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

Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου
● Να τελειώσουν οι μελέτες
● Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα
● Απαιτούμε πρόσβαση

● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα - Τριφύλλα
● Απάντηση στην Ερώτηση που έκανε ο κ. Ταλιαδούρος

Κ

Ε

πιτακτικό αίτημα όλων των χωριών,
Ευρυτανίας και Καρδίτσας, που διέρχεται ο οδικός άξονας Καρπενησίου
– Λίμνης Πλαστήρα, είναι αυτός να ολοκληρωθεί και αυτό θα γίνει με τη χρηματοδότηση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος από Νεράϊδα (διασταύρωση) μέχρι τα
Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου (2 χλμ. πρίν).
Περίπου 5 χλμ απόσταση. Το Κράτος διέθεσε μέχρι τώρα, για τον σημαντικότατο αυτό
οδικό άξονα, πιστώσεις συνολικού ύψους
2.590.000 €. Με την διάθεση 1.000.000 €
ακόμα, ο οδικός άξονας ασφαλτοστρώνεται
σε όλο το μήκος του, από το Καρπενήσι μέΣυνέχεια στη σελίδα 4
Ενημέρωση για ζητήματα της Τ. Κ. Νεράϊδας
Ερωτήματα έθεσε η εφημερίδας μας για τα σοβαρά ζητήματα της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας προς τον Δήμο μας Καρδίτσας, τις απαντήσεις
των οποίων θα βρείτε στη σελίδα 6.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου λειτουργεί ή δεν λειτουργεί;

Δ

ημοσιεύματα στις εφημερίδες της Καρδίτσας,
το φθινόπωρο, έκαναν λόγο πως ο Βιολογικός
Καθαρισμός Σαρανταπόρου δεν λειτουργεί
εδώ και ένα χρόνο και τα ακάθαρτα λύματα πέφτουν
ανεπεξέργαστα στο Μέγδοβα. Η εφημερίδα μας
έθεσε το ζήτημα στο Δήμο, η απάντηση του οποίου
δυστυχώς δεν είναι ξεκάθαρη στο ερώτημα. Του ζητήματος έχει επιληφθεί αυτεπάγγελτα Εισαγγελέας.
Περισσότερα στις σελίδες 6 και 10.

Με ανεμογεννήτριες σχεδιάζουν να
γεμίσουν τις γύρω βουνοκορφές μας
Αναγνώστες μας έστειλαν χάρτη της ΡΑΕ όπου γύρω
μας σε πάνω από 10 αιολικά πάρκα έχουν σχεδιαστεί
να στηθούν αμέτρητες ανεμογεννήτριες. Από Καπροβούνι έως Γρεβενοδιάσελο 15, από Γρεβενοδιάσελο έως
Κούτσουρο 18, από Κόψη έως Καμάρια 40, από Φλίσιο
έως Παπαδημήτρη 7, από Παπαδημήτρη έως πάνω από
Καροπλέσι 27, κ.ο.κ. Ευτυχώς ενδιαφέρον δεν εκδήλωσαν ακόμα εταιρείες. Αναλυτική παρουσίαση αυτών θα
γίνει στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Ο νέος ψηφιακός αναμεταδότης TV

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος αναμεταδότη
TV με άλλον νέο ψηφιακό, που θα αναβαθμίσει την
εικόνα στις τηλεοράσεις μας, δεν έγινε δυστυχώς
ακόμα. Θέσαμε το ζήτημα στο Δήμο μας Καρδίτσας
και η απάντηση είναι πως η σχετική πίστωση θα
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το
2013! Σε άλλα χωριά όμως αυτό έγινε ήδη εδώ και
ένα χρόνο. Περισσότερα στη σελίδα 6.

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.

αθολικό και επιτακτικό αίτημα
όλων των χωριών της βόρειας
Ευρυτανίας και της νότιας Καρδίτσας είναι να υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να μπορεί να κινηθεί Ι.
Χ. αυτοκίνητο όλες τις μέρες του χρόνου,
στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ και τώρα κατασκευή της
Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβαση! Να αρθεί ο αποκλεισμός!
● Οι εξελίξεις που είχαμε το 2012
για τον παραμεγδόβιο ήταν: η ΗμερίΣυνέχεια στη σελίδα 5

Χειμωνιάτικο σκηνικό στο γενέθλιο τόπο μας…
Κόψη, Στεφάνι, ρεματιά του Μέγδοβα χιονισμένα…
τοπίο απόλυτης φυσικής ομορφιάς…
Η τοπική κοινωνία μας είναι κατά του
υδροηλεκτρικού στον Μπεσιώτη
Μετά από πολλές συζητήσεις και δημοσιεύματα, η τοπική κοινωνία μας στην Λαϊκή Συνέλευση
της 25.8.2012, που έγινε στο χωριό, αποφάσισε
ομόφωνα κατά του σχεδιαζόμενου υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «Λογγούλες» του ποταμού
Μπεσιώτη. Τέλη Σεπτεμβρίου το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας πήρε απόφαση κατά του έργου και
σύνταξε σχετικό έγγραφο. Απαιτούμε οι αρμόδιοι
να λάβουν αυτά σοβαρά υπόψη τους! Περισσότερα στις σελίδες 6 και 7.

Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας

Με τις προσφορές όλων μας, τα έργα τόσο για το νέο
Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό του Κοιμητηρίου του χωριού μας προχώρησαν ικανοποιητικά. Όποιος
(μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει την οικονομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για
να ολοκληρωθούν τα προαναφερόμενα. Όποιος επίσης
θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτά ας μιλήσει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
Πότε θα έρθει νέος Ιατρός
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας;
Εδώ και ένα χρόνο από το τέλος του 2011 είμαστε χωρίς γιατρό! Προσωρινά εξυπηρετούμαστε (υποτυπωδώς
– κάθε 2η Δευτέρα) από τον Ιατρό της Καστανιάς. Ο Δήμος λέει πως μέσα στο Δεκέμβριο θα έρθει νέος αγροτικός
γιατρός. Αναμένουμε! Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων
και απαιτούμε να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας. Στο κτήριο του Ιατρείου πρέπει να γίνει αλλαγή της στέγης του γιατί άρχισε να στάζει.
Περισσότερα στη σελίδα 6.

Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας – Νεράϊδας
επισκευάστε επιτέλους τα προβληματικά σημεία!

Η βατότητα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Νεράϊδας
στις θέσεις «Γούρνες», «Λογγές», «Κρανούλες» κ.λ.π., είναι
πλέον σε οριακό σημείο! Απαίτηση όλων μας είναι να αποκατασταθούν τάχιστα οι ζημιές. Θα συμβούν ατυχήματα και
θα είστε εσείς υπεύθυνοι! Περισσότερα στη σελ. 8

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

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Φ

έτος θα γίνει κοπή πίτας από το Σύλλογο
Αποδήμων την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
2013 και ώρα 11.00 π.μ στην καφετέρια palmie
bistro, των Αδερφών ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ από το χωριό ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ, που βρίσκεται όπισθεν του
Ξενοδοχείου ΚΑΡΑΒΕΛ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία και ευτυχία.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας
από τους Εκλογικούς Καταλόγους
του 1865 & 1874

Στοιχεία για τους πρώτους μετεπαναστατικά
(μετά το 1821) κατοίκους του χωριού μας, της
τότε Σπινάσας, βρήκαμε στους εκλογικούς καταλόγους του 1865 και 1874 και θα παρουσιάσουμε σε συνέχειες μέσα από την Εφημερίδα μας.
Αυτή τη φορά για το επώνυμο «Κατσούλης». Θα
τα βρείτε στη σελίδα 13.

Σ

Ανυπόφορες οι συχνές και
αδικαιολόγητες διακοπές
ΔΕΗ και ΟΤΕ στα χωριά μας

υχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ και
ταυτόχρονα τηλεφώνου ΟΤΕ είχαμε το φθινόπωρο με κάθε βροχή στα χωριά της περιοχής μας. Η
βλάβη είναι πάντα στην αρχή της γραμμής κάτω, πρίν
ακόμα τη Ραχούλα. Όλος ο κόσμος είναι οργισμένος
και απαιτεί από τους εκλεγμένους να πιέσουν τις υπηρεσίες για να ενισχύσουν τα μηχανήματά τους ώστε
να μην πέφτουν τα δίκτυα με «ψύλλου πήδημα»!

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

Καλά Χριστούγεννα
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Σ

την πόλη που λόγω της
δουλειάς μας είμαστε
υποχρεωμένοι να ζούμε
νοιώθουμε ξένοι, στο χωριό που
η καρδιά μας βρίσκεται κάθε
στιγμή, είμαστε καταδικασμένοι να μη ζήσουμε ποτέ. Έλεγε
κάποιος και ίσως είχε δίκιο.
Είμαστε η γενιά που ζούμε
στην πόλη αλλά ζήσαμε και τη
ζωή στο χωριό στα παιδικά μας
χρόνια. Τυχεροί ή άτυχοι; μεγάλη συζήτηση αυτό. Αναμφίβολα
η δεκαετία του ’70 ήταν η δεκαετία της κοσμογονίας. Κι αυτή
του ’80 αλλά του ’70 ήταν αυτή
που άλλαξαν τα πάντα σε όλα.
Ας αφήσουμε λοιπόν για λίγο
τον ούριο άνεμο να φουσκώσει
τα πανιά του ιστιοφόρου σπρώχνοντάς το προς το απάνεμο λιμάνι των παιδικών μας χρόνων.
Ας χαθούμε για λίγο στις αναμνήσεις, στο όνειρο, στο πρώτο
μισό της δεκαετίας του ’70.
Παραμονές Χριστουγέννων
στη Νεράϊδα τότε που κάπνιζαν
τα τζάκια απ’ όλα τα σπίτια, που
το σχολείο ήταν γεμάτο, τα μαγαζιά, όλα έσφυζαν από ζωή.
Πρώτα - πρώτα είχαμε την
επιστροφή στην οικογενειακή
εστία των: μαθητών από τα Γυμνάσια Φουρνάς και Καρδίτσας,
νέων - ακόμα ανύπαντρων - που
είχαν φύγει για δουλειά στις πόλεις, φαντάρων που έπαιρναν
άδειες αυτές τις μέρες, πατεράδων, μαννάδων, θειάδων που
πήγαιναν για ελιές στους ελαιώνες της Λοκρίδας κ.ο.κ.
Παραμονή Χριστουγέννων
ώρα 6 το πρωί ήμασταν τα αγόρια όλα στο πόδι. Πρωϊνό την
τριψάνα το γάλα, ντύσιμο καλό
και ίσια για το προαύλιο της
εκκλησίας. Εκεί γίνονταν η συγκέντρωση και χωριζόμασταν
σε δυο ομάδες-παρέες των 2530 παιδιών η κάθε μια. Η μια
ξεκίναγε για τον κάτω μαχαλά,
η άλλη για τον απάνω, για να
πούμε το γνωστό «καλήν ημέρα
άρχοντες…» φέρνοντας γύρω
όλα τα σπίτια του χωριού.
Εκεί έβγαινε κι ο αρχηγός
της κάθε ομάδας, η μάννα - ο
σακκλιάρης, που κρατούσε το
κοινό ταμείο, αφού όποιος νοικοκύρης δεν είχε ψιλά (φραγκοδίφραγκα) έδινε ένα τάλιρο δεκάρικο σ’ αυτόν και καθάριζε.
Το οποίο μοιράζονταν στο τέλος
το μεσημέρι πάλι έξω από την
εκκλησία. Η περιγραφή όλων
αυτών θέλει σελίδες γιαυτό
φεύγουμε και πάμε στ’ άλλα.
Κάθε σπίτι είχε τότε ένα
γουρούνι. Αυτό αγοράζονταν
απ’ την Καρδίτσα αμέσως μετά
το Πάσχα, θρέφονταν με όλα τα
αποφάγια όλο το καλοκαίρι και
το φθινόπωρο και τα Χριστούγεννα ήταν έτοιμο για σφάξιμο.
Την παραμονή λοιπόν ομάδες
5-6 ανδρών ξεκινώντας απ’ το
πρωί έσφαζαν όλα τα γουρούνια. Κάθε 5 λεπτά και σκούξιμο.
Ο νοικοκύρης του σπιτιού
πλησίαζε με προσοχή το «γουρνοκούμασο» ξεκάρφωνε 3-4
σανίδια κι έσπρωχνε το πελώριο γουρούνι να βγεί έξω προς
την αυλή. Εκεί πιάνοντάς το άλλος απ’ τα αυτιά άλλος απ’ την
ουρά και κρατώντας γερά από
ένα πόδι οι 4 άντρες με επιδέξιες κινήσεις το έριχναν κάτω. Σ’
αυτή τη θέση ενώ το κρατούσαν
γερά ο ποιο έμπειρος της παρέας (Νικολάκη καλή σου ώρα) με
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Τα Χριστούγεννα τότε κι εκεί
κοφτερό χαντζάρι το έσφαζε.
Σκούξιμο γοερό, το αίμα σούδα
να βάφει το χιόνι κόκκινο.
Το άφηναν έτσι για λίγα
λεπτά να ξεψυχήσει, πίνοντας
οι άντρες ένα πόντζ (ζεστό τσίπουρο). Τότε πλησίαζε η γυναίκα του σπιτιού, η γιαγιά συνήθως, με μια λουπάτα αναμμένα
κάρβουνα ρίχνοντας επάνω
θυμιάμα και την άφηνε ακριβώς μπροστά στη σφαγή. Γιατί
αυτό; Ποιος ξέρει έτσι το συνήθιζαν οι παλιοί.
Μετά ρίχνοντας πλάι του
δυο ξύλα (κούτσουρα για το τζά-

σικά χαρτιά, χρονιάρες μέρες
γάρ. Εικοσιένα, τριανταένα, βιδαριστό, Θανάσης κι ένα σωρό
άλλα. Γέμιζαν τα τραπέζια με
χαρτονομίσματα κάθε βράδυ,
όλη νύχτα, ως το πρωί. Εμείς οι
πιτσιρικάδες τότε βέβαια στα
κατώτερα καρέ πολεμούσαμε
με τα φραγκοδίφραγκα. Στον
μπαρμπα-Νίκο ή στην κυρα
- Σοφία αφού στη κυρα - Μερόπη ήταν τα μεγάλα καρέ…
Πολλοί ήταν όμως κι αυτοί που
προτιμούσαν τις τηγανιές με τα
γουρνοκόψιδα, το κρασί και το
’ριχναν όλη νύχτα στο τραγούδι

Σφάξιμο γουρουνιού στην χιονισμένη Νεράϊδα, μια παραμονή Χριστουγέννων, στα μέσα της δεκαετίας του ’80.

κι) το τοποθετούσαν με τη σφαγή προς τα πάνω και την ουρά
κάτω. Άρχιζαν το ξεκοίλιασμα.
Έβγαζαν με προσοχή εντόσθια,
έντερα και ακολουθούσε καλό
πλύσιμο. Το έπαιρναν μετά στα
χέρια και με τριχιές το κρέμαγαν στα χοντρά ματέρια της ως
συνήθως ξενταβάνωτης κουζίνας των παλιών σπιτιών. Σ’ αυτή
τη θέση το άφηναν έτσι τουλάχιστον για δυο μέρες για να
στραγγίσει. Οι γυναίκες άρχιζαν να πλένουν τα έντερα ιδίως
τα χοντρά τα οποία θα γέμιζαν
με τα ψιλοκομμένα και βρασμένα εντόσθια για να ψηθούν στο
ταψί την επόμενη μέρα, να φάει
η οικογένεια στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα περίφημα,
τα νοστιμότατα, τα αξέχαστα
«μπουμπάρια».
Τη νύχτα 4 με 5 η ώρα, χτύπαγε η καμπάνα για τη Χριστουγεννιάτικη
Λειτουργία,
όπου σε περιβάλλον θρησκευτικής κατάνυξης μεταλάβαιναν,
κοινωνούσαν όλοι ύστερα από
τη νηστεία του σαραντάημερου.
Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
το μεσημέρι όπως είπαμε στη
μέση το ταψί με τα μπουμπάρια
και τις πατάτες. Κρασί βαρελίσιο κόκκινο που όλοι έφτιαχναν
μόνοι τους. Κι έξω να ’χει ένα
γόνα και να ρίχνει… που γράφει
κι ο Παπαδιαμάντης.
Το βράδυ τα μαγαζιά όλα
ασφυκτικά γεμάτα δεν έβρισκες
καρέκλα. Οι περισσότεροι φυ-

και το χορό. Κι έξω να ‘χει ένα
γόνα και να ρίχνει…
Στο σπίτι την επόμενη μέρα
των Χριστουγέννων εν τω μεταξύ η γουρνοχαρά συνεχίζονταν.
Έγδερναν το κεφάλι και τα 4
πόδια απ’ τα γόνατα και κάτω
κι έφτιαχναν τα αξέχαστα «πατσιά», αφού τα έβραζαν καλά
και τα ξεκοκάλιζαν το κρέας
τους μαζί με το ζουμί τα έβαζαν
σε πολλά πιάτα αφήνοντάς τα
να παγώσουν, να πήξουν. Έτσι
κρύα τα τρώγαμε λίγα - λίγα τις
επόμενες μέρες, όπου με σκόρδο, δάφνη, πιπέρι κ.λ.π. ήταν
νοστιμότατα.
Μετά άρχιζε ο πατέρας να
γδέρνει το κρεμασμένο γουρούνι. Αφού έβγαζε το δέρμα άρχιζε να χαρακώνει με το μαχαίρι
λωρίδες το παγωμένο λίπος από
πάνω προς τα κάτω 4 δάκτυλα
πλάτος και 2-3 πάχος. Αυτές οι
λωρίδες έβγαιναν εύκολα και
έμενε από μέσα το κρέας. Στη
συνέχεια κόβονταν μικρά κομματάκια τα οποία βράζονταν σε
καζάνι στο τζάκι της κουζίνας
απ’ όπου έβγαινε η «λίπα» (που
έκαναν τις πίτες της χρονιάς)
και οι «τσιγαρίδες».
Μετά τη λίπα έβγαινε με
προσοχή το ψαχνό κρέας. Χαράκωνε πάλι με προσοχή λωρίδες το κρέας από πάνω προς
τα κάτω και τις έριχνε μέσα σ’
ένα σκαφίδι ξύλινο. Απ’ αυτό
θα πούμε μετά πως γίνονταν τα
λουκάνικα. Το υπόλοιπο κρέας

που έμενε με τα κόκαλα λιανίζοντάς το το έκαναν μερίδες
και το τοποθετούσαν σε ξύλινο
δοχείο «κάδη» σφραγίζοντάς
το με λίπος επιδέξια για να μην
παίρνει αέρα ώστε να το μαγειρεύουν τον υπόλοιπο καιρό ως
τις Αποκριές.
Την άλλη μέρα ασχολούνταν
με τα λουκάνικα. Όλο το ψαχνό
κρέας έπρεπε να γίνει κιμάς.
Μηχανές για να γίνει αυτό δεν
υπήρχαν τότε στο χωριό. Έτσι
κοβόταν με τα χέρια. Έβαζες
ένα κομμάτι ψαχνό κρέας πάνω
στο κρεατοσάνιδο κι άρχιζες να
χτυπάς με το χαντζάρι ώσπου να
γίνει ψιλοκομμένος κιμάς. Αυτό
τον κιμά τον ανακάτευαν με
ψιλοκομμένα πράσα, αλάτι και
δεν ξέρω τι άλλα έβαζαν μέσα οι
γυναίκες και έμπαινε στα ψιλά
έντερα του γουρουνιού για να
γίνει λουκάνικα.
Παλιότερα τα γέμιζαν στο
χέρι με ένα χωνί. Στα χρόνια
μας κυκλοφορούσε μια μηχανή
που είχε φέρει στα Κατσουλέϊκα ο αείμνηστος Θύμιος από την
Αμερική. Αυτή παίρναμε όλοι με
την αράδα και γεμίζαμε τα λουκάνικα. Τα κρεμάγαμε για πολλές μέρες να στεγνώσουν καλά
σ’ ένα μακρύ ξύλο που δέναμε
στα ματέρια της ξενταβάνωτης
και καλά αεριζόμενης κουζίνας,
μπροστά στο πάντα αναμμένο
τζάκι. Αυτά ήταν τα νοστιμότατα λουκάνικα.

Με τα λίγα που είπαμε θα
κατάλαβαν και οι νεότεροι που
δεν ξέρουν ότι το γουρούνι ήταν
πλούτος για το σπίτι της εποχής
εκείνης στη Νεράϊδα.
Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα
βράδια των γιορτών δεν τολμούσαμε μικροί να βγούμε απ’
το σπίτι νύχτα από φόβο για τα
«παγανά» - «κάντζια». Η γιαγιά με τα παραμύθια και τους
μουραπάδες, μας είχε κάνει να
νιώθουμε πως έξω η αυλή και
τα σοκκάκια έχουν γεμίσει με
στρατιές καλικάτζαρων.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς
ξενύχτι ως το πρωί στα μαγαζιά.
Τα χαρτιά στο αποκορύφωμα
όπως και τα γλέντια. Τα κάλαντα «αρχή μηνιά κι αρχή χρονιά….». Το μεσημέρι στο τραπέζι η βασιλόπιτα στο μεγάλο
ταψί. Κάθε κομμάτι είχε μέσα κι
ένα σύμβολο - «σημάδι». Πέρα
απ’ το νόμισμα υπήρχε σημάδι για το σπίτι, τα χωράφια, τα
ζώα, για όλα.
Τα Φώτα ο αγιασμός των
υδάτων. Μετά το μεσημεριανό
φαγητό το κάθε παιδί παίρναμε
από ένα δοχείο με αγίασμα κι
ένα βασιλικό να ραντίσουμε με
τη σειρά όλα τα χωράφια μας,
τα περισσότερα σπαρμένα με
στάρι.
Αυτά για να θυμόμαστε τα
Χριστούγεννα που περνούσαμε
τότε εκεί στη Νεράϊδα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΛΙΣΤΩΡ

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την Εφημερίδα μας
τον χωριανό μας Νίκο Κ. Κατσούλη και τους τεχνίτες
Αλέξανδρο και Μύρωνα, που βοήθησαν αφιλοκερδώς
να τοποθετηθούν τα μεταλλικά κολονάκια στην πλατεία
του χωριού μας, ώστε να μην μπαίνουν μέσα στο πλακοστρωμένο δάπεδό της αυτοκίνητα. Αυτά κατασκευάστηκαν με πρωτοβουλία και δαπάνες του Συλλόγου μας και
τοποθετήθηκαν εκεί το φθινόπωρο.
Το Δ. Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας.

ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.

Επιπλα Fer forge, είδη σπιτιού, κήπου και βεράντας
Πρωτόπαπα 41, Ηλιούπολη
Τηλ.: 21 0 9714527
Fax.: 21 0 9752390
e-mail: belloua@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.afoibellou.gr
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Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
& ΥΙΟΣ Ο. Ε.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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ΑΠΟΘΗΚΗ: 7ον χλμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

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

Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Μαρία και ο Αργύρης Δήμος,
γυιός της Βούλας και του δάσκαλου
Κώστα Δήμου, απέκτησαν κοριτσάκι, (το 5ο τους παιδί), αρχές Νοεμβρίου 2012, στο Βόλο όπου και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Ιωάννα και ο Γιώργος Κουσάνας, γυιός της Σαββούλας και του
Κώστα Γ. Κουσάνα, βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα Ελισάβετ,
το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012, στο
παρεκκλήσι Αγίων Ισιδώρων του Λυκαβηττού στην Αθήνα όπου και διαμένουν.
● Ο Βασίλης και η Αλεξάνδρα
Μακρή, κόρη της Φωτεινής και του
Γιάννη Μακρή, βάπτισαν το κοριτσάκι τους με το όνομα Μαρίνα, το
Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012, στον Ι.
Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην
Παλαιοκερασιά Στυλίδας, διαμένουν
στη Θεσσαλονίκη.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Η Βασιλική (Βάσω) Καπνογιάννη, κόρη του Φώτη και της Σπυριδούλας Μητσάκη – Καπνογιάννη,
(εγγονή των αείμνηστων Βασιλικής
& Τάκη Μητσάκη) και ο Αθανάσιος Δαβουδάνης, παντρεύτηκαν το
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012, στις

Κ ο ινωνικά

Φέρες του Έβρου.
● Ο Ευάγγελος Χορταριάς, γιός
του Γιώργου Χορταριά (Καθηγητή
Γυμναστή) και της Βασιλικής Κοντογιάννη – Χορταριά (εγγονός της
Λουκίας και του Κώστα Κοντογιάννη
από τα Σαραντάπορα) και η Βασιλική Χαλβαντζή από το Δομοκό, παντρεύτηκαν την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012, στον Ι. Ν. Αγ. Κυριακής
Δομοκού.
● Η Αλεξάνδρα Μακρή, κόρη
της Φωτεινής και του Γιάννη Μακρή
και ο Βασίλης Ανάγνου παντρεύτηκαν το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012,
στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος
στην Παλαιοκερασιά Στυλίδας, διαμένουν στην Θεσσαλονίκη.
● Η Δήμητρα Χαλάτση, κόρη
της Ευαγγελίας (Βάλιας) και του Ηλία
Δ. Χαλάτση (εγγονή του αείμνηστου
Δημητρίου Γ. Χαλάτση), και ο Ευάγγελος Πανταζής παντρεύτηκαν
το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 στην
Αθήνα.
● Η Βασιλική Κωστοπούλου,
κόρη του Αντρέα και της Κωνσταντίνας Κωστοπούλου (εγγονή της
Ελένης και του Σπύρου Δήμου από
Μεγαλάκκο – Σαραντάπορο) και ο
Ciro Traino παντρεύτηκαν το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012, στον Ιερό
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης,
στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης,
στην Αμερική όπου χρόνια τώρα
διαμένουν.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

Προσφορά εις μνήμην Ρόϊδως
και Βασιλείου Σπινάσα
Η Ροζίτα Ηλ. Σπινάσα, προσέφερε το ποσό των 100
ευρώ (μέσω λογ. τράπ. 5.11.12), για την εφημερίδα του
χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», εις
μνήμην της γιαγιάς και του παππού της Ρόϊδως και
Βασιλείου Σπινάσα.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην
Γεωργίου Δ. Τσιτσιμπή
Ο Δημήτρης Γ. Τσιτσιμπής, που ζεί μόνιμα στη Σουηδία, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (μέσω λογ. τράπ.
27.11.12), για την εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας – Δολόπων», εις μνήμην του πατέρα του
Γεωργίου Τσιτσιμπή του Δημητρίου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά για την Εφημερίδα μας
Ο Λάμπρος Καραμέτος, που διαμένει στην Μεγάλη
Βρύση Λαμίας, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ.
απόδ. 1956), για την εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Ανακοίνωση

Δυστυχώς, η χρονιά που φεύγει, το 2012 δηλαδή, ήταν μια
χρονιά επώδυνη. Ειδικά για μας τους Τσιτσιμπαίους, αλλά όχι
μόνο, ήταν και μια χρονιά με συσσωρευμένη θλίψη. Το σόι μας
χτυπήθηκε ασυνήθιστα πολύ από το θάνατο.
Στη μνήμη όλων αυτών των δικών μας ανθρώπων, μετά
από συνεννόηση με αρκετούς συγγενείς, αποφασίσαμε αντί
στεφάνου, να συγκεντρώσουμε όποιο ποσό μπορεί ο καθένας
και να φτιάξουμε μια βρύση στα «Τσιτσιμπαίικα». Το
ξαπόσταμα στη βρύση των Τσιτσιμπαίων θα είναι το καλύτερο
μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των κεκοιμημένων αδελφών
και γονιών ημών.
Όποιος θέλει να συνεισφέρει (δεν είναι ανάγκη να είναι
Τσιτσιμπής) ας επικοινωνήσει με τους:
Φώτη Τσιτσιμπή 6976952802
Ηλία Στ. Τσιτσιμπή 6987693369
Μάγδα Ηλ. Τσιτσιμπή 6978072544

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Πέθανε η Φωτεινή Ζήση, σύζυγος του Γεωργίου Ζήση από το Μεγαλάκκο, το γένος Γιαννέλου, και μητέρα
της Δήμητρας, της Αλεξάνδρας, της
Αγορής και του Βασίλη, την Κυριακή
16 Σεπτεμβρίου 2012, σε ηλικία 76
ετών, στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας
όπου διέμεναν και έγινε η κηδεία την
επομένη.
● Πέθανε η Μαρίνα Τσιτσιμπή,
σύζυγος του Χρυσόστομου Τσιτσιμπή
από τα Σαραντάπορα, και μητέρα του
Δημήτρη (Μίμη), την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012, σε ηλικία 81 ετών,
στην Αθήνα όπου διέμεναν και έγινε η
κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Σοφία Γάκη, σύζυγος
του Ηλία Γάκη (κόρη της Περσεφόνης
Καραμέτου και του Νικολάου Θάνου),
αδελφή της Βιργινίας και της Βασιλικής, την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου
2012, σε ηλικία 81 ετών, στα Σαραντάπορα όπου έγινε και η κηδεία την
επομένη.
● Πέθανε ο Χρήστος Θάνος, σύζυγος της Βάσως (γιός της Βασιλικής
και του Ανδρέα Θάνου), πατέρας της
Κικής και της Νίκης, το Σάββατο 13
Οκτωβρίου 2012, σε ηλικία 82 ετών,
στα Σαραντάπορα όπου έγινε και η
κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Βιργινία Λιάπη, σύζυγος του Γιώργου Παπαχρυσάνθου
(κόρη της Αθηνάς Βουρλιά και του
Γεωργίου Λιάπη), αδελφή της Φωτεινής, της Σταυρούλας και του Δημήτρη,
και μητέρα της Ανδριάνας, την Κυρια-

Προσφορά
εις μνήμην
Αθηνάς
Ν. Σπανού

Ο Νικόλαος Σπανός, ο Γιάννης Σπανός,
η Βασιλική (Κική)
Σπανού – Τριανταφυλλοπούλου και η Γεωργία Σπανού – Πεταλά, προσέφεραν το
ποσό των 100 ευρώ, για
τις ανάγκες του Ιερού
Ναού Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην της
συζύγου και μητέρας
τους Αθηνάς Σπανού.
Το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την
προσφορά.

Προσφορά
εις μνήμην
Γεωργίου
Κ. Μαργαρίτη
Η
οικογένεια
Αγαθής
Μαργαρίτη
– Μπακαλάκου, προσέφερε το ποσό των 30
ευρώ (αριθ. απόδ. 1121),
για την εφημερίδα του
χωριού μας «Τα Χρονικά
της Νεράϊδας – Δολόπων», εις μνήμην του
πατέρα της Γεωργίου
Μαργαρίτη του Κων/
νου.
Ευχαριστούμε θερμά
για την προσφορά.

κή 14 Οκτωβρίου 2012, σε ηλικία 71
ετών, στην Αθήνα, και η κηδεία έγινε
την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στα Σαραντάπορα.
● Πέθανε ο Σεραφείμ (Μάκης)
Τσιτσιμπής, σύζυγος της Γεωργίας
Τσεσμερλή, (γιός της Ολυμπιάδας και
του Στέφανου Σερ. Τσιτσιμπή), αδελφός της Ρούλας, του Ηλία και του αείμνηστου Δημήτρη, και πατέρας του
Στέφανου και του Παύλου, την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, σε ηλικία 58
ετών, στην Καρδίτσα και η κηδεία έγινε την επομένη στα Σαραντάπορα.
● Πέθανε η Ελένη Αυγέρη – Φωτιάδη, του Φωτίου, την Παρασκευή 2
Νοεμβρίου 2012, σε ηλικία 66 ετών,
στη Λαμία και η κηδεία έγινε την επομένη στην Αγ. Παρασκευή Λαμίας.
● Πέθανε ο Ηλίας Δήμος, σύζυγος της Ντίνας, (γιός της Μάρθας και
του Δημητρίου Δήμου από το Μεγαλάκκο), και πατέρας της Μάρθας και
της Μαρίνας, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, σε ηλικία 90 ετών (1922
γεννηθείς), στην Αθήνα όπου έγινε η
κηδεία την Παρασκευή στο Νεκροταφείο Ζωγράφου.
● Πέθανε ο Ταξιάρχης Τσιτσιμπής, σύζυγος της Κων/ντίας (γιός
του Στέλιου Τσιτσιμπή & αδελφός των:
Μαρίας, Βασιλικής, Κώστα, Χριστίνας,
Γιαννούλας, Φωτεινής, Κωνσταντίας
και Αννέτας), και πατέρας του Κώστα
και της Βασιλικής, το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012, σε ηλικία 91 ετών, στα
Σαραντάπορα όπου έγινε και η κηδεία
την επομένη.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
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Ανυφαντή - Σκρέκου Ευθυμία (166)...........................................10
Ανυφαντής Κων/νος από Αμερική (165).....................................25
Ανυφαντής Ξενοφών από Σουηδία (164)....................................25
Ανώνυμος (1680).......................................................................10
Αρβανίτη Παναγιώτα από Κουκέϊκα (160)..................................20
Αυγέρη - Παπαγιάννη Ευμορφία - Καινούργιο (1955)................20
Αυγέρης Αντώνιος του Κων. (167)..............................................20
Βούλγαρη Βιργινία (Λογ. Τράπ. 23.10.12)...................................20
Βούλγαρη - Λιναρδάτου (Λογ. Τράπ. 23.10.12)...........................10
Βούλγαρης Γεώργιος (Λογ. Τράπ. 23.10.12)................................50
Βούλγαρης Στέφανος του Λάμπρου (157)..................................10
Βουρλιάς Σωτήριος από Αμερική (Λογ. Τρ. 31.10.12).................50
Γάκης Ηλίας του Δημ. (154)........................................................10
Γεροκώστας Δημήτριος του Αποστ. (153)...................................20
Δήμος Κωνσταντίνος του Αναστ. (163).......................................20
Ζήσης Ηλίας του Γεω. (155)........................................................20
Καραβάνα Κική του Δημ. (151)..................................................50
Καραμέτος Γεώργιος του Ηλ. - Αγ. Τριάδα (1954).......................20
Κατσούλη Ευδοκία του Κων. (168)..............................................10
Κουσάνας Ιωάννης του Ηλία (1899)...........................................15
Κουσάνας Κων/νος του Νικ. (1898)............................................50
Λιάπης Γεώργιος (Λογ. Τράπ. 23.10.12)......................................30
Λυρίτση - Χαντζοπούλου Λίνα (158)..........................................20
Λυρίτσης Νικόλαος του Αποστ. (159).........................................20
Μακρής Κων/νος του Χ. (Λογ. Τράπ. 27.11.12)...........................10
Μονάντερος Τρύφωνας (Λογ. Τράπ. 28.11.12)...........................20
Μπακατσιάς Θωμάς από Καλλίθηρο (161)..................................20
Μπαλτής Παύλος του Σπύρου (156)...........................................20
Μπερμπερής Παύλος από Καροπλέσι (1120)..............................10
Ντερέκα - Παππά Μαρία (152)...................................................20
Ξενάκη - Θώμου Ελένη (Λογ. Τράπ. 26.10.12)............................20
Παπαγεωργίου Γεώργιος (169) ..................................................20
Παπαγεωργίου Κων/νος - Ιερέας (170) . ....................................20
Παπανικολάου Δημήτριος από ΚΕΠΥΟ (251)..............................20
Ράγκος Μιλτιάδης (107).............................................................30
Σπινάσας Απόστολος (Λογ. Τράπ. 27.11.12)...............................20
Σπινάσας Μίμης του Ηλ. (Λογ. Τράπ. 29.11.12)..........................25
Τσιτσιμπή Μάγδα του Ηλ. (1684)...............................................15
Τσιτσιμπής Βασίλειος του Ηλ. (1681).........................................15
Τσιτσιμπής Γεώργιος του Ηλ. (1682)...........................................15
Τσιτσιμπής Λεωνίδας του Ηλ. (1683)..........................................15
Χόντος Αντώνης από Άγραφα (162)...........................................15

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις!
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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

χρι και τη Λίμνη Πλαστήρα.
Απαιτούμε να είναι το πρώτο
σε προτεραιότητα έργο, που
με τις πρώτες πιστώσεις που
θα έρθουν, να χρηματοδοτηθεί.
Στο μέσο της διαδρομής
αυτής βρίσκεται το παλαιότερο βυζαντινό μνημείο της
περιοχής, το Μοναστήρι της
Σπινάσας, το οποίο πολλοί θέλουν να επισκέπτονται αλλά
δεν μπορούν να πάνε με το Ι.
Χ. τους. Ως πότε;
● Να αναφέρουμε τώρα
(σε τίτλους) τις σχετικές με
τα τμήματα του οδικού άξονα
Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα,
εξελίξεις που είχαμε το φθινόπωρο: κατ’ αρχήν είχαμε
την απάντηση του αρμόδιου
Υπουργού στην ερώτηση
του βουλευτή Ταλιαδούρου,
τέλος Σεπτεμβρίου πέθανε ο
εργολάβος του έργου Γιώργος Κατσάκης, τον Οκτώβριο ανέβηκαν στο έργο 2
μηχανικοί της Νομαρχίας,
27.10.12 τη νύχτα είχαμε πάλι
κατολίσθηση των μπάζων
από Πλάκες, 23.10.12 ο Δ. Σ.
Τσαντήλας πήγε για σχετική ενημέρωση στη Νομαρχία. Όλα αυτά αναλυτικά:
● Ως κεραυνός εν αιθρία
έπεσε η είδηση πως πέθανε ο εργολάβος Γεώργιος
Κατσάκης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πέθανε 29.9.12 και η
κηδεία του έγινε την επομένη
στα Τρίκαλα, (περισσότερα
για αυτό σε άλλο κείμενο). Η
εταιρεία του κατασκεύαζε το
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα.
Τι θα γίνει αυτό τώρα; Ποιός
θα συνεχίσει την κατασκευή
του και πότε; Αναπάντητα
ερωτήματα που όλοι θέτουμε.
● Στην ερώτηση που έκανε στη Βουλή ο Βουλευτής
Καρδίτσας κ. Ταλιαδούρος
και παραθέσαμε στο προηγούμενο φύλλο ήρθε και η
απάντηση του αρμόδιου
Υπουργείου. Η απάντηση,
την οποία θα βρείτε ολόκληρη σε άλλο σημείο, λέει πως:
για το τμήμα Γιαννουσέϊκα - Νεράϊδα, με απόφαση
της Επιτροπής Συντονισμού
και Εξειδίκευσης (ΕΣΕ) του
προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ»
που πραγματοποιήθηκε στις
8.2.2012, εντάχθηκε το
ενάριθμο 2007ΣΕ44000033
στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012,
με προϋπολογισμό 374.423
€ και πιστώσεις 38.770 €.
Για το τμήμα Νεράϊδα - Τριφύλλα, λέει πως εντάχθηκε
στο ΠΔΕ, στις 11.4.2012 το
ενάριθμο 2007ΣΕ44000029
με προϋπολογισμό 888.923
€ και πιστώσεις 183.128 €.
Το σπουδαιότερο όμως που
λέει η απάντηση είναι πως:
«…Σύμφωνα με το σύστημα
διοίκησης του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», οι αυξήσεις
προϋπολογισμού των έργων και κάθε άλλη υπέρβαση

Προυσό

γίνεται κατόπιν αιτήματος
της Περιφέρειας στα όρια
της οποίας εκτελούνται τα
έργα, προς την Διεύθυνση
Δημοσίων Επενδύσεων του
ΥΠΑΝΥΠ…». Ρωτάμε λοιπόν
όλοι μας αν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι του Νομού μας ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας ώστε εκείνος να
το ζητήσει απ’ το Υπουργείο;
Πιο συγκεκριμένα ρωτάμε:
ο Νομάρχης Καρδίτσας ζήτησε απ’ τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας να φροντίσει για
τη χρηματοδότηση του έργου
«Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας»;
● Τον Οκτώβριο ανέβηκαν στο τμήμα Νεράϊδα
– Τριφύλλα δυο μηχανικοί
της Νομαρχίας είδαν, μίλησαν, άκουσαν από τους κατοίκους όλα όσα γράφαμε στο
προηγούμενο φύλλο αλλά δεν
είπαν τίποτα συγκεκριμένο
για το μέλλον του έργου.
● Τη νύχτα της 27 προς
28.10.12 με τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή μας είχαμε δυστυχώς και
πάλι κατολίσθηση μπάζων
από τη ράχη «Πλάκες»
(χλμ. θέση 3.364 μ. από παπαδόβρυση), έκλεισαν τον δρόμο προς Ψηληβρύση αλλά και
τον κάτω κεντρικό Καρδίτσα
– Νεράϊδα για μερικές ώρες
(27.10.12 τη νύχτα) αφού βούλωσε μ’ αυτά το τεχνικό στις
Λογγές. Αυτά γίνονται όταν οι
εργολάβοι ρίχνουν μπάζα εκεί
που δεν πρέπει.
● Στις 23.10.12 ο πρώην
δήμαρχος Ιτάμου και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας
Βασίλης Τσαντήλας πήγε
για σχετική ενημέρωση
στη Νομαρχία Καρδίτσας.
Στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες είδαμε δελτίο τύπου που
μεταξύ άλλων έγραφε: «…

στην εποικοδομητική συνάντηση, ο κ. Τσαντήλας έθεσε
στον κ. Τσιάκο μια σειρά θεμάτων που αφορούν Κοινότητες του Καλλικρατικού δήμου
Καρδίτσας… επίσης συζητήθηκε η πορεία του οδικού
τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα μετά την απεβίωση του εργολήπτη… η τοποθέτηση της
γέφυρας μπέλεϋ στα βάθρα
του Ταυρωπού ποταμού στη
θέση «Ρογκάκια» Κουκέϊκων
Καροπλεσίου, κ. ά., ο Αντιπεριφερειάρχης πληροφόρησε
τον κ. Τσαντήλα για τη σημερινή πορεία και τον προγραμματισμό κατασκευής και περάτωσης του κάθε έργου…».
● Την Τετάρτη 7.11.12
ήρθε στο τμήμα ένα γκρέϊντερ της Νομαρχίας Καρδίτσας και καθάρισε λίγο το
κατεστραμμένο από τις βροχές οδόστρωμά του, διαμορφώνοντας λίγο και το αυλάκι
σε μερικά σημεία με κατολισθήσεις για την αποφυγή περαιτέρω καταστροφής του.
Πάντως μπάζα κατολισθήσεων δεν πήραν από κανένα
σημείο.
● Στη λίστα των έργων που
υλοποιούνται αυτή τη στιγμή
και έδωσε στη δημοσιότητα
πρόσφατα η Περιφέρεια Θεσσαλίας, είδαμε και αυτό το
έργο με τίτλο: «Κατασκευή
Οδού Νεράϊδα – Τριφύλλα», χρηματοδοτούμενο από
το ΠΙΝΔΟΣ, με πιστώσεις
888.923,87 €.
● Στα πρακτικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας βρήκαμε έγγραφο (με ημερομηνία 29.12.2011) με το οποίο
το Περιφερειακό Συμβούλιο
εγκρίνει την παράταση, με
αναθεώρηση, της προθεσμίας περάτωσης του έργου
«Κατασκευή οδού Νεράϊδα -Τριφύλλα» μέχρι τις

31-12-2012. Στο ίδιο έγγραφο
αναφέρονταν πολλά τεχνικά
στοιχεία του έργου αυτού και
στη συνέχεια τα παραθέτουμε
προς ενημέρωση όλων.
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας 29.12.2011,
(Θέμα 29ο μεταξύ 46 θεμάτων),ΘΕΜΑ: 29ο . Έγκριση
παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κατασκευή οδού Νεράϊδα
-Τριφύλλα»,
προϋ/σμού
1.300.000 € με ΦΠΑ Αναδόχου Κατσάκης Γεώργιος.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ
Το έργο χρηματοδοτείται
από Πιστώσεις του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ.
● Η μελέτη συντάχθηκε
από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την αρ.
10/78/17-07-2007 απόφαση και οι όροι δημοπράτησης
με την αρ. 12/93/10-8- 2007
απόφαση της Ν.Ε. Έργων
Υποδομής & Ποιότητας Ζωής
της Ν.Α Καρδίτσας.
● Το έργο δημοπρατήθηκε
από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α Καρδίτσας στις
21-9-2007 με το σύστημα «με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης».
● Το αποτέλεσμα εγκρίθηκε με την υπ αρ. 16/133/1610-2007 απόφαση της Ν.Ε.
Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας
και το έργο κατακυρώθηκε
στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
με μέση τεκμαρτή έκπτωση
38,38 %.
● Η σύμβαση, ύψους
801.020,03 Ευρώ (με το
Φ.Π.Α ), υπογράφηκε στις
7-2-2008
● Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε
με την αρ. Δ.2969/4-9-2009
απόφαση της Δ/νσης Τεχν.
Έργων της Ν.Α Καρδίτσας.
● Η συμβατική προθεσμία
περαίωσης έληγε στις 6-82009.
● Με την αριθμ. 16/208/68-2009 απόφαση της Ν.Ε.
Έργων Υποδομής &
Ποιότητας Ζωής της Ν.Α.
Καρδίτσας εγκρίνεται παράταση προθεσμίας μέχρι 3012-2010.
● Με την αριθμ. 17/205/2911-2010 απόφαση της Ν.Ε.
Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας
εγκρίνεται παράταση προθεσμίας μέχρι 31- 12-2011.
Με την από 15-11-2011
αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της προθεσμίας
περάτωσης των εργασιών μέχρι τις 31-12-2012 λόγω του
ότι η καθυστέρηση οφειλόταν
στις παρατεταμένες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τους χειμώνες. Η αιτούμενη παράταση δεν εμπίπτει
στην ίδια αναθεωρητική περίοδο με την λήξη της συμβατι-

κής προθεσμίας.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το 100% των εργασιών
στις κατηγορίες «Χωματουργικά», «Τεχνικά έργα» και
«Οδοστρωσία». Η κατασκευή
ασφαλτικής στρώσης κατά
τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο δεν ήταν δυνατή
λόγω των καιρικών συνθηκών
που επικράτησαν στην περιοχή και είχαν ως αποτέλεσμα
την υψηλή υγρασία στη βάση
οδοστρωσίας.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για τους παραπάνω λόγους, που δεν οφείλονται σε
αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου (άρθρο 48 παρ.8α
του Ν.3669/08 - παράταση
με αναθεώρηση) εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης,
με αναθεώρηση, της προθεσμίας περάτωσης του έργου
μέχρι τις 31-12-2012,
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση παράτασης,
με αναθεώρηση, της προθεσμίας περάτωσης του έργου
μέχρι τις 31-12-2012.
● Στη λίστα των έργων που
υλοποιούνται αυτή τη στιγμή
και έδωσε στη δημοσιότητα
πρόσφατα η Περιφέρεια Θεσσαλίας, είδαμε και το έργο με
τίτλο: «Κατασκευή Οδού
Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας», χρηματοδοτούμενο από το ΠΙΝΔΟΣ,
με πιστώσεις 374.423,54 €.
Στην ίδια λίστα είδαμε και
το έργο με τίτλο: «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών
οδού Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας»,
χρηματοδοτούμενο από τους
ΚΑΠ, με πίστωση 58.723,43
€. Ρωτάμε όλοι: σε ποιές θέσεις θα δουλευτούν αυτά τα
χρήματα; Είμαστε βέβαιοι
πως θα πάνε στις ζημιές στις
θέσεις «Βαρκό» και «Κατνόρεμα». Μην τολμήσετε και
τα πάτε κι αυτά στον Ίταμο
(όπως έκαναν τις 500.000 €
οι προκάτοχοί σας) γιατί θάχουμε άσχημα ξεμπερδέματα…
● Κλείνουμε φωνάζοντας
δυνατά πως η χρηματοδότηση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είναι
άμεσης και επείγουσας προτεραιότητας. Γιατί με αυτό
ολοκληρώνεται ο άξονας
Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα.
Γιατί χωρίς αυτό τα αρκετά χρήματα που δόθηκαν ως
τώρα για τα υπόλοιπα τμήματά του καθίστανται πεταμένα.
Γιατί εκεί υπάρχει ένα απ’ τα
παλιότερα μοναστήρια των
Αγράφων. Γιατί… Γιατί… Για
χίλιους λόγους.
Νεράϊδα 30.11.2012
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Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου
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δα που έγινε πρίν το Πάσχα
στην Καρδίτσα, οι γεωτρήσεις που έγιναν αρχές Ιουλίου στη θέση όπου θα στηθεί
η γέφυρα και η απόφαση της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
να διαθέσει 586.000 € για
να τελειώσουν οι μελέτες του
τμήματος.
Πιο αναλυτικά:
● Όπως ξαναγράψαμε
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλίας, στη συνεδρίαση της 29.2.12, συζητήθηκε η κατασκευή της γέφυρας
Μέγδοβα, του τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Αγρινίου, και αποφασίστηκε η προς δημοπράτηση εργολαβία εκτός της γέφυρας που
θα είναι μήκους 52 μέτρων
με δυο βάθρα εντός της κοίτης του ποταμού, να περιλαμβάνει και τις προσβάσεις της
δηλαδή 500 μέτρα αριστερά
της και 500 μέτρα δεξιά της
ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Προϋπολογισμός για
όλα αυτά 2.000.000 ευρώ
και αρμόδια για τη δημοπράτηση - κατασκευή τους είναι η
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
● Να επαναλάβουμε πως
την πρώτη εβδομάδα του
Ιουλίου 2012, έγιναν 4 γεωτρήσεις – τρύπες, βάθους
20 μέτρων έκαστη, στις θέσεις όπου θα γίνουν τα βά-

θρα της γέφυρας. Οι μηχανικοί πήραν τα πετρώματα του
γεωτρύπανου και είπαν πως
σύντομα θα παραδώσουν την
τελική – οριστική μελέτη της
γέφυρας ώστε επιτέλους αυτή
να δημοπρατηθεί.
● Όπως διαβάσαμε στις
καρδιτσιώτικες εφημερίδες
της 28.9.12 , μεταξύ των έργων ύψους 109 εκατ. € για
το νομό Καρδίτσας που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, είναι και η Μελέτη του τμήματος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσα- Αγρίνιο, με το ποσό
των 586.940,57 €.
● Να ξανατονίσουμε την
σημαντικότατη Ημερίδα
που έγινε στις 7.4.2012 στην
Καρδίτσα, με πρωτοβουλία
του Δημοτικού Συμβούλου Β.
Τσαντήλα, όπου οι αρμόδιοι
είπαν πως για την ολοκλήρωση των μελετών του εναπομείναντος τμήματος του Παραμεγδόβιου απαιτούνται ακόμα
συνολικά περίπου 500.000
ευρώ. Εάν τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία λάβουν αυτά
τα χρήματα θα παραδώσουν
αμέσως τις μελέτες. Ως φαίνεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας διέθεσε ήδη αυτό το ποσό
όπως προείπαμε.
● Κλείνοντας να παραθέσουμε (ελλείψει άλλων ειδήσεων για τον παραμεγδόβιο)

Πρωτοσέλιδο της Καρδιτσιώτικης εφημερίδας «Νέος Αγών» της Δευτέρας
10.8.1998… πρίν 14 χρόνια… η Ημερίδα στην πλατεία Νεράϊδας πρώτο
θέμα με φωτογραφίες…
φωτοτυπία της πρώτης
σελίδας της καρδιτσιώτικης
εφημερίδας «Νέος Αγών»
της 10.8.1998, που είχε αναγνώστης μας στο αρχείο του
και μας τόστειλε. Δείχνει το
πόσο εντυπωσιακά πρόβαλε από την πρώτη σελίδα της

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Να χρηματοδοτηθεί η ασφαλτόστρωση
των οδικών τμημάτων Γιαννουσέϊκα - Διασταύρωση
Νεράϊδας και Νεράϊδα - Τριφύλλα

Ε

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

Εντάχθηκαν με αυξημένο προϋπολογισμό στο ΠΔΕ
τα τμήματα Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας
& Νεράϊδα – Τριφύλλα

Ζητά με ερώτησή του στη Βουλή ο Σπύρος Ταλιαδούρος

ιδικότερα η ερώτηση του κ. Σπ. Ταλιαδούρου, έχει ως εξής:
«Στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», την
5.5.2007 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τα
τελευταία 2 και μοναδικά εναπομείναντα
τμήματα του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου, μέσω του Δ. Δ. Νεράϊδας, του (τότε) Δήμου Ιτάμου, Νομού
Καρδίτσας, τα εξής:
1) Από οικισμό Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου έως Διασταύρωση Νεράϊδας,
μήκους 7.700 μέτρων, που χρηματοδοτήθηκε σε πρώτη φάση με το ποσό των
500.000 ευρώ.
2) Από χωριό Νεράϊδα έως τα όρια
των Νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας, στη
θέση Τριφύλλα, μήκους 7.000 μέτρων,
που χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των
1.300.000 ευρώ.
● Όσον αφορά το τμήμα Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας, επειδή το
ποσό που δόθηκε σε πρώτη φάση, των
500.000 ευρώ, δεν ήταν ικανό για την ολοκλήρωσή του, απαιτείται τώρα επιπλέον
πίστωση 1.000.000 ευρώ για να ολοκληρωθεί. Η επιπλέον χρηματοδότηση και ολοκλήρωση των εργασιών (ασφαλτόστρωση) του τελευταίου εναπομείναντας αυτού
τμήματος, είναι άμεσης και κατεπείγουσας
προτεραιότητας γιατί αφενός έτσι ολοκληρώνεται η προσβασιμότητα σε ολόκληρο
τον οδικό άξονα που συνδέει το Καρπενήσι με τη Λίμνη Πλαστήρα, αφετέρου γιατί η
ασφαλτόστρωση θα ενισχύσει έμμεσα την
οικονομική ζωή του τόπου αφού στο μέσο
της διαδρομής αυτής βρίσκεται το παλαι-

ότερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής, το
Μοναστήρι της Σπινάσας, το οποίο αποτελεί κέντρο ενδιαφέροντος θρησκευτικού
τουρισμού αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες
αδυνατούν να το προσεγγίσουν λόγω της
κατάστασης του δρόμου.
● Όσον αφορά το τμήμα Νεράϊδα –
Τριφύλλα, αν και ολοκληρώθηκαν όλες
οι εργασίες απομένει και εδώ ακόμη η
ασφαλτόστρωση του τμήματος.
Καθώς θεωρώ ότι ο κύριος σκοπός
της οδικής σύνδεσης Λίμνης Πλαστήρα
– Καρπενησίου, πέραν της ανάδειξης της
φυσικής καλλονής της περιοχής αυτής,
θα επιφέρει την άρση του συγκοινωνιακού αποκλεισμού των ορεινών οικισμών,
θα αποτρέψει τον οικονομικό μαρασμό
των εναπομεινάντων κατοίκων αλλά θα
δημιουργήσει και σοβαρότατες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας, δεδομένου του όγκου των επισκεπτών, καθώς ο εσωτερικός τουρισμός
στην ευρύτερη περιοχή διανύει περίοδο
έντονης άνθισης, η πολιτεία οφείλει να
εξασφαλίσει επιπλέον πίστωση 1.000.000
ευρώ, για την ολοκλήρωση των εργασιών
στα προαναφερόμενα τμήματα.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να εξασφαλίσει την επιπλέον πίστωση του 1.000.000 ευρώ για
την ολοκλήρωση των εργασιών (ασφαλτόστρωση) στα τμήματα Γιαννουσέϊκα
– Διασταύρωση Νεράϊδας και Νεράϊδα
– Τριφύλλα, του σημαντικότατου οδικού
άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου;».

(τόσο αυτή όσο και οι άλλες
εφημερίδες της Καρδίτσας)
την τότε Ημερίδα που έγινε την προηγούμενη μέρα
στην πλατεία Νεράϊδας. Στις
εσωτερικές σελίδες δημοσιεύονταν τότε όλες οι εισηγήσεις. Στις φωτογραφίες της

πρώτης σελίδας διακρίνονται
πολλοί που αξίζει να αναφέρουμε. Στην αριστερή φωτογραφία στο Προεδρείο ο
εκπρόσωπος των Αιτωλοακαρνάνων, ο τότε Πρόεδρος
της Ένωσης Αγραφιώτικων
Χωριών Βασίλης Τσαντήλας,
ο τότε Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Καρδίτσας Τάκης Ψημμένος
και οι αείμνηστοι πλέον χωριανοί μας ο Δάσκαλος Ζήσης
και ο τότε Πρόεδρος Νεράϊδας Χρήστος Ζήσης… Στη
δεξιά φωτογραφία μεταξύ
των επισήμων οι τότε Βουλευτές Καρδίτσας Νίκος Σαλαγιάννης και Βασίλης Τσιλίκας,
ο τότε Βουλευτής Ευρυτανίας
Παναγιωτόπουλος, ο τότε
Βουλευτής Μαγνησίας Καλλές
κ. α. Στις ένθετες 2 μικρές
φωτογραφίες είναι αριστερά ο τότε Αντινομάρχης Ευρυτανίας και σήμερα Βουλευτής
Ευρυτανίας Κώστας Κοντογιώργος και δεξιά ο τότε και
μέχρι πρόπερσι Αντινομάρχης
Καρδίτσας Βασίλης Νίκου…
Πόσες Ημερίδες πρέπει
άραγε να γίνουν ώσπου να
καταλάβουν επιτέλους οι πολιτικοί μας πως ο δρόμος αυτός πρέπει να γίνει γιατί δεν
ωφελεί μόνο τη Νεράϊδα και
τη Μαυρομμάτα, ούτε μόνο
την Καρδίτσα και την Ευρυτανία αλλά όλη την Ελλάδα;
Νεράϊδα 25.11.2012

Σ

Η Απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης
στην ερώτηση του κ. Ταλιαδούρου

ε απάντηση της ερώτησης που
είχε καταθέσει στη Βουλή, στο
πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, ο Βουλευτής Καρδίτσας
και πρώην Υφυπουργός Παιδείας, κ.
Σπύρος Ταλιαδούρος, σχετικά με την
εξασφάλιση πίστωσης για την ολοκλήρωση των εργασιών (ασφαλτόστρωση) στα τμήματα Γιαννουσέϊκα –
Διασταύρωση Νεράϊδας και Νεράϊδα
– Τριφύλλα, του οδικού άξονα Λίμνης
Πλαστήρα – Καρπενησίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων,
κ. Κ. Χατζηδάκης, απάντησε ότι και
τα δύο έργα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
με αυξημένο προϋπολογισμό.
Ειδικότερα, η απάντηση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, έχει ως εξής:
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ.
319/23.7.2012 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο
Βουλευτής κ. Σπ. Ταλιαδούρος, και
σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε
υπόψη μας η αρμόδια Υπηρεσία, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σε ότι αφορά το τμήμα του
οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα
- Καρπενησίου από οικισμό Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου έως Διασταύρωση Νεράϊδας, με απόφαση
της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης (ΕΣΕ) του προγράμματος

«ΠΙΝΔΟΣ» που πραγματοποιήθηκε
στις 8.2.2012, εντάχθηκε το ενάριθμο 2007ΣΕ44000033 στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012,
με προϋπολογισμό 374.423 € και πιστώσεις 38.770 €.
2. Σε ότι αφορά το τμήμα του
οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα Καρπενησίου από Νεράϊδα έως τα
όρια των Νομών Καρδίτσας και
Ευρυτανίας, στη θέση Τριφύλλα,
εντάχθηκε στο ΠΔΕ, στις 11.4.2012
το ενάριθμο 2007ΣΕ44000029 με
προϋπολογισμό 888.923 € και πιστώσεις 183.128 €.
3. Σύμφωνα με το σύστημα διοίκησης του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ»,
οι αυξήσεις προϋπολογισμού των
έργων και κάθε άλλη υπέρβαση γίνεται κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας στα όρια της οποίας
εκτελούνται τα έργα, προς την Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του
ΥΠΑΝΥΠ.
Επισημαίνουμε ότι και στα δύο
έργα έγινε αύξηση προϋπολογισμού.
Στο 1ο από 340.137 € σε 374.423
€ και στο 2ο από 801.021€ σε
888.923 €.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ο τονισμός των σημαντικών σημείων της απάντησης δικές
μας. Τα συμπεράσματα δικά σας
αφού διαβάσετε και την ερώτηση
που ξαναπαραθέτουμε.

Ερωτήματα της εφημερίδας μας προς
τον Δήμο Καρδίτσας για σημαντικά
ζητήματα της Τ. Κ. Νεράϊδας

1.

Βιολογικός
Καθαρισμός Σαρανταπόρου:
Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα αντιπολίτευσης & Δήμου
(1.10.12 / 4.10.12 / 10.10.12)
που ανησύχησαν τους κατοίκους. Τελικά λειτουργεί ναί ή
όχι; Δώστε μας μια υπεύθυνη
απάντηση προς ενημέρωση
των κατοίκων.
Υδροηλεκτρικό στον ποταμό Μπεσιώτη: Τον Ιούλιο 2012 ο Αντιπεριφερειάρχης
Καρδίτσας κ. Τσιάκος εισηγήθηκε θετικά για το έργο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
χωρίς να επισκευθεί τη θέση κατασκευής του ούτε να ρωτήσει
τους κατοίκους. Οι κάτοικοι σε
Λαϊκή Συνέλευση το καλοκαίρι
αποφάσισαν ομόφωνα κατά του
έργου. Και όχι μόνο αυτό αλλά
να αντιδράσουν με όλα τα μέσα
αν αρχίσουν εργασίες (βλέπε
σελ. 6 / φύλλου 120 / «Χρονικών
Νεράϊδας). Το Τοπικό Συμβούλιο
Νεράϊδας (Σεπτέμβριος 2012)
αποφάσισε ομόφωνα κατά του
έργου. Ο Πρόεδρος μας είπε
πως συντάχθηκε και σχετικό έγγραφο. Παρακαλούμε να μας το
στείλετε συνημμένο να το δημοσιεύσουμε. Μήπως πρέπει και το
Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας
να πάρει αντίστοιχη απόφαση;
Αφού πάει πρώτα εκπρόσωπός
του στην τοποθεσία για να δεί
γιατί φυσικό περιβάλλον γίνεται
λόγος; Δώστε μας μια απάντηση
σε αυτά.
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας: Μήπως ξέρετε πότε
θα έρθει νέος Ιατρός σε αυτό; Η
φθαρμένη στέγη του ήδη στάζει
μέσα στο χώρο επισκέψεων. Οι
κάτοικοι ζητούν να αλλαχθεί η
στέγη εξ’ ολοκλήρου. Είναι αυτά
υπόψιν του Δήμου; Απαντήστε
μας σχετικά.
Έργα 775.000 € στο Δήμο
Καρδίτσας: Στις 14.11.12
διαβάσαμε πως υπογράφηκαν
οι συμβάσεις. Για την Δ. Ε. Ιτάμου είδαμε το ποσό των 145.000
€. Μπορείτε να μας γράψετε για
την Τ. Κ. Νεράϊδας τι ποσό αντιστοιχεί και ποια έργα ονομαστικά θα γίνουν με αυτά και πότε
θα αρχίσει η κατασκευή τους;
Νέος ψηφιακός αναμεταδότης TV Τ. Κ. Νεράϊδας:
Οι κάτοικοι ρωτάνε αν είναι σε
πρόγραμμα και ποιό, με τι ποσό,
πότε και σε ποιά θέση θα τοποθετηθεί γιατί ο υπάρχων λόγω
παλαιότητας έχει προβλήματα.
Συχνές & αδικαιολόγητες
διακοπές ΔΕΗ & σταθερών τηλεφώνων ΟΤΕ: Οι διακοπές του ρεύματος από τη ΔΕΗ
και των σταθερών τηλεφώνων
από τον ΟΤΕ στην Κοινότητά
μας είναι πολλές και αδικαιολόγητες αφού ακόμα δεν χιόνισε.
Είναι αυτά εν γνώση του Δήμου;
Οι κάτοικοι λένε πως η ΔΕΗ πρέπει να ενισχύσει τα μηχανήματά της στην αρχή της γραμμής
κάτω από τη Ραχούλα γιατί εκεί
γίνονται πάντα οι βλάβες. Ο
ΟΤΕ πρέπει να βάλει μεγαλύτε-
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ρες μπαταρίες για να αντέχει το
ασύρματο δίκτυό του τουλάχιστον για 2 μέρες χωρίς ρεύμα
της ΔΕΗ. Έχει ο Δήμος κάποια
ενημέρωση για αυτά (έγινε κάποια επικοινωνία με ΔΕΗ & ΟΤΕ),
γιατί είναι μαρτύριο για τους κατοίκους.
Γέφυρα Ταυρωπού του
δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι: Έχει ο Δήμος κάποια
ενημέρωση για το πότε (και από
ποιόν) θα στηθεί η διαλυμένη
γέφυρα Μπέλλεϋ που βρίσκεται δίπλα στα έτοιμα βάθρα που
έγιναν από τον Καποδιστριακό
Δήμο Ιτάμου; Οι κάτοικοι την
χρειάζονται για να περνάνε και
θέλουν να βλέπουν τους εκλεγμένους να ενεργούν γιαυτό.
Δικαστήριο για νερό
«Πλατανόρεμα» ύδρευσης Νεράϊδας: Στις 12.12.2012
θα γίνει στο Καρπενήσι η εξ’
αναβολής δίκη για το υψίστης
σημασίας για την ύδρευση της
Νεράϊδας νερού της πηγής
«Πλατανόρεμα» (που πηγάζει
στο σύνορο αλλά από τη δική
μας μεριά) και πραξικοπηματικά
μας το πήρε όλο η γειτονική μας
Τ. Κ. Κλειτσού, Δήμου Καρπενησίου, Ευρυτανίας. Είναι ενήμερος ο Δήμος Καρδίτσας για
αυτή τη δίκη; μήπως θα πρέπει
να παρεβρεθεί εκπρόσωπός του
σε αυτή;
Δρομολόγιο ΚΤΕΛ Καρδίτσας της Δευτέρας:
Όλοι οι κάτοικοι της Τ. Κ. Νεράϊδας απαιτούν να απανέλθει το
κομμένο από το ΚΤΕΛ εδώ και
μήνες δρομολόγιο της Δευτέρας
στη γραμμή Καρδίτσα – Νεράϊδα. Έχουν μείνει μόνο 2 δρομολόγια Τετάρτη & Παρασκευή και
οι κάτοικοι δεν εξυπηρετούνται.
Ο Δήμος Καρδίτσας είναι ενήμερος για το καυτό αυτό ζήτημα;
Έχει προβεί σε κάποια σχετική
ενέργεια; Γράψτε κάτι και γι’
αυτό.

7.

8.

9.

Απαντήσεις του Δήμου Καρδίτσας στις ερωτήσεις της
εφημερίδας «Τα χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων»
Σχετικά με τα ερωτήματα που μας στείλατε ηλεκτρονικά, τα θέσαμε υπ’
όψιν του Προέδρου της Τ. Κ.
Νεράϊδας κ. Δημ. Λιάπη και
του αρμόδιου Αντιδημάρχου και έπειτα από σχετική
συνεργασία με τον Δήμαρχο, ο Πρόεδρος ενημερώνει
για τα εξής:

1.

Βιολογικός Καθαρισμός
Σαρανταπόρου: Η συγκεκριμένη εγκατάσταση λυμάτων
αντιμετώπισε από τους πρώτους
μήνες σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται τόσο
στη μελέτη και το σχεδιασμό της,
όσο και στην κατασκευή της. Ο
Δήμος ασχολήθηκε αμέσως με
το πρόβλημα και προσπάθησε
να δώσει λύση. Αυτή τη στιγμή
η εγκατάσταση λειτουργεί, όπως
λειτουργούσε, ωστόσο, έχουν
ανακύψει και άλλα σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την λειτουργία της, κάποια εκ των οποίων
θίχθηκαν στα δημοσιεύματα,
όπου αναφέρεστε, δημοσιεύματα που πέρα από την ανησυχία
των κατοίκων, προκάλεσαν και
την αυτεπάγγελτη παρέμβαση
του Εισαγγελέα. Το όλο ζήτημα
της λειτουργίας του, πέρα από
τις υπηρεσίες του Δήμου, διερευνάται πλέον και από τη Δικαιοσύνη και ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε να υπεισέλθουμε
σε περισσότερες λεπτομέρειες
διαρκούσης της δικαστικής. Σε
κάθε περίπτωση δεν συντρέχουν
λόγοι ανησυχίας των κατοίκων
για το περιβάλλον.
Υδροηλεκτρικό στον ποταμό Μπεσιώτη: Με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία, ο Δήμος Καρδίτσας είναι αναρμόδιος
και δεν κλήθηκε να λάβει απόφαση (έστω και γνωμοδοτικού
πάντα χαρακτήρα) επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, κάτι που αποτελεί
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Ιερόσυλος «ρήμαξε»
τις εκκλησίες του Κλειτσού

Έ

νας 56χρονος διαρρήκτης από την Νέα Πέραμο Αττικής πήρε με
τη σειρά τις εκκλησίες του
Κλειτσού, στα μέσα Σεπτεμβρίου 2012 και αφαίρεσε
χρηματικά ποσά τα οποία
βρέθηκαν στο παγκάρι των
εκκλησιών.

Συγκεκριμένα
στις
16.9.2012 αφού διέρρηξε την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου
Πλατάνου απ’ όπου πήρε 35
€, στη συνέχεια διέρρηξε τους
Αγίους Ταξιάρχες Μεσοχωρίου
απ’ όπου πήρε 700 €. Ανηφορίζοντας διέρρηξε την εκκλησία
του Αγίου Κυπριανού απ’ όπου
πήρε 55 € ενώ στη συνέχεια
ανέβηκε στην Κορίτσα όπου
όμως δεν κατάφερε να διαρρήξει την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου του Νέου και αποχώρησε από εκεί με άδεια χέρια.
Ο δράστης συνέχισε την

δράση του και σε άλλες εκκλησίες χωριών της Ευρυτανίας
αλλά ευτυχώς συνελήφθη στην
Αγία Βλαχέρνα Ευρυτανίας,
μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Ασφαλείας Καρπενησίου
ότι κινούνταν με ένα λευκό Ι. Χ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αναδημοσιεύουμε την είδηση αυτή από
την εφημερίδα του γειτονικού
μας χωριού «Τα Νέα του Κλειτσού», για να μην εφησυχάζουμε, να έχουμε συνεχώς το νού
μας γιατί τα κακοποιά στοιχεία
που περιφέρονται μπορούν να
κάνουν ζημιά ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε πως συνελήφθη
από πληροφορίες κατοίκων
πως κινείται με λευκό Ι.Χ. Συγκρατούμε πάντα τον αριθμό
κυκλοφορίας αγνώστων ασκόπως περιφερομένων στο χωριό μας.

αποκλειστική αρμοδιότητα και
ευθύνη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έλαβε και τη σχετική απόφαση. Η βούληση της
τοπικής κοινωνίας για το έργο,
εκφράστηκε με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, η
οποία είναι απολύτως σεβαστή
από το Δήμο.
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας: Σύμφωνα με την ενημέρωση του Προέδρου και της
Δημοτικής Αρχής από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και του
αρμόδιου Κέντρου Υγείας, η
θέση θα καλυφθεί με αγροτικό
ιατρό που αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία τον ερχόμενο μήνα
(Δεκέμβριο). Όσον αφορά τη
στέγη, από την αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας, εντοπίστηκε
το βασικό πρόβλημα, το οποίο
και αντιμετωπίστηκε κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και η
στέγη δεν στάζει πλέον. Πλήρης
αντικατάσταση της στέγης, δεν
απαιτείται (πλην μικρού αριθμού
σπασμένων κεραμιδιών που έχει
προγραμματιστεί να αλλαχθούν
από την Υπηρεσία - καιρού επιτρέποντος, με την πρώτη ευκαιρία και πιθανότατα πριν την
έκδοση της εφημερίδας) και στη
δεδομένη τουλάχιστον συγκυρία
δεν προβλέπεται.
Έργα: Η σύμβαση για την
εκτέλεση έργων συντήρησης στις Τοπικές Κοινότητες
της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, προϋπολογισμού 145.000
€, υπογράφηκε στις 13/11/2012
από τον Δήμαρχο Καρδίτσας. Η
σχετική μελέτη συντάχθηκε από
την αρμόδια υπηρεσία με βάση
και τις ιεραρχημένες προτάσεις
των Προέδρων και των Τοπικών
Συμβουλίων, ενώ για την κατανομή του ποσού που αναλογεί
σε κάθε Κοινότητα ελήφθησαν
υπόψη τα πληθυσμιακά κριτήρια. Για την Τοπική Κοινότητα
Νεράϊδας προβλέπονται οι εξής
παρεμβάσεις: α) Στον οικισμό
Νεράϊδας η κατασκευή ξύλινης στέγης και επιστέγαση με
φύλλα έγχρωμης λαμαρίνας
στο Κοινοτικό Κατάστημα και η
κατασκευή τμήματος αγωγού
ύδρευσης μήκους 30 μέτρων
για τη σύνδεση της οικίας Ευφρ.
και Μαρ. Μπακόλα με το δίκτυο
ύδρευσης σύμφωνα με την
απόφαση αριθμ. 19/11 του Τ.Σ.
Στον οικισμό Σαρανταπόρου η
επέκταση δικτύου και αποκατάσταση βλαβών στο εσωτερικό
δίκτυο του οικισμού (επέκταση
αγωγών, αντικατάσταση βανών
κ.α.) και η κατασκευή αγωγού
αποχέτευσης ακαθάρτων μήκους 30 μέτρων για σύνδεση της
οικίας Σωτ. Γάκη με το δίκτυο
αποχέτευσης σύμφωνα με την
αριθμ. 20/11 απόφαση του Τ.Σ.
Το κόστος των παρεμβάσεων
ανέρχεται σε 15.000 € περίπου.
Νέος αναμεταδότης ΤV:
Για το ζήτημα του αναμεταδότη υπάρχει επικοινωνία του
Δήμου με την κρατική τηλεόραση, προκειμένου να εγκατασταθεί στην υφιστάμενη θέση
και ψηφιακός (τύπου Digea) για
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να αναβαθμιστεί η ποιότητα της
εικόνας. Η σχετική πίστωση θα
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2013.
Διακοπές ΔΕΗ & ΟΤΕ: Οι
διακοπές στα δίκτυα αποτελούν πρόβλημα καθημερινότητας και απασχολούν διαχρονικά
όλους τους Προέδρους της Κοινότητας και τις Δημοτικές Αρχές. Τόσο η παρούσα Κοινοτική
Αρχή, όσο και παρούσα Δημοτική Αρχή έχουν κατ’ επανάληψη
επισημάνει τα προβλήματα προς
τον ΟΤΕ και τη ΔΕΗ που επιδεικνύουν διάθεση κατανόησης
και συνεργασίας. Πέραν τούτου
όμως όπως είναι γνωστό και οι
δύο είναι επιχειρήσεις με δικό
τους προϋπολογισμό και ιεραρχούν και προγραμματίζουν αναλόγως και «αυτόνομα» την εκτέλεση των έργων επέκτασης ή
συντήρησης των δικτύων τους.
Παρά ταύτα μετά την περσινή
κακοκαιρία μεγάλο μέρος του
δικτύου συντηρήθηκε και αντικαταστάθηκε.
Γέφυρα Ταυρωπού του
δρόμου Νεράϊδα- Καροπλέσι: Για το θέμα της γέφυρας
μπέλεϋ υπήρξε αλληλογραφία
του Δήμου Καρδίτσας και της
Π.Ε. Καρδίτσας με την αρμόδια
υπηρεσία του Στρατού. Η εκτίμηση του κλιμακίου που απέστειλε η 1η Στρατιά Διοίκησης
Μηχανικού για αυτοψία, έπειτα
από αίτημα του Δήμου, είναι ότι
τα υλικά της γέφυρας υπέστησαν
μεγάλη ζημιά κατά τη μεταφορά
της στην περιοχή και χρήζουν
αντικατάστασης σε ποσοστό
50%. Ο Δήμος με έγγραφό του
ζήτησε τα υλικά από το ΓΕΣ που
απάντησε ότι δεν είναι εφικτή η
διάθεσή τους, λόγω της χαμηλής
διαθεσιμότητας των συλλογών
Μπέλεϋ. Του θέματος έχει επιληφθεί η Περιφερειακή Ενότητα,
αλλά είναι αμφίβολο αν η συγκεκριμένη γέφυρα θα μπορέσει να
λειτουργήσει.
Δικαστήριο για νερό
«Πλατανόρεμα»:
Τόσο
στην Τοπική Κοινότητα, όσο και
στο Δήμο Καρδίτσας δεν παραδόθηκε από τις προηγούμενες
Αρχές κάποιος φάκελος ή δικογραφία της υπόθεσης, στην
οποία αναφέρεστε και η όποια
ενημέρωση είναι προφορική. Ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέλαβε να επικοινωνήσει με τον συμπατριώτη μας δικηγόρο κ. Σπινάσα για να ζητήσει το φάκελο
της υπόθεσης, ώστε να υπάρξει
και δικαστική συνδρομή του Δήμου με τον Νομικό του Σύμβουλο, όπου απαιτηθεί.
Δρομολόγιο ΚΤΕΛ: Μετά
τη διακοπή του δρομολογίου, υπήρξε παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής προς τη Διοίκηση
του ΚΤΕΛ για την επαναφορά
του, η οποία με βάση τα στοιχεία
που έχει, επιμένει ότι το δρομολόγιο δεν είναι «βιώσιμο» και δεν
έχει υπό την παρούσα συγκυρία
οικονομικά περιθώρια να διατηρεί «παθητικά» δρομολόγια.
Αναλόγως έπραξε και για άλλες
Κοινότητες.
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Συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη
και τον αρμόδιο για την Δ. Ε. Ιτάμου
Αντιδήμαρχο Καρδίτσας κ. Λ. Τσιούκη
Νεράϊδα 20/11/2012
Αγαπητοί συμπατριώτες
α ευχηθώ σε όλους
υγεία και δύναμη να
αντιμετωπίσουμε τις
δύσκολες
καταστάσεις που ζούμε και έχουμε ακόμα
μπροστά μας.

Ν

Θέλω να σας ενημερώσω ότι
την Πέμπτη 15/11/2012 μαζί με τον
Αντιδήμαρχο Καρδίτσας, αρμόδιο
για την Δημοτική Ενότητα Ιτάμου
κ. Λαμ. Τσιούκη επισκεφθήκαμε
την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, όπου είχαμε συνεργασία με
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασ. Τσιάκο για ζητήματα της Τοπικής μας
Κοινότητας που αφορούν κυρίως
το οδικό δίκτυο, για το οποίο ομολογουμένως τόσο ο ίδιος, όσο και
η Περιφέρεια ευρύτερα επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
και τους ευχαριστώ και δημόσια γι’
αυτό.
Θέματα συζήτησης - αιτήματα μεταξύ άλλων ήταν η εξεύρεση χρηματοδότησης για το τμήμα
από οικισμό Γιαννουσέϊκα – Μέγα
Λάκο έως διασταύρωση της Ε.Ο.
Καρδίτσας -Νεράϊδας, η ανάγκη
άμεσης επίστρωσης ασφάλτου του
οδικού άξονα Νεράϊδα – Τριφύλλα,
η προώθηση της μελέτης για την
κατασκευή του οδικού τμήματος
Νεράϊδας - Μαυρομάτας και την κατασκευή της γέφυρας στο Μέγδοβα
ποταμό, η βελτίωση του τμήματος
από Καροπλέσι - Κουκέϊκα - Νεράϊδα, καθώς και η εξεύρεση λύσης για
την τοποθέτηση της γέφυρα μπέλεϋ
στο ποταμό Μέγδοβα του οικισμού
Κουκέϊκα - Καροπλέσιου.
Το υπόμνημα
Στο υπόμνημα που επέδωσε
ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιούκης στον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Β. Τσιάκο, στο
οποίο αναφέρονται τα ζητήματα
που αφορούν την κοινότητά μας,
αλλά και τα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής μας, (έχουν αποσταλεί
από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο αρκετά έγγραφα προς την Π. Ε. Καρδίτσας από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής με
ποικίλο περιεχόμενο για θέματα της
ευρύτερης περιοχής) επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Γνωρίζουμε την ευαισθησία,
αλλά και το αμέριστο ενδιαφέρον
που επιδεικνύεται, τόσο ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και Εσείς ως
Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Καρδίτσας για την οδική ασφάλεια και
διέλευση, τόσο των κατοίκων της
περιοχή μας, των ετεροδημοτών,
των επισκεπτών και όσων άλλων
διέρχονται απ’ το οδικό δίκτυο της
Δ. Ε. Ιτάμου για διαφόρους λόγους ο
καθένας, που και εγώ έχω την ευθύνη ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος του
Δήμου Καρδίτσας.
Το γεγονός ότι μας βοηθήσατε
αρκετά, να κρατήσουμε έως σήμερα το οδικό δίκτυο σε πολύ καλό
επίπεδο, μας αναγκάζει και πάλι να
σας υπενθυμίσουμε και να σας επισημάνουμε, τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα στο Ε. Ο.
δίκτυο της Δ. Ε. Ιτάμου, τα οποία δεν
έχουν επιλυθεί, συμπληρώνοντας
και άλλα που προέκυψαν:
1. Στις επαρχιακές οδούς:
α) Καρδίτσα - Καλλίθηρο - Ραχούλα - Αμάραντος - Νεράϊδα.
β) Από διασταύρωση Ραχούλα
- Καταφυγίου, προς Καστανιά - Μούχα και προς

Καταφυγίου έως οικισμό Αγίου
Αθανασίου.
γ) Από αυχένα Καστανιά - Ίταμος
έως Γιαννουσέϊκα και
δ) Από αυχένα Ιτάμου προς Ανθηρό - Καροπλέσι και Σάϊκα (όρια
νομού Καρδίτσας), χρειάζεται (έντονη διαγράμμιση) για την ασφαλή
διέλευσης των οχημάτων, κυρίως
κατά τους χειμερινούς μήνες, την
επισκευή – συντήρηση και εμπλουτισμός της κάθετης σήμανσης, την
επισκευή των φθαρμένων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (μπαρών)
και συμπλήρωση όπου απαιτείται
καινούργιων, κυρίως από όρια Νομού έως διασταύρωση με Δασικό
χωριό, καθαρισμός των τεχνικών
κατά μήκος των Ε. Ο. και των παράπλευρων χαντακιών, για την ομαλή
ροή των βρόχινων και λοιπόν υδάτων στα φυσιολογικά τους σημεία.
Άμεση αποκατάσταση μέρος
του οδοστρώματος σε πολλά σημεία, λόγω καθιζήσεων, την κατασκευή τεχνικών ή μπαλωμάτων στα
σημεία που λόγω εισροής υδάτων
εντός του οδοστρώματος, έχουν
φθείρει μέρος αυτού (νεροφαγώματα), καθιστώντας πολλά σημεία επικίνδυνα για την διέλευση των οχημάτων. Απαιτείται άμεση πρόχειρη
σήμανση των σημείων αυτών.
Τα παραπάνω προβλήματα στα
οδικά δίκτυα της περιοχής μας,
όπως καλά γνωρίζετε προέκυψαν
κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του προηγούμενου έτους 2011,
πολλά δε απ’ αυτά προϋπήρχαν από
την αδιαφορία των προηγούμενων
Διοικήσεων ή και το υψηλό κόστος.
Στην παραπάνω περιοχή λόγω
της ορεινότητας και ιδιομορφίας
του εδάφους τα προβλήματα καθημερινά αυξάνονται και χρειάζεται
συνεχής έλεγχος και συντήρηση των
οδών και αξόνων που εσείς πράγματι προσπαθείτε να επιβάλλετε.
2. Σε πολλά σημεία των αναφερομένων παραπάνω επαρχιακών
αξόνων, εισέρχονται εντός του
οδοστρώματος ύδατα, τα οποία
συμπαρασύρουν χώματα και άλλα
αντικείμενα από κάθετους Δημοτικούς – Δασικούς και Αγροτικούς
δρόμους, που είτε αυτοί προϋπήρχαν του κεντρικού δικτύου, είτε
κατασκευαστήκαν εκ’ των υστέρων,
αλλά δεν έχουν κατασκευαστεί ποτέ
οι απαιτούμενοι αγωγοί ή τεχνικά
περισυλλογής, κυρίως των όμβριων
υδάτων, καθιστώντας το σε πολλά
σημεία του οδοστρώματος επικίνδυνο ή και απροσπέλαστο.
Απαιτείται δε σε πολλά σημεία
των παραπάνω αξόνων η κατασκευή τοιχίων
αντιστήριξης αφού πολλά προβλήματα στο δίκτυο προέκυψαν,
μετά την κατασκευή των κεντρικών
οδικών αξόνων.
Επίσης είναι καθημερινά τα φαινόμενα των κατολισθήσεων, σε όλο
το μήκος των οδικών αξόνων που
διέρχονται απ’ την Δ. Ε. Ιτάμου και
απαιτείται συχνά καθάρισμα των
δικτύων.
Κύριε Αντιπερειφεριάρχα, καλείστε μαζί με τον Δήμο Καρδίτσας:
3. Να ασκήσετε πίεση προς κάθε
κατεύθυνση για την χρηματοδότηση του τμήματος από
οικισμό Γιαννουσέϊκα – Μέγα
Λάκο έως διασταύρωση της Ε. Ο.
Καρδίτσας - Νεράϊδας μήκος δύο (2)
χιλιόμετρων περίπου, να γίνει άμεσα
επίστρωση ασφάλτου του οδικού
άξονα Νεράϊδα – Τριφύλλα μήκος
περίπου πέντε (5) χιλιομέτρων, να

προχωρήσει άμεσα η μελέτη για την
κατασκευή του οδικού τμήματος
Νεράϊδας - Μαυρομάτας και την κατασκευή της γέφυρας στο Μέγδοβα
ποταμό, συνδέοντας το Νομό μέσω
της Ευρυτανίας με το Αγρίνιο. Να
βελτιωθεί το τμήμα από Καροπλέσι
- Κουκέϊκα - Νεράϊδα, το οποίο συνδέθηκε οδικά για πρώτη φορά με
πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας
το περασμένο καλοκαίρι.
Παρά τις δυσκολίες που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και χρεωθήκατε
τόσο εσείς, όσο και εμείς ως Δήμος,
από τις προηγούμενες Διοικήσεις,
παρακαλούμε να μεριμνήσετε με
περισσότερο ενδιαφέρον να εξευρεθεί λύση για την τοποθέτηση της
γέφυρα μπέλεϋ στο ποταμό Μέγδοβα του οικισμού Κουκέϊκα - Καροπλέσιου.
4. Να μεριμνήσετε για την σύνταξη μελέτης για κατασκευή του
οδικού δικτύου από θέση Καβαλιώρα (διασταύρωση προς οικισμό
Γιαννουσέϊκα, πριν το οικισμό Ανθηρό) έως το φράγμα της Λίμνης
Πλαστήρα, το οποίο θα δώσει άμεση πρόσβαση των επισκεπτών και
εκδρομέων προς Καροπλέσι – Καρπενήσι, Αγρίνιο και σε ολόκληρη
την παραλίμνια περιοχή (Μουζάκι
- Πύλη - Τρίκαλα - Καλαμπάκα).
5. Να εντάξετε σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης κομμάτι δρόμου
από οικισμό Ίταμο προς Ραχούλας –
μέσω Παλαιοζογλώπιου – Μνημείο
- Μουσείο Φλωράκη μήκος ένα (1)
χιλιομέτρου, στο οποίο είναι κατασκευασμένα τα τεχνικά είναι χαλικοστρωμένο και έτοιμο για ασφαλτοτάπητα.
6. Να μπαζωθούν τα κατασκευασμένα πτερύγια στην γέφυρα περιοχής Καμάρα της τοπικής κοινότητας
Ραχούλας, έργο το οποίο παραμένει
ημιτελές απ’ την προηγούμενη Διοίκηση (Νομαρχία Καρδίτσας).
7. Να εξετάσετε στα πλαίσια των
δυνατοτήτων σας και των χρηματοδοτήσεων μέσω προγραμμάτων,
ασφαλτόστρωσης κάθετων δρόμων
στο κεντρικό Ε. Ο. δίκτυο της περιοχής μας, μονίμων κατοίκων που
είτε έχουν τις κτηνοτροφικές μονάδες ζώων, είτε μικρές βιοτεχνίες ή
επιχειρήσεις, στο Καλλίθηρο, στον
Ξηρόκαμπο Ραχούλας, στον οδικό άξονα προς Κούτσουρο, προς
Αμπελικό, προς Αμάραντο, προς Καροπλέσι, προς Νεράϊδα και οικισμό
Σαραντάπορο, προς Καστανιά και
οικισμό Μούχα.
8. Σημαντικά έργα ανάπτυξης
για την περιοχή είναι και οι ασφαλτοστρώσεις των δρόμων Αμπελικό Ξινονέρι, Καλλίθηρο - οικισμό Μαυρονέρι Καλλιφωνίου.
Τα κομμάτια εντός οικισμού
Μούχας (παλαιό Ε.Ο. δίκτυο προς
φράγμα Λίμνης Πλαστήρας και
μέσω επιχείρησης Δεληγιώργη έως
διυλιστήρια Καστανιάς).
9. Την ολοκλήρωση του αγροτικού δρόμου στην περιοχή Αμπέλια
της Τ. Κ. Καλλιθήρου στην οποία
έγινε αναδασμός απ’ την πρώην Νομαρχία Καρδίτσας, χωρίς την ολοκλήρωση του δικτύου αυτού.
Να εντάξετε κάθε άλλο αναπτυξιακό έργο που ως Περιφερειακή
Ενότητα
μπορείτε να κατασκευάσετε από
προγράμματα χρηματοδοτήσεις για
την Δ. Ε. Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας, μιας περιοχής αναπτυσσομένης τουριστικά στην οποία ανήκει
και το σημαντικότερο κομμάτι της
Λίμνης Πλαστήρα, το Φράγμα της
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Λίγες σκέψεις για σοβαρά ζητήματα

Π

ριν λίγα χρόνια κάποιοι ιδιώτες είχαν
δείξει ενδιαφέρον για
την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών σε ποτάμια των
χωριών μας. Αναφέρομαι
στο υδροηλεκτρικό του Σαρανταπορίτη ποταμού, όπως
και σε αυτό του Μπεσιώτη.
Για το πρώτο έργο υπήρξαν
έντονες αντιδράσεις της
τοπικής κοινωνίας, κυρίως
μέσω της εφημερίδας, που
ως φαίνεται καρποφόρησαν.
Ο συνολικός σχεδιασμός του
υδροηλεκτρικού
σταθμού
και η επιχειρηματολογία του
επενδυτή δεν μας πλάνεψαν
και επικράτησε η λογική.
Δυστυχώς για το ανάλογο
έργο στο Μπεσιώτη η εξέλιξη είναι διαφορετική και ευελπιστώ να
είναι ανατρέψιμη. Για όσους δεν
γνωρίζουν, στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύθηκε
άρθρο σχετικό με τις αποφάσεις
που πάρθηκαν από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, φέρνοντας την υλοποίηση του έργου ένα βήμα πιο κοντά.
Επίσης λιγότεροι θα γνωρίζουν
ότι υπάρχουν εγκεκριμένες αποφάσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) για εγκατάσταση
αιολικών πάρκων, ένα στη θέση
«Γιώτη» αποτελούμενο από 18
ανεμογεννήτριες και ένα στη θέση
«Καπροβούνι» - «Κεφαλόβρυση»
με 15 αντίστοιχα. Και στις δυο εγκαταστάσεις οι μελέτες αναφέρουν
διάμετρο ρότορα 90 μέτρα! Οι
αποφάσεις αυτές είναι υπ’ αριθμόν
729/2012 και 730/2012 αντίστοιχα
και εγκρίθηκαν στις 8/8/2012.
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να κρίνουμε την
αξία τέτοιου είδους επενδύσεων
θα πρέπει να μπορούμε να εκτιμήσουμε ποιό θα είναι το πραγματικό
κέρδος για τον τόπο μας και όχι
των επενδυτών. Κάθε γεωγραφικός χώρος διαθέτει ορισμένες
ιδιότητες όπως και ιδιαιτερότητες.
Συγκεκριμένα η ευρύτερη περιοχή
των Αγράφων προσφέρει ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα αποτελούμενο
από ένα δαιδαλώδες σύμπλεγμα
ορεινών όγκων με έντονες κλίσεις
εδάφους που καταλήγουν σε κοίτες ποταμών. Κάτω από την αλπική
ζώνη των υψηλότερων κορυφών
το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων καλύπτονται από εκτεταμένα και πυκνά δάση. Φυσικό είναι
λοιπόν πως με τέτοια γεωγραφία
δεν διατίθενται στην περιοχή μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις
που θα στήριζαν αποκλειστικά την
οικονομία των κατοίκων. Έτσι οι
δραστηριότητές τους προσαρμόστηκαν εν σοφία στις δυνατότητες
που τους παρέχονταν, δηλαδή της
ήπιας εκμετάλλευσης των πόρων.
Ως συνέπεια τούτου, τα Άγραφα
θεωρούνταν φτωχός τόπος και το
αποδεικνύει η έντονη μετανάστευση, εσωτερική και εξωτερική.

Λίμνης, σημείο το οποίο επισκέπτονται όλοι όσοι αποφασίζουν να επισκεφτούν την ευρύτερη περιοχή.
Επιθυμούμε να συνεχίσουμε
την άριστη συνεργασία που είχαμε
ως σήμερα και θα είμαστε πάντα
στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε
συνεργασία και πληροφορία χρειαστείτε, για την κατασκευή των παραπάνω έργων ύψιστης σημασίας
για τους κατοίκους της περιοχής.».
Με πατριωτικούς
χαιρετισμούς
Δημήτρης Λιάπης,
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας
Νεράϊδας.

Η ήπια εκμετάλλευση όμως
συνέτεινε στο να διατηρήσει το
οικοσύστημα μια καθαρότητα που
κάθε επισκέπτης εντοπίζει και δέχεται απλόχερα. Πιστεύω με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο πραγματικός
πλούτος του τόπου μας είναι αυτή
η καθαρότητα, παραμένοντας ένας
από τους τελευταίους φυσικούς
παράδεισους στην Ελλάδα.
Οι επεμβάσεις μας, έστω και
βαπτισμένες οικολογικές θα πρέπει να μας εφιστούν τη προσοχή
περισσότερο και να θέτουμε πολλαπλά ερωτήματα. Κανείς δεν αρνείται την πρόοδο. Αλλά υπάρχει
δήθεν πρόοδος που θυσιάζει τα
συμφέροντα των πολλών εις βάρος
των ολίγων; Στη προκειμένη περίπτωση οι πολλοί είναι οι κάτοικοι
όλης της χώρας που δικαιούνται
να υπάρχουν στη πατρίδα τους κάποια κομμάτια γης, αλώβητα στο
βαθμό που μπορούν να παραμείνουν, χωρίς πληγωμένα ποτάμια,
ορθωμένους γιγάντιους έλικες στις
ράχες της ή ακόμα οργωμένη παντού με δρόμους.
Για να επανέλθω στο ζήτημα
του Μπεσιώτη, δεν έχουμε καμία ανάγκη από υδροηλεκτρικά
σε παραποτάμια οικοσυστήματα άφθαστης φυσικής ομορφιάς.
Εμείς έχουμε τη δυνατότητα της
επιλογής αλλά κυρίως την υποχρέωση της προάσπισης αυτού που
λάβαμε. Και υπενθυμίζω ότι είμαστε διαχειριστές με μεγάλη ευθύνη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο
μέσα από στερεότυπα μοντέλα.
Μην παραβλέπουμε ότι υπάρχουν
πολλοί άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η αγνή και άγρια πλευρά της
φύσης αναζητώντας σημεία ανά
τον κόσμο που θα μπορέσουν να
τη συναντήσουν. Σε αυτούς αρκεί
να τους δώσεις ένα κεντρικό οδικό
άξονα και ένα καλά οργανωμένο
δίκτυο μονοπατιών. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων, και είναι όντως
πολλοί, που αγαπούν και σέβονται
το τόπο που επισκέπτονται. Γιατί
να μην θέλουμε να στοχεύσουμε
σε μία τέτοια επένδυση; Διαθέτουμε ένα μονοπωλιακό πλούτο που
με ιδιαίτερα ήπιες επεμβάσεις τα
οικονομικά οφέλη τόσο για τους
γηγενείς, όσο και για την οικονομία
της χώρας μπορούν να είναι πολλαπλάσια.
Στα βουνά μας πάντα το απλό
ήταν και το πραγματικό. Σε αυτό
πρέπει να επενδύσουμε. Όσοι πιστεύουν ότι είναι ανάγκη να διατηρήσει η γη μας την ιδιόρρυθμη και
μοναδική μορφή της, την ησυχία
και αρμονία των τοπίων της, που
αποτελούν τον πραγματικό πλούτο,
σε αξία πολύ υπέρτερη από «αξιοποιήσεις - εκποιήσεις», ας ενώσουν
τις δυνάμεις τους για τη διαφύλαξη
και προβολή της φυσικής μας κληρονομιάς.	
Εμμανουήλ Ευάγγελος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ταπεινή μου γνώμη προς τη σύνταξη της εφημερίδας, να ενσωματώνει στην πρώτη
σελίδα, ως μείζονος σημασίας, το
θέμα του Μπεσιώτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Γιατί οι Δημοτικές
και Νομαρχιακές Αρχές (πρώην και
νύν δυστυχώς) παραποιούν συστηματικά την ονομασία του έργου:
«Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση
Νεράϊδας»; Με αυτόν τον τίτλο
δεν μελετήθηκε, χρηματοδοτήθηκε & δημοπρατήθηκε σε 1η φάση
με το ποσό των 500.000 €; Γιατί
δεν τονίζετε την σημαντικότητά
του ως το τελευταίο εναπομείναν
τμήμα του οδικού άξονα Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα; Γιατί;
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Στο χωριό μας τη Νεράϊδα πάλι ο
Δημοσιογράφος Ηλίας
Προβόπουλος τον Νοέμβριο

Είναι δυνατόν να έρθει άνθρωπος στο χωριό μας και να μην μπλέξει μαζί
μας στη δηλωτή; Στο «καρέ» Ηλίας Προβόπουλος και Ηλίας Μονάντερος εναντίον Ηλία Κουσάνα και Πέτρου Μονάντερου. Σαββατόβραδο
3.11.2012 καφενείο Νεράϊδας.

Στο χωριό μας, τη Νεράϊδα
βρέθηκε πάλι για μερικές μέρες, από 1 - 4 αλλά και 9 – 12
Νοεμβρίου 2012, ο αγαπητός
φίλος του χωριού μας Δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Όπως λέει ο ίδιος του
αρέσει πολύ το χωριό μας. Αυτή
τη φορά μίλησε με πολλούς
ηλικιωμένους χωριανούς μας,
συγκεντρώνοντας στοιχεία για
ένα βιβλίο που θέλει να γράψει
με θέμα τη δύναμη που είχαν οι
χωριανοί μας να ξαναφτιάξουν
πάλι το κατεστραμμένο μετά τη
δεκαετία του 1940 χωριό μας.
Δέος, μεγάλη εντύπωση του

έχουν προκαλέσει όλα όσα έγιναν στο χωριό μας από το 1940
έως το 1950. Τον ευχαριστούμε
για αυτή την προσπάθειά του
και περιμένουμε με ανυπομονησία να διαβάσουμε σύντομα
το βιβλίο του που όπως λέει θα
κυκλοφορήσει μέχρι τέλους του
έτους.
Τέλη Νοεμβρίου μάθαμε
πως ο τίτλος του βιβλίου θα είναι «Ελεύθεροι στα δεσμά των
Αγράφων» και η παρουσίαση
θα γίνει πρώτα στην Καρδίτσα
στις 21.12.2012 και κατόπιν
στην Αθήνα. Θα ενημερωθούμε
και θα παραστούμε.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ etem

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ. 2441 0 81016, 81009
ΚΙΝ. 6977665475, 6977600717

ΚΑΦΕ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΑΣ ΓΑΚΗ – ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Στο κατάστημα της χωριανής μας Βούλας, στα Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας, που είναι συνεχώς ανοιχτό, ο
περαστικός θα βρεί πάντα ένα πιάτο φαγητό και άριστη
εξυπηρέτηση σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Τηλέφωνο: 2441 0 94990
Τεχνικό Γραφείο

Καραμέτος Κων/νος του Δημητρίου
Καραμέτος Αθανάσιος του Δημητρίου
Πολιτικοί Μηχανικοί
Άδειες - Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές.
Καποδιστρίου 3, Στοά Μουσάτου, 2ος όροφος, Λαμία.
Τηλ.: 697 4645552
* Ο Κώστας και ο Θανάσης είναι παιδιά της Τούλας και του Δημήτρη Κ. Καραμέτου
(εγγόνια του Θανάση Η. Κατσούλη και του Κώστα Δ. Καραμέτου).

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.

Για τον Δασικό Συνεταιρισμό Νεράϊδας
κείμενο στην εφημερίδα «Εθνος»

Ω

ραιότατο κείμενο
για το χωριό μας
με πολλές φωτογραφίες που κάλυπτε 4 ολόκληρες σελίδες
του ένθετου περιοδικού
«Έθνος – Κυνήγι» της μεγάλης εφημερίδας «Έθνος»,
δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 1
Αυγούστου 2012. Το έγραψε
ο αγαπητός μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, ο
οποίος (όπως γράφαμε και
στο προηγούμενο φύλλο
μας), είχε ανέβει τον Ιούνιο
στη Νεράϊδα και μια ολόκληρη μέρα πήγε μαζί με τους
χωριανούς μας υλοτόμους
που έκοβαν έλατα στη Μάρτσα. Περιέγραφε με ωραιότατο τρόπο όλα όσα είδε εντυπωσιασμένος. Τις ομάδες των
συνέταιρων υλοτόμων και
τα ονόματά τους, τον τρόπο
που έκαναν τις ρίψεις καθώς
και το ξεφλούδισμα των κούτσουρων, σχετικές ιστορίες
που του είπαν απ’ τα παλιά,
και πολλά άλλα. Κρατήσαμε
το δημοσίευμα αυτό και θα το

Μια από τις 20 φωτογραφίες που δημοσίευσε μαζί με το κείμενο ο Η.
Προβόπουλος.

αναδημοσιεύσουμε και στην
εφημερίδα μας όταν βρεθεί
χώρος. Όποιος θέλει όμως να
το ξαναδιαβάσει οποιαδήποτε στιγμή ας μπεί στα site του
Προβόπουλου «actimon» ή
στο «agrafagroup.blogspot.
gr» όπου το κείμενο συνοδεύεται από 20 φωτογραφίες!
Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά και
μέσα από την εφημερίδα μας
τον αγαπητό φίλο του χωριού
μας δημοσιογράφο Ηλία Προ-

βόπουλο, τόσο γι’ αυτό το δημοσίευμα όσο και για τα πολλά άλλα για το χωριό μας που
ως τώρα έχει δημοσιεύσει σε
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Ηλία Προβόπουλε σε ευχαριστούμε όλοι θερμά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο
αυτό δεν χώρεσε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας και το δημοσιεύουμε
τώρα.

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

Σ

τις θέσεις «Γούρνες»,
«Λογγές» και «Κρανούλες» πρέπει τάχιστα να αποκατασταθούν οι
ζημιές γιατί υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος. Ιδίως στις «Γούρνες»
η βατότητα είναι πλέον σε
οριακό σημείο! Αλλά δυστυχώς στα 3 αυτά σημεία όσο
περνάει ο καιρός προστίθενται και άλλα. Αναλυτικά
τα προβληματικά σημεία
και σε παρένθεση η απόστασή τους από τη γέφυρα «Άμπλα» που βρίσκεται
κάτω από τα Σαραντάπορα:
Στα 620 μ. (μετά τη γέφυρα «Άμπλα» προς Νεράϊδα) στη
θέση «Γούρνες» στο τεχνικό
το οδόστρωμα έχει χαρακωθεί
και έχει μεγάλη ρωγμή σε 2 σημεία όπου τα Ι. Χ. ήδη βρίσκουν
από κάτω. Επισκευάστε το.
Στα 760 μ. κάτω από το
ένα και μοναδικό σπίτι που
συναντάμε στη διαδρομή με
τα συνεχή κοψίματα ο δρόμος
έχει διαλυθεί. Τάχιστα εδώ να
σκαφτεί βαθιά, να μπούν μέσα
αποστραγγιστικές
σωλήνες,
από πάνω χοντρές πέτρες,
πάνω απ’ αυτές χαλίκια 3Α και
μετά άσφαλτος. Σταματήστε
επιτέλους να ρίχνετε συνέχεια
εκεί χαλίκια δεν είναι λύση
αυτή.
Στα 1.640 μ. απέναντι απ’
τα Λιαπέϊκα το ποτάμι έχει
φάει το έδαφος κάτω απ’ την
άσφαλτο και η λωρίδα είναι
στον αέρα. Επειγόντως να στήσετε εκεί τοιχίο από κάτω.
Στα 2.642 μ. στις «Λογγές» - «Κωσταντέϊκες» η μια
λωρίδα δεν υπάρχει πλέον κι

ότι απέμεινε είναι στον αέρα.
Επειγόντως εδώ πρέπει να κάνετε μεγάλο τοιχίο από κάτω
ώστε να αποκατασταθεί η 2η
λωρίδα και ο δρόμος να πάει
ευθεία όπως πήγαινε πρίν. Δεν
βουλιάζει άλλο εκεί σταθερο-

κτύου Π. Ε. Καρδίτσας», προϋπολογισμού δημοπράτησης
1.100.000 €, με 53% έκπτωση
και τελικό ποσό 559.235 €.
Στις 16.2.12 διαβάσαμε Δ. Τ.
πώς στη Νομαρχία Καρδίτσας
παρουσία του Περιφερειάρχη

Θέση «Γούρνες». Εδώ πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί η ζημιά.

ποιήθηκε – ντύθηκε πλέον ο
τόπος.
Στα 2.910 μ. στις «Λογγές» - «Μακρέϊκες» το τεχνικό
βουλώνει συνέχεια, τα νερά
του πάνε μέσα στην άσφαλτο
κι αυτή άρχισε να χαρακώνεται
και να κατακάθεται. Ξεβουλώστε σωστά το τεχνικό.
Στα 3.030 μ. λίγο πιο πέρα
δηλ., πάλι έφυγε το έδαφος
κάτω από τη μια, την κάτω λωρίδα, θέλει κι εδώ τοιχίο.
Στα 4.200 μ. στις «Κρανούλες» πρέπει να ασφαλτοστρώσετε την έτοιμη & χαλικοστρωμένη παράκαμψη των
μόλις 100 μέτρων.
Πέρσι το φθινόπωρο (στις
4.10.11) διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι έγινε η δημοπρασία για το έργο: «Βελτίωση,
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ορεινού Οδικού Δι-

Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού
υπογράφηκε η σύμβαση
ανάθεσης για την κατασκευή
του έργου το οποίο ανέλαβε η εταιρεία «Χατζηγάκης
Τεχνική Α. Ε.». Μεταξύ των 5
δρόμων του νομού μας (που
θα αποκατασταθούν οι ζημιές
τους μ’ αυτά τα χρήματα) 2ος
στη λίστα είναι η «Οδός προς
Ραχούλα – Αμάραντο – Νεράϊδα» στον οποίο θα γίνουν:
τεχνικά έργα (τοίχοι αντιστήριξης, τάφροι για την απορροή υδάτων κ.λ.π.), οδοστρωσία σε ορισμένα τμήματα και
ασφαλτοστρώσεις. Πρόσφατα
την 1.11.12 διαβάσαμε πως
έγινε νέα επαναδημοπράτηση της εργολαβίας αυτής
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ο κόσμος απαιτεί αυτά να
γίνουν επειγόντως!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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Η εκδρομή του Συλλόγου μας
στην Τατάρνα

Αναμνηστική φωτογραφία των χωριανών μας που
πήραν μέρος στην εκδρομή που διοργάνωσε το καλοκαίρι (8.8.2012) ο Σύλλογός μας στην Τατάρνα. Η φωτογραφία βγήκε δίπλα στη βρύση του Αη-Λιά Βελουχιού με
φόντο την αλπική κορφή (υψ. 2.315 μ.) του περήφανου
Βελουχιού.

Ο Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου στην
Τ. Κ. Νεράϊδας

Γ

ια πρώτη φορά φέτος από
τότε που έγινε το Ηρώο Πεσόντων στο χωριό μας οι
εκλεγμένοι μας δεν κατέθεσαν
σ’ αυτό στεφάνι στην επέτειο
του ΟΧΙ, την 28η Οκτωβρίου!
Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά των τοπικών εκλεγμένων μας πόσο
μάλλον που σε άλλο οικισμό

της Κοινότητάς μας κατέθεσαν
κανονικά στεφάνι μετά τη δοξολογία. Δοξολογία και Λειτουργία
έγινε κανονικά και στη Νεράϊδα από τον Ιερέα παπα-Κώστα
Αυγέρη. Γιατί ο Πρόεδρος δεν
ήρθε να καταθέσει στεφάνι και
στο Ηρώο Πεσόντων Νεράϊδας;

e-mail που λάβαμε

● Στις 23.10.12 λάβαμε e-mail από τον αγαπητό χωριανό μας
στην Αμερική Σωτήρη Βουρλιά, που μας ενημέρωνε κάτι σχετικό με την διεύθυνσή του, κλείνοντας το κείμενό του με τα λόγια: «περιμένω πάντα τα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ – ΔΟΛΟΠΩΝ» με μεγάλη ανυπομονησία». Ευχαριστούμε αγαπητέ
μας Σωτήρη για τα καλά σου λόγια.
● Στις 16.10.12 λάβαμε e-mail από τον Λάμπρο Γριβέλλα, Συντάκτη των «Ζωγλοπίτικων Χρονικών», της εφημερίδας του
Συλλόγου του γειτονικού μας χωριού, της Ραχούλας, που μας
γράφει σχετικά με το Έπος του ’40 και τον στρατηγό Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, θα το βρείτε ολόκληρο σε άλλο σημείο.
● Στις 9.10.12 λάβαμε e-mail από τον Σύλλογο Απανταχού
Καρδιτσιωτών Αθήνας, προσκαλώντας μας στην επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στις 24.10.12 στην αίθουσα
«AUDITORUM», επί της οδού Σίνα 2-4 στην Αθήνα, για σεισμούς & φυσικές καταστροφές στο νομό μας, με ομιλητές τους
καρδιτσιώτες καθηγητές Ευθ. Λέκκα και Κων. Παπαζάχο.
● Στις 11.10.12 λάβαμε e-mail από τον Δ. Σ. Βασίλη Τσαντήλα που μας κοινοποιούσε το θέμα «Εξισορρόπηση Δημοτικών
τελών & επιστροφή εσόδων κατά Κοινότητα» που έθεσε στο
Δημοτικό Συμβούλιο & τον Δήμαρχο Καρδίτσας, θα το βρείτε
ολόκληρο σε άλλο σημείο. Μας ενημέρωνε επίσης για την επίσκεψη που θα πραγματοποιούσε την Κυριακή 14.10.12 στην
Κοινότητά μας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία (πρώην οικία αειμνήστου παπα-Γιώργη) 60 τ. μ., σε
400 τ. μ., οικόπεδο, με καλοριφέρ και σύγχρονα αλουμίνια.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:
697 4664280, ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Κτηνοτροφικά και Τυροκομικά προϊόντα
Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων

Δημήτριος Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου
Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41
Τηλ./fax: 210 9621997 Κιν.: 694 8079798
e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr
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Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας

Π

αρασκευή έπεσε φέτος
του Αγίου Δημητρίου,
η μέρα ήταν ηλιόλουστη με γαλανό ουρανό κι έτσι
όλοι οι χωριανοί μας εκκλησιάστηκαν στην ομώνυμη εκκλησία του χωριού μας. Την
πανηγυρική θεία Λειτουργία
τέλεσε ο εφημέριος Νεράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλτής.
Οι καλλίφωνοι ψάλτες μας
βοήθησαν στην δημιουργία
ατμόσφαιρας θρησκευτικής
κατάνυξης.
Ακολούθησε το καθιερωμένο στα μέρη μας «Σήκωμα του
Υψώματος» και η Αρτοκλασία
στο ωραία πλακοστρωμένο
προαύλιο κάτω από τον ιστορικό αιωνόβιο μαλόκεδρο.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι
πως στην τοποθεσία αυτή
υπήρχε μεγαλοπρεπής Ναός,
επί τουρκοκρατίας, στα χρόνια
της μεγάλης ακμής των αγραφιώτικων χωριών μας (1500
– 1700), πάλι του Αγίου Δημητρίου που ήταν ο πολιούχος

Το καθιερωμένο στα μέρη μας «Σήκωμα του Υψώματος» στο πλακοστρωμένο προαύλιο του Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου κάτω από τον υπεραιωνόβιο
μαλόκεδρο.

άγιος της τότε Σπινάσας. Εκείνα
τα χρόνια η Σπινάσα είχε μέσα
στο χωριό 7 εκκλησίες! Στη
θέση αυτή γίνονταν εβδομαδιαίο αλλά και ετήσιο παζάρι
στο οποίο έρχονταν οι κάτοικοι
όλων των γύρω χωριών μας.
Πάνω στα ερείπια αυτού χτίστηκε (το 1966) ο σημερινός
Ναός με δωρεές χωριανών μας
και στα 46 χρόνια της ύπαρξής
του με προσφορές και δωρεές

χωριανών μας έγινε όπως είναι
σήμερα. Να πούμε τέλος ένα
μπράβο στους χωριανούς –
χωριανές μας που φρόντισαν
τόσο καλά αυτή την εκκλησία
φέτος και βοήθησαν ώστε όλα
να είναι τόσο περιποιημένα του
Αγίου Δημητρίου.
Ευχόμαστε και του χρόνου
να είμαστε όλοι καλά να ξαναβρεθούμε στον εορτασμό του
Αγ. Δημητρίου Νεράϊδας.

Πρόγραμμα Ορειβατικού Συλλόγου Καρδίτσας
Σάββατο και Κυριακή 10 και 11
Αυγούστου 2013
ΑΓΡΑΦΑ: Μάρτσα
Σάββατο: Επίσκεψη στη Σπηλιά του
Πατριάρχη (Κοκκινόβρυσης)
Κυριακή: Πεζοπορία, συντήρηση
και σηματοδότηση του μονοπατιού
Νεράϊδα – κορυφή (1504 μ.) – Τριφύλλα (Σπίτι του Διαβάτη)
Διανυκτέρευση σε σκηνές
Προαιρετικά μπορεί να γίνει και
μονοήμερο
Συντονιστές: Αντώνης Παπαδάκος
6977394752
Λάμπρος
Μακροστέργιος
6936722867
Β.Δ. 2 Το μονοπάτι θα καταγραφεί με τη μέθοδο του gps και θα
ενταχθεί στο δίκτυο μονοπατιών του
Νομού μας... Οι δράσεις του ΕΟΣΚ
έχουν να κάνουν με τη διατήρηση
των μονοπατιών δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει
τις ομορφιές της περιοχής μας. Λίγο

Λεκάνη –
Μέγα Ρέμα –
Διασελάκι

Επειγόντως, τάχιστα:
● Να καθαριστεί καλά
το αυλάκι στη Λεκάνη,
να φεύγουν τα νερά προς
Γυραντρώνη γιατί η Λεκάνη έγινε λίμνη και θα
βουλιάξουμε!
● Να διώξετε τα εμπόδια
από το Μέγα Ρέμα που
το φράζουν και μπαίνει
το ρέμα μέσα στο δρόμο, τον καταστρέφει και
πάνε τα νερά του στη Λεκάνη.
● Να σκάψετε (όπως πέρυσι) την παλέστρα πρίν
το Διασελάκι να φεύγουν
κάτω τα νερά του ρέματος και να μην πηγαίνουν
μέσα στο δρόμο προς Διασελάκι - χωράφια Καφαντάρη.
● Να ξεβουλώνετε τακτικά και καλά το τεχνικό στις Λογγές όταν
βουλώνει από την κατολίσθηση.
Νεράϊδα 1.12.2012

Μέλη του ΕΟΣΚ στην κορυφή της Μάρτσας (υψ. 1.680 μ.) κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής πεζοπορίας εκεί.
μετά το εκκλησάκι του Αη-Λιά Νεράϊδας, η θέα στον Ταυρωπό ποταμό,
το βραχώδες κομμάτι του και η θέα
από τη κορυφή, προσδίδουν τη χάρη
της ξεχωριστής Αγραφιώτικης φύσης
μας, ως τη Νιάλα, τη Σβόν, το Πουλί,

τον οικισμό Καμάρια, τη Βράχα με το
ενδιαφέρων φαράγγι Πλατάνι, το Βελούχι, τη Βουλγάρα, τη Φουρνά και
αρκετά ποιό μακρινά βουνά ανάλογα
τη καθαρότητα της μέρας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου λειτουργεί ή δεν λειτουργεί;

Ο

ικολογικό έγκλημα συντελείται στην περιοχή μας
εδώ και ένα χρόνο με την μη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Σαρανταπόρου (Β.Κ.Σ.), αν
αληθεύουν τα δημοσιεύματα. Οι φήμες που εδώ
και καιρό κυκλοφορούσαν στις συζητήσεις μας
επιβεβαιώθηκαν με τα δημοσιεύματα που είδαν
το φώς της δημοσιότητας στις εφημερίδες τις Καρδίτσας πρόσφατα. Συγκεκριμένα την Τρίτη 2.10.12 ο Δημοτικός & Τοπικός αντίστοιχα Σύμβουλος Γεννάδιος και Γάκης υπογράφουν κείμενο με τίτλο: «Ένας χρόνος εκτός λειτουργίας ο Β. Κ. Σ.». Την Παρασκευή
5.10.12 ο Δήμος Καρδίτσας απαντάει στο κείμενο αυτό. Την Τετάρτη
10.10.12 οι προαναφερόμενοι Σύμβουλοι ανταπαντούν με κείμενο
τίτλου: «Β. Κ. Σ. θα λειτουργήσει ναί ή όχι;». Λόγω έλλειψης χώρου
δεν μπορούμε να αναδημοσιεύσουμε ολόκληρα τα κείμενα αυτά, θα
παραθέσουμε όμως τμήματά τους που δείχνουν το πρόβλημα. Αναδημοσιεύουμε τα κείμενα γιατί η απάντηση του Δήμου δεν είναι δυστυχώς ξεκάθαρη.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Τρίτη
2 Οκτωβρίου 2012

Γεννάδιος – Γάκης:
Ένας χρόνος εκτός
λειτουργίας ο Βιολογικός Καθαρισμός
Σαρανταπόρου

[…] Από το Σεπτέμβριο του
2010 λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου (Β.Κ.Σ.)
[…] Από πέρυσι το Φθινόπωρο
2011 ο Β.Κ.Σ. δεν λειτουργεί εξαιτίας μιας βλάβης. Τα λύματα πλέον οδηγούνται χωρίς την ανάλογη
επεξεργασία στον Μέγδοβα, εξέλιξη η οποία δεν πληγώνει αλλά
καταστρέφει το οικοσύστημα. Η
ζημιά από τη μη λειτουργία του
είναι ανυπολόγιστη. Πριν τεθεί σε
λειτουργία τα λύματα οδηγούνταν
σε οικιακούς απορροφητικούς βόθρους. Μετά τη λειτουργία του όλα
τα λύματα συνδέονται σε σύστημα
αγωγών ώστε να διέρχονται και να
επεξεργάζονται σε αυτόν. Τα προϊόντα της επεξεργασίας διοχετεύονται στον Σαρανταπορίτη παραπόταμο του Μέγδοβα. Με τον Β.Κ.Σ.
ανενεργό επί ένα χρόνο τα λύματα
διοχετεύονται ανεπεξέργαστα στον
Μέγδοβα.
Η δημοτική αρχή γνωρίζει εδώ
και πολλούς μήνες το πρόβλημα
[…] Το κόστος της αποκατάστασης της βλάβης υπολογίζεται στο
ποσό των 7.000 ευρώ. Φυσικά και
δεν είναι ποσό μικρό, ιδιαίτερα για
το δήμο μας. Αυτό όμως δε δικαιολογεί καθυστέρηση περίπου ενός
έτους, όταν το τίμημα είναι η απειλή της ισορροπίας του οικοσυστήματος της περιοχής και η έγερση
πολλών ζητημάτων υγιεινής. […].
Η δημοτική αρχή θα έπρεπε
να έχει λύσει το πρόβλημα από τις
πρώτες ημέρες. Έχει όμως περάσει περίπου ένας χρόνος και τόσο
μεγάλη καθυστέρηση δύσκολα
δικαιολογείται.[…] Ακόμη και αν
δεν της έφτανε ένας χρόνος για να
ολοκληρώσει τη λύση θα έπρεπε
να έχει παρουσιάσει σήμερα σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Τι
έχει κάνει ως τώρα. Εάν δεν θεωρεί
προτεραιότητα την άμεση χρηματοδότηση της επισκευής του Β.Κ.Σ.
θα έπρεπε να είχε έρθει σε επαφή
με οικολογικές οργανώσεις ώστε
να συντονίσει την αναζήτηση του
ποσού από κάποιον άλλο φορέα.
Από ένα αρμόδιο Υπουργείο, από
την Περιφέρεια, αν και δεν υπάρχει
λόγος καθώς ένα μικρό ποσό από
τη ΣΑΤΑ το αξίζει η περιοχή. Εάν
δεν έχει προχωρήσει ούτε σε αυτές
τις ενέργειες οφείλει να ανακοινώσει στους κατοίκους το πότε τέλος
πάντων σκοπεύει να αποκαταστήσει τη βλάβη.
[…] Οι ευθύνες της διοίκησης
του δήμου είναι τεράστιες και το

πρόβλημα θα έπρεπε να αναφερθεί
σε κάποια από τις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έπρεπε
να αναζητήσουμε λύσεις. Αντί αυτού όμως επελέγη η αποσιώπηση
του προβλήματος. Και δεν είναι η
πρώτη φορά. Οι συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου είναι ελάχιστες σε σχέση με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε ως δήμος και
τα θέματα που έρχονται προς συζήτηση συνήθως διοικητικής φύσης.
Τα ουσιαστικά προβλήματα μας
γνωστοποιούνται από συνδημότες
υπό μορφή καταγγελιών και όχι
από τη διοίκηση. Αυτή όμως δεν
είναι λειτουργία δήμου. Δεν οδηγεί
σε λύσεις. Μεγάλο παράδειγμα ο
Β.Κ.Σ.
Ακόμη κι έτσι, ελπίζουμε κάποιες από τις ενέργειες που έχουν
παραπάνω αναφερθεί να έχουνε
πραγματοποιηθεί έστω και αν δε
μας έχουν γνωστοποιηθεί έτσι ώστε
να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της
λειτουργίας του Β.Κ.Σ. […].
Λάμπρος Γάκης
Γιάννης Γεννάδιος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Όπου […] παραλειπόμενα κομμάτια του κειμένου.
Λόγω έλλειψης χώρου αναδημοσιεύουμε μόνο τα σημαντικότερα σημεία του.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

Απάντηση Δήμου
Καρδίτσας
σχετικά με τον
Βιολογικό
Καθαρισμό
Σαρανταπόρου

Αναφορικά με το δημοσίευμα
του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιάννη Γεννάδιου και του Συμβούλου
της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας
κ. Λάμπρου Γάκη που αφορά την
λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, στον οικισμό Σαραντάπορο, της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας και για την αποκατάσταση της
αλήθειας, έχουμε να επισημάνουμε
τα εξής:
● Ο Βιολογικός Καθαρισμός
Σαρανταπόρου τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2010 και
υπέστη βλάβη τον Ιανουάριο του
2011. Όπως διαπιστώθηκε από
Τεχνικούς της ΔΕΥΑΚ που στις
24/1/2011 διενήργησαν αυτοψία
στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διακριβωθεί το μέγεθος της
ζημιάς και να προχωρήσουμε στην
αποκατάστασή της, η εγκατάσταση
έχει πολλές και σημαντικές ελλείψεις και λειτουργικά προβλήματα,
τα οποία και καταγράφηκαν στην
έκθεση αυτοψίας.

● Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην έκθεση – η οποία είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου - από
τις αναλύσεις των δειγμάτων εισόδου & εξόδου που διενεργήθηκαν
στο εργαστήριο χημικού ελέγχου
της ΔΕΥΑΚ «συνάγεται ότι στην
παρούσα φάση η λειτουργία του εν
λόγω βιολογικού καθαρισμού δεν
είναι ορθή και αποδοτική και κατά
συνέπεια δεν είναι δυνατή και η τήρηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων για το έργο.
● Επιπροσθέτως στην έκθεση
διαπιστώνεται ότι οι τιμές του ρυπαντικού φορτίου στην είσοδο του
βιολογικού είναι αισθητά μικρότερες από τις συγκεντρώσεις που
ελήφθησαν για το σχεδιασμό της
εγκατάστασης, κάτι που καθιστά
την επεξεργασία ιδιαίτερα δύσκολη
(απαιτείται μεταφορά λυμάτων π.χ.
από τον βιολογικό Καρδίτσας).
● Αναζητώντας λύση στο πρόβλημα είχαμε συνεργασία και με

ως φράση - κλισέ και όχι επί της
ουσίας μιας και σε κανένα σημείο
της ανακοίνωσης της Δ. Α. δεν έγινε
προσπάθεια να ανατραπούνε έστω
και κάποιοι από τους ισχυρισμούς
μας. Αντιθέτως, η απάντηση εξηγεί
τους λόγους για τους οποίους ο Β.
Κ. Σ. δε λειτουργεί καθώς και μας
προϊδεάζει για το ότι δεν πρόκειται
να λειτουργήσει. Κινείται όμως
σε πολιτισμένο πνεύμα το οποίο
φυσικά θα σεβαστούμε και θα
ακολουθήσουμε.[…]
Ως πρώτη παρατήρηση έρχεται
η αυτονόητη απορία: Γιατί η Δ. Α.
δεν ενημέρωσε ως όφειλε το Δ.
Σ. και τους συνδημότες μας για
ένα θέμα που αφορά στη δημόσια
υγιεινή και στην προστασία του
οικοσυστήματος; Γιατί έπρεπε να
προηγηθεί ένα κείμενο καταγγελίας
για να μας ενημερώσει για τους
λόγους της μη λειτουργίας του Β.
Κ. Σ. ενάμιση χρόνο μάλιστα μετά
την εμφάνιση του προβλήματος;

τον κατασκευαστή του έργου ζητώντας του να προτείνει τεχνικές
λύσεις. Καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα και παρεμβάσεις που
θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά οι
απαιτήσεις του υποψήφιου αναδόχου δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν με βάση το υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο.
● Σημειώνεται επίσης ότι το
έργο αφορά υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα κάτι που σημαίνει
ότι το κόστος λειτουργίας του θα
πρέπει να επιμεριστεί στους κατοίκους του οικισμού με επιβολή υπέρογκων τελών.
● Συμπερασματικά το έργο
σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί μεγαλύτερο όγκο λυμάτων ακόμα και
από τα παραγόμενα σε περιόδους
αιχμής (κάποιες μέρες του Αυγούστου) και δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά με το υπάρχον
φορτίο που επεξεργάζεται και με
κόστος που να μπορούν να το αναλάβουν οι δημότες, ιδιαίτερα στην
παρούσα οικονομική συγκυρία. Ως
Δήμος Καρδίτσας θα εξαντλήσουμε
κάθε δυνατότητα παρέμβασης για
την αντιμετώπιση του προβλήματος και την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής.

[…]

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου:
Θα επαναλειτουργήσει
ή όχι;

Η Δημοτική Αρχή (Δ. Α.)
του Δήμου Καρδίτσας, στην
προσπάθειά της να απαντήσει
στο κείμενό μας σχετικά με την
παύση της λειτουργίας του Β. Κ.
Σ. χρησιμοποίησε τη φράση «για
την αποκατάσταση της αλήθειας».
Ελπίζουμε η φράση αυτή να
χρησιμοποιήθηκε εκ παραδρομής

Η δεύτερη παρατήρηση έχει
να κάνει με την αποφυγή μιας
παρεξήγησης. Στο αρχικό μας
κείμενο δεν αμφισβητήθηκε σε
κανένα σημείο η επιχειρησιακή
ικανότητα της ΔΕΥΑΚ. […].
Η τρίτη παρατήρηση έχει
να κάνει με το ανυπόγραφο του
κειμένου. Δεν επιτρέπεται η
έκδοση ανακοίνωσης χωρίς την
υπογραφή των συντακτών ή τέλος
πάντων όσων αναλαμβάνουν την
ευθύνη των γραφομένων μιας
ανακοίνωσης. «Απάντηση του
Δήμου Καρδίτσας» δεν ευσταθεί

ΟΙ ΚΟΠΡΙΤΕΣ

Τι να σας πω βρε Χριστιανοί
της ξακουσμένης χώρας
κοπρίτες παίρνουν τα λεφτά
χωρίς δουλειά μιας ώρας…
Κοπρίτες παίρνουν τα πολλά,
δεν έχετε να φάτε…
πηγαίνουν έξω τα λεφτά
και σείς ψωμί ζητάτε…
Πατρίδα έχουνε αυτοί
το της χλιδής το χρήμα
σε τράπεζα Ελβετική
και στου Ντουμπάϊ το κύμα.
Είναι κοπρίτες αρκετοί
κι’ ο Πάγκαλος το είπε
στην κρατική την μηχανή
και κλέφτες να σκεφτείτε.
Κοπρίτες μηχανεύονται
αυτό της πανουργίας
κοπρίτες και στο πλέξιμο
της μηχανοραφίας…
Κοπρίτες φάγανε λεφτά
και άλλα τόσα κλέψαν
άλλα κρυφά και φανερά
και δεν τα επιστρέψαν.

εφόσον Δήμος Καρδίτσας είμαστε
όλοι οι δημότες. […]
Η ανακοίνωση λοιπόν
της
διοίκησης
αναφέρει:
«Συμπερασματικά το έργο […],
ισχυρίζεται δηλαδή ότι το έργο δε
συμφέρει να λειτουργεί επειδή το
ρυπαντικό φορτίο είναι μικρό για
το κόστος της εγκατάστασης. […]
Μας λέει επίσης ότι στα πλαίσια
της ανταποδοτικότητας δε συμφέρει
τους δημότες να συντηρούνε
τον βιολογικό καθαρισμό. Με
αυτή τη λογική θα πρέπει να
καταργηθεί η καθαριότητα και ο
ηλεκτροφωτισμός στο Δήμο μας
επειδή σύμφωνα με τη νομοθεσία
θα έπρεπε να είναι ανταποδοτικά.
[…]
Η ανακοίνωση καταλήγει ως
εξής: «Ως Δήμος Καρδίτσας θα
εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα
παρέμβασης για την αντιμετώπιση
του
προβλήματος
και
την
προστασία του οικοσυστήματος
της περιοχής». Εδώ τα πράγματα
χειροτερεύουν. Η διοίκηση του
δήμου δεν αναλαμβάνει καμία
δέσμευση, επιβεβαιώνοντας τους
χειρότερους φόβους μας: δεν έχει
σχέδιο. […]
Η μοναδική ενέργεια που
αναφέρεται από πλευράς διοίκησης
είναι η «συνεργασία και με τον
κατασκευαστή του έργου ζητώντας
του να προτείνει τεχνικές λύσεις».
Το αποτέλεσμα; «…οι απαιτήσεις
του υποψήφιου αναδόχου δεν ήταν
δυνατόν να ικανοποιηθούν με βάση
το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο».
Τι ισχυρίζεται η διοίκηση, ότι
ευθύνεται το θεσμικό πλαίσιο; Δεν
είναι αυτό που διέπει τη λειτουργία
όλων των βιολογικών καθαρισμών
της χώρας; Όλοι οι άλλοι δεν
επισκευάζονται αν χαλάσουν; […]
Λάμπρος Γάκης, Τοπικός
Σύμβουλος Τ. Κοινότητας Νεράϊδας
Γιάννης Γεννάδιος, Δημοτικός
Σύμβουλος Δήμου Καρδίτσας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Όπου […] παραλειπόμενα κομμάτια του κειμένου.
Λόγω έλλειψης χώρου αναδημοσιεύουμε μόνο τα σημαντικότερα σημεία του.

Οι «καρχαρίες» δυνατοί
τα «δύχτια κατασχίζουν»…
και την «μαρίδα» πιάνουνε
και την καταβροχθίζουν…
Αντί να πιάσουνε αυτούς
που κλέβουνε το χρήμα
και πάλι γδέρνουν τους φτωχούς
χωρίς ντροπή και κρίμα.
Πονώ πολύ και έκλαψα
και δακρυσμένος είπα
για το κλεφτοκοπριτισμό
λίγο, να είχε τσίπα!
Πονώ πολύ που χάθηκε
κάθε τιμή κι αξία
και μένουν τα παράσιτα
στην ατιμωρησία.
Πονώ πολύ στη χώρα μας
τους τίμιους ανθρώπους
αυτοί που βγάζουν το ψωμί
με πόνους και με κόπους.
Στους τίμιους και στους φτωχούς
κι’ εγώ εκεί θα μείνω
και ας μην έχω τέλος πού,
την κεφαλή να κλίνω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού
Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς

Τ

ριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο έγινε φέτος το καλοκαίρι, (20, 21
& 22 Ιουλίου 2012), στα
γειτονικά μας αγραφιώτικα χωριά Κλειτσό, Βράχα
και Φουρνά, για την Ιστορία και τον Πολιτισμό
της περιοχής. Την μεγάλη
αυτή εκδήλωση διοργάνωσαν η Πανευρυτανική
Ένωση και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Φουρνάς,
Κλειτσού & Βράχας. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν
η ανάδειξη της τοπικής
ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής (αρχαιολογία, ιστορία, παιδεία, λαϊκός πολιτισμός,
οικονομία, κοινωνία, αρχιτεκτονικό περιβάλλον,
καλλιτεχνική δημιουργία,
πηγές – αρχεία, κ. ά.). Με
την κινητοποίηση πλήθους επιστημόνων και τη
συνδρομή τοπικών παραγόντων, συντονίστηκαν
πλήθος δραστηριότητες
που οδήγησαν την εκδήλωση σε πλήρη επιτυχία
αφού έγιναν 70 εισηγήσεις που τις παρακολούθησαν πάνω από 1.000
σύνεδροι.
● Την
πρώτη
μέρα
(20.7.12) οι εργασίες έγιναν
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του νέου Αλκιβιάδειου Γυμνασίου – Λυκείου Φουρνάς όπου ομιλητές ήταν ο
πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής & της Πανευρυτανικής Κ. Α. Παπαδόπουλος,
ο δήμαρχος Καρπενησίου Κ.
Μπακογιάννης, ο βουλευτής
Ευρυτανίας Κ. Κοντογιώργος, ο αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας Β. Καραμπάς, ο
Μητροπολίτης
Καρπενησίου Νικόλαος, η εκ Φουρνάς
Κέλλυ Μπουρδάρα, συγγραφείς & ιστορικοί ερευνητές

Τ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

Ο Ε.Ο.Σ., Καρδίτσας
στην κορυφή «Μάρτσα»

Μ
Στιγμιότυπο από τις εργασίες του Συνεδρίου σε αίθουσα
του Γυμνασίου Φουρνάς.
όπως ο Γιάννης – Ανάργυρος
Μαυρομύτης κ. ά. Αυτή τη
μέρα, κατά την 1η συνεδρίαση, έγιναν 12 εισηγήσεις
μεταξύ των οποίων ήταν
και της χωριανής μας Ιωάννας Κ. Ζήση με θέμα «Οι
από Φουρνά αγωνιστές του
1821».
● Την δεύτερη μέρα
(21.7.12) το πρωί έγινε η 2η
και η 3η συνεδρίαση πάλι
στη Φουρνά με 11 και 14
αντιστοίχως εισηγήσεις. Μεταξύ των εισηγητών αυτών ήταν η Προϊσταμένη
των ΓΑΚ Ευρυτανίας Μ.
Παναγιωτοπούλου (με θέμα
«Ονομάτων επίσκεψις» αναφέρθηκε στον εκλογικό κατάλογο του 1865 και στο
Μητρώο Αρρένων του 1885),
ο φιλόλογος τ. Γ.Ε.Μ.Ε. Παν.
Βλάχος (με θέμα «Σεραφείμ
Παπακώστας: Ηγέτης πνευματικός, του θείου λόγου
κήρυξ επαγωγός, θεολόγος
έγκριτος και συγγραφεύς
δόκιμος»), ο
συγγραφέας
Δημ. Φαλλής κ. ά.
● Το απόγευμα της δεύτερης μέρας (21.7.12) οι εργασίες του συνεδρίου μεταφέρθηκαν στον Κλειτσό όπου
στην πλατεία Μεσοχωρίου
έγινε η 4η συνεδρίαση με
15 εισηγήσεις. Προηγήθηκε
το μεσημέρι επίσκεψη των

Μεγάλη χασισοφυτεία
στα 3 σύνορα των νομών
Καρδίτσας – Ευρυτανίας – Φθιώτιδας

α «πρωτεία» από τον
Πύργο και την Κρήτη
φαίνεται να πήρε αυτό
το καλοκαίρι η ευρύτερη
περιοχή μας, με την αποκάλυψη τεράστιας χασισοφυτείας στο τρίγωνο μεταξύ
Μοναστηριού Ρεντίνας, Ζαχαράκι Φουρνάς και χωριού
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Ροβολιάρι Μακρακώμης.
Λίγες μέρες πρίν του ΑηΛιώς, στις 15.7.2012, έσκασε
η είδηση πως εντοπίστηκαν
στην ερημική δασική αυτή περιοχή, (στην οποία δεν υπάρχει ούτε κάν δασικός δρόμος
και δεν περνάει ποτέ άνθρωπος), 9 φυτείες χασίς, συνολι-

Η «φυτεία» την ώρα της «αποκάλυψης»

συνέδρων στο κειμηλιαρχείο της Κορίτσας, τρισάγιο & κατάθεση στεφάνων
στο άγαλμα του στρατηγού
Κατσιμήτρου ενώ το βράδυ
μετά το τέλος της συνεδρίασης ακολούθησε δείπνο στο
Μεσοχώρι προσφορά του χορηγού του Συνεδρίου Ηλία
Ντζιώρα, Καθηγητή Πανεπιστημίου εκ Βράχας.
● Την Τρίτη μέρα (22.7.12)
οι εργασίες μεταφέρθηκαν
στη Βράχα όπου έγινε η
5η συνεδρίαση με συνολικά
16 εισηγήσεις σχετικές με
την ιστορία της. Ακολούθησε
γεύμα προσφορά του μηχανικού εκ Βράχας Γεωργίου
Μάγκα. Παράλληλα υπήρχε
έκθεση έργων ζωγραφικής
Βραχινών καλλιτεχνών (Παπαδημητρίου κ.ά.), ενώ παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί
χοροί από το χορευτικό της
Βράχας και τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Καρπενησίου.
Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα τυπωθούν σε
τόμους και θα εκδοθούν
σύντομα από την Πανευρυτανική Ένωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο
αυτό δεν χώρεσε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας
και το δημοσιεύουμε τώρα.

κής εκτάσεως 25 στρεμμάτων,
με περισσότερα από 4.000
δενδρύλια κάνναβης, βάρους
6 τόνων και συνολικής αξίας
12.000.000 € !!!
Σε τοποθεσίες λοιπόν εκεί
σαν π.χ. του «Κουκουρούτζου»
είχαν κλαρίσει τα κέδρα (όπως
φαίνεται και στις φωτογραφίες), αφήνοντας όμως σε μερικά εδώ κι εκεί τις κορφές
τους άκοβες και στο καθαρισμένο τόπο καλλιεργούσαν τα «φυτά» με απίστευτο
επαγγελματισμό (συστήματα
ποτίσματος, κοπριές, λιπάσματα, στεγνωτήρια, ξηραντήρια,
καλύβες για να διαμένουν με
πετρογκάζ, μπαταρίες αυτοκινήτων για ρεύμα κ.λ.π.). Πολλά κέδρα πάντως είχε αυτή
η περιοχή!
Επειδή όπως προείπαμε
στην ερημική αυτή περιοχή
δεν υπάρχει πρόσβαση σε
αυτοκίνητο για την μεταφορά
των ξεριζωμένων δενδρυλίων
επιστρατεύτηκαν κερατζήδες

ετά από πρωτοβουλία
και πρόσκληση ομάδας
νέων της Νεράϊδας, ο
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) ανταποκρίθηκε με δέκα μέλη του – εθελοντές
- για τον καθαρισμό και τη σηματοδότηση του μονοπατιού, που
αρχίζει από το χωριό, περνάει
από το εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία στα 1.200 μέτρα υψόμετρο
και καταλήγει στην κορυφή Μάρτσα στα 1.680 μέτρα.
Κυριακή πρωί δέκα μέλη του
ΕΟΣΚ συναντηθήκαμε με τους «νέους» κάθε ηλικίας, οι οποίοι μας
περίμεναν στην πλατεία του της
Νεράϊδας. Αφού μοιράστηκε ο
απαραίτητος εξοπλισμός (αλυσοπρίονα, κλαδευτήρια, σήματα, δράπανα, γάντια κ.λ.π. ), χωριστήκαμε

λύτερό του μέρος. Απομένει όμως
αρκετή δουλεία ακόμα και ειδικότερα στο τμήμα του από τη Νεράϊδα
μέχρι τον Προφήτη Ηλία, καθώς και
στο πάνω κομμάτι του από το σημείο που βγαίνει από το δασωμένο
και μέχρι την κορυφή. Στα προσεχή
σχέδια του ΕΟΣΚ είναι και η διάνοιξη ενός κλάδου του μονοπατιού,
που ένωνε κάποτε τη Νεράϊδα με
τον Κλειτσό Ευρυτανίας και βεβαίως η ένταξή του στο ευρύτερο δίκτυο μονοπατιών της περιοχής των
Αγράφων.
Ο ΕΟΣΚ θα βρίσκεται πάντα
αρωγός σε παρόμοιες πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων, που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους δράσεις. Οι
εθελοντικές όμως αυτές πρωτοβουλίες κατοίκων διαφόρων χωριών και του συλλόγου για συντήρηση, καθαρισμό, σηματοδότηση

Χωριανοί μας και μέλη του Ε.Ο.Σ. Καρδίτσας, στον ΑηΛιά, που
πήραν μέρος στον καθαρισμό του μονοπατιού το καλοκαίρι.
σε δύο ομάδες.
Η μία ομάδα ξεκίνησε από τον
Προφήτη Ηλία και κατηφόρισε προς
το χωριό και η άλλη ομάδα από
τον Προφήτη Ηλία και ανηφόρησε
προς την κορυφή όπου τα μέλη του
ΕΟΣΚ στο κολονάκι της κορυφής
τοποθέτησαν μεταλλικό κουτί με
βιβλίο για να γράφουν τις εντυπώσεις τους οι πεζοπόροι και ορειβάτες που φτάνουν στην κορυφή. Το
μονοπάτι είχε κάποια σήμανση από
παλαιότερη προσπάθεια που έγινε
από του κατοίκους της Νεράϊδας,
η οποία τώρα βελτιώθηκε και έγινε
διάνοιξη και καθαρισμός στο μεγα-

με πάνω από 10 μουλάρια,
από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας που έστησε τη γιγαντιαία επιχείρηση
εντοπισμού της εγκληματικής
ομάδας. Στο χωριό μάθαμε το
καλοκαίρι πως τα μουλάρια
αυτά ήταν του χωριανού μας
ξυλέμπορου Τάκη Θάνου του
Περικλή.
Λέχθηκε πως τα «αφεντικά» ήταν 3 Κρητικοί ενώ αυτοί που φρόντιζαν τα «φυτά»
ήταν 4 Αλβανοί… όλοι πάνω

και ανάδειξη μονοπατιών, τα οποία
έχουν περιπέσει σε αχρηστία, μετά
τη διάνοιξη δασικών δρόμων, την
εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας και
την αστικοποίηση του πληθυσμού
της υπαίθρου, θα πρέπει να έχουν
και συνέχεια. Ο μόνος τρόπος να
διατηρηθούν τα μονοπάτια ανοιχτά είναι να χρησιμοποιούνται και
να περπατούνται όσο ποιο συχνά
γίνεται.
Π ληροφορίες για τη δράση του
συλλόγου στα τηλ: 6973695595
–
6974110853,
στο
http://
eoskarditsas.blogspot.com
και
στο https://www.facebook.com/
eoskarditsas

κάτω 40χρονοι… όσο για τον
εντοπισμό ως γνωστόν συνήθως αυτά συμβαίνουν όταν η
«ομάδα» δεν τα βρίσκει στη
μοιρασιά κι αρχίζουν να αλληλοκαρφώνονται… πάντως
επί τόπου δεν συνελήφθη ουδείς…
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό
δεν χώρεσε στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας και
το δημοσιεύουμε τώρα.

Τα μουλάρια του χωριανού μας που μετέφεραν
τα ξεριζωμένα «φυτά»
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● Να επισημάνουμε κάποια
πράγματα, όσο πιο «κομψά»
μπορούμε, γιατί όλος ο κόσμος
είναι οργισμένος με τους πάντες… «γράψτε τα στην εφημερίδα μας» λένε όλοι… δυό λόγια, λοιπόν, για
τον
«Καλλικράτη»… για τη δική
μας θεώρηση σχετικά με την
ενασχόληση με τα κοινά σ’ όλα
τα επίπεδα της Τ. Α… για την
εγκατάλειψη όλων των υποδομών του τόπου μας στην τύχη
τους… και στον υπόλοιπο χώρο
θα παραθέσουμε όπως πάντα
μερικές ενδιαφέρουσες τοπικές
ειδήσεις που είδαμε στις Καρδιτσιώτικες & Καρπενησιώτικες
εφημερίδες ●●● Ο «Καλλικράτης» αποδεικνύεται στην πράξη κάθε μέρα πως είναι ένα
μέγα λάθος… παρασάγγας χειρότερος
απ’ τον «Καποδίστρια»… αποτελεί το τελειωτικό χτύπημα στα χωριά μας…
ειδικά τα δικά μας χωριά που
απορροφήθηκαν από τον καταχρεωμένο Δήμο Καρδίτσας βιώνουν την μεγαλύτερη εγκατάλειψη της ιστορίας τους… εκεί
που δεν χρωστούσαμε ούτε
δραχμή τώρα βρεθήκαμε να
πληρώνουμε τα σπασμένα άλλων… όχι μόνο έργο κανένα
δεν κάνει ο Δήμος στα χωριά
μας αλλά μας κατακρατεί και
την θεσμοθετημένη ΣΑΤΑ για
τη μισθοδοσία των υπαλλήλων
του… εγκλήματα!... (θα είχαμε
άραγε σήμερα υδραγωγεία – δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα ομβρίων
κ. ά. στο χωριό μας αν είχαμε
«Καλλικράτη» απ’ τη δεκαετία
του ’70;)… δεν ήξερε άραγε ο
Ελευθέριος Βενιζέλος που το
1914 κατάργησε τους τότε Δήμους και έκανε τις ανεξάρτητες Κοινότητες;… και ξέρουν
καλύτερα από εκείνον οι σημερινοί που ξανάστησαν και υπηρετούν αποτυχημένα αυτοδιοικητικά συστήματα;… και σαν
να μην έφτανε αυτό τους κακοφαίνεται κιόλας όταν γράφουμε για αυτά ●●● για κάποιους εκλεγμένους μας λοιπόν
που εκφράζουν δυσφορία διαβάζοντας την εφημερίδα του
χωριού μας… να επισημάνουμε κάποια πράγματα που τα
θεωρούσαμε αυτονόητα αλλά
αλίμονο βλέπουμε να μην είναι... πράγματα που τα γράφουμε εδώ και δεκαετίες μέσα
απ’ αυτή την εφημερίδα… μάλλον δεν την διάβαζαν ως φαίνεται τα προηγούμενα χρόνια…
διευκρίνιση: δεν κοιτάμε χρώματα αλλά αυτό που είπε ο
κινέζος Μάο «μαύρος γάτος,
άσπρος γάτος, ποντίκια να πιάνει»… δεν είστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που είδαμε… δεν
ξέρουμε
τι
νοοτροπία υπάρχει στα άλλα
χωριά αλλά εδώ στην καρδιά
των Αγράφων έχουμε αυτές τις
απόψεις ●●● Για να μην λέτε
πως τώρα τα πρωτογράφουμε
να κάνουμε αναδημοσίευση
τμημάτων της στήλης αυτής
πρίν χρόνια… (Φ. 111 / ΙΟΥΝ
2010 / ΣΕΛ. 14): «…κλείνουμε
υπενθυμίζοντας για ακόμα μια

φορά μια λεπτομέρεια σε όλους
όσους το καλοκαίρι θα μπούν
στα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών… γιατί οι καλές
εξηγήσεις κάνουν τους καλούς
φίλους… η ενασχόληση με τα
κοινά είναι αφιλοκερδής προσφορά στο σύνολο… όποιος
διακατέχεται απ’ αυτό το ιδεώδες και διαθέτει φυσικά το
γνώθι σαυτόν ώστε να είναι
βέβαιος περί των ικανοτήτων
του… τότε ας κατέβει στην
αρένα… διεκδικώντας εξουσία… αλλιώς μη μας αρχίσει
μετά την κλάψα…» ●●● Άλλο
παλιότερο (Φ 109 / ΔΕΚ 2009 /
ΣΕΛ. 12): «…κύριοι εκλεγμένοι σ’ όλα τα επίπεδα… στο
χωριό μας (δεν ξέρουμε τι γίνεται στ’ άλλα χωριά) οι απαιτήσεις μας είναι αυξημένες
γιατί ο πήχης ανέβηκε… άνθρωποι, ενεργοί πολίτες, που
κάθε μέρα εργάζονται με αφιλοκερδή προσωπική εργασία
για το χωριό δεν μπορούν να
ανεχτούν ανθρώπους εκλεγμένους… να είναι κατώτεροι των
περιστάσεων… θα έβγαινε, αλήθεια, αυτή η εφημερίδα αν οι
άνθρωποι του Συλλόγου αφιέρωναν για το χωριό τόσο λίγο
χρόνο και μεράκι απ’ τη ζωή
τους όσο κάποιοι εκλεγμένοι…
ας στρωθούν λοιπόν στη δουλειά για το χωριό…» ●●● Είδηση που μας εντυπωσίασε (Ε.
Ε. 14.11.12): «Την παραίτησή
του υπέβαλε (13.11.12) σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο Βελαώρας Ευρυτανίας, μετά τη συνεχή
και πλήρη αδιαφορία του Δημάρχου Αγράφων για τα προβλήματα του χωριού, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην
επιστολή τους»… εδώ σ’ εμάς
έχουν αφεθεί όλα στην τύχη
τους ●●● Εκχιονισμοί: δεν θα
ανεχτούμε τα περσινά «ζβαρναλίκια» με τους εκχιονισμούς… το καθάρισμα του
οδικού άξονα Καρδίτσα – Νεράϊδα πρέπει να είναι υπόθεση
ωρών… όσο χιόνι και να ρίξει… έτσι ήταν πάντα κι έτσι
απαιτούμε να είναι… ανάλογα
με το ύψος του χιονιού να
μπαίνει αντίστοιχης δύναμης
μηχάνημα… φροντίστε το από
τώρα… μην επαναληφθούν τα
περσινά γιατί το «δίς εξαμαρτείν ούκ ανδρός σοφού» ●●●
Δρόμοι: εξοργιστική η αδιαφορία σας για το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα προς Καρπενήσι… όλο το 2012 και δεν
στείλατε ένα μηχάνημα να καθαρίσει καλά όλες τις κατολισθήσεις… να είναι τουλάχιστον
καθαρές και οι δυο λωρίδες
του ώστε να υπάρχει καλή βατότητα έστω και χωρίς άσφαλτο, με το καλά χαλικοστρωμένο
οδόστρωμά του… η ίδια εξοργιστική αδιαφορία σας και για
το τμήμα Γιαννουσέϊκα – Νεράϊδα… ούτε για τη χρηματοδότησή του ενεργείτε αλλά
ούτε για τη συντήρησή του…
δεν ξεβουλώσατε ακόμα ούτε
τα τεχνικά του… προσέξτε
καλά γιατί γι’ αυτά τα 2 τμήματα εδώ και χρόνια μαίνεται

ένας αδυσώπητος πόλεμος
συμφερόντων… ήδη κάποιοι
σας προσάπτουν δόλο για την
αδιαφορία
σας… από
τις
4.3.2011 είστε πλήρως ενήμεροι γι’ αυτά από ανθρώπους
της απόλυτης εμπιστοσύνης
σας… γιατί λοιπόν αδιαφορία;
●●● μέσα στο γενικό χαμό…
και στην πιο δύσκολη στιγμή… πάει «εν τόπω χλοερό» κι
ο Κατσάκης… τι θα γίνει
τώρα με τους δρόμους μας;
●●● συνέχεια φωνάζουμε να
φτιάξετε τα προβληματικά
σημεία της επαρχιακής οδού
Καρδίτσας – Νεράϊδας, «Γούρνες», «Λογγές», «Κρανούλες»,
κ. ά. μεταξύ Σαρανταπόρου και
Νεράϊδας… που χρονίζουν εδώ
και 10 χρόνια… δεν τα φτιάχνετε γιατί δεν έχετε λεφτά;…
πώς βρήκατε όμως λεφτά και
κάνατε διαπλάτυνση - ασφαλτόστρωση σε σημείο πρίν τη Ραχούλα; ●●● οι ίδιοι παραδέχεστε (5.10.12) πως ο Βιολογικός
Καθαρισμός Σαρανταπόρου
είναι χαλασμένος από τον Ιανουάριο του 2011… εσείς λέτε
πως: «τέθηκε σε λειτουργία τον
Σεπτέμβριο του 2010 και υπέστη
βλάβη τον Ιανουάριο του 2011…
όπως διαπιστώθηκε από Τεχνικούς της ΔΕΥΑΚ που στις
24.1.2011 διενήργησαν αυτοψία
στις εγκαταστάσεις του»… τελειώνει και το 2012 και δεν
βρήκατε ακόμα λύση;… οικολογικό έγκλημα συντελείται
στην περιοχή αφού τα λύματα
πέφτουν ανεπεξέργαστα στο
Μέγδοβα και είστε υπεύθυνοι
εσείς γι’ αυτό ●●● εισηγηθήκατε θετικά για το Υ/Η στο Μπεσιώτη, όχι μόνο χωρίς να ρωτήσετε κανέναν αλλά χωρίς να
πάτε να δείτε περί τίνος πρόκειται… δεν είναι Καράμπαλη,
κύριοι, ο Μπεσιώτης! Στη γειτονική Ευρυτανία γιατί οι
αντίστοιχες εισηγήσεις είναι
αρνητικές; Πρόσφατα (18.11.12)
διαβάσαμε πως: πάγωσε το
θέμα με το Υ/Η στη θέση
Διπόταμα, στο Βασιλέσι της Τ.
Κ. Πρασιάς, Δήμου Αγράφων…
στην αναβολή της συζήτησης για
το θέμα της Μ.Π.Ε. του σχεδιαζόμενου προαναφερόμενου Υ/Η,
προχώρησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά
την συνεδρίαση της στις αρχές
του μήνα… αιτία ήταν επιστολή του δημάρχου Αγράφων…
(εκεί γιατί είναι αρμόδιος ο Δήμος κι εδώ δεν είναι;)… στην
οποία ζητεί να παγώσει το θέμα
για παραπέρα μελέτη της εγκατάστασης… επίσης
στις
(15.7.12) διαβάσαμε πως το
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς, στη συνεδρίασή του της
10.7.12 ψήφισε κατά (κατόπιν
αρνητικής εισήγησης του
Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας)
και απορρίφθηκαν τα σχέδια για
τα αιολικά στις θέσεις «Γάβραινα» και «Σπανός» πλησίον Τ. Κ.
Βράχας… όπου σχεδίαζαν να
στήσουν 7 & 11 ανεμογεννήτριες αντίστοιχα, ύψους 80 μ. έκαστη ●●● Στις Καρδιτσιώτικες

εφημερίδες (Κ.Ε.) διαβάσαμε
μεταξύ
άλλων: ●●● Νίκος
Γιαννέλος εκ Καροπλεσίου ο
νέος Αστυνομικός Δ/ντής Καρδίτσας…(23.7.12) ●●● Γιορτή
πλαστού για 4η χρονιά στα
Βραγκιανά Αργιθέας… στους
παρευρισκόμενους σερβιρίστηκε
πλαστός, τσιαλαφούτι & δωρεάν
γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα… (4.8.12) ●●● Γουλιανό
«γίγα» ψάρεψαν στη Λ. Πλαστήρα, με καλάμι, 2 ψαράδες…
ήταν βάρους 50 κιλά και μήκος
1,70 μ. … το μεγαλύτερο ψάρι
που έχει πιαστεί ως τώρα στη λίμνη… μιάμιση ώρα χρειάστηκαν
να καταφέρουν να το τραβήξουν
έξω με επιτυχία… (31.8.12) ●●●
«Δρυάδες» Δασικό Χωριό Καροπλεσίου: το Δ. Σ. Καρδίτσας
το βγάζει συνεχώς σε δημοπρασία αλλά χωρίς αποτέλεσμα… στις 3.10.12 γράφτηκε
πως ενδιαφέρονται γιαυτό ιδιοκτήτες μεγάλων ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων να το εκμεταλλευτούν ●●● Επισκέψεις πολλές
του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Τσιάκου στις Τ. Κ. του
νομού μας είδαμε να γίνονται
όλο το φθινόπωρο… επισκέφθηκε σχεδόν όλα τα χωριά
του κάμπου αλλά προς τ’
Άγραφα δεν ανέβηκε σε κανένα ●●● Ξεκινά η υλοποίηση έργων 775.000 € στο Δήμο Καρδίτσας… Συντήρηση Υποδομών &
Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Ιτάμου 145.000 €…(Κ.Ε. 19.10.12)
για την Κοινότητά μας τι έργα
θα γίνουν, με τι ποσό και πότε;
●●● Στις 19.9.12 το Περ. Συμβ.
Θεσσαλίας ένταξε (αρ. πρωτ.
1652), στο ΠΕΠ 2007-2013 το
έργο «Κατασκευή γέφυρας στον
ποταμό
Καλέντζη» προϋπ.
1.600.000 €… Γιατί δεν εντάξατε κύριοι και τη Γέφυρα Μέγδοβα του παραμεγδόβιου; Το
ζήτησε κανένας; ●●● ποιός είπε
πως δεν υπογράφονται νέα
έργα στο νομό; (Κ.Ε. 2.8.12):
Υπεγράφη η σύμβαση για το
δρόμο «Νεοχώρια Βραγκιανών
– Αργύρι», προϋπ/μού 1.400.000
€, ανάδοχος Θωμάς Μπριάνας
●●● (Ν. Α. 6.8.12): «ΝΕΡΑΪΔΑ
2012» Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στον οικισμό
Νεράϊδας… ήταν ο τίτλος άρθρου αναφερόμενου στον οικισμό της Πεζούλας όμως με
φωτό το χωριό μας!!! Στις
Ευρυτανικές Εφημερίδες (Ε.
Ε.) διαβάσαμε μεταξύ άλλων:
●●● Αρχίζουν σύντομα τα έργα
στην Επαρχιακή οδό Λαμίας
– Καρπενησίου… μετά την
υπογραφή της σύμβασης από
τον Περιφερειάρχη Στερεάς και
τον εργολάβο Κλέαρχο Ρούτση… ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 22.154.179
€ και χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ… σύμφωνα με τη σύμβαση θα παραδοθεί εντός 2
ετών, δηλ. το Σεπτέμβριο του
2014… σύμφωνα με τα Ε. Ν.
(18.9.12) η νέα χάραξη του
δρόμου παρακάμπτει όλα τα
χωριά της Δ. Φθιώτιδας μέχρι
τον Σταυρό και μόλις τελειοποιηθεί η διαδρομή Λαμία –

Καρπενήσι θα είναι 35 λεπτά
●●● (Ε.Ε. 26.10.12): Στη δημοπράτηση 13 παραγωγικών ζώων
(γίδια), τα οποία περισυλλέχθηκαν ανεπιτήρητα εκτός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του
ιδιοκτήτη τους, θα προχωρήσει ο
δήμος Καρπενησίου την επόμενη Τετάρτη 31.10.12… «γίδια
στο σφυρί»… ο τίτλος του άρθρου ●●● (Ε.Ε. 15.9.12): «χαλάζι σαν μεγάλα κορόμηλα» έριχνε το περασμένο διήμερο στα
χωριά των αγράφων… οι καταρρακτώδης βροχές του διημέρου
προκάλεσαν μεγάλες ζημιές
στους χωματόδρομους ●●●
(Ε.Ε. 26.10.12: Ο ανδριάντας
του Μάρκου Μπότσαρη στήθηκε τελικά στο Πολεμικό Μουσείο αντί στο Κεφαλόβρυσο…
το κόστος κατασκευής του βάθρου υποδοχής του αγάλματος
θα ξεπερνούσε τις 50.000 €…
χρήματα τα οποία δεν διέθετε ο
δήμος ●●● (Ε.Ε. 15.9.12):
ιντερνετ και άσφαλτο ζητούν
321 δημότες στην Καστανιά
Ευρυτανίας… Υπόμνημα με
θέματα την επέκταση του
ιντερνετ και την βελτίωση οδικών
συνδέσεων… έστειλαν
προς την Περιφέρεια Στερεάς
& την νομαρχία με κοινοποίηση
σε δήμο και βουλευτή Κ. Κοντογεώργο ●●● (Ε.Ε. 20.10.12):
Ποτέ ξανά χωρίς ρεύμα… ξεκίνησε η επέκταση του δικτύου
της ΔΕΗ προς Δομιανούς από
Στένωμα ολόρεμα το Μέγδοβα
για ηλεκτροδότηση της Δ. Ε.
Κτιμενίων και από εκεί εκτός
Βελουχιού…. ανακοίνωσε ο
Μπακογιάννης… οι δικοί μας
γιατί δεν ενεργούν αντίστοιχα
να ενισχυθεί το δίκτυο; ●●●
(Ε.Ε. 13.10.12): Ο Μπακογιάνης ζήτηση από Υπουργό Καλαφάτη την χρηματοδότηση έργων
αποχέτευσης στα χωριά της
Ποταμιάς… αρχές του χρόνου
ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση
ύψους 6.400.000 € μέσω ΕΣΠΑ
(πρόγραμμα «Περιβάλλον») των
αποχετεύσεων με Βιολογικούς
Καθαρισμούς, της Φουρνάς, της
Βράχας, όλων των οικισμών
του Κλειτσού κ. ά. χωριών… οι
δικοί μας γιατί δεν ενεργούν
αντίστοιχα και για τα δικά μας
χωριά; ●●● Τις συνεδριάσεις
του Δ. Σ. Καρπενησίου ζωντανά
μέσω ιντερνετ από τον Οκτώβριο 2012 μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει… στο
δικό μας Δ. Σ. Καρδίτσας αυτό
ισχύει ήδη εδώ κι ένα χρόνο…
Στις τοπικές εφημερίδες Συλλόγων γύρω χωριών διαβάσαμε: ●●● Τα Νέα Του Κλειτσού
(Φ50/ΙΟΥΛ12/ΣΕΛ4&6): «Ονομασία, Μετονομασίες & Ετυμολογία του Κλειτσού» ήταν ο
τίτλος ωραιότατου κειμένου
του Νίκου Φραγκάκη… με
σημαντικά ιστορικά στοιχεία
για το γειτονικό μας χωριό ●●●
Εδώ όμως ο χώρος τελειώνει… τα υπόλοιπα σε 3 μήνες… Ευχόμαστε σε όλους
Καλά Χριστούγεννα (στη Νεράϊδα) και με ευτυχία – υγεία
ο νέος ενιαυτός 2013.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας που βγαίνουν από την μελέτη των Εκλογικών
Καταλόγων – σύγκριση των Εκλογικών Καταλόγων 1865 και 1874

άχνοντας στα αρχεία,
των Γενικών Αρχείων
του Κράτους, βρήκαμε και δεύτερο Εκλογικό Κατάλογο του χωριού μας, της
Σπινάσας, που ανήκε ακόμα
τότε στον δήμο Κτημενίων,
της επαρχίας Ευρυτανίας και
του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Είναι του 1874 δηλαδή 9 χρόνια νεότερος από τον άλλον
του 1865 που είχαμε παρουσιάσει. Συγκρίνοντάς τον με τον
παλιότερο βγαίνουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία για τους
προγόνους μας.
Η εργασία (που είναι τεράστια και θα δημοσιευθεί σε συνέχειες στην εφημερίδα μας) δεν
έχει ακόμα ολοκληρωθεί και το
τελικό κείμενο δεν είναι ακόμα
έτοιμο για δημοσίευση. Όμως
ικανοποιώντας το αίτημα του
σεβάσμιου χωριανού μας Θανάση Η. Κατσούλη, θα δημοσιεύσουμε σε αυτό το φύλλο μερικά
στοιχεία για το επώνυμο «Κατσούλης». Αγαπητέ μας Θανάση
διάβασέ τα και αν έχεις ακούσει
κάτι από διηγήσεις γράψε μας
κάτι σχετικά με τις απορίες μας.
Αν και οι ηλικίες που αναγράφονται στον Ε. Κ. δεν είναι
όλες ίσως σωστές, αυτών όμως
που είναι 21 ετών το 1874 και
αποκτούν δικαίωμα ψήφου, η
ηλικία τους είναι η σωστή και το
έτος φυσικά γέννησής τους. Στον
Ε. Κ. του 1874 αναφέρονται 2
καινούρια επώνυμα που πρώτη
φορά συναντάμε είναι τα: Δημογιάννης και Τσιτσιμπής αφού
δεν αναφέρονται στον Ε. Κ. του
1865. Δεν συναντάμε ακόμα ούτε

το 1874 τα επώνυμα Χαλάτσης,
Μαλάμης, Θώμος, Νάπας κ.ά.
Συναντάμε όμως συνολικά 30
επώνυμα! Παρουσιάζοντάς τους
μέσα από την εφημερίδα μας θεωρούμε πως είναι η μεγαλύτερη
τιμή στη μνήμη τους!
● Το επόμενο (δεύτερο μετά
το «Θάνος» που το συναντάμε 16 φορές) πολυπληθέστερο
επώνυμο του χωριού μας στα
μετεπαναστατικά χρόνια είναι το
επώνυμο «Κατσούλης» το οποίο
συναντάμε στους Ε. Κ. 9 φορές.
Αναφέρεται ο θρυλικός «Γιωργάκης» που υπήρξε παλικάρι
του θρύλου σταυραετού – Αρχιστράτηγου Γιώργου Καραϊσκάκη και βρήκαμε την αίτηση και
το πιστοποιητικό που υπέβαλλε
το 1841 να πάρει το σιδηρούν
αριστείο για τους αγώνες του. Ο
«Γιωργάκης» αναφέρεται στους
Ε. Κ. ως «Κατσούλης Γεώργιος
του Χρήστου», ετών περίπου
70 αυτά τα χρόνια (το 1874).
Αναφέρονται επίσης στους Ε.
Κ. τα 5 απ’ τα 6 παιδιά του – γενάρχες των αντίστοιχων κλάδων
του γενεαλογικού δέντρου «Κατσούλης», όπως: ο «Κατσλοχρήστος» ως «Κατσούλης Χρήστος
του Γεωργίου», ο «Κατσλαντρέας» ως «Κατσούλης Αντρέας του
Γεωργίου», ο «Κατσλογιάννης»
ως «Κατσούλης Ιωάννης του Γεωργίου», ο «Νασιάρας» ως «Κατσούλης Αθανάσιος του Γεωργίου» (παππούς του Θανάση) και
ο «Λεωνίδας» ως «Κατσούλης
Λεωνίδας του Γεωργίου» (ετών
21 το έτος 1874 άρα γεννήθηκε
το 1853 με απόλυτη βεβαιότητα).
Δεν αναφέρεται ακόμα ο «Κα-

Τμήμα σελίδας από το πρωτότυπο του Εκλογικού Καταλόγου 1874, της Σπινάσας, δήμου Κτημενίων,
επαρχίας Ευρυτανίας, νομού Αιτωλοακαρνανίας. Ο α/α αρχίζει από τους κατοίκους της έδρας του δήμου,
την Φουρνά.
Κ. και άλλοι 3 με επώνυμο Κατσούλης αλλά με πατρώνυμο
«του Δημητρίου», άρα θα ήταν
και αδέλφια. Είναι ο Σπύρος ως
«Κατσούλης Σπύρος του Δημητρίου», ο Γιάννης ως «Κατσούλης Ιωάννης του Δημητρίου»
και ο Γιώργος ως «Κατσούλης
Γεώργιος του Δημητρίου». Είναι και οι 3 πολύ μεγαλύτεροι
από 21 ετών, μεταξύ 30 και 40
ετών το 1874. Ο πατέρας τους
Δημήτριος δεν είναι εγγεγραμμένος στους Ε. Κ. ούτε το 1865
ούτε βέβαια αργότερα το 1874
γιατί προφανώς δεν ζούσε, σε
αντίθεση με τον Γιωργάκη που

τσλονίκος» που προφανώς θα
ήταν κάτω από 21 ετών το 1874.
Τα στοιχεία και οι διηγήσεις
δείχνουν πως όλα αυτά τα παιδιά
γεννήθηκαν στο σπίτι που βρίσκεται ΒΑ της Μεγάλης Βρύσης,
στην κορυφή του χωριού, που
έχουν σήμερα ο Γιατρός Νίκος
και ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Βασίλης, απ’ τον πατέρα τους
Δημήτριο, που το είχε απ’ τον
πατέρα του Κώστα, εκείνος απ’
τον πατέρα του Αντρέα, κι εκείνος απ’ τον πατέρα του Γιωργάκη Χρ. Κατσούλη.
● Η μεγάλη όμως απορία μας
είναι που αναφέρονται στους Ε.

«Πολύτιμο έντυπο»

συμβάλω στην ωραία προσπάθειά σας
με τις φτωχικές μου δυνάμεις.
Πάντα με όλη την αγάπη και την εκτίμηΑγαπητοί μου φίλοι
σή μου. 
ΠΑΝΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ε ιδιαίτερη χαρά διάβασα
Ιστορικός – Συγγραφέας
την εφημερίδα σας, που είΚαρπενήσι 20.12.1980
χατε την καλοσύνη να μου
στείλετε και σας ευχαριστώ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
πολύ γιατί με θυμηθήκατε.
Δημοσιεύτηκε στην 3η σελίδα, του 3ου
Όπως έγραψα και σε σχετικό σημείωμά
φύλλου (Μάρτιος 1981), της Εφημερίδας
μου στο περιοδικό «Στερεά Ελλάς», τα
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
τέτοιου είδους έντυπα είναι πολύτιμα,
Αναδημοσιεύουμε την επιστολή αυτή όχι
όχι μόνο γιατί αποτελούν τον σύνδεμόνο γιατί είναι σημαντικά – διαχρονικά
σμο ανάμεσα στους συγχωριανούς σας,
αυτά που γράφει αλλά περισσότερο γιααλλά και γιατί με αυτά παρουσιτί είναι γραμμένη από τον μεγάλο
άζεται η ζωή και η κίνηση των
ευρυτάνα Ιστορικό και Συγγραφέα
συγχρόνων κατοίκων του χωαείμνηστο Πάνο Ι. Βασιλείου (1898 –
ριού σας και των αποδήμων και
1985). Όποιος δεν ξέρει ποιός ήταν ο
ακόμη γιατί με τα έντυπα αυτά
Πάνος Ι. Βασιλείου (γεννήθηκε στην
ακούγεται η φωνή των σχεδόν
Αγ. Τριάδα) ας ψάξει να μάθει. Αρκεί
εγκαταλειμμένων βουνήσιων
να πούμε πως έχει γράψει περίπου
πληθυσμών, για την επίλυση ζητημάτων
20 βιβλία, όλα με ιστορικά και άλλα θέμαπολλά από τα οποία εκκρεμούν από πατα της Ευρυτανίας και αμέτρητα άρθρα
λιά χρόνια.
σε εφημερίδες και περιοδικά. Μεταξύ των
Αλλά κι ένα άλλο σπουδαίο υλικό προβιβλίων του να αναφέρουμε: «Τουριστικός
σφέρουν τα έντυπα αυτά. Κάθε τι που
Οδηγός Ευρυτανίας» (1972), «Ο Βίος του
αφορά στην ιστορία και στην λαογραφία
Κατσαντώνη» (1965), «Διονύσιος εκ Φουρτου τόπου μας. Και το υλικό αυτό θ’ απονά» (1964), «Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνες
λός» (1957), «Αναστάσιος Γόρδιος» (1971),
και για τη σύνταξη της πραγματικής μας
«Η Επισκοπή Λιτζάς & Αγράφων» (1960),
ιστορίας από τους μέλλοντες ερευνητές.
«Χωριά της Ευρυτανίας που καταστράφηΜπράβο σας. Και εύχομαι όπως συνεχίκαν & ερημώθηκαν» (1969), «Τα Άγραφα»
σετε το ωραίο αυτό έργο σας, στο οποίο,
(1964) κ. ά. πολλά. Στο Έπος του ’40 ήταν
θέλω να ελπίζω, ότι εκτός από το Δ. Σ.
Έφεδρος Υπολοχαγός. Νοιώθουμε μεγάλη
του σωματείου σας, θέλουν συνδράμει
τιμή που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
ποικιλότροπα με όλες των τις δυνάμεις,
μας επιστολή που ο ίδιος έγραψε. Αιωνία
όλοι οι συγχωριανοί σας.
του η μνήμη.
Τέλος πολύ θα χαρώ αν θα μπορέσω να
Επιμέλεια: «Φιλίστωρ»
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
πίτες

Αγαπητοί φίλοι και συντο-

Δ

ιαβάζοντας στην έγκριτη
εφημερίδα σας «Τα Χρονικά της Νεράιδας Δολόπων» το άρθρο του «Φιλίστορα»
με τίτλο: «Το Έπος
του 1940», που αναφέρεται εν πολλοίς
στον ήρωα στρατηγό
Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, θυμήθηκα το
σπουδαίο βιβλίο του
ίδιου « Η Ήπειρος
Προμαχούσα»
που
διάβασα πρόσφατα
και εντυπωσιάστηκα.
Δυστυχώς το έχω μόνο
σε φωτοτυπημένο αντίγραφο.
Σκέφτηκα ότι θα ήταν μεγάλη
προσφορά στη νεότερη γενιά που
ελάχιστα γνωρίζει για τον γιγάντιο
εκείνον αγώνα, αλλά και απόδοση
τιμής στον ήρωα συντοπίτη μας
στρατηγό που ή νεότερη ιστορία
πιστεύω ότι τον αδίκησε, αν ο Σύλ-

ζούσε και είναι εγγεγραμμένος κανονικά και το 1865 και
το 1874. Ο Δημήτρης να ήταν
άραγε αδελφός του Γιωργάκη;
Να είναι άραγε ο αναφερόμενος
ως «Αναγώστης» που έψαχνε να
βρεί στα αρχεία ο αείμνηστος Κ.
Ι. Ζήσης; Αυτό είναι προς διερεύνηση. Όποιος άκουσε κάτι ας
το αναφέρει από την εφημερίδα
μας.
● Το επόμενο πολυπληθέστερο επώνυμο που το συναντάμε
7 φορές στα μετεπαναστατικά
χρόνια στο χωριό μας είναι το
επώνυμο «Ζήσης».

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΛΙΣΤΩΡ

λογός σας έκανε επανέκδοση του
βιβλίου για χάρη των αναγνωστών
της εφημερίδας σας και των συμπατριωτών γενικώς.
Με εκτίμηση
Λάμπρος Γριβέλλας
Συντάκτης των «Ζωγλοπίτικων Χρονικών»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Αγαπητέ μας φίλε
και
συντοπίτη
Λάμπρο, σε ευχαριστούμε
θερμά
για την ενημέρωση σχετικά με την
ύπαρξη του βιβλίου «Η Ήπειρος
Προμαχούσα» του
ήρωα συντοπίτη
μας στρατηγού Κατσιμήτρου. Δυστυχώς δεν ξέραμε ότι είχε γράψει
ο ίδιος αυτό το βιβλίο. Θα το συζητήσουμε - διερευνήσουμε με το Δ.
Σ. του Συλλόγου μας και αν μπορέσουμε θα το επανεκδόσουμε. Πολύ
καλή η ιδέα σας.

Ευαγγελία Ι. Μπακαλάκου

Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ
Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή –

Αναλαμβάνεται η τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με τον Ν4014/2011.

Μπλατσούκα 1, Καρδίτσα
Τηλ. 697 3387796 e-mail:
evbakalakou@hotmail.com

* Η Ευαγγελία είναι κόρη της Αγαθής Μαργαρίτη και εγγονή του αείμνηστου Γεωργίου
Μαργαρίτη, από το Μεγαλάκκο.

Τα Σημεία των Καιρών

«θερίζουμε ότι τόσα χρόνια σπείραμε»
Από τον Ηλία Παπουτσόπουλο
πρώην Δήμαρχο
ταν μια χώρα (όπως η φιλέλληνας έλεγε. Η Ελλάδα είναι
Ελλάδα μας) βυθίζε- από τα καλύτερα μέρη στον κόται δεν φταίνε μόνο σμο. Οι Έλληνες ζούνε στο καλύοι κυβερνώντες αλλά και οι τερο οικόπεδο της γής. Από αυτά
πολίτες της χώρας αφού αυ- που διαθέτουν (ήλιο και θάλαστοί επιλέγουν κατά καιρούς σα) θα μπορούσαν να ζούνε όλοι
αυτούς που τους κυβερνά- τους πλουσιοπάροχα δουλεύονε. Χρόνια τώρα οι εκάστοτε ντας (όλοι όμως) ένα πεντάωρο
διοικούντες μας μιλούσαν την ημέρα.
Δυστυχώς τα κοράκια ξέσκιγια φώς στο τούνελ, πράγμα
σαν τις σάρκες μας, επαληθεύόμως που δυστυχώς δεν είδαονται τα λόγια του μισέλληνα
με και τώρα έχουμε βυθιστεί
Κίσσιγκερ, έχουμε ξεφύγει από
στο σκοτάδι. Αυτή τη στιγμή
το δρόμο μας και οδηγούμαστε
η χώρα δέρνεται από παντού
στα γραφόμενα των πατέρων της
και φταίμε και εμείς που ψη- Ορθοδοξίας μας και στα σημεία
φίζαμε ανάλογα με το προσω- των καιρών.
πικό μας συμφέρον. Σαράντα
ο σύνθημα «η Ελλάδα ανήκει
χρόνια τώρα ας πάμε στο παστους Έλληνες» ξεχάστε το.
ρελθόν και ας θυμηθούμε τι Δυστυχώς πολιτικοί (περισσότεγινόταν πάντα προεκλογικά. ρο υπεύθυνοι) και λαός χτίσαμε
Ο λαός είχε φανατιστεί και στην άμμο τόσα χρόνια. Ηγέτες
χωρισμένος σε κόμματα, μά- δεν υπάρχουν πιά «μακάρι να
λωναν οι άνθρωποι μεταξύ υπάρξουν» για το καλό όλων μας.
τους για την πολιτική και τους Ξεχάσαμε τα ήθη και τα έθιμά
πολιτικούς,
αποβλέποντας μας. Μιμούμαστε κάθε τι ξένο
περισσότερο στο προσωπικό σαν μαϊμούδες, χωρίς να υποσυμφέρον και όχι στο γενικό λογίζουμε το κακό που κάνουμε
στην πατρίδα μας μ’ αυτό και χωσυμφέρον της πατρίδας μας.
ρίς να κρίνουμε πως αυτό σιγά –
Οι πολιτικοί με τη σειρά τους
σιγά και άλλα πολλά θα μας αλλοείχαν στήσει ένα πελατειακό σύτριώσουν και θα επέλθει η τελική
στημα για να βολεύονται, τρώγακατάρρευση.
νε ασύστολα (βουλευτική αποΥπονομεύεται το μέλλον των
ζημίωση, επιτροπές, συμβούλια,
παιδιών μας και της πατρίδας μας
εκτός έδρας κ.λπ.) και το βόλεμα
και κάποιοι σφυρίζουν κλέφτικα.
των ημετέρων πήγαινε σύννεφο.
Δυστυχώς επιτρέψαμε να ορίρθε και ο καιρός του «μαζί
ζουν την τύχη μας και τη ζωή μας
τα φάγαμε», γιατί εμείς
άλλοι και θυμηθείτε με θα μας τα
στρώσαμε το τραπέζι και άνοιπάρουν όλα, θα δουλεύουμε για
ξαν το στόμα οι μεγάλοι και σήένα κομμάτι ψωμί και βεβαίως όχι
μερα ακόμα συνεχίζουν να μας
όλοι και όταν κάνουν τη δουλειά
κοροϊδεύουν ασύστολα και εμείς
τους θα είμαστε δούλοι τους.
δυστυχώς πάνω στην απελπιΕκείνοι που θα βιώνουν καλά
σία μας δεν καταλαβαίνουμε. Σε
θα ’ναι αυτοί που τόσα χρόνια τα
κρίση μπήκαμε εδώ και δυόμιση
’κονόμισαν, έφτιαξαν περιουσίχρόνια και στη Βουλή συνεχίζεες και χαίρονται την ατιμωρησία
ται το ίδιο πανηγύρι, τελευταία
και τα πλούτη τους. Ο Λαός μας
ακούσαμε για κάτι μειώσεις,
φωνάζει: «…δεν τους θέλουμε
«μακάρι και πούντο» γιατί αυτό
στη φυλακή, θέλουμε να δώσουν
έπρεπε να είχε γίνει απ’ αρχής και
στην πατρίδα μας τα κλεμμένα δώσουν το καλό παράδειγμα
να…».
ξεκινώντας από τον Πρόεδρο αυαραπαίουμε αγαπητοί μου
τής της Δημοκρατίας.
μεταξύ ανασφάλειας και αβεΠοια Δημοκρατία βέβαια
βαιότητας. Ο Θεός που ξεχάσαμε
αφού οι πυλώνες της υγεία, παιστο βωμό του συμφέροντος, ας
δεία, κοινωνική προστασία και
βάλει το χέρι του. Δυστυχώς για
μέριμνα πάνε κατά διαβόλου, Θέ
‘μας δείχνουμε ότι η ιστορία δεν
’μου σχώραμε.
μας δίδαξε, επαναλαμβάνουμε τα
Τα ταμεία δεν έχουν χρήμαλάθη μας. Πρέπει να ξυπνήσουμε
τα λένε αλλά κανείς δεν λέει τι
καλά από τον βαρύ ύπνο. Πρέπει
έγιναν. Μια το Χρηματιστήριο
να νιώσουμε στο πετσί μας ότι η
παλιότερα, τώρα το κούρεμα
πατρίδα και η θρησκεία μας είναι
των ομολόγων και από τα δανικά
το πάν. Και κλείνοντας θα ήθελα
δεν βάζουν τίποτα, αλλά γιατί να
να σας προτείνω να θυμηθούμε
βάλουν; Εκείνα τα δίνουν κατ’ ευόλοι μας τα διδακτικά λόγια του
θείαν στις τράπεζες, και ας κόψει
μεγάλου Έλληνα Μακρυγιάννη:
το λαιμό του ο συνταξιούχος να
«Η πατρίδα του κάθε ανθρώαγοράσει το φάρμακό του, και
που και η θρησκεία του είναι το
να διαβιώσει χειρότερα ή και να
πάν. Οι Έλληνες ορκίστηκαν να
πεθάνει.
δουλέψουν για θρησκεία και παίλοι χωριανοί και πατριώτες
τρίδα». Όμως εμείς τόσα χρόνια
δυστυχώς αλώθηκε ο κοιάλλα κάναμε.
νωνικός μας ιστός, αλώθηκε το
Καλή αντάμωση στην επόμεπορτοφόλι μας, η ανεργία μαστίνη έκδοση.
ζει τη χώρα μας και το επίσημο
Ηλίας Παπουτσόπουλος
κράτος βγάζει συνεχώς εντολές
για χαράτσια, για ασήκωτη φοροΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙλογία, για πληρωμή φαρμάκων
ΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δεν
και γιατρών, στέλνοντας περίπαχώρεσε στο προηγούμενο φύλλο
το την περίθαλψη και όσους δεν
της εφημερίδας μας και το δημοέχουν στα συσσίτια ακόμα και
σιεύουμε τώρα. Αγαπητέ μας Ηλία
στο θάνατο.
ζητάμε την κατανόησή σου.
Κάποτε ένας ξένος πολιτικός

Ό

Τ

Ή
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Εξισορρόπηση Δημοτικών τελών – επιστροφή εσόδων κατά κοινότητα

Κ

ύριε Πρόεδρε Δημοτικών Τελών, κύριε Δήμαρχε, κύριε
Αντιδήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι,
επανερχόμαστε για μια ακόμη και
τελευταία φορά, στην ανάγκη και
υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής
και του Δημοτικού Συμβουλίου
του Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας για: α) Εξισορρόπηση των
Δημοτικών Τελών και β) Διάθεση
εισπράξεων κατά Κοινότητα σύμφωνα με τα έσοδά της.
Συνάδελφοι,δεν μπορεί και
δεν πρέπει για τρίτη συνεχή χρονιά να επιτρέψουμε την ύπαρξη
Δημοτικών Τελών πέντε ταχυτήτων, όσο είναι και οι Δήμοι
που συγκρότησαν τον νέο Δήμο
Καρδίτσας. Την ανισότητα και
αδικία την αντιλαμβανόμαστε
όλοι και δεν χρειάζονται επιχειρήματα, παρά μόνον ΕΙΣΗΓΗΣΗ
και ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημοτικού
Συμβουλίου για ν’ αρθεί αυτό το
φαινόμενο.
Κύριε Δήμαρχε, θεωρούμε ότι θα κάνετε το αυτονόητο

πριν την σύνταξη και ψήφιση
του νέου Προϋπολογισμού. Σε
διαφορετική περίπτωση θα κινηθούμε θεσμικά μην έχοντας
άλλον τρόπο αποκατάστασης
της ισονομίας πολιτών και Κοινοτήτων.
Κύριε Δήμαρχε, αντιλαμβανόμαστε επίσης την κακή
οικονομική κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας, όμως έχετε θεσμική δέσμευση απέναντι στις
33 Κοινότητες του Δήμου, για
επιστροφή μέρους των εσόδων
τους, υπό μορφή έργων στα χωριά. Δεν φταίνε σε τίποτα οι 33
Κοινότητες για την οικονομική

σημερινή κατάστασή του.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Βασίλης Τσαντήλας, Θωμάς
Χάρμπας της Ανεξάρτητης
Δημοτικής Κίνησης Καρδίτσας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το έγγραφο που
μας εστάλη προς δημοσίευση
είχε ημερομηνία (Καρδίτσα
12/10/2012) και κοινοποίηση
προς Πρόεδρο Δ. Σ., Δήμαρχο Καρδίτσας, Αντιδήμαρχο
οικονομικών, Επικεφαλής
Παρατάξεων και τα Κοινοτικά
Συμβούλια.

Επίσκεψη των Δ. Σ. Βασίλη Τσαντήλα και Θωμά
Χάρμπα σε Νεράϊδα και Σαραντάπορα
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καρδίτσας Βασίλης Τσαντήλας
και Θωμάς Χάρμπας, της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης,
την Κυριακή 14.10.2012 επισκέφθηκαν την Νεράϊδα (10 π.μ.)
και το Σαραντάπορο (11,30 π.μ.), με στόχο την αλληλοενημέρωση για την πορεία του Δήμου Καρδίτσας και την καταγραφή
θεμάτων των δύο οικισμών.

Συνέδριο «Ιστορία & Πολιτισμός» στη Δ.Ε. Φουρνά 20-22 Ιουλ 2012

Σ

Τοποθέτηση του πρώην Δημάρχου Αγράφων Βαγγέλη Κατσιφού*.

εβασμιότατε, σεβαστέ
καθηγητά μου κ. Βλάχο,
πρόεδρε της ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗΣ κ. Παπαδόπουλε,
Ταξίαρχε κ Στασινέ, κκ εισηγητές, πατριώτες. Θα είμαι πολύ
σύντομος, σε άλλο συνέδριο
θα φροντίσω για εισήγηση «H
Ιστορία & ο Πολιτισμός στην
Τοπική Ανάπτυξη», όπως κάνω
στις λαϊκές συνελεύσεις.
Να ευχαριστήσω την ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ και τους εισηγητές του
Συνεδρίου για αυτή την πνευματική προσφορά & ανάταση της
τοπικής μας κοινωνίας, αλλά και
τους πατριώτες που βοηθούν
ηθικά, οργανωτικά & κυρίως οικονομικά.
Δέος και υπόκλιση στην
Ιστορία και στον Πολιτισμό της
περιοχής Φουρνά Αγράφων. Την
σημασία του Συνεδρίου την είπε
με 4 λέξεις ο Σεβασμιότατος, είπε
«…, πνευματικήν δυναμικήν δια
τους διακονούντες και μέλλοντες
να διακονήσουν, ….» και εννοεί
όλους μας και κυρίως την Πολιτεία & Αυτοδιοίκηση. Σήμερα η
περιοχή του τέως Δήμου Κτημενίων (Φουρνάς & Αγίας Τριάδας),
απέκτησε νέα μέγιστη πνευματική δυναμική, με την διακονία των
τριών νεαρών στην ηλικία Ιερομονάχων Πανοσιολογιοτάτων Ιγνατίου, Γερασίμου Ιλαρίωνα, αλλά
και του παπαΗλία των Δομιανών.
Τους ευχαριστούμε για την επιθυμία τους να διακονήσουν την
περιοχή μας, ευχαριστούμε τον
αγαπητό μας παπαΗλία, ευχαριστούμε όμως και τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Νικόλαο που τους τοποθέτησε. Αυτή την πνευματική
δυναμική της περιοχής μας, από
την ιστορία και τον πολιτισμό της
και κυρίως από την διακονία των
τεσσάρων Ιερομονάχων, πρέπει
εμείς οι Αυτοδιοικητικοί, δηλαδή
ο Δήμος Καρπενησίου, να της
δώσουμε υπόσταση χειροπιαστή, υπόσταση κοινωνική & οικονομική με την αγροτουριστική
ανάπτυξη, με πρώτη μορφή τουρισμού τον θρησκευτικό τουρισμό, που έχει να κάνει με το ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα.

Πάντα λέω & γράφω ότι «πατρίδα
μας είναι τα παιδικά μας χρόνια
και οι ρίζες μας» και αυτό το ισχυρό συναίσθημα της πατρίδας &
της θρησκείας δένει απόλυτα με
τη νέα πνευματική δυναμική της
Δ.Ε. Φουρνά Αγράφων & Δ.Ε. Κτημενίων-Αγίας Τριάδας, αλλά και
των μεγάλων Αγράφων Ευρυτανίας & Καρδίτσας.
Μπορώ με άνεση να προβλέψω ότι «το ράσο» που διακονεί
πνευματικά τον τόπο αυτόν θα
προκαλέσει ανάπτυξη, ανάπτυξη
του θρησκευτικού τουρισμού,
που δυστυχώς για πολλές 10ετίες,
σύσσωμη η Πολιτεία, Βουλευτές,
Νομάρχες, Δήμαρχοι, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε παρόλο τα οικονομικά & διοικητικά
μέσα που διαθέτει η Αυτοδιοίκηση & η Πολιτεία γενικώς. Σήμερα
η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αξιοποιήσει την ιερή διακονία των
τεσσάρων Ιερομονάχων (την νέα
πνευματική δυναμική), με συγκεκριμένες δράσεις & ενέργειες, και
γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει
να κάνουμε, για να προκαλέσουμε ανάπτυξη του θρησκευτικού
τουρισμού, με τα θρησκευτικά
μνημεία «του Αγίου Νικολάου
Κλειτσού με το χέρι του Ευαγγελιστή Λουκά (μέγιστης αξίας κειμήλιο), το μοναστήρι της Βράχας με
την επαναλειτουργία του (μέγιστης σημασίας), με την Ζωοδόχο
Πηγή & Μεταμόρφωση Σωτήρα
Φουρνά (πνευματικές μορφές, ως
Διονύσιος, κλπ), με την Παναγία
Δομιανών, κλπ και με το μεγαλείο
του Δημιουργού το φυσικό περιβάλλον. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ Μπακογιάννης τα πάει πολύ
καλά για το Καρπενήσι και καλά
κάνει, αλλά Ευρυτανία & «Δήμος

Ευρυτανίας», δηλ ο Καρπενησίου, δεν είναι μόνο το Καρπενήσι,
αλλά όλες οι Δημοτικές Ενότητες.
Επίσης, σχετικά με την αναφορά στους «Κλέφτες & Αρματολούς», μετά την Πανελλήνια
ανάδειξη του πρωτοκλέφτη Κατσαντώνη, που ξεκίνησε το 1992
ο ταξίαρχος ε.α. Ηλίας Μπουμπουρής από το Μάραθο, και
όλοι οι φορείς αναπαράγουμε, να
διεκδικήσετε να διδάσκετε στα
σχολικά βιβλία «ο Κατσαντώνης»
για την μεγάλη του δράση στα
προεπαναστατικά χρόνια και για
την ανακήρυξη του σε αρχηγό
της Επανάστασης το 1807.
Σας ευχαριστώ, με τιμή
* Ο Βαγγέλης Κατσιφός, είναι Οικονομολόγος, διευθυντής
ΑΤΕbank. Γεννήθηκε στο χωριό
Άγραφα το 1955. Υπήρξε: πρόεδρος δ/νων της ΔΑΒΙΕ 1994-97,
δ/νων Ευρυτανία ΑΕ 1994-98,
ιδρυτής & δ/νων Κέντρου Κατάρτισης Ευρυτανία ΕΠΕ 1995-98,
Δήμαρχος Αγράφων 1999-02,
Αντιπολίτευση Αγράφων 20022014, δάσκαλος Λογιστικής & Οικονομίας στο ΙΕΚ Λαμίας, κλπ. Με
πολλές συσσωρευμένες γνώσεις,
πρόσφερε και προσφέρει στην
ανάπτυξη της Ευρυτανίας και κυρίως των Αγράφων. Επιμένει στον
Αγροτουρισμό (Αγραφοτουρισμό), στη Δημοτική υποστήριξη
της γεωργίας & κτηνοτροφίας,
στην προστασία & τουριστική
ανάδειξη του περιβάλλοντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό δεν χώρεσε στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας και το δημοσιεύουμε τώρα. Αγαπητέ μας Βαγγέλη
ζητάμε την κατανόησή σου.

Δημήτριος Ν. Καραμέτος
Πολιτικός Μηχανικός
Απόφ. Πανεπιστημίου Liverpool
MSc Μηχανικός Θαλάσσιων Υποδομών
Ισιδώρου 4, Ν. Ιωνία, Βόλος
Τηλ./Fax. 2421 0 80020 Κιν. 697 3322187
e-mail: karametos.dimitrios@gmail.com
* Ο χωριανός μας Δημήτρης Καραμέτος είναι γυιός του Νίκου και εγγονός της
Αγορής και του Κώστα Δ. Καραμέτου.
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ
Σοφία σύζ. Ηλία Γάκη

Έ

φυγε από τη ζωή στις
24-9-2012, σε ηλικία
81 ετών η Σοφία, καθηλωμένη στο κρεβάτι επί επτά
(7) χρόνια, μη δυναμένη να
κουνήσει τίποτες άλλο από τα
μάτια της.
Η Σοφία ήτο κόρη της Περσεφώνης και του Νικολάου Θάνου και γεννήθηκε το έτος 1931
στον οικισμό Θανέων, στη θέση
«Τσιφούτι» περιοχής Σαρανταπόρου.
Η Σοφία ήτο άνθρωπος σεβαστή στην οικογένειά και στην
κοινωνία, χαμηλών τόνων, καλοσυνάτη, εργατική και καλή στην

μοδιστρική.
Το έτος 1958 παντρεύτηκε
τον Ηλία Δημ. Γάκη. Ήταν εργατική, νοικοκυρά και χρυσοχέρα,

ήταν σύντροφος με μεγάλη προσφορά στον αγαπημένο της σύντροφο Ηλία, αλλά και ο Ηλίας
στάθηκε δίπλα της με αγάπη και
καλοσύνη, επί επτά ολόκληρα
χρόνια, όπου και την κράτησε
στη ζωή. Νομίζω ότι κλίνοντας
τα μάτια της, μέσα της κρατούσε δυο λέξεις «Ηλία ευχαριστώ»,
σε κούρασα πάρα πολύ.
Τέλος εμείς που σας στεφανώσαμε να σου ευχηθούμε να
είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκέπασε.
Οι κουμπάροι σου
Ολυμπία και Στέφανος
Τσιτσιμπής

Φώτης Ν. Γαλάζιος

Π

έθανε ο Φώτης Γαλάζιος από τον Μαυρόλογγο Κλειτσού, γυιός
του αείμνηστου Νίκου Γαλάζιου, σύζυγος της αείμνηστης
Ευγενίας και πατέρας της επίσης αείμνηστης Λαμπρινής, την
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012,
σε ηλικία 94 ετών, στην Αγία
Παρασκευή Λαμίας όπου διέμενε και έγινε η κηδεία την
επομένη.
Αξίζει να γράψουμε δυο
λόγια για τον αξιόλογο και δραστήριο αυτό γείτονά μας, γνωστό και φίλο πολλών από εμάς
αλλά και συνδρομητή της εφημερίδας μας, που πάντα την περίμενε με ανυπομονησία να την
διαβάσει.
Ο Φώτης ήταν γυιός του επίσης αξιόλογου και δραστήριου
αείμνηστου Νίκου Γαλάζιου,
ο οποίος με πολλούς αγώνες
κατάφερε μέσα από πολλές
αντιξοότητες να πάρουν οικό-

πεδα όλοι οι Μαυρολογγίσιοι
στην Αγ. Παρασκευή Λαμίας
και να κατοικίσουν μόνιμα εκεί.
Στο διάβα της ζωής του ο Φώτης υπήρξε υποστηρικτής των
προσπαθειών του πατέρα του
και των άλλων χωριανών του
για την μετακίνηση αλλά και
εκεί στην Αγ. Παρασκευή ήταν
πάντοτε σε εγρήγορση για όλα
τα προβλήματα των Μαυρολογγίσιων. Είχε τελειώσει το
Σχολαρχείο και τα γράμματα

Ράγκος Μ. Νικόλαος

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε. Μ. Π.
Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Οικοδομικές Άδειες, Ανακαινίσεις Κτηρίων, Κατασκευές, Αντιπαροχές, Ρυθμίσεις
Αυθαιρέτων
Κουμουνδούρου 14, Καρδίτσα
Τηλ./Fax: 2441 0 28778 Κιν. 697 2960299
e-mail: nickragk@yahoo.gr
* Ο Νίκος είναι γυιός του πρώτου Ιατρού που υπηρέτησε στο Αγροτικό
Ιατρείο Νεράϊδας, την δεκαετία του ’60, του αξέχαστου Μιλτιάδη Ράγκου.

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών
Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός
Μάντρα στα Σαραντάπορα

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

Τηλ.: 2441 0 94527
Κιν.: 697 332 4119 Κώστας Κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης

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

www.igoniatislinas.gr
* Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη του αείμνηστου
Νίκου Λυρίτση από το Μεγαλάκκο.

αυτά τα αξιοποίησε με υποδειγματική αλληλογραφία με τις
υπηρεσίες. Πρωταγωνίστησε
στη δημιουργία της Κοινότητας
Αγ. Παρασκευής και διετέλεσε
Πρόεδρος αυτής για πολλά χρόνια μέχρι τη στιγμή που λύγισε
από εγκεφαλικό, στο στασίδι
του ιεροψάλτη της Αγ. Παρασκευής. Ήταν καθημερινά στις
επάλξεις της ενασχόλησης με
τα κοινά, η οποία ενασχόληση
ήταν κανόνας ζωής για αυτόν
και υπόδειγμα στάσης ζωής για
τους νεότερους. Τελευταία μεγάλη προσπάθεια έκανε για την
Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας.
Όταν αποχωρούν απ’ τη
ζωή άνθρωποι της κοινωνικής
εμβέλειας του Φώτη Γαλάζιου,
η κοινωνία γίνεται φτωχότερη
και χάνει τα σύμβολά της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Αγ. Παρασκευής Λαμίας
όπου αναπαύεσαι.
Οι γείτονές σου
Νεραϊδιώτες
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Σεραφείμ Στεφ. Τσιτσιμπής

φυγε από κοντά μας,
την Δευτέρα 15-102012 σε ηλικία 58
ετών, ο αγαπημένος μας υιός
Σεραφείμ.
Γεννήθηκε το έτος 1954 στο
Σαραντάπορο Νεράϊδας Καρδίτσας και ήτο το πρώτο παιδί,
από τα τέσσερα της οικογενείας
μας. Σπούδασε και πήρε πτυχίο
από τη Σιβιτανίδειο Σχολή ως
Ηλεκτρολόγος. Έχει δύο αγόρια, τον Στέφανο και τον Παύλο. Ο Στέφανος σπούδασε και
πήρε το πτυχίο του Λογιστού, ο
δε Παύλος έχει πτυχίο τεχνικού
αυτοκινήτων.
Ο Σεραφείμ ακολούθησε το
επάγγελμα του Εργολάβου Οικοδομών, μέχρι το έτος 2002.
Έκτοτε αρρώστησε, από την
κοινή νόσο πάρκισον και άνοια
και επί δέκα χρόνια πάλεψε την
αρρώστια του στα Νοσοκομεία. Τελευταία ήταν στο Ίδρυμα Αποκατάστασης «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» στο Αγναντερό Καρδίτσας
όπου και απεβίωσε την 15-10-

Π

2012, και η ταφή του έγινε την
επομένη στο Σαραντάπορο.
Εμείς οι γονείς πρώτον θα
παρακαλέσουμε το Θεό μας,
να σε κατατάξει σε μια θέση
του παραδείσου, για να ξεκουραστεί η ψυχή σου, από την
ταλαιπωρία της νόσου και να
είναι ελαφρύ το χώμα που σε
σκέπασε.
Και τέλος ευχαριστούμε
όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
Η Οικογένεια

Έφυγε απ’ τη ζωή
ο Εργολάβος Γ. Κατσάκης

έθανε ο γνωστός μας Εργολάβος Δημοσίων Έργων
Γεώργιος Κατσάκης, σύζυγος της Αντωνίας και πατέρας
της Βασιλείας, το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012, σε ηλικία
61 ετών, στα Τρίκαλα όπου έγινε και η κηδεία την Κυριακή 30.9.12.
Η εταιρεία του κατασκευάζει τα τελευταία χρόνια το τμήμα
Νεράϊδα – Τριφύλλα του σημαντικότατου οδικού άξονα Καρπενήσι
– Λίμνη Πλαστήρα και το δρόμο από Μολόχα μέχρι Σαραντάπορα
Τ. Κ. Νεράϊδας. Τα προηγούμενα χρόνια κατασκεύασε τα τμήματα
Μεγάλη Λαγκάδα – Σαραντάπορα και Σαραντάπορα – Μουχτούρι
της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσα – Νεράϊδα.
Αιωνία του η μνήμη.

Ιωάννα Σίσκου
– Καραμέτου
Χειρούργος Οδοντίατρος – Ενδοδοντιστής
Απόφοιτος Πανεπιστημίου
Liverpool
MSc Yniversity of Manchester

3ας Νοεμβρίου
& Καποδιστρίου 2
Βόλος
Τηλ. 2421 0 30015
Κιν. 697 4126187
e-mail:
siskou.dent@gmail.com
* Η Ιωάννα είναι σύζυγος του
χωριανού μας μηχανικού Δημήτρη
Καραμέτου (γυιού του Νίκου και
εγγονού της Αγορής και του Κώστα
Δ. Καραμέτου).

Αναστασία
Καφούση

Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Τηλ. /2235 0 52052 /
fax: 2235 0 52359
Κιν.: 697 2874881
e-mail: kafousi@ependysi.gr /
www.ependysi.gr
* Η Αναστασία είναι εγγονή του
αείμνηστου Γεωργίου Κ. Μαργαρίτη εκ Μεγαλάκκου που είχε
εγκατασταθεί στο Μώλο.

Ο Εργολάβος Γεώργιος Κατσάκης με τον Νομάρχη Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο και την
Δ/ντρια Τεχν. Υπηρεσιών Ν. Καρδίτσας Μαρία Τσέλιου σε δρόμο του νομού μας που
κατασκευάζονταν το καλοκαίρι, πρίν μερικούς μήνες.

Γιώργος Απ. Κουμπαρέλος
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός
ΑΣΠΑΙΤΕ (Α. Μ. 15323)

Έκδοση οικοδομικών αδειών
Νομιμοποίηση – τακτοποίηση αυθαιρέτων  Ανέγερση κατοικιών
Ανακαίνιση παραδοσιακών (πέτρινων) σπιτιών
Τηλ./Fax. 2441 0 72166 Κιν. 697 3004188
e-mail: gekoym@teemail.gr
* Ο Γιώργος είναι γυιός του φίλου μας Αποστόλη Κουμπαρέλου, εκ Γιαννουσέϊκων Καροπλεσίου καταγομένου.

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.
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Ανακοινώσεις
Προέδρου Τ. Κ.
Νεράϊδας
Παρακαλούνται οι
κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας
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 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.
Σας εύχομαι Καλά
Χριστούγεννα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

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

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

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

Η Ιστοσελίδα μας
www.neraida-dolopwn.com

Ε

νημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς μας ότι
στην ιστοσελίδα του χωριού μας “www.neraidadolopwn.com” πρόσφατα αναρτήθηκαν τα εξής:
● Αναρτήθηκε χάρτης της περιοχής του χωριού
μας, από το Γρεβενοδιάσελο μέχρι Κύφου – Μπέσια, με
σημειωμένα πάνω όλα τα ονόματα των τοποθεσιών. Τον
κατασκεύασε ο Γιώργος Κ. Θάνος όπως και το τοπογραφικό σχέδιο με τα σπίτια του χωριού μας. Θα τα βρείτε
στη σελίδα «ΝΕΑ-ΑΡΧΕΙΟ» κάτω αριστερά.
● Αναρτήθηκαν τέσσερα (4) βιντεάκια (slideshow)
με ωραίες φωτογραφίες του χωριού μας που εναλλάσσονται με ωραία μουσική υπόκρουση. Τα 3 έφτιαξε ο χωριανός μας Δημήτρης Κ. Γάκης και το άλλο ο Ηλίας Γ.
Καραμέτος, εγγονός του χωριανού μας Ηλία που παίζει
στο βιντεάκι ωραία με το βιολί του τον ήλιο. Θα τα βρείτε
στη σελίδα «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ» κάτω από τις φωτογραφίες στο τέλος της σελίδας.
● Να υπενθυμήσουμε τα «Ηχητικά Ντοκουμέντα»
στη σελίδα «ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ», τον καιρό του χωριού
μας στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ» κ.λ.π., που από καιρό έχουν
ήδη αναρτηθεί.
● Αναρτήθηκε όπως κάθε τρίμηνο, το νέο 121 τεύχος
της εφημερίδας μας στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ». Με
το τεύχος αυτό συμπληρώθηκαν ήδη 19 τεύχη (304 σελίδες ύλη!) που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Το
λέμε γιατί σε μερικά τεύχη υπάρχουν σημαντικά κείμενα
που διαβάζονται πάντα, όπως στο τεύχος 110 ο Εκλογικός
Κατάλογος του 1865, στο τεύχος 115 τα ονοματεπώνυμα
του χωριού μας στα 1454, στο τεύχος 118 χωριανοί μας
αγωνιστές στην επανάσταση του 1821, κ. ά.
Όλα τα προαναφερόμενα τα δίνουμε και τα ανεβάζει
ο αγαπητός μας Νίκος Κοσμόπουλος (γιός της Μαρίας
και εγγονός του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα) και τον
ευχαριστούμε θερμά που κατασκεύασε και συντηρεί την
ιστοσελίδα.
● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας τον Νοέμβριο
ξεπέρασαν τους 17.000! Στις 30.11.12 ήταν ακριβώς
17.440 ενώ ρεκόρ επισκέψεων είχαμε τον Οκτώβριο με
957 επισκέψεις αυτό το μήνα.
Καλό «σερφάρισμα»!

Εφημερίδες στην οδό Γερανίου 7
Όποιος αναγνώστης μας, που κατοικεί στην Αθήνα, δεν λάβει για
οποιονδήποτε λόγο εφημερίδα μπορεί να την προμηθευτεί από το
τυπογραφείο μας που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό
Γερανίου 7. Να μπεί στη στοά και να την ζητήσει από τον καφεντζή κ.
Γιώργο, στο καφενείο του οποίου αφήνουμε γι’ αυτό το λόγο πολλές
εφημερίδες κάθε φορά.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα
είναι τα εξής
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας
Αριθμός Λογαριασμού: 469 04 003010 33
ΙΒΑΝ: GR65 0432 0860 0046 9040 0301 033
Δικαιούχος: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
Δολόπων Καρδίτσας.
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδας μας.
Παρακαλούμε όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να
προσφέρετε χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν τον λογαριασμό.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε
να δίνετε και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας
δίδεται αμέσως απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί
μας:
Θάνος Βασίλειος....................................................... τηλ(697 3015409)
Καστρίτσης Τρύφωνας................................................. (697 7250896)
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)

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

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Νεράϊδας

Για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, εύχομαι σε όλους τους χωριανούς,
όπου κι αν βρίσκονται, καλά Χριστούγεννα και με
υγεία και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ
του δρομολογίου της Δευτέρας

O

λοι οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας
(Νεραϊδιώτες, Σαρανταπορίσιοι και Μεγαλακκιώτες)
ζητάμε από το ΚΤΕΛ να επανέλθει το δρομολόγιο της
Δευτέρας που από πέρσι το φθινόπωρο αιφνιδιαστικά και αναίτια κόπηκε. Όλοι απαιτούμε να διατηρηθούν τουλάχιστον τα τρία (3) δρομολόγια την εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη
– Παρασκευή). Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα να πιέσουν
για την ανάκληση της σκληρής και άδικης αυτής απόφασης.

Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ φρόντισαν από τώρα
να μην κόβεται το ρεύμα & το τηλέφωνο με
«ψύλλου πήδημα» το χειμώνα;

Η

ΔΕΗ φρόντισε για την επισκευή, ενίσχυση ή αντικατάσταση των προβληματικών μηχανημάτων της
(μετασχηματιστών, πυκνωτών, ασφαλειών κ.λ.π.)
που σηκώνουν το βάρος της γραμμής από Καρδίτσα,
Ραχούλα, Αμάραντο, Σαραντάπορα, Μολόχα, Μεγαλάκκο, Νεράϊδα, Κουκέϊκα και τώρα πλέον Κλειτσό, Φουρνά,
Βράχα;

Ο ΟΤΕ φρόντισε για την αντικατάσταση, τοποθέτηση
νέων μεγαλύτερων μπαταριών στα μηχανήματά του στη
Νεράϊδα ώστε το ασύρματο δίκτυό του να αντέχει χωρίς
ρεύμα της ΔΕΗ τουλάχιστον για 4 μέρες; Για να έχουμε
τηλέφωνο σε μια ενδεχόμενη λόγω χιονιού 4ήμερη διακοπή ρεύματος; Αυτά τα ζητούσαμε και εγγράφως πρόσφατα
αλλά καμιά απάντηση δεν πήραμε.

Λόγω πληθώρας ύλης…

Λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσαν
ούτε σ’ αυτό το τεύχος και θα δημοσιευθούν στα επόμενα τα παρακάτω
κείμενα με τους εξής τίτλους:
● Ποιοί κατοικούσαν στη Μπέσια το
1454 κι άλλα ιστορικά για το θρυλικό
αυτό χωριό.
● Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας
που βγαίνουν από την μελέτη των
Εκλογικών Καταλόγων – σύγκριση
των Εκλογικών Καταλόγων 1865,
1871 και 1874.
● Ιστορικά στοιχεία Μοναστηριού
μας Σπινάσας (Νεράϊδας) συνέχεια.
● Συμβολαιογραφική πράξη χωρια-

νών μας το 1834.
● Ονόματα 28 χωριανών μας αφιερωτών στη Μονή Δουσίκου Τρικάλων το 1530 μ. Χ.
● Ο Μέγδοβας απ’ τη Νευρόπολη ως
τα Κρεμαστά.
● Ονόματα και στοιχεία χωριανών
μας μεταναστών στην Αμερική μεταξύ 1900 έως 1921.
● Συμβολαιογραφική πράξη χωριανών μας το 1910.
● Πώς μας πήρε ο τσιφλικάς της
Μπέσιας Τσιάπαλος την περιοχή
«Ξερολάγκαδο».
● Θρύλοι και παραδόσεις για το
Μέγα Γεφύρι.

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

