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Αίτημα όλων μας είναι να πέσει 
άσφαλτος στο τμήμα Νεράϊδα – 
Τριφύλλα και να χρηματοδοτηθεί 

το τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση 
Νεράϊδας. Μόνον έτσι θα ολοκληρωθεί 
σε όλο το μήκος του ο σημαντικότατος 
οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης 
Πλαστήρα. 
Συνέχεια στη σελ. 4.

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Οι μεγαλύτερες ζημιές της Επ. Οδ. Καρδίτσας – Νεράϊδας είναι 
μεταξύ Νεράϊδας και Σαρανταπόρου και αυτές πρέπει να 
αποκατασταθούν όλες με τις 240.000 € που βγήκαν για αυτό 

το σκοπό. Με την απόφαση 530/2014 η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε (6.5.14) την δημοπρασία που έγινε 
9.4.14 και οι εργασίες θα αρχίσουν σύντομα. Αίτημα όλων μας είναι τα 
έργα να αρχίσουν από τη Νεράϊδα προς Σαραντάπορα.

 Περισσότερα στη σελίδα 4.

Από Νεράϊδα  
να αρχίσουν τα έργα

 προς Καρδίτσα
 της πίστωσης των 240.000 € αποκατά-

στασης των ζημιών του δρόμου

Καρπενήσι –  
Λίμνη Πλαστήρα
Τι γίνεται με τα ημιτελή 
οδικά τμήματα;

 Το Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκου
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου 
ανακοινώνει ότι την Κυριακή 17 Αυγούστου 2014 (πρώ-
τη Κυριακή μετά το Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προ-
γραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωση στους 
Αγίους Αποστόλους Μεγαλάκκου. 
 Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, χωριανούς και ανα-
γνώστες της εφημερίδας μας Καλό Καλοκαίρι. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του Αγροτικού Ιατρεί-
ου Νεράϊδας είναι να έρθει Ιατρός που να μένει σε αυτό και 
να υπηρετεί εδώ την στρατιωτική του θητεία. Δεν είναι λύση 

το να έρχεται ένας Ιατρός απ’ την Καρδίτσα για 2 ώρες κάθε 15 μέ-
ρες να γράφει φάρμακα και να φεύγει. Ζούμε στο κέντρο των Αγρά-
φων και απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας όλων των επιπέδων 
να φροντίσουν ώστε να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το 
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας με νέο Ιατρό που να υπηρετεί εδώ τη 
στρατιωτική του θητεία!

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

Καλό Καλοκαίρι 

 Ο χορός του Συλλόγου 
Σαρανταπόρου 

 Ο ετήσιος καλοκαιρινός 
χορός του Συλλόγου Σα-
ρανταπόρου και Μεγαλάκ-
κου φέτος θα γίνει το Σάβ-
βατο 9 Αυγούστου 2014 
στην πλατεία του χωριού.
 Θα υπάρχει ζωντανή ορ-
χήστρα για χορό και δια-
σκέδαση.  
Το Δ. Σ. του Συλλόγου

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

 ΑυΤΟδΙΟΙΚηΤΙΚέΣ 
έΚΛΟγέΣ 2014
 Πρόεδρος του χωριού μας 
εξελέγη ο Λάμπρος Θ. γά-
κης και το 3μελές πλέον Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Νεράϊδας 
απαρτίζεται από τον δημή-
τρη Κ. Λιάπη και τον Φώτη 
Π. Μονάντερο. δήμαρχος 
Καρδίτσας εξελέγη ο Φώ-
της Αλεξάκος, Αντιπερι-
φερειάρχης Π. Ε. Καρδίτσας 
ο Βασίλης Τσιάκος και Πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας ο 
Κώστας Αγοραστός.
 Όλα τα αποτελέσματα της πε-
ριοχής μας στις σελίδες: 7, 10, 
11 και 12.

έ. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
η  Περιφέρεια Θεσσαλίας να προτείνει 

το έργο για χρηματοδότηση
 

Nα ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Τομεακό 
Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2, 
το τελευταίο ένα και μοναδικό εναπομείναν 
τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της Ε. Ο. 

Καρδίτσας - Αγρινίου, ιδίως το κομμάτι από Νεράϊδα 
έως ποταμό Μέγδοβα και μαζί η Γέφυρα Μέγδοβα, που 
οι Μελέτες του τελείωσαν, το έργο είναι ωριμότατο και 
η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως τώρα δεν το πρότεινε, ως 
όφειλε. Αυτό τον καιρό άρχισαν να προτείνονται τα 
έργα που θα γίνουν ως το 2020. Όλοι οι παραμεγδόβιοι 
κάτοικοι των χωριών της νότιας Καρδίτσας και της 
βόρειας Ευρυτανίας (κι όχι μόνο) απαιτούν να ενταχθεί 
επιτέλους το έργο! Άπαντες οι εκλεγμένοι να πάρουν 
δημόσια και καθαρή θέση για το ζήτημα πράγμα που 
δυστυχώς προεκλογικά δεν έπραξαν! 
 Περισσότερα στη σελ. 5.

 Η εφημερίδα 
μας σε κρίσιμο 
σταυροδρόμι
 Πολλές δυσκολίες αντι-
μετωπίζει η έκδοση της 
εφημερίδας μας. Το κόστος 
αυξάνεται συνεχώς ενώ τα 
έσοδα μειώνονται. Τα τα-
χυδρομεία θέλουν πλέον 
πολλά χρήματα για να την 
φέρουν στο σπίτι μας. Όσοι 
έχουν ακόμα την οικονομι-
κή δυνατότητα πρέπει να 
βοηθήσουν αλλιώς…
 Περισσότερα στη σελ. 8

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου  
πότε θα ξαναλειτουργήσει;  

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδί-
τσας (30.10.13) είναι πως για το επόμενο εξάμη-
νο να μην προχωρήσει καμία παρέμβαση στο 

έργο και αυτό να λειτουργεί απλώς ως αποδέκτης λυ-
μάτων. Στο προηγούμενο φύλλο ο Πρόεδρος λέει αό-
ριστα πως οι υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας έκαναν 
τις απαραίτητες αυτοψίες και ενέργειες για να δοθεί η 
καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα της λειτουργίας 
και το επόμενο διάστημα θα γίνει η απαιτούμενη πα-
ρέμβαση. Ζητάμε αυτό να γίνει τάχιστα!

 Με ανεμογεννήτριες σχεδιάζουν να 
 γεμίσουν τις γύρω βουνοκορφές μας 

Σύμφωνα με τον χάρτη της ΡΑΕ στις γύρω βου-
νοκορφές μας, σε πάνω από 10 αιολικά πάρκα 
έχουν σχεδιαστεί να στηθούν αμέτρητες ανε-

μογεννήτριες. Από Καπροβούνι έως Γρεβενοδιάσε-
λο 15, από Γρεβενοδιάσελο έως Κούτσουρο 18, από 
Κόψη έως Καμάρια 40, από Φλίσιο έως Παπαδημήτρη 
7, από Παπαδημήτρη έως πάνω από Καροπλέσι 27, 
κ.ο.κ. Οι τοπικές κοινωνίες των χωριών μας είναι κατά 
αυτών των έργων. Στη Γ. Σ. το καλοκαίρι η τοπική κοι-
νωνία του χωριού μας αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά. 
Δημοσιεύουμε και χάρτη που δείχνει την θέση τους. 
 Περισσότερα στη σελίδα 6. 
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   Κόψη… η  ωραιότατη κορφή  των  Αγράφων  που  βλέπουμε  
κάθε μέρα απ’ το χωριό μας… (Φωτ. Αρχ. Δημ. Κ. Γάκη).

 Ο χορός του Συλλόγου Νεράϊδας 
 Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτι-
κού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το καλοκαίρι, την 
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014, το βράδυ, στην 
κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Οι απανταχού της γης 
Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες για να γλε-
ντήσουμε ως το πρωί.

 η τοπική κοινωνία μας είναι κατά των  
υδροηλεκτρικών στον Μπεσιώτη & Σαρανταπορίσιο
 Η τοπική κοινωνία μας στην Λαϊκή Συνέλευση της 25.8.2012, που έγινε 
στο χωριό, αποφάσισε ομόφωνα κατά του σχεδιαζόμενου υδροηλεκτρι-
κού (Υ/Η) έργου στη θέση «Λογγούλες» του ποταμού Μπεσιώτη. Το ίδιο 
έγινε και για το Υ/Η στο Σαρανταπορίσιο παραπόταμο για το οποίο μά-
λιστα έγινε και προσφυγή στο ΣτΕ από τους Συλλόγους μας η οποία για 
να εκδικαστεί θέλει μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο πρέπει να δώσει ο 
Δήμος μας Καρδίτσας αναλαμβάνοντας αυτές τις υποθέσεις όπως κάνει 
ήδη ο γειτονικός μας Δήμος Καρπενησίου. 
 Περισσότερα στη σελίδα 6

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

Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος 
Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή
Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις απόψεις
του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, 
ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς  
δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα, τηλ./φάξ: 215.5402986
klonodesign@gmail.com

 Ἐσεῖς ὅπού τόν εἶδατε ψηλά στά κορφοβούνια, 
 σταυραητοί καί πέρδικες, ξεφτέρια, χελιδόνια, 
 ἐλάτε νά τοῦ στήσετε τραγούδι μοιρολόγι. 
 Τόν Κατσαντώνη πιάσανε, κλάψτε, πουλιά μου κλάψτε. 
 Τό γκαρδιακό τ’ ἀδέλφι του, ὁ Γιώργος ὁ Χασιώτης, 
 ἔξυπνος ἀκουρμαίνεται, κοιμάτ’ ὁ Κατσαντώνης.
 Ἡ εὐλογιά τόν ἔψησεν, ἡ θέρμη τόν ἀνάφτει.
 -Ξύπν’ ἀδελφέ μου, γλύτωσε, στόν ὦμο νά σά πάρω. 
 Πλακώσανε οἱ Λιάπιδες καί θά μάς πιάσουν σκλάβους.
 -Τρέχ’ ἀδελφέ μου γλύτωσε, μή μέ ψυχοπονιέσαι.
 Κι ἄν μ’ ἀγαπάς καί πιθυμᾶς νά πάω ’φχαριστημένος, 
 κόψε μου τό κεφάλι μου, μή μου τό πάρ’ ὁ Ἀράπης 
 καί φέρ’ το πάνω στ’ Ἄγραφα, καί διάλεξ’ ἔνα βράχο
 καί δός του το νά τό φορεῖ, κορφή του νά τό κάμει.
 νά τό φορεῖ, νά τό βαστᾶ σάν περικεφαλαία. 
 Ἔλ’, ἀδελφέ μου, γλήγορα, γλήγορα νά μέ κόψεις, 
 νά πάγω ’κεί ψηλά – ψηλά, νά φύγω δῶθε μέσα,
 νά ’ρχονται μαῦρα σύγνεφα, νά ’ρχοντ’ ἀστροπελέκια 
 νά μοῦ θυμᾶνε τόν καπνό, νά μοῦ θυμᾶν’ τή λάμψη,
 τοῦ τουφεκιοῦ μου τ’ ὀρφανό στά χέρια σου θά μείνει. 
 Νά τ’ ἀγαπᾶς, νά τό φιλεῖς, νά τό ’χεις σάν ἀδέρφι. 
 Ὁ Γιώργος ἐκατάλαβε πώς τ’ ἀνεβαίν’ ἡ θέρμη,
 τόν ἄρπαξε στόν ὦμο του κι ἀπ’ τή σπηλιά πετιέται. 
 Ἐπήρε τόν ἀνήφορο, στό ξάγναντο προβαίνει, 
 ἐξήντα βλέπει Τσάμιδες πού τόν ἐκυνηγούσαν. 
 Κάθε φορά πού σίμωναν, ἔστενε μετερίζι 
 τοῦ Κατσαντώνη τό κορμί κι ἄδειαζε τ’ ἄρματά του. 
 Χαρά στή μάνα πώ ’καμε παιδιά τέτοια λιοντάρια. 
 Ἔτσι κυνηγηθήκανε τά δυό πιστά τ’ ἀδέρφια,
 ὅσο πού βγήκε ὁ αὐγερινός κι’ ἀχνίσανε τ’ ἀστέρια. 
 Τότε λαβώθηκε βαριά ὁ Γιώργος στό ποδάρι 
 καί τούς ἐπιάσαν ζωντανούς στά Γιάννενα τούς φέραν. 
 Καί μιάν αὐγή στόν πλάτανο, πού ἀπό μικρό κλωνάρι
 ἐχόντρυνε κ’ ἐπλάτυνε, βυζαίνοντας τί γαἷμα, 
τήν ὥρα τους τήν ὕστερη, βαρειά σιδερωμένα  
 τοῦ Βάλτου, τοῦ Ξηρόμερου, τά δυό θεριά προσμένουν. 
 Χίλιων λογιῶνε σύνεργα, δαυλί, σφυρί κι ἀμόνι 
 σκόρπια στό χῶμα βρίσκονται κ’ ἐκείνοι τά τηρᾶνε.
 Ὁ Γιώργος σά νά δάκρυσε γιά τό γλυκό του ἀδέρφι. 
 Τοῦ Κατσαντώνη μιά ματιά κ’ ἐστέρεψε τό δάκρυ.
 Κ’ ἐκεί πού διηγούντανε τόνα τ’ ἀδέρφι στ’ ἄλλο 
 τά περασμένα νειάτα τους, τήν κρύα τή βρυσούλα, 
 τό φόβο τοῦ Αλήπασα, τοῦ Γκέκα τή λαχτάρα 
 ἔξαφν’ ἀστράφτ’ ἕνα σπαθί καί γέρν’ ἕνα κεφάλι. 
 «Χριστός Ἀνέστη, πλάκωσαν!», φωνάζ’ ὁ Κατσαντώνης
 κι ἕνα φιλί στερνό φιλί ἀπό μακριά τοῦ ρίχνει. 
 Μές στά κλαριά τοῦ πλάτανου, μές στά χλωρά τά φύλλα,
 σάν νά ’ταν τό λιμέρι τους, ἐκρύφτηκε ἡ ψυχή του,
 κ’ ἐκύτταζε τόν ἀδελφό πού τόνε μαρτυρεύουν. 
 Δυό γύφτοι τόν ἐστρώσανε δεμένονε στ’ ἀμόνι 
 κι ἀρχίσανε μέ τό σφυρί νά τονε πελεκάνε. 
 Σκλήθραις πετᾶν τά κόκκαλα, σκορπᾶνε τά μεδούλια,
 νεῦρα, κομμένα κρέατα, σέρνονται σάν ξεσκλίδια
 κι ἐκειός τηράει τόν οὐρανό καί γλυκοτραγουδάει: 
 «Χτυπᾶτε, πελεκᾶτε με, σκυλιά, τόν Κατσαντώνη,
 δέν τόν τρομάζει Ἀλήπασας, φωτιά, σφυρί κι ἀμόνι». 
 Μιά ὥρα πελεκούσανε, τά χέρια τους δειλιάζουν, 
 οἱ γύφτοι βαρεθήκανε καί τό λαιμό του κόβουν.

 Ἀνοιγοκλούσ’ ὁ λάρυγγας, μαῦρο πετά τό γαἷμα 
 καί μές στό κόκκινό του ἀφρό, μές στή βραχνή γαργάρα
 μισοκομμέν’ ἀκούονται τοῦ τραγουδιοῦ τά λόγια:
 «Χτυπᾶτε, πελεκᾶτε με, σκυλιά, τόν Κατσαντώνη,
 δέν τόν τρομάζει Ἀλήπασας, φωτιά, σφυρί κι ἀμόνι». 
 Ὁ πλάτανος σάν ἔνοιωσε στή ρίζα του τό γαἷμα, 
 ἀλαίμαργα τό ρούφηξε νά μήν τό πιῆ τό χῶμα, 
 κ’ ἐστοίχειωσε κ’ ἐθέριεψε κι ἄπλωσε τά κλωνάρια
 τόσο χοντρά κι ἀτάραχα καί τόσο φουντωμένα, 
 πού τά ’βλεπ’ ὁ Ἀλήπασας τή νύχτα στ’ ὄνειρό του
 κ’ ἐφώναζε κ’ ἐλάμπιαζε μήν ἔλθ’ ἐκείνη ἡ μέρα
 πού τά κλαριά τοῦ πλάτανου τήν πόλη θά πλακώσουν. 
 Σημείωση: Το ωραίο αυτό ποίημα έγραψε ο Αριστοτέλης 
Βαλαωρίτης (1824 – 1879), ο οποίος γεννήθηκε στη 

Λευκάδα αλλά η καταγωγή του ήταν από τη Βαλαώρα 
Ευρυτανίας. Ήταν απόγονος των οπλαρχηγών 
Χρήστου και Μόσχου Βαλαώρα. Επικός ποιητής του 
αρματολισμού που έγραψε ποιήματα για τους άθλους 
των αγωνιστών του ’21. Απέκτησε τον τίτλο του 
Εθνικού ποιητή ως ο πρώτος που έσκυψε στις εγχώριες 
πηγές με την απόφαση να κάνει Ελληνική ποίηση. Τα 
ποιήματά του αγαπήθηκαν όχι μόνο στην εποχή του αλλά 
εξακολουθούν να εκτιμώνται ακόμα και σήμερα. Εκτός 
τον «Κατσαντώνη» (που το αναφέρει ως μνημόσυνο στο 
μεγάλο μας πολέμαρχο) έγραψε πολλά ακόμα ποιήματα 
όπως «Αστραπόγιαννος», «Φωτεινός» κ.λ.π. στα οποία 
διακρίνει κανείς πατριωτική ρωμαλεότητα, ασυγκράτητο 
πατριωτισμό και αχαλίνωτη φαντασία. 

 Επιμέλεια: Φιλίστωρ

 Το χωριό μας στα 1915

Σπινάσα 1915: Κάτοικοι 772, Πρόεδρος  Ηλίας  Κατσούλης, 
Σύμβουλοι τακτικοί 5, αναπληρωματικοί  3. Από Καροπλεσίου 
ώραι 2, από Φουρνά 4, Ναοί: Αγ. Γεώργιος και Αγ. Κων/
νος. Ιερείς: Χαλάτσης Δημήτριος  και  Σπανός Κυριάκος. 
Υποδιδάσκαλος: Μούτσελος Γεώργιος. Καφενεία: Ζήσης 
Δημήτριος και Κατσούλης Ηλίας. Μυλωθροί (μυλωνάδες): 
Καραμέτος Δημ. και Μπαλτής Κώστας.  Απεσπάσθη εκ του 
τέως δήμου Δολόπων Ευρυτανίας. (Από το βιβλίο «Οδηγός  
Ελλάδος Ν. Γ. Ιγγλέση»).

Σημείωση: Τα ιστορικά αυτά στοιχεία ανάρτησε στο 
διαδίκτυο ο φίλος μας στο Facebook “Ioannis Elatos Makkas”. 
Τον ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά.

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Άγαλμα του Κατσαντώνη που έστησαν στ’ Άγραφα οι 
αδελφοί Χόντου.

Μετονομασία Σπινάσας σε Νεράϊδα
(ΦΕΚ 81Α 14.05.1928)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί μετονομασίας κοινοτήτων καί συνοικισμῶν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τά ἄρθρα 1 καί 5 τοῦ ἀπό 17 Σεπτεμβρίου 
1926 Ν. Δ. «περί μετονομασίας συνοικισμῶν, πόλεων ἤ 
κωμῶν», προτάσει τοῦ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργοῦ, 
στηριζομένῃ εἰς γνωμάτευσιν τῆς Ἐπιτροπείας τῶν 
Τοπωνυμιῶν τῆς Ἐλλάδος, ἐγκρίνομεν ἵνα αἱ κάτωθι 
κοινότητες καί συνοικισμοί αὐτῶν μετονομασθῶσιν ὡς ἐξῆς: 

………………………………………….
 Θ΄. ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΑΙΤΩΛΙΑΣ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 2ον Ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ Εὐρυτανίας 
 ………………………………………
 α. α. 115) Ἡ Κοινότης Σπινάσας μετονομάζεται εἰς 
«Κοινότητα Νεράϊδας» καί ὁ ὁμώνυμος αὐτῇ συνοικισμός 
Σπινάσα εἰς «Νεράϊδα».
 …………………………………
 Ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέλει δημοσιεύσει καί ἐκτελέσει τό 
Διάταγμα τοῦτο.
 Ἐν Ἀθήναις τῇ 12 Μαρτίου 1928
 Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας 
 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
 Ὁ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν Ὑπουργός 
 Γ. Μαρῆς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλο το τότε νομό μας Αιτωλοακαρνανίας 
άλλαξαν όνομα συνολικά 50 Κοινότητες, οι 22 απ’ αυτές στην 
επαρχία Ευρυτανίας. Στον σημερινό μας νομό, τότε επαρχία 
Καρδίτσης του νομού Τρικάλων άλλαξαν όνομα 18 κοινότητες. 
Σε όλη την Ελλάδα άλλαξαν όνομα 254 κοινότητες!

 Επιμέλεια: Φιλίστωρ. 

 Νεραϊδα – Καρδίτσα 39,8 χλμ. 
 
 Η απόσταση από το χωριό μας, τη Νεράϊδα μέχρι την 
Καρδίτσα στη θέση «Γραμμές τραίνου» δεν είναι ούτε 43 
χλμ, ούτε 42 χλμ. ούτε κάν 40 χλμ. αλλά μόλις 39,8 χλμ.!
 Για να αποκατασταθεί η αλήθεια, μετρήσαμε τις διαδρομές 
των σημερινών δρόμων και είναι οι εξής: 
 Νεράϊδα – Σαραντάπορα:  .....................................5,89 χλμ. 
 Σαραντάπορα – Γρεβενοδιάσελο:  ........................5,77 χλμ. 
 Γρεβενοδιάσελο – Αμάραντος:  ............................5,65 χλμ. 
Αμάραντος – Ραχούλα:  .........................................7,52 χλμ. 
Ραχούλα – Σέκλιζα:  ...............................................7,16 χλμ.
Σέκλιζα – Ρούσσο:  ................................................4,05 χλμ. 
Ρούσσο – Γραμμές τραίνου  ..................................3,80 χλμ. 
Άρα Καρδίτσα – Νεράϊδα  ...................................39,84 χλμ. 

 Επιμέλεια: Φιλίστωρ

O Kατσαντώνης

Εξηγήσεις  από  το  ταχυδρομείο  
 της  περιοχής  σας   

για  τη  μη  λήψη  της  εφημερίδας     

Παράπονα κάνουν  πολλοί  συνδρομητές  μας  που  ενώ  
πλήρωσαν τη  συνδρομή  τους  δεν  λαβαίνουν  εφημερί-
δα. Πρόβλημα υπάρχει  σε  πολλές  περιοχές  της  Αθήνας 
(Βύρωνα, Παγκράτι, Κηφισιά, Κορωπί κ.λ.π.) αλλά και σε 

άλλες πόλεις (Θεσ/νίκη, Λάρισα, Σέρρες κ.λ.π.).  Προφανώς αυτό 
οφείλεται στη διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας  
επί  μνημονίων. Ενημερώνουμε  πως  εμείς  στέλνουμε  κανονικά  
εφημερίδα σε όλους όσους  έχουν  πληρώσει. Από τα ΕΛΤΑ Λαμίας 
ταχυδρομούνται  κανονικά  όλες  οι  εφημερίδες  των  συνδρο-
μητών (περίπου 1.200) και  με  δυσβάσταχτα  ταχυδρομικά  τέλη 
(περίπου  500 ευρώ) ενώ πρό μνημονίων πληρώναμε κάτω από 
100 ευρώ. Χρυσοπληρώνουμε την κάθε εφημερίδα και απαιτούμε 
αυτή να πηγαίνει στον παραλήπτη της. Όταν δεν λαβαίνετε την 
εφημερίδα να κάνετε παράπονα στο ταχυδρομείο της περιοχής 
σας.

Η  πλατεία  Νεράϊδας  επειγόντως  
να επισκευαστεί  

Σε  αθλία κατάσταση είναι το δάπεδο της πλατείας Νεράϊδας  
καθώς  οι  περισσότερες  πλάκες έχουν ξεκολλήσει  και  υπάρ-

χει κίνδυνος να τραυματιστεί εκεί  κάποιο  παιδί ή  ηλικιωμένος. 
Όλοι  ζητάμε ο Δήμος να επισκευάσει τάχιστα την πλατεία  για-
τί  θα είναι  ντροπή  για τους αρμοδίους  αν αναγκαστούμε να 
την επισκευάσουμε  μόνοι  μας  με  εθελοντική – προσωπική 
εργασία!    
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Γεωργία (κόρη της Διευθύ-
ντριας Δημοσίων Έργων Νομαρχίας 
Καρδίτσας Μαρίας Τσέλιου) και ο 
Γιώργος Κατσούλης γιός της Σε-
βαστής (Τούλης) και του παιδιάτρου 
Νικολάου Κατσούλη, απέκτησαν 
κοριτσάκι (το πρώτο τους παιδί), 
την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014, στην 
Αθήνα όπου και διαμένουν.
 ● Η Αικατερίνη και ο Δημήτρης 
Λιάπης, Πρόεδρος Νεράϊδας, γυι-
ός της Μαρίας και του Κώστα Λιά-
πη, (εγγονός του Γιάννη Μακρή και 
του Δημήτρη Λιάπη), απέκτησαν 
αγοράκι (το δεύτερο παιδί τους), 
την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014 στην 
Καρδίτσα όπου και διαμένουν.
● Ο Ιωάννης και η Σοφία Γάκη - 
Νανοπούλου, κόρη της Ελένης και 
του Δημήτρη Γάκη (εγγονή των αεί-
μνηστων Σοφίας και Κώστα Γάκη), 
απέκτησαν κοριτσάκι (το δεύτερο 

παιδί τους), την Μεγάλη Πέμπτη 17 
Απριλίου 2014, στο Βόλο όπου και 
διαμένουν.
● Η Βασιλεία και ο Γιάννης Θά-
νος, γυιός της Ανθούλας και του 
Ευαγγέλου Ι. Θάνου, (εγγονός των 
αείμνηστων Γιαννούλας και Γιάν-
νη Ζήση), απέκτησαν αγοράκι (το 
πρώτο τους παιδί), την Τετάρτη 7 
Μαΐου 2014 στα Χανιά της Κρήτης 
όπου και διαμένουν.
 Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
 ● Η Ιωάννα και ο Κώστας Βα-
λεργάκης, γιός του Γιώργου και της 
Γλυκερίας Καραμέτου – Βαλεργάκη, 
(εγγονός του Γιάννη Κ. Καραμέτου), 
βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνο-
μα Χαράλαμπος, το Σάββατο 17 
Μαΐου 2014, στη Θεσσαλονίκη. Δι-
αμένουν στην Κυπαρισσία Μεσση-
νίας. 

 Ευχόμαστε να τους ζήσει.

 ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
● Η Ραννέλλε (Ρονέλλα) Μακκόη, 
κόρη του Ρόμπερτ και της Ελευθε-
ρίας Καραμέτου – Μακκόη (εγγο-
νή της αείμνηστης Ιουλίας), και ο 
Παναγιώτης Μπαφίτης, έδωσαν 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου στις 19 
Απριλίου 2014 στη Νεράϊδα, και μέ-
νουν Αθήνα.
Θερμά συγχαρητήρια και Καλά Στέ-
φανα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο Λευτέρης Δήμος, σύ-
ζυγος της Σπυριδούλας Μαργαρίτη 
(γιος των αείμνηστων Ελένης και Γε-
ωργίου Δήμου από τον Μεγαλάκκο), 
και πατέρας της Μαρίας, της Κων-
σταντίας και του Γιώργου, σε ηλι-
κία 86 ετών, την Κυριακή 11 Μαΐου 
2014, στην Καρδίτσα όπου έγινε και 
η κηδεία την επομένη.

● Πέθανε η Ελένη Δήμου (Λενιώ), 
σύζυγος του Σπύρου Δήμου, αδερ-
φή του Βαγγέλη Σπανού και Βάϊου 
Σπανού και μητέρα της Γιαννούλας 
(συζύγου Νίκου Μακρή), της Κων-
σταντίας (είναι στην Αμερική), της 
Γεωργίας (είναι στην Αυστραλία) 
και της Φωτεινής (συζύγου Κώστα 
Βασιλάκη), σε ηλικία 100 ετών, την 
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, στα Σα-
ραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας όπου 
έγινε και η κηδεία την επομένη.
● Πέθανε ο Νίκος Κατσούλης «Νι-
κολάκης», σύζυγος της Αγορής, (γιός 
των αείμνηστων Ελένης και Δημη-
τρίου Κατσούλη «Λεωνιδάκου»), και 
πατέρας της Ελένης, του Δημήτρη, 
του Θεόδωρου και της Δήμητρας, σε 
ηλικία 75 ετών (γεννηθείς το 1939), 
την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, στη Νερά-
ϊδα όπου έγινε και η κηδεία την επο-
μένη.
 Θερμά Συλλυπητήρια.

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΚΗ Δ. ΚΑΤΣΟύΛΗ 
 Ο Βασίλης Θάνος (Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου μας) προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 123) για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην του Νικολάκη Δ. 
Κατσούλη.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 ΠΡΟΣφΟΡΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟύ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Ο Κώστας Η. Βούλγαρης (Γραμματέας), προσέφερε το 
ποσό των 100 ευρώ, για τις ανάγκες του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου 
Νεράϊδας (κατασκευή εικόνας Αναστάσεως).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.

 ΤΑ “Hondos Center” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
 Οι Αδελφοί Χόντου, ιδιοκτήτες των γνωστών μας πολυ-
καταστημάτων “Hondos Center”, καταγόμενοι από το γει-
τονικό μας χωριό Άγραφα, προσέφεραν το ποσό των 200 
ευρώ (αριθ. απόδ. 709), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρο-
νικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗ-
ΤΗΡΙΟ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 

 Ο Γεώργιος Κουσά-
νας του Κων/νου, προ-
σέφερε το ποσό των 50 
ευρώ, για την ανακαί-
νηση του Κοιμητηριακού 
Ι. Ν. Αγ. Ταξιάρχη Νερά-
ϊδας, εις μνήμη της συ-
ζύγου του Μαρίας και 
των αδελφών του Νι-
κολάου, Χριστοδούλου 
και Ιουλίας.
 Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά. 

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

 ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η Δάφνη Ανυφαντή, 
σύζυγος του αείμνηστου 
Αθανασίου Ανυφαντή, 
προσέφερε το ποσό των 
20 ευρώ, για την ανακαί-
νηση του Κοιμητηριακού Ι. 
Ν. Αγ. Ταξιάρχη Νεράϊδας, 
εις μνήμη του συζύγου της 
Αθανασίου Ανυφαντή.
 Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά. 

 ΠΡΟΣφΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗ-
ΜΗΝ ΕΛΕΝΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΟύ 
 Η Γιαννούλα Μακρή, 
προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ, για τις ανά-
γκες του Ι. Ν. Αγ. Κων-
σταντίνου Σαρανταπό-
ρου, εις μνήμην της 
μητέρας της Ελένης. 
Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Σαρανταπόρου 
ευχαριστεί θερμά για την 
προσφορά.

 ΠΡΟΣφΟΡΑ ΣΤΟΝ  
Ι. Ν. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟύ 
 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟύ 

 Η Παναγιούλα Κοντο-
γιάννη, προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ, για τις 
ανάγκες του Ι. Ν. Αγ. Κων-
σταντίνου Σαρανταπόρου, 
εις μνήμην των γονέων της 
Μαρίας και Ευαγγέλου. 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Σαρανταπόρου ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣφΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟύ Ι. ΣΠΑΝΟύ 
    Η Κική, η Γεωργία και ο Γιάννης Σπανός, προσέφε-
ραν το ποσό των 300 ευρώ, για τις ανάγκες της εκκλησίας 
μας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις 
μνήμη του πατέρα τους Νικολάου Ι. Σπανού.
    Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟύ Ι. ΣΠΑΝΟύ 
 Η Κική, η Γεωργία και ο Γιάννης Σπανός, προσέφεραν 
το ποσό των 300 ευρώ (αριθ. απόδ. 344), για την ανακαί-
νηση του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιάρχη Νεράϊδας, εις 
μνήμη των γονέων τους Αθηνάς και Νικολάου Ι. Σπανού.
 Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
 Η Μαρία Ζήση – Σούλη, του Στεφάνου, προσέφερε το 

ποσό των 10 ευρώ (αριθ. απόδ. 280), για την ανακαίνιση 
του Κοιμητηριακού Ι. Ν. Αγ. Ταξιάρχη Νεράϊδας.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 Εργασίες στο χώρο 
του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

 Οι εργασίες για τον εξωραϊσμό του χώρου του Κοιμητηρίου του 
χωριού μας σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Επόμενος στόχος μας είναι 
η ανακαίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αη-Ταξιάρχη. 
Όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει την οικονομική 
δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για 
να τον φτιάξουμε κι αυτόν όπως στου Σωτήρος. Όποιος επίσης 
θέλει να μάθει οτιδήποτε γι’ αυτά ας μιλήσει με τον Τρύφωνα 
Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896. 

 ΠΡΟΣφΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΠΑ-ΒΑϊΟύ ΜΠΑΛΤΗ 
 Ο Νίκος Μακρής από το Μεγαλάκκο, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού μας, της Ι. 
Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας), εις 
μνήμην του κουμπάρου του παπα-Βάϊου Μπαλτή.
 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά 
για την προσφορά.  ένισχύσειςγια την έφημερίδα  μας

Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αλφαβητικά) (Αρ. Αποδ.)  ..............................................................................Ευρώ

1 Ανυφαντή Δάφνη του Αθανασίου (562) .................................. 15
2 Ανυφαντής Μάριος (Λογ. Τράπ. 23.5.14) ................................. 50
3 Αρβανίτη  Παναγιώτα (502)........................................................ 10
4 Αυγέρη - Παπαγιάννη Ευμορφία (1975) .................................. 50
5 Βασιλάκης παπα-Παναγιώτης Ιερέας (503) ............................. 20
6 Βλάχου Ελευθερία (571) .............................................................. 20
7 Βούλγαρη - Δημητροπούλου Μάρθα (565) ............................. 20
8 Ζήση - Γκρίγκου Ζωή του Γεω. (563) ......................................... 20
9 Ζήση - Σούλη  Μαρία  του  Στεφάνου (279) ............................ 10
10 Ζυγούρης Ηλίας από Μολόχα (566) .......................................... 20
11 Θάνος Βασίλειος του Γεω. (123) ................................................ 50
12 Θώμος Γεώργιος του Ηλία (569) ................................................ 20
13 Καραμέτος Βασίλειος από Θεσ/νίκη (Λογ. Τράπ. 2.4.14) ...... 20
14 Καραμέτος Γεώργιος από Βόλο (Λογ. Τράπ. 2.4.14) ............... 10
15 Καραμέτου Μαρία από Βόλο (Λογ. Τράπ. 2.4.14) ................... 20
16 Κατσούλη Ευδοκία του Κων/νου (570) ..................................... 10
17 Κατσούλης Βασίλειος  του  Δημ. (122) ..................................... 20
18 Κατσούλης Κων/νος του Δημ. (564) .......................................... 20
19 Κουσάνα - Κυριάκη Τασία (461)................................................. 10
20 Κουσάνας Γεώργιος του Κων. (462) .......................................... 10
21 Κωνσταντινίδης Βασίλειος (568) ............................................... 30
22 Ντερέκα - Παπαλοπούλου Μάρθα (Λογ. Τράπ. 14.5.14) ....... 10
23 Παπαδοπούλου Μαρία του Δημ. (Λογ. Τράπ. 1.4.14) .......... 200
24 Τσιτσιμπής Στέφανος (567) ........................................................ 20
έυχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

 ΠΡΟΣφΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
  Η Μαρία Παπαδοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Δημη-
τρίου Παπαδόπουλου, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ  εις 
μνήμην του  συζύγου της  και  100  ευρώ εις μνήμην του  
πεθερού  της  Γεωργίου  Δ. Παπαδόπουλου, (μέσω του λο-
γαριασμού μας στην τράπεζα, στις 1.4.14), για  την εφημερίδα 
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων».
   Η Μαρία είναι σύζυγος απογόνου ενός εκ των επιφανεστέρων 
επωνύμων του χωριού μας (που σήμερα δυστυχώς δεν υπάρ-
χει), του αείμνηστου δικηγόρου Δημητρίου Παπαδόπουλου, 
που είχε πατέρα τον Γεώργιο Παπαδόπουλο (επίσης δικηγόρο) 
και παππού τον θρυλικό Δημήτριο Παπαδόπουλο (επίσης δικη-
γόρο) που διετέλεσε Δήμαρχος του τότε Δήμου μας Δολόπων τα 
έτη 1891 - 1895. 
    Την ευχαριστούμε θερμά ιδίως εμείς οι νεότεροι που μάθαμε 
πως υπάρχουν απόγονοι των εκ Σπινάσας Παπαδόπουλων που 
μάλιστα κρατούν επαφή με το χωριό μας έστω και  δια της εφη-
μερίδας μας.
   Την  ευχαριστούμε  επίσης  θερμά  γιατί  είναι  η  δεύτερη  
φορά  που  στέλνει  πολύ μεγάλο ποσό για την  εφημερίδα μας. 
Να  είναι  πάντα  καλά.

 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ



Συνέχεια  από  σελ. 1

   Οι  μεγαλύτερες ζημιές της 
Επ. Οδ. Καρδίτσας – Νεράϊδας 
είναι μεταξύ Νεράϊδας και Σαρα-
νταπόρου  και  αυτές πρέπει  να 
αποκατασταθούν  όλες με  τις 
240.000 € που βγήκαν για αυτό 
το σκοπό. Με την απόφαση 
530/2014 η Οικονομική Επιτρο-
πή της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
ενέκρινε (6.5.14) την δημοπρα-
σία που έγινε 9.4.14 και οι εργα-

σίες θα αρχίσουν σύντομα. Αί-
τημα όλων μας είναι τα έργα να 
αρχίσουν από τη Νεράϊδα προς 
Σαραντάπορα. Και όχι μόνο αυτό 
αλλά οι αρμόδιοι μηχανικοί της 
Δ.Τ.Υ.Κ. (που θα παραλάβουν το 
έργο και θα πληρώσουν τον ερ-
γολάβο) να ελέγχουν καθημερι-
νά τις εργασίες ώστε να μην χα-
θεί ούτε ένα ευρώ, όλα τα χρήμα-
τα να πιάσουν τόπο και τα έργα 
να γίνουν σωστά γιατί αρκετά 
ταλαιπωρηθήκαμε τόσα χρόνια 
σ’ αυτά τα σημεία. Επιπλέον τα 
έργα να ελέγχουν και οι εκλεγμέ-
νοι σε όλα τα επίπεδα.  

 Όπως  θα  δείτε  στο  πρακτι-
κό  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  
(που  δημοσιεύουμε ολόκληρο 
σε  άλλο  κείμενο) με  την  από-
φαση 530/2014  έγινε (6.5.14) η 
έγκριση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας (της 9.4.14) για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: «Αποκατάσταση Ζη-
μιών στο Οδικό Δίκτυο Ν. Καρδί-
τσας» και υποέργου: «Αποκατά-
σταση Ζημιών Οδικού Άξονα 
Ραχούλα – Αμάραντος – Νερά-
ϊδα – Όρια Νομού». Προϋπολο-
γισμός: “240.000,00€”. Το  έργο  
ανέλαβε  η  Ε.Ε. «ΠΑΠΑέυΑγγέ-
ΛΟυ δηΜηΤΡΙΟΣ», με μέση έκ-
πτωση 36,24%. Η  χρηματοδό-
τηση είναι από  ΣΑΕΠ 017 με Κ.Α. 
2003ΕΠ01700003. 

 Αίτημα  όλων  είναι  λοιπόν, 
όπως προείπαμε, τα έργα να 
αρχίσουν από τη Νεράϊδα προς 
Σαραντάπορα γιατί σ’ αυτό το 
κομμάτι είναι όλες οι μεγάλες 
ζημιές. Χωριανοί μας μηχανικοί 
προτείνουν να γίνουν οι εξής 
εργασίες στα ακόλουθα σημεία 
που αναλυτικά παρουσιάζουμε 
στη συνέχεια. Οι  αποστάσεις του 
κάθε σημείου είναι από την είσο-
δο της Νεράϊδας, από τη θέση 
«Πλάστιγγα»  και  οι  αριθμοί  
τους  φαίνονται  στο  χάρτη. Επει-

γόντως πρέπει να γίνουν τα εξής: 
1. Στα 605 μ. από την «Πλά-

στιγγα» (αμέσως μετά το «Σταυ-
ρό») στη θέση «Κρανούλες» να 
αποκατασταθεί επιτέλους η πα-
ράκαμψη, η διάνοιξη της οποί-
ας έγινε εδώ και 10 χρόνια. Στο 
σημείο αυτό να γίνει σε μήκος 
100 μ. το τσιμεντένιο ρείθρο στο 
πάνω μέρος του δρόμου να μα-
ζεύει επιτέλους τα νερά και στη 
συνέχεια να πέσει άσφαλτος στο 
οδόστρωμα.

2. Στα  1.200 μ. από τη ράχη 
πρίν τη βρύση «Βερτσούλες» 
μέχρι τη ράχη «Πατλή» σε μήκος 
300 μ. να αποκατασταθεί με νέα 
στρώση ασφάλτου το χαρακω-
μένο οδόστρωμα λόγω της κα-
τολίσθησης που έγινε πέρσι στην 
πλαγιά από κάτω.

3. Στα  2.040 μ. όπου το τε-
χνικό στη θέση «Λογγές Μακρέ-
ϊκες» να αποκατασταθεί με νέα 
στρώση ασφάλτου σε μήκος 30 
μ. το χαρακωμένο οδόστρωμα. 
Αυτό καταστράφηκε πρόπερσι 
επειδή βούλωσε το τεχνικό από 
μπάζα κατολίσθησης που ήρθαν 
από πάνω και τα νερά κυλούσαν 
μέσα στο δρόμο.

   4.  Στα 2.270 μ. λίγο πρίν 
τη «Βρύση Κωσταντέϊκες» να 
αποκατασταθεί επιτέλους και η 
δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας. 
Αυτό θα γίνει με την κατασκευή 
από κάτω τοιχίου μήκους 50 μ. 
και ύψους 5 μ. με το μπάζωμα 
του οποίου και την επίστρωση 
ασφάλτου θα αποκατασταθεί και 

η δεύτερη λωρίδα. Το έδαφος 
εκεί έχει πλέον σταθεροποιηθεί 
αφού η πλαγιά από κάτω ντύθη-
κε με μεγάλα δέντρα. Ίδιο  ακρι-
βώς  τοιχίο  με  αυτό  που  φτιά-
ξατε  και  φαίνεται  αν  κοιτάξετε 
απέναντι στο Μεγαλάκκο, στα 
«Γρηγορέϊκα».

5. Στα 2.690 μ. στη γέφυρα 
«Μουχτούρι» να αποκατασταθεί 
το φθαρμένο οδόστρωμα σε μή-
κος 10 μ. με στρώση ασφάλτου.

6. Στα 3.320 μ. (αμέσως μετά 

του «Γιάννη Γεφύρι») στη θέση 
«Λιαπέϊκα» να κατασκευαστεί 
από κάτω δίπλα στο ποτάμι τσι-
μεντένιο τοιχίο μήκους 20 μ. και 
ύφους 2 μ. για να αποκατασταθεί 
η κάτω λωρίδα γιατί είναι στον 
αέρα καθώς το έδαφος από κάτω 
έχει φαγωθεί από το ποτάμι.

7.  Στα 4.150 μ. (κάτω από 
το σπίτι με το τοιχίο) στη θέση 
«γούρνες» εδώ το μικρό αυτό 
κομμάτι των 20 μέτρων θέλει 
μεγάλη προσοχή. Σε μήκος λοι-
πόν 20 μ. να σκαφτεί βαθιά το 
κατεστραμμένο οδόστρωμα, να 
μπούν μέσα αποστραγγιστικές 
τσιμεντοσωλήνες, να πέσει πάνω 
στρώμα πολύ χοντρού χαλικιού, 
μετά από πάνω 3 Α και μετά 
στρώση άσφαλτο. Να φύγουν 
έξω τα νερά του υπεδάφους  με 
προσοχή μεγάλη γιατί αλλιώς σε 
ένα χρόνο θα ξαναχαλάσει. 

8. Στα 4.350 μ. στο «τεχνικό 
γούρνες» να αποκατασταθούν 
οι χαρακιές και τα σαμάρια σε 
μήκος 10 μ. με νέα καλή στρώση 

άσφαλτο.
9. Στα  5.310 μ. (όπου αρχί-

ζουν τα σπίτια του Σαρανταπό-
ρου) από το εικόνισμα μέχρι την 
διασταύρωση για Μολόχα, για να 
αποκατασταθεί και η δεύτερη λω-
ρίδα επιτέλους (γιατί μόνο επαρ-
χιακή οδός δεν είναι εκεί) να γίνει 
τσιμεντένιο τοιχίο από κάτω σε 
μήκος 50 μ. και ύψος  2 μέτρων, 
ώστε με το μπάζωμά του να φαρ-
δύνει εκεί επιτέλους ο δρόμος 
και να έχει 2 λωρίδες. 

 Επιτακτικό αίτημα όλων μας 

είναι αυτά να γίνουν επειγόντως. 
Και να γίνουν και σωστά. Και  να 
αρχίσουν από τη Νεράϊδα. Τα 
χρήματα αρκούν αρκεί να δου-
λευτούν σωστά  με το  ενδιαφέ-
ρον και τον έλεγχο των εκλεγμέ-
νων σε όλα τα επίπεδα  και των 
αρμοδίων μηχανικών της Νο-
μαρχίας. Εξηγούμαστε από τώρα 
για να μην παρεξηγούμαστε: Ή 
θα σας ευχαριστήσουμε όλους 
θερμά ή θα μας μάθει όλη η Ελ-
λάδα.   

Νεράϊδα 12.6.2014

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 Συνέχεια  από  σελ. 1

 Αίτημα όλων  μας  είναι  να  πέσει  
άσφαλτος  στο  τμήμα  Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα  και  να  χρηματοδοτηθεί  το τμήμα  Γιαν-
νουσέϊκα – διασταύρωση  Νεράϊδας. Μόνον  
έτσι  θα  ολοκληρωθεί  σε  όλο  το  μήκος  
του  ο  σημαντικότατος  οδικός  άξονας Καρ-
πενησίου – Λίμνης  Πλαστήρα.    

  Από  τους  αρμοδίους της Νομαρχί-
ας Καρδίτσας μαθαίνουμε πως  υπάρχουν 
χρήματα όχι όμως από το «ΠΙΝΔΟΣ» και κά-
νουν προσπάθειες να τα εντάξουν σε άλλο 
πρόγραμμα. Και αποδεδειγμένα υπάρχουν 
αφού στις εφημερίδες της Καρδίτσας εί-
δαμε (29.5.14) πως θα τελειοποιηθούν με 
άσφαλτο 5 αντίστοιχοι δρόμοι του νομού 
μας, με χρηματοδότηση από Πιστώσεις 

ΣΑΕΠ   017/2013, μεταξύ των οποίων και ο 
δρόμος Μολόχα – Σαραντάπορα. 

 Ο  νεοεκλεγείς Πρόεδρος της  Τ. Κ. Νερά-
ϊδας  Λάμπρος Γάκης λέει, όπως θα διαβά-
σετε σε ευχαριστήριο κείμενό του, πως  «Σε 
συνεργασία με τον Δήμαρχο Φώτη Αλεξάκο 
και την Αντιπεριφέρεια, θα επιδιώξουμε να 
επανεκκινήσουν οι οδικές συνδέσεις που 
σταμάτησαν την τελευταία τριετία (Νεράϊδα 
– Τριφύλλα και Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα)».

 Ο  ίδιος  επίσης ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος 
Καρδίτσας Φώτης  Αλεξάκος, προεκλογικά 
τόσο στην επίσκεψη στο χωριό μας όσο και 
σε άλλες ομιλίες του τόνιζε πάντα την ση-
μαντικότητα κατασκευής των δύο αυτών 
τμημάτων για την ολοκλήρωση του οδικού 
άξονα Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα. 

 Προεκλογικά βρέθηκε στην επικαιρό-
τητα και μάλιστα πρωτοσέλιδο σε εφημερί-
δες της Καρδίτσας το τμήμα Γιαννουσέϊκα 
– Διασταύρωση Νεράϊδας  για  τη  μεταφο-
ρά  των χρημάτων του  στον Ίταμο. Όλη  η  
Καρδίτσα  έμαθε  πλέον  την  τεράστια  ση-
μαντικότητα του  τμήματος  αυτού  για  την  
ολοκλήρωση  του οδικού  άξονα Καρπενη-
σίου – Λίμνης Πλαστήρα.

   Να τονίσουμε και πάλι αυτό που συ-
νεχώς ζητάμε για τα τμήματα αυτά μέχρι 
να  ασφαλτοστρωθούν. Στο τμήμα Νεράϊδα 
– Τριφύλλα να καθαριστεί το οδόστρωμα 
άκρη με άκρη σε όλο το πλάτος του για να 
λειτουργούν και οι  δύο λωρίδες  σε  όλο  το 
μήκος  του. Στο Γιαννουσέϊκα – διασταύρω-
ση Νεράϊδας να συντηρηθούν τα δύσκολα 
σημεία του (από  διασταύρωση Νεράϊδας 
μέχρι Μοναστήρι) ώστε να κινείται άνετα Ι.Χ. 
που σήμερα είναι δύσκολο έως αδύνατο.

Νεράϊδα 14.6.2014

 Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα…
  Τι  γίνεται  με  τα  ημιτελή  οδικά  τμήματα;

Από  Νεράϊδα να αρχίσουν τα έργα προς Καρδίτσα  της πίστωσης των 240.000 € αποκατάστασης  των  ζημιών του δρόμου
Πρακτικό Περιφέρειας Θεσσαλίας /  
Οικονομικής έπιτροπής / 6.5.14

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο /6  - 5 – 2014   /  ΑΠΟΦΑΣη 530/2014
   ΘΕΜΑ: 8ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση 

αποτελέσματος της δημοπρασίας της 09 - 04 - 2014 για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση 
Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο Ν. Καρδίτσας» και υποέργου: «Απο-
κατάσταση Ζημιών Οδικού Άξονα Ραχούλα – Αμάραντος 

– Νεράϊδα – Όρια Νομού». 
   Προϋπολογισμός: “240.000,00€”.

   έΙΣηγΟυΜΑΣΤέ
1. Την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: 

«Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο Ν. Καρδίτσας» και 
υποέργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Άξονα Ραχούλα – 
Αμάραντος – Νεράϊδα – Όρια Νομού» ως προς την νομιμότητά 
του.

2. Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του 
έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο Ν. Καρδί-
τσας» και υποέργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Άξο-
να Ραχούλα – Αμάραντος – Νεράϊδα – Όρια Νομού», όπως 
αυτό προκύπτει από το πρακτικό και τους συνημμένους σε 
αυτό πίνακες, της Επιτροπής διαγωνισμού της 09 - 04 - 2014 και 
την κατακύρωση στον πρώτο μειοδότη που είναι η Ε.Ε. «ΠΑ-
ΠΑέυΑγγέΛΟυ δηΜηΤΡΙΟΣ», με μέση έκπτωση 36,24% 
και συνολική δαπάνη 153.014,89 € (εργασίες 124.402,35 
€ και ΦΠΑ 28.612,54€).

ΑΠΟΦΑΣΙΖέΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 1. Την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: 

«Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο Ν. Καρδίτσας» και 
υποέργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Άξονα Ραχούλα – 
Αμάραντος – Νεράϊδα – Όρια Νομού» ως προς την νομιμότητά 
του.

  2. Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του 
έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο Ν. Καρδί-
τσας» και υποέργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Οδικού Άξονα 
Ραχούλα - Αμάραντος - Νεράϊδα – Όρια Νομού», όπως αυτό 
προκύπτει από το πρακτικό και τους συνημμένους σε αυτό πί-
νακες, της Επιτροπής διαγωνισμού της 09 - 04 - 2014 και την κα-
τακύρωση στον πρώτο μειοδότη  που είναι η Ε.Ε. «ΠΑΠΑΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με μέση Έκπτωση 36,24% και συνολική 
δαπάνη 153.014,89 € (εργασίες 124.402,35 και ΦΠΑ 28.612,54 
€).  Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 017 με Κ.Α. 2003ΕΠ01700003

Η τοπική κοινωνία μας απαιτεί αυτά τα σημεία να επισκευαστούν πρώτα  και  με  αυτή  ακριβώς τη σειρά.



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 5 5ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 Συνέχεια από σελ. 1 

 Nα ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ. 2014-
2020 (Τομεακό Υπουργείου 
Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2, 
το τελευταίο ένα και μοναδικό 
εναπομείναν τμήμα Νεράϊδα 
– Μαυρομμάτα, της Ε. Ο. Καρ-
δίτσας - Αγρινίου, ιδίως το κομ-
μάτι από Νεράϊδα έως ποταμό 
Μέγδοβα και μαζί η Γέφυρα 
Μέγδοβα, που οι Μελέτες του 
τελείωσαν, το έργο είναι ωριμό-
τατο και η Περιφέρεια Θεσσαλί-
ας ως τώρα δεν το πρότεινε, ως 
όφειλε. Αυτό τον καιρό άρχισαν 
να προτείνονται τα έργα που 
θα γίνουν ως το 2020. Όλοι οι 
παραμεγδόβιοι κάτοικοι των 
χωριών της νότιας Καρδίτσας 
και της βόρειας Ευρυτανίας (κι 
όχι μόνο) απαιτούν να ενταχθεί 
επιτέλους το έργο! Άπαντες οι 
εκλεγμένοι να πάρουν δημόσια 
και καθαρή θέση για το ζήτημα 
πράγμα που δυστυχώς προε-
κλογικά δεν έπραξαν! 

 Στο φύλλο 125 (ΔΕΚ 2013 
/ΣΕΛ. 5) δημοσιεύσαμε όλο 
το πρακτικό (αριθ. πρωτ. 
1428/14/30.08.13) του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 
με το οποίο εγκρίθηκαν ομόφω-
να οι Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που σημαίνει πως 
οι Μελέτες του έργου ολοκλη-
ρώθηκαν και αυτό είναι ώριμο 
και πρέπει να προταθεί προς 
ένταξη σε πρόγραμμα χρηματο-
δότησης. Επειδή κάποιοι εκλεγ-

μένοι συνεχίζουν να λένε (γενι-
κά και αόριστα) πως οι Μελέτες 
του έργου αυτού δεν τελείωσαν, 
τους προκαλούμε δημόσια να 
γράψουν τι ακριβώς (συγκεκρι-
μένα) δεν τελείωσε, και πότε 
αυτό θα τελειώσει, αν υπάρχει 
κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο αυτό 
αλλά και τι συγκεκριμένες ενέρ-
γειες έγιναν ή θα γίνουν εκ μέ-
ρους τους για να τελειώσει ότι 
και αν εκκρεμεί. 

 Το λέμε αυτό γιατί αν 
δεν είχαν τελειώσει οι μελέ-
τες η απάντηση του αρμόδι-
ου Υπουργείου (αριθ. πρωτ. 
4335/03.02.2014) σε σχετική 
ερώτηση που έγινε στη Βουλή 
(αριθ. πρωτ. 5271/9.1.2014) θα 
έλεγε πως «δεν τελείωσαν οι 
μελέτες» ενώ η απάντηση του 
Υπουργείου ήταν εντελώς δια-
φορετική και μάλιστα ρίχνει τις 
ευθύνες στους τοπικούς μας 
εκλεγμένους που δεν πρότειναν 
ακόμα το έργο αν και όφειλαν. 
Την επίμαχη απάντηση δημο-
σιεύσαμε στο προηγούμενο 
φύλλο 126 (ΜΑΡΤ 2014 / ΣΕΛ. 5) 
και ξανατονίζουμε την επί λέξη 
απάντηση του υπουργείου. Λέει 
λοιπόν μεταξύ άλλων: «…σας 
ενημερώνουμε ότι το αίτημα 
χρηματοδότησης του έργου 
της Επαρχιακής Οδού Καρδί-

τσας – Αγρινίου, μέχρι σήμερα 
δεν έχει υποβληθεί για ένταξη 
στην αντίστοιχη πρόσκληση 
της ΕΔΑ Θεσσαλίας. Σημειώνου-
με ωστόσο ότι, έργα υποδομών 
αυτής της κλίμακας είναι πλέον 
ορθό να αποτελούν αντικείμενο 
προτεραιότητας και χρηματο-
δότησης των Περιφερειακών 
Αρχών…». Λέει πουθενά το 
Υπουργείο ότι δεν τελείωσαν 
οι Μελέτες; Όχι βέβαια… κάθε 
άλλο μάλιστα!

 Λοιπόν κύριοι «κοντός ψαλ-
μός αλληλούϊα» αφήστε τα λό-
για και προτείνετε εδώ και τώρα 
το έργο. Τουλάχιστον την Γέφυ-
ρα Μέγδοβα. Με τις ίδιες ακρι-
βώς διαδικασίες που κατασκευ-
άζετε αυτή τη στιγμή τη γέφυρα 
Προδρόμου στον κάμπο.

 Κλείνουμε τονίζοντας πως 
καθολικό και επιτακτικό αίτημα 
όλων των χωριών της βόρειας 
Ευρυτανίας και της νότιας Καρ-
δίτσας είναι να προταθεί αμέ-
σως, τώρα, το έργο αυτό για 
ένταξη σε πρόγραμμα χρηματο-
δότησης. Να υπάρξει επιτέλους 
πρόσβαση, βατότητα, να μπο-
ρεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο 
όλες τις μέρες του χρόνου, στο 
τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα 
της Επαρχιακής Οδού Καρδί-
τσας – Αγρινίου δηλ. του Παρα-
μεγδόβιου. Η κατασκευή της Γέ-
φυρας Μέγδοβα να προηγηθεί 
όλων των έργων. Όλοι ζητάμε 
πρόσβαση! Να αρθεί ο αποκλει-
σμός!  Νεράϊδα 15.6.2014 

έ. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν πρότεινε το έργο για χρηματοδότηση;

η απάντηση του υπουργείου στην ερώτηση που έγινε στη Βουλή. 

Ο χάρτης αυτός που δείχνει την τεράστια σημαντικότητα του Παραμε-
γδόβιου… της οδικής σύνδεσης Καρδίτσας – Αγρινίου… Θεσσαλίας 

– ΝΔ Ελλάδας… είναι από φυλλάδιο που εξέδωσε το 1983 ο Εξωραϊ-
στικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας…

 Ο Δασικός Συνεταιρισμός  
Νεράϊδας κόβει έλατα 

Οι χωριανοί μας συνέταιροι, του Δασικού Συνεταιρισμού 
Νεράϊδας, από τις αρχές Ιουνίου 2014 άρχισαν να υλοτομούν 
τμήματα ελατοδάσους, όπου όρισε το Δασαρχείο Καρδίτσας, 
στο δάσος ΝΑ του χωριού μας, της Νεράϊδας (στην περιοχή 
«Κορομηλιά»). Η ξυλεία που κόβουν με τα αλυσοπρίονα είναι 
κούτσουρα για χρήσιμα ξύλα, μαδέρια, ψαλίδια, καδρόνια, σα-
νίδια κ.λ.π. αρίστης ποιότητας από έλατα. 

Πανηγύρι  Μοναστηριού   
Νεράϊδας  πρίν  από  75  χρόνια!

Χωριανοί  μας  βγάζουν  αναμνηστική  φωτογραφία  στην  
Παναγία, την  ημέρα  του  πανηγυριού, στις  8  Σεπτεμβρί-

ου  1939… Τη  χρονιά  εκείνη  που  το  χωριό  μας, η  Νεράϊδα  
είχε  1.100  μόνιμους  κατοίκους… Τον  μεγαλύτερο  μόνιμο  
πληθυσμό  στην  μετεπαναστατική  ιστορία  του… Ο  τόπος  
έσφυζε  από  ζωή… Ο  Ιερέας  που  καθαρά  διακρίνεται  είναι  
φυσικά  ο  τότε  Εφημέριος  Νεράϊδας  παπα-Κώστας  Σπανός 
(πατέρας  της  Βάσως, Χριστόδουλου, Μίμη, Γιώργου  κ.ά.). 
Κάποιοι  ίσως  αναγνωρίσουν  αγαπημένα  συγγενικά  τους  
πρόσωπα  γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, που  έχουν  φύγει  εδώ  
και  χρόνια  απ’  τη  ζωή… Απ’  τα  μικρά  παιδιά  ίσως  να  ζεί  
κάποιος  ακόμα  σήμερα… Να  φαντάζονταν  άραγε  κανένας  
απ’  αυτούς, αυτή  τη  γιορτινή  μέρα, ότι  σ’  ένα  χρόνο  θα  
άρχιζε  μια  θυελλώδης  δεκαετία  που  δεν  θα  έμενε  τίποτα  
όρθιο  γύρω  τους  και  θα  χάνονταν  οι  περισσότεροι, πρίν  την  
ώρα  τους, με  πρώτον  τον  Ιερέα  παπα-Κώστα;… Ίσως… γιατί  
τα  τύμπανα  του  πολέμου  είχαν  ήδη  αρχίσει, από  εκείνο  το  
καλοκαίρι, να  χτυπούν  στην  Ευρώπη… (Η  παλιά  αυτή  φω-
τογραφία  είναι  ανηρτημένη  και  στην  ιστοσελίδα  του  χωριού  
μας, στο  φάκελο «Παλιές  Φωτογραφίες» / α. α. 105).     

ΕΠΙΜΕλΕΙΑ: ΦΙλΙΣΤΩρ

Ο δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος 
– Κουκέϊκα – Καροπλέσι

 

ΕΦΗΜΕρΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥρΥΤΑΝΙΑΣ: 
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Κατασκευή  
σταθμού καύσης  

βιομάζας  
στην Φουρνά

 Στην χορήγηση άδειας πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από σταθμό καύσης βιομάζας 
προχώρησε πριν λίγες μέρες η 
Ρυθμιστική αρχή ενέργειας ΡΑΕ. 
 Ο σταθμός πρόκειται να εγκα-
τασταθεί στην Φουρνά Ευρυ-
τανίας στους χώρους του πα-
λιού εργοστασίου της ΔΑΒΙΕ. 
 Η εγκατεστημένη ισχύς θα είναι 
4,99 MW και η καύσιμη πρώτη ύλη 
βιομάζας θα προέρχεται από κλα-
δέματα και δασικά υπολείμματα.

 Δικαιούχος της άδειας είναι 
η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕ-
ΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.», 100% θυγατρική της εται-
ρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.».

 Έχουμε ξαναγράψει πως 
η πιο σύντομη διαδρομή για 
την οδική επικοινωνία μετα-
ξύ Νεράϊδας και Καροπλε-
σίου είναι αυτή δια μέσω 
Σωτήρος – Κουκέϊκων. Εάν 
βελτιωθεί στοιχειωδώς ο δρό-
μος σε μερικά σημεία του άνε-
τα μπορούμε τους καλοκαιρι-
νούς μήνες να επικοινωνούμε 
μέσω αυτού. Το σημαντικότα-
το τεχνικό στη «βρύση Σάββα» 
όπου υπήρχαν στάσιμα νερά 
έγινε πρόπερσι τον Αύγουστο 
και ευχαριστούμε θερμά για 
μια ακόμα φορά τους γείτονες 
απ’ τα Κουκέϊκα, την Μαί-
ρη και τον σύζυγό της Σπύρο 
Κούκο. Για να έχει αυτός ο 
δρόμος στοιχειώδη βατότητα 
πρέπει να φύγουν έξω τα όμ-
βρια νερά.

Βλέποντας πως δυστυχώς 
οι αρμόδιοι δεν μπορούσαν, 
για διάφορους λόγους, να το 
κάνουν αυτό, πήραμε την από-
φαση να το κάνουμε εμείς από 

μόνοι μας. Έτσι πέρυσι τον 
Αύγουστο με προσωπική εθε-
λοντική εργασία, οικονομικές 
προσφορές χωριανών μας και 
με τη βοήθεια του Δήμου δια 
μέσου της αντ/χου κας Ουρα-
νίας Σούφλα που μας έστειλε 
ένα φορτηγό με χαλίκι για μπε-
τά, φτιάξαμε το σημαντικότα-
το τεχνικό στο «Διασελάκι». 
Φέτος το καλοκαίρι πρέπει να 
φτιάξουμε με τον ίδιο τρόπο το 
τεχνικό στου «Αδάμ» ώστε να 
σιγουρευτεί και το υπόλοιπο 
κομμάτι μέχρι το ποτάμι.

 Από το Δήμο ζητάμε να 
μας δώσει τουλάχιστον τα υλι-
κά για αυτό και στη συνέχεια 
να μας στείλει για 2 μέρες 
ένα φορτηγό και ένα φορτωτή 
ώστε με χαλίκι από το χαλιά να 
στρωθεί όλος ο δρόμος μέχρι 
το ποτάμι. Η κα Σούφλα μας 
έχει υποσχεθεί πως θα το κά-
νει. Αναμένουμε. 

Νεράϊδα  10.6.14 

ΚΑΡυδΑ 
ΠΑΝΑγΙΩΤΑ 

ΤΟυ ηΛΙΑ 
ΧέΙΡΟυΡγΟΣ 

ΟδΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
ΠΤυΧΙΟυΧΟΣ ΠΑΝέΠΙ-

ΣΤηΜΙΟυ ΑΘηΝΩΝ

Δημ. Λάππα 81, 
1ος όροφος, 

Καρδίτσα
Τηλ. 2441 0 20039 
Κιν. 697 3672423 

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

Κρασιά Καραβάνα
Κρασί  (Ροζέ,  Λευκό,  Κόκκινο)  & τσίπουρο,  

παραγωγής μας,  από το Βελέσι

ΒαγγέΛης ΚαΡαΒανας
Τ η λ .  2 1 0  9 7 1 9 4 9 1  ( η λ ι ο ύ π ο λ η )  Κ ι ν .  6 9 7  6 8 1 1 8 5 0

Τ η λ .  2 4 4 1  0  6 9 4 9 5  ( Δ α φ ν ο σ π η λ ι ά )
E m a i l :  K r a s i a k a r a v a n a @ h o t m a i l . g r
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Μεγάλη κινητοποί-
ηση στην Ευρυτα-
νία είχαμε αυτό το 

τρίμηνο της άνοιξης κατά της 
απειλής του τόπου μας από τις 
Α.Π.Ε. Θρυαλλίδα υπήρξε η 
άδεια που έδωσε η (διορισμέ-
νη από την Κυβέρνηση) υπερ-
περιφερειάρχης κα. Γερακού-
δη στις εταιρείες για στήσιμο 
ανεμογεννητριών σ’ όλες τις 
κορυφογραμμές της ΝΑ Ευ-
ρυτανίας παρακάμπτοντας 
Τοπικά, Δημοτικά, Περιφερει-
ακά Συμβούλια αλλά και Συλ-
λόγους και Τοπικές Κοινωνίες 
που ήταν όλοι αντίθετοι.

 Για το ζήτημα πραγματοποι-
ήθηκε Ημερίδα την Κυριακή 6 
Απριλίου 2014 στο Συνεδριακό 
Κέντρο Καρπενησίου, με μεγάλη 
επιτυχία. Γράφτηκαν πάρα πολλά 
και σημαντικότατα κείμενα τόσο 
πρίν όσο και μετά την Ημερίδα 
τα οποία επειδή είναι πρακτικά 
αδύνατο να αναδημοσιεύσουμε 
ολόκληρα θα αναφέρουμε απο-
σπάσματά τους, παραπέμποντάς 
σας στα μέσα που δημοσιεύτη-
καν να τα διαβάσετε ολόκληρα. 

 Αποτέλεσμα αυτής της Ημε-
ρίδας ήταν η Δημιουργία της 
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώ-
να, από εκπροσώπους Φορέων 
Συλλόγων και ενεργούς πολίτες, 
που θα παίξει τον κύριο ρόλο 
στη συνέχεια της προσπάθειας. 

Στην ημερίδα επίσης παρουσι-
άστηκε χάρτης της Ευρυτανίας 
(και της περιοχής μας) με ση-
μειωμένα πάνω όλα τα σημεία 
των αδειοδοτούμενων Αιολικών 
και Υδροηλεκτρικών και τον 
δημοσιεύουμε προς ενημέρωση 
όλων. Είναι αμέτρητα!

● Στις 2.4.14 έγινε ερώτηση 
στη Βουλή από τους βουλευτές 
Θανάση Παφίλη και Νίκο Μω-
ραΐτη ρωτώντας τον αρμόδιο 
Υπουργό: «Τι μέτρα θα πάρει η 
συγκυβέρνηση για να ανακλη-
θούν τώρα οι άδειες και οι χρη-
ματοδοτήσεις που έχουν εγκρι-
θεί για την κατασκευή των αιο-

λικών στις θέσεις «Καστρί Κοκ-
κάλια», «Καράβι-Αλογοβούνι» 
και «Τύμπανο-Τρυπήρι». Για 
να απαγορευθεί η εγκατάσταση 
των αιολικών πάρκων και των 
ιδιωτικών υδροηλεκτρικών στην 
Ευρυτανία όπως άλλωστε απαι-
τούν οι κάτοικοι και οι φορείς 
της περιοχής». Ολόκληρο το 
κείμενο θα βρείτε στις ευρυτανι-
κές εφημερίδες και ιστοσελίδες.  
 ● Στις 4.4.14 δημοσιεύτηκε το 
πρόγραμμα της μεγάλης ημε-
ρίδας που θα διοργάνωναν στις 
6.4.14 στο Συνεδριακό Κέντρο 
Καρπενησίου οι: Δήμος Καρ-
πενησίου, Κίνηση Πολιτών για 
τη προστασία του Ευρυτανικού 
Περιβάλλοντος, Συνεργαζόμε-
νοι Φορείς και Σύλλογοι της Ευ-

ρυτανίας. Ολόκληρο το κείμενο 
θα βρείτε στις ευρυτανικές εφη-
μερίδες και ιστοσελίδες.

● Στις 6.4.14 δημοσιεύτηκε 
κείμενο από την Πρωτοβουλία 
Περιβαλλοντικού Αγώνα Βρα-
χινών Πολιτών, με τίτλο: «Δεν 
είναι δικαίωμα μας αλλά υπο-
χρέωση μας να προστατεύουμε 
ότι μας καταστρέφει γι αυτό 
πρέπει να ενωθούν- δικτυωθούν 
οι δυνάμεις και οι προβληματι-
σμοί μας ώστε να είμαστε πιο 
αποτελεσματικοί», με υπογρα-
φές Δημοσθένης Χούπας, Ηλί-
ας Ράμμος και Κων. Κακιώρας. 
Ολόκληρο το κείμενο θα βρείτε 
στις ευρυτανικές εφημερίδες και 
ιστοσελίδες.

● Την Δευτέρα 7.4.14 δη-
μοσιεύτηκε κείμενο – Δελτίο 
Τύπου από την Κίνηση Πολι-
τών Προστασίας Ευρυτανι-
κού Περιβάλλοντος με τίτλο: 
«Αποτελέσματα Ημερίδας της 
6ης Απριλίου - Συγκροτήθηκε 
η Συντονιστική Επιτροπή Αγώ-
να για τα Αιολικά & Υ/Η», που 
καταλήγει λέγοντας: «…Απευ-
θύνουμε ανοιχτή πρόσκληση σε 
όλους τους Φορείς και τους Συλ-
λόγους, που έχουν ανταποκριθεί 
στο κάλεσμα του αγώνα, εφόσον 
επιθυμούν, να δηλώσουν τον εκ-
πρόσωπό τους στο Συντονιστικό 
όργανο. Δέσμευση των μελών 
του είναι, να εργαστούν μεθοδι-
κά και άκοπα, ώστε να επιτευχθεί 
ο σκοπός και το αποτέλεσμα των 
εργασιών του, οι δε αποφάσεις 
του, θα προωθούνται για επικύ-
ρωση από τη Δημοτική Αρχή και 
θα δρομολογούνται οι εξελίξεις 
μέχρι την τελική νίκη. Γρηγο-
ρούμε και αγωνιζόμαστε. Περι-
φρουρούμε τον τόπο μας. Όλοι 
γνωρίζουμε καλά πως τα κάστρα 
πέφτουν από μέσα. Ο εχθρός 
είναι εντός των τειχών. Με την 
ενεργό και συνειδητή συμμετοχή 
όλων, θα έρθει η Νίκη. Πρώτη 
Συνάντηση: Τετάρτη 9 Απριλί-
ου 2014, ώρα 8 μμ, στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Καρπενησίου. Στη Συντονιστική 
Επιτροπή Αγώνα μπορεί να έρ-
θει να συμμετάσχει ή και να τη 
παρακολουθήσει οποιοσδήποτε 
εκπρόσωπος Φορέα ή Πολίτης. 
Υπάρχει εργασία για όλους». 
Ολόκληρο το κείμενο θα βρείτε 
στις ευρυτανικές εφημερίδες και 
ιστοσελίδες.

● Την Τετάρτη 9.4.14 η 
Καρπενησιώτικη εφημερίδα 
«Ευρυτανικά Νέα» είχε πρωτο-
σέλιδο τίτλο «Ηχηρό Όχι στα 
Αιολικά» και σε δισέλιδο (σελ. 
16 &17) ρεπορτάζ με τον τίτλο: 
«Αιολικά στην Ευρυτανία. - Ο 
αγώνας τώρα αρχίζει. - Όλα 
όσα έγιναν στην ενημερωτι-
κή ημερίδα στο Καρπενήσι. 
- Απόψεις και τοποθετήσεις», 
ανέφερε αναλυτικά όλες τις ει-
σηγήσεις. Ολόκληρο το κείμενο 
θα βρείτε στην ευρυτανική εφη-
μερίδα «Ευρυτανικά Νέα». 

● Την Παρασκευή 
11.4.14 η ενημερωτι-
κή ευρυτανική ιστοσελίδα 
«Evrytanikospalmosblogspot» 

δημοσίευσε την ερώτηση των 
βουλευτών Παφίλη και Μωρα-
ΐτη και αφού τάσσεται κατά των 
αιολικών – Υ/Η καταλήγει: «…
Εδώ θα θέλαμε να συμπληρώ-
σουμε ότι το κράτος αποφάσι-
σε και την κατασκευή Αιολικού 
στην Επισκοπή, πλησίον της λί-
μνης Κρεμαστών και για το θέμα 
αυτό ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί. 
Πρόβλημα επομένως δεν υπάρ-
χει μόνο στην Ανατολική Ευ-
ρυτανία αλλά και στην Κεντρο-
δυτική, όπου προβλέπεται να 
γεμίσουν όλη την οροσειρά των 
Αγράφων, από την λίμνη μέχρι 
την Νιάλα με ανεμογεννήτριες». 
Η ίδια ιστοσελίδα δημοσίευσε 
(12.4.14) αναλυτικό ρεπορτάζ 
της μεγάλης ημερίδας με τίτλο: 
«Ανεμογεννήτριες και Υδρο-
ηλεκτρικά – Δεν τα θέλουμε 
στην Ευρυτανία», στις 14.4.14 
δημοσίευσε σχετικό κείμενο με 
τίτλο «Ενιαίο δασικό οικοσύστη-
μα η Ευρυτανία», στις 20.4.14 
δημοσίευσε κείμενο με τίτλο: 
«Στόχοι και δράσεις της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής Αγώνα 
κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ 
στην Ευρυτανία». Την ίδια μέρα 
(20.4.14) δημοσίευσε σημαντικό 
κείμενο με τίτλο: «Πόσο κάνει 

η Ευρυτανία; - Μια «ωραία 
ιδέα» που μετατράπηκε σε σο-
βαρή απειλή» (της Δέσποινας 
Σπανούδη). Ολόκληρα τα κείμε-
να θα βρείτε στην προαναφερό-
μενη ευρυτανική ιστοσελίδα. 

● Στις 24.4.14 δημοσιεύτη-
κε σημαντικότατο κείμενο της 
Ομοσπονδίας Ευρυτανικών 
Συλλόγων (ΟΕΣ) με τίτλο: 
«Τοποθέτηση & Προτάσεις 
της Ο.Ε.Σ για τις ΑΠΕ – Δεν 
αντιδράμε μόνο στην ιδέα αλλά 
γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους 
ανάπτυξη θέλουμε για την Ευρυ-
τανία». Το κείμενο υπογράφουν 
η  Πρόεδρος της ΟΕΣ Αγγελική 
Σκοτίδα (εκ Βράχας) και η Γεν. 
Γραμματέας Νίκη ρέκκα-Τζα-
νάκου (η αγαπητή μας εκ Μαυ-
ρομμάτας). Ολόκληρο το κείμε-
νο θα βρείτε στις ευρυτανικές 
εφημερίδες και ιστοσελίδες.

Δημοσιεύουμε και τον χάρτη 
με τις άδειες για να δείτε τι σχε-
διάζουν «για εμάς - χωρίς εμάς». 
Όποιος θέλει να τον δεί σε με-
γέθυνση μπορεί να επισκεφτεί 
τη σελίδα μας στο FΒ «Δόλοπες 
Νεράϊδας – Σπινάσας». Σε κύ-
κλους είναι η περιοχή του χω-
ριού μας και του γειτονικού μας 
Καροπλεσίου. 

Όχι ανεμογεννήτριες και  
υδροηλεκτρικά στ’ Άγραφα!

 Όχι υδροηλεκτρικό στο Σαρανταπορίσιο  
παραπόταμο του Μέγδοβα  

της Τ. Κ. Νεράϊδας Καρδίτσας

Oχι Υδροηλεκτρικό στο Σαρανταπορίσιο παραπότα-
μο του Μέγδοβα της Τ. Κ. Νεράϊδας Καρδίτσας φω-
νάζει δυνατά η Τοπική Κοινωνία μας. Και ενώ όλοι 
θεωρούσαμε πως το ζήτημα αυτό έκλεισε οριστικά 

ο δικηγόρος υπενθύμισε πρόσφατα στους Συλλόγους πως στο 
μέσα Μάη ήταν να εκδικαστεί η υπόθεση στο ΣτΕ, που μάλιστα 
για να εκδικαστεί πρέπει να πληρωθεί ένα μεγάλο χρηματικό 
ποσό από τους Συλλόγους μας. Για το ζήτημα δημοσιεύτηκε 
κείμενο στις εφημερίδες της Καρδίτσας (στις 14.5.14) το οποίο 
έγραφε τα εξής: 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣη Μέ ΠΡΟΣΚΛηΣη
 Όλοι οι υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς 

και οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές, στις Ευρωεκλογές, που ζη-
τούν την ψήφο των τοπικών κοινωνιών μας, πρέπει να πάρουν 
θέση, δημοσίως, για το πολύ μεγάλο πρόβλημα, που δημιουρ-
γήθηκε στις τοπικές κοινωνίες της Νεράϊδας και Σαρανταπό-
ρου, εξ αιτίας, του Δήμου Ιτάμου, που είχε συναινέσει, ερή-
μην των τοπικών κοινωνιών, και χωρίς καν να ερωτηθούν, με 
απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου, επί Δημαρχίας Βασι-
λείου Τσαντήλα, στη δημιουργία υδροηλεκτρικού σταθμού, 
στον Σαρανταπορίσιο ποταμό, από την εταιρεία «Ιωάννης Ση-
φάκης Ενεργειακή ΑΕ» με καταστροφικές περιβαλλοντικές 
συνέπειες, όχι μόνο, εξ αιτίας της δεσμεύσεως των λιγοστών 
υδάτων του ποταμού αλλά και εξ αιτίας της διανοίξεως οδού, 
μήκους πολλών χιλιομέτρων, για την όδευση του σχετικού 
αγωγού και σε εδάφη, μάλιστα, με πολύ μεγάλη κατακόρυ-
φη κλίση, και τα οποία εδάφη, είναι, παγκοίνως γνωστό, ότι 
είναι κατολισθήσιμα!!! και ο κίνδυνος να αποκοπεί η επικοι-
νωνία της Νεράϊδας με την Καρδίτσα, όχι απλώς είναι υπαρκτός, 
αλλά είναι και βέβαιος!!!

 Για όλους αυτούς τους λόγους, και επιπροσθέτως 
 Σας ενημερώνουμε, ότι η σχετική δίκη, για την ματαίω-

ση του έργου, ύστερα από ομαδική προσφυγή των τριών το-
πικών Συλλόγων Νεράϊδας και Σαρανταπόρου και πολλών 
άλλων κατοίκων των τοπικών κοινωνιών, μεταξύ των οποίων, 
είναι οι Βασίλειος Θάνος, Ιωάννης Σπανός, Χρήστος Τσιτσιμπής 
(ήδη αποβιώσας) και πολλοί άλλοι ακόμη, εκκρεμεί στο Συμ-
βούλιο της έπικρατείας, από το έτος 2009. Και η σχετική 
προς τούτο συζήτηση μετά από πολλαπλές οίκοθεν αναβολές, 
έχει οριστεί, για να δικαστεί την 28-5-2014, πλην όμως και πάλι 
όπως, μας πληροφόρησε, ο Δικηγόρος Ηλίας Σπινάσας, δεν θα 
συζητηθεί, λόγω των Ευρωεκλογών!!!

 Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει ασκήσει παρέμβαση το 
έτος 2013 και ζητεί την απόρριψη της προσφυγής.

Καρδίτσα 14-5-2014 / Οι Προσφεύγοντες / 
 α) Βασίλειος Θάνος / β) Ιωάννης Σπανός  

 Σημείωση:  Ενώ είμαστε στο τυπογραφείο  μάθαμε πως η  εξ’ αναβολής 
(από 28.5.14) δίκη στο ΣτΕ ορίστηκε να εκδικαστεί  στις 26.11.14.

Να ξέρουμε όλοι πως: ●●● Μέσα στον δεξιά κύκλο είναι οι περίπου 50 ανεμο-
γεννήτριες που οι εταιρείες θέλουν να στήσουν στην κορυφογραμμή Βουλγάρα-
Καπροβούνι-Γρεβενοδιάσελο-Ίταμο… και με την τεράστια κινητοποίησή μας 
το χειμώνα (με το Συντονιστικό μας «ΑΓΡΑΦΑ SOS») το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καρδίτσας αποφάσισε αρνητικά… στην τελεία είναι το χωριό μας η Νεράϊδα 
●●● Μέσα στον αριστερό κύκλο είναι οι αμέτρητες ανεμογεννήτριες που οι 
εταιρείες σχεδιάζουν να στήσουν πάνω απ’ το Καροπλέσι… απέναντι απ’ το 
χωριό μας… Φλίσιο-Παπαδημήτρη-Νιάλες αλλά και Κόψη-Προσηλιάκου-Φι-
δόσκαλα-Καμάρια-Νιάλες-Βραγγιανά… στην τελεία είναι το γειτονικό χωριό 
μας Καροπλέσι ●●● Τα μικρά σημαδάκια που βλέπετε στα ποτάμια μας είναι 
όλα Υδροηλεκτρικά φράγματα… που θέλουν να στήσουν διάφορες εταιρείες 
●●● εδώ στον άνω ρού του Μέγδοβα από τις πηγές του μέχρι τη σμίξη με το 
Φουρνιώτη… μετρήστε τα… (Σαρανταπορίσιο-Άσπρο-Μπεσιώτη-Μέγδοβα) 
είναι 16…!!! 
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Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας  (39ον)
Εγγεγραμμένοι:  303 ......................................................(315) 
Ψήφισαν:  .......... 139 ......... (αποχή: 54,2%) (180 – α: 42,9%) 
Άκυρα: .............. 3 ..............................................................(2)
Λευκά:  .............. 1 ..............................................................(2) 
Έγκυρα:  ............ 135 ......................................................(176) 
ΕΛΑΒΑΝ: ........... Ψήφοι  .... Ποσοστό ............................(2009)
ΣΥΡΙΖΑ: ............. 46 ........... 34,0%  ......................... (5 - 2,8%)
ΕΛΙΑ: ................. 24 ........... 17,7%  ..................... (87 - 49,5%) 
Ν. Δ ................... 21 ........... 15,5%  ..................... (36 - 20,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............. 18 ........... 13,3%  .........................................  
Κ.Κ.Ε ................. 12 ........... 8,89%  ..................... (26 - 14,7%)
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 3 ............. 2,22%
ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ......... 2 ............. 1,48%  ......................... (4 - 2,2%)
ΛΑ.Ο.Σ ............... 2 ............. 1,48%  ......................... (9 - 5,1%)
ΔΗΜΑΡ .............. 2 ............. 1,48%  .........................................  
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ......... 1 ............. 0,74%  .........................................  
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤ: ........ 1 ............. 0,74%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ .......... 1 ............. 0,74% ..........................................  
ΑΚΚΕΛ: .............. 1 ............. 0,74%
ΕΝΩΣΗ: ............. 1 ............. 0,74%

Εκλογικό Τμήμα Σαρανταπόρου (40ον)  
Εγγεγραμμένοι:  278 ......................................................(295) 
Ψήφισαν:  .......... 152 ......... (αποχή: 45,3%)   (181 – α:38,7%) 
Άκυρα: .............. 6 ..............................................................(7)
Λευκά  ............... 5 ..............................................................(3) 
Έγκυρα:  ............ 141 ......................................................(171) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
Ν.Δ .................... 38 ........... 26,9%  ..................... (62 - 36.2%)
ΕΛΙΑ: ................. 29 ........... 20,5%  ..................... (87 - 50,8%)
ΣΥΡΙΖΑ .............. 25 ........... 17,7%  .....................  (1 – 0,58%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ ............. 18 ........... 12,7%  .....................  (1 – 0,58%)
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 9 ............. 6,38%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ .......... 4 ............. 2,84%
Κ.Κ.Ε ................. 2 ............. 1,42%  ......................... (6 - 3,5%)
ΛΕΥΚΟ: .............. 2 ............. 1,42%
ΑΚΚΕΛ: ..............  2 ............ 1,42%
ΕΝΩΣΗ: ............. 2 ............. 1,42%
Μ-Λ ΚΚΕ ............ 1 ............. 0,71%
ΑΣΚΕ: ................ 1 ............. 0,71%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ: ......... 1 ............. 0,71%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ......... 1 ............. 0,71%
ΔΡΑΧΜΗ: ........... 1 ............. 0,71%

Συνολικά στην Τοπική  Κοινότητα Νεράϊδας 
Εκλογικά Τμήματα 2 .......... (39ον & 40ον)
Εγγεγραμμένοι:  581 .....................................................  (610) 
Ψήφισαν:  .......... 291  ........  (αποχή: 49,9%)   (361 – α: 40,9%) 
Άκυρα: .............. 9 .............................................................  (9)
Λευκά:  .............. 6 .............................................................  (5) 
Έγκυρα:  ............ 276 .........   ...........................................(347) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 71 ........... 25,7%  ......................... (6 - 1,7%)
Ν. Δ.  ................. 59 ........... 21,3%  ..................... (98 - 28,2%)
ΕΛΙΑ: ................. 53 ........... 19,2%  ................... (174 - 50,1%) 
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 36 ........... 13,0%  .......................  (1- 0,28%)
Κ.Κ.Ε.  ................ 14 ........... 5,07%  ....................... (32 - 9,2%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 12 ........... 4,37%
ΑΝ.ΕΛΛ.: ............ 5 ............. 1,81% 
ΛΟΙΠΑ:  .............. 26 ........... 9,42%  ....................... (13 - 3,7%) 

ΑΝΑλυΤιΚΑ ΣΤΑ γΕιΤοΝιΚΑ χωριΑ μΑΣ  
 προΣ ΚΑρδιΤΣΑ

Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα 3  (32ον, 33ον, 34ον) .................................  
Εγγεγραμμένοι: . 490+174+241=905 ...........................(886)
Ψήφισαν:  .......... 485 ......... (αποχή: 46,4%)  ...  (559 – α:37%) 
Άκυρα: .............. 23 ...........   ...............................................(6) 
Λευκά:  .............. 4 .............   ...............................................(9) 
Έγκυρα:  ............ 458 .....................................................  (544) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 140 ......... 30,5%  ....................... (25 - 4,5%)
Ν. Δ.  ................. 110 ......... 24,0%  ................... (137 - 25,1%)
ΕΛΙΑ: ................. 64 ........... 13,9%  ................... (269 - 49,4%) 
Κ.Κ.Ε.  ................ 50 ........... 10,9%  ..................... (62 - 11,3%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 26 ........... 5,67% 
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 14  .......... 3,05%
ΑΝ.ΕΛΛ.: ............ 6 ............. 1,31%
ΛΟΙΠΑ:............... 48 ........... 10,4%  ....................... (31 - 5,6%) 

Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα 3  (35ον, 36ον, 37ον)  
Εγγεγραμμένοι:  840 .....................................................  (915) 
Ψήφισαν:  .......... 441 ......... (αποχή: 47,5%)  ...  (562 – α: 38,6) 
Άκυρα: .............. 10 ...........................................................  (6) 
Λευκά:  .............. 8 .............................................................  (2) 
Έγκυρα:  ............ 423 .........   ...........................................(554) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 122 ......... 28,8%  ....................... (33 - 5,9%)
Ν. Δ.  ................. 120 ......... 28,3%  ................... (170 - 30,6%) 
Κ.Κ.Ε.  ................ 41 ........... 9,69%  ..................... (64 - 11,5%) 
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 39 ........... 9,21%
ΕΛΙΑ: ................. 35 ........... 8,27%  ................... (230 - 41,5%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 10 ........... 2,36%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: ........ 8 ............. 1,89%
ΛΟΙΠΑ:............... 48 ........... 11,3%  ....................... (36 - 6,4%) 

Τοπική Κοινότητα μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 ..............   (50ον)  
Εγγεγραμμένοι:  281 .....................................................  (277) 
Ψήφισαν:  .......... 142 .........  (αποχή: 49,4%)   (180 – α: 35,2%) 
Άκυρα: .............. 9 ..............................................................(3)
Λευκά:  .............. 2 ..............................................................(0) 
Έγκυρα:  ............ 131 ......................................................(177) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
Ν. Δ.  ................. 56 ........... 42,7%  ..................... (76 - 42,9%) 
ΕΛΙΑ: ................. 21 ........... 16,0%  ..................... (63 - 35,5%)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 20 ........... 15,2%  ......................... (3 - 1,6%) 
ΧΡ. ΑΥΓΗ: ........... 9 ............. 6,87%
Κ.Ε.ΚΥΝΗΓΩΝ: ... 5 ............. 3,82%
Κ.Κ.Ε.  ................ 4 ............. 3,05%  ....................... (10 - 5,6%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 4 ............. 3,05%
ΛΟΙΠΑ:............... 12 ........... 9,16%  ......................... (5 - 2,6%)

Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα: ............ 2  (30ον & 31ον)
Εγγεγραμμένοι:  1.186 ...............................................  (1.206) 
Ψήφισαν:  .......... 842 ......... (αποχή: 29,0%)   (888 – α: 26,4%) 
Άκυρα: .............. 15 ............................................................(9) 
Λευκά:  .............. 8 ..............................................................(5) 
Έγκυρα:  ............ 819 ......................................................(874) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 291 ......... 35,5%  ....................... (44 - 5,0%) 
Κ.Κ.Ε.  ................ 256 ......... 31,2%  ................... (357 - 40,8%) 
Ν. Δ.  ................. 117 ......... 14,2%  ................... (150 - 17,1%) 
ΕΛΙΑ: ................. 71 ........... 8,67%  ................... (274 - 31,3%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 21 ........... 2,56%
ΧΡ. ΑΥΓΗ: ........... 21 ........... 2,56%
Κ.Ε.ΚΥΝΗΓ: ........ 7 ............. 0,85%
ΛΟΙΠΑ:............... 17 ........... 4,27%  ....................... (24 - 2,7%)  

Τοπική Κοινότητα Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 1 .............   (27ον)
Εγγεγραμμένοι:  472 ......................................................(508) 
Ψήφισαν:  .......... 287 ......... (αποχή: 39,1%)   (320 – α: 37,1%) 
Άκυρα: .............. 17 ............................................................(1) 
Λευκά:  .............. 3 ..............................................................(2) 
Έγκυρα:  ............ 267 ......................................................(317) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
Ν. Δ.  ................. 76 ........... 28,4%  ................... (119 - 37,5%) 
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 49 ........... 18,3%  ....................... (11 - 3,4%) 
ΕΛΙΑ: ................. 37 ........... 13,8%  ................... (138 - 43,5%)
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 19 ........... 7,12%
Κ.Κ.Ε.  ................ 11 ........... 4,12%  ....................... (25 - 7,8%) 
ΤΡΟΤΣΚΙΣΤ: ........ 10 ........... 3,75%
ΧΡ. ΑΥΓΗ: ........... 9 ............. 3,37%
ΛΟΙΠΑ:............... 56 ........... 20,9%  ......................... (8 - 2,5%) 

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (38ον)
\Εγγεγραμμένοι:  468 .....................................................  (487) 
Ψήφισαν:  .......... 233 ......... (αποχή: 50,2%)   (279 – α: 42,8%) 
Άκυρα: .............. 14 ............................................................(6) 
Λευκά:  .............. 0 ..............................................................(4) 
Έγκυρα:  ............ 219 ......................................................(269) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
Κ.Κ.Ε.  ................ 54 ........... 24,6%  ..................... (46 - 17,1%) 
Ν. Δ.  ................. 51 ........... 23,2%  ................... (101 - 37,5%) 
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 43 ........... 19,6%  ......................... (6 - 2,2%) 
ΧΡ. ΑΥΓΗ: ........... 25 ........... 11,4%
ΕΛΙΑ: ................. 12 ........... 5,48%  ..................... (81 - 30,1%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 7 ............. 3,20%
ΑΝ.ΕΛΛ.: ............ 3 ............. 1,37%
ΛΟΙΠΑ:............... 24 ........... 10,9%  ....................... (13 - 4,8%) 

Τοπική Κοινότητα ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2   ........ (41ον, 42ον)
Εγγεγραμμένοι:  660 .....................................................  (737) 
Ψήφισαν:  .......... 353 ......... (αποχή: 46,5%)   (420 – α: 43,1%) 
Άκυρα: .............. 20 ...........................................................  (7) 
Λευκά:  .............. 3 .............................................................  (8) 
Έγκυρα:  ............ 330 .....................................................  (405) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
Ν. Δ.  ................. 123 ......... 37,2%  ................... (204 - 50,3%) 
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 85 ........... 25,7%  ......................... (4 - 0,9%) 
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 27 ........... 8,18%
Κ.Κ.Ε.  ................ 24 ........... 7,27%  ..................... (53 - 13,0%) 
ΕΛΙΑ: ................. 9 ............. 2,73%  ..................... (93 - 22,9%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 9 ............. 2,73%
ΑΝ.ΕΛΛ.: ............ 6 ............. 1,82%
ΛΟΙΠΑ:............... 47 ........... 14,2%  ....................... (15 - 3,7%)

ΣυΝολιΚΑ ΣΤο Νομο ΚΑρδιΤΣΑΣ: 
Εκλογικά Τμήματα: 316 .....  (310) 
Εγγεγραμμένοι:  133.965 .......................................  (137.540) 
Ψήφισαν:  .......... 76.885 .... (απ.: 42,6%)   (80.260 – α: 42,0%) 
Άκυρα: .............. 2.703 ................................................(1.350)
Λευκά:  .............. 828 .....................................................  (654) 
Έγκυρα:  ............ 73.354 ............................................(78.256)
ΕΛΑΒΑΝ: ........... Ψήφοι  .... Ποσοστό ............................(2009)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 19.971 .... 27,2%  .................. (2.647 - 3,3%)
Ν. Δ.  ................. 19.364 .... 26,4%  .............. (29.762 - 38,0%) 
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 7.563 ...... 10,3%  ................... (184 - 0,24%)
ΕΛΙΑ: ................. 6.439 ...... 8,78%  .............. (29.165 - 37,2%)

Κ.Κ.Ε.  ................ 5.026 ...... 6,85%  .................. (6.878 - 8,7%)
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 3.737 ...... 5,09% 
ΑΝ.ΕΛΛ.: ............ 1.699 ...... 2,32%
ΛΟΙΠΑ:............... 9.555 ...... 13,0%  .................. (3.766 - 4,8%)

ΑποΤΕλΕΣμΑΤΑ ΣΤΑ γΕιΤοΝιΚΑ χωριΑ  μΑΣ 
προΣ ΕυρυΤΑΝιΑ

Τοπική Κοινότητα μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 ..............  (38ον)
Εγγεγραμμένοι:  135 .....................................................  (141) 
Ψήφισαν:  .......... 47 ........... (αποχή: 65,1%)  .. (75 – α: 46,9%) 
Άκυρα: .............. 0 .............................................................  (1)
Λευκά:  .............. 3 ..............................................................(1) 
Έγκυρα:  ............ 44 ..........................................................(73) 
ΕΛΑΒΑΝ: ........... Ψήφοι  .... Ποσοστό ............................(2009)
ΕΛΙΑ: ................. 13 ........... 29,5%  ..................... (35 - 47,9%) 
Ν. Δ.  ................. 12 ........... 27,2%  ..................... (19 - 26,0%)
ΛΑ.Ο.Σ.  ............. 12 ........... 27,2%  ..................... (13 - 17,8%) 
ΣΥΡΙΖΑ: ............. 4 ............. 9,09%  ....................... (0 - 0,00%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 1 ............. 2,27%
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 1 ............. 2,27%
Κ.Ε.ΚΥΝΗΓ:  ....... 1 ............. 2,27%  ..........................  (1 - 1,3% 

Εκλογικό Τμήμα Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 .............. (123ον) 
Εγγεγραμμένοι:  218 .....................................................  (244) 
Ψήφισαν:  .......... 91 ........... (αποχή: 58,2%)   (144 – α: 53,3%) 
Άκυρα: .............. 4 .............................................................  (2)
Λευκά:  .............. 0 ..............................................................(1)
Έγκυρα:  ............ 87 ........................................................(111) 
ΕΛΑΒΑΝ: ........... Ψήφοι  .... Ποσοστό 
Ν. Δ.  ................. 43 ........... 49,2%  ..................... (69 - 62,1%) 
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 24 ........... 27,5%  ......................... (1 - 0,9%)
ΕΛΙΑ: ................. 5 ............. 5,74%  ..................... (32 - 28,8%) 
ΛΑ.Ο.Σ.  ............. 2 ............. 2,29%  ......................... (3 - 2,7%) 
Κ.Ε.ΚΥΝΗΓ: ........ 2 ............. 2,29%
Κ.Κ.Ε.  ................ 1 ............. 1,14%  ......................... (3 - 2,7%) 
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 1 ............. 1,14%  
ΛΟΙΠΑ:............... 9 ............. 10,3%

Εκλογικό Τμήμα Σάϊκας Αγράφων
Εκλογικό Τμήμα:  1  ...........   (2ον) 
Εγγεγραμμένοι: . 127 .........   ...........................................(137) 
Ψήφισαν: ........... 40 ........... (αποχή: 68,5%)  .. (72 – α: 47,4%)
Άκυρα: .............. 1 .............................................................  (1) 
Λευκά: ............... 1 ..............................................................(1)
Έγκυρα: ............. 38 ..........................................................(70)
ΕΛΑΒΑΝ: ........... Ψήφοι  .... Ποσοστό  (2009)
Ν. Δ.  ................. 14 ........... 36,8%  ..................... (31 - 44,2%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 14 ........... 36,8%  ....................... (0 - 0,00%)
ΕΛΙΑ: ................. 6 ............. 15,7%  ..................... (31 - 44,2%)
ΣΥΡΙΖΑ  .............  1 ............ 2,63%  .....................  (1 – 1,43%)
Α.Κ.Κ.ΕΛ.: .......... 1 ............. 2,63% 
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ: .........  1 ............ 2,63%
Κ.Ε.ΚΥΝΗΓ:  .......  1 ............ 2,63%

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού
Εκλογικά Τμήματα: 3 .........  (121ον, 122ον, 123ον)  
Εγγεγραμμένοι: . 582 
Ψήφισαν: ...........  249 .....................................(αποχή: 57,2%)
Άκυρα: ..............  4
Λευκά: ............... 1
Έγκυρα: ............. 244
ΕΛΑΒΑΝ:  ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό
Ν. Δ.  ................. 102 ......... 41,8%
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 58 ........... 23,7%
ΕΛΙΑ: ................. 18 ........... 7,37%
ΣΧΕΔΙΟ Β: .......... 17 ........... 6,96%
Κ.Κ.Ε.  ................  11 .......... 4,50%
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 4 ............. 1,63%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: ........ 4 ............. 1,68%
ΛΟΙΠΑ:  .............. 30 ........... 12,2%

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς
Εκλογικά τμήματα 2........... (118ον & 119ον)  
Εγγεγραμμένοι: ................................................................ 684
Ψήφισαν: ...........  286  ...................................  (αποχή: 58,1%)
Άκυρα: .............. 7
Λευκά: ............... 2
Έγκυρα: ............. 277
ΕΛΑΒΑΝ:  ........... Ψήφοι  .... Ποσοστό
Ν. Δ.  ................. 87 ........... 31,4%
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 83 ........... 29,9%
ΕΛΙΑ: ................. 33 ........... 11,9%
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 19 ........... 6,85%
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 12 ........... 4,33%
Κ.Ε.ΚΥΝΗΓ: ........ 11 ........... 3,97%
Κ.Κ.Ε.  ................  7 ............ 2,52%
ΛΟΙΠΑ:  .............. 25 ........... 9,02%

Τοπική Κοινότητα Βράχας
Εκλογικά Τμήματα 1 .......... (120ον)  
Εγγεγραμμένοι: . 391 
Ψήφισαν: ...........  104  .......  (αποχή 73,4%)
Άκυρα: ..............  1
Λευκά: ............... 0
Έγκυρα: ............. 103

ΕΛΑΒΑΝ:  ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό
Ν. Δ.  ................. 41 ........... 39,8%
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 18 ........... 17,4%
ΕΛΙΑ: ................. 15 ........... 14,5%
Κ.Ε.ΚΥΝΗΓ: ........ 9 ............. 8,73%
Κ.Κ.Ε.  ................  5 ............ 4,85%
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 3 ............. 2,91%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ: ........ 2 ............. 1,94%
ΛΟΙΠΑ:  .............. 10 ........... 9,70%

δημοτική Ενότητα (πρώην δήμος) Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα: 6 (118ον έως  123ον)
Εγγεγραμμένοι:  1.657 ................................................(1.821) 
Ψήφισαν:  .......... 639 ......... (αποχή: 61,4%)   (933 – α: 48,8%) 
Άκυρα: .............. 12 ..........................................................(17)
Λευκά:  .............. 3 ..............................................................(5) 
Έγκυρα:  ............ 624 ......................................................(911)
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
Ν. Δ.  ................. 230 ......... 36,8%  ................... (375 - 41,1%)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 159 ......... 25,4%  ....................... (37 - 4,0%)
ΕΛΙΑ: ................. 66 ........... 10,5%  ................... (341 - 37,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 26 ........... 4,16%
Κ.Κ.Ε.  ................ 23 ........... 3,68%  ....................... (40 - 4,3%) 
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 16 ........... 2,56%
ΑΝ.ΕΛΛ: ............. 15 ........... 2,40%
ΛΟΙΠΑ:  .............. 89 ........... 14,2%  ....................... (55 - 6,0%) 

δημοτική Ενότητα (πρώην δήμος) Αγράφων
Εκλογικά τμήματα:  10 (1ον έως 10ον)  
Εγγεγραμμένοι: . 2.066 
Ψήφισαν: ...........  557  .......  (αποχή: 73,0%)
Άκυρα: ..............  10
Λευκά: ............... 5
Έγκυρα: ............. 542
ΕΛΑΒΑΝ:  ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό
Ν. Δ.  ................. 194 ......... 35,7%
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 110 ......... 20,2%
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 63 ........... 11,6%
ΕΛΙΑ: ................. 56 ........... 10,3%
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 21 ........... 3,87%
Κ.Κ.Ε.  ................  9 ............ 1,66%
ΑΝ.ΕΛΛ: ............. 9 ............. 1,66%
ΛΟΙΠΑ:  .............. 80 ........... 14,7%

δήμος Καρπενησίου (6 δημοτικές  Ενότητες)
Εκλογικά Τμήματα: ............ 72
Εγγεγραμμένοι: . 19.557 
Ψήφισαν: ...........  7.606  ....  (αποχή  61,1%)
Άκυρα: ..............  142
Λευκά: ............... 102
Έγκυρα: ............. 7.362
ΕΛΑΒΑΝ:  ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 2.066 ...... 28,0%
Ν. Δ.  ................. 1.961 ...... 26,6%
ΕΛΙΑ: ................. 698 ......... 9,48%
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 482 ......... 6,54%
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 432 ......... 5,86%
Κ.Κ.Ε.  ................ 297 ......... 4,03%
ΑΝ.ΕΛΛ: ............. 216 ......... 2,93%
ΛΟΙΠΑ:  .............. 1.210 ...... 16,4%

δήμος Αγράφων (5 δημοτικές Ενότητες)
Εκλογικά Τμήματα: ............ 51
Εγγεγραμμένοι: .  11.809
Ψήφισαν: ...........  4.082  ....  (αποχή  65,4%) 
Άκυρα: ..............  86
Λευκά: ............... 47
Έγκυρα: ............. 3.949
ΕΛΑΒΑΝ:  ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό
Ν. Δ.  ................. 1.445  ..... 36,5%
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 952 ......... 24,1%
ΕΛΙΑ: ................. 427 ......... 10,8%
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 302 ......... 7,64%
Κ.Κ.Ε.  ................ 126 ......... 3,19%
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 123 ......... 3,11%
ΑΝ.ΕΛΛ: ............. 60 ........... 1,51%
ΛΟΙΠΑ:  .............. 514 ......... 13,0%

ΣυΝολιΚΑ ΣΤο γΕιΤοΝιΚο  Νομο ΕυρυΤΑΝιΑΣ:
Εκλογικά Τμήματα: 123 
Εγγεγραμμένοι:  31.366 ...........................................  (32.946) 
Ψήφισαν:  .......... 11.688 (αποχή: 62,7%)   (14.835 – α: 55,0%) 
Άκυρα: .............. 228 ......................................................(246)  
Λευκά:  .............. 149 ......................................................(169) 
Έγκυρα:  ............ 11.311 ............................................(14.420) 
ΕΛΑΒΑΝ: ...........  Ψήφοι  ... Ποσοστό ............................(2009)
Ν. Δ.  ................. 3.406 ...... 30,1%  ................ (5.452 - 37,8%)
ΣΥΡΙΖΑ  ............. 3.018 ...... 26,6%  ..................... (403 - 2,7%)
ΕΛΙΑ: ................. 1.125 ...... 9,94%  ................ (6.113 - 42,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ: ............ 784 ......... 6,93%
ΠΟΤΑΜΙ: ............ 555 ......... 4,90%
Κ.Κ.Ε.  ................ 423 ......... 3,73%  ..................... (556 - 3,8%)
ΑΝ.ΕΛΛ.: ............ 276 ......... 2,44%
ΛΟΙΠΑ:............... 1.724 ...... 15,2%  ..................... (870 - 6,1%) 

ΣΗμΕιωΣΗ 1: Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως (0000)  είναι 
οι ψήφοι και τα ποσοστά των προηγούμενων  βουλευτικών 
εκλογών της 7 - 6 - 2009. Τα παραθέτουμε  για σύγκριση.  

ΑποΤΕλΕΣμΑΤΑ ΕυρωΕΚλογωΝ 25 - 5 - 2014 ΣΕ ολΑ ΤΑ χωριΑ ΤΗΣ πΕριοχΗΣ μΑΣ



8 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το γειτονικό 
μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει και την επιχείρη-

σή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

● Πάσχα (Κυριακή 20.4.14): Ελαφρύς ο χειμώνας φέ-
τος, η άνοιξη ήρθε νωρίς, αλλά δυστυχώς ο καιρός τις 
μέρες του Πάσχα δεν ήταν καλός με αποτέλεσμα ο κό-
σμος που ανέβηκε στο χωριό να ταλαιπωρηθεί με τον 
κρύο και βροχερό καιρό. Κατανυκτική η Μ. Εβδομά-
δα με τις ακολουθίες των Παθών κάθε βράδυ στην πα-
λιά και ωραία εκκλησία μας τον Άγ. Γεώργιο. Μπράβο 
στους χωριανούς μας που πήγαν την Μ. Πέμπτη και 
μάζεψαν πολλά ωραία άγρια κίτρινα δακράκια που 
μαζί με άλλα λουλούδια στολίστηκε τόσο καλά ο Επι-
τάφιος την Μ. Παρασκευή. Μπράβο στις χωριανές μας 
που φέρνοντας κι άλλα λουλούδια τον στόλισαν τόσο 
ωραία. Μπράβο τόσο στον εφημέριό μας παπα-Σωτή-
ρη Μπαλτή όσο και στους ψάλτες μας που βοήθησαν 
στην δημιουργία της απόλυτης θρησκευτικής κατάνυ-
ξης που νοιώσαμε στη Σταύρωση, στα Εγκώμια, στην 
περιφορά του Επιταφίου, στην Ανάσταση και γενικά 
σε όλες τις ακολουθίες των ημερών. Όπως και πέρυ-
σι έτσι και φέτος σ’ όλη τη διαδρομή της περιφοράς 
μέσα στο χωριό ψάλλαμε τα εγκώμια και αυτό άρεσε 
σ’ όλους. Μπράβο στο Χρήστο και τα άλλα νέα παιδιά 
που βοηθούσαν τον ιερέα μας στο Άγιο Βήμα. Και του 
χρόνου ευχόμαστε να περάσουμε ακόμα καλύτερα.
● Αγ. Γεωργίου (Τετάρτη 23.4.14): Με συννεφιασμέ-
νο καιρό γιορτάστηκε φέτος ο πολιούχος Άγιος Γεώρ-
γιος του χωριού μας. Μετά την πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία, στο προαύλιο τελέστηκε το καθιερωμένο στα 
μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος και η Αρτοκλασία, 
με την παρουσία όλων των χωριανών μας αλλά και 
πολλών προσκυνητών απ’ τα γύρω χωριά. Οι ψάλτες 
μας συντέλεσαν τα μέγιστα στη δημιουργία ατμόσφαι-
ρας θρησκευτικής κατανύξεως στην παλιά και ιστορι-
κή εκκλησία μας. Μπράβο στα εγγόνια του αγαπητού 
χωριανού μας Ηλία Καραμέτου με το βιολί, το Φρα-
γκίσκο (τραγούδι) και τον Ηλία (κλαρίνο) καθώς και 
στους δύο φίλους τους, που στήνοντας τα μηχανήματά 
τους ενισχύσεως ήχου στο προαύλιο, με την κομπανία 
τους έπαιξαν εντελώς αφιλοκερδώς παραδοσιακά μας 
τραγούδια και γλεντήσαμε χορεύοντας για ώρες πολ-
λές αμέσως μετά το τέλος της Αρτοκλασίας. Συνεχίζο-
ντας για 2η χρονιά φέτος την αναβίωση ενός παλιού 
εθίμου του χωριού μας. Χίλια ευχαριστώ απ’ όλους 
μας ευχόμενοι και του χρόνου να ’μαστε καλά.

● Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή 25.4.14): Με σχε-
τικά καλό καιρό (αφού το πρωί έβρεξε αλλά μετά 
σταμάτησε) γιορτάστηκε φέτος η Ζωοδόχος Πηγή 
στα γειτονικά μας Κουκέϊκα. Η πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία τελέστηκε στην παλιά ομώνυμη εκκλη-
σία και μετά το Σήκωμα του Υψώματος στο προ-
αύλιο και την Αρτοκλασία, στους προσκυνητές απ’ 
όλα τα γύρω χωριά, προσφέρθηκε φαγητό (ψητό 
κατσίκι σούβλας, σαλάτες, τυριά και άφθονο κρασί) 
προσφορά των Κουκαίων (Σπύρου Κούκου, Πανα-
γιώτη Φιλίππου κ. ά.). Στη συνέχεια αντιλάλησε η 
κοιλάδα του άνω ρού του Μέγδοβα από το κλαρίνο 
του Κώστα Βασιλάκη και το τραγούδι του Γιώργου 
Σούφλα, το κέφι άναψε και ο χορός κράτησε ως το 
βράδυ. Χίλια μπράβο στους Κουκαίους, με την ευχή 
και του χρόνου νάμαστε καλά να ξαναβρεθούμε. 
Τονίζουμε πως τάχιστα πρέπει να στηθεί η γέφυρα 
στα «Ρογκάκια», αν υπήρχε φέτος όλη η Νεράϊδα με 
τα Ι. Χ. θα πήγαινε απέναντι. 
● Αγ. Κων/νου στα Σαραντάπορα (Τετάρτη 21.5.14): 
Με σχετικά καλό καιρό γιορτάστηκε φέτος ο πολιού-
χος Άγιος Κωνσταντίνος του Σαρανταπόρου. Στην πα-
νηγυρική θεία λειτουργία χοροστάτησαν τρείς ιερείς, 
ο εφημέριος των δύο ενοριών Νεράϊδας και Σαραντα-
πόρου παπα-Σωτήρης Μπαλτής, ο συνταξιούχος πα-
πα-Βαγγέλης Γεροκώστας και ο επίσης συνταξιούχος 
παπα-Σεραφείμ Ζήσης εκ Μεγαλάκκου. Στη συνέχεια 
σηκώθηκε το Ύψωμα και ακολούθησε Αρτοκλασία 
στο προαύλιο της εκκλησίας με την παρουσία πολλών 
προσκυνητών Σαρανταπορίσιων, Μεγαλακκιωτών και 
Νεραϊδιωτών. Και του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε 
καλά.
● Αγ. Τριάδας στο Μαντζαράκι (Αγ. Πνεύματος – 
Δευτέρα 9.6.14): Με άστατο και βροχερό καιρό έγινε 
το πανηγύρι αυτό φέτος, έβρεχε το πρωί, μετά κράτη-
σε μερικές ώρες, στις 12 ξανάπιασε. Όμως στο μεσο-
διάστημα κατάφεραν κι έψησαν τα σφάγια, ετοίμασαν 
το βραστό φαγητό και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. 
Στην πανηγυρική θεία λειτουργία χοροστάτησαν δύο 
ιερείς, ο εφημέριος των δύο ενοριών Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου παπα-Σωτήρης Μπαλτής και ο συντα-
ξιούχος παπα-Βαγγέλης Γεροκώστας. Και του χρόνου 
ευχόμαστε ακόμα καλύτερα!

 Πάσχα 2014 και άλλα πανηγύρια 
 της άνοιξης στην περιοχή μας

η εφημερίδα μας σε  
κρίσιμο σταυροδρόμι!

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκ-
δοση της εφημερίδας μας. Το κόστος 
αυξάνεται συνεχώς ενώ τα έσοδα μει-
ώνονται. Μεγάλο χτύπημα για εμάς 

(αλλά και για όλες τις εφημερίδες των πολιτιστι-
κών Συλλόγων) ήταν η αλματώδης αύξηση από 
πρόπερσι των ταχυδρομικών τελών. Μεγάλο 
πλέον το κόστος ταχυδρόμησης των πολιτιστι-
κών εντύπων. Το ζήτημα θα συζητηθεί εκτενώς 
και στην Γενική Συνέλευση της 16/8/2014 στο 
χωριό αλλά εμείς να κάνουμε μια παράκληση 
από εδώ για όσους δεν θα είναι παρόντες σ’ 
αυτή.
Αγαπητοί αναγνώστες συγχωριανοί, ιδιαίτερα 
απόδημοι Μεγαλακκιώτες και Σαρανταπορίσοι, 
επειδή τα ταχυδρομικά τέλη αυξήθηκαν πολύ, 
όποιος θέλει να συνεχίσει να λαβαίνει την εφη-
μερίδα στο σπίτι του με το ταχυδρομείο, αυτό 
το καλοκαίρι φέτος, θα πρέπει να δώσει την συν-
δρομή του (τουλάχιστον 20 ευρώ), διαφορετικά 
δεν θα μπορούμε εκ των πραγμάτων να του 
στείλουμε εφημερίδα. Να μην εφησυχάζει κα-
νείς πως θα την διαβάζει στο internet μέσα από 
την ιστοσελίδα μας γιατί εάν δεν συγκεντρω-
θούν τα απαραίτητα χρήματα για την έκδοσή 
της θα αναγκαστούμε να καθυστερούμε και την 
ανάρτησή της εκεί. Η ανάρτησή της στην ιστο-
σελίδα μας θα γίνεται μήνες μετά την ταχυδρό-
μησή της.
Είκοσι ευρώ για τον καθένα μας είναι ελάχιστο 
ποσό, για την εφημερίδα μας όμως είναι σημα-
ντικότατο γιατί με αυτό θα συνεχιστεί η έκδοσή 
της.

 ΣυΝΤΑΚΤΙΚη έΠΙΤΡΟΠη έΦηΜέΡΙδΑΣ

Περιπέτεια μοτοσικλετιστή 
στο χωριό μας

Στο κείμενο για τον Μοτοσικλετιστή 
που κινδύνευσε να παρασυρθεί από 
το Μέγδοβα, στην περιοχή Μπεσιώ-
τη, το Σάββατο 15.2.14, το οποίο δη-

μοσιεύσαμε στη σελίδα 8 του προηγουμένου 
φύλλου 126, να συμπληρώσουμε πως μαζί 
με την Κωνσταντία και τον σύζυγό της Ηλία 
Γ. Καραμέτο ήταν μαζί και η Βάϊα Καραμέτου. 
Αυτοί οι τρείς λοιπόν βοήθησαν κατ’ αρχήν 
τον άνθρωπο να βγεί απ’ το ποτάμι και του 
έδωσαν στεγνά ρούχα. 

 Ι. Χ. κινούνταν όλο το  
χειμώνα στο τμήμα   
Νεράϊδα – Τριφύλλα 

Η ασφαλτόστρωση του σημαντικότα-
του τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα 
γίνεται όλο και πιο επιτακτική! 
Ειδικά φέτος όλο το χειμώνα κα-

θημερινά κινούνταν σ’ αυτό το δρόμο Ι. Χ. 
αυτοκίνητα. Στο Μεσοχώρι του Κλειτσού λει-
τουργεί Δημοτικό Σχολείο με περίπου δέκα 
μαθητές. Σ’ αυτό το Σχολείο ο Δάσκαλος (η 
οικογένεια του οποίου είναι στην Καρδίτσα) 
ξεκινούσε κάθε μέρα το πρωί από την Καρ-
δίτσα και δια μέσω Νεράϊδας πήγαινε (και 
πηγαίνει) στον Κλειτσό και κάνοντας μάθη-
μα στα παιδιά επέστρεφε πάλι από το ίδιο 
δρομολόγιο στην Καρδίτσα. Το ίδιο κάνουν 
και δυο Καθηγητές του Γυμνασίου Φουρνάς, 
εκείνοι όχι καθημερινά αλλά μέρα παρά 
μέρα γιατί ενοικιάζουν και σπίτι στη Φουρνά. 
Ακολουθούν κι αυτοί με το Ι. Χ. τους αυτό το 
πιο σύντομο δρομολόγιο για Καρδίτσα. Τι 
έχουν να πούν γι’ αυτό οι αρμόδιοι; Ως πότε 
ακόμα θα ταλαιπωρούνται κι άλλοι πολίτες 
εκτός από εμάς σ’ αυτόν τον εγκαταλειμμένο 
δρόμο; Επιτακτική η ανάγκη πλέον να πέσει 
άσφαλτος στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα!  

Ζητάμε νέο αγωγό ύδρευσης 
από Πλατανόρεμα

 Ο αγωγός ύδρευσης Νεράϊδας που έρχεται καθ’ οδόν από 
το Πλατανόρεμα μέχρι το Υδραγωγείο είναι παντού σπασμένος 
λόγω των έργων στο δρόμο Νεράϊδα - Τριφύλλα. Συνεχώς συ-
νεργεία έρχονται και σκάβουν το οδόστρωμα να φτιάξουν κά-
ποια βλάβη αλλά σε λίγο παρουσιάζεται άλλη. Η οριστική λύση 
του προβλήματος είναι να γίνει τώρα πρίν πέσει η άσφαλτος 
στο τμήμα νέος αγωγός στην πάνω άκρη κατά μήκος του δρό-
μου δίπλα ακριβώς στο τσιμεντένιο ρείθρο. Έτσι ο αγωγός θα 
είναι στην άκρη, δεν θα δέχεται βάρος, κι αν σπάσει θα επι-
σκευάζεται χωρίς να σκαφτεί όλο το ασφαλτοστρωμένο οδό-
στρωμα. Ζητάμε από τους αυτοδιοικητικούς αυτό να είναι το 
πρώτο έργο που θα κάνουν κατ’ επειγόντως στη Νεράϊδα και 
μάλιστα στις πρώτες 100 μέρες με την ανάληψη των καθηκό-
ντων τους. (Δημοσιεύτηκε και στο προηγούμενο φύλλο μας). 

Ζητάμε Αποχέτευση Ακαθάρτων στη Νεράϊδα
 Καθολικό αίτημα των κατοίκων του οικισμού Νεράϊδας εί-

ναι να κατασκευαστεί αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων και 
βιολογικός καθαρισμός. Το ΙΓΜΕ έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου από χρόνια. Σε όλα τα γειτονικά μας χωριά Κλειτσό, 
Βράχα, Φουρνά κ.λ.π. χρηματοδοτήθηκαν και κατασκευάζο-
νται ήδη αντίστοιχα έργα. Τα χρήματα είναι από την Ε. Ε. μέσω 
του προγράμματος «Περιβάλλον» που χρηματοδοτεί τέτοια 
έργα. Ζητάμε από τους αυτοδιοικητικούς να ενεργήσουν όπως 
ακριβώς οι ομόλογοί τους του Καρπενησίου και να ενταχθεί και 
το χωριό μας σε αυτό τα ο πρόγραμμα. Τονίζουμε πως πέρυσι 
ο Δήμαρχος Καρπενησίου ανέθεσε κατασκευή μελέτης απο-
χέτευσης χωριών του Δήμου του με τον όρο (όπως και έγινε) 
να του παραδοθεί σε 3 μήνες! Η ανάθεση - σύνταξη αυτής της 
μελέτης αιτούμαστε να γίνει εντός των 100 πρώτων ημερών 
από την ανάληψη των καθηκόντων σας. (Δημοσιεύτηκε και στο 
προηγούμενο φύλλο μας). 

 Λειτουργία κάθε 2ο Σάββατο 
 θα τελείται στο Μοναστήρι μας

 Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας και ο εφημέριος του 
χωριού μας, παπα-Σωτήρης Μπαλτής, ανακοινώνει πως και 
φέτος το καλοκαίρι κάθε δεύτερο Σάββατο θα τελεί Θεία 
Λειτουργία στο Μοναστήρι μας, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). Όσοι χωριανοί μας αλλά και 
κάτοικοι των γύρω χωριών μας θέλουν μπορούν να παρευρί-
σκονται. 

χορός Συλλόγου χωριού;  
μαγαζιά χωριού κλειστά! 

Βλέπουμε, ακούμε κάποια πράγματα, συνήθειες, συζη-
τώντας με κοντοχωριανούς μας που καλόν θα ήταν να 
τις υιοθετούμε. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας πως όταν ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος της Σέκλιζας, της Φουρνάς, του 
Κλειτσού, της Βράχας κ. ά. γύρω χωριών μας κάνει χορό 
στην πλατεία, αυτό το βράδυ όλα τα μαγαζιά των χωριών 
αυτών είναι κλειστά! Και όποιος βρεθεί εκείνο το βράδυ 
στο αντίστοιχο χωριό κάθεται στην πλατεία, στο χορό του 
Συλλόγου του. Μήπως είναι πλέον καιρός αυτή την καλή 
συνήθεια να την εφαρμόσουμε κι εμείς επιτέλους στο χω-
ριό μας;
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Η Ραννέλλε (Ρονέλα) Μακκόη (Rannelle 
McCoy) είναι κόρη της Ελευθερίας και εγ-
γονή των αείμνηστων Ιουλίας και Θανάση 

Καραμέτου. Όπως ξαναγράψαμε παίρνει μέρος 
σε πολλούς αγώνες δρόμου (βουνού, με δια-
δρομές σε μονοπάτια και χωματόδρομους) και 
κατακτά σημαντικότα-
τες διακρίσεις. 

 Πρόσφατα πήρε μέ-
ρος στους εξής αγώνες: 

 ● Στις 12 Ιανουα-
ρίου 2014 έλαβε μέρος 
στους αγώνες ανώμαλου 
δρόμου, «15ος Λαϊκός 
Αγώνας Δρόμου», μή-
κους 10 χλμ., που έγιναν 
στην περιοχή του Άλσους 
Δαφνίου, του Δήμου Xα-
ϊδαρίου, Αττικής. Μεταξύ 
1.006 αθλητών, βγήκε 3η 
(τρίτη) στις γυναίκες, και 
55η γενικής κατηγορίας, 
με χρόνο 44:56.32. 

● Στις 2 Φεβρουα-
ρίου 2014, έλαβε μέρος 
στους αγώνες ανώμαλου 
δρόμου του «15ος Δρό-
μος Βουνού Υμηττός», 
μήκους 20 χλμ, που έγι-
ναν στην περιοχή του 
όρους Υμηττός του Δήμου 
Χολαργού - Παπάγου, Ατ-
τικής. Μεταξύ 432 αθλη-
τών, βγήκε 1η (πρώτη) 
στις γυναίκες, και 43η γενικής κατηγορίας, με 
χρόνο 1:42:51.

● Στις 2 Μαρτίου 2014, έλαβε μέρος στους 
αγώνες ορεινού τρεξίματος του «Hortiatis Trail 
Run», μήκους 22 χλμ., που έγιναν στον Χορ-

τιάτη, Θεσσαλονίκης. Λόγω βροχερού καιρού, 
ο αγώνας έγινε «λασποπόλεμος». Μεταξύ 210 
αθλητών, βγήκε 1η (πρώτη) στις γυναίκες, και 
39η στις γενικής κατηγορίας, με χρόνο 1:22:06. 

● Στις 6 Απριλίου 2014, έλαβε μέρος 
στους αγώνες ορεινού τρεξίματος του «1ον 

Hydra Trail Run, Eros 
Mountain Trail», μή-
κους 26 χλμ, που έγιναν 
στο νησί Ύδρα. Μεταξύ 
182 αθλητών, βγήκε 3η 
(τρίτη) στις γυναίκες, και 
40η στις γενικής κατηγο-
ρίας, με χρόνο 3:06:44. 

● Στις 4 Μαΐου 2014, 
έλαβε μέρος στους αγώ-
νες ορεινού τρεξίματος 
του «Ανοπαία Ατρα-
πός», μήκους 16 χλμ, 
στο «μονοπάτι του Εφιάλ-
τη», του Δάσους του Καλ-
λίδρομου, στις Θερμοπύ-
λες, του Δήμου Λαμίας. 
Μεταξύ 234 αθλητών, 
βγήκε 2η (δεύτερη) στις 
γυναίκες, και 20η στις γε-
νικής κατηγορίας, με χρό-
νο 1:31:16. 

● Στις 1 Ιουνίου 
2014, έλαβε μέρος στους 
αγώνες ορεινού τρεξί-
ματος του «Ursa Trail», 
μήκους 40 χλμ, στο Μέ-
τσοβο. Μεταξύ 306 αθλη-

τών, βγήκε 2η (δεύτερη) στις γυναίκες, και 36η 
στις γενικής κατηγορίας, με χρόνο 5:27:24. 

 Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους μας και 
της ευχόμαστε πάντα νίκες. 

Αθλητικά Νέα   έυΧΑΡΙΣΤηΡΙΟ
 ΛΑΜΠΡΟυ γΑΚη ΝέΟέΚΛέγέΝΤΑ ΠΡΟέδΡΟυ

 ΤΟΠΙΚΟυ ΣυΜΒΟυΛΙΟυ ΝέΡΑΪδΑΣ

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους της Το-
πικής Κοινότητας Νεράϊδας που πίστεψαν και έδει-
ξαν εμπιστοσύνη στον συνδυασμό μας την «Ανε-

ξάρτητη Προοδευτική Συμμαχία Πολιτών Καρδίτσας». Ακόμη 
ευχαριστώ θερμά όλες και όλους που με τίμησαν με την ψήφο 
τους και με ανέδειξαν στη θέση του Προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου.

Διαβεβαιώνω ότι ως Τοπικό Συμβούλιο θα λειτουργού-
με συλλογικά και θα εκφράζουμε όλους τους κατοίκους. Και 
αυτούς που μας επέλεξαν και αυτούς που είχαν διαφορετική 
άποψη.

Από την πλευρά μου θα κάνω ότι είναι δυνατό να ανταπο-
κριθώ στις προσδοκίες όλων των κατοίκων και όσον αφορά 
τις καθημερινές ανάγκες και για την προώθηση των μεγαλύ-
τερων παρεμβάσεων. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Φώτη 
Αλεξάκο και την Αντιπεριφέρεια, θα επιδιώξουμε να επανεκ-
κινήσουν οι οδικές συνδέσεις που σταμάτησαν την τελευταία 
τριετία (Νεράϊδα – Τριφύλλα και Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα) 
καθώς και να ολοκληρωθεί η σύνδεση με Μολόχα. Επίσης να 
ολοκληρωθεί η μελέτη Νεράϊδα – Μαυρομμάτα και να ξεκινή-
σουν οι εργασίες κατασκευής του δρόμου.

Θέλουμε την συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των κα-
τοίκων γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας 
καλύτερο.  Λάμπρος Θ. γάκης.

 Το γεφύρι «Τσιροπλάκι» θέλει επισκευή 

 Το σημαντικότατο γεφύρι «Τσιροπλάκι» που όλοι μας έχουμε 
περάσει αφού ενώνει τη Νεράϊδα με το Καροπλέσι αλλά και 
το Μοναστήρι, βρίσκεται σήμερα σε αθλία κατάσταση. Τα 
σανίδια του δαπέδου του έχουν σαπίσει και είναι πολύ δύ-
σκολο να το διαβεί κάποιος. Προτείνουμε να πάμε μόνοι μας 
(αφού από Κοινότητα – Δήμο δεν βλέπουμε προκοπή) αυτό 
το καλοκαίρι με εθελοντική εργασία και να επισκευάσουμε 
το δάπεδό του. Στο πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου που εί-
μαστε όλοι στο χωριό θα φωνάξουμε μια μέρα από το μεγά-
φωνο να πάμε να το φτιάξουμε.

η γέφυρα στη θέση «Ρογκάκια»  του δρόμου Νεράϊδας – 
Καροπλεσίου

 Η απάντηση του Δήμου μας Καρδί-
τσας που παραθέσαμε σε προηγούμενα 
φύλλα ήταν πως: Για το θέμα της γέφυρας 
μπέλεϋ υπήρξε αλληλογραφία του Δήμου 
Καρδίτσας και της Π.Ε. Καρδίτσας με την 
αρμόδια υπηρεσία του Στρατού. Η εκτί-
μηση του κλιμακίου που απέστειλε η 1η 
Στρατιά Διοίκησης Μηχανικού για αυτο-
ψία, έπειτα από αίτημα του Δήμου, είναι 
ότι τα υλικά της γέφυρας υπέστησαν με-
γάλη ζημιά κατά τη μεταφορά της στην 
περιοχή και χρήζουν αντικατάστασης σε 
ποσοστό 50%. Ο Δήμος με έγγραφό του 
ζήτησε τα υλικά από το ΓΕΣ που απάντησε ότι δεν είναι εφικτή η διάθεσή τους, λόγω της χαμηλής 
διαθεσιμότητας των συλλογών Μπέλεϋ. Του θέματος έχει επιληφθεί η Περιφερειακή Ενότητα, αλλά 
είναι αμφίβολο αν η συγκεκριμένη γέφυρα θα μπορέσει να λειτουργήσει. 

 Παρακαλούμε θερμά οι αρμόδιοι να ενεργήσουν ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Πολλοί λένε 
να πάμε μόνοι μας με προσωπική εργασία να ρίξουμε πάνω στα έτοιμα βάθρα κορμούς από 
έλατα καρφώνοντας σανίδια ώστε να μπορούμε να περνάμε! Απαίτηση όλων των κατοίκων της 
περιοχής είναι να στηθεί επειγόντως η γέφυρα! 

 Ανακοίνωση – διευκρίνιση για δεκαπενταύγουστο 

Για να μην επαναληφθεί πάλι φέτος η μεγάλη αναστά-
τωση που δημιουργήθηκε πέρυσι παραμονές Δεκαπε-

νταύγουστου, διευκρινίζουμε από τώρα πως την Παρασκευή 
15 Αυγούστου 2014, ο εφημέριος του χωριού μας θα λειτουρ-
γήσει στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας. Τούτο  το  τονίζουμε 
εξ’ αφορμής του περσινού γεγονότος που αναγκαστήκαμε 
ως ενορίτες του χωριού μας να αποταθούμε στον Μητροπο-
λίτη μας  ώστε η Λειτουργία της 15.8.13 να γίνει στον Ι. Ν. Αγ. 
Γεωργίου  Νεράϊδας. 

 ένορίτες ενορίας Αγ. γεωργίου Νεράϊδας.

 δεν παρκάρουμε στην πλατεία!
 Επειδή ο χώρος της πλατείας του χωριού μας είναι μικρός 

παρακαλούμε πολύ τους συγχωριανούς μας να μην αφήνουν 
για πολλές ώρες το αυτοκίνητό τους στο χώρο αυτό. Ο χώ-
ρος της πλατείας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερος ώστε να 
μπορεί να αφήσει για λίγο το Ι. Χ. του ένας περαστικός, να 
σταματήσει, να πιεί έναν καφέ και να δεί το χωριό μας. Αν ο 
ξένος δεν βρεί χώρο στην πλατεία να αφήσει για λίγο το αυ-
τοκίνητό του, δεν θα σταματήσει, θα φύγει. Χώροι πάρκινγκ 
υπάρχουν πιο πέρα.

Τα τσιμεντένια βάθρα περιμένουν ακόμα να στηθεί πάνω τους η γέφυρα. 

Μόνον με αγκίστρι 
και καλάμι το ψάρεμα 
στο Μέγδοβα! 

Απαγορεύεται αυστηρώς το 
ψάρεμα στο Μέγδοβα με 

όλα τα μέσα εκτός από αγκί-
στρι και καλάμι. Το υπενθυμί-
ζουμε και το τονίζουμε προς 
όλους μας, χωριανούς και μη. 
Όποιος θεαθεί να ψαρεύει με 
μέσα εκτός των 2 προαναφε-
ρομένων αμέσως ειδοποιούμε 
με το κινητό μας το 100. Πρέπει 
άπαντες να συνειδητοποιήσουν 
πως η ευαισθησία μας για το 
ωραίο ποτάμι μας, το Μέγδο-
βα, είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ 
ότι φαντάζονται κάποιοι. Ήδη 
οι συλληφθέντες πρόπερσι λα-
θραλιείς σέρνονται ακόμα στα 
δικαστήρια…

 Να προστατέψουμε όλοι 
το Μέγδοβα απ’ το παράνομο 
ψάρεμα και τη ρύπανση.



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ10 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (39ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 303 ........................................................... (311)
Ψήφισαν: .................. 174 ........(αποχή: 42,5%) ...... (196 - α: 36,9%)
Άκυρα: ...................... 5.................................................................. (11)
Λευκά: ...................... 4.....................................................................(2)
Έγκυρα: .................... 165 ........................................................... (183)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό .....................................2010
Τσιλιμίγκας: .............. 63 ..........38,1% ...... (Παπατόλιας: 95 - 51,9%)
Αγοραστός:............... 39 ..........23,6% ........(Αγοραστός: 43 - 23,5%)
Μπούτας:.................. 21 ..........12,7%   ..........(Μπούτας: 27 - 14,7%)
Ηλιόπουλος: ............. 19 ..........11,5%   .......... (Ροντούλης: 7 - 3,8 %)
Διώτη: ...................... 18 ..........10,9%   ............ (Πουλάκης: 2 - 1,0%)
Χρυσοβελώνη: ......... 4.............2,42%  
Πουτσιάκας: ............. 1.............0,61% .............. (Κουρέτας: 7 - 3,8%)
Ντούρος: .................. 0.............0,00% ........  (Γενηκομσίου: 2 - 1,0%)
Β’ Γύρος Ψ: 139 (α: 54,1%) Ε: 117............ (Ψ: 111 / α: 64,3% / Ε: 103)
Τσιλιμίγκας: .............. 68 ..........58,2% ...... (Παπατόλιας: 70 - 67,9%)
Αγοραστός:............... 49 ..........41,8% ........(Αγοραστός: 33 - 32,1%)

Εκλογικό Τμήμα Σαρανταπόρου (40ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 278 ........................................................... (311)
Ψήφισαν:  ................. 170 ........(αποχή: 38,8%) ...... (197 - α: 36,6%)
Άκυρα: ...................... 8.....................................................................(8)
Λευκά ....................... 5.....................................................................(4)
Έγκυρα: .................... 157 ........................................................... (185)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό .....................................2010
Αγοραστός:............... 71 ..........45,2% ........(Αγοραστός: 65 - 35,1%)
Τσιλιμίγκας: .............. 51 ..........32,4% .....  (Παπατόλιας: 100 - 54,0%)
Διώτη: ...................... 13 ..........8,28% ............. (Πουλάκης: 4 - 2,1%)
Ηλιόπουλος: ............. 9.............5,73% ............ (Ροντούλης: 6 - 3,2%)
Μπούτας:.................. 7.............4,46% ...............(Μπούτας: 7 - 3,7%)
Ντούρος: .................. 3.............1,91% 
Πουτσιάκας: ............. 2.............1,27% .............. (Κουρέτας: 2 - 1,0%)  
Χρυσοβελώνη: ......... 1.............0,64% 
Β’ Γύρος Ψ: 152 (α: 45,3%) Ε: 133  ............ (Ψ: 148 / α: 52,4% / Ε: 136)
Αγοραστός:............... 69 ..........51,8% ........(Αγοραστός: 69 - 50,7%)
Τσιλιμίγκας: .............. 64 ..........48,2% ...... (Παπατόλιας: 67 - 49,3%)

Συνολικά στην Τοπική  Κοινότητα Νεράϊδας 
Εκλογικά Τμήματα 2 ( 39ον & 40ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 303+278=581 ........................................ (622)
Ψήφισαν: ..................  344........(αποχή: 40,8%) ...... (393 - α: 36,8%)
Άκυρα: ...................... 13 ............................................................... (19)
Λευκά: ...................... 9.....................................................................(6)
Έγκυρα: .................... 322 ........................................................... (368)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό ..   .................................2010
Τσιλιμίγκας: .............. 114 ........35,4% ..... (Παπατόλιας: 195 - 52,9%)
Αγοραστός:............... 110 ........34,1% ......(Αγοραστός: 108 - 29,3%)
Διώτη: ...................... 31 ..........10,5% ............. (Πουλάκης: 6 - 1,6%)  
Μπούτας:.................. 28 ..........8,69% .............(Μπούτας: 34 - 9,2%)
Ηλιόπουλος: ............. 28 ..........8,69% .......... (Ροντούλης: 13 - 3,5%)
Χρυσοβελώνη: ......... 5.............1,55%   
Ντούρος: .................. 3.............0,93% ......... (Γενηκομσίου: 2 - 0,5%)
Πουτσιάκας: ............. 3.............0,93% .............. (Κουρέτας: 9 - 2,4%) 
Β’ Γύρος Ψ: 291 (α: 50,0%) Ε: 250............ (Ψ: 259 / α: 58,3% / Ε: 239)
Τσιλιμίγκας: .............. 132 ........52,8% ..... (Παπατόλιας: 137 - 57,4%)
Αγοραστός:............... 118 ........47,2% ..... (Αγοραστός: 102 - 42,6%)

ΑΝΑλυΤιΚΑ ΣΤΑ γΕιΤοΝιΚΑ χωριΑ μΑΣ   
προΣ ΚΑρδιΤΣΑ

Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα 3 (32ον, 33ον & 34ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 490+174+241=905  .............................. (919)
Ψήφισαν: ..................  522........(αποχή: 42,3%)  ...... (598 - α: 31,4%)
Άκυρα: ...................... 14 ............................................................... (30)
Λευκά: ...................... 23 ............................................................... (11)
Έγκυρα: .................... 485 ........................................................... (557)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό .....................................2010
Αγοραστός:............... 204 ........42,0% ..... (Αγοραστός: 156 - 28,0%)
Διώτη: ...................... 119 ........24,5% ............. (Πουλάκης: 0 - 0,0%)
Τσιλιμίγκας: .............. 66 ..........13,6% .....  (Παπατόλιας: 280 - 50,2%)
Μπούτας:.................. 47 ..........9,69% ...........(Μπούτας: 80 - 14,3%)
Ηλιόπουλος: ............. 18 ..........3,71% .......... (Ροντούλης: 13 - 2,3%)
Διάφορα: .................. 31 ..........6,39% ............. (Διάφορα: 28 - 4,9%)
Β’ Γύρος Ψ: 488 (α: 46,1%) Ε: 408...........  (Ψ: 414 / α: 55,1% / Ε: 370)
Αγοραστός:............... 205 ........50,2% .....   (Αγοραστός: 150 - 40,5%)
Τσιλιμίγκας: .............. 203 ........49,8% .....  (Παπατόλιας: 220 - 59,5%)

Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα 3 (35ον, 36ον & 37ον)
Εγγεγραμμένοι: ........  352+257+259=868  ............................. (927)
Ψήφισαν: ..................  445........(αποχή: 48,7%)  ...... (581 - α: 37,3%)
Άκυρα: ...................... 13 ............................................................... (27)
Λευκά: ...................... 6.................................................................. (14)
Έγκυρα: .................... 426 ........................................................... (540)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό   ...................................2010
Αγοραστός:............... 190 ........44,6% ......(Αγοραστός: 176 - 32,5%)
Μπούτας:.................. 71 ..........16,6% ...........(Μπούτας: 78 - 14,4%)
Τσιλιμίγκας: .............. 56 ..........13,1% .....  (Παπατόλιας: 224 - 41,4%)
Διώτη: ...................... 53 ..........12,4% ............. (Πουλάκης: 0 - 0,0%)
Ηλιόπουλος: ............. 29 ..........6,80% .......... (Ροντούλης: 18 - 3,3%)
Διάφορα: .................. 27 ..........6,33% ............. (Διάφορα: 44 - 8,0%)

Β’ Γύρος Ψ: 440 (α: 49,3%) Ε: 356   ........... (Ψ: 389 / α: 58,1% / Ε: 363)
Αγοραστός:............... 222 ........62,3% ......(Αγοραστός: 152 - 41,9%)
Τσιλιμίγκας: .............. 134 ........37,7% .....  (Παπατόλιας: 211 - 58,1%)

Τοπική Κοινότητα μολόχας 
Εκλογικό Τμήμα 1 (50ον)

Εγγεγραμμένοι: ........ 281 ........................................................... (298)
Ψήφισαν: ..................  192........(αποχή: 31,6%) ...... (209 - α: 29,8%)
Άκυρα: ...................... 7.....................................................................(8)
Λευκά: ...................... 6.....................................................................(9)
Έγκυρα: .................... 179 ........................................................... (192)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό   ...................................2010
Αγοραστός:............... 119 ........66,4% ........(Αγοραστός: 69 - 35,9%)
Τσιλιμίγκας: .............. 34 ..........18,9% ...... (Παπατόλιας: 81 - 42,1%)
Μπούτας:.................. 9.............5,03%   ........... (Μπούτας: 17 - 8,8%)
Διώτη: ...................... 4.............2,23% ............. (Πουλάκης: 0 - 0,0%)
Ηλιόπουλος: ............. 4.............2,23% .......... (Ροντούλης: 15 - 7,8%)
Διάφορα: .................. 9.............5,03% ............. (Διάφορα: 10 - 5,1%)
Β’ Γύρος Ψ: 143 (α: 49,1%) Ε: 127 ...........(Ψ: 119 / α: 60,1% / Ε: 113)
Αγοραστός:............... 87 ..........68,5% ........(Αγοραστός: 61 - 53,9%)
Τσιλιμίγκας: .............. 40 ..........31,5% ...... (Παπατόλιας: 52 - 46,1%)

Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα:2 (30ον & 31ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 593+600=1.193   ................................ (1.196)
Ψήφισαν: ..................  894........(αποχή: 25,0%)   ..... (962 - α: 19,5%)
Άκυρα: ...................... 26   .............................................................. (63)
Λευκά: ...................... 20 ............................................................... (18)
Έγκυρα: .................... 848 ........................................................... (881)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό .....................................2010
Διώτη: ...................... 308 ........36,3% ....... (Πουλάκης: 119 - 13,5%)
Μπούτας:.................. 268 ........31,6% .........(Μπούτας: 329 - 37,3%)
Αγοραστός:............... 156 ........18,4% ......(Αγοραστός: 109 - 12,3%)
Τσιλιμίγκας: .............. 76 ..........8,96% .....  (Παπατόλιας: 292 - 33,1%)
Διάφορα: .................. 40 ..........4,76% ............. (Διάφορα: 32 - 3,4%)
Β’ Γύρος Ψ: 841 (α: 29,4%) Ε: 572   ........... (Ψ: 788 / α: 34,1% / Ε: 623)
Τσιλιμίγκας: .............. 311 ........54,4% .....  (Παπατόλιας: 410 - 65,9%)
Αγοραστός:............... 261 ........45,6% ......(Αγοραστός: 213 - 34,1%)

Τοπική Κοινότητα Αμαράντου
Εκλογικά Τμήματα: 1 (27ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 471 ........................................................... (508)
Ψήφισαν: ..................  294........(αποχή: 37,5%)   ..... (320 - α: 37,1%) 
Άκυρα: ...................... 15 ..................................................................(8)
Λευκά: ...................... 10 ............................................................... (12)
Έγκυρα: .................... 269 ........................................................... (300)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό ....................................  2010
Αγοραστός:............... 90 ..........33,4% ........(Αγοραστός: 75 - 25,0%)
Τσιλιμίγκας: .............. 86 ..........31,9% .....  (Παπατόλιας: 200 - 66,6%)
Διώτη: ...................... 37 ..........13,7% ............. (Πουλάκης: 0 - 0,0%)
Μπούτας:.................. 26 ..........9,67% .............(Μπούτας: 12 - 4,0%)
Χρυσοβελώνη: ......... 11 ..........4,09%
Ηλιόπουλος: ............. 8.............2,97% ............ (Ροντούλης: 7 - 2,3%)
Διάφορα: .................. 11 ..........4,09% ............... (Διάφορα: 6 - 1,9%)
Β’ Γύρος Ψ: 286 (α: 39,4%) Ε: 257 ........... (Ψ: 254 / α: 50,1% / Ε: 247)
Τσιλιμίγκας: .............. 132 ........51,4% .....  (Παπατόλιας: 172 - 69,7%)
Αγοραστός:............... 125 ........48,6% ........(Αγοραστός: 75 - 30,3%)
...................................

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (38ον)
Εγγεγραμμένοι:  .......  468........................................................... (495)
Ψήφισαν: ..................  268  (αποχή: 42,7%) ............. (319 - α: 35,5%)
Άκυρα: ...................... 5   ................................................................ (25)
Λευκά: ...................... 7.....................................................................(9)
Έγκυρα: .................... 256 ........................................................... (285)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό   ...................................2010  
Αγοραστός:............... 93 ..........36,3% ........(Αγοραστός: 79 - 27,7%)
Μπούτας:.................. 76 ..........29,6% ...........(Μπούτας: 84 - 29,4%)
Ηλιόπουλος: ............. 27 ..........10,5% .......... (Ροντούλης: 16 - 5,6%)
Τσιλιμίγκας: .............. 26 ..........10,1% ...... (Παπατόλιας: 88 - 30,8%)
Διώτη: ...................... 19 ..........7,42% ............. (Πουλάκης: 0 - 0,0%)
Διάφορα: .................. 15 ..........6,08% ............. (Διάφορα: 18 - 6,2%)
Β’ Γύρος Ψ: 236 (α: 49,5%) Ε: 174  ..................  (Ψ: 177 / α: 64,2% / Ε: 154)
Αγοραστός:............... 102 ........58,7% ........(Αγοραστός: 73 - 47,4%)
Τσιλιμίγκας: .............. 72 ..........41,3% ...... (Παπατόλιας: 81 - 52,6%)

Τοπική Κοινότητα ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (41ον & 42ον)
Εγγεγραμμένοι:  ........................................ 292+368=660 ........(717)
Ψήφισαν: .................. 408 ........(αποχή: 38,1%) ...... (477 - α: 33,4%)
Άκυρα: ...................... 20 ............................................................... (27) 
Λευκά: ...................... 12 ............................................................... (21)
Έγκυρα: .................... 376 ........................................................... (429)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό ....................................  2010
Αγοραστός:............... 211 ........56,1% ......(Αγοραστός: 188 - 43,8%)
Διώτη: ...................... 48 ..........12,7% ............. (Πουλάκης: 0 - 0,0%)
Τσιλιμίγκας: .............. 36 ..........9,57% .....  (Παπατόλιας: 130 - 30,3%)
Ηλιόπουλος: ............. 32 ..........8,51% .......... (Ροντούλης: 34 - 7,9%)
Μπούτας:.................. 28 ..........7,45% ...........(Μπούτας: 54 - 12,5%)
Διάφορα: .................. 21 ..........5,64% ............. (Διάφορα: 23 - 5,2%)
Β’ Γύρος Ψ: 352 (α: 46,7%) Ε: 293..........  (Ψ: 366 / α: 48,9% / Ε: 332)

Αγοραστός:............... 218 ........74,4% ..... (Αγοραστός: 194 - 58,5%)
Τσιλιμίγκας: .............. 75 ..........25,6% .....  (Παπατόλιας: 138 - 41,5%)

ΑποΤΕλΕΣμΑΤΑ ΣΤΑ γΕιΤοΝιΚΑ χωριΑ μΑΣ   
προΣ ΕυρυΤΑΝιΑ

Τοπική Κοινότητα μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 (38ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 135 ........................................................... (168)
Ψήφισαν: .................. 59 ..........(αποχή: 56,3%) ...... (120 - α: 28,5%)
Άκυρα: ...................... 2.....................................................................(3)
Λευκά: ...................... 1.....................................................................(6)
Έγκυρα: .................... 56 ............................................................. (111)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό   ................................ (2010)
Μπακογιάννης:......... 39 ..........69,6% ...........(Χειμάρας: 24 - 21,6%)
Γιαννόπουλος: .......... 13 ..........23,2% 
Χαϊνάς: ...................... 2.............3,57% 
Αποστόλου: .............. 1.............1,78% ............. (Σπανούδη: 0 - 0,0%)
Γκλέτσος: .................. 1.............1,78% 
Αποστόλου: .............. 1.............1,78% 
Ζούμπος: .................. 0.............0,00%  
Μαρίνος: .................. 0.............0,00% ............... (Μαρίνος: 5 - 4,5%)
Β’ Γύρος Ψ: 46 (α: 65,9%) Ε: 43 ...................(Ψ: 48 / α: 71,1% / Ε: 47) 
Μπακογιάννης:......... 31 ..........72,0% ........(Περγαντάς: 29 - 61,7%)
Αποστόλου: .............. 12 ..........27,9% ...........(Χειμάρας: 18 - 38,3%)

Εκλογικό Τμήμα Σάϊκας Αγράφων
Εκλογικό Τμήμα 1 (2ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 127 ........................................................... (174)
Ψήφισαν: .................. 49 ..........(αποχή: 61,4%) .........(95 - α: 45,4%)
Άκυρα: ...................... 1.....................................................................(5)
Λευκά: ...................... 5.....................................................................(4)
Έγκυρα: .................... 43 ............................................................... (86)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό .................................. (2010)
Μπακογιάννης:......... 29 ..........67,4% ...........(Χειμάρας: 40 - 46,5%)
Γκλέτσος: .................. 9.............20,9% 
Ζούμπος: .................. 2.............4,65%
Γιαννόπουλος: .......... 2.............4,65%
Αποστόλου: .............. 1.............2,32% ............. (Σπανούδη: 0 - 0,0%)
Μαρίνος: .................. 0.............0,00% ................(Μαρίνος: 3 - 3,4%)
Χαϊνάς: ...................... 0.............0,00% 
Β’ Γύρος Ψ: 42 (α: 66,9%) Ε: 36 ...................(Ψ: 54 / α: 68,9% / Ε: 51)
Μπακογιάννης:......... 27 ..........75,0% ...........(Χειμάρας: 27 - 52,9%)
Αποστόλου: .............. 9.............25,0% ........(Περγαντάς: 24 - 47,1%)  

Εκλογικό Τμήμα Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 .....   (123ον)  .............................................. (128ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 234 ........................................................... (237)
Ψήφισαν: .................. 124 ........(αποχή: 47,1% %) .. (128 - α: 45,9%)
Άκυρα: ...................... 2.....................................................................(5)
Λευκά: ...................... 2.............................................................(6) SELI
Έγκυρα: .................... 120 ........................................................... (117)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ......................................Ποσοστό (2010)
Μπακογιάννης:......... 75 ..........62,5% ...........(Χειμάρας: 75 - 64,1%)
Αποστόλου: .............. 15 ..........12,5% ........... (Σπανούδης: 1 - 0,8%)
Γιαννόπουλος: .......... 14 ..........11,6%   
Χαϊνάς: ...................... 8.............6,67%
Μαρίνος: .................. 4.............3,33%
Γκλέτσος: .................. 3.............2,50%
Ζούμπος: .................. 1.............0,83%
Β’ Γύρος Ψ: 91 (α: 61,1%) Ε: 84  ...................(Ψ: 78 / α: 67,1% / Ε: 74)
Μπακογιάννης:......... 67 ..........79,7% ...........(Χειμάρας: 60 - 81,1%)
Αποστόλου: .............. 17 ..........20,2% ........(Περγαντάς: 14 - 18,9%)

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού
Εκλογικά Τμήμ.: 3  (121ον, 122ον, 123ον) .... (126ον, 127ον & 128ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 224+140+234=598  .............................. (674)
Ψήφισαν: .................. 318 ........(αποχή: 46,8%) .....  (357 - α: 47,0%)
Άκυρα: ...................... 10 ............................................................... (11)
Λευκά: ...................... 8.................................................................. (14)
Έγκυρα: .................... 300 ........................................................... (332)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό  ................................. (2010)
Μπακογιάννης:......... 172 ........57,3% ........ (Χειμάρας: 185 - 55,7%)
Αποστόλου: .............. 49 ..........16,3% ............. (Σπανούδη: 0 - 0,0%)
Γιαννόπουλος: .......... 46 ..........15,3% 
Χαϊνάς: ...................... 13 ..........4,33%
Μαρίνος: .................. 8.............2,67% ..............(Μαρίνος: 11 - 3,3%)
Γκλέτσος: .................. 7.............2,33  
Ζούμπος: .................. 5.............1,67%  
Β’ Γύρος Ψ: 250 (α: 58,2%) Ε:235..............  (Ψ: 220 (α: 67,4%) Ε: 211)
Μπακογιάννης:......... 165 ........70,2% ......................... (136 - 64,4%)
Αποστόλου: .............. 70 ..........29,7% ........................... (75 - 35,6%)

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς
Εκλογικά τμήματα 2 (118ον & 119ον) ...... ...............(123ον & 124ον)
Εγγεγραμμένοι: ........  298+383=681 ....................................... (761)
Ψήφισαν: .................. 343 ........(αποχή: 49,6%)  ...... (416 - α: 45,3%)
Άκυρα: ...................... 24 ............................................................... (21)
Λευκά: ...................... 11 ............................................................... (12)
Έγκυρα: .................... 308 ........................................................... (383)
Α’ Γύρος 
Έλαβαν ..................... Ψήφοι ....Ποσοστό .................................. (2010)
Μπακογιάννης:......... 129 ........41,8% ........ (Χειμάρας: 165 - 43,0%)

Αποστόλου: .............. 82 ..........26,6% ...........(Σπανούδη: 28 - 7,3%)
Γιαννόπουλος: .......... 42 ..........13,6% 
Μαρίνος: .................. 17 ..........5,51%   .............(Μαρίνος: 28 - 7,3%)
Χαϊνάς: ...................... 16 ..........5,19% 
Γκλέτσος: .................. 13 ..........4,22% 
Ζούμπος: .................. 9.............2,92%
Β’ Γύρος Ψ: 291 (α: 57,2%) Ε: 260............(Ψ: 261 / α: 65,8% / Ε: 243)
Μπακογιάννης:......... 140 ........53,8%... ...................... (125 - 51,5%)
Αποστόλου: .............. 120 ........46,1% ........................  (118 - 48,5%)

Τοπική Κοινότητα Βράχας
Εκλογικό Τμήμα 1 ..... (120ον)  ................................................ (125ον)
Εγγεγραμμένοι: ........ 390 ........................................................... (433)
Ψήφισαν: .................. 162 ........(αποχή: 58,4%) ........... (177 – α: %))
Άκυρα: ...................... 5.....................................................................(8)
Λευκά: ...................... 2.....................................................................(7)
Έγκυρα: .................... 155 ........................................................... (162)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό  ................................  (2010)
Μπακογιάννης:......... 137 ........88,3% ...........(Χειμάρας: 86 - 53,0%)
Μαρίνος: .................. 6.............3,87% ................(Μαρίνος: 8 - 4,9%)
Γιαννόπουλος: .......... 5.............3,22% 
Αποστόλου: .............. 4.............2,58% ............. (Σπανούδη: 0 - 0,0%)
Γκλέτσος: .................. 2.............1,29% 
Ζούμπος: .................. 1.............0,64%
Χαϊνάς: ...................... 0.............0,00% 
Β’ Γύρος Ψ: 104 (α: 73,3%) Ε: 99 ( ............. ...Ψ: 98 / α: 77,3% / Ε: 92)
Μπακογιάννης:......... 75 ..........75,7% ........................... (54 - 58,7%)
Αποστόλου: .............. 24 ..........24,2% ........................... (38 - 41,3%)

περιφέρεια Θεσσαλίας (έδρες: 51)
Εκλογικά Τμήματα:  ..  1.631    .................................................. (1.775)
Εγγεγραμμένοι: ........ 714.013 .............................................(717.896)
Ψήφισαν: .................. 470.722 (αποχή: 34%)  ... (481.911 - α: 32,9%)
Άκυρα / Λευκά: ........ 28.943 ................................................. (40.594)
Έγκυρα: .................... 441.779 .............................................(441.317)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι  ...Ποσοστό .. Έδρες ........................2010
Αγοραστός:............... 189.580 .42,9% ..... 11  (170.323 - 38,5% - 10)
Τσιλιμίγκας: .............. 76.463 ...17,3% ..... 4 .....(153.821 - 34,8% - 9)
Διώτη: ...................... 58.754 ...13,30% ... 3 ......... (13.571 - 3,0% - 1)
Μπούτας:.................. 46.002 ...10,4% ..... 3 .......(57.831 - 13,1% - 3)
Ηλιόπουλος: ............. 30.537 ...6,91% ..... 2 ......... (19.592 - 4,4% - 1)
Χρυσοβελώνη: ......... 20.427 ...4,62% ..... 1 
Πουτσιάκας: ............. 10.153 ...2,30% ..... 1 ......... (12.015 - 2,7% - 1)
Ντούρος: .................. 9.863 .....2,23% ..... 1 ........... (7.444 - 1,6% - 1)
Β’ Γύρος Ψ: 441.287 (α: 38,2%) Ε: 382.099...  (383.170 / 46,7% / 344.407)
Αγοραστός:............... 208.604 .54,6% ..... 20 (174.134 - 50,5% - 21)
Τσιλιμίγκας: .............. 173.495 .45,4% ..........5  (170.273 - 49,5% - 4)

περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Καρδίτσας  
Εκλογικά Τμήματα: ...  316    (359)
Εγγεγραμμένοι:  ....... 135.850 .............................................(138.794)
Ψήφισαν: .................. 86.595  (αποχή: 36,2%)   .. (93.714 - α: 32,4%)
Άκυρα: ...................... 3.147 ..................................................... (4.947)
Λευκά: ...................... 2.484 ..................................................... (2.628)
Έγκυρα: .................... 80.964 ................................................. (86.139)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι .... Ποσοστό   ..................................2010
Αγοραστός:............... 37.149 ...45,8% .................... (31.305 - 36,3%)
Διώτη: ...................... 11.702 ...14,4% ........................ (2.554 - 2,9%)  
Τσιλιμίγκας: .............. 11.551 ...14,2% .................... (33.286 - 38,6%)
Μπούτας:.................. 9.496 .....11,7% .................... (11.424 - 13,2%)
Ηλιόπουλος: ............. 5.832 .....7,20% ........................ (4.212 - 4,8%)
Χρυσοβελώνη: ......... 2.191 .....2,71%  
Ντούρος: .................. 1.619 .....2,00% ........................ (1.230 - 1,4%)
Πουτσιάκας: ............. 1.424 .....1,76% ........................ (1.294 - 1,5%)
Β’ Γύρος Ψ: 76.900 (α: 43,3%) Ε: 65.622 (Ψ: 65.564 / α: 52,6% / Ε: 59.941)
Αγοραστός:............... 38.797 ...59,2%   ........... (Αγο: 30.314 - 50,5%)
Τσιλιμίγκας: .............. 26.825 ...40,8%   .......... (Παπ: 29.627 - 49,5%)
 

περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: ... 123    ......................................................... (128)
Εγγεγραμμένοι: ........ 32.297 ................................................. (33.848)
Ψήφισαν: .................. 15.345 (αποχή: 52,5%) ..... (18.334 - α: 45,8%)
Άκυρα: ...................... 449 ........................................................... (772)
Λευκά: ...................... 384 ........................................................... (568)
Έγκυρα: .................... 14.512 ................................................. (16.994)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................... Ψήφοι ....Ποσοστό .....................................2010
Μπακογιάννης:......... 8.836 .....60,8% ..... (Χειμάρας: 7.933 - 46,6%)
Αποστόλου: .............. 2.210 .....15,2% .........(Σπανούδη: 337 - 1,9%)
Γιαννόπουλος:. ......... 1.319 .....9,08%   
Χαϊνάς:. ..................... 857 ........5,9%
Μαρίνος: .................. 542 ........3,73% ............(Μαρίνος: 895 - 5,2%)
Γκλέτσος: .................. 542 ........3,73%
Ζούμπος: .................. 206 ........1,41% 
Β’ Γύρος Ψ: 11.865 (α: 63,2%) Ε: 10.893 (Ψ: 10.555 / α: 68,8% / Ε: 9.960)
Μπακογιάννης:......... 7.606 .....69,8% ...................... (5.114 - 51,4%)
Αποστόλου: .............. 3.287 .....30,1% ...................... (4.846 - 48,6%)  

__________________________
Σημείωση 1: Για οικονομία χώρου στον Β’ Γύρο: όπου Ψ= Ψήφισαν, 
όπου α= αποχή, όπου Ε= Έγκυρα.
Σημείωση 2: Εντός παρενθέσεως οι αριθμοί (ψήφοι – ποσοστά) των 
αντίστοιχων συνδυασμών του 2010.
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Συνολικά στον δήμο Καρδίτσας
Εκλογικά Τμήματα: 111 (127)  ................................. Έδρες: 33
Εγγεγραμμένοι: ..... 51.964 .......................................  (59.031)
Ψήφισαν: ...............34.633 (αποχή 44,4%)(36.196 – α: 38,6%)
Άκυρα: ..................913 ................................................(1.439)
Λευκά: ...................343 ...................................................(471)
Έγκυρα: .................33.377 ........................................  (34.286)
Α’ Γύρος
Έλαβαν:  ................Ψήφοι ..Ποσοστό Έδρες .................(2010)
Παπαλός: ..............10.974 ..32,8% ....6 .. (10.565 - 30,8% - 5)
Αλεξάκος: ..............9.249 ....27,7% ....5 .... (9.056 - 26,4% - 5)
Βαρελάς: ...............5.058 ....15,1% ....  3 ........ (849 - 2,4% - 0)
Λέμας: ...................3.605 ....10,8% ....  2  
Κρανιάς: ................2.555 ....7,65% ....  1 ... (7.737 - 22,5% - 4) 
Σχορετσανίτης: .....1.042 ....3,12% ....   0 
Κατσάρας: .............894 .......2,68% ....   0 
Β’ Γύρος Ψ: 38.138 (α: 38,1%) Ε: 27.686 .....(Ψ: 27.216 / α: 47,7% / Ε: 24.840)
Αλεξάκος: 15.314 ..55,4% ..(14)..... (Βερ.: 11.330 - 45,7% - 1)
Παπαλός: 12.372 ...44,6% ..(2) .....(Παπ.: 13.510 - 54,3% - 15)

Συνολικά στην Τοπική  Κοινότητα Νεράϊδας 
Εκλογικά Τμήματα 2 ...........(39ον, 40ον)
Εγγεγραμμένοι: .....  303 + 278 = 581  (622)
Ψήφισαν: ...............344(αποχή: 40,8%)   .... (393 – α: 36,8 %)
Άκυρα: ..................8........................................................  (15)
Λευκά: ...................3...........................................................(1)
Έγκυρα: .................333 ...................................................(377)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: ................. Ψήφοι .Ποσοστό  ..........................  (2010)
Αλεξάκος: ..............142 .......42,6%  ...(Βερίλλης: 116 - 30,7%)
Παπαλός: ..............104 .......31,2%  ...(Παπαλός: 142 - 37,6%)
Βαρελάς: ...............37.........11,1%  .........   (Παύλου: 3 - 0,8%)
Κρανιάς: ................19.........5,70%  ...........  (Τέγος: 29 - 7,6%)
Λέμας: ...................18.........5,40% 
Σχορετσανίτης: .....13.........3,90%
Κατσάρας: .............0...........0,00%
Β’ Γύρος Ψ: 291 (α: 49,9%) Ε: 268 (Ψ: 259 / α: 58,3% / Ε: 234)
Αλεξάκος: ..............162 .......60,4% ....(Βερίλλης: 116 - 49,6%)
Παπαλός: ..............106 .......39,6% ....(Παπαλός: 118 - 50,4%)

Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας  (39ον)
Εγγεγραμμένοι: .....303 ...................................................(311)
Ψήφισαν: ...............174 (αποχή: 42,5%) ....... (196 - α: 36,9%)
Άκυρα: ..................4...........................................................(9)
Λευκά: ...................1...........................................................(0)
Έγκυρα: ................. 169 ..................................................(187)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: ................. Ψήφοι .Ποσοστό   ..........................(2010)
Αλεξάκος: ..............59.........34,9% ....... (Βερίλης: 56 - 29,9%)
Παπαλός: ..............53.........31,3% ......(Παπαλός: 70 - 37,4%)
Βαρελάς: ...............29.........17,1% ............(Παύλου: 3 - 1,6%)
Κρανιάς: ................17.........10,0% ...........(Τέγος: 27 - 14,4%)
Λέμας: ...................6...........3,5%
Σχορετσανίτης: .....5...........2,9%
Κατσάρας: .............0...........0,0%
Β’ Γύρος Ψ: 139, α: 54,1%, Ε: 121 ...(Ψ:111 / α: 64,3% / Ε: 96)
Αλεξάκος: ..............73.........60,3% ......(Βερίλλης: 58 - 60,5%)
Παπαλός: ..............48.........39,6% ......(Παπαλός: 38 - 39,5%)

Εκλογικό Τμήμα Σαρανταπόρου (40ον)  
Εγγεγραμμένοι: ..... 278 .................................................  (311)
Ψήφισαν:  ..............170 .......(αποχή: 38,8%). (197 - α: 36,7%)
Άκυρα: ..................4...........................................................(6)
Λευκά: ...................2...........................................................(1)
Έγκυρα: .................164 ...................................................(190)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: ................. Ψήφοι .Ποσοστό   ..........................(2010)
Αλεξάκος: ..............83.........50,6%  .... (Βερίλλης: 60 - 31,5%)
Παπαλός: ..............51.........31,1%  ....  (Παπαλός: 72 - 37,8%)
Λέμας: ...................12.........7,3%
Βαρελάς: ...............8...........4,8%  .............(Παύλου: 0 - 0,0%)
Σχορετσανίτης: .....8...........4,8%
Κρανιάς: ................2...........1,2% ................  (Τέγος: 2 - 1,0%)
Κατσάρας: .............0...........0,0%
Β’ Γύρος Ψ: 152 (α: 45,3%) Ε: 147 (Ψ:148 / α: 52,4% / Ε: 138)
Αλεξάκος: ..............89.........60,5%  .....(Βερίλλης: 58 - 42,1%)
Παπαλός: ..............58.........39,4%  .....(Παπαλός: 80 - 57,9%)

ΑΝΑλυΤιΚΑ ΣΤΑ γΕιΤοΝιΚΑ χωριΑ  
μΑΣ  προΣ ΚΑρδιΤΣΑ

Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα 3  (32ον, 33ον, 34ον) 
Εγγεγραμμένοι: .....490+174+241=905  .......................(919)
Ψήφισαν: ...............522 .......(αποχή: 42,3%)   (598 - α: 34,9%)
Άκυρα ...................15......................................................  (29)
Λευκά: ...................4...........................................................(6)
Έγκυρα: .................503 ...................................................(563)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό .........................   (2010)
Αλεξάκος: ..............209 .......41,5% ....(Βερίλλης:190 - 33,7%)

Παπαλός: ..............179 .......35,5% ....(Παπαλός: 152 - 27,0%)
Βαρελάς: ...............61.........12,1% ....(Παύλου: 5 - 0,8%)
Λέμας: ...................22.........4,37%
Κρανιάς: ................20.........3,97%  ...  (Τέγος: 142 - 25,2%)
Σχορετσανίτης: .....7...........1,39%
Κατσάρας: .............5...........0,99%
Β’ Γύρος Ψ: 488 (α: 46,0%) Ε: 444 (Ψ: 414 / α: 55,0% / Ε: 366)
Αλεξάκος: ..............285 .......64,2% ....(Βερίλλης: 183 - 50,0%)
Παπαλός: ..............159 .......35,8% ....(Παπαλός: 183 - 50,0%)

Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα 3  (35ον, 36ον, 37ον)  
Εγγεγραμμένοι: .....352+257+259 = 868   ....................(927)
Ψήφισαν: ...............445 .......(αποχή: 48,7%) ..(579 - α: 37,5%)
Άκυρα: ..................17........................  ..............................(27)
Λευκά: ...................3...........................................................(3)
Έγκυρα: .................425 ...................................................(549)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό  ..........................  (2010)
Παπαλός: ..............200 .......47,0% ....(Παπαλός: 196 - 35,7%)
Αλεξάκος: ..............113 .......26,5% ....(Βερίλλης: 113 - 20,5%)
Κρανιάς: ................61.........14,3% .........(Τέγος: 156 - 28,4%)
Βαρελάς: ...............26.........6,11% .............Παύλου: 5 - 0,9%)
Λέμας: ...................19.........4,47%
Σχορετσανίτης: .....5...........1,17%
Κατσάρας: .............1...........0,23%
Β’ Γύρος Ψ: 440 (α: 49,3%) Ε: 381 (Ψ: 387 / α: 58,2% / Ε: 358)
Αλεξάκος: ..............194 .......50,9%  ...(Βερίλλης:165 - 46,1%)
Παπαλός: ..............187 .......49,1% ....  (Παπαλός:193 - 53,9%)

Τοπική Κοινότητα μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 ..  (50ον) .   .......................................  (54ον)
Εγγεγραμμένοι: .....281 .................................................   (298)
Ψήφισαν: ...............192 .......(αποχή: 31,6%)(209 ....α: 29,8%)
Άκυρα: ..................5...........................................................(5)
Λευκά: ...................0...........................................................(1)
Έγκυρα: .................187 ...................................................(203)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό   ..........................(2010)
Παπαλός: ..............109 .......  58,3% ...(Παπαλός: 125 - 61,5%)
Αλεξάκος: ..............67.........   35,8% ..(Βερίλλης: 71 - 34,9%)
Λέμας: ...................7...........3,74%
Βαρελάς: ...............3...........1,60% ............(Παύλου: 0 - 0,0%)
Κατσάρας: .............1...........0,53%
Κρανιάς: ................0...........0,0% .................(Τέγος: 6 - 2,9%)
Σχορετσανίτης: .....0...........0,0%
Β’ Γύρος Ψ: 143 (α: 49,1%) Ε: 134 (Ψ: 119 / α: 60,0% / Ε: 113)
Αλεξάκος: ..............67.........50% .......(Βερίλλης: 42 - 37,2%)
Παπαλός: ..............67.........50% .......  (Παπαλός: 71 - 62,8%)

Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα:2 ...........   (30ον, 31ον)  (31ον, 32ον & 33ον)
Εγγεγραμμένοι: .....593+600=1.193..........................  (1.196)
Ψήφισαν: ...............893(αποχή: 25,1%) ....... (964 – α: 19,4%)
Άκυρα: ..................22......................................................  (40)
Λευκά: ...................5........................................................  (13)
Έγκυρα: .................866 ...................................................(911)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: ................. Ψήφοι .Ποσοστό .........................   (2010)
Κρανιάς: ................313 .......36,1%  ........(Τέγος: 370 - 40,6%)
Αλεξάκος: ..............275 .......31,7%  ...  (Βερίλλης: 324 - 35,5%)
Παπαλός: ..............135 .......15,5%  ...  (Παπαλός: 112 - 12,2%)
Βαρελάς: ...............84.........9,70%  .........(Παύλου: 14 - 1,5%)
Σχορετσανίτης: .....29.........3,35%
Λέμας: ...................26.........3,00%
Κατσάρας: .............4...........0,46% 
Β’ Γύρος Ψ: 840 (α: 29,4%) Ε: 681.... (Ψ: 788 (α: 34,1%) Ε: 677
Αλεξάκος: ..............523 .......76,8%  ...  (Βερίλλης: 481 - 71,1%)
Παπαλός: ..............158 .......23,2% ....  (Παπαλός: 196 - 28,9%)

Τοπική Κοινότητα Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 1 .  (27ον) ............................... (27ον & 28ον)
Εγγεγραμμένοι: .....471 ...................................................(508)
Ψήφισαν: ...............294 .......(αποχή: 37,5%) (320 – α: 37,0%)
Άκυρα: ..................10.........................................................(9)
Λευκά: ...................2...........................................................(2)
Έγκυρα: .................282 ...................................................(309)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό ...........................(2010)
Αλεξάκος: ..............175 .......62,0% ....(Βερίλλης: 111 - 35,9%)
Λέμας: ...................49.........17,3%
Παπαλός: ..............39.........13,8% ....(Παπαλός: 101 - 32,6%)
Βαρελάς: ...............8...........2,84% ............(Παύλου: 7 - 2,2%)
Κρανιάς: ................7...........2,48%  ............(Τέγος: 29 - 9,3%)
Σχορετσανίτης: .....4...........1,42%
Κατσάρας: .............0...........0,00%
Β’ Γύρος Ψ: 286 (α: 39,4%) Ε: 269 (Ψ: 254 / α: 50,0% / Ε: 239)
Αλεξάκος: ..............218 .......81,1% ....(Βερίλλης: 128 - 53,6%)
Παπαλός: ..............51.........18,9% ....(Παπαλός: 111 - 46,4%)

Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (38ον)    .......................................... (40ον)
Εγγεγραμμένοι: .....468 ...................................................(495)
Ψήφισαν: ...............268 .......(αποχή: 42,7%) ..(319 - α: 35,6%)
Άκυρα: ..................4.........................................................(19)
Λευκά: ...................0...........................................................(4)
Έγκυρα: .................264 ...................................................(296)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό   ..........................(2010)
Αλεξάκος: ..............93.........35,2%   ....(Βερίλλης: 68 - 22,9%)
Παπαλός: ..............87.........32,9%  ...(Παπαλός: 116 - 39,1%)
Κρανιάς: ................70.........26,5%  ..........(Τέγος: 84 - 28,3%)
Σχορετσανίτης: .....7...........2,65%
Λέμας: ...................6...........2,27%
Βαρελάς: ...............1...........0,38%  ...........(Παύλου: 1 - 0,3%)
Κατσάρας: .............0...........0,00%
Β’ Γύρος Ψ: 236 (α: 49,3%) Ε: 182 (Ψ:177 / α: 64,2% / Ε: 146)
Αλεξάκος: ..............101 .......55,5%  .....(Βερίλλης: 59 - 40,4%)
Παπαλός: ..............81.........44,5%  .....(Παπαλός: 87 - 59,6%)

Τοπική Κοινότητα ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2  (41ον, 42ον) ....
Εγγεγραμμένοι:  ....292+368=660  ................................(717)
Ψήφισαν: ...............408 .......(αποχή: 38,1%) ..(477 - α: 33,4%)
Άκυρα: ..................11......................................................  (15)
Λευκά: ...................2........................................................  (10)
Έγκυρα: .................395 ...................................................(452)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό   ..........................(2010)
Παπαλός: ..............206 .......52,1%  ...  (Παπαλός: 220 - 48,6%)
Αλεξάκος: ..............114 .......28,8%  .....(Βερίλλης: 81 - 17,9%)
Βαρελάς: ...............34.........8,61%  ...........(Παύλου: 3 - 0,6%)
Λέμας: ...................20.........5,06%
Κρανιάς: ................15.........3,80%  ........(Τέγος: 101 - 22,3%)
Σχορετσανίτης: .....3...........0,76%
Κατσάρας: .............3...........0,76%
Β’ Γύρος Ψ: 352 (α: 46,6%) Ε: 313 (Ψ: 366 / α: 48,9% / Ε: 336)
Παπαλός: ..............183 .......58,4%  ...  (Παπαλός: 222 - 66,1%)
Αλεξάκος: ..............130 .......41,6%  ...  (Βερίλλης: 114 - 33,9%)  

ΑποΤΕλΕΣμΑΤΑ ΣΤΑ γΕιΤοΝιΚΑ χωριΑ  μΑΣ 
 προΣ ΕυρυΤΑΝιΑ

Τοπική Κοινότητα μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 .. (38ον) .(40ον)
Εγγεγραμμένοι: ..... 135 ..................................................(168)
Ψήφισαν: ...............59  ........(αποχή: 56,3%) ..(120 - α: 28,5%)
Άκυρα: ..................1...........................................................(3)
Λευκά: ...................5...........................................................(0)
Έγκυρα: .................53.....................................................(117)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό ...........................(2010)
Μπαμπαλής:..........53.........100%  .......(Μπαμπ.: 87 - 74,3% )

Εκλογικό Τμήμα Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 ..(123ον)  (128ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....  234 .................................................(237)
Ψήφισαν: ...............124 (αποχή: 47,1%) ........(128 - α: 45,9%)
Άκυρα: ..................2...........................................................(1)
Λευκά: ...................2...........................................................(2)
Έγκυρα: .................120 ...................................................(125)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό  ..........................  (2010)
Σουλιώτης ............. 96 ........80,0%  .(Μπακ/νης: 112 - 89,6%)
Σταμάτης: .............23.........19,1%  ........ (Καρφής: 12 - 9,6%)
Παπαροϊδάμης: .....1...........0,83%  ..... (Σερετάκης: 1 -  0,8%) 

Εκλογικό Τμήμα Σάϊκας Αγράφων
Εκλογικό Τμήμα: .... 1  .........   (2ον) ....  (3ον)
Εγγεγραμμένοι: .....127 ..................................................... 174
Ψήφισαν: ...............49.........(αποχή: 61,4%) ....(95 - α: 45,4%)
Άκυρα: ..................1...........................................................(3)
Λευκά: ...................1...........................................................(1)
Έγκυρα: .................47......................................................  (91)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό ...........................(2010)
Μπαμπαλής:..........47.........100% ..........(Μπαμπ.: 39 - 42,8%

Τοπική Κοινότητα Κλειτσού
Εκλογικά Τμήμ.: 3 ......  (121ον, 122ον, 123ον) ..(126ον, 127ον & 128ον)
Εγγεγραμμένοι:  ....224+140+234=598  .......................(674)
Ψήφισαν: ...............318 .......(αποχή: 46,8%) ..(357 - α: 47,1%)
Άκυρα: ..................12.........................................................(8)
Λευκά: ...................7...........................................................(4)
Έγκυρα: .................299 ...................................................(345)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό   ..........................(2010)
Σουλιώτης: ............172 .......57,5%..(Μπακ/νης: 239 - 69,2%)
Σταμάτης:. ............122 .......40,8% ..... (Καρφής: 102 - 29,5%)
Παπαροϊδάμης: .....5...........1,67% ....... (Σερετάκης: 3 - 0,8%)

Τοπική Κοινότητα Φουρνάς
Εκλογικά τμήματα 2 (118ον & 119ον)    ........ (123ον & 124ον)
Εγγεγραμμένοι: ..... 298+383=681  ...............................(761)
Ψήφισαν: ...............343 .......(αποχή: 49,6%) ..(416 - α: 45,3%)
Άκυρα: ..................14.......................................................(11)
Λευκά: ...................10.........................................................(7)
Έγκυρα: .................319 ...................................................(398)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό   ........................  (2010)
Σουλιώτης: ............156 .......48,9%.. (Μπακ/νης: 192 - 48,2%) 
Σταμάτης: .............148 .......46,3% ..... (Καρφής: 147 - 36,9%)
Παπαροϊδάμης: .....15.........4,7% ....... (Σερετάκης: 20 - 5,0%)

Τοπική Κοινότητα Βράχας
Εκλογικά Τμήματα 1 ...........(120ον )  .......................   (125ον)
Εγγεγραμμένοι: .....  390 .................................................(433)
Ψήφισαν: ...............162 .......(αποχή: 58,4%) ..(177 - α: 59,2%)
Άκυρα: ..................2...........................................................(8)
Λευκά: ...................0...........................................................(3)
Έγκυρα: .................160 ...................................................(166)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό ...........................(2010)
Σουλιώτης: ............90  ........56,2% . (Μπακ/νης: 101 - 60,8%)
Σταμάτης: .............68.........42,5% ....... (Καρφής: 57 - 34,3%)
Παπαροϊδάμης: .....2...........1,25% ...... (Σερετάκης.: 4 - 2,4%)

δημοτική Ενότητα (πρώην δήμος) Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα: 6 (118ον έως  123ον)  
Εγγεγραμμένοι: ..... 1.669 ...........................................  (1.868)
Ψήφισαν: ...............823 .......(αποχή: 50,6%) ..(950 - α: 49,1%)
Άκυρα: ..................28......................................................  (27)
Λευκά: ...................17......................................................  (14)
Έγκυρα: .................778 ...................................................(909)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό ...........................(2010)
Σουλιώτης: ............418 .......53,7% . (Μπακ/νης: 532 - 58,5%)
Σταμάτης: .............338 .......43,4%  .... (Καρφής: 306 - 33,6%)
Παπαροϊδάμης: .....22.........2,82%  .... (Σερετάκης: 27 - 2,9%)

δημοτική Ενότητα
(πρώην δήμος) Αγράφων

Εκλογικά τμήματα:  10 (1ον έως 10ον) 
Εγγεγραμμένοι: ..... 2.102 ...........................................  (2.366)
Ψήφισαν: ...............1.038(αποχή: 50,6%) ...(1.395 - α: 41,0%)
Άκυρα: ..................18......................................................  (16)
Λευκά: ...................11.........................................................(6)
Έγκυρα: .................1.009 ............................................  (1.373)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό   ..........................(2010)
Μπαμπαλής:..........1.009 ....100%   .... (Μπαμπ.: 791 - 57,6%)

δήμος Καρπενησίου (6 δημ. Ενότητες)
Εκλογικά Τμήματα: 72 (75) Έδρες: 27
Εγγεγραμμένοι: .....19.691 .........................................(20.389)
Ψήφισαν: ...............9.381 (αποχή: 52,3%) (10.461 - α: 48,6%)
Άκυρα: ..................283 ...................................................(265)
Λευκά: ...................105 ...................................................(103)
Έγκυρα: .................8.993 ...........................................(10.093)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: ................. Ψήφοι .Ποσοστό Έδρες   ...............(2010)
Σουλιώτης: ................. 5.444 ......60,5% 16    (Μπακ/νης: 5.479 - 54,2%)
Σταμάτης: ................3.168 .....35,2% 10 (Καρφής: - 3.628 - 35,9%)
Παπαροϊδάμης: .....381 .......4,24% 1  (Σερετάκης: 288 - 2,8%)

δήμος Αγράφων (5 δημοτικές Ενότητες)
Εκλογικά Τμήματα: 51  (53)  Έδρες: 27
Εγγεγραμμένοι: .....12.608 .........................................(13.471)
Ψήφισαν: ...............5.971 ....(αποχή: 52,6%) (7.872 - α: 41,5%)
Άκυρα: ..................145 ...................................................(152)
Λευκά: ...................291 ....................................................  (49)
Έγκυρα: .................5.535 ............................................  (7.671)
Α’ Γύρος
Έλαβαν: .................Ψήφοι ..Ποσοστό Έδρες   ...............(2010)
Μπαμπαλής: .............. 5.535 ......100% .......27 (Μπαμπ.: 3.208 - 41,8%)

______

Σημείωση 1: Για οικονομία χώρου στον Β’ Γύρο: όπου Ψ= 
Ψήφισαν, όπου α= αποχή, όπου Ε= Έγκυρα.

Σημείωση 2: Εντός παρενθέσεως οι αριθμοί (ψήφοι – 
ποσοστά) των αντίστοιχων συνδυασμών του 2010

Σημείωση 3: Χρώματα υποψηφίων: Καρδίτσα: Αλεξάκος 
προερχόμενος από ΠΑΣΟΚ, Παπαλός ΝΔ, Βαρελάς ΣΥΡΙΖΑ, 
Λέμας προερχόμενος από ΝΔ, Κρανιάς ΚΚΕ, Κατσάρας 
προερχόμενος από ΠΑΣΟΚ, Σχορετσανίτης προερχόμενος 
από ΝΔ. Καρπενήσι: Σουλιώτης ΝΔ, Σταμάτης προερχόμενος 
από ΠΑΣΟΚ, Παπαροϊδάμης ΚΚΕ. Άγραφα: Μπαμπαλής 
προερχόμενος από ΠΑΣΟΚ.

Σημείωση 4: Όπως βλέπετε όλο και λιγοστεύουμε δυστυχώς 
σ’ όλα τα χωριά!

ΑποΤΕλΕΣμΑΤΑ δΗμοΤιΚωΝ ΕΚλογωΝ μΑΪου (18 & 25) 2014
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Περιφερειακό Συμβούλιο  Θεσσαλίας 
2014 – 2019  (έδρες  51)

Περιφερειάρχης: Αγοραστός Κων/νος 
Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας:  Τσιάκος Βασίλειος.
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων:  Μιχαλάκης Χρήστος.
Aντ/χης Μαγνησίας: Κολυνδρίνη – Χαλαστάρα  Δω-
ροθέα.
Aντ/χης Λάρισας:  Παπαδημόπουλος Δημήτριος.
Περιφερειακοί Σύμβουλοι (50)
● Πλειοψηφίας: (Αγοραστός) 31, από  Π. Ε. Μαγνησί-
ας 7, από Π. Ε. Λάρισας  11, από Π. Ε. Τρικάλων 7 και 
από Π. Ε. Καρδίτσας 5 τους εξής: Ορ. Ψαχούλας, Γεώ. 
Μάττας, Δημ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Κόκκαλη – Κου-
βέλη  και  Κ. Νούσιος (σ.σ. οι ίδιοι που ήταν ως τώρα). 
● Μειοψηφίας: (Τσιλιμίγκας) 9, από  Π. Ε. Λάρισας 
4, από Π. Ε. Τρικάλων  2, από Π. Ε. Μαγνησίας 2 και 
από Π. Ε. Καρδίτσας 1, τον υποψήφιο αντιπεριφερει-
άρχη Βαγγέλη Νοτόπουλο.  
● Ο Μπούτας (εκτός τον εαυτό του  στην  Π. Ε. Λά-
ρισας)  βγάζει άλλους 2 Περιφερειακούς Συμβούλους, 
1 στην Π. Ε. Μαγνησίας και 1 στην Π. Ε. Καρδίτσας, 
τον Αστέριο  Χαλάτση.
● Η Διώτη (εκτός τον εαυτό της στην Π. Ε. Λάρισας) 
βγάζει άλλους 2 Περιφερειακούς Συμβούλους, 1 στην  
Π. Ε.  Μαγνησίας  και  1  στην  Π. Ε. Καρδίτσας, 
τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη  Στέλιο  Αναστασό-
πουλο.
● Ο  Ηλιόπουλος (εκτός του εαυτό του  στην  Π. Ε. 
Λάρισας) βγάζει άλλον 1 Περιφερειακό Σύμβουλο, 
στην Π. Ε. Μαγνησίας. 
● Χρυσοβελώνη, Πουτσιάκας  και Ντούρος  βγάζουν 
από έναν δηλαδή τον εαυτό  τους.
● Με το ψηφοδέλτιο του  Τσιλιμίγκα  ήταν υποψή-
φιος Περιφερειακός Σύμβουλος  και  ο χωριανός μας 
Κώστας Φιλ. Πλατσιούρης  και έλαβε 582 ψήφους.

Περιφερειακό Συμβούλιο  
Στ. Ελλάδας 2014 - 2019  (Έδρες: 51)

Περιφερειάρχης:  Μπακογιάννης Κων/νος
Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας: Άρης  Τασιός
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς: (50)
● Πλειοψηφίας: (Μπακογιάννης) 31 και  τους υπό-
λοιπους η αντιπολίτευση, δηλ.  Αποστόλου  10, Γιαν-
νόπουλος  3 (και τον εαυτό του), Γκλέτσος 1 (και τον 
εαυτό του),  Μαρίνος 1 (και τον εαυτό του), Χαϊνάς  
και  Ζούμπος  τον εαυτό τους.
● Με το ψηφοδέλτιο του  Χαϊνά  ήταν υποψήφιος 
Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ο χωριανός μας Μω-
υσής  Μπερμπερής και έλαβε  857 ψήφους  δηλ. το 
5,9%.

  Πώς  πληρώνονται  οι  Πρόεδροι   
Συμβουλίων  των  Τοπικών  

Κοινοτήτων  μας;
    Αξίζει να αναφέρουμε πως στους προέδρους των 
Τ. Κ. παρέχονται έξοδα κίνησης, που ορίζονται με 
σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από 
γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.
    Πρόκειται δηλαδή για μηνιαίο «μισθό», το ύψος του 
οποίου ορίζεται στα 300-400 ευρώ, ανάλογα με την 
απόσταση του χωριού από την έδρα του δήμου.
    Ειδικότερα, για τα επόμενα 5 χρόνια, οι πρόεδροι 
θα λαμβάνουν ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων 30%): 300 ευρώ αν το χωριό απέχει από 0 
έως 10 χλμ. από την έδρα του δήμου, 350 ευρώ αν η εν 
λόγω απόσταση είναι από 10.001 μ. έως 20.000 μ. και 
400 ευρώ στην περίπτωση που η απόσταση ξεπερνά 
τα 20 χλμ.
Σημείωση: Το  απόσπασμα  είναι  από  δημοσίευμα 
της  καρπενησιώτικης  εφημερίδας «Ευρυτανικά Νέα» 
/ 30.5.14.  

Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο
Tοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 2014 – 2019

Πρόεδρος: Γάκης Λάμπρος του Θωμά (Αλεξάκου) με 69 σταυ-
ρούς.
Σύμβουλος: Λιάπης  Δημήτριος του Κων. (Παπαλού) με 54 
σταυρούς.
Σύμβουλος: Μονάντερος Φώτης του Πέτρου (Βαρελά) με  26 
σταυρούς.

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής μας
Πρόεδρος ................................................  Σταυροί  .....Χωριό
Γάκης Λάμπρος του Θ. (Αλεξάκου) ........ .69 ............. Νεράϊδα  
Σούφλας Κων/νος του Η. (Αλεξάκου) .... 147 ........ Καροπλέσι
Ζυγούρης Ηλίας (Παπαλού)  .................. 72 (88) .......Μολόχα
Σαμαράς Κων/νος Αλκ. (Σουλιώτη)  ....... 96 (83) .... .Κλειτσός
Ζανιάς Παναγιώτης (Μπαμπαλή)  .......... 48  ..... Μαυρομμάτα
Κουκουλιάκος Βασίλειος (Αλεξάκου)  .......92 ........... Αμάραντος
Φέτσιος Απόστολος (Παπαλού) .............. 83 ............. .Ραχούλα
Βαγγελάκος Γεώργιος (Κρανιά)  ................146 (104) Καλλίθηρο
Γεροντόπουλος Γιάννης (Παπαλού)  ...... 121 (124) Καστανιά
Ακρίβος Βασίλειος (Αλεξάκου) .............. 86 ....... .Καταφυγίου
Οικονόμου Νικόλαος (Σουλιώτη)  .......... 90 (83) ....... Φουρνά
Ακρίβος Σωτήριος (Σουλιώτη) ................ 68 (51) ......... Βράχα
Γατής  Δημήτριος (Μπαμπαλή) ..............191 ............ .Άγραφα

Σημείωση 1: Στην γειτονική μας Τ. Κ. Κλειτσού ήταν υποψή-
φιος για Πρόεδρος και ο φίλος μας Στέλιος Παπουτσόπουλος 
που αν και έλαβε  101 σταυρούς δεν βγήκε Πρόεδρος γιατί το 
ψηφοδέλτιό του έλαβε συνολικά 113  ψήφους, ενώ βγήκε Πρό-
εδρος πάλι ο νύν Κώστας Σαμαράς (γιός του Αλκιβιάδη επίσης 
φίλος μας) που αν και έλαβε 96 σταυρούς  το ψηφοδέλτιό του 
έλαβε συνολικά 154 ψήφους στην Τ. Κ. Κλειτσού. 
Σημείωση 2:  Οι νεοεκλεγέντες  αναλαμβάνουν την  εξουσία 
από 1 Σεπτεμβρίου 2014. 

Υποψήφιοι χωριανοί μας 
 και σταυροί προτίμησης που έλαβαν

Για Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας: (1)
Πλατσιούρης Κώστας (Τσιλιμίγκα) έλαβε (53 + 529)  
σύνολο: 582 σταυρούς.

Για Δημοτικός Σύμβουλος  Καρδίτσας (1):
Παραθύρα – Γάκη Νάγια (Αλεξάκου) έλαβε: (78 + 274)  σύνο-
λο: 352 σταυρούς.
Για Τοπικοί Σύμβουλοι – Πρόεδροι Νεράϊδας  οι εξής 15:
Γάκης  Λάμπρος (Αλεξάκου) έλαβε: ...........  (7 + 62) ......69 
Ζήσης Μπάμπης (Αλεξάκου) έλαβε: ........... (48 + 9) .......57 
Λιάπης Δημήτριος (Παπαλού) έλαβε: .......... (15 + 39)  ....54
Μονάντερος Φώτης (Βαρελά) έλαβε: .......... (24 + 2) .......26 
Χαλάτσης Νικόλαος (Παπαλού) έλαβε: ...... (23 + 2) .......25
Μπέλλου Βασιλική (Λέμα) έλαβε: .............. (1 + 12) .......13 
Σπανού Ευαγγελή (Σχορετσανίτη) έλαβε:. .. (5 + 7) .........12
Μονάντερος Βασίλειος (Παπαλού) έλαβε:. . (9 + 0) ...........9
Θάνος Γεώργιος (Αλεξάκου) έλαβε: ............ (0 + 7) ...........7 
Βαρελά Μαρία (Βαρελά) έλαβε: ................. (4 + 1) ...........5 
Καραμέτος Βαγγέλης (Κρανιά) έλαβε: ........ (5 + 0) ...........5 
Μακρή Μάρθα (Κρανιά) έλαβε: .................. (5 + 0) ...........5
Μπαλτής Δημήτριος (Κρανιά) έλαβε: ......... (4 + 0) ...........4
Γιαννουσά Ευαγγελία (Παπαλού) έλαβε: ........ (0 + 3) .............3 
Μισδανίτη Βασιλική (Αλεξάκου) έλαβε: ........ .(0 + 0) ............0
Σημείωση: Ο 1ος  αριθμός ψήφων μέσα στην παρένθεση είναι 
από το  39ον Εκλογικό Τμήμα και ο 2ος  αριθμός είναι από το 
40ον Εκλογικό  Τμήμα. 

Χωριανοί  μας  υποψήφιοι   
σε  άλλα  μέρη

● Ο Νίκος Κόκκινος, γυιός της Μαρίας και του αείμνη-
στου Δημήτρη Κόκκινου (νύν Δημοτικός Σύμβουλος  
και Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων) ήταν και  πάλι 
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναί-
ων, με το ψηφοδέλτιο του Γ. Καμίνη (ΕΛΙΑ), έλαβε 766 
σταυρούς (36ος στη σειρά) και δυστυχώς δεν εκλέχτηκε 
ξανά μεταξύ των 29 Συμβούλων του ψηφοδελτίου του.
● Η Κουσάνα – Παπουτσοπούλου Βασιλική, κόρη της 
Μερόπης και του Ηλία Κουσάνα (σύζυγος του πρώην 
Δημάρχου του Δήμου Φουρνάς Ηλία Παπουτσόπου-
λου), ήταν υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο 
Καρπενησίου, με το ψηφοδέλτιο του Σταμάτη (ΕΛΙΑ) 
και έλαβε 116 ψήφους, δεν εξελέγη.
● Ο Μωυσής Μπερμπερής, γυιός των αείμνηστων 

παπα-Γιώργη Μπερμπερή και της Μαργαρίτας Δήμου 
(ανηψιός της Αθηνούλας & του Τάσου Δήμου), ήταν 
υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας με το ψη-
φοδέλτιο  του  Κώστα  Χαϊνά (ΔΗΜ.ΑΡ.), το οποίο 
έλαβε στην Ευρυτανία 857 ψήφους, δηλ. το 5,9%, δεν 
εξελέγη.
● Ο Γιάννης Σπινάσας (γιός των αείμνηστων Ουρανίας 
& Ηλία Σπινάσα), ήταν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβου-
λος στο Δήμο Πεντέλης με το ψηφοδέλτιο του Αντώνη 
Φειδοπιάστη (ΣΥΡΙΖΑ), δεν εξελέγη.
● Ο Ηλίας Μπέλλος του Χρήστου ήταν υποψήφιος Δη-
μοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηλιούπολης με το ψηφο-
δέλτιο της Αργυρώς Πίκουλα (Ν. Δ.), δεν εξελέγη.
● Η Έλενα Σπανού εκ Σαρανταπόρου ήταν υποψήφια 
Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα, Δήμου 
Μαραθώνα Αττικής με το ψηφοδέλτιο του Ιορδάνη 
Λουίζου. (Ανεξ. άλλωτε ΠΑΣΟΚ), δεν εξελέγη.

Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου Καρδίτσας 2014 – 2019  (έδρες: 33)
Δήμαρχος: Αλεξάκος Φώτης 
Δημοτικοί Σύμβουλοι (32)
● Πλειοψηφίας: (Αλεξάκου) 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 ο γείτονάς μας από το Καροπλέσι Μένιος  
Γιαννέλος (2ος με  671 σταυρούς) ενώ πρώτος ο φίλος του χωριού μας Γιάννης Γεννάδιος (1ος με  725 
σταυρούς). Μεταξύ των 4 των  άλλων Δ. Ε. εξελέγη ο ιατρός Γιάννης Ντελής (εκ Καλλιθήρου – Σέκλιζας 
με 1.265 σταυρούς) από  την  δική  μας  Δ. Ε. Ιτάμου  (πρώην δήμο μας).
● Μειοψηφίας: (Παπαλού) 7, εκ των οποίων 4 από την Δ. Ε. Καρδίτσας και 3 από τις άλλες Δ. Ε. μεταξύ 
των οποίων εξελέγη  ξανά  ο  λάμπρος Τσιούκης  (εκ Ραχούλας με 1.438 σταυρούς)  από την  Δ. Ε. Ιτάμου 
(τον πρώην δήμο μας). Η  Ουρανία Σούφλα δεν εξελέγη  ξανά  ενώ  έλαβε  599  σταυρούς. 
● Ο Βαρελάς βγάζει 3, τον εαυτό του, έναν ακόμα στην Δ. Ε. Καρδίτσας και  έναν στις άλλες Δ. Ε. 
● Ο λέμμας βγάζει 2, τον εαυτό του και έναν (τον  Ηλία  Χατζή) στην Δ. Ε. Καρδίτσας. Ο Βασίλης  Τσα-
ντήλας  δεν  εξελέγη  ενώ  έλαβε 326 σταυρούς.
● Ο Κρανιάς  βγάζει 1, τον εαυτό του.

Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου  
Καρπενησίου 2014 – 2019  (Έδρες: 27)
Δήμαρχος: Σουλιώτης  Νίκος   
Δημοτικοί Σύμβουλοι (26)
● Πλειοψηφίας: (Σουλιώτη) 16, από την Δ. Ε. 
Καρπενησίου 8, από την Δ. Ε. Προυσού 3, από τη 
Δ. Ε. Δομνίστας 2, από  τη Δ. Ε. Ποταμιάς  1, από  
τη  Δ. Ε. Κτημενίων 1, και από την Δ. Ε. Φουρνάς 
1 την Γκαρίλα – Διαμαντή Γεωργία  που εξελέ-
γη  για 2η φορά  και  έλαβε 370  σταυρούς (453 
το  2010).
● Μειοψηφίας: (Σταμάτη) 10, από την Δ. Ε. Δο-
μνίστας 1, από την Δ. Ε. Ποταμιάς 1, από την Δ. 
Ε. Προυσσού 1, από την Δ. Ε. Κτημενίων 1,  και  
από την Δ. Ε. Καρπενησίου 6  μεταξύ  των  οποί-
ων  4ο  τον  εκ  Πλατάνου  Κλειτσού  Παναγιώ-
τη  Παπαδογούλα (φίλο  & συμμαθητή  μας  στο  
Γυμνάσιο  Φουρνάς  τη δεκαετία του ’70)  που 
έλαβε  404 σταυρούς.
● Ο Παπαροϊδάμης 1 Δημοτικό Σύμβουλο, τον 
εαυτό του. 
● Ο Σουλιώτης  ήταν  Δημ. Σύμβουλος του  
Μπακογιάννη  και  βγήκε Δήμαρχος Καρπενη-
σίου από την 1η Κυριακή λαμβάνοντας  5.444 
ψήφους (60,5%) επί συνόλου 9.381 ψήφων. (Το  
2010  ο  Μπακογιάννης είχε λάβει 5.479 ψήφους 
(54,2%) επί συνόλου 10.093 ψήφων).

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου  
Αγράφων 2014 – 2019  (Έδρες: 27)

Δήμαρχος: Μπαμπαλής  Θεόδωρος
Δημοτικοί Σύμβουλοι (26)
● Πλειοψηφίας: (Μπαμπαλής) 26, από την Δ. Ε. 
Αγράφων 5, από την  Δ. Ε. Απεραντίων 4, από την 
Δ. Ε. Ασπροποτάμου 5, από την Δ. Ε. Φραγκίστας 
7, και  από την  Δ. Ε. Βίνιανης 6 μεταξύ αυτών  την 
νυν Δ. Σ. και Δημοσιογράφο του «Ευρυτανικού 
Παλμού» Βασιλική Φεγγούλη με  510 σταυρούς 
(377 το 2010) και  τον  πρώην  Δήμαρχο  Βίνιανης  
και  νυν Δ. Σ.  Νίκο Γεωργίου από την Μαυρομ-
μάτα που έλαβε 469  σταυρούς (389 το  2010).
● Μειοψηφίας: δεν υπάρχουν!   
● Ο Μπαμπαλής  ήταν  ο μοναδικός υποψήφι-
ος  Δήμαρχος  Αγράφων καθώς ο δεύτερος συν-
δυασμός  του  Χρήστου  Δημητρόπουλου (Δ. Σ. 
του  Τάτση) απορρίφθηκε από τα δικαστήρια και 
φυσικά ο  Θοδωρής Μπαμπαλής  βγήκε Δήμαρ-
χος Αγράφων από την 1η  Κυριακή λαμβάνοντας 
5.535  ψήφους (100 %) επί συνόλου  5.535 εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων, (επί  των 5.971 ψηφισάντων 
βρέθηκαν 436 άκυρα-λευκά δηλ. το 7,30%).  
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Μαρία Ηλ. Γιαννέλου 
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α. Π. Θ. 
Μεταπτυχιακές σπουδές Ε. Α. Π. 

Δημ. Λάππα 97 – Καρδίτσα 
Τηλ.: 2441 0 80660 Κιν.: 694 5072445
e-mail: mariagiannelou@yahoo.gr 

Συμβολαιογραφική Πράξη χωριανών μας το 1910 

● Ο αείμνηστος Δημήτριος 
Αθαν. Καραμέτος είναι ο θρυ-
λικός «γεροΛούμπας» παππούς 
της χωριανής μας Αλέξως, χή-
ρας σήμερα του αείμνηστου Ρί-
ζου Βούλγαρη, που κατοικούσε 
στην ίδια θέση όπου και σήμερα 
οι απόγονοί του, μεταξύ πλα-
τείας και Ιατρείου – Δημοτικού 
Σχολείου. Γυιός του ήταν ο αεί-
μνηστος Γεώργιος Δ. Καραμέ-
τος (1891 – 1965) «Λούμπας» 
πατέρας της Αλέξως, ο οποίος 
το 1910 ήταν 19 ετών. Στα αρ-
χεία μεταναστών στην Αμερική 
εκείνων των εποχών, βρήκαμε 
πως ο Καραμέτος Γεώργιος του 
Δημητρίου, ετών 19, ταξίδεψε το 
1910 για την Αμερική στο ίδιο 
πλοίο μαζί με τον Νίκο Θάνο 
(Αγγελονίκο), τον Βάϊο Βούλ-
γαρη (αδελφός Μακρηγιαννολί-
ηνας), τον Ηλία Κατσούλη κ. ά. 
εκ Σπινάσας. Αποδεικνύεται λοι-
πόν εγγράφως πως τις 982 δρχ. 
τις δανείστηκε ο πατέρας για να 
ταξιδέψει ο γυιός του στην Αμε-
ρική το 1910. Ο πατέρας του Δη-
μητρίου αναφέρεται στον Ε. Κ. 
του 1874 ως «Καραμέτος Αθα-
νάσιος του Κώστα» ηλικίας περί-
που 50 ετών. Ο «γεροΛούμπας» 
είχε (εκτός τον Γιώργο) κι άλλο 
γυιό που γκρεμίστηκε νέος στου 
Κύφου το τσιφλίκι. Πάντως οι 
982 δρχ. σίγουρα επιστράφηκαν 
αφού τα χωράφια της υποθήκης 
έμειναν στον οφειλέτη και τα 
έχουν σήμερα οι απόγονοί του. 

● Η Ευφροσύνη χήρα Γ. 
Παπαδοπούλου ήταν η θεία 

του Δημητρίου Κ. Παπαδόπου-
λου που διετέλεσε Δήμαρχος 
του Δήμου Δολόπων τα χρόνια 
1891 – 1895 και ήταν γυιός του 
αδελφού του Γιώργου δηλ. του 
Κώστα. Η Ευφροσύνη είχε 2 κό-
ρες την Ζώϊω (μητέρα της Κου-
στελοβάσιως) και την Μαριώ 
(μητέρα του Δάσκαλου Μπακό-
λα). Ο σύζυγος της Ευφροσύνης, 
Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν 
γυιός του θρυλικού Δημητρίου 
Παπαδόπουλου (παππού του Δη-
μάρχου) που ήταν παλικάρι του 
Καραϊσκάκη και πήρε μέρος σε 
πολλές μάχες μαζί του στην επα-
νάσταση του 1821 όπως βεβαιώ-
νουν οπλαρχηγοί στο πιστοποιη-
τικό που έδωσαν (8.5.1865) στα 
παιδιά του (Γιώργο, Κώστα, Μα-
ρία, Αικατερίνη, Παρασκευή & 
Αγόρω) για τους αγώνες του. Η 
οικογένεια Παπαδόπουλου (και 
ιδιαίτερα η Ευφροσύνη γνωστή 
ως «Παπαδογιωργάκενα») ήταν 
η πιο πλούσια του χωριού μας, 
της Σπινάσας, στα μετεπαναστα-
τικά χρόνια. Το σπίτι τους ήταν 
ΝΔ της εκκλησίας του Αγ. Γεωρ-
γίου, όπου σήμερα τα σπίτια των 
αδελφών Μπακόλα, Φρόσως και 
Μαίρης και της αείμνηστης Κου-
στελοβάσιως. Είχαν τα περισσό-
τερα και καλύτερα χωράφια του 
χωριού και όπως μολογάνε η 
Ευφροσύνη είχε υπηρέτριες στο 
σπίτι για να τη βοηθούν στα οι-
κιακά. Σήμερα το επώνυμο αυτό 
δεν υπάρχει στο χωριό μας.

● Ο Κώστας Τσιτσιμπής 
(γείτονας του οφειλέτη από 

πάνω) ήταν ο σύζυγος της αεί-
μνηστης «Τσιτσιμπήνας» Ασπα-
σίας Βουρλιά, της οποίας εκεί 
ήταν το πατρικό της σπίτι, όπου 
ήρθε όταν την παντρεύτηκε ο 
Κώστας Τσιτσιμπής, ο οποίος 
ήταν ένα από τα 11 παιδιά του 
Γιάννη Τσιτσιμπή (αδελφού της 
Αγόρως, του Ηλία και του Χαρά-
λαμπου). Η δε αείμνηστη Ασπα-
σία (αδελφή του Σωτήρη, Γιώρ-
γου κ. ά.) ήταν ένα από τα 6 παι-
διά του Αντρέα Θεοδωρόπουλου 
– Βουρλιά (αδελφού της Αγόρως 
και του Θεόδωρου Θεοδωρόπου-
λου - «Ζιάκα»). Πατρικό σπίτι 
του γένους Τσιτσιμπή ήταν το 
σημερινό του Καφαντάρη. 

● Ο λάμπρος Ζήσης (γεί-
τονας του οφειλέτη από κάτω) 
ήταν ο θρυλικός Ζησολάμπρος 
(παππούς της παπαδιάς Σοφίας 
Μπαλτή και της Ανθούλας) και 
είχε ενιαία μαζί με τα υπόλοιπα 
(όλη την έκταση μεταξύ ΑηΝι-
κόλα, ΑηΔημήτρη, βρύσης Ιτιάς 
και Σπινασέϊκα) και το οικόπεδο 
όπου σήμερα το σπίτι της Σπυ-
ριδούλας (Τάκη Μητσάκη), το 
οποίο έδωσε σε άλλο χωριανό 
μας, εκείνος το ’παιξε και το 
’χασε στα χαρτιά και κατέληξε 
στον αείμνηστο Μητσιοκώτσιο.

● Ο Δήμος Δολόπων υπήρχε 
ακόμα…

● Η ιστορία του χωριού μας, 
της Σπινάσας, θέλει τόμους για 
να γραφεί… 

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Στις 23 Μαΐου 1910, ημέρα 
Κυριακή, ο αείμνηστος χωρια-
νός μας Δημήτριος Αθ. Καρα-
μέτος «γερο-Λούμπας», κατε-
βαίνει στην Καρδίτσα, όπου 
στο Συμβολαιογράφο Αριστείδη 
Βασιαρδάνη, βάζει υποθήκη 
χωράφια του στις θέσεις «Λυκό-
λακκα» Μεγαλάκκου Σπινάσας, 

«Φτερόλακκα», «Αμπέλι» στη 
Σπινάσα καθώς και το σπίτι με 
το γιούρτι του εντός οικισμού 
Σπινάσας, για ένα δάνειο 982 
δρχ. που πήρε από την αείμνη-
στη χωριανή μας Ευφροσύνη 
χήρα Γεωργίου Παπαδόπουλου, 
προφανώς για να πάει ο γυιός 
του Γιώργος Δ. Καραμέτος στην 

Αμερική. 
Από το ηλικίας 104 χρόνων 

αυτό έγγραφο βγαίνουν πολλά 
ιστορικά στοιχεία για το χωριό 
μας τα οποία θα παραθέσουμε 
στο τέλος. Διαβάστε το έγγραφο 
και μετά αυτά που βγαίνουν απ’ 
αυτό. Το έγγραφο λοιπόν έχει ως 
εξής:

Συμβολαιογραφική Πράξη με αριθμό: 54859.
Δάνειον Δρχ. 982.

Ἔν  Καρδίτσῃ  καί  ἐν  τῷ  Συμβολαιογραφείο  μου  κειμένω  ἐν  τῷ  ἐπί  τῆς  ὀδοῦ  Ὑψηλάντου  μαγαζεῖο  
τοῦ  Δημητρίου  Μοσχοβίδου  σήμερον  τήν  εἰκοστήν  τρίτην / 23 / τοῦ  μηνός  Μαΐου, τοῦ  χιλιοστοῦ  ἐννε-
ακοσιοστοῦ  δεκάτου  ἔτους / 1910 / ἠμέραν  Κυριακήν, ἐνώπιον  ἐμοῦ  τοῦ  Συμβολαιογράφου  Καρδίτσης  
Ἀριστείδου  Ν. Βασιαρδάνη, κατοικοῦντος  καί  ἐδρεύοντος  ἐνταῦθα  καί  τῶν  μαρτύρων: Ἀποστόλου  Κ. 
Βασιαρδάνη, δημοδιδασκάλου, κατοίκου  Μεσενικόλα  καί  Κωνσταντίνου  Γιαπαλῆ, γεωργοῦ, κατοίκου  
Παλαιοκάστρου, γνωστῶν  μοι, πολιτῶν  Ἐλλήνων  καί  μή  ἐξαιρετέων, ἐνεφανίσθῃ  ὀ  κάτωθι  καί  γνω-
στός  μοι  καί  μή  ἐξαιρετέος  Δημήτριος  Ἀ. Καραμέτος, γεωργοκτηματίας, κάτοικος  Σπινάσης  τοῦ  Δήμου  
Δολόπων  καί  ἐξέθηκεν  ὄτι  παρά  τῆς  Εὐφροσύνης  χῆρας  Γ. Παπαδοπούλου  εἰς  τά  οἰκιακά  ἀσχολου-
μένης, κατοίκου  ἐπίσης  Σπινάσης  ἐδανείσθῃ  καί  ἔλαβεν  ὤς  ὠμολόγησεν  δι’ ἀνάγκας  του  μετρητᾶς  
δραχμᾶς  ἐννεακοσίας  ὀγδοήκοντα  δύο / 982 / ἄς  ὐπόσχεται  καί  ὐποχρεούται  νά  πληρώσῃ  εἰς  τήν  
ἀνωτέρῳ  πιστώτριάν  του  ἐνταῦθα  μετά  ἔν  ἔτος  ἀπό  σήμερον, μετά  τόκου  ἀρχομένου  ἀπό  σήμερον  
δώδεκα  τοῖς  ἐκατόν  ἐτησίως, μέχρι  ἐξοφλήσεως. Πρός  ἀσφάλειαν  δέ  τοῦ  διαληφθέντος  κεφαλαίου  του  
ἀπό  σήμερον  καί  ἐφεξῆς, ᾔτοι  μέχρις  ἐξοφλήσεως  καί  τῶν  ἐνδεχομένων  ἐξόδων, χορηγεῖ  τό  δικαίωμα  
τῇ  εἰρημένῃ  πιστώτριάν  του, νά  ἐγγράψῃ  πρῶτην  ὐποθήκην  εἰς  τά  βιβλία  τῶν  ὐποθηκῶν  τοῦ  Δήμου  
Δολόπων, ἐπί  τῶν  ἐξῇς  κτημάτων  του  κειμένων  ἐντός  καί  ἐν  τῇ  περιφερεῖα  τοῦ  χωρίου  Σπινάσῃ  
τοῦ  Δήμου  Δολόπων, ᾔτοι: 1) Ἐπί  μιᾶς  ἀνωγείου  οἰκίας  μετά  τῆς  περιοχῆς  της  καί  τοῦ  γιουρτίου  
στρεμμάτων  ἐν  ὅλῳ  τριῶν  ὠς  ἔγγιστα  κειμένης  ἐντός  τοῦ  χωρίου  Σπινάσῃ  καί  συνορευομένης  ἐν  
ὅλῳ  γύρωθεν  μέ  ὁμοίαν  Κ. Τσιτσιμπῆ, Λάμπρου  Ζήση  καί  δημοσίους  δρόμους. 2) Ἐνός  ἄνυδρου  ἀγροῦ  
εἰς  θέσιν  Λυκόλακκα  στρεμμάτων  πέντε  ὠς  ἔγγιστα  συνορεύοντος  γύρωθεν  μέ  δάσος – ράχην  καί  
ἀγροῦς  Ἰωάν. Κουτῆ, Πέτρ. Καραμέτου  καί  Γ. Αὐγέρη. 3) Ἑτέρου  ἀγροῦ  εἰς  θέσιν  Φτερόλακκα  ἄνυδρον  
στρεμμάτων  τεσσάρων  ὠς  ἔγγιστα  συνορευομένου  μέ  ὁμοίους  Δημ. Σπινάσα  κληρονόμων  Χρ. Καρα-
μέτου  καί  Γεωργίου  Ἀνυφαντῆ  καί  4) Ἑτέρου  ἄνυδρου  ἀγροῦ  εἰς  θέσιν  Ἀμπέλι  στρεμμάτων  τριῶν  
συνορευομένου  μ’ ὁμοίους  Βασιλ. Ζήση, Γεωργ. Π. Καραμέτου  καί  ρεῦμα. Ὄντων  τῶν  κτημάτων  του  
τούτων  ἐλευθέρων  παντός  ἐν  γένει  βάρους  καί  ἐκνικήσεως  τρίτου  καί  τελεῖας  αὐτοῦ  κατοχῆς  καί  
κυριότητος  κατά  τήν  ὁμολογίαν  του. Εἰς  βεβαίῳσιν  συνετάγῃ  τῇ  αἰτήσῃ  του  τό  παρόν  καί  ἀναγνω-
σθέν  εὐκρινῶς  καί  ἐντόνως  εἰς  ἐπήκοον  πάντων  καί  ἐβεβαιῶθῃ  καί  ὐπεγράφῃ  παρόλων  καί  ἐμοῦ.

   Ὁ  ὀφειλέτης: Δ. Ἀθ. Καραμέτος.
   Οἰ  μάρτυρες: Ἀ. Κ. Καραμέτος, Κ. Γ. Κατσούλης.  

   Ὁ  Συμβολαιογράφος: Ἀ. Ν. Βασιαρδάνης.

η τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των
επενδυτών κατασκευής Ξενώνων

Επειδή κάποιοι εκλεγμένοι μας κατηγορούν πως είμαστε 
αρνητικοί στα δήθεν αναπτυξιακά έργα δημοσιοποιούμε πως 
η τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των επενδύσεων στον τομέα 
του τουρισμού. Ευπρόσδεκτοι «μετά βαΐων και κλάδων» είναι 

επιχειρηματίες – επενδυτές να έρθουν στο χωριό μας και να χτίσουν 
Ξενώνες ώστε πλήθος επισκέπτες να απολαμβάνουν το μοναδικής 
άγριας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Όχι μόνο 
ευπρόσδεκτοι αλλά και άγαλμα θα τους στήσουμε στην πλατεία. 

Παλιά  φωτογραφία  του  1912 
Ο ένας και 

μοναδικός 
Π α π α δ ό π ο υ -
λος που έχουμε 
(μέχρι στιγμής) 
σε φωτογραφία. 
Είναι ο (γιός 
του Δημάρχου) 
Γεώργιος Δ. 
Παπαδόπουλος 
πεθερός της κυ-
ρίας Μαρίας 
που δίνει συχνά 
μεγάλα ποσά για 
την εφημερίδα 
μας. Ο εικονιζό-
μενος (όρθιος) 
Γεώργιος Δ. Πα-
παδόπουλος, την 
Ευφροσύνη της 
Συμβολαιογρα-
φικής μας Πρά-
ξης την είχε γιαγιά, ήταν δηλ. σύζυγος του (Γιώργου) αδελφού 
του παππού του (Κώστα). Ήταν δε (ο Γ. Δ. Π.) πρώτος ξάδελ-
φος της μητέρας του Δάσκαλου Μπακόλα, της Μαριώς. Η φω-
τογραφία γράφει πίσω «Καρδίτσα 25.2.1912» και ο καθιστός 
είναι ο εκ Φουρνά έμπορος Γεώργιος Ρέλλιας. Υπάρχει στην 
ιστοσελίδα μας στο φάκελο «Παλιές φωτό» με α. α. 133. 

Εφημερίδες Καρπενησίου: Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Ενημέρωση της Κίνησης Πολιτών για την 
προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος

 ● Η Κίνηση Πολιτών για την προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλ-
λοντος ενημερώνει πως στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενη-
σίου την Τετάρτης 4 Ιουνίου 2014 συζητήθηκαν τα εξής που μας αφορούν: 
 1. Σαν έκτακτο θέμα: Δόθηκε η έγκριση για τη δικα-
στική προσφυγή του Δήμου Καρπενησίου εναντίον της 
άδειας εγκατάστασης για αιολικό πάρκο στο Πικροβού-
νι, στα σύνορα των Δήμων Καρπενησίου και Μακρακώμης. 
 2. Σαν 1ο κανονικό θέμα: Με ομοφωνία των παρόντων δόθηκε 
αρνητική γνωμοδότηση για το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο στο 
Μοσχοπλάϊ (Μεταξύ Σελλών, Αγ. Βλαχέρνας και Μικρού Χωριού) 
 ● Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά των Β.Α.Π.Ε. (Βιο-
μηχανικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), στη συνά-
ντηση του Σαββάτου 7 Ιουνίου 2014 ασχολήθηκε με τα εξής: 
 1. Έγινε ενημέρωση για τις επαφές, τα στοιχεία και τα συ-
μπεράσματα που προέκυψαν από πρωτοβουλία επαφής με-
λών της Κίνησης Πολιτών με την ΤΕΡΝΑ και την ΡΑΕ. 
 2. Για τα τρία αιολικά έργα στα Κοκκάλια: Προετοιμάζεται νομική 
προσφυγή κατά των έργων, με τη συμφωνία των ιδιοκτητών ιδιωτι-
κών εκτάσεων εκεί και επίσης γίνεται έλεγχος των τεχνικών και περι-
βαλλοντικών στοιχείων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 3. Για τα δύο αιολικά έργα της Βράχας (θέσεις «Σπα-
νός» - «Κόμπολος» και «Γάβραινα»): Θα γίνουν πρώτα Λαϊ-
κές Συνελεύσεις της εκεί Τοπικής Κοινωνίας και μετά θα έρ-
θει το θέμα στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση. 
 4. Ζητήθηκε ήδη και παρακολουθείται από τη ΡΑΕ η ακύρωση των 
αδειών παραγωγής όλων των έργων ΑΠΕ που έχει παρέλθει περίοδος 
30 μηνών χωρίς να έχει υποβληθεί έκθεση προόδου των υποψηφίων 
επενδυτών, καθώς και η έλλειψη μέχρι τώρα μηνιαίας ενημέρωσης 
του Δήμου από τη ΡΑΕ. 

Ιστορικά στοιχεία που βγαίνουν απ’ το έγγραφο: 
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Το στοίχημα των διορ-
γανωτών της έκθεσης 
«Τα μουσεία της Καρ-
δίτσας ενώνουν τις 

συλλογές τους» που πραγμα-
τοποιήθηκε με αφορμή τη Δι-
εθνή Ημέρα Μουσείων 2014, 
δεν ήταν να βρουν συνάφειες 
ανάμεσα σε αντικείμενα φαι-
νομενικά ασύνδετα. Ήταν να 
αναδείξουν τη σημασία της 
συνύπαρξης και της συνεργα-
σίας ποικίλων φορέων πολιτι-
σμού, ιδιαίτερα σε περιόδους 
δύσκολες, όπως η τωρινή, απο-
δεικνύοντας στην πράξη ότι ο 
πολιτισμός δεν πρέπει να έχει 
διαχωριστικές γραμμές, γιατί 
τότε αντί να ενώνει διχάζει και 
αντί να προσφέρει ελπίδα και 
όραμα στην κοινωνία φθίνει ο 
ίδιος και αποδυναμώνεται.

Η έκθεση, διοργανώθηκε 
από το Αρχαιολογικό Μουσείο, 
το Ιστορικό-Λαογραφικό Μου-
σείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου» του 
ΔΟΠΑΚ και το Δίκτυο Ιστορι-
κών και Λαογραφικών Μουσεί-
ων και Συλλογών νομού Καρ-
δίτσας με τη συμμετοχή της 
Δημοτικής Πινακοθήκης Καρ-
δίτσας, διήρκησε ως το τέλος 
Μαΐου. Συγκεκριμένα πραγμα-
τοποιήθηκε με τη συμμετοχή 
δεκαέξι μουσείων, δημόσιων, 
δημοτικών και ιδιωτικών κα-

θώς και σημαντικών ιδιωτικών 
συλλογών τόσο από την πόλη 
της Καρδίτσας (Αρχαιολογικό, 
Πόλης, Πινακοθήκη, ΛΕΦΚΚ, 
«Καραγκούνα», Μ. Καλυβιώτη), 

την πεδινή ζώνη (Παλαμάς, Γε-
ωργικό, Γραμματικό, Μοσχο-
λούρι) όσο και από τα ορεινά 
και ημιορεινά του νομού (Μου-
ζάκι, Πορτίτσα, Ελληνόπυργος, 
Ρεντίνα, Σαραντάπορο, Οξυά). 

Πρόκειται για συλλογές, 
οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα πολιτιστικών εκφράσε-
ων της περιοχής μας και εντυ-
πωσιάζουν με τον πλούτο και 
την ποικιλομορφία τους. Η ιδι-
αιτερότητα της έκθεσης αυτής 

οφείλεται ωστόσο και σε κάτι 
άλλο: τη δημιουργική συμμε-
τοχή μαθητών στο στήσιμό 
της. Την Πέμπτη, 15 Μαΐου, 45 
μαθητές της 1ης τάξης του 5ου 
Λυκείου Καρδίτσας είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν με 
τους υπεύθυνους της κάθε συλ-
λογής, να θέσουν τα δικά τους 
ερωτήματα και να συντάξουν, 
να υπογράψουν και να αναρτή-
σουν τα δικά τους κείμενα πλάι 
σε κάθε ενότητα και κάθε έκθε-
μα ξεχωριστά. 

η συλλογή Σαρανταπό-
ρου, που ανήκει στο Σύλλο-
γο Αποδήμων και στεγάζεται 
στο Πνευματικό Κέντρο του 
χωριού, πήρε μέρος με ένα 
σκαλιστό μανουάλι του 16ου 
αιώνα, δύο επιμανίκια και 
έναν καλογερικό σταυρό (τα 
μοναδικά εκκλησιαστικά εκ-
θέματα της έκθεσης).
    Οι επιμελητές της έκθεσης, 
κ. Λευκή Θεογιάννη (Αρχαιο-
λογικό Μουσείο), κ. Πέτρος Κο-
μπορόζος (Δίκτυο Μουσείων) 
και κ. Φωτεινή Λέκκα (Μουσείο 
Πόλης), επιφορτίστηκαν με 
την ξενάγηση στο χώρο, αφού 
ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τους 
εθελοντές από το Σύλλογο των 
Φίλων του Μουσείου Πόλης, 
κ. Ξ. Παπαθανασίου και Λ. Ιω-
αννίδου που βοήθησαν στο 
στήσιμο, το άψογο προσωπικό 
του Αρχαιολογικού Μουσείου 
καθώς και τον εικαστικό κ. Κ. 
Μπιλιούρη για τις εικαστικές 
του παρεμβάσεις.

γιώργος ηλ. Τσιτσιμπής

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Στα  Καμένα  Βούρλα  ο  Σωκράτης  
 Ο  αγαπητός  χωριανός μας Σωκράτης Μαλάμης  πρόσφατα 
τοποθετήθηκε Διευθυντής στο υποκατάστημα της  Εθνικής 
Τράπεζας των Καμένων Βούρλων από το αντίστοιχο 
υποκατάστημα του Μώλου όπου ήταν πρίν. Προς ενημέρωση 
των χωριανών μας που περνάνε από εκεί και κάνουν στάση. 

   για πρώτη φορά, αντικείμενα της λαογραφικής 
συλλογής Σαρανταπόρου, ως εκθέματα σε έκθεση

 Να αναστηλωθεί το Μέγα γεφύρι! 
 Παρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον 

για να ενταχθούν έργα αναστήλωσης μνημείων στο ΕΣΠΑ. 
Επιτακτικό αίτημα όλων των κατοίκων της περιοχής  ας εί-
ναι να ενταχθεί για αναστήλωση και το θρυλικό Μέγα Γεφύρι. 
Μελέτη ήδη υπάρχει.

Ζητάμε οι αρμόδιοι να το προχωρήσουν.

 Κεντρικός δρόμος Νεράϊδας  
σε αθλία κατάσταση 

Εδώ και αρκετά χρόνια καθώς ασφαλτοστρώθηκε ο κε-
ντρικός μας δρόμος γλυτώσαμε από το μαρτύριο της 
σκόνης και είπαμε «δόξα το Θεό». Όμως δεν αργήσαμε 

να πούμε «βόηθα Παναγιά» αφού με το σκάψιμό του πρόπερ-
σι για τα όμβρια, οι εργολάβοι και οι αρχές που παρέλαβαν το 
έργο δεν φρόντισαν να ξαναστρωθεί πάλι με άσφαλτο όπως 
ήταν αλλά τον παράτησαν έτσι με το μπετό. Αυτό το μπετόν 
άρχισε λοιπόν να «κοπρίζει» και στο πέρασμα κάθε αυτοκινή-
του πνίγεται το χωριό στη σκόνη. Πρωτοφανές για όλη την 
Ελλάδα αυτό. Όπου κι αν σκάβουν οι εργολάβοι άσφαλτο ξα-
ναστρώνουν άσφαλτο παντού εκτός από εμάς. 

Απαίτηση όλων μας είναι να δοθεί επειγόντως λύση στο 
πρόβλημα. Να βρεθεί τρόπος ώστε να ξαναστρωθεί πάλι με 
άσφαλτο ο κεντρικός δρόμος  σε  όλο  το  μήκος  του. (Δημο-
σιεύτηκε και σε προηγούμενα φύλλα).

 Απόφαση  για  Πλατανόρεμα 

Ενώ  είμαστε στο τυπογραφείο  ο  δικηγόρος  μας έδωσε  
την  πολυσέλιδη  δικαστική  απόφαση  της  δίκης  για το 
νερό στο Πλατανόρεμα που έγινε στο Καρπενήσι τον Μάη  

του  2013 (14.5.13) και θα δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  γ. γΑΚηΣ  
Πνευμονολόγος  -  Φυματιολόγος  

Στρατιωτικός  Ιατρός
δέΧέΤΑΙ  ΚΑΘηΜέΡΙΝΑ  6 – 9  Μ. Μ. (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤέΒΟυ)

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

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

ΚΛέΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟυΛηΣ 
Στρατιωτικός Ιατρός 

Μαιευτήρας – Χειρούργος γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

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

δ έ Χ έ Τ Α Ι  Κ Α Τ Ο Π Ι Ν  Ρ Α Ν Τ έ Β Ο υ 

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

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

* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΚΟΥΤΗΣ
Ειδικός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος ει-
δικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις 
αισθητικές επεμβάσεις στο Καθολικό Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Aggotrino e Gemalli 

της Ρώμης. 

ΟΔΟΣ ΠΛΑΤωΝΟΣ 1, ΠΛΑΤΕίΑ ΔΟΥΡΟΥ, ΧΑΛΑΝ-
ΔΡί. 

ΤΗΛΕφωΝΟ: 210 7784701. 

  * Ο  Βαγγέλης  είναι  γυιός  της  Αποστολίας 
και του Βάϊου  Κουτή

Παραδοσιακά  ζυμαρικά  

«Ίταμος»  
Καραλή  Π. – ΚελεΠούρή  Δ. ο.ε.  

Τηλ.: 2441 0 81749
Καλλίθηρο  Καρδίτσας 

  *  Όποιος  θέλει  πηγαίνει  γάλα & άλλα υλικά  και  του  φτιά-
χνει  έτοιμο  τραχανά, χυλοπίτες  κ. ά. ζυμαρικά.

ΤένΤές ΠανΤός ΤύΠόύ
Αυτοματισμοί ● Πέργκολες ● Μουσαμάδες ● Ζελατίνες

Συνέπεια ● Ποιότητα ● Εγγύηση
Άγιος Κωνσταντίνος Λοκρίδος (Παραλιακή οδός) 
 Τηλ.: 2235 0 32419 κιν.: 697 2719407 
•  Ο Μάριος είναι γυιός της Ντίνας και του αείμνηστου Κώστα Λιάπη

Γραφείο Τουρισμού 
«ΘΑΝΟΣ TOURS»

• Ενοικιάσεις Πούλμαν 
• Εκδρομές Εσωτερικού – Εξωτερικού 
• Εξυπηρετούμε υπεύθυνα κάθε κοινωνική εκδήλωση

ΝΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 
Κεφαλληνίας 17 - Π. Καρδίτσα
Τηλ. 2441 0 47374   Fax: 2441 0 47375 
Κιν.: 6944 152631

  Αμπελώνες  Λιάπη  
   Κ ρ α σ ί  –  τ σ ί π ο υ ρ ο 

   π α ρ α γ ω γ ή ς   μ α ς  

   Τηλ. 210 5026391  Κιν. 6977870828
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Κυκλοφόρησε η τριμηνι-
αία έκδοση της εφημε-
ρίδας «Τα χρονικά της 

Νεράϊδας - Δολόπων» με ποικί-
λα θέματα. Στην εφημερία μπο-
ρεί κάποιος να διαβάσει: ●●● Για 
τα ημιτελή οδικά τμήματα μεταξύ 
της περιοχής της Λίμνης Πλαστή-
ρα και του Καρπενησίου. Το συ-
γκεκριμένο θέμα αποτελεί πάγιο 
αίτημα των κατοίκων και των δύο 
περιοχών. ●●● Επιπλέον, στην 
εφημερίδα υπάρχουν οι αντιδρά-
σεις των κατοίκων της Νεράϊδας 
για το Αγροτικό Ιατρείο της πε-
ριοχής. Αναρωτιούνται πότε θα 
δοθεί λύση στο πρόβλημα του 
Αγροτικού Γιατρού και καταγ-
γέλλουν ότι δεν μπορούν να εξυ-
πηρετηθούν από την επίσκεψη 
γιατρού μία φορά στις 15 ημέρες. 
●●● Ξεφυλλίζοντας κάποιος την 
εφημερίδα, έχει την δυνατότητα 
να ενημερωθεί για το Υδροηλε-
κτρικό που θέλουν να στήσουν 
στο Μπεσιώτη. Οι άνθρωποι της 
περιοχής αντιδρούν, αφού κανείς 
δεν θέλει να καταστραφεί ένα 
ωραιότατο και άγριας ομορφιάς 
φυσικό περιβάλλον στην καρδιά 
των Αγράφων. ●●● Αντιδράσεις 

ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο για 
το Υδροηλεκτρικό στο Μπεσιώ-
τη, αλλά και για τις Ανεμογεννή-
τριες. Αναλυτικό δημοσίευμα για 
τις Ανεμογεννήτριες, που θέλουν 
να εγκαταστήσουν στην περιοχή 
των Αγράφων, υπάρχει στο έντυ-
πο. Οι κάτοικοι φωνάζουν ενάντια 
της εγκατάστασης και προς το 
παρόν αισθάνονται δικαιωμένοι 
για την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρδίτσας. ●●● Δη-
λώνουν ακόμη, πως κάτι τέτοιο 
δεν θα περάσει και καμία Ανε-
μογεννήτρια δεν θα τοποθετηθεί 
στην περιοχή. Τέλος, οι απαντα-
χού Νεραϊδιώτες σχολιάζουν την 
αδιαφορία των δημοτικών αρχών 
για τη γέφυρα του δόμου Νερά-
ϊδα - Καροπλέσι. Εκφράζουν τις 
δίκαιες απαιτήσεις τους για την 

τοποθέτηση και συναρμολόγη-
ση της μεταλλικής γέφυρας. Η 
μεταλλική γέφυρα μπέλλεϋ, που 
βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα 
τσιμεντένια βάθρα, απομένει να 
συναρμολογηθεί. Αίτημα τους, 
λοιπόν, είναι η εύρεση ανταλ-
λακτικών και η συναρμολόγηση 
της. 

Σημείωση: Αυτά έγραψε 
για εμάς, την Κυριακή 6 Απριλί-
ου 2014, η καλή εφημερίδα της 
Καρδίτσας «Η Αλήθεια», στην 11 
σελίδα, μαζί με φωτογραφία της 
πρώτης σελίδας της εφημερίδας 
μας. Τονίζουμε πως το έγραψαν 
από μόνοι τους κι αυτό είναι ένας 
παραπάνω λόγος να ευχαριστή-
σουμε θερμά την Σύνταξη και τον 
Εκδότη της εφημερίδας κ. Γιώργο 
Αμβροσίου.  

Κτηνοτροφικά & 
Τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά 
Αγράφων 

Δημητριος  
Ν. ΚΑρΑμέτος 

Τηλ. 697 3501191 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Έφυγε ξαφνικά και ανεπά-
ντεχα από κοντά μας ένας 
ακόμα μόνιμος κάτοικος 

του χωριού μας κάνοντάς το 
πολύ φτωχότερο, ο αγαπητός 
μας Νικολάκης Κα-
τσούλης σε ηλικία 
75 ετών και ενώ 
ήταν μια χαρά στην 
υγεία του.

 Πατέρας του 
ο Δημήτριος Κα-
τσούλης «Λεωνι-
δομήτσιος» και 
μητέρα του η 
Κωσταντία Καρα-
μέτου (κόρη του 
Κουμπρομήτρου). 
Παππούς του ο Κώστας και 
προπάππος του ο Λεωνίδας 
γιός του θρυλικού Γιωργάκη Κα-
τσούλη που ήταν παλικάρι του 
Καραϊσκάκη. Ο κλάδος αυτός 
του δέντρου Κατσούλης πήρε 
την ονομασία «Λεωνιδαίοι» από 
τον γενάρχη τους Λεωνίδα Κα-
τσούλη για να ξεχωρίζουν από 
τους άλλους κλάδους «Νασια-
ραίους», «Κατσουλονικαίους», 
«Σεραφειμαίους» κ.ά.

Αδέλφια του ο Γιώργος και ο 
αείμνηστος Κώστας που έφυγε 
πολύ νέος. Ο Νίκος με τη σύ-
ζυγό του Αγορή (κόρη των αεί-
μνηστων Χριστίδας και Θεοδώ-
ρου Ζήση) απέκτησαν τέσσερα 
παιδιά την Ελένη, τον Δημήτρη, 
την Δήμητρα και τον Θεόδω-
ρο από τα οποία ευτύχησαν να 
δούν πολλά και καλά εγγόνια. 

 Ότι και να πούμε για τον 
αγαπητό μας Νικολάκη θα είναι 
λίγο. Ήταν ένας μόνιμος κάτοι-
κος η απουσία του οποίου είναι 
μεγάλη απώλεια για το χωριό 
μας. Κάθε απόγευμα όποια επο-
χή του χρόνου βγαίναμε στο 
καφενείο θα βρίσκαμε εκεί το 
Νικολάκη, πάντα με το χαμόγε-
λο, τα αστεία του, τις διηγήσεις 
για τα παλιά που τα ήξερε όλα 
από το μακαρίτη πατέρα του. Η 

παρουσία του έδινε ζωή σε όλο 
τον πάνω μαχαλά του χωριού 
μας ιδίως στη γειτονιά περί την 
Μεγάλη Βρύση όπου και το σπί-

τι του. Τώρα έφυγε 
και δυστυχώς η 
περιοχή αυτή ερή-
μωσε.

Καλός άνθρω-
πος, εργατικός, 
φιλήσυχος, κοινω-
νικός, φιλότιμος, 
φιλόξενος, ήρεμος 
προσέφερε στο 
χωριό όσο μπο-
ρούσε, διετέλεσε 
για χρόνια τοπικός 

Σύμβουλος καθώς και Επίτρο-
πος στο Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Νεράϊδας μέχρι που 
έφυγε.

 Να γράψουμε για την ιστο-
ρία πως ο αγαπητός μας Νικο-
λάκης, τα χρόνια που ακόμα 
σφάζαμε όλοι γουρούνια την 
παραμονή των Χριστουγέννων, 
ήταν επικεφαλής της ομάδας 
που έσφαζε τα περισσότερα 
γουρούνια του χωριού και αυ-
τός με το χατζάρι του έκοβε 
το λαιμό των γουρουνιών ενώ 
εμείς οι υπόλοιποι τα κρατού-
σαμε. Ωραία χρόνια που πέρα-
σαν και δεν γυρνάνε. 

Αγαπητέ χωριανέ μας Νικο-
λάκη θα σε θυμόμαστε πάντα, 
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η 
απουσία σου θα είναι πάντα αι-
σθητή ανάμεσά μας. θα μας λεί-
πει το χαμόγελό σου, οι διηγή-
σεις σου για τους παλιούς, ο κα-
λός ο λόγος σου, η καλή παρέα 
που κάναμε στο καφενείο. Όλα 
αυτά και πολλά άλλα ακόμα.

Ελαφρύ να είναι το χώμα 
του αγαπημένου μας χωριού, 
της Νεράϊδας, όπου γεννήθη-
κες, μεγάλωσες, έζησες, αγω-
νίστηκες, πρόσφερες και τώρα 
αναπαύεσαι.

 Αιωνία η μνήμη σου.
 Οι χωριανοί σου 

 Έ φ υ γ α ν  α π ό  κ ο ν τ ά  μ α ς

  Πρόσφατα  σε  μια  φωτογραφία  (με αιολικό  
πάρκο  σε  κορυφογραμμή) που  αναρτήθηκε  στο  
facebook  μεταξύ  αυτών  που  ανάρτησαν  σχόλια  
ήταν  και   κάποιος  από  τα  μέρη  των  Τρικάλων 
(Δημήτρης  Καρανίκας  το  όνομά  του) του  οποίου  
το  σχόλιο  μας  έκανε  εντύπωση  και  γι’ αυτό  το  
αναδημοσιεύουμε  προς  ενημέρωση  όλων. Γρά-
φει  λοιπόν: 
    Σχόλιο  1: Ξεχάσατε στην φωτογραφία να προ-
σθέσετε τα συνοδά  έργα  όπως για παράδειγ-
μα τα δεκάδες χιλιόμετρα νέων  δρόμων  που 
θα ξεκοιλιάσουν τα βουνά, αλλά και τις γραμμές 
μεταφοράς του ρεύματος. Όταν μιλάμε για δρό-
μους, αυτοί οι δρόμοι δεν έχουν καμία σχέση με 
τους ήδη υπάρχοντες, καθώς τα κομμάτια των Α/Γ 
(Ανεμογεννητριών) έχουν μήκος 50 μέτρα, οπότε 
φαντάζεστε τι δρόμοι θα ανοιχτούν και τί ύψη 
πρανών θα  δημιουργήσουν αυτοί  οι  δρόμοι, 
σε τέτοιες κλίσεις που έχουν τα βουνά. Μιλάμε, τα  
βουνά  θα  φαίνονται  σαν  ένα  απέραντο  ντα-
μάρι.   
   Σχόλιο  2: Όλες οι ΜΠΕ (Μελέτες  Περιβαλλοντι-
κών  Επιπτώσεων) είναι copy paste, το μόνο που 
αλλάζουν είναι τα τοπωνύμια και τους χάρτες. Το 
λέω εκ πείρας στην ένσταση που κάναμε στα ΑΙΟ.
ΠΑ. (Αιολικά  Πάρκα) «Τριγγία» και «Χιόλι». Οι ΜΠΕ 
«μπάζουν» από παντού με μία προσεκτική ένστα-
ση, αυτά που γράφουν είναι εκτός πραγματικότη-
τας. Εκεί που πρέπει να πατήσετε είναι στα συνοδά  
έργα που είναι κυρίως οι δρόμοι  και  είναι  αυτά  
που  κάνουν  τη  μεγαλύτερη  καταστροφή. Να 
φανταστείτε σε εμάς ο κατασκευαστής των Α/Γ 
(Ανεμογεννητριών) έδινε ακτίνα καμπυλότητας 
του δρόμου αν θυμάμαι καλά 35 μέτρα και η ΜΠΕ 
15!!! Εκεί γράφουν ότι τους βολεύει. Είναι δυνατόν 
φορτηγό με μήκος πάνω από 50 μέτρα να περάσει 
σε δρόμους 4 μέτρων; Ειδικά στις στροφές που εί-

ναι άπειρες, φανταστείτε ακτίνες  καμπυλότητας, 
και  ύψη  πρανών!!! Στις ΜΠΕ μιλούν μέχρι και για 
αποκατάσταση τοπίου μετά το τέλος της ζωής των 
Α/Γ εκεί να δείτε γέλιο, εδώ ούτε  τους  ιστούς  μέ-
τρησης  που  βάλανε  πρίν  από κάποια  χρόνια  
δεν  πήγανε  να  βγάλουν  και  θα  αποκαταστή-
σουν  το  τοπίο; Αν περάσουν αυτά τα ΑΙΟ.ΠΑ.  ξε-
χάστε  τα  Άγραφα! 
  Σχόλιο  3:  Ποιές είναι οι εναλλακτικές; Νομίζετε 
πως ένας επιχειρηματίας που το μόνο που τον εν-
διαφέρει είναι το κέρδος,  θα σεβαστεί τα Άγραφα; 
ή νομίζετε πως αυτές οι Α/Γ θα παράγουν ρεύμα; 
Οι επιδοτήσεις τους ενδιαφέρουν και δεκάρα  
τσακιστή  δεν  δίνουν  για  τα Άγραφα.
  Σχόλιο  4: Η μεγάλη προπαγάνδα που κάνουν οι 
υπέρμαχοι των Α/Γ είναι: «…καί τί προτιμάτε τον 
Λιγνίτη;»… Μέγα  ψέμα. Συγκρίνουν  ανόμια  
πράγματα. Ο λιγνίτης (θερμικές μονάδες) δίνουν 
ενέργεια βάσης που είναι δυστυχώς  αναντικα-
τάστατη  σε αντίθεση με τις Α/Γ που δίνουν περι-
στασιακή  ενέργεια, που όσο αυξάνει η συμμετοχή 
τους στο σύστημα όλο  και  μεγαλύτερα  προ-
βλήματα  δημιουργούν. Για κάθε 1 ΜW αιολικής 
ενέργειας πρέπει  να  κατασκευάζονται  για  εφε-
δρεία   0,9 MW Θερμικά για  ψυχρή  εφεδρεία  
ώστε να  έχουμε  ευστάθεια  στο  σύστημα, κάτι 
που κοστίζει  τόσο  οικονομικά  όσο  και  περι-
βαλλοντικά, καθώς τα όποια οφέλη από τις Α/Γ 
χάνονται από τη συνεχή αυξομείωση της ενέργει-
ας των θερμικών μονάδων. Λιγνιτικές  Μονάδες  
κλείνουν  μόνον  με εξοικονόμηση  ενέργειας  
και τα χρήματα που δίνονται για τις Α/Γ, αν  δινό-
τανε  πολύ  λιγότερα  για  εξοικονόμηση (μονώ-
σεις στα σπίτια, ανάπτυξη σιδηρόδρομου κ.τ.λ.) 
αλλά και για εκσυγχρονισμό  των  υπαρχουσών  
Λιγνιτικών  μονάδων, δεν  θα  υπήρχε  κανένα  
πρόβλημα.

μΠέλιτςΑς ΑθΑΝΑςιος 
(γαμπρός Γεωργίου Κων. Λιάπη) 

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

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

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

τηλ. 210 2484209, 210 2471066
Κιν. 6977 698961

 Νίκος «Νικολάκης» δ. Κατσούλης
Περί ανεμογεννητριών δημοσίευμα 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Κυριακή 6 Απριλίου 2014 

 Κυκλοφόρησε η τριμηνιαία έκδοση της εφημερίδας 
«Τα χρονικά της Νεράϊδας - Δολόπων» με ποικίλα θέματα 

Φιλολογικά μαθήματα  ιδιαίτερα, κατ’ οίκον, 
(Αρχαία έλληνικά, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία), παραδίδει

σε μαθητές γυμνασίου – Λυκείου, σε προσιτές τιμές.

Αγγελική Ι. Μπέλλου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 210 9734693 Κιν. 697 4820800 e-mail: agbellou@gmail.com

* Η Αγγελική είναι κόρη του Γιάννη Α. Μπέλλου και διαμένει στην περιοχή Ηλιούπολη της Αθήνας.

Χωματουργικές εργασίες 
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός 
Μάντρα στα Σαραντάπορα 

Υλικά ΠάράΔιΔΟΝΤάι άΥθΗΜερΟΝ 

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 

ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
& ΥΙΟΣ Ο. Ε.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΤΕΡΜΑ ΑΓΡΑΦΩΝ

(Έναντι Νοτίου Περιφερειακού)
ΑΠΟΘΗΚΗ: 7ον χλμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  ΠΕΡΙΚΛΗΣ: 697 3324114 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 697 4433966 
ΝΕΡΑΪΔΑ: 2441 0 94504 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 2441 0 72177

ΛΟγΙςΤΙΚα - ΦΟΡΟΛΟγΙΚα  

Μπέλλος  ηλίας  του  Χρήστου  
Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου  41 

   Τηλ./fax: 210 9621997   Κιν.: 694 8079798 
   e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr    

   *  Ο  Ηλίας  είναι  γιός  του  Χρήστου  Μπέλλου  και  ασχολείται  με  Λογιστι-
κά  και  Φοροτεχνικά. Κρατάει  Βιβλία  Ελεύθερων  Επαγγελματιών, συμπλη-

ρώνει  και  υποβάλλει  Δηλώσεις  Φόρου  Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π. 
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧαΡΙςέ ΖΩΗ ςΤόύς  
ςύΓΧΩΡΙανόύς ςόύ 

αΘΗνα: άρεταίειο  
Νοσοκομείο. 
έΠαΡΧΙα: Στα κατά  
τόπους Νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗΤριΟΣ  
ΓιάΝΝΟΥΣάΣ.
ΤΗλεφωΝΟ: 697 6459443 

ςύνδεσμος αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

υΛη ΜέΧΡΙ 8 ΣέΠΤέΜΒΡΙΟυ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για 

δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο 
μέχρι 8 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοι-
μο 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 έφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα 
κυκλοφορήσει αρχές φθινοπώρου. Ευχαριστούμε πολύ.

ΣυΝΤΑΚΤΙΚη έΠΙΤΡΟΠη

ΠΑρΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπή-

κε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε ότι, 115 χρόνια μετά, 
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. 

Όμως ο μεγάλος αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτι-
κός είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑ-
ΜΕΓΔΟΒΙΑ 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 - Μαυρομμά-
τα, μήκους 18 χλμ. Οι μελέτες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και 
απαιτούμε να ενταχθεί το έργο  στο Σ.Ε.Σ. 2014 - 2020 (Το-
μεακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδο-
μών)  δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.

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

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

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

      Είναι  λογαριασμός  όψεως, στην  Τράπεζα  Πειραιώς  και  
ανήκει  στον  Εξωραϊστικό & Μορφωτικό  Σύλλογο  Νεράϊδας 
Δολόπων  Καρδίτσας, ιδιοκτησία  του  οποίου  είναι  η  Εφημερίδα  
μας.   
   Παρακαλούμε  όσοι  βρίσκεστε  μακριά  και  θέλετε  να  προσφέ-
ρετε  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)  
     Μπαλτή – Κουτσουμπάνη  Ουρανία................ (697 3386579)
     Θάνου  Χρυσούλα ............................................ (697 6047011)
     Μονάντερος  Φώτης ......................................... (697 4085254)
     Κουσάνας  Γιώργος .......................................... (697 2287726)  
     Μπαλτής  Γιάννης ............................................ (697 7033547)  
     Σπανού - Ανδρέου  Μαρία ............................... (697 9305471)  
     Κουσάνας  Κώστας .......................................... (697 2594310)
     Σπανός  Γιάννης ............................................... (697 3039002)

Υπενθυμίζουμε για το καλοκαίρι
● Το ποτάμι μας, ο Μέγδοβας: πρέπει όλοι μας να το 

προστατέψουμε από το παράνομο και καταστροφικό ψάρεμα 
και από τη ρύπανση. Άν δούμε λαθραλιείς τηλεφωνούμε 
αμέσως στο 100 (αστυνομία).

● Πνευματικό Κέντρο: πρέπει να το προσέχουμε και να 
φροντίζουμε το χώρο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

● Καθαριότητα: να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους, 
να διατηρούμε καθαρές τις παραδοσιακές βρύσες του χωριού 
μας και τους δημόσιους χώρους.

● Απορριματοφόρο Δήμου: αίτημα όλων μας είναι, από 
1 μέχρι 20 Αυγούστου που είναι όλος ο κόσμος στο χωριό, να 
έρχεται πιο συχνά, 3 φορές την εβδομάδα.

● Δρόμοι: να ενδιαφερθούμε ώστε να καθαριστούν όλοι 
καλά με γκρέϊντερ και να στρωθούν με ψιλό χαλίκι – σάρα.

● Συμμετοχή απ’ όλους μας στη Γενική Συνέλευση και 
στις άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

● Του Σωτήρως: να πάμε όλοι απέναντι ώστε να μείνει 
ζωντανό αυτό το πανηγύρι εκεί στην ωραία τοποθεσία του. Ο 
Σύλλογος (σε συνεργασία με την Εκκλησία) θα προσφέρουν 
και φέτος φαγητό στους προσκυνητές καταβάλλει δε 
προσπάθειες να πάνε εκεί και όργανα.

● Πυρασφάλεια Δασών: να προσέχουμε πολύ όλοι μας στις 
καθημερινές μας δραστηριότητας και εργασίες στα χωράφια, 
να μην ανάβουμε ποτέ φωτιά εκτός χωριού και αν δούμε 
κάπου φωτιά αμέσως τηλεφωνούμε στο 199 (Πυροσβεστική).

● Εκκλησίες και άλλα δημόσια κτήρια: προσέχουμε 
πάντα να μην υποστούν διάρρηξη από διάφορα κακοποιά 
στοιχεία.

● Τα φώτα των δρόμων: να αλλάζονται οι καμένες λάμπες 
και να μπούν και άλλα σε γειτονιές που δεν έχουν ώστε να 
υπάρχει παντού φώς τη νύχτα.

● Παιδική Χαρά στο Σχολείο: να προσέχουμε τις κούνιες, 
δραμπάλες, τσουλίθρες κ. ά. που είναι για τα μικρά παιδιά και 
όχι για τους μεγάλους. 

Φροντίζοντας για όλα αυτά θα περάσουμε πιο όμορφα το 
καλοκαίρι στο ωραίο χωριό μας.

Καλοκαίρι 2014 στη Νεράϊδα 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
● Τετάρτη 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο βράδια).
● Σάββατο 9/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου.
● Δευτέρα 11/8: Μουσική βραδιά στην πλατεία με 
χωριανούς μας οργανοπαίχτες.
● Αύγουστος: Θεατρική παράσταση στην πλατεία από 
Νομαρχία ή Δήμο (*).
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στη Νεράϊδα (*).
● Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας 
στα Σαραντάπορα (*).
● Αύγουστος: Εκδρομή του Συλλόγου μας Νεράϊδας 
(*).
● Πέμπτη 14/8: Αγώνες δρόμου παιδιών στη Νεράϊδα.
● Παρασκευή 15/8: Χορός του Συλλόγου στην 
πλατεία Νεράϊδας.
● Σάββατο 16/8: Γενική Συνέλευση Συλλόγου το 
απόγευμα στην πλατεία Νεράϊδας.
● Κυριακή 17/8: Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ στο 
Γρεβενοδιάσελο. 
● Κυριακή 17/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου
● Κυριακή 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού 
στην Κρανιά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
● Δευτέρα 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι Νεράϊδας. 
Ακόμα:
● Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ.
● Πεζοπορίες – σήμανση – καθαρισμός μονοπατιών.
(*) Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί απ’ το μεγάφωνο. 

Έκκληση για αίμα 
Είμαι στην δυσάρεστη θέση να 
ενημερώσω οτι αδυνατούμε ως 
τράπεζα αίματος να ικανοποιή-
σουμε τις ανάγκες των συναν-
θρώπων μας για αίμα. Τα απο-
θέματα είναι ανύπαρκτα και η 
ζήτηση για φιάλες συνεχόμενη. 
Κάνω έκκληση σε όλους τους 
χωριανούς και φίλους να γίνουν 
αιμοδότες και να ζωντανέψουν 
ξανά την τράπεζα αίματος. Πρέ-
πει να καταλάβουμε οτι με λίγα 
λεπτά από τον χρόνο μας σώ-
ζουμε ζωές.

δημήτριος γιαννουσάς

Υδραγωγεία Οικισμών Κοινότητας Νεράϊδας
Οι αρμόδιοι εκλεγμένοι μας ελέγχουν την ποιότητα του 

πόσιμου νερού και την κατάσταση των υδρομαστεύσεων και 
των δεξαμενών των Υδραγωγείων μας; Παρακαλούμε πολύ 
να φροντίσουν, ιδιαίτερα στον οικισμό Νεράϊδας, η ποσότητα 
του νερού που ξεκινάει από κάθε υδρομάστευση – πηγή να 
φτάνει όλη στον κεντρικό υδραγωγείο και να μην «χάνεται» 
καθ’ οδόν. Αν υπάρχουν παροχές καθ’ οδόν του αγωγού αυτές 
είναι παράνομες και πρέπει επειγόντως να σφραγιστούν.

Έκκληση προς χωρια-
νούς μας μουσικούς 

Την Δευτέρα 11 Αυ-
γούστου, το βράδυ, στην 
πλατεία Νεράϊδας, διοργα-
νώνουμε και φέτος μουσι-
κή βραδιά. Καλούμε όλους 
τους ερασιτέχνες αλλά και 
επαγγελματίες χωριανούς 
μας μουσικούς να πάρουν 
αφιλοκερδώς μέρος στην 
ωραία αυτή εκδήλωση.

Σωστή διαχείριση νερών άρδευσης 
Για να μπορούμε να έχουμε όλοι μια ντομάτα στον κήπο 

μας, ποτίζοντάς την από τις γούρνες – στέρνες και για να μην 
ξεραθεί μέχρι να ξαναγυρίσει η αράδα, κάνουμε μια

καλοπροαίρετη θερμή παράκληση στους χωριανούς μας. 
Να φροντίσουμε όλοι ώστε να αρκούν 2 ώρες το πολύ 3 για το 
πότισμα του κήπου μας. Μετά να φωνάζουμε αμέσως τον γεί-
τονα να συνεχίσει εκείνος το πότισμα. Έτσι η αράδα θα γυρίζει 
γρήγορα και όλοι οι κήποι μας θα είναι πράσινοι.

Θερμή καλοπροαίρετη παράκληση προς όλους τους χωρια-
νούς μας.

Περί εκκλησιαστικών ανακοίνωση

Οι χωριανοί μας (μόνιμοι και απόδημοι) να γνωρίζουν πως 
ο Ιερέας του χωριού μας έχει αναλάβει, με εντολή της 
Μητρόπολής μας, και τις δύο Ενορίες της Κοινότητάς 

μας Νεράϊδας. Δηλαδή την Ενορία Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας και 
την Ενορία Αγ. Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου. Έτσι μία Κυρια-
κή λειτουργεί στη Νεράϊδα και μία Κυριακή στα Σαραντάπορα. 
Όποιος λοιπόν θέλει να κάνει μνημόσυνο πρέπει να επικοινω-
νεί με τον Ιερέα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα για να κανονί-
ζουν την ημερομηνία. 

 Να δείξουμε κατανόηση γιατί υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα 
χωριά της περιοχής μας. Σε κανένα χωριό δεν γίνεται λειτουρ-
γία κάθε Κυριακή καθώς ο κάθε ιερέας εξυπηρετεί από δύο και 
πάνω ενορίες.

 Το τηλέφωνο του παπα-Σωτήρη είναι 697 9494645.

Ανακοινώσεις  
Προέδρου 
Τ. Κ. Νεράϊδας 

    Παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι της Τοπικής Κοινότητας Νε-
ράϊδας όπως:

● Να προσέχουμε πως πετά-
με τα σκουπίδια μας. Δεν πρέ-
πει 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 τί-
ποτα στα ρέματα του χωριού. 
Οτιδήποτε έχουμε για πέταμα 
τα βγάζουμε στο δρόμο για να 
τα πάρουν.

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

● Να προσέχουμε τα φρε-
άτια των ομβρίων. Να διατη-
ρούμε τις σκάρες καθαρές ώστε 
να πέφτουν μέσα τα νερά.

● Στις μετακινήσεις μας  για 
Καρδίτσα να προτιμάμε το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αν 
θέλουμε να διατηρηθούν τα 
δρομολόγια πρέπει να ανεβαι-
νοκατεβαίνουμε στην Καρδίτσα 
με το λεωφορείο  του ΚΤΕΛ και 
μόνο μ’ αυτό!

Τα παραπάνω αφορούν  
όλους τους οικισμούς μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ


