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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και
Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού
άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα

Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου

● Σταμάτησαν τα έργα στο Νεράϊδα - Τριφύλλα
● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Σε αθλία κατάσταση ο δρόμος για Μοναστήρι

●
●
●

Π

εριφερειάρχης, Νομάρχης, Βουλευτές, Δήμαρχοι, φορείς όλων των χωριών θεωρούν
πρώτο σε προτεραιότητα έργο, της ευρύτερης περιοχής μας, τη σύνδεση Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα, η ολοκλήρωση της οποίας
απαιτεί λιγότερα του 1 εκατ. €, για την ασφαλτόστρωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος
(περίπου 5 χλμ. απόσταση) από τη διασταύρωση
Νεράϊδας μέχρι 1 χλμ. πρίν τα Γιαννουσέϊκα. Όλοι
δηλώνουν ότι πρέπει να γίνει, όμως αντί να δοθούν
εδώ τα χρήματα δίνονται αλλού. Γιατί;
Στο μέσο της διαδρομής αυτής βρίσκεται το παλαιότερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής, το Μοναστήρι της Σπινάσας, το οποίο πολλοί θέλουν να
επισκέπτονται αλλά δεν μπορούν να πάνε με το Ι. Χ.
τους. Ως πότε;
Αίτημα όλων μας είναι η επείγουσα χρηματοδότηση του τμήματος.
● Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα οι εργασίες
που πήγαιναν με ρυθμό χελώνας για περίπου 2 μήνες τελικά την Πέμπτη 14.10.10 σταμάτησαν εντελώς αφού η εταιρεία πήρε τα μηχανήματα κι έφυγε.
Γιατί;
Από τις 18.8.10 που η εταιρεία έφερε μηχανήματα κι άρχισε εργασίες διαπλάτυνσης μέχρι 14.10.10
που τα πήρε κι έφυγε ενώ όλοι περιμέναμε (και ήταν
ρεαλιστικό) να ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση από την
έξοδο του χωριού μέχρι ράχη «Φτερόλακκα» δυστυχώς έγιναν ελάχιστα πράγματα. Ολοκληρώθηκε
συνεχόμενα η διαπλάτυνση από τη ράχη «Ντερέ-

●

Δηλώσεις Μαγκριώτη για Παραμεγδόβιο
Μετρήσεις μηχανικών για τις μελέτες
Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα
Απαιτούμε πρόσβαση

Ε
Όποιος θέλει να περάσει Χριστούγεννα με τέτοιες εικόνες
ας ανέβει αυτές τις μέρες στο γενέθλιο τόπο μας, απάνω στ’ Άγραφα.

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010
Πρόεδρος του χωριού μας εξελέγη ο Δημήτρης Κ. Λιάπης και το 3μελές
πλέον Κοινοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Λάμπρο Θ. Γάκη και τον
Λεωνίδα Γ. Κοντογιάννη. Δήμαρχος Καρδίτσας εξελέγη ο Κώστας Παπαλός,
Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Καρδίτσας ο Βασίλης Τσιάκος και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός.
➜ Όλα τα αποτελέσματα της περιοχής μας στις σελίδες: 6, 7 και 8.

κτεταμένη αναφορά (έστω και προεκλογική) είχαμε πρόσφατα για το τελευταίο εναπομείναν τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλαδή του Παραμεγδόβιου. Είναι η πρώτη φορά
που μέλος της Κυβέρνησης, αρμόδιο για τα δημόσια
έργα, κάνει τόσες δηλώσεις για τον Παραμεγδόβιο,
γεγονός που από μόνο του είναι αισιόδοξο. Πρίν
αναφέρουμε αναλυτικά όλες τις σχετικές εξελίξεις να
τονίσουμε για ακόμα μια φορά ένα πράγμα: Επιτακτικό και καθολικό αίτημα όλων των χωριών της βόρειας Ευρυτανίας και της νότιας Καρδίτσας είναι να
υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να μπορεί
να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο, στο τμήμα αυτό όλες τις
μέρες του χρόνου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ και
τώρα κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε
πρόσβαση! Να αρθεί ο αποκλεισμός!
● Σε συνάντηση που είχε ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Η. Καρανίκας με την Περιφερειάρχη Στερεάς,
όπως έγραψαν οι Καρπενησιώτικες εφημερίδες στις
14.9.10, η κ. Διαμαντοπούλου σχετικά με τον Παραμεγδόβιο ανέφερε το εξής: «…υπάρχει χρηματοδότηση μιας νέας σωστής και ακριβούς μελέτης του
Παραμεγδόβιου δρόμου από Μαυρομμάτα προς
Νεράϊδα Καρδίτσας…».
● Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
ανέβηκαν επάνω 2 μηχανικοί των Μελετητικών Γραφείων και πηγαίνοντας από Νεράϊδα μέχρι «Ζάχε-

Συνέχεια στη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 4

Χειροτονήθηκε Ιερέας
από Διάκονος ο χωριανός μας

Ι

ερέας (Πρεσβύτερος) από Διάκονος που ήταν χειροτονήθηκε στις 30.10.2010 ο αγαπητός χωριανός μας
πατήρ-Σωτήρης Μπαλτής. Ήδη ανέλαβε την Ενορία
μας και λειτουργεί στο χωριό μας, την Νεράϊδα.
➜ Περισσότερα στη σελ. 9

Νεραϊδιώτης Δημοτικός
Σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας

Ο

χωριανός μας Νίκος Δ. Κόκκινος εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων με το ψηφοδέλτιο του Γ. Καμίνη. Θερμά συγχαρητήρια για
την μεγάλη επιτυχία του.
➜ Περισσότερα στη σελ. 9

Ε

Υ/Η Νεράϊδας

πιμένει ακόμα ο επιχειρηματίας; Κάνει μελέτη για την απέναντι όχθη; Η απόφαση του Τ.
Σ. γιατί δεν συζητήθηκε ακόμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο;

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

Α

ν και τα δυο βάθρα κατασκευάστηκαν από πέρυσι,
φέτος δεν είδαμε καμιά ενέργεια για να στηθεί πάνω
τους η μεταλλική γέφυρα Μπέλεϋ στη θέση «Φιλίππου».
Πότε επιτέλους θα στηθεί η γέφυρα; Ούτε αυτό το χειμώνα θα μπορούμε να περνάμε εκεί;

Νέο Οστεοφυλάκιο
Νεράϊδας

Ο

ι εργασίες αποπεράτωσης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στο νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
και έγινε ένα κτήριο κόσμημα. Έγινε το ταβάνι, τα σοβατίσματα στους τοίχους, μπήκαν πόρτες
– παράθυρα, ράφια κ.λ.π. Η οικονομική βοήθειά μας
πρέπει όμως να συνεχιστεί γιατί αν και έγιναν όλα
αυτά δυστυχώς χρωστάμε ακόμα χρήματα στους κατασκευαστές τους. Όποιος θέλει να μάθει οτιδήποτε
γι αυτό ας μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο
τηλ. 697 7250896.
Προσφορές στη σελίδα 3.

Η Εισήγηση για να αναστηλωθεί
το Μέγα Γεφύρι

Ο

λόκληρη την εισήγηση της αρχιτέκτονος - μηχανικού κας Κων/νας Φιρφιρή όπως την παρουσίασε στην Ημερίδα Νεράϊδας στις 20.6.2010, μαζί
με σχετικές φωτογραφίες δημοσιεύουμε στη σελίδα 11.

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

Όλοι στο χωριό τον Μάρτη
για την Απογραφή!

Κ

άποια Κυριακή του Μάρτη θα έχουμε την
Απογραφή που γίνεται κάθε 10 χρόνια.
Επειδή το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα βγεί μετά απ’ αυτή, κάνουμε από
τώρα έκκληση στους χωριανούς μας να ανεβούν εκείνη τη μέρα στο χωριό και να απογραφούν εκεί. Θα κάνουν μέγιστο καλό στο γενέθλιο τόπο μας. Οι Σύλλογοι θα βοηθήσουν στη
μετακίνηση βάζοντας πούλμαν. Το Μάρτη 2011
απογραφόμαστε όλοι στο χωριό μας!

Π

Να αναστηλωθεί
το Μέγα Γεφύρι!

αρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να ενταχθούν έργα αναστήλωσης
μνημείων στο ΕΣΠΑ. Επιτακτικό αίτημα όλων των
κατοίκων της περιοχής μας είναι να ενταχθεί για αναστήλωση και το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Μελέτη ήδη υπάρχει.
Ζητάμε οι αρμόδιοι να το προχωρήσουν.

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

Καλά
Χριστούγεννα

2

Ο κόσμος της τέχνης
Χριστούγεννα άλλων εποχών…

Φ

έτος για να νοιώσουμε το
πνεύμα των Χριστουγέννων είπαμε να αναφέρουμε μερικά αποσπάσματα από το
ωραίο διήγημα «Στο Χριστό στο
Κάστρο» του κορυφαίου πεζογράφου μας Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Διαβάστε με προσοχή τα αποσπάσματα... αλλάξτε στο νού σας τα
ονόματα αυτά με κάποια άλλα
παλαιών χωριανών μας… και τις
τοποθεσίες με κάποιες του χωριού μας… και η εικόνα θα είναι
«άφατος»…
Είμαστε πρίν το 1900, στα
μέσα του 1800, το έτος (όπως ο
ίδιος γράφει) 186… (το έτος του
παλαιότερου εκλογικού καταλόγου του χωριού μας). Τα
γεγονότα του διηγήματος
διαδραματίζονται
μια παραμονή Χριστουγέννων σε κάποιο χωριό.
Αυτή τη μέρα κυκλοφορεί η είδηση στο χωριό
πως κάποιοι συγχωριανοί τους (βοσκοί & υλοτόμοι) έχουν αποκλειστεί απ’ το πολύ χιόνι
σ’ ένα δύσβατο βουνό.
Όπως λέει «απάν’ στο
Κάστρο, στ’ν πέρα πάντα, στο
Στοιβωτό τουν ανήφορο». Όπου
εκεί υπάρχει και μια παλιά εκκλησία, της Γεννήσεως του Χριστού.
Στο σπίτι του παπά, λοιπόν μετά
από συζήτηση, αποφασίζουν να
πάνε να τους βρούν. Έτσι το απόγευμα μερικοί άντρες και γυναίκες
κι ο παπάς μαζί ξεκινούν. Όταν
έφτασαν όμως στο σημείο να αρχίσουν την ανάβαση του δύσκολου
και χιονισμένου μονοπατιού, έχει
ήδη σουρουπώσει…
Ο συγγραφέας τα περιγράφει
με τόσο ωραίο τρόπο που συναρπάζουν… απολαύστε τα… εκ του
πρωτοτύπου…
Ἤναψαν τά δύο φανάρια πού
εἶχαν. Ὁ Βασίλης ἔλαβε τά πτυάρια καί τάς ἀξίνας του, καί ἀπομακρυνθείς προσωρινῶς ἤρχισε νά
κατοπτεύῃ ποῦ θά εὕρισκε μονοπάτι ὄχι πολύ πατημένον ἀπό τήν
χιόνα, ὥστε νά δύνανται ἄνθρωποι νά βαδίσωσιν. Ἀπό τό μέρος
ἐκεῖνο ὥς τό Κάστρον, τό ὁποῖον
διεκρίνετο ὡς πελώριος ἀμαυρός
ὄγκος ὑψηλά πρός βορρᾶν, ἡ ὁδός
δέν θά ἦτο πλέον τῆς ὥρας, ἀλλ’
εἰς ἥν κατάστασιν ἦτο τώρα ὁ
δρόμος ἀπό τάς χιόνας, τίς οἶδεν
ἄν θά ἤρκει καί τό τριπλάσιον τοῦ
χρόνου ὅπως φθάσωσιν. Ἐδείπνησαν ὅλοι ἐπί ποδός μέ δίπυρα καί
μέ ἐλαίας καί ἔπιον ὀλίγον οἶνον
ἤ ρακήν.
Βασίλης ἐπανελθών ἀνήγγειλεν ὅτι ἀνεῦρε τό μονοπάτι, πλακωμένον πολύ
ἀπό τήν χιόνα, ἀλλ’ ὅτι μέ πολύν
κόπον, ἄν προπορεύωνται δύο
ἄνθρωποι καί ξεχιονίζουν, ἐλπίζει
νά φθάσουν εἰς τό Κάστρον τό
γρηγορώτερον… ἕως τα μεσάνυχτα.
Ἐφορτώθησαν τάς ἀποσκευάς. Ὁ
κυρ - Ἀλεξανδρής ἔλαβε τό ἕνα
φανάρι καί μία τῶν γυναικῶν τό
ἄλλο. Ὁ Βασίλης τῆς Μυλωνοῦς,
ὁ μπαρμπα - Στεφανής καί ὁ υἱός
του, ἔλαβον τά πτυάρια καί τάς
ἀξίνας καί προπορευόμενοι ἤρχισαν νά ξεχιονίζωσιν.
Ὁ δρομίσκος ἀνήρχετο ἕρπων
εἰς τόν κρημνόν κατ’ ἀρχάς, εἶτα
κατήρχετο εἰς ἕν παραλαγγάδιον κοίλωμα καί πάλιν ἀνήρχετο.
Ἐπάτουν προσεκτικῶς, ὡς νά ἐμε-

Ὁ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

τροῦσαν τά βήματά των. Ἡ σελήνη εἶχεν ἀπαλλαγῆ τῶν νεφῶν καί
προσεπάθει νά φέξῃ τόν δρόμον μέ
τό κρυερόν φῶς της. Ἐνίοτε ἔχαναν τό χάραγμα τοῦ δρόμου, ἀπεπλανῶντο κ’ εὑρίσκοντο αἴφνης
ἐπί τῆς κορυφῆς πελωρίων βράχων, κάτω τῶν ὁποίων ἄβυσσος
ἤνοιγε τό στόμα της, καί πάλιν
κατέβαινον μέ τρεμουλιαστά γόνατα, κρατούμενοι ἐκ τῶν πετρῶν
καί τῶν θάμνων. Ἀνεῖρπον εἰς
τόν κρημνόν ὡς μικρόν κοπάδιον
αἰγῶν ἀποπλανηθέν καί ἀπαγόμενον ὀπίσω εἰς τήν μάνδραν
ἀπό τούς βοσκούς του, οἵτινες
τό ἀνεζήτησαν κρατοῦντες φανάρια, καί μακρόθεν ἄν τούς ἔβλεπέ
τις, ἠδύνατο νά τούς ἐκλάβῃ ὡς
συστρεφόμενον κρικωτόν τέρας,

φωσφορίζον τήν κεφαλήν καί τήν
οὐράν, μέ τούς δύο φανούς.
Μέ ὅλον τό ξεχιόνισμα, τό
ὁποῖον ἐννοεῖ τίς πόσον ἀτελῶς
ἐνηργεῖτο, ἐπάτουν ἐνίοτε σφαλερῶς κ’ εχώνοντο ὥς τό γόνυ καί
ὥς τόν μηρόν εἰς τήν χιόνα.
Ἐπλησίαζε μεσάνυκτα, ὅταν
ἔφθασαν εἰς τό Κάστρον… μισοπαγωμένοι, λευκοί ἀπό χιόνα, μελανιασμένοι τά χείλη, ἀλλά θερμοί
τήν καρδίαν.
Σ.Σ. όταν έφθασαν επάνω
οι εντός του Κάστρου μέσα στη
νύχτα δεν κατάλαβαν ποιοί είναι
και άρχισαν να φωνάζουν «ποιοί
είστε;» ταυτοχρόνως δε λέει και
το εξής ωραίο: «…ἠκούσθη δέ καί
μικρός κρότος, ὡς ὁ τῆς ὑψώσεως
σκανδάλης τουφεκίου…»
Ο πεζογράφος λέει για την
άφιξή τους στο Κάστρο:
ἰς τό Κάστρον συνήντησαν
τόν Ἀργύρην τῆς Μυλωνοῦς
καί τόν σύντροφόν του, τόν
Γιάννην τόν Νυφιώτην. Οὗτοι ἐν
ὀλίγοις διηγήθησαν πῶς τούς εἶχε
κλείσει τό χιόνι ἐπάνω στό Στοιβωτό, ὅπου ἐτρύπωσαν δύο νύκτας εἰς μίαν σπηλιάν, καί πῶς
τήν προχθές, ἤτοι εἰς τάς 22 τοῦ
μηνός (Δεκεμβρίου), ἐλθόντες τούς
ἀπηλευθέρωσαν ἐκεῖθεν, ἐκτοπίσαντες μεγάλους ὄγκους χιόνος,
δύο αἰγοβοσκοί, ὁ Γιαλής ὁ Κό-

Ε

νιζας καί ὁ Γιώργης ὁ Μπάντας,
οἵτινες καί εὑρίσκοντο τήν στιγμήν
ταύτην μέ ὅλον τό αἰπόλιόν των
(=κοπάδι τους) εἰς τό κάστρον.
έχρι πρό ὀλίγων ἐτών
ἐσώζοντο ἀκόμη οἰκίαι
τινές μέ τάς στέγας καί
τά πατώματά των ἐντός τοῦ κάστρου, ἀλλά τελευταῖον, ἡ ὀλιγωρία τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν, ὁ ὄκνος
τῶν ἀνθρώπων (…) καί ἡ ἀσυνειδησία ὀλίγων τινῶν συλαγωγῶν,
πλεονεκτῶν ἤ οἰκοδόμων, εἶχε
καταστήσει ἐρειπίων σωρόν αυτές
(…) Ἐντεῦθεν ἀμελήσαντες καί οἱ
ἐφημέριοι τῆς σημερινῆς πολίχνης,
ἄφηναν ἀπό ἐτών ἤδη ἀλειτούργητον τόν ναόν τῆς Χριστού Γεννήσεως, κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν τῆς
ἑορτῆς.
Σ. Σ. Μέσα στο κάστρο
ήταν μια εκκλησία, θαυμάστε πως περιγράφει ο μεγάλος πεζογράφος μας, την
είσοδό τους σε αυτή:
Ὁ ναός τῆς Χριστοῦ
Γεννήσεως (…) Ὁ ναΐσκος,
πρό ἑκατονταετηρίδων κτισθείς, ἵστατο ἀκόμη εὐπρεπής καί ὅχι πολύ ἑφθαρμένος. Ὁ παπα-Φραγκούλης
καί ἡ συνοδία του φθάσαντες εἰσῆλθον τέλος εἰς τόν
ναόν τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ καρδία
των ᾐσθάνθη θάλπος καί γλυκύτηταν ἄφατον. Ὁ ἱερεύς ἐψιθύρισε μετ’ ἐνδομύχου συγκινήσεως
το, «εἰσελεύσομαι εἰς τόν οἶκον
σου», κ’ ἡ θειά τό Μαλαμώ, (…)
ἔδεσε μέγα σάρωθρον ἐκ στοιβῶν
καί χαμοκλάδων καί ἤρχισε νά σαρώνῃ τό ἔδαφος τοῦ ναοῦ, ἐνῷ αἱ
γυναῖκες αἱ ἄλλαι ἤναπταν ἐπιμελῶς τά κανδήλια, καί ἤναψαν
μέγα πλῆθος κηρίων εἰς δύο μανουάλια, καί παρεσκεύασαν μεγάλην πυράν μέ ξηρά ξύλα καί κλάδους εἰς τό προαύλιον τοῦ ναοῦ,
(…) κ’ ἐγέμισαν ἄνθρακας τό μέγα
πύραυνον, τό σωζόμενον ἐντός
τοῦ ἱεροῦ βήματος, κ’ ἔθεσαν τό
πύραυνον ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ,
ρίψασαι ἄφθονον λίβανον εἰς τούς
ἄνθρακας. Καί ὠσφράνθη Κύριος
ὁ Θεός ὀσμήν εὐωδίας.
Ἔλαμψε δέ τότε ὁ ναός ὅλος
(…) καί ἤστραψεν ὁ Παντοκράτωρ
(…) καί ἠκτινοβόλησε τό τέμπλον…
καί…
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ταματάμε εδώ για φέτος. Του
χρόνου (νάμαστε καλά) θα
αναφέρουμε τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας που
ακολούθησε…
Καλά Χριστούγεννα.
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

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

Εκλογικού Καταλόγου 1865
ιστορικών στοιχείων συνέχεια
● Συμπληρωματικά για το επώνυμο Ζήσης: Σύμφωνα με διήγηση
της μακαρίτισσας Αγορής Ζήση (κόρης του θρυλικού Λάμπρου Ζήση)
ο Διαμαντής Ζήσης εκτός τα τρία αγόρια (Κώστα, Γιώργο, Γιάννη) είχε
και 2 κορίτσια ( το ένα παντρεύτηκε Καραμέτο και είναι η μάννα του
γένους των «Κουμπρέων» και το άλλο παντρεύτηκε Κουτή και είναι η
μάννα του γένους των «Κουταίων»). Επίσης σύμφωνα με διήγηση της
ίδιας τα 6 κορίτσια του Γιάννη ήταν τα εξής: Σταυρούλα, Μαρία, Θοδώρα, Γιωργούλα, Λεμονιά και Ελένη. Όσον αφορά την καταγωγή του,
μας έλεγε: Τον γενάρχη Διαμαντή τον έπιασαν κλέφτες στη Βούλπη και
τον πήγαν σε μια σπηλιά. Απ’ τη σπηλιά γκρέμισε ένα κλέφτη και ξέφυγε.
Πήρε τα μάτια του από ’κεί και ήρθε στη Σπινάσα στη θέση «παράγκα»,
όπου είναι σήμερα η κορδέλα. Εκεί έκανε μια καλύβα (παράγκα). Πήγε
μια φορά δίπλα στη βρύση Ιτιά για νερό τα μεσάνυχτα. Εκεί είδε ένα
μεγάλο ψαρή άλογο το οποίο μετά από λίγο έσκασε με τρομερό κρότο
όπου είναι σήμερα η γούρνα. Μετά απ’ αυτό η βρύση «Ιτιά» έβγαλε ξαφνικά πολύ νερό. Αυτά έλεγε η μακαρίτισσα Αγορή. Αργότερα κάποιο παιδί του έχτισε σπίτι εκεί που είναι σήμερα της Ανθούλας («στρωτό» σπίτι
μεταξύ της αχυρώνας και του σημερινού σπιτιού – εκεί σ’ αυτό πήγε
νύφη η μακαρίτισσα Γιαννούλα). Τέλος ένα ερώτημα και ταυτοχρόνως
παράκληση, όποιος ξέρει κάτι ας γράψει: Η τοποθεσία «Τουρκόμνημα» και ο εκεί ενταφιασμός κάποιου τούρκου συνδέεται άραγε με
κάποιον Ζήση; Άν ναί με ποιόν;
● Σχετικά με τα επώνυμα Γάκης και Μητσάκης: Σε κείμενο της εφημερίδας των Αθηνών «Ελπίς» (8.1.1847), σχετικό με τη Σπινάσα, αναφέρονται 4 χωριανοί μας με το επώνυμο Θάνος. Θάνος Κώστας, Θάνος
Θεόδωρος, Θάνος Γάκης και Θάνος Μήτσος. Προφανώς θα ήταν αδέρφια ή πατέρας και γυιοί γιατί τους αναφέρει ως Θαναίους. Μήπως οι
δύο τελευταίοι Γάκης Θάνος και Μήτσος Θάνος είναι οι γενάρχες των
σημερινών επωνύμων Γάκης και Μητσάκης αντίστοιχα; Επίσης σε Συμβολαιογραφική Πράξη του 1835 αναφέρεται ο Κωνσταντίνος Θάνος ως
κτηνοτρόφος που ενοικίασε λιβάδι σε παραλιακή περιοχή της Λαμίας να
ξεχειμωνιάσει με τον Γεώργιο Κύρο, 2.000 γιδοπρόβατα. Μήπως ο Κώστας ήταν λοιπόν ο πατέρας των προαναφερόμενων παιδιών; Αφού 12
χρόνια πρίν είχε ήδη μεγάλο κοπάδι; Όσον αφορά τον δεύτερο χωριανό
μας Γεώργιο Κύρο που αναφέρεται στο προαναφερόμενο έγγραφο, μήπως έχει ακούσει κάποιος κάτι; Υπήρχε επώνυμο Κύρος στη Σπινάσα;
● Σχετικά με τα επώνυμα Μονάντερος και Ντερέκας: Στην προαναφερόμενη εφημερίδα «Ελπίς» (8.1.1847) εκτός των Θαναίων αναφέρονται και αυτά τα δύο επώνυμα ως εξής «…ο 18ετής Μονάντερος, ο
πατήρ του και ο θείος του Ντερέκας…». Όπως είναι γραμμένο δηλώνει
πως την εποχή εκείνη υπήρχε κάποια συγγένεια μεταξύ των δύο αυτών
επωνύμων.
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

EΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Αιδεσιμότατε
έσω της εφημερίδας αυτής (φ. 112 του Ιουλίου –
Σεπτεμβρίου 2010, σ. 12) μας πληροφορείτε ότι
γράφετε τη λέξη ιλιάτσι με γιώτα, διότι υποθέτετε πως παράγεται από το ρήμα ιλάσκομαι. Επειδή όμως
διατηρείτε την αμφιβολία ως προς την ορθότητα της γραφής, ζητάτε να τη διορθώσει ορθογραφικά κάποιος αναγνώστης, αφού βέβαια βρει τη σωστή ρίζα της.
Ανταποκρινόμενοι στο αίτημά σας αυτό σας πληροφορούμε ότι ορθά γράφετε τη λέξη αυτή (ιλιάτσι). Δεν παράγεται όμως από το ρήμα ιλάσκομαι, το οποίο σημαίνει καταπραΰνω (πάντοτε για θεούς) εξευμενίζω (για ανθρώπους),
εξαγνίζω, κατευνάζω, ευσπλαχνίζομαι, είμαι ελεήμων και
δεν έχει καμία εννοιολογική συνάρτηση με το ρήμα αυτό.
Εκτός αυτού και στην αρχαία γλώσσα μας δεν υπήρχε ο
φθόγγος τσ, που είναι στην καταληκτική συλλαβή της ετυμολογούμενης λέξης. Στους νεότερους χρόνους ο φθόγγος
αυτός είναι πολύ ευνοημένος.
Η λέξη ιλιάτσι και λιάτσι (το ουσιαστικό) είναι λεξιδάνειο
από την τουρκική γλώσσα ilas και ilatsi στην κουτσοβλάχικη, που σημαίνει φάρμακο, γιατροσόφι, σκεύασμα πρακτικής φαρμακοποιίας σε σιρόπι, αφέψημα, εκχύλισμα ή
αλοιφή.
Μ' όλο μου το σεβασμό
Νίκος Σ. Φραγκάκης
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Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός
Μάντρα στα Σαραντάπορα

Υλικά παραδίδονται αυθημερόν
Επίσης αναλαμβάνουμε: καθαρισμούς και διαμορφώσεις οικοπέδων και
χωραφιών, περιφράξεις, διανοίξεις δρόμων κ.λ.π.

Τηλ.: 2441 0 94527

Κιν.: 697 332 4119 Κώστας Κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης

απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800
www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου
Αθήνα - Ηλιούπολη Τηλ.: 210 9621997 / Κιν.: 694 8079798
• Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Κ ο ινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΓΑΜΟΙ

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Η Αφροδίτη και ο Χαράλαμπος
(Μπάμπης) Ζήσης, γυιός της Χρυσάνθης και του αείμνηστου Χρήστου Ζήση,
απέκτησαν κοριτσάκι (το 2ο παιδί
τους) την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου
2010, στην Καρδίτσα όπου διαμένουν.

● Η Ιωάννα (Γιάννα) Μακρή, κόρη
της Κικής και του Δημήτρη Μακρή (εγγονή της Ειρήνης και των αείμνηστων
Ηλία Μητσάκη, Γιαννούλας και Κώστα
Μακρή), και ο Αποστόλης Κωστόπουλος από την Καρδίτσα, παντρεύτηκαν το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010,
στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.

● Πέθανε ο Γιώργος Σερ. Τσιτσιμπής, σύζυγος της αείμνηστης Ευρυδίκης και πατέρας της Κωσταντίας και του
Σεραφείμ Τσιτσιμπή, ανάπηρος πολέμου 1940, σε ηλικία 93 ετών, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010 το βράδυ στην
Αθήνα και η κηδεία έγινε την Δευτέρα
στη Νεράϊδα.

● Ο Νεκτάριος Βούλγαρης, γυιός
της Ελένης και του Δημήτρη Βούλγαρη
(εγγονός της Σοφίας και του Γεωργίου
Βούλγαρη), και η Αγάπη Αραμπατζή
από το Μακρυχώρι, παντρεύτηκαν το
Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010, στον Ι.
Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης, Μακρυχωρίου Καρδίτσας.

● Πέθανε ο Γιάννης Γεωργίου (Γιαννακός) από τη Μαυρομμάτα, πατέρας
του Δημάρχου Βίνιανης Νίκου Γεωργίου, γνωστός όλων μας, δραστήριος άνθρωπος που είχε διατελέσει πολλά χρόνια Πρόεδρος Μαυρομμάτας, σε ηλικία
95 ετών, το Σάββατο 31 Ιουλίου 2010,
στη Μαυρομμάτα όπου και κηδεύτηκε.

● Η Ρέα Ραμαντάνη, κόρη Κικής (Βασιλικής) Ζήση και του αείμνηστου Ηλία
Ραμαντάνη (εγγονή της Ρήνως και του
Γιώργου Ζήση), και ο Σταύρος Ζκέρης, παντρεύτηκαν την Κυριακή 10
Οκτωβρίου 2010, στην Αθήνα.

Θερμά Συλλυπητήρια.

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Τίνα και ο Κώστας Καραμανώλης, γυιός του Δημήτρη και της Νίκης
Θάνου – Καραμανώλη (εγγονός της μακαρίτισσας Χαρίκλειας και του Κώστα
Θάνου), βάπτισαν το κοριτσάκι τους με
το όνομα Ανδρονίκη, την Κυριακή 17
Οκτωβρίου 2010, στην Αθήνα.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
● Ο Δημήτρης Λιάπης, γυιός της Μαρίας και του Κώστα Λιάπη (εγγονός του
Γιάννη Μακρή και του Δημήτρη Λιάπη),
και η Αικατερίνη Ακρίδα από το Θραψίμι Καρδίτσας, αρραβωνιάστηκαν το
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010.
Ευχόμαστε Καλά Στέφανα στον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του χωριού μας.

● Ο Γιώργος Κουσάνας, γυιός της Σαβούλας (Ελισάβετ) και του Κώστα Κουσάνα, και η Ιωάννα Βελισσαρίδη, παντρεύτηκαν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου
2010, στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου Αρτέμιδας Αττικής.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Ο Αθανάσιος Η. Κατσούλης προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 1026), εις μνήμην όλων των φονευθέντων χωριανών μας
κατά την διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου, για την Εφημερίδα του
χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων». Αιωνία η μνήμη
τους.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά στην Εφημερίδα μας
Η Σμαρούλα και ο Γιάννης Μπαλτής, προσέφεραν το ποσό των 50
ευρώ (αρ. απόδ. 1288), για την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», στη μνήμη της αγαπημένης τους
μητέρας & πεθεράς Μαργαρίτας Φραγκουλοπούλου (το γένος
Μπεμπένη από τη Νάξο), που έφυγε από κοντά τους σε ηλικία 77
ετών, την Παρασκευή 19.11.2010, και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο
Ηλιούπολης την επομένη. Αιωνία η μνήμη της.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορές στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας
● Η Παναγιώτα Κουζέλη και ο Αντώνης Τσιτσιμπής, γυιός του
Σεραφείμ, προσέφεραν το ποσό των 100 ευρώ, στον Ιερό Ναό Αγ.
Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του παππού τους Γεωργίου Σερ.
Τσιτσιμπή.
● Ο Σεραφείμ Τσιτσιμπής, γυιός των αείμνηστων Ευρυδίκης και
Γεωργίου Τσιτσιμπή, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, στον Ιερό
Ναό Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην του πατέρα του Γεωργίου Σερ. Τσιτσιμπή.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για τις
προσφορές.
Προσφορές για την Κοίμηση
της Θεοτόκου Σαρανταπόρου
Η Κωνσταντία σύζ. Βασ. Ζήση, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ,
εις μνήμην του πατρός της Γεωργίου Σερ. Τσιτσιμπή. Επίσης και
50 ευρώ, εις μνήμην του Δημητρίου Στεφ. Τσιτσιμπή.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου ευχαριστεί θερμά για
τις προσφορές.
Ευχαριστήριο
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας ευχαριστούν θερμά τον Δήμο
Ιτάμου για την Οικονομική Ενίσχυση προς την Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων». Ευχόμαστε και
ελπίζουμε ο νέος Δήμος μας Καρδίτσας να συνεχίσει να ενισχύει οικονομικά την εφημερίδα μας όπως και ο πρώην Δήμος μας Ιτάμου.
Δωρεά στο νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Ο Λάμπρος Αυγέρης προσέφερε και τοποθέτησε δωρεάν στο νέο
Οστεοφυλάκιο του χωριού μας, ένα προσκυνητάρι, το παγκάρι για
τα κεριά και έναν ξύλινο σκαλιστό σταυρό ο οποίος τοποθετήθηκε
πάνω από την εξωτερική πόρτα.
Ευχαριστούμε θερμά για την δωρεά.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
● Η Βασιλική Καραμέτου, κόρη της
Φωτεινής και του Κώστα Καραμέτου
(εγγονή της αείμνηστης Βασιλικής και
του Νίκου Καραμέτου), πέτυχε στο
Μαθηματικό Τμήμα (Καθηγήτρια)
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
● Η Αναστασία Κατσιάδα, κόρη του
Γιώργου και της Χρυσούλας Καραμέτου – Κατσιάδα (εγγονή της αείμνηστης

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Γ

ια την αποπεράτωση του νέου
Οστεοφυλακίου Νεράϊδας οι κάτωθι προσέφεραν τα ακόλουθα
ποσά:
● Κουτή Γεωργία του Νικολάου,
προσέφερε το ποσό των 25 ευρώ (αρ.
απόδ. 149), εις μνήμην των Γονέων
της και του αδελφού της Δημητρίου
Κουτή.
● Ζήσης Γεώργιος του Στεφάνου,
προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ.
απόδ. 276), εις μνήμην των Γονέων
του.
● Ανυφαντής Κων/νος του Χρήστου
(από Αμερική), προσέφερε το ποσό
των 20 ευρώ (αρ. απόδ. 278), εις μνήμην των Γονέων του.
● Καραμέτος Ηλίας του Δημητρίου
(εγγονός του Πέτρου), προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 279),
εις μνήμην των Γονέων του και
αδελφών του.
● Κόκκινος Νικόλαος του Θωμά,
προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ.
απόδ. 280), εις μνήμην του πατρός
του Θωμά.
● Θάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αρ. απόδ. 281), εις μνήμην της συζύγου του Χαρίκλειας.
● Κατσούλης Λεωνίδας του Ζήση,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 282), εις μνήμην των Γονέων
του.
● Καραβάνα Τασία του Δημητρίου,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 283), εις μνήμην των Γονέων
της και της εξαδέλφης της Ελένης
Θάνου.
● Τσιτσιμπής Χρήστος του Κων/νου,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ.
απόδ. 285), εις μνήμην του θείου του
Γεωργίου Τσιτσιμπή.
● Κούκου Βούλα του Σωτηρίου,
προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ (αρ.
απόδ. 286), εις μνήμην του πατέρα
της Σωτήρη Κούκου.
● Ντερέκας Λουκάς, προσέφερε το
ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 287),
εις μνήμην του Γεωργίου Τσιτσιμπή.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Βασιλικής και του Νίκου Καραμέτου),
πέτυχε στο Τμήμα Φιλολογίας (Καθηγήτρια) του Πανεπιστημίου Πατρών,
στην Πάτρα.
● Ο Χρήστος Μπάρπας, γυιός του Δημήτρη και της Αγαθής Νάπα – Μπάρπα
(εγγονός του Γεωργίου Νάπα), πέτυχε
στην Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην
Κομοτηνή.
● Ο Ηλίας Καραμέτος, γυιός της Μαρίας και του Γιώργου Καραμέτου (εγγονός της Κωσταντίας και του Ηλία Γ.
Καραμέτου), πέτυχε στο Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
● Ο Πέτρος Μονάντερος, γυιός της
Ευγενίας και του Κώστα Μονάντερου
(εγγονός της Όλγας και του Πέτρου
Μονάντερου), πέτυχε στη Σχολή Γεωπονίας & Φυτικής Παραγωγής, των
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στη Λάρισα.
● Ο Γιάννης Μπουρλιάκος, γυιός της
Βάγιας και του Βαγγέλη Μπουρλιάκου
(εγγονός των αείμνηστων Πασιώς &
Γιάννη Μπουρλιάκου και της Παρασκευής & του αείμνηστου Ντίνου Γάκη),
πέρασε Υπαξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία, στην Τρίπολη,
όπου και εκπαιδεύτηκε.
Θερμά Συγχαρητήρια στα παιδιά.

Ενισχύσεις για Εφημερίδα
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ονοματεπώνυμο (αρ. αποδ.)..................................ΕΥΡΩ
Αντζετών 8 πώληση (1526).................................................80
Ανυφαντή Δάφνη (1524)...................................................... 15
Ανυφαντή - Κιοσέ Τούλα (1530).........................................20
Ανυφαντή - Σκρέκου Ευθυμία (1525)..............................10
Ανυφαντής Κων/νος του Χρήστου (1513)......................50
Ανυφαντής Ξενοφών από Σουηδία (1523)....................30
Γάκης Δημήτριος του Κων. (1514).....................................10
Γάκης Ηλίας του Δημ. (1522)...............................................10
Δήμος Κων/νος του Αναστ. (αντζέτα) (1515)................10
Δήμος παπα-Γιώργης Ιερέας (829)....................................20
Ζωϊτσάκος Παναγιώτης (1521)...........................................20
Καραμέτος Κων/νος του Δημ. (1516)...............................10
Καραμέτου Λύδια του Αναστ. (1519)...............................10
Κόκκινος Ηλίας του Γεω. (1529)..........................................20
Κοσπεντάρη Πόπη του Νικ. (1532)...................................20
Κούκου Βούλα του Σωτηρίου (1531)...............................20
Παυλέτση Μαρία από Κλειτσό (1512)..............................20
Σπινάσα - Καραγιάννη Χρυσούλα (1527).......................20
Σπινάσας Κων/νος του Σεραφείμ (1528)........................20
Τσιτσιμπής Γεώργιος του Δημ. (1517)..............................10
Τσιτσιμπής Στέφανος (1520)...............................................20
Φραγκάκης Ηλίας από Κλειτσό (1511)............................20
Χαλάτση Αμαλία (1286)........................................................50
Χαλάτσης Δημήτριος του Γεω. (1289)..............................50
Χαλάτσης Νικόλαος του Κων. (1287)...............................30
Χόντος Αντώνης από Άγραφα (1518)..............................20

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Ο Σεραφείμ Τσιτσιμπής του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό
των 200 ευρώ (αρ. απόδ. 284), εις μνήμην των γονέων του
Ευρυδίκης και Γεωργίου Τσιτσιμπή, για την αποπεράτωση
του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά για Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Η Κωσταντία Τσιτσιμπή – Ζήση του Γεωργίου, προσέφερε
το ποσό των 100 ευρώ (αρ. απόδ. 277), εις μνήμην των γονέων της Ευρυδίκης και Γεωργίου Τσιτσιμπή, για την αποπεράτωση του νέου Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

➜ Θερμή Παράκληση

Π

αρακαλούμε θερμά τους απανταχού χωριανούς μας, όταν έχουν κάποιο κοινωνικό γεγονός, (γέννηση, βάπτιση, γάμο, επιτυχία κ.λ.π.)
να μας ενημερώνουν οι ίδιοι, είτε την Σ. Ε. της εφημερίδας μας είτε κάποιο απ’ τα μέλη του Δ. Σ. των Συλλόγων μας, των οποίων τα τηλέφωνα
βρίσκονται στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας μας. Ειλικρινά θέλουμε να δημοσιεύουμε τα κοινωνικά όλων των χωριανών μας αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε όλα. Να μας το λέτε μόνοι σας.

Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

κα» μέχρι τη στροφή στο «Χαλιά».
Επίσης από πάνω ολοκληρώθηκε
ένα κομμάτι από έλατα «Κουτσοχέρι» μέχρι λίγο πιο πέρα απ’ τα
«Σπανέϊκα» χωράφια. Έμεινε ένα
κομμάτι από εκεί μέχρι τη στροφή
στο «Χαλιά» και ένα μεγάλο φυσικά
κομμάτι πάνω απ’ το χωριό δηλαδή
από «Κουτσοχέρι» μέχρι «Χούνη»
και ράχη «Φτερόλακκα». Αυτά τα
κομμάτια άνετα θα μπορούσαν να
τελειοποιηθούν όλο το φθινόπωρο
αλλά δυστυχώς έμειναν έτσι. Άλλοι λένε πως έμειναν έτσι γιατί δεν
υπάρχουν λεφτά «λόγω μνημονίου»
άλλοι όμως λένε πως δεν έγιναν για
άλλους λόγους. Απαιτούμε όλοι μια
υπεύθυνη απάντηση σε αυτό από
τους αρμοδίους.
Από τη ράχη «Φτερόλακκα» μέχρι το «Σπίτι του Διαβάτη» στην Τριφύλλα όλα είναι έτοιμα (όπως ξαναγράψαμε) να στρωθεί η άσφαλτος αλλά κάποιο «αόρατο χέρι» το
εμποδίζει αυτό, προτιμώντας να
παρασέρνουν οι βροχές τα χαλίκια
3Α που έχουν στρωθεί εκεί εδώ κι
ένα χρόνο παρά να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος. Οι αρμόδιοι ελέγχουν,
αλήθεια, ως οφείλουν συνεχώς την
πορεία των εργασιών αυτού του
έργου; Αν ναι τότε πρέπει να μας
δώσουν εξηγήσεις για την άστοχη
θέση όπου η εταιρεία εναπόθεσε
όγκους μπάζων στη ράχη «Πλάκες»
πρίν τη «Δραμπάλα», τα οποία τέλη
Οκτωβρίου δημιούργησαν μεγάλη
κατολίσθηση κλείνοντας τους κάτω
δρόμους μεταξύ αυτών και τον
επαρχιακό Καρδίτσας – Νεράϊδας
στις «Λογγές». Ποιός έδωσε εντολή να εναποτεθούν στο ευαίσθητο
αυτό σημείο μπάζα; Η ονομασία
του «Πλάκες» δηλώνει από μόνη
της πως από κάτω έχει πετρώματα
σε μορφή πλακών. Γιατί αυτά δεν
πήγαν 20 μόλις μέτρα πιο πέρα στη
θέση «Δραμπάλα» μαζί με τα άλλα;
● Όσον αφορά το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα, όπως είπαμε και στον πρόλογο, ενώ όλοι
τον θεωρούν πρώτης προτεραιότητας (το λένε συνεχώς) με έκπληξη βλέπουμε να παρουσιάζονται
χρήματα κι αντί να δοθούν σ’ αυτόν πάνε σ’ άλλους. Παραδείγματα: Στις 23.7.10 δημοσιεύτηκε στις
Καρδιτσιώτικες εφημερίδες πως
δόθηκαν 1.230.000 € για έναν δρόμο που οδηγεί σε μοναστήρι του
Νομού μας ενώ στις 29.7.10 πως
δόθηκαν 400.000 € για ένα δρόμο
που ενώνει 2 χωριά μεταξύ τους και
στις 2.10.10 πως δόθηκαν 990.000
€ αντίστοιχα για ένα δρόμο που
απλά κι αυτός ενώνει 2 χωριά μεταξύ τους. Εμείς και βέβαια θέλουμε
να γίνουν όλοι οι δρόμοι παντού
αλλά ρωτάμε ποιός έχει προτεραιότητα. Το τελευταίο εναπομείναν
μικρό οδικό τμήμα οδικού άξονα
τεράστιας σημασίας ή δρόμοι που
απλώς ενώνουν 2 χωριά μεταξύ
τους; Σ’ αυτό το ερώτημα θέλουμε
να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι.
Μάλλον ως φαίνεται βιαστήκαμε
πολύ και ερμηνεύσαμε λάθος στο
προηγούμενο φύλλο την απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση
Βουλευτή του Νομού μας στη Βουλή γι’ αυτό το δρόμο. Αποδεικνύεται πλέον τώρα πως το Υπουργείο
στέλνει χρήματα αλλά αυτά πάνε
αλλού.
Για την κατάσταση του τμήματος από διασταύρωση Νεράϊδας
μέχρι Μοναστήρι τι να πούμε και
τι ν’ αφήσουμε. Ο δρόμος αυτός
από τα πρωτοβρόχια των αρχών
Οκτωβρίου και μετά είναι εντελώς
κλειστός! Τον έκλεισε η κατεβασιά
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που έφερε το «Κατνόρεμα» με τις
βροχές αυτές και από τότε ουδείς
ασχολήθηκε με το να ανοίξει! Έλεος κύριοι και σε χωράφια να οδηγούσε αυτός ο δρόμος θα στέλνατε
ένα μηχάνημα να τον ανοίξει. Τόσο

τσάπα (JCB) να ξεβουλώσει σε μια
μέρα τα τεχνικά και το γκρέϊντερ
άλλη μια μέρα να καθαρίσει τ’ αυλάκια; Η αδιαφορία σας κύριοι έχει
ξεπεράσει πλέον κάθε όριο. Έχει
καταρρακωθεί πλέον κάθε ίχνος

Προυσό

Ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Μαγκριώτης, ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Αλεξάκος
και η Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Γερακούδη, στο γραφείο της στη Λάρισα
(12.10.2010), όπου συζητήθηκε και ο Παραμεγδόβιος.

μίσος γι’ αυτό το δρόμο; Στην κατολίσθηση λίγο πρίν την Παναγία
μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έκλεισε ακόμα
αλλά είναι δυνατόν να μην ξαναβουλιάξει το χειμώνα; Στα προσήλια όλα τα τεχνικά είναι βουλωμένα
και όλα τα νερά τρέχουν μέσα στο
οδόστρωμα παρασέρνοντας ότι
χαλίκι έχει εκεί απομείνει! Γράφουμε και ξαναγράφουμε εμείς, κανένας δεν ακούει, «κουφός ο μήνας».
Τόσο δύσκολο ήταν να στείλετε μια

υπόληψης που είχε απομείνει μέσα
μας για εσάς.
Όλα αυτά τα γράφουμε περισσότερο για τους νέους άρχοντες
που πρόσφατα ψηφίσαμε, από
τους οποίους περιμένουμε απλά
και συγκεκριμένα πράγματα. Να
ξέρουν τι καταστάσεις παραλαμβάνουν και τι προβλήματα καλούνται να λύσουν.
Νεράϊδα 11.11.2010

Ο Πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης σε αναμνηστική φωτογραφία με
τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Μαγκριώτη κατά την επίσκεψή του προεκλογικά
(17.10.2010) στη Λάρισα.

Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας –
Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

νας» έκαναν τις τελευταίες μετρήσεις για την σύνταξη της τελικής, οριστικής
μελέτης. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ξανανέβηκαν και με συνεργείο
τοποθέτησαν κατά μήκος του δρόμου περίπου 10 τσιμεντένια κολονάκια σαν
αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία με τον χωριανό μας Βασίλη.
● Σε επίσκεψή του στη Λάρισα (12.10.10) ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Γ. Μαγκριώτης είχε συνάντηση με τον Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φ. Αλεξάκο και την Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Π. Γερακούδη στο γραφείο της. Εκεί μεταξύ άλλων ζητημάτων του Νομού μας, που έθεσε ο Νομάρχης
μας κ. Αλεξάκος, συζητήθηκε και το θέμα του Παραμεγδόβιου. Αναλυτικά τα
όσα λέχθηκαν γιαυτό θα τα βρείτε σε ξεχωριστό κείμενο. Εμείς να πούμε πως
ο κ. Μαγκριώτης αναγνώρισε την μεγάλη σημασία αυτού του δρόμου και: «…
υποσχέθηκε την ένταξή του για χρηματοδότηση στα Τομεακά Προγράμματα
του Υπουργείου Υποδομών, μετά την ολοκλήρωση των μελετών που συντάσσονται
από τις 2 Περιφέρειες». Η ευχάριστη αυτή
είδηση πήρε μεγάλη δημοσιότητα από τις
εφημερίδες της Καρδίτσας αλλά και της Ευρυτανίας. Τα «Ευρυτανικά Νέα» είχαν πρωτοσέλιδο τίτλο: «Ελπίδες για Παραμεγδόβιο» ενώ ο «Ευρυτανικός Παλμός» είχε πρωτοσέλιδο πηχυαίο τίτλο: «Φώς στο τούνελ
για Παραμεγδόβιο». Τα κείμενα αυτά θα τα
βρείτε ξεχωριστά.
● Την επόμενη μέρα (13.10.10) σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κ. Μαγκριώτης για όλα τα έργα της Θεσσαλίας, για τον
Παραμεγδόβιο τα άλλαξε κάπως λέγοντας
ότι: «…βρίσκεται στη φάση των μελετών,
που εκτελούνται από την Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. Απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους
700.000 € και το συνολικό έργο εκτιμάται
σε 40 εκατ. €. Το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων θα χαρακτηρίσει το
δρόμο εθνικού επιπέδου και θα εξετάσει τη
δυνατότητα χρηματοδότησης των μελετών
ώστε να ωριμάσει το έργο». Μακάρι να κάνουμε λάθος αλλά μεταξύ των 2 δηλώσεων
βλέπουμε χαώδη διαφορά. Φοβούμαστε
πως τα λόγια αυτά σημαίνουν ακύρωση
Ο χωριανός μας Βασίλης Δ. Καραμέτος
όλων όσων έγιναν ως τώρα για κατασκευή σε ένα από τα περίπου 10 κολονάκια που
πρόσφατα έγιναν για τις ανάγκες των
επαρχιακής οδού και πάμε πάλι σε μεγαλεπίβολα & ανέφικτα σχέδια. Και όταν αυτά μελετών του Παραμεγδόβιου στο τμήμα
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα (μέχρι γέφυρα
λέγονται προεκλογικά φανταστείτε τι θα
Μέγδοβα).
ειπωθεί μετά… Είθε τα γεγονότα να μας διαψεύσουν.
● Σε επίσκεψή του στο Καρπενήσι (27.10.10) ο κ. Γ. Μαγκριώτης, για τα
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του κ. Καρφή, είπε για τον Παραμεγδόβιο ότι:
«…το έργο μελετάται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και μέχρι τα μέσα
Νοεμβρίου, το αργότερο, θα δημοπρατηθεί η οριστική μελέτη για τα 9 από τα
15 χιλιόμετρα, εντός νομού Ευρυτανίας. Πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί και
η οριστική μελέτη για τα υπόλοιπα 5 χλμ. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν σε 12
μήνες και ο χρόνος κατασκευής του έργου θα είναι 3 χρόνια. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου».
Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα πρέπει να πάρουν θέση πάνω σε αυτά
και να πιέσουν ώστε να προχωρήσει το έργο. Ειδικά οι 2 Νομάρχες και οι Δήμαρχοι που είχαν πάρει μέρος στη σημαντικότερη συνάντηση που έγινε στην
ιστορία αυτού του έργου, τον Ιούνιο του 2007, στη θέση όπου θα γίνει η Γέφυρα Μέγδοβα. Τα λόγια του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κοντογιώργου ηχούν ακόμα
στην ρεματιά του Μέγδοβα: «…ο λαός μας ψηφίζει να δίνουμε πρακτικές λύσεις
στα προβλήματά του… αποφασίζουμε σήμερα εδώ όλοι ομόφωνα όπως έρχεται ο επαρχιακός δρόμος από Καρδίτσα μέχρι Νεράϊδα, να συνεχίζει έτσι ακριβώς μέχρι τη Μαυρομμάτα… και να γίνει εδώ η Γέφυρα… μόνον έτσι θα γίνει ο
δρόμος κάποια στιγμή… ώστε να υπάρξει σύνδεση Καρδίτσας – Αγρινίου…».
Αυτές τις αποφάσεις δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να τις αλλάξει! Ο
δρόμος πρέπει κατ’ αρχήν να γίνει (από το Κράτος – το Ελληνικό Δημόσιο) ως
επαρχιακός και αν στην πορεία η κίνηση είναι μεγάλη και δεν επαρκεί τότε ας
κάνουν οι εταιρείες ιδιωτικό με τούνελ, κοιλαδογέφυρες και 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση με όσα διόδια θέλουν.
Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές και καταδικαστέα.
Νεράϊδα 10.11.2010

Ο Πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης, στη ράχη στον «Πατριάρχη», με
μηχανικούς που συντάσσουν τις μελέτες του Παραμεγδόβιου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικά Νέα» Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Η Επαρχιακή οδός Καρδίτσας – Αγρινίου προς ένταξη
στα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου Υποδομών

Σ

υνάντηση με τον Υφυπουργό
Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, είχε
χθές (12.10.2010) ο Νομάρχης Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας στο γραφείο της
Γενικής Γραμματέως κας Πόπης Γερακούδη και διήρκεσε
περισσότερο από μια ώρα.

Ο Νομάρχης μεταξύ άλλων
ζητημάτων του Νομού μας, έθεσε

και το ζήτημα της κατασκευής του
δρόμου Καρδίτσας – Αγρινίου, αίτημα που έχει τεθεί πρό μηνών και
από τις δύο Γενικούς Γραμματείς,
Θεσσαλίας κας Γερακούδη Καλλιόπης και Στερεάς Ελλάδας κας Διαμαντοπούλου Κατερίνας.
Ο προϋπολογισμός που απαιτείται για την ολοκλήρωση του
έργου, συμπεριλαμβανομένης της
Γέφυρας Μέγδοβα, εκτιμάται στο
ποσό των δεκαπέντε (15) εκατ.
ευρώ.
Ο Υφυπουργός αναγνώρισε
τη σημασία αυτού του δρόμου

ο οποίος μεταξύ άλλων συνδέει
τον Ε-65 με την Ιόνια οδό και υποσχέθηκε την ένταξη του δρόμου
στα Τομεακά Προγράμματα του
Υπουργείου Υποδομών, μετά την
ολοκλήρωση των μελετών που
συντάσσονται από τις δυο Περιφέρειες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Το
κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε, εκτός
των εφημερίδων, και σε όλα τα
Blogs Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας κ.λ.π. Ελπίζουμε
η υπόσχεση να μην ήταν προεκλογική «φωτοβολίδα».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικός Παλμός» Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Φώς στο τούνελ για τον Παραμεγδόβιο
● Για την ένταξη του δρόμου

στα τομεακά προγράμματα
του Υπουργείου Υποδομών
δεσμεύτηκε ο Υφυπ. Γιάννης
Μαγκριώτης

Φώς στο τούνελ για τον Παραμεγδόβιο άρχισε να φαίνεται από
την περασμένη εβδομάδα μετά
την συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης
με τον Νομάρχη Καρδίτσας Φώτη

Αλεξάκο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο γραφείο της Γενικής
Γραμματέως Πόπης Γερακούδη
και διήρκεσε περισσότερο από μια
ώρα.
Ο Νομάρχης έθεσε υπόψη του
Υφυπουργού μια σειρά ζητημάτων
ιδιαίτερα σημαντικών όπως: (σ.σ.
το κείμενο του «Ευρυτανικού Παλμού» περιελάμβανε όλα τα έργα
που έθεσε ο κ. Αλεξάκος όπως
τον δρόμο Καρδίτσα – Τρίκαλα,

Καρδίτσα – Άρτα, Ε-65, Εκτροπή
Αχελώου και φυσικά ολόκληρη
την παράγραφο που αφορούσε
τον δρόμο Καρδίτσα – Αγρίνιο και
παραπάνω δημοσιεύουμε από τις
εφημερίδες της Καρδίτσας).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Ο «Ευρυτανικός Παλμός» δεν προσθέτει
δικά του σχόλια στο αρχικό κείμενο, ενώ τα «Ευρυτανικά Νέα» προσθέτουν αρκετά δικά τους σχόλια
όπως θα διαβάσετε.

Δηλώσεις για Παραμεγδόβιο από το Καρπενήσι
Στο Καρπενήσι βρέθηκε, ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Μαγκριώτης, την Τετάρτη 27.10.2010, σε εγκαίνια
εκλογικού κέντρου υποψηφίου Δημάρχου και σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εκεί είπε τα εξής:
● Ο Παραμεγδόβιος άξονας είναι στο στάδιο των μελετών και σε λίγες μέρες ανατίθεται η μελέτη για τα 9
χιλιόμετρα του δικτύου που συνδέει την Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία με την Καρδίτσα και τη Θεσσαλία. Το έργο μελετάται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, το αργότερο,
θα δημοπρατηθεί η οριστική μελέτη για τα 9 από τα 15 χλμ εντός του νομού Ευρυτανίας. Πολύ σύντομα θα
δημοπρατηθεί και η οριστική μελέτη για τα υπόλοιπα 5 χλμ. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν σε δώδεκα (12)
μήνες και ο χρόνος κατασκευής του έργου θα είναι τρία (3) χρόνια. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή του
έργου.
● Για τον Λαμία – Καρπενήσι είπε: Η δημοπράτηση του οδικού αυτού άξονα τοποθετείται σε 2,5 χρόνια
από σήμερα αφού όπως εξήγησε μια νέα κοινοτική οδηγία που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια, προβλέπει άλλα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς απαιτείται νέα μελέτη που θα ολοκληρωθεί την
άνοιξη του 2011.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Αποθρασύνθηκαν οι αθίγγανοι

Σ

ε πρόσφατη επιχείρηση –
σκούπα της αστυνομικής
διεύθυνσης Καρδίτσας εντοπίστηκαν στους οικισμούς
αθιγγάνων ολόκληρες αποθήκες με κλοπιμαία.

Παρά τις συλλήψεις και τις
παραπομπές ενώπιον της Δικαιοσύνης το τσιγγάνικο στοιχείο δεν
λέει να κόψει την ροπή προς το
αδίκημα της κλοπής.
Έτσι μετά τα μανουάλια που
εκλάπησαν πριν 20 μέρες από τον
Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Απιδιάς (και τα οποία ευτυχώς εντο-

πίστηκαν) είχαμε προχθές κλοπή
κολυμπήθρας στον Άγιο Αθανάσιο
Βλοχού.
Οι αθίγγανοι όπως είναι
γνωστό κυνηγούν τα μέταλλα. Έτσι
πολλά εξωκκλήσια έμειναν χωρίς
καμπάνες και σήμαντρα.
Τα εκκλησιαστικά συμβούλια
πρέπει να πάρουν μέτρα προστασίας των ναών γιατί δεν αποκλείεται οι αθίγγανοι να κλέψουν εικόνες, δισκοπότηρα και άλλα αντικείμενα αξίας και να τα πουλήσουν
αντί… πινακίου φακής!
Β. Β.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Λουκέτο στα μικρά καφενεία

Σ

ύμφωνα με μια άδικη και
άστοχη απόφαση των κυβερνώντων, οι ιδιοκτήτες καφενείων στα χωριά με πληθυσμό
κάτω των 1.000 κατοίκων, που
ήταν ενταγμένοι στην ασφάλιση
του ΟΓΑ υποχρεώνονται τώρα να
ενταχθούν στον ΟΑΕΕ.
Αυτό για τα μικρά καφενεία, παντοπωλεία κ.λ.π. συνεπάγεται αύξηση των εισφορών τους, που ουσιαστικά οδηγεί στο λουκέτο.
Όλοι γνωρίζουμε ότι τα μικρά

καφενεία στα χωριά μας έχουν
ελάχιστες εισπράξεις. Με τα χρήματα αυτά τι να πρωτοπληρώσουν;
Το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο;
Τώρα που έρχεται στο καπάκι και
η εισφορά στον ΟΑΕΕ η αναστολή
της λειτουργίας τους προβάλλει ως
μονόδρομος.
Οι κυβερνώντες που δηλώνουν
πως ενδιαφέρονται για τους φτωχούς και τους αδυνάτους ας το κάνουν πράξη παίρνοντας πίσω την
ανάλγητη αυτή απόφαση. 
Β. Β.
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Λόγω πληθώρας ύλης…
● Το κείμενο του αγαπητού
χωριανού μας «Φιλίστωρα» με
τα ιστορικά στοιχεία της Σπινάσας του έτους 1454 (ονοματεπώνυμα οικογενειαρχών, φορολογούμενα προϊόντα, ποσά
κ.λ.π.), λόγω έλλειψης χώρου
δυστυχώς πάλι δεν χώρεσε ούτε
σ’ αυτό το φύλλο. Ζητάμε την
κατανόηση τόσο του συντάκτη
όσο και πολλών αναγνωστών
μας που τα περιμένουν με ανυπομονησία. Στο επόμενο φύλλο
θα μπούν οπωσδήποτε!
● Το μεγάλης ιστορικής αξίας
για το χωριό μας κείμενο με την
Συμβολαιογραφική
Πράξη
χωριανών μας του έτους 1835,
που μας έστειλε ο αγαπητός χωριανός μας «Φιλίστωρ», λόγω
έλλειψης χώρου δυστυχώς πάλι
δεν χώρεσε ούτε σ’ αυτό το φύλλο. Ζητάμε την κατανόησή σας.
Θα δημοσιευθεί οπωσδήποτε
στο επόμενο!
● Η στήλη Ιστορικά θέματα,
με θέμα, «Το Αρματωλίκι των
Αγράφων», λόγω πληθώρας
ύλης δεν χώρεσε ούτε σε αυτό
το φύλλο. Ελπίζουμε να χωρέσει
στο επόμενο. Ζητάμε την κατανόηση του αγαπητού χωριανού
μας «Φιλίστωρα» αλλά και των
αναγνωστών μας.

Ελπίδες για τον Παραμεγδόβιο
Δέσμευση Μαγκριώτη
σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με
Νομάρχη Καρδίτσας και
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Σ

ε σύσκεψη με τον Υφυπουργό
Υποδομών,
που είχε ο Νομάρχης
Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος,
μεταξύ άλλων συζητήθηκε το
θέμα του οδικού άξονα Καρδίτσα – Αγρίνιο, μέσω Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 15
εκατ. ευρώ. Ο Υφυπουργός
δεσμεύτηκε…

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
την περασμένη εβδομάδα στο
γραφείο της Γενικής Γραμματέως
Πόπης Γερακούδη και διήρκεσε
περισσότερο από μια ώρα. Ο Νομάρχης έθεσε υπόψη του Υφυπουργού τον Παραμεγδόβιο δρόμο, αίτημα τριών (3) Νομών και
τριών (3) Περιφερειών.
Στο θέμα του Παραμεγδόβιου
δρόμου ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε για την ένταξή του στα Τομεακά Προγράμματα του Υπουργείου
Υποδομών. Το γεγονός αυτό, δίνει
βάσιμες ελπίδες ότι βρισκόμαστε
κοντά στην κατασκευή του έργου,
λαμβάνοντας οπωσδήποτε υπόψη
την οικονομική κρίση της χώρας.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική οδική σύνδεση, η οποία
αποτελεί αίτημα δεκαετιών και θα
ενώνει τρείς νομούς, την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία και την
Καρδίτσα και παράλληλα τρείς Πε-

ριφέρειες, την Δυτική Ελλάδα, τη
Στερεά Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλία. Επίσης, συνδέει την Στερεά
και Δυτική Ελλάδα με τον Ε-65, τον
δρόμο της Κεντρικής Ελλάδας που
διέρχεται από Λαμία – Θεσσαλία –
Ιόνια οδό.
Το ζήτημα της κατασκευής του
δρόμου Καρδίτσας – Ευρυτανίας
– Αγρινίου αποτέλεσε και κοινό
αίτημα που έχει τεθεί πρό μηνών
και από τις δυο Γενικούς Γραμματείς Θεσσαλίας και Στερεάς. Ο
προϋπολογισμός που απαιτείται
για την ολοκλήρωση του έργου,
συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας Μέγδοβα, εκτιμάται στο ποσό
των δεκαπέντε (15) εκατ. ευρώ. Ο
υφυπουργός αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία αυτού του δρόμου, ο
οποίος μεταξύ άλλων συνδέει τον
Ε-65 με την Ιόνια οδοό και υποσχέθηκε την ένταξη του δρόμου
στα Τομεακά προγράμματα του
Υπουργείου Υποδομών, μετά την
ολοκλήρωση των μελετών που
συντάσσονται από τις δυο Περιφέρειες.
Όμορφα λόγια…
Βέβαια ο κ. Μαγκριώτης δεσμεύτηκε πρό ετών και πάντα
προεκλογικά, όταν δηλαδή ήταν
στην αντιπολίτευση, και για τον
οδικό άξονα Λαμία – Καρπενήσι,
ότι θα είναι «πρώτη προτεραιότητα» για την κυβέρνησή του, αν
αναλάβει την εξουσία. Ακόμη και ο
Ηλίας Καρανίκας, ο κυβερνητικός
βουλευτής Ευρυτανίας, αναμένει
τις αποφάσεις της κυβέρνησης –
και ειδικότερα του υφυπουργού κ.
Μαγκριώτη – να υλοποιηθούν…

Καταστροφικές βροχοπτώσεις
στην περιοχή μας

Π

ολλές και δυστυχώς καταστροφικές βροχές είχαμε
αυτό το φθινόπωρο, στον
γενέθλιο τόπο μας.

Στα τέλη Οκτωβρίου, πρίν και
μετά του Αγίου Δημητρίου, οι πολύ
δυνατές βροχές προκάλεσαν την
κατολίσθηση των μπάζων στη θέση
ράχη «Πλάκες» κάτω απ’ το δρόμο
Νεράϊδα – Τριφύλλα, κλείνοντας τον
δρόμο για ψηληβρύση αλλά και τον
επαρχιακό στις Λογγές.
Αρχές Νοεμβρίου, μεταξύ των
δυο εκλογών, από Δευτέρα 8.11.10
μέχρι και Παρασκευή 12.11.10 είχαμε πάλι ισχυρές βροχοπτώσεις.
Στην οροσειρά μεταξύ Μέγδοβα και
Αγραφιώτη έπεσε απίστευτα μεγάλη ποσότητα νερών τα οποία «φούσκωσαν» τον Μπεσιώτη, ο οποίος
στη σμίξη με το Μέγδοβα προκάλεσε πάλι μεγάλες ζημιές καταστρέφοντας πάλι το γεφύρι. Να πούμε εδώ
πως τον Οκτώβριο με την βοήθεια
πολλών χωριανών μας ξανατεντώθηκαν συρματόσχοινα στη σμίξη
Μπεσιώτη και έγινε πάλι το γεφύρι
που είχε καταστραφεί πέρυσι τα
Χριστούγεννα. Δυστυχώς κι αυτό
το γεφύρι άντεξε μόνο για δυο περίπου βδομάδες. Τη νύχτα της Τρίτης
9.11.10 προς Τετάρτη οι τεράστιες
ποσότητες νερού που πέρασαν εκεί

ξερίζωσαν και τα τελευταία πλατάνια της από εδώ όχθης που είχαμε
στηρίξει τα συρματόσχοινα διαλύοντας τα πάντα εκεί. Τώρα πλέον είναι
πολύ δύσκολο να ξαναγίνει εκεί γεφύρι γιατί δεν έμεινε πλάτανος για
να στηριχθεί. Κρίμα, κι ο φίλος μας
Αποστόλης ήταν έτοιμος να στείλει
φωτογραφία του νέου γεφυριού και
ευχαριστήριο για όσους βοήθησαν
στην κατασκευή του. Έστω κι έτσι
όμως εμείς θα πούμε ένα μεγάλο
μπράβο σε όλους όσους αφιλοκερδώς βοήθησαν (και ήταν πολλοί) για
να ξαναστηθεί το γεφύρι στον Μπεσιώτη. Κι ας το ξαναπήρε…
Τις ίδιες μέρες ζημιές προκλήθηκαν και πίσω προς τα Άγραφα όπου
κι εκεί προκλήθηκαν κατολισθήσεις
κλείνοντας δρόμους. «Διαλύθηκαν
τα πάντα…» μας είπε χαρακτηριστικά ο φίλος μας Αντώνης Χόντος.
Από Δευτέρα 22.11.10 μέχρι
και την Παρασκευή, όλη αυτή την
εβδομάδα είχαμε και πάλι ισχυρές
βροχές. Μέρα νύχτα έβρεχε, φύσαγε, και μπουμπούνιζε «αστραποτσιοκάναγε». Έγιναν σε πολλά σημεία
μικροκατολισθήσεις όμως αυτό που
μας ανησύχησε ήταν κάποιο μεγάλο
«χαράκωμα» που έγινε στον «ΑηΓιάννη». Ας ελπίσουμε να μην έχει
αυτό εκεί συνέχεια…

Κλοπές στην Ενορία Σαρανταπόρου

Σ

κληροί και άθρησκοι κακοποιοί παραβίασαν την κλειδαριά του
Γραφείου της Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου
που βρίσκεται στο προαύλιο του Ναού, και πήραν δύο μεγάλα καινουργεί μανουάλια μεγάλης αξίας.
Επίσης έκλεψαν μικρή καμπάνα από το εξωκκλήσι του Αγίου
Εφραίμ στη θέση «Γρεβενοδιάσελο» Κρανιάς.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (7 & 14) 2010
Περιφέρεια Θεσσαλίας (έδρες: 51)
Εκλογικά Τμήματα: 1.775
Εγγεγραμμένοι:.........................717.896
Ψήφισαν:.......481.911 (αποχή: 32,9%)
Άκυρα:............................................26.022
Λευκά:.............................................14.572
Έγκυρα:........................................441.317
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................Ψήφοι ...........Ποσοστό......Έδρες
Αγοραστός:..................... 170.323..................... 38,5%...............10

Παπατόλιας:................153.821...................34,8%............... 9
Μπούτας:....................... 57.831...................13,1%............... 3
Ροντούλης:.................... 19.592..................... 4,4%............... 1
Πουλάκης:..................... 13.571..................... 3,0%............... 1
Κουρέτας:...................... 12.015..................... 2,7%............... 1
Γενηκομσίου:...................7.444..................... 1,6%............... 1
Ζαχαρόπουλος:..............6.720..................... 1,5%............... 0
Β’ Γύρος Ψ: 383.170 (α: 46,7%) Ε: 344.407
Αγοραστός:.................174.134...................50,5%.............21
Παπατόλιας:................170.273...................49,5%............... 4

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (πρώην Νομός)
Εκλογικά Τμήματα: 359
Εγγεγραμμένοι: ........................138.794
Ψήφισαν:......... 93.714 (αποχή: 32,4%)
Άκυρα:.............................................. 4.947
Λευκά:............................................... 2.628
Έγκυρα:..........................................86.139
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:..................................33.286.....................38,6%
Αγοραστός:...................................31.305.....................36,3%
Μπούτας:.......................................11.424.....................13,2%
Ροντούλης:...................................... 4.212.......................4,8%
Πουλάκης:....................................... 2.554.......................2,9%
Κουρέτας:........................................ 1.294.......................1,5%
Γενηκομσίου:.................................. 1.230.......................1,4%
Ζαχαρόπουλος:.................................834.......................0,9%
Β’ Γύρος Ψ: 65.564 (α: 52,6%) Ε: 59.941
Αγοραστός:...................................30.314.....................50,5%
Παπατόλιας:..................................29.627.....................49,5%
Συνολικά στην Τοπική
Κοινότητα Νεράϊδας (πρώην Δ. Δ.)
Εκλογικά Τμήματα 2 (41ον & 42ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................622
Ψήφισαν:............... 393 (αποχή: 36,8%)
Άκυρα:.................................................... 19
Λευκά:........................................................6
Έγκυρα:................................................368
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:........................................195.....................52,9%
Αγοραστός:.........................................108.....................29,3%
Μπούτας:............................................... 34.......................9,2%
Ροντούλης:............................................ 13.......................3,5%
Κουρέτας:.................................................9.......................2,4%
Πουλάκης:................................................6.......................1,6%
Γενηκομσίου:...........................................2.......................0,5%
Ζαχαρόπουλος:......................................1.......................0,2%
Β’ Γύρος Ψ: 259 (α: 58,3%) Ε: 239
Παπατόλιας:........................................137.....................57,4%
Αγοραστός:.........................................102.....................42,6%
Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (41ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................311
Ψήφισαν:............... 196 (αποχή: 36,9%)
Άκυρα:.................................................... 11
Λευκά:........................................................2
Έγκυρα:................................................183
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:.......................................... 95.....................51,9%
Αγοραστός:........................................... 43.....................23,5%
Μπούτας:............................................... 27.....................14,7%
Ροντούλης:...............................................7......................3,8 %
Κουρέτας:.................................................7.......................3,8%
Πουλάκης:................................................2.......................1,0%
Γενηκομσίου:...........................................2.......................1,0%
Ζαχαρόπουλος:......................................0.......................0,0%
Β’ Γύρος Ψ: 111 (α: 64,3%) Ε: 103
Παπατόλιας:.......................................... 70.....................67,9%
Αγοραστός:........................................... 33.....................32,1%
Εκλογικό Τμήμα Σαρανταπόρου (42ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................311
Ψήφισαν: ............. 197 (αποχή: 36,6%)
Άκυρα:.......................................................8
Λευκά.........................................................4
Έγκυρα:................................................185
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:........................................100.....................54,0%
Αγοραστός:........................................... 65.....................35,1%
Μπούτας:..................................................7.......................3,7%
Ροντούλης:...............................................6.......................3,2%
Πουλάκης:................................................4.......................2,1%
Κουρέτας:.................................................2.......................1,0%
Ζαχαρόπουλος:......................................1.......................0,5%
Γενηκομσίου:...........................................0.......................0,0%
Β’ Γύρος Ψ: 148 (α: 52,4%) Ε: 136
Αγοραστός:........................................... 69.....................50,7%
Παπατόλιας:.......................................... 67.....................49,3%
Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος) Ιτάμου
Εκλογικά Τμήματα: 18
Εγγεγραμμένοι:............................. 6.029
Ψήφισαν:............4.086 (αποχή: 32,2%)
Άκυρα:..................................................225
Λευκά:...................................................112
Έγκυρα:........................................... 3.749
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:.................................... 1.951.....................43,7%
Αγοραστός:..................................... 1.465.....................32,8%
Μπούτας:.............................................689.....................15,4%

Ροντούλης:..........................................122.......................2,7%
Διάφορα:..............................................234.......................5,2%
Β’ Γύρος Ψ: 2.947 (α: 51,1%) Ε: 2.598
Παπατόλιας:.................................... 1.468.....................56,5%
Αγοραστός:..................................... 1.130.....................43,5%

Αναλυτικά στα γειτονικά χωριά μας
προς Καρδίτσα

Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα 3 (34ον, 35ον & 36ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................919
Ψήφισαν:............... 598 (αποχή: 31,4%)
Άκυρα:.................................................... 30
Λευκά:..................................................... 11
Έγκυρα:................................................557
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:........................................280.....................50,2%
Αγοραστός:.........................................156.....................28,0%
Μπούτας:............................................... 80.....................14,3%
Ροντούλης:............................................ 13.......................2,3%
Διάφορα:................................................ 28.......................4,9%
Β’ Γύρος Ψ: 414 (α: 55,1%) Ε: 370
Παπατόλιας:........................................220.....................59,5%
Αγοραστός:.........................................150.....................40,5%
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα 3 (37ον, 38ον & 39ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................927
Ψήφισαν:............... 581 (αποχή: 37,3%)
Άκυρα:.................................................... 27
Λευκά:..................................................... 14
Έγκυρα:................................................540
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:........................................224.....................41,4%
Αγοραστός:.........................................176.....................32,5%
Μπούτας:............................................... 78.....................14,4%
Ροντούλης:............................................ 18.......................3,3%
Διάφορα:................................................ 44.......................8,0%
Β’ Γύρος Ψ: 389 (α: 58,1%) Ε: 363
Παπατόλιας:........................................211.....................58,1%
Αγοραστός:.........................................152.....................41,9%
Τοπική Κοινότητα Μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (54ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................298
Ψήφισαν:............... 209 (αποχή: 29,8%)
Άκυρα:.......................................................8
Λευκά:........................................................9
Έγκυρα:................................................192
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:.......................................... 81.....................42,1%
Αγοραστός:........................................... 69.....................35,9%
Μπούτας:............................................... 17.......................8,8%
Ροντούλης:............................................ 15.......................7,8%
Διάφορα:................................................ 10.......................5,1%
Β’ Γύρος Ψ: 119 (α: 60,1%) Ε: 113
Αγοραστός:........................................... 61.....................53,9%
Παπατόλιας:.......................................... 52.....................46,1%
Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα:3 (31ον, 32 & 33ον)
Εγγεγραμμένοι: ............................ 1.196
Ψήφισαν:................ 962 (αποχή: 19,5%
Άκυρα:.................................................... 63
Λευκά:..................................................... 18
Έγκυρα:................................................881
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Μπούτας:.............................................329.....................37,3%
Παπατόλιας:........................................292.....................33,1%
Πουλάκης:...........................................119.....................13,5%
Αγοραστός:.........................................109.....................12,3%
Διάφορα:................................................ 32.......................3,4%
Β’ Γύρος Ψ: 788 (α: 34,1%) Ε: 623
Παπατόλιας:........................................410.....................65,9%
Αγοραστός:.........................................213.....................34,1%
Τοπική Κοινότητα Αμαράντου
Εκλογικά Τμήματα: 2 (27ον & 28ον)
Εγγεγραμμένοι: ................................508
Ψήφισαν:................ 320 (αποχή: 37,1%
Άκυρα:.......................................................8
Λευκά:..................................................... 12
Έγκυρα:................................................300
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:.............................................. 200....................... 66,6%
Αγοραστός:..................................................75....................... 25,0%
Μπούτας:......................................................12..........................4,0%
Ροντούλης:..................................................... 7..........................2,3%
Διάφορα:......................................................... 6..........................1,9%

Β’ Γύρος Ψ: 254 (α: 50,1%) Ε: 247
Παπατόλιας:........................................172.....................69,7%
Αγοραστός:........................................... 75.....................30,3%

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (40ον)
Εγγεγραμμένοι: ................................495
Ψήφισαν:................ 319 (αποχή: 35,5%
Άκυρα:.................................................... 25
Λευκά:........................................................9
Έγκυρα:................................................285
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Παπατόλιας:.......................................... 88.....................30,8%
Μπούτας:............................................... 84.....................29,4%
Αγοραστός:........................................... 79.....................27,7%
Ροντούλης:............................................ 16.......................5,6%
Διάφορα:................................................ 18.......................6,2%
Β’ Γύρος Ψ: 177 (α: 64,2%) Ε: 154
Παπατόλιας:.......................................... 81.....................52,6%
Αγοραστός:........................................... 73.....................47,4%

Τοπική Κοινότητα Ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2(43ον & 44ον)
Εγγεγραμμένοι: ................................717
Ψήφισαν:................ 477 (αποχή: 33,4%
Άκυρα:.................................................... 27
Λευκά:..................................................... 21
Έγκυρα:................................................429
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Αγοραστός:.........................................188.....................43,8%
Παπατόλιας:........................................130.....................30,3%
Μπούτας:............................................... 54.....................12,5%
Ροντούλης:............................................ 34.......................7,9%
Διάφορα:................................................ 23.......................5,2%
Β’ Γύρος Ψ: 366 (α: 48,9%) Ε: 332
Αγοραστός:.........................................194.....................58,5%
Παπατόλιας:........................................138.....................41,5%

Εκλογικό Τμήμα Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 (128ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................237
Ψήφισαν:............... 128 (αποχή: 45,9%)
Άκυρα:.......................................................5
Λευκά:........................................................6
Έγκυρα:................................................117
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:............................................... 75.....................64,1%
Περγαντάς:............................................ 36.....................30,7%
Στούπης:...................................................4.......................3,4%
Σπανούδης:..............................................1.......................0,8%
Διάφορα:...................................................1.......................0,8%
Β’ Γύρος Ψ: 78 (α: 67,1%) Ε: 74
Χειμάρας:............................................... 60.....................81,1%
Περγαντάς:............................................ 14.....................18,9%

Περιφερειακή Ενότητα
(πρώην Νομός) Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: 128
Εγγεγραμμένοι:...........................33.848
Ψήφισαν:......... 18.334 (αποχή: 45,8%)
Άκυρα:..................................................772
Λευκά:...................................................568
Έγκυρα:..........................................16.994
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:......................................... 7.933 ...................46,6%
Περγαντάς:..................................... 7.020......................41,3%
Μαρίνος:..............................................895.......................5,2%
Στούπης:..............................................412.......................2,4%
Παπανδρέου:.....................................397........................2,3%
Σπανούδη:.......................................... 337.......................1,9%
Β’ Γύρος Ψ: 10.555 (α: 68,8%) Ε: 9.960
Χειμάρας:......................................... 5.114.....................51,4%
Παργαντάς:..................................... 4.846.....................48,6%

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού
Εκλογικά Τμήματα 3 (126ον, 127ον & 128ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................674
Ψήφισαν:............... 357 (αποχή: 47,0%)
Άκυρα:.................................................... 11
Λευκά:..................................................... 14
Έγκυρα:................................................332
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:.............................................185.....................55,7%
Περγαντάς:..........................................123.....................37,0%
Μαρίνος:................................................ 11.......................3,3%
Στούπης:...................................................8.......................2,4%
Διάφορα:...................................................5.......................1,5%
Β’ Γύρος Ψ: 220 (α: 67,4%) Ε: 211
Χειμάρας:.............................................136.....................64,4%
Περγαντάς:............................................ 75.....................35,6%

Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος) Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα: 6
Εγγεγραμμένοι:............................. 1.868
Ψήφισαν:............... 950 (αποχή: 49,1%)
Άκυρα:.................................................... 40
Λευκά:..................................................... 33
Έγκυρα:................................................877
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:.............................................436.....................49,7%
Περγαντάς:..........................................322.....................36,7%
Μαρίνος:................................................ 47.......................5,3%
Σπανούδη:............................................. 33.......................3,7%
Παπανδρέου:........................................ 22.......................2,5%
Στούπης:................................................ 17.......................1,9%
Β’ Γύρος Ψ: 579 (α: 69,1%) Ε: 546
Χειμάρας:.............................................315.....................57,6%
Περγαντάς:..........................................231.....................42,4%
Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος) Αγράφων
Εκλογικά Τμήματα: 11
Εγγεγραμμένοι:............................. 2.363
Ψήφισαν:............1.395 (αποχή: 40,9%)
Άκυρα:.................................................... 40
Λευκά:..................................................... 24
Έγκυρα:............................................ 1.331
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:.............................................696.....................52,2%
Περγαντάς:..........................................518.....................38,9%
Μαρίνος:................................................ 39.......................2,9%
Παπανδρέου:........................................ 37.......................2,7%
Στούπης:................................................ 24.......................1,8%
Σπανούδη:............................................. 17.......................1,2%
Β’ Γύρος Ψ: 582 (α: 75,3%) Ε: 572
Χειμάρας:.............................................323.....................56,4%
Περγαντάς:..........................................249.....................43,6%
Αποτελέσματα στα γειτονικά χωριά μας
προς Ευρυτανία
Τοπική Κοινότητα Μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 (40ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................168
Ψήφισαν:............... 120 (αποχή: 28,5%)
Άκυρα:.......................................................3
Λευκά:........................................................6
Έγκυρα:................................................111
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Περγαντάς:............................................ 46.....................41,4%
Παπανδρέου:........................................ 33.....................29,7%
Χειμάρας:............................................... 24.....................21,6%
Μαρίνος:...................................................5.......................4,5%
Διάφορα:...................................................3.......................2,7%
Β’ Γύρος Ψ: 48 (α: 71,1%) Ε: 47
Περγαντάς:............................................ 29.....................61,7%
Χειμάρας:............................................... 18.....................38,3%
Εκλογικό Τμήμα Σάϊκας Αγράφων
Εκλογικό Τμήμα 1 (03ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................174
Ψήφισαν:..................95 (αποχή: 45,4%)
Άκυρα:.......................................................5
Λευκά:........................................................4
Έγκυρα:.................................................. 86
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:............................................... 40.....................46,5%
Περγαντάς:............................................ 38.....................44,1%
Μαρίνος:...................................................3.......................3,4%
Παπανδρέου:...........................................3.......................3,4%
Διάφορα:...................................................2.......................2,2%
Β’ Γύρος Ψ: 54 (α: 68,9%) Ε: 51
Χειμάρας:............................................... 27.....................52,9%
Περγαντάς:............................................ 24.....................47,1%

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς
Εκλογικά τμήματα 2 (123ον & 124ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................761
Ψήφισαν:............... 416 (αποχή: 45,3%)
Άκυρα:.................................................... 21
Λευκά:..................................................... 12
Έγκυρα:................................................383
Έλαβαν
Α’ Γύρος Ψήφοι Ποσοστό
Χειμάρας:.............................................165.....................43,0%
Περγαντάς:..........................................138.....................36,0%
Μαρίνος:................................................ 28.......................7,3%
Σπανούδη:............................................. 28.......................7,3%
Διάφορα:................................................ 24.......................6,1%
Β’ Γύρος Ψ: 261 (α: 65,8%) Ε: 243
Χειμάρας:.............................................125.....................51,5%
Περγαντάς:..........................................118.....................48,5%
Τοπική Κοινότητα Βράχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (125ον)
Εγγεγραμμένοι:.................................433
Ψήφισαν:..............................................177
Άκυρα:.......................................................8
Λευκά:........................................................7
Έγκυρα:................................................162
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:............................................... 86.....................53,0%
Περγαντάς:............................................ 61.....................37,6%
Μαρίνος:...................................................8.......................4,9%
Παπανδρέου:...........................................3.......................1,8%
Διάφορα:...................................................4.......................2,4%
Β’ Γύρος Ψ: 98 (α: 77,3%) Ε: 92
Χειμάρας:............................................... 54.....................58,7%
Περγαντάς:............................................ 38.....................41,3%
Δήμος Καρπενησίου
Εκλογικά Τμήματα 75
Εγγεγραμμένοι:...........................20.389
Ψήφισαν:......... 10.460 (αποχή: 48,7%)
Άκυρα:..................................................527
Λευκά:...................................................407
Έγκυρα:............................................ 9.526
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:......................................... 4.415.....................46,3%
Περγαντάς:...................................... 3.893.....................40,8%
Μαρίνος:..............................................506.......................5,3%
Σπανούδη:...........................................254.......................2,6%
Στούπης:..............................................241.......................2,5%
Παπανδρέου:......................................217.......................2,2%
Β’ Γύρος Ψ: 6.412 (α: 68,5%) Ε: 5.981
Χειμάρας:......................................... 3.006.....................50,2%
Περγαντάς:...................................... 2.975.....................49,8%
Δήμος Αγράφων
Εκλογικά Τμήματα 53
Εγγεγραμμένοι:...........................13.459
Ψήφισαν:............7.874 (αποχή: 41,5%)
Άκυρα:..................................................245
Λευκά:...................................................161
Έγκυρα:............................................ 7.468
Α’ Γύρος
Έλαβαν:...........................................Ψήφοι.............. Ποσοστό
Χειμάρας:......................................... 3.518.....................47,1%
Περγαντάς:...................................... 3.127.....................41,8%
Μαρίνος:..............................................389.......................5,2%
Παπανδρέου:......................................180.......................2,4%
Στούπης:..............................................171.......................2,2%
Σπανούδη:............................................. 83.......................1,1%
Β’ Γύρος Ψ: 4.143 (α: 69,2%) Ε: 3.979
Χειμάρας:......................................... 2.108.....................52,9%
Περγαντάς:...................................... 1.871.....................47,1%
*** για οικονομία χώρου, στο Β’ Γύρο: όπου Ψ=Ψήφισαν, όπου
α=αποχή, όπου Ε= Έγκυρα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (7 & 14) 2010
Συνολικά στον Δήμο Καρδίτσας
Εκλογικά Τμήματα: 127 (Έδρες: 33)
Εγγεγραμμένοι:........................... 59.031
Ψήφισαν:.36.196 (αποχή 38,6%)
Άκυρα:....................1.439
Λευκά:........................ 471
Έγκυρα:............... 34.286
Α’ Γύρος
Έλαβαν: ...............Ψήφοι ....... Ποσοστό ...Έδρες
Παπαλός:............ 10.565.............. 30,8%...............5
Βερίλλης:................9.056.............. 26,4%...............5
Τέγος:......................7.737.............. 22,5%...............4
Αρχοντής:..............6.079.............. 17,7%...............3
Παύλου:..................... 849.................2,4%...............0
Β’ Γύρος Ψ: 27.216 (α: 47,7%) Ε: 24.840
Παπαλός:............ 13.510.............. 54,3%............ 15
Βερίλλης:............. 11.330.............. 45,7%...............1
Συνολικά στην Τοπική
Κοινότητα Νεράϊδας (πρώην Δ. Δ.)
Εκλογικά Τμήματα 2 (41ον & 42ον)
Εγγεγραμμένοι:......................622
Ψήφισαν:....393 (αποχή 36,8 %)
Άκυρα:......................................... 15
Λευκά:.............................................1
Έγκυρα:.....................................377
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:..................................142................37,6%
Βερίλλης:...................................116................30,7%
Αρχοντής:................................... 87................23,0%
Τέγος:........................................... 29.................. 7,6%
Παύλου:..........................................3.................. 0,8%
Β’ Γύρος Ψ: 259 (α: 58,3%) Ε: 234
Παπαλός:..................................118................50,4%
Βερίλλης:...................................116................49,6%
Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (41ον)
Εγγεγραμμένοι:......................311
Ψήφισαν:....196 (αποχή: 36,9%)
Άκυρα:............................................9
Λευκά:.............................................0
Έγκυρα:.....................................187
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:.................................... 70................37,4%
Βερίλλης:..................................... 56................29,9%
Αρχοντής:.................................. 31.................16,5%
Τέγος:........................................... 27................14,4%
Παύλου:..........................................3.................. 1,6%
Β’ Γύρος Ψ:111 (α: 64,3%) Ε: 96
Βερίλης:....................................... 58................60,5%
Παπαλός:.................................... 38................39,5%
Εκλογικό Τμήμα Σαρανταπόρου (42ον)
Εγγεγραμμένοι:..................... 311
Ψήφισαν: ..197 (αποχή: 36,7%)
Άκυρα:............................................6
Λευκά..............................................1
Έγκυρα:.....................................190
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:.................................... 72................37,8%
Βερίλλης:..................................... 60................31,5%
Αρχοντής:................................... 56................29,4%
Τέγος:..............................................2.................. 1,0%
Παύλου:..........................................0.................. 0,0%
Β’ Γύρος Ψ: 148 (α: 52,4%) Ε: 138
Παπαλός:.................................... 80................57,9%
Βερίλλης:..................................... 58................42,1%
Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος) Ιτάμου
Εκλογικά Τμήματα: 18
Εγγεγραμμένοι: ................. 6.029
Ψήφισαν:.4.084 (αποχή: 32,2%)
Άκυρα:.......................................164
Λευκά:.......................................... 52
Έγκυρα:................................ 3.870
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:.............................. 1.180................30,4%
Βερίλλης:............................... 1.127................29,1%
Τέγος:.........................................955................24,6%
Αρχοντής:.................................568................14,6%
Παύλου:....................................... 40.................. 1,0%
Β’ Γύρος Ψ: 2.945 (α: 51,1%) Ε: 2.631
Βερίλλης:............................... 1.352................51,4%
Παπαλός:.............................. 1.279................48,6%

Αναλυτικά στα γειτονικά χωριά μας
προς Καρδίτσα
Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα 3 (34ον, 35ον & 36ον)
Εγγεγραμμένοι:......................919
Ψήφισαν:....598 (αποχή: 34,9%)
Άκυρα.......................................... 29
Λευκά:.............................................6
Έγκυρα:.....................................563
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Βερίλλης:...................................190................33,7%
Παπαλός:..................................152................27,0%
Τέγος:.........................................142................25,2%
Αρχοντής:................................... 74................13,1%
Παύλου:..........................................5.................. 0,8%
Β’ Γύρος Ψ: 414 (α: 55,0%) Ε: 366
Βερίλλης:...................................183................50,0%
Παπαλός:..................................183................50,0%
Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα 3 (37ον, 38ον & 39ον)
Εγγεγραμμένοι:......................927
Ψήφισαν:....579 (αποχή: 37,5%)
Άκυρα:......................................... 27
Λευκά:.............................................3
Έγκυρα:.....................................549
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:..................................196................35,7%
Τέγος:.........................................156................28,4%
Βερίλλης:...................................113................20,5%
Αρχοντής:................................... 79................14,3%
Παύλου:..........................................5.................. 0,9%
Β’ Γύρος Ψ: 387 (α: 58,2%) Ε: 358
Παπαλός:..................................193................53,9%
Βερίλλης:...................................165................46,1%
Τοπική Κοινότητα Μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (54ον)
Εγγεγραμμένοι:......................298
Ψήφισαν:....209 (αποχή: 29,8%)
Άκυρα:............................................5
Λευκά:.............................................1
Έγκυρα:.....................................203
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:..................................125................61,5%
Βερίλλης:..................................... 71................34,9%
Τέγος:..............................................6.................. 2,9%
Αρχοντής:......................................1.................. 0,4%
Παύλου:..........................................0.................. 0,0%
Β’ Γύρος Ψ: 119 (α: 60,0%) Ε: 113
Παπαλός:.................................... 71................62,8%
Βερίλλης:..................................... 42................37,2%
Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα:3 (31ον, 32ον & 33ον)
Εγγεγραμμένοι: ................. 1.196
Ψήφισαν:.....964 (αποχή 19,4%)
Άκυρα:......................................... 40
Λευκά:.......................................... 13
Έγκυρα:.....................................911
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Τέγος:.........................................370................40,6%
Βερίλλης:...................................324................35,5%
Παπαλός:..................................112................12,2%
Αρχοντής:................................... 91.................. 9,9%
Παύλου:....................................... 14.................. 1,5%
Β’ Γύρος Ψ: 788 (α: 34,1%) Ε: 677
Βερίλλης:...................................481................71,1%
Παπαλός:..................................196................28,9%
Τοπική Κοινότητα Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 2 (27ον & 28ον)
Εγγεγραμμένοι: .....................508
Ψήφισαν:.....320 (αποχή 37,0%)
Άκυρα:............................................9
Λευκά:.............................................2
Έγκυρα:.....................................309
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Βερίλλης:...................................111................35,9%
Παπαλός:..................................101................32,6%
Αρχοντής:................................... 61................19,7%
Τέγος:........................................... 29.................. 9,3%
Παύλου:..........................................7.................. 2,2%

Β’ Γύρος Ψ: 254 (α: 50,0%) Ε: 239
Βερίλλης:...................................128................53,6%
Παπαλός:..................................111................46,4%
Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (40ον)
Εγγεγραμμένοι:..................... 495
Ψήφισαν:....319 (αποχή: 35,6%)
Άκυρα:......................................... 19
Λευκά:.............................................4
Έγκυρα:.....................................296
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:..................................116................39,1%
Τέγος:........................................... 84................28,3%
Βερίλλης:..................................... 68................22,9%
Αρχοντής:................................... 27.................. 9,1%
Παύλου:..........................................1.................. 0,3%
Β’ Γύρος Ψ: 177 (α: 64,2%) Ε: 146
Παπαλός:.................................... 87................59,6%
Βερίλλης:..................................... 59................40,4%
Τοπική Κοινότητα Ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2(43ον & 44ον)
Εγγεγραμμένοι: .....................717
Ψήφισαν:....477 (αποχή: 33,4%)
Άκυρα:......................................... 15
Λευκά:.......................................... 10
Έγκυρα:.....................................452
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Παπαλός:..................................220................48,6%
Τέγος:.........................................101................22,3%
Βερίλλης:..................................... 81................17,9%
Αρχοντής:................................... 47................10,4%
Παύλου:..........................................3.................. 0,6%
Β’ Γύρος Ψ: 366 (α: 48,9%) Ε: 336
Παπαλός:..................................222................66,1%
Βερίλλης:...................................114................33,9%
Αποτελέσματα στα γειτονικά χωριά
μας προς Ευρυτανία
Τοπική Κοινότητα Μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 (40ον)
Εγγεγραμμένοι:......................168
Ψήφισαν:....120 (αποχή: 28,5%)
Άκυρα:............................................3
Λευκά:.............................................0
Έγκυρα:.....................................117
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπαμπαλής:.............................. 87................74,3%
Τάτσης:........................................ 30................25,6%
Εκλογικό Τμήμα Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 (128ον)
Εγγεγραμμένοι: .....................237
Ψήφισαν:....128 (αποχή: 45,9%)
Άκυρα:............................................1
Λευκά:.............................................2
Έγκυρα:.....................................125
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπακογιάννης:.......................112................89,6%
Καρφής:....................................... 12.................. 9,6%
Σερετάκης:....................................1.................. 0,8%
Μπομποτσιάρης:.........................0.................. 0,0%
Εκλογικό Τμήμα Σάϊκας Αγράφων
Εκλογικό Τμήμα 1 (03ον)
Εγγεγραμμένοι:......................174
Ψήφισαν:...... 95 (αποχή: 45,4%)
Άκυρα:............................................3
Λευκά:.............................................1
Έγκυρα:....................................... 91
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Τάτσης:....................................... 52................57,1%
Μπαμπαλής:.............................. 39................42,8%
Τοπική Κοινότητα Κλειτσού
Εκλογικά Τμήμ.: 3 (126ον, 127ον & 128ον)
Εγγεγραμμένοι: .....................674
Ψήφισαν:....357 (αποχή: 47,1%)
Άκυρα:............................................8
Λευκά:.............................................4
Έγκυρα:.....................................345
Α’ Γύρος

Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπακογιάννης:.......................239................69,2%
Καρφής:.....................................102................29,5%
Σερετάκης:....................................3.................. 0,8%
Μπομποτσιάρης:.........................1.................. 0,2%
Τοπική Κοινότητα Φουρνάς
Εκλογικά τμήματα 2 (123ον & 124ον)
Εγγεγραμμένοι:......................761
Ψήφισαν:....416 (αποχή: 45,3%)
Άκυρα:......................................... 11
Λευκά:.............................................7
Έγκυρα:.....................................398
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπακογιάννης:.......................192................48,2%
Καρφής:.....................................147................36,9%
Μπομποτσιάρης:...................... 39.................. 9,7%
Σερετάκης:................................. 20.................. 5,0%
Τοπική Κοινότητα Βράχας
Εκλογικά Τμήματα 1 (125ον)
Εγγεγραμμένοι:......................433
Ψήφισαν:....177 (αποχή: 59,2%)
Άκυρα:............................................8
Λευκά:.............................................3
Έγκυρα:.....................................166
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπακογιάννης:.......................101................60,8%
Καρφής:....................................... 57................34,3%
Σερετάκης:....................................4.................. 2,4%
Μπομποτσιάρης:.........................4.................. 2,4%
Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος) Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα: 6
Εγγεγραμμένοι:.................. 1.868
Ψήφισαν:....950 (αποχή: 49,1%)
Άκυρα:......................................... 27
Λευκά:.......................................... 14
Έγκυρα:.....................................909
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπακογιάννης:......................532................58,5%
Καρφής:.....................................306................33,6%
Μπομποτσιάρης:...................... 44.................. 4,8%
Σερετάκης:................................. 27.................. 2,9%
Δημοτική Ενότητα
(πρώην Δήμος) Αγράφων
Εκλογικά τμήματα: 11
Εγγεγραμμένοι:.................. 2.366
Ψήφισαν:.1.395 (αποχή: 41,0%)
Άκυρα:......................................... 16
Λευκά:.............................................6
Έγκυρα:................................. 1.373
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπαμπαλής:............................791................57,6%
Τάτσης:......................................582................42,3%
Δήμος Καρπενησίου (6 Δημ. Ενότητες)
Εκλογικά Τμήματα: 75
Εγγεγραμμένοι:................20.389
Ψήφισαν:.10.461 (αποχή: 48,6%)
Άκυρα:.......................................265
Λευκά:........................................103
Έγκυρα:...............................10.093
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Μπακογιάννης:................... 5.479................54,2%
Καρφής:................................. 3.628................35,9%
Μπομποτσιάρης:....................698.................. 6,9%
Σερετάκης:...............................288.................. 2,8%
Δήμος Αγράφων (5 Δημοτικές Ενότητες)
Εκλογικά Τμήματα: 53
Εγγεγραμμένοι:................13.471
Ψήφισαν:.7.872 (αποχή: 41,5%)
Άκυρα:.......................................152
Λευκά:.......................................... 49
Έγκυρα:................................. 7.671
Α’ Γύρος
Έλαβαν:............................... Ψήφοι..........Ποσοστό
Τάτσης:................................. 4.463................58,1%
Μπαμπαλής:........................ 3.208................41,8%
_________
*για οικονομία χώρου στον Β’ Γύρο: όπου Ψ= Ψήφισαν, όπου α= αποχή, όπου Ε= Έγκυρα.
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Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο
Tοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 2011 – 2014

Πρόεδρος: Λιάπης Δημήτριος του Κ. (Παπαλού) με 59 σταυρούς
Σύμβουλος: Γάκης Λάμπρος του Θωμά (Βερίλλη) με 61 σταυρούς
Σύμβουλος: Κοντογιάννης Λεωνίδας του Κ. (Αρχοντή) με 33 σταυρούς

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής μας

Πρόεδρος................................................ Σταυροί ..........................Χωριό
Λιάπης Δημήτριος του Κ. (Παπαλού) ............ 59 ������������������������� Νεράϊδα
Σούφλας Νικόλαος του Η. (Βερίλλη) ............. 101��������������������� Καροπλέσι
Ζυγούρης Ηλίας (Παπαλού) ............................. 88 ��������������������������Μολόχα
Σαμαράς Κων/νος Αλκ. (Μπακογιάννη)............ 83 ������������������������ Κλειτσός
Σκόνδρας Νίκος (Μπαμπαλή) . ......................... 51 ����������������� Μαυρομμάτα
Μανώλης Αναστάσιος (Βερίλλη) . ....................39 ���������������������Αμάραντος
Σιώκος Κων/νος (Παπαλού) ........................... 119 ������������������������� Ραχούλα
Βαγγελάκος Γεώργιος (Τέγου) ....................... 104 ��������������������� Καλλίθηρο
Γεροντόπουλος Γιάννης (Παπαλού) ............... 124 ����������������������� Καστανιά
Οικονόμου Νικόλαος (Μπακογιάννη) .............. 83 �������������������������� Φουρνά
Ακρίβος Σωτήριος (Μπακογιάννη) . ................. 51 �����������������������������Βράχα
Κωστούλας Δημήτριος (Μπαμπαλή) ................ 89 ��������������������������Άγραφα
Υποψήφιοι χωριανοί μας και σταυροί προτίμησης που έλαβαν
Για Δημοτικοί Σύμβουλοι οι εξής δύο (2):
Παραθύρα – Γάκη Νάγια (Βερίλλη) έλαβε: (2 + 49) 51 σύνολο: 190
Καραμέτος Ιωάννης (Αρχοντή) έλαβε: (18 + 14) 32 σύνολο: 125
Για Τοπικοί Σύμβουλοι – Πρόεδροι οι εξής 15:
Γάκης Λάμπρος (Βερίλλη) έλαβε: ........................................... (5 + 56) 61
Λιάπης Δημήτριος (Παπαλού) έλαβε: . ....................................(9 + 50) 59
Καστρίτσης Τρύφων (Παπαλού) έλαβε: . ................................(38 + 2) 40
Κοντογιάννης Λεωνίδας (Αρχοντή) έλαβε: ........................... (10 + 23) 33
Μονάντερος Κων/νος (Βερίλλη) έλαβε: ..................................(32 + 0) 32
Μακρής Σπύρος (Αρχοντή) έλαβε: . ........................................(7 + 23) 30
Χαλάτση Ναυσικά (Παπαλού) έλαβε: .....................................(21 + 1) 22
Χόντου – Μητσάκη Ελένη (Βερίλλη) έλαβε: ............................. (18 + 2) 20
Θάνος Φώτης (Παπαλού) έλαβε: .............................................(0 + 14) 14
Μπαλτής Δημήτριος (Τέγου) έλαβε: . ...................................... (11 + 1) 12
Σακελαρίου – Λιάπη Αρετή (Αρχοντή) έλαβε: . ........................ (2 + 9) 11
Καραμέτος Ευάγγελος (Τέγου) έλαβε: ........................................(9 + 0) 9
Μακρή Μάρθα (Τέγου) έλαβε: .................................................... (3 + 0) 3
Λάμπρου Γεώργιος (Βερίλλη) έλαβε: . ........................................(0 + 0) 0
Παπαδάκη Ασπασία (Τέγου) έλαβε: ............................................(0 + 0) 0
Σημείωση: Ο 1ος αριθμός ψήφων μέσα στην παρένθεση είναι από το
41ον Εκλογικό Τμήμα και ο 2ος αριθμός είναι από το 42ον Εκλογικό
Τμήμα. Στους δυο υποψήφιους Δ. Σ. (δεν εκλέχθηκαν) το σύνολο είναι
σε όλο το Δήμο Καρδίτσας.

Χωριανοί μας υποψήφιοι σε άλλα μέρη

● Ο Νίκος Κόκκινος, γυιός της Μαρίας και του αείμνηστου Δημήτρη
Κόκκινου ήταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, με το ψηφοδέλτιο του Γ. Καμίνη (ΠΑ.ΣΟ.Κ) και εξελέγη πρώτος
στο 3ο Δ. Δ. Αθήνας (Φιλοπάππου, Πετράλωνα, Θησείο). Θερμά συγχαρητήρια.
● Ο Γιάννης Μακρής, γυιός του Νίκου Μακρή από τη Μαυρομμάτα
και της Ζωής Καραμέτου (εγγονός των αείμνηστων Περσεφώνης και
Γιώργου Καραμέτου), ήταν υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας με το ψηφοδέλτιο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ν. Παπανδρέου (ΛΑ.Ο.Σ), το οποίο ψηφοδέλτιο συγκέντρωσε 397
ψήφους (2,3%) στην Ευρυτανία.
● Ο Μωυσής Μπερμπερής, γυιός του παπα-Γιώργη Μπερμπερή και
της Μαργαρίτας Δήμου (ανηψιός της Αθηνούλας & του Τάσου Δήμου),
ήταν υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρυτανίας με το ψηφοδέλτιο της υποψήφιας Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Δ. Σπανούδη
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α), και έλαβε 133 ψήφους.

Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Καρδίτσας 2011 – 2014

Δήμαρχος: Παπαλός Κων/νος έδρες: 33
Δημοτικοί Σύμβουλοι (32)
● Πλειοψηφίας: (Παπαλού) 20, εκ των οποίων 15 από την Δ. Ε.
Καρδίτσας και 5 από τις άλλες Δ. Ε. δηλ. τους πρώην δήμους.
Μεταξύ των 15 της Δ. Ε. Καρδίτσας εξελέγη και η καταγόμενη από το Καροπλέσι Ουρανία Σούφλα ενώ μεταξύ των 5 των
άλλων Δ. Ε. εξελέγη ο Λάμπρος Τσιούκης από την Δ. Ε. Ιτάμου
(πρώην δήμο μας).
● Μειοψηφίας: (Βερίλλη) 6, εκ των οποίων 3 από την Δ. Ε.
Καρδίτσας και 3 από τις άλλες Δ. Ε. μεταξύ των οποίων εξελέγη
ο ιατρός Γιάννης Ντελής (εκ Καλλιθήρου - Σέκλιζας) από την
Δ. Ε. Ιτάμου (τον πρώην δήμο μας).
● Ο Τέγος βγάζει 4, τον εαυτό του και έναν ακόμα στην Δ. Ε.
Καρδίτσας και 2 στις άλλες Δ. Ε. μεταξύ των οποίων τον Αθανάσιο Μακροστέργιο (εκ Καλλιθήρου - Σέκλιζας) από την Δ. Ε.
Ιτάμου (τον πρώην δήμο μας).
● Ο Αρχοντής βγάζει 3, τον εαυτό του και τον Βασίλη Τσαντήλα (νυν Δήμαρχο Ιτάμου) στην Δ. Ε. Καρδίτσας και έναν στις
άλλες Δ. Ε. δηλ. τον Θωμά Χάρμπα από την Δ. Ε. Κάμπου.
● Η Παύλου δεν βγάζει ούτε Σύμβουλο ούτε τον εαυτό της.

Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Καρπενησίου 2011 – 2014

Δήμαρχος: Μπακογιάννης Κων/νος Έδρες: 27
Δημοτικοί Σύμβουλοι (26)
● Πλειοψηφίας: (Μπακογιάννης) 16, από την Δ. Ε. Καρπενησίου 6, από την Δ. Ε. Προυσού 3, από τη Δ. Ε. Δομνίστας 2, από
τη Δ. Ε. Κτημενίων 2 και από την Δ. Ε. Φουρνάς 1 την Γκαρίλα – Διαμαντή Γεωργία νυν Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών
Φουρνάς που έλαβε 453 σταυρούς.
● Μειοψηφίας: (Καρφής) 8, από την Δ. Ε. Καρπενησίου 5,
από την Δ. Ε. Δομνίστας 1, από την Δ. Ε. Ποταμιάς 1 και Δ. Ε.
Φουρνάς 1 τον νυν Δήμαρχο Ηλία Παπουτσόπουλο που έλαβε
232 σταυρούς.
● Ο Μπομποτσιάρης βγάζει 2 Δημοτικούς Συμβούλους και
● Ο Σερετάκης 1 Δημοτικό Σύμβουλο, τον εαυτό του.
● Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι γυιός της Ντόρας και του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη, είχε την στήριξη της Ν. Δ. και
βγήκε Δήμαρχος Καρπενησίου από την 1η Κυριακή λαμβάνοντας 5.479 ψήφους (54,2%) επί συνόλου 10.093 ψήφων.

Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Αγράφων 2011 – 2014

Δήμαρχος: Τάτσης Δημήτριος Έδρες: 27
Δημοτικοί Σύμβουλοι (26)
● Πλειοψηφίας: (Τάτσης) 16, από την Δ. Ε. Αγράφων 4, από την
Δ. Ε. Απεραντίων 4, από την Δ. Ε. Ασπροποτάμου 4, από την
Δ. Ε. Βίνιανης 1 και από την Δ. Ε. Φραγκίστας 3 μεταξύ αυτών
την νυν Νομαρχιακή Σύμβουλο Όλγα Διώτη (464 σταυροί) και
την Δημοσιογράφο του «Ευρυτανικού Παλμού» Βασιλική Φεγγούλη (377 σταυροί).
● Μειοψηφίας: (Μπαμπαλής) 11, από την Δ. Ε. Αγράφων 3 μεταξύ αυτών τον πρώην Δήμαρχο Βαγγέλη Κατσιφό (ήρθε πρώτος με 531 σταυρούς), από την Δ. Ε. Απεραντίων 2, από την Δ.
Ε. Ασπροποτάμου 2, από την Δ. Ε. Φραγκίστας 2 και από την Δ.
Ε. Βίνιανης 2 ο ένας εκ των οποίων είναι ο νυν Δήμαρχος Νίκος
Γεωργίου από την Μαυρομμάτα που έλαβε 389 σταυρούς.
● Ο Δημήτρης Τάτσης ήταν Δήμαρχος Απεραντίων, είχε την
στήριξη της Ν. Δ. και βγήκε Δήμαρχος Αγράφων από την 1η
Κυριακή λαμβάνοντας 4.463 ψήφους (58,1%) επί συνόλου
7.671 ψήφων.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλίας 2011 – 2014
Περιφερειάρχης:
Αγοραστός Κων/νος (έδρες: 51)
Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας:
Τσιάκος Βασίλειος
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων:
Μιχαλάκης Χρήστος
Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας:
Αλεξόπουλος Δημήτριος
Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας:
Καλαριώτου Ρένα
Περιφερειακοί Σύμβουλοι (50)
● Πλειοψηφίας: (Αγοραστός) 30, από
Π. Ε. Μαγνησίας 9, από Π. Ε. Λάρισας
10, από Π. Ε. Τρικάλων 6 και από Π. Ε.
Καρδίτσας 5 τους εξής: Γ. Κόκκαλη –
Κουβέλη, Κ. Νούσιος, Ορ. Ψαχούλας,
Α. Αναστασόπουλος και Ε. Λέμας.
● Μειοψηφίας: (Παπατόλιας) 12, από
Π. Ε. Λάρισας 3, από Π. Ε. Τρικάλων
3, από Π. Ε. Μαγνησίας 3 και από Π.
Ε. Καρδίτσας 3 τους εξής: Φ. Αλεξάκο
(νυν Νομάρχη Καρδίτσας), Ν. Καλιακούδα (νυν Νομαρχιακό Σύμβουλο)
και Ι. Χρούμπ.
● Ο Μπούτας (εκτός τον εαυτό του)
βγάζει 2 Περιφερειακούς Συμβούλους,
1 στην Π. Ε. Μαγνησίας και 1 στην Π.
Ε. Καρδίτσας τον Β. Κρανιά.
● Ροντούλης, Κουρέτας και Πουλάκης
βγάζουν από έναν δηλαδή τον εαυτό
τους.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Στ. Ελλάδας 2011 - 2014
Περιφερειάρχης:
Περγαντάς Κλέαρχος (Έδρες: 51)
Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας:
Καραμπάς Βασίλειος
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς: (50)

● Πλειοψηφίας: (Περγαντάς) 30 και
τους υπόλοιπους η αντιπολίτευση δηλ.
Χειμάρας 12, Μαρίνος 2 (και τον εαυτό του), Παπανδρέου 1 (και τον εαυτό
του), Στούπης και Σπανούδη τον εαυτό τους.
● Με το ψηφοδέλτιο του Ν. Παπανδρέου ήταν υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ο χωριανός μας
Γιάννης Ν. Μακρής και έλαβαν το
2,3% των ψήφων της Ευρυτανίας, δηλαδή 397 ψήφους.
● Με το ψηφοδέλτιο της Δ. Σπανούδη ήταν υποψήφιος Περιφερειακός
Σύμβουλος ο χωριανός μας Μωυσής
Μπερμπερής και έλαβε 133 ψήφους.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: «ΣΚΡΙΠ» 23 Μαΐου 1914 (πρίν 96 χρόνια!!!)

Κοινοτικές εκλογές στον Δήμο Κτημενίων Ευρυτανίας

Τ

ην παρελθούσαν Κυριακήν 11 Μαΐου τρέχοντος έτους (1914) ενηργήθη ενταύθα (σ.σ. Φουρνά)
η εκλογή των Κοινοτικών αρχών. Εκείνο το οποίον έχομεν
να τονίσωμεν είναι ότι ενηργήθη αύτη μετά παραδειγματικής τάξεως.

Ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών με έπιπλα Κήπου & Βεράντας είναι οι χωριανοί μας αδελφοί Μπέλλου (παιδιά του αείμνηστου Αντώνη Μπέλλου) δηλ. ο
Γιάννης, ο Κώστας, ο Λάμπρος και ο Χρήστος.

Επίσης απεδείχθη το ψηφοδέλτιον κατά πολύ ανώτερον του
σφαιριδίου. Αποτέλεσμα της εκλογής ήτον ότι εκ των 12 υποψηφίων
επέτυχον, ως έπρεπεν οι εξής κατά
σειράν πλειοψηφίας: 1) Θεοδόσιος
Τσιάντης με απόλυτον πλειοψηφίαν, 2) Πέτρος Τριανταφυλλιάς, 3)
Χαρ. Καρυάς, 4) Δημ. Κούτσης, 6)
Θεοδόσιος Ασλάνης και 6) Γεώργ.

Σταύρος. Παρίστατο κατά την διενέργειαν της εκλογής ως δικαστικός αντιπρόσωπος ο εν Καρδίτση
δικηγορών κ. Μαντόπουλος.
Επίσης και εις τα λοιπά χωρία
του δήμου μετά παραδειγματικής
τάξεως ενηργήθησαν αι εκλογαί,
εκλεγέντων και εκεί των καλλιτέρων οικοκυραίων.
Ελπίζομεν ότι θα ομονοήσουν
οίτε ψηφοφόροι και κοινοτικοί
Σύμβουλοι ίνα εργασθώσιν επ’
αγαθώ των χωρίων Κτημενίων, τα
οποία χωρία, δι’ έλλειψιν συγκοινωνίας, είναι καταδικασμένα εις
θάνατον, εάν δεν προλάβουν να
μεταναστεύσουν εις Αμερικήν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Σε
αυτές τις εκλογές (1914) εξελέγη
Πρόεδρος του χωριού μας, της

τότε Σπινάσας, ο αείμνηστος Ηλίας
Κατσούλης «Νασιαρολίας». Δραστήριος άνθρωπος, έκανε πολλά
καλά στο χωριό μας μεταξύ των
οποίων παροιμιώδες έμεινε το ότι
γύριζε μέσα στο χωριό ελέγχοντας
όλους τους δρόμους και σ’ όποιο
«σοκάκι» δεν χωρούσε να περάσει
φορτωμένο μουλάρι με βρυζόνια
(διαστάσεις σημερινού αυτοκινήτου) υποχρέωνε τον ιδιοκτήτη να
γκρεμίσει τον τοίχο και να μαζέψει
τον φράχτη με τα παλούκια παραμέσα. Αιωνία του η μνήμη. Η μετανάστευση δε για την Αμερική ήταν
τότε πολύ της «μόδας» και πολλοί
χωριανοί μας είχαν πάει. Λέτε να
ξαναγίνει πάλι σύντομα;
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Χειροτονήθηκε Ιερέας
ο χωριανός μας Σωτήρης

Χειροτονία Διακόνου Σωτήρη σε Πρεσβύτερο (30.10.10).

Ιερέας χειροτονήθηκε, από Διάκονος που ήταν, ο χωριανός μας Σωτήρης Μπαλτής το φθινόπωρο. Η χειροτονία έγινε με λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην Καρδίτσα, το
Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Κυρίλλου,
παρουσία πολλών Ιερέων και πλήθους κόσμου πολλοί εκ των οποίων
ήταν μόνιμοι κάτοικοι του χωριού μας αλλά και διαμένοντες στην Καρδίτσα.

Εορτασμός Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας

Τ

ρίτη έπεσε φέτος του Αγίου Δημητρί- Καραμέτος (Λούμπας), ο Ρίζος Βούλγαρης (σύζ.
ου κι αν και η μέρα ήταν βροχερή όλοι Αλέξως), η Βασιλική Μπέλλου με τη μητέρα
οι χωριανοί μας εκκλησιάστηκαν στην της Τσιτσιμπίνα και άλλοι, αλλά αυτοί πρωτοομώνυμη εκκλησία του χωριού μας. Την στάτησαν. Να αναφέρουμε τέλος για την ιστοπανηγυρική θεία Λειτουργία τέλεσε ο συνταξι- ρία πως την εκκλησία έχτισαν από τα θεμέλια
ούχος Ιερέας μας παπα-Βάϊος Μπαλτής. Ακο- μέχρι τοίχους και στέγη ο αείμνηστος Κώστας
λούθησε το σήκωμα του Υψώματος και η Αρ- Θώμος και ο παπα-Βάϊος Μπαλτής που τότε
τοκλασία στο ωραία πλακοστρωμένο προαύλιο δεν ήταν ακόμα ιερέας αλλά μεταξύ των άλλων
κάτω από τον αιωνόβιο μαλόκεδρο. Όλα έγιναν και χτίστης.
μέσα σε πνεύμα απόλυτης θρησκευτικής κατάΟ Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στα 44 χρόνια της
νυξης.
ύπαρξής του με
Η
εκκλησία
προσφορές και
αυτή είναι σχετικά
Δωρεές
χωριακαινούργια αφού
νών μας έγινε
χτίστηκε την δεκαόπως είναι σήετία του ’60. Έως
μερα. Εάν γίνει
τότε στον μεγάλο
τώρα
εσωτεριαυτό
βακούφικο
κά πιο ωραίο,
τόπο, όπου δέσποξυλόγλυπτο το
ζαν τα δυο υπεραιτέμπλο και αγιωνόβια μαλόκεδρα,
ογραφηθούν οι
υπήρχαν
μόνον
τοίχοι του θα
ίχνη ερειπίων με
γίνει ένα κόσμημα για την Νετην ονομασία «ΑηΤο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, όπως φαίνεται από το προαύλιο του ΣχοΔημήτρης».
Την λείου,
ράϊδα.
με τον έναν από τους 2 υπεραιωνόβιους μαλόκεδρους στο προαύλιό του.
δεκαετία του ’30
Συγχαρητή(1937) χτίστηκε το
ρια και μπράκτήριο του νέου Σχολείου και μεταφέρθηκε εδώ βο αξίζουν στους χωριανούς – χωριανές μας
από την άλλη μεριά του χωριού μας, απ’ το που φρόντισαν ιδιαίτερα αυτή την εκκλησία
προαύλιο του Αη-Γιώργη. Στον ίδιο εδώ χώρο φέτος, θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουτην δεκαετία του ’80 χτίστηκε και το Ιατρείο.
με τον αγαπητό μας Βαγγέλη που μερίμνη του
Έτσι το 1966 μια ομάδα χωριανών μας απο- καλύφτηκαν με τζάμι οι μεγάλες εικόνες του
φάσισαν να μαζέψουν (μάλλον να βάλουν μόνοι τέμπλου αφού πρώτα τις πήγε στην Καρδίτσα
τους) χρήματα για να ξαναχτίσουν εκκλησία για καλή συντήρηση. Έτσι πρέπει να βοηθάμε
στον ιστορικό αυτό χώρο. Να μνημονεύσουμε όλοι και να προσφέρουμε αφιλοκερδώς εργατους αείμνηστους χωριανούς μας που ξεκί- σία για το χωριό.
νησαν αυτή την προσπάθεια, ήταν: η γιαγιά
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά
Βασιλική Μπαμπαλίνα, ο Αθανάσιος (Νάσιος) να ξαναβρεθούμε στον εορτασμό του Αγ. ΔημηΜπαλτής, ο Χρήστος Ανυφαντής, ο Γιώργος τρίου Νεράϊδας.

Χειροθεσία (απονομή εκκλησιαστικής τιμητικής διάκρισης)
στον παπα-Βάϊο Μπαλτή (30.10.10).

Από τον Νοέμβριο με εντολή του Σεβασμιοτάτου κ.κ. Κυρίλλου άρχισε
να λειτουργεί στο χωριό μας, αφού με το υπ. αριθ. πρωτ. 1100/1.11.2010
έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, διορίστηκε Εφημέριος της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας - Δολόπων. Συνεχίζει βέβαια να παρακολουθεί καθημερινά μαθήματα στην
Ιερατική Σχολή Καρδίτσας μέχρι τον Ιούνιο.
Κατά την διάρκεια της χειροτονίας έγινε και απονομή τιμητικής εκκλησιαστικής διάκρισης, «χειροθεσία», στον σεβάσμιο συνταξιούχο πλέον Ιερέα του χωριού μας παπα-Βάϊο Μπαλτή από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Κύριλλο. Του απένειμε το «Οφίκιο του Οικονόμου» για
την πολυετή προσφορά του στην Εκκλησία.
Στον αγαπητό χωριανό μας παπα-Σωτήρη ευχόμαστε για ακόμα μια
φορά να είναι πάντα Άξιος.

Οι χωριανοί μας κληρικοί παπα-Βάϊος και παπα-Σωτήρης Μπαλτής
με τον Σεβ. Μητρ. Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κ. κ. Κύριλλο.

Π

Ο χωριανός μας Ολυμπιονίκης Κώστας Θάνος
στην προεδρία της Ομοσπονδίας Πάλης

ρόεδρος στην Εθνική Ομοσπονδία Πάλης είναι από το
Σεπτέμβριο ο αγαπητός χωριανός μας Ολυμπιονίκης Κώστας
Γ. Θάνος. Για το ευχάριστο αυτό γεγονός τα δημοσιεύματα των Καρδιτσιώτικων εφημερίδων ανέφεραν τα
εξής:
Στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο,
την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010, της
Ομοσπονδίας Πάλης αποφασίστηκε να
αναλάβει την προεδρία ο βετεράνος
πρωταθλητής και 4ος Ολυμπιονίκης στο
Σίδνεϊ Κώστας Θάνος. Μια πολύ σημαντική θέση για τον Καρδιτσιώτη αθλητή
και ιδιαίτερα τιμητική για την πόλη που
απέκτησε ένα δικό της «παιδί» σε ένα
χώρο που έχει υπηρετήσει όλη του τη
ζωή και έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες.
Ο Κώστας Θάνος γεννήθηκε το
1973 και ξεκίνησε την πάλη το 1987, σε
ηλικία 14 ετών στον σύλλογο Γ.Α.Σ. Πλαστήρας Καρδίτσας. Στην Εθνική ομάδα
αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 1996 με
προπονητή τον Ολυμπιονίκη, Χαράλαμπο Χολίδη.
Το 2000 στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ
έμεινε εκτός βάθρου των νικητών αφού
αγωνίστηκε στον κρισιμότερό του αγώνα με σπασμένα πλευρά, ωστόσο κατέ-

Νεραϊδιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας

Ν
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εραϊδιώτης κατόρθωσε να εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος στον πρώτο και μεγαλύτερο Δήμο της
χώρας μας, στον Δήμο Αθηναίων. Είναι ο αγαπητός χωριανός μας Νίκος Κόκκινος, γυιός της Μαρίας και του αείμνηστου Δημήτρη Κόκκινου, παντρεμένος με την Δήμητρα Παππά από την Φουρνά, έχουν δυο παιδιά και κατοικούν στου Φιλοπάππου. Ο Νίκος εργάζεται πολλά χρόνια στα ΕΛΤΑ όπου
και δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ξαναέβαλε υποψηφιότητα στην Αθήνα, στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές του 2006, με το ψηφοδέλτιο του Σκανδαλίδη αλλά δεν μπόρεσε να εκλεγεί.
Τώρα όμως κατόρθωσε να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του Γ. Καμίνη. Είναι ο ένας από τους δύο Δ. Σ. που
εκλέχθηκαν στο 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών (Αστεροσκοπείο, Πετράλωνα, Θησείο) και ένας από
τους 29 που εκλέχθηκαν μ’ αυτό το ψηφοδέλτιο (της πλειοψηφίας) σε όλο το Δήμο Αθηναίων, στον οποίο
Δήμο μαζί με τους 20 συνολικά της αντιπολίτευσης (11 Κακλαμάνη) εκλέγονται 49 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Λαμβάνοντας υπόψη πως κάθε Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας είναι εκ των προτέρων γνωστό όνομα
στο πανελλήνιο, θεωρούμε έναν άθλο την επιτυχία του Νίκου, γιαυτό και του λέμε χίλια μπράβο.
Θερμά συγχαρητήρια στο φίλο και χωριανό μας Νίκο για την μεγάλη του επιτυχία. Καλή επιτυχία του
ευχόμαστε και σ’ ανώτερα.

λαβε την ιδιαίτερα τιμητική 4η
θέση.
Ο βετεράνος
πρωταθλητής
είναι
κάτοχος
επίσης Χάλκινου
μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (1997). Ακόμη
έχει ένα Ασημένιο και ένα Χάλκινο σε
Μεσογειακούς Αγώνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχόμαστε
θερμά Συγχαρητήρια στον
αγαπητό χωριανό μας Κώστα,
τονίζοντας ταυτοχρόνως για
τους πέραν του χωριού μας
αναγνώστες της εφημερίδας
μας, πως ο Κώστας είναι γυιός
της Δόξας (το γένος Μπαλτή) και του
Γιώργου Δ. Θάνου. Πάντα τέτοια Κώστα,
να μας κάνεις υπερήφανους.
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Μήνυμα για τις εκλογές
7 Νοέμβρη 2010
του Βαγγέλη Κατσιφού
(πρώην Δημάρχου Αγράφων & Δημοτικό
Σύμβουλο του νέου Δήμου Αγράφων)

1.

Να συγχαρώ και να
ευχαριστήσω τον
υποψήφιο Δήμαρχο Θεόδωρο Μπαμπαλή, για
την τόλμη και ευθύνη
να συγκροτήσει Ικανότατο Συνδυασμό για την
«Ανανέωση & Προοπτική» των Αγράφων, για
τον πολιτισμένο αγώνα
του, για την ανάδειξη αρχών & αξιών των
αιρετών & της αγροτουριστικής προοπτικής
των Αγράφων, και να του ευχηθώ καλή δουλειά.
Να ευχαριστήσω τους συνυποψηφίους
μου για τη μεταξύ μας εκτίμηση, τον
αυθορμητισμό & την πίστη σε αρχές & αξίες.
Να ευχαριστήσω τους Δημότες που με χαρά
με ψήφισαν & όλους τους ψηφοφόρους, που
το 8 % δεν πείσθηκε για το καλύτερο του
Συνδυασμού μας, όμως αξίζει στις επόμενες.
Στη νέα 4ετία θα αγωνισθώ για τις
προτάσεις μας, για τις Αρχές & Αξίες
& Στόχους που πρέπει να έχουμε ως Αιρετοί, όπως: αξιοπρέπεια, τιμιότητα, ισονομία, αξιοκρατία, διαφάνεια, εφ αρμογή του
Δημοτ. Κώδικα, συλλογική δουλειά, επιστημονικό προσωπικό, ιεράρχηση έργων,
τουριστική ανάπτυξη με τοπικά προϊόντα,
στόχο νέας απογραφής τους 15.000, 3πλή
οδική σύνδεση με Θεσσαλία, βελτίωση οικισμών.... Τα Άγραφα των «Αγράφων-ΑγραίωνΑπεραντίων» δεν έχουν καλό παρόν, αλλά
θάχουν πολύ καλό μέλλον με τον αγροτουρισμό, που ο Συνδυασμός μας μπορεί να
πετύχει. Προοπτική & όραμά μας ο «Αγρ(αφ)
οτουρισμός = σεβασμός στο περιβάλλον &
υπηρεσίες επισκεπτών, παράδοση..., τοπικά
προϊόντα..., λειτουργικοί οικισμοί, καλές σχέσεις Δημοτών, τουριστικές υποδομές, δίκτυα
προβολής & δημοτική τηλεόραση, Τουριστικό Γραφείο, Φορέα Διαχείρισης του Αγροτουρισμού». Μόνες προϋποθέσεις η βούληση &
η ικανότητα της νέας Δημοτικής Αρχής.
Να συγχαρώ το Δήμαρχο Δημήτρη
Τάτση & τους Συμβούλους του για την
εκλογή τους και να τους ευχηθώ καλή επιτυχία, με τίμια & σοβαρή δουλειά αντάξια του
ονόματος Άγραφα, του πολιτισμού μας «Ελληνομουσείον Αγράφων, κλπ» και της αγροτουριστικής προοπτικής μας. Υποσχέθηκαν
τέλεια οργάνωση υπηρεσιών & ανάπτυξη.
Να γνωρίζουν ότι, με την ίδια ευκολία που
ρίχνουμε τα τσιμέντα, μπορούμε να φέρουμε χιλιάδες τουρίστες και οι δημότες μας να
παράγουν προϊόντα, απλά αλλάζουν τα χέρια. Εμείς θα βοηθήσουμε με το παραπάνω.
Δεν πρέπει να χαθεί μία ακόμα 4ετία.
Να συγχαρώ τον Δήμαρχο Καρπενησίου
Κ. Μπακογιάννη, να του ευχηθώ επιτυχία ανάπτυξης & να του προτείνω «Φορέα
Διαχείρισης του Τουρισμού».
Το επείγον σωτήριο έργο του νέου
Δήμου, είναι η νέα απογραφή πληθυσμού τον Μάρτιο 2011.(Η παλιά απογραφή
του 2001 είναι 13.600 κάτοικοι). Η νέα Δημοτική Αρχή έχει την ευθύνη & άνετα μπορεί να
τη φθάσει άνω των 15.000, γιατί από 2001 τα
Δημαρχεία οργανώθηκαν (πολλούς υπαλλήλους, εξοπλισμός, αυτοκίνητα, ΔήμαρχοιΑντιδ/ρχοι-Πρόεδροι καλά αμειβόμενοι,
κλπ), δρόμοι-οικισμοί βελτιώθηκαν, επικοινωνία με τους ετεροδημότες, τότε κάποιοι
Δήμοι αδιαφόρησαν. Η απογραφή έχει να
κάνει με πνευματικά χαρίσματα... & γνώσεις...
& θέληση.. (δεν εξαρτάται καθόλου από τον
καιρό), μετά θα φέρνει πιστώσεις για 10 έτη.
Σας καλώ στην «Επανάσταση Απογραφής
2011». «Πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας
χρόνια & οι ρίζες μας».
Για την παλιά απογραφή του 2001 στα Άγραφα με 3.700, η Δημοτ. Αρχή 2003-10 έλεγε
συχνά: «Μας έσωσε ο Κατσιφός, όμως στην
άλλη απογραφή θα απογράψουμε 4-5 χιλ κόσμο». Πράγματι ο μέχρι τώρα Δήμος Αγράφων, πλούσιος σε πιστώσεις, άνετα μπορεί
να απογράψει 3-5 χιλιάδες κατοίκους.
Για το 2011 «χρόνια πολλά» & στους νέους «γνώσεις, τέχνες, δεξιότητες»..
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (!!!!???)

Ε

ν μέσω χαλεπών και πονηρών καιρών, σαν να μην έφταναν τα προβλήματα του ταλαίπωρου Έλληνα, του φορτώνουν κι έναν Καλλικράτη,
για να λύσει δήθεν αυτά τα προβλήματα.
Οι σοφοί μας όμως ηγέτες πιστοί στο δόγμα «κάντε σχέδια κι ότι βγεί»,
για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνουν δυο πράγματα, εμπαίζοντας τον Ελληνικό λαό, που όλως περιέργως εξακολουθεί να μην αντιδρά.
Το πρώτο είναι η γνωστή ρήση του Ανάχαρση που πρίν δυόμιση χιλιάδες χρόνια διαπιστώνοντας την ελληνική πραγματικότητα είπε ότι: «στην
Ελλάδα μιλούν οι σοφοί και αποφασίζουν οι άσχετοι». Αυτό συμβαίνει αιωνίως στην Ελλάδα, και θα συμβαίνει.
Το δεύτερο είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσω στη συνέχεια.
Όλοι έχουμε κουραστεί να ακούμε για το σχέδιο «Καλλικράτης» που
προβλέπει τη συνένωση δήμων, και την δημιουργία λιγότερων, για την πληρέστερη και οικονομικότερη λειτουργία των ΟΤΑ.
αι δώς του συνεχώς υποσχέσεις, ότι «εμείς» δήθεν και τάχα μου, θα
νοικοκυρέψουμε τον τόπο, ότι νοιαζόμαστε - «εμείς» - βέβαια, για τον
λαό και ειδικά για την φτωχολογιά, κι ένα σωρό τέτοιες αηδίες που μόνο
αναγούλα φέρνουν.
Εντελώς πληροφοριακά σας λέω ότι στην Αρχαία Ελλάδα οι φτωχοί
και οι μεροκαματιάρηδες δεν πλήρωναν φόρους. Οι πόλεις-κράτη φόρους
έπαιρναν μόνο από τους πλούσιους και τους ευκατάστατους.
Οι δικοί μας όμως «σοφοί ηγέτες» δεν μιλάνε γι αυτά τα θέματα, και
κάνουν τον «κινέζο», όπως σιγή τηρούν και για τον «Καλλικράτη».
Και μην αυταπατάσθε ότι το σχέδιο αυτό, πήρε το όνομα απ’ τον γνωστό Καλλικράτη, δηλαδή τον ένα απ’ τους δυο αρχιτέκτονες του «ιερού
παρθενώνα». Και μεταξύ μας, πιστεύω ότι αυτόν τον Καλλικράτη οι σοφοί
ηγέτες μας δεν τον γνωρίζουν. Άλλον είχαν υπ όψιν τους, και ο οποίος τους
εξέφραζε απόλυτα, όταν εκπονούσαν το «σχέδιο Καλλικράτης».
άνω σ’ αυτόν τον «Καλλικράτη» που θα σας μιλήσω τώρα βασίστηκαν για να μας εξαπατήσουν άλλη μια φορά, κάνοντας τον «κινέζο».
Τον πέμπτο αιώνα (πρίν απ’ τη σημερινή χρονολόγηση) στην Αρχαία
Αθήνα το θέατρο είχε ήδη καταστεί αναγκαίο για όλους, ήτοι φτωχούς και
πλούσιους, ελεύθερους και δούλους, ντόπιους και ξένους. Στην αρχή η είσοδος ήταν ελεύθερη για όλους. Αργότερα όμως για να καλυφθούν κάποια
έξοδα, «το θεωρικό», το δικαίωμα δηλαδή να παρακολουθήσεις κάποια
ή κάποιες παραστάσεις, είχε αξία 2 οβολών. Οι εισερχόμενοι στο θέατρο,
έκοβαν κανονικά εισιτήριο, το οποίο ήταν μια μολύβδινη πλακίτσα. Το
θέατρο, πάντα της Αθήνας βέβαια, χωρούσε από δεκαεφτά έως είκοσι χιλιάδες θεατές. Υπήρχε όπως και σήμερα φυσικά «ατέλεια» για όλους τους
καρεκλοκένταυρους, σφουγγοκωλάριους και παρατρεχάμενους. Φανταστείτε τι γίνεται σήμερα και είστε μέσα.
Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως, ο λαός άρχισε να αντιδρά και να παραπονιέται, ότι η τιμή των δυο οβολών ήταν πολύ μεγάλη για το εισιτήριο,
και δεν μπορούσαν να την πληρώσουν.
Για τον λόγο αυτό την εποχή του Κλεοφώντα (422-404) το κράτος,
θέσπισε μέτρο, σύμφωνα με το οποίο, χορηγούσε στη «φτωχολογιά» μια
αποζημίωση από 2 οβολούς, για να μπορούν όλοι οι ταλαίπωροι και οι μεροκαματιάρηδες να πηγαίνουν στο θέατρο. Ως εδώ όλα καλά.
ργότερα όμως ένας άλλος επώνυμος άρχοντας, λαοπλάνος και δημαγωγός ως συνήθως, ο «Καλλικράτης», για να κερδίσει τις εκλογές,
υποσχέθηκε στον λαό ότι θα αυξήσει το «θεωρικό» σε 3 οβολούς έτσι που
να μπορούν οι φτωχοί, να έχουν την δυνατότητα κατά την διάρκεια των
δημόσιων γιορτών, εκτός από δωρεάν θεατρικές παραστάσεις να τρώνε
κιόλας με έξοδα του κράτους.
Όπως αντιλαμβάνεστε, το μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η υπόσχεση προς τον φτωχό λαό έμεινε υπόσχεση. Εξ’ άλλου το τάξιμο ποτέ δεν
χάλασε σπίτια. Αυτό όμως που δεν αντιληφθήκατε, είναι ότι στην πραγματικότητα, το «σχέδιο Καλλικράτης», που βασίσθηκε στον αναφερόμενο
Καλλικράτη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ουτοπία. Η συμβολική ταύτιση, «του μή πραγματοποιήσιμου», με την αθετημένη υπόσχεση του προαναφερθέντος «Καλλικράτη» μιλάει από μόνη της, σε ποιόν «Καλλικράτη»
βασίστηκαν.
«Κάντε σχέδια, τάξτε, κι ότι βγεί». Κι αν δεν βγεί τίποτα αφού τα κατάφερε εκείνος, θα τα καταφέρετε κι «ΕΣΕΙΣ». Θα μας κοροϊδέψετε ξανά.
Επί πλέον για όσους δεν γνωρίζουν και για όσους δεν έχουν αντιληφθεί
να ξέρετε ότι το Καλλικράτειο αυτοδιοικητικό σύστημα δεν είναι τίποτα
άλλο παρά, το περίφημο για την εποχή του «αποκεντρωτικό περιφερειακό
διοικητικό σύστημα» που εφαρμόστηκε στην αρχαία αχανή Περσική αυτοκρατορία, με μια και μοναδική διαφορά (για μένα άνευ σημασίας).
διαφορά είναι ότι, τότε οι περιφερειάρχες ήταν διορισμένοι με κύρος
και ισχύ αυτοκράτορα ή βασιλιά, ενώ σήμερα είναι αιρετοί με κύρος
και ισχύ αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας λόγω επιρροής
των πολιτικών κομάτων (λέτε να ταΐζουν την κεντρική εξουσία;). Σ’ αυτά
συμπεριλαμβάνονται και οι διευρυμένοι δήμοι.
Η πανουργία της σύγχρονης πολιτικής έχει καταφέρει το ακατόρθωτο.
Τότε ο λαός δεχόταν ελέω Θεού τον βασανιστή του, ενώ σήμερα η πολιτική
(μεγάλη επιστήμη) έχει καταφέρει να κάνει εμένα (τον λαό) να επιλέγω ο
ίδιος τον βασανιστή μου, ο οποίος για τέσσερα χρόνια ελέω ψήφου, θα με
κοροϊδεύει, θα με εκμεταλλεύεται, θα με ταπεινώνει και θα με εξευτελίζει,
ενώ εγώ (ο λαός) θα μαζοχίζομαι με αυταρέσκεια, και μετά ξανά απ’ την
αρχή.
εν πρέπει όμως εγώ (ο λαός) να ξεχνάω ότι: «κανένας δεν έχει από τη
φύση δικαίωμα να διοικεί τους άλλους»(Ντιντερό).
Φίλοι, όλα αυτά κατόπιν εκλογών, για να μην θεωρηθεί ότι κάνω πολιτική προπαγάνδα. 
Διότευκτος Κόκκινος

Κ

Π

Α

Η

Δ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Πρωϊνός Τύπος» Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

Κλοπή σε Ιερό Ναό της Απιδιάς

Δ

ιάρρηξη έγινε το χρονικό διάστημα από 18:00΄ ώρα της
12ης Ιουνίου, έως και 17:00΄
ώρα της 13ης Ιουνίου 2010, στην Απιδιά Καρδίτσας, όπου άγνωστοι, παραβιάζοντας με αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο την κεντρική θύρα, εισήλθαν
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και
αφαίρεσαν τρία παλιά μπρούτζινα
μανουάλια ανυπολόγιστης αξίας.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Καρδίτσας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε στο προηγούμενο φύλλο και το
δημοσιεύουμε έστω και τώρα για να
μην εφησυχάζουμε, να έχουμε το νού
μας γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να
γίνει ζημιά…

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

ο νέος είναι ωραίος

Δ

ιάλογος μεταξύ 94χρονου πατέρα και γιού.
- Πατέρα σήμερα θα σου κάνω ένα τραπέζι νάμπερ ουάν.
- Το τραπέζι το βλέπω, αλλά δεν κατάλαβα αυτή την
τελευταία λέξη, δεν την ξανάκουσα.
- Εννοώ ότι το τραπέζι είναι σπέσιαλ.
- Καλά λέξη χωριάτικη, δικιά μας, Ελληνική δεν υπάρχει
αντίστοιχη?
- Έχεις δίκιο, είναι το καλό, το ωραίο, κάτι το ξεχωριστό.
- Έτσι μπράβο παιδί μου, με μπέρδεψες, τόση κουβέντα για το
τίποτα.
• Αφού λοιπόν σερβιρίστηκε το φαγητό αρχίζει ο 94χρονος να
τρώει και να ρωτάει.
- Από πού τα ψώνισες?
• Και ο γιος με περηφάνια αρχίζει να εξηγεί για το σπέσιαλ
τραπέζι.
- Από το σούπερ μάρκετ πατέρα, το κρέας είναι από την
Ολλανδία, το ψάρι από την Σενεγάλη, η ντομάτα από την
Ισπανία, τα κρεμμύδια Αιγύπτου, τα σκόρδα από την Κίνα, το
τυρί από την Ολλανδία και το κρασί Γαλλίας, όλα εισαγωγής
πατέρα, ξενόφερτα.
• Και ο 94χρονος ξαναρωτάει.
- Αλήθεια, πες μου πώς περνάς τη μέρα σου?
- Το πρωί σηκώνουμε γύρω στις εννιά περίπου, βλέπω
τηλεόραση, στις έντεκα πηγαίνω στην πλατεία για καφεδάκι
ΕΣΠΡΕΣΟ, στις μια για λίγο τσιπουράκι, στις τρείς τρώμε, και
ξαπλώνουμε για ξεκούραση. Το απόγευμα λίγο τηλεόραση, και
το βραδάκι βγαίνουμε για κάνα ποτό. Περνάει η ώρα χωρίς να το
καταλάβεις.
- Πήγες στο χωριό? έμασες κάνα καρύδι? κάνα κάστανο, καμιά
χεριά τσάι απ’ το βουνό?
- Φέτος πατέρα δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, βλέπεις δουλειές,
τρεχάματα, ο χρόνος είναι λίγος, ο καιρός χάλια.
- Τα καρύδια δεν πρόλαβα να τα μαζέψω και αυτά που έμασα τα
λίγα μούχλιασαν γιατί έβρεχε συνέχεια, το ίδιο και τα κάστανα.
Αγόρασα όμως κάτι καρύδια Αμερικάνικα, μεγάλα που σπάνε
και εύκολα, είναι βέβαια λίγο μαύρα μέσα, και καίνε λίγο, αλλά
καλά είναι, θα τα δοκιμάσεις μετά το φαγητό.
- Στον κήπο έβαλες τίποτα φέτος? κάνα λάχανο, κάνα μαρούλι,
κάνα πράσο?
- Πονούσε λίγο η μέση μου, και δεν μπορούσα να σκύψω, να
σκάψω και να βοτανίσω.
- Εμ, βέβαια τι να σου κάνει η μέση, με τέτοια κοιλιά σαν βριζώνι
είναι, πώς να σκύψεις? Τι να φταίει άραγε?
- Πες μου σε παρακαλώ η γυναίκα σου τι έκανε σήμερα μέχρι στις
μία η ώρα και έφυγε βιαστικά με το αυτοκίνητο,
- Πήγε στο φούρνο για ψωμί, και πριν παρακολουθούσε ένα
σήριαλ στην τηλεόραση.
- Πάλι με μπέρδεψες με τα ξένα σου. Ε βέβαια που να προλάβει
και αυτή, αλλά αν κοβόταν το ρεύμα, και δεν είχε τηλεόραση, και
αν και συ είχες αλεύρι σπίτι σου θα ζύμωνε κάνα δυο καρβέλια
ψωμί.
- Έχεις δίκιο παιδί μου δεν προλαβαίνεις, αμ’ και αυτό το
κομπιούτερ δεν ξεκολλάει από τα χέρια σας .
- Εμείς κάποτε τα προλαβαίναμε όλα, άλλοι καιροί τότε,
δεν είχαμε τηλεόραση, ούτε καν πετρέλαιο για τη λάμπα,
μεγαλώσαμε με μπομπότα και λίπα. Ενώ εσείς με φαρίνα
κάτασπρη, ελαιόλαδο, βιτάμ κρουασάν και σοκολάτες.
- Τι γίνανε οι εκλογές με τους Δημάρχους και τους
Περιφερειάρχες;
- Αποχή 50% σ΄ αυτές τις εκλογές στο νομό Καρδίτσας.
- Άραγε τα δυο χιλιάδες καμπίσια βόδια και τα χίλια πεντακόσια
σιαπανήσια μουλάρια μεσαστήκανε.
- Μήπως ξέρεις γιατί η σύνταξή μου αυτόν το μήνα είναι
λιγότερη?
- Ναι πατέρα, έχει έλλειμμα το κράτος και γίνονται κρατήσεις από
τους μισθούς και τις συντάξεις, πρέπει να μαζέψουν χρήματα,
υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας.
- Μα ο Γιωργάκης έλεγε πριν τις εκλογές «λεφτά υπάρχουν», τώρα
δεν υπάρχουν που έγινε κυβέρνηση ?
- Πως καταδέχτηκε να μας κόψει από την σύνταξη?
- Έτσι είναι οι πολιτικοί, ο άλλος ο Σαμαράς είπε ότι μόλις γίνει
κυβέρνηση το κόμμα του, «θα μηδενίσει το έλλειμμα» μέσα σε
ενάμισι χρόνο από ότι φαίνεται και οι δυο έχουν δίκιο και εμείς
έχουμε άδικο, βλέπεις καρέκλα είναι αυτή για φαγοπότι.
- Να κλείσω γρήγορα τα μάτια μου, να μείνει η σύνταξη στο
κράτος για να μην φτωχύνει.
- Αλλάξτε μυαλό εσείς οι νέοι και σκεφτείτε καλύτερα, γιατί
σας βλέπω σε λίγο καιρό, να τρώτε λιθάρια ,και να βοσκάτε
χορτάρια.
• Γιώργος Γιαννουσάς

Τι γίνεται με τις 100.000 ευρώ
για το Μοναστήρι;

Σ

υντάσσεται μελέτη και προβλέπεται πίστωση
100.000 € για τον περιβάλλοντα χώρο της Ι. Μ. Νεράϊδας» είχε ανακοινώσει μεταξύ άλλων η Δημοτική Αρχή σε ευρεία σύσκεψη που είχε γίνει στο Καλλίθηρο
(4.1.2008), παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου και όλων των
φορέων του Δήμου Ιτάμου. Το υπενθυμίζουμε γιατί από
τότε ούτε ξανακούσαμε ούτε ξαναδιαβάσαμε τίποτα γιαυτό ενώ βλέπουμε άλλα έργα που είχαν αναφερθεί τότε να
εγκαινιάζονται τελειοποιημένα.

Τι γίνεται με το Οικολογικό
Πάρκο Μέγδοβα;

Π

ρόπερσι το χειμώνα (2007 – 2008) είχε ανακοινωθεί
ότι θα γίνουν μελέτες (με πίστωση 30.000 €) για την
δημιουργία Οικολογικού Πάρκου στο Μέγδοβα,
το οποίο θα περιλαμβάνει (αόριστα) πολλά και διάφορα.
Επειδή δεν ξανακούσαμε τίποτα γιαυτό ρωτάμε: Τι γίνεται
με αυτό; Προχώρησαν οι μελέτες; Προβλέπουν συντήρηση
των γεφυριών «Τσιροπλάκι» και «Κόπαν» καθώς και συντήρηση του παραδοσιακού μονοπατιού Καροπλέσι – Νεράϊδα;
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Η αναστήλωση του ιστορικού γεφυριού Σπινάσας
«Μέγα Γιοφύρι» στον ποταμό Μέγδοβα

Ε

ίναι αλήθεια ότι για τους κατοίκους της περιοχής Καρδίτσας ένας από τους πιο
μακρινούς προορισμούς στον Ελλαδικό χώρο, αποτελεί ένα ταξίδι
στην Ευρυτανία. Σχήμα οξύμωρο
αν αναλογιστεί κάποιος πως η περιοχή που βρισκόμαστε ανήκε (μέχρι
το 1973) στο νομό Ευρυτανίας.

και έβαλαν φυλάκιο από την μια μόνο και το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπλευρά (θέση «Αφορεσμός»). Ο Μα- πη, ο οποίος ήταν ο πρώτος έλληνας
κρής με μια ιταλική αραβίδα και με 4 πρωθυπουργός, που είδε πρίν τρείς
– 5 σφαίρες που είχε, προσπάθησε να αιώνες τη σημασία που είχε ο Παρατους αποτρέψει ρίχνοντας μια – δυο μεγδόβιος δρόμος ο οποίος θα ένωνε
τουφεκιές, αλλά μάταια. Έτσι μόλις οι το Ιόνιο πέλαγος και την Πάτρα με την
στρατιώτες έβαλαν τους δυναμίτες, Θεσσαλία και την Θεσσαλονίκη. Την
απομακρύνθηκαν και τους πυρο- νοτιοδυτική με την βορειοανατολική
δότησαν, ολοκληρώνοντας το έργο Ελλάδα. Θα μπορούσε να ονομαστεί
τους. Αν ο Μακρής είχε μερικές σφαί- και Εγνατία της Κεντρικής Ελλάδας
Η αποκοπή της περιοχής αυτής ρες ακόμη, λόγω του ότι οι στρατιώτες και αν δεν είχε η Ελλάδα τις εθνικές
βέβαια από το Νομό Ευρυτανίας και η βρισκόταν σε μειονεκτική θέση και περιπέτειες και τους πολέμους κατά
προσάρτησή της στο νομό Καρδίτσας δεν μπορούσαν να απαντήσουν στα τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα,
έγινε χρόνια πρίν.
πυρά, το γεφύρι θα σωζόταν μέχρι και και ο δρόμος αυτός είχε γίνει, θα είχε
Τον Ιούνιο του 1949, στα δύσκολα σήμερα, εκεί όπου τα βάθρα στέκουν δώσει άλλη πνοή στην περιοχή.
χρόνια του Εμφυλίου πολέμου και σε ακόμα όρθια και προκαλούν για την
Ο δρόμος αυτός για τους κατοίμια περίοδο που οι εκκαθαριστικές αναγνώριση του μεγάλου λάθους.
κους της περιοχής, προπολεμικά, είχε
επιχειρήσεις του στρατού εναντίον
Με τη λήξη του εμφυλίου πολέ- άλλη μεγάλη σημασία. Ήταν γι’ αυτούς
των ανταρτών είχαν τελειώσει ακόμα μου ανάμεσα
ο δρόμος που τους έδικαι στο Γράμμο και το Βίτσι, με εντολή στα ερείπια
νε πρόσβαση στο αλάτι.
του Ευρυτανικής καταγωγής στρατη- που βρήκε ο
Επάξια θα μπορούσε να
τεχνικά στοιχεία
γού Παυσανία Κατσώτα, κόπηκε η κε- κόσμος όταν
ονομαστεί ο «Δρόμος
ντρική αρτηρία επικοινωνίας των δυο γύρισε στα
του Αλατιού». Σήμερα
Πότε χτίστηκε; άγνωστο
περιοχών.
χωριά του,
μπορεί το αλάτι να είναι
Πότε ανατινάχτηκε; το 1949
Σύμφωνα με μαρτυρία του χωρια- ήταν και το
κακό για την υγεία μας,
Μήκος τόξου: 35 μέτρα
νού Κώστα Θάνου, ο οποίος βρισκό- Μέγα Γεφύαλλά τότε ήταν πολύ
Ύψος τόξου: 12 μέτρα
ταν τότε στην περιοχή, είχε ακούσει ρι στο Μέσημαντικό συστατικό
Πλάτος τόξου: 2,20 μέτρα
έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Δεν κα- γδοβα. Ένα
της διατροφής, καθώς
Άνοιγμα καμάρας: 20 μέτρα
τάλαβε τι είχε γίνει αλλά σε λίγο συ- γεφύρι που
και δυσεύρετο, αυτό
νάντησε έναν άλλο χωριανό του, τον οφείλει το
και το λάδι. Ακόμη αποΑλέκο Μακρή, ο οποίος του εξιστόρη- όνομά του
τελούσε
απαραίτητο
σε τα γεγονότα:
στο μέγεθός του, και βρίσκεται ακρι- εργαλείο για την κτηνοτροφία. ΧαραΜια ομάδα στρατιωτών με τρία βώς κάτω από τη Νεράϊδα ή Σπινάσα κτηριστικοί για τη σημασία του είναι
μουλάρια, μετέφερε δυναμίτη τον με το παλιό όνομα. Το βασικό και πλέ- οι χαρακτηρισμοί της εποχής «ανάλαοποίο τοποθέτησαν ειδικευμένοι, σί- ον απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας τος» και «αλάδωτος», που είχαν αρνηγουρα, τεχνίτες στη ράχη του γεφυ- μεταξύ Αιτωλίας και Θεσσαλίας.
τική σημασία έως και βρισιά.
Η οδική σύνδεση των δυο περιριού. Δεν ήταν πολλοί, καμία δεκαριά
Μαζί με το γεφύρι έγινε κομμάτια
οχών σίγουρα δεν θα γίνει μέσω του
Μέγα Γεφυριού, αλλά μέσω αυτοκινητοδρόμου και κάποιας σύγχρονης
γέφυρας. Η γέφυρα αυτή θα πρέπει
να σχεδιαστεί και στη συνέχεια να
κατασκευαστεί με τρόπο που να μην
προσβάλει το φυσικό περιβάλλον
αλλά και το σπουδαίο αυτό αρχιτεκτονικό μνημείο, το Μέγα Γεφύρι.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα
πρέπει το Μέγα Γεφύρι να μην αναστηλωθεί. Κάθε άλλο. Θα πρέπει να
αναστηλωθεί και να προβληθεί, όχι
απλά επειδή αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής αλλά και για λόγους ιστορικούς και τουριστικούς. ΠροβάλλοΜετρήσεις για τη Μελέτη Αναστήλωσης στο Μέγα Γεφύρι από την αρχιτέκτονα – μηχανικό
κ. Κων/να Φιρφιρή και τον Πρόεδρο Νεράϊδας Κώστα Πλατσιούρη, την άνοιξη του 2010.
ντας την ιστορία του τόπου, την φυσική ομορφιά αλλά και την σπουδαιότητα της διαδρομής αυτής. Με τον
τρόπο αυτό θα μπορέσουμε σίγουρα
να προσελκύσουμε κόσμο να γνωρίσει την άγρια ομορφιά αυτού του
τόπου και να αποτελέσει τουριστικό
προορισμό. Αξιοποιώντας το Μέγα
Γεφύρι, θα μπορέσουμε να προσθέσουμε άλλο ένα αξιοθέατο στο νομό,
και να δώσουμε πνοή σε μια περιοχή
που παρόλο που έχει ομορφιά εφάμιλλη με αυτή της λίμνης του Μέγδοβα ή Νικολάου Πλαστήρα, δεν είναι
αξιοποιημένη.
Σίγουρα μαζί με το Μέγα ΓεφύΟ ιερέας του χωριού μας παπα-Βάϊος Μπαλτής, την βροχερή μέρα της
ρι θα πρέπει να αναδείξουμε και το
28.10.2010, μετά την Δοξολογία διαβάζει Τρισάγιο μπροστά στο Μνημείο Πεσόντων Νεραϊδιωτών όπου πρίν λίγο ο Πρόεδρος Κώστας Πλατσιούρης κατέθεσε
μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό, και
στεφάνι παρουσία χωριανών μας στο προαύλιο του Αη-Γιώργη. Nεράϊδα 70 χρόστη συνέχεια στην Ευρυτανία, και
νια μετά το ΟΧΙ του 1940.
όχι επειδή ένα μνημείο μόνο σε μια

Τα βάθρα του κατεστραμμένου Μέγα Γεφυριού, όπως είναι σήμερα

Μέγα Γεφύρι,

Τα προβληματικά σημεία «Κρανούλες», «Λογγές»
& «Γούρνες» της επαρχιακής οδού Καρδίτσα – Νεράϊδα

Σ

τις θέσεις «Κρανούλες»,
& «Λογγές» [μερικές μέρες (25.10.03) μετά την
ασφαλτόστρωσή του (13.10.03)]
και πρόσφατα (εδώ κι 4 χρόνια)
στη θέση «Γούρνες», της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας το οδόστρωμα έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Το γιατί έχει

γραφεί εδώ αμέτρητες φορές
και είναι γνωστό σε όλους. Το
ζήτημα τώρα είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές στα σημεία
αυτά γιατί και στα 3 σημεία
υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος
ατυχήματος.
Στις «Κρανούλες» θέλει
ασφαλτόστρωση η έτοιμη λί-

γων μέτρων παράκαμψη. Στις
«Λογγές» θέλει τοιχίο από κάτω
για να αποκατασταθεί η δεύτερη λωρίδα. Στις «Γούρνες» θέλει
εσωτερικά
αποστραγγιστικές
σωλήνες να φύγουν έξω τα
υπόγεια νερά.
Στις τοπικές εφημερίδες
διαβάζουμε συνέχεια ότι δημο-

Το καλούπι πάνω στο οποίο θα στηθεί το γεφύρι

Τελικό στάδιο κατασκευής του γεφυριού

Έτσι θα είναι το Μέγα Γεφύρι της Σπινάσας, αναστηλωμένο

όχι εύκολα προσβάσιμη περιοχή δεν
αποτελεί εύκολο προορισμό αλλά
και επειδή είναι μια διαδρομή που θα
προσελκύσει πεζοπόρους και λάτρεις
της φύσης και δεν έχει να ζηλέψει
τίποτα από διαδρομές όπως αυτές
στον Όλυμπο και σε άλλα Ελληνικά
φαράγγια.
Πρέπει λοιπόν όλοι μας να φροντίσουμε με τον τρόπο μας και τις
δυνάμεις μας, να αναστηλώσουμε
αυτό το σπουδαίο αρχιτεκτόνημα
που καταστράφηκε χωρίς λόγο και
ήταν τόσο απαραίτητο για τη ζωή της

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή ήταν η Εισήγηση
της Αρχιτέκτωνος – Μηχανικού κας Κωνσταντίνας Φιρφιρή, που παρουσίασε στην
Ημερίδα Νεράϊδας της 20.6.10. Η κα Φιρφιρή έχει κάνει (την έχει ήδη έτοιμη από τον
Ιούνιο 2010) την Μελέτη για να αναστηλωθεί το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Οι φωτογραφίες είναι από τη Μελέτη και μας τις παραχώρησε η ίδια. Την ευχαριστούμε θερμά.

πρατούνται εργολαβίες για τη
συντήρηση του οδικού δικτύου
του νομού μας. Στην εργολαβία
ποσού 1.071.000 € (16.4.2009)
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων αναφέρονταν και το τμήμα
Σαραντάπορα – Νεράϊδα. Όμως
εργασίες στις θέσεις αυτές δεν
είδαμε. Το φθινόπωρο διαβάσαμε για άλλες 2 εργολαβίες
ποσού 900.000 € (δημοπρασία
13.10.09 - για νότιο τμήμα νο-

μού) και 800.000 € (20.10.09 – για
υπόλοιπα τμήματα) αντίστοιχα.
Η σύμβαση για την εργολαβία
των 900.000 € υπογράφηκε στις
25.4.10 και οι εργασίες (διαβάσαμε) θα ολοκληρωθούν σε 12
μήνες (25.4.2011).
Τα 3 επικίνδυνα αυτά σημεία έπρεπε ήδη να είχαν αποκατασταθεί. Όλοι απαιτούμε να
αποκατασταθούν το ταχύτερο.
Επειγόντως.

περιοχής, αλλά και να προβάλλουμε
την περιοχή, δηλαδή την ιστορία της
και την φυσική της ομορφιά, ώστε να
αποκτήσει άλλη πνοή.

Ειδήσεις ●●● Σχόλια ●●● Ευτράπελα
●●● Κυριακή 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας ημερίδα για τον οδικό άξονα Καρδίτσας
– Αγρινίου και την άμεση χρηματοδότηση της γέφυρας του Μέγδοβα.
Παρόντες ο βουλευτής Ευρυτανίας
Καρανίκας Ηλίας, ο νομάρχης Καρδίτσας, δήμαρχοι όμορων δήμων,
αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της εκκλησίας, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, πρόεδροι συλλόγων και πλήθος κόσμου. ΑΠΟΝΤΕΣ οι βουλευτές
Καρδίτσας ●●● Ημερίδα συγκρατημένης αισιοδοξίας γιατί ποτέ δεν
υπήρξε πολιτική βούληση για την
κατασκευή του παραμεγδόβιου οδικού άξονα ως εθνικού δρόμου που
θα συνδέει το λιμάνι του Βόλου με το
λιμάνι του Αστακού ●●● Στο κάλεσμα
της ημερίδας οι βουλευτές του νομού Καρδίτσας λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν παρευρέθηκαν.
Εύχρηστη αλλά και «φτηνή» δικαιολογία. Αν η πολιτική τους επιβίωση
εξαρτιόταν από ψήφο εμπιστοσύνης,
αν κάποιο νομοθετικό διάταγμα τους
παρείχε οικονομικές απολαβές, αν
από μια τέτοια σύσκεψη απεκόμιζαν
έστω και ελάχιστα μικροκομματικά
οφέλη, θα έσπευδαν τροχάδην ●●●
Είναι άξιον απορίας γιατί ποτέ δεν
αντιλήφθησαν οι διαχειριστές της
εξουσίας τα οφέλη από μια ενδεχόμενη διέξοδο προς Αιτωλοακαρνανία. Μάλλον άλλοι λόγοι δεν τους το
επιτρέπουν ●●● Ο Χ. Τρικούπης πρίν
120 χρόνια ήταν πιο οραματιστής
από όλους όσους μας διακυβέρνησαν
τις τελευταίες δεκαετίες και με την
δική μας ανοχή – ψήφο, μας οδήγησαν στην κοινωνικοοικονομική εξαθλίωση… Στη διάρκεια της ημερίδας
οι δήμαρχοι απούσας της πολιτικής
εκπροσώπησης, μη έχοντες που να
αποτανθούν έλεγαν τον πόνο τους
και τα παράπονά τους στο ακροατήριο. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω ●●●
Η βασική μου ένσταση επικεντρώνεται στην συμπεριφορά του νομάρχη
Καρδίτσας. Μετά την συνάντηση στο
Μέγδοβα, πρίν τρία χρόνια, θα περίμενε κανείς ο νομάρχης να εμφανιστεί στην ημερίδα με έτοιμη λύση
για την κατασκευή της γέφυρας. Η
διαφαινόμενη αισιοδοξία πρίν την
έναρξη της ημερίδας δεν επαληθεύτηκε και η αισιοδοξία κάλυψε τις
σκέψεις όλων μας ●●● Διαφάνηκε ότι
η παρουσία του και μόνο εκείνη την
δεδομένη χρονική περίοδο προδιέγραφε την υποψηφιότητά του ως περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Δυστυχώς η
γέφυρα του Μέγδοβα σε λίγα χρόνια
δεν θα ζηλεύει το γιοφύρι της Άρτας
●●● Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση η
κάλπη επιφυλάσσει ευχάριστες και
δυσάρεστες εκπλήξεις. Από τις πρόσφατες εκλογές μόνο σοφότεροι στη
σκέψη, είναι το κέρδος που αποκομίζουμε. Η ψήφος των περισσοτέρων
μόνο αποτελεσματική και αντικειμενική δεν ήτανε ●●● Στα γειτονικά
χωριά του Κλειτσού η απαξίωση του
απερχόμενου δημάρχου από τους
συμπατριώτες του, όχι μόνο δεν
μειώνει το αξιόλογο έργο του, απεναντίας το αναδεικνύει περίτρανα
λόγω έλλειψης ικανών συνεχιστών,
που θα φανεί σε βάθος χρόνου, και
καταδεικνύει την αδυναμία όσων καθοδηγούνται και σπεύδουν να σηκώσουν την κομματική σημαία ●●● Το
νοικοκύρεμα ενός παραμελημένου
δήμου, τα έργα, οι διεκδικήσεις και
οι ώριμες μελέτες ως παρακαταθήκη,
κατατάσσουν τον Δήμαρχο Ηλία ως
τον πιο πετυχημένο. Η πόλωση του
δικομματισμού, οι κομματικές παρωπίδες, αναδείχτηκαν νικητές και όλοι

Τ
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οι άλλοι ηττημένοι. Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος ●●● Στο
χωριό μας για τρισήμιση χρόνια «πάπαλα». Ας ξεχάσουμε τις Αυγουστιάτικες Λαϊκές Συνελεύσεις, παρουσία
δημάρχου, προέδρου και συμβούλων. Ήρεμα, χωρίς κόντρες και αντιπαραθέσεις θα περνάμε το καλοκαίρι ●●● Εγώ βέβαια το καλοκαίρι, αν
κόβεται το νερό, κάπου θα βγάζω τα
απωθημένα μου. Επειδή ο υποψήφιος, ως την ύστερη ώρα, γείτονάς
μου θα έχει σημαντικά ραντεβού στο
ρέμα, ο άλλος γείτονας, αγαπητός
Τρύφωνας θα προΐσταται και θα δίνει λύσεις ●●● Εκλογικό αποτέλεσμα
με συνοπτικές διαδικασίες είχαμε
στις αρχαιρεσίες του Εξωραϊστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου του χωριού
μας. Επιτυχία εδώ είναι η ανάδειξη
του πενταμελούς Δ. Σ., καθόλου εύκολη, αν θυμηθούμε ότι παλαιότερα
οι διαδικασίες κρατούσαν πολλές
ημέρες με ανοιχτό κατάλογο συμμετοχής ενδιαφερομένων ●●● Η πρωτοφανής ήρεμη αντιπαράθεση παραξένεψε πολλούς αλλά δεν εξέπληξε
όσους γνωρίζουν κάποια συμβάντα
στο παρελθόν. Η αποφυγή τέτοιων
λεκτικών διαπληκτισμών είναι έργο
του ιδίου Δ. Σ. που συνεχίζει και
στην επόμενη διετία. Ας φροντίσουν
λοιπόν να περιφρουρήσουν το ήρεμο
κλίμα με την απομόνωση όσων προκαλούν. Όλα έχουν ονοματεπώνυμο
●●● Στην τοποθέτησή μου την βραδιά των αρχαιρεσιών λησμόνησα να
αναφέρω ότι το 1993 ως μέλος του
Δ. Σ. του Συλλόγου των Αποδήμων,
μια φίλη της κουμπάρας μου, συγγενής του τότε Υπουργού Οικονομικών,
συνέβαλε στην επιχορήγηση του
Συλλόγου ●●● Θα παρακαλέσω επίσης το νέο Δ. Σ. του Συλλόγου μας,
όλα τα έργα του εκάστοτε Προέδρου
του Συλλόγου να ταμπελοφορεθούν.
Επί προεδρίας μου αν δεν αναρτηθούν πινακίδες στην είσοδο του χωριού για το έργο μου, τουλάχιστον
ας επιλεγούν πλατάνια με λίγη φυλλωσιά, για περισσότερη ορατότητα
●●● Ο καλοκαιρινός καιρός τις ημέρες των εκλογών έκρυψε από πολλούς την κατολίσθηση χωμάτων στη
θέση Λογγές. Στο σημείο αυτό, λίγες
μέρες πρίν από τύχη δεν θρηνήσαμε
θύματα, όταν δύο αυτοκίνητα συμπατριωτών μας παγιδεύτηκαν μέσα
στις λάσπες. Σε κάθε έντονη νεροποντή, η κατεβασιά χωμάτων – μπάζων
από την διαπλάτυνση του δρόμου
από Φτερόλακκα προς Τριφύλλα καθίσταται άκρως επικίνδυνη ●●● Όταν
ο σημερινός Πρόεδρος του χωριού
ύψωσε ανάστημα σ’ όσους επιθυμούσαν να ρίξουν τα μπάζα της διαπλάτυνσης ανεξέλεγκτα καθ’ όλη τη
διαδρομή, κάποιοι δεν δίστασαν να
του αποδώσουν ευθύνες για σαμποτάρισμα του έργου. Όλοι αυτοί πρέπει να απολογηθούν ως συκοφάντες,
να κάνουν την αυτοκριτική τους και
να μας απαντήσουν γιατί ποτέ δεν
πήραν θέση μέσω της εφημερίδας
στην άλλη μεγάλη οικολογική καταστροφή του Σταυρού. Οι νοήμονες
του χωριού ας συνδέσουν το εκλογικό αποτέλεσμα με τέτοιες περίεργες
συμπεριφορές.

Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ

Στο έλεος γελαδιών & μουλαριών

α χωράφια μας γύρω στο χωριό, που μέχρι πρίν λίγα χρόνια καλλιεργούσαμε, σήμερα τα φροντίζομε διατηρώντας τα καθαρά για να σκαρίζουμε
εκεί τα λίγα οικόσιτα ζώα που έχουμε να τρώμε έναν «κόμπο» γάλα. Επίσης μέσα σ’ αυτά έχουμε οπωροφόρα δέντρα. Είναι παλιανθρωπιά, αίσχος και
ντροπή να λημεριάζουν μέσα σ’ αυτά παρατημένα μουλάρια και γελάδια κάποιων ασυνείδητων. Κύριοι μαζέψτε τα ζώα σας ή βάλτε σ’ αυτά τσοπάνο γιατί
δεν τα θέλουμε μέσα στα χωράφια μας. Κάνουν ζημιές. Οι εκλεγμένοι άρχοντές
μας σε όλα τα επίπεδα πρέπει επιτέλους να λύσουν αυτό το μεγάλο καθημερινό
πρόβλημα, την πληγή του τόπου μας. Το χωριό μας βρίσκεται στο έλεος παρατημένων γελαδιών και μουλαριών!
Αγανακτισμένοι κάτοικοι.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΧΑΜΕΝΗ

Ο

ι εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών
αρχόντων ανήκουν πλέον στην Ιστορία.

Πέρασε μια τετραετία τόσο γρήγορα που
κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Τίποτα διότι από
πλευράς Νομαρχίας, ο νυν Νομάρχης κ. ΑΛΕΞΑΚΟΣ Φώτης από τον Αμάραντο Καρδίτσας,
τον οποίο υποστηρίξαμε όλοι μας, περιμέναμε
πολλά μα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Λες και
εμείς δεν ανήκουμε στο Νομό Καρδίτσας.

Θα αναφερθώ αναλυτικά σε ένα προς ένα
στα σημαντικά προβλήματα του τόπου μας
που πονάμε.
Δρόμος Νεράϊδα – Τριφύλλα: Δη1.
μοπρατήθηκε το 2007 με ολόκληρο το ποσό
από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» και εδώ και τέσσερα χρόνια πάμε για τον πέμπτο χρόνο, δεν
τέλειωσε ακόμη. Όπως πάει θα ξεπεράσει και
το γιοφύρι της Άρτας.
Δρόμος προς Γιαννουσέϊκα: Δη2.
μοπρατήθηκε το 2007 όχι αυτοτελώς αλλά με
το ποσό των 500.000 ευρώ. Αυτό το κομμάτι
έγινε αμέσως γιατί έπρεπε να κλείσουν και το
κομμάτι των δύο (2) χιλιομέτρων στον Ίταμο
από τα ίδια χρήματα που σημειωτέων δεν ήταν
στο πρόγραμμα. Έκτοτε για το υπόλοιπο κομμάτι που είναι ενταγμένο στο «ΠΙΝΔΟΣ» δεν
έγινε καμία ενέργεια και παραμένει ο δρόμος
ατελείωτος. Εδώ και ένα μήνα παραμένει τελείως κλειστός στη θέση Κατνόρεμα από πέτρες
και μπάζα λόγω της μεγάλης βροχής. Επίσης
όλα τα τεχνικά προς το Μοναστήρι είναι βουλωμένα και έτσι δεν υπάρχει καμία πρόσβαση
στο μοναδικό Μνημείο που διαθέτει ο τόπος
μας.
Επικίνδυνα σημεία του δρόμου
3.
Σαραντάπορο – Νεράϊδα: Μέχρι τη Νεράϊδα
υπάρχουν τρία σημεία που χρήζουν άμεσης
επισκευής εδώ και 5 χρόνια. Το σημαντικότερο
από αυτά είναι στη θέση «Βρύση Κωνσταντέϊκη», όπου ο δρόμος από δύο λωρίδες έχει γίνει
μία με το ζόρι. Σε αυτό το σημείο, ο Θεός να
βάλει το χέρι του να μην θρηνήσουμε θύματα.
Τα υπόλοιπα σημεία είναι στη θέση Ναπέϊκα
και Κρανούλες, λίγο έξω από το χωριό.
Μα κύριε Νομάρχη, πέρασαν τέσσερα
χρόνια και δεν έγινε απολύτως τίποτα, εμείς
πιστέψαμε σε εσάς επειδή γνωρίζατε τα προ-

βλήματα μας καλύτερα από κάθε άλλον και το
κυριότερο τα χωριά μας είναι σχεδόν δίπλα δίπλα. Αν δεν μας προσέξει ο γείτονας ποιος θα
μας προσέξει αυτός που είναι από τον Παλαμά
ή από το Μουζάκι. Δυστυχώς νοιώθουμε προδομένοι και πικραμένοι.
Ερχόμαστε τώρα στο επίπεδο της Δημαρχίας με Δήμαρχο τον κ. ΤΣΑΝΤΗΛΑ Βασίλειο,
επίσης από τον Αμάραντο και στηριζόμενο με
80% από τη Νεράϊδα. Και εδώ η αγανάκτηση
είναι μεγάλη.
Μα κύριε Δήμαρχε εσύ δεν ήσουν αυτός
που έλεγες, πως θα φτιάξεις πάρκο στο Μέγδοβα ποταμό και περίπτερο στη θέση Φτερόλακα. Μάλιστα για τη Φτερόλακα το πήρες
προσωπικά, όπως έλεγες για να βουλώσεις τα
στόματα ορισμένων από εμάς που φωνάζαμε
ότι ήταν λάθος επιλογή.
Ο δρόμος για το Νεκροταφείο από το κακό
στο χειρότερο, τώρα αρχίζουν να βουλιάζουν
και τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν το νεκρό.
Ο περιβάλλοντας χώρος γύρω από την
Εκκλησία σε άθλια κατάσταση, που τώρα τελευταία έχει μεταβληθεί και σε εργοτάξιο φτιάχνοντας εκεί οι εργολάβοι τα τσιμέντα.
Επίσης η πλατεία του χωριού σε άθλια
κατάσταση. Ακόμη εάν θα κάνετε μία βόλτα
στα όμορα χωριά και μάλιστα στον Κλειτσό
θα δείτε πως εκεί ο Δήμος κάλυψε τηλεοπτικά
με κεραία όλη την περιοχή και οι κάτοικοι πιάνουν όλα τα Κανάλια της τηλεόρασης κρατικά
και μη. Σε μας η κατάσταση είναι απελπιστική,
ούτε τα Κρατικά κανάλια δεν πιάνουμε και ας
πληρώνουμε την ΕΡΤ κανονικά.
Τέλος ξεκίνησε να γίνει η αποχέτευση για
τα όμβρια ύδατα και αυτή έγινε για το μισό χωριό, το άλλο μισό είναι της Αλβανίας.
Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ να μην την ονομάσω διαφορετικά σε όλο της το μεγαλείο. Νομίζοντας
έτσι ότι μας υποτιμάτε τη νοημοσύνη. Βέβαια
μεγάλη ευθύνη φέρουν και οι Τοπικοί Άρχοντες.
Αυτά και άλλα θα μπορούσα να γράψω,
για το τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Θα γραφτούν όμως την επόμενη φορά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Γιάννης Ν. Σπανός

Ευχαριστήριο

Τ

ο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου και η Επιτροπή Ανεγέρσεως του Ιερού Ναού ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, αισθανόμαστε την
ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους
εκείνους που συνέβαλαν οικονομικά
ή με οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν
και φθάσαμε να γιορτάσουμε τα θυρανοίξια του οίκου της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας
στις 24.7.2010, απ’ όπου και συνεχίζει
να λειτουργεί κανονικά, στο κέντρο
του Οικισμού μας.
Η νέα εκκλησία αποτελεί αρμονικό συμπλήρωμα στις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού, αλλά
είναι και το στολίδι της πλατείας μας.
Αυτό το έργο ας μη χαρακτηρισθεί
προσπάθεια ανθρώπων αλλά ως ζωντανό «ΘΑΥΜΑ» της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας,
όπου σε χρόνο τριών (3) ετών ολοκληρώθηκε το έργο, χωρίς καμία δυσκολία (αυτό δεν είναι ΘΑΥΜΑ;). Επίσης
σας πληροφορούμε ότι έχουν δηλωθεί
όλες οι μεγάλες εικόνες γύρω στους
τοίχους από προσφορές πιστών, έχουμε όμως κενά. Πάνω από αυτές, όπου
θα γίνουν μικρές (μισές) εικόνες, από
αυτές όσοι επιθυμούν να δηλώσουν
στον Ηλία Γ. Τσιτσιμπή, στην Καρδίτσα στο τηλέφωνο 2441 0 29690, για
όποιο ΑΓΙΟ θέλουν.
Πέραν όλων θεωρήσαμε ότι είναι
απαραίτητες και τουαλέτες, στην εκκλησία, τις οποίες εντός του μηνός
Νοεμβρίου 2010 θα τελειώσουν, αλλά
μας μένει η διαμόρφωση του αύλειου

χώρου, που θα μας στοιχίσει περίπου
(20.000) είκοσι χιλιάδες ευρώ. Όσοι
μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν
ας αποστείλουν στην εκκλησία από
το υστέρημά τους και εμείς με κόπο
και προσωπική επίβλεψη, θα αποπερατώσουμε και αυτό με διαφάνεια και
με ειλικρίνεια. Σας κάνουμε γνωστό
ότι οι εισπράξεις από προσφορές
πιστών μέχρι σήμερα ήταν: 146.000
ευρώ, και τα έξοδα μέχρι σήμερα
ήταν: 145.000 ευρώ. Και τέλος να
ευχηθούμε εις όλους, η καλή μας ΠΑΝΑΓΙΑ να είναι εις όλους προστάτις
και βοηθός.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και Καλές Γιορτές.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Σαρανταπόρου
Σπύρος Κ. Δήμος
Στέφανος Σερ. Τσιτσιμπής
Ηλίας Χρ. Λιάπης
Ηλίας Δημ. Βούλγαρης
Η Επιτροπή Ανεγέρσεως
Γεροκώστας Ευάγγελος Ιερεύς
Θάνος Κ. Γ. Απόστολος
Τσιτσιμπής Γ. Ηλίας
Λιάπης Ανασ. Νικόλαος
Δήμος Κ. Σπύρος
Τσιτσιμπής Γ. Βασίλειος
Τσιτσιμπής Σερ. Στέφανος
Λιάπης Χρ. Ηλίας
Σπανός Ανασ. Ιωάννης.
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● Η στήλη μας σ’ αυτό το
φύλλο θα αποτελέσει μια συνέχεια των εκλογικών αποτελεσμάτων που αναλυτικά παρουσιάζονται σε άλλες σελίδες… θα
αναφέρουμε από εδώ πράγματα
που εκεί ούτε χωρούσαν αλλά
ούτε και μπορούσαν να γραφούν… αρχίζουμε διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας πως η
στήλη αυτή πάντα έβλεπε και
συνεχίζει να βλέπει όλο τον τόπο
απ’ το «Γρεβενοδιάσελο» έως το
«Μέγα Γεφύρι» και απ’ το «Μοναστήρι» ως την «Τριφύλλα»,
σαν ένα χωριό οι κάτοικοι του
οποίου είναι συγγενείς και φίλοι
μεταξύ τους… αρχίζουμε λοιπόν: ●●● Πρόεδρος του χωριού
μας εκλέχθηκε ο Δημήτρης
Λιάπης (γιός της Μαρίας & του
Κώστα Λιάπη – εγγονός του Δημήτρη Λιάπη & του Γιάννη Μακρή) … της Τοπικής Κοινότητας
Νεράϊδας όπως λέγεται τώρα επί
«Καλλικράτη», που λέγονταν
Δημοτικό Διαμέρισμα Νεράϊδας
επί «Καποδίστρια» και σκέτο
Κοινότητα Νεράϊδας με το παλιότερο σύστημα διοίκησης… ο
νεαρός αυτός αγαπητός χωριανός μας (γεννηθείς στα μέσα της
10ετίας του ’80) επικράτησε μεταξύ των 15 υποψηφίων για
αυτή τη θέση… πήρε τους περισσότερους σταυρούς (59) μεταξύ των 4ων υποψηφίων στο
ίδιο ψηφοδέλτιο (του Παπαλού)… ως γνωστόν πρόεδρος
εκλέγεται ο πλειοψηφών τοπικός
σύμβουλος του πλειοψηφούντος
ψηφοδελτίου στα εκλογικά τμήματα της κάθε Τοπικής Κοινότητας… ανεξαρτήτως του ποιός θα
βγεί δήμαρχος στο δήμο ●●● το
3μελές πλέον Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο Νεράϊδας συμπληρώνεται από 2 ακόμα Συμβούλους, τους: Λάμπρο Γάκη,
γιό του Θωμά Γάκη με το μαγαζί
(πήρε 61 σταυρούς με το ψηφοδέλτιο του Βερίλλη) και Λεωνίδα Κοντογιάννη γιό του Γιώργου Κοντογιάννη (πήρε 33 σταυρούς με το ψηφοδέλτιο του Αρχοντή)… τους ευχόμαστε τα ίδια
ακριβώς που ευχηθήκαμε και
στους προκατόχους τους 4 χρόνια πρίν… δηλαδή: καλή δύναμη στο δύσκολο έργο της ανιδιοτελούς προσφοράς στον τόπο
μας ●●● Δήμαρχος του «Καλλικράτειου» Δήμου μας Καρδίτσας εκλέχθηκε στο Β’ Γύρο ο
Κώστας Παπαλός, έχοντας την
κομματική στήριξη της Ν. Δ.
(νυν δήμαρχος Κάμπου)… κυριαρχώντας επί των 5 συνολικά
υποψηφίων Δημάρχων… οι
οποίοι πήραν την εξής σειρά:
Δομήνικος Βερίλλης (ΠΑ.ΣΟ.Κ.
- νύν δήμαρχος Καρδίτσας),
Χρήστος Τέγος (Κ.Κ.Ε. – πρό
Βερίλλη δήμαρχος Καρδίτσας),
Δημήτρης Αρχοντής (ανεξάρτητος προερχόμενος από τον κεντροαριστερό χώρο – παλαιότερος δήμαρχος Καρδίτσας, 1983
έως 1989 – πρό Τέγου & Κανταρτζή) και Φρόσω Παύλου
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α)… όποιος θέλει να
διαβάσει σωστά τα αποτελέσματα πρέπει να λάβει υπόψη του
πως οι παραπάνω πήραν τους

ψήφους αυτούς από τους συνολικά περίπου 60.000 εγγεγραμμένους!... από τους οποίους στον
Α’ Γύρο ψήφισαν περίπου 36.000
και στον Β’ Γύρο περίπου 27.000
μόνο!… αποχή βέβαια δεν υπήρξε μόνο στο δικό μας δήμο αλλά
σε όλη την Ελλάδα… όμως οι
αριθμοί είναι αυτοί ●●● Το νέο
Δ. Σ. Καρδίτσας θα αποτελείται
από 33 Δημοτικούς Συμβούλους … 20 μαζί με το Δήμαρχο
Παπαλό από την πλειοψηφία, 6
με τον Βερίλλη, 4 με τον Τέγο
και 3 με τον Αρχοντή ●●● Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εκλέχτηκε στο Β’ Γύρο ο Κων/νος
Αγοραστός, Λαρισαίος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – εξελέγη βουλευτής Λάρισας με την
Ν.Δ. στις εκλογές του 2004 &
2007… έχοντας την στήριξη της
Ν.Δ., κυριαρχώντας επί των 5
συνολικά υποψηφίων Περιφερειαρχών … οι οποίοι πήραν την
εξής σειρά: Απόστολος Παπατόλιας (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – νυν νομάρχης
Μαγνησίας), Βαγγέλης Μπούτας (Κ.Κ.Ε. – αγροτοσυνδικαλιστής & πρώην βουλευτής Καρδίτσας), Αστέριος Ροντούλης
(ΛΑ.Ο.Σ. – νυν βουλευτής Λάρισας εκ Τυρνάβου), Κων/νος
Πουλάκης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – πολιτευτής από το Βόλο), Δημήτριος
Κουρέτας (Οικολόγοι Πράσινοι
– πολιτευτής από τη Λάρισα),
Θεοφάνης Γενηκομσίου (ΑΝΤ.
ΑΡ.ΣΥ.Α – Λαρισαίος) και ο
Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος (Δημοκρατική Αριστερά - Καρδιτσιώτης) ●●● Στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας τη νίκη έδωσαν μόλις περίπου 2.000 ψήφοι, (στους
718.000 εγγεγραμμένους, που
ψήφισαν περίπου 500.000)…
δηλ. ένα ελάχιστο ποσοστό της
τάξης του 0,2%... φωνάζοντας ο
ηττημένος Παπατόλιας πως έχασε λόγω υπογείων διαδρομών
ψήφων στην Π. Ε. (νομό) Καρδίτσας ●●● Υπόγειες διαδρομές
ψήφων είχαμε (μια και το ’φερε
η κουβέντα) και στην τοπική
κοινότητά μας αφού κάποιοι
έλαβαν από την «κάτω κάλπη»
συνολικά 33 σταυρούς ενώ κάποιοι έλαβαν από την «επάνω
κάλπη» συνολικά μόλις 6 σταυρούς… να καταγράψουμε για
την ιστορία πως κάποιοι (στην
«επάνω κάλπη») δεν ψήφισαν
ούτε τον εαυτό τους!... πάνω
στην πρεμούρα τους να εκλεγεί
ο εκλεκτός της καρδιά τους…
πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου μας ●●● Με τον
«Καλλικράτη», ως γνωστόν, η
κομματικοποίηση των τοπικών
εκλογών ξεπέρασε κάθε όριο…
οι φετινές εκλογές ήταν καθαρά
κομματικές … μεγάλη συζήτηση
γίνεται ακόμα στα καφενεία για
τον πολύ σκοτεινό ρόλο που
έπαιξαν κάποια πολιτικά γραφεία… για τις υποψηφιότητες…
πολλοί λένε πως κάποιοι κομματάρχες πολιτικών γραφείων έβαλαν το κομματικό - ατομικό τους
συμφέρον πάνω από αυτό του
χωριού… συνεχώς αποκαλύπτονται πάνω σ’ αυτό στοιχεία που
μας αφήνουν ενεούς… όποιος

θέλει να μάθει χρώματα κι ονόματα ας ανοίξει κουβέντα στο
καφενείο όπου όλα λέγονται με
τ’ όνομά τους ●●● Ένα άλλο ρεκόρ για θέση στο βιβλίο «Γκίνες» είναι ο χρόνος που χρειάστηκε να μετρηθούν φέτος τα
ψηφοδέλτια του 41ου εκλογικού
τμήματος Νεράϊδας… η καταμέτρηση τελείωσε και το αποτέλεσμα (του 1ου γύρου) ανακοινώθηκε στις 5 η ώρα τα ξημερώματα!… το κάθε ψηφοδέλτιο ελέγχθηκε πάνω από 100 φορές…
την «πλήρωσε» τελικά, ξενυχτώντας, ο Κώστας με το Βαγγέλη … το καταγράφουμε να μείνει στην ιστορία γιατί δεν ξανάγινε… είναι πρωτοφανές …
«έσωσε τα παπούτσια του» ο
μπαρμπα-Λίας μεταξύ καφενείου και σχολείου, όλη νύχτα ●●●
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
(όπως λέγεται τώρα ο νομός
Καρδίτσας) εκλέχτηκε ο Βασίλης Τσιάκος (νυν πρόεδρος
ΝΟΔΕ Καρδίτσας της Ν. Δ. –
δάσκαλος μέλος του Δ. Σ. της
Δ.Ο.Ε.), μεταξύ 8 υποψηφίων,
των εξής: Αλεξάκος Φώτης (Παπατόλια – νυν νομάρχης Καρδίτσας), Κρανιάς Βασίλης (Μπούτα), Καρδαράς Κων/νος (Ροντούλη), Τσιαμαντάς Ηλίας
(Πουλάκη), Ζορμπάς Θεόδωρος
(Κουρέτα), Σιδερής Δημήτριος
(Γενηκομσίου) και Πάσχος Ευάγγελος (Ζαχαρόπουλου) ●●●
Περιφερειακοί Σύμβουλοι από
τον (πρώην) νομό Καρδίτσας
εκλέχθηκαν 10 (μαζί με τον
Μπούτα) επί συνόλου 93 υποψηφίων! ●●● Στον γειτονικό
μας Δήμο Καρπενησίου Δήμαρχος εκλέχθηκε από τον Α’
Γύρο ο Κώστας Μπακογιάννης
γιός της Ντόρας και του μακαρίτη Παύλου Μπακογιάννη… έχοντας την στήριξη της Ν. Δ., κυριαρχώντας μεταξύ των 4ων συνολικά υποψηφίων Δημάρχων…
οι οποίοι πήραν την εξής σειρά:
Βαγγέλης Καρφής (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),
Μπομποτσιάρης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) και
Σερετάκης (Κ.Κ.Ε. ) ●●● Στον
επίσης γειτονικό μας Δήμο
Αγράφων Δήμαρχος εκλέχθηκε
από τον Α’ Γύρο ο Δημήτρης
Τάτσης νύν δήμαρχος Απεραντίων… εκ Γρανίτσας και συνεχώς από το 1980 και μετά ασχολούμενος με τα κοινά της Ευρυτανίας… έχοντας την στήριξη
της Ν. Δ. … νικώντας τον έναν
και μοναδικό αντίπαλό του τον
43άχρονο Θεόδωρο Μπαμπαλή
εξ Αγράφων (μεταξύ άλλων και
μέλους του Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης, έχοντας την στήριξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.) ●●● Περιφερειάρχης Στερεάς εξελέγη ο
επί μια 8ετία Νομάρχης Βοιωτίας, υποστηριζόμενος από το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κλέαρχος Περγαντάς και Αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας ο νυν Δήμαρχος
Καρπενησίου Βασίλης Καραμπάς με δυο Περιφερειακούς
Συμβούλους τον Ταξιάρχη Σκλαπάνη (1.946 σταυροί) και τον
Λάμπρο Τσιτσάνη (1.675 σταυροί)… ηττημένος ο δεύτερος
μονομάχος του Β’ Γύρου Νο-

μάρχης Φθιώτιδας, υποστηριζόμενος από τη Ν. Δ. Θανάσης
Χειμάρας που έβγαλε έναν Περιφερειακό Σύμβουλο στην Ευρυτανία τον νυν Νομάρχη Κώστα Κοντογιώργο που ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με
αυτό το ψηφοδέλτιο… δεν εξελέγη Π. Σ. ο νυν δήμαρχος Αγράφων Χρήστος Μπούρας αν και
έλαβε 1.818 σταυρούς… οι Καρπενησιώτικες εφημερίδες είχαν
την άλλη μέρα πρωτοσέλιδο τίτλο: «Καραμπάς: έχασε αλλά
κέρδισε… Κοντογιώργος: κέρδισε αλλά έχασε…» εννοώντας
πως ο 2ος αν και υπερίσχυσε
στην Ευρυτανία έχασε γιατί βγήκε άλλος Περιφερειάρχης ●●●
Ευχή κάνουμε όλος αυτός ο κόσμος να εργαστεί ευσυνειδήτως
και ανιδιοτελώς υπέρ των συμφερόντων και της λύσεως των
πολλών προβλημάτων του τόπου μας ●●● Κλείνοντας με τα
εκλογικά να επισημάνουμε κι
μείς το ευχάριστο γεγονός που
ένα άξιο τέκνο της Νεράϊδας, ο
φίλος μας Νίκος Κόκκινος, κατόρθωσε να εκλεγεί Δημοτικός
Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων… περισσότερα για αυτό θα
βρείτε σε άλλα κείμενα… Μπράβο Νίκο ειλικρινά το ευχαριστηθήκαμε… και σ’ ανώτερα! ●●●
Δρόμοι: το τμήμα Νεράϊδα –
Τριφύλλα όχι μόνο δεν ασφαλτοστρώθηκε φέτος αλλά ούτε η
διαπλάτυνση των λίγων μέτρων
που απέμειναν πάνω απ’ το χωριό δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί… τόσον καιρό που ο εργολάβος έσκαβε με βήματα χελώνας οι αρμόδιοι μας έλεγαν συνεχώς μην ανησυχείτε το έργο
αυτό είναι σαν τελειωμένο…
γιατί δεν έλεγαν στα ίσια την
αλήθεια ότι δηλ. η κάνουλα
έκλεισε και δεν έρχεται πλέον
ούτε 1 ευρώ;… ή μήπως δεν
έκλεισε αλλά τα ευρώ πάνε αλλού; ●●● Στο τελευταίο και μοναδικό εναπομείναν τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα,
όχι μόνο δεν έδωσαν λεφτά για
να γίνει αλλά αντιθέτως το ποσό
αυτό (900.000 €) που αρκούσε
για την ολοκλήρωσή του το έδωσαν αλλού (κι ας μας άρπαξαν
τα 500.000 € και τα πήγαν στον
Ίταμο), σε άλλο δρόμο του νομού μας θεωρώντας εκείνον
προφανώς πιο σημαντικό απ’
αυτόν εδώ… λες κι άμα γίνει
εκείνος θα μπορεί κάποιος να
πάει με το Ι.Χ. του απ’ το Καρπενήσι στη Λ. Πλαστήρα… γιατί
κύριοι αρμόδιοι τα κάνετε αυτά
και όταν τα γράφουμε σας κακοφαίνεται; … ο δρόμος αυτός δεν
είναι για εμάς αλλά για τους 2
νομούς και για όλη την Ελλάδα… ή μήπως έχετε αντίρρηση
σ’ αυτό;… γιατί αλήθεια για το
δρόμο «Βλάσι – Ι. Μ. Σπηλιάς»
δόθηκαν (23.7.10) από το ΕΣΠΑ
1.230.000 € και για τον δικό μας
εδώ δεν μπορούσαν να δοθούν;
… Σε μοναστήρι το ίδιο παλιό
δεν οδηγεί κι ετούτος εδώ; ●●●
Για το τελευταίο εναπομείναν
τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
του Παραμεγδόβιου… πετά-

χτηκε μια φωτοβολίδα (12.10.10)
στη Λάρισα… μάλλον προς
προεκλογική
κατανάλωση…
προφανώς για να φέρει ψήφους… οι ψήφοι όμως δεν ήρθαν γιατί ο κόσμος μάλλον βλέπει… κι εξοργίζεται… «εντάσσεται στα τομεακά του Υπουργείου» είπε την μία μέρα… «θα
τον αποχαρακτηρίσουμε από
επαρχιακή σε εθνική οδό… και
θα εξετάσουμε την δυνατότητα
χρηματοδότησης των μελετών…» είπε την άλλη μέρα στη
συνέντευξη τύπου… τι μεσολάβησε σε μια νύχτα και τα γύρισε;… ή δεν είναι αυτό γύρισμα;
●●● Για Ε-65 κι άλλους δρόμους στο επόμενο γιατί ο χώρος
τελειώνει ●●● Άλλες ειδήσεις
εν τάχει: στο Δασικό Χωριό Καροπλεσίου «Δρυάδες» έγινε (10
έως 12.9.10) το 17ο ετήσιο Συνέδριο των Νέων Αγροτών
όπου μεταξύ των επισήμων ήταν
Δήμαρχοι, Νομάρχες, Περιφερειάρχες αλλά και αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης ●●●
Πολλούς κρυμμένους θησαυρούς αναζητούσαν πρόσφατα
συμπατριώτες μας… στη Βασιλική Τρικάλων κάποιος ομογενής από την Αυστραλία ονόματι
Βαγγέλης Δήμος αναζητούσε
τον θησαυρό του Αλή Πασά…
για ένα μήνα από 15.9.10 μέχρι
25.10.10 το θέμα έγινε σίριαλ
όχι μόνο εδώ στα τοπικά ΜΜΕ
αλλά και στα πανελλήνιας εμβέλειας… στο τέλος ως γνωστόν
αντί για χρυσές λύρες το γεωτρύπανο έβγαλε νερό… θησαυρό αναζητούσε (έγινε κι αυτός
σίριαλ από 21.9.10 έως 1.10.10)
άλλος πατριώτης μας και στην
πλατεία της Φραγκίστας αλλά κι
εκεί στο τέλος αποδείχτηκε «άνθρακες ο θησαυρός» ●●● «Φιλοτεχνείται ήδη ο έφιππος ανδριάντας του ήρωα Γιώργου
Καραϊσκάκη που θα στηθεί στην
κεντρική πλατεία Καρδίτσας
διαβάσαμε στις 23.9.10… οι
εφημερίδες είχαν και φωτογραφία του πως θα είναι το άγαλμα
●●● Σημαντικότατο επιστημονικό Συνέδριο έγινε το καλοκαίρι στη Δομνίστα Ευρυτανίας με
τίτλο «Ιστορία & πολιτισμός της
περιοχής Δομνίστας»… το διοργάνωσε η Πανευρυτανική Ένωση, ήταν 3ήμερο από 23 έως
25.7.10 και έγινε σε 5 συνεδριάσεις, με την συμμετοχή πολλών
επιστημόνων και πλήθους κόσμου ●●● Ο τραγουδιστής Κώστας Καφάσης που έφυγε πρόσφατα ήταν λέει Καρδιτσιώτης… κηδεύτηκε (15.10.10)
στην Ιτέα, το χωριό όπου γεννήθηκε ●●● Θεσσαλός διαβάσαμε
πως ήταν και ο προσφάτως
(2.11.10) εκλιπών αγωνιστής
συνδικαλιστής των συνταξιούχων Χρήστος Τριάντης… γεννήθηκε στα Τρίκαλα, λέει, το
1920 ●●● Εδώ όμως ο χώρος
τελειώνει… τα υπόλοιπα σε 3
μήνες… Ευχόμαστε σε όλους
Καλά Χριστούγεννα (στη Νεράϊδα) και με ευτυχία – υγεία ο
νέος ενιαυτός 2011.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Ο Συνοικισμός του Μέγα-Λάκκου σε παλιότερες εποχές και σήμερα

Ο

Μέγα-Λάκκος είναι οικισμός της Νεράϊδας που άρχισε
να κατοικείται μετά το 1850. Οι πρώτοι κάτοικοι που
εγκαταστάθηκαν εκεί (φεύγοντας από την Σπινάσα –
Νεράϊδα), ήταν Ζησαίοι, ο Λουκάς Ντερέκας, συνέχεια οι Μαργαριταίοι, οι Λυριτσαίοι, οι Μακραίοι και στη θέση Πλάτανος
οι Δημαίοι. Ανατολικότερα οι Αυγεραίοι, οι οικογένειες Μαργαρίτη και Καραμέτου. Αργότερα ήρθαν οι οικογένειες Δημητρίου
Αν. Λιάπη, Δημητρίου Αθ. Λιάπη και Πάνου Γεροκώστα. Σύνολο οικογενειών σαράντα (40).
Η μεγάλη απόσταση που υπήρχε μεταξύ Νεράϊδας και των χωραφιών τους που ήταν όλα στην περιοχή του Μέγα-Λάκκου και
τους ήταν δύσκολη η καλλιέργεια και η μεταφορά των προϊόντων
τους, αλλά και η ανάγκη για καλύτερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, τους ώθησε να εγκατασταθούν οριστικά και
μόνιμα εκεί. Η αρχική τους κατοικία ήταν η καλύβα, και αργότερα
έχτισαν σπίτια κανονικά ισόγεια και τα περισσότερα διώροφα για
να εξυπηρετούνται καλύτερα αυτοί και τα ζωντανά τους. Έτσι άνθισε κι εκεί η πρόοδος και η νοικοκυροσύνη με την εργατικότητα
των καλών ανθρώπων. Όλοι τους δημιουργικοί αποτέλεσαν έναν
υπέροχο οικισμό με σαράντα (40) οικογένειες που υπάγονταν στη
μητέρα Νεράϊδα.
Το έτος 1934 ο Μέγα-Λάκκος απέκτησε δικό του Σχολείο, αφού
ως τότε οι μαθητές του πήγαιναν καθημερινά με τα πόδια, οι μισοί
προς τη Νεράϊδα και οι υπόλοιποι στο Σχολείο Σαρανταπόρου,
αποστάσεις μιάμισης ώρας και ο αριθμός των μαθητών σύμφωνα
με το μαθητολόγιο του νέου Σχολείου που έγινε ανέρχονταν σε 48
μαθητές.
Η περιοχή του οικισμού σε χωράφια ήταν ισότοπη με παραγωγικά χωράφια και επειδή απέδιδε πολλά σιτάρια την ονόμασαν
και «Στάρα». Ας μου επιτραπεί ν’ αναφέρω ότι στο Μέγα-Λάκκο
υπάρχουν ακόμη τρία περίφημα όμορφα παραδοσιακά πετράλωνα
καλλιτεχνικά στρωμένα με λευκές πλάκες.
Οι κάτοικοι υδρεύονταν από τη μοναδική βρύση του Λουκά με
την πέτρινη κούπα, και τον Πλάτανο των Δημαίων, πηγή με πολύ
νερό με δύο πέτρινες βρύσες και την πηγή Κούκου με πέτρινη επίσης βρύση.
Λειτούργησαν στο Μέγα-Λάκκο δύο σιδηρουργεία του Δημητρίου Μακρή και του Γιώργου Μαργαρίτη, επίσης δύο χειμερινοί
νερόμυλοι του Λουκά Ντερέκα και του Νικολάου Μητσάκη. Εδώ
ο αείμνηστος Αποστολιάς Λυρίτσης διατήρησε για πολλά χρόνια
το πρώτο ξυλουργείο και θεράπευε τις ανάγκες του χωριού της
Νεράιδας και της γύρω περιοχής. Έως το 1945 διατηρούσαν όλες οι
οικογένειες κοπάδια από γίδια, πρόβατα επίσης και πολλά γελάδια
δεδομένου ότι η περιοχή του Μοναστηριού της Παναγίας είχε μεγάλη ακαλλιέργητη έκταση και πολύ κατάλληλη για την ανάπτυξη
κτηνοτροφίας.
Προοδευτικοί και γενικά φιλοπρόοδοι επίσης στην ανάπτυξη
της μελισσοκομίας, οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι γενικά διατηρούσαν
κοντά στα σπίτια τους μικρά μελισσοκομεία, έτσι οργανωμένα έρρεε
το μέλι και το γάλα για την εξυπηρέτηση των οικογενειών.
Δεν παραλείπω ν’ αναφέρω ότι είχαν και σημαντική πρόοδο στην
ανάπτυξη των οπωροφόρων δέντρων σε καρυδιές, μηλιές, κερασιές,

Σε ποιά κατάσταση
βρισκόμαστε,
και προς τα πού πάμε ;
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ν δεν ξαναδούμε τον κόσμο, στις σωστές του
διαστάσεις, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε την σημερινή κατάσταση.
Οι G-20, οι οποίοι συνεδριάζουν και συναποφασίζουν σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, είναι οι ηγέτες
των λεγόμενων μεγαλυτέρων οικονομικά ανεπτυγμένων κρατών. Αυτοί λοιπόν έχουν αποφασίσει, για να
αντιμετωπίσουν την παγκόσμια οικονομική κρίση,
με τον εξής τρόπο : α) οι ζημιές να κοινωνικοποιούνται και β) τα κέρδη να πηγαίνουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Τι σημαίνει όμως αυτό με απλά λαϊκά λόγια; Τις
ζημιές να τις πληρώσουν οι λαοί, τα κέρδη, όμως
να αποκτώνται από το ιδιωτικό κεφάλαιο.
Τι εστί όμως ιδιωτικό κεφάλαιο; Στο σημείο
αυτό πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μια αναδρομή στο
παρελθόν.
Είναι να απορεί κανείς, πως η λεγόμενη κομμουνιστική ιδεολογία, ανέπτυξε μία θεωρία, η οποία στόχο
και σκοπό είχε, την κατάργηση του κεφαλαίου. Με
βάση αυτή την θεωρία αναπτύχθηκε ένα σκεπτικό
και μία ρητορική, η οποία στρέφεται κατά του κεφαλαίου και με αυτό το σκεπτικό, για την ανάπτυξη
της οικονομίας στην κοινωνία, είχε τεθεί σε εφαρμογή, όπου είχε επικρατήσει, ο λεγόμενος «υπαρκτός
σοσιαλισμός».
¨Όμως στην ουσία είχε εφαρμοστεί με αυτό το
σκεπτικό και αυτή την ρητορική, μία οικονομική ανάπτυξη, η οποία στηρίζετο και αυτή στο κεφάλαιο,
μόνο, που το κεφάλαιο το διαχειρίζετο, το κομμουνιστικό κόμμα και κατ’ επέκταση το κράτος.
άλιστα είχε καλλιεργηθεί η νοοτροπία στο
λαό, ότι το μισθό του, ο καθένας θα τον
έπαιρνε, είτε δούλευε, είτε δεν δούλευε, δηλαδή είτε είχε απόδοση στην εργασία του, είτε δεν είχε
απόδοση στην εργασία του.
Στην ουσία δηλαδή, δυστυχώς δεν είχε γίνει
αντιληπτό και κατανοητό, ότι σε οποιαδήποτε οικονομία, η παραγωγή ήταν και είναι, εκείνη, που
καθορίζει τον κάθε μισθό, και ότι οι αριθμοί, είναι
αριθμοί, και δεν έχουν ιδεολογία. Το ίδιο είχε συμβεί
και στις δυτικές λεγόμενες καπιταλιστικές οικονομίες
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αχλαδιές και τελευταία καστανιές.
Η περίοδος του Εμφυλίου 1947 αποτέλεσε και τη βάσανο μοίρα
των Μεγαλακκιωτών, όπου ήταν και το τέλος του οικισμού. Οι κάτοικοι για να προστατευθούν από τη θύελλα του Εμφυλίου εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εγκαταστάθηκαν για ασφάλεια στην πόλη
της Καρδίτσας, στην περιοχή της Φθιώτιδας και στην Αθήνα.
Στην τριετία του Εμφυλίου οι αντάρτες, αλλά και ο εθνικός
στρατός έκαψαν όλα σχεδόν τα σπίτια του οικισμού. Μετά το πέρας του Εμφυλίου, δυστυχώς δεν γύρισαν όλες οι οικογένειες στον
τόπο τους, εγκαταστάθηκαν οριστικά εργαζόμενοι όπου βρέθηκαν.
Οι υπόλοιποι που ξαναγύρισαν στον Μέγα-Λάκκο πρόσφυγες πλέον, βοηθούμενοι από το Κράτος ξανάχτισαν τα σπίτια τους.
Το έτος 1961 χτίζεται το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και
ιδρύεται Νεκροταφείο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Το 1965 συνδέθηκε από Σαραντάπορο με αμαξιτό δρόμο.
Το έτος 1978 έπαψε να λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο το οποίο
έκλεισε οριστικά. Το 1963 ο Μέγα-Λάκκος συνδέθηκε με το πρώτο
χειροκίνητο τηλέφωνο και το 1979 με αυτόματο. Δυστυχώς όμως
η διαρροή των κατοίκων συνεχίζεται προς τη Θεσσαλία, Φθιώτιδα
και Αθήνα για την αναζήτηση καλύτερης τύχης οπότε επήλθε η
οριστική διάλυση του οικισμού όπου τελικά απέμειναν μόνο δύο
οικογένειες.
Από το έτος 1988 όμως άρχισαν να ενεργοποιούνται για καλοκαιρινή επανεγκατάσταση, ιδρύοντας δικό τους Σύλλογο Αποδήμων Μεγαλακκιωτών και επανασυνδέθηκαν με τη γενέτειρα, κάνουν
κάθε καλοκαίρι πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Μέγα-Λάκκο για να
διατηρήσουν τις παραδόσεις του τόπου τους. Με τη δραστηριότητα
που ανέπτυξαν κατάφεραν να ηλεκτροδοτηθούν το έτος 1990 και
το 1992 να τοποθετηθούν περίπου 15 τηλέφωνα. Το έτος 1993 με
κρατική δαπάνη 2.500.000 δρχ. κατασκευάστηκε υδραγωγείο και
δίκτυο, για ύδρευση των κατοίκων από την πηγή Σκλήθρων.
Δυστυχώς όμως όπως αναφέρθηκε παραπάνω η άπονη αποδημία ξερίζωσε από τον οικισμό τη ζωή και απέμειναν τελικά δύο
οικογένειες του Νικολάου Μακρή και του Παναγιώτη Ζήση.
Το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου 2010 ο συμπαθέστατος Παναγιώτης Ζήσης είχε προγραμματίσει να κατεβεί στην Καρδίτσα, κι ενώ
κατέβαινε στο μονοπάτι προς το ποτάμι για να πάρει απέναντι στις
Λογγές το λεωφορείο για Καρδίτσα, αιφνίδια πέθανε στο δρόμο και
αναζητώντας τον βρέθηκε την άλλη μέρα από τον μοναδικό του
γείτονα Νίκο Μακρή. Είναι πικρό για όλους μας που 40 οικογένειες
ξεριζώθηκαν τελικά από τη γλυκιά αγκαλιά της μητέρας Νεράϊδας.
Έτσι η κακιά μοίρα έκλεισε οριστικά και το προτελευταίο σπίτι
και ξερίζωσε τη ζωή αφήνοντας πίσω το τελευταίο ζευγάρι ηλικιωμένων Νικολάου και Γιαννούλας Μακρή, για να κρατάνε αναμμένο
το κεράκι της ζωής του Μέγα-Λάκκου. Μια θλιβερή και πένθιμη
εικόνα ξεριζωμού που προκαλεί σιωπή και αβάστακτο πόνο.
Τα άλλοτε χαρούμενα και γεμάτα ζωντάνια σπίτια του ΜέγαΛάκκου που έσφυζε η ζωή με τις πολλές χαρές και τα τραγούδια,
τώρα έρημα και βουβά χωρίς κόσμο τυλιγμένα σε μια θλιβερή όψη
της ερημιάς με μόνιμη συντροφιά τα πένθιμα νυχτερινά μοιρολόγια
της κουκουβάγιας και τα γαυγίσματα των αλεπούδων.
Παπα-Γιώργης Δήμου

και κυρίως στο δημόσιο τομέα, όπου στους εργαζόμενους, είχε καλλιεργηθεί η ίδια νοοτροπία.
Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε η κατάσταση και στις δυτικές κοινωνίες, ως επί το πλείστον, την διαχείριση του
«κεφαλαίου» την έκαναν οι ιδιώτες – επιχειρήσεις,
και στον «υπαρκτό λεγόμενο, σοσιαλισμό» την έκανε, είτε το κόμμα, είτε το κράτος. Στην ουσία επρόκειτο δηλαδή για «κρατικό καπιταλισμό».
Με αυτή την κατάσταση, ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» είχε φτάσει σε ένα σημείο, ακινησίας και στασιμότητας, με αγκυλώσεις, τις αντιφατικές ως άνω
αντιλήψεις και νοοτροπίες, χωρίς να μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη.
Όταν η κατάσταση ήταν στο σημείο αυτό, οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης με επικεφαλής τον Μπρέζνιεφ και των Η.Π.Α., με πρόεδρο τον Νίξον, αποφάσισαν
από κοινού, σε μία συνάντησή τους, στο Βλαδιβοστόκ
(τότε είχε κριθεί ως ασήμαντη η συνάντηση εκείνη),
όπως τα μέσα παραγωγής περάσουν στα χέρια του
ιδιωτικού κεφαλαίου. Αυτή όμως η απόφαση ήταν
και η αρχή του τέλους του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού». Οι μετέπειτα εξελίξεις είναι γνωστές.
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τη συνέχεια είχε θεοποιηθεί παγκοσμίως το ιδιωτικό κεφάλαιο, με όλα τα μέσα προπαγάνδας,
που διέθετε και είχε εξαλειφθεί από το παγκόσμιο επιστημονικό λεξιλόγιο, η έννοια του «Δημόσιου κεφαλαίου».
Όταν όμως ξέσπασε, η παγκόσμια οικονομική κρίση στη Μητρόπολη, που είχε θεοποιηθεί το ιδιωτικό
κεφάλαιο, ήτοι στις Η.Π.Α., για να σωθεί, ενισχύθηκε
το «ιδιωτικό κεφάλαιο», από το «Δημόσιο κεφάλαιο»,
παρότι είχε θεοποιηθεί η ελεύθερη αγορά, του ιδιωτικού κεφαλαίου, και έτσι με την φορολογία του Αμερικανικού λαού, επί προεδρίας Μπούς, δόθηκαν στις
τράπεζες, για να σωθούν, 700 δισεκατομμύρια δολάρια, και αυτό συνεχίστηκε και από τον πρόεδρο Ομπάμα, με την επικράτηση του Δημοκρατικού Κόμματος.
Έτσι φτάσαμε στην απόφαση των G-20, οι οποίοι,
για να σωθεί το «ιδιωτικό κεφάλαιο», αποφάσισαν, να
«κοινωνικοποιήσουν» τις ζημιές, δηλαδή να τις πληρώσουν οι λαοί, και τα κέρδη να παραμείνουν στο
ιδιωτικό κεφάλαιο.
Αυτή την απόφαση εφαρμόζει και η Ευρωπαϊκή
Ένωση με τον λεγόμενο, Μηχανισμό στήριξης και με
βάση αυτή την απόφαση, έχει υπογραφεί η δανειστική
σύμβαση μεταξύ Ελλάδος – Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ., οι συνέπειες

της οποίας κανένας δεν μπορεί να προβλέψει.
Και το ερώτημα που ανακύπτει είναι :
Υπήρχε και υπάρχει άλλος δρόμος για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης;
Η απάντηση είναι :
Και βέβαια υπήρχε και υπάρχει ο δρόμος, όπως
τις ζημιές καλείται να πληρώσει, ο λαός, έτσι και τα
κέρδη να τα ωφεληθεί αναλόγως και ο λαός και όχι
μόνο, το «ιδιωτικό κεφάλαιο»!!!
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υστυχώς όμως σκόπιμα και ηθελημένα δεν
γίνεται καθόλου λόγος, για το «Δημόσιο κεφάλαιο» και ποιό είναι αυτό, κι αν μπορεί να
παρέμβει στις παγκόσμιες εξελίξεις.
Και για να γίνει καλύτερα κατανοητό : «Δημόσιο
κεφάλαιο» στην παγκόσμια οικονομία, είναι πλέον,
μόνο το κινεζικό «Δημόσιο κεφάλαιο», το οποίο
και εξαπλώνεται παγκοσμίως. Αυτό είναι ορατό σε
όλους μας, σε Δύση και Ανατολή.
Ακολουθούν : (στο επόμενο δημοσίευμα)
Προσεγγίσεις, ως προς τις συνέπειες
της δανειστικής σύμβασης, του λεγόμενου «Μνημονίου».
Επιγραμματικά και μόνο, στο παρόν πρέπει να ειπωθούν τα εξής:
Από νομικής απόψεως, οι συνέπειες είναι τραγικές,
για την πατρίδα μας, και τον Ελληνικό λαό, και ισοδυναμούν με σύγχρονη υποδούλωση και κατοχή, η
οποία έχει ως στόχο, και σκοπό, την αφαίμαξη και
την υφαρπαγή, όχι απλώς του ιδρώτα του Ελληνικού λαού, μόνο, αλλά και αυτού ακόμη του ορυκτού
πλούτου της πατρίδας μας και παντός είδους ακόμη
περιουσιακού της στοιχείου.
Δυστυχώς, ως γραφική ‘καρικατούρα’, η ιστορία
επαναλαμβάνεται και πάλι, με άλλα, σύγχρονα μέσα
και σε άλλα επίπεδα, και για άλλους λόγους, και με
άλλες μορφές, υποδούλωσης και κατοχής.
Για τη νέα όμως μορφή της υποδούλωσης, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, γιατί τους
όρους και τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης,
ούτε τους έχουμε κατανοήσει, ούτε και γνωρίζουμε,
μέχρι, που μπορεί να φτάσει η παγκοσμιοποίηση.
Αθήνα, Νοέμβριος 2010
Ηλίας Β. Σπινάσας, Δικηγόρος

Ηλίας Γ. Λιάπης

Έ

φυγε από τη ζωή για πάντα στις 3-8-2010 σε ηλικία 86 χρόνων ο Ηλίας Γ.
Λιάπης. Ο θάνατός του λύπησε
όλους τους κατοίκους του χωριού. Έφυγε ένας ήσυχος καλοσυνάτος γέροντας που ενέπνεε
το σεβασμό προς όλους.

Υπόδειγμα καλού οικογενειάρχη και χριστιανού. Τώρα
ξεκουράζεται στο νεκροταφείο
ήσυχος με αναμμένο κάπου κάπου το καντηλάκι που σιγοκαίει
και του κάνει συντροφιά, και περιμένει όπως όλοι οι νεκροί μας
την ημέρα της Αναστάσεως.
Κατοικούσε όλα του τα χρόνια στην εξοχή, φιλότιμος και
φιλόξενος πάντα πρώτος στις
χαρές και στον πόνο, αγωνίστηκε σ’ όλη του τη ζωή τον καλόν
αγώνα.
Γεννήθηκε στο Σαραντάπορο
το έτος 1924 και έμεινε στην εξοχή όλα του τα χρόνια. Παντρεύτηκε με τη συγχωριανή του Κρυστάλλω Λιάπη και έφεραν στον
κόσμο τέσσερα παιδιά, εκ των
οποίων τα δύο έφυγαν σε νεαρή ηλικία από τη ζωή. Ήταν ένας
ήσυχος και καλός οικογενειάρχης,
με καλά αισθήματα, πάντα γελαστός και φιλάνθρωπος, τακτικός
στην Εκκλησία και η θέση του
στο αριστερό ψαλτήρι. Φτωχός,
αλλά πλούσιος, αγωνίστηκε τον
καλόν αγώνα για ν’ αποκαταστήσει τα δυό του παιδιά όπως συνηθίζουν οι καλοί και φιλοπρόοδοι
γονείς. Προώθησε τα παιδιά του
να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, και
ο μεν γιός του τελείωσε και την
Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας και
έγινε Ιερέας, η δε κόρη του διορίστηκε ως δημόσιος υπάλληλος
στη διδασκαλική επιθεώρηση
όπου και υπηρετεί.
Στις 2-10-2007 έχασε τη σύζυγό του και έμεινε μόνος. Τα
παιδιά του φρόντισαν για την
εισαγωγή του στο Ιπποκράτειο
Θεραπευτήριο Λαρίσης όπου και
πέθανε την 3-8-2010. Τώρα ξεκουράζεται στο νεκροταφείο Σαρανταπόρου και περιμένει όπως
όλοι οι νεκροί μας ν’ ακούσει τη
Σάλπιγγα του Αγγέλου, «Αναστήσονται οι νεκροί – προείπε ο
Ησαΐας – και εγερθήσονται οι εν
τοις μνημείοις και ευρανθήσονται οι εν τη γή». (Ησ. ΚΣΤ 19).
Π. Γ. Δήμου

Κτηνοτροφικά
και Τυροκομικά
προϊόντα
Γνήσια Παραδοσιακά
Αγράφων

Δημήτριος
Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ
Γεώργιος Σ. Τσιτσιμπής

Επικήδειος Λόγος που εκφώνησε
ο ανεψιός του Γιάννης Δήμος

Π

αριστάμεθα σήμερα στην
έξοδο της τελευταίας πράξης που καταγράφει ένας
μεγάλος Άνδρας, η παρουσία του οποίου σημάδευσε
την πορεία του χωριού μας
και της τέως Κοινότητος
Νεράϊδας επί 50 και πλέον έτη. Παρουσία λαμπρή και πρωτοπόρα. Άνδρας
με άποψη και δράση. Πνεύμα οξυδερκές και δίκαιο. Πατριώτης και Έλληνας. Ήταν ο Άνδρας ο οποίος, με τη
λεβέντικη κορμοστασιά και το υψηλό
εθνικό φρόνημα, απάντησε ΟΧΙ στον
Ιταλό εισβολέα το 1940 στο Αλβανικό
Μέτωπο. Τίμημα, της υψίστης εθνικής
του δράσεως στο πεδίο της μάχης, ένα
ακρωτηριασμένο, από το ύψος του μηρού πόδι. Η σωματική του αναπηρία
δεν τον κατέβαλε, αλλά αντίθετα ενδυνάμωσε τη θέλησή του και την πρακτική του δεξιοτεχνία. Υπήρξε σιδηρουργός, οπλοδιορθωτής, σμηλευτής πέτρας και άριστος κτίστης, κεραμοποιός,
υλοτόμος και ξυλογλύπτης. Παράλληλα, βρήκε έκφραση και η κρυφή αλλά
αστείρευτη ευαισθησία του. Η καλλιτεχνική του φλέβα τον ώθησε να ηγηθεί
παραδοσιακής κομπανίας δημοτικών
τραγουδιών παίζοντας το αγαπημένο
του όργανο το κλαρίνο.
Ο Γεώργιος Τσιτσιμπής γεννήθηκε στον οικισμό Τσιτσιμπαίϊκα Σαρανταπόρου το 1917. Ο πατέρας του
Σεραφείμ και η μητέρα του Αγορή,
απέκτησαν 4 αγόρια και 3 κορίτσια.
Πολύτεκνη οικογένεια, πολλά στόματα και ο λόγος αυτός εξηνάγκασε την
οικογένειά του να αναζητήσει δρόμους
έντιμης δουλειάς για να εξασφαλίσει
τη μπομπότα. Το 1948, ανάπηρος πλέον
παντρεύτηκε την Ευρυδίκη Νικολάου
Ζήση, εγκαταστάθηκαν στην ερειπωμένη Νεράϊδα το 1952 και απέκτησαν
δυο παιδιά. Την Κωνσταντία και τον
Σεραφείμ.
Το 1958 ανταποκρινόμενος σε καθολικό αίτημα των χωριανών μας, ιδιαίτερα των πολιτικών του αντιπάλων,
θέτει υποψηφιότητα για Πρόεδρος της
Κοινότητος Νεράϊδας και εκλέγεται
πανηγυρικά. Τα έτη 1959 και 1960, αξιοποιώντας τη δυναμική του, προβαίνει
σε ρηξικέλευθες και επαναστατικές
πρωτοβουλίες για την ξεχασμένη μας
Κοινότητα.
Εξασφαλίζει κρατική πίστωση και
με προσωπική του παρουσία στη χάραξη, επιτυγχάνει τη διάνοιξη αμαξωτού
δρόμου από τη θέση Κρανιά (όρια Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσης) μέχρι τη Νεράϊδα. Άνδρες και γυναίκες
απαλλάσσονται από τη «ζαλίγκα», στις
λάσπες, τις βροχές και τα χιόνια κατά
την μεταφορά των βασικών αγαθών.
Ένα ελπιδοφόρο μέλλον προδιαγράφεται. Οι λιγοστές αντιδράσεις, μιάς
μικρής ομάδος ανθρώπων, αδυνατούν
να εμποδίσουν την αποπεράτωση του
μεγάλου έργου. Ο δρόμος που ένωσε
τη Νεράϊδα με την Καρδίτσα είναι δικό
του έργο. Έργο που εξασφάλισε και τη
συνέχιση υπάρξεως της Κοινότητός
μας.
Επιτυγχάνει την κοπή πιστώσεως
και κατασκευάζει στην κορυφή του
χωριού μας δεξαμενές ύδατος, υδραγωγείο, δίκτυο αρδεύσεως και προβαίνει στην αγορά μεταλλικών σωλήνων
για το δίκτυο υδρεύσεως.
Το 1960, εκλεγμένοι Κοινοτικοί
Σύμβουλοι, πιθανόν παραπλανηθέντες από δικαιούχους υδάτων που η
Κοινότητα δέσμευσε για την ύδρευση
της Νεράϊδας, λόγω και του ισχύοντος
τότε Νόμου, εκλέγουν νέο Πρόεδρο.
Το αποτέλεσμα αυτής της πράξεως
ήταν η στέρηση της Νεράϊδας από την
ύδρευση και μάλιστα με φυσική ροή.
Το έργο παρέμεινε ημιτελές και σήμερα οι ελατοσκέπαστες πλαγιές του ΑηΘανάση αγκάλιασαν εκείνα τα έργα.
Η ύδρευση της Νεράϊδας επιτελέσθηκε

μετά από δεκαετίες και με πολύ υψηλότερο πιθανόν κόστος.
Στα χρόνια που ακολούθησαν
επιδόθηκε στην ξυλογλυπτική και παράλληλα αναμείχθηκε στα εκκλησιαστικά δρώμενα. Με προσωπική του
παρέμβαση διέσωσε το Μοναστήρι
της Παναγίας από βέβαιη κατάρρευση και συνεπικουρούμενος από τον
μακαριστό Παπα-Ηλία Βούλγαρη και
τους αείμνηστους Κων-νο Ζήση και
Γεώργιο Σπανό, επέβλεπε κάθε βήμα
της ανακατασκευής νέου εξωτερικού
τοίχου της Μονής, καθώς και την μερική επισκευή της στέγης. Δικά του
δημιουργήματα τα περίφημα τοξοειδή
ξύλινα παράθυρα της Μονής, τα οποία
σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν, καθώς κατά την πρό 10ετίας περίπου ανακαίνιση του Μοναστηριού, αλλοδαποί
τεχνίτες τα κατέστρεψαν. Διασώζεται
μόνο το παράθυρο στο Άγιο Βήμα.
Το 1974 εκλέγεται, εκ νέου, Πρόεδρος της Κοινότητας Νεράϊδας και
θέτει ως στόχο την υπαγωγή της στο
Νομό Καρδίτσης. Συλλέγοντας υπογραφές χωριανών μας και με συνημμέ-

Έ

Γεώργιος Σ. Τσιτσιμπής

φυγε από κοντά μας στα μέσα Σεπτεμβρίου, πλήρης ημερών, ο αγαπητός
συγχωριανός μας Γιώργος Τσιτσιμπής.
Απεβίωσε στην Αθήνα όπου ζούσε τον περισσότερο καιρό κοντά στα παιδιά του αλλά
ενταφιάστηκε στον γενέθλιο τόπο μας, στη
Νεράϊδα. Κάθε καλοκαίρι ανέβαινε στο χωριό
εκτός από το φετινό που είχαν επιδεινωθεί τα
προβλήματα υγείας του.

Πατέρας του ο Σεραφείμ Τσιτσιμπής και μητέρα του η Αγορή (το γένος Θώμου). Γεννήθηκε στην περιοχή Τσιτσιμπέϊκα και στη Νεράϊδα
μέσα στο χωριό ήρθε και έχτισε το σημερινό
σπίτι όταν παντρεύτηκε την αείμνηστη Ευρυδίκη
Ζήση. Με την σύζυγό του απέκτησαν δυο παιδιά
την Κωσταντία και τον Σεραφείμ από τα οποία
ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά εγγόνια. Να
αναφέρουμε εδώ πως η Ευρυδίκη ήταν κόρη του
Νίκου Ζήση (Βασιλονίκου), ο οποίος Νίκος (με τη
σύζυγό του Λενιώ, κόρη του παπα-Δημήτρη Χαλάτση) είχαν 7 παιδιά: την Πασιώ, την Ευρυδίκη,
την Βασιλική, τον Γιώργο, τον Θεόδωρο, τον Χρήστο και τον Δημήτρη. Όλα αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο σπίτι που σήμερα
είναι η Βασιλική, σύζυγος του αείμνηστου ταχυδρόμου Μήτσιου Δήμου. Διηγήσεις αναφέρουν
πως σ’ αυτό το σπίτι γεννήθηκε και η Αγορή Θώμου (μητέρα του Γ. Τσιτσιμπή και κόρη του Κώστα Θώμου)
Κάπου στη Μπέσια για κυνήγι, την 10ετία του ’70, με φόντο
γιατί
πρίν
τις κορφές των Αγράφων. Έτσι θα τον θυμόμαστε.
τους Ζησαίους το είχαν
Θωμαίοι.

νο Κοινοτικό ψήφισμα επιτυγχάνει, με
απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την αποδέσμευση της Κοινότητός
μας από το Ν. Ευρυτανίας και την Διοικητική της ένταξη στο Ν. Καρδίτσης.
Η διορατικότητα αυτή του Γεωργίου
Τσιτσιμπή άλλαξε τη μοίρα της μικρής
μας Πατρίδας.
Το 1978, τελευταίο έτος της Προεδρίας του, κατόρθωσε κάτι μοναδικό
για τον τόπο μας και ίσως για την ευρύτερη περιφέρεια. Επέτυχε την ένταξη
της Νεράϊδας στην «Ορεινή Οικονομία», ένα Πρόγραμμα που προέβλεπε
ειδικά κονδύλια για να δημιουργηθούν
πρότυποι οικισμοί. Η σύνταξη μελετών
αναγκαία προϋπόθεση για τη διάθεση
των κονδυλίων. Δυστυχώς, όμως, μετά
το πέρας της Προεδρικής του θητείας,
ο διάδοχος Πρόεδρος της Κοινότητος, δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει τη
μεγάλη αυτή ευκαιρία και η Νεράϊδα
έχασε το πλεονέκτημα που κατείχε.
Βαδίζοντας προς το τέλος της ζωής
του άφησε σαν παρακαταθήκη τα εκκλησιαστικά ξύλινα αριστουργήματα
που κοσμούν τον Ιερό τούτο Ναό του
Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, τις εικόνες,
τα προσκυνητάρια, τα στηρίγματα των
κανδηλιών και τους υπέροχους χρωματισμούς στο ξυλόγλυπτο Τέμπλο.
Για όλους αυτούς τους λόγους, αισθάνομαι την ανάγκη να απονείμω το
«Ύστατο Χαίρε στο Μεγάλο Άνδρα,
τον γενναίο Πολεμιστή, τον Έλληνα
Πατριώτη και τον δυναμικό οραματιστή που υλοποίησε πρωτοπόρες ιδέες
για την Κοινότητά μας.
Καλό ταξίδι θείε.
Ο Πανάγαθος Θεός ας σε κατατάξει στο χώρο των γενναίων, των δημιουργικών, των λαμπρών και των εντίμων.
Αιωνία σου η μνήμη
Γιάννης Δήμος

Ο
χωριανός μας
Γιώργος
Τσιτσιμπής
ξεχώρισε
και θα μείνει
στην ιστορία
γιατί προσέφερε πολλά
και
στην
πατρίδα μας
την Ελλάδα
αλλά και στο
χωριό μας την Νεράϊδα.
Στην πατρίδα μας προσέφερε το ένα του
πόδι, το δεξί, πολεμώντας κατά των Ιταλών το
1940 στο Αλβανικό Μέτωπο. Η συγκλονιστική διήγηση του τραυματισμού του που ο ίδιος
έγραψε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα μας
θα μείνει για πάντα βαθειά χαραγμένη στη μνήμη όλων μας. Τραυματίστηκε βαριά στο πόδι του
από θραύσματα βλήματος όλμου, λίγες μέρες
πρίν την συνθηκολόγηση, στις αρχές Απριλίου
του 1941 κάπου κοντά στο Πόγραδετς. Την επόμενη μέρα που τον πήγαν στο στρατιωτικό χειρουργείο της Κορυτσάς, ήταν πολύ αργά γιατί
η μόλυνση είχε ήδη προχωρήσει και έκοψαν το
δεξί πόδι του. Από τότε ο μπαρμπα-Γιώργος έζησε όλη τη ζωή του στηριζόμενος στις 2 αναπηρικές μαγκούρες του. Όλοι τον σεβόμασταν και τον
τιμούσαμε σαν ήρωα που πράγματι ήταν. Αλλά
κι εκείνος μας αγαπούσε όλους και προσέφερε
στο χωριό μας πολλά, είτε σαν Πρόεδρος, είτε
σαν Εκκλησιαστικός Σύμβουλος, είτε ως απλός
δραστήριος πολίτης.
Στο χωριό μας, τη Νεράϊδα, ο Γεώργιος Τσιτσιμπής διετέλεσε 2 φορές Πρόεδρος. Μια φορά

στα τέλη της δεκαετίας του ’50 (1959 – 1960) και
μια φορά μετά την δικτατορία (1975 – 1978).
Κατά την διάρκεια της πρώτης 2ετούς θητείας
του πολλά έργα συνδέονται με το όνομά του με
κορυφαίο όλων τον ερχομό του δρόμου μέχρι
τη Νεράϊδα. Λέμε κορυφαίο γιατί όπως οι παλιοί θυμούνται και ο ίδιος έγραψε λεπτομερώς
σε πολυσέλιδο τετράδιο (που πολλοί το έχουμε
διαβάσει), η διάνοιξη του δρόμου αυτού από τον
«Άμπλα» μέχρι το «Μουχτούρι», ήταν τότε ένας
άθλος. Οι ανυπέρβλητες δυσκολίες που ορθώνονταν στο μήκος αυτό μόνο εκείνος θα μπορούσε
να ξεπεράσει. Και τις ξεπέρασε! Ψηφίστηκε για
Πρόεδρος για ένα πράγμα. Να φέρει το δρόμο
από τον «Άμπλα» στη Νεράϊδα που ουδείς άλλος
μπορούσε να τον φέρει. Και τον έφερε! Αντιμετωπίζοντας αφάνταστη εχθρότητα και ραδιουργίες
ανθρώπων να το εμποδίσουν (όλα τα γράφει με
το όνομά τους στα απομνημονεύματά του). Και
ήταν το μεγαλύτερο καλό που έκανε εκλεγμένος
στο χωριό μας. Αυτό και μόνο αρκεί να μείνει
για πάντα στη μνήμη μας ο μπαρμπα-Γιώργος.
Έκανε κι άλλα πολλά. Να αναφέρουμε ενδεικτικά
πως έκανε τότε το 1959 υδραγωγεία στη θέση
«Ασπρονέρι» και «Καντί» και θα είχαμε από τότε
νερό μέσα στα σπίτια μας αλλά κάποιοι θεωρούσαν τα νερά ιδιόκτητα.
Όπως προείπαμε εκτός από Πρόεδρος προσέφερε κι από άλλες θέσεις στο χωριό. Από τη
θέση του Εκκλησιαστικού Συμβούλου προσέφερε πολλά στις εκκλησίες μας. Σαν άνθρωπος
τεχνίτης που συνεχώς εργαζόταν έκανε πράγματα που θα μείνουν και θα μας τον θυμίζουν. Στο
Μοναστήρι έφτιαξε τα παράθυρα με εκείνα τα
πολύχρωμα τζάμια και σχέδια. Στον Αη-Γιώργη
έφτιαξε τα ωραία στηρίγματα των καντηλιών
του τέμπλου, τα ωραία διακοσμημένα ξύλα κάτω
από τις μεγάλες εικόνες του τέμπλου και άλλα.
Σελίδες ολόκληρες μπορούμε να γεμίσουμε αναφέροντας πράγματα που έκανε ο δραστήριος
αυτός χωριανός μας για τον τόπο μας.
Ο αγαπητός μας μπαρμπα-Γιώργος ήταν
ένας άνθρωπος καλός, κοινωνικός, δραστήριος,
τεχνίτης, που αγωνίζονταν ακατάπαυστα για το
καλό του χωριού μας, να πάει μπροστά ο τόπος.
Παροιμιώδης θα μείνει η εργατικότητά του αφού
αν και είχε ένα πόδι δεν σταμάταγε να εργάζεται
ούτε στιγμή δουλεύοντας με χίλια εργαλεία το
ξύλο, το σίδερο και την πέτρα φτιάχνοντας αριστουργήματα. Πηγαίναμε για κυνήγι στη Μπέσια
με τα πόδια κι εκείνος πήγαινε πιο γρήγορα από
εμάς. Το κυνήγι ήταν το καλύτερο χόμπι του.
Επειδή πάντα μας εντυπωσίαζε η απλότητά του
να αναφέρουμε πως δεν χρησιμοποιούσε ποτέ
τη λέξη «εγώ», ό,τι έκανε (σε παρελθόν και παρόν) το θεωρούσε κάπως σαν να ήταν υποχρέωσή του.
Μπαρμπα-Γιώργο δεν μας φτάνει ο χώρος να
γράψουμε άλλα για σένα. Όσο χώρο και να είχαμε εξάλλου δεν χωρούσαν.
Για όσα έκανες για την πατρίδα μας την Ελλάδα και για το χωριό μας τη Νεράϊδα, θα σε θυμόμαστε πάντα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Ελαφρύ να είναι το άγιο χώμα του γενέθλιου
τόπου μας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες, αγωνίστηκες, πρόσφερες και τώρα αναπαύεσαι.
Αιωνία θα είναι η μνήμη σου.
Οι χωριανοί σου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τρίτη 6 Ιουλίου 2010

Στο στόχαστρο ιερόσυλων εκκλησίες στην ορεινή
ζώνη, στους νομούς Καρδίτσας & Ευρυτανίας

Σ

το στόχαστρο ιερόσυλων βρίσκονται εκκλησίες και μοναστήρια της ορεινής ζώνης
των Ν. Καρδίτσας και Ευρυτανίας, ιδιαίτερα
στις δυσπρόσιτες περιοχές, που δεν φυλάσσονται επαρκώς.
Τελευταία οι ιερόσυλοι επέδραμαν στην περιοχή της Ευρυτανίας. Ειδικότερα:
Στο στόχαστρο ιερόσυλων ληστών για άλλη
μια φορά μπήκαν οι εκκλησίες χωριών της Ευρυτανίας. Τελευταίο συμβάν είναι η κλοπή 4 εικόνων του 18ου αιώνα από το δήμο Φουρνάς.
Ο δράστης… ή οι δράστες, παραβιάζουν τις
πόρτες των εκκλησιών με εύκολο σχετικά τρόπο
αφαιρώντας από αυτές χρήματα, αφιερώματα πιστών, αλυσίδες, ρολόγια αλλά και εικόνες.

Οι μέχρι τώρα εκκλησίες που έχουν υποστεί
την βάρβαρη κλοπή από τους ληστές είναι των
χωριών Κρέντη, Χρύσω, Βίνιανης, Μαραθιά και
Μοναστηρακίου.
Έρευνες για τις συνεχόμενες κλοπές διενεργούν
τα τοπικά Αστυνομικά τμήματα, σε συνεργασία
με την Ασφάλεια Καρπενησίου και το Γραφείο
Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Ευρυτανίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αναδημοσιεύουμε το κείμενο αυτό για νά ’χουμε όλοι
το νού μας συνεχώς. Να μην εφησυχάζουμε ούτε
στιγμή. Να προσέχουμε τους πάντες και τα πάντα
γιατί δεν αργεί το κακό…

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
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Συγχαρητήριο μήνυμα
Προέδρου Νεράϊδας

Θ

έλω να συγχαρώ και μέσα από την
εφημερίδα μας, όλους όσους χωριανούς μας συμμετείχαν στις πρόσφατες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στους εκλεγμένους Πρόεδρο και Τοπικούς Συμβούλους του χωριού μας, της
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας, εύχομαι
καλή δύναμη και καλό έργο.
Επίσης θέλω να συγχαρώ τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο του Δήμου μας
Καρδίτσας Κώστα Παπαλό και όλο το
νέο Δημοτικό Συμβούλιο και να τους
ευχηθώ καλό και αντικειμενικό έργο.
Κώστας Πλατσιούρης,
νυν Πρόεδρος Δημοτικού
Διαμερίσματος Νεράϊδας.

Θ

Ευχαριστήριο

α ήθελα να
ευχαρισ τήσω και δια του
τύπου
όλους
τους συγχωριανούς μου, που με
την ψήφο τους,
με
εξέλεξαν
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Νεράϊδας, με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΤΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ» του Κώστα Παπαλού. Θέλω
να τους διαβεβαιώσω ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών
τους για το καλό του χωριού μας.
Δημήτρης Κ. Λιάπης,
νεοεκλεγής Πρόεδρος Τ. Κ. Νεράϊδας.

Τ

☛
☛
☛
☛
☛

Ευχές από
Πρόεδρο Νεράϊδας

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Αποδήμων Νεράϊδας εύχεται σε
όλους Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος
2011, με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας αποφάσισε
να μην γίνει φέτος ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου λόγω της οικονομικής κρίσης, καθότι δεν υπάρχουν
χρήματα και δεν δόθηκε στον Σύλλογο καμία οικονομική ενίσχυση.
Σε περίπτωση που θα γίνει κοπή πίτας, για τον
χρόνο και τον τόπο, τα μέλη θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Γ

ια τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εύχομαι σε όλους
τους χωριανούς, όπου κι αν
βρίσκονται, Καλά Χριστούγεννα και με υγεία και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος
2011.
Όσοι μπορείτε, καλό θα
είναι, να ανεβείτε αυτές τις
μέρες προς τα πάνω, να ζωντανέψει το χωριό μας και να
νοιώσουν πιο ευχάριστα οι
μόνιμοι κάτοικοι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ανακοινώσεις Προέδρου Δ. Δ. Νεράϊδας
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δ. Δ. Νεράϊδας όπως:
Να προσέχουμε πως πετάμε τα σκουπίδια μας. Τα πληρώνουμε με το κιλό και 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 χωρία σκουπίδια.
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. Δεν
τίθεται θέμα περικοπής δρομολογίων αλλά για να έχουμε καλή συγκοινωνία πρέπει να συνεχίσουμε έτσι προτιμώντας το λεωφορείο.
Τα παραπάνω αφορούν όλους τους οικισμούς μας.
Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Δ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Ευχές από Σύλλογο
Αποδήμων Νεράϊδας

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Ε

υχαριστώ και μέσα από την εφημερίδα του χωριού μας, όλους όσους
συνέβαλαν στην εκλογή μου ως Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Αθηναίων,
με τον ανεξάρτητο συνδυασμό του Γ.
Καμίνη «Δικαίωμα στην Πόλη».
Νίκος Δ. Κόκκινος,
νεοεκλεγής Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Αθηναίων.

Σ

Κώστας Φ. Πλατσιούρης

Θ

έλω να ευχαριστήσω και μέσα από
την εφημερίδα μας, όλους τους
χωριανούς μου, και αυτούς που με ψήφισαν αλλά και εκείνους που δεν με ψήφισαν, και δηλώνω ότι θα συνεχίσω να
προσφέρω όπως πάντα για το καλό του
χωριού μας.
Τρύφωνας Καστρίτσης,
υποψήφιος για το Τ. Σ. Νεράϊδας

Ανακοίνωση σχετικά με την ύλη

το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας αν κάποιοι χωριανοί μας δεν δούν τα
κείμενα που μας έστειλαν παρακαλούμε θερμά μην παρεξηγηθούν. Προηγούνται και θα μπούν οπωσδήποτε κείμενα με σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία για
το χωριό μας που ήδη έπρεπε να είχαν δημοσιευθεί. Το διευκρινίζουμε από τώρα.
Επίσης επειδή μέσα απ’ την εφημερίδα του χωριού μας δεν πρόκειται να λύσουμε
τα προβλήματα της Ελλάδας ούτε βέβαια και του πλανήτη Γή, παρακαλούμε θερμά τα κείμενα που μας στέλνετε να έχουν ως θέμα τους το χωριό
μας, (περιγραφή προβλημάτων του, προτάσεις για τη λύση τους,
οικοτουριστικές αναπτυξιακές προτάσεις, ιστορικά & λαογραφικά
Ανακοίνωση για Μοναστήρι Νεράϊδας
στοιχεία του, κ.ο.κ.). Το διευκρινίζουμε γιατί για να μην χαλάσουΌποιος έχει την ευχαρίστηση να προσφέρει κάποιο είδος καθημερινής χρήσης (π.χ. σόμπα, κρεβάτι, πεμε «χατήρια» μένουν απέξω σημαντικότατα κείμενα αφορώντα το
τρογκάζ κ.λ.π.) για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι 2 μοναχοί (ο πατήρ-Δαμασκηνός & ο πατήρχωριό μας.

Νικηφόρος) οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας, ας
επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του χωριού μας Κώστα Πλατσιούρη στο τηλ. 697 4433949. Για να πληροφορηθεί τι χρειάζεται. Ο Δήμος Ιτάμου κατασκεύασε ήδη ένα ξύλινο σπιτάκι, εκτός περίφραξης Μοναστηριού, όπου θα κατοικήσουν. Ο δε χώρος των Κελιών θα λειτουργήσει ως Αρχονταρίκι.

Διαφημίσεις
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την καταχώρηση όλων των διαφημίσεων.
Ζητούμε την κατανόηση των επαγγελματιών συγχωριανών μας. Οι
διαφημίσεις τους θα δημοσιευτούν
στο επόμενο φύλλο.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Πληροφορίες:
Δημήτριος
Γιαννουσάς.
Τηλέφωνο: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ζητάμε συγνώμη από τους συγχωριανούς μας που
ενώ μας έστειλαν κάποια κείμενα δεν θα τα δούν
δημοσιευμένα. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει χώρος. Θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο. Επίσης παρακαλούμε δείξτε κατανόηση σε τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που
μας ξέφυγαν, λόγω πληθώρας ύλης. Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Ο Αριθμός Λογαριασμού στην τράπεζα είναι ο εξής:
469 04 003010 33
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο
Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι
η Εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’
αυτόν τον λογαριασμό.
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)
Πλατσιούρης Κώστας.................................................(697 4433949)
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)

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση
παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 10 Μαρτίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας μας το
δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο λιγότερα
λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα
γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει πρίν το Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Το παρόν 113 φύλλο της Εφημερίδας μας βγήκε σε 1.165 αντίτυπα. Τόσες είναι οι διευθύνσεις που έχουμε στο κομπιούτερ. Αν
κάποιος δεν λαβαίνει Εφημερίδα να δώσει τη διεύθυνσή του (οδό,
αριθμό, ταχ. κώδικα και πόλη) στο Σύλλογο στον οποίο ανήκει ή στη
Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας μας. Ευχαριστούμε.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά,
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης 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. Απαιτούμε να τελειώσουν
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο 4ον
ΚΠΣ.

