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● Να τελειώσουν οι μελέτες
● Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα 
● Να ενδιαφερθούν οι πολιτικοί 
● Απαιτούμε πρόσβαση 

Καθολικό 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 Επαρχια-
κής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Πα-
ραμεγδόβιου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ 
και τώρα κατασκευή της Γέφυρας Μέγδοβα. 
Όλοι ζητάμε πρόσβαση! Να αρθεί ο αποκλει-
σμός! 

● Οι εξελίξεις που είχαμε το 2012 για τον 
παραμεγδόβιο ήταν: η Ημερίδα που έγινε 
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● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα – Τριφύλλα
● Υπόμνημα στον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό 
● Ερώτηση στη Βουλή έκανε ο κ. Μιχαλάκης 

Ε πιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, Ευ-
ρυτανίας 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 (δια-
σταύρωση) μέχρι τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου 
(2 χλμ. πρίν). Περίπου 5 χλμ απόσταση. Εάν δι-
ατεθεί μια τελευταία πίστωση περίπου 900.000 
€, ο οδικός άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το 
μήκος του, από το Καρπενήσι μέχρι και τη Λίμνη 
Πλαστήρα. Απαιτούμε να είναι το πρώτο σε προ-
τεραιότητα έργο, που με τις πρώτες πιστώσεις 

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 

 Συνέχεια στη σελίδα 4  Συνέχεια στη σελίδα 5

Με ανεμογεννήτριες σχεδιάζουν να 
γεμίσουν τις γύρω βουνοκορφές μας 

Σύμφωνα με τον χάρτη της ΡΑΕ στις γύρω 
βουνοκορφές μας, σε πάνω από 10 αιολικά 

πάρκα έχουν σχεδιαστεί να στηθούν αμέτρητες 
ανεμογεννήτριες. Από Καπροβούνι έως Γρεβενο-
διάσελο 15, από Γρεβενοδιάσελο έως Κούτσουρο 
18, από Κόψη έως Καμάρια 40, από Φλίσιο έως 
Παπαδημήτρη 7, από Παπαδημήτρη έως πάνω 
από Καροπλέσι 27, κ.ο.κ. Οι τοπικές κοινωνίες των 
χωριών μας είναι κατά αυτών των έργων.

Αναλυτική παρουσίαση αυτών στις σελίδες 
10 και 11.Ήρθε εΠιΤεΛους ο Νεος ιΑΤρος

ςΤο ΑΓροΤιΚο ιΑΤρειο ΝερΑϊδΑς

Από τις αρχές του χρόνου ορίστηκε νέος ιατρός για 
το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας, λέγεται Μάρκος 

Ψίφης και κατάγεται από την Κρήτη. Τον καλοσωρί-
ζουμε και του ευχόμαστε καλή διαμονή στο χωριό 
μας.  Περισσότερα στη σελ. 6

δΉΜΑιρεςιες δΉΜου ΚΑρδιΤςΑς 

Η ουρανία ςούφλα εκ Καροπλεσίου είναι 
πλέον υπεύθυνη για τα χωριά της περιοχής 

μας όπως ήταν μέχρι τώρα ο Λάμπρος Τσιού-
κης εκ Ραχούλας. Αυτό ανακοινώθηκε από τον 
Δήμαρχο του καλλικρατικού Δήμου μας Καρδί-
τσας Κώστα Παπαλό, ύστερα από τις δημαι-
ρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 6.1.2013 
στην Καρδίτσα. Οι νέοι αντιδήμαρχοι και περισ-
σότερα για τις δημαιρεσίες στη σελίδα 7.

Ή ΤοΠιΚΉ ΚοιΝωΝιΑ ΜΑς ειΝΑι ΚΑΤΑ Του
υδροΉΛεΚΤριΚου ςΤοΝ ΜΠεςιωΤΉ

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 Μπεσιώ-
τη. Το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας πήρε απόφαση 
ομόφωνα αρνητική, κατά του έργου και μας έστειλε 
μέσω του Δήμου το σχετικό πρακτικό. Επειδή λάβα-
με το έγγραφο ενώ ήμασταν επί του πιεστηρίου, δεν 
είχαμε χώρο και θα το δημοσιεύουμε στο επόμενο 
τεύχος. Απαιτούμε οι αρμόδιοι να λάβουν αυτά σο-
βαρά υπόψη τους! Εκτός αυτού πολλοί χωριανοί 
μας απαιτούν το θέμα να συζητηθεί στο Δ. Σ. του 
Δήμου μας Καρδίτσας και να παρθεί και από αυτό 
αρνητική απόφαση για το έργο, επίσης να γίνει και 
προσφυγή στο ΣτΕ. 

Περισσότερα στο επόμενο τεύχος. 

Ο Σύλλογος και η Εφη−
μερίδα μας εύχονται στους 
απανταχού Νεραϊδιώτες 
και φίλους του χωριού και 
του Συλλόγου μας 
Καλή Ανάσταση

Ο χορός της Νεράϊδας το καλοκαίρι
Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφω-

τικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το καλοκαίρι, 
την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, το βράδυ, 
στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Οι απανταχού 
της γης Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες για 
να γλεντήσουμε ως το πρωί. 

Ο Πρόεδρος να σεβαστεί τις αποφάσεις 
των Λαϊκών Συνελεύσεων για το Μοναστήρι μας

Η συντριπτική πλειοψηφία του χωριού μας απαι-
τεί ο Πρόεδρος να σεβαστεί τις αποφάσεις των 

Λαϊκών Συνελεύσεων, που έγιναν το καλοκαίρι, για το 
ζήτημα του Μοναστηριού Νεράϊδας και με σύγκλη-
ση νέου Τοπικού Συμβουλίου να ακυρώσει την διχα-
στική απόφαση που μυστικά και αιφνιδιαστικά πήρε 
πρόσφατα εν αγνεία όλων μας. Να ακυρωθεί τάχιστα 
το έγγραφο που εστάλη. 

Περισσότερα στη σελ. 12

Πρόθεση Μοναστηριού Σπινάσας του 1830 

Σημαντικό ιστορικό στοιχείο του Μοναστη-
ριού μας βρήκαμε ψάχνοντας στα αρχεία. 

Πρόκειται για ένα πολύ παλιό χειρόγραφο βιβλίο 
170 σελίδων, που έγραψε το 1830 ο ιερομόναχος 
Γαβριήλ (ένας εκ των μοναχών της τότε Μονής), 
στις σελίδες του οποίου είναι γραμμένα και πολ-
λά ονόματα αφιερωτών και μοναχών. 

Περισσότερα στη σελ. 9

Οι αρχικές σελίδες της Πρόθεσης – Παρρησίας του 1830, του Μοναστηριού μας 
Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας), που πρόσφατα βρήκαμε ψάχνοντας. Το 

παλαιότερο γραπτό στοιχείο, εκτός του Σιγιλίου του 1600, για το Μοναστήρι μας.

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

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

Ο χΟρΟΣ τΟυ ΣαρανταΠΟρΟυ τΟ καΛΟκαίρί

Το ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Σαραντα-
ποριτών και Μέγα Λακκιωτών φέτος θα γίνει το 

ςάββατο 17 Αυγούστου στην πλατεία του χω-
ριού. 

Θα υπάρχει ζωντανή παραδοσιακή μουσική. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Εκδόθηκε νέο βιβλίο από χωριανή μας

Με μεγάλη χαρά μάθαμε την έκδοση του δεύτερου 
μυθιστορήματος της συγχωριανής μας Αλεξάν-

δρας Γιαννουσά με τίτλο «το δίλημμα». Είναι ένα βι-
βλίο άκρως συγκινητικό που μιλάει στις καρδιές όλων 
μας. 

Περισσότερα στη σελ. 8

ενημέρωση για ζητήματα της Τ. Κ. Νεράϊδας 

Ενημέρωση για ζητήματα της Τοπικής Κοινότητάς 
μας Νεράϊδας, τόσο από την Δημοτική Αρχή όσο 

και από τον Πρόεδρο, θα βρείτε στη σελίδα 6

οςΤεοφυΛΑΚιο  
ΚΑι χωρος ΚοιΜΉΤΉριου ΝερΑϊδΑς 

Με τις προσφορές όλων μας, τα έργα τόσο για το νέο 
Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό του Κοι-

μητηρίου του χωριού μας προχώρησαν ικανοποιητικά. 
Όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει την οικο-
νομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας προσφέρει 
ότι μπορεί για να ολοκληρωθούν τα προαναφερόμενα. 
Όποιος επίσης θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτά ας μιλή-
σει με τον Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896. 

Περισσότερα στη σελ. 7
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Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Ιδιοκτήτης:

Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

Νομού Καρδίτσας

Εκδότης - Διευθυντής:

(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)

Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.

Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409

Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις 

απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δε-

σμεύουν.

Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:

mpaltis@gmail.com

Σχεδιασμός - Εκτύπωση:

Αν. Χαλκιόπουλος

Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800

www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com

ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
& ΥΙΟΣ Ο. Ε.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

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

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

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

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
α/α Ενισχύσεις  για  Εφημερίδα      ......................... Ευρώ

Ανυφαντή  Ελένη (Λογ. Τράπ. 3.1.13)1.  ................................20
Ανυφαντής  Μάριος (Λογ. Τράπ. 5.3.13)2.  ............................50
Αυγέρης  Σεραφείμ  από Ν. Κρίκελλο (1960)3.  .....................10
Βλάχου  Ελευθερία (171)4.  ...................................................20
Βούλγαρη - Μπουρλιάκου  Λιλή  του  Ιωάνν. (1959)5.  ..........10
Βούλγαρης  Αθανάσιος  του  Ιωάν. από Αγ.Τριάδα (1958)6.  ..10
Γούλας  Πέτρος  από  ταβέρνα  Ροδόπολης (108)7.  ...............20
Δήμος  Ηλίας (Λογ. Τράπ. 20.12.12)8. ...................................30
Ζήση - Ραμαντάνη  Κική  του  Γεω. (255)9.  ...........................10
Ζήσης  Γεώργιος  του  Στεφ. (254)10.  .....................................10
Θώμος  Κων/νος  του  Ηλ. από Καινούργιο (1957)11.  .............20
Καλλές  Βασίλειος  του  Δημ. (Λογ. Τράπ. 21.12.12)12.  ...........20
Καραβάνας  Ευάγγελος  του  Γεω. (252)13.  .............................20
Κατσούλη  Κατίνα  του  Λάμπρου (1791)14.  ...........................30
Κατσούλη - Μυτάρου  Βασιλική (1792)15.  .............................40
Κατσούλη - Ντάλα  Μαρία (1793)16.  ......................................20
Κατσούλης  Κων/νος  του  Λάμπρου (1790)17.  .......................50
Καφαντάρης  Ευάγγελος  από  Αμάραντο (1961)18.  ...............10
Λάμπρου  Αρετή  του  Γεωργ. (182)19.  ...................................20
Λιάπης  Αναστάσιος (Λογ. Τράπ. 1.4.13)20.  ............................10
Λιάπης  Κων/νος  του  Ηλία (1789)21.  ....................................30
Λιάπης  Νικόλαος  του  Αθαν. (179)22.  ...................................10
Μακρής  Γεώργιος  του  Δημ. (180)23.  ...................................10
Μαργαρίτης  Εμμανουήλ  του  Ευαγγ.  (1795)24.  ....................10
Μαργαρίτης  Ευάγγελος  σύζ. Σοφίας (1794)25.  ....................10
Μπαρμπουνάκης  Γεώργιος  από  Μολόχα (178)26.  ................20
Μπαρμπουνάκης  Πέτρος  από  Μολόχα (177)27.  ...................20
Παναγιώτου  Πέτρος (176) 28.  ...............................................10
Πλατσιούρη - Αποστολού  Ρίτα  (256)29.  ...............................10
Πλατσιούρη  Έλλη  του  Φίλιπ. (253)30.  ..................................10
Πλατσιούρη  Περσεφώνη (257)31.  .........................................10
Ρέκκα - Τζανάκου  Νίκη (Πρ. Συλ. Μαυρομμάτας) (175)32.  ....20
Σαμαρά  Άννα  του  Ηλία  από  Κλειτσό (181)33.  .....................20
Σβόλη - Παπουτσοπούλου  Νίκη (174)34.  ..............................20
Σπανός  Αναστάσιος  του  Κων/νου (173)35.  ..........................20
Σπανός  Γεώργιος  του  Ευαγγ. (1922)36.  ................................50
Σπανός  Ηλίας  του  Αναστασίου (172)37.  ...............................20
Σπανού - Γρόσου  Στέλλα  του  Ευαγγ. (1925)38.  ....................10
Σπανού - Κορνιά  Ελευθερία  του  Ευαγγ. (1924)39.  ................20
Σπανού - Τζερέτα  Ντίνα  του  Ευαγγ. (1923)40.  .....................20
Τσιαμασιώτης  Μπάμπης  από  Κλειτσό (931)41.  ....................20
Τσιρώνη  Σούλα  από  Ζέλι  Φθιώτιδας (1962)42.  ....................20
Τσιτσιμπή  Ντίνα  σύζυγος  Χρήστου (109)43.  ........................ 25
Τσιτσιμπής  Στέφανος  του  Σερ. (110)44.  ...............................20

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Βρύση στα Τσιτσιμπαίικα 
δηλώθηκε ήδη στην ομάδα πρωτοβουλίας για την κα-
τασκευή βρύσης στα Τσιτσιμπαίικα, το πρώτο ποσό των 
300 ευρώ.
Στην μνήμη των Τσιτσιμπαίων δηλώθηκαν 150 ευρώ και στη 
μνήμη της Μάρως Αυγέρη, αντί στεφάνου, δηλώθηκαν επί-
σης 150 ευρώ, από τις οικογένειες των: Ηλία Γ. Τσιτσιμπή, Μά-
γδας, Γιώργου, Βασίλη και Λεωνίδα Τσιτσιμπή.

Ή ομάδα πρωτοβουλίας:
Φώτης Τσιτσιμπής 6976952802
Ηλίας Στ. Τσιτσιμπής 6987693369
Μάγδα Ηλ. Τσιτσιμπή 6978072544

Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ύμνος του ΙΕ’ Αντιφώνου που ψάλλεται στον όρθρο της Μεγάλης 
Παρασκευής, δηλαδή την Μεγάλη Πέμπτη στο βράδυ, στη Σταύρωση. Την ώρα που 
ψάλλεται νοιώθουμε την απόλυτη θρησκευτική κατάνυξη. Τροπάριο αριστουργηματι-
κής ποίησης που το βάρος των στίχων του προκαλεί ρίγος…

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ». 

Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου ὁ 
ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας. Στέ-
φανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται 
ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ 
πορφύραν περιβάλλεται ὁ περι-
βάλλων τόν οὐρανόν ἐν νεφέ-
λαις. Ράπισμα κατεδέξατο ὁ ἐν 
Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τόν Ἀδάμ. 
Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος 
τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη 
ὁ Υἱός τῆς Παρθένου. Προσκυ-
νοῦμεν σου τά πάθη, Χριστέ. 
Δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἔνδοξόν σου 
Ἀνάστασιν.

Μετάφραση 
Σήμερα κρεμιέται πάνω στο Σταυρό εκείνος που 
κρέμασε τη γή πάνω στα νερά. Στεφάνι από αγκά-
θια έχει πάνω στο κεφάλι του ο Βασιλιάς των αγ-
γέλων. Ψεύτικο βασιλικό ένδυμα ντύνεται αυτός 
που ντύνει τον ουρανό με σύννεφα. Καταδέχτη-
κε να ραπιστεί εκείνος που με το Βάπτισμά του 
στον Ιορδάνη λευτέρωσε τον Αδάμ. Με καρφιά 
καρφώθηκε στο Σταυρό ο Νυμφίος της Εκκλη-
σίας. Με λόγχη τρυπήθηκε ο Γιός της Παρθένου. 
Προσκυνούμε τα Πάθη σου, Χριστέ. Αξίωσέ μας 
να δούμε και την ένδοξη Ανάστασή σου. 

Του ασύλου η καμόρα 

Η οσμή της μπόχας πνίγει
και τον καθαρό αέρα 
της προχωρημένης σήψης 
των σκανδάλων κάθε μέρα. 

Αν η μάσκα τους θα πέσει 
που το θεωρώ αστείο, 
το πλαστό τους δεν θ’ αρέσει
να φανεί το προσωπείο. 

Ο Λαός αναστενάζει 
και βογκά στην ανηφόρα…
που στις πλάτες του σηκώνει 
του ασύλου την καμόρα.

Κάθε μέρα την πατούνε
του Λαού την περηφάνια 
κάθε μέρα του φορούνε 
και αγκαθωτά στεφάνια…

Κάθε τόσο βάζουν φόρους
να καλύψουν τα κλεμμένα, 
κι’ από τους κομπιναδόρους 
δεν πειράζουνε κανένα. 

Τις επιτροπές τις στήνουν 
για να παίρνουν τα €υράκια
και να ξαναρίχνουν στάχτη 
στου Λαού μας τα ματάκια. 

Στα χαράτσια μας ταράζουν
και μας άλλαξαν τα φώτα 
και τις ΔΕΚΟ ανεβάζουν 
πίνοντάς μας τον ιδρώτα. 

Ο κοσμάκης υποφέρει 
δύσκολα τα βγάζει πέρα 
μα δεν τους ενδιαφέρει 
για την άδεια του γαστέρα. 

Μια πολιτική που ζέχνει 
πως βρε κόσμε την αντέχεις 
και δεν άρπαξες τη γκλίτσα 
τη βρομιά να ξεπαστρέψεις. 

Μα στο τέλος θα τους φάει
βλέπω, η αλαζονεία 
και θα βάλει στο λαιμό τους 
την θηλιά η απληστία. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ 

AΙΜΟΔΟΣΙΑ 
 Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνω, ότι με την προσφορά 

των εθελοντών αιμοδοτών καταφέραμε να ‘’αναστήσουμε’’ την 
τράπεζα αίματος στην Καρδίτσα η οποία ήταν μηδενική. Βέ-
βαια, λίγες είναι ακόμα οι μονάδες φιαλών ,παρότι θα θέλαμε 
να είναι δεκάδες αλλά σιγά - σιγά ελπίζουμε ότι θα γίνει κι αυτό. 
 Όπως είναι γνωστό, την προσπάθεια ξεκινήσανε το καλοκαίρι από 
το χωριό ,ο Νεκτάριος Βούλγαρης,ο Αλέξανδρος του Χρυσόστο-
μου του Σπανού, η σύζυγος του Γιώργου του Τσιτσιμπή, Βάσω και 
στη συνέχεια οι δύο κόρες τους οι 
οποίες προσφέρθηκαν να δώσουν 
αίμα. Σαν σύλλογος τους ευχαρι-
στούμε όλους όπως επίσης ευχα-
ριστούμε και το τμήμα αιμοδοσίας 
για την υποδοχή καθώς και για την 
γρήγορη εξυπηρέτηση των αιμοδο-
τών μας. Ας είναι καλά όλοι τους και 
ευχόμαστε να τους μιμηθούν και 
άλλοι πολλοί. Η αιμοδοσία όσο εύ-
κολη είναι για τον δότη άλλο τόσο 
απαραίτητη είναι για τον λήπτη 
και πρέπει να δείξουμε όλοι την ευαισθησία μας σ’ αυτό το θέμα. 
 Ευχαριστήρια από το Δ.Σ. Αποδήμων Σαρανταπόρου

 
 δημήτριος Γιαννουσάς

Τηλεόραση & Ειδήσεις 

Σου έδωσε ποτέ κανένας άγνωστος τίποτα δωρε-
άν, έστω μια φρατζόλα ψωμί; Χω-
ρίς να έχει κάποιο σκοπό, κάποιο 
λόγο; Τα πάντα για να τα απο-

κτήσεις τα πληρώνεις! Οι ειδήσεις από 
την τηλεόραση, η «ενημέρωση» γιατί 
άραγε σου παρέχεται δωρεάν; Πώς πλη-
ρώνονται αυτοί που λένε τις ειδήσεις; 
Πού βρίσκουν τα λεφτά οι καναλάρχες 
μεγαλοεργολάβοι και αφειδώς τα σκορπάνε προς χάριν 
της δικής σου «ενημέρωσης»; Λάβε υπόψη σου πως σε 
μεγαλοκανάλι μεγαλοεργολάβων αρχές του χρόνου οι 
τράπεζες έδωσαν δάνειο 98.000.000 €, εσένα σου έδω-
σαν έστω 1 €; Αυτά και μόνο τα ερωτήματα αρκούν 
να αμφισβητείς οτιδήποτε σου λένε! 

Ανάρτηση σε Blog 
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Κώστας και η Μαρία Σκού-
ρου, κόρη του Δημήτρη και της Βα-
σιλικής Βούλγαρη – Σκούρου (εγγο-
νή της Βιργινίας και του αείμνηστου 
Γιώργου Βούλγαρη), απέκτησαν 
κοριτσάκι, την Κυριακή 10 Ιουνίου 
2012, στα Ψαχνά Ευβοίας όπου και 
διαμένουν.
● Ο Νίκος και η Βιργινία Βούλγα-
ρη - Αναστασιάδη, κόρη της Αγγε-
λικής και του αείμνηστου Δημήτρη 
Βούλγαρη (εγγονή της Βιργινίας και 
του αείμνηστου Γιώργου Βούλγαρη), 
απέκτησαν κοριτσάκι (το 2ο παι-
δί τους), την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
2012, στην Αθήνα (Καλλιθέα) όπου 
και διαμένουν. 
● Η Παρασκευή (κόρη της Μαρί-
ας και του Κώστα Σωτηρλή) και ο 
Αντώνης Θάνος, γιός της Αικατε-
ρίνης και του Κώστα Θάνου (εγγονός 
των αείμνηστων Σοφίας και Ηλία 
Θάνου), απέκτησαν κοριτσάκι, την 
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013, στην 
Καρδίτσα όπου και διαμένουν.
● Ο Κώστας και η Αγγελική Μπέλ-
λου – Τσελίκα, κόρη της Ειρήνης 
και του Γιάννη Μπέλλου (εγγονή των 
αείμνηστων Βασιλικής και Αντώνη 
Μπέλλου), απέκτησαν αγοράκι, το 

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013, στην 
Αθήνα (Ηλιούπολη) όπου και διαμέ-
νουν.
● Η Καλλιόπη και ο Δημήτρης 
Αυγέρης, γυιός της Πηνελόπης και 
του παπα-Κώστα Αυγέρη (εγγονός 
του αείμνηστου Αντώνη Αυγέρη), 
απέκτησαν δίδυμα κοριτσάκια, το 
Σάββατο 2 Μαρτίου 2013, στο Βόλο 
όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να τους ζήσουν. 

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 
● Η Σοφία Βεγανά από την Αθήνα 
και ο Βάϊος Σπανός, γιός της Ευαγ-
γελής και του Κωνσταντίνου Σπανού 
από το Σαραντάπορο, αρραβωνιά-
στηκαν το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 
2013, στην Αθήνα όπου και διαμέ-
νουν.
Ευχόμαστε Συγχαρητήρια και Καλά 
Στέφανα. 

ΓΑΜΟΙ 
● Ο Παύλος Αγγελίδης, γυιός του 
Γιάννη και της Λαμπρινής Κόκκινου 
– Αγγελίδη (εγγονός της Αλεξάνδρας 
και του αείμνηστου Θωμά Κόκκινου), 
και η Μαρία Λαβδάκη, παντρεύ-
τηκαν το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 
2012, στον Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής στην 

Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα όπου και 
διαμένουν.
● Ο Ηλίας Θάνος, γυιός της Αικα-
τερίνης και του Κώστα Θάνου (εγγο-
νός των αείμνηστων Σοφίας και Ηλία 
Θάνου), και η Χρυσούλα Τσιανά-
κα, παντρεύτηκαν το Σάββατο 29 
Δεκεμβρίου 2012, στον Ι. Ν. Αγ. Δη-
μητρίου, στην Καρδίτσα όπου και δι-
αμένουν. 
● Η Ράνια (Ουρανία) Καραμέ-
του, κόρη της Νίκης και του Βασίλη 
Καραμέτου (εγγονή των αείμνηστων 
Ταξιαρχίας και Νίκου Β. Καραμέ-
του), και ο Χρήστος Κοτζαφίλι-
ος, παντρεύτηκαν την Κυριακή 30 
Δεκεμβρίου 2012, στον Ι. Ν. Αγ. Νε-
ομαρτύρων, στην Πτολεμαΐδα Κοζά-
νης όπου και διαμένουν. 
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
● Πέθανε η Σταθούλα Σπανού, 
(κόρη των αείμνηστων Ελένης και 
Δημητρίου Τόλη από το Καροπλέσι), 
σύζυγος του αείμνηστου Γιώργου 
(Γάκη) Σπανού και μητέρα της Ελέ-
νης, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013, 
σε ηλικία 92 ετών, στην Καρδίτσα 
και η κηδεία έγινε στη Νεράϊδα την 
επομένη.
● Πέθανε ο Γιάννης Αγγελίδης, 

σύζυγος της Λαμπρινής Κόκκινου, 
(γαμπρός της Αλεξάνδρας και του 
αείμνηστου Θωμά Κόκκινου), και 
πατέρας του Παύλου και του Αντώ-
νη, την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013, 
σε ηλικία 56 ετών, στην Αθήνα, στο 
Περιστέρι όπου έγινε και η κηδεία 
την επομένη στο Κοιμητήριο Περι-
στερίου.
● Πέθανε η Όλγα Θάνου, (κόρη των 
αείμνηστων Αλεξάνδρας και Γιάννη 
Βούλγαρη), σύζυγος του Βαγγέλη 
Δ. Θάνου, και μητέρα του Δημήτρη, 
της αείμνηστης Περσεφώνης και 
του επίσης αείμνηστου Κώστα, την 
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, σε 
ηλικία 77 ετών, στον Εύοσμο Θεσ-
σαλονίκης όπου έγινε και η κηδεία 
την επομένη στο δυτικό Κοιμητήριο 
Θεσσαλονίκης.
● Πέθανε η Μαρία Αυγέρη - Στε-
φανίδη, σύζυγος του Χαράλαμπου 
(Μπάμπη) Στεφανίδη, κόρη της 
Καλλιόπης και του Παύλου Αυγέρη, 
αδελφή της Δήμητρας και της Βιργι-
νίας, μητέρα της Ευαγγελίας (Εύης) 
και της Καλλιόπης, την Παρασκευή 
22 Φεβρουαρίου 2013, σε ηλικία 51 
ετών, στην Αθήνα όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη στο Κοιμητήριο 
Βύρωνα.
Θερμά Συλλυπητήρια. 

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΣύΛΛΟΓΟ ΑΠΟΔΗ-

ΜΩΝ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 

Ο Γεώργιος Χρ. 
Κουτρουλιάς, ιδιοκτή-
της των γνωστών μας 
καταστημάτων “Palmie 

– bistro”, καταγόμενος 
από τη γειτονική μας 
Μαυρομμάτα (Έλσιανη), 
προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 
989), στον Σύλλογο Απο-
δήμων Νεράϊδας. 

Ευχαριστούμε θερμά 
για την προσφορά.

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ ΟΛΓΑΣ 

ΘΑΝΟύ 

Τα αδέλφια Θάνου, 
ο Νίκος, ο Γιώργος, η 
Λίνα και η Περσεφώνη, 
προσέφεραν το ποσό των 
150 ευρώ, για τις ανά-
γκες του Ιερού Ναού Αγί-
ου Γεωργίου Νεράϊδας, 
εις μνήμην της νύφης 
τους Όλγας Θάνου. 

Το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο Νεράϊδας ευ-
χαριστεί θερμά για την 
προσφορά.

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Ο Χριστόδουλος Κατσούλης, γυιός των αείμνηστων 

Βασιλικής και Δημητρίου Κατσούλη (Μητράκου), που εδώ 
και δεκαετίες είναι στην Αμερική, στον Καναδά, προσέφε-
ρε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 1775), για την εφη-
μερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δο-
λόπων».

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΝΕΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
Η Ελένη Σδράκα, κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώ-

μου – Σδράκα (εγγονή των αείμνηστων Σοφίας και Κώστα 
Θώμου), τελείωσε την μεταπτυχιακή της άσκηση και επέ-
τυχε στις εξετάσεις και της απενεμήθη ο τίτλος της ιατρι-
κής ειδικότητας της Παθολογίας.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΠΡΟΣφΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 

Εις μνήμην των αδελφών του Γιώργου και Βασίλη 
Μαργαρίτη, ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, προσέφερε το 
ποσό των 30 ευρώ, για τις ανάγκες της Ιεράς Μονής Γεν-
νήσεως Θεοτόκου Σπινάσας – Νεράϊδας. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣφΟΡΕΣ  
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟύ ΣΑΡΑ-
ΝΤΑΠΟΡΟύ 

Το Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο Ενορίας Σαρανταπόρου, 
ευχαριστεί όλους εκείνους 
που προσέφεραν οικονομική 
βοήθεια στην εκκλησία της 
Μητέρας μας Θεοτόκου. Επί-
σης και αυτούς που προσέφε-
ραν τεχνική εργασία δωρεάν 
(στον τοίχο, τσιμέντα, και 
στα κεραμίδια στις εκκλησίες 
Αγίου Κωνσταντίνου και στη 
Θεοτόκου, βάλανε στόπ για το 
χιόνι).

Ευχαριστούμε και την οι-
κογένεια Θωμά Λαμ. Γάκη για 
τη δωρεά επτά (7) καρεκλών 
στην Θεοτόκου. 

Και τέλος ευχαριστούμε 
τις γυναίκες του Οικισμού 
που δεν αφήνουν το καντήλι 
της Παναγίας μας να σβήσει, 
μέρα και νύχτα είναι αναμμέ-
νο, περιμένοντας όλοι μας τη 
βοήθειά της και την προστα-
σία της, και γιατί όχι; Ποιά 
άλλη στον κόσμο μας συντρέ-
χει τόσο, όσο η Παναγία; Αυτή 
είναι η μάνα όλων μας.

Γι’ αυτό και μείς, Αυτήν τι-
μούμε, Αυτήν αγαπούμε.

Ναούς και εξωκκλήσια, 
Μονές και Λαύρες, Προσκυ-
νητάρια και Μητροπόλεις, σ’ 
Αυτήν τ’ αφιερώνουν οι άν-
θρωποι. Οι Ναοί της κοσμούν 
τις κεντρικότερες πλατείες 
των μεγαλουπόλεων και τις 
καλύτερες τοποθεσίες των 
εξοχών. 

Ας είναι σε όλους μας προ-
στάτιδα, και σε αυτή την επο-
χή που περνάει η πατρίδα μας 
την πιο κρίσιμη εποχή οικονο-
μικά. 

Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Ενορίας Σαραντα-
πόρου.

ΕΠΙΤύΧΙΕΣ 
● Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γυιός του Γιάννη 

και της Ελένης Κούκου – Γιαννακοπούλου (εγγονός της 
Μαριγούλας και του αείμνηστου Σωτήρη Κούκου), πέτυχε 
στο τμήμα Γερμανικής φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣφΟΡΑ  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
 ΟΛΓΑΣ ΘΑΝΟύ 

Ο Δημήτρης Θάνος, γυιός του Βαγγέλη και της αεί-
μνηστης Όλγας, προσέφερε το ποσό των 150 ευρώ, για 
τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις 
μνήμην της μητέρας του Όλγας Θάνου. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί 
θερμά για την προσφορά.

ΠΗΡΕ ΠΤύΧΙΟ 
Ο Ευάγγελος Σπανός, γυιός της Έμμης και του Γε-

ωργίου Σπανού (εγγονός των αείμνηστων Μαρίας και Ευ-
αγγέλου Σπανού), πήρε το πτυχίο του ως Σέφ, την Παρα-
σκευή 21 Δεκεμβρίου 2012.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΤΑ “Palmie Bistro” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνω-

στών μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος 
από τη γειτονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε 
το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 929), για την Εφημε-
ρίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων». 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣφΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. Ν. 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟύ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟύ 

Η Ντίνα Τσιτσιμπή του Χρήστου και τα παιδιά της, 
προσέφεραν το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, για 
τις ανάγκες του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εις 
μνήμην του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα 
Χρήστου Τσιτσιμπή. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου ευχαρι-
στεί θερμά για την προσφορά των. 



που θα έρθουν, να χρηματοδο-
τηθεί. 

Στο μέσο της διαδρομής αυ-
τής βρίσκεται το παλαιότερο 
βυζαντινό μνημείο της περιοχής, 
το Μοναστήρι της Σπινάσας, το 
οποίο πολλοί θέλουν να επισκέ-
πτονται αλλά δεν μπορούν να 
πάνε με το Ι. Χ. τους. Ως πότε; 

● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Να 
αναφέρουμε τώρα (σε τίτλους) 
τις σχετικές με το τμήμα αυτό 
του οδικού άξονα Καρπενήσι 
– Λ. Πλαστήρα, εξελίξεις που 
είχαμε το χειμώνα: κατ’ αρχήν 
η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας έδωσε 
νέα παράταση στην προθεσμία 
περάτωσης του έργου μέχρι 
31.12.2013. Από τους φορείς του 
χωριού μας εστάλη Υπόμνημα 
στον Περιφερειάρχη Θεσσαλί-
ας με αίτημα να δοθούν τα χρή-
ματα που απαιτούνται για να πέ-
σει άσφαλτος. Το υπόμνημα πήρε 
δημοσιότητα και έγινε ερώτηση 
και στη Βουλή από τον βουλευ-
τή κ. Νίκο Μιχαλάκη, ενώ προη-
γουμένως συναντήθηκαν με τον 
Αντιπεριφερειάρχη (Νομάρχη) 
Καρδίτσας ο βουλευτής κ. Σπύ-
ρος Ταλιαδούρος με τον πρόεδρο 
της Κοινότητάς μας. Να τονί-
σουμε πως στο τμήμα είχαμε το 
χειμώνα πολλές κατολισθήσεις 
και λόγω της απόλυτης εγκατά-
λειψης η βατότητά του ήταν (και 
είναι) σε οριακά επίπεδα προκα-
λώντας την αγανάκτηση του κό-
σμου. Όλα αυτά αναλυτικά: 

● Η αρμόδια Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας κατά την συνεδρίασή 
της στις 18.12.2012 μεταξύ των 
άλλων θεμάτων συζήτησε (θέμα 
50ον) το θέμα «Παράταση προ-
θεσμίας περάτωσης του έργου 
«Κατασκευή οδού Νεράϊδα – 
Τριφύλλα», προϋπολογισμού 
1.300.000,00 € με Φ.Π.Α. Στα 
πρακτικά διαβάσαμε πως εγκρί-
θηκε η παράταση της προθε-
σμίας περάτωσης των εργασιών 
μέχρι τις 31-12-2013 λόγω α) 
έλλειψης χρηματοδότησης, β) 
ακατάλληλων καιρικών συν-
θηκών και γ) ξαφνικού θανάτου 
του προέδρου και διευθύνοντος 
συμβούλου της ΚΑΤΣΑΚΗΣ 
Α.Τ.Ε.

Βλέποντας τον Ιανουάριο 
να χρηματοδοτείται με πίστωση 
ύψους 3.800.000 € αντίστοιχος 
δρόμος της περιοχής μας και να 
ορίζεται μέσα στο Φεβρουάριο η 
δημοπράτησή του, όπως επίσης 
να γίνεται η υποκατάσταση ανα-
δόχου σε άλλο δρόμο του νομού 
μας που είχε ο ίδιος αποθανών 
εργολάβος και σε αυτό το τμήμα 
να μην γίνεται, αναγκαστήκαμε 
να κινητοποιηθούμε. 

Κατ’ αρχήν επισκεφθήκα-
με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της 
Καρδίτσας (11.2.13) όπου μας 
είπαν πως για να γίνει υποκα-
τάσταση αναδόχου στο δρόμο 
αυτό πρέπει να εξασφαλιστούν 
200.000 €, τα οποία η Καρδίτσα 
δεν τα έχει και πρέπει να τα διεκ-
δικήσετε μόνοι σας. Για το ίδιο 
ζήτημα (κατόπιν παράκλησής 
μας) συναντήθηκε στις 16.2.13 
ο βουλευτής κ. Ταλιαδούρος με 
τον Αντιπεριφερειάχρη Καρδί-
τσας κ. Τσιάκο όπου το ποσό δεν 
μπόρεσε να εξασφαλιστεί. Έτσι 
αποφασίσαμε να στείλουμε υπό-
μνημα ζητώντας το από τον ίδιο 

τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
κ. Αγοραστό, με κοινοποίηση σε 
Αντιπεριφερειάρχη, Δήμαρχο και 
Βουλευτές Καρδίτσας. 

● Το Υπόμνημα (το οποίο 
θα βρείτε ολόκληρο σε άλλο 
σημείο) εστάλη την Τετάρτη 
6.3.13. Την μεθεπόμενη μέρα ο 
κ. Ταλιαδούρος μας ενημέρωσε 
πως προώθησε το υπόμνημα που 
έλαβε στον Περιφερειάρχη. Την 
ίδια μέρα ο βουλευτής κ. Μιχα-
λάκης μας ενημέρωσε πως έκανε 
ερώτηση – αναφορά στη Βουλή 
για το ζήτημα.

Την Τρίτη 12.3.13 οι καρ-
διτσιώτικες εφημερίδες δημο-
σίευαν την ερώτηση μαζί με το 
υπόμνημα με τίτλους όπως π. χ. 
«Στη Βουλή η Τριφύλλα» κ.λ.π., 
τονίζοντας πως είναι δίκαιο το 
αίτημά μας. (Θα παραθέσουμε 
κάποιο απ’ τα δημοσιεύματα σε 
άλλο σημείο). Δημοσιότητα στο 
δίκαιο αίτημά μας έδωσαν και 
όλες οι ενημερωτικές ιστοσελί-
δες. 

● Όπως είπαμε στην αρχή 
στο (εντελώς εγκαταλειμμένο 

από τον Αύγουστο 2011) τμήμα 
είχαμε αυτό το χειμώνα πολλές 
κατολισθήσεις. Ο δρόμος έκλει-
νε εντελώς για μερικές μέρες 
μέχρι να τον ξανανοίξουν βια-
στικά και κακήν – κακώς. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η 
κατολίσθηση που έγινε στη θέση 
«Χούνη» πάνω απ’ το χωριό και 
τον κράτησε κλειστό για μέρες 
μέχρι να τον ανοίξουν όπως – 
όπως ίσα να χωράει αυτοκίνητο 
να περάσει. Να αναφέρουμε κι 
ένα γεγονός που έγινε εκείνες 
τις μέρες και συνδέεται μ’ αυτή. 
Ενώ ο δρόμος ήταν κλειστός, 
την Τετάρτη 20.2.13 η Νομαρ-
χία Καρδίτσας έδωσε εντολή σ’ 
ένα μηχανικό να ανέβει στο ση-
μείο να προτείνει λύση. Εκείνος 
προφανώς ευρισκόμενος στην 
περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα 
είπε να μην κατέβει στον κάμπο 
και να ξανανέβει στο χωριό μας 
κι έτσι ακολούθησε τη σύντο-
μη διαδρομή του άξονα Λίμνης 
Πλαστήρα – Καρπενήσι. Μόλις 
έφτασε όμως με το ΙΧ του στο 
εντελώς κατεστραμμένο, από 
την απόλυτη εγκατάλειψη, τμή-
μα Γιαννουσέϊκα – διασταύρω-
ση Νεράϊδας μη δυνάμενος να 
συνεχίσει αναγκάστηκε να επι-
στρέψει και κατεβαίνοντας στον 
κάμπο ξανανέβηκε στη Νεράϊδα. 
Ειλικρινά χρειαζόταν να το πάθει 
κάποιος υπηρεσιακός αυτό για 
να μας πιστέψουν και ελπίζουμε 
να είπε στους ανωτέρους του την 
αθλιότητα του δρόμου που συνά-
ντησε.

● Γιαννουσέϊκα – διασταύ-
ρωση Νεράϊδας: Για το τμήμα 
Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση 
Νεράϊδας, του οδικού άξονα 
άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρ-
πενήσι, τι άλλο να πούμε εκτός 
από το να ντρέπονται οι εκλεγμέ-
νοι μας. Όταν βλέπουμε να χρη-
ματοδοτείται (τώρα μέσα στην 
κρίση) ο δρόμος Χόχλια – Βράχα 
– Κλειτσός με 3.800.000 και να 
δημοπρατείται τάχιστα με σύντο-
μες διαδικασίες και όταν για το 
τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύ-
ρωση Νεράϊδας δεν μπορούν οι 
δικοί μας να εξασφαλίσουν ούτε 
μόνο 900.000 € που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωσή του, τι πε-
ριμένουν να τους πούμε μπράβο; 
Να ντρέπονται τους λέμε. 

Να τονίσουμε επίσης, κατα-
δικάζοντάς το, πως σε κείμενο 
που υπέγραφε ο Πρόεδρος της 
Κοινότητάς μας αλλά προφανώς 
δεν έγραψε ο ίδιος, και δημοσι-
εύτηκε στο προηγούμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας στη σελ. 7, 
το έργο «Γιαννουσέϊκα – δια-
σταύρωση Νεράϊδας» παρου-
σιάζονταν σε πολλά σημεία με 
παραποιημένη την ονομασία του 
με την οποία μελετήθηκε, χρη-
ματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε 
και κατασκευάστηκε η πρώτη 
φάση του. Ζητάμε ο συντάκτης 
του κειμένου να αποκαταστήσει 
το ολίσθημα δημοσίως δίνοντας 
εξηγήσεις μέσω της εφημερίδας 
μας.

● Να ξανατονίσουμε επίσης 
πως στη λίστα των έργων που 
υλοποιούνται αυτή τη στιγμή 
και έδωσε στη δημοσιότητα το 
φθινόπωρο 2012 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», χρη-
ματοδοτούμενο από τους ΚΑΠ, 
με πίστωση 58.723,43 €. Ρωτάμε 
όλοι: σε ποιές θέσεις θα δουλευ-
τούν αυτά τα χρήματα; Είμαστε 
βέβαιοι πως θα πάνε στις ζημιές 
στις θέσεις «Βαρκό» και «Κατ-
νόρεμα». Μην τολμήσετε και τα 
πάτε κι αυτά στον Ίταμο (όπως 
έκαναν τις 500.000 € οι προκά-
τοχοί σας) γιατί θάχουμε άσχημα 
ξεμπερδέματα… 

Κλείνουμε φωνάζοντας δυ-
νατά πως η χρηματοδότηση του 
τελευταίου εναπομείναντος τμή-
ματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊ-
κα είναι άμεσης και επείγουσας 
προτεραιότητας. Γιατί με αυτό 
ολοκληρώνεται ο άξονας Καρπε-
νήσι – Λ. Πλαστήρα. Γιατί χωρίς 
αυτό τα αρκετά χρήματα που δό-
θηκαν ως τώρα για τα υπόλοιπα 
τμήματά του καθίστανται πετα-
μένα. Γιατί εκεί υπάρχει ένα απ’ 
τα παλιότερα μοναστήρια των 
Αγράφων. Γιατί… Γιατί… Για 
χίλιους λόγους. 

Νεράϊδα 30.3.2013
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 Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
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Προυσό

ο δρόμος  
Μολόχα – ςαραντάπορα

Να  μην  ανησυχούν  καθόλου  και  να  
είναι  χαρούμενοι  οι  κάτοικοι  των  
χωριών  Μολόχας  και  Σαρανταπό-

ρου  γιατί  πολύ  σύντομα  ο  δρόμος  τους  
θα  τελειώσει. Ο  τότε  αρμόδιος, που  τόσο  
πολύ  ήθελε  να  γίνει  αυτός  ο  δρόμος, φρό-
ντισε  και  τον  έβαλε  σε τέτοιο  πρόγραμ-
μα  που  η  κάνουλα  της  χρηματοδότησης  
να  μην  κλείνει  ποτέ. Έτσι  πρόσφατα  στις  
4.2.13  τον  ανέλαβε  άλλη  εταιρεία  η «ΚΑΤΣΙ-
ΑΒΑΣ  ΧΡ. & ΣΙΑ  Ο.Ε.» αφού  η  εταιρεία «ΚΑΤ-
ΣΑΚΗΣ  ΑΤΕ» δεν  μπορούσε  να  συνεχίσει  
τις  εργασίες  λόγω  θανάτου  του  αφεντικού. 
Σύντομα  αρχίζουν  πάλι  εργασίες  και  σύμ-
φωνα  με  την  Περιφέρεια  μέχρι  30.6.2013  
θα  πέσει  και  η  άσφαλτος. Πρόσβαση  προς  
τη  Λίμνη  Πλαστήρα  να  δούμε  ποιός  θα 
ενδιαφερθεί  να  μας  εξασφαλίσει…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Τρίτη 26/2/2013 / σελ. 5

δημοπρατείται ο δρόμος 
χόχλια - Βράχα – Μεσοχώρι Κλειτσού 

ο σημαντικός αυτός δρόμος της περιοχής μας που ενώνει 
τόσο το Μεσοχώρι Κλειτσού με τη Βράχα όσο και τη Βρά-
χα με τη χόχλια – Αγ. Τριάδα όχι μόνο χρηματοδοτήθηκε 

με 3.800.000 €, (από το Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της 
Περιφέρειας ςτερεάς ελλάδας, «από το ςΑεΠ066») αλλά βγήκε 
και στη δημοπρασία. «Ή δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 
26 φεβρουαρίου 2013, ώρα 10:00 στα γραφεία της υπηρεσίας. 
οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστο-
λή ύψους 61.040 €» διαβάσαμε στα μέσα φεβρουαρίου.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αναδημοσιεύουμε την 
είδηση από την πρώτη σελίδα του Φ. 52/ ΔΕΚ 2012, της καλής εφημερί-
δας του γειτονικού μας χωριού «Τα Νέα του Κλειτσού». Ποιός είπε πως 
λόγω κρίσης δεν χρηματοδοτούνται δρόμοι; Κύριοι εκλεγμένοι μας σ’ 
όλα τα επίπεδα της Καρδίτσας γιατί δεν ενεργείτε να χρηματοδοτηθεί 
με τον ίδιο τρόπο και το τελευταίο εναπομείναν τμήμα «Γιαννουσέϊκα 

– διασταύρωση Νεράϊδας» του σημαντικότατου οδικού άξονα Καρ-
πενήσι – Λίμνη Πλαστήρα; 

Αποκλείστηκε  
η πολύπαθη Νεράϊδα 

Κατολίσθηση σημειώθηκε στις 6 μ.μ. την 
Κυριακή 24.2.13, στην επαρχιακή οδό Καρ-
δίτσας – Νεράϊδας. Η κατολίσθηση όχι μόνο 
έκλεισε το δρόμο αλλά μέσα σ’ όλη αυτή την 
κατάσταση παρασύρθηκε ένα έλατο το οποίο 
έκοψε τα σύρματα του δικτύου της ΔΕΗ και το 
χωριό δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε τηλέφωνο.

Οι κάτοικοι απαιτούν οι αρμόδιοι να επιλη-
φθούν της κατάστασης για να αποφευχθούν 
στο μέλλον τέτοια δυσάρεστα γεγονότα γιατί 
για κάποιες ώρες οι κάτοικοι έμειναν εντελώς 
εγκλωβισμένοι και ανήμποροι να μετακινη-
θούν. 

Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε κάποιος τραυ-
ματισμός και δεν κινδύνεψε η ζωή κάποιου 
συνανθρώπου μας. (Το κείμενο συνόδευε φω-
τογραφία του χωριού μας).



πρίν το Πάσχα στην Καρδίτσα, 
οι γεωτρήσεις που έγιναν αρχές 
Ιουλίου στη θέση όπου θα στη-
θεί η γέφυρα και η απόφαση της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας να δι-
αθέσει 586.000 € για να τελειώ-
σουν οι μελέτες του τμήματος. 
Στο τρέχον έτος 2013 ακόμα δεν 
έχει αναφερθεί από κανέναν και 
πουθενά καμιά εξέλιξη.

Έτσι θα αναφέρουμε ένα έγ-
γραφο για τη Γέφυρα Μέγδοβα 
που είδαμε (17.12.2012) στα 
πρακτικά της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας και στη συνέχεια θα πα-
ραθέσουμε κάποια δημοσιεύμα-
τα καρδιτσιώτικων εφημερίδων 
της δεκαετίας του ’60 για τον 
παραμεγδόβιο.

Πιο αναλυτικά: 
● Το έγγραφο της Περιφέ-

ρειας Θεσσαλίας που έχει ημε-
ρομηνία 17 Δεκεμβρίου 2012 
και αριθ. πρωτ. 9122, λέει με-
ταξύ άλλων: «… Η υπηρεσία μας 
λαμβάνοντας υπόψη πώς:

α. Η Έκθεση Αξιολόγησης 
Γεωτεχνικών Ερευνών τεχνικού 
στον ποταμό Μέγδοβα στα

πλαίσια της μελέτης του θέ-
ματος συντάχθηκε σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης

και τις οδηγίες της Υπηρεσί-
ας μας.

β. Τηρούνται οι ισχύουσες 
προδιαγραφές και κανονισμοί.

γ. Η υποβολή της έκθεσης 
της μελέτης του θέματος ήταν 
εμπρόθεσμη.

δ. Σύμφωνα με το με α.π. 
39797/29-10-2012 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Υπουργείου Εσωτερικών, 
αρμόδιο όργανο για την έκδοση 

εγκριτικής απόφασης
των μελετών είναι η Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία της μελέτης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την έγκριση της Έκθεσης 

Αξιολόγησης Γεωτεχνικών 
Ερευνών τεχνικού στον ποταμό

Μέγδοβα, η οποία εκπονήθη-
κε στα πλαίσια της μελέτης «Ε.Ο. 
Καρδίτσας - Καρπενησίου»

(ΣΑΜΠ 006/3 
2000ΜΠ00630007), όπως συ-
ντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρή-
θηκε αρμόδια».

Τι να σημαίνουν αυτά όποιος 
ξέρει ας μας πεί… Αν βρεί βέ-
βαια χρόνο κανένας απ’ τους 
πολυάσχολους με άλλα σημαντι-
κά θέματα εκλεγμένους μας και 
ασχοληθεί και με τέτοια ταπεινά 
ζητήματα… 

● Να αναφέρουμε επίσης τα 
σχετικά με τον παραμεγδόβιο 
που είπε (3.3.13) παρουσιάζο-
ντας το πρόγραμμα του κόμμα-
τός του στο Καρπενήσι, ο κα-
ταγόμενος από τη Μαυρομμάτα 
Ευρυτανίας πολιτευτής Κώστας 
Μπακόλας: 

«…13) ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙ-
ΟΣ: Ο Παραμεγδόβιος είναι 
ένας δρόμος αφάνταστα τερά-
στιας σημασίας. Όχι μόνο για τα 
χωριά, τους δήμους των νομών 
Καρδίτσας & Ευρυτανίας και 
των Περιφερειών Θεσσαλίας 
και Στερεάς, αλλά γενικότερα 
του Ελληνικού κράτους και της 
εθνικής οικονομίας μας. Ενώνει 
στην κυριολεξία την νοτιοδυτική 
με την βορειοανατολική Ελλάδα. 
 Ονομάστηκε, Παραμεγδόβιος, 
γιατί η φυσική του χάραξη είναι 
κατά μήκος του ποταμού Μέ-
γδοβα (Ταυρωπού). Η συνολική 
απόσταση μεταξύ Καρδίτσας και 

Αγρινίου είναι 160 χλμ. (ακριβώς 
159,95 χλμ.) εκ των οποίων όλα 
είναι ασφαλτοστρωμένα εκτός 
από ένα μικροσκοπικό (συγκριτι-
κά με το σύνολο) κομμάτι μόλις 
18 χλμ. μεταξύ Νεράϊδας - Μαυ-
ρομμάτας και φυσικά η Γέφυρα 
Μέγδοβα που έπρεπε ήδη να είχε 
γίνει εδώ και χρόνια».

Δημοσιεύματα της δεκαετί-
ας του ’60: 

● Εφημερίδα της Καρδίτσας: 
«Νέος Αγών» / 15.02.1966 / περί 

παραμεγδόβιου…. 
«Η αρμόδια Διεύθυνσις του 

υπουργείου Δημοσίων Εργων κα-
τέληξεν εις οριστικήν απόφασιν 
καθ’ όσον αφορά εις την όδευ-
σιν, την οποίαν θ’ ακολουθήση 
το εντός του Νομού τμήμα της 
εθνικής οδού Αγρινίου - Καρδί-
τσης. Συγκεκριμένως, ο δρόμος, 
θ’ ακολουθήσει την παρακάτω 
διαδρομή: Καρδίτσα - Σέκλιζα - 
Ραχούλα - Καστανιά - Φράγμα 
Λίμνης. Το συνολικόν μήκος θα 

είναι 34 χιλιόμετρα. Ενεκρίθη η 
βαρομετρική αναγνώρισις. Ανε-
τέθη η εκπόνησις προμελέτης». 

● Εφημερίδα της Καρδίτσας: 
«Νέος Αγών» / 11.03.1966 / περί 
παραμεγδόβιου…. 

«Υπό του Βουλευτού της Ε. 
Κ. Καρδίτσης κ. Αγγέλου Παπαϊ-
ωάννου κατετέθη εις την Βουλήν 
η εξής ερώτησις: 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Δη-
μοσίων Εργων: 

1. Εάν εις την Εθνικήν οδόν 
Καρδίτσης - Αγρινίου κατά το 
τρέχον έτος 1966 εξετελέσθησαν 
και ποίαι εργασίαι μέχρι τούδε. 

2. Εάν πρόκειται εις τον προ-
ϋπολογισμόν επενδύσεων του 
1966 να υπάρξη επαρκής πίστω-
σις και πόση διά την συνέχισιν 
των εργασιών εις τμήματα τού-
του, δια τα οποία υπάρχουν ήδη 
οριστικαί μελέται. 

3. Εάν πρόκειται να υπάρξη 
χρηματοδότησις προς ολοκλή-
ρωσιν των οριστικών μελετών 
της Εθνικής τούτης οδού εντός 
του τρέχοντος έτους 1966». 

● Κλείνουμε με τον πρόλογο 
που αρχίσαμε, τονίζοντας πως 
καθολικό και επιτακτικό αίτημα 
όλων των χωριών της βόρειας 
Ευρυτανίας και της νότιας Καρ-
δίτσας είναι να υπάρξει επιτέλους 
πρόσβαση, βατότητα, να μπορεί 
να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες 
τις μέρες του χρόνου, στο τμή-
μα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της 
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – 
Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδό-
βιου. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
εδώ και τώρα κατασκευή της 
Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε 
πρόσβαση! Να αρθεί ο αποκλει-
σμός! 

Νεράϊδα 28.3.2013 
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 Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου 

Χάρτης  από  φυλλάδιο  του  Συλλόγου  μας  έκδοσης  1983… πότε  επιτέ-
λους  θα  καταλάβουν  άπαντες  τί  ενώνει  το  τμήμα  Νεράϊδα – Μαυρομμά-

τα  που  επιτακτικά  ζητάμε;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Κατάθεση αναφοράς 
του βουλευτή Καρ-
δίτσας, Νίκου Μιχα-

λάκη, για τα προβλήματα 
που έχουν ανακύψει στην 
ασφαλτόστρωση του τμή-
ματος Νεράϊδα – Τριφύλλα 
του οδικού άξονα Λίμνης 
Πλαστήρα – Καρπενησίου.

Ο βουλευτής, Νίκος Μι-
χαλάκης κατέθεσε αναφορά 
σχετικά με το χρονίζον ζήτη-
μα της αναστολής εργασιών, 
στην ασφαλτόστρωση του 
τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα. 
Αντικείμενο και αφορμή της 
αναφοράς ήταν το υπόμνημα 
φορέων της τοπικής κοινότη-
τας Νεράιδας, που εύλογα δια-
μαρτύρονται για την αναστολή 
των εργασιών, την παρατετα-
μένη απουσία ανάληψης του 
έργου από νέο ανάδοχο και 
την έλλειψη πιστώσεων προς 
τούτο. 

Ακολουθεί η αναφορά του 
βουλευτή Νίκου Μιχαλάκη. 

«Προς το Προεδρείο της 
Βουλής των Ελλήνων. 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
Προς τους υπουργούς
- Εσωτερικών.
- Οικονομικών.
θεΜΑ : «Καθυστερήσεις 

στα έργα ασφαλτόστρωσης 
στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα του οδικού άξονα Λίμνης 
Πλαστήρα – Καρπενησίου».

Ο βουλευτής Καρδίτσας, Νί-
κος Μιχαλάκης, καταθέτει ανα-
φορά, σχετικά με το ζήτημα 
των μεγάλων καθυστερήσεων 
στα έργα ασφαλτόστρωσης 
στο οδικό δίκτυο και τη σύν-
δεση Νεράϊδας – Τριφύλλας, 
του ευρύτερου, οδικού άξονα 
Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενη-
σίου.

Σύμφωνα και με το επι-
συναπτόμενο υπόμνημα των 
φορέων της τοπικής κοινότη-
τας Νεράϊδας Καρδίτσας, οι 
εργασίες ασφαλτόστρωσης 
έχουν ανασταλεί πλήρως από 
τον Αύγουστο του 2011, λόγω 
θανάτου του εργολήπτη, ενώ 
η υποκατάσταση δεν έχει ολο-
κληρωθεί, λόγω έλλειψης πι-
στώσεων». 

Το υΠοΜΝΉΜΑ 
θέμα: Να ασφαλτοστρωθεί 

το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα 
του οδικού άξονα Λίμνης Πλα-
στήρα – Καρπενησίου. 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη Θεσ-
σαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι:
1) Στο τμήμα Νεράϊδα – Τρι-

φύλλα του σημαντικότατου οδικού 
άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπε-
νησίου, από τον Αύγουστο 2011 
σταμάτησαν εντελώς οι εργασίες 
ενώ έπεσαν όλα τα στρώματα χα-
λικιών και είναι έτοιμο για επίστρω-
ση ασφάλτου. 

2) Το έργο βρίσκεται σήμερα 
σε φάση υποκατάστασης του ανα-
δόχου λόγω ξαφνικού θανάτου 
του εργολήπτη και η υποκατάστα-
ση αυτή δεν είναι εφικτή γιατί δεν 
υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση.

3) Πρόσφατα (4.2.13) έγινε 
υποκατάσταση αναδόχου σε άλλο 
οδικό έργο της περιοχής μας που 
είχε ο ίδιος εργολάβος. 

4) Λόγω εγκατάλειψης του έρ-
γου όλα τα όμβρια νερά έρχονται 
μέσα στον οικισμό Νεράϊδα με κίν-
δυνο να έχουμε κατολίσθηση όλου 
του χωριού μας.

5) Το έργο έτσι εγκαταλειμμέ-
νο καταστρέφεται συνεχώς κάθε 
μέρα που περνάει, γιατί οι αντίξοες 
καιρικές συνθήκες δημιουργούν 
μεγάλες φθορές και κάθε χρόνο 
αυξάνεται το κόστος. 

6) Αναλυτικά το έργο: «Κατα-
σκευή οδού Νεράϊδα – Τριφύλλα 
– όρια νομού Ευρυτανίας», είναι 
το οδικό τμήμα από Νεράϊδα μέχρι 
Τριφύλλα του οδικού άξονα Λίμνης 
Πλαστήρα - Καρπενησίου, μήκους 
6 χλμ, εντός ορίων νομού μας Καρ-
δίτσας. Χρηματοδοτήθηκε στην 
4η Συνεδρίαση του «ΠΙΝΔΟΣ», 
στις 5.5.2007, εξ’ ολοκλήρου με το 
ποσό των 1.300.000 € (με τον κω-
δικό 2007ΣΕ44000033). Η ένταξη 
του έργου στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων από το Υπουρ-
γείο Οικονομίας & Οικονομικών 
εγκρίθηκε στις 14.6.2007. Βγήκε 
Δημοπρασία από την Νομαρχία 
Καρδίτσας στις 21.9.2007 όπου το 
τμήμα ανέλαβε να κατασκευάσει 
(με έκπτωση 38,4 %) η εργοληπτι-
κή επιχείρηση «Κατσάκης Α.Τ.Ε.». 
Η ανάθεση έγινε με την υπ. αρίθ. 
16/133/16.10.2007 απόφαση της 
Νομαρχίας Καρδίτσας στην ερ-
γοληπτική επιχείρηση «Κατσάκης 
Α.Τ.Ε.» με την προαναφερόμενη έκ-
πτωση. Η Σύμβαση εκτέλεσης του 
έργου υπογράφηκε στις 7.2.2008 
στη Νομαρχία Καρδίτσας με συ-
νολική δαπάνη έργου 801.000 €. 
Τα έργα άρχισαν το 2008 και ολο-
κληρώθηκαν όλες οι εργασίες οδο-

στρωσίας σε όλο το μήκος του τον 
Αύγουστο του 2011. Από τότε εί-
ναι έτοιμο για ασφαλτόστρωση 
αλλά άσφαλτος δεν έπεσε ακόμα 
γιατί το έργο βρίσκεται σήμερα σε 
φάση υποκατάστασης του ανα-
δόχου λόγω ξαφνικού θανάτου 
του προέδρου και διευθύνοντος 
συμβούλου της «ΚΑΤΣΑΚΗΣ Α.Τ.Ε». 
Όπως μας είπαν από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες Καρδίτσας, απαιτείται 
το ποσό των 200.000 € για να γίνει 
υποκατάσταση αναδόχου ώστε να 
ασφαλτοστρωθεί. 

Ζητάμε: Να δοθεί το συντομό-
τερο δυνατό, σε ανάδοχο το τμήμα 
Νεράϊδα - Τριφύλλα αφού διαθέ-
σετε το ποσό των 200.000 € που 
απαιτείται για την ασφαλτόστρω-
σή του, γιατί οι καιρικές συνθήκες 
κάθε μέρα που περνάει δημιουρ-
γούν μεγάλες φθορές και κάθε χρό-
νο αυξάνεται το κόστος. 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ  
ΔΟΛΟΠΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚοιΝοΠοιΉςΉ 
1) Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας 
2) Δήμαρχο Καρδίτσας 
3) Βουλευτές Καρδίτσας

ςΉΜειωςΉ ςυΝΤΑΚΤιΚΉς 
εΠιΤροΠΉς: Η ερώτηση του 
βουλευτή κ. Μιχαλάκη δημοσιεύ-
τηκε την ίδια μέρα και στις άλλες 
εφημερίδες και ενημερωτικές 
ιστοσελίδες της Καρδίτσας. Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά.

ςτη Bουλή η Τριφύλλα
Αναφορά στη βουλή για το χρονίζον έργο Νεράϊδα – Τριφύλλα 
έκανε ο βουλευτής Καρδίτσας Νίκος Μιχαλάκης
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Αγαπητοί συμπατριώτες,
Το θέμα της στελέχωσης 

του Μοναστηριού της Νεράϊ-
δας, έχει απασχολήσει για με-
γάλο χρονικό διάστημα όλους 
μας και μάλιστα αποτέλεσε και 
αντικείμενο συζήτησης στις 
Λαϊκές Συνελεύσεις του περα-
σμένου καλοκαιριού. 

Ως Τοπικό Συμβούλιο έπει-
τα από παραινέσεις κατοίκων 
δημοσιεύσαμε στον τοπικό 
τύπο επιστολή με την οποία 
ζητούσαμε από τον Μητρο-
πολίτη μας να στείλει μοναχό 
στο Μοναστήρι μας, για να 
είναι συνέχεια ανοιχτό. Στην 
επιστολή μας αυτή δεν κάναμε 
καμία αναφορά στο καθεστώς 
λειτουργίας του και κατά συνέ-
πεια δεν διαφοροποιηθήκαμε 
από την απόφαση της Λαϊκής 

Συνέλευσης. 
Για την αποφυγή όμως 

οποιασδήποτε παρεξήγησης 
σχετικά με τη θέση μας και 
επειδή απ’ ότι φαίνεται οι από-
ψεις για το θέμα αυτό δεν συ-
μπίπτουν απόλυτα και επειδή 
επίσης βασική μας επιδίωξη 
είναι να ενώνουμε και όχι να 
διχάζουμε, δεν πρόκειται να 
επιμείνουμε στην πρότασή μας 
προς τον Σεβασμιότατο πριν 
αποφασίσουν οριστικά για το 
θέμα το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο της Νεράϊδας, αλλά και 
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Σαρανταπόρου, αφού αποτε-
λούμε όλοι πλέον μια Κοινότη-
τα και καλούμε τους κατοίκους 
και τους απόδημους συμπατρι-
ώτες μας να απευθυνθούν εκεί 
για να καταθέσουν τις απόψεις 

τους, τις οποίες και θα σεβα-
στούμε απόλυτα.

Με πατριωτικούς χαιρετι-
σμούς 

δημήτρης Λιάπης
Πρόεδρος Τοπικής  

Κοινότητας Νεράϊδας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε 
θερμά για την ενημέρωση. Διευ-
κρινίζουμε πως επειδή λάβαμε 
το κείμενο αυτό τη στιγμή που 
βρισκόμασταν στην τελευταία 
φάση έκδοσης της εφημερίδα 
μας και οι σελίδες είχαν ήδη γί-
νει, δεν ήταν εφικτό να τροπο-
ποιήσουμε κάποια άλλα κείμε-
να που έχουν σχέση με το θέμα 
αυτό. 

Σχετικά με τα ερωτήματα 
που θέσατε σας ενημερώ-
νουμε για τα εξής:

1. δικαστήριο για νερό 
«Πλατανόρεμα» ύδρευσης 
Νεράϊδας: ‘Εχει ενημερωθεί ο 
Νομικός Σύμβουλος του Δή-
μου Καρδίτσας, δικηγόρος κ. 
Χρ. Καλλιάς, καθώς και η δικη-
γόρος κ. Βασιλική Σούφλα, που 
έχει χειριστεί κατά το παρελθόν 
τα νομικά ζητήματα του πρώην 
δήμου Ιτάμου, η οποία και θα 
εκπροσωπήσει το Δήμο στο δι-
καστήριο.

2. Σας αποστέλλεται συνημ-
μένα σε μορφή .Pdf το Από-
σπασμα από το πρακτικό της 
3.8.12 συνεδρίασης του Τοπι-
κού ςυμβουλίου Νεράϊδας, με 
θέμα «υδροηλεκτρικό έργο 
στον ποταμό Μπεσιώτη».

3. Όσον αφορά το ερώ-
τημά σας για τον αγροτικό 
ιατρό, από επικοινωνία που εί-
χαμε μαζί του με ενημέρωσε για 
τα εξής: Ονομάζεται Μάρκος 
Ψηφής, γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στην Κρήτη, αλλά έλκει την 
καταγωγή του από την περιοχή 
της λίμνης Πλαστήρα. Το θέμα 
των εφημεριών του, όπως ίσως 
γνωρίζετε, είναι αρμοδιότητα 
του Κέντρου Υγείας Μουζακίου, 
(ο Δήμος δεν έχει καμία εμπλο-
κή στη διαδικασία), το οποίο, 
στα πλαίσια ενός αντίστοιχου 
με τον “Καλλικράτη” σχεδίου 
συνενώσεων που εφαρμόστηκε 
και στον Τομέα της Υγείας έχει 
ορίσει τα τελευταία χρόνια, (με 

βάση τον εξυπηρετούμενο πλη-
θυσμό, αλλά και τις διαθέσιμες 
εγκαταστάσεις διαμονής) το Π. 
Ι. Πεζούλας ως Κέντρο Εφημερι-
ών για την περιοχή, στην οποία 
αναφέρεστε (Νεράϊδα, Σαρα-
ντάπορο, Μολόχα). 

Ως εκ τούτου για κάθε περαι-
τέρω πληροφορία, μπορείτε να 
απευθυνθείτε προς το Κέντρο 
Υγείας Μουζακίου, αλλά και 
στον ίδιο τον ιατρό, που όπως 
με διαβεβαίωσε είναι στη διάθε-
σή σας.

4. Αιολικά πάρκα – ανεμο-
γεννήτριες: Το ζήτημα των αιο-
λικών πάρκων, όσον αφορά την 
περιοχή του Δήμου μας βρίσκε-
ται σε πολύ πρώϊμο - διερευνη-
τικό στάδιο. Ο Δήμος με απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου 
συναίνεσε μόνο σε υποβληθέν 
αίτημα ενδιαφερόμενου για 
μέτρηση του αιολικού δυναμι-
κού με τον όρο τα στοιχεία της 
μέτρησης να κοινοποιηθούν 
στο Δήμο μας. Αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν συνιστά άδεια 
να προχωρήσει μια τέτοια επέν-
δυση, για την οποία η θέση των 
τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή 
θα εκφρασθεί με αποφάσεις Λα-
ϊκών Συνελεύσεων και Τοπικών 
Συμβουλίων θα είναι σεβαστή 
από τη Δημοτική Αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση πιστεύ-
ουμε ότι η αξιοποίηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα 
που άπτεται της αναπτυξιακής 
προοπτική της χώρας, καθώς 
θα συνεισφέρει στην ασφάλεια 

ενεργειακού εφοδιασμού, στη 
βέλτιστη αξιοποίηση των φυσι-
κών πόρων και στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας βασι-
κών κλάδων της Ελληνικής οι-
κονομίας, γι’ αυτό και θα πρέπει 
να το προσεγγίσουμε όλοι με 
την δέουσα υπευθυνότητα.

5. Γέφυρα Ταυρωπού του 
δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέ-
σι: Το θέμα είναι αρμοδιότητα 
της Περιφερειακής Ενότητας, 
η οποία αναζητεί τη βέλτιστη 
δυνατή λύση του προβλήματος 
που έχει δημιουργηθεί με την 
γέφυρα.

6. Βιολογικός Καθαρισμός 
ςαρανταπόρου: Ισχύουν όσα 
είχαμε πει στην προηγούμενη 
επικοινωνία μας, τόσο για τη 
λειτουργία του, όσο και για τη 
δικαστική διερεύνηση. Επανα-
λαμβάνουμε ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι ανησυχίας των κατοίκων 
για το περιβάλλον.

ςΉΜειωςΉ ςυΝΤΑΚΤιΚΉς 
εΠιΤροΠΉς: Ευχαριστούμε 
θερμά την Δημοτική μας Αρχή 
Καρδίτσας για τις απαντήσεις 
στα ερωτήματα - ζητήματα που 
θέσαμε προς ενημέρωση των 
χωριανών μας. Διευκρινίζουμε 
πως επειδή λάβαμε το κείμενο 
αυτό τη στιγμή που βρισκόμα-
σταν στην τελευταία φάση έκ-
δοσης της εφημερίδα μας και οι 
σελίδες είχαν ήδη γίνει, δεν ήταν 
εφικτό να τροποποιήσουμε κά-
ποια άλλα κείμενα που έχουν 
σχέση με τις απαντήσεις.

Απαντήσεις του δήμου Καρδίτσας στις ερωτήσεις της 
εφημερίδας «Τα χρονικά της Νεράϊδας – δολόπων» 

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Με την ευκαιρία της επικοι-

νωνίας μας να ευχηθώ σε όλους 
τους κατοίκους και τους απόδη-
μους της Κοινότητάς μας, καλή 
χρονιά με υγεία και δύναμη. Το 
2013 θα είναι μια δύσκολη χρο-
νιά για όλους και πρέπει να στα-
θούμε αλληλέγγυοι σε όσους 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από 
τη βοήθειά μας. Τα προβλήματα 
και οι δυσκολίες ξεπερνιούνται 
ευκολότερα όταν υπάρχει ενό-
τητα και αλληλοβοήθεια, κάτι 
που γνωρίζουμε καλύτερα εμείς 
οι ορεινοί που βρισκόμασταν 
πάντα αντιμέτωποι με δύσκο-
λες καταστάσεις.

Μια που αναφερόμαστε σε 
δυσκολίες και καθώς ο χειμώνας 
φτάνει στο τέλος του – αν και με 
τον καιρό δεν μπορεί να είσαι 
ποτέ σίγουρος - η φετινή χειμε-
ρινή περίοδος ήταν μια από τις 
ηπιότερες των τελευταίων ετών 
με λίγες χιονοπτώσεις που δεν 
δημιούργησαν ιδιαίτερα προ-
βλήματα. Μπορούμε να πούμε 
ότι ο φετινός χειμώνας δεν θύ-
μισε σε τίποτα τον περσινό που 
το χιόνι ήταν καθημερινός μας 
σύντροφος και δημιούργησε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις για 
τους νεότερους από εμάς. Πα-
ρόλα αυτά δεν έλειψαν τα προ-
βλήματα, έστω κι αν ήταν σε 
πολύ μικρότερη ένταση:

● Σημαντικότερο πρόβλημα 
του φετινού χειμώνα ήταν οι κα-
τολισθήσεις και καταπτώσεις 
στους δρόμους που ήταν αρ-
κετά συχνές. Ως Τοπική Κοινό-
τητα επιλαμβανόμασταν άμεσα 
των συμβάντων κάνοντας όλες 
τις προβλεπόμενες ενέργειες. 
Ο Δήμος Καρδίτσας παρά τα 
προβλήματά του ανταποκρίθη-
κε άμεσα στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων. Γενικά μπορού-
με να πούμε ότι ο μηχανισμός 
ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά 
στις ανάγκες περιορίζοντας 
στον ελάχιστο δυνατό το χρόνο 
παρέμβασής του.

● Καλύτερη ήταν το φετινό 
χειμώνα και η κατάσταση όσον 
αφορά τα δίκτυα του ηλεκτρι-
κού ρεύματος της δεΉ και του 
οΤε, με λιγότερες και μικρότε-
ρης διάρκειας διακοπές.

● Ένα φαινόμενο που έκανε 
την εμφάνισή του και στην πε-
ριοχή μας είναι οι κλοπές σχα-

ρών από φρεάτια. Οι «κυνηγοί 
μετάλλων» αφού σάρωσαν τον 
κάμπο κλέβοντας σχάρες, με-
τασχηματιστές, καλώδια και ότι 
άλλο μπορούσαν να πουλήσουν 
σε παράνομες μάντρες, φαίνε-
ται πως αποφάσισαν να πάρουν 
τα βουνά. Τα κρούσματα είναι 
αρκετά (ακόμη και ταμπέλα σή-
μανσης έκλεψαν!), γι’ αυτό και 
πρέπει να επαγρυπνούμε και αν 
βλέπουμε ύποπτες κινήσεις να 
ενημερώνουμε είτε τον Πρόε-
δρο και τους Συμβούλους είτε 
κατευθείαν την αστυνομία.

●  Από τον προηγούμενο 
μήνα έχουν αναρτηθεί και οι 
καταστάσεις με τις οφειλές 
του νερού. Παρακαλούμε να 
ενημερωθούν όλοι οι συγχω-
ριανοί και ειδικά οι απόδημοι.

● Επειδή εκφράστηκαν κά-
ποια παράπονα για τον εορτα-
σμό της 28ης οκτωβρίου και 
τη μη κατάθεση στεφάνου στο 
μνημείο της Νεράϊδας, θέλω να 
διευκρινίσω τα εξής: Η ενημέ-
ρωση που είχα μέχρι το βράδυ 
της παραμονής ήταν ότι δεν θα 
τελεστεί θεία λειτουργία στη Νε-
ράϊδα γιατί ο ιερέας θα πήγαινε 
στο Σαραντάπορο, όπου θα τε-
λούσε τη θεία λειτουργία μαζί 
με τον συνταξιούχο ιερέα του 
οικισμού, μια που υπήρχε εκεί 
μνημόσυνο. Γι’ αυτό και προ-
γραμματίσαμε την κατάθεση 
στεφάνου στο μνημείο στο Σα-
ραντάπορο. Όταν ενημερώθη-
κα το βράδυ ότι η θεία λειτουρ-
γία θα τελούνταν από απόδημο 
συμπατριώτη μας ιερέα που 
συμπτωματικά θα βρίσκονταν 
στην Νεράϊδα, δεν είχαμε το 
χρονικό περιθώριο να αλλάξου-
με τον αρχικό σχεδιασμό. Έτσι 
ακριβώς έχουν τα γεγονότα και 
καλό είναι κάποιοι να διασταυ-
ρώνουν τις πληροφορίες τους 
πριν σχολιάσουν αρνητικά.

● Και φέτος το Πάσχα, όλοι 
οι δρόμοι οδηγούν στα χωριά 
μας. Σας περιμένουμε όλους 
να ανταμώσουμε και να γιορ-
τάσουμε μαζί, όπως πολύ καλά 
ξέρουμε να κάνουμε!

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 

δΉΜΉΤρΉς ΛιΑΠΉς
Πρόεδρος Τοπικής  

Κοινότητας Νεράϊδας

Για το Μοναστήρι της Νεράϊδας

ενημέρωση για ζητήματα  
της Τ. Κ. Νεράϊδας 

ςυνεχίστηκαν οι διακοπές δεΉ και ο 
οΤε το χειμώνα αφού το ρεύμα & το τη-

λέφωνο κόβονταν με «ψύλλου πήδημα».

Η ΔΕΗ δυστυχώς δεν φρόντισε για την επισκευή, ενί-
σχυση ή αντικατάσταση των προβληματικών μηχανη-
μάτων της (μετασχηματιστών, πυκνωτών, ασφαλειών 

κ.λ.π.) που σηκώνουν το βάρος της γραμμής από Καρδίτσα, 
Ραχούλα, Αμάραντο, Σαραντάπορα, Μολόχα, Μεγαλάκκο, 
Νεράϊδα, Κουκέϊκα κ.λ.π. και συνεχίστηκαν οι βλάβες το χει-
μώνα. 

Ο ΟΤΕ δυστυχώς δεν φρόντισε για την αντικατάσταση, 
τοποθέτηση νέων μεγαλύτερων μπαταριών στα μηχανήμα-
τά του στη Νεράϊδα ώστε το ασύρματο δίκτυό του να αντέ-
χει χωρίς ρεύμα της ΔΕΗ τουλάχιστον για 4 μέρες, και συνε-
χίστηκαν οι βλάβες το χειμώνα.

Πότε επιτέλους θα αποκατασταθούν αυτά;

Η απάντηση του Δήμου 
μας Καρδίτσας 
που παραθέσαμε 
σε προηγούμενο 

φύλλο ήταν πως: Για το 
θέμα της γέφυρας μπέλεϋ 
υπήρξε αλληλογραφία του 
Δήμου Καρδίτσας και της Π.Ε. 
Καρδίτσας με την αρμόδια 
υπηρεσία του Στρατού. Η 
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. 

Παρακαλούμε θερμά οι αρμόδιοι 
να ενεργήσουν ώστε να λυθεί το 
πρόβλημα. Απαίτηση όλων των 
κατοίκων της περιοχής είναι να 
στηθεί επειγόντως η γέφυρα! 

Ή Γέφυρα στη θέση «ρογκάκια» 
του δρόμου Νεράϊδας – Καροπλεσίου
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Αγαπητοί συμπατριώτες,

Νοιώθω ιδιαίτερη χαρά 
που επικοινωνώ μαζί 
σας, μέσω της εφημε-
ρίδας «Τα χρονικά της 

Νεράΐδας – Δολόπων», που απο-
τελεί έναν πολύτιμο σύνδεσμο 
όλων των απόδημων του χωριού 
σας, αλλά και της ευρύτερης πε-
ριοχής και μια μαχητική φωνή 
που αναδεικνύει τα προβλήματα 
του τόπου και διεκδικεί την επί-
λυσή τους. Θέλω να ευχηθώ καλή 
χρονιά σε εσάς και τους απαντα-
χού Νεραϊδιώτες, να σας συγχα-
ρώ όλους, όσοι ασχολείστε με 
την έκδοση της εφημερίδας και 
παράλληλα να σας ευχαριστήσω 
που δεν παραλείπετε να μας τη 
στέλνετε και μπορούμε έτσι να 
ενημερωνόμαστε για τα νέα του 
χωριού σας και των γύρω χωριών, 
αλλά και για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζετε.

Προβλήματα όπως ο αποχι-
ονισμός του οδικού δικτύου τον 
χειμώνα, η έλλειψη αγροτικού 
ιατρού για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα, οι διακοπές στα δίκτυα 
ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας, 
το κακό τηλεοπτικό σήμα, είναι 
κοινά για τα χωριά μας, γι’ αυτό 
και απαιτείται να υπάρχει στενή 
συνεργασία μεταξύ μας, τόσο με 
το Τοπικό Συμβούλιο της Νεράϊ-
δας, όσο και το Τοπικό Συμβού-
λιο Κλειτσού και σ’ αυτό μπορείτε 
να συμβάλλετε κι εσείς με την 
μαχητική εφημερίδα σας, προ-
βάλλοντας όλα τα ζητήματα της 
ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα η Τοπική Κοι-
νότητα Μολόχας, της οποίας έχω 
την τιμή να είμαι Πρόεδρος συνε-
χίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα 
με τα δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, 
αλλά και της κινητής τηλεφωνί-
ας.

Σε επαφές που είχα με τους Δ/
ντες των υποκαταστημάτων της 
Καρδίτσας, διαπίστωσα ότι υπάρ-
χει διάθεση να γίνουν τα απαι-
τούμενα έργα για τη θωράκιση 
των δικτύων, τα οποία, όπως με 
διαβεβαίωσαν, βρίσκονται στο 
σχεδιασμό τους και θα εκτελε-
στούν σύντομα. Ειδικά αν λυθεί 
το πρόβλημα με το δίκτυο της 
ΔΕΗ, θα μειωθούν και τα προβλή-
ματα στο δίκτυο του ΟΤΕ, αλλά 
και της κινητής τηλεφωνίας.

Στην παρούσα φάση τηρούμε 
στάση αναμονής, πιστεύοντας ότι 
οι υποσχέσεις θα υλοποιηθούν, 
όπως αναμένουμε και την τοπο-
θέτηση ψηφιακού αναμεταδότη 
τηλεοπτικού σήματος.

Σοβαρό πρόβλημα είναι φυ-
σικά και η διακοπή, (έπειτα από 
το θάνατο του ανάδοχου εργολά-
βου), των εργασιών κατασκευής 
του δρόμου Μολόχα - Σαραντα-
πόρου που ενώνει τις δύο Κοινό-
τητές μας και των δρόμων Νερά-
ϊδα – Τριφύλλα και Γιαννουσέϊκα 
– διασταύρωση Νεράϊδας που 
ενώνουν τη Λίμνη Πλαστήρα με 
το Καρπενήσι. Είναι ένα ζήτημα, 
για το οποίο απαιτείται να ασκή-
σουμε από κοινού πίεση, προκει-
μένου να ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση νέου εργολάβου 
και τη συνέχιση και ολοκλήρωση 
των εργασιών, αφού πρόκειται 

για σημαντικά έργα υποδομής. 
Από τις επαφές που έχουμε με 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας θέ-
λουμε να πιστεύουμε ότι τα προ-
βλήματα θα λυθούν σύντομα και 
τα έργα θα προχωρήσουν και θα 
ολοκληρωθούν. 

Λόγω της έλλειψης χρημάτων 
έχουμε κι εμείς επικεντρωθεί στα 
λεγόμενα «προβλήματα της κα-
θημερινότητας» των συγχωρια-
νών μας, για την αντιμετώπιση 
των οποίων υπάρχει στενή συ-
νεργασία με το Δήμο Καρδίτσας.

Καταβάλλουμε μεγάλη προ-
σπάθεια για την καθαριότητα 
του χωριού, την καθαριότητα 
του Νεκροταφείου, όπως επίσης 
και για την διατήρηση της καλής 
ποιότητας του πόσιμου νερού με 
τακτικό έλεγχο και πλύσιμο του 
υδραγωγείου.

Προσπαθούμε επίσης να φέ-
ρουμε μέρος του νερού από το 
Σταυρό στην πλατεία Ασβεστα-
ριά.

Παράλληλα φροντίσαμε για 
την στεγανοποίηση των φρε-
ατίων και για αναγκαίες τσιμε-
ντοστρώσεις στο χωριό, ενώ σε 
συνεργασία με την Περιφερεια-
κή Ενότητα που επιδεικνύει ιδι-
αίτερη ευαισθησία και κατανό-
ηση, κρατήσαμε και κρατάμε το 
δρόμο ανοικτό τους χειμερινούς 
μήνες. 

Επιλύθηκε επίσης πρόσφατα 
το πρόβλημα της έλλειψης αγρο-
τικού ιατρού που ταλαιπωρούσε 
τόσο τους κατοίκους της Μολό-
χας, όσο και της Κοινότητας Νε-
ράϊδας.

Πιστεύουμε ότι για ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα το θέμα 
αυτό δεν θα μας απασχολεί. 

Με την ευκαιρία θέλω να ευ-
χαριστήσω και δημόσια τους Το-
πικούς Συμβούλους Μολόχας κ. 
κ. Σωτ. Γκαβαρδίνα και Χρυσ. Καϊ-
παλέξη για την άριστη συνεργα-
σία μας σε όλα τα ζητήματα της 
Κοινότητά μας.

Θερμές ευχαριστίες και προς 
τη Διοίκηση και τα μέλη του Συλ-
λόγου Απανταχού Μολοχιωτών 
που αν και μακριά, τους νοιώ-
θουμε και είναι πάντα δίπλα μας, 
έτοιμους να συμβάλουν σε ό,τι 
έχει να κάνει με την πρόοδο και 
την ανάπτυξη του χωριού μας.

Ειδικά το καλοκαίρι που δι-
οργανώνουν το αντάμωμα στο 
χωριό μας, είναι μεγάλη η χαρά 
μας που συναντιόμαστε όλοι και 
συζητάμε για τα θέματα του χω-
ριού μας. Ένα απ’ αυτά που μας 
απασχολεί και συζητάμε είναι η 
κατασκευή λουτρών, για την αξι-
οποίηση των ιαματικών πηγών 
που διαθέτουμε. Σε πρώτη φάση 
απαιτείται να φέρουμε το ιαματι-
κό νερό από την πηγή «Λέο» με 
αγωγό περίπου 200 μέτρων μέχρι 
τον κεντρικό δρόμο Σαραντάπο-
ρο - Μολόχα και στη συνέχεια με 
τη βοήθεια όλων να κατασκευά-
σουμε ένα οίκημα με ηλιακό θερ-
μοσίφωνα και 3 - 4 λουτήρες. Η 
αξιοποίηση των Λουτρών «Λέο» 
ήταν πρόταση του Συλλόγου μας 
Μολόχας. Το έργο αυτό θα εξυ-
πηρετήσει όλα τα χωριά της πε-
ριοχής και μπορεί στο μέλλον να 
λειτουργήσει και αναπτυξιακά. Ο 
Σύλλογος προσφέρθηκε να βοη-
θήσει με όλες τις του τις δυνάμεις 

σ’ αυτή την προσπάθεια. Τους ευ-
χαριστούμε για όλα όσα κάνουν 
και τους εύχομαι καλή χρονιά και 
καλή αντάμωση σύντομα στο χω-
ριό μας.

Τέλος θα ήταν παράλειψή μου 
να μην ευχαριστήσω τον Πρόε-
δρο και τα μέλη του Συμβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας 
για τη συνεργασία μας που εύχο-
μαι και είμαι βέβαιος ότι θα έχει 
συνέχεια σε όλα τα θέματα, αφού 
είναι κατανοητό απ’ όλους ότι τα 
προβλήματα είναι κοινά και μόνο 
με κοινές προσπάθειες μπορούμε 
να προωθήσουμε λύσεις.

Με πατριωτικούς  
χαιρετισμούς.

29.1.2013
ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Μολόχας 

Ήλίας Ζυγούρης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ευχαριστούμε θερ-
μά τον αγαπητό μας και δραστήριο 
Πρόεδρο της γειτονικής μας Κοινό-
τητας Μολόχας, Ηλία Ζυγούρη, για 
τα καλά του λόγια και για την όρεξη 
για δουλειά που έχει. Συμφωνούμε 
απολύτως πως τα προβλήματα 
των χωριών της περιοχής μας είναι 
κοινά και πρέπει όλοι μαζί ενωμέ-
νοι και συντονισμένα να αγωνιζό-
μαστε για τη λύση τους. Ειλικρινά 
η Εφημερίδα μας όπως βλέπει τη 
Νεράϊδα βλέπει και τη Μολόχα 
και το Καροπλέσι και τον Κλειτσό 
ακόμα και τη Μαυρομμάτα, σαν 
χωριά μας μιάς «διευρυμένης» Κοι-
νότητας. Νέο πρόβλημα που μας 
προέκυψε και πρέπει να αντιμετω-
πίσουμε όλα μαζί τα χωριά, είναι οι 
Ανεμογεννήτριες που αν στηθούν 
όλες όσες σχεδιάζουν κυριολεκτι-
κά θα μας «πνίξουν». 

επιστολή του Προέδρου 
 της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας 

δημαιρεσίες Καλλικρατικού 
δήμου Καρδίτσας 

Κατά τις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 
Κυριακή των φώτων 6.1.2013, ανακοινώθηκαν από 
τον δήμαρχο κ. Παπαλό οι νέοι Αντιδήμαρχοι Καρ-

δίτσας, οι οποίοι είναι οι εξής:

- Παπαγεωργίου ςταύρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

- Παπαδημητρίου χ. χάρης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού 
και Διαφάνειας

- φίλιππος Π. Κωτούλας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και κατά τόπο αρμοδιότητα στη 
Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

- δημήτριος Κωστόπουλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Δημοτικής Αστυνομίας

- θωμάς Β. Κατσιαβάρας, Αντιδήμαρχος Πρασίνου 
Περιβάλλοντος και κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική 
Ενότητα Καλλιφωνίου

- ελένη Α. Αγραφιώτου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Πολιτικής – Υγείας Πολιτισμού και Τουρισμού

- ουρανία ςούφλα, Αντιδήμαρχος Ειδικών Πληθυσμιακών 
– Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης και κατά τόπο 
αρμοδιότητα στη δημοτική ενότητα ιτάμου

- Μαρκινός Αθανάσιος ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπο 
αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου.

Για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν:
Πρόεδρος Δ. Σ.: Αλεξία Νασιάκου 
Αντιπρόεδρος Δ. Σ.: Ιωάννης Ντελής 
Γραμματέας Δ. Σ.: Βασίλειος Μπαζιάκας. 
● Στο δήμο Καρπενησίου ο δήμαρχος Κώστας 

Μπακογιάννης δεν άλλαξε κανέναν αντιδήμαρχο άφησε 
τους ίδιους, ακολουθώντας το ρητό «ομάδα που κερδίζει δεν 
την αλλάζεις» όπως έγραψαν οι καρπενησιώτικες εφημερίδες. 
Οι 5 παραμένοντες αντιδήμαρχοι Καρπενησίου είναι: ο 
Χρήστος Γενιτσαρόπουλος, ο Παντελής Χαλκιάς (άμισθοι) και 
(3 έμμισθοι), ο Κλεομένης Λάππας, ο Δημήτρης Σταμάτης και ο 
Νίκος Σουλιώτης που και πάλι θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

● Στο δήμο Αγράφων οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι είναι: ο 
Δημήτρης Τσιώλης, ο Παναγιώτης Παπαδήμος (άμμισθοι), και 
(3 έμμισθοι), η Νατάσα Κοφίνη, ο Παναγιώτης Ζαχαράκης και 
η αγαπητή μας δημοσιογράφος του Ευρυτανικού Παλμού 
Βάσω φεγγούλη, που θα αναπληρώνει και τον Δήμαρχο 
δημήτρη Τάτση όταν απουσιάζει. 

Με  τις  προσφο-
ρές  όλων  μας  
τα  έργα  τόσο  

για  το  νέο  Οστεοφυ-
λάκιο  όσο  και  για  τον  
εξωραϊσμό  του  χώρου  
του  Κοιμητηρίου  του  
χωριού  μας, προχω-
ρούν  ικανοποιητικά  
όπως  όλοι  μας  βλέ-
πουμε. Το  νέο  κτήριο  
του  Οστεοφυλακίου  
που  σχεδόν  τελειοποι-
ήθηκε  με  την  πλακό-
στρωση  της  εισόδου  
του  με  πλάκες  καρύ-
στου  αλλά  και  η  νέα  
πετρόχτιστη  είσοδος  
του  Κοιμητηρίου, έγιναν  πολύ  ωραία, πραγμα-
τικά  κοσμήματα. 

Εάν  μπορέσουμε  τώρα  να  φτιάξουμε  δύο  
πράγματα  ακόμα  εκεί  όλα  θα  είναι  τέλεια. 
Αυτά  είναι: Να  τσιμεντοστρωθεί  ο  δρόμος  
από  την  νέα  είσοδο  μέχρι  την  πόρτα  του  ι. Ν. 
των  Αγ. Ταξιαρχών  ώστε  να  πηγαίνει  μέχρι  εκεί  
αυτοκίνητο, και  να  γίνουν  τσιμεντοστρωμένοι  
διάδρομοι  ανάμεσα  στα  μνημεία  ώστε  να  
υπάρξει  σ’ αυτά  μια  τάξη  και  ρυμοτομία. Τί-
ποτα  άλλο, η  συντήρηση  του  Ι. Ναού  θα  γίνει  
από  το  Εκκλησιαστικό  μας  Συμβούλιο. 
    Γι’ αυτό  το  λόγο  όποιος  (μέσα  στην  κρίση  
που  περνάμε) έχει  την  οικονομική  δυνατότητα  
και  την  ευχαρίστηση  ας  προσφέρει  ότι  μπορεί  

για  να  γίνουν  τα  
προαναφερόμε-
να. Δυστυχώς  
αν  δεν  βοηθή-
σουμε  μόνοι  
μας, όπως  μπο-
ρεί  ο  καθένας, 
δεν  πρόκειται  
να  γίνει  τίποτα  
στο  χωριό  μας. 
Μην  περιμένε-
τε  βοήθεια  από  
πουθενά. Βλέ-
πετε  εξ’ άλλου  
πως  το  κάθε  

ευρώ  που  δίνετε  
πιάνει  τόπο  στο  
δεκαπλάσιο  και  

κάποιοι  άνθρωποι  τρέχουν  και  αγωνίζονται  
αφιλοκερδώς  μόνο  και  μόνο  επειδή  αγαπάνε  
το  χωριό.        
    Χρήματα  δίνουμε   στον  αγαπητό  χωριανό  
μας  Τρύφωνα  Καστρίτση  που  έχει  μπλόκ. Στο  
τηλ. 697 7250896  ο  Τρύφωνας  θα  σας  δώ-
σει  οποιαδήποτε  σχετική  πληροφορία  θέλετε. 
Όποιος  δίνει  χρήματα  παίρνει  απόδειξη  και  
όλες  οι  προσφορές  δημοσιεύονται  στην  Εφη-
μερίδα  μας.
    Ενημερώνουμε  ότι  έχουμε  προμηθευτεί  αρ-
κετά  κουτιά  για  τη  φύλαξη  των  οστών (ίδιου  
μεγέθους)  και  όποιος  χωριανός  μας  θέλει  να  
κάνει  χρήση  αυτών  να  επικοινωνήσει  μαζί  μας  
στο  προαναφερόμενο  τηλέφωνο.  

Το  νέο  οστεοφυλάκιο  και   ο  χώρος  
του  Κοιμητηρίου  Νεράϊδας

 Το  νέο  Οστεοφυλάκιο  Νεράϊδας, ένα  κτήριο  κόσμημα  
όχι  μόνο  του  Κοιμητηρίου  αλλά  του  χωριού  μας.   
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Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το γειτονικό 
μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει και την επιχείρη-

σή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

Κοπή πίτας  
των Συλλόγων μας 
● Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας: Πίτα έκοψε φέτος 

για πρώτη φορά ο Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας στην Αθή-
να. Η εκδήλωση έγινε σε αίθουσα των Palmer Bistro (του 
εκ Μαυρομμάτας αγαπητού μας Γεωργίου Κουτρουλιά) την 
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013, το μεσημέρι. Μας τίμησαν με 
την παρουσία τους η πρόεδρος του Συλλόγου Μαυρομμάτας 
Νίκη Ρέκκα - Τζανάκου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μολόχας 
Γιώργος Π. Μπαρμπουνάκης και πλήθος χωριανών μας. Η 
πίτα ήταν προσφορά των αδελφών Μπακόλα (Φρόσως & 
Μαίρης) και τις ευχαριστούμε θερμά. Το φλουρί έπεσε στη 
Δήμητρα Χρ. Κουσάνα. Στη συνέχεια έγινε συνέλευση που 
περιελάμβανε αρχαιρεσίες και συζήτηση όπου κυριάρχησε 
το φλέγον ζήτημα με τις Ανεμογεννήτριες. Κατόπιν ενημέ-
ρωσης που έγινε οι απόδημοι είπαν ομόφωνα όχι στην εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών και υδροηλεκτρικών στην περιο-
χή μας. 

Από τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν σε 
σώμα οι εξής: 

Πρόεδρος: Γιάννης Σπανός,
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Σπινάσας 
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Λυρίτσης 
Ταμίας: Μαρία Σπανού
Μέλος: Ηλίας Καραμέτος. 
Ο Σύλλογος Αποδήμων στο εξής θα κάνει Συνέλευση κάθε 

χρόνο και αν προκύψει λόγος ακόμα και πιο τακτικά.

● Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου - Μεγαλάκ-
κου: Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, έκοψε την πίτα του 
ο Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου - Μεγαλάκκου, στην 
κοσμική ταβέρνα «Οι Φίλοι» στην περιοχή Ζωγράφου, των 
Αθηνών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί χωριανοί και 
υπήρχε ζωντανή δημοτική μουσική. Παραθέτουμε το κείμε-
νο που μας έστειλε το Δ. Σ. του Συλλόγου: «Την Κυριακή 10 
Φεβρουαρίου στην ψησταριά «Οι Φίλοι» στην περιοχή Ζω-
γράφου και με τις ευλογίες του παπα-Κώστα Παπαγεωργίου 
έγινε η κοπή της πίτας του Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπό-
ρου - Μέγα Λάκκου. Ανταμώσαμε οι απόδημοι που μένουμε 
στην Αθήνα. Μετά το φαγητό και την κατανάλωση αρκετού 
κρασιού ήρθε η όρεξη για χορό. Υπήρχε ζωντανή δημοτική 
μουσική και το γλέντι άναψε για τα καλά». 

● Σύλλογος Μαυρομμάτας: Την Κυριακή 20 Ιανουα-
ρίου 2013, έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Μαυρομμάτας, σε 
αίθουσα των Palmer Bistro (του εκ Μαυρομμάτας Γεωργίου 
Κουτρουλιά). Παραβρέθηκαν: ο πρώην Βουλευτής Ευρυτα-
νίας Ηλίας Καρανίκας, ο Περ. Σύμ. Λάμπρος Τσιτσάνης, ο 
Αντ/χος Αγράφων Δημ. Βελαέτης, η Πρόεδρος των Γυν. Ευρ. 
Ε. Σκοτίδα, ο Πρόεδρος του χωριού Νίκος Σκόνδρας, ο κα-
θηγητής κ. Ντζιώρας, οι Πρόεδροι των Συλλόγων μας Νερά-
ϊδας και πλήθος Μαυροματιανοί που διαμένουν στην Αθήνα. 
Ψυχή της εκδήλωσης η δραστήρια Πρόεδρος του Συλλόγου 
αγαπητή μας Νίκη Ρέκκα. 

● Σύλλογος Μολόχας: Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013, 
έκοψε την πίτα του ο Σύλλογος Απανταχού Μολοχιωτών 
Αγράφων, στην ταβέρνα «Τα Φιλετάκια του Φίξ», της 
πλατείας Καλογήρων, στη Δάφνη. Ακολούθησε πλούσιο 
γεύμα μετά μουσικής και η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία, 
ψυχή της οποίας ήταν ο δραστήριος Πρόεδρος του Συλλόγου 
αγαπητός μας Γιώργος Μπαρμπουνάκης γυιός του Πέτρου.

ιαματικές πηγές στην περιοχή μας 
Το ξέρετε ότι υπάρχουν; 

Μεταξύ Μολόχας και Σαρανταπόρου Νεράϊδας, 
εντός ορίων Τ. Κ. Μολόχας υπάρχουν ιαματι-
κές πηγές, στην θέση «Λέο». Η Κοινότητα και 

ο Σύλλογος Μολόχας ζητάνε την κατασκευή Λουτρών για 
την αξιοποίησή τους. Σε πρώτη φάση απαιτείται να έρθει το 
ιαματικό νερό από την πηγή «Λέο» με αγωγό περίπου 200 
μέτρων, μέχρι τον δρόμο και στη συνέχεια να κατασκευα-
στεί εκεί οίκημα με ηλιακό θερμοσίφωνα και 3 - 4 λουτήρες. 
Είμαστε μαζί τους και αυτά είναι αίτημα όλων μας γιατί το 
έργο αυτό θα λειτουργήσει αναπτυξιακά για όλα τα χωριά 
της περιοχής μας. Ζητάμε οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επί-
πεδα να ενδιαφερθούν.

Το πρόγραμμα δραστηρι-
οτήτων του για το 2013 
παρουσίασε ο Ελληνικός 

Ορειβατικός Σύλλογος Καρ-
δίτσας (ΕΟΣΚ) την Πέμπτη 
25.1.13 το βράδυ στο στέκι 
του, παρουσία του Δημάρχου 
Καρδίτσας, του προέδρου του 
Επιμελητηρίου Καρδίτσας, 
Αντιδημάρχων κ. ά. Η διοίκηση 
του ΕΟΣΚ έχει ως εξής: Πρό-
εδρος Παντελής Μανώλης, 
Γ. Γραμματέας Χρήστος Φα-
σούλας, Αντιπρόεδρος & έφο-
ρος μονοπατιών Αποστόλης 
Παντελής, στο Δ. Σ. μετέχουν 
επίσης ο Βασίλης Ράϊκος και ο 
Αντώνης Παπαδάκος. Τους γνωρί-
σαμε όλους καλά το καλοκαίρι που καθαρίσαμε 
όλοι μαζί το μονοπάτι Νεράϊδα – ΑηΛιά – Μάρ-
τσα και τους ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια 

φορά. 

Να ξανατονίσουμε από 
τώρα πως το καλοκαίρι θα έρ-
θουν πάλι στο χωριό μας και 
συγκεκριμένα το πρόγραμμα 
γράφει: 

ςάββατο 10.8.13: επίσκε-
ψη στη Σπηλιά του Πατριάρ-
χη, 

Κυριακή 11.8.13: πεζο-
πορία, συντήρηση και σημα-
τοδότηση του παραδοσιακού 
μονοπατιού Νεράϊδα – ΑηΛιάς 
– Πλατανόρεμα - Τριφύλλα 
(Σπίτι του Διαβάτη). Διανυ-
κτέρευση σε σκηνές δίπλα 
στον Μέγδοβα. Συντονιστές 
αυτής της «εξόρμησης» εί-

ναι ο Αντώνης Παπαδάκος (τηλ. 
6977394752) και ο Λάμπρος Μακροστέργιος (τηλ. 
6936722867). 

Τους περιμένουμε και φέτος πρέπει να είμα-
στε πολύ περισσότεροι μαζί τους. 

Ο ΕΟΣ καρδίτσας παρουσίασε το πρόγραμμά του για το 2013 

ο δΑςιΚος  
ςυΝεΤΑιριςΜος ΝερΑϊ-
δΑς ΚοΒει ΚΑυςοξυΛΑ 

Οι χωριανοί μας συνέται-
ροι, του Δασικού Συνεταιρι-
σμού Νεράϊδας, από την Τρίτη 
12.3.13 άρχισαν να υλοτομούν 
τμήματα δρυός, όπου όρισε 
το Δασαρχείο Καρδίτσας, στο 
δάσος ΒΑ του οικισμού Με-
γαλάκκου Νεράϊδας. Η ξυλεία 
που κόβουν με τα αλυσοπρί-
νονα είναι καυσόξυλα αρίστης 
ποιότητας από βελανιδιές. 

Με μεγάλη χαρά μάθαμε την 
έκδοση του δεύτερου μυθι-
στορήματος της συγχωρια-

νής μας Αλεξάνδρας Γιαννουσά με 
τίτλο «το δίλημμα». Είναι ένα βιβλίο 
άκρως συγκινητικό που μιλάει στις 
καρδιές όλων μας. 

Η Αλέκα, κόρη του Δημήτρη Γιαν-
νουσά, γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1973. Είναι πτυχιούχος του τμήματος 

Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Αθή-
νας. Το πρώτο της βιβλίο κυκλοφόρησε 
το 2004, με τίτλο «Το κορίτσι λάστιχο», 
από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα». 
«Το δίλημμα», από τις εκδόσεις «Γκιούρ-
δας», αποτελεί το δεύτερο μυθιστόρη-
μά της και θα το βρείτε σε επιλεγμένα 
σημεία, καθώς και σε οποιοδήποτε 
βιβλιοπωλείο έπειτα από παραγγελία. 
 Πολλά συγχαρητήρια, ευχόμενοι καλή 
επιτυχία και καλή συνέχεια!

Από τις αρχές του χρόνου 
ορίστηκε νέος ιατρός 
για το Αγροτικό Ιατρείο 

Νεράϊδας, λέγεται Μάρκος 
Ψηφής και κατάγεται από την 
Κρήτη. Τον καλοσωρίζουμε 
και του ευχόμαστε καλή δι-
αμονή στο χωριό μας. Για 2 
μήνες περίπου εκπαιδεύονταν 
στο Νοσοκομείο Καρδίτσας 
και από το Φεβρουάριο ανε-

βαίνει μια μέρα την εβδομάδα 
και περνώντας την ίδια μέρα 
από Νεράϊδα, Σαραντάπορα 
και Μολόχα γράφει φάρμακα. 
Με προβλήματα βέβαια αφού 
πλέον η συνταγογράφηση 
είναι ηλεκτρονική χωρίς να 
έχουμε στα χωριά μας καλό 
σήμα ίντερνετ. Το ζητάμε όμως 
και μας υποσχέθηκαν πως θα 
μπεί ειδική κεραία. Αίτημα των 

κατοίκων είναι επίσης ο Ιατρός 
να είναι όλες τις μέρες στο 
Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας 
και να πηγαίνει όπως πάντα 
μια μέρα την εβδομάδα (κάθε 
Τρίτη) στα Σαραντάπορα και 
μια μέρα (κάθε Πέμπτη) στη 
Μολόχα. Ποιοί είναι αυτοί που 
αποφάσισαν να σταματήσει 
αυτό που απ’ το 1950 και μετά 
γινόταν;

εκδόθηκε νέο βιβλίο από χωριανή μας

Νέος ιατρός στο Αγροτικό ιατρείο Νεράϊδας

Αφίσα του ΕΟΣ Καρδίτσας

Νέος 3ος Τόμος των 
«Χρονικών Νεράϊδας»

Ο αγαπητός χωριανός μας Βαγγέλης 
Κ. Μαργαρίτης (σύζυγος της Σοφίας Χαρ. 
Ζήση) έδεσε σε τόμο όλα τα τεύχη (που με 
επιμέλεια συγκεντρώνει) της εφημερίδας μας, 
από το Φ. 100 / ΣΕΠ 2007 μέχρι και το Φ. 121 / 
ΔΕΚ 2012, και τον προσέφερε στην Συντακτι-
κή Επιτροπή ώστε να τοποθετηθεί στο αρχείο 
του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 
Νεράϊδας, που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του 
Πνευματικού Κέντρου μας. Ο Βαγγέλης μόλις, 
πρίν λίγα χρόνια, έμαθε τη δυσάρεστη είδηση 
πως έκλεψαν τον πρώτο τόμο της εφημερίδας 
μας μέσα από το Κοινοτικό Γραφείο Νεράϊδας, έκανε κι άλλο τόμο με όλα τα τεύχη που είχε συγκεντρω-
μένα, από το Φ. 001 / ΙΟΥΛ 1980 μέχρι και το Φ. 99 / ΣΕΠΤ 2007, και μας τον προσέφερε. Εκτός αυτών ο 
χωριανός μας αυτός με προθυμία βοηθάει παντού και πάντα (π.χ. πρίν χρόνια μερίμνη του τυπώθηκε και 
βιβλιοδέθηκε η Αντζέτα μας, πρόσφατα τα μπλόκ συνδρομών κ. ά.), και αξίζει να τον ευχαριστήσουμε και 
μέσα από την εφημερίδα μας. Ο γυιός του Μανώλης έχει τυπογραφείο στα Ιλίσια Ζωγράφου.

Χίλια ευχαριστώ και μπράβο Βαγγέλη για όλα.  ΣύΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕφΗΜΕΡΙΔΑΣ
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ςημαντικό ιστορικό στοι-
χείο του Μοναστηριού 
μας (και του χωριού 

μας φυσικά) βρήκαμε ψάχνο-
ντας στα αρχεία. Πρόκειται 
για ένα πολύ παλιό χειρόγρα-
φο βιβλίο 170 σελίδων, που 
έγραψε το 1830 ο ιερομόνα-
χος Γαβριήλ (ένας εκ των μο-
ναχών της τότε Μονής). Το 
βρήκαμε, σε ψηφιακή μορ-
φή, στο Μορφωτικό Ίδρυμα 
της εθνικής Τράπεζας (ΜιεΤ), 
καθ’ υπόδειξη του εκδότη του 
θεσσαλικού Ήμερολογίου κ. 
Κώστα ςπανού, στον οποίο 
δώσαμε αντίγραφο (cd) να το 
διαβάσει γιατί είναι γραμμένο 
στη βυζαντινή γραφή, και τον 
οποίο θερμά ευχαριστούμε 
και μέσα από την εφημερίδα 
μας. Μας απάντησε, αφού το 
διάβασε, πως «πρόκειται για 
ένα χειρόγραφο βιβλίο με εκ-
κλησιαστικούς ύμνους. Μόνο 

στις 2 - 3 πρώτες σελίδες έχει 
ονόματα, κυρίως μοναχών». 
Λέγοντας πως «Για εσάς είναι 
καλό να το εκτυπώσετε και να 
το τοποθετήσετε στο ιερό του 
μοναστηριού ως ενθύμιο» μας 
είπε. Αυτό θα προσπαθήσου-

με να κάνουμε. Τα ονόματα 
της Πρόθεσης, (που ο κ. ςπα-
νός διάβασε και μας έστειλε) 
θα τα δημοσιεύσουμε στο 
επόμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας. 

επιμέλεια: φιλίστωρ 

Πρόθεση Μοναστηριού ςπινάσας του 1830 Διημερίδες - σεμινάρια για την άγρια τρούφα 
το χειμώνα στον Ξενώνα Φουρνάς 

Εδώ και περίπου έξι μήνες, απ’ το φθινόπωρο, τον 
Ξενώνα Φουρνάς ανέλαβε και τον λειτουργεί πολύ 
ωραία ένας νέος, ο γεωπόνος Κώστας Σφέτσας εκ 
Κορίτσας Κλειτσού καταγόμενος, που εγκατέλειψε 

την Αθήνα και επέστρεψε στα χωριά μας. Το σαββατοκύ-
ριακο λοιπόν 16 & 17.2.2013 κάλεσε μια ομάδα κυνηγών 
άγριας τρούφας από την Πιερία, οι οποίοι αφού το Σάββα-
το έκαναν σχετικές ομιλίες, την Κυριακή πήγαν στα δάση 
της περιοχής μας με τα ειδικά σκυλιά τους και βρήκαν 
αρκετές χειμωνιάτικες τρούφες. Το βράδυ του Σαββάτου 
έγινε γλέντι στον Ξενώνα, όπου μεταξύ άλλων τραγούδη-
σε παραδοσιακά μας τραγούδια παίζοντας και κλαρίνο ο 
αγαπητός μας (και συμπέθερός μας) Κώστας Αρβανίτης, 
και οι άνθρωποι έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, υπο-
σχόμενοι πως σύντομα θα ξανάρθουν για τον ίδιο σκοπό. 
Έτσι στις 9 & 10.3.13 ξαναήρθαν και η διημερίδα – σεμινά-
ριο επαναλήφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το δημοσιεύουμε 
τόσο για να μάθουμε όλοι πως άγριες τρούφες υπάρχουν 
και στα δάση της περιοχής μας όσο και γιατί τέτοιες ωραίες 
πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων των χωριών μας πρέπει να 
προβάλλονται. Ενημερώνουμε επίσης πως τον Ιούνιο θα 
διοργανωθεί στον Ξενώνα Φουρνάς σεμινάριο μελισσοκο-
μίας. Επίσης ο Κώστας πρότεινε να γίνει κάποια στιγμή μια 
Λαϊκή Συνέλευση όλων των χωριών στον Ξενώνα Φουρνάς, 
όπου να συγκεντρώσουμε υπογραφές για την ολοκλήρω-
ση του σπουδαίου οδικού άξονα των χωριών μας Καρπε-
νήσι – Λίμνη Πλαστήρα.

Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας είπε τα παρα-
κάτω: 

O Ξενώνας Φουρνάς ανακαινίστηκε και άρχισε να λει-
τουργεί υπό νέα διεύθυνση από τις 20/07/2012. Στον Ξενώ-
να λειτουργεί εστιατόριο καθώς και cafe στην κουζίνα του 
οποίου υπεύθυνη είναι η Νούλα (επαγγελματίας στην Αθή-
να εδώ και 15 χρόνια με καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος) και ο αδερφός της Αντώνης Καλτσής (γνωστός 
από το «Αλώνι» στην Κορίτσα). Εκεί έχετε τη δυνατότητα 
να δοκιμάσετε τις παραδοσιακές και όχι μόνο σπεσιαλιτέ. 
Μεζεδες, σουβλάκια, γύρο κοτόπουλο και χοιρινό, ψητά, 
μαγειρευτά και πολλά - πολλά άλλα σε ένα κλίμα οικογε-
νειακό. Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε το καφεδάκι, την 
κρέπα, το παγωτό σας με θέα τη Μάρτσα και την Τσιούκα 
μας.!!!

Υπάρχει δωρεάν WIFI (ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET) σε όλα τα 
δωμάτια και τους χώρους του Ξενώνα. Και αν είστε έτοι-
μοι για ένα πρωτάθλημα ping pong... στον κήπο υπάρχουν 
όλες οι υποδομές!!! Θα διοργανώνονται πολλές βραδιές με 
ζωντανή μουσική (παραδοσιακή, ρεμπέτικα, λαϊκά ακόμα 
και rock). Για τους φίλους των σπορ, υπάρχει προβολέας 
για να απολαύσουν την ομάδα τους σε άλλη διάσταση. 
Μπορείτε να βλέπετε και να μαθαίνετε ότι συμβαίνει στον 
Ξενώνα Φουρνάς μέσα από τη σελίδα στο facebook (ΞΕ-
ΝΩΝΑΣ ΦΟΥΡΝΑΣ) (KSENONAS FOURNAS) καθώς και από 
την ιστοσελίδα www.ksenonasfournas.gr.

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες στο νέο 
τηλ. του Ξενώνα 2237 0 51600 ή στο 6988616561.

Ο Ξενώνας Φουρνάς άλλαξε... και σας περιμένουμε να 
σας προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες ΠΡΩΤΕΥΟΥ-
ΣΑΣ σε τιμές ΧΩΡΙΟΥ.

Ο Κώστας κάθε Δευτέρα κάνει εκπομπή στο «Ράδιο Καρ-
πενήσι» με στόχο, όπως είπε, «…να αναφέρω ότι γίνεται 
στα χωριά μας.. και φυσικά τις ελλείψεις και τα στραβά του 
τόπου μας...». Κλείνοντας μας είπε χαρακτηριστικά: «...ΑΝ 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΙ ΠΛΟΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΣ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑ-
ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ… ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΝΑ ΚΛΑΙΓΟΝΤΑΙ...ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΚΛΑΜΑ.. ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ!». 

ο χωριανός μας 
Αντιδήμαρχος του 
δήμου Αθηναίων

Οπως ξαναγράψαμε ο 
αγαπητός χωριανός 
μας Νίκος Δ. Κόκκινος 

είναι Αντιδήμαρχος του Δή-
μου Αθηναίων. Τις παραμονές 
των Χριστουγέννων τον είδα-
με πολλές φορές σε εκπομπές 
αλλά και δελτία ειδήσεων των 
καναλιών αφού ήταν υπεύθυ-
νος της συλλογής διαφόρων 
ειδών για απόρους του Δήμου 
Αθηναίων. Το αναφέρουμε 
γιατί είναι τιμή για το χωριό 
μας, τη Νεράϊδα, ένα άξιο τέ-
κνο του να έχει εκλεγεί και 
να είναι Αντιδήμαρχος στον 
πρώτο Δήμο της χώρας μας, 
στην Αθήνα. Του ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στο έργο του 
και… να μην ξεχνάει ποτέ το 
αγαπημένο μας χωριό, τη Νε-
ράϊδα, που πάντα έχει «χρείαν 
βοηθείας»…

ςυΝΤΑΚΤιΚΉ εΠιΤροΠΉ 
εφΉΜεριδΑς

 ΤΑ ΤΕΙχΗ 
 χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
 μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.

 Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
 Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νούν μου τρώγει αυτή η τύχη. 

 Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. 
 Ά όταν έκτιζαν τα τείχη πως να μην προσέξω. 

 Αλλά δεν άκουσα ποτέ… κρότον κτιστών ή ήχον.
 Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω. 

 Κων/νος Καβάφης, από τα Ποιήματα 1897-1933. 
Πόσο τραγικά επίκαιρο και πόσο μεγάλα νοήματα κρύβουν μέσα τους 

αυτοί οι λίγοι στίχοι!•••
 Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους…

 ΤΑ θΕΜΕλΙΑ Μου ΣΤΑ βουνΑ…
 Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους…
 Και πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος!

 Στίχοι από το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη.

 ΕπΙΜΕλΕΙΑ: «ΦΙλΙΣΤΩρ»

Οι αρχικές σελίδες της Πρόθεσης – Παρρησίας του 1830, του 
Μοναστηριού μας Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας)

Μνημόσυνο σε 
Πλαστήρα και 

ςεραφείμ 

Την καθιερωμένη ετήσια 
επιμνημόσυνη δέηση που 
οργανώνει κάθε χρόνο, 

τέλεσε και φέτος την Κυριακή 9 
Δεκεμβρίου 2012 στο Α’ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών, ο ςύλλογος 
των Απανταχού Καρδιτσιω-
τών, στη μνήμη των δύο άξιων 
τέκνων της Καρδίτσας, του Μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσης ελλάδος, 
ςεραφείμ Τίκα και του Πρω-
θυπουργού και ςτρατηγού, 
Νικολάου Πλαστήρα. Χορο-
στάτησε ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης μας θεσσαλιώ-
τιδος & φαναριοφερσάλων, 
κ.κ Κύριλλος, ενώ μίλησε ο 
Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα 
Καρδίτσας, της γενέτειρας του 
Πλαστήρα, κ. δημήτριος Τσια-
ντής. Παραβρέθηκαν πολλοί 
επίσημοι ενώ τον Σύλλογό 
μας, Νεράϊδας εκπροσώπησε ο 
Τρύφωνας Καστρίτσης.
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Όπως γράψαμε στο 
προηγούμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας, 
σύμφωνα με τον χάρ-

τη της ΡΑΕ, γύρω απ’ το χωριό 
μας σε πάνω από 20 αιολικά πάρ-
κα έχουν σχεδιαστεί να στηθούν 
αμέτρητες ανεμογεννήτριες. 
Από Καπροβούνι έως Γρεβενο-
διάσελο 15, από Γρεβενοδιάσελο 
έως Κούτσουρο 18, από Κόψη 
έως Καμάρια 40, από Φλίσιο έως 
Παπαδημήτρη 7, από Παπαδημή-
τρη έως πάνω από Καροπλέσι 27, 
κ.ο.κ. Ψάχνοντας στη λίστα αδει-
οδοτήσεων της ΡΑΕ τα βρήκαμε 
όλα με τις ονομασίες τους αλλά 
και τις εταιρείες στις οποίες ήδη 
δόθηκαν. Θα τα δημοσιεύσουμε 
αναλυτικά σε διπλανό κείμενο. 

Στο προηγούμενο φύλλο λα-
θεμένα γράφαμε πως ακόμα δεν 
δόθηκαν σε εταιρείες, δυστυχώς 
όμως ψάχνοντας καλύτερα το ζή-
τημα βλέπουμε πως όλα τα έχουν 
αναλάβει εταιρείες! Με μυστικό-
τητα και χωρίς να μάθει κανένας 
μας τίποτα!

Εάν δεν αντιδράσουμε συντο-
νισμένα όλα τα χωριά μαζί και 
κάνουν πράξη τα σχέδιά τους το 
ωραίο φυσικό μας περιβάλλον θα 
μετατραπεί σε εφιαλτικό. Φαντα-
στείτε την εικόνα από Βουλγάρα, 
Καπροβούνι, Κούτσουρο, Νιάλες, 
Φλίσιο μέχρι Κόψη να είναι όλες 
οι κορυφογραμμές γεμάτες ανεμο-
γεννήτριες. Κόλαση του Δάντη! 

Όλοι μας θέλουμε το ωραίο 
φυσικό μας περιβάλλον να αξι-
οποιηθεί προς την κατεύθυνση 
του Οικοτουρισμού, με Ξενώνες 
και βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
των σημαντικών τμημάτων δρό-
μων που επιτακτικά ζητάμε. Οι 
εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα 
προς αυτή την κατεύθυνση θέλου-
με να ενεργούν και απαιτούμε να 
πάρουν αποφάσεις κατά των ανε-
μογεννητριών. Να κάνουν όπως 
ακριβώς έκανε ο Δήμος Καρπε-
νησίου (και η Αντιπεριφέρεια 
Ευρυτανίας) τον οποίο να έχουν 
ως παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 
τα επιχειρήματά του. Γύρω στην 
τουριστική Λίμνη Πλαστήρα δεν 
δόθηκε άδεια για κανένα Αιολικό 
Πάρκο, απαιτούμε το ίδιο να ισχύ-
σει και για εμάς. Οι τοπικές κοι-
νωνίες μας λένε βροντερό όχι στις 
ανεμογεννήτριες και τα υδροηλε-
κτρικά αλλά λένε ναί στους Ξενώ-
νες και τον Οικοτουρισμό! 

Τα σχεδιαζόμενα παντού γύρω 
μας Πάρκα Ανεμογεννητριών 
έχουν μια πρωτόγνωρη ιδιαιτερό-
τητα που πρέπει να την λάβουμε 
σοβαρά υπόψη μας. Δεν αρκεί ο 
αγώνας ενός μόνο χωριού για την 
αποτροπή των σχεδίων αλλά πολ-
λών χωριών μαζί συντονισμένα. 
Παράδειγμα, στην κορυφογραμ-
μή της καρδιάς των Αγράφων συ-
νεχόμενα από το Βουτσικάκι (Λ. 
Πλαστήρα) μέχρι την Κόψη, αλλά 
και προς τα εδώ προς Καπροβού-
νι – Βουλγάρα, σχεδιάζουν να 
στήσουν συνεχόμενα σε όλη την 
κορυφογραμμή ανεμογεννήτριες. 
Επειδή οι θέσεις είναι πάνω στην 
κορυφογραμμή τα εδάφη ανήκουν 
άλλα στο χωριό Άγραφα, άλλα στα 
Βραγγιανά, άλλα στο Καροπλέσι, 

άλλα στη Νεράϊδα, Φουρνά, Βρά-
χα κ.λ.π. Η Βράχα ήδη κινήθηκε 
σωστά και απέτρεψε τα σχέδια 
εγκατάστασης ανεμογεννητριών 
στην κορυφογραμμή πάνω απ’ το 
χωριό αυτό. Τους βοήθησε σε αυτό 
η ομόφωνη απόφαση του Δήμου 
Καρπενησίου να μην στηθεί καμ-
μιά ανεμογεννήτρια εντός ορίων 
του. Εδώ σε εμάς από Κόψη μέχρι 
Προσηλιάκου, Φιδόσκαλα, Καμά-
ρια είναι αρμοδιότητα Αγράφων 
(και Δήμου αγράφων), στου Πα-
παδημήτρη είναι αρμοδιότητα Κα-
ροπλεσίου (Δήμου Αγράφων και 
Καρδίτσας) αλλά τα χωριά αυτά 
επειδή είναι από πάνω τους δεν 
θα τις βλέπουν. Η Νεράϊδα όμως 
θα τις βλέπει όλη μέρα μπροστά 
της. Να λοιπόν γιατί χρειάζεται 
συντονισμός δράσης. Στα χωριά 
του Καρπενησίου, των Αγράφων 
και της Αργιθέας οι αντιδράσεις 
των τοπικών κοινωνιών στις αδει-
οδοτήσεις είναι ήδη μεγάλες. Εδώ 
σε εμάς που ανήκουμε στο δήμο 

Καρδίτσας όχι μόνο δεν μιλάει 
κανένας αλλά οι εκλεγμένοι ειση-
γούνται απλόχερα υπέρ των αδει-
οδοτήσεων. 

Άς δούμε λοιπόν τι γίνεται 
γύρω μας: 

● Στο Δήμο Καρπενησίου: 
Όλοι αναφέρονται και τονίζουν 
την απόφαση του δημάρχου και 
του δημοτικού συμβουλίου Καρ-
πενησίου να μην επιτρέψουν την 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων 
στην επικράτεια του δήμου Καρ-
πενησίου. Και όχι μόνο αυτό αλλά 
αιτιολογούν και το σκεπτικό της 
αρνητικής απόφασης.

Τα κριτήρια είναι τα εξής 
όπως δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ 
της Ευρυτανίας: 

α) το οδικό δίκτυο δεν επαρ-
κεί για την μεταφορά ανεμογεν-
νητριών και θα πρέπει να γίνουν 
διαπλατύνσεις από τα 4,5 μέτρα 
στα 12 μέτρα με αποτέλεσμα οι 
καταστροφές του περιβάλλο-
ντος να είναι αρκετά μεγάλες. 
 β) το έδαφος είναι βραχώδες 
με κίνδυνο να έχουμε σε μεγά-
λο βαθμό κατολισθήσεις, όπου 
επίσης η καταστροφή στο φυ-
σικό περιβάλλον είναι μεγάλη. 
 γ) Το μεγάλο υψόμετρο (1300 
μέτρα – 1400 μέτρα ) είναι ακα-
τάλληλο για την εγκατάσταση 
των πάρκων, παρ’ όλο που η πε-
ριοχή κρίθηκε κατάλληλη από 
άποψη ανεμολογικών στοιχείων. 
 δ) Η περιοχή είναι τουριστική 
και μια τέτοια παρέμβαση στο 

περιβάλλον θα δημιουργήσει προ-
βλήματα στην ανάπτυξη αλλά και 
στο φυσικό περιβάλλον που είναι 
ιδιαιτέρου κάλλους. Προβλήματα 
επίσης θα δημιουργηθούν στην 
κτηνοτροφία και στις αγροικίες 
που βρίσκονται πλησίον της πε-
ριοχής.

● Στο Δήμο Αγράφων: Στο 
δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
Αγράφων η αντιπολίτευση δημο-
σιοποίησε τις θέσεις της σχετικά 
που έχουν ως εξής: 

1) Για τα αιολικά πάρκα των 
Αγράφων δεν πρέπει να ληφθούν 
υπ’ όψην τα παραπάνω κριτήρια 
που αφορούν την περιοχή του 
Καρπενησίου; Ρωτάμε λοιπόν:  
 2) Οι δρόμοι στην περιοχή 
των Αγράφων δεν χρειάζονται 
διαπλατύνσεις στα 12 μέτρα 
από τα 3 – 4 που είναι τώρα; 
 3) Το έδαφος δεν είναι εδώ βρα-
χώδες και δεν θα έχουμε κίνδυνο 
κατολισθήσεων και καταστρο-
φές στο φυσικό περιβάλλον; 

 4) Το υψόμετρο σε αυτά τα σημεία 
( Άγραφα- Βραγγιανά), που είναι 
από 1700- 2000 μέτρα είναι χαμη-
λό ενώ στα άλλα του Καρπενησί-
ου 1300-1400 μέτρα είναι μεγάλο; 
 5) Οι περιοχές αυτές των Αγρά-
φων δεν είναι τουριστικές και 
δεν είναι ιδιαιτέρου κάλλους; 
Και οι παρεμβάσεις δεν θα δη-
μιουργήσουν προβλήματα στην 
ανάπτυξη και στο περιβάλλον; 
 6) Στην κτηνοτροφία και τις 
αγροικίες της περιοχής αυτής δε 
δημιουργούνται προβλήματα; 
 7) Δεν δεχόμαστε να υπάρχουν σε 
όσους, ψηφίζουν και αποφασίζουν, 
δύο μέτρα και δύο σταθμά μετα-
ξύ των δύο περιοχών της Ευρυτα-
νίας, Καρπενησίου και Αγράφων. 
 Αλλιώς μετράει το υψόμε-
τρο στα Άγραφα και δια-
φορετικά στο Καρπενήσι; 
 Άλλο είναι η διάνοιξη δρό-
μου 12 μέτρων στα Άγρα-
φα και άλλο στο Καρπενήσι; 
 Άλλες οι κατολισθήσεις στα 
Άγραφα και η κτηνοτροφία 
και άλλες στο Καρπενήσι; 
 Άλλο το φυσικό περιβάλλον στα 
Άγραφα (άχρηστο κατά τις Επι-
τροπές) και άλλο στο Καρπενή-
σι (χρήσιμο κατά τις Επιτροπές) 
 Τουριστικές οι περιοχές κοντά 
στα χωριά του Καρπενησίου, 
αλλά οι περιοχές δίπλα στα χωριά 
των Αγράφων νεκροταφεία από 
παλιοσίδερα και τσιμέντα και βι-
ομηχανικές ζώνες; 

● Όταν ήρθε το θέμα για συ-

ζήτηση στο Δ. Σ. του δήμου Αγρά-
φων, η ομάδα της μειοψηφίας του 
Καλλικρατικού Δήμου Αγράφων, 
με επικεφαλής τον Θεόδωρο 
Μπαμπαλή, διαφώνησε με την 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων 
στις τοπικές κοινότητες Αγράφων 
και Βραγγιανών και καταψήφισε 
για τους παρακάτω λόγους:

1) Δεν έγινε χωροταξικός σχε-
διασμός και μελέτη χωροθέτησης, 
για την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων στην περιοχή μας και η 
ανεξέλεγκτη τοποθέτησή τους, 
θα δημιουργήσει τεράστια προ-
βλήματα με απρόβλεπτες συνέ-
πειες και στο φυσικό περιβάλλον 
όσο και στη ανάπτυξη της περι-
οχής μακροπρόθεσμα και άμεσα. 
 2) Η Ευρυτανία έχει χαρακτηρι-
στεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως μία 
από τις καθαρότερες περιοχές 
στην Ευρώπη και σε ολόκληρο 
τον κόσμο, παρουσιάζοντας μηδε-
νική μόλυνση περιβάλλοντος και 
χρησιμοποιείται από τους ειδικούς 
ως βάση και μέτρο σύγκρισης με 
άλλες περιοχές στις έρευνες και 
μελέτες που πραγματοποιούν. 
 Η περιοχή των Αγράφων (ως 
πιο αραιοκατοικημένη) είναι και 
το πιο καθαρό τμήμα του νομού 
μας και αυτό από μόνο του έχει 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία. 
 3) Ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός και 
η πορεία ανάπτυξης της περιοχής 
έχει αγροτουριστική κατεύθυνση. 
Όποιες επενδύσεις (δημόσιες και 
ιδιωτικές) έχουν γίνει μέχρι σήμε-
ρα έγιναν προς αυτόν το σκοπό, ο 
οποίος ακυρώνεται από την αισθη-
τική προσβολή και ακαλαισθησία 
ενός τόπου άπειρου φυσικού κά-
λους και ομορφιάς και την μετα-
τροπή του σε απέραντο εργοτάξιο 
από παλιοσίδερα και τσιμέντα. 
 4) Η γνωμοδότηση των πλέον 
αρμοδίων περιβαλλοντικών υπη-
ρεσιών της Ευρυτανίας α) της 
Διεύθυνσης Δασών και β) του 
Δασαρχείου είναι αρνητική, πλή-
ρως αιτιολογημένη και τεκμη-
ριωμένη. Με ιδιαίτερη ανάλυση 
και ειδικό βάρος στην εφαρμογή 
της μελέτης των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων, αν σε τόσο σο-
βαρά ζητήματα δεν λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η γνώμη των ειδικών, 
τότε που ακριβώς θα ληφθεί υπ’ 
όψιν και ποιών τη γνωμάτευση θα 
προσμετρήσουμε; Αυτών που επι-
χειρούν να κερδοσκοπήσουν εις 
βάρος της φύσης των ΑΓΡΑΦΩΝ  
 5) Πολλές από τις περιοχές 
αυτές εντάχθηκαν στο δίκτυο 
NATURA και οι παρεμβάσεις 
που σχεδιάζονται, θα προκα-
λέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά 
στην γεωμορφολογία - την πα-
νίδα και την χλωρίδα του τόπου. 
 Ακόμη θα πρέπει να υπολογι-
στεί και η καταστροφή που θα 
συντελεστεί όχι μόνο από το 
ίδιο το αιολικό πάρκο, αλλά και 
από τα συνοδευτικά έργα, όπως 
η κατασκευή δικτύου μεταφο-
ράς ρεύματος και οι διανοίξεις 
δρόμων για την μεταφορά υλι-
κών και τεράστιου εξοπλισμού. 
 6) Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας (πράσινη ανάπτυξη) όταν 
αυτές γίνονται με πραγματικό 

σχεδιασμό και μελετημένη χω-
ροθέτηση που σέβεται τόπους, 
ανθρώπους και περιβάλλον. 
 Επίσης μπορούμε να υποδείξουμε 
και κάποια σημεία για ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας που «δεν ενο-
χλούν». Σε καμία όμως περίπτωση 
δεν συμφωνούμε με τα επιλεγμένα 
σημεία που ζητάτε την γνώμη μας. 
 7) Επιπλέον η γνώμη της τοπικής 
κοινωνίας είναι σημαντική για μας 
και για το λόγο αυτό ζητάμε την 
πραγματοποίηση λαϊκών συνε-
λεύσεων στις τοπικές κοινότητες 
των Αγράφων και Βραγγιανών με 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερο-
μένων φορέων και των δημοτών 
για ενημέρωση και συγκατάθεση 
ή απόρριψη από την τοπική κοι-
νωνία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. 
 Για εμάς τους Αγραφιώτες, αυτό 
το μοναδικό φυσικό περιβάλ-
λον, είναι το μόνο κοινό μας πε-
ριουσιακό στοιχείο. Είναι ότι 
πολυτιμότερο κληρονομήσαμε 
από τους προγόνους μας, είναι η 
πατρίδα μας, είναι το σπίτι μας, 
είναι το δώρο του Θεού και της 
φύσης προς εμάς. Οφείλουμε να 
το διαφυλάξουμε, να το προστα-
τέψουμε και να το διατηρήσουμε 
όσο πιο ανέγγιχτο μπορούμε, για 
να το παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές να το χαρούν και 
να το απολαύσουν και εκείνες. 
 Τα Άγραφα ανήκουν στους Αγρα-
φιώτες πρώτα, σαν ένας τόπος 
άπειρου φυσικού κάλους και 
ομορφιάς, σαν ένα μνημείο της 
φύσης, σαν ένας τόπος οικολο-
γικής απόδρασης και γαλήνης. 
 Τα Άγραφα ανήκουν επίσης και σε 
όλους τους Έλληνες που θέλουν 
να ζήσουν και να χαρούν στον πιο 
καθαρό τόπο της Ελλάδας. 

● Σε εφημερίδες Συλλόγων 
της Αργιθέας, που κι εκεί οι το-
πικές κοινωνίες όχι μόνο είναι 
αρνητικές αλλά μάχονται κατά 
των ανεμογεννητριών, διαβάσαμε 
μεταξύ άλλων κάποια πιο προχω-
ρημένα ερωτήματα όπως: 

Προκαλούμε τον οποιονδήπο-
τε να μας απαντήσει σε τρία απλά 
ερωτήματα: 

1) Ποιο είναι το αντίτιμο 
ενοικίασης της Δημόσιας Γής 
που σκανδαλωδώς παραχωρείται 
στους Μεγαλοεργολάβους της 
«πράσινης ανάπτυξης»; Είναι 
ή δεν είναι 50 ευρώ το στρέμμα 
ετησίως – όσο δηλαδή είναι το 
«αντάλλαγμα χρήσης» που πλη-
ρώνουν οι μελισσοκόμοι και οι 
κτηνοτρόφοι;

2) Ποιο είναι το ποσοστό της 
επιδότησης από το Δημόσιο και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συνο-
λικό κόστος εγκατάστασης ενός 
Πάρκου Ανεμογεννητριών; Ποιο 
το ποσοστό κόστους που επιβα-
ρύνει τελικά τους Μεγαλοεργολά-
βους καναλάρχες;

3) Με βάση τις απαντήσεις 
στα δύο παραπάνω ερωτήματα, 
ποιο είναι το τελικό κόστος παρα-
γωγής για κάθε μία Κιλοβατώρα 
που παράγεται από ένα Πάρκο 
Ανεμογεννητριών και με ποια 
τιμή τελικά την αγοράζει ο κατα-
ναλωτής; 

 
Νεράϊδα 20.3.13

Με ανεμογεννήτριες σχεδιάζουν να γεμίσουν τις γύρω κορυφογραμμές μας
Χειρότερα είναι τα νέα, η ΡΑΕ ήδη χορήγησε τις άδειες στις ιδιωτικές εταιρείες!

Ετοιμαστείτε για τέτοια ηλιοβασιλέματα (μεταξύ φτερωτών), 
αν εφαρμοστούν τα σχέδια των εταιρειών… 



ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 11ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

1) Απόφαση για 15 Ανεμο-
γεννήτριες που σχεδιά-

ζουν να στήσουν στην κορυφο-
γραμμή μεταξύ αυχένα Καρατζά 
(πάνω απ’ το χωριό Μολόχα), 
προς Καπροβούνι έως αυχένα 
Γρεβενοδιάσελο. 

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 730 
/ 27.08.2012 για τη χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 37,5 MW στη θέση «Κα-
προβούνι – Κεφαλόβρυση», των 
Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιφω-
νίου και Ιτάμου, του Δήμου Καρ-
δίτσας, Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας, στην εταιρεία με την 
επωνυμία «Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕ-
ΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1». 

Η παρούσα άδεια χορηγείται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 37,5 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
37,5 ΜW, αποτελούμενος από 15 
ανεμογεννήτριες ισχύος 2,5 MW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
90 μέτρα. 

2) Απόφαση για 18 Ανε-
μογεννήτριες που 

σχεδιάζουν να στήσουν στην 
κορυφογραμμή μεταξύ αυχένα 
Γρεβενοδιάσελο προς Κούτσου-
ρο έως Ίταμο. 

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 729 
/ 27.08.2012 για τη χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 36 MW στη θέση «Γιώτης», 
της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, 
του Δήμου Καρδίτσας, της Περι-
φερειακής Ενότητας Καρδίτσας, 
στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Ε.». 

Η παρούσα άδεια χορηγείται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 36 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
36 ΜW, αποτελούμενος από 18 
ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
90 μέτρα. 

3) Απόφαση για 15 Ανε-
μογεννήτριες που σχε-

διάζουν να στήσουν στην κορυ-
φογραμμή μεταξύ Βουλγάρας 
και αυχένα Καρατζά πάνω απ’ το 
χωριό Μολόχα. 

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 731 
/ 27.08.2012 για τη χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 37,5 MW στη θέση «Κούλια 
– Κορυφή – Προφήτης Ηλίας», της 
Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνί-
ου, του Δήμου Καρδίτσας, Περι-
φερειακής Ενότητας Καρδίτσας, 
στην εταιρεία με την επωνυμία 
«Α.Μ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2». 

Η παρούσα άδεια χορηγείται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 37,5 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
37,5 ΜW, αποτελούμενος από 15 
ανεμογεννήτριες ισχύος 2,5 MW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
90 μέτρα. 

4) Απόφαση για 12 Ανεμο-
γεννήτριες που σχεδιά-

ζουν να στήσουν στην κορυφο-
γραμμή του Παπαδημήτρη που 
είναι ακριβώς απέναντι μπροστά 
στο χωριό μας τη Νεράϊδα. 

 Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1632 
/ 18.11.2010 για τη χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 24 ΜW στη θέση «Παπα-
δημήτρης» του Δήμου Ιτάμου του 
Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία 
«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. & ΣΙΑ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Ε.Ε.» (Ορθή Επανάληψη)». Η πα-
ρούσα άδεια χορηγείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από αιολικό σταθμό, εγκατεστη-
μένης ισχύος 24 MW και μέγιστης 
ισχύος παραγωγής 24 MW. Ο 
σταθμός θα αποτελείται από 12 
ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
90 μέτρα. 

5) Απόφαση για 7 Ανεμο-
γεννήτριες που σχε-

διάζουν να στήσουν στην κο-
ρυφογραμή από Φλίσιο μέχρι 
Παπαδημήτρη, ακριβώς απέναντί 
μας μπροστά στη Νεράϊδα. 

Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1631 
/ 18.11.2010 για τη χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 14 ΜW στη θέση «Τραγό-
σταλος» του Δήμου Ιτάμου του 
Νομού Καρδίτσας , στην εταιρεία 
«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. & ΣΙΑ - ΤΡΑΓΟΣΤΑΛΟΣ Ε.Ε.». 
(Ορθή Επανάληψη). Η παρούσα 
άδεια χορηγείται για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης 
ισχύος 14 MW και μέγιστης ισχύ-
ος παραγωγής 14 MW, ο σταθμός 
θα αποτελείται από 7 ανεμογεν-
νήτριες ισχύος 2 ΜW έκαστη και 
με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα.

6) Απόφαση για 17 Ανεμο-
γεννήτριες που σχεδιά-

ζουν να στήσουν αριστερά όπως 
βλέπουμε τα Καμάρια, μεταξύ 
Καμάρια και προς Κόψη. Στην κο-
ρυφογραμμή που βλέπει ΝΔ κάθε 
μέρα η Νεράϊδα. 

Απόφαση ΡΑΕ της 20.10.2010 
για τη χορήγηση άδειας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από αι-
ολικό σταθμό ισχύος 34 ΜW στη 
θέση «Κοκκαλίνα – Φιδόσκαλα – 
Προσηλιακό - Πουλί» των Δήμων 
Αγράφων και Βίνιανης του Νομού 
Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΑΝΕ-
ΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Η παρούσα 
άδεια χορηγείται για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικό σταθμό,

εγκατεστημένης ισχύος 34 
MW και μέγιστης ισχύος παραγω-
γής 34 MW. Ο σταθμός θα απο-
τελείται από 17 ανεμογεννήτριες 
ισχύος 2 ΜW έκαστη και με διά-
μετρο ρότορα 82 μέτρα. 

7) Απόφαση για 19 Ανε-
μογεννήτριες που σχε-

διάζουν να στήσουν στην κορυ-
φογραμμή ακριβώς πάνω απ’ τις 
πηγές του Ρογατιανού Μπεσιώτη, 
από Προσηλιάκου μέχρι Κόψη, 
εκεί όπου ξεκουράζεται το μάτι 
μας κοιτώντας ΝΔ. 

Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 
1995/12.11.2010 για τη χορήγη-
ση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 38 ΜW στη θέση «Βαθύ-
ρεμα» των Δήμων Βίνιανης και 
Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας , 
στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 
3 Ε.Ε.». Η παρούσα άδεια χορηγεί-
ται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 38 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
38 MW. Ο σταθμός θα αποτελεί-
ται από 19 ανεμογεννήτριες ισχύ-
ος 2 ΜW έκαστη και με διάμετρο 
ρότορα 82 μέτρα. 

8) Απόφαση για 20 Ανε-
μογεννήτριες που σχε-

διάζουν να στήσουν δεξιά όπως 
βλέπουμε τα Καμάρια, μεταξύ 
Καμάρια και προς Παπαδημήτρη. 
Ορατή η κορυφογραμμή ΝΔ απ’ 
τη Νεράϊδα.

Απόφαση ΡΑΕ της 20.10.2010 
για τη χορήγηση άδειας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικό σταθμό ισχύος 46 MW 
στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα - 
Καρνόπι» του Δήμου Αγράφων 

του Νομού Ευρυτανίας, στην 
εταιρεία «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Η παρούσα άδεια χορηγείται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από αιολικό σταθμό, εγκα-
τεστημένης ισχύος 46 ΜW και μέ-
γιστης ισχύος παραγωγής 46 MW. 
Ο σταθμός θα αποτελείται από 20 
ανεμογεννήτριες ισχύος 2300 kW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
71 μέτρα. 

Για την διασύνδεση του αιολι-
κού αυτού πάρκου με το δίκτυο 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
εντός νομού Καρδίτσας ο κ. Τσιά-
κος εισηγήθηκε θετικά «…με την 
προϋπόθεση ο αγωγός διασύνδε-
σης του έργου να γίνει υπόγειος 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από 
την κατασκευή του». (Πρακτικά 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσ-
σαλίας της 13.12.2011). 

9) Απόφαση για 19 Ανε-
μογεννήτριες που σχε-

διάζουν να στήσουν δεξιά όπως 
βλέπουμε τα Καμάρια, μεταξύ 
Καμάρια και προς Φιδόσκαλα, 
στο λόφο δίπλα στον οικισμό Κα-
μάρια. Ορατή η κορυφογραμμή 
ΝΔ απ’ τη Νεράϊδα.

Απόφαση ΡΑΕ της 19.10.2010 
για τη χορήγηση άδειας παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από αι-
ολικό σταθμό ισχύος 38 ΜW στη 
θέση «Μορφοράχη» του Δήμου 
Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας, 
στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 

2 Ε.Ε.». 
Η παρούσα άδεια χορηγείται 

για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 38 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
38 MW. Ο

σταθμός θα αποτελείται από 
19 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
90 μέτρα. 

10) Απόφαση για 17 Ανε-
μογεννήτριες που 

σχεδιάζουν να στήσουν μεταξύ 
Παπαδημήτρη και Σάϊκας, πάνω 
απ’ το Καροπλέσι, στην κορυφο-
γραμμή που βλέπει κάθε μέρα η 
Νεράϊδα. Όπου δύει ο ήλιος το 
καλοκαίρι.

Απόφαση ΡΑΕ της 19.10.2010 
για τη χορήγηση άδειας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικό σταθμό ισχύος 34 ΜW 
στη θέση «Πουλί» των Δήμων 
Αγράφων και Ιταμου των Νομών 
Ευρυτανίας και Καρδίτσας , στην 
εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 

Ε.Ε.». Η παρούσα άδεια χορηγεί-
ται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 34 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
34 MW. Ο σταθμός θα αποτελεί-
ται από 17 ανεμογεννήτριες ισχύ-
ος 2 ΜW έκαστη και με διάμετρο 
ρότορα 90 μέτρα. 

11) Απόφαση για 20 
Ανεμογεννήτριες 

που σχεδιάζουν να στήσουν στο 
σπανό πάνω απ’ το Ανθηρό Κα-
ροπλεσίου, ορατές φυσικά από 
τη Νεράϊδα. 

Απόφαση ΡΑΕ της 20.10.2010 
για τη χορήγηση άδειας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικό σταθμό ισχύος 40 ΜW 
στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο 
- Απέλινα» του Δήμου Αγράφων 
του Νομού Ευρυτανίας, στην 
εταιρεία «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η πα-
ρούσα άδεια χορηγείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από αιολικό σταθμό, εγκατεστη-
μένης ισχύος 40 MW και μέγιστης 
ισχύος παραγωγής 40 MW. Ο 
σταθμός θα αποτελείται από 20 
ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
80 μέτρα. 

Για την διασύνδεση του αιο-
λικού πάρκου με το δίκτυο με-
ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
εντός νομού Καρδίτσας ο κ. Τσιά-
κος εισηγήθηκε θετικά «…με την 
προϋπόθεση ο αγωγός διασύνδε-

σης του έργου να γίνει υπόγειος 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από 
την κατασκευή του». (Πρακτικά 
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσ-
σαλίας της 13.12.2011). 

12) Απόφαση για 4 Ανε-
μογεννήτριες που 

σχεδιάζουν να στήσουν πάνω απ’ 
το χωριό Ρεντίνα. Μεταξύ Ζαχα-
ράκι και Βουλγάρας.

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 
1403/28.11.2011 για τη χορήγη-
ση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 6,60 MW στη θέση «Λε-
πούχια» του Δήμου Σοφάδων, της 
Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνης, της 
Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας, στην εταιρεία «ΜΠΑΚΟΣ 
Α.Ε.». Η παρούσα άδεια χορηγεί-
ται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργεια από αιολικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 6,6 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
6,6 MW, αποτελούμενος από 4 
ανεμογεννήτριες ισχύος 1,65 MW 
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 
82 μέτρα. 

13) Απόφαση για το 
Υδροηλεκτρικό έργο 

στο Μπεσιώτη ποταμό του χω-
ριού μας, της Νεράϊδας, για την 
κατασκευή του οποίου η τοπική 
κοινωνία μας αντιδρά. 

Απόφαση ΡΑΕ της 15.10.2010 
για τη χορήγηση άδειας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό 
ισχύος 2,6 ΜW, στη θέση «Ρέμα 
Μπεσιώτη – Δ.Δ. Νεράϊδας» του 
Δήμου Ιτάμου, του Νομού Καρ-
δίτσας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Α.Ε.». Η παρούσα 
άδεια χορηγείται για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας: από 
μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, 
εγκατεστημένης ισχύος 2,6 MW 
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 
2,6 MW, στη θέση «Ρέμα Μπεσιώ-
τη – Δ.Δ. Νεράϊδας» του Δήμου 
Ιτάμου, του Νομού Καρδίτσας. 
Ο σταθμός θα αποτελείται από 
υδροστρόβιλους τύπου Pelton. 

14) Απόφαση για 11 Ανε-
μογεννήτριες που 

σχεδίαζαν να στήσουν πάνω απ’ 
το χωριό Βράχα αλλά οι Βραχινοί 
(και μπράβο τους) με κατάλληλες 
ενέργειες απέτρεψαν οριστικά 
τα σχέδια. Σώθηκαν που το Δ. Σ. 
Καρπενησίου απέρριψε κάθε Α. 
Π. εντός ορίων του δήμου του. 

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 
393/21.03.2011 για τη χορήγηση 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό σταθμό 
ισχύος 33MW στη θέση «Σπανός 
- Κόμπολος» του Δήμου Καρπε-
νησίου (πρώην Δήμοι Φουρνα 
και Κτημενίων) του Νομού Ευρυ-
τανίας, στην εταιρεία «ΣΠΑΝΟΣ 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η παρούσα 
άδεια χορηγείται για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης 
ισχύος 33 MW και μέγιστης ισχύ-
ος παραγωγής 33 MW, αποτελού-
μενος από 11 ανεμογεννήτριες 
ισχύος 3 MW έκαστη και με διά-
μετρο ρότορα 90 μέτρα. 

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Άδειες που ήδη χορήγησε η ΡΑΕ σε εταιρείες 

Εκσκαφές που κάνουν οι εταιρείες στο βουνό για να στηθεί 
μια ανεμογεννήτρια…
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●●● «…εμετρήθησαν από τους 
πολίτες και ευρέθησαν ελλι-
πείς… οι  εκλεγμένοι  άς γνωρί-
ζουν  ότι εκπτώσεις σε  ζητήματα  
που  σχετίζονται  με  τα  συμφέ-
ροντα  του  νομού  (σ.σ. με αφορ-
μή το κουτσούρεμα του Ε-65) 
δεν χωρούν και ας πάρουν επιτέ-
λους ζεστά  την  υπόθεση… βου-
λευτές, αντιπεριφερειάρχες και 
δήμαρχοι  εκλέγονται  για να 
αγωνίζονται  για τους πολίτες και 
όχι για να συμπληρώνουν καθʼ 
εκάστη ένα πόθεν έσχες, που 
αποτελεί μόνον έσχες και όχι πό-
θεν…!». Αυτή  ήταν  η  κατα-
κλείδα  άρθρου – παρέμβασης 
του αρχισυντάκτη  του Νέου 
Αγώνα  δημοσιευμένο  στην πρώ-
τη σελίδα  το  χειμώνα ●●● Το  
ίδιο (ως  προς  το  πρώτο  σκέλος  
του) έχουμε  να  πούμε  κι  εμείς  
για  τους τοπικούς  εκλεγμένους 
μας με  αφορμή  ένα ολίσθημα 
που προσφάτως περιέπεσαν ●●● 
Έκπληκτοι  μη  πιστεύοντας  στα  
μάτια  μας  την  Παρασκευή  
8.3.13 διαβάσαμε  στις  εφημερί-
δες  της  Καρδίτσας  ένα  διχαστι-
κό  για  το  χωριό  μας  κείμενο – 
έγγραφο  υπογραφόμενο  από  
τον  Πρόεδρο  και  τους  2  Τ. Σ. 
της  Κοινότητάς  μας  σχετικά  με  
το  ζήτημα  του Μοναστηριού  
μας… όλοι  ξέρουμε  αυτόν  που  
το  έγραψε  και  το  έδωσε  έτοιμο  
μόνο  για  υπογραφή  και  απο-
στολή… δεν  είναι  ώρα  ακόμα  
να  πούμε  το  όνομά  του  όμως  
ξέρουμε  όλοι  πως  είναι  άνθρω-
πος (πίσω  από  τη  ράχη)  που  
χρόνια  τώρα  ενεργεί  κατά  των  
συμφερόντων  του  χωριού  μας… 
σκοπός  του  να  δημιουργήσει  
διχόνοια  και  αποπροσανατολι-
σμό  από  τα  πραγματικά  προ-
βλήματα  του  χωριού  μας ●●● 
Δεν  θα  αναδημοσιεύσουμε  το  
διχαστικό  κείμενο, ενημερώνου-
με  όμως  τους  χωριανούς  μας  
πως  τα  γραφόμενά  του  είναι  τα  
εντελώς  αντίθετα  από  αυτά  που  
σε  δύο  Λαϊκές  Συνελεύσεις  το  
καλοκαίρι  η  συντριπτική  πλειο-
ψηφία  των  χωριανών  μας  απο-
φάσισε, δημόσια  και  καθαρά… 
το  έγγραφο  δεν  δημοσιεύτηκε  
μόνο  στις  εφημερίδες  αλλά  
εστάλη  επίσημα  και  στη  Μη-
τρόπολή  μας… από  τότε  και  
μετά  αυτό  είναι  το  μόνιμο  
θέμα  συζήτησης  των  χωριανών  
μας ●●● Επιτακτικό  αίτημα  
όλων  μας  είναι  αυτό  το  έγγρα-
φο  να  ακυρωθεί  και  αυτό  θα  
γίνει  με  νέα  σύγκληση  συνε-
δρίασης  του  Τοπικού  Συμβου-
λίου  Νεράϊδας  το  οποίο  να  
πάρει  νέα  απόφαση  σύμφωνη  
με  τις  αποφάσεις  των  Λαϊκών  
Συνελεύσεων… πρέπει  να  ξέ-
ρουν  άπαντες  πως  όσο  έχουμε  
δημοκρατικό  πολίτευμα  οι  απο-
φάσεις  των  Λαϊκών  Συνελεύσε-
ων  είναι  αν  όχι  ανώτερες, από-
λυτα  σεβαστές  τόσο  από  τα  
Τοπικά  όσο  και  από  τα  Δημο-
τικά, Περιφερειακά  ακόμα  και  
Υπουργικά  Συμβούλια… είτε  
αρέσει  σε  κάποιους  είτε  όχι, να  
ξέρουν  πως  δεν  ζούμε  σε  κα-
θεστώτα  του «αποφασίζομεν  
και  διατάσομεν» ●●● Και  αυτό  
έτυχε  να δημοσιευτεί  στις  εφη-

μερίδες  και  να το  δούμε… πόσα  
άλλα  άραγε  να αποφασίστηκαν  
και  να  μην  έχουμε  μάθει  τίπο-
τα… επειδή  έτσι  χάνεται  κάθε  
αξιοπιστία  ο  κόσμος  ζητάει  
όλες  οι  αποφάσεις  πλέον  του  
Τ. Σ. να  δημοσιεύονται  στην  
εφημερίδα ●●● Όπως  η  κατ’ 
εξακολούθηση  παραποίηση  της  
ονομασίας  της  Κοινότητάς  μας  
που  γινόταν  στα  ενημερωτικά  
δελτία  του  Προέδρου  που  στέλ-
νονταν  για  δημοσίευση  στην  
εφημερίδα  μας μέσω  του  Δή-
μου… χρειάστηκε  να  γίνει  πα-
ρέμβαση  στον  Δήμο  από  τους  
Συλλόγους ώστε  επιτέλους  να  
γράφεται  σωστά  το  όνομα  της  
Κοινότητάς  μας… υπάρχουν  τα  
γραπτά  και  ως  τώρα  δεν  ανα-
φέρθηκε  αυτό  από την  εφημερί-
δα για  να  τον  προφυλάξουμε… 
δεν  περιμέναμε  να  συμβούν  τα  
χειρότερα ●●● Προκαλούμε  δη-
μοσίως  τον  Πρόεδρο  να  μας  
απαντήσει  καθαρά  στα  παρακά-
τω: Πότε  και  σε  ποιό  χώρο  έγι-
νε  η  συνεδρίαση  αυτή  του  Το-
πικού  Συμβουλίου  που  πάρθηκε  
η  διχαστική  αυτή  απόφαση;… 
το  λέμε  γιατί  δεν  είδαμε  να  
γίνεται  καμιά  συνεδρίαση  στο  
Γραφείο  της  Κοινότητας  Νερά-
ϊδας… Σε  σπίτι  έγινε  η  συνε-
δρίαση;… Ποιός  σύνταξε  το  
έγγραφο  και  του  το  έδωσε  
έτοιμο  για  υπογραφή  και  απο-
στολή;… Γιατί  ουδείς  πιστεύει  
πως  ο  Πρόεδρος  και  οι  δυο  
Σύμβουλοι  έγραψαν  τέτοιου  
επιπέδου  έγγραφο… Γιατί  πρίν  
το  υπογράψει  δεν  ρώτησε  τους  
άλλους  φορείς, τόσο  το  Εκκλη-
σιαστικό  Συμβούλιο  όσο  ιδίως  
τους  Συλλόγους  που  χρόνια  
τώρα  αγωνίζονται  ανιδιοτελώς  
υπέρ  των  συμφερόντων  του  
χωριού  μας;… Γιατί  δεν  ανα-
κοίνωσε  δημόσια  προηγουμέ-
νως  ότι  την  τάδε  ημέρα  θα  
συζητηθεί  και  θα  παρθεί  από-
φαση  για  το  σημαντικό  αυτό  
ζήτημα;… Τις  συνεδριάσεις  των  
Συμβουλίων  σε  όλα  τα  επίπεδα  
μπορεί  να  τις  παρακολουθήσει  
ο  κάθε  πολίτης… Γιατί  πάρθη-
κε  μυστικά  η  απόφαση;… Γιατί  
ξαφνικά  και  ανεπάντεχα  απο-
φάσισε  να  ασχοληθεί  με  ένα  
ζήτημα  η  εκκρεμότητα  του  
οποίου  διευθετήθηκε  πρίν  λί-
γους  μήνες, το  καλοκαίρι  με  τις  
Λαϊκές  Συνελεύσεις;… Απ’ το  
φεγγάρι  έπεσε  ξαφνικά  και  
μέσα  στο  καταχείμωνο  του ’ρθε  
να  ανακινήσει  αυτό  το  ζήτη-
μα;… Δεν  ήξερε  ή  ξέχασε  τι  
έγινε  το  καλοκαίρι;… Γιατί  αντί  
αυτού  δεν  ασχολήθηκε  με  την  
κατάσταση  του  δρόμου  που  
οδηγεί  στο  Μοναστήρι  και  όλο  
το  χειμώνα  ήταν  και  είναι  ακό-
μα  αδιάβατος  για  Ι. Χ. αυτοκί-
νητα;… Κόπτεται  να  έρθει  κα-
λόγερος  στο  Μοναστήρι  και  
δεν  νοιάζεται  για  το  πως  θα  
πάει  άνθρωπος  εκεί;… Πολλοί  
λένε  πως  εσκεμμένα, εκ  του  
πονηρού  και  με  δόλο  αδιαφο-
ρεί  για  το  δρόμο  αυτό  εξυπη-
ρετώντας  ξένα  συμφέροντα… 
Ένδειξη  αυτού  είναι  που  στο  
προηγούμενο  φύλλο  της  εφημε-
ρίδας  μας  σε  κείμενό  του  στη  

σελίδα  7, παραποιεί  την  ονομα-
σία  του  έργου  κατ’ επανάληψη  
και  κατ’ εξακολούθηση… Αυτά  
προς  το  παρόν… ως  προειδο-
ποίηση  πως  εάν  δεν  κάνει  όσα  
ζητάμε  η  συνέχεια  θα  είναι  
σκληρή  και  αδυσώπητη ●●● 
Ενδιαφέρεσαι  Πρόεδρε  ειλικρι-
νά  για  το  Μοναστήρι;… Τότε  
τι κάθεσαι, κινήσου, βρές  ειδι-
κούς  για  τη  συντήρηση  των  
τοιχογραφιών, να  κάνουν  μελέ-
τες, εξασφάλισε  τη  χρηματοδό-
τησή  τους… φτιάξε  καλύτερη  
την  υδρομάστευση  και  το  δί-
κτυο  ύδρευσής  του… βρές  χρή-
ματα  να  κάνεις  καλύτερη  την  
περίφραξη  και  τον  περιβάλλο-
ντα  χώρο… και  τόσα  άλλα  που  
πρέπει  να  γίνουν  εκεί… δεν  τα  
ξέρεις  αυτά;… ο  καλόγερος  
λείπει  για  σένα  από  εκεί, όλα  
τα  άλλα  έγιναν;… νομίζεις  πως  
όλα  όσα  βλέπεις  εκεί  έγιναν  με  
παχιές  κουβέντες; ●●● Αγωνιζό-
μαστε  ανιδιοτελώς  καθαρά  από  
ασύλληπτη  για  σένα  αγάπη  για  
το  χωριό  μας, δεκαετίες  συνε-
χόμενες  κάθε  μέρα, και  πνίγο-
ντάς  μας  το  δίκιο  έχουμε  κάθε  
δικαίωμα  να  φωνάξουμε  υπέρ  
των  συμφερόντων  του  χω-
ριού… μας  εξοργίζουν  οι  αλεξι-
πτωτιστές  της  τετραετίας  που  
παρουσιάζονται  απ’  το  πουθενά  
και  μετά  εξαφανίζονται… και  
στην  τετραετία  το  μόνο  που  
κοιτούν  είναι  να  βρούν  δουλειά 
(και  εργολαβίες  βεβαίως) για  
τον  εαυτό  τους  και  την  οικογέ-
νειά  τους… εγκαταλείποντας  
στη  συνέχεια  σαν  κουφάρι  το  
δόλιο  το  χωριό  μας… ούτε  ξα-
νακοιτάν  ούτε  ξαναρωτάν… ρί-
χνουν  μαύρη  πέτρα ●●● Πάμε  
σε  άλλα  θέματα… Για  το  ζήτη-
μα  των  ανεμογεννητριών  ο  
Πρόεδρος  Μολόχας  πήγε (ένα  
μεγάλο  μπράβο  απ’ όλους  μας) 
και  στο  Νομάρχη  και  στον  Δή-
μαρχο  από  τον  οποίο  έλαβε  τη  
δέσμευση  πως  το  θέμα  θα  πάει  
για  συζήτηση  στο  Δημοτικό  
Συμβούλιο  Καρδίτσας…ο  Πρό-
εδρος  της  Κοινότητάς  μας  για-
τί  δεν  έκανε  το  ίδιο;… έχει  
άλλες  σοβαρότερες  ασχολίες; 
●●● Οι  γείτονές  μας  προς  Καρ-
πενήσι  μεριά  όχι  μόνο  έχουν  
λύσει  αυτά  τα  ζητήματα (με  
αρνητικές  αποφάσεις  του  Δ. Σ. 
τους) αλλά  ασχολούνται  με  ση-
μαντικά  όπως: Με  6  εκατ. €  
δημοπρατεί  σύντομα η  Αντιπε-
ριφέρεια  Ευρυτανίας  2  οδικά  
έργα  στο  νομό… «Ραπτόπουλο 
– Ν. Αργύριο» με  2.200.000 €  
και  «Χόχλια – Βράχα – Μεσο-
χώρι  Κλειτσού» με  3.800.000 € 
(Ε. Ν. 21.1.13)… ά  σ’ εμάς  
υπάρχει  κρίση! ●●●  Με  χρημα-
τοδότηση  από  το  Ταμείο  Συνο-
χής  στο  πρόγραμμα  ΕΠΠΕΡΑΑ 
2007-2013, ο  Δήμος  Καρπενη-
σίου  δημοπρατεί  με το ποσό των  
950.000 €  δύο  σημαντικά  και  
αναγκαία  έργα  αποχέτευσης, σε  
Βράχα  και  Αγία  Τριάδα… 
«Αποχέτευση  και  κατάλληλη  
επεξεργασία  λυμάτων  Οικισμού  
Αγίας  Τριάδας» προϋπολογι-
σμού  234.000 €  και «Αποχέτευ-
ση  και  κατάλληλη επεξεργασία  
λυμάτων  Οικισμού  Βράχας» 

προϋπολογισμού  720.000 €… οι  
διαγωνισμοί  θα  γίνουν  αρχές  
Μαρτίου, ενώ  τα  έργα  αναμένε-
ται  να  ολοκληρωθούν  εντός  
του  2013. (Ε. Ν. 20.2.13)… ά  σ’ 
εμάς  υπάρχει κρίση! ●●● Μελέ-
τες  αποχέτευσης, προϋπολογι-
σμού  30.000  ευρώ, σε  χωριά  
της  Ποταμιάς  ανέθεσε  ο  δήμος  
Καρπενησίου  και  ζητάει  να  πα-
ραδοθούν  σε  2  μήνες… Οι  2  
αρχιτεκτονικές  μελέτες  θα  κα-
λύψουν  την  περιοχή  Κλαυσί – 
Βουτύρου, Μικρό – Μεγάλο  
Χωριό  και  Γαύρο. Ο  προϋπολο-
γισμός  ανέρχεται  στις  30.000 
€… Οι  2  ανεξάρτητες  μελέτες  
πρέπει  να  εκτελεστούν, σύμφω-
να  με  τις  κείμενες  διατάξεις, 
και  να  παραδοθούν  σε  προθε-
σμία  εξήντα (60) ημερών, ενώ  
οι  12  μελετητές  κατέθεσαν  το  
ποσό  των  738  ευρώ  ο  καθένας  
ως  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  
του  έργου (Ε. Ν. 18.2.13)… ά  σ’ 
εμάς  υπάρχει κρίση! ●●● Εργο-
στάσιο  Ξυλείας  Φουρνάς… δε-
καεπτά  βουλευτές  με ερώτηση 
στη Βουλή  ζητούν  να  ξανανοί-
ξει (Ε. Ν. 6.2.13) ●●● Στη  Φουρ-
νά  ανέλαβε  τον  Ξενώνα  ένας  
δραστήριος  νέος, ο  εκ  Κορί-
τσας  Κλειτσού  Κώστας  Σφέ-
τσας, γεωπόνος  που  επέστρεψε  
αφήνοντας  την  Αθήνα  και  με  
όρεξη  για  δουλειά  διοργανώνει  
εκεί  διάφορες  εκδηλώσεις… 
όπως  2  διημερίδες – σεμινάρια  
που έκανε (16 & 17.2.13  και  9 
& 10.3.13) καλώντας  τρουφοκυ-
νηγούς  από  την  Πιερία  για  
αναζήτηση άγριας  τρούφας… 
έτσι  μάθαμε  πως  υπάρχει  άγρια  
τρούφα  και  στην  περιοχή  μας  
αφού  βρήκαν  αρκετές ●●● Το  
3ήμερο  Επιστημονικό  Συνέδριο 
της Πανευρυτανικής  Ένωσης  θα  
γίνει  φέτος  το  καλοκαίρι  στον  
Προυσό, με  θέμα  σχετικό  την  
ανάδειξη  της  τοπικής  ιστορίας 
(συμμετοχή  της  Ευρυτανίας  
στους  Βαλκανικούς  Πολέμους  
1912-13  – 100 χρόνια μετά), σε 
συνεργασία με τους τοπικούς  πο-
λιτιστικούς συλλόγους.  Επίσης  
το  φθινόπωρο  θα  εκδώσει  βι-
βλίο  με  τίτλο «Νεκροί  και  μνή-
μες», που  αναφέρεται  στους  
εκατόν  ογδόντα  έξι (186)  Ευρυ-
τάνες  νεκρούς  στο  Έπος  του 
’40… σίγουρα  εκεί  μέσα  θα  εί-
ναι  και  οι  χωριανοί  μας  αφού  
τότε  ανήκαμε  στο  νομό  Ευρυ-
τανίας ●●● Το  είπε  ο  δήμαρχος  
Αγράφων, μας  έκανε  εντύπωση  
και  το  μεταφέρουμε… σε  ημε-
ρίδα  για  την  ανάπτυξη  στην  
κοιλάδα  του  Αχελώου  που  έγι-
νε  22.12.2012  στο  Περδικάκι  
Αιτ/νίας, ο  Τάτσης  είπε  μεταξύ  
άλλων: «…σε  30  χρόνια  από  
τώρα  η  Λίμνη Κρεμαστών  θα  
πάψει  να  είναι  λίμνη  γιατί  θα  
γεμίσει  φερτές  ύλες  και  πρέπει  
από  τώρα  να…  σχεδιαστεί  το  
πως  θα  μοιραστούν  τα  χιλιά-
δες  στρέμματα  χωράφια  που  
θα  δημιουργηθούν»… εντυπω-
σιακό  δεν  είναι; ●●●  Ενιαίο  
ψηφοδέλτιο  στις  ερχόμενες  
Δημοτικές Εκλογές  σχεδιάζουν  
αφού  όπως  είπε  σε  συνέντευξή  
του  σε  εφημερίδα  ο  υπουργός  
Εσωτερικών «θα  θεσπίσουμε  

χωριστό  ψηφοδέλτιο  για  περι-
φερειάρχες  και  δημάρχους, 
αλλά  ενιαίο  ψηφοδέλτιο  για  
την  εκλογή  περιφερειακών  και  
δημοτικών  συμβούλων», τονί-
ζοντας  πως  αυτός  είναι  ο  μό-
νος  τρόπος  για  να «εξοβελί-
σουμε  τον  κομματισμό  από  το  
χώρο  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκη-
σης»… το  διαβάσαμε 13.2.13 
●●● ενώ  στις  4.2.13  γράφτηκε  
πως « Οι  προγραμματισμένες  
για  τον  Ιούνιο  του  2014  εκλο-
γές  είναι  πιθανόν  να  μετατε-
θούν  για  έναμισι  χρόνο… με  
δικαιολογία  την  καλύτερη  προ-
ετοιμασία  και  πιο  ουσιαστική  
αξιοποίηση  των  κονδυλίων  του  
ΕΣΠΑ… άρα  μάλλον  αντί  για  
τον  Ιούνιο  του  2014  θα  έχου-
με  δημοτικές  εκλογές  τον 
Οκτώβριο του 2015» ●●● Για  
την  Καρδίτσα  διαβάσαμε  
18.1.13  πως  χάνει  μια  βουλευ-
τική  έδρα  γιατί  στην  απογρα-
φή  του  Μαΐου  2011  απογρά-
φηκαν  πολύ  λιγότεροι  στο  
νομό  μας  Καρδίτσας… έτσι  
από  εδώ  και  πέρα, από  τις  
επόμενες  βουλευτικές  εκλογές  
αντί  για  5  θα  έχουμε  4  βου-
λευτές ●●● Σε  σύσκεψη  στο  
Καλλίθηρο (Σέκλιζα)  κάλεσε  
στις  9.1.13, τους  Προέδρους  
της  Δ. Ε. Ιτάμου  η  νέα  αρμό-
δια  αντιδήμαρχος  για  την  πε-
ριοχή  μας  εκ  Καροπλεσίου  
καταγομένη  Ουρανία  Σούφλα, 
όπου  συζητήθηκε  η  αντιμετώ-
πιση  άμεσων  ζητημάτων ●●● 
και  εν κατακλείδι  μια  απο-
ρία… ένα  ερώτημα  προς  τους  
κυβερνώντες  που  πολλοί  το  
θέτουν: Αφού  υπάρχει  κρίση  
και  δεν  υπάρχουν  λεφτά  για  
να  γίνουν  έργα, δρόμοι… γιατί  
δεν  ξανασυστήνετε  την  
ΜΟΜΑ;… και  οι  δρόμοι  μας  
θα  γίνουν… και  πολλοί  άνερ-
γοι  θα  βρούν  δουλειά… μη  
μας  πείτε  πως αυτό  είναι 
…«ανατολικού  μπλόκ» γιατί  
με  το  υπάρχον «δυτικού  τύ-
που» σύστημα  μετά  το  ’50  η  
ΜΟΜΑ  όχι  μόνο  υπήρχε  αλλά  
έφτιαξε  και  πολλούς  και  κα-
λούς  δρόμους… μήπως  επειδή  
δεν  το  επιτρέπουν  οι  φίλοι  
σας  καναλάρχες  μεγαλοεργο-
λάβοι  δημοσίων έργων;… στον  
τόπο  μας  π. χ. μέχρι  τη Μεγά-
λη  Λαγκάδα  που  έκανε  η  τότε  
ΜΟΜΑ  διαπλάτυνση  το  δρό-
μο  δεν  πέφτει  μέσα  ποτέ  πέ-
τρα… ενώ  από  κεί  και  πάνω  
που  τον  έφτιαξαν  οι  ιδιώτες  
εργολάβοι… για  να  κερδίσουν  
χρήματα… έκοψαν  τα  όχτια  
μαχαίρι  και  ακόμα  ξεκολλάνε  
συνέχεια  πέτρες… αν  μας  πεί-
τε  πως  επειδή  θα  είναι  κρατι-
κή  δεν  θα  έχει  τεχνογνωσία  
κ.λ.π.  σας  λέμε  πως  το  Πολε-
μικό  Ναυτικό  & η Πολεμική  
Αεροπορία  που  είναι  100%  
κρατικά  έχουν  ως  γνωστόν  
άριστη  τεχνογνωσία  παγκοσμί-
ου  επιπέδου ●●● Εδώ  όμως  ο  
χώρος  τελειώνει… τα  υπόλοι-
πα  σε  3  μήνες… ευχόμαστε  
Καλό  Πάσχα  και  Καλή  Ανά-
σταση  να  περάσουμε  όλοι  μαζί  
στη  Νεράϊδα.

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

Ειδήσεις *** Σχόλια  ***Επισημάνσεις
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Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας πρίν 47 χρόνια…

Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νεράϊδας ντυμένοι με φουστανέλες 
και κρατώντας τη σημαία, την ημέρα της γιορτής της 25ης Μαρτίου 
1966. Μόλις γύρισαν από την εκκλησία και πρίν αρχίσει η γιορτή 
φωτογραφίζονται στο προαύλιο του σχολείου με φόντο τον αιωνόβιο 

μαλόκεδρο αλλά και τις σκηνές… αφού πρίν από μόλις 47 μέρες (στις 5.2.66) 
έγινε ο φοβερός και τρομερός σεισμός (λόγω του φράγματος Κρεμαστών) που 
δεν άφησε τίποτα όρθιο στην περιοχή μας… 

Μας την έστειλε ο αγαπητός χωριανός μας Βασίλης Ν. Καραμέ-
τος από την Πτολεμαΐδα, με τα εξής λόγια: «…Σας στέλνω την φωτογρα-
φία της 25ης Μαρτίου του 1966, ημέρα Παρασκευή, μπροστά από το Δη-
μοτικό Σχολείο, λίγο πριν την σχολική γιορτή με τους διαλόγους και τα 
ποιήματα. Πίσω διακρίνονται οι σκηνές που είχαν τοποθετηθεί στο προ-
αύλιο για προστασία, μετά τον σεισμό που έγινε στην ευρύτερη περιοχή. 
Διακρίνεται και ο μαλόκεδρος να καμαρώνει, τα αγόρια με τα σκουφιά και τις 
φουστανέλες, και τα κορίτσια με τα όμορφα στεφάνια στα μαλλιά τους. Το δυ-
σάρεστο είναι, ότι μερικοί από τους απεικονιζόμενους μαθητές, δεν βρίσκονται 
πια ανάμεσά μας...».

Νεράϊδα πρίν 47 χρόνια…  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΛΙΣΤΩΡ 

Κύριε Δ/ντα

θέλω μέσω της εφημερί-
δας σας να απευθυνθώ 
και δημόσια στις τοπικές 

διοικήσεις της δεΉ και του οΤε, 
ευελπιστώντας ότι αυτές με τη 
σειρά τους θα αναδείξουν και στα 
υψηλότερα κλιμάκια των οργανι-
σμών τους το μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊ-
δας με τις συνεχείς διακοπές στα 
δίκτυά τους, ώστε να δοθεί ορι-
στική λύση.

Είναι απαράδεκτο στις 
αρχές του 2013, οι κάτοικοι της 
Νεράϊδας, στην πλειοψηφία τους 
ηλικιωμένοι, να νοιώθουν ότι η 
ηλεκτροδότηση των σπιτιών τους 
και η τηλεφωνική τους επικοινωνία 
με τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι 
δεδομένη, αλλά εξαρτάται από 
την παραμικρή επιδείνωση του 
καιρού. 

Κατανοούμε ότι η περιοχή 
μας με τη μορφολογία της έχει 
ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν 
τα έργα των συνεργείων και 
αυξάνουν το κόστος των 
συντηρήσεων, στις οποίες 
πράγματι προχώρησαν οι τοπικές 
υπηρεσίες μετά και από τις 
μεγάλες ζημιές που υπέστησαν 
τα δίκτυά τους από την περσινή 
κακοκαιρία.

Θέλω να πιστεύω όμως ότι 
τόσο η ΔΕΗ, όσο και ο ΟΤΕ δεν 
έχουν χάσει εντελώς τον δημόσιο 
και κοινωφελή χαρακτήρα 
τους, λειτουργώντας μόνο με το 
κριτήριο του “επιχειρηματικού 

κέρδους” ώστε να μην μπορούν 
να διαθέσουν τα (ελάχιστα) 
χρήματα που απαιτούνται για 
να θωρακίσουν τα δίκτυά τους 
στην περιοχή και να λύσουν με 
μόνιμο και οριστικό τρόπο τα 
προβλήματά τους.

Δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο - 
κολοσσός των τηλεπικοινωνιών 
στα Βαλκάνια – ΟΤΕ και η 
COSMOTE δεν μπορούν να 
λύσουν τεχνικά το πρόβλημα 
του δικτύου τους τοποθετώντας 
γεννήτριες και μπαταρίες, για να 
μην χάνεται το σήμα τους, όταν 
γίνεται διακοπή ρεύματος.

Πολύ περισσότερο μάλιστα, 
όταν άλλες ιδιωτικές εταιρείες 
το έχουν κάνει ήδη εδώ και 
καιρό προσφέροντας καλύτερες 
υπηρεσίες στους συνδρομητές 
τους στην περιοχή, οι οποίοι 
είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν, αν 
το πρόβλημα με τον ΟΤΕ και την 
COSMOTE παραμείνει άλυτο.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία 
των τοπικών προϊσταμένων και 
των τεχνικών της ΔΕΗ και του ΟΤΕ 
τους ζητώ να μεταφέρουν στις 
κεντρικές διοικήσεις την έκκλησή 
μου, ως αιρετού εκπροσώπου των 
κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας 
Νεράϊδας, ώστε τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε να 
επιλυθούν και να πάψουμε να 
νοιώθουμε πολίτες β’ κατηγορίας.

Με τιμή
δημήτρης Λιάππης 

 Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
Νεράϊδας  

 Δήμου Καρδίτσας

● «Η φωνή της Μαυρομ-
μάτας»: Αριθ. Φύλλου 23. 
Τριμηνιαία Έκδοση του Συλ-
λόγου των από Μαυρομμάτα 
Ευρυτανίας «Οι Φίλοι του χω-
ριού μας».
● «Ο φουρνάς των Αγρά-
φων»: Αριθ. Φύλλου 101. Τρι-
μηνιαία Έκδοση του Συλλόγου 
των Απανταχού Φουρνιωτών 
Ευρυτανίας «Ο Λεπενιώτης».
● «Τα Νέα του Κλειτσού»: 
Αριθ. Φύλλου 52. Τριμηνιαία 
Έκδοση του Συνδέσμου Απο-

δήμων Κλειτσού Ευρυτανίας. 
● «Ζωγλοπίτικα Χρονικά»: 
Αριθ. Φύλλου 85. Τριμηνιαία 
Έκδοση από το Μορφωτικό 
Σύλλογο Ραχούλας και την 
Ένωση Απανταχού Ραχουλιω-
τών «Ο Ίταμος».
● «Αμάραντος»: Αριθ. Τεύ-
χους 56. Τριμηνιαία Πολιτι-
στική Έκδοση του Μορφωτι-
κού Συλλόγου Αμαράντου.
● «Χρυσιώτικα Νέα»: Αριθ. 
Φύλλου 70. Τριμηνιαίο Ενημε-
ρωτικό Δελτίο του Συλλόγου 

των Απανταχού Χρυσιωτών 
Ευρυτανίας «Η Παναγία».
● «Ο Νοσταλγός του Τρο-
βάτου»: Αριθ. Φύλλου 134. 
Όργανο Επικοινωνίας των 
Μελών του Πολιτιστικού & 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Τρο-
βάτου Αγράφων Ευρυτανίας.
● «Τα Μεγάλα Βραγγιανά»: 
Αριθ. Φύλλου 51. Εφημερίδα 
Επικοινωνίας & Ενημέρωσης 
των Απανταχού Βραγγιανιτών 
Αγράφων Ευρυτανίας. 

Απαιτείται άμεσα λύση στο πρό-
βλημα των συνεχών διακοπών δεΉ 
- οΤε στην Τ. Κ. Νεράϊδας

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 

e-mail που λάβαμε 
● Στις 21.1. 2013 λάβαμε e-mail από φυσιολατρικό 

Σύλλογο που με τίτλο «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΝΕΡΑϊΔΑ», μας 
ρωτούσαν: 

Γειά σας, θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχει δυ-
νατότητα διαμονής (ξενώνας) στο χωριό σας και 
για πόσα άτομα. Αν όχι, που έχει εκεί κοντά αλ-
λού εκτός Φουρνάς και Ρεντίνας που ξέρουμε ότι έχει. 
 Ευχαριστούμε. 

(Τους απαντήσαμε πως δυστυχώς δεν υπάρχει… και τους 
προτείναμε τον Ξενώνα στον Αμάραντο…)

● Στις 22.1.2013 λάβαμε e-mail από τον ίδιο φυσιολα-
τρικό Σύλλογο που μας ξαναρωτούσαν: 

Ευχαριστούμε και ευχόμαστε να αποκτήσει ξενώνα το 
πολύ όμορφο χωριό σας. Θα κοιτάξουμε και αυτή την λύση 
που μας προτείνετε. 

Κρίμα που έκλεισε το δασικό χωριό, προλάβαμε και μεί-
ναμε πέρυσι τον χειμώνα εκεί.

Ξέρετε αν θα ασφαλτοστρωθεί ο χωματόδρομος μέχρι το 
σπίτι του Διαβάτη; Μας ενδιαφέρει η περίπτωση αν περνά-
ει πούλμαν 40άρι ή 50άρι προς Σπίτι Διαβάτη – Κλειτσό - 
Φουρνά. 

Θέλουμε να περπατήσουμε μέχρι το επόμενο φθινόπωρο 
σε Μάρτσα και Βουλγάρα.

(Τους απαντήσαμε πως δυστυχώς δεν περνάει γιατί…)
● Στις 14.12.2012 λάβαμε e-mail από την Αμερική, 

από τον αγαπητό μας andrea Kostopoulo σύζυγο της Ντί-
νας Δήμου (κόρης του Σπύρου Δήμου) που εδώ και δεκαετίες 
ζούν μόνιμα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Αφού μας έλε-
γε κάτι σχετικά με τη διεύθυνσή του, τόνιζε και τα εξής: 

«… Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ωραία 
δουλειά που κάνετε. Εμείς εδώ μακριά στην Νέα Υόρκη ανυ-
πομονούμε να λάβουμε την κάθε έκδοση των «Χρονικών Νε-
ράϊδας»! Διαβάζουμε τα νέα των χωριών μας και χαιρόμαστε 
που φέρνετε την Νεράϊδα – Σαραντάπορο μέσα στο σπίτι 
μας… Εύχομαι να έχετε Καλά Χριστούγεννα & ευτυχισμένο 
το νέο έτος…». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣύΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αυτός 
είναι ο λόγος, αγαπητέ μας Αντρέα, που κουραζόμαστε και 
βγάζουμε αυτή την εφημερίδα. Για να νιώθει ο κάθε από-
δημος χωριανός μας αυτά τα ωραία συναισθήματα όταν την 
λάβει και την διαβάσει. Να πετάξει για λίγο ο νούς του στο 
χωριό μας. 

Πάνω απ’ το χωριό 
μας στη θέση Αη-
Λιάς Νεράϊδας, 

εδώ και χρόνια, πρίν ακόμα 
το 2000 έχουν στηθεί τερά-
στιες κεραίες κινητής τηλε-
φωνίας, όπου μαζί με αυτές 
της ΕΡΤ και του ΟΤΕ απο-
τελούν ένα «δάσος» κεραι-
ών, εκπέμποντας τεράστια 
ανθυγιεινή ακτινοβολία 
πάνω απ’ τα κεφάλια μας. 
Πρόσφατα στην εφημερίδα 
του γειτονικού μας Τροβά-
του «Ο Νοσταλγός» διαβά-
σαμε πως, το Δ. Σ. του Δή-
μου Αγράφων αφού έλαβε 
υπόψη την απόφαση του 
Τ. Σ. της ομώνυμης Τ. Κ. 
Τροβάτου, αποφάσισε να 
στηθεί κεραία κινητής τηλε-
φωνίας πάνω απ’ το χωριό 
αλλά όμως «…η εταιρία θα 

καταβάλει ετήσιο μίσθωμα 
στον δήμο 3.000,00 € το 
οποίο θα προσαρμόζεται 
ετησίως σύμφωνα με τον 
εκάστοτε δείκτη τιμάριθμου 
του κόστους ζωής που δίνει 
η Εθνική Στατιστική Υπηρε-
σία, καθώς και το ποσό των 
1.000,00 € για την κα-
τανάλωση του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Η σύμβαση είναι 
για 9 + 9 έτη με την προϋπό-

θεση η εταιρία να καταβάλει 
το ετήσιο μίσθωμα…». 

Ρωτάμε λοιπόν: Ο δι-
κός μας δήμος (νύν & πρώ-
ην) τόσα χρόνια τί ποσά 
εισπράττει απ’ τις κεραίες 
στον Αη-Λιά Νεράϊδας και 
τα ποσά αυτά σε ποιά 
έργα του χωριού μας 
(που φιλοξενεί στο έδαφός 
του τις κεραίες αυτές) δια-
τέθηκαν; 

Εφημερίδες και περιοδικά που λάβαμε 

Τι εισπράττουμε από τις κεραίες στον Αη-Λιά; 

 Μέγα Γεφύρι Σπινάσας (Νεράϊδας) 
 Το 1955 κτίστηκε ξανά, με λεφτά του Κράτους, το γεφύρι 
του Καροπλεσίου στο Μέγδοβα που ανατινάχτηκε το 1949 
στον εμφύλιο. 
 Γιατί το Μέγα Γεφύρι δεν ξαναχτίστηκε τότε όπως αυτό;
 Μήπως ξέρει κάποιος παλιός γιατί;
 Στο γεφύρι «Τσιροπλάκι» γιατί το μισό έγινε με τσιμέντο 
και το υπόλοιπο που είναι πάνω απ’ τα νερά του ποταμού 
έγινε χωρίς τσιμέντο; Γιατί; 
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Στη σελίδα 55, στη στήλη «Ο 
Ήχος των πραγμάτων», με τον 
προαναφερόμενο τίτλο «Παλιά 
και νέα τζάκια», ο αγαπητός μας 
δημοσιογράφος Ηλίας Προβό-
πουλος δημοσίευσε κείμενο, 
οι δύο φωτογραφίες του οποί-
ου ήταν από το χωριό μας, τη 
Νεράϊδα. Στη μια φωτογραφία 
ήταν ο χωριανός μας Νίκος Γά-
κης να σκίζει με το τσεκούρι του 

καυσόξυλα και με σχόλιο από 
κάτω: «Από τα χέρια του Νίκου 
Γάκη περνάνε όλα τα ξύλα που 
προορίζονται για τη σόμπα 
του». Στην άλλη φωτογραφία 
ήταν η χωριανή μας Αλεξάν-
δρα Θ. Κόκκινου να κάθεται 
μπροστά στο αναμμένο τζάκι 
της και με σχόλιο από κάτω: «Η 
Αλεξάνδρα Κόκκινου, στο χω-
ριό Νεράϊδα Δολόπων, κρατάει 

αναμμένο όλη μέρα το τζάκι 
της και μαγειρεύει στη φωτιά 
του. Το κείμενο μιλούσε για τη 
χρήση των τζακιών στα χωριά 
και των νέων «διακοσμητικών» 
τζακιών στα σπίτια των πόλεων. 
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον 
αγαπητό μας Ηλία Προβόπουλο 
για όλα όσα κάνει για το χωριό 
μας αλλά να του ευχηθούμε και 
σιδερένιος αφού πέρασε μια 
σοβαρή περιπέτεια με την υγεία 
του όμως τώρα είναι καλά. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

οι  πολλές  βροχές  που  έπεσαν  φέτος  το  
χειμώνα  σε  συνδυασμό  με  την  κατα-
στροφή  των  δασών  μας  από  το  βαρύ  

περσινό  χιόνι  είχαν  αποτέλεσμα  να  δημιουρ-
γηθούν  κατολισθήσεις  σε  πολλές  περιοχές  του  
χωριού  μας.

    Στα  τέλη  Οκτωβρίου (27.10.12) έγινε  πάλι  φέτος  
κατολίσθηση  των  μπάζων  από  τη  θέση  «πλάκες»  
τα  οποία  βούλωσαν  το  τεχνικό  στις «Λογγές» κλεί-
νοντας  και  τον  ασφαλτόδρομο  για  μερικές  ώρες. Τα  
ίδια  μπάζα  έκλεισαν  και  το  δρόμο  προς  «Ψηληβρύ-
ση», ο  οποίος  παρέμεινε  κλειστός  όλο  το  χειμώνα  
μέχρι  9.2.13  που  πήγε  μηχάνημα  και  τον  άνοιξε.      

    Το  πρώτο  δεκαήμερο του  Φεβρουαρίου  2013  
είχαμε  κατολίσθηση στην  πλαγιά  που  βρίσκεται 
πάνω  από  τις  «Κρανούλες» μεταξύ «Μεσιακού  Σταυ-
ρού»  και «Νεράκι». Από  τις  2 Φεβρουαρίου  άρχισε  
να  κόβεται  το  έδαφος  από  το  πάνω  μονοπάτι  που  
πάει  προς  «Απόσκιο». Το  Σάββατο  9.2.13  έκλεισε  ο  
δρόμος  που  οδηγεί  προς  «Απόσκιο», «Καραουλάκι», 
διαμαντέϊκα», «Ψηλή  Βρύση», «Χωραφάκια» κ.λ.π., 
και  ήρθε  μεγάλο  μηχάνημα του  Δήμου  Καρδίτσας  
και  τον  άνοιξε  (τόσο  σε  αυτό  το  σημείο  όσο  και  
στα «Διαμαντέϊκα»  που  ήταν κλειστός από  τον  Οκτώ-
βριο  πάλι από κατολίσθηση  των  μπάζων  του  επάνω  

δρόμου  προς Τριφύλλα). Μετά  από  λίγες  μέρες  όμως  
ξανάκλεισε  μέχρι  αρχές  Μαρτίου  οπότε  ξανάνοιξε. 
Αλλά  και  τώρα, τέλη  Μαρτίου, συνεχίζει  να  έρχεται  
από  πάνω  και  θα  ξανακλείσει. Εδώ  στην  πλαγιά  
πάνω  απ’ τις  «Κρανούλες» πέρσι  με  το  βαρύ  χιόνι  το  
δάσος  έπαθε  ολοκληρωτική  καταστροφή.  Όχι  μόνο  
έσπασαν  οι  κορφές  απ’ όλα  τα  έλατα  αλλά  τα  περισ-
σότερα  ξεριζώθηκαν  εντελώς. Αποτέλεσμα, το  έδα-
φος  έμεινε  απροστάτευτο  και  άρχισε  να βουλιάζει.

Στις  18.2.13 βούλιαξε  στη  «χούνη» και  ο  δρόμος  
προς  Τριφύλλα  παρέμεινε  κλειστός  για  μερικές  μέ-
ρες (σχεδόν  για  μια  εβδομάδα), μέχρι  να  τον  ανοί-
ξουν  όπως – όπως. 

Στις  24.2.13  είχαμε  βούλιαγμα  στο «ςκάλωμα» 
όπου  έκλεισε  για  μερικές  ώρες  ο  ασφαλτόδρομος 
και  τα  ξεριζωμένα έλατα  έκοψαν το  ρεύμα  βυθίζο-
ντας  για  μια  ακόμα  νύχτα  στο  σκοτάδι το  χωριό  
μας.

Ανησυχητικό  πολύ  επίσης  είναι  το  μεγάλο  χα-
ράκωμα  που  έγινε (από  μέσα  Μαρτίου) στη  μέση  
στην  άσφαλτο, από  τη  ράχη  «Πατλί»  προς  τη  βρύση 
«Βερτσούλες» μέχρι την άλλη ράχη «Κουμπρογιάννε-
νας» προς το χωριό. Όλη  η  λαγκαδιά στις «Βερτσού-
λες»  δηλαδή. Αν  φύγει  κάτω  όλος  αυτός  ο  τόπος  
αλίμονό  μας!       

Παλιά και νέα τζάκια 
Εφημερίδα των Αθηνών: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 

Υπηρέτησα, τρία χρόνια, εφη-
μέριος σε ένα χωριό στα όρια των 
νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. 
Στις καθημερινές συζητήσεις, των 
ηλικιωμένων ανδρών του χωριού, 
δέσποζε το όνομα του στρατηγού 
Χαράλαμπου Κατσιμήτρου όπως 
περίπου στις δικές μας συζητήσεις, 
τα ονόματα του Κατσαντώνη, του 
Δίπλα κι άλλων αρματολών. Ήθελα 
με το γράμμα μου αυτό να προσθέ-
σω μία ακόμα μαρτυρία που κατα-
δεικνύει το στρατηγικό μυαλό του Κατσιμήτρου 
όπως ακριβώς μου τη διηγήθηκε ο ψάλτης του 

Ναού. Με την κήρυξη του πολέ-
μου, ανέθεσε αμέσως, σε ένα άξιο 
υπολοχαγό να επιλέξει όποιους 
άνδρες ήθελε ο ίδιος και να σχη-
ματίσει μια διμοιρία κρούσεως για 
να δοκιμάσει το ηθικό των ιταλών 
στρατιωτών. Στην πρώτη έφοδο, 
της επίλεκτης αυτής διμοιρίας, οι 
ιταλοί το έβαλαν στα πόδια. Την 
επομένη ο στρατηγός εξέδωσε 
διαταγή γενικής επιθέσεως, παρά 
τις αντίθετες διαταγές του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού.
Παπα-ςεραφείμ Ζήσης 

ιστορική μαρτυρία για στρατηγό Κατσιμήτρο

Τετάρτη 10.10.12: Διακοπή 
ρεύματος ΔΕΗ για πολλές ώρες 
το μεσημέρι.
Τρίτη 16.10.12: Χωρίς 
COSMOTE κινητά για ώρες το 
απόγευμα & βράδυ.
ςάββατο 27.10.12: Ώρα 12 το 
βράδυ διακοπή ρεύματος ΔΕΗ. 
Κυριακή 28.10.12: Το ρεύμα 
ΔΕΗ όλη μέρα κομμένο, ήρθε 
στις 7 το βράδυ. Χωρίς σταθερά 
τηλέφωνα ΟΤΕ σήμερα.
Πέμπτη 29.11.12: Στο ρεύμα 
ΔΕΗ ανεβοκατέβαινε η τάση 
(έκανε ματιές) για ώρες χωρίς 
λόγο.
Παρασκευή 7.12.12: Χαλα-
σμένα τα σταθερά τηλέφωνα 
ΟΤΕ απ’ το μεσημέρι μέχρι και 
το βράδυ. ΔΕΗ ρεύμα έχει κα-
νονικά.
ςάββατο 8.12.12: Απ’ το πρωί 
μέχρι το μεσημέρι (13:00΄) κομ-
μένο το ρεύμα ΔΕΗ και τα στα-
θερά τηλέφωνα ΟΤΕ από χθές 
κομμένα ακόμα. 
Κυριακή 9.12.12: Τηλέφωνα 
σταθερά ΟΤΕ όλη μέρα κομμέ-
να, για 3η μέρα!
ςάββατο 29.12.12: Το μεση-
μέρι χάλασαν τα σταθερά τηλέ-
φωνα ΟΤΕ, ρεύμα ΔΕΗ έχουμε. 
Ήταν αιτία τα μόλις 4 δάκτυλα 
χιόνι που έριξε με γλυκό καιρό;
Κυριακή 30.12.12: COSMOTE 
κινητά και σταθερά ΟΤΕ χάλα-
σαν από το πρωί. Ρεύμα ΔΕΗ κό-
πηκε στα μισά σπίτια από 12 το 
μεσημέρι μέχρι 8:30΄ το βράδυ. 
Η βλάβη στα μαχαίρια – ασφά-
λειες πάνω απ’ τη Ραχούλα. 
ςάββατο 2.2.13: Μόλις νύχτω-
σε έσβησαν τα εξωτερικά φώτα, 
διακοπή ρεύματος ΔΕΗ και στα 
μισά σπίτια του χωριού τη νύ-

χτα ξημερώματα.
Κυριακή 3.2.13: Ήρθε συνερ-
γείο της ΔΕΗ στο χωριό και το 
έφτιαξε το μεσημέρι. Είπαν ότι 
εδώ ήταν η βλάβη, πήγαν και 
μέχρι τον Αηλιά. 
δευτέρα 18.2.13: Διακοπή 
ρεύματος ΔΕΗ στα μισά σπίτια 
του χωριού. Χωριανός είπε πως 
«…από ΔΕΗ είπαν πως ξέρουν 
τι μηχάνημα θέλει, στην αρχή 
της γραμμής, για να μην έχουμε 
βλάβες αλλά δεν έχουν λεφτά 
να το βάλουν». Ήρθε πάλι μετά 
από 2 ώρες, στις 11 το βράδυ.
Παρασκευή 22.2.13: Στις 5 τα 
ξημερώματα κόπηκε το ρεύμα 
ΔΕΗ, χωρίς ρεύμα μέχρι 12 το 
μεσημέρι, η βλάβη κάτω από τη 
Ραχούλα.
Κυριακή 24.2.13: Διακοπή 
ρεύματος ΔΕΗ από 6 μ. μ. λόγω 
της κατολίσθησης στο «Σκάλω-
μα», όλη νύχτα χωρίς ρεύμα…
δευτέρα 25.2.13: Χωρίς ρεύμα 
ΔΕΗ μέχρι τις 10:30΄ π. μ. Ήταν 
κομμένο από χθές το απόγευ-
μα.
Τρίτη 5.3.13: Με καλό καιρό 
βλάβη στα σταθερά του ΟΤΕ 
από χθές βράδυ. Από εκεί ακού-
ει, από εδώ δεν ακούς τίποτα.
Πέμπτη 7.3.13: Σταθερά ΟΤΕ 
πάλι χαλασμένα απόψε, ο ένας 
ακούει ο άλλος δεν ακούει.
δευτέρα 11.3.13: Καλός και-
ρός, όμως κόπηκαν - έσβησαν 
τα εξωτερικά φώτα ΔΕΗ, όλη 
νύχτα.

ςΉΜειωςΉ: Οι προαναφερό-
μενες βλάβες ήταν ταυτόχρονα 
σε Νεράϊδα, Κουκέϊκα, Μεγα-
λάκκο, Σαραντάπορα και Μο-
λόχα. 

Τα χιόνια του χειμώνα 
Ελαφρύς κατά γενική ομολογία ήταν ο χειμώνας που μό-

λις πέρασε. Περισσότερο βροχερός παρά με χιόνια. Ας παρα-
θέσουμε, κατά το έθιμο, τα χιόνια του φετινού χειμώνα:

δευτέρα 3.12.12: Ξημέρωσαν άσπρα τα σπανά για 1η 
φορά φέτος.

Παρασκευή 7.12.12: Από βροχή το γύρισε χιόνι και το 
’φερε το απόγευμα μέχρι «Κουτσοχέρι» & «Δοχάκι».

Τετάρτη 12.12.12: Στο πρώτο Ζ της 
«Κρανιάς» είχε κάτω ο δρόμος πάχνη 
– πάγο και δίπλωσε το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ το πρωί, ήρθε γερανός, 
κλειστός ο δρόμος για ώρες.

ςάββατο 22.12.12: Το πρώ-
το χιόνι φέτος μέσα στο χωριό, 
όλη μέρα έριξε 5 πόντους ως το 
βράδυ, το πήγε πάλι μέχρι «Λεκά-
νη» & «Κουντόλιπες», στη ρεματιά 
ξίχιονο. 

ςάββατο 29.12.12: Από βροχή το γύρι-
σε σε χιόνι το μεσημέρι, το 2ο χιόνι φέτος, με γλυκό καιρό, 
έριξε μόνο 5 πόντους (4 δάχτυλα), το πήγε πάλι μέχρι «Λεκά-
νη» & «Κουντόλιπες».

ςάββατο 19.1.13: Ξημέρωσε χιόνι μέσα στο χωριό, ίσα-
ίσα τόστρωσε, πάλι μέχρι «Λεκάνη» & «Κουντόλιπες».

Παρασκευή 25.1.13: Από βροχή το πρωί, με γλυκό και-
ρό, στις 2 μ. μ. το γύρισε σε χιόνι και το πήγε για 1η φορά 
φέτος μέχρι το ποτάμι. Έριξε μόνο 5 πόντους.

δευτέρα 11.2.12: Ξημέρωσε λίγο χιόνι, 3 δάχτυλα, ίσα 
τόστρωσε αλλά το πήγε μέχρι το ποτάμι, για λίγες ώρες μετά 
τόλιωσε.

Τετάρτη 13.2.12: Το πρωί έριξε λίγο χιόνι, 2 δάχτυλα, 
μετά το γύρισε δορλάπι, το απόγευμα βροχή.

Τρίτη 19.2.13: Χιόνιζε το πρωί, έριξε ως το μεσημέρι χιό-
νι 10 πόντους, μετά σταμάτησε, το απόγευμα τόλιωσε. 

Αυτά ήταν τα χιόνια (λίγα & ελαφρά) φέτος, τον υπόλοι-
πο καιρό είχαμε πολλές βροχές, με δυνατότερες αυτές της 
27.10.12 και 29.12.12. 

Eξι μεγάλα έργα θα δημοπρατηθούν στο αμέσως 
επόμενο διάστημα στο νομό μας και θα αρχίσουν 
και πάλι τα ακούγονται οι μηχανές από τις μπουλ-

ντόζες και τα φορτηγά, μετά από την πολύμηνη «σιωπή» 
τους, λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 7.764.500,00 ευρώ είναι τα εξής: 
 1) Κατασκευή δρόμου χοXΛιΑ - ΒρΑχΑ - Μεςοχωρι 
ΚΛειΤςου, προϋπολογισμού 3.800.000,00 ευρω, 

2) Κατασκευή δρόμου ρΑΠΤοΠουΛου - Νεου Αρ-
Γυριου, προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρω, 

3) «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων 
περιοχής Παλαιοκατούνας», Δήμου Φραγκίστας Ν. Ευ-
ρυτανίας, προϋπολογισμού δαπάνης 184.500,00 ευρω,

4) Κατασκευή δρόμου φΤεροΛΑΚΚΑ – ΚΑρΑΚΑςι, 
Α’ φάση, προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ, 

5) Κατασκευή δρόμου χρυςω – ΑΓ. δΉΜΉΤριος, 
προϋπολογισμού 780.000,00 ευρώ και η 

6) Αναστήλωση της ι.Μ. ςωτήρος Ανατ. φρα-
γκίστας, προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ.  
 Τα δύο πρώτα έργα δημοπρατούνται από την Περιφερει-
ακή Ενότητα Ευρυτανίας και χρηματοδοτούνται από το 
ΣΑΕΠ066, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-

ων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Η «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων 

περιοχής Παλαιοκατούνας» χρηματοδοτείται από Πι-
στώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο σε ποσοστό 54,02% με 
Εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 45,98% και τη δημοπρα-
τεί το Δασαρχείο Καρπενησίου, ενώ τα υπόλοιπα έργα, 
είναι παλιά και θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΙΝΔΟΣ.  
 Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν στην Σωτήρα, ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης, συ-
νοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να 
δουν από κοντά την ιστορική Ιερά Μονή. Σύμφωνα με το 
Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης κ. Αντωνόπουλο Αντώνη, 
όλα είναι έτοιμα για τη δημοπράτηση του έργου, αφού το 
μόνο που λείπει από το φάκελο είναι η σχετική άδεια από 
τη Ναοδομία.

ςΉΜειωςΉ ςυΝΤΑΚΤιΚΉς εΠιΤροΠΉς: Σε άλλο 
κράτος είναι ο νομός Ευρυτανίας και σε άλλο ο δικός μας 
νομός Καρδίτσας; Εκλεγμένοι τα ακούτε;

Βλάβες δεΉ και οΤε 

δημοπρατούνται 6 μεγάλα έργα στο Νομό μας  
από Περιφέρεια και δασαρχείο

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Κατολισθήσεις είχαμε το χειμώνα  
σε πολλές περιοχές του χωριού μας
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Ένας δικός μας άνθρω-
πος έφυγε. ο Γιάννης 
Αγγελίδης, 28/1/2013, 

σταμάτησε να κοιτάζει με τα 
μάτια. φτερούγισε σαν πουλί 
για ένα μεγάλο και μοναχικό 
ταξίδι. Τα δάκρυα της αγαπη-
μένης του Λαμπρινής και των 
υπέροχων παιδιών του, δεν 
μπόρεσαν να ματαιώσουν 
της μοίρας το γραμμένο. Όλα 
πήραν το δρόμο τους ξαφνι-
κά και αναπάντεχα.

Τι όμως να πρωτοθυμηθεί 
κανείς, τι να κρύψει ή τι να ξε-
χάσει απ’ αυτόν τον άνθρωπο. 
Θαυμάσιος σύζυγος, καλός και 
στοργικός πατέρας, πιστός και 
ειλικρινής φίλος. Ένας πλούσι-
ος σε αισθήματα, ακούραστος 
στις ατυχίες της ζωής, ευγνώ-
μων για τα καλά. Γενναιόδωρος 
και νοικοκύρης, συνετός και 

γλυκομίλητος. Μια ιδιαίτερη 
παρουσία από τις αρχές της δε-
καετίας του 1980, στη Νεράϊδα, 
αθεράπευτα ρομαντικός και 
γοητευμένος με την φύση του 
χωριού. Καταγόμενος από το 
Νομό Σερρών, παιδί πολυμε-
λούς οικογένειας, δεν ένοιωσε 
ποτέ ξένος. Δέχθηκε με χαρά 
το χωριό, αγάπησε βαθιά τις 
ομορφιές του, τις συντροφιές, 
τα πανηγύρια, τους ανθρώ-
πους. Αφήνει πίσω πολλά και 
ακόμη περισσότερο πολλούς, 
που θα τον θυμούνται πάντα με 
συγκίνηση και αγάπη. Και όλοι, 
σίγουρα όλοι, θα λένε δυνατά 
ή σιωπηλά μια και μόνο ευχή. 
Αντίο και καλό ταξίδι, αγαπη-
μένε μας Γιάννη, σύζυγε, πατέ-
ρα και φίλε.

Καλέ μας, Γιάννη
δάκρυ δε φτάνει,

να σβήσει εικόνες και ιστορίες.
÷

Ήσουν κοντά μας, μα τώρα 
φεύγεις, όμως στο νου μας

δεν αλαργεύεις.
÷

Πάντα σιμά μας θα σε θωρούμε
Το λάλημά σου θα νοσταλγούμε.
Κι όπως κοιμάσαι σε άλλο κόσμο 

Να σε σκεπάζει δροσιά και δυόσμο.

Έφυγε από κοντά μας, 
στα μέσα φεβρουα-
ρίου, καταβεβλημένη 

από πολλά και σοβαρότατα 
προβλήματα υγείας που αντι-
μετώπιζε, η αγαπητή χωριανή 
μας Όλγα σύζυγος του Βαγ-
γέλη δ. θάνου, σε ηλικία 76 
ετών, και έκλεισε δυστυχώς 
ένα ακόμα σπίτι μόνιμων κα-
τοίκων της Νεράϊδας. 

Πατέρας της ο Γιάννης Βούλ-
γαρης (ο αείμνηστος «Βουλγα-
ρόγιαννος») και μητέρα της η 
Αλεξάνδρα (το γένος Μπαλτή, 
κόρη του Κώστα και αδελφή του 
Θανάση, Στέλιου, Γιώργου κ. ά.). 
Αδέλφια της ο Κώστας, ο Θανά-
σης, η Λιλή, και η Λαμπρινή. 

Αρχές της δεκαετίας του ’60 
παντρεύτηκε με τον Βαγγέλη 
Θάνο και ήρθε στη Νεράϊδα 
από τα Βουλγαρέϊκα Σαραντα-
πόρου όπου ήταν το πατρικό 
της. Απέκτησαν τρία παιδιά τον 
αείμνηστο Κώστα, την επίσης 
αείμνηστη Περσεφόνη και τον 
Δημήτρη. Μέχρι τη δεκαετία 
του ’80 ζούσαν ήρεμα και ήσυ-
χα όπως όλοι οι χωριανοί μας τη 
ζωή τους. Όμως εκεί στα μέσα 
της δεκαετίας αυτής η μοίρα 
της όρισε να πιεί το πικρό πο-
τήρι χάνοντας ξαφνικά τα δύο 
απ’ τα τρία παιδιά της. Καμιά 
άλλη μάνα να μην γευτεί ποτέ 
το φαρμάκι που ήπιε η αγαπητή 
μας Όλγα!

Η κόρη της Περσεφόνη, (που 
είχε εκ γενετής πρόβλημα με την 
ακοή της και δεν μιλούσε), μετά 
από ολιγοήμερη ασθένεια και 
εγκληματικά λαθεμένες διαγνώ-
σεις των γιατρών έχασε ξαφνικά 
και ανεπάντεχα τη ζωή της, σε 
ηλικία 20 ετών, στις 8.4.1983. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό 
μετά από μόλις 2 χρόνια, ο γιός 
της Κώστας (ο καλύτερος και 
αξέχαστος φίλος όλων μας), μό-
λις τελείωσε την ΣΜΥ και υπη-
ρετούσε στη Μονάδα του, έχασε 
ξαφνικά και ανεπάντεχα τη ζωή 
του σε τροχαίο δυστύχημα, σε 
ηλικία 24 ετών, στις 15.9.1985. 
Όχι μόνο η οικογένεια αλλά όλο 
το χωριό μας συνταράχτηκε 
και συντετριμμένο κήδεψε τον 
Κώστα σκεπασμένο με τη γαλα-
νόλευκη σημαία μας ενώ στρα-
τιωτικό άγημα απένειμε τιμές 
με πυροβολισμούς. Εικόνα που 
ποτέ δεν θα ξεχάσουμε.

Τι ζωή να ζήσει μετά απ’ 

αυτά, θάβοντας τα παιδιά της 
στην ηλικία των 20 χρόνων τους, 
αυτή η δόλια μάνα; Σηκώνοντας 
κάθε μέρα το Σταυρό του μαρ-
τυρίου πορεύτηκε τα υπόλοιπα 
χρόνια κι είναι απορίας άξιο που 
έφτασε ως εδώ. Από το κλάμα 
και τη στεναχώρια η υγεία τόσο 
του Βαγγέλη όσο και της Όλγας 
άρχισε να κλονίζεται. Φέτος το 
φθινόπωρο οι ίδιοι συνειδητο-
ποίησαν πως δεν μπορούσαν 
πλέον να ξεχειμάσουν στο σπίτι 
τους, στο αγαπημένο τους χω-
ριό τη Νεράϊδα απ’ την οποία 
ποτέ δεν απομακρύνθηκαν. Έτσι 
πήραν τη σκληρή απόφαση και 
πήγαν στο γυιό τους Δημήτρη 
στη Θεσσαλονίκη όπου είναι 
Αστυνομικός και ζεί με την οικο-
γένειά του. Κι εκεί όμως η υγεία 
τους επιδεινώνονταν ραγδαία, 
και του Βαγγέλη αλλά περισσό-
τερο της Όλγας, που κατέληξε 
την Κυριακή 17.2.2013.

Η αγαπητή μας Όλγα ήταν 
μια από τις καλύτερες χωριανές 
μας. Καλός άνθρωπος, εργατι-
κή, νοικοκυρά, φιλότιμη, φιλό-
ξενη, κοινωνική πάντα με χαμο-
γελαστό πρόσωπο κι ας πέρασε 
τόσα φαρμάκια. 

Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι 
ελαφρύ το χώμα όπου αναπαύ-
εται η πονεμένη σου ψυχή. Θα 
σε θυμόμαστε πάντα, δεν θα σε 
ξεχάσουμε ποτέ. 

Αιωνία σου η μνήμη.
οι χωριανοί σου.

Ή Μαρούλα, όπως την 
αποκαλούσαμε όλοι 
όσοι γευτήκαμε το χα-

μόγελό της και την ανοιχτή της 
καρδιά, έφυγε από κοντά μας, 
βιαστικά είναι αλήθεια, στα 51 
της χρόνια, στις 22-2-13. 

Τα παιδικά της χρόνια τα 
πέρασε στο Μουχτούρι, όπου 
ο Παύλος Αυγέρης διατηρούσε 
νερόμυλο. Σύντομα όμως όλη η 
οικογένεια εγκαταστάθηκε στον 
Βύρωνα της Αθήνας. Η Μαρού-
λα, μαζί με την Δήμητρα και την 
Βιργινία, τις αδερφές της, φτιά-
ξανε τον δικό τους κύκλο χωρίς 
ποτέ να ξεχάσουν τον τόπο τους 
αλλά και τους συντοπίτες τους. 
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, 
που διατηρούσε μια ωραία κα-
φετέρια, «Πάπυρος», στην πλα-
τεία Φατσέα του Βύρωνα, πολλοί 
χωριανοί είχαν την ευκαιρία να 
απολαμβάνουν τον καφέ τους 
ταυτόχρονα με την γλυκιά της 
παρουσία και τα αστείρευτα πει-
ράγματά της.

Ο Μπάμπης Στεφανίδης, στυ-
λοβάτης στη ζωή της, με τις δυο 
αξιολάτρευτες κόρες τους, την 
Εύη και την Καλλιόπη, την κάνα-
νε υπερήφανη και ευτυχισμένη. 
Μαζί σχεδιάζανε και υλοποιού-

σαν τα όνειρά τους, μέχρι τώρα 
πριν λίγες μέρες…

Η ζεστή και ανοιχτή αγκα-
λιά της, η εξωστρέφειά της, την 
κάνανε ιδιαίτερα αγαπητή και 
ελκυστική στην παρέα. «Καρδιά 
χωριό» που λέμε στα μέρη μας, 
αγαπήθηκε όχι μόνο από μας 
αλλά κι από τους Βυρωνιώτες, 
όπως έδειξε η κοσμοσυρροή 
στο τελευταίο της ταξίδι. 

Είμαστε σίγουροι πως η αύρα 
της θα συνεχίσει να μας υποδέ-
χεται στο καφέ της και μεις θα 
συνεχίζουμε να τη θυμόμαστε 
και να την μνημονεύουμε.

Αιωνία της η μνήμη.

εκ του ςυλλόγου Αποδή-
μων ςαρανταπόρου.

ε φ υ ΓΑ Ν  Α Π ο  Κ ο Ν ΤΑ  Μ Α ς
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Λίγο πριν τα χριστού-
γεννα, στερήθηκε το 
χωριό μας μια ξεχωρι-

στή φιγούρα. Ήταν αυτή του 
μπαρμπα-Ταξιάρχη Τσιτσι-
μπή, του απλού και ήσυχου 
συγχωριανού μας, που συ-
μπύκνωνε τη λαϊκή σοφία δι-
ατυπωμένη με τον ξεχωριστό, 
δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.

Παροιμιώδεις οι ιστορίες 
του για τα περασμένα, κυρίως 
για την ειδικότητά του στην 
ανεύρεση νερού, μα κυρίως η 
κριτική του για την επικαιρότη-
τα, πολιτική και κοινωνική, με 
χαρακτηριστικές παρομοιώσεις 
και υπερβολές για να καυτηρι-
άσει τα κακώς κείμενα, τοπικά 
αλλά συχνά και ευρύτερα εθνι-
κά.

Έφυγε ήσυχα στα 92 του 
χρόνια, όπως ήσυχα είχε ζήσει 

με την Κωνσταντία του, ικανο-
ποιημένος και περήφανος για 
τον Κώστα και προστατευτικός 
και υπομονετικός με τη Βασιλι-
κή, τα δυο αγαπημένα του παι-
διά. 

Αιωνία του η μνήμη.
εκ του ςυλλόγου Αποδή-

μων ςαρανταπόρου. 

Μαρία Αυγέρη

Όλγα Θάνου 

Ταξιάρχης Τσιτσιμπής

Γιάννης Αγγελίδης 

Όλγα Θάνου 

Γ εννήθηκε στα Σαραντάπορα 18/2/1937. 
Ήταν το δεύτερο παιδί από τα πέντε της οι-
κογένειας της Αλεξάνδρας και του Ιωάννου 

Βούλγαρη. Παντρεμένη με τον Θάνο Ευάγγελο από 
τα 24 της χρόνια απέκτησε τρία παιδιά, τον Κων/νο, 
την Περσεφώνη και τον Δημήτρη. 

Δύσκολος ο δρόμος της στην ζωή με πολλά 
βάσανα και πίκρες. Μεγάλωσε τα παιδιά της με 
πολλές στερήσεις και δυσκολίες προσπαθώντας 
να σταθεί άξια μάνα δίπλα τους στηρίζοντάς τους 
σε όλες τις δυσκολίες και κακοτοπιές. Δεν μπόρεσε 
όμως να αποτρέψει το μοιραίο με αποτέλεσμα να 
χάσει τα δύο της παιδιά.

Τους τελευταίους μήνες μετακόμισε στην Θεσ-
σαλονίκη για να ζήσει κοντά στα παιδιά της και 

να χαρεί τον μοναδικό εγγονό της. Η μοίρα όμως 
έπαιξε ακόμα μια φορά το παιχνίδι της παίρνοντάς 
την από τη ζωή χτυπημένη από την επάρατη νόσο 
σε ηλικία 76 χρόνων, στις 17/2/2013, την παραμο-
νή των γενεθλίων της. 

Μια γυναίκα σεμνή με αγνή καρδιά και έναν 
καλό λόγο στο στόμα για όλους. Μια παρουσία δι-
άφανη στο χωριό χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Όμως 
η απουσία της θα είναι αισθητή. Για μας τους δι-
κούς της θα είναι μεγάλη η απώλειά της.

Ένα ακόμη σπίτι στην Νεράϊδα Δολόπων θα 
μείνει κλειστό.

Ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει. 
Καλό παράδεισο.

Με αγάπη
 η νύφη της Άννα. 

Ταξιάρχης Στυλ. Τσιτσιμπής 

Η ξαφνική και ανέλπιστη αρρώστια του Ταξιάρχη, για πέντε ημέρες 
στο κρεβάτι, έφυγε από κοντά μας για πάντα στις 24.11.2012, σε 

ηλικία 90 ετών στο Σαραντάπορο Νεράϊδας Καρδίτσας. Εμείς να ευχη-
θούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. 

Ο Ταξιάρχης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σαραντάπορο, πα-
ντρεύτηκε την Κωνσταντία Γ. Λιάπη, και έκαναν δυο παιδιά, τον Κώστα 
και τη Βασιλική. 

Ασχολείτο με γεωργικές εργασίες και κτηνοτροφικές απ’ όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε. 

Εμείς οι συγγενείς και φίλοι, παρακαλούμε το Θεό, να του δώσει 
μια θέση στον Παράδεισο.

Η οικογένεια Στεφάνου Σερ. Τσιτσιμπή.

● Να συμπληρώσουμε κάτι για να μείνει στην ιστορία.
Ο αείμνηστος Ταξιάρχης Τσιτσιμπής είχε ένα σπάνιο χάρισμα, 

αυτός μόνο στο χωριό μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας. Ερευ-
νώντας μια τοποθεσία και χρησιμοποιώντας γι’ αυτό κάτι μικρές σι-
δερένιες βέργες που είχε, μπορούσε να καταλάβει με βεβαιότητα αν 
υπάρχει υπόγειο νερό στο υπέδαφος και σε πόσο βάθος και σε πόση 
ποσότητα. Χωρίς γεωτρύπανο και χωρίς να σκάψει άκουγε που περ-
νούσε από κάτω το νερό. Αυτό το είδαμε με τα μάτια μας. 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ χωριανέ μας Ταξιάρχη.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
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ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπή-
κε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά, 
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικό-
τητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός 
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑ-
ΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ 
με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους 
κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελ-
λάδα. 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 ασφαλτόστρω-
ση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - 
Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν 
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν 
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την κα-
ταχώρηση όλων των διαφημίσεων. 
Ζητούμε την κατανόηση των επαγ-
γελματιών 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: 
ΔημητριοΣ  
ΓιΑΝΝουΣΑΣ.
τηλΕφωΝο: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

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  Νεράϊ-
δας Δολόπων  Καρδίτσας, ιδιοκτησία  του  οποίου  είναι  η  Εφη-
μερίδας  μας.   
     Παρακαλούμε  όσοι  βρίσκεστε  μακριά  και  θέλετε  να  
προσφέρετε  χρήματα  για  την  εφημερίδα  μας  να  τα  βάζε-
τε  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)

 υΛΉ  Μεχρι  15 ΜΑϊου 
       Όποιος  αναγνώστης  μας  έχει  κείμενο  ή  ότι  άλλο  για  δημο-
σίευση  παρακαλούμε  πολύ  να  μας  το  δώσει  το  αργότερο  μέ-
χρι   15  Μαΐου. Παρακαλούμε  πολύ  όταν  έχετε  έτοιμο  κείμενο  
ας  μας  το  δίνετε  και  νωρίτερα. Όσο  νωρίτερα  μας  το  δίνετε  
τόσο  λιγότερα  λάθη  θα  έχει  δημοσιευμένο. Μην  περιμένετε  
την  τελευταία  μέρα  γιατί  θα  καθυστερεί  η  εφημερίδα. Το  
επόμενο  φύλλο  της  Εφημερίδας  μας  θα  κυκλοφορήσει  αρχές  
καλοκαιριού. Ευχαριστούμε  πολύ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ο  Νεος  ΨΉφιΑΚος  ΑΝΑΜεΤΑδοΤΉς  TV

Ή  αντικατάσταση  του  υπάρχοντος  αναμεταδότη  TV  με  άλλον  
νέο  ψηφιακό, που  θα  αναβαθμίσει  την  εικόνα  στις  τηλεορά-

σεις  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  πάνω  από  ένα  χρόνο. 

Ανακοινώσεις 
Προέδρου Τ. Κ. 
Νεράϊδας 
    Παρακαλούνται  οι  
κάτοικοι  της  Τοπικής  
Κοινότητας  Νεράϊδας  
όπως: 
    ● Να  προσέχουμε  
πως  πετάμε  τα  σκου-
πίδια  μας. Δεν  πρέπει  
να  ρίχνουμε  στους  κά-
δους  μπάζα. Επίσης  συ-
σκευάζουμε  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  Νεκροτα-
φείο. Δεν  πετάμε  τα  
άδεια  πλαστικά  μπου-
κάλια  από  λάδι  στο  
χώρο  αλλά  μέσα  στο  
βαρέλι  για  να  καούν. 
Στις  εκταφές  να  αφή-
νουμε  το  χώρο  όπως  
τον  βρήκαμε  χωρίς  
σκουπίδια.   
    ● Να  προσέχουμε  τα  
φρεάτια  των  ομβρί-
ων. Να  διατηρούμε  τις  
σκάρες  καθαρές  ώστε  
να  πέφτουν  μέσα  τα  
νερά. 
    ● Στις  μετακινήσεις  
μας  για  Καρδίτσα  να  
προτιμάμε  το  λεωφο-
ρείο  του  ΚΤΕΛ. Αν  θέ-
λουμε   να  διατηρηθούν  
τα  δρομολόγια  πρέπει  
να  ανεβαινοκατεβαίνου-
με  στην  Καρδίτσα  με  
το  λεωφορείο  του  ΚΤΕΛ  
και  μόνο  μ’ αυτό! 
      Τα  παραπάνω  αφο-
ρούν  όλους  τους  οικι-
σμούς  μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ Λόγω πληθώρας ύλης…
Λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσαν 
ούτε σ’ αυτό το τεύχος και θα δημο-
σιευθούν 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 αφιε-
ρωτών στη Μονή Δουσίκου Τρικά-
λων το 1530 μ. Χ. 
● Ο Μέγδοβας απ’ τη Νευρόπολη ως 
τα Κρεμαστά.
● Ονόματα και στοιχεία χωριανών 
μας μεταναστών στην Αμερική με-
ταξύ 1900 έως 1921. 
● Συμβολαιογραφική πράξη χωρια-
νών μας το 1910.
● Πώς μας πήρε ο τσιφλικάς της 
Μπέσιας Τσιάπαλος την περιοχή 
«Ξερολάγκαδο». 
● Θρύλοι και παραδόσεις για το 
Μέγα Γεφύρι. 

Η Ιστοσελίδα μας
www.neraida-dolopwn.com 

Ενημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς μας ότι στην 
ιστοσελίδα του χωριού μας “www.neraida-dolopwn.
com” πρόσφατα αναρτήθηκαν τα εξής: 

● Αναρτήθηκαν πολλές ωραίες παλιές φωτογραφί-
ες στη σελίδα «φΩΤΟΓΡΑφΙΕΣ», κάτω από αυτές των 
τοποθεσιών του χωριού μας. Κάνοντας κλίκ πάνω σε κάθε 
φωτογραφία αυτή μεγαλώνει και από κάτω σας βγάζει 
τα ονόματα των προσώπων της. Παρακαλούμε θερμά 
στείλτε μας παλιές φωτογραφίες να βάλουμε κι άλ-
λες μαζί με τα ονόματα των προσώπων τους. 

● Συνεχίζοντας προς τα κάτω θα βρείτε τα «Ηχητικά 
Ντοκουμέντα» και πιο κάτω τα 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. Όλα τα παραπάνω 
θα τα βρείτε στη σελίδα «φΩΤΟΓΡΑφΙΕΣ». 

● Να υπενθυμήσουμε πως στη σελίδα «ΝΕΑ-ΑΡΧΕΙΟ» 
θα βρείτε κάτω αριστερά τον χάρτη της περιοχής του 
χωριού μας, από το Γρεβενοδιάσελο μέχρι Κύφου – Μπέ-
σια, με σημειωμένα πάνω όλα τα ονόματα των τοποθεσιών 
που κατασκεύασε ο Γιώργος Κ. Θάνος όπως και το τοπο-
γραφικό σχέδιο με τα σπίτια του χωριού μας. Εκεί επίσης 
αν κάνετε διπλό κλίκ πάνω στην αεροφωτογραφία (προ-
σφορά του πρώην Προέδρου Κώστα Πλατσιούρη) θα δείτε 
τα σπίτια του χωριού μας σε τεράστια εικόνα υψηλής ανά-
λυσης. Επίσης στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ» θα βρείτε όλα τα 
γνωστά ως σήμερα ιστορικά στοιχεία του χωριού μας. Στη 
σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ» θα βρείτε τον καιρό στο χωριό τώρα 
με 7ήμερη πρόβλεψη από το «Freemeteo» κ. ά.

● Αναρτήθηκε όπως κάθε τρίμηνο, το νέο 122 τεύχος 
της εφημερίδας μας στη σελίδα «ΕφΗΜΕΡΙΔΑ». Με 
το τεύχος αυτό συμπληρώθηκαν ήδη 20 τεύχη (320 σελί-
δες 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 αγωνι-
στές 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 Μάρτιο ξεπέ-
ρασαν τους 21.000! Στις 31.3.13 ήταν ακριβώς 21.502, 
ενώ ρεκόρ επισκέψεων είχαμε τον mάρτιο με 1.368 επι-
σκέψεις αυτό το μήνα. 

Καλό «σερφάρισμα»! 

Ευχές από Σύλλογο αποδήμων νεράϊδας 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ-
λόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας 
μας σε όλους «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με υγεία». 

δ. ς. ςυΛΛοΓου ΑΠοδΉΜωΝ ΝερΑϊδΑς

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων 
Ο ΟΤΕ υποσχέθηκε να βάλει ειδική κεραία πάνω στις υπάρχου-
σες κεραίες του ώστε να υπάρχει καλό σήμα ΙΝΤΕΡΝΕΤ στα 
χωριά μας για να μπορεί ο Αγροτικός Ιατρός να συνταγογραφεί 
ηλεκτρονικά τα φάρμακα στα βιβλιάρια των χωριανών μας. Το 
ζήτησε ο Πρόεδρος της Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης, και ελπίζουμε 
σύντομα να γίνει πράξη. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
Δημήτρης Κ. Λιάπης 

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

ο προΕΔροΣ Τ. Κ. ΜολοχΑΣ 
Ηλίας Ζυγούρης 


