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Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου

Δημοπρατήθηκε 10.2.15
το Νεράϊδα – Τριφύλλα

Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες

Ν

Α

ντικατάσταση αναδόχου έχουμε
επιτέλους στον πολύπαθο δρόμο
Νεράϊδα – Τριφύλλα. Στη δημοπρασία που έγινε την Τρίτη 10.2.2015
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας, για το έργο
«Κατασκευή Οδού Νεράϊδα-Τριφύλλα»
ανάδοχος αναδείχτηκε η Τεχνική Εταιρεία
ΤΕΚ Α.Ε., που έχει έδρα την Καρδίτσα, με
έκπτωση 39%. Η δημοπρασία που (όπως
γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο) είχε
οριστεί για τις 16.12.14 τελικά αναβλήθηκε για διάφορους τυπικούς λόγους. Η δεύτερη λοιπόν ήταν
γόνιμη, το έργο ανέλαβε νέος
εργολάβος, τα χρήματα υπάρχουν και σύντομα αρχίζουν
τα έργα ασφαλτόστρωσης
του τμήματος. Ευχαριστούμε
θερμά τους αρμοδίους.

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

Καταστροφική θεομηνία
έπληξε τον τόπο μας

Περισσότερα στη σελίδα 9

Ο χορός του
Σαρανταπόρου
το καλοκαίρι

Ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου
Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου φέτος θα γίνει την
Κυριακή 16 Αυγούστου
2015 το βράδυ, στην
πλατεία του χωριού. Θα
υπάρχει η ορχήστρα του
συγκροτήματος του Γιάννη Γκόβαρη, για χορό και
διασκέδαση.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου.

Άρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα
η αποκατάσταση των
ζημιών μεταξύ Σαρανταπόρου & Νεράϊδας

A

ρχισε αλλά δυστυχώς
δεν τελείωσε ακόμα η
αποκατάσταση των προβληματικών σημείων μεταξύ
Σαρανταπόρου και Νεράϊδας.
Τα έργα αυτά είναι αρμοδιότητας της Νομαρχίας (Αντιπεριφέρειας) Καρδίτσας και ενώ
άρχισαν από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος του
Νοεμβρίου δεν μπόρεσαν να
ολοκληρωθούν. Ούτε άσφαλτος έπεσε στα επισκευασμένα
αλλά ούτε και αποκαταστάθηκαν όλα. Όλοι περιμένουμε την
ολοκλήρωσή τους.
Περισσότερα στη σελίδα 4

Κ

αταστροφική θεομηνία έπληξε και τον τόπο μας στις αρχές
Φεβρουαρίου με βροχές πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας. Ο «σαν ταύρος» κατεβασμένος Μέγδοβας «Ταυρωπός» πήρε το γεφύρι Σωτήρος, δρόμοι καταστράφηκαν
από τα νερά που έτρεχαν μέσα γιατί βούλωσαν τα τεχνικά, κατολισθήσεις είχαμε ευτυχώς όχι μέσα στο χωριό και οι κάτοικοι ένοιωσαν στιγμές συντέλειας του αιώνα. Καθολικό και επιτακτικό αίτημα
των τοπικών κοινωνιών μας είναι το Γεφύρι Σωτήρος να ξαναγίνει
πάση θυσία!
Περισσότερα στη σελ. 6

«Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων»
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ηλία Προβόπουλου για το χωριό μας
Κυκλοφόρησε το χειμώνα το βιβλίο με τίτλο «Ελεύθεροι στα δεσμά
των Αγράφων» που χρόνια τώρα ετοίμαζε ο αγαπητός μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Είναι μια καλή έκδοση 510 σελίδων όπου
καταγράφονται οι διηγήσεις περίπου 40 ηλικιωμένων χωριανών μας
για την φρικτή περίοδο του εμφυλίου στο χωριό μας.
Περισσότερα στη σελ. 9.

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας

Θερμή παράκληση των κατοίκων
Να δώσει λύση ο δήμος
ληγή μεγάλη, πρόβλημα, μαρτύριο για τους ηλικιωμένους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας, της Νεράϊδας ήταν και το φετινό
χειμώνα, τα παρατημένα γελάδια διαφόρων ασυνείδητων. Θερμή παράκληση των κατοίκων να δώσει λύση ο δήμος μας στην μάστιγα
αυτή του τόπου μας, με τη συγκρότηση επιτροπής για σύλληψη αυτών
και επιβολή προστίμων. Με μεθόδους που ήδη εφάρμοσαν άλλοι Δήμοι,
σύμφωνα με το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17.
Περισσότερα στη σελίδα 7

Π

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου
πότε θα ξαναλειτουργήσει;

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

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

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

α τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες απαιτεί
όλος ο παραμεγδόβιος κόσμος μετά την απάντηση της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας πως εκκρεμούν ακόμα πολλές μελέτες προς έγκριση. Πότε
επιτέλους θα τελειώσουν αυτές οι μελέτες ώστε να προταθεί το έργο για ένταξη στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Τομεακό
Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; ή μήπως θα
ήταν προτιμότερο να δώσετε σύντομα βατότητα στο
τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα στήνοντας μια μικρή γέφυρα, φτιάχνοντας τεχνικά στα ρέματα και χαλικοστρώνοντας το τμήμα; Η υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί! Απαιτούμε πρόσβαση, επικοινωνία!
Για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που αναφέραμε στο προηγούμενο (υπό
έκδοση) φύλλο μας και θα παρουσιάσουμε εδώ αναλυτικά.
Περισσότερα στη σελ. 5

Ο χορός της Νεράϊδας το καλοκαίρι
Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το καλοκαίρι, το
Σάββατο 15 Αυγούστου 2015, το βράδυ, στην
κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Οι απανταχού της γης
Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες για να γλεντήσουμε ως το πρωί.

Κοπή πίτας των Συλλόγων μας

Για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των Συλλόγων των
χωριών μας που έγιναν το χειμώνα θα διαβάσετε στη
σελίδα 8.

Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Ξεκίνησε μια προσπάθεια στο χωριό μας για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας. 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’ αυτό ας μιλήσει
με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
Περισσότερα στη σελίδα 7.

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

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

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

Καλή
Ανάσταση
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Κάλαντα Μεγάλης Παρασκευής

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα όλοι χλίβονται και τα βουνά λυπούνται,
σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρισκαταραμένοι,
για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον πάντων βασιλέα.
Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι
να λάβει δείπνο μυστικό, να μην το λάβουν όλοι.
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της,
τας προσευχάς της έκανε για το Μονογενή της.
Φωνή εξήλθ’ εξ ουρανού υπ’ αρχαγγέλου στόμα
σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες
και τον Υιό Σου πιάσανε και στον χαλκιά τον πάνε.
Σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν φονιά τον πάνε
και στου Πιλάτου τις αυλές εκεί τον τυραννάνε.
-Χαλκιά, χαλκιά, φτιάσε καρφιά, φτιάσε τρία περόνια.
Και κείνος ο παράνομος βαρεί και φτιάνει πέντε.
Συ, φαραέ, που τα ’φτιασες, πρέπει να μας διδάξεις.
-Βάλτε τα δυό στα πόδια του, τ’ άλλα τα δυό στα χέρια,
το πέμπτο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά Του
να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του.
Η Παναγιά πλησίασε και τα δεξιά κοιτάζει,
Κοιτά δεξιά κοιτά ζερβά κανένα δε γνωρίζει.
Κοιτά και δεξιότερα, και βλέπει τον Αη Γιάννη:
-Αη Γιάννη, Αη Γιάννη Πρόδρομε και Βαπτιστά του Γιού μου,
μην είδες τον Υιόκα μου και τον διδάσκαλό σου;
-Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω
Δεν έχω χέρι, πάλαμο για να σου Τον εδείξω.
Βλέπεις εκείνον τον γυμνό τον παραπονεμένο
όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο;
Εκείνος είναι ο Γιόκα Σου και ο Διδάσκαλός μου.
Η Παναγιά του μίλησε, η Παναγιά του λέει:
-Δε μου μιλείς παιδάκι μου, δε μου μιλείς παιδί μου;
-Τι να σου πω Μανούλα μου που διαφορά δεν έχεις;
Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά το μεσημέρι
που θα λαλήσει ο πετεινός, σημαίνουν οι καμπάνες…

Κάλαντα Σαββάτου του Λαζάρου

Σήμερον έρχεται ο Χριστός ο επουράνιος Θεός,
Εν τη πόλει Βηθανία Μάρθα κλαίει και Μαρία,
Λάζαρον τον αδερφό της τον γλυκύ καρδιακό της,
Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον εμοιρολογούσαν,
Την ημέρα την τετάρτην κίνησε ο Χριστός για να ’ρθει.
Και βγήκε κι η Μαρία έξω από τη Βηθανία.
Σκύβει εμπρός γονατιστή και τους πόδες του φιλεί.
-Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου, δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου.
Μα κι εγώ τώρα πιστεύω και καλότατα εξεύρω.
Ότι δύνασαι αν θέλεις και νεκρούς να ανασταίνεις.
-Λέγε, πίστευε, Μαρία άγωμεν εις τα μνημεία.
Τότε κι ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει:
-Άδη, Τάρταρε και Χάρε Λάζαρε να μη σε πάρει:
Δεύρο έξω Λάζαρε μου, φίλε και αγαπητέ μου
Παρευθύς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι.
Λάζαρος απενεκρώθη, ανεστήθη και σηκώθη.
ζωντανός σαβανωμένος και με το κηρί ζωσμένος.
Τότε η Μάρθα κι η Μαρία τότε όλη η Βηθανία
Δόξα το θεό φωνάζουν και το Λάζαρο εξετάζουν:
-Λάζαρε πες μας τι είδες εις τον Άδη που επήγες;
-Είδα φόβους, είδα τρόμους είδα βάσανα και πόνους.
Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι
Της καρδίας, των χειλέων και μη με ρωτάτε πλέον…

Το θρυλικό
Μέγα Γεφύρι
Μέγα - Γεφύρι ξακουστό
γεφύρι αντρειωμένο
δεν σκιάζεσαι τον ποταμό
κι’ ας είσαι λαβωμένο
Ήρθαν μαστόροι διαλεχτοί
μακριά απ’ το Μπιζάνι*
και πρωτομάστορας μαζί
γεφύρι για να κάνει
Κάθε τεχνίτης προσπαθεί
την πέτρα να σμιλεύση
κι’ από κοντά οι παραγιοί
να φτιάξουν το κιρέτσι*

Έτος 1968... 25 Μαρτίου... μετά τη λήξη της σχολικής γιορτής στα σκαλιά
της εισόδου του Δημοτικού μας Σχολείου Νεράϊδας... βγάζουν αναμνηστική
φωτογραφία... ο ιερέας... ο πρόεδρος... οι δάσκαλοι... οι γονείς... και οι
μαθητές με φουστανέλες... (μας την έστειλε με e-mail η Άντα Λυρίτση)…
όποιος γνωρίζει άλλα πρόσωπα ας μας τα πεί… είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές φωτό
201-300 / με α.α. 201.

Στην μία βάλαν τη Μαριώ
Κι’ αντίκρυ τον αράπη
να πιάσει θέμελο γερό
κατεβασιά σαν θα ‘ρθει
Κι’ όταν βουίζει το νερό
και χάνεται η πλάση
κραυγάζει τότε η Μαριώ
και λέει στον αράπη...
’κράτα γερά τα θέμελα
βάστα τα κορακλίκια*
να μην ξεσύρουν τα κλειδιά*
και σπάσει η καμάρα
γιατί έχει κόσμος να διαβεί
νυφούλες να περάσουν
να ’ρθούν από την ξενιτιά
λεβέντες παλικάρια.’
παρατηρήσεις…
Μπιζάνι = Γιάννενα
Κιρέτσι = είδος κονιάματος
Κορακλίκια = οι πέτρινες
παραπέτες του γεφυριού
Κλειδιά = σφηνωτές πέτρες
που «κλειδώνανε» την καμάρα
του γεφυριού.
Γεώργιος Η. Κουσάνας

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

Τα Χρονικά
Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος
Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας

Από το πανηγύρι της Παναγίας… 8 Σεπτεμβρίου 1953… Σαββούλα Κατσούλη
– Κουσάνα… Ελένη Θάνου… Μαριγούλα Σπανού – Ρούτση… Νίκος Δ.
Κατσούλης… Αποστολία Κατσούλη – Κουτή… (Φωτ. Αρχ. Αποστολίας &
Βάϊου Κουτή & σύντομα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας «www.
neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες)

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.

Έτος δεκαετίας του 1950… Αυτό το σπίτι είναι του Κατσουλονίκου…
(του 6ου και μικρότερου γιού του θρυλικού «Γιωργάκη» που ήταν με τον
Καραϊσκάκη)… Σε αυτό το «Κατσλουνικαίϊκο» τριώροφο παλιό σπίτι έζησαν
δύο οικογένειες… του Ηλία Ν. Κατσούλη… και του Κων/νου Ν. Κατσούλη…
εδώ γεννήθηκαν τα εξής παιδιά του Ηλία… Βιργινία Κατσούλη… Πέτρος
Κατσούλης… Ελένη Κατσούλη… Σαββούλα Κατσούλη… Λευτέρης
Κατσούλης… και τα εξής του Κώστα… Αποστολία Κατσούλη… Γεωργία
Κατσούλη… Νίκος Κατσούλης… Στη φωτογραφία φαίνονται… Νίκος
Κατσούλης… Λευτέρης Κατσούλης… Αποστολία Κατσούλη… Νεράϊδα…
μέσα δεκαετίας του ’50… (Φωτ. Αρχ. Αποστολίας & Βάϊου Κουτή)

Αποστολή κειμένων προς
δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com

Έτος 1934... οικογένεια Γάκη... ο Δημήτρης Γάκης... η σύζυγός Μαρία...
και στην αγκαλιά της ο υιός τους Ηλίας Γάκης... ο Αντρέας Γάκης... και η
σύζυγός του Δέσπω... (Φωτ. Αρχ. Δημήτρη Κ. Γάκη)… είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές φωτό
201-300 / με α.α. 205.

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Eυπόλιδος 14, Αθήνα,
klonodesign@gmail.com
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Κ ο ινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

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

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

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

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

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

● Η Χαρά Καραμέτου, κόρη της Αθηνάς και του αείμνηστου Ηλία Καραμέτου
(εγγονή της Βασιλικής & του Τρύφωνα
Κστρίτση και της Χάϊδως & του μακαρίτη Κώστα Καραμέτου), και ο Αντώνης
Παγουρέλιας
αρραβωνιάστηκαν το
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, στο Βόλο.
Ευχόμαστε Καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

● Ο Γιάννης Γάκης του Θωμά και η

Αντί μνημοσύνου
εις μνήμην Κωνσταντή Γ. Θάνου

Προσφορά
για την Εφημερίδα μας

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

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

Η Τασία Καραβάνα του Δημητρίου, προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ, εις μνήμην των γονέων της Σοφίας & Δημητρίου
Καραβάνα, της Αναστασίας & Γεωργίου Καραβάνα, της
Ελένης Ηλ. Κατσούλη, και της φίλης της Φρίντης Φ.
Τσούτσουρα, για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού Ναού του
χωριού μας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Τα
“Palmie Bistro”
για την Εφημερίδα μας

Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των
γνωστών μας καταστημάτων “Palmie – bistro”,
καταγόμενος από τη γειτονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ
(αριθ. απόδ. 944), για την Εφημερίδα μας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΘΑΝΑΤΟΙ

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

Ευχαριστήριο

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

Προσφορά για ανακαίνιση
εκκλησίας Αγίων Ταξιαρχών

Στέλλα Χαβδούλα του Ιωάννη, παντρεύτηκαν το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014,
στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής στην Καρδίτσα.
● Η Χαρά Καραμέτου, κόρη της Αθηνάς και του αείμνηστου Ηλία Καραμέτου
(εγγονή της Βασιλικής & του Τρύφωνα
Κστρίτση και της Χάϊδως & του μακαρίτη Κώστα Καραμέτου), και ο Αντώνης
Παγουρέλιας πολιτικός μηχανικός κάτοικος Βόλου, παντρεύτηκαν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, στο Δημαρχείο
Βόλου.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και μέσα από την
εφημερίδα μας έναν χωριανό μας που με ευχάριστη διάθεση, πάντα με το
χαμόγελο, χρόνια τώρα
βοηθάει αφιλοκερδώς παντού στο χωριό μας. Τον
αγαπητό μας Βασίλη Δ.
Καραμέτο που πρέπει σ’
αυτά να είναι παράδειγμα
προς μίμηση απ’ όλους
μας. Δεκαετίες ολόκληρες επίτροπος επί όλων
των ιερέων μας προσέφερε εξυπηρετώντας τις
εκκλησίες όπου χρειάζονταν βοήθεια ιδίως στα
πανηγύρια αλλά και κάθε
Κυριακή. Για πολλά χρόνια όταν δεν είχε νερό η
βρύση μας δεν φωνάζαμε τον πρόεδρο αλλά τον
Βασίλη κι αυτός αμέσως
ασχολούνταν για τη λύση
του προβλήματος. Χρόνια τώρα το χόμπυ του
είναι να καθαρίζει και να
καίει τα σκουπίδια που
μαζεύονται στο Νεκροταφείο μας φροντίζοντας
τον χώρο. Κι άλλα πολλά
καλά κάνει που τα ξέρουν
οι χωριανοί μας. Να είσαι
καλά μπαρμπα-Βασίλη
και να συνεχίσεις να προσφέρεις αφιλοκερδώς.

Ευχαριστήριο

Η Αγγελική και ο Γεώργιος Δ.
Μακρής έκαναν Δωρεά την εικόνα του
Παντοκράτορα που τοποθετήθηκε στο
ταβάνι, στη θέση του τρούλου, στην
εκκλησία του χωριού μας, στον Ιερό
Ναό του Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί
θερμά για τη Δωρεά.

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

Επιτυχίες

Ο Νίκος Θώμος, γιός της Ντίνας και του
κτηνιάτρου στη Λαμία Γεωργίου Θώμου,
(εγγονός των αείμνηστων Ευαγγελίας και
Νικολάου Θώμου), πέρασε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.
Θερμά συγχαρητήρια και καλές σπουδές

Αντάμωμα Αυγεραίων το καλοκαίρι

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

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

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

Ενισχύσεις
για την Εφημερίδα μας
Α/Α

Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης).........ΕΥΡΩ

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

Δημοπρατήθηκε 10.2.15 το Νεράϊδα – Τριφύλλα

Α

ντικατάσταση αναδό- είναι έγκλημα να αρχίσουν οι δύο λωρίδες. Λίγα μέτρα πιο
χου έχουμε επιτέλους σκαψίματα μόλις πέσει. Ήδη ο πέρα συναντάμε το πρώτο τεστον πολύπαθο δρόμο πρόεδρος έστειλε έγγραφο στην χνικό (105 μ.) μόλις βγαίνουμε
Νεράϊδα – Τριφύλλα. Στη δη- Περιφέρεια για να μετατοπιστεί από την Νεράϊδα που έγινε σε
μοπρασία που έγινε την Τρίτη ο αγωγός με νέο στην άκρη του λάθος θέση και απόδειξη αυτού
10.2.2015 στη Διεύθυνση Τεχνι- δρόμου. Οι ενέργειες και η πί- είναι το ότι τα νερά σχηματίζουν
κών Υπηρεσιών της Αντιπερι- εση πρέπει να ενταθεί για το εκεί μια λίμνη αφού δεν μπορούν
φέρειας Καρδίτσας, για το έργο ζήτημα αυτό καθώς έπρεπε ήδη να πέσουν μέσα στην τρύπα του
«Κατασκευή Οδού Νεράϊδα- να είχε γίνει και τα χρονικά πε- τεχνικού. Να φροντίσετε να αλΤριφύλλα» ανάδοχος αναδεί- ριθώρια στενεύουν.
λάξει κάτι εκεί. Τόσο στη ράχη
χτηκε η Τεχνική Εταιρεία ΤΕΚ
● Με τη θεομηνία της «Καλλικαρυά» (225 μ.) όσο
Α.Ε., που έχει έδρα την Καρδί- 1.2.15 το τμήμα καταστράφη- και στην πάνω ράχη «Κουτσοτσα, με έκπτωση 39%. Η δη- κε ολοσχερώς σε όλο το μήκος χέρι» (1.005 μ.) πρέπει να γίνει
μοπρασία που (όπως γράφαμε του. Φωνάζαμε εμείς συνέχεια τεχνικό ώστε τα νερά των βροστο προηγούμενο φύλλο) είχε αλλά κανένας δεν έδινε σημα- χών να κυλάνε εκεί που αιωνίως
οριστεί για τις 16.12.14 τελικά σία. Φωνάζαμε τουλάχιστον μια κυλούσαν. Ολόραχα. Στη ράχη
αναβλήθηκε για διάφορους τυ- φορά το χρόνο τα μηχανήματα «Καλληκαρυά» (272 μ.) επίσης
πικούς λόγους. Η δεύτερη λοι- της Νομαρχίας να καθαρίζουν η εταιρεία δεν αποκατέστησε
πόν ήταν γόνιμη, το έργο ανέλα- καλά όλο το οδόστρωμά του σε ακόμα το δίκτυο ύδρευσης που
βε νέος εργολάβος, τα χρήματα όλο το μήκος και πλάτος του. έρχεται από «Χαλικόβρυση»
υπάρχουν και σύντομα αρχί- Έτσι θα λειτουργούσαν και τα το οποίο έσπασε κατά την διαζουν τα έργα ασφαλτόστρωσης αυλάκια του και τα τεχνικά του πλάτυνση κι ακόμα δεν έγινε.
του τμήματος. Ευχαριστούμε και οι δύο λωρίδες του. Αλλά Ο νέος εργολάβος να το φτιάξει
θερμά τους αρμοδίους.
δυστυχώς από το καλοκαίρι επειγόντως πρίν πέσει η άσφαλΣτη δημοπρασία (10.2.15) του 2011 που ο τότε εργολά- τος. Στο ρέμα της «Παπαδιάς»
κατατέθηκαν δεκαπέντε (15) βος σταμάτησε τα έργα ποτέ (1.480 μ.) κάτω από το υδραγωπροσφορές εργολάβων, όμως δεν καθαρίστηκε καλά αυτός ο γείο, το τεχνικό έγινε μικρό και
έγιναν δεκτές οι δεκατέσσερις δρόμος όπως προαναφέραμε. με πολλές κακοτεχνίες, βούλωσε
(14) οι οποίες είχαν τα δικαιο- Έτσι λοιπόν με τη θεομηνία το και καταστράφηκε ο δρόμος και
λογητικά τους χωρίς ελλείψεις. οδόστρωμά του έγινε ένα ρέμα όλη η περιοχή μέχρι τον ΑηΘαΕπίσης σύμφωνα με το Πρα- σε όλο το μήκος του… τα χαλί- νάση. Αυτό το τεχνικό πρέπει να
κτικό (5/25-2-2015) της Οικο- κια παρασύρθηκαν… αλλά και ξαναγίνει απ’ την αρχή μεγαλύνομικής Επιτροπής της Περι- τα νερά έκαναν ζημιές σε χω- τερο και σωστά. Στη «Χούνη»
φέρειας Θεσσαλίας στην άγονη ράφια καθώς δεν πήγαιναν στα (1.950 μ.) η διαπλάτυνση δεν
δημοπρασία της 16.12.2014 ρέματα αλλά ανεξέλεγκτα στις έγινε σωστά, πέφτουν συνεχώς
κατατέθηκαν δεκατρείς (13) πλαγιές… όπως στον ΑηΘανά- βράχια και κινδυνεύουν τα σπίπροσφορές εργολάβων αλλά ο ση όπου οι καταστροφές στα τια από κάτω, εδώ πρέπει ο ερδιαγωνισμός ήταν άγονος λόγω από κάτω χωράφια προκαλούν γολάβος να πάρει κι άλλο τόπο
σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν δέος…!!! Δεν έχουν κάποιοι ευ- από την πλαγιά για να μην είναι
στην διακήρυξη του έργου. Στη θύνες γι’ αυτά…???
αυτή «μαχαίρι» αλλά να έχει τη
δημοπρασία της 10.2.15 ήταν
Τα μπετά των τεχνικών και σωστή κλήση. Στη «Φτερόλακόλα εντάξει.
των ρείθρων έχουν κοπρίσει κα» (2.300 μ.) μετά τις κεραίες
Ο εργολάβος λοιπόν θα όλα, (σίγουρα λόγω προβλημα- πρέπει επίσης να γίνει ένα τεφτιάξει το κομμάτι από τη Νε- τικών υλικών) και πρέπει όλα χνικό να φεύγουν κάτω τα νερά
ράϊδα μέχρι το Πλατανόρεμα να ξαναγίνουν εξ’ αρχής. Με- και να μην περνάνε πάνω απ’ το
(μήκους 6.000 μέτρων). Από τρήσαμε τις αποστάσεις για να χωριό. Το τεχνικό μεταξύ «Δρατο Πλατανόρεμα μέχρι το Σπί- ξέρετε για ποιές θέσεις μιλάμε. μπάλας» και ράχη «Πλάκες»
τι του Διαβάτη (μήκους 1.500 Σε παρένθεση λοιπόν βάζουμε (3.215 μ.) που προκάλεσε την
μέτρων) στην Τριφύλλα την το πόσα μέτρα είναι η θέση από κατολίσθηση από κάτω πρέπει
ασφαλτόστρωση θα κάνει η Νο- την Παπαδόβρυση.
να αχρηστευτεί, να το κλείσεμαρχία Ευρυτανίας. Σε επικοι● Αμέσως μετά την Παπα- τε και τα νερά να έρχονται με
νωνία που είχαμε με τον δρα- δόβρυση και σε μήκος περίπου το αυλάκι στο ρέμα «Πλάκες».
στήριο (και συμμαθητή μας στο 50 μέτρων πρέπει να γίνει τοι- Το βούλιαγμα που έγινε κάτω
Γυμνάσιο Φουρνάς) Δημοτικό χίο από πάνω ύψους τουλάχιαπό την διασταύρωση για
Σύμβουλο του Δήμου ΚαρπενηΑηΛιά (4.380 μ.) όπου
στον 1 μέτρο για να
σίου Παναγιώτη Παπαδογούλα
η μια λωρίδα κόπηαποκατασταμας είπε τα εξής: … «Σχετικά
κε να αποκατασταθεί
θούν και
με το δρόμο «Πλατανόρεμα
με τοιχίο από κάτω.
- Σπίτι Διαβάτη» ρώτησα τον
Το τεχνικό στου «ΚαΔήμαρχο Καρπενησίου και μου
κοδημάκη» βούλωσε και
είπε ότι εντάχθηκε στο Τεχνικό
τα νερά κατέστρεψαν το
πρόγραμμα της Π. Ε. Ευρυταδρόμο μέχρι τη «Δραμπάνίας. Στη συνέχεια ρώτησα τις
λα». Βούλωσε επίσης και το
Τεχνικές Υπηρεσίες της Αντιπετεχνικό γεφυράκι στο «Πλαριφέρειας Ευρυτανίας και μου
τανόρεμα» και τα νερά κατο επιβεβαιώσανε. Παρακολουτέστρεψαν το δρόμο μέχρι τη
θούμε το θέμα και ενδιαφερό«Ζαχαριά». Όλα αυτά πρέπει
μαστε…».
να αποκατασταθούν.
Στο εγκαταλειμμένο και πο● Το τμήμα Γιαννουσέϊκα
λύπαθο αυτό τμήμα Νεράϊδα
– Διασταύρωση Νεράϊδας (μή– Τριφύλλα του σημαντικότακους 7.080 μέτρων) του οδικού
του οδικού άξονα Καρπενησίάξονα Καρπενησίου – Λίμνης
ου – Λίμνης Πλαστήρα πολλά
Πλαστήρα σύμφωνα με την πρόπράγματα πρέπει να γίνουν και
σφατη απάντηση της Νομαρχίας
ο φόβος όλων μας είναι λόγω
Καρδίτσας προτάθηκε στην τροτης μεγάλης έκπτωσης μήπως
ποποίηση του προγράμματος
δεν γίνουν…!!!
ΕΑΠΝΑ/2, με προϋπολογισμό
● Κατ’ αρχήν επειγόντως
1.800.000 €. Μεγάλες καταπρέπει να βγεί στην άκρη ο
στροφές έγιναν με τη θεομηνία
αγωγός «σουρωτήρι» ύδρευτης 1.2.15 στο κομμάτι του από
σής μας από Πλατανόρεμα
Διασταύρωση Νεράϊδας μέχρι
μέχρι Νεράϊδα σε μήκος
Μοναστήρι. Το κομμάτι αυτό
4.000 μέτρων. Και
ήταν εντελώς κλειστό για
μετά να αρχίσουν τα
πάνω από ένα μήνα. Τα 4
έργα της ασφαλτότεχνικά στα «Προσήστρωσης. Περιμέ- Όλη η διαδρομή από Καρπενήσι μέχρι Λίμνη Πλαστήρα με τα λια» ήταν ήδη βουλωνουμε την άσφαλτο 2 τελευταία και μοναδικά εναπομείναντα τμήματα που είναι μένα από πρόπερσι και
ακόμα χωρίς άσφαλτο… ιδού η τεράστια σημασία τους…
δεκαετίες και θα
τα νερά από τα ρέματα

Τα 2 τελευταία και μοναδικά εναπομείναντα τμήματα που είναι
ακόμα χωρίς άσφαλτο… Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα –
Γιαννουσέϊκα… από κοντά…
αυτά κατέστρεψαν το οδόστρωμα σε όλο το μήκος του. Στο
Κατνόρεμα πρέπει επιτέλους
να σχεδιαστεί γεφυράκι και να
καθαριστεί το ρέμα μέχρι παραπάνω από τις μεγάλες πέτρες
ώστε να μην κλείνει τόσο εύκολα. Στο Βαρκό να γίνει και στον
κάτω δρόμο ότι ακριβώς έγινε
και στον από πάνω δρόμο. Δηλαδή τοιχοποιία ξερολιθιάς καλυμμένο με πλέγμα. Να χαλικοστρωθεί καλά όλο το τμήμα και
τα καθαρά αυλάκια να οδηγούν
τα νερά στα τεχνικά. Ο δρόμος
αυτός είναι σημαντικότατος και

πρέπει να είναι βατός κάθε μέρα
του χρόνου.
Κλείνουμε με τις ανησυχίες
του κόσμου για το πρόσφατα
δημοπρατηθέν τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, τονίζοντας πως
επειδή λόγω της μεγάλης έκπτωσης υπάρχει διάχυτος ο φόβος πως θα υπάρξει «έκπτωση»
και στις εργασίες… αρμόδιοι
μηχανικοί, εκλεγμένοι σε όλα
τα επίπεδα και όλοι μας συνεχώς να ενδιαφερόμαστε, να
ελέγχουμε, να πιέζουμε ώστε να
γίνει σωστός ο δρόμος…!!!

Νεράϊδα 10.3.15

Άρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα
η αποκατάσταση των ζημιών μεταξύ
Σαρανταπόρου & Νεράϊδας

Α

ρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα η αποκατάσταση των
προβληματικών σημείων μεταξύ Σαρανταπόρου και Νεράϊδας. Τα
έργα αυτά είναι αρμοδιότητας της Νομαρχίας (Αντιπεριφέρειας) Καρδίτσας.
Όπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ο εργολάβος δούλεψε
από τις 12.9.14 μέχρι 13.10.14. Ένα μήνα και κατά διαστήματα όχι κάθε
μέρα. Από τα πολλά προβληματικά σημεία μόνο σε 4 έκανε παρέμβαση
κι αυτή ημιτελή. Στις θέσεις Κρανούλες, Γούρνες, Κωσταντέϊκες και (μετά
τα Σαραντάπορα) στο Ματζαράκι.
Όπως φαίνεται και στο χάρτη εμείς μόνο μεταξύ Νεράϊδας και Σαρανταπόρου περιμέναμε παρεμβάσεις τουλάχιστον σε 9 σημεία αλλά
δυστυχώς ασχολήθηκαν μόνο με 3 σημεία. Αναλυτικά τι έγινε και τι ζητάει ο κόσμος να γίνει: στις «Κρανούλες» (θέση 1 - όπου έγιναν τα τσιμεντένια ρείθρα και χαλικοστρώθηκε η παράκαμψη) πρέπει να πέσει η
άσφαλτος. Στις « «Βερτσούλες» (θέση 2) πρέπει να ασφαλτοστρωθεί όλο
το κομμάτι με τις χαρακιές, από τη μια ράχη μέχρι την άλλη. Στις «Λογγές
Μακρέϊκες» (θέση 3) να ασφαλτοστρωθεί όλο το κομμάτι με τις χαρα-

Από τα 9 σημεία επισκευάστηκαν (εν μέρει) μόνο τα 3… δηλ.
Κρανούλες (1)… Κωσταντέϊκες (4)… και Γούρνες (7)…
κιές, Στις «Κωσταντέϊκες» (θέση 4 – όπου κακώς σκάφτηκε κι άλλος ο
όχτος από πάνω και έγιναν τα τσιμεντένια ρείθρα) να ασφαλτοστρωθεί
το οδόστρωμα και με κάποιο τρόπο να καλυφθεί ένα κομμάτι του όχτου
με συρμάτινο πλέγμα ώστε να συγκρατεί τις πέτρες που πέφτουν εκεί
συνεχώς. Στο «Μουχτούρι» (θέση 5) να ασφαλτοστρωθεί όλο το κομμάτι
με τις χαρακιές. Στα «Λιαπέϊκα» (θέση 6) στη θέση που το ποτάμι έφαγε
από κάτω τη μια λωρίδα, να γίνει τοιχίο, να μπαζωθεί και να αποκατασταθεί επιτέλους και η δεύτερη λωρίδα. Στις «Γούρνες» (θέση 7 – όπου
έγιναν τα τσιμεντένια ρείθρα και χαλικοστρώθηκε το οδόστρωμα) θέλει
πάλι εξ’ αρχής χαλικόστρωση γιατί τα όμβρια πήραν όλα τα χαλίκια, και
να πέσει η άσφαλτος. Παρέμβαση ζητάει ο κόσμος και κοντά στα Σαραντάπορα (θέση 9), να πέσει από κάτω τοιχίο από το εικόνισμα μέχρι τη
διασταύρωση προς Μολόχα για να φαρδύνει λίγο ο δρόμος που είναι
εκεί μια στενή λωρίδα. Και στη διασταύρωση για Μολόχα να γίνει παρέμβαση ώστε επιτέλους να δοθούν εκεί οι σωστές κλήσεις. Όλος ο κόσμος
περιμένει αυτά να γίνουν και σύντομα. 
Nεράϊδα 12.3.15
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Ν

α τελειώσουν και οι
υπόλοιπες
μελέτες
απαιτεί όλος ο παραμεγδόβιος κόσμος μετά την
απάντηση της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας πως εκκρεμούν
ακόμα πολλές μελέτες προς
έγκριση. Πότε επιτέλους θα
τελειώσουν αυτές οι μελέτες
ώστε να προταθεί το έργο για
ένταξη στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020
(Τομεακό Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; ή
μήπως θα ήταν προτιμότερο
να δώσετε σύντομα βατότητα
στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα στήνοντας μια μικρή
γέφυρα, φτιάχνοντας τεχνικά
στα ρέματα και χαλικοστρώνοντας το τμήμα; Η υπομονή
του κόσμου έχει εξαντληθεί!
Απαιτούμε πρόσβαση, επικοινωνία!
Για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που αναφέραμε στο προηγούμενο (υπό έκδοση) φύλλο
μας και θα παρουσιάσουμε εδώ
αναλυτικά.
● Στις αρχές Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε η είδηση πως έγινε
η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την Επαρχιακή
Οδό Νεράϊδα – Μαυρομμάτα. Η
επόμενη μελέτη που είναι έτοιμη να εγκριθεί (αλλά ακόμα δεν
εγκρίθηκε) είναι η Προμελέτη
της Γέφυρας Μέγδοβα. Σύμφωνα με την απάντηση (στην
σχετική ερώτηση που κάναμε)
της Νομαρχίας Καρδίτσας μετά
και από αυτή την έγκριση εκκρεμούν άλλες δύο (2) εγκρίσεις…
η έγκριση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιΐας… και η έγκριση
της Οριστικής Μελέτης της
Γέφυρας Μέγδοβα και των προσβάσεων αυτής μήκους 4 χλμ. Οι
εκλεγμένοι της περιοχής μας σε
όλα τα επίπεδα πρέπει συνεχώς
να πιέζουν ώστε να τελειώσουν
επιτέλους και αυτά.
Να ξαναπούμε πως η μελέτη
«Ε. Ο. Καρδίτσας - Καρπενησίου
(Αγρινίου)» εκπονείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, η σύμβαση
υπογράφθηκε στις 24.11.2004 με
οικονομικό αντικείμενο 586.940
€ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει το
οδικό τμήμα από το τέλος του
οικισμού Νεράϊδας μέχρι τη γέφυρα στον ποταμό Μέγδοβα μήκους 8 χλμ. και τη γέφυρα στον
ποταμό Μέγδοβα μήκους 52 μ.
Επίσημη ενημέρωση δεν
είχαμε δυστυχώς από κανέναν
εκλεγμένο (ούτε ένα δελτίο τύπου δεν έβγαλαν στις εφημερίδες) έτσι θα αναφέρουμε τα δημοσιεύματα των εφημερίδων.
● Στις εφημερίδες της
Καρδίτσας (3.12.14) δημοσιεύτηκε η εξής είδηση: …
«Υπογράφηκε από τη Γ. Γ.
της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Θεσσαλίας
– Στερεάς
Ελλάδας,
Καλλιόπη
Γερακού-
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Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου
Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες
δη, η έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και
λειτουργία του έργου «Επαρχιακή οδός Καρδίτσας – Καρπενησίου (Αγρινίου)» στην Π. Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και στην Π. Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
● Η καρπενησιώτικη εφημερίδα όμως «Ευρυτανικά Νέα»
(Τετάρτη 3.12.14) έδωσε έκταση στην είδηση όπου με τον
τίτλο «Εξελίξεις στον Παραμεγδόβιο – Τμήμα του έργου
δημοπρατείται το 2015 – Βελτίωση του οδικού τμήματος
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα» το
κείμενο έγραφε τα εξής: … «Από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί
όροι το έργου: «Επαρχιακή οδός
Καρδίτσας – Καρπενησίου (Αγρινίου)». Πρόκειται για εργασίες
βελτίωσης του οδικού άξονα
«Νεράϊδα Δολόπων Καρδίτσας
- Μαυρομάτα Ευρυτανίας» μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων.
Ένα σημαντικό έργο, που
χρηματοδοτείται από την Π.Ε.
Καρδίτσας, ωστόσο εγκρίνεται
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, θα δημοπρατηθεί μέσα
στο 2015 από την Π.Ε. Καρδίτσας
αλλά οι εργασίες θα επεκταθούν
και στον νομό Ευρυτανίας. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη
στον οδικό άξονα «Καρδίτσα Καρπενήσι», τον γνωστό «Παραμεγδόβιο δρόμο».
Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
2014, ανακοινώθηκε από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, η
έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων του έργου «Επαρχιακή
οδός Καρδίτσας - Καρπενησίου», το οποίο θα δημοπρατηθεί
το 2015 και αφορά τη βελτίωση
του επαρχιακού οδικού άξονα
Νεράϊδα - Μαυρομάτα, μήκους
περίπου 8 χιλιομέτρων.
Την απόφ α σ η

(Αριθ. πρωτ.: 3700/229931/ 2011-2014) υπογράφει η Γενική
Γραμματέας κα Καλλιόπη Γερακούδη. Σύμφωνα με τη μελέτη,
το έργο ανήκει στην Α-2 υποκατηγορία «Έργα χερσαίων και
εναέριων μεταφορών». Ο οδικός
άξονας αποτελεί βελτίωση των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών
της επαρχιακής οδού «Καρδίτσας - Καρπενησίου».
Το έργο αφορά τη βελτίωση
της υφιστάμενης δασικής οδού
(ώστε αυτή να αποκτήσει χαρακτηριστικά επαρχιακής οδού)
και ειδικότερα του τμήματος
που ξεκινά από την έξοδο του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας
«Νεράϊδας» της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου του δήμου Καρδίτσας της Π.Ε. Καρδίτσας και
τελειώνει μετά τη γεφύρωση του
Ταυρωπού ποταμού (Μέγδοβα)
στη θέση «Κοκκινόβρυση» της
Τοπικής Κοινότητας «Μαυρομάτας» του δήμου Αγράφων της
Π.Ε. Ευρυτανίας, συνολικού μήκους 8 χλμ.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση της οδικής
ασφάλειας των οδηγών δεδομένου ότι ήδη σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως, παρότι είναι
χωματόδρομος, με επεμβάσεις
που αφορούν τη διαπλάτυνση
της οδού, κατασκευή τμήματος
νέας χάραξης, στην κατασκευή
νέων τεχνικών (γέφυρα στον
Μέγδοβα, οχετοί, τάφροι, τοίχοι
αντιστήριξης, κλπ), στην κατασκευή έργων αποχέτευσης της
οδού και στην αναβάθμιση του
εξοπλισμού της οδού όπως διαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης,
στηθαία ασφαλείας, φυτοτεχνική διαμόρφωση, κ.α.
Εκτός των άλλων, προβλέπεται η κατασκευή μιας (1) γέφυρας στην περιοχή του ποταμού
Μέγδοβα (Χ.Θ.7+758,15) μήκους
52 μέτρων και πλάτους 9,5 μέτρων, δεκαέξι (16) οχετών
αποστράγγισης ομβρίων
και τριάντα (30) τοιχίων αντιστήριξης
σε διάφορες θέσεις.
Σε όλο το μήκος του
δρόμου το πλάτος θα
είναι περίπου στα 7,5
μέτρα, με δύο λωρίδες κατεύθυνσης
και τρία μέτρα ανά
λωρίδα.

Ο Παραμεγδόβιος οδικός άξονας
Ένα από τα όνειρα δεκαετιών φαίνεται ότι αρχίζει
να υλοποιείται. Το μεγάλο έργο
του Παραμεγδόβιου δρόμου,
που θα ενώσει τους δύο νομούς
και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη
των περιοχών, θα βελτιώσει τη
διακίνηση εμπορευμάτων και
ανθρώπων και θα αναβαθμίσει
την ποιότητα ζωής των πολιτών,
ήδη ξεκινά.
Ωστόσο, η Παραμεγδόβια
οδική σύνδεση των δύο νομών
που εκτείνεται μέχρι και την
Αιτωλοακαρνανία, έχει πολύ
«δρόμο» ακόμη ώστε να ολοκληρωθεί. Τα πρώτα 8 χιλιόμεΌλη η διαδρομή από Καρδίτσα προς Αγρίνιο… μέχρι την Γέφυρα Επισκοπής τρα... μοιάζουν σταγόνα στον
της Λίμνης Κρεμαστών… και πόσο μικρό είναι το ένα και μοναδικό τμήμα χω- ωκεανό.
Βέβαια, η βελτίωση του οδιρίς άσφαλτο που φωνάζουμε να γίνει για την ολοκλήρωσή της…

Το ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς άσφαλτο του δρόμου Καρδίτσας
– Αγρινίου… το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα… από κοντά…
κού άξονα από την πλευρά της
Ευρυτανίας, με πολλά έργα που
έχουν κατασκευαστεί, είναι πολύ
σημαντική. Με το συγκεκριμένο
έργο, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, θα είναι δυνατή η
βελτίωση της βατότητας μεταξύ
των δύο νομών και αναμένεται
να ενισχύσει την πρόσβαση από
και προς τον νομό μας».
Από πού βγαίνει πως «Τμή-

μα του έργου δημοπρατείται το
2015» κανένας μας δεν μπόρεσε
να καταλάβει…
Αυτά διαβάσαμε στις εφημερίδες αυτά γράφουμε… περισσότερη ενημέρωση οφείλουν να
μας δώσουν οι εκλεγμένοι μας
σε όλα τα επίπεδα.
Νεράϊδα 15.3.15

Πρίν 50 χρόνια έγραφε ο «Νέος Αγών»…
1966 : («Νέος Αγών» 15-2-66): Η αρμόδια Διεύθυνσις του υπουργείου Δημοσίων Εργων κατέληξεν εις οριστικήν
απόφασιν καθ’ όσον αφορά εις την όδευσιν, την οποίαν θ’
ακολουθήση το εντός του Νομού Καρδίτσας τμήμα της εθνικής οδού Αγρινίου - Καρδίτσης. Συγκεκριμένως, ο δρόμος, θ’
ακολουθήσει την παρακάτω διαδρομή: Καρδίτσα - Σέκλιζα
- Ραχούλα - Καστανιά - Φράγμα Λίμνης. Το συνολικόν μήκος
θα είναι 34 χιλιόμετρα. Ενεκρίθη η βαρομετρική αναγνώρισις.
Ανετέθη η εκπόνησις προμελέτης. (σ.σ. είμαστε στο 2015 και
ο παραμεγδόβιος ακόμα να ολοκληρωθεί…).

Να ενισχύσουμε την Τράπεζα
αίματος του χωριού μας
Αγαπητοί χωριανοί
Αναγκάζομαι με μεγάλη μου λύπη να σας ενημερώσω
ότι μετά από τόσα χρόνια ύπαρξης της τράπεζας αίματος
του χωριού μας, φέτος αδυνατούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις σας
για αίμα το απόθεμα είναι μηδαμινό και μιλάμε για μια φιάλη αίματος στο Αρεταίειο και δύο φιάλες στο νοσοκομείο
Καρδίτσας!! Αδυνατώ να κατανοήσω, πως αυτό το θέμα,
σας είναι τόσο αδιάφορο και δεν συνειδητοποιείτε ότι με
μια απλή πράξη μπορείτε να σώσετε μια ζωή. Για όνομα
του Θεού, έχουμε φτάσει να εξαρτώμεθα από πέντε συγκεκριμένα άτομα σαν η τράπεζα να είναι προσωπική τους
υπόθεση. Τους ευχαριστούμε και χίλια μπράβο τους. Όμως
η τράπεζα είναι του χωριού μας και έχουμε χρέος όλοι να
συμμετάσχουμε σε αυτή, διότι όλοι κάποια στιγμή πιθανόν
να την χρειαστούμε και αυτό ακριβώς είναι το νόημα μιας
αιμοτράπεζας. Κι όσοι βέβαια επωφελήθηκαν από την τράπεζά μας δυστυχώς δεν αντικατέστησαν τις φιάλες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε… Ας το δούμε όλοι πιο σοβαρά.
Χρειάζεται άμεσα να αυξηθεί ο διαθέσιμος αριθμός φιαλών. Ας σπεύσει όποιος μπορεί στο Αρεταίειο και στο νοσοκομείο Καρδίτσας. Σκεφτείτε να έρθει εκείνη η στιγμή που
θα χρειαστούν αίμα οι τακτικοί αιμοδότες και να μην μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Πως θα απολογηθούμε
σε αυτούς;; Ελπίζω στην ευαισθητοποίηση όλων σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ

Κ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

6

Καταστροφική θεομηνία στον τόπο μας

αταστροφική θεομηνία
έπληξε και τον τόπο μας
στις αρχές Φεβρουαρίου
με βροχές πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας. Ο «σαν ταύρος» κατεβασμένος Μέγδοβας
«Ταυρωπός» πήρε το γεφύρι
Σωτήρος, δρόμοι καταστράφηκαν από τα νερά που έτρεχαν
μέσα γιατί βούλωσαν τα τεχνικά, κατολισθήσεις είχαμε ευτυχώς όχι μέσα στο χωριό και
οι κάτοικοι ένοιωσαν στιγμές
συντέλειας του αιώνα. Αλλά ας
πάρουμε τα πράγματα με χρονολογική σειρά.
Την τελευταία εβδομάδα του
Γενάρη ο καιρός ήταν φυσιολογικός για την εποχή. Οι τρείς πρώτες μέρες της εβδομάδας μετά
τις εκλογές (Δευτέρα 26, Τρίτη
27, Τετάρτη 28 Γενάρη) κύλησαν
με ψιλόβροχο συνηθισμένο. Την
Τετάρτη ήρθε κανονικά και το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Την Πέμπτη
29.1.15 ξημέρωσε λίγο χιόνι μέσα
στο χωριό, περίπου 2 δάχτυλα
που μέχρι το μεσημέρι το πήρε
και μετά σταμάτησε, τη νύχτα
όμως άρχισε να φυσάει δυνατός
αέρας. Την Παρασκευή 30.1.15
ενώ συνεχίζονταν ο δυνατός αέρας, το πρωί άρχισε να βρέχει με
όλο και πιο εντατικό ρυθμό. Όλη
μέρα την Παρασκευή επικρατούσε πολύ δυνατός αέρας και βροχή
κατακλυσμό. Το βράδυ στις 9 κόπηκε το ρεύμα, καθώς έπεσε έλατος στην Κρανιά (όπου κάνει κάτω
ο Μίτσος). Χωρίς ρεύμα ήταν και ο
Αμάραντος και η Μολόχα. Μαζί με
το ρεύμα κόπηκαν και τα σταθερά
τηλέφωνα του ΟΤΕ. Όλη νύχτα η
συντέλεια…!!!
Το Σάββατο 31.1.15 η ολονύκτια συντέλεια συνεχίστηκε με
κατακλυσμό όλη μέρα, απίστευτη
βροχή και τρελός αέρας ασταμάτητα. Η «Λεκάνη» έγινε λίμνη.
Τα λαγκάδια έβγαλαν όλα νερό.
Στα «προσήλια» βουλωμένα τα
τεχνικά όλα και το νερό μέσα
στο δρόμο τον κατέστρεψε. Στις
«Γούρνες» το νερό πήρε όλο το
χαλίκι. Συνεργείο της ΔΕΗ έφτιαξε το ρεύμα που ήρθε πάλι στις 3
και μισή το απόγευμα, όμως την
ώρα του εσπερινού στις 5 και μισή
ξανακόπηκε το ρεύμα. Ξανάρθε
στα μισά σπίτια στις 7 και μισή
αλλά λίγο αργότερα στις 9 κόπηκε πάλι το ρεύμα και όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι. Τα σταθερά
του ΟΤΕ χαλασμένα από χθές. Να
σημειώσουμε πως ακριβώς στο
Γρεβενιδιάσελο άλλαζε ξαφνικά ο
καιρός… πίσω στο θεσσαλικό κάμπο όλα ήταν ήρεμα… από εδώ
χάλαγε ο Θεός τον κόσμο.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα
κορυφώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή 1.2.15 (του
Αγ. Τρύφωνα). Τέτοια νύχτα δεν
θυμάται κανένας ηλικιωμένος να

ξανάζησε στον τόπο μας. Όλη νύχτα ασταμάτητα τρομερής έντασης αέρας (να «λυσομανάει» που
έλεγες τώρα θα τα σηκώσει όλα),
τρομερής έντασης ασταμάτητη
βροχή (να «φυσάνε» όλα τα ρέματα και το ποτάμι), ασταμάτητες
αστραπές και βροντές και να είσαι
χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο
και χωρίς να ξέρεις αν παρέμεινε
οδική πρόσβαση προς πουθενά.
Αυτή τη νύχτα δεν έκλεισε κανένας μάτι. Ο ίδιος αυτός καιρός
συνεχίστηκε και την Κυριακή όλη
μέρα και τη νύχτα. Το μεσημέρι
της Κυριακής ήρθε στο χωριό ο
Παναγιώτης Φιλίππου (επειδή
είχε κλείσει ο δρόμος Καρδίτσα –
Καροπλέσι) σχεδιάζοντας να πάει
με τα πόδια στην κτηνοτροφική
μονάδα του περνώντας στο γεφύρι Σωτήρος. Κατεβαίνοντας όμως
εκεί με τον χωριανό μας Κώστα
Μονάντερο είδαν πως δεν υπήρχε γεφύρι και γύρισαν πάλι στο
χωριό. Μαζί με το ιστορικό γεφύρι της «Πλάκας» καταστράφηκε την ίδια μέρα και το δικό μας
χρησιμότατο γεφύρι «Σωτήρος».
Το οποίο πρέπει πάση θυσία να
ξαναγίνει.
Τη Δευτέρα 2.2.15 η ένταση
της βροχής επιτέλους άρχισε να
μειώνεται και απ’ το μεσημέρι
γύρισε βοριάς και το γύρισε σε
δρολάπι με σπίθες χιόνι αργότερα. Τη Δευτέρα λοιπόν είδαμε
τις «πληγές» μας. Η κατεβασιά
του Μέγδοβα ήταν πρωτοφανής
Τόσο το καροπλεσίτικο όσο και
το Μολοχιώτικο «φύσαγαν». Το
γεφύρι στο «Τσιροπλάκι» γλύτωσε στα όρια καθώς το νερό ήθελε λίγα εκατοστά να το καλύψει.
Στη σμίξη στα «Ταμπούρια» ήταν
«θάλασσα»… το νερό απλώθηκε
σε πλάτος πάνω από 200 μέτρα…
όλο αυτό το νερό από τον «πόρο
Σωτήρος» και κάτω που το ποτάμι
άρχισε να στενεύει… έγινε «σούδα» ορμητική… όχι μόνο κάλυψε
το γεφύρι Σωτήρος αλλά πέρναγε
τουλάχιστον 2 μέτρα πάνω απ’
αυτό… έτσι λοιπόν το ορμητικό
νερό (με κοτρόνια και δέντρα ολόκληρα που κουβάλαγε μαζί του
παρέσυραν το γεφύρι Σωτήρος
που στάθηκε εμπόδιο μπροστά
τους… την απέναντι τσιμεντένια
βάση του την ξερίζωσε όλη… η
από εδώ βάση παρέμεινε αλλά
όπως φαίνεται στη φωτογραφία
έγινε σαν «ποταμολίθι»… τα δύο
δυνατά σίδερα προσπαθώντας με
τα συρματόσχοινα να κρατήσουν
το σιδερένιο στέρεο γεφύρι λύγισαν… τόση απίστευτη δύναμη
δέχτηκαν…!!! Το ένα απ’ τα 2 σίδερα της βάσης είναι λίγα μέτρα
παρακάτω χωρίς την λαμαρίνα
φυσικά… απίστευτη η δύναμη
της φύσης… αδάμαστη… σοφή
η παροιμία που λέει «πύρ, γυνή
και θάλασσα (νερό)»…

Η «Λεκάνη»… λίμνη… έτσι όπως ήταν πρίν την θεομηνία… το Σάββατο 31.1.15… την Κυριακή ήταν όλα καλυμμένα με νερό… (Φωτό
της Ειρήνης Δ. Μακρή).

Εκτός του γεφυριού Σωτήρος
(που πάση θυσία πρέπει να ξαναγίνει) μεταξύ των άλλων ζημιών
είναι: στην επαρχιακή οδό Καρδίτσα – Νεράϊδα στη θέση «Γούρνες» παρασύρθηκε όλο το χαλίκι
όπου δυστυχώς δεν έριξαν την
άσφαλτο το φθινόπωρο (που μάλλιασε η γλώσσα μας), βούλωσε
πάλι το τεχνικό στο «Ματζαράκι»
και έγινε πάλι νεροφάγωμα από
κάτω.
Ο δρόμος προς το Μοναστήρι
Σπινάσας, του τμήματος διασταύρωση Νεράϊδας – Γιαννουσέϊκα,
του οδικού άξονα Καρπενήσι –
Λίμνη Πλαστήρα καταστράφηκε.
Σ’ αυτό δεν μας φταίει ο «κακός
μας ο καιρός» αλλά η εξοργιστική αδιαφορία των αρμοδίων. Αν
τα τεχνικά και τα αυλάκια του δεν
ήταν βουλωμένα δεν θα πάθαινε
τίποτα. Όμως όλα τα αυλάκια και
τα τεχνικά του ήταν βουλωμένα…
τα νερά κυλούσαν παντού μέσα
στο οδόστρωμα και το κατέστρεψαν… ως συνήθως μπήκε και το
«Κατνόρεμα» μέσα και τον αποτελείωσε… Απαίτηση όλων είναι
τάχιστα εδώ να ξεβουλώσουν όλα
τα τεχνικά, να χαλικοτρωθεί όλος
ο δρόμος και να λυθεί το πρόβλημα στο «Κατνόρεμα» με γεφυράκι.
Η υπομονή όλων μας έχει εξαντληθεί!
Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα του οδικού άξονα Καρπενήσι
– Λίμνη Πλαστήρα το οδόστρωμα
έπαθε μεγάλες ζημιές καθώς βούλωσε το γεφυράκι στο Πλατανόρεμα και τα νερά πήγαιναν μέσα
μέχρι τη «Ζαχαριά», στη «Γελαδόβρυση» βούλωσε και το άλλο τεχνικό και τα νερά πήγαιναν μέσα
μέχρι του «Κακοδημάκη», «Δραμπάλες», «Φτερόλακκα»… παντού
ο δρόμος έγινε «χαντάκι»… Στη
«Χούνη» πάνω απ’ το χωριό πολύ
μεγάλα λιθάρια ξεκόλλησαν λόγω
της μη σωστής διαπλάτυνσης του
δρόμου εκεί που άν δεν σταματούσαν στο δρόμο και έρχονταν
κάτω θα κατέστρεφαν σπίτια… Σε
όλο το μήκος του δρόμου αυτού
προστέθηκαν κι άλλα βουλιάγματα από την πάνω όχθη στα ήδη
ακαθάριστα υπάρχοντα… Ενώ
αν (όπως φωνάζαμε εμείς) ήταν
καθαρισμένος από πρίν ο δρόμος
άκρη – άκρη και λειτουργούσαν
αυλάκια και τεχνικά ο δρόμος δεν
θα πάθαινε τίποτα… αλλά δεν μας
ακούει κανένας…!!!
Στο δρόμο προς «Ψηληβρύση» έγινε πάλι κατολίσθηση στις
«Κρανούλες» η οποία καθαρίστηκε μετά από 15 μέρες, ως τις
13.2.15 οι Μακραίοι πήγαιναν
στην κτηνοτροφική μονάδα τους
απ’ τον «Υψωμένο»…
Απέναντι δίπλα στα «Κουκεϊκα» στη βρύση «του Σάββα» έγινε
μεγάλη κατολίσθηση που ήρθε
μέχρι το ποτάμι καταστρέφοντας
τα πάντα…
Στο δρόμο για Νεκροταφείο
βούλωσε το πρόχειρο τεχνικό στα
«Χτίρια» (που οδηγεί σε χωράφι)
και το Μέγα Ρέμα πήγαινε στη
«Λεκάνη» καταστρέφοντας εκεί το
δρόμο…
Μέσα στο χωριό ευτυχώς δεν
είχαμε καμιά κατολίσθηση αλλά
έφυγαν κάποιες στέγες από αχυρώνες καθώς και κεραμίδια από
σπίτια. Κεραμίδια έφυγαν από το
Σχολείο καθώς και από το εγκαταλειμμένο Ιατρείο μας όπου
καλούμε τους αρμόδιους να επισκευάσουν τάχιστα την με πολλά
προβλήματα στέγη του.

Το γεφύρι Σωτήρως σήμερα… ότι απέμεινε… και πάση θυσία πρέπει
να ξαναγίνει… (Φωτό του Νίκου Κων. Χαλάτση).

Τμήμα του γεφυριού Σωτήρως λίγα μέτρα παρακάτω… όλοι ζητάμε το γεφύρι Σωτήρος να ξαναγίνει… (Φωτό του Νίκου Κων.
Χαλάτση).

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

Η σμίξη στα «Ταμπούρια» κάτω απ’ τη Νεράϊδα… των παραποτάμων του Μέγδοβα… Καροπλεσίτικου… με το Μολοχιώτικο…
όπως ήταν την Δευτέρα 2.2.15… (Φωτό του Νίκου Κων. Χαλάτση).

Ο «Πόρος Σωτήρος» και η θέση του Γεφυριού Σωτήρος (με σημάδι
δικό μας)… όπως ήταν όταν σταμάτησε η θεομηνία… τη Δευτέρα
2.2.15… (Φωτό του Νίκου Κων. Χαλάτση).

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Έφυγε από κοντά μας ο πρώην Μητροπολίτης
μας Καρδίτσας κ. κ. Κύριλλος
Έφυγε από κοντά μας το
βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2015, σε ηλικία 77 ετών,
ο πρώην Μητροπολίτης μας
Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων Σεβασμιώτατος κ. κ. Κύριλλος. Ένας άγιος άνθρωπος.
Ήρθε πολλές φορές στο χωριό
μας, τόσο στο Μοναστήρι μας
Σπινάσας όσο και στον Ι. Ν. Αγ.
Γεωργίου. Χειροτόνησε και τον
νυν εφημέριό μας παπα-Σωτήρη (Διάκονο στις 22.8.10 & Ιερέα
στις 30.10.10).
Τις τελευταίες μέρες του νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Λάρισας
έπειτα από κάποια επιπλοκή
που παρουσιάστηκε σε εγχείρηση που πραγματοποίησε
στο πόδι του και έφυγε από τη
ζωή από ανακοπή καρδιάς. Η
εξόδιος ακολουθία τελέστηκε
την Δευτέρα 12.1.15, παρουσία
πολλών ιεραρχών, των αρχών
του νομού και πλήθους κόσμου,
στον Μητροπολιτικό Ι. Ν. Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης στην

Καρδίτσα, στο προαύλιο του
οποίου και ετάφη δίπλα στον
τάφο του μητροπολίτη Ιεζεκιήλ.
Την ημέρα της κηδείας δεν λειτούργησαν τα σχολεία καθώς
η Καρδίτσα ήταν σε τριήμερο
πένθος με τις σημαίες μεσίστιες.
Ο κ. κ. Κύριλλος (κατά κόσμο
Χριστάκης) γεννήθηκε το 1938
στις Κολλίνες Αρκαδίας. Χειροτονήθηκε το 1959 Διάκονος και
το 1969 Πρεσβύτερος. Έλαβε το
πτυχίο της Θεολογικής σχολής

του Πανεπιστημίου Αθηνών το
1969. Προσέφερε υπηρεσίες
στον έργο της Εξωτερικής Ιεραποστολής στην Αφρική και την
Άπω Ανατολή. Το 1998 εξελέγη
Μητροπολίτης Κυθήρων. Από
το 2005 ήταν Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων μέχρι τον Ιούνιο του
2014, που η Ιερά Σύνοδος λόγω
των προβλημάτων υγείας του,
εξέλεγξε τον νύν Μητροπολίτη
μας Σεβασμιώτατο κ. κ. Τιμόθεο, που τον είχε σαν πατέρα
του μέχρι το τέλος της ζωής του.
Έζησε στο νομό μας 60 χρόνια με ένα διάλειμμα της θητείας
του ως μητροπολίτης Κυθήρων
(1998 – 2005). Στο διάστημα
αυτό υπηρέτησε την εκκλησία
και την κοινωνία από απλός διάκονος μέχρι και μητροπολίτης.
Τον θυμούμαστε που κατηχούσε όσους από εμάς ήθελαν την
δεκαετία του 1970 όταν ήμασταν μαθητές στα Γυμνάσια της
Καρδίτσας.
Αιωνία η μνήμη του

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για τον τόπο μας

Θερμή παράκληση των κατοίκων - Να δώσει λύση ο δήμος

Π

ληγή μεγάλη, πρόβλημα, μαρτύριο για τους
ηλικιωμένους
μόνιμους κατοίκους του χωριού
μας, της Νεράϊδας ήταν και
αυτό το χειμώνα, τα παρατημένα βοοειδή διάφορων ασυνείδητων. Στην κυριολεξία
ξεχείμασαν
λημεριάζοντας
στα «Χτήρια» - «Λεκάνη» ενώ
το βράδυ έμπαιναν μέσα στο
χωριό. Η κατάσταση αυτή δεν
πάει άλλο, πρέπει επιτέλους
να σταματήσει. Όπως γράψαμε (σύμφωνα με το νόμο
N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α
άρθρο 17) λύση στο πρόβλημα μπορεί να δώσει ο Δήμος
μας. Όλοι οι κάτοικοι κάνουν
θερμή παράκληση το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει λύση
στην μάστιγα αυτή του τόπου
μας, με τη συγκρότηση επιτροπής για σύλληψη αυτών
και επιβολή προστίμων όπως
γράφει το σχετικό κείμενο με
τις υπογραφές μας που επιδόθηκε ήδη στο Δήμο μας.
Για το μέγεθος του προβλήματος μιλάει το παρακάτω
κείμενο που αναδημοσιεύουμε
από την εφημερίδα του γειτονικού μας χωριού «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΚΛΕΙΤΣΟΥ» (Φ. 59 / ΣΕΠΤ 2014
/ ΣΕΛ. 8) με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή Ηλία Παπουτσόπουλου
εκ μέρους κατοίκων Κλειτσού»,

Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο
Καρπενησίου, το οποίο γράφει:
«Μαύρο καλοκαίρι πέρασαν
φέτος αρκετοί χωριανοί μας
που αναγκάστηκαν, είτε νύχτα,
είτε μέρα να φυλάνε τους κήπους και τα αγροκτήματά τους
από την επιδρομή και λεηλασία
από τα αδέσποτα ζώα των αδελφών Ντζιώρα από την Βράχα.
Η κατάσταση πλέον είναι
ανέλεγκτη και έχει πάρει την
μορφή μάστιγας. Οι διαμαρτυρίες μας καταγράφονται από
τη δασική υπηρεσία, γίνονται
οι απαραίτητες συστάσεις, αλλά
οι ιδιοκτήτες τους μας γράφουν
και εκείνοι κανονικά και όσο
για τις ζημιές δεν δίνουν λόγο
σε κανένα. Θύμα μεταξύ των
πολλών συγχωριανών μας και
ο γράφων που με άλλους μαζί
κυνηγούσαμε γελάδια στις δύο
και τρείς τα ξημερώματα, διαπιστώνοντας την επομένη τις ζημιές και το ατελείωτο σκατό των
αγελάδων.
Πού θα πάει λοιπόν αυτή
η κατάσταση; Η υπομονή μας
έχει τελειώσει όπως τελείωσαν
και αρκετά από τα κηπευτικά
και τα δέντρα μας. Η αρμόδια
Υπηρεσία μας λέει κάντε μηνύσεις, αυτό βεβαίως και κάνουμε
αλλά τι βγαίνει, αφού η υπόθεση θα εκδικαστεί μετά από
χρόνια ίσως, διάστημα που η
καταστροφή συνεχίζεται και τα

Ελένη Β. Σδράκα

Ιατρός Ειδικός Παθολόγος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών
Επιμελήτρια Α’ Παθολογικής Κλινικής
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ιατρείο: Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου
Τηλ.: 215 5255842 Κιν.: 697 3531577
e-mail: esdr@live.com
* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή των
αείμνηστων Σοφίας και Κώστα Θώμου).

αδέσποτα συνεχίζουν να αλωνίζουν στα χωράφια μας;
Πολλοί από εμάς δεν θέλουμε να σερνόμαστε στα δικαστήρια, επιζητούμε να σταματήσει
η ασυδοσία. Αν αυτοί που έχουν
τα ζώα τους δεν μπορούν να
τα φυλάνε και να τα ελέγχουν,
ας σταματήσουν επιτέλους να
τα έχουν. Σε απόγνωση και σε
απελπιστική κατάσταση έχουν
έλθει αυτοί οι χωριανοί μας που
έχουν λιγοστά γιδοπρόβατα
που δεν μπορούν να τα βοσκήσουν, όχι μόνο στα βοσκοτόπια
του χωριού μας, αλλά ούτε στα
χωράφια τους, καθώς τα γελάδια τα έχουν βρωμίσει, με αποτέλεσμα να μην ακουμπάνε το
στόμα τους στη βοσκή.
Επίσης σε τραγική απόγνωση έχει έλθει κι’ ένας φίλος που
ήρθε από άλλο τόπο να επενδύσει στο χωριό μας, καλλιεργώντας σε ενοικιαζόμενα κτήματα
γίγαντες και φασόλια. Εντούτοις είναι και άξιος επαίνου που
έδωσε πολλά μεροκάματα σε
ανέργους χωριανούς μας που
τα είχαν άμεση ανάγκη.
Τι θα γίνει λοιπόν; Όλα τα
Κλειτσιώτικα χωράφια και οι
κήποι μας θα γίνουν εσαεί βοσκότοπος των γελαδιών του
Ντζιώρα;
Δεν πάει άλλο και οι έχοντες
την αρμοδιότητα, Δήμος και Τοπικοί άρχοντες να αναλάβουν
τις ευθύνες τους όπως έγινε και
σε άλλους Δήμους. Για να είμαστε ακριβείς στη διεκδίκησή
μας παραθέτουμε και το νόμο
για την απαγόρευση της βοσκής
στα βοσκοτόπια του κάθε χωριού, καθώς και τα προβλεπόμενα για τα αδέσποτα ζώα που
κατ’ εξακολούθηση λυμαίνονται
την περιοχή μας.
Ηλίας Παπουτσόπουλος
Εκ μέρους των ζημιωθέντων
κατοίκων».
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Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών
Με τις προσφορές όλων μας ολοκληρώθηκαν τα έργα
τόσο για το νέο Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό
του χώρου του Κοιμητηρίου του χωριού μας. Το νέο κτήριο
του Οστεοφυλακίου με την πλακοστρωμένη είσοδό του με
πλάκες καρύστου, η νέα πετρόχτιστη είσοδος του Κοιμητη-

Ο Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας για την ανακαίνιση
του οποίου συγκεντρώνουμε χρήματα.

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

Το έγγραφο που έστειλε ο πρόεδρος
του χωριού μας για τον νέο αγωγό
ύδρευσής μας από Πλατανόρεμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ / Καρδίτσα 29.1.2015 / Αρ. Πρωτ. 1991
Προς: Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων /
Καλλιθέας 7, 411 10 Λάρισα.
Κοινοποίηση: κ. Βασίλειο Τσιάκο, Αντιπεριφερειάρχη / κ.
Φώτη Αλεξάκο, Δήμαρχο Καρδίτσας.
ΘΕΜΑ: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας».
Ενόψει της δημοπράτησης του έργου ασφαλτόστρωσης
του δρόμου Νεράϊδας – Τριφύλλας, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σοβαρό ζήτημα για την Κοινότητά μας που αφορά
την ύδρευση και σχετίζεται με την κατασκευή του ιδιαίτερα
σημαντικού για την περιοχή μας, οδικού έργου.
Ειδικότερα, με την διαπλάτυνση του δρόμου, το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού ύδρευσης που ξεκινάει από το «Πλατανόρεμα» και καταλήγει στον οικισμό της Νεράϊδας, το οποίο
εφάπτονταν του δρόμου, τώρα έχει επικαλυφθεί απ’ αυτόν.
Αυτό έχει ως συνέπειες, πρώτον, να προκαλούνται συχνότερα φθορές στον αγωγό (σπασίματα) λόγω της επιβάρυνσης
με τα φορτία του δρόμου και δεύτερον, να γίνεται πιο δύσκολη
η αποκατάστασή τους και οι σχετικές εργασίες να προκαλούν
αναγκαστικά και διακοπή της κυκλοφορίας.
Με δεδομένο ότι με την ασφαλτόστρωση του δρόμου η
αποκατάσταση τυχόν φθορών του αγωγού ύδρευσης, αλλά και
του οδοστρώματος θα καταστεί δυσχερέστερη και δαπανηρότερη, παρακαλούμε στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελεστεί
το επόμενο διάστημα να λάβετε μέριμνα για την μετατόπιση
του αγωγού παραπλεύρως του δρόμου για την αποφυγή των
προαναφερθέντων προβλημάτων.
Με τιμή
O πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊδας
Λάμπρος Γάκης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
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Κοπή πίτας των Συλλόγων μας
● Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας: Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας Αποδήμων Νεράϊδας κόπηκε φέτος την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
2015, το μεσημέρι σε αίθουσα των Palmer Bistro
(του εκ Μαυρομμάτας αγαπητού μας Γεωργίου
Κουτρουλιά), όπου γίνονται και όλες οι συγκεντρώσεις μας. Η πίτα ήταν και φέτος προσφορά των
χωριανών μας αδελφών Μπακόλα, της Μαίρης και
της Φρόσως ενώ για την ιστορία να πούμε πως το
φλουρί κέρδισε η Φρόσω. Η συμμετοχή των αποδήμων ήταν μεγάλη αφού η αίθουσα γέμισε. Μαζί
μας βρέθηκε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητάς
μας Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης, ο χωριανός μας Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Δημήτριος Ν. Καραμέτος,
η πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας και Γεν.
Γραμματέας της ΟΕΣ Νίκη Ρέκκα – Τζανάκου, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Μολόχας Γιώργος Μπαρμπουνάκης, Μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Σαρανταπόρου, και άλλοι, τους ευχαριστούμε. Στη συνέχεια
έγινε η ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου όπου
συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα του χωριού μας (τα
ζητήματα της Συνέλευσης θα βρείτε σε ξεχωριστό
άλλο κείμενο). Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα
καλύτερα.
● Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου: Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015, το
μεσημέρι έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Αποδήμων
Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου, στο κέντρο διασκέδασης «Νέο Κάστρο» οδός Ειδομένης και Τριπόλεως 3, Υμηττός, (Πλησίον σταθμού Μετρό Δάφνης,
έναντι Γυμναστικής Ακαδημίας). Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερέας παπα-Κώστας
Παπαγεωργίου και ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας
Λάμπρος Γάκης, πλήθος αποδήμων που γλέντησαν
στο χορό που ακολούθησε, ενώ το Δ. Σ. με την ευκαιρία φέτος της συμπλήρωσης 40 χρόνων του Συλλόγου, τίμησε τον Ηλία Βουρλιά και τον εκλιπόντα
Βασίλειο Μαργαρίτη. Περισσότερα γράφει το Δ. Σ.
σε ξεχωριστό κείμενο που μας έστειλε. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.
● Σύλλογος Μαυρομμάτας: Την Κυριακή 18
Ιανουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος
Μαυρομμάτας, σε αίθουσα των Palmer Bistro, του
εκ Μαυρομμάτας Γεωργίου Χρ. Κουτρουλιά, που
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προσέφερε δωρεάν ωραία φαγητά. Μεγάλη η προσέλευση των
αποδήμων στην Αθήνα Μαυρομματιανών καθώς η
αίθουσα ήταν γεμάτη. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Ευρυτανίας Λάμπρος Τσιτσάνης, η πρόεδρος της
ΟΕΣ Αγγελική Σκοτίδα, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κλειτσού & πρόεδρος της Εταιρείας Ευρυτάνων
Επιστημόνων Φώτης Κουλαρμάνης, οι πρόεδροι
των Συλλόγων μας Νεράϊδας Βασίλης Θάνος και
Γιάννης Σπανός, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής
της εφημερίδας μας και άλλοι χωριανοί μας.
Στην πετυχημένη εκδήλωση συνέβαλε τα μέγιστα η δραστήρια Πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας και Γεν. Γραμματέας της ΟΕΣ η αγαπητή μας
Νίκη Ρέκκα - Τζανάκου. Και του χρόνου ευχόμαστε
ακόμα καλύτερα.
● Σύλλογος Μολόχας: Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Απανταχού Μολοχιωτών, στο Περιστέρι – Μπουρνάζι, στο κατάστημα «JOJO Cafe»,
Αγίας Παρασκευής 72-74. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία καθώς πολλοί απόδημοι Μολοχιώτες
αντάμωσαν εκεί. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα

καλύτερα.
● Σύλλογος Καροπλεσίου: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσίου διοργάνωσε το Σάββατο 7.2.15
τον ετήσιο χορό του στο κέντρο «Αμαλία» της Καρδίτσας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και όσοι
παραβρέθηκαν απόλαυσαν μια καθαρά παραδοσιακή βραδιά. Τα χορευτικά τμήματα του δραστήριου
Συλλόγου παρουσίασαν τοπικούς χορούς αλλά και
απ’ όλη την Ελλάδα και χειροκροτήθηκαν θερμά
από τους παρευρισκομένους. Η βραδιά έκλεισε με
Αγραφιώτικο γλέντι με τα τραγούδια παραδοσιακού
συγκροτήματος στο οποίο έπαιζαν η χωριανή μας
Λύδια Καραμέτου (βιολί), Γιάννης Ζιάκος (κλαρίνο), Μ. Σαρημιχαηλίδης (λαούτο, ντέφι, τραγούδι),
Φ. Γαρουφαλιάς (κρουστά), Α. Χακτσής (τραγούδι).
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.
● Σύλλογος Φουρνάς: Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος
Απανταχού Φουρνιωτών «Ο Λεπενιώτης», σε αίθουσα των Σχολών ΚΟΡΕΛΚΟ, στην περιοχή της
πλατείας Κάνιγκος στο κέντρο της Αθήνας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία καθώς πολλοί απόδημοι
Φουρνιώτες αντάμωσαν εκεί. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.
● Σύλλογος Αμαράντου: Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, έκοψε την πίτα του ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Απανταχού Αμαραντιωτών στο κατάστημα των χωριανών τους αδελφών Ζάχου, το «Ουζερί
του Ζάχου» στην πόλη της Καρδίτσας. Η εκδήλωση
είχε μεγάλη επιτυχία καθώς πολλοί Αμαραντιώτες
αντάμωσαν εκεί, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχός μας
Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.
● Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων
(ΟΕΣ): Το δευτεροβάθμιο αυτό σωματείο της Ευρυτανίας στο οποίο Γεν. Γραμματέας είναι η αγαπητή μας Νίκη Ρέκκα από τη Μαυρομμάτα διοργάνωσε φέτος εκδήλωση (κοπή πίτας και χορό) το
μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015 στο
κέντρο «Αγρίμια» στην Αθήνα. Η εκδήλωσε είχε
μεγάλη επιτυχία με πολλούς επισήμους και πλήθος
ευρυτάνων. Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.
● Σύλλογος Απανταχού Καρδιτσιωτών: Στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου Ανωνύμων
Εταιριών & Ε.Π.Ε. (οδός Πανεπιστημίου αρ. 16 &
Αμερικής) στην Αθήνα έγινε φέτος, την Κυριακή 15
Φεβρουαρίου 2015, η εκδήλωση κοπής της πίτας
του Συλλόγου αυτού πρόεδρος του οποίου είναι ο
δραστήριος δικηγόρος Κώστας Κουσαής γιός του
αείμνηστου δικηγόρου Κουσαή που είχε βοηθήσει
πολλούς χωριανούς μας όταν βρέθηκαν για διάφορους λόγους στα δικαστήρια τη δεκαετία του 1940
στην Καρδίτσα. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία.
Και του χρόνου ευχόμαστε. Επίσης από τον ίδιο
Σύλλογο έγινε και φέτος την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
2014, όπως κάθε χρόνο, το καθιερωμένο τρισάγιο
στους τάφους των Πλαστήρα και Σεραφείμ στο Α’
Νεκροταφείο Αθηνών, με την παρουσία πλήθους
καρδιτσιωτών και χωριανών μας.
● Νεραϊδιώτες της Καρδίτσας: Στο οικογενειακό κέντρο «Σαλέ» (3ο χλμ. Ε. Ο. Καρδίτσας – Νεράϊδας συναντήθηκαν φέτος οι χωριανοί μας Νεραϊδιώτες της Καρδίτσας, την Παρασκευή 13 Μαρτίου
2015, το βράδυ, όπου διασκέδασαν με ζωντανή μουσική που ήταν προσφορά χωριανών μας μουσικών.
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα.

Κοπή πίτας και Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας

O

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

Π. Ε. Καρδίτσας. Για τα υπόλοιπα προβληματικά σημεία της
επαρχιακής οδού μεταξύ Σαρανταπόρου και Νεράϊδας είπε
πως θα γίνουν και τα υπόλοιπα
(Λιαπέϊκα, Βερτσούλες κ.λ.π.).
Για την 8ήμερη βλάβη των
σταθερών τηλεφώνων είπε πως
ήταν συνέχεια στον ΟΤΕ και
παραδέχονται πως κάποιο μηχάνημα έχει βλάβη, που επισκευάζεται αλλά ξαναχαλάει, χωρίς
να γίνεται οριστική αντικατάσταση του μηχανήματος αυτού.
Για τις βλάβες του ηλεκτρικού
ρεύματος είπε πως ενεργούσε
αλλά δεν έχουν πολλά συνεργεία στην Καρδίτσα γι’ αυτό και
δεν επισκευάζονταν αμέσως. Ο
πρόεδρος είπε πως πήρε δείγματα για εξέταση απ’ όλες τις
βρύσες των χωριών μας, επιβαρυμένο βρέθηκε μόνο αυτό της
βρύσης «Μανώλη», μόνο από
αυτή τη βρύση δεν πρέπει να πίνουμε. Είπε επίσης πως από τον
Δήμο μας μοιράστηκαν φρούτα
το χειμώνα στους μόνιμους κατοίκους των χωριών μας, το φθινόπωρο δόθηκαν δίκαια ξύλα σε
όλους όσους είχαν ανάγκη αυτών, παραδέχτηκε πως το πρόβλημα έλλειψης γιατρού στο
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας
είναι μεγάλο και γίνονται ενέργειες για τη λύση του, τόνισε
πως για να διατηρηθούν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ πρέπει όλοι
μας να χρησιμοποιούμε το λεωφορείο για Καρδίτσα και να κόψουμε επιτέλους το «πάρε με με
το Ι. Χ. σου ως την Καρδίτσα»,
και έκλεισε καλώντας μας να
χρησιμοποιούμε το καρτοτηλέφωνο τακτικά για να διατηρηθεί
αλλιώς θα το πάρουν. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για το πρόβλημα με την προσφυγή στο
ΣτΕ του Υ/Η Σαρανταπόρου
και της εξεύρεσης του ποσού
που απαιτείται για την εκδίκαση της υπόθεσης στις 1.4.15. Το
λόγο πήραν πολλοί μεταξύ αυτών ο πρόεδρος είπε πως το Τ. Σ.
συμφωνεί με τις προηγούμενες
αρνητικές αποφάσεις για Υ/Η
& Αιολικά και πάλι αρνητικό θα
είναι αν παρουσιαστεί κάποια
νέα εταιρεία. Από τη συζήτηση
αποφασίστηκε να προχωρήσει η
υπόθεση και το ποσό να συγκεντρωθεί έστω και με έρανο.

Χορός αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή πίτας του συλλόγου μας την Κυριακή
18 Ιανουαρίου στο κέντρο διασκέδασης «Κάστρο» στη Δάφνη. Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη
χρονιά καθώς συμπληρώσαμε 40 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου μας γι’ αυτό το
λόγο τιμήσαμε δύο από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, τον εκλιπόντα Βασίλειο Μαργαρίτη και
τον Ηλία Βουρλιά. Ευχαριστούμε όλους τους χωριανούς που μας τίμησαν με την παρουσία τους και
ιδιαίτερα τον Αιδεσιμότατο Κώστα Παπαγεωργίου καθώς και τον πρόεδρο της κοινότητας Λάμπρο
Γάκη. Παρ’ όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου για την κραυγαλέα
και επανειλημμένη απουσία πολλών συγχωριανών μας. Οι οικονομικοί λόγοι είναι σεβαστοί και
κατανοητοί. Είναι όμως δύσκολο να αποδοθεί μόνο εκεί η αποχή καθώς ο σύλλογος έκανε μεγάλες
προσπάθειες για να πετύχει και μια τιμή προσιτή σε όλους και ένα σημείο εύκολα προσβάσιμο. Προσωπικά με λυπεί η αδιαφορία διότι η συγκεκριμένη εκδήλωση-συγκέντρωση γίνεται μόνο μια φορά
το χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι από του χρόνου αυτή η νοοτροπία θα αλλάξει. Πριν κλείσω, υπενθυμίζω
την ανάγκη για την στήριξη της τράπεζας αίματος παρ’ όλο που πάντα η εφημερίδα, μας διαθέτει μια
ειδική στήλη για το ευαίσθητο αυτό θέμα.
Σας ευχαριστούμε
Γιαννουσάς Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ.

Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το γειτονικό
μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει και την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.
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Το χωριό μας η Σπινάσα στο
κατάστιχο του 1485

Ν

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

Α

Μετανάστες εκ Σπινάσας
στην Αμερική (1909-1921)

υτό το χειμώνα για να ολοκληρώσουμε τα στοιχεία
που είχαμε βρεί, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον καθηγητή φυσικής Κων/νο Μπαλωμένο από τη Λαμία,
που έκανε αντίστοιχες εργασίες για πολλά χωριά και η εργασία είναι πλέον έτοιμη για δημοσίευση. Ο (άγνωστός μας) άνθρωπος αυτός με προθυμία μας βρήκε ότι του ζητήσαμε και
τον ευχαριστούμε θερμά δημοσίως και από εδώ. Βρέθηκαν
πάρα πολλά στοιχεία που θα δημοσιευτούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, του Ιουνίου 2015. Η εργασία - μελέτη
περιλαμβάνει αλφαβητικό πίνακα των περίπου 40 χωριανών
μας που εγγράφως βρήκαμε αναλυτικά στοιχεία τους, πως
ταξίδεψαν στην Αμερική μεταξύ 1909 και 1921. Ημερομηνίες
και πλοία που ταξίδεψαν, τόπους στην Αμερική που πήγαν για
δουλειά κ. ά πλούσια στοιχεία.
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα τα διαβάσετε
όλοι!
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

ΦΕΚ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο

αγαπητός χωριανός μας Γιάννης Σπινάσας του Δημητρίου (απόστρατος αξιωματικός στρατού) μας έστειλε το χειμώνα όλα τα ΦΕΚ (Φύλλα Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως) των διοικητικών μεταβολών της Κοινότητάς
μας Νεράϊδας από την επανάσταση του 1821 έως σήμερα. Τα
τοποθετήσαμε στο μεγάλο φάκελλο της ιστορίας του χωριού
μας και θα παίρνουμε στοιχεία έγκυρα όταν χρειαζόμαστε για
σχετικά ιστορικά κείμενα της εφημερίδας μας. Με την πρώτη
ευκαιρία θα τα δημοσιεύσουμε όλα και στην εφημερίδα μας.
Τον ευχαριστούμε θερμά και από εδώ δημοσίως για όλα.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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«Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων»
Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ηλία Προβόπουλου για το χωριό μας

Κ

υκλοφόρησε πρίν τα Χριστούγεννα το Αγορή Καραμέτου (328 – 337), Ηλίας Γ. Καραμέτος
βιβλίο με τίτλο «Ελεύθεροι στα δεσμά (338 – 351), Αθηνά Μαλάμη (352 – 355), Γιώργος Η.
των Αγράφων» που χρόνια τώρα ετοίμα- Ζήσης (356 – 363), Μαγδαλινή & Σεραφείμ Γάκης
ζε ο αγαπητός μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβό- (364 - 373), Γιώργος & Ελένη Νάππα (374 – 379),
πουλος. Αυτό που δεν καταφέραμε να το κάνουμε Ηλίας & Μερόπη Κουσάνα (380 – 389), Ηλίας Γ.
εμείς τόσα χρόνια, καταγράφοντας όλα όσα μας Κουσάνας (390 – 393), οικογένεια Γιάννη Μακρή
διηγούνταν οι γονείς μας, το έκανε ένας ξένος. (394 – 397), Γιώργος Καφαντάρης (398 – 407),
Ίσως να είναι καλύτερα έτσι γιατί ένας ξένος και Γιώργος Μακρής (408 – 411), Γιαννούλα Ζήση –
μάλιστα δημοσιογράφος είναι φυσικά πιο αντικει- Χαβδούλα (412 – 415), Νίκος και Γιαννούλα Μαμενικός μακριά από συναισθηματισμούς. Σίγουρα κρή (416 – 420).
Στο παράρτημα δημοσιεύεται το βιβλιαράκι
όμως θα ήταν πιο πλούσιο σε διηγήσεις αν αυτό
γραφόταν τουλάχιστον 30 χρόνια πρίν, τη δεκαε- του Κώστα Δ. Μακρή (σελ. 481 – 488) ολόκληρο,
τία του ’80, που ζούσαν ακόμα πάρα πολλοί ηλικι- επίσης από το βιβλίο «Η Ρίζα μας» κάποια ιστοωμένοι. Όμως «κάλιο αργά παρά ποτέ». Η ουσία ρικά στοιχεία για το Μέγα Γεφύρι (491 – 496), η
είναι πως αυτές οι διηγήσεις διασώθηκαν πλέον βιβλιογραφία (499 – 502) και το χρονολόγιο (504
– 505).
με αυτό τον τρόπο.
Στο βιβλίο δημοσιεύονται και πάρα πολλές
Το βιβλίο έχει θέμα την πιο φοβερή και τροπαλιές φωτογραφίες που έδωμερή περίοδο της ιστορίας του
σαν στον συγγραφέα οι χωριαχωριού μας, αυτή του εμφυλίνοί μας. Από κάθε οικογένεια
ου. Στις 510 σελίδες του καταυπάρχει και κάποια παλιά φωγράφονται οι διηγήσεις ηλικιτογραφία.
ωμένων χωριανών μας για το
Παρουσιάστηκε στην Καρπώς ήταν ο τόπος μας πρίν τον
δίτσα την Δευτέρα 15 Δεκεμπόλεμο του ’40, για το τι υποβρίου 2014, στο βράδυ, στο
φέραμε κατά τη φοβερή δεκαΠαυσίλυπο, παρουσία πλήετία που ακολούθησε, για το
θους κόσμου, χωριανών μας
πώς περάσαμε στην τρίχρονη
και καρδιτσιωτών. Σ’ αυτή την
(’47 – ’50) εξορία μας ως «καπαρουσίαση μίλησαν οι εκπαιταδιωκόμενοι» στον κάμπο και
δευτικοί Λάμπρος Γριβέλλας
στην Καρδίτσα και για το πώς
και Κώστας Γραμμένος, ο χωκαταφέραμε σαν επιστρέψαμε
ριανός μας δικηγόρος Ηλίας
να ξαναφτιάξουμε τα σπίτια
Μπαλτής, εκ μέρους του ΕΟΣ
μας, τις οικογένειές μας και να
Καρδίτσας ο Παντελής Μανώαναστήσουμε πάλι το χωριό
λης και φυσικά ο συγγραφέας
μας.
Ηλίας Προβόπουλος. Την εκΤο χωριό μας η Νεράϊδα
δήλωση προλόγισαν ο δήμαρστον εμφύλιο υπέστη την απόχος Καρδίτσας Φώτης Αλεξάλυτη φρίκη! Κανένα άλλο χωριό
της Ελλάδας όλης δεν υπέφερε Το εξώφυλλο του βιβλίου «Ελεύθεροι κος και ο πρώην πρόεδρος της
στα δεσμά των Αγράφων».
Κοινότητας Νεράϊδας Κώστας
τόσα πολλά. Αναλογικά με τον
πληθυσμό είχε τους περισσότερους νεκρούς από Πλατσιούρης. Προβλήθηκε τέλος βίντεο της Σοφίκάθε άλλο χωριό και απ’ τις δυό μεριές. Αλλά σαν ας Παπαχρήστου με τις συνεντεύξεις των Νεραϊδινα σε σκοτώνουν δεν είναι όταν σου λένε κάποια ωτών και η εκδήλωση έκλεισε με σκοπούς από τα
μέρα του Οκτωβρίου να φύγεις απ’ το σπίτι σου Άγραφα που έπαιξε ο Ηλίας Καραμέτος.
Στην Αθήνα η παρουσίαση έγινε το Σάββατο
και να στοιβαχτείς στα «καραβάν σαράϊ» της Καρδίτσας για τρία χρόνια; Τι να πάρεις μαζί σου από 10 Ιανουαρίου 2015, το μεσημέρι, στο Polis Art
το γεμάτο σπίτι σου με σιτάρι, καλαμπόκι, πατάτες, Café, (Πεσματζόγλου 5, Αίθριον Αρσακείου), όπου
γαλακτοκομικά και όλα όσα χρειάζεσαι να ζήσει μίλησαν οι δημοσιογράφοι Κική Τριανταφύλλη,
η οικογένειά σου για ένα χρόνο; Τα ζώα σου… τα Σπύρος Βλέτσας και Δημήτρης Τριανταφυλλίδης,
ρούχα σου… κι αυτά ζαλίγκα αφού το μουλάρι σου ο ιστορικός Ιάσων Χανδρινός, η φιλόλογος Πελατο είχαν επιτάξει… Ο αναγνώστης θα έχει καλύ- γία Κιτσοδήμου, ο χωριανός μας δικηγόρος Ηλίας
τερη εικόνα των διηγήσεων αν δεί πάλι την ταινία Μπαλτής και φυσικά ο συγγραφέας Ηλίας Προβό«Καραβάν Σαράϊ» του Τάσσου Ψαρρά, παραγωγής πουλος, ενώ η Σοφία Παπαχρήστου παρουσίασε
του 1986 με τον Θύμιο Καρακατσάνη… Εμείς επι- το ίδιο βίντεο από τον τόπο μας και τους ανθρώπλέον είχαμε και χωριανούς που παρέμειναν εδώ πους του.
Παρουσίαση επίσης του βιβλίου προγραμμαπάνω και κρύβονταν κι απ’ τις δυό μεριές…
τίστηκε για τις 18.3.15 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια.
Στις πρώτες 45 σελίδες υπάρχουν κάποια ιστο- στην Αθήνα από την Πανευρυτανική Ένωση και
ρικά στοιχεία του χωριού και της περιοχής μας την Πανθεσσαλική Στέγη.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας
σχεδόν όλα από το βιβλίο «Η Ρίζα μας» (των παπα-Γιώργη Δήμου & Βαγγέλη Σπανού) τα οποία θα αγνοήθηκε παντελώς στην έκδοση αυτή, άγνωήταν πλουσιότερα αν αναφέρονταν και αυτά της στο γιατί. (Ούτε καν πρόσκληση, ενημέρωση για
τις παρουσιάσεις δεν έλαβε). Δεν αναφέρεται πουιστοσελίδας μας.
Στο Α’ μέρος με τίτλο «Οι φυγάδες και οι αντάρ- θενά στις σελίδες του ούτε ο Σύλλογός μας, ούτε η
τες» δημοσιεύονται συνεντεύξεις 6 χωριανών μας εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόοι εξής: Κωσταντή Θάνου (σελ. 48 – 76), Ιουλίας πων», ούτε κάν η ιστοσελίδα μας «www.neraidaΚαραμέτου (77 – 91), Βαγγέλη Σπανού (92 – 103), dolopwn.com». Κατά την ταπεινή μας γνώμη αν η
Βασιλικής Χαλάτση (104 – 139), Κώστα Χαλάτση εφημερίδα και η ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνονταν
στην βιβλιογραφία η έκδοση θα ήταν πιο πλήρης
(140 – 143) και Αμαλίας Χαλάτση (144 – 161).
Στο Β’ μέρος με τίτλο «Το τέλος μιας εποχής», και χωρίς λάθη.
Ευχόμενοι καλοτάξιδο το βιβλίο να επαναλάδημοσιεύονται 32 διηγήσεις χωριανών μας οι
εξής: Γιάννης Κ. Καραμέτος (σελ. 164 – 175), Βιρ- βουμε αυτό που είπαμε στον πρόλογο, πως αυτό
γινία Γ. Βούλγαρη (178 – 183), Βασίλης Δ. Καρα- που δεν κάναμε εμείς το έκανε ένας ξένος.
μέτος (184 – 195), Αγορή σύζ. Βασιλείου ΚαραμέΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
του (196 – 203), Μερόπη Καραμέτου (204 – 213),
Τάσιος Η. Δήμος (214 – 215), Νίκος Κ. Γάκης (216
– 217), Βασιλική Κ. Σπινάσα (218 – 227), Φίλιππος
Κ. Πλατσιούρης (228 – 235), Νίκος Δ. Κατσούλης
(236 – 261), Δημήτριος Κ. Μονάντερος (262 – 271),
Τασία Καστρίτση - Μονάντερου (272 – 277), Ειρή10ον χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας
νη Η. Μητσάκη (278 – 283), Αλεξάνδρα Θ. Κόκκινου (284 – 287), Ουρανία Ι. Κόκκινου (288 – 291),
Πωλείται και μέλι παραγωγής μας γνήσιο Αγράφων
Μαρία Δ. Κόκκινου (292 – 297), Ηλίας Γ. ΜονάντεΤηλ.: 2441 0 83153 
Κιν.: 697 8583915
ρος (298 – 303), Λαμπρινή Η. Μονάντερου (304 –
307), Σπύρος Α. Μπαλτής (308 – 327), Κώστας &

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους
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Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (36ον)

Τ. Κ. Μαυρομμάτας

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

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

Eκλ. Tμ. 37ον Σαρανταπόρου της Τ.Κ. Νεράϊδας

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

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

Συνολικά στην Τ. Κ. Νεράϊδας

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

Αναλυτικά στα γύρω χωριά μας
Τοπική Κοινότητα (Τ. Κ.) Καροπλεσίου

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

Τ. Κ. Μολόχας

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

Συνοικισμός Κορίτσας της Τ. Κ. Κλειτσού

Τ. Κ. Αμαράντου

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

Τ. Κ. Ραχούλας

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

Τ. Κ. Καλλιθήρου

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

Τ. Κ. Καστανιάς

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

Τ. Κ. Καταφυγίου

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

Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας

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

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

Συνολικά στο γειτονικό νομό Ευρυτανίας

Εκλογικά Τμήματα: 126.(121 το 2012 & 134 το 2009)
Εγγεγραμμένοι:.....................31.836.(32.974 το 2012 & 35.343 το 2009)
Ψήφισαν:.. 14.259......αποχή 55,2%.(16.632 το ’12 & 21.034 το ’09)
Άκυρα:...... 238..............(274 & 347)
Λευκά:....... 92.................(102 & 114)
Έγκυρα:....13.929.(16.256 & 20.573)
ΕΛΑΒΑΝ: .Ψήφοι (2012 & 2009).... .Ποσοστό (2012 & 2009) ............Έδρα
ΣΥΡΙΖΑ......5.172........(1.986 & 466).37,1%...(12,2% & 2,2%) ....1.....(0 & 0)
Ν. Δ............4.555.....(3.407 & 7.729).32,7%...(20,9% & 37,5%)....0.....(1 & 0)
ΠΟΤΑΜΙ.... 974...........................6,9%.................................................................... 0
ΧΡ.ΑΥΓΗ....610............................(681).4,3%.....(4,1%)........................................ 0
ΠΑΣΟΚ...... 601.... (3.087 & 10.107).4,3%......(18,9% & 51,2%)....... 0 (0 & 1)
ΚΙΔΗΣΟ.....552.............................3,9%..................................................................... 0
ΑΝ.ΕΛΛ.....449.........................(1.013)...........3,2%...................................................
Κ.Κ.Ε .......... 404..............(673 & 667).2,9%......(4,1% & 3,2%)..... 0.......(0 & 0)
ΛΟΙΠΑ.......612.............................4,3%........ (5,2%)
● Στο Νομό Ευρυτανίας εξελέγη, στις 25.1.15, βουλευτής ο Θωμάς
Κώτσιας (ΣΥΡΙΖΑ), με 2.085 σταυρούς.
● Στην Ευρυτανία υποψήφιος βουλευτής ήταν και ο χωριανός μας (εκ
μητρός) Μπερμπερής Μωϋσής (γυιός των αείμνηστων παπα-Γιώργη
Μπερμπερή και Μαργαρίτας Δήμου) με το Πράσινοι - ΔΗΜ.ΑΡ., που
έλαβε 51 σταυρούς, (όλο το κόμμα έλαβε στην Ευρυτανία 72 ψήφους,
το 0,52%).
● Στην Φθιώτιδα υποψήφιος βουλευτής ήταν και ο φίλος του χωριού
μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος με το Πράσινοι - ΔΗΜ.
ΑΡ., που έλαβε 43 σταυρούς, (όλο το κόμμα έλαβε στη Φθιώτιδα 356
ψήφους, το 0,35%).

Τ. Κ. Κλειτσού

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

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

Τ. Κ. Φουρνάς

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

Τ. Κ. Βράχας

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

Συνοικισμός Σάϊκας της Τ.Κ. Αγράφων

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

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ – Επικράτεια

Εκλογικά Τμήματα: 19.509
Εγγεγραμμένοι:. ...................9.911.495
Ψήφισαν:.............. 6.330.786.(αποχή 36,1%)
Άκυρα:.................. 114.703
Λευκά:................... 34.809
Έγκυρα:................ 6.181.274
ΕΛΑΒΑΝ: ............. Ψήφοι .......................... Ποσοστό .....Έδρες ............(2012)
ΣΥΡΙΖΑ.................. 2.246.064........ 36,4% (26,8%).......... 149................. (71)
Ν. Δ........................ 1.718.815........ 27,8% (29,6%).............76.............. (129)
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 388.447.................. 6,2% (6,9%).............17................. (18)
ΠΟΤΑΜΙ................ 373.868...................... 6,0% (0%).............17................... (0)
Κ.Κ.Ε ...................... 338.138................. 5,5% (4,5%)............ 15................. (12)
ΑΝ.ΕΛΛ................. 293.371................. 4,7% (7,5%).............13................. (20)
ΠΑΣΟΚ.................. 289.482............... 4,6% (12,2%).............13................. (33)
ΛΟΙΠΑ................... 532.775............................... 8,6% .............. 0................... (0)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως (0000) είναι οι ψήφοι και
τα ποσοστά των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών του 2012 και
του 2009. Τα παραθέτουμε για σύγκριση.
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Στοιχεία για βουλευτές
Καρδίτσας & Ευρυτανίας
Μιχαλάκης Νίκος: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην
Καρδίτσα το 1956 (η καταγωγή του είναι από την
Κορίτσα Κλειτσού Ευρυτανίας). Είναι γιατρός – καρδιολόγος και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Στις εκλογές της
6ης Μαΐου 2012 εκλέχτηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
στον νομό Καρδίτσας και επανεξελέγη στις εκλογές
της 17ης Ιούνη 2012. Ως βουλευτής συμμετείχε στη
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή
Ελληνισμού της Διασποράς. Είναι μέλος του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Λάππας Σπύρος: Είναι δικηγόρος Καρδίτσας από
το 1981 και διατηρεί δικηγορικό γραφείο με συνεργάτες δικηγόρους και τη σύζυγό του Αλεξία Μπανάσιου. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος την περίοδο
1986 - 1990, Γραμματέας και Αναπληρωτής Πρόεδρος για πολλά χρόνια, ενώ το έτος 2004 ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ασχολείται ιδιαίτερα ως νομικός με την Ιατρική Αμέλεια,
για την οποία επίσης δίνει διαλέξεις στα μεγαλύτερα
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στα φοιτητικά του
χρόνια ήταν πρόεδρος των Θεσσαλών και των Καρδιτσιωτών Φοιτητών. Ήταν μέλος του ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ και στη συνέχεια του ΚΚΕ
εσ. Σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος
με την ΚΑΡ.ΠΟ.Σ.
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ανάβρα Καρδίτσας. Είναι
παντρεμένη με τον Δημήτρη Σιωρόπουλο, γεωπόνο
και έχουν τρία παιδιά. Είναι πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών και εμψυχώτρια. Εργάστηκε ως καθηγήτρια στο πρότυπο σχολείο Μοντεσσόρι, στο μουσείο
Castello Sfortzesco και στο Κέντρο Πολιτισμού του
Δήμου Μιλάνου. Στη συνέχεια εργάστηκε ως καθηγήτρια στην Σχολή Νηπιαγωγών Καρδίτσας, σε σχολεία
του Νομού και στον Δήμο Καρδίτσας ως διευθυντικό
στέλεχος στους τομείς του πολιτισμού, κοινωνικής
πολιτικής και προώθησης του βιβλίου, συμβάλλοντας στη δημιουργία και
λειτουργία του δικτύου Παιδικών Βιβλιοθηκών. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ταμασίου και από από το 2014 στον Δήμο Σοφάδων
(αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου). Είναι στέλεχος πολιτιστικών φορέων και συλλογικοτήτων του Νομού μας. Μέλος της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.
Τσιάρας Κώστας: Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το
1966. Είναι γιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος,
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με μετεκπαίδευση στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε πανεπιστημιακά κέντρα
της Σουηδίας. Το 2004 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Καρδίτσας.
Επανεξελέγη στις εκλογές του 2007, καθώς και στις
εκλογές του 2009 και του Μαΐου και Ιουνίου του 2012
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Διετέλεσε Υφυπουργός Εξωτερικών από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι
τον Ιούνιο του 2013. Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Στεργιούλη, Μοριακή Βιολόγο στο επάγγελμα και έχουν ένα γιο και δύο κόρες.
Κώτσιας Θωμάς: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
χωρίο Βαλαώρα της Ευρυτανίας, το 1955. Τελείωσε
το Γυμνάσιο στο Κερασοχώρι και είναι απόφοιτος της
Σχολής Εργοδηγών Χημικών του Κοντοράβδη. Είναι
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Μετά από
πολλές εργασίες, τα τελευταία 34 χρόνια εργάζονταν
βάρδια σαν Χειριστής μονάδων παραγωγής στα διυλιστήρια των Ελληνικών Πετρελαίων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σήμερα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ
και μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στον τόπο καταγωγής του και την Αθήνα. Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, μέσα από τις γραμμές της αριστεράς και εκλέγονταν αδιάλειπτα επί 32 χρόνια στα συνδικάτα του κλάδου των πετρελαίων
σε διάφορες θέσεις ευθύνης καθώς και σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων
στο Δ.Σ. της εταιρείας. Συμμετείχε δραστήρια και επί μακρόν στο Σύλλογο
των Απεραντίων της δυτικής Ευρυτανίας που ζουν στην Αθήνα καθώς και
στην έκδοση του περιοδικού «Απεραντιακά» του Συλλόγου. Αρθρογραφεί
για πολλά χρόνια σε διάφορα έντυπα και τοπικές εφημερίδες της Ευρυτανίας και συμμετείχε πάντα ενεργά και δραστήρια στην ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων του νομού Ευρυτανίας. Είναι άριστος γνώστης της Ευρυτανίας, αφού περιφέρεται για χρόνια στα βουνά, τα φαράγγια, τα ποτάμια,
τις λίμνες και σε όλα τα μοναδικά Ευρυτανικά τοπία, επικοινωνώντας με τους
ανθρώπους που έχουν απομείνει στον τόπο και είναι βαθύτατος γνώστης
των μεγάλων προβλημάτων της, για τα οποία είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να αγωνίζεται από την θέση του Βουλευτή Ευρυτανίας.

Υδροηλεκτρικά και Ανεμογεννήτριες
Υ/Η Σαρανταπόρου: Για
το σχεδιαζόμενο Υ/Η που ιδιωτική εταιρεία επιμένει να
στήσει κάτω από το «Σταυρό» στο μύλο το βακούφικο,
μεταφέροντας το νερό από το
ύψος του «Άμπλα» με σωλήνες κατά μήκος και κάτω
από τον επαρχιακό δρόμο
Σαρανταπόρου – Νεράϊδας,
και οι τοπικές κοινωνίες μας
έκαναν προσφυγή στο ΣτΕ, η
υπόθεση αυτή μετά από πολλές αναβολές ορίστηκε να
εκδικαστεί στις 1.4.2015. Το
ζήτημα συζητήθηκε στη Γ. Σ.
του Συλλόγου Αποδήμων και
ομόφωνα αποφασίστηκε να
προχωρήσει η υπόθεση για
την ακύρωσή του. Το μεγάλο
ποσό (άνω των 1.000 €) που
απαιτείται για την εκδίκαση
δεν βρέθηκε ακόμα και στην
ανάγκη ίσως συγκεντρωθεί
με έρανο.
Υ/Η Μπεσιώτη: Για το
σχεδιαζόμενο Υ/Η που ιδιωτική εταιρεία επιμένει να
στήσει στις «Λογγούλες» καταστρέφοντας το ωραιότατο
αυτό ποτάμι έγινε συζήτηση
στη Γ. Σ. του Συλλόγου Αποδήμων όπου παρουσία του
προέδρου της Κοινότητάς
μας επιβεβαιώθηκε η ισχύς
της αρνητικής γνωμοδότησης
γι’ αυτό των προηγούμενων
Κοινοτικών Συμβουλίων μας

TYΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
OFFSET
Μαργαρίτης
Εμμανουήλ
(Μανόλης) του
Ευαγγέλου

Χάρτης που δείχνει που ακριβώς θα περάσει ο αγωγός για
το σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό Σαρανταπόρου.
με τις οποίες συμφωνεί και το
σημερινό Τ. Σ. Τονίστηκε και
πάλι η αντίθεση των τοπικών
κοινωνιών μας για το έργο
αυτό και να γίνουν ενέργειες
για την ακύρωσή του.
Ανεμογεννήτριες: Τους
τελευταίους μήνες δεν παρουσιάστηκε ξανά καμιά
ιδιωτική εταιρεία να ζητήσει
νέα γνωμοδότηση για άλλο
αιολικό πάρκο. Πάντως ο
πρόεδρος διαβεβαίωσε στη Γ.
Σ. πως αν ξαναζητήσει εταιρεία γνωμοδότηση τόσο το
Τοπικό όσο και το Δημοτικό
Συμβούλιο θα είναι αρνητικά. Σύμφωνα με τη γνώμη
των τοπικών κοινωνιών μας
που είναι κάθετα αρνητική

σε αυτά τα σχέδια.
Στην Ευρυτανία η δραστήρια Κίνηση Πολιτών Ευρυτανίας συμμετείχε στην
σύσκεψη της Πανελλαδικής
Επιτροπής κατά των Βιομηχανικών Αιολικών Εγκαταστάσεων που έγινε στις
21.2.15 στην Αθήνα. Εκεί
κατατέθηκε Υπόμνημα να
εξαιρεθεί ο νομός Ευρυτανίας που παράνομα χαρακτηρίστηκε ως ΠΑΠ2, δηλαδή, ως
Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Περισσότερα
γι’ αυτό θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «Ευρυτανικά Νέα», σε σχετικό
κείμενο της 27.2.15.

Παλιές φωτογραφίες

Βακτριανής 20
Άνω Ιλίσσια - Αθήνα
Τηλ.: 210 7756577
* Ο Μανόλης είναι γυιός του
Βαγγέλη Μαργαρίτη και της
Σοφίας Ζήση – Μαργαρίτη.

Ενοικιαζόμενα
Δωμάτια

«Η Γωνιά
της Λίνας»

Λυρίτση – Χαντζοπούλου
Αποστολία (Λίνα)
Αγ. Νικόλαος (Λάσπη)
Ευρυτανίας
Τηλ.: 2237 0 22040 fax:
2237 0 21175
Κιν.: 697 3336388
Site: www.igoniatislinas.gr

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

* Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη
της Αθανασίας και του Νίκου
Λυρίτση από το Μεγαλάκκο.

Συνεργείο
Αυτοκινήτων
Κόκκινος
Γεώργιος του Κων.
Εθνικής Αντιστάσεως 175
Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777336

Έλεγχος ΚΤΕΟ Κάρτα
ΚαυσαερίωνΦρένα
Αναρτήσεις Καθαρισμός
Μπέκ Βελτιώσεις
Κινητήρων και ότι άλλη
πληροφορία χρειαστείτε.

Έτος 1952… γράφει πίσω… «Αποστολία Κατσούλη –
Κουτή… 25 Ιουνίου 1952… Αυτή την ημέρα ήρθε από
την Αμερική ο θείος μου Ευθύμιος Κατσούλης… τη
φωτογραφία αυτή τη βγάλαμε στο φωτογραφείο του
Δόντα στην Καρδίτσα… Πέτρος Κατσούλης… Ευθύμιος
Κατσούλης… Αποστολία Κατσούλη – Κουτή… Βιργινία
Γεωργίου από τη Μαυρομμάτα συμμαθήτριά μου… Αθηνά
Καναβού συμμαθήτριά μου από την Καστανιά… Βασιλική
Μαρκούση από τον Κλειτσό βαφτισιμιά του θείου μου
Θύμιου»… (Φωτ. Αρχ. Αποστολίας & Βάϊου Κουτή)
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● «Μαρτυρικό χωριό»
γράφει η πινακίδα στην είσοδο κάποιων χωριών που επί
κατοχής καταστράφηκαν από
τους Γερμανούς… όσοι διάβασαν (ή θα διαβάσουν) το
προσφάτως εκδοθέν βιβλίο
«Ελεύθεροι στα δεσμά των
Αγράφων» θα συμφωνήσουν
πως ο τίτλος αυτός αξίζει και
στο δικό μας χωριό, τη Νεράϊδα… γιατί μπορεί να γλύτωσε
από του Γερμανούς αλλά αμέσως μετά επί εμφυλίου υπέφερε τόσα μαρτύρια όσα κανένα
άλλο χωριό της πατρίδας
μας… επιπλέον τις επόμενες
δεκαετίες του ’50 και του ’60
που σε άλλα χωριά δόθηκαν
οικόπεδα στις παρυφές των
πόλεων Καρδίτσας, Λαμίας,
του κάμπου κ.λ.π. στο δικό
μας δεν δόθηκε ούτε ένα οικόπεδο πουθενά… οι κάτοικοί
του παρέμειναν εδώ… εργάστηκαν σκληρά και το ξανάφτιαξαν όπως είναι σήμερα…
όπως ήταν μάλλον πρίν μερικά χρόνια… γιατί σήμερα βιώνει την απόλυτη αδιαφορία
από τους αρμοδίους… δεν ζητάμε προνομιακή μεταχείριση, κύριοι, αλλά ισότιμη όπως
και των άλλων χωριών της περιοχής μας… για τους προαναφερόμενους λόγους… επειδή χρόνο με το χρόνο η αδιαφορία μεγαλώνει… θα αναφέρουμε εδώ κάποια συγκεκριμένα πράγματα που οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα
οφείλουν ενσυνείδητα να ενδιαφερθούν, ενεργήσουν, επιλύσουν… Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε ●●● Το γεφύρι Σωτήρος
που καταστράφηκε με τη θεομηνία την 1.2.15 πάση θυσία
πρέπει να ξαναγίνει… το ζητάει όλος ο κόσμος… είναι
απαραίτητο… είναι το μοναδικό στο Μέγδοβα από το Καροπλέσι μέχρι τη Βίνιανη…
δεν θέλει και τα χίλια γρόσια
να ξαναγίνει… ο δρόμος φτάνει δίπλα του… εύκολα μπορεί ένας γερανός να ρίξει εκεί
2 σίδερα, ράγες τραίνου και
να βιδωθεί πάνω τους μια λαμαρίνα… για την απέναντι
τσιμεντένια βάση είμαστε διαθέσιμοι (αν δεν φτάνουν τα
χρήματα) να τη φτιάξουμε
έστω και με εθελοντική εργασία… το γεφύρι αυτό εύκολα
μπορεί να ξαναγίνει… αρκεί
να το θέλουν οι αρμόδιοι
εκλεγμένοι μας και να το αποφασίσουν… ένα ποσό από τα
χρήματα που θα δώσει το κράτος για της ζημιές αυτής της
θεομηνίας στο Δήμο μας να
διατεθούν για να ξαναγίνει το
γεφύρι Σωτήρος στη Νεράϊδα
●●● Αγωγός ύδρευσης από
Πλατανόρεμα… όλοι έχουν
καταλάβει πλέον πως ο αγωγός αυτός λόγω των έργων
του δρόμου Νεράϊδα – Τρι-

φύλλα είναι παντού σπασμένος… το καλοκαίρι δεν έφτανε ούτε σταγόνα νερό στο
υδραγωγείο… το φθινόπωρο
οι βρύσες δεν είχαν νερό…
τον Γενάρη έστειλε σκαπτικό
μηχάνημα ο Δήμος Καρδίτσας
που έσκαψε σε πολλά σημεία
επισκεύασε μερικά σπασίματα… αλλά όλο το Φλεβάρη
στη Φτερόλακκα κάτω απ’ το
χωράφι του Ρίζου «χόχλαζε»
νερό μέσα στο δρόμο… που
έτρεχε κάτω στα χωράφια…
το γήπεδο είχε γίνει λίμνη και
συνέχιζε στο ρέμα… η λύση
λοιπόν είναι να γίνει νέος
αγωγός στην πάνω άκρη του
δρόμου δίπλα στο τσιμεντένιο
ρείθρο… ο πρόεδρος έστειλε
ένα έγγραφο που το ζητάει
αυτό από την Περιφέρεια…
αρκεί όμως αυτό το έγγραφο…? Το δρόμο πήρε πλέον
νέος εργολάβος και σύντομα
αρχίζουν τα έργα ασφαλτόστρωσής του… σύντομα πρέπει ο νέος αγωγός να κατασκευαστεί πάση θυσία… όλος
ο κόσμος που έλαβε ψήφους
πρόσφατα (εκλεγμένοι και
μη) να ενεργοποιηθούν πιέζοντας να γίνει ο νέος αγωγός
τάχιστα… να μπεί τάχιστα και
η σωλήνα στη ράχη «Βάσιως»… αμέσως τώρα…!!!
●●● Ο δρόμος για Μοναστήρι… με τη θεομηνία
(1.2.15) καταστράφηκε εντελώς και καθολικό αίτημα του
κόσμου είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές επειγόντως…
ήδη υπάρχει αγανάκτηση μεγάλη γιατί ενώ οι αρμόδιοι
άνοιξαν όλους τους άλλους
δρόμους της περιοχής μας για
αυτό τον σημαντικότατο δρόμο μας παραπέμπουν στις καλένδες…
συγκεκριμένα
(υπάρχουν τα σχετικά δελτία
τύπου) την πρώτη εβδομάδα
του Φεβρουαρίου αμέσως
μετά τη θεομηνία στην περιοχή Καροπλεσίου δούλευαν
καθαρίζοντας τους εκεί δρόμους 5 μηχανήματα του Δήμου και της Νομαρχίας… σε
εμάς έστειλαν ένα μηχάνημα
στις 12.2.15 (την Τσικνοπέμπτη) με εντολή να καθαρίσει
μόνο από Γιαννουσέϊκα – Μοναστήρι – Μεγαλάκκο – Σαραντάπορα… όλοι ρωτάνε
γιατί αυτό το μηχάνημα την
ίδια μέρα δεν πήγε να ανοίξει
και το δρόμο από «Λογγές»
(Διασταύρωση Νεράϊδας) μέχρι Μοναστήρι…??? Γιατί δεν
δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή…??? Αυτά ενισχύουν την
άποψη πως κάποια συμφέροντα σαμποτάρουν συνεχώς
αυτό το δρόμο… τον θέλουν
συνεχώς κλειστό… δεν θέλουν να υπάρχει γιατί είναι
εμπόδιο στα στρατηγικά σους
συμφέροντα… ο δρόμος αυτός μέχρι 8.3.15 (που στέλνουμε αυτό το κείμενο στην

εφημερίδα) δεν άνοιξε ακόμα… Καλούμε τους αρμοδίους να στείλουν τάχιστα σκαπτικό μηχάνημα να ξεβουλώσει τα 4 βουλωμένα τεχνικά
στα Προσήλια… να καθαρίσει καλά το Κατνόρεμα παίρνοντας μέχρι παραπάνω κάμποσα κοτρόνια για να μην
ξανακλείσει εύκολα… να
ενεργήσουν ώστε στο Βαρκό
να γίνει το ίδιο τεχνικό (τοίχος
ξερολιθιάς με συρμάτινο κάλυμμα) που έγινε και στον
από πάνω δρόμο… και να χαλικοστρώσουν το οδόστρωμα
δημιουργώντας και αυλάκι
που να οδηγεί τα νερά στα τεχνικά… έτσι μόνο ο δρόμος
αυτός δεν θα ξαναχαλάσει…
ένα ποσό από τα χρήματα που
θα δώσει το κράτος για της ζημιές αυτής της θεομηνίας στο
Δήμο μας να διατεθούν για να
γίνουν στο δρόμο αυτό τα
προαναφερόμενα ●●● Μετά
από 13 μέρες (την Παρασκευή
13.2.15) ήρθε επιτέλους μηχάνημα και άνοιξε το βούλιαγμα στις Κρανούλες του δρόμου προς Απόσκιο… για 13
ολόκληρες μέρες η οικογένεια
των κτηνοτρόφων που έχουν
τα ζώα τους στη Φτερόλακκα
και χρησιμοποιούν αυτό το
δρόμο πήγαιναν στο μαντρί
τους από την ανηφόρα στον
Υψωμένο… άνετα αυτός ο
δρόμος θα μπορούσε να ανοίξει από τις 5.2.15… αν ήθελαν… γιατί τόση αδιαφορία
(μην βάλουμε εδώ άλλη λέξη
βαρύτερη) για το χωριό
μας…??? ●●● Επαρχιακός
δρόμος Νεράϊδα – Σαραντάπορα… φωνάζαμε το φθινόπωρο να ολοκληρωθούν τα
έργα… υπήρχε και ο χρόνος
και ο καλός καιρός και τα χρήματα… φωνάζαμε να πέσει η
άσφαλτος από το φθινόπωρο
γιατί αλλιώς θα χαλάσουν όσα
έγιναν… δεν μας άκουσαν οι
αρμόδιοι αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν πιέζοντας και όσοι έλαβαν ψήφους (εκλεγμένοι και
μη) απ’ αυτό τον τόπο… βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα… στις Γούρνες έφυγαν όλα
τα χαλίκια… στο Ματζαράκι
χάλασε πάλι το τεχνικό…
πρέπει να ξαναγίνουν σχεδόν
όλα απ’ την αρχή… κρίμα μ’
αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να γίνουν μερικές ακόμα
ζημιές… ξαναφωνάζουμε δυνατά από εδώ… Να ασφαλτοστρωθεί όλο το οδόστρωμα με
τις χαρακιές στις Βερτσούλες
(ευτυχώς εκεί φέτος με τη θεομηνία δεν κουνήθηκε ο τόπος)… Να ασφαλτοστρωθεί
όλο το οδόστρωμα με τις χαρακιές στις Λογγές Μακρέϊκες από πάνω… Να βάλετε
ένα συρμάτινο πλέγμα στον
σαν μαχαίρι όχτο από πάνω
στις Κωσταντέϊκες όπου πέφτουν συνέχεια πέτρες… δεν

μας ακούσατε να κάνετε ένα
τοιχίο εκεί παρακάτω… προτιμήσατε να φάτε κι άλλο τον
όχτο και να πέφτουν συνέχεια
εκεί πέτρες… Να ασφαλτοστρωθεί όλο το οδόστρωμα με
τις χαρακιές στο Μουχτούρι… Να κάνετε τοιχίο στα
Λιαπέϊκα όπου το νεροφάγωμα του ποταμού από κάτω…
Να φτιάξετε ένα μικρό τοιχία
από κάτω στα Σαραντάπορα
(για να φαρδύνει λίγο εκεί ο
δρόμος) από το εικόνισμα μέχρι τη διασταύρωση για Μολόχα… που μόνο διασταύρωση δεν είναι αυτό το αίσχος
εκεί… Να γίνει παρέμβαση
και σ’ αυτή τη διασταύρωση
να την κάνετε σωστή με σωστές κλίσεις… είναι αυτό το
πράγμα
εκεί
επαρχιακή
οδός…??? ●●● Στο δρόμο
Νεράϊδα – Τριφύλλα… σε
λίγο αρχίζουν τα έργα ολοκλήρωσής του… σ’ αυτό το
δρόμο πρέπει να γίνουν πάρα
πολλά… πράγματα που έγιναν πρίν 3 χρόνια και χάλασαν… και πράγματα που δεν
έγιναν ενώ έπρεπε να γίνουν… αναλυτικά αυτά σε
άλλα κείμενα… εμείς από εδώ
να θυμίσουμε πως όσοι πήραν
ψήφους απ’ αυτό τον τόπο
πρέπει να ενδιαφέρονται,
ελέγχουν, πιέζουν ώστε να γίνουν σωστά τα έργα εκεί…
μας «ζώνουν τα φίδια» γιατί η
έκπτωση είναι μεγάλη κι αυτά
που πρέπει να γίνουν είναι
πολλά ●●● Ο δρόμος για Νεκροταφείο Νεράϊδας… έχει
καταστραφεί από τη θεομηνία
και από τις δυο μεριές… και
θέλει επείγουσα και καλή επισκευή… από την Αγιά Παρασκευή τα πολλά νερά που συγκεντρώθηκαν έκαναν μεγάλο
νεροφάγωμα στη στροφή στο
Πολύκοινο… όπου με μεγάλη
δυσκολία περνάει ακόμα και
4Χ4…. εκεί θέλει επισκευή…
η οριστική λύση είναι να ικανοποιήσετε επιτέλους το χρόνιο αίτημα του χωριού μας…
τσιμεντοστρώστε τα υπόλοιπα
300 μέτρα μέχρι την αρχή της
Λεκάνης… τουλάχιστον φέτος τα 150 μέτρα μέχρι τη
στροφή στο Πολύκοινο…
φέρτε μας έστω τα υλικά να το
ρίξουμε μόνοι μας με εθελοντική εργασία ●●● από το
Νεράκι… στη θέση «Χτίρια»
το πρόχειρο γεφυράκι με την
μια τσιμεντοσωλήνα φυσικό
ήταν να μην χωρέσει το κατεβασμένο Μέγα Ρέμα… έτσι
αυτό εκεί βούλωσε… το Μέγα
Ρέμα κοπάνησε μέσα στο δρόμο τον ξεχαλιθάρωσε και πήγαινε όλο στη Λεκάνη η οποία
έγινε μια απέραντη λίμνη…
καθώς εκεί εκτός του ρέματος
που έρχεται απ’ τις βρύσες του
χωριού προστέθηκε και το
Μέγα Ρέμα… εκεί αυτοί που
το έκαναν αυτό ή θα το ξηλώ-

σουν εντελώς ή θα στήσουν
μεγαλύτερο που να χωράει
από κάτω το κατεβασμένο
Μέγα Ρέμα… γιατί αυτό βουλώνει συνέχεια… επειγόντως
εκεί να πέσουν μεγάλες ποσότητες χαλικιού για να αποκατασταθεί το οδόστρωμα…
απαιτούμε οι 2 δρόμοι για το
Νεκροταφείο να είναι βατοί
για Ι.Χ. κάθε μέρα του χρόνου
●●● Ο Δήμος μας να λύσει
επιτέλους εφαρμόζοντας τον
νόμο (N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17) το τεράστιο
πρόβλημα με τα παρατημένα
γελάδια… όλοι οι ηλικιωμένοι κάτοικοι υποφέρουν από
αυτή τη μάστιγα… είναι τουλάχιστον ντροπή 80άριδες άνθρωποι να κυνηγάνε χειμώνα
– καλοκαίρι παρατημένα γελάδια ασυνείδητων να τα διώξουν από τους κήπους τους
●●● Με τα σταθερά τηλέφωνα του ΟΤΕ… μεγάλο πρόβλημα όλο το χειμώνα φέτος… με το συνεχόμενο
«κράκ-κράκ» που συνοδεύει
τις συνομιλίες μας… έρχονταν κατά διαστήματα συνεργείο… έκανε κάποια επισκευή
αλλά ύστερα από λίγες μέρες
χάλαγαν ξανά… πιέστε εντατικά να αλλαχτεί με νέο το
προβληματικό μηχάνημα…
εσείς να πιέσετε… γι’ αυτά
σας ψηφίζει ο κόσμος… από
τη δεκαετία του ’90 το δίκτυο
είναι ασύρματο και δεν υπάρχει δικαιολογία να έχει τέτοια
προβλήματα συνεχώς ●●●
Με τα κανάλια της τηλεόρασης… υπάρχει πρόβλημα…
μια δείχνουν καλά… μια χάνονται χωρίς λόγο… ακούσαμε τελευταία πως για να λυθεί
το πρόβλημα πρέπει να μπεί
ένα νέο μηχάνημα κόστους
6.000 ευρώ… με αυτό θα πιάνουν όλα τα γύρω χωριά και
όχι μόνο το δικό μας… ο Δήμος πρέπει να δώσει αυτά τα
χρήματα… ώστε να έρθει ο
Ζιάκανος να το βάλει… είναι
η μόνη ψυχαγωγία των ηλικιωμένων ●●● Πιέστε εντατικά
να έρθει γιατρός στο αγροτικό ιατρείο μας… στρατιώτης
να υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική του θητεία… να αλλαχθεί
επιτέλους ο νόμος… που όλο
μας το υπόσχεστε (οι κοινοβουλευτικοί) αλλά ακόμα δεν
το είδαμε… ζητώντας το συνέχεια θα γίνει… η στέγη του
ωραίου κτηρίου του Ιατρείου
Νεράϊδας είναι σε αθλία κατάσταση… γιατί δεν την επισκευάζεται σωστά…??? Συντηρήστε κι αυτό το κτήριο
όπως άλλα ●●● Πολλά ακόμα
είναι να αναφέρουμε αλλά ας
ασχοληθείτε μ’ αυτά κι ας μείνουν τ’ άλλα ●●● Σταματάμε
εδώ ευχόμενοι Καλό Πάσχα
και Καλή Ανάσταση.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Το εργοστάσιο ξυλείας
της Φουρνάς θα παράγει ρεύμα

Ο

πως ξαναγράψαμε το κλειστό εδώ και χρόνια εργοστάσιο
ξυλείας Φουρνάς (πρώην ΔΑΒΙΕ) παραχωρήθηκε από το
ΥΠΕΚΑ στο Δήμο Καρπενησίου για 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης με σκοπό την αξιοποίησή του από το Δήμο. Ο
Δήμος Καρπενησίου έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για την προώθηση ενός σχεδίου πιθανής συνεργασίας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με σκοπό την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,9 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
με χρήση βιομάζας, η οποία θα προέρχεται από κλαδέματα και
δασικά υπολείμματα των δασών της περιοχής. Μιλάνε για μια
επένδυση 15 εκατ. ευρώ που θα δημιουργήσει τουλάχιστον 100
νέες θέσεις εργασίας κυρίως δασεργατών. Το θέμα είναι σε δημόσια συζήτηση και μεταξύ άλλων ακούγονται και τα εξής: Το θέμα
πρέπει να ανοίξει… να υπάρξουν υπεύθυνες ενημερώσεις… να
γίνουν διαβουλεύσεις με τους Δημότες… να ακουστούν διάφορες απόψεις και δη από ειδικούς πάνω σε τέτοιου είδους θέματα
(Δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, Οικονομολόγοι κ.ο.κ.)… έτσι
ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος
των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος… θα συνεχίσουν να δίνονται καυσόξυλα στους Ευρυτάνες;… και η δημόσια
συζήτηση συνεχίζεται…

Άνοιξε πάλι το Δασικό Χωριό Καροπλεσίου

Τ

ο Δασικό Χωριό Καροπελεσίου άνοιξε και πάλι αυτό το
χειμώνα και λειτουργεί. Ενοικιάστηκε και λειτουργεί από
τον επιχειρηματία Δημήτριο Γιουβρή που είναι έμπειρος
στο χώρο της εστίασης – φιλοξενίας καθώς παλιότερα διατηρούσε στο Άστρος της Κυνουρίας πασίγνωστο μεζεδοπωλείο. Προς
το παρόν λειτουργούν τα 6 σπιτάκια και το εστιατόριο – καφέ.
Και στην πορεία σταδιακά θα λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα
σπιτάκια ίσως και μέχρι το Πάσχα. Το γράφουμε και εμείς από
εδώ για να το μάθουν όλοι. Είναι ευχάριστο το γεγονός να λειτουργεί στο γειτονικό μας χωριό, το Καροπλέσι, το Δασικό Χωριό και να το επισκέπτεται κόσμος δίνοντας ζωντάνια στον τόπο
μας. Επιτακτικό είναι επίσης να γίνει η γέφυρα και να βελτιωθούν οι δρόμοι επικοινωνίας μας με το Καροπλέσι για να μπορούν να περνάνε εκτός από εμάς και οι ξένοι επισκέπτες!
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Όχι Υδροηλεκτρικό στο Σαρανταπορίσιο παραπόταμο του
Μέγδοβα της Τ. Κ. Νεράϊδας Καρδίτσας

Ο

χι Υδροηλεκτρικό στο Σαρανταπορίσιο παραπόταμο του Μέγδοβα της Τ. Κ.
Νεράϊδας Καρδίτσας φωνάζουν
δυνατά οι Τοπικές Κοινωνίες των
χωριών μας. Η προσφυγή που
έγινε από την τοπική κοινωνία
μας μέσω των Συλλόγων μας
στο ΣτΕ για την ακύρωση της
απόφασης, που αρχικά ήταν να
εκδικαστεί στις 28.5.14 και αναβλήθηκε για τις 26.11.14, πήρε
νέα αναβολή για την 1.4.15. Για
να εκδικαστεί όμως την 1 Απριλίου 2015, θέλει μεγάλο χρηματικό
ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί
δυστυχώς με έρανο. Αυτά γίνονται όταν κάποιοι εκλεγμένοι
γνωμοδοτούν θετικά χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη των τοπικών

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

κοινωνιών. Μην ξανατολμήσει
εκλεγμένος και γνωμοδοτήσει

θετικά για τέτοιο έργο χωρίς να
ρωτήσει τον κόσμο!

Πάνω από 3.000.000 € για
αποχετεύσεις λυμάτων στα
χωριά της Ευρυτανίας

ξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας με
234.000 ευρώ, η αποχέτευση και επεξεργασία
λυμάτων οικισμού Κορίτσας με 81.000 ευρώ, η
αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας με 720.000 ευρώ κ.λ.π. Εν
ύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των τω μεταξύ, όπως είχαν δημοσιεύσει πρόσφατα
καρπενησιώτικων εφημερίδων (Ευρυτανικά τα «Ευρυτανικά Νέα» (αρ. φυλ. 636/28-1-2015)
Νέα 4.3.15) με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η ο δήμος Καρπενησίου κατάφερε να εντάξει
υλοποίηση του μεγάλου έργου αποχετεύσεων ακόμη ένα υποέργο στη διαχείριση των λυμάκαι βιολογικών καθαρισμών στα γειτονικά μας των και να χρηματοδοτηθεί και αυτό από το ΕΠευρυτανικά χωριά. Η εφημερίδα γράφει μεταξύ ΠΕΡΑΑ. Πρόκειται για την «Αποχέτευση και Επεάλλων… «Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει ξεργασία λυμάτων Ποταμιάς» προϋπολογισμού
επίσης σημαντικές παρεμβάσεις σε χωριά του 3.649.410 ευρώ, έργο που αναμένεται να δώσει
νέου δήμου Καρπενησίου όπως η αποχέτευση οριστική λύση στο πρόβλημα αποχέτευσης των
και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών χωριών της Ποταμιάς».
Ερώτηση: Εμείς γιατί δεν «χωράμε» στο
Φουρνάς, Μεσοχωρίου και Πλατάνου με 1,36
εκατ. ευρώ, η αποχέτευση και κατάλληλη επε- πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ»…???

Σ

Έτος 1962… Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας… Στο δυτικό μέρος του προαυλίου ανάμεσα στο δυο
υπεραιωνόβια μαλόκεδρα χωριανοί μας… Από αριστερά όρθιοι: Λάμπρος Σπανός, Νικόλαος
Καραμέτος (σύζ. Μερόπης), Ηλίας Καραμέτος «Κουμπρολίας», Κώστας Β. Καραμέτος (της
Νίτσας), Αντιγόνη σύζυγος του τότε δασικού «Νιόνιου» που κάθονταν στον Ρίζο, η δασκάλα
Τέτα από την Πάτρα, Κλεομένης (Μένιος) Χαλάτσης, παπα-Ηλίας Βούλγαρης, Νίκος Β.
Καραμέτος (της Νίτσας), δάσκαλος Κώστας Α. Δήμος, Γιάννης Κόκκινος, Παναγιώτης
Κουφολιούλιος (οδηγός πούλμαν – φορτοεπιβατηγού και παντός φύσεως μεταφορές τότε
μεταξύ Νεράϊδας - Καρδίτσας), Βάϊος Κουτής, Γιάννης Κ. Καραμέτος, Γεώργιος Δ. Μακρής,
καθήμενος ο Χριστόδουλος Δήμος έχοντας αγκαλιά τις δυο μικρές κόρες του την Μαίρη και
την Ρίτα, η μεγαλύτερη κοπελίτσα με το φιόγκο είναι θυγατέρα του δασικού «Νιόνιου»... τα
άλλα παιδιά δεν γνωρίζονται... όποιος γνωρίζει άλλα πρόσωπα ας μας τα πεί… (Φωτ. Αρχ.
Δημήτρης Κ. Γάκης)… είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.com» /
Φωτογραφίες / Παλιές φωτό 001-100 / με α.α. 045.

Στο πανηγύρι του Μοναστηριού μας, της Παναγίας… στις 8.9.1939... Τη χρονιά εκείνη που το χωριό μας, η
Νεράϊδα είχε 1.100 μόνιμους κατοίκους… Η Σαββούλα Κατσούλη μας είπε μερικά ονόματα τα εξής… Ο Ιερέας
δεν είναι ο χωριανός μας παπα-Κώστας Σπανός αλλά ο γαμπρός των Μητρακέων (σύζ. Χρυσάνθης) ο παπαΓιώργης Ντελιθέος από τον Κλειτσό… από δεξιά μας μπροστά ο Δημήτριος Κ. Κατσούλης με δύο αγόρια του
τον Κώστα και τον Νίκο… το χέρι του ακουμπά στον ώμο του Γεωργίου Ν. Θάνου… η γυναίκα δίπλα είναι από
τον Κλειτσό… αριστερά από τον παπά είναι η Φώτω κόρη του Λάμπρου Ζήση και πίσω ο άντρας της Λιάπης
εκ Καροπλεσίου… αριστερά της η Βασιλονίκαινα με την κόρη της Βασιλική Ζήση… αριστερά τους η Λενιώ…
η Ουρανία… και πίσω ο Γιάννης Λ. Ζήσης… και δεξιά του ο Θεόδωρος Ζήσης… αριστερά τους ο Μητράκος
με δύο κορίτσια του… αριστερά τους και μπροστά πρώτη η Γιαννούλα Κ. Κατσούλη - Ζήση… η Γεωργίτσα Ν.
Χαλάτση… η Αμαλία Χαλάτση… η Λούλα του Νασιαρολία… κ. ά… όποιος γνωρίζει άλλα πρόσωπα ας μας τα
πεί… (Δημοσιεύτηκε σε φύλλο της εφημερίδας μας… Φωτ. Αρχ. άγνωστο)…. είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα
μας «www.neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές φωτό 101-200 / με α.α. 105.

Κλέαρχος
Ν. Κατσούλης
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Λητώ – Ιασώ – Μητέρα –
Γαία

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

* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.

Έτος 1941 - 1942... στον Αη - Δημήτρη
του χωριού μας... της Νεράϊδας...
(στο σημερινό Σχολείο μας)... Όρθιες
από αριστερά... Αντιγόνη Ίσκου...
Μαριγούλα Ντερέκα... Χρυσάνθη
Χαλάτση... και Αγορή Κατσούλη...
Καθήμενες... Γεωργία Μπαλτή... και
Βασιλική Ζήση... (Φωτ. Αρχ. Ζήση
Δ. Κατσούλη)… είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα μας «www.neraidadolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές
φωτό 301-400 / με α.α. 330.
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Ο τρομερός σεισμός του 1966… πρίν 49 χρόνια…

Τ

ην φυσιολογική ζωή
του χωριού μας και
της ευρύτερης περιοχής μας όπως συνεχίζονταν
για αιώνες αλλά ιδίως απ’
την επανάσταση του 1821
και εντεύθεν… συντάραξαν
δυο γεγονότα… ο εμφύλιος
και ο σεισμός…. Μετά απ’ τα
δύο αυτά γεγονότα δυστυχώς
τίποτα δεν ήταν όπως πρίν…
Ο μεγάλος σεισμός στον
τόπο μας έγινε τον Φλεβάρη
του 1966… τη νύχτα της 5ης
Φλεβάρη 1966… βρήκαμε
κάποια στοιχεία και φωτογραφίες σε παλιές εφημερίδες και
τα δημοσιεύουμε για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμού-

Τριάδα, Άγιος Χαράλαμπος,
Δάφνη, Βίνιανη, Μαραθέα,
Στένωμα, Παπαρούσι, και Κερασοχώρι. Χθές την 4ην μ. μ.
οι Βασιλείς (Κωνσταντίνος
και Άννα – Μαρία) ανεχώρησαν εκτάκτως δια Καρπενήσι. Αύριον την πρωϊαν θα
περιοδεύσουν εις την σεισμόπληκτον περιοχήν. Νεώτεραι
πληροφορίαι αναφέρουν ότι οι
άστεγοι εις τας πληγείσας περιοχάς υπερβαίνουν τας 9.000
και ότι επί συνόλου 32.000
περίπου οικιών ποσοστόν 75
– 80 % εξ’ αυτών κατέρρευσαν ολοσχερώς ή κατέστησαν άκρως επικίνδυνοι. (Σημ.
«Φ»: Αργότερα εκτιμήθηκε
ότι οι σεισμοί οφείλονταν στα

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

νται οι παλιοί..
● H Εφημερίδα της Αθήνας
«Η Καθημερινή», την Παρασκευή 6.2.15, έγραφε στη
στήλη «Σαν σήμερα…» τα
εξής: «ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ, 49 χρόνια πρίν...
6.2.1966..!!! / Ένας νεκρός
εις το χωρίον Κερασοχώρι, η
Βασιλική σύζυγος Αθανασίου
Λεπενιώτη, ετών 30, μήτηρ 6
τέκνων, 50 τραυματίαι εκ των
οποίων οι 20 σοβαρώς και η
καταστροφή 15 χωρίων της
Ευρυτανίας υπήρξεν ο απολογισμός των σημερινών πρωινών σεισμικών δονήσεων αι
οποίαι συνεκλόνισαν ολόκληρον την Ευρυτανίαν. Ο καταστρεπτικός σεισμός εσημειώθη την 4.12΄, την 4.57΄ και την
4.58΄. Από τον δεύτερον σεισμόν μετεβλήθησαν εις ερείπια τα χωρία Φουρνά, Βράχα,
Νεράϊδα, Καροπλέσιον, Μολόχα, Κλειτσός, Μαυρομμάτα, Πετράλωνα, Χόχλια, Αγία

φράγματα της ΔΕΗ στην περιοχή).». / Φιλίστωρ (Μιχ. Ν.
Κατσίγερας)
● Η ίδια εφημερίδα της
Αθήνας «Η Καθημερινή»,
έγραφε τότε την Δευτέρα 7
Φεβρουαρίου 1966 μεταξύ
άλλων: «Ένα άτομο χάνει τη
ζωή του, πενήντα τραυματίζονται και περισσότερα από
πέντε χιλιάδες μένουν άστεγα
από ισχυρότατο σεισμό που
πλήττει την Ευρυτανία ισοπεδώνοντας δεκαπέντε χωριά. Η
περιοχή κηρύσσεται «εις κατάστασιν τοπικής συμφοράς
μεγάλης εκτάσεως»…
ΣΕΙΣΜΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Η ώρα είναι 4 και τρία
λεπτά το πρωί της 5ης Φεβρουαρίου… Οι κάτοικοι της
Ευρυτανίας ξυπνούν αλαφιασμένοι… «Τα ανήσυχα
σπλάχνα της ελληνικής γής
αναταράχθηκαν πάλι», όπως

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

σημειώνουν οι «Εικόνες» της
εποχής… σεισμός! Εννέα λεπτά μετά το πρώτο χτύπημα
έρχεται δεύτερο, εξίσου ισχυρό, ενώ την καταστροφή ολοκληρώνουν δύο αλλεπάλληλες
δονήσεις λίγο πρίν από τις 5…
Όταν ο ήλιος ανατέλει, διαπιστώνεται ότι, αν και δεκαπέντε χωριά έχουν καταστραφεί,
ο απολογισμός των θυμάτων
είναι ευτυχώς σχετικά ελαφρύς: μόνο μία γυναίκα έχει
χάσει τη ζωή της, ενώ οι τραυματίες δεν ξεπερνούν τους πενήντα, γεγονός που οι ίδιοι οι
κάτοικοι της περιοχής αποδίδουν στην «υποχθόνιον βοήν»
που προηγήθηκε του σεισμού
ειδοποιώντας τους να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα σπίτια
τους. Οι υλικές ζημιές είναι
ωστόσο, τρομερές. Συνολικά,
1.453 σπίτια έχουν καταστραφεί και οι άστεγοι ξεπερνούν
τους 5.000. Σε μερικά χωριά
«κατέρρευσαν
ολοσχερώς
όλαι αι οικίαι», ενώ στη Φουρνά, όπου το εύθραυτο έδαφος
δεν αντέχει τα χτυπήματα που
δέχεται, τα αμήχανα, αποκαρδιωμένα βλέμματα των κατοίκων που ξενυχτούν στο ύπαιθρο (1) μαρτυρούν την έκταση
της καταστροφής. «Επί 360
οικιών κατέρρευσαν ή κατέστησαν ετοιμόρροποι οι 240»
(5) μεταδίδεται, αλλά ένα παιδικό χαμόγελο κατορθώνει να
λάμψει πίσω από τα σκυμμένα κεφάλια των μεγάλων (3)
. Τους σεισμόπληκτους επισκέπτονται με ελικόπτερο την
επομένη της τραγωδίας οι βασιλείς (4). Όπως αναφέρει δε
η «Καθημερινή», «ο βασιλεύς
εξέφρασεν αντιρρήσεις εις την
χρησιμοποίησιν σκηνών (2)
διότι, ως είπεν, εις περίπτωσιν
αλλαγής του καιρού ουδεμίαν θα παρείχον προστασίαν.
Απεφασίσθη ως εκ τούτου η
κατασκευή προχείρων καταυλισμών εκ ξυλίνων παραπηγμάτων»…
● Η ίδια εφημερίδα της
Καρδίτσας «Νέος Αγών» την
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου
1966 έγραφε: «Ὁ Νομάρχης
(σ.σ. Καρδίτσας) κ. Παπαδάκος, ὁ ὁποῖος ἐκ τῶν πρώτων
ἐπεσκέφθῃ τά σεισμόπληκτα
χωρία τόσον τοῦ Νομοῦ Εὐρυτανίας ὅσον καί τοῦ Νομοῦ
Καρδίτσης καί ἀνέφερε τήν
ἔκτασιν τῶν ζημιῶν εἰς τό
ἁρμόδιον ὑπουργεῖον, ἠσχολήθῃ χθές καθ’ ὅλην τήν ἡμέραν μέ τόν συντονισμόν τῶν
ἐνεργειῶν διά τήν περίθαλψιν
καί στέγασιν τῶν πληγέντων
κατοίκων τῶν Κοινοτήτων
Μολόχας, Νεράϊδας, Καροπλεσίου καί Σάϊκας.».
● Η ίδια εφημερίδα της
Καρδίτσας «Νέος Αγών» την
Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου
1966 έγραφε: «Ὁ Νομάρχης

Το τότε βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας, Άννα – Μαρία (με το παλτό) και Κωνσταντίνος (με στρατιωτική στολή)… βαδίζοντας επί των
ερειπίων της Φουρνάς…

(σ.σ. Καρδίτσας) κ. Παπαδάκος, ὁ ὁποῖος ἐκ τῶν πρώτων
ἐπεσκέφθῃ τά σεισμόπληκτα
χωρία τόσον τοῦ Νομοῦ Εὐρυτανίας ὄσον καί τοῦ Νομοῦ
Καρδίτσης καί ἀνέφερε τήν

Καρδίτσας «Νέος Αγών» την
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου
1966 έγραφε: «Εἰς σύσκεψιν,
ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σήμερον τήν πρωΐαν μεταξύ τῶν
ἀρμοδίων ὑπουργῶν μέ συμ-

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

ἔκτασιν τῶν ζημιῶν εἰς τό
ἀρμόδιον ὐπουργεῖον, ἡσχολήθῃ χθές καθ’ ὄλην τήν ἡμέραν μέ τόν συντονισμόν τῶν
ἐνεργειῶν διά τήν περίθαλψιν
καί στέγασιν τῶν πληγέντων
κατοίκων τῶν Κοινοτήτων
Μολόχας, Νεράϊδας, Καροπλεσίου καί Σάϊκας.».
● Η ίδια εφημερίδα της

μετοχήν ὄλων τῶν ἀρμοδίων
ὑπηρεσιακῶν
παραγόντων
ἀπεφασίσθῃ ὅπως ἡ στέγασις
τῶν σεισμοπλήκτων γίνει εἰς
νέα χωρία. Ὁ τόπος ἔχει προσδιορισθῇ ὑπό γεωλόγων. Ἤδη
διετάχθησαν οἱ ἀρμόδιοι μηχανικοί, ὅπως ἐντός διημέρου
προβοῦν εἰς τήν ρυμοτόμησιν
τῶν νέων χωρίων. Συνολικῶς
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Επιτροπή του κράτους από αρμοδίους επιθεωρούν τις ζημιές…
εδώ στη Φουρνά… όπως και σε όλα τα χωριά μας…

θά συγκεντρωθούν 6 χιλιάδες
οἰκογένειαι εἰς δύο ἤ τρεῖς
οἰκισμούς μέ 1.500 οἰκήματα.
Ἐξ’ αὐτῶν 600 οἰκογένειαι θά
στεγασθοῦν εἰς τό Καρπενήσιον.». (σ.σ. τελικά αυτό το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε…).
● Ο αείμνηστος εκ Βράχας
Βασίλης Μαντούζας γράφει
στο βιβλίο του «Η Βράχα,

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

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

Υστεροβυζαντινό χωριό των
Αγράφων» σχετικά με το μεγάλο σεισμό τα εξής:
«Στις 5 Φεβρουαρίου
1966, ημέρα Σάββατο, και
ώρα 04.03’ έγινε στη βορειοανατολική Ευρυτανία και
γειτονικές περιοχές δυνατός
σεισμός. Το επίκεντρο του
σεισμού ήταν, ανάμεσα Βράχας - Μαυρομάτας, στη χαράδρα του Μέγδοβα. Η γραφτή
και προφορική ιστορία δε
μνημονεύουν παλιότερο σεισμό ή σεισμική κατολίσθηση
στην περιοχή. Από το σεισμό
έπαθαν σοβαρές ζημιές ιδιαίτερα τα πολύ παλιά σπίτια,

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

τις παράγκες σαν βοηθητικούς
χώρους. Σήμερα τα περισσότερα σπίτια έχουν επισκευασθεί και χτίστηκαν και πολλά
καινούρια.».
● Σε επιστημονικό περιοδικό για τους σεισμούς στην
Ελλάδα διαβάζουμε μεταξύ
άλλων: «Την 5η Φεβρουαρίου 1966 εκδηλώθηκε ένας
σεισμός στην Ευρυτανία μεγέθους 6,2 R με επίκεντρο την
Μαυρομάτα – κοντά στην λίμνη των Κρεμαστών - ο οποίος
σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε περίπου 60. Οι κατολισθήσεις που συνόδευσαν την
σεισμική δόνηση προκάλεσαν
ζημιές στην Ευρυτανία όπου
καταστράφηκαν περίπου 750
σπίτια ενώ 7.050 σπίτια έπαθαν μη επισκευάσιμες βλάβες.
Πριν και μετά από τον κύριο
σεισμό προηγήθηκαν προσεισμοί (μεγαλύτερος 4,7 R) και
μετασεισμοί (μεγαλύτερος 5,3
R). Η σεισμική ακολουθία ξεκίνησε μετά την πλήρωση της
τεχνητής λίμνης του φράγματος των Κρεμαστών στον ποταμό Αχελώο. Μελέτη έδειξε
ότι ο αριθμός των σεισμών
συσχετίζεται με την φόρτωση
της τεχνητής λίμνης. Οι σεισμική δραστηριότητα ήταν
τόσο έντονη που έγινε αναφορά του φαινόμενου στη διεθνή
βιβλιογραφία.».
● Σε άλλη μελέτη για τους
σεισμούς στην Ελλάδα διαβάζουμε: «5/2/1966: Ισχυρός
σεισμός που προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην Ευρυτανία. Με επίκεντρο τη Λίμνη
Κρεμαστών. Χαρακτηριστικό
της δραστηριότητας ήταν ο
ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός
προσεισμών αλλά και μετασεισμών που ακολούθησαν.
Καταστράφηκαν 731 σπίτια
ενώ 2.040 σπίτια έπαθαν μη
επισκεύασιμες βλάβες και μικρότερες γύρω στα 4.318 σπίτια.».
Ήταν τόσο τρομερός ο σεισμός που όλα τα χωριά της
περιοχής μας θεωρούν πως το
επίκεντρο ήταν στο δικό τους
μέρος. Βραχινοί, Φουρνιώτες,
Νεραϊδιώτες, Μαυρομματιανοί, Πετραλωνίτες κ. ά θεωρούν πως το επίκεντρο ήταν
κάτω απ’ τα πόδια τους. Οι
αρμόδιοι επιστήμονες πάντως
αναφέρουν ως επίκεντρο του
σεισμού αυτού γενικώς τη Λίμνη Κρεμαστών.
Στο χωριό μας τότε στήθηκε το ξύλινο κτίριο στο
σχολείο «το κουζικάκι», οι με
χαρτόνια παράγκες που μερικές σώζονται ακόμα και φυσικά με τα δάνεια που δόθηκαν
γι’ αυτό το λόγο χτίστηκαν
όλα τα καινούργια σύγχρονα
σπίτια αλλάζοντας την εικόνα
του χωριού μας. Με αυτή την
αφορμή συγκεντρώθηκαν σε
χωριό και τα σκόρπια ως τότε
Σαραντάπορα.
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»

15

Ευάγγελος Β. Κουτής

Ειδικός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις
Αισθητικές Επεμβάσεις στο
Καθολικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Aggotrino e Gemalli της Ρώμης.

Πλάτωνος 1 – Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι.
Τηλ. 210 7784701 Κιν. 697 7322639
* Ο Βαγγέλης είναι γυιός της Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή.

Κρασιά Καραβάνα

Κ ρ α σ ί ( Ρ ο ζ έ , Λ ε υ κό , Κ ό κ κ ι ν ο ) & τσ ί π ο υ ρ ο ,
π α ρ α γ ω γ ή ς μ α ς , α π ό το Β ε λ έ σ ι

Β αγγέλης Κ α ραβάνας
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
Τηλ. 2441 0 69495 (Δαφνοσπηλιά)
Email: Krasiakaravana@hotmail.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μαρία Ηλ. Γιαννέλου

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α. Π. Θ.
Μεταπτυχιακές σπουδές Ε. Α. Π.
Δημ. Λάππα 97 – Καρδίτσα
Τηλ.: 2441 0 80660 Κιν.: 694 5072445
e-mail: mariagiannelou@yahoo.gr

Καρύδα Παναγιώτα του Ηλία
Χειρούργος Οδοντίατρος

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου
Αθήνα - Ηλιούπολη Τηλ.: 210 9621997 / Κιν.: 694 8079798
• Ο * Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται
με Λογιστικά και Φοροτεχνικά. Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων
Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου
Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π.

Αμπελώνες Λιάπη
Κρασί – τσίπουρο
παραγωγής μας
Τηλ.2105026391

Κιν.6977870828

Κωνσταντίνος Γ. Γάκης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Στρατιωτικός Ιατρός

Δέχεται καθημερινά 6 – 9 μ. μ. (κατόπιν ραντεβού)

Παπακυριαζή 45, Λάρισα 412 22 / τηλ. 2414 003122
Κιν. 6983 519358 e-mail: cosgakis@yahoo.gr
* Ο Κώστας είναι γιός του αείμνηστου Γιώργου και εγγονός των
αείμνηστων Σοφίας & Κώστα Γάκη.

Μπελίτσας Αθανάσιος
(γαμπρός Γεωργίου Κων. Λιάπη)

Γραφείο Τελετών

Αναλαμβάνουμε
Τελετές - Μνημόσυνα – Στολισμούς καθώς και την μεταφορά σορών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, με σεβασμό, συνέπεια και
οικονομία.
Τηλ. 210 2484209, 210 2471066
Κιν. 6977 698961

Κτηνοτροφικά & Τυροκομικά
προϊόντα
Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων

Δημήτριος Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191
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Καλόν είναι να
προσέχουμε…
Παρακαλούνται
οι
κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητάς μας Νεράϊδας όπως:
● Να προσέχουμε
πως πετάμε τα σκουπίδια μας. Δεν πρέπει να
ρίχνουμε στους κάδους
μπάζα. Επίσης συσκευάζουμε καλά τα σκουπίδια
(δένουμε την πλαστική
σακκούλα) και μετά την
πετάμε με προσοχή και
πάντα μέσα στον κάδο.
● Δεν πετάμε ποτέ
και τίποτα στα ρέματα
του χωριού. Οτιδήποτε
έχουμε για πέταμα τα
βγάζουμε στο δρόμο για
να τα πάρουν.
● Να διατηρούμε καθαρό το Νεκροταφείο.
Δεν πετάμε τα άδεια
πλαστικά
μπουκάλια
από λάδι στο χώρο αλλά
μέσα στο βαρέλι για να
καούν. Στις εκταφές
να αφήνουμε το χώρο
όπως τον βρήκαμε χωρίς
σκουπίδια.
● Να χρησιμοποιούμε το καρτοτηλέφωνο
στην πλατεία τακτικά για
να διατηρηθεί αλλιώς θα
το πάρουν.
● Να προσέχουμε τα
φρεάτια των ομβρίων.
Να διατηρούμε τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις
μας για Καρδίτσα να
προτιμάμε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αν θέλουμε να διατηρηθούν
τα δρομολόγια πρέπει
να ανεβαινοκατεβαίνουμε στην Καρδίτσα με το
λεωφορείο του ΚΤΕΛ και
μόνο μ’ αυτό!
Τα παραπάνω αφορούν όλους τους οικισμούς μας.

Ανακοίνωση

Παρακαλούμε, όποιος έχει
κατά καιρούς επωφεληθεί και
χρησιμοποιήσει την τράπεζα αίματος του χωριού μας,
θα ήταν σωστό να αποκαταστήσει άμεσα τις φιάλες που
δανείστηκε, διότι πρέπει να
εξυπηρετηθούν και άλλοι συγχωριανοί μας.
Υπεύθυνος αιμοδοσίας:
Γιαννουσάς Δημήτριος

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

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

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

Νέος πλούσιος εμπλουτισμός έγινε στην ιστοσελίδα
του χωριού μας πρόσφατα.
Αναρτήθηκαν στις 28.2.15
πολλές ακόμα παλιές φωτογραφίες. Αναρτήθηκαν σε
τρείς φακέλους 300 φωτογραφίες του αρχείου Ζήση Δ.
Κατσούλη, σε δύο φακέλους
200 φωτογραφίες του αρχείου οικογένειας Μπαλτή, πολλές ακόμα παλιές φωτό στους
υπάρχοντες φακέλους των
παλιών φωτό καθώς και διορθώσεις σε αυτές. Όλα αυτά ετοιμάστηκαν το χειμώνα από τον Γιάννη
Μπαλτή και αναρτήθηκαν από τον Νίκο Κοσμόπουλο (γιό της Μαρίας
και εγγονό του μακαρίτη Δημήτρη Καραβάνα) τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Αξίζει να μπούμε όλοι στην εμπλουτισμένη ιστοσελίδα μας και να
τα δούμε…!!!

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 εφημερίδα. Πρόβλημα
υπάρχει σε πολλές περιοχές της Αθήνας (Βύρωνα, Παγκράτι,
Κηφισιά, Κορωπί κ.λ.π.) αλλά και σε άλλες πόλεις (Θεσ/νίκη,
Λάρισα, Σέρρες κ.λ.π.). Προφανώς αυτό οφείλεται στη διάλυση
των δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επί μνημονίων. Ενημερώνουμε πως εμείς στέλνουμε κανονικά εφημερίδα σε όλους
όσους έχουν πληρώσει. Από τα ΕΛΤΑ Λαμίας ταχυδρομούνται
κανονικά όλες οι εφημερίδες των συνδρομητών (περίπου 1.200)
και με δυσβάσταχτα ταχυδρομικά τέλη (περίπου 500 ευρώ) ενώ
πρό μνημονίων πληρώναμε κάτω από 100 ευρώ. 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.

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας;

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

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΪΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 20 Μαΐου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο
ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε
τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε
την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το
επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει αρχές
καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας

Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα άλλαξαν λόγω της
συγχώνευσής της και είναι τα εξής:
Τ ρά π ε ζ α Π ε ι ρα ι ώ ς
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
Δικαιούχος: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας.
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει
στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων
Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας.
Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε
χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογαριασμό,
γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και διεύθυνση αν μπορείτε
για να αποφεύγονται συνωνυμίες.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε
και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως
απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας:
Θάνος Βασίλειος............................................... 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)

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

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Νεράϊδας
Ο Πρόεδρος του χωριού μας Λάμπρος Θ. Γάκης εύχεται
μέσω της εφημερίδας μας σε όλους τους συγχωριανούς της
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας «Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με υγεία».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Λάμπρος Θ. Γάκης

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Μολόχας
Ο Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού, της Μολόχας
Ηλίας Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους
τους συγχωριανούς του της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας
αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες των γύρω χωριών
«Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση με υγεία».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ
Ηλίας Ζυγούρης

Ευχές από Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με
υγεία».
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ευχές από Σύλλογο
Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου της Τοπικής
Κοινότητάς μας Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας
μας σε όλους «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με υγεία».
Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

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 Κυριακή λειτουργεί στη Νεράϊδα και μία Κυριακή στα
Σαραντάπορα. Όποιος λοιπόν θέλει να κάνει μνημόσυνο ή άλλο μυστήριο πρέπει να επικοινωνεί με τον Ιερέα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα για να κανονίζουν την ημερομηνία. Να δείξουμε κατανόηση
γιατί υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα χωριά της περιοχής μας. Σε κανένα
χωριό δεν γίνεται λειτουργία κάθε Κυριακή καθώς ο κάθε ιερέας εξυπηρετεί από δύο και πάνω ενορίες. Το τηλέφωνο του παπα-Σωτήρη
είναι 697 9494645.

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ

Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε ότι, 115 χρόνια μετά,
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα.
Όμως ο μεγάλος αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτικός
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ με την
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους κάμπους της
Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το
όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να
πραγματοποιηθεί;
Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής Οδού
σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα,
μήκους 18 χλμ. Όλοι ζητάμε να ολοκληρωθούν επιτέλους οι
μελέτες και να ενταχθεί το έργο στο Σ.Ε.Σ. 2014 - 2020 (Τομεακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.

