η 
καθιερωμένη ετήσια (απολογιστική φέτος) Γενική Συνέλευση 
του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου μας, στην πλατεία 
Νεράϊδας. Έγινε συζήτηση για τον Σύλλογο και τα προβλήματα 
του χωριού, ενώ βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η συνέχιση 
έκδοσης της εφημερίδας μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολό-
πων». Έγινε γνωστό σε όλους μας, ότι η συνέχιση έκδοσής της 
δυσκολεύει επικίνδυνα με την μεγάλη αύξηση των εξόδων και 
τη μείωση των εσόδων. Απόφαση της Γ. Σ. είναι να κοπεί η εφη-
μερίδα σε όσους δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους (20 
ευρώ) μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2015. 

Κυριακή 16 Αυγούστου 2015, Αντάμωμα Συλλόγου Με-
γαλάκκου: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος το καθιερωμέ-
νο ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Μεγαλακκιωτών, την Κυ-
ριακή 16.8.15, το μεσημέρι, στο προαύλιο της εκκλησίας των 
Αγίων Αποστόλων, στο Μεγαλάκκο της Τ. Κ. Νεράϊδας. Η Θεία 
Λειτουργία τελέστηκε στον προαναφερόμενο Ιερό Ναό, χορο-
στατούντος του εκ Μεγαλάκκου συνταξιούχου ιερέα παπα-Σε-
ραφείμ Ζήση. Παραβρέθηκαν πολλοί Μεγαλακκιώτες, όπου για 

μια ακόμη φορά αντάμωσαν, έφαγαν, κουβέντιασαν, τραγού-
δησαν και χόρεψαν όλοι μαζί γλεντώντας ως αργά το βράδυ. 
Περισσότερα σε κείμενο του Συλλόγου Μεγαλάκκου.

Κυριακή 16 Αυγούστου 2015, Χορός Συλλόγου Σαρα-
νταπόρου: Με μεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος Χο-
ρός του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου, την Κυριακή 
16.8.15, το βράδυ, στην πλατεία του Σαρανταπόρου της Τ. Κ. 
Νεράϊδας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Δ. Σ. απένειμε 
τιμητική πλακέτα στο δάσκαλο Γιώργο Η. Τσιτσιμπή και τον Δη-
μήτρη Γιαννουσά για την αφιλοκερδή και διαρκή στήριξή τους 
στην Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου. Τα φαγητά – ποτά είχε 

αναλάβει φέτος ο Ηλίας Βούλγαρης. Ο κόσμος χόρεψε με την 
ορχήστρα των Γιάννη Γκόβαρη και Θωμά Βούζα. Περισσότερα 
σε κείμενο του Συλλόγου Σαρανταπόρου.

Τρίτη 18 Αυγούστου 2015, Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ στο 
Γρεβενοδιάσελο: Την Τρίτη 18.8.15 το μεσημέρι, έγινε και φέ-
τος το πανηγύρι στο εξωκλήσι του Αγ. Εφραίμ στη θέση Γρεβε-
νοδιάσελο, όπου τα όρια της Κοινότητάς μας Νεράϊδας με του 
Αμαράντου. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε από τον 
εφημέριο των δύο ενοριών μας παπα-Σωτήρη Μπαλτή, ενώ 

πρωτοψάλτης ήταν ο αγαπητός μας Ηλίας Παπουτσόπουλος, δη-
μιουργώντας ατμόσφαιρα θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη 
Λειτουργία στο προαύλιο, ακολούθησε το καθιερωμένο Σήκω-
μα του Υψώματος και αρτοκλασία παρουσία πλήθους προσκυ-
νητών. Να αναφέρουμε για τους νεότερους, πως το ωραιότατο 

αυτό εξωκλήσι το έφτιαξε ο αγαπητός χωριανός μας Παύλος Αυ-
γέρης, ο οποίος κάθε καλοκαίρι το ομορφαίνει περισσότερο με 
διάφορες παρεμβάσεις – εργασίες που κάνει εκεί. Να είναι καλά. 
Επίσης για το εξωκλήσι αυτό έχει κάνει και ωραία ιστοσελίδα στο 
internet στη διεύθυνση: www.agiosefraimkarditsas.gr, όπου θα 
δείτε και θα διαβάσετε πολλά. Όπως: στοιχεία - πληροφορίες για 
τον Άγιο Εφραίμ, τον ναό, την αγιογράφησή του, την τοποθεσία, 
την ιστορία του τόπου, μήνυμα του Κτήτωρα και πολλές φωτο-
γραφίες. Τονίζουμε και πάλι να ξέρουν όλοι, πως κάθε καλοκαί-
ρι το πανηγύρι αυτό θα γίνεται στις 18 Αυγούστου, όποια μέρα 
της εβδομάδος κι αν πέφτει αυτή η ημερομηνία. Και του χρόνου 
ευχόμαστε να είμαστε καλά και να ξαναβρεθούμε στο πανηγύρι 
του Αγίου Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2015, το θέατρο « Όψεις» στην 
πλατεία Σαρανταπόρου: Την θεατρική παράσταση «Το Μελτεμά-
κι» του Π. Χόρν παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου ο καρδιτσιώ-
τικος θίασος «Όψεις» του Παύλου Βησσαρίου στα Σαραντάπορα 
με δαπάνες της Νομαρχίας Καρδίτσας και ενέργειες του προέδρου 
της Κοινότητάς μας. Το μελτεμάκι υποδύθηκε η νεαρή ηθοποιός 
Ευγενία Βησσαρίου. Τους ρόλους ερμήνευσαν οι: Παναγιώτης 
Ασημακόπουλος, Παύλος Βησσαρίου, Λίλα Νταντάμη, Αναστασία 
Μαρκαντώνη και η Μπιάνκα Ζανέτ-Θέου. Σκηνικά - κουστούμια: 
Παύλος Βησσαρίου, στον ήχο και φώτα η Αθανασία Αγραφιώτη. 
Περισσότερα σε κείμενο του Συλλόγου Σαρανταπόρου.

Κυριακή 23 Αυγούστου 2015, Ανάδειξη ορειβατικού 
μονοπατιού «Σαραντάπορο - Καπροβούνι – Γρεβενοδιά-
σελο»: Ο Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου σε συνεργα-
σία με τον ΕΟΣΚ (Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας), 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμάραντου και πολλούς χωριανούς 
μας, διοργάνωσαν την Κυριακή 
23/08/2015 εργασίες διάνοιξης, 
σηματοδότησης και ανάδειξης 
του ορειβατικού μονοπατιού 
«Σαραντάπορο - Καπροβούνι – 
Γρεβενοδιάσελο». Με οδηγούς 
τους κατοίκους, γνώστες της πε-
ριοχής, έγινε μια πρώτη σήμανση 
και καταγραφή της διαδρομής 
(gps). Στόχος της ενέργειας αυ-
τής, είναι η ανάδειξη του φυσικού 
πλούτου της περιοχής και η ένω-
ση μας με ένα ευρύτερο δίκτυο 
μονοπατιών, που έχει ξεκινήσει 
να αναπτύσσεται στα βουνά 
του τόπου μας με πρωτοβουλία 
του ΕΟΣΚ. Περισσότερα σε κεί-
μενο του Συλλόγου Σαρανταπόρου. 

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, Πανηγύρι πατρο-Κοσμά 
Αιτωλού στην Κρανιά. Με καλό καιρό έγινε και φέτος το πα-
νηγύρι στο εξωκλήσι του πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά 
της Κοινότητάς μας Νεράϊδας. Λειτούργησε ο εφημέριος των 
ενοριών της Κοινότητάς μας Νεράϊδας, παπα- Σωτήρης Μπαλ-
τής, ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας βοήθησαν στην δημιουργία 
ατμόσφαιρας θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά τη Λειτουργία 

στο προαύλιο, ακολούθησε το καθιερωμένο Σήκωμα του Υψώ-
ματος και αρτοκλασία. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στους 
προσκυνητές προσφέρθηκε νοστιμότατη φασολάδα, με την 

παρασκευή της οποίας ασχολήθηκε όπως πάντα ο αγαπητός 
μας Τρύφωνας Σπανός. Μπράβο, το έθιμο αυτό πρέπει να συ-
νεχιστεί. Δεν έλειπαν βέβαια και τα «σφαχτά» όπως σε όλα τα 
πανηγύρια μας. Όργανα δυστυχώς φέτος για πρώτη φορά δεν 
είχε. Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά και να περά-
σουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το πανηγύρι.

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, Πανηγύρι Αγίου Ιωάννου 
στη Μαυρομμάτα: Ανήμερα το Σάββατο, μετά την πανηγυρική 
θεία λειτουργία, και όχι την παραμονή ως συνήθως, έγινε φέτος 
το πανηγύρι αυτό του γειτονικού μας χωριού. Ο Αη-Γιάννης της 
Έλσιανης (Μαυρομμάτας) είναι ένα παλιό εξωκλήσι μεταξύ του 
χωριού και του οικισμού του Λογγές, σε μια ωραία τοποθεσία 
με βελανιδιές και πουρνάρια. Παραδοσιακά για το χωριό αυτό, 
εκεί γινόταν το μεγαλύτερο πανηγύρι του με πολύ κόσμο απ’ 
όλα τα γύρω χωριά. Αρκετοί χωριανοί μας πάνε κάθε χρόνο, 
όμως πάρα πολλοί πηγαίναμε τη δεκαετία (1977-1987) που 
εφημέριος στη Μαυρομμάτα ήταν ο χωριανός μας μακαρίτης 
παπα-Βάϊος Μπαλτής. Αν ήταν και ο δρόμος Νεράϊδα – Μαυ-
ρομμάτα καλύτερα συντηρημένος θα είχαμε πρόσβαση… 
αλλά αυτά θα γραφούν σε άλλο κείμενο. Και του χρόνου ευχό-
μαστε να είμαστε καλά. 

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, Χορός Συλλόγου Καρο-
πλεσίου: Στα Παλιάλωνα «Καροπλεσίτικα» Καρδίτσας, στην 
πλατεία της συνοικίας αυτής, έγινε το βράδυ η καλοκαιρινή 
μουσικοχορευτική εκδήλωση των γειτόνων μας με μεγάλη επι-
τυχία, μαζί με γιορτή αγραφιώτικης πίτας. Χορευτικά τμήματα 
παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς μας, ενώ στην ορχήστρα 
ήταν στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πολύζος και στο τραγούδι ο 
Λάζαρος Σατραζέμης και η Γλυκερία Κωστούλα.

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015, «Αγροτικά» στη Σέκλιζα: 
Στην κεντρική πλατεία του Καλλιθήρου (Σέκλιζας), έγινε και φέ-
τος στις 17.7.15 το βράδυ, η δημοτική βραδιά με μεγάλη επιτυ-
χία, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Αγροτικά» που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο δραστήριος Μορφωτικός Σύλλογος 
Καλλιθήρου. Πήγαν πολλοί χωριανοί μας και ευχαριστήθηκαν. 
Φέτος μεγάλα ονόματα στην ορχήστρα ήταν ο Γ. Βελισσάρης, η 
Γ. Τσαμπά και ο Γ. Χακτσής. 

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, Πανηγύρι Μοναστηριού μας 
Νεράϊδας: Αν και καθημερινή μέρα που έπεσε φέτος, κόσμος πο-
λύς απ’ όλα τα γύρω χωριά του άνω ρού του Μέγδοβα, ήρθε και φέ-
τος στο τελευταίο του καλοκαιριού και μεγαλύτερο πανηγύρι των 
Αγράφων. Στο πανηγύρι του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής 
Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). Ο καιρός ήταν καλός, 
αν και έβρεξε για 5 λεπτά στις 3 μ. μ., το γλέντι συνεχίστηκε ως 
το βράδυ. Για πρώτη φορά φέτος, μετά από πολλά χρόνια, κάποιοι 
χωριανοί μας πήγαν απ’ το βράδυ και κοιμήθηκαν εκεί. Στην πα-
νηγυρική θεία λειτουργία ήταν πολλοί ιερείς, έλαβαν μέρος όμως 
μόνο ο εφημέριος του χωριού μας παπα-Σωτήρης Μπαλτής και ο 
εφημέριος Καροπλεσίου παπα-Δημήτρης Αντρώνης. Οι καλύτεροι 
ψάλτες της περιοχής μας δημιούργησαν ατμόσφαιρα απόλυτης 
θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά το Ύψωμα της εικόνας της Πανα-
γίας, ο κόσμος έφαγε νοστιμότατα ψητά σούβλας που πολλοί χω-
ριανοί μας έψηναν κάτω απ’ τα σκιερά πλατάνια, και στη συνέχεια 
γλέντησε ως το βράδυ με δυο κομπανίες όργανα που ήρθαν φέτος. 
Ένα μεγάλο μπράβο να πούμε και μέσα από την εφημερίδα μας 
στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας για την μεγάλη φροντίδα 
τόσο της εκκλησίας, όσο και του προαυλίου χώρου, που φέτος όλα 
ήταν καθαρότερα από κάθε άλλη φορά. Θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους που εργάστηκαν αφιλοκερδώς γι’ αυτά. Να τονίσουμε επί-
σης για όσους δεν πήγαν φέτος στο Μοναστήρι, και δεν είδαν, πως 
βάφτηκαν ωραία τα πολλά καινούργια ξύλινα τραπεζοκαθίσματα, 
που το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας, με τις προσφορές 

όλων μας τοποθέτησε από πέρυσι κάτω από τα έλατα, καθώς 
και τα μεταλλικά που μπήκαν επί μακαρίτη παπα-Βάϊου. Τα κελιά 
έλαμπαν από καθαριότητα ιδίως οι τουαλέτες. Η βρύση έτρεχε 
νερό πολύ. Όλα καθαρότατα, φροντισμένα και περιποιημένα. Χί-
λια μπράβο στους Επιτρόπους (ιδίως τον Βαγγέλη) του Εκκλησια-
στικού Συμβουλίου Νεράϊδας. Μπράβο επίσης και στον αγαπητό 
μας Σωτήρη τον ψάλτη που διαμένοντας μόνιμα εκεί φροντίζει 
και προσέχει το Μοναστήρι. Όλα τέλεια και ωραία, εκτός από ένα 
μελανό σημείο… την αθλία κατάσταση του δρόμου… αίσχος και 
ντροπή σε όλους όσους έλαβαν ψήφους απ’ αυτό τον τόπο και δεν 
φροντίζουν να είναι άριστα συντηρημένος ο δρόμος αυτός. Η μο-
ναδική χρονιά φέτος που δεν πέρασε καθόλου μηχάνημα πρίν το 
πανηγύρι, όπως γίνεται πάντα σε όλα τα πανηγύρια… αλλά αυτά 
θα γραφούν σε άλλα κείμενα. Κλείνουμε ευχόμενοι και του χρόνου 
να είμαστε καλά να ξαναπάμε (Πέμπτη θα είναι του χρόνου) και να 
περάσουμε ακόμα καλύτερα σ’ αυτό το ωραίο πανηγύρι. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Καλοκαίρι 2015 στον τόπο μας… πανηγύρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις

Από το φετινό χορό του Συλλόγου Σαρανταπόρου.

Από το φετινό πανηγύρι του πατροΚοσμά Αιτωλού στην Κρανιά.

Από το φετινό χορό του Συλλόγου μας Νεράϊδας

 Το εξωκλήσι του Αγ. Εφραίμ στο Γρεβενοδιάσελο.

 Από το φετινό πανηγύρι του Μοναστηριού μας Σπινάσας (Νεράϊδας). 

Οι Άγ. Απόστολοι όπου έγινε και φέτος το αντάμωμα των Μεγαλακκιωτών.

Η σχετική αφίσα του ΕΟΣΚ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 - 7 - 2015 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Νεράϊδα της Τ. Κ. Νεράϊδας
Εκλογικό Τμήμα: 36ον Νεράϊδας
Εγγεγραμμένοι:  ......  279 
Ψήφισαν: .................  146 ........... αποχή 47,6 %
Άκυρα: ....................... 10 ......................... 6,8%
Λευκά: .........................  1 ..................................
Έγκυρα: .................... 135 ..................................
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 87 ....................... 64,5% 
ΝΑΙ ............................ 48 ....................... 35,5%

Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας
Eκλ. Tμ.: 37ον Σαρανταπόρου Νεράϊδας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 264
Ψήφισαν:  ................. 155 ............ αποχή 41,2% 
Άκυρα: ........................  6 ......................... 3,8%
Λευκά  .........................  4 ..................................
Έγκυρα: .................... 145 ..................................
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 82 ....................... 56,5%
ΝΑΙ ............................ 63 ....................... 43,5%

Συνολικά στην Τ. Κ. Νεράϊδας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (36ον & 37ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 543
Ψήφισαν: .................. 301  ........... αποχή 44,6%
Άκυρα: ......................  16 ......................... 5,3%
Λευκά: .........................  5 ..................................
Έγκυρα: .................... 280 ..................................
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ..................Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 169 ....................... 60,4%
ΝΑΙ ...........................111 ....................... 39,6%

Αναλυτικά στα γύρω χωριά μας
Συνολικά στην Τ. Κ. Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα: 3 (30ον, 31ον & 32ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 791
Ψήφισαν: .................. 455 ............ αποχή 42,5% 
Άκυρα: ......................  25 ......................  11,6%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: .................... 429
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 254 ....................... 59,3%
ΝΑΙ .......................... 175 ....................... 40,7%

Καροπλέσι της Τ. Κ. Καροπλεσίου
Εκλ. Τμ.: 30ον Καροπλεσίου Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 396
Ψήφισαν: .................. 214 ............ αποχή 45,5% 
Άκυρα: ........................  9 ........................  4,2%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: .................... 205
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 121 ....................... 59,1%
ΝΑΙ ............................ 84 ....................... 40,9%

Ανθηρό της Τ. Κ. Καροπλεσίου
Εκλ. Τμ.: 31ον Ανθηρού Καροπλεσίου
Εγγεγραμμένοι:  ....... 171
Ψήφισαν: ...................115 ............ αποχή 32,8% 
Άκυρα: ......................  13 ......................  11,3%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: .................... 102
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 75 ....................... 73,5%
ΝΑΙ ............................ 27 ....................... 26,5%

Γιαννουσέϊκα της Τ. Κ. Καροπλεσίου
Εκλ. Τμ.: 32ον Γιαννουσέϊκων Καροπλεσίου
Εγγεγραμμένοι:  ....... 224
Ψήφισαν: .................. 126 ............ αποχή 43,8% 
Άκυρα: ........................  3 ......................... 2,3%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: .................... 122
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 58 ....................... 47,5%
ΝΑΙ ............................ 64 ....................... 52,5%

Τοπική Κοινότητα Μολόχας
Εκλ. Τμ.: 47ον Μολόχας Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 249
Ψήφισαν: .................. 136 ............ αποχή 45,4% 
Άκυρα: ........................  5 ........................  3,6%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: .................... 130
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 65 .......................... 50%
ΝΑΙ ............................ 65 .......................... 50%

Τοπική Κοινότητα Μαυρομμάτας 
Εκλ. Τμ.: 37ον Μαυρομμάτας Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι:  ........111
Ψήφισαν: .................... 34 ............ αποχή 69,4% 
Άκυρα: ........................  0 ........................  0,0%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: ...................... 33
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 12 ....................... 36,4%
ΝΑΙ ............................ 21 ....................... 63,6%

Κορίτσα της Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλ. Τμ.: 117ον Κορίτσας Κλειτσού
Εγγεγραμμένοι:  ........211
Ψήφισαν: .................... 97 ............ αποχή 54,0% 
Άκυρα: ........................  5 ........................  5,2%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: ...................... 92
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 54 ....................... 58,7%
ΝΑΙ ............................ 38 ....................... 41,3%

Σάϊκα της Τ. Κ. Αγράφων
Εκλ. Τμ.: 2ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι:  ......... 93
Ψήφισαν: .................... 47 ............ αποχή 49,7% 
Άκυρα: ........................  3 ........................  6,4%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: ...................... 44
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 13 ....................... 29,5%
ΝΑΙ ............................ 31 ....................... 70,5%

Τοπική Κοινότητα Αμαράντου
Εκλ. Τμ.: 26ον Αμαράντου Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 447
Ψήφισαν: .................. 271 ............ αποχή 39,4% 
Άκυρα: ....................... 11 ........................  4,0%
Λευκά: .........................  3
Έγκυρα: .................... 257
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 128 ....................... 49,8%
ΝΑΙ .......................... 129 ....................... 50,1%

Συνολικά στην Τ. Κ. Ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (38ον & 39ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 631
Ψήφισαν: .................. 329 ............ αποχή 47,9% 
Άκυρα: ......................................................... 16 
 4,8%
Λευκά: .........................  4
Έγκυρα: .................... 309
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 175 ....................... 56,7%
ΝΑΙ .......................... 134 ....................... 43,3%

Ραχούλα της Τ. Κ. Ραχούλας
Εκλ. Τμ.: 38ον Ραχούλας Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 277
Ψήφισαν: .................. 143 ............ αποχή 48,4% 
Άκυρα: ......................  12 ........................  8,3%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: .................... 130
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 72 ....................... 55,4%
ΝΑΙ ............................ 58 ....................... 44,6%

Ραχούλα της Τ. Κ. Ραχούλας
Εκλ. Τμ.: 39ον Ραχούλας Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 354
Ψήφισαν: .................. 186 ............ αποχή 47,5% 
Άκυρα: ........................  4 ........................  2,1%
Λευκά: .........................  3
Έγκυρα: .................... 179
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 103 ....................... 57,5%
ΝΑΙ ............................ 76 ....................... 42,5%

Συνολικά στην Τ. Κ. Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα: 2 (28ον & 29ον)
Εγγεγραμμένοι:  .... 1.151
Ψήφισαν: .................. 797 ............ αποχή 30,7% 
Άκυρα: ....................  196 ......................  24,6%
Λευκά: .........................  5
Έγκυρα: .................... 596
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 407 ....................... 68,3%
ΝΑΙ .......................... 189 ....................... 31,7%

Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου
Εκλ. Τμ.: 28ον Καλλιθήρου Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 564
Ψήφισαν: .................. 391 ............ αποχή 30,7% 
Άκυρα: ......................  82 ......................  21,0%
Λευκά: .........................  3
Έγκυρα: .................... 306
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 195 ....................... 64,1%
ΝΑΙ ...........................110 ....................... 35,9%

Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου 
Εκλ. Τμ.: 29ον Καλλιθήρου Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 587
Ψήφισαν: .................. 406 ............ αποχή 30,8% 
Άκυρα: ..................... 114 ......................  28,1%
Λευκά: .........................  2
Έγκυρα: .................... 290
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ...........................211 ....................... 72,7%
ΝΑΙ ............................ 79 ....................... 27,3%

Συνολικά στην Τ. Κ. Κλειτσού Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα 3: (115ον, 116ον & 117ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 531
Ψήφισαν: .................. 234 ............ αποχή 56,0% 
Άκυρα: ......................  14 ........................  6,0%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: .................... 219
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 132 ....................... 60,3%
ΝΑΙ ............................ 87 ....................... 39,7%

Μεσοχώρι της Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλ. Τμ. 1: 115ον Μεσοχωρίου Κλειτσού 
Εγγεγραμμένοι:  ....... 192
Ψήφισαν: .................... 79 ............ αποχή 58,9% 
Άκυρα: ........................  2 ........................  2,5%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: ...................... 76
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 48 ....................... 63,2%
ΝΑΙ ............................ 28 ....................... 36,8%

Πλάτανος της Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλ. Τμ. 1: 116ον Πλατάνου Κλειτσού
Εγγεγραμμένοι:  ....... 125
Ψήφισαν: .................... 58 ............ αποχή 53,6% 
Άκυρα: ........................  7 ......................  12,1%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: ...................... 51
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 30 ....................... 58,8%
ΝΑΙ ............................ 21 ....................... 41,2%

Συνολικά στην Τ. Κ. Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα 2 (112ον & 113ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 618
Ψήφισαν: .................. 279 ............ αποχή 54,8% 
Άκυρα: ......................  30 ......................  10,8%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: .................... 249
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 127 ....................... 51,0%
ΝΑΙ .......................... 122 ....................... 49,0%

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς Ευρυτανίας
Εκλ. Τμ.: 112ον Φουρνάς Καρπενησίου
Εγγεγραμμένοι:  ....... 269
Ψήφισαν: .................. 121 ............ αποχή 55,0% 
Άκυρα: ....................... 11 ........................  9,0%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: .....................110
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 43 ....................... 39,1%
ΝΑΙ ............................ 67 ....................... 60,9%

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς Ευρυτανίας
Εκλ. Τμ.: 113ον Φουρνάς Καρπενησίου
Εγγεγραμμένοι:  ....... 349
Ψήφισαν: .................. 158 ............ αποχή 54,7% 
Άκυρα: ......................  19 ......................  12,0%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: .................... 139
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 84 ....................... 60,5%
ΝΑΙ ............................ 55 ....................... 39,5%

Τοπική Κοινότητα Βράχας Ευρυτανίας
Εκλ. Τμ.: 114ον Βράχας Καρπενησίου
Εγγεγραμμένοι:  ....... 331
Ψήφισαν: .................. 107 ............ αποχή 67,7% 
Άκυρα: ........................  8 ......................... 7,4%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: ...................... 98
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 47 ....................... 48,0%
ΝΑΙ ............................ 51 ....................... 52,0%

Συνολικά στην Τ. Κ. Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα: 2 (33ον & 34ον) 
Εγγεγραμμένοι:  ....... 798
Ψήφισαν: .................. 404 ............ αποχή 49,4% 
Άκυρα: ......................  39 ........................  9,6%
Λευκά: .........................  2
Έγκυρα: .................... 363
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ .......................... 200 ....................... 55,1%
ΝΑΙ .......................... 163 ....................... 44,9%

Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς
Εκλ. Τμ.: 33ον Καστανιάς Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 562
Ψήφισαν: .................. 257 ............ αποχή 54,3% 
Άκυρα: ......................  27 ......................  10,5%
Λευκά: .........................  0
Έγκυρα: .................... 230
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ...........................117 ....................... 50,9%
ΝΑΙ ...........................113 ....................... 49,1%

Μούχα της Τ. Κ. Καστανιάς
Εκλ. Τμ.: 34ον Μούχας Καστανιάς
Εγγεγραμμένοι:  ....... 236
Ψήφισαν: .................. 147 ............ αποχή 37,7% 
Άκυρα: ......................  12 ......................... 8,2%
Λευκά: .........................  2
Έγκυρα: .................... 133
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ............................ 83 ....................... 62,4%
ΝΑΙ ............................ 50 ....................... 37,6%

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου
Εκλ. Τμ.: 35ον Καταφυγίου Καρδίτσας
Εγγεγραμμένοι:  ....... 420
Ψήφισαν: .................. 228 ............ αποχή 45,7% 
Άκυρα: ......................  36 ......................  15,8%
Λευκά: .........................  1
Έγκυρα: .................... 191
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ...........................115 ....................... 60,2%
ΝΑΙ ............................ 76 ....................... 39,8%

Συνολικά στο Δήμο Καρδίτσας
Εκλογικά Τμήματα: 96
Εγγεγραμμένοι:  .. 50.746
Ψήφισαν: ............. 32.241 ...........  αποχή 36,5% 
Άκυρα: .................  2.070 ....................... 6,42%
Λευκά: .....................  254
Έγκυρα: ..............  29.917
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ..................... 19.155 ..................... 64,03%
ΝΑΙ ..................... 10.762 ..................... 35,97%

Συνολικά στο Δήμο Καρπενησίου
Εκλογικά Τμήματα: 67 
Εγγεγραμμένοι:  .. 18.530
Ψήφισαν: ..............  7.841 ...........  αποχή 57,7% 
Άκυρα: ....................  368 ........................  4,7%
Λευκά: .......................  74
Έγκυρα: ................. 7.399
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ....................... 4.212 ..................... 56,93%
ΝΑΙ ....................... 3.187 ..................... 43,07%

Συνολικά στο Δήμο Αγράφων
Εκλογικά Τμήματα: 50 
Εγγεγραμμένοι:  ...11.022
Ψήφισαν: ............... 4.310 ...........  αποχή 60,9% 
Άκυρα: ....................  175 ........................  4,0%
Λευκά: .......................  41
Έγκυρα: ................. 4.094
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ........................2.211 ..................... 54,01%
ΝΑΙ ....................... 1.883 ..................... 45,99%

Συνολικά στο Νομό Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: 117 
Εγγεγραμμένοι:  .. 29.552
Ψήφισαν: ............  12.151 ...........  αποχή 58,9% 
Άκυρα: ....................  543 ........................  4,4%
Λευκά: ...................... 115
Έγκυρα: ................11.493
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ....................... 6.423 ..................... 55,89%
ΝΑΙ ....................... 5.070 ..................... 44,11%

Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας
Εκλογικά Τμήματα: 283
Εγγεγραμμένοι:  129.871
Ψήφισαν: ............. 75.310 ...........  αποχή 42,1% 
Άκυρα: .................  4.083 ........................  5,4%
Λευκά: .....................  650
Έγκυρα: ............... 70.577
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ..................... 42.994 ..................... 60,92%
ΝΑΙ ..................... 27.583 ..................... 39,08%

Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Εκλογικά Τμήματα: 1.387
Εγγεγραμμένοι:  701.565
Ψήφισαν: ........... 440.843 ...........  αποχή 37,2% 
Άκυρα: ...............  22.652 ........................  5,1%
Λευκά: ..................  3.445
Έγκυρα: ............. 414.746
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ................... 258.329 ..................... 62,29%
ΝΑΙ ................... 156.417 ..................... 37,71%

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ – Επικράτεια 
Εκλογικά Τμήματα: 19.159
Εγγεγραμμένοι:  9.858.508
Ψήφισαν: ........ 6.161.140 ...........  αποχή 37,5% 
Άκυρα: .............. 310.812 ........................  5,0%
Λευκά: ................. 46.341
Έγκυρα: .......... 5.803.987
ΕΛΑΒΑΝ: ............Ψήφοι  ................. Ποσοστό 
ΟΧΙ ................ 3.558.450 ..................... 61,31%
ΝΑΙ ................ 2.245.537 ..................... 38,69%
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Άλλο ένα όμορφο 
καλοκαίρι έφτασε 
στο τέλος του και 

ο σύλλογος Αποδήμων Σα-
ρανταπόρου, με χαρά ενη-
μερώνει συγχωριανούς και 
μη για τις εκδηλώσεις και 
τις δράσεις που έλαβαν 
χώρα φέτος στο χωριό 
μας. 

● Στις 12 Αυγούστου πραγ-
ματοποιήθηκε για άλλη μια 
χρονιά η μέρα αθλητισμού και 
αθλοπαιδιών αφιερωμένη στους 
νέους του χωριού μας. Ο Ολυ-
μπιονίκης μας Κώστας Θάνος 
μερίμνησε ώστε να μοιραστούν 
σε όλα τα παιδιά μπλουζάκια 
αναμνηστικά και πρωτοστάτησε 
στην οργάνωση των αθλημάτων 
με παιχνίδια και όργανα που 
ενθουσίασαν μικρούς και μεγά-
λους. Τον ευχαριστούμε ιδιαί-
τερα. Ο σύλλογός μας απένειμε 
σε όλους τους αθλητές μετάλλια 
και διπλώματα επιβραβεύοντας 
όλες τις προσπάθειες.
● Στις 16 Αυγούστου πραγματο-
ποιήθηκε ο χορός του συλλόγου 
μας στην πλατεία του χωριού με 
ιδιαίτερη επιτυχία. Το συγκρό-
τημα του Γιάννη Γκόβαρη κρά-
τησε ζωντανό το γλέντι μέχρι τις 
πρώτες πρωϊνές ώρες με την πα-
ρουσία τόσο των συγχωριανών 
μας, όσο και επισκεπτών απο 
γειτονικά χωριά. Το ίδιο βράδυ 
τιμήσαμε τους ιδρυτές και συ-
νεχιστές του σημαντικότατου 
έργου της τράπεζας αίματος του 
χωριού μας, Γεώργιο Τσιτσιμπή 
και Δημήτριο Γιαννουσά. Τους 
ευχαριστούμε.
● Στις 18 Αυγούστου το πα-
νηγύρι στον Αγ. Εφραίμ έγινε 

για άλλη μια χρονιά με μεγάλη 
επιτυχία, πανηγύρι ιδιαίτερης 
αξίας και λόγω της γεωγρα-
φικής θέσης του σημείου που 
πραγματοποιείται. (σύνορα Ν. 
Ευρυτανίας και Ν. Καρδίτσας. 
Μνημείο Δίπλα).
Την επόμενη μέρα πραγμα-
τοποιήθηκε και η γενική μας 
συνέλευση, όπου ακούστηκαν 
πολλά και σοβαρά θέματα που 
απασχολούν τους συγχωριανούς 
μας. 
● Φέτος μια αξιόλογη θεατρική 
παράσταση είχαν την τύχη να 
παρακολουθήσουν οι χωριανοί 
μας. Η θεατρική ομάδα ‘’οψεις’’ 
που έχει έδρα την Καρδίτσα 
αποδέχτηκε πρόσκληση του 
προέδρου μας Λάμπρου Γάκη 

και παρουσίασε ενα υπέροχο 
έργο στην πλατεία του χωριού 
μας. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο 
καθώς και την θεατρική ομάδα.
● Δεν θα παραλείψουμε να 
αναφέρουμε κάποια πολύ ση-
μαντικά έργα που πραγματο-
ποιήθηκαν στο χωριό εξαιτίας 
της εθελοντικής εργασίας των 
χωριανών μας. Ξεκινάμε με την 
αποπεράτωση της πλακόστρω-
σης της βρύσης μας στην είσο-
δο του χωριού, καθώς και με την 

κατασκευή διπλής σκάλας στην 
είσοδο της πλατείας μας, η μία 
εκ των οποίων έχει άμεση πρό-
σβαση στις τουαλέτες, που ήταν 
δυσπρόσιτες για τους χωρια-
νούς και για τα παιδιά που έπαι-
ζαν στην πλατεία. Για άλλη μια 
φορά σαν σύλλογος επαινούμε 
και στηρίζουμε τον εθελοντι-
σμό. Σας ευχαριστούμε. 
Ευχόμαστε καλό χειμώνα και του 
χρόνου να ανταμώσουμε πάλι.

Το Δ.Σ του συλλόγου

Νέα του ΣαρανταπόρουΕ Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο 

 Θέλω μέσω της εφημερίδας μας να ευχαριστήσω το Χριστεπώ-
νυμο πλήθος που παρευρέθηκε στο Πανηγύρι του Αγίου Εφραίμ. 
 Ευχαριστώ τον άξιον ιερέα του χωριού μας παπα - Σωτήρη 
Μπαλτή, τον ιεροψάλτη Ηλία Παπουτσόπουλο, πρώην Δή-
μαρχο Φουρνάς και την συνοδεία του, που με την Βυζαντι-
νή τους μελωδία αγαλλίασαν τις ψυχές των προσκυνητών. 
 Να ευχαριστήσω την καντίνα «ΓΙΩΤΗΣ» του Πανα-
γιώτου Γιαννουσά που εξυπηρέτησε τον κόσμο. Επίσης 
να ευχαριστήσω τις κυρίες που με την εθελοντική προ-
σφορά τους εξυπηρέτησαν τους ευλαβείς προσκυνη-
τές με τους καφέδες κ.λ.π. και σε όλους όσους βοήθησαν. 
 Όλοι απόλαυσαν από ψηλά το ωραίο τοπίο με φόντο τα βουνά 
των Αγράφων και τον θεσσαλικό κάμπο.
Ευχαριστώ και την εφημερίδα μας για την φιλοξενία του κει-
μένου.

Είθε ο Άγιος Εφραίμ να προστατεύει όλους μας 
 Παύλος Αυγέρης

e-mail που λάβαμε 
● Στις 29.8.15 λάβαμε το παρακάτω e-mail από τον αγαπη-
τό χωριανό μας Νικόλαο Ζήση και το δημοσιεύουμε: 

Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ  
- ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

 Σήμερα, 29 Αυγούστου 2015, αφού ανακάλυψα την 
ιστοσελίδα «www.neraida-dolopwn.com» του χω-
ριού μου, της ρίζας μου, πέρασα όλη την ημέρα σχε-
δόν διαβάζοντας την πλούσια ύλη της ιστοσελίδας.  
 Θα είναι εξαιρετικά λίγα τα λόγια που πρέπει να πω ως συγχα-
ρητήρια για το μεράκι, την αγάπη, την φροντίδα και την βαριά 
δουλειά που επωμιστήκατε όλοι σας για να κάνετε αυτή την 
ιστοσελίδα.
Εύγε, αγαπητοί συγχωριανοί…!
 Δεν έχουμε γνωριστεί. Όμως η κοινή καταγωγή μας, με υπο-
χρεώνει να ομολογήσω την δική μου αδικαιολόγητη μακρόχρο-
νη απουσία από τις ρίζες μου. Όμως εσείς, οι συγχωριανοί μου, 
φανήκατε άξιοι όλα αυτά τα χρόνια, με βασικό πυλώνα της 
δημιουργίας τον Κώστα Ζήση, τον δάσκαλο, με τον οποίο είχα 
συχνότατη επαφή, για να δημιουργήσετε αυτό το τεράστιο έργο. 
 Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Θα είμαι, όσο μπορώ, κο-
ντά σας και θα προσπαθήσω να προσφέρω κι εγώ, να προσθέ-
σω το δικό μου ελάχιστο, μικρό λιθαράκι στην ιστορία του 
τόπου μου, της Νεράϊδας Δολόπων

 Καλή αντάμωση 
Νικόλαος Ζήσης του Δημητρίου, εγγονός του Νικολάου 

Ζήση, (Βασλονίκος)

● Την ίδια μέρα (29.8.15) λάβαμε και το παρακάτω μήνυμα 
από τον ίδιο και το δημοσιεύουμε:
Θέμα: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
 Μετά από αρκετά χρόνια βρήκα την ιστοσελίδα «www.
neraida-dolopwn.com» της δικής μου ρίζας. Η επικοινω-
νία μου με τον αγαπημένο φίλο Κώστα Ζήση τον δάσκαλο, 
δεν άφηνε σε μένα κανένα κενό χωρίς ενημέρωση. Όμως 
χαθήκαμε τα τελευταία χρόνια με δική μου υπαιτιότη-
τα. Επιθυμώ την συχνή επικοινωνία με το χωριό μου παρ’ 
όλο που οι συγγενείς μου έχουν «φύγει» οι πολλοί τουλά-
χιστον. Το χωριό πια για μένα μπορεί να ζει μέσα από εικό-
νες φωτογραφίες και μνήμες από επισκέψεις και συζητήσεις. 
 Είμαι στην διάθεσή σας όποιος κι αν είναι αρμόδιος για την 
ιστοσελίδα. Ασφαλώς με ενδιαφέρει και κάθε είδους συνάντη-
ση, στο χωριό αλλού, χοροί και ό,τι άλλο.

Με χαρά και εκτίμηση 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΦΥΣΙΚΟΜΑ-

ΘΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

Σημείωση Συντακτικής Επιτροπής: Ευχαριστούμε θερμά 
τον αγαπητό χωριανό μας Νίκο Δ. Ζήση για τα καλά του λόγια. 
Όπου χρειαστούμε βοήθεια θα την ζητήσουμε, εξ’ άλλου θα το 
δεί μόνος του διαβάζοντας την εφημερίδα μας. 

Οι ποδηλάτες του «Bike Odyssey» πέρασαν 
και φέτος απ’ το χωριό μας 

Το μεγάλο αθλητικό γεγονός της Πίνδου… ο 8ήμερος (μεταξύ 7 
και 14 Ιουνίου 2015) αγώνας ορεινής ποδηλασίας «Bike Odyssey 
2015» έγινε και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τη συμμε-
τοχή αθλητών όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από Ευρώπη, 
Αφρική και Αμερική. Οι Δήμοι Αγράφων και Καρπενησίου ήταν 
συνδιοργανωτές. Οι ποδηλάτες πέρασαν και φέτος απ’ το χωριό 
μας, τη Νεράϊδα, την Πέμπτη 11.6.15, που έκαναν τη δυσκολότερη 
του αγώνα διαδρομή Άγραφα – Καμάρια – Μπέσια – Μέγδοβα – 
Νεράϊδα – Τριφύλλα – Κλειτσό – Βράχα – Βελούχι – Κρίκελλο

Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στους αγώνες του Σαρανταπόρου φορώντας τις μπλού-
ζες που προσέφερε ο ολυμπιονίκης Κώστας Γ. Θάνος.

Αναμνηστική φωτογραφία των παιδιών που έλαβαν φέτος μέρος στους αγώνες του 
Σαρανταπόρου.

Από το φετινό χορό του Συλλόγου Σαρανταπόρου.

Η σκάλα που έγινε φέτος στην πλατεία 
Σαρανταπόρου.

Συγχωριανοί μας που προσέφεραν εθελοντική  
εργασία φέτος σε έργα του Σαρανταπόρου.



1 Ανυφαντή - Σκρέκου Ευθυμία (1026)  ...............................15
2 Ανυφαντή Τούλα του Φωτίου (839) ...................................20
3 Ανυφαντής Κων/νος από Αμερική (1025) .........................40
4 Ανυφαντής Ξενοφών από Σουηδία (1023) ........................40
5 Αρβανίτη Παναγιώτα από Κουκέϊκα (528) .........................20
6 Αυγέρης Λάμπρος του Αντωνίου (1053) ............................20
7 Αυγέρης παπα-Κώστας Ιερέας (840) .................................20
8 Αυγέρης Παύλος (700) ......................................................20
9 Αυφαντής Κωνσταντίνος (Λογ. Τράπ. 8.9.15) ....................20
10 Βαρελάς Ιωάννης (845) .....................................................20
11 Βασιάκος Ηλίας σύζ. Ελένης (986).....................................10
12 Βούλγαρη - Γκαβαρδίνα Βικτώρια από Μολόχα (618) .......10
13 Βούλγαρη - Νικολάου Βασιλική του Ρίζου (918) ................15
14 Βούλγαρη - Σκούρου Βασιλική από Εύβοια (617) ..............10
15 Βούλγαρη Ειρήνη του Ρίζου (916) .....................................20
16 Βούλγαρη Μάρθα του Νικ. (734).......................................20
17 Βούλγαρης Γεώργιος του Ρίζου (917) ................................15
18 Βούλγαρης Δημήτριος του Ηλία (1020) .............................10
19 Βούλγαρης Ηλίας του Κων. (987).......................................20
20 Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία (907) ..................................10
21 Βούλγαρης Λάμπρος του Δημ. (1019) ...............................10
22 Βούλγαρης Νεκτάριος (1018) ...........................................10
23 Βούλγαρης Στέφανος του Λάμπρου (616) .........................10
24 Βουρλιάς Σωτήριος από Αμερική (849) .............................50
25 Γάκης Δημήτριος του Κων. (984) .......................................20
26 Γάκης Νικόλαος του Κων. (973) .........................................10
27 Γάκης Σεραφείμ του Λάμπ. (994) ......................................10
28 Γάκης Χαράλαμπος του Ιωάνν. (1009) ...............................20
29 Γκαβαρδίνας Νίκος από Μολόχα (1005) ............................10
30 Δήμας Χρήστος από Κορωπί (983) ....................................20
31 Δημητρακάκης Κων/νος του Φωτ. (947) ...........................20
32 Δήμος Αναστάσιος (Τάσιος) του Ηλία (604) .......................10
33 Δήμος Γεώργιος του Ελευθερίου (Λογ. Τράπ. 4.9.15) .........20
34 Δήμος Ηλίας του Χριστ. (739) ...........................................20
35 Δήμος Ιωάννης του Δημητρίου (956) ................................20
36 Δήμος Κων/νος του Αναστασίου (838) ..............................20
37 Δήμος Χριστόδουλος του Ηλία (758) .................................25
38 Δήμου - Βρέκου Μαίρη του Χριστ. (759) ...........................20
39 Δήμου - Νικολάου Γεωργία του Σπ. από  Αυστραλία (20) ...20
40 Δήμου Βασιλική του Δημητρίου (957) ...............................20
41 Δήμου Ιουλία του Ηλία (757) ............................................25
42 Δήμου Ρίτα του Χριστοδούλου (766) .................................20
43 Ζήση Γιάννα  του Χρήστου (978) .......................................20
44 Ζήση Ζωή του Γεωργίου (750) ...........................................20
45 Ζήση Ιωάννα του Κων/νου (719) .......................................20
46 Ζήσης Γεώργιος του Ηλία (Αγροφύλακας) (747) ................20
47 Ζήσης Δημήτριος του Γεω. (Αγροφύλακα) (746) ................20
48 Ζήσης Δημήτριος του Στεφ. (133) ...................................100
49 Ζήσης Ηλίας του Γεω. (749) ...............................................20
50 Ζήσης Κων/νος του Γεωργίου (135) ..................................10
51 Ζήσης Κων/νος του Δημητρίου από Μεγαλάκκο (610) ......20
52 Ζήσης Μπάμπης του Χρήστου (979)..................................20
53 Ζήσης Νικόλαος του Δημ. εκ Μεγαλάκκου (948) ...............20
54 Ζήσης παπα-Σεραφείμ από Μεγαλάκκο (614) ...................20
55 Θάνος Γεώργιος του Δημ. (1947) .......................................10
56 Θάνος Γεώργιος του Δημ. (738) .........................................10
57 Θάνος Γεώργιος του Κων. (737) .........................................30
58 Θάνος Δημήτριος του Ευαγγέλου (Λογ. Τράπ. 17.9.15) ......30
59 Θάνος Ευάγγελος του Ιωάννη (1000) ................................40
60 Θάνος Θωμάς του Γεω. (1950) ...........................................10
61 Θάνος Ιωάννης του Ευαγγ. (448) .......................................30
62 Θάνος Νικόλαος του Γεω. (998) .........................................20
63 Θάνος Νικόλαος του Δημ. (748) ........................................30
64 Θάνος Περικλής του Δημ. (1949) ......................................10
65 Θάνου - Πηλιούση Σωτηρία του Γεω. (989) .......................20
66 Θάνου Βασιλική του Βασ. (1945) .......................................20
67 Θάνου Όλγα του Νικολάου (134) .......................................20
68 Θάνου Χρυσούλα του Ευαγγέλου (902) .............................20
69 Θέος Γεώργιος από Γερμανία (848) ..................................100
70 Θώμος Γεώργιος του Ηλία (1051) ......................................20
71 Καλογερόπουλος Βλάσης σύζ. Σταυρούλας (741) ..............20

72 Καραβάνα - Κοσμοπούλου Μαρία του Δημ. (972) .............20
73 Καραβάνα Αλέκα (970) .....................................................20
74 Καραβάνα Κική του Δημ. (1946) .......................................20
75 Καραμέτος Αναστάσιος του Γεω. (967) ................................5
76 Καραμέτος Βάϊος του Ηλία (765) .......................................20
77 Καραμέτος Βασίλειος του Δημ. (724) ................................10
78 Καραμέτος Βασίλειος του Νικ. (976) .................................20
79 Καραμέτος Γεώργιος του Αναστ. (965) ..............................10
80 Καραμέτος Γεώργιος του Ηλ. από  Βόλο (615) ...................20
81 Καραμέτος Γεώργιος του Ηλία (763) .................................20
82 Καραμέτος Δημήτριος - Ε. Π. Εφετών (Λογ. Τράπ. 7.8.15) 100
83 Καραμέτος Δημήτριος του Ηλία (969) ...............................20
84 Καραμέτος Δημήτριος του Κων. (1024) .............................20
85 Καραμέτος Δημήτριος του Νικ. & Βασ. (529) .....................10
86 Καραμέτος Ελευθέριος του Ιωάνν. (963) ...........................20
87 Καραμέτος Ευάγγελος του Νικ. (997) ................................30
88 Καραμέτος Ηλίας του Γεω. (764) .......................................10
89 Καραμέτος Ηλίας του Δημ. (968).......................................20
90 Καραμέτος Ηλίας του Ιωάνν. από Φθιώτιδα (699) .............20
91 Καραμέτος Ιωάννης του Κων. (966) ...................................10
92 Καραμέτος Νικόλαος του Ιωάνν. (996) ..............................10
93 Καραμέτος Νικόλαος του Κων. (1021) ...............................20
94 Καραμέτος Χρήστος του Γεω. (742) ...................................20
95 Καραμέτου - Ασλάνη Ευθυμία του Κων. (975) ...................20
96 Καραμέτου - Βαλεργάκη Γλυκερία (Λογ. Τράπ. 12.8.15) ....50
97 Καραμέτου - Ζαχαράκη Φωτεινή του Βασ. (611) ...............20
98 Καραμέτου - Κουτσιρίμπα Ευτέρπη του Νικ. (974) ............20
99 Καραμέτου - Μακόη Ελευθερία (999) ...............................20
100 Καραμέτου Λύδια του Αναστασίου (613) ...........................10
101 Καραμέτου Μαρία του Σερ. (718) .....................................20
102 Καραμέτου Ράνια του Βασιλείου (977) ..............................10
103 Καραμέτου Ρωξάνη του Αναστ. (964)................................10
104 Καρύδας Ηλίας από Καροπλέσι (1022) ..............................15
105 Καστρίτσης Τρύφων (850) ................................................20
106 Κατσούλη Ελένη του Πέτρου (727) ....................................50
107  Κατσούλης Δημήτριος του Λεωνίδα - Ζήση (Λογ. Τράπ.19.8.15) ..20
108 Κατσούλης Δημήτριος του Νικ. Ιατρού (722) .....................20
109 Κατσούλης Ζήσης από Καναδά (904) .................................25
110 Κατσούλης Κλέαρχος του Νικ. (988) ..................................50
111 Κατσούλης Κων/νος του Δημητρίου (846) .........................20
112 Κατσούλης Κων/νος του Νικ. (730) ...................................10
113 Κατσούλης Κων/νος του Νικ. Ιατρού (721) ........................20
114 Κατσούλης Νικόλαος του Δημ. Ιατρός (720) ......................20
115 Κατσούλης Νικόλαος του Κων. (728) .................................20
116 Κατσούλης Σεραφείμ του Ανδρέα (Λογ. Τράπ. 31.8.15) .....20
117 Καφαντάρης Γεώργιος του Κων. (717) ...............................20
118 Καφαντάρης Πέτρος από Αμάραντο (1028).........................5
119 Κόκκινος Δημήτριος του Κων. (761) ..................................15
120 Κόκκινος Κων/νος του Δημ. (760) .....................................20
121 Κόκκινος Λάμπρος του Δημ. (762) ....................................20
122 Κόκκινος Νικόλαος του Δημ. (740) ....................................10
123 Κοντογιάννης Βαγγέλης (961) ...........................................10
124 Κοντογιάννης Κώστας του Δημ. (1011) .............................10
125 Κοσμοπούλου Ανθούλα το γένος Καραβάνα (612) .............20
126 Κουσάνα - Παπαδογούλα Μαρία του Ηλ. (736)..................20
127 Κουσάνας Γεώργιος του Ηλία (985) ...................................10
128 Κουσάνας Γεώργιος του Κων. (992) ...................................20
129 Κουσάνας Ηλίας του Γεω. (993) .........................................10
130 Κουσάνας Ηλίας του Κων. (729) ........................................10
131 Κουσάνας Κων/νος του Γεω. (991).....................................20
132 Κουτή Γεωργία του Νικολάου (844) ...................................15
133 Κουτής Αλέξανδρος του Βάϊου (732) .................................20
134 Κουτής Βάϊος του Ευαγγέλου (731) ...................................20
135 Κουτής Ευάγγελος του Βάϊου (733) ...................................30
136 Λιάπη Ντίνα του Κων/νου (842) ........................................20
137 Λιάπης Κων/νος του Δημ. (1017) ........................................5
138 Λιάπης Νικόλαος του Δημητρίου (843) .............................25
139 Λυρίτση - Πασχάλη Αντιγόνη (912) ...................................20
140 Λυρίτση Αλεξάντρα (767) .................................................10
141 Λυρίτση Αποστολία (913) .................................................20
142 Λυρίτση Λαμπρινή (914) ...................................................20

143 Λυρίτσης Νικόλαος από Μεγαλάκκο (911) ........................20
144 Μακρή Παναγιώτα του Νικ. από  Παλιούρι (606) ...............10
145 Μακρής Γεώργιος του Δημητρίου (847) ............................20
146 Μακρής Δημήτριος από Περιβόλι Δομοκού (1010) ...........20
147 Μακρής Δημήτριος του Κων. (745) .....................................5
148 Μακρής Κων/νος από Μεγαλάκκο (Λογ. Τράπ. 18.9.15) ....20
149 Μακρής Νικόλαος του Χρήστου από Μεγαλάκκο (609) .....20
150 Μακρής Σπύρος του Νικολάου (608) ................................10
151 Μαργαρίτη Άρτεμις του Δημ. (990) ...................................10
152 Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (841) .............................20
153 Μαργαρίτης Δημήτριος του Κων. (723) .............................20
154 Μαρκούση Πελαγία (735) .................................................10
155 Μητσάκη - Ταξιάρχη Αποστολία του Δημ. (744) ................20
156 Μητσάκη Γεωργία του Δημ. (743) .....................................20
157 Μητσάκης Νίκος του Λουκά από Αυστραλία (605) ............50
158 Μητσάκης Σωκράτης του Κων. (949) ................................20
159 Μονάντερος Δημήτριος του Κων. (901).............................10
160 Μονάντερος Πέτρος (756) ................................................10
161 Μονάντερος Σωτήρης του Ηλία (601) ...............................20
162 Μονάντερος Φώτης του Πέτρου (768) ..............................15
163 Μπακόλα - Μαραβελάκη Ευφροσύνη (449) ......................25
164 Μπακόλα Μαίρη του Κων. (450) .......................................25
165 Μπαλτή - Ραγκαβά Αθανασία του Σπύρου (603) ...............20
166 Μπαλτής Γιάννης του Βάϊου (619) .....................................20
167 Μπαλτής Κων/νος του Γεωργίου (1016) ............................20
168 Μπαλτής παπα-Σωτήρης Ιερέας (958) ..............................20
169 Μπαλτής Παύλος του Σπύρου (959) ..................................20
170 Μπαλτής Σπύρος του Αθανασίου (602) .............................20
171 Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου (909) ...................................20
172 Μπέλλος Χρήστος του Αντωνίου (906) ..............................20
173 Μπερμπερής Παύλος από Καροπλέσι (530).......................10
174 Νάπας Δημήτριος του Νικ. (1944) .....................................20
175 Νάπας Κων/νος του Γεω. (1027) ........................................10
176 Ντερέκας Λουκάς (Λογ. Τράπ. 30.7.15) .............................50
177 Παπαγεωργίου Βασίλης του Χρήσ.(1006) ..........................20
178 Παπαγεωργίου Νικολέτα του Βασ. (1008) .........................20
179 Παπαγεωργίου Χρήστος του Βασ.(1007) ...........................20
180 Πλατσιούρη - Φλώρου Ευαγγελία του Δημ. (908) ..............10
181 Πλατσιούρη Ελευθερία του Δημ. (962) ..............................10
182 Πλατσιούρη Έλλη του Φίλιππα (531) .................................20
183 Πλατσιούρης Γεώργιος του Κων. (960) ................................5
184 Σπανός Γιάννης  του  Νικολάου (950)  ...............................10
185 Σπανός Κων/νος του Βάϊου (1054) ....................................20
186 Σπανού - Πεταλά  Γεωργία του Νικ. (946) ..........................15
187 Σπανού - Τριανταφυλλοπούλου Βασιλική (945) ................15
188 Σπανού Γεωργία του Θωμά (725) ......................................20
189 Σπανού Ζωή (995) ............................................................20
190 Σπανού Μαρία του Δημ. (726) ..........................................20
191 Σπινάσα - Καραλή Μαριλένα του Θεοδ. (716) ...................10
192 Σπινάσας Απόστολος από Αταλάντη (Λογ. Τράπ. 18.8.15)..20
193 Σπινάσας Θεόδωρος του Χρ. (715) ....................................10
194 Στάθης Ηλίας από Αμάραντο (1001) .................................10
195 Τραχανής Ηλίας από Καροπλέσι (1985) .............................20
196 Τσαγκαρινού Ειρήνη (903) ................................................25
197 Τσιαμασιώτης Χαράλαμπος από Κλειτσό (851) ..................10
198 Τσιτσιμπή Μάγδα του Ηλία (1012) ....................................15
199 Τσιτσιμπή Σπυριδούλα του Θωμά (1003) ..........................10
200 Τσιτσιμπής Βασίλης του Γεω. (1004) .................................10
201 Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλία (1014) ...............................15
202 Τσιτσιμπής Ηλίας του Γεω. (1013) .....................................10
203 Τσιτσιμπής Θωμάς του Δημ. (1002) ..................................10
204 Τσιτσιμπής Κων/νος του Λάμπρου (1948) .........................20
205 Τσιτσιμπής Λεωνίδας του Ηλία (1015)...............................15
206 Τσιτσιμπής Στέφανος (1052) .............................................15
207 Χαλάτση - Μπουρτζούκου Αμαλία (980) ...........................50
208 Χαλάτση Γιάννα του Κων. (981) .........................................20
209 Χαλάτση Πηνελόπη του Κλεομένη (971)............................20
210 Χαλάτσης Γεώργιος του Κων. (982) ...................................20
211 Χωριανή μας ανώνυμη μόνιμη κάτοικος (910) ..................50

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)  ........................ΕΥΡΩ Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)  ........................ΕΥΡΩ Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)  ........................ΕΥΡΩ

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας

 ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΗΛΊΑΣ ΤΟΥ ΓΈΩΡΓΊΟΥ
Έπιμελητής Α’ της 1ης Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου

 ΒΛΟΥΧΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΈΤΟΥ ΦΊΛΊΩ (ΣΥΖ. ΓΈΩΡΓΊΟΥ)
 Έιδικός Καρδιολόγος

 Διεύθυνση Ίατρείου της  Γκλαβάνη 89 – Βόλος
 Τηλ. 2421 0 31511

Ελένη Β. Σδράκα 
ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ ΠΑΘΌΛΌΓΌΣ 
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). 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΊΟΛΟΓΟΣ 
ΣΤΡΑΤΊΩΤΊΚΟΣ ΊΑΤΡΟΣ 
Δέχεται καθημερινά 6 – 9 μ. μ. (κατόπιν 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.

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.

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Στρατιωτικός Ιατρός 

Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

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

Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Τ Ο Π Ι Ν  Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ 

Αθήνα: Φειδιππίδου 8 / Τηλ. : 210 7714391
Καρδίτσα: Γρ. Λαμπράκη 17 / Τηλ. 2441 0 73736 
Κιν. : 694 4771555 Email: k_woulis@yahoo.com 

* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.
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Σημαντικότατα ιστορικά 
στοιχεία για το χωριό μας, 
τη Σπινάσα, βρήκαμε και 

σε άλλο νεότερο οθωμανικό 
κατάστιχο που εκδόθηκε πρό-
σφατα. Είναι 30 χρόνια μετά 
το προηγούμενο του 1455 και 
συγκρίνοντας τα στοιχεία τους, 
βλέπουμε να έχει αυξηθεί 5 φο-
ρές το φορολογητέο εισόδημά 
του (πρόσοδος) και να έχουν 
διπλασιαστεί τα νοικοκυριά. Η 
πρόσοδος από 820 άσπρα το 
1454 πήγε στα 4.192 άσπρα το 
1485 και τα φορολογούμενα 
νοικοκυριά από 23 έγιναν 49. 
Μιλάμε για 600 χρόνια πρίν από 
σήμερα…!!!

Εντύπωση λοιπόν προκαλεί το 
γεγονός, πως μόλις σε 30 χρόνια, 
αυξήθηκαν τόσο πολύ και η πρό-
σοδος και τα νοικοκυριά στη Σπι-
νάσα, εκτός του ότι αναφέρεται 
και πάλι το χωριό μας, ενώ άλλα 
χωριά δεν αναφέρονται. Μεγάλη 
η αύξηση λοιπόν χρόνο με το χρό-
νο και είμαστε ακόμα στην αρχή 
της τουρκοκρατίας… φανταστείτε 
πόσο έφτασε μετά από 100 και 200 
χρόνια… που είχε τις 15 εκκλησί-
ες… μεταξύ αυτών 4 μοναστήρια… 
θα αποδειχθούν σιγά – σιγά με γρα-
πτά στοιχεία όλα όσα διηγούνται οι 
παλιοί αληθινά. Μειονέκτημα του 
καταστίχου αυτού είναι πως είναι 
σύντομο, δηλαδή δεν περιέχει ονό-
ματα αρχηγών οικογενειών, αλλά 
μόνο αριθμούς φόρων και φορολο-
γουμένων. Χρησιμότατο όμως για 
σύγκριση με άλλα κατάστιχα.

Από τη σύγκριση των δύο κατα-
στίχων βλέπουμε τα εξής: 

Το κατάστιχο αυτό του 1485 
(εγίρας 890) που βρίσκεται σε αντί-
γραφο στην εθνική βιβλιοθήκη της 
Σόφιας και εκδόθηκε πρόσφατα σε 
βιβλίο από τους καθηγητές Σαλακί-
δη και Θεοχαρίδη με τον τίτλο «Η 
κεντρική Ελλάδα τον 15ο αιώνα: το 
ανέκδοτο οθωμανικό κατάστιχο του 
1485» περιέχει μέσα κατάλογο χω-
ριών κατά ομάδες που έδιναν τους 
φόρους τους σε κάποιον οθωμανό 
αξιωματούχο. Στον τόπο μας, στην 
επαρχία Αγράφων, αναφέρονται 
πολλά χωριά αλλά όχι όλα, αναφέ-
ρονται μόνο 42 χωριά.

Στην επαρχία Αγράφων το 1485 

οι εξής ομάδες χωριών (ζιαμέτια) 
έδιναν φόρους στους παρακάτω 
οθωμανούς αξιωματούχους (μπέη-
δες ή αγάδες). Να θυμίσουμε πως η 
Συνθήκη του Ταμασίου (Αυτονομί-
ας των Αγράφων) υπογράφηκε μετά 
από 40 χρόνια, το 1525.

Στην Επαρχία Αγράφων αναφέ-
ρονται λοιπόν στο κατάστιχο του 
1485 μόνο 42 χωριά τα εξής: 

● Στο ζιαμέτι (από ορισμένα 
μέρη των Αγράφων) των Μεχμέτ 

μπέη γιού Καρλί και Ισκεντέρ μπέη 
ήταν τα εξής (16) χωριά μαζί με την 
Μπέσια: 1. Nefs-i Agrafa (Άγραφα 
χωριό), 2. Velizdon, 3. Bercis, 4. 
Stenko, 5. Ehtenus, 6. Pesa (Μπέ-
σια), 7. Hirsova-i Kucuk, 8. Igrani-
ca, 9. Tatay, 10. Karic, 11. Vargari, 
12. Misovuni, 13. an Manastirak, 
14. Karya, 15. Miris, 16. Valar. Συ-
νολικά χωριά: 16 / νοικοκυριά 933 

/ χήρες 248 / άγαμοι 81 / Συνολική 
πρόσοδος: 118.577 / Αρχικό ποσό: 
118.785 / Έλλειμμα: 208 άσπρα. / 
Μερίδιο του Μεχμέτ μπέη: 60.000 
άσπρα / Μερίδιο του Ισκεντέρ 
μπέη: 58.785 άσπρα. (σελ. 33 α) 

● Στο ζιαμέτι (από ορισμένα 
μέρη των Αγράφων) του ευνούχου 
Χιζίρ αγά ήταν τα εξής (15) χωριά, 
μαζί με το δικό μας τη Σπινάσα, 
το Καροπλέσι, τη Ρογάτα και το 
Κύφου: 17. Kerasova (Κεράσο-
βο), 18. Hirsova-i Buzurg, 19. Kifu 
(Κύφου), 20. Karvunoplas (Καρο-
πλέσι), 21. Ispinyasa (Σπινάσα), 
22. Aspropotam, 23. Pilakomit, 

24. Ayo Nikola, 25. 
Maji, 26. Topolyani, 
27. Istilos, 28. Rogata 
(Ρογάτα), 29. Tirzol, 
30. Pilu, 31. Bovadas. 
/ Συνολικά χωριά: 15 / 
νοικοκυριά 932 / χήρες 
180 / άγαμοι 20 / πρό-
σοδος: 76.252 / αρχικό 
ποσό 87.071 / έλλειμμα 
10.819 άσπρα. (σελ. 33 
β)

● Στο ζιαμέτι (από 
ορισμένα μέρη των 
Αγράφων) του Σαρου-
τζά μπέη ήταν τα εξής 
(8) χωριά: 32. Ayor-
anyani, 33. Pinyana 
(Επινιανά), 34. Turvat 
(Τροβάτο), 35. Pelcis-

ta, 36. Palyokatuna, 37. Iskulyana, 
38. Bejila (Πεζιούλα), 39. Nihor 
(Νεοχώρι). / Σύνολο χωριά: 8 / νοι-
κοκυριά 1.020 / χήρες 229 / άγαμοι 
(κενό στο κατάστιχο) / πρόσοδος 
76.794 / δίνει αντάλλαγμα για το τέ-
λος ένοπλης τοποτηρητείας: 4.480 
άσπρα / άλλο μερίδιο 2.000 / υπό-
λοιπο: 70.314 άσπρα / αρχικό ποσό: 
70.000 / πλεόνασμα: 319 άσπρα. 
(σελ. 34 α) 

● Στο ζιαμέτι (από ορισμένα 
μέρη των Αγράφων) του Αχμέτ 
μπέη ήταν τα εξής (3) χωριά: 40. 
Manastirak, 41. Kutlani, 42. Pa-
ramerit. Σύνολο χωριά: 3 / νοικο-
κυριά 310 / χήρες 86 / άγαμοι 43 
/ πρόσοδος 34.064 άσπρα / αρχικό 
ποσό: 34.386 άσπρα / έλλειμμα: 
322 άσπρα. (σελ. 34 β).

Όπως βλέπουμε από τη λίστα 
των παραπάνω χωριών λείπουν τα 
αγραφιώτικα χωριά μας της κοιλά-
δας του Φουρνιώτη (Φουρνά, Κλει-
τσός, Βράχα) και τα χωριά της κοι-
λάδας του Αγιατριαδίτη (Χόχλια, 
Πετράλωνα, Αγ. Τριάδα, Δομιανοί) 
τα οποία κατά πάσα πιθανότητα 
θα ήταν σε φύλλα του καταστίχου 
που χάθηκαν. Επίσης δεν συναντή-
σαμε την Έλσιανη, την Κουφάλα 
(που τότε λέγονταν Κερέσοβα), τη 
Βίνιανη αλλά και αυτά των θεσσα-
λικών Αγράφων π. χ. Ζωγλόπι, Μα-
στρογιάννη, Απιδιά κ.ά. άγνωστο 
γιατί.

Να αναφέρουμε εδώ πως υπάρ-
χουν (προς το παρόν) τα εξής 4 κα-
τάστιχα: 

1) Αναλυτική απογραφή 
(mufassal) του 1455 (ΜΜ10),

2) Συνοπτική απογραφή (icmal) 
του 1466 (ΜΜ66), 

3) Συνοπτική απογραφή (icmal) 
του 1485 (Fond 166A/1142), 

4) Αναλυτική απογραφή του 
1506 (TD36). 

Αυτά των ετών 1455, 1466 και 
1506 φυλάσσονται στα κρατικά αρ-
χεία της Τουρκίας.

Αυτό του 1485 (εγίρας 890) 
είναι στην εθνική βιβλιοθήκη της 
Σόφιας Βουλγαρίας.

Αυτά των ετών 1455 και 1506 
έτυχαν μελέτης από τη δεκαετία του 
1970 και 1980.

Αυτό του 1455 εκδόθηκε σε με-
ταγραφή & πανομοιότυπα το 2001. 
(Στοιχεία του για τα χωριά μας Σπι-
νάσα, Μπέσια & Κύφου δημοσιεύ-
σαμε ήδη στην εφημερίδα μας).

Αυτό του 1506 τώρα θα εκδοθεί 
σε βιβλίο στα ελληνικά και σύντο-
μα θα δημοσιεύσουμε στοιχεία του 
κάνοντας και τις ανάλογες συγκρί-

σεις που θα είναι 
σ η μ α ν τ ι κό τ α -
τες…!!! 

Όπως κα-
τ α λ α β α ί ν ε τ ε 
είμαστε στην 
αναζήτηση των 
καταστίχων του 
1466 και του 
1506, στοιχεία 
των οποίων όταν 
βρούμε θα έχου-
με μια καλή ει-
κόνα των χωριών 
μας της εποχής 
εκείνης. 

Οι καθηγη-
τές Σαλακίδης 
και Θεοχαρίδης 
γράφουν μεταξύ 
άλλων στον πρό-
λογο του βιβλίου 
τους «Η κεντρική 
Ελλάδα τον 15ο 
αιώνα: το ανέκ-
δοτο οθωμανικό 
κατάστιχο του 
1485»:

«Μετά από 
αρκετά χρόνια 
είμαστε σε θέση 
να δημοσιεύσου-
με το ανέκδοτο 
συνοπτικό κα-
τάστιχο για την 
κεντρική Ελλάδα, που συντάχθηκε 
το 1485. Οι δυσκολίες δεν προκλή-
θηκαν τόσο από τα είδη γραφής, 
όσο από την ταυτοποίηση των το-
πωνυμίων που περιέχει, αφού πολ-
λά από αυτά διαλύθηκαν στο διάβα 
του χρόνου και άλλα τόσα άλλαξαν 
ονομασία. Για όσους ασχολήθηκαν, 
έστω και ελάχιστα, με οθωμανι-

κό υλικό γίνονται κατανοητά τα 
προβλήματα ως προς την ανάγνω-
ση και ταυτοποίηση τοπωνυμίων, 
αφού στα οθωμανικά τα φωνήε-
ντα δεν είναι πάντοτε γραπτά. Το 
«ε» ουδέποτε γράφεται. Επιπλέον 
στην τουρκική δεν υπάρχουν τα 
σύμφωνα «δ» και «θ». Συμπληρω-
ματικές δυσχέρειες προβάλλουν 
από το πώς ο γραφέας αντιλήφθη-
κε τα ηχητικά ερεθίσματα, εντε-
λώς ξένα στα ακούσματά του, και 
από το πώς τα απέδωσε, αναλόγως 
των γραμματικών ικανοτήτων του. 
Όλα τα πιο πάνω είναι και ο λόγος 
που αρκετά τοπωνύμια έμειναν 
αταύτιστα. Παρά τις συνεχείς και 
μακροχρόνιες προσπάθειές μας, δεν 

κατορθώσαμε να τα εντοπίσουμε. 
Γι’ αυτό ζητούμε την κατανόηση 
του αναγνώστη. Ευχόμαστε στο 
μέλλον κάποιοι να μπορέσουν να τα 
ταυτίσουν. Θα χαρούμε μαζί τους. 
Απευθύνουμε και γραπτώς τις ευχα-
ριστίες μας σε όσους μας βοήθησαν. 
Ιδιαίτερες όμως ευχαριστίες εκφρά-
ζουμε προς την Εθνική βιβλιοθήκη 
Σόφιας άγιοι «Κύριλλος και Μεθό-

διος» και ειδικότερα στη διεύθυνση 
του Ανατολικού Τμήματος της Βι-
βλιοθήκης για την παραχώρηση του 
κατάστιχου και την άδεια έκδοσής 
του. Το ίδιο ευγνώμονες είμαστε και 
στον Εκδοτικό Οίκο Αντ. Σταμούλη 
για την καλοσύνη του να συμπε-
ριλάβει το έργο μας στις εκδόσεις 
του. (Γιώργος Σαλακίδης - Ιωάννης 
Θεοχαρίδης, από τον πρόλογο της 
έκδοσης)». 

Σημείωση: Σύντομα θα μπορέ-
σουμε να δημοσιεύσουμε αντίστοι-
χα στοιχεία από νέο κατάστιχο του 
έτους 1506 (είμαστε σε αναμονή 
έκδοσή του), στο οποίο αναφέρεται 
και εκεί το χωριό μας η Σπινάσα των 
Αγράφων. Επιμέλεια Φιλίστωρ

Η Σπινάσα στο κατάστιχο του 1485 
Σύγκριση στοιχείων με το κατάστιχο του 1455

Σε αυτό το χώρο εκτείνονταν το χωριό μας, επί Βυζαντίου και επί Τουρκοκρατί-
ας, έως το 1770… στη μεγάλη ακμή του… τότε που είχε τις 10 εκκλησίες εντός 

του οικισμού… η σημερινή Νεράϊδα και στους αιώνες της ιστορίας Σπινάσα των 
Αγράφων… όλοι οι κάτοικοι των οικισμών της Κοινότητάς μας πρέπει να νιώθουμε 
υπερήφανοι για την ιστορία του… και να αναφέρουμε παντού και πάντα το όνομα 

Σπινάσα… από εδώ ξεκίνησαν όλοι οι πρόγονοί μας.

Το χωριό μας η Σπινάσα (από το 1928 και μετά Νεράϊδα) όπως 
είναι γραμμένο στη σελίδα 33 β, του φορολογικού καταστίχου 

του 1485 μ. Χ. Εδώ από κοντά εντός του πλαισίου. 

Όλη η σελίδα 33 β του καταστίχου με την ομάδα των 15 χωριών 
των Αγράφων. Μεταξύ αυτών και το χωριό μας η Σπινάσα (από 

το 1928 και μετά Νεράϊδα) εντός του πλαισίου.

Χωριό Σπινάσα (α. α. 21. Ispinyasa)
Έτος.....  Νοικοκυριά ... χήρες  ....άγαμοι ....................  πρόσοδος 
1455 ..........23 ...............5 ...............2 ...................... 820 άσπρα*
1485 ..........49 ............. 11 ...............2 ....................4.192 άσπρα

Άσπρα = το νόμισμα (ευρώ) της εποχής εκείνης…

Χωριό Κύφου (α. α. 19. Kifu)
Έτος.....  Νοικοκυριά ... χήρες  ....άγαμοι ......................  πρόσοδος 
1455 ..........52 ...............7 ...............3 ......................1.507 άσπρα
1485 ..........62 ............. 11 ...............3 ......................3.605 άσπρα

Χωριό Μπέσια (α. α. 06. Pesa)
Έτος.....  Νοικοκυριά ... χήρες  ....άγαμοι ......................  πρόσοδος 
1455 ..........45 ...............3 ...............4 ......................1.423 άσπρα
1485 ..........60 ...............5 ...............4 ......................7.848 άσπρα

Χωριό Ρογάτα (α. α. 28. Rogata)
Έτος.....  Νοικοκυριά ... χήρες  ....άγαμοι ......................  πρόσοδος 
1455 ..........27 ...............1 ...............0 .........................615 άσπρα
1485 ............6 ...............1 ...............0 .........................514 άσπρα

Χωριό Καροπλέσι (α. α. 20. Karvunoplas)
Έτος.....  Νοικοκυριά ... χήρες  ....άγαμοι ......................  πρόσοδος 
1455 ..........90 ...............4 ...............5 ......................2.285 άσπρα
1485 ........ 110 .............22 ...............0 ......................6.912 άσπρα



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Αγαπητά «Χρονικά»

Αφορμή για να σας στείλω 
αυτό το γράμμα ήταν οι 
προσβλητικές αναφορές 

στην οικογένειά μου δύο - τριών 
συγχωριανών που περιέχονται στο 
βιβλίο του δημοσιογράφου Ηλία 
Προβόπουλου «Ελεύθεροι στα δε-
σμά των Αγράφων» (σελίδες 510) 
που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο 
του 2014. Το βιβλίο αυτό περιέχει 
αφηγήσεις κατοίκων της Νεράϊδας 
και Σαρανταπόρου για την δεκαετία 
1940-1950. Ένα μικρό μέρος του 
βιβλίου αφιερώνεται από τον συγ-
γραφέα στην «ιστορία» των δύο οι-
κισμών. Στο τέλος του βιβλίου είναι 
ενσωματωμένο ένα οκτασέλιδο φυλ-
λάδιο του Κώστα Δ. Μακρή με τίτ-
λο «Γιατί χάθηκαν αναίτια 50 δικοί 
μας άνθρωποι;». Το βιβλίο επικε-
ντρώνεται στη δεκαετία 1940-1950 
και κυρίως στα χρόνια του εμφυλί-
ου πολέμου, όταν οι περισσότεροι 
κάτοικοι των χωριών της περιοχής 
μετακινήθηκαν στην Καρδίτσα και 
ύστερα από τρία-τέσσερα χρόνια 
(από το 1950 και μετά) επέστρεψαν 
στον τόπο τους. Πρόθεσή μου δεν 
είναι να επαναφέρω στη μνήμη μας 
τις τραγικές καταστάσεις που έζησε 
το χωριό στη διάρκεια του εμφυλίου 
και μετά από αυτόν, αλλά να κατα-
θέσω και κάποιες άλλες απόψεις 
για τις συγκεκριμένες αφηγήσεις 
αποφεύγοντας γενικότερες κρίσεις 
για εκείνη την εποχή. Όντας σε μι-
κρή ηλικία την περίοδο εκείνη δεν 
έχω παρά ελάχιστες προσωπικές 
εμπειρίες και λίγες αναμνήσεις. Οι 
απόψεις μου βασίζονται σε λογικές 
εξηγήσεις, μεταγενέστερες απόψεις 
κατοίκων και σχετικά κείμενα που 
γράφτηκαν για εκείνη την περίοδο. 
Θα ήμασταν όμως πιο κοντά στην 
αντικειμενικότητα αν δεν είχαν φύ-
γει από τη ζωή όλοι σχεδόν οι σο-
βαροί πρωταγωνιστές εκείνων των 
γεγονότων, οι οποίοι θα βοηθούσαν 
πολύ στη διερεύνηση και τεκμηρίω-
ση αυτών που συνέβησαν στην περι-
οχή της Νεράϊδας.

Από τις πολλές αφηγήσεις που 
περιέχονται στο βιβλίο θα σταθώ 
σε δύο οι οποίες αναφέρονται στους 
γονείς μου και συγκεκριμένα στις 
αφηγήσεις των α) Αμαλίας Γ. Χαλά-
τση και β) Κώστα Γ. Χαλάτση. Επί-
σης θα σχολιάσω μερικά σημεία του 
φυλλαδίου του Κώστα Μακρή.

Η Αμαλία Χαλάτση ( πρώτη 
εξαδέλφη μου ) αναφέρει (σελίδα 
147 του βιβλίου)

α) «Το κακό με την εκτέλεση 
(εννοεί τους 17 που εκτέλεσαν οι 
αντάρτες την άνοιξη του 1947, ση-
μείωση δική μου) δεν το έκανε η 
Οργάνωση (εννοεί την αριστερή 
ή κομματική, σημείωση δική μου) 
αλλά το έκανε ο θείος μου Δημήτρι-
ος Ντερέκας»

β) «Ο Δημ. Ντερέκας είχε ορκι-
στεί να κάψει το χωριό και το έκαψε 
γιατί δεν τον έβγαλε παπά»

γ) «Τον καταράστηκε όλος ο κό-
σμος και πέθανε γρήγορα από καρ-
κίνο». 

Στη συνέχεια θα σχολιάσω όλα 
τα παραπάνω.

1. α) Η άποψη της Αμαλίας ότι 
η κομματική Οργάνωση του χωριού 
δεν είχε καμία ανάμιξη στην εκτέ-
λεση των 17, ανατρέπει την μέχρι 
τώρα κρατούσα και αποδεδειγμένη 
αλήθεια ότι στο κακό αυτό είχαν 
γνώση ή συμβολή κάποιοι συγ-
χωριανοί μας. Βέβαια η Αμαλία 
αναφέρει (σελ. 149) ότι οι φυσικοί 
αυτουργοί (εκτελεστές) ήταν Σλα-

βομακεδόνες με επικεφαλής τον Θ. 
Δρίτσιο (Λαουτάρη). Αλλά ποιός 
οδήγησε τους Σλαβομακεδόνες στα 
συγκεκριμένα σπίτια για να συλλά-
βουν τους συγχωριανούς μας; Γι’ 
αυτό το θέμα η Αμαλία δεν λέγει 
τίποτε. Γνώριζαν οι εκτελεστές το 
σπίτι του κάθε ενός που συνέλαβαν 
για μια «ανάκριση»; Πέρα όμως από 
την παραπάνω λογική εξήγηση για 
την ανάμιξη (μικρή ή μεγάλη) κά-
ποιων συγχωριανών μας στην υπό-
δειξη για σύλληψη αθώων θυμάτων, 
υπάρχουν γραπτά κείμενα από αν-
θρώπους σχετικούς με τα ζητήματα 
αυτά αλλά και αφηγήσεις στο βιβλίο 
του Η. Προβόπουλου από τις οποίες 
προκύπτει η παραπάνω αλήθεια. Ο 
Αθ. Η. Κατσούλης στο πόνημά του 
«Απομνημονεύματα ενός αγωνιστή 
της Εθνικής Αντίστασης» (Λαμία 
2006) αναφέρει: «οι αντάρτες ζή-
τησαν από την οργάνωση να τους 
οδηγήσουν στα σπίτια των ανθρώ-
πων». «Την ευθύνη την είχε η το-
πική οργάνωση που οδήγησε τους 
αντάρτες στα σπίτια των θυμάτων.» 
(την εποχή εκείνη ο Α. Η. Κατσού-
λης υπηρετούσε την θητεία του στον 
Ελληνικό Στρατό, όπως αναφέρει ο 
ίδιος, σημείωση δική μου). Η συγ-
χωριανή Τ. Γ. Κ. (σελ. 274 βιβλίου 
Προβόπουλου) αναφέρει ότι η εκτέ-
λεση ήταν «κανονισμένη δουλειά», 
ο Σ. Γ. (369 - 370 ) «ήταν και άλλος 
κόσμος που ήξερε (εννοεί εκτός από 
τον Στ. Θάνο, σημείωση δική μου) 
ήταν πολλοί οι προδότες» κ.λ.π. 
Επομένως η άποψη της Αμαλίας Χα-
λάτση ότι ο Δ. Ντερέκας «εκτέλεσε» 
τους 17 είναι πέρα για πέρα αναλη-
θής και ανυπόστατη. Είναι δυνατόν 
ο πατέρας μου να ήθελε να σκοτώσει 
την αδερφή του, τον γαμπρό του, τον 
μπατζανάκη του και άλλους συγγε-
νείς; Για ποιο λόγο;

β) Ο ισχυρισμός της Αμαλίας 
ότι το χωριό το έκαψε ο Δ. Ντε-
ρέκας είναι επίσης ανυπόστατος, 
όπως προκύπτει από τις αφηγήσεις 
ανθρώπων που έμειναν στο χωριό 
ή έζησαν από κοντά τα γεγονότα 
εκείνης της περιόδου. Οι συγχωρια-
νοί: Δ. Κ. Μ.( σελ. 265) αναφέρει 
«καίγονται τα σπίτια των… από το 
στρατό…», η Ο. Κ. (288) «…όταν 
οι αντάρτες πήραν τον Αηλιά, κά-
ποιοι ήρθαν στο χωριό μας και έκα-
ψαν το σπίτι του (τάδε) γιατί...», ο 
Σ. Α. Μ. (433) «άλλα σπίτια έκαψε 
ο στρατός άλλα οι αντάρτες», ο Κ. 
Γ. Θ. (56) «ο στρατός καίει σπίτια, 
αχυρώνες, ό,τι έβρισκαν» (αναφέ-
ρεται στο Καροπλέσι αλλά υποθέτω 
κάτι παρόμοιο θα συνέβαινε και στη 
Νεράϊδα, σημείωση δική μου). Το 
συμπέρασμα που προκύπτει από τα 
παραπάνω αλλά και από μαρτυρίες 
άλλων συγχωριανών είναι ότι άλλα 
σπίτια έκαψε ο στρατός και άλλα οι 
αντάρτες για διαφορετικούς λόγους 
ο καθένας. Αλλά ο πατέρας μου, εί-
μαι βέβαιος, δεν είχε καμία ανάμιξη 
σ’ αυτό το θέμα και επομένως και 
αυτός ο ισχυρισμός της Αμαλίας δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικό-
τητα. Ας σημειωθεί ότι εκείνη την 
εποχή ο πατέρας μου ήταν υπάλλη-
λος στο Δημόσιο Ταμείο Καρδίτσας. 
Τότε σ’ όλα τα χωριά των Αγράφων 
γίνονταν μάχες μεταξύ ανταρτών 
και εθνικού στρατού. Ήταν πολύ 
επικίνδυνο να κυκλοφορεί κανείς 
στ’ Άγραφα και να είναι ασφαλής.

γ) Η άλλη θέση της Αμαλίας ότι 
ο πατέρας μου πέθανε δήθεν από τις 
κατάρες των συγχωριανών του εί-
ναι έξω από κάθε σοβαρή κρίση και 
πέρα από κάθε λογική. Από πότε οι 
άνθρωποι πεθαίνουν από τις κατά-

ρες των συνανθρώπων τους;
Κάνοντας μια σύνοψη των πα-

ραπάνω ισχυρισμών της Αμαλίας, 
που αποδείχτηκαν ανυπόστατοι, δεν 
μπορώ να δικαιολογήσω τη στάση 
της που φαίνεται να υποκρύπτει 
κάθε άλλο παρά συγγενική «αγάπη» 
για το θείο της και πατέρα μου. 

2. Από την αφήγηση του Κώστα 
Γ. Χαλάτση (σελ. 141 - 144) θα στα-
θώ σε δύο σημεία της αφήγησης που 
έχουν σχέση με την οικογένειά μου.

α) Το πρώτο, κατά το οποίο ο 
πατέρας μου πήγε μάρτυρας του 
Κώστα στο δικαστήριο της Λάρισας 
αλλά κατά την άποψή του «πήγε για 
τα μάτια λένε» δηλαδή το «λένε» 
σημαίνει (ή τουλάχιστον έτσι το 
καταλαβαίνω) δεν το είπε ο Κώστας 
αλλά άλλοι άγνωστοι. Ίσως θα ήταν 
χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιοί άλ-
λοι μάρτυρες υπεράσπισης πήγαν 
στο δικαστήριο και τι είπαν. Ακόμη 
να θυμηθούμε την κατάσταση που 
υπήρχε εκείνη την περίοδο στην πα-
τρίδα μας (εμφύλιος πόλεμος, μίση 
εξημμένα, έκτακτα στρατοδικεία, 
ΚΚΕ εκτός νόμου κ.λ.π.). Κατά την 
γνώμη μου (δεν είμαι και ειδικός), 
για να είναι όσο το δυνατόν πιο αντι-

κειμενική η κρίση μας για οποιαδή-
ποτε δίκη (διαδικασία, αποτελέσμα-
τα) θα πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα 
στοιχεία αυτής, πράγμα που μόνον 
οι τότε παράγοντες της δίκης ήξεραν 
(και φυσικά και ο Κώστας). Έτσι η 
ορθή θέση για θετική ή επιφανειακή 
κρίση του πατέρα μου στην δίκη από 
κάποιον που δεν συμμετείχε θα πρέ-
πει να αμφισβητηθεί. Ανεξάρτητα 
από αυτά, το πραγματικό στοιχείο, 
σύμφωνα με την αφήγηση, είναι 
ότι ο πατέρας μου παρέστη ως μάρ-
τυρας υπεράσπισης του Κώστα σε 
δύσκολες για την εποχή συνθήκες 
πράγμα που θα έπρεπε να εκτιμηθεί. 
Ενθυμούμαι μάλιστα αμυδρά ότι 
ο πατέρας μου εκτιμούσε πολύ τον 
Κώστα και αφηγήθηκε ότι πριν από 
τη σύλληψή του είχε συναντηθεί για 
να τον παρακαλέσει να παραδοθεί 
στον εθνικό στρατό (ο Κώστας ήταν 
φυγάς) αλλά δεν τον έπεισε. Προσω-
πικά διατηρώ πολύ καλές αναμνή-
σεις από τις λίγες συναντήσεις που 
είχα με τον Κώστα τα καλοκαίρια 
των δεκαετιών 60 και 70.

β) Το άλλο σημείο της αφήγη-
σης του Κώστα Χαλάτση έχει σχέ-
ση με την μητέρα μου την οποία 
χαρακτηρίζει «ανάποδη». Η μητέρα 
μου ήταν, κατά την άποψη πολλών 
συγχωριανών και όχι μόνο, ήσυχη 
γυναίκα, ασχολιόταν με την οικογέ-
νειά της, δεν είχε ανάμιξη στα κοινά, 
ούτε προστριβές με γνωστούς και 
γενικά έχαιρε εκτίμησης από πολ-
λούς ανθρώπους όπου και αν έζησε 
(Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Καρδίτσα, 
Αθήνα κ.λ.π.). Στη Νεράϊδα έζησε 
τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και 
πέρασε πολλά καλοκαίρια μετά το 

1950. Οι επαφές του Κώστα με την 
μητέρα μου ήταν λίγες και δεν γνω-
ρίζω πώς ο Κώστας έκανε αυτόν το 
χαρακτηρισμό. Εν πάση περιπτώσει 
η γνώμη του για την μητέρα μου 
είναι προσωπική του άποψη, την 
οποία δεν συμμερίζονται πολλοί 
γνωστοί που γνώριζαν καλύτερα την 
μητέρα μου. 

3. α) Στο φυλλάδιο του Κ. Δ. Μα-
κρή (ο ίδιος το ονομάζει «ντοκουμέ-
ντο») αναγράφονται οι πενήντα κά-
τοικοι της Νεράϊδας (και Σαραντα-
πόρου) που χάθηκαν την δεκαετία 
1940 -1950, καταθέτοντας την άπο-
ψή του για τα αίτια. Θεωρεί δε πως 
η άποψή του είναι αντικειμενική. 
Κυρίαρχη θέση στους ανθρώπους 
που χάθηκαν έχουν οι δεκαπέντε που 
εκτέλεσαν οι αντάρτες τις μέρες του 
Πάσχα 1947 (χωρίς να υποτιμώ την 
απώλεια ζωής και όλων των άλλων 
που χάθηκαν άδικα εκείνη την περίο-
δο). Ο Κ. Μακρής αναφέρει ότι αυτό 
έγινε ύστερα από ονομαστικό κατά-
λογο των «εθνικοφρόνων» που συ-
νέταξε ο πατέρας μου και έπεσε στα 
χέρια του Θ. Δρίτσιου (υπεύθυνου 
Πληροφοριών του Δημοκρατικού 
Στρατού), ο οποίος διέταξε την σύλ-
ληψη και εκτέλεση (στους δεκαπέντε 
προσετέθησαν, κατά τον συγγραφέα 
του φυλλαδίου, άλλοι δύο, σύνολο 
δεκαεπτά). Η επίκληση από τον Κ. 
Μακρή του ονομαστικού καταλόγου 
των εκτελεσθέντων, χωρίς να εξηγεί 
για ποιό λόγο γράφτηκε, αν γράφτη-
κε τέτοιο σημείωμα, πώς και ποιός 
εντόπισε τον γραφικό χαρακτήρα του 
συντάκτη, ποιός από τους πρωτεργά-
τες συγχωριανούς μας αριστερούς 
το είδε, πού βρίσκεται, αν υπάρχει 
ακόμα κ.λ.π., ίσως εφευρέθηκε από 
κάποιους για να δικαιολογήσουν 
στον κόσμο το αποτρόπαιο έγκλημά 
τους. Είχα την ευκαιρία να ξεφυλλί-
σω τα τρία από τα τέσσερα βιβλία 
του Θ. Δρίτσιου στα οποία καταγρά-
φονται οι εσωκομματικές διαμάχες 
των στελεχών του Κ.Κ.Ε. αλλά δεν 
υπάρχουν αναφορές του συγγραφέα 
στη δράση του Δημοκρατικού Στρα-
τού. Όμως και να υπήρχαν αναφορές 
δεν πιστεύω να περιλαμβάνονταν 
στοιχεία για τους δεκαεπτά, αφού η 
εκτέλεσή τους είναι από τα πιο με-
λανά σημεία του εμφυλίου για τους 
αντάρτες. Και, δυστυχώς, τέτοιες 
ακραίες ενέργειες όπως η αφαίρεση 
ανθρώπινης ζωής βρίσκουν πολλές 
φορές «δικαίωση», με την επίκληση 
από τους υπεύθυνους οποιουδήπο-
τε μέσου (παράνομου ή ανήθικου). 
Παραδείγματα υπάρχουν πολλά από 
τη σύγχρονη ελληνική ιστορία… Δε-
χόμενοι προς στιγμή την εκδοχή του 
Κ. Μ. για τον συντάκτη του σημειώ-
ματος και επεκτείνοντας τον συλλο-
γισμό παραπέρα συμπεραίνεται ότι 
αν δεν υπήρχε το σημείωμα δεν θα 
γίνονταν η εκτέλεση; Άραγε αυτό εν-
νοούσε; Ή η εκτέλεση ήταν προδια-
γεγραμμένη όπως καταγράφεται πα-
ρακάτω σε αφηγήσεις συγχωριανών;

β) Για το θέμα της εκτέλεσης των 
δεκαεπτά αθώων συγχωριανών μας 
έχουν ειπωθεί πάρα πολλά, έχουν 
γραφτεί σχετικά λίγα και ορισμένα 
περιλαμβάνονται στις αφηγήσεις 
κατοίκων στο βιβλίο «Ελεύθεροι 
στα δεσμά των Αγράφων». Γεγονός 
είναι ότι οι αντάρτες Σλαβομακεδό-
νες εκτέλεσαν δεκαεπτά φιλήσυχους 
ανθρώπους του χωριού, άοπλους και 
χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διέ-
νεξη μεταξύ αυτών και τυχόν άλλων 
(αριστερών ή μη). Ο Κ. Μ. αφήνει 
κενά στα γραφόμενά του όπως π.χ. 
πώς γνώριζαν οι εκτελεστές τα σπί-
τια των θυμάτων αφού βρίσκονταν 

σε άγνωστο γι’ αυτούς τόπο;
γ) Με την ευκαιρία αυτή κατα-

θέτω τι είπαν και τι έγραψαν δύο 
συγχωριανοί μας γνώστες των γεγο-
νότων εκείνης της περιόδου:

Ο Στέφος Θάνος (ηγετικό στέ-
λεχος της Εθνικής Αντίστασης στο 
Νομό Ευρυτανίας) στο βιβλίο του 
Αθαν. Δ. Παπαδόπουλου «Στέφος 
Θάνος», Αθήνα 1986, αποδίδει την 
αιτία εκτέλεσης των δεκαεπτά στους 
Μακεδόνες αντάρτες λέγοντας 
«όταν πέρασαν από την περιοχή μας 
σακάτεψαν τον κόσμο με την κατη-
γορία ότι είχαν ασυρμάτους. Μόνο 
στη Σπινάσα (Νεράϊδα) σκότωσαν 
17 άτομα. Και ποιοί απ’ αυτούς 
μπορούσε να έχουν ασύρματο;» και 
παρακάτω «Ντρέπομαι να ιδώ αυτόν 
τον κόσμο» (εννοεί τους συγχωρια-
νούς - συγγενείς των θυμάτων, η ση-
μείωση δική μου).

Ο Αθαν. Η. Κατσούλης στο βι-
βλίο που προανέφερα γράφει «η 
τραγική εξέλιξη (εννοεί την εκτέ-
λεση των 17, η σημείωση δική μου) 
είχε πολλά αίτια όπως (1) τον εντο-
πισμό ενός τμήματος ανταρτών - 
όπου ήταν ο Μάρκος Βαφειάδης - 
από τον Εθνικό Στρατό στη περιοχή 
Καροπλεσίου, ο οποίος αποδόθηκε 
σε ύπαρξη κατασκοπείας από κα-
τοίκους της περιοχής (2) αναγραφή 
αντικομμουνιστικών συνθημάτων 
στο δρόμο Νεράϊδα - Αηλιάς (τα 
οποία έγραψαν κάποιοι εθνικόφρο-
νες). Στη συνέχεια αναφέρει «Πι-
στεύω αν δεν είχαν αναγραφεί τα 
αντικομμουνιστικά συνθήματα δεν 
θα συνέβαιναν τα τραγικά γεγονό-
τα». Παρακάτω για το ίδιο θέμα της 
ευθύνης για την εκτέλεση των 17 
αναφέρει «Η οργάνωση του χωριού 
ούτε γνώριζε ούτε φαντάστηκε ότι 
οδηγώντας τους αντάρτες στα σπί-
τια, οι συλληφθέντες θα οδηγούνταν 
σε εκτέλεση» και «όλα τα έκαναν οι 
Μακεδόνες που ήταν ανεξέλεγκτοι».

δ) Στο βιβλίο του Η. Προβόπου-
λου μερικοί από τους αφηγητές ρί-
χνουν την ευθύνη για την εκτέλεση 
των δεκαεπτά σε προδοσία (113), σε 
προσωπικούς λόγους (242), σε προ-
μελετημένο σχέδιο κ.λ.π. Ανεξάρτητα 
από τα αίτια και τις ευθύνες για την 
εκτέλεση των δεκαεπτά προκύπτουν 
και πρόσθετοι προβληματισμοί:

(1) Τι έκανε η οργάνωση (των 
αριστερών) όταν αντιλήφθηκε ότι οι 
συλληφθέντες διέτρεχαν τον έσχατο 
κίνδυνο; Ή προβάλλεται η δικαιολο-
γία ότι δεν πρόλαβαν; Όπως γράφει 
και ο Α. Η. Κατσούλης στο πόνημά 
του (σελ. 99) «η οργάνωση έδειξε 
αδιαφορία για την τύχη τους». Έχω 
διαβάσει περιπτώσεις άλλων χωριών 
που η τοπική οργάνωση είχε έντονη 
παρέμβαση σε παρόμοιες περιπτώ-
σεις (για μεμονωμένα άτομα και όχι 
για δεκαεπτά) και αποσόβησε την 
εκτέλεση ή άλλη τραγική πράξη.

(2) Τόσο γρήγορα (από την κα-
τοχή μέχρι το 1947) οι πρωταγωνι-
στές των γεγονότων του 1947 ξέχα-
σαν τη διατριβή του κοντοχωριανού 
μας Γεωργούλα Μπέϊκου για τη Λα-
ϊκή Οργάνωση στην Ευρυτανία, τις 
Επιτροπές Επίλυσης Προβλημάτων, 
τα Λαϊκά Δικαστήρια και γενικά για 
την «καινούρια κατάσταση» που 
αυτός οραματίστηκε; Τόσο εύκολα 
θυσιάζεται η ανθρώπινη ζωή για 
κομματικές σκοπιμότητες; 

Τελειώνοντας, εύχομαι να μη 
ξαναζήσει ο τόπος μας πόλεμο και 
ιδιαίτερα εμφύλιο και να επικρατή-
σει ευημερία και προκοπή στην πα-
τρίδα μας.

Ευχαριστώ, Λουκάς Ντερέκας 
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2015. 

 Δημόσιος διάλογος για το βιβλίο «Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων»

Το εξώφυλλο του βιβλίου «Ελεύθεροι 
στα δεσμά των Αγράφων»
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Εφυγε από κοντά μας 
η Μαρία «Μαριγού-
λα» Ντερέκα, αδελ-
φή της Μάρθας και 

του Λουκά και κόρη των αεί-
μνηστων Αννέτας και Δημητρί-
ου Ντερέκα, σε ηλικία 90 ετών, 
το καλοκαίρι και η κηδεία της 
έγινε την 1 Ιουλίου στο χωριό 
Καταφύγι Καρδίτσας απ’ όπου 
καταγόταν ο σύζυγός της. Το 
40ήμερο μνημόσυνό της έγινε 
την Κυριακή 9 Αυγούστου στη 
Νεράϊδα.

Η Μαρία (ή Μαριγούλα ) 
γεννήθηκε το 1925 στην Έδεσ-
σα, όπου υπηρετούσε ο πατέρας 
της ως υπάλληλος του Δημοσί-
ου Ταμείου. Από την Έδεσσα η 
οικογένειά της μετακινήθηκε 
και έζησε σε διάφορες περιοχές 
της χώρας όπως Αθήνα, Καρδί-
τσα, Ραχούλα Καρδίτσας, Αυ-
λώνα, Νεράϊδα και αλλού. 

Στην κατοχή βρίσκεται 
στην Αθήνα, όπου τελειώνει το 
εξατάξιο Γυμνάσιο και στη συ-
νέχεια την Μαράσλειο Παιδα-
γωγική Ακαδημία (1945). Εκεί-

νη τη χρονιά η οικογένειά της 
μετακινείται και εγκαθίσταται 
στη Καρδίτσα. Διορίζεται δα-
σκάλα προσωρινά στο Δημοτι-
κό Σχολείο Απιδιάς και το 1947 
στο Μακρυχώρι Καρδίτσας (σε 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης 
και επικίνδυνες λόγω και του 
εμφυλίου πολέμου). 

Για δύο χρόνια διδάσκει σε 
Δημοτικό Σχολείο που « στή-
θηκε» στον γυναικωνίτη της 
Ευαγγελίστριας Εκκλησίας 
Καρδίτσας, όπου φοιτούσαν 
παιδιά οικογενειών οι οποίες εί-
χαν μετακινηθεί στη Καρδίτσα 

λόγω του εμφυλίου (μεταξύ 
των οποίων και παιδιά από τη 
Νεράϊδα). Στη συνέχεια υπηρε-
τεί ως δασκάλα στο Κρυονέρι, 
Αμπελικό, Αρτεσιανό, για πολ-
λά χρόνια στην Καρδίτσα και 
τέλος στη Αθήνα από όπου και 
συνταξιοδοτείται. Τα υπόλοιπα 
χρόνια της ζωής της, τα μοιρά-
ζεται ανάμεσα σε Καρδίτσα και 
Θεσσαλονίκη.

Η Μαρία παντρεύτηκε το 
1950 το δάσκαλο Σπύρο Γ. 
Παππά καταγόμενο από το Κα-
ταφύγι Καρδίτσας, ο οποίος και 
απεβίωσε το 1984. Έχει δύο 
αγόρια, που σπούδασαν μηχα-
νικοί, τον Γιώργο (ζει και εργά-
ζεται στο Πήλιο ), τον Δημήτρη 
(ζει και απασχολείται στη Θεσ-
σαλονίκη) και έναν εγγονό το 
Σπύρο. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της Μαρίας, τα 
οποία θυμούνται όσοι βρέθη-
καν δίπλα της, ήταν η αξιοπρέ-
πεια, η ευγένεια, η καλοσύνη, 
το χαμόγελό της, η συγκατα-
βατικότητα και η έλλειψη προ-
στριβών με τους γύρω της. 

Είθε να είναι ελαφρύ το 
χώμα που τη σκεπάζει.

Οι χωριανοί της

Έφυγαν από κοντά μας
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΕΡΕΚΑ – ΠΑΠΠΑ
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Πανηγυρίζει την Τρίτη 8 Σεπτέμβρη 2015, η 
Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας 
(Νεράϊδας), στην ομώνυμη ωραιότατη τοπο-

θεσία του χωριού της Νεράϊδας Δολόπων, του Δήμου 
Καρδίτσας.

Το πρωί της Τρίτης, θα τελεστεί Όρθρος και πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, ενώ 
στη συνέχεια θα γίνει το πατροπαράδοτο Ύψωμα 
της Εικόνας της Παναγίας, στον προαύλιο χώρο 
του ναού. Πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί την 
Δευτέρα το απόγευμα στις 6 μ. μ. μετ’ αρτοκλασί-
ας. 

Στους τοίχους του πολύ παλιού (χτισμένου πρίν 
το 1600 μ. Χ.) Ι. Ναού, ο επισκέπτης θα θαυμάσει 
τις (άριστης τέχνης) αγιογραφίες από το 1651 μ. 
Χ., που σώζονται ακόμα σήμερα. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα ακολουθή-
σει γλέντι, υπό τους ήχους ζωντανής παραδοσιακής 
ορχήστρας, ενώ οι προσκυνητές θα έχουν την ευ-
καιρία να γευθούν νοστιμότατα ψητά κατσίκια & 
αρνιά που πολλοί χωριανοί μας θα ψήνουν κάτω 
απ’ τα σκιερά πλατάνια.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας 

Εφημερίδες της Καρδίτσας: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015 

Θρησκευτική πανήγυρη Μοναστηριού Νεράιδας Δολόπων Καρδίτσας

Φεστιβάλ Λιμνών: Θεατρικές παραστάσεις  
σε πολλά χωριά της Καρδίτσας

Ο Θ α ν ά σ η ς 
Γιαννέλος, 
γιός του 

παπα-Ηλία από το 
Καροπλέσι, που 
έφυγε πρόσφατα 
από κοντά μας 
(περισσότερα στα 
κοινωνικά της σελ. 
3). Εδώ όπως ήταν 
το έτος 1961 που 
έβγαλε τη φωτό 
αυτή μαζί με τον 
τότε νεαρό Κώστα 
Δ. Καραβάνα στο 
παλιό καμπαναριό 
του χωριού μας, της 
Σπινάσας, όπως 
πάντα το έλεγε. 
Αιωνία του η μνήμη.

Ο παπα-Κώστας Τσιαμασιώτης, συγγενής και φίλος 
του χωριού μας, από την Κορίτσα Κλειτσού που 
έφυγε πρόσφατα από κοντά μας (περισσότερα στα 

κοινωνικά της σελ. 3). Εδώ όπως ήταν στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 που έβγαλε τη φωτό αυτή μαζί με τους άλλους 
ιερείς των χωριών μας την ημέρα (8.9.197...) του πανηγυριού 
του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως της 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). Στη φωτό είναι πρώτος από 
δεξιά μας, δίπλα του ο παπα-Βάϊος Μπαλτής, μετά ο παπα-
Γιώργης Δήμος, ο παπα-Βαγγέλης Γεροκώστας, ο παπα-Ηλίας 
Βούλγαρης και πρώτος από αριστερά μας ο άριστος ψάλτης 
μας Κώστας Γάκης. Αιωνία του η μνήμη.

Κυκλοφόρησαν “Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας - Δολόπων ”

Το τριμηνιαίο φύλλο 
Απριλίου – Μαϊου – Ιου-
νίου της εφημερίδας με 

τίτλο «Τα Χρονικά της Νερά-
ϊδας - Δολόπων» εκδόθηκε και 
δόθηκε στην κυκλοφορία. Στην 
εφημερίδα γίνεται αναφορά σε 
έργα που θα πραγματοποιηθούν 
ή για άλλα στα οποία υπάρχουν 
προβλήματα. Λόγου χάρη, τονί-
ζεται η επίσκεψη από κλιμάκιο 
μηχανικών που διεξήχθη, με 
σκοπό να γίνει η Γέφυρα του 
Μέγδοβα, όπως επίσης και για 
να τελειώσουν και οι υπόλοιπες 
μελέτες αναφορικά με τον Ε. Ο. 
Καρδίτσας – Αγρινίου. Επίσης, 
τονίζεται το γεγονός πως υπο-
γράφηκε η Σύμβαση εκτέλεσης 
του έργου Νεράϊδας – Τριφύλ-
λας. Επιπρόσθετα, υπογραμμί-
ζεται η δημοπρασία που έγινε 
για το έργο Τριφύλλα – Πλατα-
νόρεμα και τέλος αναφορά γίνε-
ται στην ασφαλτόστρωση του 
τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα. Αναφορά γίνεται επιπλέον 
στους ετήσιους χορούς και το 
αντάμωμα στις περιοχές αυτές, 
όπως αυτός της Νεράϊδας που 
θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 14 Αυγούστου 2015 το 
βράδυ στην Κεντρική Πλατεία 
της Νεράϊδας με τους οργανο-

παίχτες του χωριού Φραγκίσκο 
και Ηλία. Επίσης, γνωστοποιεί-
ται ότι την Κυριακή 16 Ιουλίου 
2015 το απόγευμα θα γίνει Γ. 
Σ. του Συλλόγου στην πλατεία. 
Επιπλέον, γίνεται γνωστός ο 
ετήσιος χορός του Σαραντάπο-
ρου και Μεγαλάκκου που θα γί-
νει την Κυριακή 16 Αυγούστου 
2015 το βράδυ στην πλατεία του 
χωριού με το συγκρότημα του 
Γιάννη Γκόβαρη. Επιπρόσθετα, 
γίνεται λόγος για το Αντάμωμα 
του Συλλόγου Μεγαλάκκου, 
όπως ανακοινώθηκε από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Μεγαλάκκου την Κυριακή 
16 Αυγούστου 2015, την πρώτη 
Κυριακή μετά το Δεκαπενταύ-
γουστο στους Αγίους Αποστό-
λους. Κατόπιν, εκπέμπεται SOS 
για την Ύδρευση της Νεράϊδας. 
Οι κάτοικοι ζητούν τη μετατό-
πιση του παντού σπασμένου 
αγωγού από το Πλατανόρεμα. 
Μετέπειτα, σε άλλη σελίδα της 
υπάρχει αφιέρωμα στους μετα-
νάστες από τη Σπινάσα Ευρυ-
τανίας προς την Αμερική από 
το 1909 έως το 1921. Τέλος 
στην εφημερίδα, γίνεται λόγος 
στην άρνηση των κατοίκων των 
Αγράφων στα Υδροηλεκτρικά 
και τις Ανεμογεννήτριες.

Το πρόγραμμα των θεατρι-
κών παραστάσεων που 
θα πραγματοποιηθούν 

στα πλαίσια του φετινού φε-
στιβάλ Λιμνών, παρουσίασε σε 
συνέντευξη τύπου ο αντιπερι-
φερειάρχης Καρδίτσας κ. Τσι-
άκος.

Το φεστιβάλ διοργανώνει η πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας - περιφερεια-
κή ενότητα Καρδίτσας σε συνερ-
γασία με τους Δήμους Καρδίτσας, 
Λίμνης Πλαστήρα, Σοφάδων και 
Αργιθέας.

Μιλώντας στους εκπροσώπους 
των τοπικών Μ.Μ.Ε., ο αντιπερι-
φερειάρχης αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια της περιφέρειας να 
δώσει χαρά και αισιοδοξία, μέσω 
του πολιτισμού, σε μια δύσκολη 
εποχή.

Χαρακτήρισε το φεστιβάλ θε-
σμό που κινεί το πανελλαδικό εν-
διαφέρον και αναφερόμενος στις 
εκδηλώσεις είπε ότι θα γίνουν 31 
περίπου θεατρικές παραστάσεις 

και παραστάσεις θεάτρου σκιών 
σε διάφορα χωριά.

Στο δήμο Καρδίτσας προ-
γραμματίστηκαν εκδηλώσεις σε 
6 χωριά του στα εξής:

1) Αρτεσιανό: 30 Ιουλίου 
2015, «Δυο γάμοι και μια …
αρκούδα», κωμωδία, Θεατρική 
Σκηνή Καρδίτσας – Νικολάου. 
 2) Καστανιά: 1 Αυγούστου 
2015, «Του χωριού το Κοινο-
βούλιο», κωμωδία, Περιφερεια-
κό Θέατρο Καρδίτσας - Ρήτας. 
 3) Καταφύγι: 9 Αυγούστου 
2015, «Το Μελτεμάκι», κωμω-
δία, Θέατρο Όψεις – Βησσαρίου. 
 4) Αμάραντος: 12 Αυγούστου 
2015, «Δυο γάμοι και μια …

αρκούδα», κωμωδία, Θεατρική 
Σκηνή Καρδίτσας – Νικολάου 
 5) Άγιος Γεώργιος: 15 Αυ-
γούστου 2015, «Ο Ευρωπρόε-
δρος », κωμωδία, Περιφερεια-
κό Θέατρο Καρδίτσας - Ρήτας. 
 6) Αμπελικό: 22 Αυγούστου 2015, 
παράσταση Καραγκιόζη, Θέατρο 
Σκιών – Καραμαγκιόλας.

Σημείωση Συντακτικής Επι-
τροπής: Τελικά το «Μελτεμάκι» 
παίχτηκε το καλοκαίρι και στην 
πλατεία του ενός οικισμού της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας, ελπί-
ζουμε του χρόνου οι ίδιοι να ενερ-
γήσουν να παιχτεί και στην πλα-
τεία και του άλλου οικισμού της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας.

Κτηνοτροφικά & Τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ 

Τηλ. 697 3501191 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

Καλόν είναι να 
προσέχουμε… 

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

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 (Βύ-

ρωνα, Παγκράτι, Κηφισιά, Κορωπί κ.λ.π.) αλλά και σε άλλες πό-
λεις (Θεσ/νίκη, Λάρισα, Σέρρες κ.λ.π.). Προφανώς αυτό οφείλε-
ται στη διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επί 
μνημονίων. Ενημερώνουμε πως εμείς στέλνουμε κανονικά εφη-
μερίδα 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. 
Χρυσοπληρώνουμε την κάθε εφημερίδα και απαιτούμε αυτή να 
πηγαίνει στον παραλήπτη της. Όταν δεν λαβαίνετε την εφημερί-
δα να κάνετε παράπονα στο ταχυδρομείο της περιοχής σας

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας 
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα άλλαξαν λόγω της 
συγχώνευσής της και είναι τα εξής:

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

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

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

Ανακοίνωση 
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.

Υπεύθυνος αιμοδοσίας: 
Γιαννουσάς Δημήτριος

Η Ιστοσελίδα μας  
www.neraida-dolopwn.com

Ενημερώνουμε 
τους απανταχού χω-
ριανούς μας ότι στην 
εμπλουτισμένη ιστο-
σελίδα του χωριού 
μας “www. neraida-
dolopwn.com” θα 
βρούν τα εξής: 

● Στη σελίδα 
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ» , 
αναρτήθηκαν πάνω 
από 2.000 φωτογρα-
φίες, κατά ενότητα, 
σε φακέλους, που θα βρείτε σε πίνακα. Κάτω από τον πίνα-
κα θα βρείτε ωραιότατη Ψηφιακή Περιήγηση στο χωριό μας 
που κατασκεύασε (ο εγγονός του μακαρίτη Χριστόδουλου Δή-
μου), ο Δημήτρης Βρέκος. Στον πίνακα αυτό θα βρείτε και τα 
«Ηχητικά Ντοκουμέντα» καθώς και τα τέσσερα (4) βιντεάκια 
(slideshow).

● Στη σελίδα «ΝΕΑ-ΑΡΧΕΙΟ» θα βρείτε κάτω αριστερά 
τον χάρτη της περιοχής του χωριού μας, από το Γρεβενοδιάσε-
λο μέχρι Κύφου – Μπέσια, με σημειωμένα πάνω όλα τα ονό-
ματα των τοποθεσιών, όπως και το τοπογραφικό σχέδιο με τα 
σπίτια του χωριού μας. Εκεί επίσης αν κάνετε διπλό κλίκ πάνω 
στην αεροφωτογραφία θα δείτε τα σπίτια του χωριού μας σε 
τεράστια εικόνα υψηλής ανάλυσης.

● Στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ» θα βρείτε όλα τα γνωστά ως σή-
μερα ιστορικά στοιχεία του χωριού μας.

● Στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ» θα βρείτε τον καιρό στο χωριό 
τώρα, με 7ήμερη πρόγνωση από το «Freemeteo», χάρτες του 
χωριού – περιοχής μας καθώς και δορυφορικό χάρτη πολύ κα-
θαρής εικόνας που μπορείτε να τον αυξομειώσετε όσο θέλετε. 
Στον καιρό και στο Facebook μπορείτε να μπαίνετε από κάθε 
σελίδα από τα σχετικά εικονίδια κάτω δεξιά. 

● Στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» αναρτήθηκε όπως κάθε τρί-
μηνο, το νέο 132 τεύχος της εφημερίδας μας. Με το τεύχος αυτό 
συμπληρώθηκαν ήδη 30 τεύχη (480 σελίδες ύλη!) που είναι 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. 

● Όλα τα προαναφερόμενα τα δίνουμε και τα ανεβάζει ο 
αγαπητός μας Νίκος Κοσμόπουλος (γιός της Μαρίας και εγγο-
νός του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα) και τον ευχαριστού-
με θερμά που κατασκεύασε και συντηρεί την ωραιότατη αυτή 
ιστοσελίδα αφιλοκερδώς. 

● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας μέχρι και τον Σε-
πτέμβριο ξεπέρασαν τους 45.000. Στις 27.9.15 ήταν ακριβώς 
45.839…! 

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού  
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Τέλη Σεπτεμβρίου 
άρχισαν τα έργα 
ανακαίνισης του 

Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών του χωριού 
μας, της Νεράϊδας. Ευ-
χαριστούμε θερμά όλους 
όσους βοηθήσατε ήδη 
οικονομικά, καλώντας 
και όσους ακόμα έχουν 
την δυνατότητα να το 
κάνουν. Βοηθήστε για να γίνει κι αυτή η εκκλησία μας ένα κό-
σμημα όπως όλες οι άλλες. Στην επιτροπή είναι οι δύο πρόεδροι 
των Συλλόγων μας και ο Τρύφωνας Καστρίτσης. Χρήματα δίνουμε 
στον αγαπητό μας Τρύφωνα που έχει μπλόκ. Στο τηλ. 697 7250896 
ο Τρύφωνας θα σας δώσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θέλε-
τε. 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 με-
γέθους) και όποιος χωριανός μας θέλει να κάνει χρήση αυτών να 
επικοινωνήσει μαζί μας στο προαναφερόμενο τηλέφωνο.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσί-

ευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 5 
Νοεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας 
μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο 
λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τε-
λευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο 
φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει πρίν τα Χριστού-
γεννα. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ φρόντισαν από τώρα να μην 

κόβεται το ρεύμα & το τηλέφωνο με «ψύλλου πή-
δημα» το χειμώνα; 

Η ΔΕΗ φρόντισε για την επισκευή, ενίσχυση ή αντικατάστα-
ση των προβληματικών μηχανημάτων της (μετασχηματιστών, πυ-
κνωτών, ασφαλειών κ.λ.π.) που σηκώνουν το βάρος της γραμμής 
από Καρδίτσα, Ραχούλα, Αμάραντο, Σαραντάπορα, Μολόχα, Με-
γαλάκκο, Νεράϊδα, Κουκέϊκα και τώρα πλέον Κλειτσό, Φουρνά, 
Βράχα; Ο ΟΤΕ φρόντισε για την αντικατάσταση, τοποθέτηση 
νέων μεγαλύτερων μπαταριών στα μηχανήματά του στη Νεράϊδα, 
ώστε το ασύρματο δίκτυό του να αντέχει χωρίς ρεύμα της ΔΕΗ 
τουλάχιστον για 4 μέρες; Για να έχουμε τηλέφωνο σε μια ενδεχό-
μενη λόγω χιονιού 4ήμερη διακοπή ρεύματος; Όλοι οι κάτοικοι 
των χωριών μας απαιτούν αυτά να γίνουν τάχιστα.

Όχι Ανεμογεννήτριες  
& Υδροηλεκτρικά στ’ Άγραφα!

Το Δίκτυο φορέων & πολιτών για την προστασία των 
Αγράφων (όλοι οι Σύλλογοι των χωριών μας, ο ΕΟΣΚ 
κ. ά. της Καρδίτσας) αγωνίζεται κατά των Ανεμογεννη-

τριών και Υδροηλεκτρικών που διάφορες ιδιωτικές εταιρείες 
θέλουν να κατακλύσουν τον τόπο μας. Ευχαριστούμε θερμά 
το Δ. Σ. Καρδίτσας που γνωμοδότησε αρνητικά την Πέμπτη 
11.6.15, όπως και το Τ. Σ. Νεράϊδας που πήρε την Τρίτη 
19.5.15 νέα απόφαση κατά αυτών των έργων. Το δικαστήριο 
στο ΣτΕ για το Υ/Η στο Σαρανταπορίσιο παραπόταμο που είχε 
οριστεί για τις 16.9.15 αναβλήθηκε λόγω των εκλογών και μέ-
χρι στιγμής δεν έχει οριστεί από το ΣτΕ νέα δικάσιμος.

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην 

κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε, ότι 115 χρόνια μετά, το όραμα 
του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος 
αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτικός είχε κι ένα άλλο όραμα πιο 
«προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το 
ΑΓΡΙΝΙΟ με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους κάμπους 
της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του 
Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί; 

Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής Οδού σε πρώτη 
φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευταίου εναπομείναντος 
τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Όλοι ζητάμε να 
ολοκληρωθούν επιτέλους οι μελέτες και να ενταχθεί το έργο στο Σ.Ε.Σ. 
2014 - 2020 (Τομεακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου 
Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.


