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Αίτημα όλων μας είναι να πέσει άσφαλτος στο 
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα και να χρηματοδο-
τηθεί το τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση 

Νεράϊδας. Μόνον έτσι θα ολοκληρωθεί σε όλο το μή-
κος του ο σημαντικότατος οδικός άξονας Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα. Επ’ αυτού έγιναν πολλά και διάφο-
ρα αυτή την τετραετία που σε λίγο τελειώνει και λόγω 
των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών καλό είναι 
να τα φέρουμε λίγο στη μνήμη μας. Όλα έχουν γραφεί 
στην εφημερίδα μας αλλά ας θυμηθούμε τα σημαντι-
κότερα.

Συνέχεια στη σελ. 4.

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν φέτος το χειμώνα οι μόνι-
μοι κάτοικοι ήταν τα παρατημένα γελάδια και μουλάρια που 
στην κυριολεξία ξεχείμασαν μέσα στο χωριό μας. Το ποτήρι 

ξεχείλισε, όλοι είναι αγανακτισμένοι και είναι καθολική απαίτηση 
το πρόβλημα να γίνει πρώτο θέμα στην εφημερίδα του χωριού 
μας. Πρίν πούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα όσα έγιναν να τονί-
σουμε πως υπεύθυνος για τη λύση του προβλήματος είναι ο δήμος 
μας δηλ. οι εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα της δημοτικής αυτοδιοί-
κησης, πράγμα που δεν έπραξαν και πρέπει να δώσουν εξηγήσεις 
γι’ αυτό.  Αναλυτικά τα γεγονότα στη σελ. 6. 

Ανεπιτήρητα  
βοοειδή πληγή  

για το χωριό μας
Υπεύθυνος ο δήμος 

Οι κάτοικοι απαιτούν λύση

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

Όχι ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα 
Φωνάζουν δυνατά οι τοπικές κοινωνίας 

όλων των χωριών της περιοχής 

Κερδίσαμε μια μάχη αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. 
Μπροστά μας έχουμε ακόμα πολλές μάχες που 
θα αντιμετωπίσουμε σε συνεργασία με το Συ-

ντονιστικό που πλέον έχει το όνομα «ΑΓΡΑΦΑ SOS». 
Επιτυχία μας είναι η αρνητική απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Καρδίτσας (26.11.13) για τις 50 ανε-
μογεννήτριες στην κορυφογραμμή από Βουλγάρα – 
Καπροβούνι – Γρεβενοδιάσελο έως Κούτσουρο.

Συνέχεια στη σελ. 7.

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός 
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

 λύση στο πρόβλημα της επάνδρω-
σης του Αγροτικού Ιατρείου Νεράϊδας 
είναι να έρθει Ιατρός που να μένει σε 

αυτό και να υπηρετεί εδώ την στρατιωτική του 
θητεία. Δεν είναι λύση το να έρχεται ένας Ια-
τρός απ’ την Καρδίτσα για 2 ώρες κάθε 15 μέ-
ρες να γράφει φάρμακα και να φεύγει. Ζούμε 
στο κέντρο των Αγράφων και απαιτούμε από 
τους εκλεγμένους μας όλων των επιπέδων να 
φροντίσουν ώστε να επανδρωθεί επειγόντως, 
το ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας με 
νέο Ιατρό που να υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική 
του θητεία! Περισσότερα στη σελ. 10.

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

Καλή Ανάσταση 

Ο χορός του Σαραντα-
πόρου το καλοκαίρι 

Ο ετήσιος καλοκαιρινός 
χορός του Συλλόγου 
Σαρανταπόρου και 

Μεγαλάκκου φέτος θα γίνει 
το Σάββατο 9 Αυγούστου 
2014 στην πλατεία του χω-
ριού.

Θα υπάρχει ζωντανή ορ-
χήστρα για χορό και διασκέ-
δαση.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου

www.neraida-dolopwn.com 
Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο internet. Επι-
σκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου θα βρείτε τα πάντα για 
τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. 
Στείλτε δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστο-
σελίδας μας. 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! Παρα-
καλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και νέες φωτο-
γραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

Ο χορός της Νεράϊδας το καλοκαίρι 

Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτι-
κού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το καλοκαί-
ρι, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014, το 

βράδυ, στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Οι απαντα-
χού της γης Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι παρόντες 
για να γλεντήσουμε ως το πρωί.

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
Γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν πρό-

τεινε το έργο για χρηματοδότηση;
Η απάντηση του Υπουργείου στην ερώ-

τηση που έγινε στη Βουλή. 
α ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Τομεακό 
Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2, το 
τελευταίο ένα και μοναδικό εναπομείναν τμήμα 

Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της Ε. Ο. Καρδίτσας - Αγρινί-
ου, ιδίως το κομμάτι από Νεράϊδα έως ποταμό Μέγδοβα 
και μαζί η Γέφυρα Μέγδοβα, που οι Μελέτες του τελεί-
ωσαν, το έργο είναι ωριμότατο και η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας ως τώρα δεν το πρότεινε, ως όφειλε. Αυτό τον 
καιρό άρχισαν να προτείνονται τα έργα που θα γίνουν 
ως το 2020. Όλοι οι παραμεγδόβιοι κάτοικοι των χωριών 
της νότιας Καρδίτσας και της βόρειας Ευρυτανίας (κι όχι 
μόνο) απαιτούν να ενταχθεί επιτέλους το έργο! Άπαντες 
οι εκλεγμένοι και οι υποψήφιοι να πάρουν δημόσια και 
καθαρή θέση για το ζήτημα! 

Αρχές του χρόνου (9.1.14) ο βουλευτής Καρδίτσας 
Σπύρος Ταλιαδούρος έκανε ερώτηση στη Βουλή…

Συνέχεια στη σελ. 5.

Όχι Υδροηλεκτρικό στο Μπεσιώτη   
Φωνάζει δυνατά η τοπική κοινωνία των χωριών μας

Το ωραιότατης παρθένας άγριας ομορφιάς φυ-
σικό περιβάλλον του τόπου μας, της καρδιάς 
των Αγράφων, κινδυνεύει! Αυτό πρέπει να γίνει 

γνωστό σε όλους μας και ο καθένας να αναλάβει τις 
ευθύνες του. Εκτός των ανεμογεννητριών που οι εται-
ρείες θέλουν να γεμίσουν τις γύρω βουνοκορφές μας 
έχουμε και την άλλη πληγή του Υδροηλεκτρικού που 
θέλουν να στήσουν στον Μπεσιώτη καταστρέφοντας 
κι αυτό το ποτάμι.  Συνέχεια στη σελ. 7.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου  
πότε θα ξαναλειτουργήσει; 

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

στο έργο και αυτό να λειτουργεί απλώς ως αποδέκτης 
λυμάτων. Τώρα ο Πρόεδρος λέει αόριστα πως οι υπη-
ρεσίες του Δήμου Καρδίτσας έκαναν τις απαραίτητες 
αυτοψίες και ενέργειες για να δοθεί η καλύτερη δυνα-
τή λύση στο πρόβλημα της λειτουργίας και το επόμενο 
διάστημα θα γίνει η απαιτούμενη παρέμβαση. Ζητάμε 
αυτό να γίνει τάχιστα!

Περισσότερα στη σελ. 10. 

Ενημέρωση από Προέδρους Νεράϊδας και Μολόχας
Ενημέρωση για ζητήματα της Κοινότητάς μας Νερά-

ϊδας και της γειτονικής μας Κοινότητας Μολόχας, από 
τους Προέδρους Δημήτρη Λιάπη και Ηλία Ζυγούρη 
αντίστοιχα, θα βρείτε στη σελίδα 10.
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Η άνοιξη σε μια φωτογραφία… Ανθισμένη κε-
ρασιά με φόντο το Στεφάνι και την κορφή Παπαδη-
μήτρη… έτσι όπως φαίνονται απ’ το χωριό μας τη 

Νεράϊδα… (Φωτ. Αρχ. Δημήτρη Κ. Γάκη).

Κοπή πίτας 
 των Συλλόγων μας 
Για τις εκδηλώσεις κοπής 

πίτας των Συλλόγων των 
χωριών μας που έγιναν το 
χειμώνα θα διαβάσετε στη 
σελίδα 8. 

Εργασίες στο χώρο του Κοιμητηρίου Νεράϊδας
Οι εργασίες για τον εξωραϊσμό του χώρου του 

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

Η Γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι 
Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο πρόβλημα 

με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής γέφυρας 
μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα τσιμεντένια βά-
θρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! Πολλοί λένε 
να πάμε με προσωπική εργασία και να τη φτιάξουμε μόνοι μας, 
αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμαστε να περνά-
με, απαιτούμε πρόσβαση! Καταλαβαίνετε; 

Περισσότερα στη σελίδα: 11
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Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

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

Πάσχα στο γενέθλιο 
τόπο μας 

Πλησιάζει το Πάσχα. 
Αυτές τις ημέρες, η ψυχή και ο νους του αν-

θρώπου, καλείται ν’ αφήσει τα καθημερινά γήινα 
μονοπάτια και να ανηφορίσει στην κορυφή του 
Γολγοθά.

Τέτοιες ημέρες τα βήματα μας φέρνουν στις 
καταστόλιστες εκκλησίες για να συντροφέψου-
με τον Θεάνθρωπο, στον ανηφορικό δρόμο του 
Γολγοθά. 

Η μεγάλη Εβδομάδα πάντα με συγκλονίζει.
Η Μεγάλη Πέμπτη, τα Δώδεκα Ευαγγέλια, η 

μυστηριακή ατμόσφαιρα του θείου δράματος, 
σε συνεπαίρνουν. Η κατανυκτική φωνή του σε-
βάσμιου ιερέα που ψέλνει το «Σήμερον κρεμά-
ται επί ξύλου», η μυρωδιά του θυμιατού, η στε-
ρέωση του Εσταυρωμένου στη μέση του ναού, 
το αγκάθινο στεφάνι σε συγκλονίζουν. 

Η Μεγάλη Παρασκευή, κορύφωση των συ-
ναισθημάτων. Ο λυπητερός ήχος της καμπάνας, 
δίνει την δική του παρουσία. Το στόλισμα του 
επιταφίου με λογής - λογής αγριολούλουδα, το 
πέρασμα κάτω από τον επιτάφιο, τα θυμάμαι με 
τρυφεράδα και συγκίνηση και μου χαρίζουν 
αλησμόνητες στιγμές.

«Η ζωή εν τάφω….», «Άξιον εστί…..», «Αι 
γενεαί Πάσαι…», ακούγονται μέσα στη νύχτα, 
συνοδεύουν το ανοιξιάτικο αεράκι και σε κά-
νουν να ανατριχιάζεις.

Πολλές απ’ αυτές τις συγκλονιστικές σκηνές, 
του θείου δράματος τις κρατάμε, ευτυχώς στα 
χωριά μας ακόμα μέχρι σήμερα και πρέπει να 
τις μεταδώσουμε και στα παιδιά μας, για να 
μεταλάβουν και αυτά από την θεία συγκίνηση.

Η ύπαιθρος χώρα τα χωριά μας είναι τα κύττα-
ρα, όπου άνθισε και διατηρήθηκε η εκκλησιαστι-
κή μας παράδοση και αξίζει μεγαλύτερης προ-
σοχής από την πολιτεία και την εκκλησία.

Τώρα μεγάλοι και κουρασμένοι, αλλοιωμένοι 
από το χρόνο, πασχίζουμε μνήμες παιδικές, να 
ξεδιαλύνουμε, κοντά στο αναλόγι ή σε κάποιο 
στασίδι της εκκλησίας και με αδύναμη φωνή ψι-
θυρίζουμε «Ω γλυκύ μου έαρ…..».

Ο νους μου, ξεστρατίζει σε αλλοτινές εποχές, 
με φτηνά ρούχα, τριμμένα παπούτσια, αλλά με 
ξέγνοιαστο χαμόγελο και ζεστή καρδιά. 

Με πόση νοσταλγία κάθε χρόνο ξαναγυρίζω 
στα μονοπάτια αυτά της μνήμης που δεν σβή-
νουν δεν θολώνουν, δεν αλλοιώνονται με το 
πέρασμα του χρόνου, δεν ξεστρατίζουν από την 
σκέψη μας. 

Γλυκιές αναμνήσεις που ελαφρώνουν το βά-
ρος του χρόνου, στα άσπρα μαλλιά, στα ρυτιδω-
μένα πρόσωπα, και το αδύναμο κορμί.

Αυτές τις άγιες ημέρες ζώντας το μέγα μυστή-
ριο του Σταυρού και της Ανάστασης, ας αντλή-
σουμε ελπίδα και δύναμη.

« Όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστείτε…..»
«Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες …….»
«Και φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη……»
«Πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φί-

λοι.».
Με αυτούς τους στίχους ο εθνικός μας ποι-

ητής Διονύσιος Σολωμός, μας προτρέπει να 
γιορτάσουμε την Ανάσταση

Σε κάποιο απόμερο στασίδι της εκκλησίας, 
γονάτισε στο Θείο νεκρό, ξεχνά έστω και για 
λίγο, τον όποιο ……δικό σου, Γολγοθά και ψέλ-
λισε… 

«Ω γλυκύ μου έαρ……..»

Χρόνια Πολλά – Καλή Ανάσταση.

Σημείωση: Το ωραίο αυτό κείμενο έγραψε 
ο συνταξιούχος δάσκαλος από το Τροβάτο Θε-
όδωρος Τσεργογιάννης και δημοσιεύτηκε στην 
καλή εφημερίδα του χωριού του «Ο Νοσταλγός» 
με τον τίτλο «Πασχαλινές σκόρπιες σκέψεις». 
Μας άρεσε πολύ και το αναδημοσιεύουμε. 

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ».

Το τροπάριο της Κασσιανής 
Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή, 

τὴν σὴν αἰσθομένη Θεότητα, μυροφόρου ἀναλα-
βοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφια-
σμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, 
οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως 
τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ 
νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ· κάμφθητί 
μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας, ὁ κλίνας τοὺς 
οὐρανούς, τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει· καταφιλήσω τοὺς 
ἀχράντους σου πόδας, ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν, 
τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις, ὧν ἐν τῷ Παρα-
δείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ 
φόβῳ ἐκρύβη. Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων 
σου ἀβύσσους, τις ἐξιχνιάσει ψυχοσῶστα Σωτήρ μου; 
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων 
τὸ ἔλεος.

Μετάφραση 
Κύριε, η γυναίκα που περιέπεσε σε πολλές αμαρτίες, επειδή 

κατάλαβε ότι είσαι Θεός, αναλαμβάνει έργο μυροφόρου και με 
θρήνο σου φέρνει μύρα (για να σε αλείψει) πρίν ακόμα ενταφι-
αστείς. Και λέγει: αλίμονο σε μένα, διότι ζώ μέσα σε μια νύχτα, 
σε μια αχαλίνωτη, φοβερή και σκοτεινή τάση για ακολασία, σ’ 
έναν έρωτα της αμαρτίας. Δέξου τα πολλά μου δάκρυα, εσύ 
που μεταβάλλεις σε σύννεφα το νερό της θάλασσας. Λύγισε 
μπροστά στους στεναγμούς της καρδιάς μου, εσύ που χαμή-
λωσες τους ουρανούς με την απερίγραπτη ενανθρώπησή σου. 
Θα φιλήσω τα αμόλυντα πόδια σου, θα τα σκουπίσω με τις 
πλεξίδες της κεφαλής μου, αυτά τα πόδια που τον ήχο τους 
άκουσε η Εύα εκείνο το δειλινό στον παράδεισο και κρύφτηκε. 
Τα πλήθη των αμαρτιών μου και τα απύθμενα βάθη των κρίσε-
ών σου, ποιός θα μπορέσει να εξερευνήσει, ψυχοσώστα Σωτήρ 
μου; Μην παραβλέψεις εμένα τη δούλη σου, εσύ που έχεις την 
άπειρη ευσπλαχνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δοξαστικό των Αποστίχων του Όρθρου της 
Μ. Τετάρτης. Ψάλλεται (σε ήχο πλάγιο δ’) το βράδυ της Μ. 
Τρίτης. Το φημισμένο αυτό τροπάριο μεταφράστηκε σε πολλές 
γλώσσες. Ο Κωστής Παλαμάς το απέδωσε στη Δημοτική 
γλώσσα, ενώ ο Δημήτρης Μητρόπουλος συνέθεσε μουσική 
ειδικά γι’ αυτό. Η ποίηση της Οσίας Κασσιανής παραμένει 
πάντοτε επίκαιρη, γιατί είναι διαχρονική.

Το χαρακτηρίζει η απλότητα, η αμεσότητα και η έντονη 
δραματικότητα, η οποία εκφράζεται με υπέροχες εικόνες, εύ-
στοχους παραλληλισμούς και έντονες αντιθέσεις. Βασικοί άξο-
νες του ποιήματος είναι το έλεος του Θεού, η μετάνοια και η 
συναίσθηση της αμαρτωλότητας, δηλαδή η συνειδητοποίηση 
της απόστασης που μας χωρίζει από το Θεό. 

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ».

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 
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Περί τροποποιήσεως 
τῆς διοικητικῆς περι-
φερείας καί τῶν ὁρίων 
ἐνίων ὁμόρων Νομῶν 
τοῦ Κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει τοῦ Ἡμε-
τέρου Ὑπουργικοῦ 
Συμβουλίου, ἀπεφασί-
σαμεν καί διατάσσο-
μεν: 

Ἄρθρον 1. 
Ἡ διοικητική περι-

φέρεια καί τά ὅρια τῶν 
κάτωθι Νομῶν τροπο-
ποιοῦνται ὡς ἀκολού-
θως: 

α)…( η Αυλίδα & 
άλλες 5 κοινότητες της 
Βοιωτίας πάνε στην 
Εύβοια)...

β)…(το Παλαιό-
καστρο των Γρεβενών 
πάει στην Κοζάνη)…

γ) Αἱ Κοινότητες 
Καρβασαρᾶ, Καρίτσης 
Δολόπων, Καροπλεσί-
ου, Μολόχας, Μπελο-
κομίτης καί Νεράϊδας 
Δολόπων, ἀποσπώμε-
ναι ἐκ τῆς Ἐπαρχίας 
Εὐρυτανίας τοῦ ὁμωνύ-
μου Νομοῦ Εὐρυτανίας, 
ὑπάγονται διοικητικῶς 
εἰς τήν Ἐπαρχίαν Καρ-
δίτσης τοῦ ὁμωνύμου 
Νομοῦ Καρδίτσης. 

δ)…(2 κοινότητες 
της Ηλείας πάνε στην 
Αχαΐα)…

ε)…(άλλες 2 κοινό-
τητες της Ηλείας πάνε 
στην Αχαΐα)…

στ)…(1 κοινότητα 
της Ημαθίας πάει στην 
Πιερία)…

ζ)…(τα Βούναινα 
& το Μικρό Βουνό από 
την Καρδίτσα πάνε στη 

Λάρισα)…
η)…(η Μακρυρρά-

χη από την Καρδίτσα 
πάει στη Φθιώτιδα)…

θ)…(το Μεσοχώριο 
από την Καρδίτσα πάει 
στη Φθιώτιδα)…

ι)…(το Ροποτό από 
την Καρδίτσα πάει στα 
Τρίκαλα)…

….μέχρι… (ιστ΄)…
Ἄρθρον 3.
Ἡ ἰσχύς τοὐ παρό-

ντος ἄρχεται ἀπό τῆς 
δημοσιεύσεως αὐτοῦ 
διά τῆς Ἐφημερίδος 
τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἄθήναις τῇ 27 
Ἰουνίου 1974 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / 
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ 
/ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ / Ο 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ / 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΝ-
ΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ …(…14 
Υπουργοί…)…

Ἐθεωρήθη καί ἐτέθη 
ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους 
σφραγίς.

Ἐν Ἄθήναις τῇ 27 
Ἰουνίου 1974

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙ-
ΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
/ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με 
τον ίδιο αυτό νόμο άλ-
λαξαν Νομό μαζί με 
εμάς άλλες συνολικά 
39 Κοινότητες σ’ όλη 
την Ελλάδα!!! Το μέγα 
ερώτημα αν θα είχαμε 
όφελος περισσότερο 
ή λιγότερο μένοντας 
στην Ευρυτανία είναι 
αναπάντητο… συζητή-
σιμο…! 

Επιμέλεια: 
«Φιλίστωρ»

ΕυάγγΕλος Β. Κουτής 
 Ειδικός Δερματολόγος - άφροδισιολόγος 
 Ειδικευθείς στη Χειρουργική Δέρματος και στις 
 Αισθητικές Επεμβάσεις στο 
 Καθολικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

 Aggotrino e Gemalli της Ρώμης. 

 Πλάτωνος 1 – Πλατεία Δούρου, Χαλάνδρι. 
 Τηλ. 210 7784701 Κιν. 697 7322639 

 * Ο Βαγγέλης είναι γυιός της Αποστολίας και του Βάϊου Κουτή.

 Αγγελική Ι. Μπέλλου 
 Καθηγήτρια Φιλολογίας 

 Απόφόιτός πΑνεπιςτημιόυ Αθηνών

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

 * Η Αγγελική είναι κόρη του Γιάννη Α. Μπέλλου και παραδίδει ιδιαίτερα, κατ’ οίκον, 
φιλολογικά μαθήματα (Αρχαία Ελληνικά, Έκθεση, Λογοτεχνία, Ιστορία) σε μαθητές 

Γυμνασίου – Λυκείου, σε προσιτές τιμές. Διαμένει στην περιοχή Ηλιούπολη της Αθήνας. 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
● ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ   ● ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
● ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ● ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΑΝΤΡΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ   ΤΗΛ. 6973324112 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜπΕΛΛος ΗΛΙΑς Του ΧρΗςΤου 

Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41 
Τηλ./fax: 210 9621997 Κιν.: 694 8079798 
e-mail: ilibel@otenet.gr / www.in-taxis.gr 

Κρασιά Καραβάνα
Κρασί  (Ροζέ,  Λευκό,  Κόκκινο)  & τσίπου -

ρο,  παραγωγής μας,  από το Βελέσι

ΒαγγέΛης ΚαΡαΒανας
Τ η λ .  2 1 0  9 7 1 9 4 9 1  ( η λ ι ο ύ π ο λ η )

 Κ ι ν .  6 9 7  6 8 1 1 8 5 0
Τ η λ .  2 4 4 1  0  6 9 4 9 5  ( Δ α φ ν ο σ π η λ ι ά )

 E m a i l :  K r a s i a k a r a v a n a @ h o t m a i l . g r

Απόσπαση Νεράϊδας από  
Ευρυτανία στην Καρδίτσα

(ΦΕΚ 187 Α 02.07.1974)
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΓΕΝΝΗςΕΙς
● Η Αντωνία και ο Δημήτρης 

Καραμέτος, γυιός της Μαρίας και 
του Χρήστου Γ. Καραμέτου, απέκτη-
σαν κοριτσάκι (το 2ο παιδί τους), 
την πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014, στην 
Αθήνα όπου και διαμένουν. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει.

ΑρρΑΒΩΝΕς 
● ο Σταμάτης Ασλάνης, γιός 

του Λεωνίδα και της Ευθυμίας Κα-
ραμέτου – Ασλάνη από το Βόλο 
(εγγονός της Χάϊδως και του αεί-
μνηστου Κώστα Β. Καραμέτου), 
και η Αθηνά Αγγελίδου κόρη της 
Ανθούλας και του Αναστασίου Αγ-
γελίδη από την πτολεμαΐδα, έδω-
σαν στις 3 Μαρτίου 2014, αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου. 

ςυγχαρητήρια και Καλά ςτέφα-
να. 

ΘΑΝΑΤοΙ
● πέθανε ο Φάνης (Θεοφάνης) 

Σούφλας, σύζυγος της μακαρίτισ-
σας Χρυσούλας και πατέρας της 
Αγάπης, του Βαγγέλη και του Δη-
μήτρη, από το Καροπλέσι, γνωστός 
όλων μας (από τα μαντάνια και τους 
νερόμυλους που είχαν στον Άσπρο 
με τον μακαρίτη αδελφό του Ηλία), 
την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, σε 
ηλικία 81 ετών, στην Καρδίτσα και 
η κηδεία έγινε την επομένη στο Κα-
ροπλέσι.

● πέθανε ο Γιώργος Θάνος, σύ-
ζυγος της Ερασμίας, γυιός των αεί-
μνηστων Γεωργίας και Φώτη Θάνου, 
και πατέρας της Φωτεινής, της Δή-
μητρας και του Κώστα, την Δευτέρα 
10 Φεβρουαρίου 2014, σε ηλικία 78 
ετών, στα ςαραντάπορα της Τ. Κ. 
Νεράϊδας όπου έγινε και η κηδεία 
την επομένη.

● πέθανε ο Θωμάς Σπανός, 
σύζυγος της Γωγώς, γυιός των αεί-
μνηστων Βασιλικής και Δημητρίου 
ςπανού, και πατέρας του Δημήτρη, 
την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014, σε 
ηλικία 70 ετών, στην Αθήνα όπου 
έγινε και η κηδεία στο Νεκροταφείο 
Ζωγράφου την πέμπτη.

● πέθανε ο Κώστας Θάνος (Κω-
σταντής), σύζυγος της αείμνηστης 
Χαρίκλειας, γιός των αείμνηστων 
Ανθούλας και Γιώργου Θάνου «Αγ-
γελογιώργου», και πατέρας της Νί-
κης και του Γιώργου, σε ηλικία 85 
ετών, το ςάββατο 15 Φεβρουαρίου 
2014, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε 
στη Νεράϊδα την Δευτέρα.

● πέθανε η Ουρανία Κόκκινου, 
σύζυγος του αείμνηστου Γιάννη Κόκ-
κινου και μητέρα της Ερμιόνης, της 
Έλλης και του Κώστα, σε ηλικία 87 

ετών, την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, 
στη Νεράϊδα όπου έγινε και η κηδεία 
της την επομένη.

● πέθανε ο Νίκος Σπανός, σύ-
ζυγος της αείμνηστης Αθηνάς και 
πατέρας της Κικής, της Γεωργίας και 
του Γιάννη, σε ηλικία 97 ετών, την 
Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, στην Αθή-
να και η κηδεία έγινε στη Νεράϊδα 
την παρασκευή. 

Θερμά ςυλλυπητήρια.

ΕπΙΤυΧΙΕς 
Η Δήμητρα Καραβάνα κόρη 

του Βαγγέλη, πέρασε, είναι ήδη φοι-
τήτρια και κάνει το μεταπτυχιακό 
της στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, στη τμήμα Αμπελουργία – 
οινολογία. Είναι τελειόφοιτος ΤΕΙ 
Θεσσαλίας (Καρδίτσας) του τμή-
ματος Τεχνολογίας Τροφίμων. 

Θερμά ςυγχαρητήρια.

ΤΑ “Palmie BiStrO” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνωστών 

μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος από τη γει-
τονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 938), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρο-
νικά της Νεράϊδας – Δολόπων». 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Όποιος αναγνώστης μας, ενώ πλήρωσε κανονικά την συν-

δρομή του, δεν έλαβε εφημερίδα στο σπίτι του, να ξέρει πως 
αυτή χάθηκε στα ΕΛΤΑ της περιοχής του. Εμείς κόψαμε εφημε-
ρίδες μόνο σε διευθύνσεις που έχουν χρόνια να πληρώσουν. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΠΑ-ΒΑϊΟΥ ΜΠΑΛΤΗ
Ο Σπύρος Μπαλτής του Αθανασίου, προσέφερε το ποσό 

των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 277) για την εφημερίδα του χωριού 
μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», εις μνήμην του 
αδελφού του παπα-Βάϊου Μπαλτή.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ  
ΠΑΠΑ-ΒΑϊΟΥ  ΜΠΑΛΤΗ

   Ο  Λουκάς  Ντερέκας, προ-
σέφερε  το  ποσό  των  100  
ευρώ,  για  τις ανάγκες της  
εκκλησίας  του  χωριού  μας, 
του  Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου  Νεράϊ-
δας, εις  μνήμην  του  παπα-
Βάϊου  Μπαλτή. 
Ευχαριστούμε θερμά  για  την  
προσφορά. 

  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ν. ΛΥΡΙΤΣΗ       

   Ο  Λουκάς  Ντερέκας, προσέ-
φερε  το  ποσό  των  50  ευρώ 
(αριθ. απόδ. 342), για την ανα-
καίνιση του  Κοιμητηριακού  Ι. 
Ν. Αγ. Ταξιάρχη Νεράϊδας, εις 
μνήμην  του  Γεωργίου Ν. Λυ-
ρίτση.
    Ευχαριστούμε θερμά  για  την  
προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ  
ΠΑΠΑ-ΒΑϊΟΥ  ΜΠΑΛΤΗ

   Ο  Βασίλης  Θάνος, Πρόε-
δρος  του  Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου  μας  
Νεράϊδας, προσέφερε  το  
ποσό  των  50  ευρώ (αριθ. 
απόδ. 120), για την Εφημερίδα 
μας «Τα  Χρονικά  της Νεράϊ-
δας – Δολόπων», εις μνήμην 
του παπα-Βάϊου  Μπαλτή.
     Ευχαριστούμε θερμά  για  
την  προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ι. ΣΠΑΝΟΥ

      Ο  Βασίλης  Θάνος, Πρόε-
δρος  του  Εξωραϊστικού & Μορ-
φωτικού Συλλόγου  μας  Νεράϊ-
δας, προσέφερε  το  ποσό  των  
50  ευρώ (αριθ. απόδ. 121), για 
την Εφημερίδα μας «Τα  Χρονι-
κά  της Νεράϊδας – Δολόπων», 
εις μνήμην του Νικολάου Ι. 
Σπανού.
     Ευχαριστούμε θερμά  για  την  
προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ  
ΤΑΚΗ Ρ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ      

   Ο  Χρήστος  Μπέλλος, προσέ-
φερε το ποσό των 20 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 343), για την ανακαίνιση του  
Κοιμητηριακού  Ι. Ν. Αγ. Ταξιάρχη 
Νεράϊδας, εις μνήμην  του  Δημή-
τρη (Τάκη) Ρ. Βούλγαρη.
    Ευχαριστούμε θερμά  για  την  
προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑϊΔΑΣ 
Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρουλιάς, ιδιοκτήτης των γνωστών 

μας καταστημάτων “Palmie – bistro”, καταγόμενος από τη γει-
τονική μας Μαυρομμάτα (Έλσιανη), προσέφερε το ποσό των 
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 014), στον Σύλλογο Αποδήμων Νερά-
ϊδας. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ Γ. ΘΑΝΟΥ
Η Καστρίτση Βασιλική (αδερφή) και η Καστρίτση 

Χρυσούλα (ανηψιά) προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (λογ. 
τράπ. 5.3.14) για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊ-

δας – Δολόπων», εις μνήμην του Κων/νου Γ. Θάνου. 
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 
Το Δ. Σ. του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου - Μεγα-

λάκκου θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες στην 
συγχωριανή μας κα Λάμπρου Αρετή, για την γενναιόδωρη 
προσφορά της προς τον σύλλογο του ποσού των 500 ευρώ, 
καθώς και για την αποπεράτωση της βρύσης «Στ’ Κολοκύθα» 
του ποσού των 100 ευρώ.

Δεδομένου των εξαιρετικά δύσκολων οικονομικών συν-
θηκών, τέτοιες προσφορές αποκτούν ιδιαίτερη αξία και μας 
δίνουν μεγαλύτερη δύναμη στην προσπάθεια μας για την επί-
τευξη των στόχων του συλλόγου.

Και πάλι ευχαριστούμε!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΘΑΝΟΥ 
Ο Γιώργος Νάπας προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, στον 

Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμωνα, εις μνήμην του Γεωργίου Φ. 
Θάνου.

  Ενισχύσειςγια την Εφημερίδα  μας
Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αλφαβητικά) (Αρ. Αποδ.)  .....................................................................Ευρώ

1 Ανυφαντή - Κιοσέ Δήμητρα (λογ. τράπ. 19.12.13) ............. 20
2 Βούλγαρης Δημήτριος από Δαμάστα (1972) ...................... 40
3 Γάκης Ηλίας του Δημ. (276) .................................................... 10
4 Γούλας Πέτρος (117) ................................................................ 20
5 Ζούμπος Ιωάννης (118) ........................................................... 25
6 Θάνος Βασίλειος του Γεω. (120) ............................................. 50
7 Θάνος Βασίλειος του Γεω. (121) ............................................. 50
8 Θάνος Νικόλαος του Γεω. (119) ............................................. 20
9 Θάνου Βασιλική του Βασιλείου (557) ................................... 20
10 Καραβάνα - Θεοδωροπούλου Τασία (939) .......................... 20
11 Καραβάνας  Ευάγγελος  του  Γεω. (275) ............................... 20
12 Καραμέτου - Μακρή Ζωή του Γεω. (937) .............................. 20
13 Καστρίτση Βασιλική και Χρυσούλα (λογ. τράπ. 5.3.14)  .... 50
14 Κατσούλη - Μυτάρου Βασιλική του Λάμπρου (706) .......... 20
15 Κατσούλη Κατερίνα του Λάμπρου (705) .............................. 20
16 Κατσούλης Ζήσης του Λεωνίδα (20.12.13) .......................... 20
17 Κατσούλης Σεραφείμ του Ανδρέα (704) .............................. 20
18 Κόκκινος Δημήτριος του Κων. (358) ..................................... 10
19 Κοντογιάννη Ευμορφία (1934) ............................................... 10
20 Λιάπης Κωνσταντίνος του Ηλία (703) ................................... 25
21 Λυρίτσης Γεώργιος Ιερεύς Καλλιθήρου (Λογ. τρ. 14.1.14) 20
22 Μάνταλος Ιωάννης Ιερεύς Καταφυγίου (Λογ. τρ. 14.1.14) 20
23 Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Ευαγγ. (708) ........................... 15
24 Μαργαρίτης Ευάγγελος του Κων. (707) ................................ 15
25 Μητσάκης Γεώργιος του Κων. (1973) .................................... 20
26 Μπαλτής Σπύρος του Αθαν. (277) ......................................... 50
27 Μπελίτσας Αθανάσιος (1974) ................................................. 20
28 Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου (559) ....................................... 20
29 Μπέλλος Χρήστος του Αντωνίου (560) ................................ 20
30 Ρέκκα - Τζανάκου Νίκη - Πρ. Συλ. Μαυρομμάτας (558) .... 20
31 Σαμαρά Άννα του Ηλία (554) .................................................. 20
32 Σβόλη - Παπουτσοπούλου Νίκη (556) .................................. 20
33 Σπανός Γεώργιος του Ευαγγ. (1932)...................................... 50
34 Σπανός Ηλίας του Αναστασίου (561) .................................... 20
35 Σπανός Θωμάς (1930) .............................................................. 20
36 Σπανού - Γρόσου Στέλλα (1933) ............................................ 10
37 Σπανού Ευαγγελία (1931) ....................................................... 20
38 Σπινάσας Μίμης του Ηλία (702) ............................................. 20
39 Τσιτσιμπή - Ζήση Κωνσταντία (701) ..................................... 30
40 Χαλάτση Αμαλία του Γεω. (555) ............................................. 50
41 Χαλάτση Γιάννα του Κων. (278) ............................................. 20
Ευχαριστούμε  θερμά  για  τις ενισχύσεις

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
 Στρατιωτικός Ιατρός 

 Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος
 Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής

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

 Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  Κ Α Τ Ο Π Ι Ν  Ρ Α Ν Τ Ε Β Ο Υ 

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

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

 * Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.



Αίτημα όλων μας εί-
ναι να πέσει άσφαλ-
τος στο τμήμα Νε-
ράϊδα – Τριφύλλα 

και να χρηματοδοτηθεί το 
τμήμα Γιαννουσέϊκα – δια-
σταύρωση Νεράϊδας. 
Μόνον έτσι θα ολο-
κληρωθεί σε όλο το 
μήκος του ο σημα-
ντικότατος οδικός 
άξονας Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα. 
Επ’ αυτού έγιναν πολ-
λά και διάφορα αυτή 
την τετραετία που σε 
λίγο τελειώνει και λόγω 
των επικείμενων αυτοδι-
οικητικών εκλογών καλό 
είναι να τα φέρουμε λίγο 
στη μνήμη μας. Όλα έχουν 
γραφεί στην εφημερίδα 
μας αλλά ας θυμηθούμε 
τα σημαντικότερα.

Από το φθινόπωρο του 
2011 το τμήμα Νεράϊδα – 
Τριφύλλα ήταν έτοιμο για 
άσφαλτο καθώς σε αυτό 
είχαν ολοκληρωθεί τα χω-
ματουργικά – διαπλάτυνση, 
είχαν γίνει τα τεχνικά και τα 
τσιμεντένια ρείθρα και εί-
χαν πέσει όλα τα στρώματα 
χαλικιών. Τα έργα είχαν αρ-
χίσει από τον Οκτώβριο του 
2008. Εκείνο το φθινόπωρο, 
του 2011, έπρεπε να πέσει η 
άσφαλτος όμως δυστυχώς δεν 
έπεσε κι ακόμα την αναμένου-
με. 

Αρχές του φθινοπώρου του 
2011 (στις 14.9.11) έγινε ερώ-
τηση στη Βουλή από τον κ. 
Ταλιαδούρο που ζητούσε να 
πέσει η άσφαλτος στο τμήμα 
πρίν την έναρξη της χειμερι-
νής περιόδου. Δυστυχώς στην 
ερώτηση αυτή δεν δόθηκε κα-
θόλου απάντηση. 

Αρχές του χρόνου 2012 
(στις 18.1.12) είχαμε την Συνε-
δρίαση της Επιτροπής Περιφε-
ρειών στη Βουλή για θέματα 
Ευρυτανίας όπου ο Αντιπερι-
φερειάρχης Καρδίτσας κ. Τσι-
άκος είπε το απίστευτο «…Έχει 
κατασκευαστεί και η οδός Γιαν-
νουσέϊκα - Διασταύρωση Νε-

ράϊδας, και αυτό είναι ένα έργο 
το οποίο αφορά την Ευρυτα-
νία…». Υπάρχει το βίντεο όπου 
ακούμε να το λέει και πρέπει 
να μας δώσει εξηγήσεις 
γιατί 

το 
είπε. 
(σ.σ. για το έργο αυτό υπάρχει 
μια μεγάλη απάτη που θα την 
εξηγήσουμε στη συνέχεια).

Τον Ιούλιο του 2012 έχουμε 
την υπ. αριθ. 319/23.7.12 ερώ-
τηση του κ. Ταλιαδούρου στη 
Βουλή, στην οποία απαντά με 
το υπ. αριθ. 33461/13.8.12 έγ-
γραφο το αρμόδιο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και μεταξύ άλλων 
λέει πως: «…στις 8.2.12 δόθηκε 
για το Νεράϊδα – Τριφύλλα πί-
στωση 183.128 ευρώ και για το 
Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση 
Νεράϊδας πίστωση 38.770 €… 

δηλ. κατόπιν αιτήματος της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας κάναμε 
αύξηση προϋπολογισμού στο 
1ο από 801.021 € σε 888.923 € 

και στο 2ο από 340.137 
€ σε 374.423 €…). 

Τον Σεπτέμβριο 
του 2012 (στις 
29.9.12) δυστυ-

χώς πεθαίνει ο εργο-
λάβος Κατσάκης, και 

πλέον μπαίνουμε 
στην περιπέτεια 
της αντικατάστα-
σης αναδόχου που 

ακόμα δεν έγινε.
Τέλος του έτους 

2012 (στις 18.12.12) 
η Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας έδωσε νέα 

παράταση στο έργο: 
«…για το έργο «Κατα-

σκευή οδού Νεράϊδα – 
Τριφύλλα», εγκρίθηκε 
η παράταση της προ-
θεσμίας περάτωσης 
των εργασιών μέ-

χρι τις 31-12-2013 
λόγω α) έλλειψης 
χρηματοδότησης, β) 

ακατάλληλων καιρι-
κών συνθηκών και γ) 
ξαφνικού θανάτου του 
προέδρου και διευθύ-
νοντος συμβούλου της 
ΚΑΤΣΑΚΗΣ Α.Τ.Ε…».

Τον Φεβρουάριο 
του 2013 (στις 11.2.13) 
Επιτροπή μας συναντή-
θηκε με τον Αντιπερι-

φερειάρχη στη Νομαρχία 
Καρδίτσας ο οποίος είπε 

πως απαιτούνται 200.000 € τα 
οποία δεν υπάρχουν.

Μετά από λίγες μέρες (στις 
16.2.13) πήγε στη Νομαρχία 
για το ίδιο θέμα ο βουλευτής 
Σπύρος Ταλιαδούρος αλλά και 
πάλι το ποσό δεν βρέθηκε. Έτσι 
αποφασίστηκε να σταλεί υπό-
μνημα. 

Τον Μάρτιο του 2013 (στις 
6.3.13) οι Σύλλογοι του χωριού 
μας έστειλαν Υπόμνημα στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας με κοι-
νοποίηση σε όλους τους βου-
λευτές του νομού μας.

Μετά από λίγες μέρες (στις 

15.3.13) ο βουλευτής του νο-
μού μας Νίκος Μιχαλάκης μόλις 
πήρε το υπόμνημά μας το έκανε 
ερώτηση στη Βουλή (υπ. αρίθ. 
(3338/15.3.13) και η απάντηση 
(19097/ΔΕ/2032/30.4.13) έλεγε 
πως: «… μέχρι τώρα για το Νε-
ράϊδα – Τριφύλλα έγιναν πλη-
ρωμές 605.795 €, εντάχθηκε 
με πίστωση 100.000 € αλλά για 
το 2013 δεν ολοκληρώθηκαν 
ακόμα οι διαδικασίες ένταξής 
του στο ΠΔΕ…». Και δυστυχώς 
ακόμα δεν ολοκληρώθηκαν. 

Το καλοκαίρι του 2013 (την 
1.8.13) έκανε το υπόμνημά μας 
ερώτηση στη Βουλή (υπ. αρίθ. 
189/1.8.13) η βουλευτής του 
νομού μας Ασημίνα Σκόνδρα. 
Το Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΥ που 
απευθυνόταν απάντησε (υπ. 
αριθ. 159/19.8.13) πως: «…τα 
θέματα που θίγονται δεν εμπί-
πτουν στην αρμοδιότητα του 
ΥΠΟΜΕΔΥ…».

Αρχές φθινοπώρου του 
2013 (στις 12.9.13) είχαμε συ-
νάντηση στην Νομαρχία (Αντι-
περιφέρεια) Καρδίτσας όπου 
εκεί έγινε γνωστό πως η λύση 
του προβλήματος είναι θέμα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
αποφασίστηκε να γίνει σύντο-
μα συνάντηση με τον ίδιο τον 
Υπουργό Κ. Χατζιδάκη στην 
Αθήνα.

Τον Οκτώβριο του 2013 
(στις 4.10.13) έγινε η συνάντη-
ση με τον Κ. Χατζιδάκη, όπου 
υπήρξε δέσμευση ότι θα προ-
χωρήσουν στην χρηματοδότη-
ση και την ολοκλήρωση

των συγκεκριμένων έργων.
Έκτοτε περιμένουμε να 

δούμε εκ μέρους της Νομαρ-
χίας Καρδίτσας υλοποίηση των 
δεσμεύσεων του αρμόδιου 
Υπουργού Χατζιδάκη. 

Για το τμήμα Γιαννουσέϊ-
κα – Διασταύρωση Νεράϊδας 
υπάρχει το εξής παράδοξο 
που προαναφέραμε και πρέ-
πει να διευκρινιστεί. Τόσο στις 
απαντήσεις των ερωτήσεων 
στη Βουλή όσο και στις λίστες 
της Περιφέρειας φαίνεται σαν 
ολοκληρωμένο. Λένε, γράφουν 
πως τόσο (340.137 €) ήταν το 

ποσό με την έκπτωση δώσαμε 
και μια προσαύξηση (38.770 
€) οπότε είναι εντάξει. Αλλά τα 
πράγματα δεν είναι καθόλου 
έτσι και πρέπει να τονίζεται πως 
είναι ημιτελές. Κανέναν αυτοδι-
οικητικό δεν βλέπουμε να τονί-
ζει πως το τμήμα Γιαννουσέϊκα 
– Διασταύρωση Νεράϊδας είναι 
ημιτελές! 

Οι χωριανοί μας βάζουν συ-
νεχώς ερωτήματα όπως: 

Ποιός πήγε τις 500.000 € 
στον Ίταμο ενώ είχαν βγεί για 
το τμήμα Γιαννουσέϊκα – Δια-
σταύρωση Νεράϊδας; Αν δου-
λεύονταν εδώ που ανήκαν αυτά 
τα χρήματα τώρα το τμήμα από 
Διασταύρωση Νεράϊδας μέχρι 
Μοναστήρι θα ήταν άσφαλτος 
δηλ. το δυσκολότερο κομμάτι, 
στο υπόλοιπο κινείται άνετα 
αυτοκίνητο και χωρίς άσφαλ-
το. 

Ποιός εν μέσω προεκλογι-
κού αγώνα (των προηγούμε-
νων αυτοδιοικητικών εκλογών) 
έδωσε τις 990.000 € (από τους 
ΚΑΠ της Νομαρχίας) σε άλλο 
δρόμο του νομού μας που 
ενώνει απλά δυο χωριά μεταξύ 
τους κι όχι στο Γιαννουσέϊκα - 
Διασταύρωση Νεράϊδας; Έτσι 
θα ολοκληρώνονταν ο άξονας 
Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα.

Ποιός δεν ενδιαφέρθηκε 
στην 4ετία του να καθαριστεί 
άκρη – άκρη το οδόστρωμα 
στο Νεράϊδα – τριφύλλα; Αν 
έστελνε τα μηχανήματα της Νο-
μαρχίας (φορτηγό & φορτωτή) 
τώρα στο τμήμα θα λειτουρ-
γούσαν και οι δύο λωρίδες του. 
΄Εστω και με χαλίκι.

Ποιός στην 4ετία του δεν κα-
θάρισε ποτέ αυλάκια και τεχνι-
κά στα προσήλια; Δηλαδή στο 
κομμάτι από Διασταύρωση Νε-
ράϊδας μέχρι Μοναστήρι;

Όλα αυτά θα λη-
φθούν σοβαρά υπ’ όψιν 
σε 2 μήνες στις εκλογές.  
 Να ξέρουν όλοι όσοι εκλεγούν 
(είτε οι νύν είτε νέοι) πως μέ-
χρι να ολοκληρωθούν αυτά τα 
έργα θα μας βρίσκετε συνέχεια 
μπροστά σας!

Νεράϊδα 21.3.14 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Ο Βουλευτής και π. Υφυ-
πουργός Παιδείας, 
κ. Σπύρος Ταλιαδού-

ρος, με Ερώτηση, που υπέ-
βαλε στη Βουλή, στο πλαί-
σιο του Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου, προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, ζητά την ένταξη 
των έργων αναβάθμισης των 
υφιστάμενων υποδομών της 
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας 
– Αγρινίου σε χρηματοδοτι-
κό πρόγραμμα, προκειμένου 
αυτά να πραγματοποιηθούν 
από κοινοτικούς πόρους. Η 
χρηματοδότηση αυτή θα επι-
τρέψει τη βελτίωση του επι-

πέδου της οδικής ασφάλειας 
πολιτών και εμπορευμάτων 
και την άρση της απομόνω-
σης της Δυτικής Θεσσαλίας, 
προς όφελος της οικονομι-
κής και κοινωνικής ζωής του 
τόπου 

Ειδικότερα η Ερώτηση του 
κ. Ταλιαδούρου έχει ως εξής:

«Η ολοκλήρωση της με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου «Μελέτη 
επαρχιακής οδού Καρδίτσας 
– Αγρινίου» και η ομόφωνη 
έγκριση της από το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας 
καθιστά το έργο ώριμο για 

χρηματοδότητση και η ένταξη 
του στο ΕΣΠΑ ή σε οποιοδή-
ποτε άλλο πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης αποτελεί δίκαιο 
επιτακτικό αίτημα σύσσωμης 
της κοινωνίας των χωριών 
Νεράϊδας Καρδίτσας και Μαυ-
ρομμάτας Ευρυτανίας προκει-
μένου να υλοποιηθεί ένα έργο 
εθνικής και όχι μόνο τοπικής 
σημασίας.

Ειδικότερα, η συνολική 
απόσταση των 160 χλμ μετα-
ξύ Καρδίτσας και Αγρινίου εί-
ναι ασφαλτοστρωμένη εκτός 
από τα 18 χλμ. μεταξύ Νερά-
ϊδας – Μαυρομμάτας και τη 
Γέφυρα Μέγδοβα που απο-
τελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα 
των κατοίκων των χωριών του 
νότιου τμήματος της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καρδίτσας 
και του βόρειου τμήματος της 
Ευρυτανίας, που μέχρι σήμε-

ρα, τους περισσότερους μή-
νες του χρόνου, στερούνται 
οποιασδήποτε πρόσβασης και 
βατότητας.

Για το κομμάτι αυτό, οι 
αρμόδιοι των Περιφερειών 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, αναγνωρίζοντας την 
αναγκαιότητα της κατασκευής 
του έργου ήδη από το 2007, 
αποφασίζουν τη σύνταξη της 
οριστικής Προμελέτης του έρ-
γου ενώ το 2009 ο τότε Υφυ-
πουργός Οικονομίας και Οικο-
νομικών κ. Αθ. Μπούρας ενέ-
κρινε πίστωση 500.000 Ευρώ 
για την ολοκλήρωση αυτών. 
Σήμερα οι μελέτες αυτές ολο-
κληρώθηκαν και εγκρίθηκαν 
ομόφωνα από το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Θεσσαλίας και 
η ένταξη κατασκευής τόσο της 
Γέφυρας όσο και του τμήμα-
τος Νεράϊδα – Μαυρομμάτα 

σε χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα αποτελεί άμεση προτεραι-
ότητα της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας, προκειμένου αυτό να 
υλοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι ο προϋ-
πολογισμός του μελετώμενου 
έργου για το τμήμα Νεράιδα 
μέχρι Γέφυρα Μέγδοβα εί-
ναι ύψους 15.000.000 Ευρώ 
(14.300.000 Ευρώ για το δρό-
μο και 700.000 Ευρώ για τη 
Γέφυρα) 

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο 
κ. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην ένταξη του 
επαρχιακού δρόμου Νεράϊδας 
Καρδίτσας και Μαυρομμάτας 
Ευρυτανίας σε χρηματοδοτο-
τικό πρόγραμμα προκειμένου 
αυτός να ολοκληρωθεί και να 
βγει επιτέλους η περιοχή από 
την απομόνωση;»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Ένταξη των έργων αναβάθμισης της Ε. Ο. 
Καρδίτσας – Αγρινίου σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα ζητά ο Σπ. Ταλιαδούρος

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα… Τι γίνεται με τα ημιτελή οδικά τμήματα;
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Nα ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ. 
2014-2020 (Τομεακό 
Υπουργείου Υποδο-

μών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2, το 
τελευταίο ένα και μοναδικό 
εναπομείναν τμήμα Νεράϊ-
δα – Μαυρομμάτα, της Ε. Ο. 
Καρδίτσας - Αγρινίου, ιδίως 
το κομμάτι από Νεράϊδα έως 
ποταμό Μέγδοβα και μαζί η 
Γέφυρα Μέγδοβα, που οι Με-
λέτες του τελείωσαν, το έργο 
είναι ωριμότατο και η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας ως τώρα δεν 
το πρότεινε, ως όφειλε. Αυτό 
τον καιρό άρχισαν να προτεί-
νονται τα έργα που θα γίνουν 
ως το 2020. Όλοι οι παραμε-
γδόβιοι κάτοικοι των χωριών 
της νότιας Καρδίτσας και της 
βόρειας Ευρυτανίας (κι όχι 
μόνο) απαιτούν να ενταχθεί 
επιτέλους το έργο! Άπαντες 
οι εκλεγμένοι και οι υποψή-
φιοι να πάρουν δημόσια και 
καθαρή θέση για το ζήτημα! 

Αρχές του χρόνου (9.1.14) ο 
βουλευτής Καρδίτσας Σπύρος 
Ταλιαδούρος έκανε ερώτηση 
στη Βουλή για τον παραμεγδό-
βιο, αναφέροντας αυτά που 
εμείς γράφαμε από εδώ στο 
προηγούμενο φύλλο. Ότι δηλ. 
οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί 
από τον Αύγουστο του 2013 
και το έργο είναι έτοιμο – ώρι-
μο προς χρηματοδότηση. Τον 
ευχαριστούμε θερμά δημοσίως 
και μέσα από την εφημερίδα 
μας για ακόμα μια φορά που 
ενδιαφέρεται.

Αρχές Φεβρουαρίου (3.2.14) 
το αρμόδιο Υπουργείο απά-
ντησε στην ερώτηση λέγοντας 
πως η Περιφέρεια Θεσσαλί-
ας δυστυχώς μέχρι σήμερα 
δεν πρότεινε το έργο αυτό για 
ένταξη στα χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Τονίζοντας ταυ-
τοχρόνως (και εδώ είναι η ου-
σία της απάντησης) πως έργα 
τέτοιας σπουδαιότητας πρέπει 
να έχουν προτεραιότητα στην 
χρηματοδότησή τους από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας! Τι 
έχουν να πούν τώρα τόσο ο Πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας όσο 
και ο Αντιπεριφερειάρχης Καρ-
δίτσας; Γιατί κύριοι δεν προτεί-
νατε το έργο για ένταξη;

Να πάρουμε όμως τα πράγ-
ματα από την αρχή γιατί κά-
ποιοι δεν μας τα λένε καθόλου 
καλά τα πράγματα. 

Στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε 
την απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 
με την οποία εγκρίθηκαν οι 
οριστικές μελέτες του έργου 
και αυτό είναι πλέον απολύτως 
ώριμο για χρηματοδότηση. Δι-
ευκρινίζουμε πως την απόφα-
ση αυτή κανένας εκλεγμένος 
δεν μας την έκανε γνωστή αλλά 
την βρήκαμε μόνοι μας, ψά-
χνοντας. Γιατί αλήθεια ένας απ’ 
όλους τους εκλεγμένους μας 
σε επίπεδο Περιφέρειας δεν 
μας ενημέρωσε για το ευχάρι-
στο αυτό γεγονός; Τόσα δελτία 
τύπου βγάζετε συνέχεια γιατί 
δεν βγάλατε ένα και γι’ αυτό το 
θέμα; Τέλος πάντων το κρατάμε 
αυτό και πάμε στη συνέχεια.

Την εφημερίδα μας την παίρ-
νουν όλοι οι βουλευτές του νο-
μού μας μεταξύ αυτών φυσικά 
και ο κ. Ταλιαδούρος. Μόλις 
λοιπόν ο κ. Ταλιαδούρος διάβα-
σε αυτά που γράφαμε, αμέσως 
μετά τις γιορτές έκανε την υπ. 
αρίθ. 5271/9.1.2014 ερώτηση 
στη Βουλή πρός τον Υπουργό 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικό-
τητας κ. Χατζιδάκη. Η ερώτηση 
είχε θέμα: «Χρηματοδότηση 
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – 
Αγρινίου», ανέφερε ότι οι μελέ-
τες ολοκληρώθηκαν, τόνιζε την 
σημαντικότητά του και κατέλη-
γε ρωτώντας τον κ. Υπουργό 
αν προτίθεται η κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην ένταξη του 
έργου σε χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα. Ολόκληρη την ερώτη-
ση θα τη βρείτε σε άλλο κείμε-
νο της εφημερίδας μας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας απάντησε 
με το υπ. αριθ. 4335/3.2.2014 
έγγραφο (με την υπογραφή 
του κ. Χατζιδάκη), με το οποίο 
διαβίβαζε το υπ. αριθ. 3323/
ΕΥΣ1103/28.1.2014 έγγραφο 
της Γ.Γ.Δ.Ε. – ΕΣΠΑ. Το έγγραφο 
αυτό που το υπογράφει ο Γ.Γ.Δ. 
Ε. Γ. Γιαννούσης (και θα το βρεί-
τε ολόκληρο σε άλλο κείμενο 
της εφημερίδας μας), λέει πως 
αφού ήρθαν σε επικοινωνία 
για το ζήτημα με την Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας έμαθαν πως 

η Περιφέρειά μας δεν ζήτησε 
ένταξη του έργου τονίζοντας 
(το Υπουργείο) πως τέτοιας 
σπουδαιότητας έργα πρέπει 
να έχουν προτεραιότητα στις 
χρηματοδοτήσεις. Από εδώ και 
πέρα μπαίνουν πολλά ερωτή-
ματα όπως: Γιατί η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας εδώ και μήνες από 
τον Αύγουστο που τελείωσαν 
οι μελέτες δεν πρότεινε το έργο 
να ενταχθεί σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης; Γιατί ο Αντι-
περιφερειάρχης Καρδίτσας δεν 

ζήτησε να ενταχθεί το έργο; Κι 
όχι μόνο αυτό αλλά γιατί δεν 
έβγαλε ένα δελτίο τύπου στις 
τοπικές εφημερίδες για να μά-
θουμε κι εμείς πως τελείωσαν 
οι μελέτες που ο ίδιος ψήφησε 
στη συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου; Γιατί ούτε 
ένας από τους Περιφερειακούς 

Συμβούλους όχι μόνο δεν μας 
ενημέρωσε αλλά ούτε κάν ένα 
Δ. Τ. δεν έβγαλε στις εφημερί-
δες για το ζήτημα; Γιατί κύριοι; 
Γι’ αυτά δεν σας ψηφίζουμε; Σε 
λίγο θα έρθετε πάλι να μας ζη-
τήσετε ψήφο; Να την κάνετε τι; 
Να συνεχίσετε το ίδιο βιολί; 

Να θυμίσουμε εδώ επίσης 
πως με το συνεχές δικό μας εν-
διαφέρον κατόρθωσαν να τε-
λειοποιηθούν οι μελέτες αυτές 
καθώς εμείς (οι κάτοικοι και ο 
πρώην πρόεδρος της Κοινότη-

τας Νεράϊδας Κώστας Φ. Πλατσι-
ούρης) ενοχλούσαμε πιέζοντας 
επιτακτικά τους αρμόδιους. Με 
τους μηχανικούς γίναμε πλέον 
γνωστοί αφού τους συνοδεύ-
αμε πάντα όταν έρχονταν για 
διάφορες μετρήσεις σύνταξης 
των μελετών. Έτσι λοιπόν έφτα-
σε το θέμα στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Θεσσαλίας και απο-
φασίστηκε η έγκριση των μελε-
τών στα τέλη Αυγούστου 2013. 
Όλοι λοιπόν περιμέναμε πως η 
διοίκηση της Περιφέρειας και 
η Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας 
όλο αυτό το διάστημα (φθινό-
πωρο – χειμώνα) θα πρότειναν 
το έργο προς ένταξη σε κάποιο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης. 
Δεν μας ενδιαφέρει αν εγκρι-
θεί τελικά η χρηματοδότησή 
του. Μας ενδιαφέρει να δούμε 
την Περιφέρεια να το προτεί-
νει προς ένταξη! Αλλά αυτοί ως 
φαίνεται προτείνουν έργα σε 
περιοχές που έχει πολλούς ψη-
φοφόρους. Με αυτή τη λογική 
όμως αυτό το σημαντικότατο 
έργο δεν θα προταθεί ποτέ! 
Όπως με τη γέφυρα Προδρό-
μου στον κάμπο, με διαδικασί-
ες εξπρές κάνατε τις μελέτες, 
την προτείνατε για χρηματο-
δότηση, χρηματοδοτήθηκε 
(από ΕΣΠΑ), δημοπρατήθηκε, 
συμβασιοποιήθηκε και αυτή τη 
στιγμή εκτελούνται ήδη εργα-
σίες κατασκευής της. Τις οποίες 
εργασίες επισκέφθηκε ο ίδιος ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Σε 
εμάς εδώ πάνω γιατί δεν κάνετε 
το ίδιο; Γι’ αυτό λοιπόν αγανα-
κτούμε και εξοργιζόμαστε! 

Στα γραφόμενα του προ-
λόγου που τα αναρτήσαμε και 
στην σελίδα μας στο facebook 
απάντησε ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Καρδίτσας κ. Τσιάκος με το 
εξής σχόλιο: “Αγαπητοί φίλοι! 
Θέλω να ξέρετε ότι όταν συζη-
τάτε μαζί μου θα ακούτε μόνο 
αλήθειες γιατί γνωρίζω ότι στο 
παρελθόν ίσως σας έχουν πι-
κράνει. Για να ενταχθεί η γέφυ-
ρα του Μέγδοβα θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί η μελέτη. Τη με-
λέτη την ελέγχει η Διεύθυνση 
Τεχνικών έργων της Περιφέρει-
ας και είμαστε ένα βήμα πριν 
την ολοκλήρωσή της! Να είστε 
σίγουροι ότι όταν ολοκληρωθεί 
η μελέτη θα προσπαθήσουμε 
με όλες μας τις δυνάμεις να 
εντάξουμε την κατασκευή της 
σε κάποιο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα!”

Πολλά ερωτηματικά έχουμε 
για την απάντηση αυτή όπως: 
Αν είναι έτσι γιατί δεν το είπε 
και το Υπουργείο αυτό στην 
απάντησή του; Γιατί δεν προ-
τείνατε τουλάχιστον τον δρόμο 
έστω χωρίς τη Γέφυρα; Πόσους 
μήνες θέλει τέλος πάντων για 
να γίνει αυτό το ένα βήμα; 

Κλείνουμε τονίζοντας πως 
καθολικό και επιτακτικό αίτημα 
όλων των χωριών της βόρει-
ας Ευρυτανίας και της νότιας 
Καρδίτσας είναι να προταθεί 
αμέσως, τώρα, το έργο αυτό 
για ένταξη σε πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης. Να υπάρξει επι-
τέλους πρόσβαση, βατότητα, 
να μπορεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτο-
κίνητο όλες τις μέρες του χρό-
νου, στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυ-
ρομμάτα της Επαρχιακής Οδού 
Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του 
Παραμεγδόβιου. Η κατασκευή 
της Γέφυρας Μέγδοβα να προ-
ηγηθεί όλων των έργων. Όλοι 
ζητάμε πρόσβαση! Να αρθεί ο 
αποκλεισμός! 

 
Νεράϊδα 20.3.2014 

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
Γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν πρότεινε το έργο για χρηματοδότηση;

Η απάντηση του Υπουργείου στην ερώτηση που έγινε στη Βουλή. 

 Ο χάρτης αυτός που δείχνει την τεράστια σημαντικότητα του Παρα-
μεγδόβιου… της οδικής σύνδεσης Καρδίτσας – Αγρινίου… Θεσσαλίας 
– ΝΔ Ελλάδας… είναι από φυλλάδιο που εξέδωσε το 1983 ο Εξωραϊ-

στικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑ-
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ / Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2014 / Αρ. Πρωτ. 4335 / Προς: 
Τη Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου / Τμήμα 
Ερωτήσεων & ΑΚΕ / Κοιν.: Βουλευτή κο Σπύρο Ταλιαδούρο (δια 
της αρμοδίας Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων).

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α. Π. 5271/9.1.2014
Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατέθεσε στη 

Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Σπύρος Ταλιαδούρος και 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθ. 
πρωτ. 3323/ΕΥΣ1103/28.1.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ. / ο Υπουργός / Κ. Χατζηδάκης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑ-
ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕ-
ΩΝ – ΕΣΠΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / Αθήνα 28.1.2014 / Αρ. 
πρωτ. 3323/ΕΥΣ1103 / ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτι-
κού Ελέγχου.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με αρ. πρωτ. 5271/9.1.2014 
του Βουλευτή κ. Σπ. Ταλιαδούρου με θέμα «Χρηματοδότηση 
Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου».

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης με αρ. πρωτ. 
5271/9.1.2014, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και σε συνέχεια της συνεργασίας που είχαμε με την Ενδιάμεση Δι-
αχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας σας ενημερώνουμε 
ότι το αίτημα χρηματοδότησης του έργου της Επαρχιακής Οδού 
Καρδίτσας – Αγρινίου, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί για έντα-
ξη στην αντίστοιχη πρόσκληση της ΕΔΑ Θεσσαλίας. 

Σημειώνουμε ωστόσο ότι, έργα υποδομών αυτής της κλίμακας 
είναι πλέον ορθό να αποτελούν αντικείμενο προτεραιότητας και 
χρηματοδότησης των Περιφερειακών Αρχών.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι Υπηρεσίες 
της Διεύθυνσής μας είναι στη διάθεσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ. 

Η απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτηση για τον Παραμεγδόβιο
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που είχαν φέτος το χει-
μώνα οι μόνιμοι κάτοικοι 

ήταν τα παρατημένα γελάδια 
και μουλάρια που στην κυρι-
ολεξία ξεχείμασαν μέσα στο 
χωριό μας. Το ποτήρι ξεχείλι-
σε, όλοι είναι αγανακτισμένοι 
και είναι καθολική απαίτηση το 
πρόβλημα να γίνει πρώτο θέμα 
στην εφημερίδα του χωριού 
μας. Πρίν πούμε αναλυτικά στη 
συνέχεια όλα όσα έγιναν να το-
νίσουμε πως υπεύθυνος για τη 
λύση του προβλήματος είναι ο 
δήμος μας δηλ. οι εκλεγμένοι 
σε όλα τα επίπεδα της δημο-
τικής αυτοδιοίκησης, πράγμα 
που δεν έπραξαν και πρέπει να 
δώσουν εξηγήσεις γι’ αυτό. 

Αναλυτικά τα γεγονότα. 
Από το φθινόπωρο μεγάλος 

αριθμός γελαδιών από τα γύρω 
χωριά αλλά και μουλαριών χω-
ριανού μας, λυμαίνονταν στην 
κυριολεξία τα χωράφια μας, σε 
καθημερινή βάση. Είτε τους λέγα-
με, είτε τους τηλεφωνούσαμε, είτε 
φωνάζαμε να τα μαζέψουν αυτοί 
δεν μας έδιναν καμιά σημασία. 
Ο αρμόδιος για την περιοχή μας 
αγροφύλακας πρότεινε να κάνου-
με μηνύσεις αλλά το δικαστήριο 
ως γνωστόν γίνεται μετά από μή-
νες κι αυτό δεν είναι λύση αφού 
ως τότε αυτοί δεν θα τα μάζευαν. 
Εξ’ άλλου εμείς δεν θέλουμε να 
σερνόμαστε στα δικαστήρια αλλά 
οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να δώσουν 
λύση όπως οφείλουν. Καθημερινά 
αγανακτούσες και μόνο βλέπο-
ντας ηλικιωμένους χωριανούς μας 
70άρηδες και 80άρηδες να κυνη-
γούν γελάδια και μουλάρια προ-
σπαθώντας να τα απομακρύνουν 
από τα χωράφια τους μέσα στα 
οποία είχαν κήπους, καστανιές, 
καρυδιές κ. ά. οπωροφόρα δέντρα 
απ’ τα οποία ήθελαν να συλλέξουν 
τους καρπούς τους. Εκτός των 
καλλιεργειών σε απόγνωση ήρθαν 
και οι χωριανοί μας με μικρό αριθ-
μό γιδιών και προβάτων που δεν 
μπορούσαν να τα σκαρίσουν ούτε 
στα ίδια τους τα χωράφια καθώς 
τα γελαδομούλαρα τα είχαν βρω-
μίσει μεν, τα κυνηγούσαν δε να 
τα σκοτώσουν. Κάθε μέρα αυτή η 
δουλειά! Σκέτη κόλαση! Αξέχαστη 
θα μας μείνει η αλγεινή εικόνα να 
βλέπουμε (Τρίτη 17.12.13) χωρια-
νή μας 75χρονη να διώχνει τα γε-
λάδια μέσα απ’ τα χωράφια της και 
να τα κυνηγάει ολόστρατα κάτω 

στο Διασελάκι, πόρο Σωτήρος, 
εξωκλήσι Σωτήρος, βρύση Σάβ-
βα, Κουκέϊκα κι ακόμα πέρα αφού 
αυτά ήταν καροπλεσίτικα. Πρέπει 
να ντρέπονται! Αυτά ευτυχώς δεν 
ξαναήρθαν αλλά δυστυχώς είχαμε 
όλο το χειμώνα τα βραχινά αλλά 
και τα μουλάρια φυσικά. Διευκρι-
νίζουμε εδώ πως μουλάρια έχουν 
και άλλοι χωριανοί μας επαγγελ-
ματίες (Λιάπης, Θάνος κ. ά.) όμως 
τα φυλάνε και ποτέ αυτά δεν βρέ-
θηκαν μέσα στα χωράφια μας.

Στην αρχή απευθυνόμασταν 
στον αγροφύλακα και στο Δασαρ-
χείο, (υπάλληλος του οποίου είναι 
ο αγροφύλακας), αλλά το αποτέ-
λεσμα ήταν δυστυχώς μόνο λόγια. 
Πολλές φορές απ’ το φθινόπωρο 
ως τώρα πήγαμε στο Δασαρχείο, 
και στη συνέχεια θα αναφέρουμε 
και συγκεκριμένες ημερομηνίες 
που συγκρατήσαμε όπου παρου-
σία της Δασάρχη πάντα όλοι μας 
έλεγαν πως σύντομα θα δώσουν 
λύση στο πρόβλημα αλλά λύση 
ακόμα δεν είδαμε.

Μόνοι μας ψάξαμε και βρήκα-
με (13.1.14) τον νόμο (N 4056/12/
ΦΕΚ 52/τεύχος Α/άρθρο 17) περί 
απαγόρευσης βοσκής και με με-
γάλη μας έκπληξη είδαμε να λέει 
καθαρά πως αποκλειστικά υπεύ-
θυνος για αυτά είναι ο δήμος μας! 
Σε άλλη στήλη τον δημοσιεύουμε 
ολόκληρο για να τον διαβάσετε 
όλοι. 

Αμέσως λοιπόν πήγαμε (Πέ-
μπτη 16.1.14) στην αρμόδια για 
την περιοχή μας αντιδήμαρχο 
δήμου Καρδίτσας στην Ουρανία 
Σούφλα με το νόμο στα χέρια. 
Μας είπε πως δεν το ήξεραν όμως 
έδειξε μεγάλη προθυμία να δώσει 
λύση στο πρόβλημα. Επικοινώνη-
σε αμέσως η ίδια με το Δασαρχείο, 
τζίπ του οποίου ανέβηκε αμέσως 
στο χωριό. Δεσμεύτηκε πως την 
Τρίτη 21.1.14 θα ανέβαινε η ίδια 
με τον Αγρονόμο στο χωριό να 
συζητηθεί το πρόβλημα με τους 
κατοίκους. Όπως και έγινε. Την 
Τρίτη ήρθαν και συζητήθηκε ανα-
λυτικά το πρόβλημα. Μας είπαν 
πως αν ξαναδούμε παρατημένα 
ζώα αμέσως να πούμε του αγρο-
φύλακα να κάνει εκείνος μήνυση 
και πλέον αυτοί σαν δήμος θα 
δώσουν λύση. Εμείς μόνο να τους 
ενημερώνουμε αμέσως. Να ανα-
φέρουμε πως εκείνες τις μέρες οι 
ασυνείδητοι τα μάζεψαν γιατί θο-
ρυβήθηκαν και δεν υπήρχε που-
θενά παρατημένο ζώο. 

Αυτό ήταν δυστυχώς όλο κι 

όλο το ενδιαφέρον από πλευράς 
δήμου. Ούτε τους ξαναείδαμε 
ούτε τους ξανακούσαμε. Από τη 
Δευτέρα 27.1.14 γέμισαν πάλι τα 
χωράφια μας με παρατημένα βο-
οειδή. Ειδοποιήσαμε την αντιδή-
μαρχο και είπε θα το φροντίσει. 

Σε νέα επίσκεψη που είχαμε 
στο Δασαρχείο την Τετάρτη 5.2.14 
παρουσία της Δασάρχη ο ένας 
έριχνε τις ευθύνες στον άλλον, 
χωρίς να βρούμε άκρη, ενώ τα 
γελαδομούλαρα συνέχιζαν να ξε-
χειμάζουν κυριολεκτικά μέσα στο 
χωριό μας. Την ίδια μέρα η αντι-
δήμαρχος μας είπε και μια ανακρί-
βεια πως δήθεν ανέβηκε κάποια 
μέρα ο αγροφύλακας στο χωριό 
μας για να κάνει μήνυση αλλά οι 
χωριανοί κρύφτηκαν και δεν βρή-
κε κανέναν, (πράγμα που ποτέ δεν 
έγινε) και χρησιμοποιώντας αυτό 
ως επιχείρημα είπε πως δεν ξανα-
σχολείται. 

Την Τετάρτη 12.2.14 χωριανοί 
μας πήγαν πάλι στο Δασαρχείο μί-
λησαν με αγροφύλακα και αγρο-
νόμο αλλά άκρη δεν βρήκαν και 
εκεί ειπώθηκε πως καλύτερα είναι 
να απευθυνθούν μόνοι τους σε δι-
κηγόρο που να κάνει αγωγή κατά 
των ασυνείδητων, όπως και έγινε 
τελικά. Τα βοοειδή συνέχιζαν εν 
τω μεταξύ να ξεχειμάζουν στο χω-
ριό μας. 

Την Δευτέρα 24.2.14 χωριανοί 
μας πήγαν πάλι στο Δασαρχείο 
να διαμαρτυρηθούν όπως και 
στο Υγειονομικό απ’ όπου πήραν 
τηλέφωνο τους ασυνείδητους και 
ήρθαν αμέσως και τα μάζεψαν για 
λίγες μέρες. 

Αυτά ενδεικτικά του μαρτυρί-
ου που τράβηξαν φέτος το χειμώ-
να οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού 
μας. 

Τα γράφουμε όλα, για να τα ξέ-
ρουν όλοι, γιατί έρχονται εκλογές 
και θα πρέπει τόσο οι νυν διοικού-
ντες τον δήμο να μας εξηγήσουν 
γιατί τόσους μήνες δεν έλυσαν το 
πρόβλημα όσο και οι υποψήφιοι 
για τη διοίκηση του δήμου να δε-
σμευτούν δημόσια και καθαρά για 
το πώς θα λύσουν το πρόβλημα. 
Θέλουμε συγκεκριμένα πράγμα-
τα και όχι αοριστολογίες. Για τον 
πρόεδρο της Κοινότητάς μας τι να 
πούμε; Αντί να είναι μπροστάρης 
στη λύση του προβλήματος ήταν 
εξαφανισμένος. Θα είμαστε κακοί 
αν πούμε πως «ο μόνος του ζήλος» 
είναι να υπογράφει χαρτιά για να 
έρθει καλόγερος στο Μοναστήρι;
 Νεράϊδα 10.3.14 

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας
Υπεύθυνος ο δήμος • Οι κάτοικοι απαιτούν λύση

Νόμος για απαγόρευση βοσκής
N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος Α άρθρο 17 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ  
(ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΟΕΙΔΗ)

1. Ανεπιτήρητο παραγωγικό ζώο είναι το βοοειδές ή προ-
βατοειδές ή αιγοειδές που βρίσκεται εκτός της κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης του ιδιοκτήτη του, συµπεριλαµβανοµένου του 
βοσκότοπου αυτής, άνευ επιτήρησης και το οποίο φέρει ή δεν 
φέρει σήµανση.

2. Οι δήµοι της χώρας υποχρεούνται να µεριµνούν για την 
περισυλλογή, µεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή 
ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.

3. Για τον παραπάνω σκοπό, οι δήµοι ιδρύουν και λειτουρ-
γούν κτηνοτροφική εκµετάλλευση, επιτρεποµένης της συνερ-
γασίας µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή 
µισθωµένους ή παραχωρούµενους από το ∆ηµόσιο ή την Πε-
ριφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Για να λειτουργήσει η προα-
ναφερθείσα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, χορηγείται στο δήµο 
κωδικός εκµετάλλευσης.

4. Για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων συγκροτούνται συνεργεία από άτοµα κατάλληλα εκπαι-
δευµένα και έµπειρα στο χειρισµό παραγωγικών ζώων. 

5. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται 
στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση της παραγράφου 3, σηµαί-
νονται µε ενώτια, καταχωρούνται στο µητρώο της εκµετάλλευ-
σης και στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων και βρίσκονται υπό 
κτηνιατρική παρακολούθηση. 

6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και 
διαπιστώνεται από τη σήµανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφό-
σον µετά την παρέλευση δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την 
περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή 
τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήµου. 

7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται 
από αυτά γίνεται από το δήµο µε διαδικασίες πλειστηριασµού. 
Ο δήµος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς µε φιλανθρωπι-
κή στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφά-
λαιο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης της παραγράφου 3.8. 
Σε κάθε δήµο συγκροτείται, µε απόφαση του δηµάρχου, τριµε-
λής επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, µε υποχρεωτική συµµετοχή 
ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του δήµου. 

8. Στον ιδιοκτήτη ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, που 
ταυτοποιείται από τη σήµανση του ζώου, επιβάλλονται πρό-
στιµα, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα 
και εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά ζώο για βοοειδή. Το πρό-
στιµο βεβαιώνεται από την τριµελή επιτροπή της παραγράφου 
8, ενώ επιβάλλεται και εισπράττεται από την οικονοµική υπη-
ρεσία του δήµου.

9. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανεπιτήρητου παραγω-
γικού ζώου αιτηθεί την επιστροφή του, εντός του δεκαηµέρου 
της παραγράφου 6, το συγκεκριµένο ζώο επιστρέφεται, αφού ο 
ιδιοκτήτης του καταβάλει στο δήµο δέκα (10) ευρώ ανά ηµέρα 
διατήρησης του ζώου στη δηµοτική κτηνοτροφική εγκατάστα-
ση. 

10. Ο όρος «βοοειδή» περιλαμβάνει εκτός των αγελάδων και 
τα άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια. 

11. Ο όρος «εγκεκριµένος κτηνίατρος» που απαντάται στο 
Παράρτηµα 2 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15 ) αντικαθίσταται από τον 
όρο «κτηνίατρος».

Σημείωση: Σε πολλούς Δήμους ανά την Ελλάδα (Ιεράπετρας, Ση-
τείας, Σερρών κ.ά.) είδαμε να συγκροτούνται επιτροπές (όπως λέει ο 
νόμος) για να λύσουν το πρόβλημα. Ο δικός μας Δήμος Καρδίτσας γιατί 
δεν έκανε το ίδιο ακόμα, αν και είναι ενήμερος; 

Οι ευσυνείδητοι θα 
έπρεπε να βλέπουν 
– εκτός κι αν δεν το 

θέλουν – και να απαριθμούν 
όλες τις πληγές του χωριού 
μας, διότι είναι γνωστό ότι 
κάποιες τις έχουν δημιουργή-
σει άνθρωποι του τύπου στον 
οποίο αναφέρομαι. Οι πληγές 
είναι πολλές και δεν κακο-
φόρμησε καμμία τώρα. Είναι 
πολύ παλιές. 

Η παρουσία των ζώων μέσα 
στο χωριό μας δεν είναι καθημε-
ρινό φαινόμενο. Λάθος σε πλη-
ροφόρησαν. Συμβαίνει ενίοτε 
επειδή τυχαίνει να διαφύγουν 

την προσοχή μας, όπως γινόταν 
πάντα. Το ζώο δεν γνωρίζει ούτε 
σύνορα, ούτε ζημιά. Άσε που η 
παρουσία τους στο έρημο χωριό 
μας διευρύνει την ποικιλομορφία 
της ζωής.

Εξ’ άλλου μέσα στο χωριό περ-
νούν και αρκούδες και τρώνε και 
κανένα πρόβατο. Θα χαρώ πολύ 
«φίλε» αν σε δώ να καταγγέλεις 
και να «ψέλνεις τα εξ’ αμάξης» και 
στον Αρκτούρο όπως σε μένα, 
επισημαίνοντας και σ’ αυτούς την 
ασφάλεια των ηλικιωμένων του 
χωριού μας.

Οι ελάχιστοι νέοι που παλεύ-
ουν με γαϊδούρια ή μουλάρια, 
με πρόβατα ή γίδια για να επιβι-

ώσουν κι αυτοί και οι οικογένειές 
τους σ’ αυτόν τον κόσμο που εσύ 
δεν γνωρίζεις να ζείς, είναι ευ-
τυχώς αυτοί που εγγυώνται ανά 
πάσα στιγμή την ασφάλεια και 
την υγεία των ηλικιωμένων του 
χωριού στο καταχείμωνο, όταν 
εσύ και οι όμοιοί σου πίνετε κορ-
δωμένοι σαν λόρδοι τον εσπρέσο 
σας, θύματα της επιδειξιομανίας 
σας. Έτσι ακριβώς είναι ευσυνεί-
δητε «φίλε». 

Εγώ η ασυνείδητη όμως θε-
ωρώ και στο τονίζω αυτό, ότι το 
χωριό δεν είναι φυλασσόμενο 
πάρκο με εισιτήριο εισόδου, για 
να έρχεσαι εσύ το καλοκαίρι με τα 
πασουμάκια σου και να περιεργά-
ζεσαι αυτούς τους ηλικιωμένους 
που για σένα αποτελούν την του-
ριστική ατραξιόν των διακοπών 
σου, φιλεύοντάς τους έναν καφέ 
ή ένα σουβλάκι (τι κρίμα χωρίς να 

ντρέπεσαι) και βγάζεις μαζί τους 
μια φτηνή φωτογραφία με το κι-
νητό για να την πάρεις μετά μαζί 
σου σαν σουβενίρ της κοροϊδίας 
σου.

Ευσυνείδητε «φίλε» μου δεν σε 
είδα ποτέ με ένα γόνα χιόνι να κό-
βεις τορό και να χτυπάς την πόρ-
τα αυτών των ηλικιωμένων για να 
δείς αν είναι ζωντανός. Τα ζώα σε 
πειράζουν όμως.

Ευσυνείδητε «φίλε» μου εγώ η 
ασυνείδητη σου ζητάω συγνώμη, 
αλλά δυστυχώς αισθάνομαι πίκρα 
στην ψυχή μου όχι γιατί σου φταί-
νε τα ρούχα σου, αλλά επειδή, το 
ξαναλέω δυστυχώς, «δεν αποτε-
λείς ζωτικό στοιχείο, αυτού που 
λέμε όλοι μαζί για τον τόπο μας». 
Είσαι απ’ έξω. Μπές μέσα για να εί-
μαστε μαζί και κλείσε την πόρτα.

Ελπίζω η ευσυνειδησία σου 
να σου επιτρέψει την δημοσί-

ευση των λόγων μου και να μην 
λογοκριθούν με το πρόσχημα 
ότι υπάρχει πληθώρα ύλης. Έξυ-
πνο δεν λέω, για να αποφύγεις 
όσα σε πειράζουν, αλλά μην τα 
αποφεύγεις. Οι άντρες εκεί φαίνο-
νται. Πάντως η ομολογία σου και 
η παραδοχή ότι η διατροφή σου 
είναι ίδια με των συμπαθητικών 
τετράποδων (κραμπολάχανα) εί-
ναι αναμφισβήτητη απόδειξη της 
ευσυνειδισίας σου. 

Η ασυνείδητη 
Υ.Γ. Εφ’ όσον προτίμισες την 

ανωνυμία κρατώ και εγώ τη δική 
μου, αν και το όνομά μου κραυ-
γάζει. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο παραδί-
δεται στην κρίση των μονίμων κα-
τοίκων του χωριού μας. Από εμάς 
ουδέν σχόλιο. Η λογική εδώ σηκώ-
νει τα χέρια ψηλά! 

Επιστολές που λάβαμε
Λάβαμε την παρακάτω επιστολή και την δημοσιεύουμε.

Συνείδηση και πληγές του χωριού 
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Κερδίσαμε μια μάχη αλλά ο 
πόλεμος συνεχίζεται. Μπρο-
στά μας έχουμε ακόμα πολ-

λές μάχες που θα αντιμετωπίσουμε 
σε συνεργασία με το Συντονιστικό 
που πλέον έχει το όνομα «ΑΓΡΑΦΑ 
SOS». Επιτυχία μας είναι η αρνητική 
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Καρδίτσας (26.11.13) για τις 50 
ανεμογεννήτριες στην κορυφογραμ-
μή από Βουλγάρα – Καπροβούνι 
– Γρεβενοδιάσελο έως Κούτσουρο. 
Όμως ανησυχητικά σημάδια είναι 
η άδεια που δόθηκε από το ΥΠΕΚΑ 
(10.12.13) σε αντίστοιχο αιολικό στη 
Μεσοχώρα Τρικάλων παρά την αρ-
νητική απόφαση του αντίστοιχου 
Δ. Σ. Πύλης και η άδεια που δόθηκε 
από την Υπερπεριφερειάρχη Θεσσα-
λίας – Στερεάς για αιολικό στα βουνά 
της ΝΑ Ευρυτανίας κι εκεί παρά την 
αρνητική γνωμοδότηση του Δ. Σ. 
Καρπενησίου. Το Συντονιστικό μας 
«ΑΓΡΑΦΑ SOS» παρακολουθεί τα 
πάντα!

Χαιρετίζουμε για ακόμα μια φορά 
δημοσίως από εδώ την ιστορική 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και του Δημάρχου Κώστα Παπα-
λού κατά του αιολικού των 50 ανε-
μογεννητριών, ύψους 120 μέτρων 
η καθεμιά, συνεχόμενα σ’ όλη αυτή 
την κορυφογραμμή από Βουλγάρα – 
Καπροβούνι – Γρεβενοδιάσελο έως 
Κούτσουρο. Η απόφασή τους αυτή 
θα μείνει στην ιστορία. Μην ξεχνάμε 
όμως πως η απόφαση αυτή κερδή-

θηκε χάρις στην πρωτοφανή κινη-
τοποίηση των φορέων μας μέσω του 
Συντονιστικού μας.

Όμως, όπως λέγαμε και τότε, τί-
ποτα δεν τελείωσε καθώς οι εταιρεί-
ες θέλουν «δια πυρός και σιδήρου» 
να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους γιατί 
τα συμφέροντα είναι τεράστια. Έτσι 
από τότε είχαμε πολλές εξελίξεις που 
θα αναφέρουμε προς ενημέρωση 
όλων. 

Το Συντονιστικό αμέσως μετά την 
απόφαση του Δήμου μας πήγε στην 
Αντιπεριφέρεια (Νομαρχία) Καρδί-
τσας όπου ζήτησε από τον Αντιπερι-
φερειάρχη όταν και αν έρθει το θέμα 
για συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Θεσσαλίας να παρθεί και 
εκεί αρνητική απόφαση.

Δυστυχώς όμως με έκπληξή μας 
είδαμε να δίνονται άδειες στις εται-
ρείες κατ’ ευθείαν από την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση (Υπερπεριφέ-
ρεια) αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο 
ΥΠΕΚΑ, σε παρόμοια αιολικά για τα 
οποία τόσο τα Δημοτικά όσο και τα 
Περιφερειακά Συμβούλια είχαν γνω-
μοδοτήσει αρνητικά! Αν αυτό είναι 
δημοκρατία εμείς είμαστε «αστρο-
ναύτες»! 

Η αρχή έγινε στην περιοχή της 

Μεσοχώρας Τρικάλων 
για αιολικά περίπου 50 
ανεμογεννητριών στην 
κορυφογραμμή «Παλού-
κι» - «Αγκάθι» - «Σπιτάκι» 
πλησίον της Τ. Κ. Νερά-
ϊδας, του Δήμου Πύλης, 
νομού Τρικάλων, όπου 
αν και το Δ. Σ. Πύλης 
πήρε αρνητική απόφαση 
(7.7.12) ήρθε το ΥΠΕΚΑ 
(Δεκέμβριος 2013) και 
έδωσε άδεια στις εταιρεί-
ες να στήσουν τις ανεμο-
γεννήτριες. Φυσικά και 
ξεσηκώθηκε θύελλα δι-
αμαρτυριών από τις εκεί 
τοπικές κοινωνίες. 

Μετά βρεθήκαμε πρό 
άλλης εκπλήξεως! Τον 
Ιανουάριο του 2014 η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλί-
ας – Στερεάς (δηλ. η κα Γερακούδη) 
παρακάμπτοντας εντελώς και την 
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας στη 
Λαμία και το Δήμο Καρπενησίου εξέ-
δωσε τρείς αποφάσεις εγκατάστασης 
τεσσάρων αιολικών πάρκων από το 
Πικροβούνι Τυμφρηστού στα Κοκκά-
λια Κρικέλλου και σε όλη την κορυ-
φογραμμή έως τους Στάβλους, την 
Άμπλιανη και το Γαρδίκι, για εγκατά-
σταση πάνω από 60 ανεμογεννητρι-
ών, για διάνοιξη στην κορυφογραμμή 
δρόμων πάνω από 30 χιλιομέτρων, 
την απόθεση πάνω από 50 χιλιάδων 
κυβικών μπετόν για τις βάσεις των 

Α/Γ, την κατασκευή στα 
Κοκκάλια υποσταθμού 
ανύψωσης της τάσης 
έκτασης 16.000 τ. μ. 
(ας σημειωθεί ότι δεν 
επετράπη προ 5ετίας η 
ανέγερση ναϊδίου στο 
χώρο του μνημείου στα 
Κοκκάλια), την ανέγερ-
ση κτιρίου στα Κοκκάλια 
δίπλα στον υποσταθμό 
επιφάνειας πάνω από 
250 τ. μ. και την διά-
νοιξη μέσα στο δάσος 
των ελάτων ζώνης δι-
έλευσης των γραμμών 
μεταφοράς έως τη Ράχη 
Τυμφρηστού που θα 
συμβεί με 12 πυλώνες 
πολύ υψηλής τάσης. Η 
κατάπτυστη αυτή από-
φαση ξεσήκωσε θύελλα 

διαμαρτυριών στην Ευρυτανία.
Τώρα εδώ σ’ εμάς ξανατονίζουμε 

πως είμαστε τυχεροί που δημιουργή-
θηκε το Συντονιστικό μας «ΑΓΡΑΦΑ 
SOS» για το οποίο ενημερώνουμε 
τον κόσμο πως:

Έχει σχηματίσει ομάδα εργασίας 
η οποία παρακολουθεί τα στάδια 
αδειοδοτήσεων, όλων των αιολικών 
της περιοχής μας, στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, στο Δασαρχείο, στην 
Αντιπεριφέρεια, στην Περιφέρεια, 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο 
Υπουργείο κι όπου αλλού. Επειδή, 
η γνώση είναι η δύναμή μας, κάνει 
επαφές με τοπικούς φορείς και Συλ-
λόγους περιοχών που πρόκειται να 
εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες 
στο νομό μας ώστε να κινητοποι-
ηθούν οι τοπικές κοινωνίες. Εάν η 
Τοπική Κοινωνία αποφασίσει ότι δεν 
θέλει ένα έργο και το διατυμπανί-
σει παντού, τότε το έργο αυτό δεν 
πρόκειται να γίνει, όσες εγκρίσεις 
και άδειες και να πάρει! Σε κανέναν 
«επενδυτή» δεν συμφέρει να πάει 
κόντρα στην Τοπική Κοινωνία. Δεν 
ρισκάρουν έτσι εύκολα τα χρήματά 
τους. Γι’ αυτό και προσπαθούν με 
διάφορους τρόπους όπως με την 
παραπληροφόρηση και τα μικροδώ-
ρα που μοιράζουν όπως έδιναν τα 
καθρεφτάκια οι Ισπανοί κατακτητές 
στους Ινδιάνους, για να βρούν έρει-
σμα στην Τοπική Κοινωνία. 

Οι υποψήφιοι σε όλα τα επίπε-
δα των αυτοδιοικητικών εκλογών 
να πάρουν καθαρή θέση για όλα 
αυτά… Θα ψηφίζουν σύμφωνα με 
το αίτημα των Τοπικών Κοινωνιών 
ή σύμφωνα με τα συμφέροντα των 
διαφόρων εταιρειών; 

Νεράϊδα 15.3.14 

Το ωραιότατης παρθέ-
νας άγριας ομορφιάς 
φυσικό περιβάλλον 
του τόπου μας, της 
καρδιάς των Αγρά-

φων, κινδυνεύει! Αυτό πρέπει να 
γίνει γνωστό σε όλους μας και ο 
καθένας να αναλάβει τις ευθύνες 
του. Εκτός των ανεμογεννητριών 
που οι εταιρείες θέλουν να γεμί-
σουν τις γύρω βουνοκορφές μας 
έχουμε και την άλλη πληγή του 
Υδροηλεκτρικού που θέλουν να 
στήσουν στον Μπεσιώτη (πα-
ραπόταμο του Μέγδοβα) κατα-
στρέφοντας κι αυτό το ποτάμι. 
Το ωραιότερο και καθαρότερο 
της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε πως 
έχουν πάρει την άδεια και ανά 
πάσα στιγμή μπορεί να αρχίσουν 
την κατασκευή του. Σε συνερ-
γασία με το Συντονιστικό μας 
«ΑΓΡΑΦΑ SOS» πρέπει να ενερ-
γήσουμε ώστε να αποτρέψου-
με τα ολέθρια σχέδιά τους. Ας 
θυμίσουμε όμως τι έγινε μ’ αυτό 
και τον κουτοπόνηρο τρόπο που 
δόθηκε τότε τον Ιούλιο του 2012 
η θετική γνωμοδότηση του Π. Σ. 
Θεσσαλίας. 

Αρχές Ιουλίου 2012 πληροφο-
ρηθήκαμε από τις εφημερίδες της 

Καρδίτσας πως στο Περιφερεια-
κό Συμβούλιο Θεσσαλίας, που θα 
συνεδρίαζε την Τρίτη 17 Ιουλίου 
2012, ώρα 18:00 μ.μ., στη Λάρισα, 
μεταξύ των 34 θεμάτων για συζή-
τηση ήταν 30ο θέμα το: Εισήγηση 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου «Μικρό 
Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) 
Μπεσιώτη», ισχύος 2,6 mW, φε-
ρόμενης ιδιοκτησίας της εταιρεί-
ας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Α. 
Ε., που πρόκειται να κατασκευα-
στεί στο ρέμα Μπεσιώτη, της Τ. Κ. 
Νεράϊδας, του Δήμου Καρδίτσας, 
του Νομού Καρδίτσας. Εισηγητής: 
κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφε-
ρειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας. Αμέσως κινητοποιηθή-
καμε. Ο πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊ-
δας μας διαβεβαίωνε πως τόσο το 
Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας όσο 
και ο Δήμος Καρδίτσας αλλά και η 
Νομαρχία (Αντιπεριφέρεια) Καρ-
δίτσας είναι αντίθετοι με το έργο 
αυτό και η γνωμοδότηση θα είναι 
σίγουρα αρνητική.
     Την μεθεπόμενη μέρα (19.7.2012) 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
διαβάζοντας το σχετικό πρακτικό 
στο διαδίκτυο δεν πιστεύαμε στα 
μάτια μας διαβάζοντας πως η γνω-

μοδότηση του εκλεγμένου αντιπε-
ριφερειάρχη του νομού μας κ. Τσιά-
κου ήταν δυστυχώς θετική! Ψήφησε 
υπέρ στο περιφερειακό Συμβούλιο 
ενώ στον Πρόεδρο της Κοινότητάς 
μας είχε πεί πως θα ψηφήσει κατά. 
Εκτός κι αν ο Πρόεδρος μας έλεγε 
ψέματα και δεν μίλησε μαζί του. 
Όλα αυτά είναι αναλυτικά δημοσι-
ευμένα στο Φ. 120/ ΣΕΠ 2012 / ΣΕΛ. 
6, της εφημερίδας μας.

Πάντως να ξέρουν όλοι πως η 
Τοπική Κοινωνία μας είναι ομόφω-
να κατά αυτού του έργου όπως και 
το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας που 
με την υπ. αριθ. 03/03-08-2012 
απόφασή του τάχθηκε κατά, δηλ. 
να μην προχωρήσει η διαδικασία 
εκτέλεσης του Υδροηλεκτρικού Έρ-
γου στον ποταμό Μπεσιώτη της Το-
πικής Κοινότητας Νεράϊδας. Το ίδιο 
φυσικά κατά του έργου είναι και οι 
Σύλλογοι του χωριού μας.

Ενημερώνουμε τους γείτονες 
Καροπλεσίτες πως για το άλλο 
Υδροηλεκτρικό στον Άσπρο (πα-
ραπόταμο του Μέγδοβα) το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας 
στις 19.12.13 αποφάσισε θετικά, 
έδωσε γνωμοδότηση θετική δυ-
στυχώς για να γίνει το έργο «Μι-
κρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) 

ισχύος 0,99mW 
φερόμενης ιδι-
οκτησίας της 
εταιρείας ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Α. Β. Ε.Τ.Ε. που 
πρόκειται να 
κατασκευα-
στεί στο ρέμα 
Άσπρος της Τ. 
Κ. Καροπλεσί-
ου, του Δήμου 
Καρδίτσας, 
Ν. Καρδίτσας, 

παρά την αντίθεση της Τοπικής 
Κοινωνίας. Θυμίζουμε πως το Τοπι-
κό Συμβούλιο Καροπλεσίου με την 
υπ. αρίθ. 07/2013 απόφασή του 
τάχθηκε κατά δηλ. να μην προχω-
ρήσει η διαδικασία εκτέλεσης του 
Υδροηλεκτρικού Έργου στον ποτα-
μό Άσπρο της Τοπικής Κοινότητας 
Καροπλεσίου. Επίσης ο δραστήριος 
Πολιτιστικός Σύλλογος Καροπλεσί-
ου κατέθεσε έγγραφο της Εφορίας 
Μνημείων Νεωτέρων Χρόνων Θεσ-
σαλίας που απαγορεύει οποιαδή-
ποτε παρέμβαση στον Άσπρο πο-
ταμό Καροπλεσίου. Παρ’ όλα αυτά 
όμως οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
ψήφησαν υπέρ των εταιρειών. Αυτά 
ας τάχουμε όλοι υπόψη μας ενόψει 
αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν ανε-
χόμαστε εκλεγμένοι με την ψήφο 
μας να ψηφίζουν στα Συμβούλια 
υπέρ των εταιρειών γράφοντας στα 
παλαιότερα των υποδημάτων τους 
τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. 

Οι υποψήφιοι σε όλα τα επίπε-
δα των αυτοδιοικητικών εκλογών 
να πάρουν καθαρή θέση για όλα 
αυτά… Θα ψηφίζουν σύμφωνα με 
το αίτημα των τοπικών κοινωνιών 
ή σύμφωνα με τα συμφέροντα των 
διαφόρων εταιρειών;  

Νεράϊδα 17.3.14 

Όχι ανεμογεννήτριες στ’ Άγραφα! 
Φωνάζουν δυνατά οι τοπικές κοινωνίες όλων των χωριών της περιοχής 

Η τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των
επενδυτών κατασκευής Ξενώνων

Επειδή κάποιοι εκλεγμένοι μας κατηγορούν πως είμα-
στε αρνητικοί στα δήθεν αναπτυξιακά έργα δημοσιοποιού-
με πως η τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των επενδύσεων 
στον τομέα του τουρισμού. Ευπρόσδεκτοι «μετά βαΐων και 
κλάδων» είναι επιχειρηματίες – επενδυτές να έρθουν στο 
χωριό μας και να χτίσουν Ξενώνες ώστε πλήθος επισκέ-
πτες να απολαμβάνουν το μοναδικής άγριας ομορφιάς φυ-
σικό περιβάλλον του τόπου μας. Όχι μόνο ευπρόσδεκτοι 
αλλά και άγαλμα θα τους στήσουμε στην πλατεία. 

Προχωρούν τα μεγάλα έργα αποχέτευσης 
στα γειτονικά μας χωριά του Κλειτσού, Βράχας, Φουρνάς

Στη δημοπρασία, την Τρίτη 4.2.14, του μεγάλου έργου 
«Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οι-
κισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας 

Κλειτσού» προϋπολογισμού 1.436.000 € με τον ΦΠΑ και χρη-
ματοδότηση από το Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, προ-
χώρησε ο Δήμος Καρπενησίου.

Σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη, εντός 14 μηνών θα γίνει 
μεταξύ άλλων η κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης στους προαναφερόμενους οικισμούς. Να θυμίσουμε 
πως και άλλα ίδια έργα στα γειτονικά μας χωριά έχουν ήδη προκη-
ρυχθεί, όπως η αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων 
οικισμού Αγίας Τριάδας με 234.000 €, η αποχέτευση και κατάλληλη 
επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας με 720.000 €, κ.λ.π.

Αναδημοσιεύουμε την είδηση προς ενημέρωση ιδίως των 
υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές ώστε να ξέρουν πως καθολι-
κό και επιτακτικό αίτημα όλων των κατοίκων του χωριού μας, της 
Νεράϊδας, είναι τάχιστα να προγραμματιστούν αντίστοιχα έργα 
και σε εμάς γιατί σύμφωνα με την έκθεση του ΙΓΜΕ εάν το συ-
ντομότερο δεν βγούν εκτός οικισμού μας τα λύματα των βόθρων 
κινδυνεύουμε με κατολίσθηση.

Οι νέοι εκλεγμένοι μας να πάρουν θέση από τώρα για το ζήτη-
μα και να κινηθούν όπως ακριβώς οι γείτονες του Δήμου Καρπε-
νησίου ώστε να γίνει και σ’ εμάς αντίστοιχο έργο.

Όχι Υδροηλεκτρικό στο Μπεσιώτη 
Φωνάζει δυνατά η τοπική κοινωνία των χωριών μας



● Σύλλογος Αποδήμων Νεράϊδας: Η πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του ςυλλόγου μας Αποδήμων Νεράϊδας 
κόπηκε φέτος την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014, 
το μεσημέρι σε αίθουσα των Palmer Bistro (του εκ 
Μαυρομμάτας αγαπητού μας Γεωργίου Κουτρου-
λιά), όπου γίνονται και όλες οι συγκεντρώσεις μας. 
Η πίτα ήταν και φέτος προσφορά των χωριανών 
μας αδελφών Μπακόλα, της Μαίρης και της Φρό-
σως ενώ τα φλουριά προσφορά της Μαρίας ςπα-
νού, τις ευχαριστούμε θερμά. Τα δυο φλουριά κέρ-
δισαν η Αλέκα Καραβάνα και η Γιάννα Χαλάτση. 
Η συμμετοχή των αποδήμων ήταν μεγάλη αφού η 
αίθουσα γέμισε. ςτη συνέχεια έγινε η ετήσια Γεν. 
ςυνέλευση του ςυλλόγου όπου συζητήθηκαν όλα 
τα ζητήματα του χωριού μας. Μαζί μας βρέθηκε η 
δραστήρια πρόεδρος του ςυλλόγου Μαυρομμάτας 
Νίκη ρέκκα – Τζανάκου καθώς και Μέλη του Δ. ς. 
του ςυλλόγου ςαρανταπόρου, τους ευχαριστούμε. 
Και του χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 
● Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου - Με-
γαλάκκου: Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014, 
το μεσημέρι έκοψε την πίτα του ο ςύλλογος Απο-
δήμων ςαρανταπόρου - Μεγαλάκκου, στην κοσμι-
κή ταβέρνα «Το μπριζολάδικο του ςτέργιου», στην 
Λεωφόρο Γέρακα 84, στο Γέρακα Αττικής. ςτην εκ-
δήλωση συμμετείχαν πολλοί χωριανοί και υπήρχε 
ζωντανή δημοτική μουσική. παραθέτουμε το κείμε-
νο που μας έστειλε το Δ. ς. του ςυλλόγου: «Με με-
γάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση για την κοπή 
πίτας του συλλόγου Αποδήμων ςαρανταπόρου που 
έγινε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στον Γέρακα. Η 
προσέλευση των χωριανών ήταν απροσδόκητα με-
γάλη γεγονός που μας δίνει την ώθηση την επόμενη 
φορά να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα. Το γλέντι 
με το κλαρίνο του Δημήτρη ςαρρή κράτησε μέχρι 
αργά το απόγευμα. Ευχαριστούμε όλους τους χω-
ριανούς και τους φίλους για την παρουσία τους και 
τους ευχόμαστε καλή χρονιά».
● Σύλλογος Μαυρομμάτας: Την Κυριακή 19 
Ιανουαρίου 2014, έκοψε την πίτα του ο ςύλλογος 
Μαυρομμάτας, σε αίθουσα των Palmer Bistro (του 
εκ Μαυρομμάτας Γεωργίου Χρ. Κουτρουλιά). Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν βραβεύσεις των 
επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παι-
διών αποδήμων Μαυρομματιανών στην Αθήνα και 
στη συνέχεια Γενική ςυνέλευση του ςυλλόγου τους. 

ςτην πετυχημένη εκδήλωση παραβρέθηκαν και 
πολλοί απόδημοι χωριανοί μας Νεραϊδιώτες μετα-
ξύ αυτών και οι πρόεδροι των ςυλλόγων μας. Ψυχή 
της εκδήλωσης η δραστήρια πρόεδρος του ςυλλό-
γου αγαπητή μας Νίκη ρέκκα. 
● Σύλλογος Μολόχας: Την Κυριακή 9 Φεβρουα-
ρίου 2014, έκοψε την πίτα του ο ςύλλογος Απαντα-
χού Μολοχιωτών, στην ταβέρνα «Τα Φιλετάκια του 
Φίξ», της πλατείας Καλογήρων, στη Δάφνη. Ακο-
λούθησε Γενική ςυνέλευση και αρχαιρεσίες εκλο-
γής νέου Δ. ς. στο οποίο επανεξελέγη πρόεδρος ο 
Γιώργος Μπαρμπουνάκης. ςτην εκδήλωση συμμε-
τείχαν πολλοί χωριανοί και είχε μεγάλη επιτυχία, 
ψυχή της οποίας ήταν ο δραστήριος πρόεδρος του 
ςυλλόγου, ο αγαπητός μας Γιώργος Μπαρμπουνά-
κης, γυιός του πέτρου.
● Σύλλογος Καροπλεσίου: ο πολιτιστικός 
ςύλλογος Καροπλεσίου διοργάνωσε το ςάββατο 
22.2.14 τον ετήσιο χορό του στο κέντρο ρέμβη της 
Καρδίτσας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και 
όσοι παραβρέθηκαν απόλαυσαν μια καθαρά πα-
ραδοσιακή βραδιά. ςύντομο χαιρετισμό απηύθυνε 
ο πρόεδρος του ςυλλόγου Μένιος Γιαννέλος και ο 
Δήμαρχος Καρδίτσας Κώστας παπαλός. ςτη συνέ-
χεια τα χορευτικά τμήματα παρουσίασαν τοπικούς 
χορούς αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα και χειρο-
κροτήθηκαν θερμά από τους παρευρισκομένους. 
Να σημειωθεί ότι στο ςύλλογο υπάρχουν τέσσερα 
επίπεδα χορευτών, από τα πολύ μικρά παιδάκια 
έως τους μεγάλους ενώ χοροδιδασκάλισα είναι η κ. 
Βαρβάρα Ντηλιά. υπήρξε πλούσια λαχειοφόρος και 
ο ςύλλογος ευχαριστεί θερμά τα καταστήματα για 
την προσφορά τους. Η βραδιά έκλεισε με Αγραφιώ-
τικο γλέντι με τα τραγούδια του παραδοσιακού συ-
γκροτήματος του χωριού Κ. Βασιλάκη (κλαρίνο), Γ. 
ςούφλα (τραγούδι) και συμμετοχή του Δ. Μανούκα 
και αφών Αποστολακούλη.
● Σύλλογος Κλειτσού: Την Κυριακή 26 Ιανουαρί-
ου 2014, έκοψε την πίτα του ο ςύλλογος Κλειτσιω-
τών σε αίθουσα των ςχολών ΚορΕΛΚο, πρόεδρος 
του οποίου είναι ο αγαπητός μας Φώτης Κουλαρμά-
νης και η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία.
● Σύλλογος Φουρνάς: Την Κυριακή 2 Φεβρουα-
ρίου 2014, έκοψε την πίτα του ο ςύλλογος Απαντα-
χού Φουρνιωτών «ο Λεπενιώτης», σε αίθουσα των 
ςχολών ΚορΕΛΚο. 
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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.

Ζητάμε νέο αγωγό ύδρευσης 
από Πλατανόρεμα

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

Κοπή πίτας των Συλλόγων μας 

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

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

Περιπέτεια μοτοσικλετιστή στο χωριό μας
Μοτοσικλετιστής κινδύνευσε να παρασυρθεί από το Μέγδο-

βα, στην περιοχή Μπεσιώτη, στη θέση «Λαζνιά», επιχειρώντας 
να περάσει εκεί προς την Μπέσια. Το γεγονός συνέβη το Σάβ-
βατο 15.2.14. Το ποτάμι, αν και δεν φαινόταν απ’ έξω, είχε πολύ 
νερό. Μόλις έφτασε λοιπόν στη μέση του Μέγδοβα η μηχανή 
του έσβησε κι αυτός την κρατούσε εκεί και φώναζε δυνατά βοή-
θεια. Κατά τύχη εκείνη την ώρα ήταν πάνω στο «Φιλικάκι» η Κω-
σταντία με τον Λιάκο Καραμέτο που είχαν βγεί για περπάτημα. 
Τον άκουσαν, κατέβηκαν κάτω, τον βοήθησαν να βγεί έξω και 
του έδωσαν στεγνά ρούχα να βάλει. Την μηχανή την άφησε και 
την παρέσυρε το ποτάμι μέχρι παρακάτω όπου σφήνωσε σε πέ-

τρες. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή πήγε κάτω ο Μπάμπης και 
ο Κώστας με το γερανό τους κι άλλοι χωριανοί μας και ανέσυραν 
τη μηχανή που είχε σφηνώσει στους βράχους. Όπως μας είπε ο 
ίδιος (που είναι φίλος μας στο facebook και λέγεται Γιάννης Τσι-
οπελάκος) εντυπωσιάστηκε με την προθυμία των χωριανών μας 
να τον βοηθήσουν αφιλοκερδώς και θέλει να τους ευχαριστήσει 
όλους θερμά. Ιδιαίτερα την Κωσταντία και τον Ηλία Καραμέτο 
που βρέθηκαν το Σάββατο το απόγευμα εκεί κοντά και του έδω-
σαν μέχρι και στεγνά ρούχα να βάλει και τους χωριανούς μας 
που πήγαν την Κυριακή με το γερανό και τράβηξαν τη μηχανή, 
τον Μπάμπη Ζήση, τον Κώστα Μονάντερο, τον Ηλία και το γιό 
του Κώστα Κουσάνα. Το χειμώνα είχε ξανάρθει στους δρόμους 
της περιοχής μας με πολυπληθή ομάδα μοτοσικλετιστών και 
όπως μας είπε θα έρχονται πλέον πιο τακτικά σεβόμενοι περισ-
σότερο όμως τη φύση…

Τα Χιόνια του χειμώνα 
Από τους πιο ήπιους χειμώνες όλων των χρόνων που θυμό-
μαστε ήταν ο φετινός. Ελάχιστα τα χιόνια κι αυτά σύντομα. 
Αναλυτικά: 

Κυριακή 24.11.13:•  Σήμερα το πρωί ξημέρωσαν άσπρα 
τα σπανά για πρώτη φορά φέτος.
Τρίτη 26.11.13:•  Σήμερα το χιόνι τόφερε μέχρι το «Κθα-
ράκι».
Τρίτη 3.12.13:•  Χιόνιζε σήμερα το πρωί στο χωριό / ίσα-
ίσα τόστρωσε.
Τρίτη 28.1.14• : Το πρώτο χιόνι σήμερα στο χωριό / απ’ 
το πρωί έρχονταν σπίθες / το μεσημέρι πύκνωσε στις 
12 - 1 μ. μ. τόστρωσε για τα καλά / το απόγευμα έφτασε 
τους 5 πόντους / μια απαλάμη
Κυριακή 2.2.214:•  Ξημέρωσε 5 πόντους χιόνι / και χιο-
νίζει.
Δευτέρα 3.2.14:•  Χιονίζει και σήμερα / έχει 10 πόντους 
χιόνι / το απόγευμα το έριχνε σπειρωτό / από τα Κου-
κέϊκα και κάτω δεν έχει χιόνι / ρεματιά ξίχιονο / από 
«Κουτσοχέρι» και πάνω έχει πολύ / τα έλατα είναι φορ-
τωμένα… 
Τρίτη 4.2.14• : Χιονίζει και σήμερα κατά διαστήματα / 
έχει 20 πόντους χιόνι / το πρωί τόφερε μέχρι το ποτάμι 
/ το μεσημέρι το πήγε πάλι μέχρι τα Κουκέϊκα 
Καθ. Δευτέρα 3.3.14:•  Ξημέρωσε χιόνι στο χωριό το 
πρωί… σε 2 ώρες το πήρε μέχρι τη «Λακοπούλα»...
Δευτέρα 10.3.14• : Ξημέρωσε χιόνι μέχρι και το χωριό / 
σε 2 ώρες το πήρε / μέχρι του «Γιωργάκη»… 

Αυτά και του χρόνου.

Ι. Χ. κινούνταν όλο το 
χειμώνα στο τμήμα 

Νεράϊδα – Τριφύλλα 

Η ασφαλτόστρωση του ση-
μαντικότατου τμήματος Νερά-
ϊδα – Τριφύλλα γίνεται όλο και 
πιο επιτακτική! Ειδικά φέτος 
όλο το χειμώνα καθημερινά 
κινούνταν σ’ αυτό το δρόμο Ι. 
Χ. αυτοκίνητα. Στο Μεσοχώρι 
του Κλειτσού λειτουργεί Δημο-
τικό Σχολείο με περίπου δέκα 
μαθητές. Σ’ αυτό το Σχολείο ο 
Δάσκαλος (η οικογένεια του 
οποίου είναι στην Καρδίτσα) 
ξεκινούσε κάθε μέρα το πρωί 
από την Καρδίτσα και δια μέσω 
Νεράϊδας πήγαινε (και πηγαί-
νει) στον Κλειτσό και κάνοντας 
μάθημα στα παιδιά επέστρεφε 
πάλι από το ίδιο δρομολόγιο 
στην Καρδίτσα. Το ίδιο κάνουν 
και δυο Καθηγητές του Γυ-
μνασίου Φουρνάς, εκείνοι όχι 
καθημερινά αλλά μέρα παρά 
μέρα γιατί ενοικιάζουν και σπί-
τι στη Φουρνά. Ακολουθούν κι 
αυτοί με το Ι. Χ. τους αυτό το 
πιο σύντομο δρομολόγιο για 
Καρδίτσα. Τι έχουν να πούν γι’ 
αυτό οι αρμόδιοι; Ως πότε ακό-
μα θα ταλαιπωρούνται κι άλλοι 
πολίτες εκτός από εμάς σ’ αυ-
τόν τον εγκαταλειμμένο δρό-
μο; Επιτακτική η ανάγκη πλέον 
να πέσει άσφαλτος στο τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα! 
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«Ελεύθεροι στα δεσμά των 
Αγράφων» είναι ο τίτλος του 
βιβλίου που έγραψε ο γνωστός 
και φίλος μας δημοσιογράφος 
Ηλίας Προβόπουλος για το χω-
ριό μας. Όπως μας είπε είναι 
ήδη έτοιμο και η παρουσία-
ση θα γίνει στις 1.4.2014 στην 
Καρδίτσα. Θέμα του βιβλίου 
είναι τα δύσκολα χρόνια του 
εμφυλίου στον τόπο μας και 
το χτίσιμο εξ’ αρχής πάλι του 
χωριού μας μετά το 1950 που 
γύρισαν οι πατεράδες – παπ-
πούδες μας από το κάμπο 
όπου είχαν βίαια μεταφερθεί 
για 3 χρόνια. Ο Ηλίας για να 
γράψει το βιβλίο έκανε πλήθος 
επισκέψεων στο χωριό μας και 

μίλησε με όλους τους ηλικιω-
μένους χωριανούς μας. Στις 
πρόσφατες επισκέψεις του τον 
Φεβρουάριο και Μάρτιο στο 
χωριό μας έβγαλε πλήθος φω-
τογραφιών σχεδόν με όλους 
τους χωριανούς μας τις οποίες 
ανάρτησε (συνοδευόμενες με 
ωραία κείμενα) στην ιστοσελί-
δα του «actimon» αλλά και στο 
«facebook». Αξίζει να μπείτε 
όλοι και να τις δείτε. Περισσό-
τερα για το βιβλίο στο επόμε-
νο φύλλο της εφημερίδας μας, 
ευχόμενοι από τώρα «καλοτά-
ξιδο» να είναι, και ευχαριστώ-
ντας τον θερμά για όλα όσα 
κάνει για το χωριό μας. 

Το εξώφυλλο του βιβλίου για 
το χωριό μας που θα παρουσια-
στεί την 1.4.14 στην Καρδίτσα. 
Όσοι μπορούμε καλά είναι να 

παρευρεθούμε. 

«Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων» 
Βιβλίο του Ηλία Προβόπουλου για το χωριό μας

Λεύκωμα της ΟΕΣ για τα 25 χρόνια της 
και κοπή της πίτας της

Η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων έβγαλε βιβλίο – λεύ-
κωμα για τα 25 χρόνια διαδρομής και δράσης της στα ευρυτα-
νικά «δρώμενα», το οποίο παρουσιάστηκε με επισημότητα την 
Κυριακή 12.1.14 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
(Ακαδημίας 50) ενώ στην ίδια εκ-
δήλωση έγινε και η κοπή της πί-
τας. Η παρουσίαση έγινε από τους 
Λ. Τσιτσάνη, Δ. Καλύβα, Λ. Γατή, Η. 
Μπουμπουρή και τον γνωστό μας 
δημοσιογράφο Ηλία Προβόπουλο. 
Στους επισήμους ήταν ο Αντιπερι-
φερειάρχης Ευρυτανίας Β. Καρα-
μπάς, ο Δήμαρχος Καρπενησίου 
Κ. Μπακογιάννης, ο Αντιδήμαρχος 
Αγράφων Δ. Τσιώλης, Σύμβουλοι 
(περιφερειακοί & Δημοτικοί) Πρόε-
δροι και Μέλη Δ. Σ. Συλλόγων (με-
ταξύ αυτών και του δικού μας) και 
πλήθος κόσμου.

Να τονίσουμε πως την έκδοση του (430 σελίδων) βιβλίου - 
λευκώματος επιμελήθηκαν δύο δραστήριες κοντοχωριανές μας 
που είναι στο Δ. Σ. της ΟΕΣ, η Αγγελική Σκοτίδα (οργανωτική 
γραμματέας) από τη Βράχα και η αγαπητή μας Νίκη Τζανάκου-
Ρέκκα (Γενική Γραμματέας) από τη Μαυρομμάτα. 

Θερμά συγχαρητήρια και καλή δύναμη τους ευχόμαστε στο 
έργο τους.

Νέο Δ. Σ. στον Σύλλογο Σαρανταπόρου
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9 π. μ. έγινε Γενική 

Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπό-
ρου με θέμα εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τις 
εκλογές το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνε-
δρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Σπανός Χαράλαμπος 
Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Βούλγαρης
Γραμματέας: Γιαννουσά Αλέκα
Ταμίας: Γιώργος Καραμέτος
Μέλη: Στέλλα Σπανού - Δημήτριος Γιαννουσάς - Φώτης 

Νάπας
Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους τους συγχωρια-

νούς χρόνια πολλά (σ.σ. μας το έστειλαν πρίν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων) με την πεποίθηση για δημιουργική και ενερ-
γή συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του συλλόγου μας.

Νέο Δ. Σ. στην Ένωσης  
Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας 
Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 συγκροτήθηκε σε σώμα το 

νέο Δ. Σ. της Ε.Π.Σ.Κ. που προέκυψε από τις εκλογές της 24.11.13. 
Το νέο Δ. Σ. έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανώλης Στεργιόπουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Τσιαλούκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλης Αγραφιώτης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Έφη Γιώτη
ΤΑΜΙΑΣ: Γιώργος Τσιγγόπουλος
ΕΦΟΡΟΣ: Σοφία Τζέλλα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Φωτεινή Γούσιου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: Γιάννης Γλυνός
ΜΕΛΗ: Κατερίνα Σταθοπούλου, Καραντάνας Ιωάννης, Χρύσα 

Θεολόγη.
Το νέο Δ. Σ. της ΕΠΣΚ αναλαμβάνει την ευθύνη επίτευξης των 

σκοπών της Ένωσης, που (πέραν των δύο μεγάλων εκδηλώσεων 
α) Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου β) Διεθνής Γιορ-
τή «Καραϊσκάκεια») είναι η συνεργασία και η επικοινωνία με τα 
μέλη της, τα οποία θέλει να έχει συμπαραστάτες.

Εμείς να ενημερώσουμε από εδώ πως στις εκλογές ο Πρόε-
δρος του Δ. Σ. έλαβε 223 ψήφους, ο Γεν. Γραμματέας 194, ενώ όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν πάνω από 100 ψήφους έκαστος. Μεγάλη 
δέ δημόσια συζήτηση ακολούθησε τις επόμενες μέρες περί της 
εκκαθάρισης της ΕΠΣΚ από τους Συλλόγους «σφραγίδες» και η 
ένωση να αγκαλιάσει όλους τους υγιείς και ζωντανούς συλλόγους 
του Νομού μας Καρδίτσας.

Νέο Δ. Σ. στην Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων
Οι εκλεγέντες κατά τις Αρχαιρεσίες της 29ης Σεπτεμβρίου 

2013 ως μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ευ-
ρυτάνων Επιστημόνων συγκροτήθηκαν σε Σώμα, του οποίου 
η σύνθεση έχει ως ακολούθως: 
Πρόεδρος: Κουλαρμάνης Φώτιος 
Α’ Αντιπρόεδρος: Λιάπης Κωνσταντίνος 
Β’ Αντιπρόεδρος: Τριχιάς Βασίλειος 
Γραμματέας: Αβράμπος Απόστολος 
Ειδικός Γραμματέας: Πάζιος Γεώργιος 
Ταμίας: Παναγιώτου Σωτήριος 
Έφορος και Δημοσίων Σχέσεων: Γιαννακόπουλος Χρήστος 
Μέλη: Ζούμπος Ιωάννης, Κουτρομάνος Χρήστος 
Την Εξελεγκτική επιτροπή: Γατής Λάμπρος, Καρλιάμπας Νικό-
λαος, Κουτρής Στυλιανός 
Εκπρόσωποι στην Ο.Ε.Σ. είναι οι: Τσιαμασιώτης Χαράλαμπος, 
Τσιώτας Νικόλαος

e-mail  
που λάβαμε 

● Στις 17.12.13 λάβαμε το 
παρακάτω e-mail, στο αίτη-
μα του οποίου ανταποκριθή-
καμε. Έχει ως εξής: 

Αξιότιμε κ./κα., Είμαστε 
μια ομάδα νέων ανθρώπων 
που αγαπούν τον τόπο τους 
και θέλουν να τον αναδεί-
ξουν. Έχουμε ξεκινήσει, λοι-
πόν, μια προσπάθεια να δη-
μιουργήσουμε ένα portal το 
«www.520greeks.com» στο 
οποίο καταγράφουμε από το 
μεγαλύτερο χωριό μέχρι το 
μικρότερο οικισμό της Ελλά-
δας. Το portal αυτό θα διαθέ-
τει πληροφορίες παντός τύπου 
για το κάθε χωριό (όπως τα 
αξιοθέατα, την πολιτιστική 
παράδοση, την ιστορία του, 
τους συλλόγους του κ.λ.π.).

Για αυτό το λόγο, θα θέ-
λαμε να ζητήσουμε και τη 
δική σας συμβολή σε αυτή 
την πολύ μεγάλη προσπάθεια. 
Το μόνο που έχετε να κάνετε 
εσείς είναι να μας τροφοδοτή-
σετε με γενικές πληροφορίες 
αναφορικά με το σύλλογό σας 
(τις δράσεις, τις εκδηλώσεις 
κ.λ.π.). Επίσης θα μας βοη-
θούσε ιδιαιτέρως να μας στεί-
λετε και υλικό σχετικό με τον 
τόπο σας, και οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία θα θέλατε 
να μοιραστείτε μαζί μας. Δεν 
υπάρχει καμία επιβάρυνση για 
το σύλλογό σας, το μόνο που 
χρειαζόμαστε είναι λίγο από 
το χρόνο σας. 

Γίνεται κι εσείς κρίκος 
αυτής της πολύ μεγάλης αλυ-
σίδας. 

Η ενέργεια αυτή υλοποι-
είται με την υποστήριξη της 
εταιρείας γραφικών τεχνών 
Λυχνία.

Με εκτίμηση, / Ηλιάννα 
Μπαλάνου / Στοιχεία επι-
κοινωνίας: τηλέφωνο: 210- 
3410436

Εσωτερικό: 118 / e-mail: 
thessalia@520greeks.com. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑ-
ΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 
Όπως είπαμε ανταποκριθήκα-
με στο αίτημά τους, στείλαμε 
στοιχεία τα οποία και ανάρ-
τησαν στην ιστοσελίδα τους 
και τα οποία μπορείτε να τα 
δείτε όλοι μπαίνοντας στην 
διεύθυνση «www.520greeks.
com» / κλίκ στο Θεσσαλία / 
κλίκ στο Ν. Καρδίτσας / κλίκ 
στο Δ. Καρδίτσας / και κλίκ 
στο Νεράϊδα Δολόπων.

Τον  Δεκέμβριο  κυκλοφόρη-
σε  το  νέο  βιβλίο  του  γείτο-
νά  μας  από  τη  Ραχούλα  και  

μεγάλου  παιδαγωγού  
Λάμπρου  Γριβέλλα  
με  τίτλο «Ιππεύοντας  
τους  λύκους». Το  βι-
βλίο  περιλαμβάνει  40  
σύντομα  διηγήματα 
με ωραίες ιστορίες που 
του διηγήθηκαν οι δυο 
γιαγιάδες του, αλλά 
και  γεγονότα που έζη-
σε προσωπικά ο ίδιος 
στα δύσκολα χρόνια της κατοχής 
και του εμφυλίου. Ο  αναγνώστης  
θα  διαβάσει  στο βιβλίο ωραίες 
διηγήσεις από τα παλιά, τότε που 
η ύπαιθρος ήταν γεμάτη κόσμο 
και οι περισσότεροι άνθρωποι δη-
μιουργούσαν γεγονότα, επεισόδια 
και λαϊκό πολιτισμό. Οι πόλεμοι, η 
τρομερή εξέλιξη, αλλά και η αδια-

φορία όλων των κυβερνήσεων της 
χώρας μας τα τελευταία χρόνια για 
την επιβίωση της υπαίθρου εξα-

φάνισαν τον λαϊκό μας 
πολιτισμό, που έσωσε 
το γένος στα σκλαβω-
μένα χρόνια και πλέον 
έπαψε να εμπνέει τα 
νιάτα μας για αγώνα 
στη ζωή. Οι νέοι μας 
αγνοούν το λαμπρό 
παρελθόν της υπαί-
θρου αποκαμωμένοι 
από την ανεργία και 

την χρεοκοπία της χώρας και  συ-
νωθούνται απογοητευμένοι στα 
ημισκότεινα κέντρα δίχως οράμα-
τα για το μέλλον. 

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλι-
οπωλεία.

   Μπράβο και θερμά συγχαρη-
τήρια στον αγαπητό μας γείτονα 
Λάμπρο Γριβέλλα. 

«Ιππεύοντας τους λύκους»το  νέο  βιβλίο  
του Λάμπρου Γριβέλλα
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Αγαπητοί συμπατριώτες

Νοιώθω ιδιαίτερη χαρά 
που επικοινωνώ μαζί 
σας, χάρη στην εφημε-

ρίδα «Τα Χρονικά της Νεράϊ-
δας- Δολόπων» που εκδίδει ο 
δραστήριος «Εξωραϊστικός & 
Μορφωτικός Σύλλογος Νερά-
ϊδας» τη μαχητική φωνή όλων 
των απόδημων του χωριού 
σας, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής αναδεικνύοντας τα 
προβλήματα του τόπου που εί-
ναι στην πλειοψηφία τους κοι-
νά και διεκδικώντας την λύση 
τους. Θέλω να σας ευχηθώ 
καλή χρονιά και δύναμη για να 
συνεχίζετε το έργο σας για το 
καλό του τόπου μας. 

Να συγχαρώ επίσης τη νεοε-
κλεγείσα Διοίκηση του Μορφω-
τικού Συλλόγου Μολόχας και τον 
επανεκλεγέντα Πρόεδρο Γιώργο 
Μπαρμπουνάκη. Να ευχηθώ στον 
ίδιο και όλα τα μέλη της Διοίκησης 
να έχουν υγεία και δύναμη, για να 
συνεχίσουν να προσφέρουν στο 
χωριό μας με την ίδια, διάθεση, 
ζήλο και αγάπη που το κάνουν 
όλα τα χρόνια. Ως Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Μολόχας, 
οφείλω να τους ευχαριστήσω δη-
μόσια για τις πρωτοβουλίες που 
ανέλαβαν και είμαι βέβαιος οτι 
θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν 
για την πρόοδο του χωριού μας 
και την αμέριστη στήριξη στις 
δικές μας πρωτοβουλίες και προ-
σπάθειες.

Η ενότητα και η συνεργασία 
που είμαι βέβαιος οτι θα συνεχι-
στεί είναι απαραίτητα στοιχεία 
για να ανταπεξέλθουμε στις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα και 
να προωθήσουμε λύσεις.

Τους περιμένουμε όλους το 
Πάσχα στο χωριό μας για να γιορ-
τάσουμε μαζί και να ανταλλάξου-
με απόψεις για τα θέματα που μας 
απασχολούν.

Είναι αλήθεια οτι λόγω της δύ-
σκολης οικονομικής συγκυρίας 
και της υποχρηματόδοτησης δεν 
έγιναν μεγάλα έργα στα χωριά 
μας. Γι’ αυτό και προσπαθήσαμε 
να ρίξουμε το μεγαλύτερο βάρος 
στα θέματα της καθημερινότη-
τας.

Δώσαμε πρώτα απ’ όλα έμ-
φαση στην ύδρευση και την ποι-
ότητα του νερού που πίνουμε. 
Κάναμε ανάλυση δειγμάτων απ’ 
όλες τις πηγές που πιστοποίησαν 
την άριστη ποιότητα του νερού, 
ενώ φροντίσαμε να καθαρίσουμε 
τις δεξαμενές και τα φρεάτια μας, 
τα οποία τα αλλάξαμε όλα με νέα, 

ανοξείδωτα.
Διαχειριστήκαμε το νερό με 

συνεννόηση και καλή συνεργα-
σία και το χωριό μας δεν αντιμε-
τώπισε τα χρόνια αυτά πρόβλημα 
λειψυδρίας, όπως παλιότερα. 

Επίσης μεριμνήσαμε για την 
καθαριότητα του χωριού και του 
νεκροταφείου, η εικόνα των οποί-
ων ήταν πάντα ευπρεπής.

Επειδή η τηλεόραση αποτελεί 
τη βασική ψυχαγωγία και πηγή 
ενημέρωσης των κατοίκων στα 
χωριά μας, φροντίσαμε με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό να έχουμε 
δορυφορικό σήμα για να πιάνου-
με περισσότερα κανάλια.

Επίσης τοποθετήθηκαν προ-
στατευτικές μπάρες σε δύο επι-
κίνδυνα σημεία του δρόμου, στη 
θέση Σταυρός, όπου εγκυμονού-
σαν κινδύνους για τους διερχόμε-
νους οδηγούς ιδιαίτερα τη χειμε-
ρινή περίοδο, ενώ και μέσα στο 
χωριό τοποθετήθηκαν περίπου 
200 μέτρα κάγκελα σε επικίνδυνα 
σημεία.

Πραγματοποιήθηκε ακόμα δι-
αγράμμιση του δρόμου και έγινε 
ασφαλέστερη η κίνηση των οχη-
μάτων.

Αποκασταστάθηκε το οδό-
στρωμα σε σημείο του δρόμου 
Μολόχα- Απιδιά, όπου οι φθορές 
δημιουργούσαν προβλήματα 
στην διέλευση των οχημάτων.

Ευελπιστούμε οτι σύντομα, 
όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Τσι-
άκος, θα ασφαλτοστρωθεί και το 
τμήμα 1 χλμ. περίπου του δρό-
μου Μολόχα - Σαραντάπορο που 
θα διευκολύνει ακόμα περισσότε-
ρο την επικοινωνία των δύο Κοι-
νοτήτων και όχι μόνο.

Θα ήταν παράλειψή μου να 
μην ευχαριστήσω για μία ακόμα 
φορά δημόσια τον Περιφερει-
άρχη της ΔΕΗ κ.Λ. Μουτζουρο-
γεώργο και τον Δ/ντη της ΔΕΗ 
Καρδίτσας κ. Δημ. Κολοβό για το 
μεγάλο έργο της νέας γραμμής 
ηλεκτροδότησης της Μολόχας 
από Σαραντάπορο σε αντικατά-
σταση της παλιάς που διέρχο-
νταν από βουνά και χαράδρες και 
υπέστη μεγάλες ζημιές από την 
βαρυχειμωνιά του 2011, όπου τις 
ημέρες της διακοπής η ΔΕΗ μας 
τοποθέτησε γεννήτρια. 

Το νέο δίκτυο δεν εμφανίζει 
τα προβλήματα και τις βλάβες 
του παλιού και θεωρούμε οτι έχει 
λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα του 
χωριού μας. 

Καθοριστικές για την υλοποίη-
ση του έργου ήταν οι προσπάθει-
ες και παρεμβάσεις του Αντιπερι-
φερειάρχη κ. Β. Τσιάκου και του 

Δημάρχου κ. Κ. Παπαλού, τους 
οποίους και ευχαριστώ θερμά.

Ένα βασικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίσαμε το 2013, η έλ-
λειψη αγροτικού ιατρού, λόγω 
παραίτησης του ιατρού που είχε 
καλύψει τη θέση, η οποία έμεινε 
κενή για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, επιλύθηκε από τις αρχές του 
2014.

Ο νέος αγροτικός γιατρός κ. 
Ν. Μακρής έρχεται τακτικά πλέον 
στο χωριό μας και έτσι οι συγχω-
ριανοί μου νοιώθουν μεγαλύτερη 
ασφάλεια και δεν ταλαιπωρού-
νται με μετακινήσεις. 

Θα μου επιτρέψετε κλείνοντας 
να κάνω και μια προσωπική ανα-
φορά. Ως Πρόεδρος της Κοινότη-
τας και με την καλή συνεργασία 
και υποστήριξη των Τοπικών 
Συμβούλων κ.κ. Σωτ. Γκαβαρδί-
να και Χρ. Καϊπαλέξη, την τριετία 
που πέρασε, καταβάλαμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να προω-
θήσουμε τα ζητήματα και τα αιτή-
ματα του χωριού μας και των συγ-
χωριανών μας και να τιμήσουμε 
την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια 
είναι οτι για όλους μας η ζωή έχει 
δυσκολέψει και οι δυνατότητες 
που έχει πλέον ένας Πρόεδρος 
να λύσει μόνος του προβλήμα-
τα δεν είναι αυτές που ήταν. Οι 
Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων 
αναλάβαμε βαρύ φορτίο στους 
ώμους μας.

Πιστεύω οτι οι χωριανοί μου 
εκτίμησαν την προσπάθεια που 
κατέβαλα και ξέρουν οτι αυτή 
ήταν ανιδιοτελής και στηρίχθηκε 
αποκλειστικά και μόνο στην αγά-
πη μου για το χωριό. Με τιμά ιδι-
αίτερα η προτροπή τους να είμαι 
ξανά υποψήφιος.

Με τιμά επίσης και η εμπιστο-
σύνη του Δημάρχου Καρδίτσας 
κ. Κώστα Παπαλού προς το πρό-
σωπό μου και η επιθυμία του να 
είμαι και πάλι υποψήφιος. 

Ξέρω οτι ο ίδιος κατέβαλε τι-
τάνια προσπάθεια να κρατήσει 
όρθιο το Δήμο Καρδίτσας, ένα 
δήμο με πολλές ιδιαιτερότητες, 
με πεδινές, αλλά και πολύ ορεινές 
κοινότητες, με διαφορετικές ανά-
γκες και όλα αυτά με πολύ λιγό-
τερα μέσα και προσωπικό και τις 
μισές χρηματοδοτήσεις σε σχέση 
με την προηγούμενη τετραετία. 

Η συνεργασία μας ήταν ειλι-
κρινής και άριστη. 

Γι’ αυτό και συνεκτιμώντας 
όλα τα παραπάνω αποφάσισα 
να είμαι ξανά υποψήφιος με τον 
συνδυασμό του και να ζητήσω 
την ψήφο των συγχωριανών μου. 

Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα 
και καλή αντάμωση στα χωριά 
μας.

Υ.Γ. Θα μου επιτρέψετε να εκ-
φράσω – με πολύ αγάπη και σε-
βασμό- κι ένα μικρό παράπονο 
για την πάντα φιλόξενη εφημερίδα 
σας: Στο χάρτη που χρησιμοποιείτε 
για τα οδικά έργα της περιοχής δεν 
αναγράφεται πουθενά η Μολόχα 
που είμαστε δίπλα σας! Ξέρουμε 
οτι μας αγαπάτε και δεν μας ξεχνά-
τε, γι’ αυτό σας παρακαλώ να προ-
σθέσετε και τη Μολόχα μας.

ΗΛΙΑΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 
Πρόεδρος της Τοπικής  

Κοινότητας Μολόχας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Είναι για μένα ιδιαίτερη η 
χαρά να επικοινωνώ μαζί 
σας μέσω της εφημερί-

δας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας 
Δολόπων» που μας φέρνει σε 
επαφή και είναι ένα βήμα ανά-
δειξης των θεμάτων της Το-
πικής μας Κοινότητας και της 
ευρύτερης περιοχής.

Να ευχηθώ αρχικά σε όλους 
τους κατοίκους και τους απόδη-
μους της Κοινότητάς μας, καλή 
χρονιά με υγεία και δύναμη και 
αλληλεγγύη μεταξύ μας για να 
ξεπεράσουμε τα δύσκολα που 
είναι ακόμα μπροστά μας.

Μια που αναφερόμαστε σε 
δυσκολίες η φετινή χειμερινή 
περίοδος ήταν μια από τις ηπι-
ότερες των τελευταίων ετών με 
λίγες χιονοπτώσεις που δεν δη-
μιούργησαν ιδιαίτερα προβλή-
ματα. Μπορούμε να πούμε οτι 
ο φετινός χειμώνας- όπως και ο 
περσινός - δεν θύμησε σε τίποτα 
τον χειμώνα του 2011 που το χιό-
νι ήταν καθημερινός μας σύντρο-
φος και δημιούργησε πρωτόγνω-
ρες καταστάσεις. 

Παρ’ όλα αυτά το αγροτικό 
οδικό δίκτυο έχει υποστεί τις φθο-
ρές του καιρού, τις οποίες έχουμε 
καταγράψει και επισημάνει προς 
την αρμόδια Αντιδήμαρχο για την 
Δ. Ε. Ιτάμου κ. Ουρ. Σούφλα και 
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπη-
ρεσιών κ. Φιλ. Κωτούλα, οι οποίοι 
μας υποσχέθηκαν οτι, όταν θα το 
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες 
και με βάση τον προγραμματισμό 
που θα κάνουν οι υπηρεσίες του 
Δήμου για την καλύτερη αξιοποί-
ηση του μηχανικού εξοπλισμού, 
θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμ-
βάσεις των μηχανημάτων για να 
αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Το επόμενο διάστημα, ανα-
μένεται να ξεκινήσει το έργο 
των συντηρήσεων των υπο-
δομών και των κοινοχρήστων 
χώρων στη Δημοτική Ενότητα 
Ιτάμου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας 
κ. Κων. Παπαλός υπέγραψε την 
Τρίτη 11/2/2014 τη σύμβαση 
του σχετικού έργου, συνολικού 
προϋπολογισμού 157.000 € που 
χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 
. Η σχετική μελέτη συντάχθηκε 
από την Δ/νση Έργων και Μελε-
τών κατ’ εντολήν του Δημάρχου 
με βάση τις σχετικές προτάσεις 
των Προέδρων που φυσικά δεν 
μπορούσαν να ικανοποιηθούν 
στο σύνολό τους. Για την Τοπική 
Κοινότητα Νεράϊδας προβλέπε-
ται να γίνουν παρεμβάσεις στο 
αποχετευτικό δίκτυο όμβριων 
υδάτων και στο εσωτερικό οδι-
κό δίκτυο, κατασκευή αποχετευ-

τικού αγωγού, αντικατάσταση 
τμήματος της στέγης του Δημ. 
Σχολείου Σαραντάπορου και άλ-
λες εργασίες.

Όσον αφορά το βιολογικό κα-
θαρισμό Σαρανταπόρου, όπως 
είχε αποφασίσει και το Δημοτικό 
Συμβούλιο που είχε συζητήσει το 
θέμα, οι υπηρεσίες του Δήμου 
Καρδίτσας έκαναν τις απαραίτη-
τες αυτοψίες και ενέργειες για να 
δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση 
στο πρόβλημα της λειτουργίας 
και το επόμενο διάστημα θα γίνει 
η απαιτούμενη παρέμβαση. 

Από τις αρχές του χρόνου κα-
λύφθηκε και η θέση του αγρο-
τικού ιατρού. Ο νέος αγροτικός 
γιατρός είναι εξυπηρετικός και η 
παρουσία του μας κάνει να νοιώ-
θουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Θέλω με την ευκαιρία της επι-
κοινωνίας μας -που είναι και η 
τελευταία μέσω της εφημερίδας 
πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές- 
να ευχαριστήσω θερμά για την 
άριστη συνεργασία το Δήμαρχο 
Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλό, τους 
Αντιδημάρχους και όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους τους 
Τοπικούς Συμβούλους κ.κ. Λαμ. 
Γάκη και Λεων. Κοντογιάννη, κα-
θώς και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Β. Τσιάκο, για την άριστη συνερ-
γασία μας και την υποστήριξή 
τους. 

Να ευχαριστήσω επίσης θερ-
μά τους Συλλόγους των απο-
δήμων μας, τον Εξωραϊστικό & 
Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας 
και το Σύλλογο Σαραντάπορου 
Νεράϊδας που με τη δράση τους, 
τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, 
τις επισημάνσεις τους και τη δι-
άθεση συνεργασίας βοήθησαν 
την προσπάθειά μας. Να συγχα-
ρώ επίσης και τον νεοεκλεγέντα 
Πρόεδρο του Συλλόγου Σαρα-
ντάπορου Νεράϊδας κ. Χαρ. Σπα-
νό και τη νέα Διοίκηση για την 
ανάληψη των καθηκόντων τους 
και να ευχηθώ κάθε επιτυχία.

Προσωπικά κατέβαλα κάθε 
δυνατή προσπάθεια να δοθούν 
λύσεις σε προβλήματα, να προ-
ωθηθούν ζητήματα και γενικά 
να τιμήσω την εμπιστοσύνη των 
συγχωριανών μας. Ένας καθημε-
ρινός, δύσκολος, αλλά και άνισος 
λόγω της κακής συγκυρίας αγώ-
νας, τον οποίο έδωσα με όλες 
μου τις δυνάμεις. Μέχρι στιγμής 
δεν έχω αποφασίσει αν θα είμαι 
ξανά υποψήφιος, αλλά ένα είναι 
βέβαιο: οτι δεν θα σταματήσω να 
αγωνίζομαι για την περιοχή μας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Δημήτρης Λιάππης
Πρόεδρος Τοπικής  

Κοινότητας Νεράϊδας 

Επιστολή του Προέδρου της  
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας  

κ. Δημ. Λιάπη 

Επιστολή του Προέδρου 
 της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας 

Μεγαλειώδης Διημερίδα για τα 80 χρόνια 
από το θάνατο του στρατηγού Πλαστήρα
Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε η Διημερίδα για τα 80 χρό-

νια από το θάνατο του συμπατριώτη μας Πρωθυπουργού και 
Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, που διοργάνωσε στις 7 & 
8.12.2013 ο Σύλλογος Απανταχού Καρδιτσιωτών στην Αθή-
να. Το Σάββατο 7.12.13 έγιναν ομιλίες στο Πολεμικό Μουσείο 
Αθηνών παρουσία βουλευτών, του νομάρχη, όλων των δημάρ-
χων, μελών Δ. Σ. Συλλόγων και πλήθους κόσμου. Την Κυριακή 
8.12.13 πραγματοποιήθηκε το πρωϊ στις 10.30 π. μ. με κάθε επι-
σημότητα η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του 
στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως κάθε χρόνο.

Μπράβο και θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους διοργανω-
τές.

Μνημόσυνο   μακαριστού  Σεραφείμ  
  Παρουσία  πολλών  αποδήμων  Καρδιτσιωτών  τελέστη-

κε  και  φέτος  επιμνημόσυνη  δέηση  του  μακαριστού  Αρ-
χιεπισκόπου  Αθηνών & Πάσης Ελλάδος  Σεραφείμ (από το 
Αρτεσιανό Καρδίτσας) στο  Α’ Νεκροταφείο  Αθηνών από τον  
δραστήριο  Σύλλογο  Απανταχού  Καρδιτσιωτών. Η εκδήλω-
ση έγινε το Σάββατο  8 Μαρτίου  2014, ώρα 12 μ.μ. με  μεγάλη  
επιτυχία. Τον  Σύλλογό  μας  Νεράϊδας  εκπροσώπησε  ο  αγα-
πητός  μας  Τρύφωνας  Καστρίτσης. 

    Μπράβο και θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους διορ-
γανωτές.



Στο δρόμο προς Σωτήρος 
είναι γνωστό πως το κα-
λοκαίρι πολλοί χωρια-

νοί μας με προσωπική εργα-
σία έφτιαξαν το τεχνικό στο 
«Διασελάκι» και έτσι μπορεί 
πλέον να κατέβει αυτοκίνητο 
μέχρι το ποτάμι. 

Με κόστος, θυμίζοντας πως 
του Σπύρου έσπασε η πόρτα 
του αγροτικού, του Βαγγέλη κα-
ταστράφηκε η δεξαμενή νερού 
κ.λ.π. Επιπλέον το φθινόπωρο 
χωριανοί μας πήγαν και έσκα-
ψαν με τα χέρια αυλάκια κάθε-
τα σε πολλά σημεία του για να 
φεύγουν έξω τα νερά και να μην 

καταστραφεί μέχρι να πέσει χα-
λίκι. Έτσι ενώ πέρσι ο δρόμος 
αυτός ήταν κλειστός φέτος δια-
τηρήθηκε σε καλή κατάσταση. 
Όποιος λοιπόν περνάει εκεί άς 
ξαναφήνει το αυλάκι όπως το 
βρήκε.

Το γράφουμε γιατί στα τέλη 
Φεβρουαρίου πήγε κάποιος με 
αυτοκίνητο και πατώντας χά-
λασε τα αυλάκια χωρίς να τα 
ξαναφτιάξει. Εκτός αυτού το 
εν λόγω άτομο (θεωρούμε πως 
είναι από άλλο χωριό γιατί αν 
ήταν χωριανός μας θα το ήξερε) 
πήγε κι έκοψε δέντρα μέσα σε 
ξένα χωράφια στις θέσεις «Αγο-

ρίτσας» και «Φασούλη». Να μην 
επαναληφθεί αυτό! Ως γνωστόν 
από το Πολύκοινο μέχρι κάτω 
στο ποτάμι δεν υπάρχει δάσος, 
είναι παντού χωράφια και τα δέ-
ντρα ενδιάμεσα στις «αναμεσα-
ριές» είναι αυτών που έχουν τα 
χωράφια. 

Χωριανοί, να έχουμε το νού 
μας, τέτοια άτομα επιζήμια πρέ-
πει να συνετιστούν. Δεν φτιάξα-
με το δρόμο για να «ριμάζουν» 
εκεί τα δέντρα και το ποτάμι κά-
ποιοι κουτοπόνηροι που ούτε 
μια ώρα προσωπικής εργασίας 
δεν διέθεσαν!

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 11ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Έγγραφο αίτημα για μείωση φορολογίας 
των ακινήτων στο χωριό μας

Είναι γνωστό το πρόβλημα με την πολύ μεγάλη τιμή 
μονάδος που υπάρχει στα εντός οικισμού Νεράϊδας 
ακίνητα λόγω κάποιας μεμονωμένης αγοραπωλησί-

ας που έγινε πρίν μερικά χρόνια. Οι Σύλλογοι σε συνεργα-
σία με τον αγαπητό χωριανό μας Λουκά Ντερέκα κατέθε-
σαν το χειμώνα έγγραφο αίτημα στην Εφορία Καρδίτσας 
για να μειωθεί. Η Δ.Ο.Υ. μας απάντησε πως όταν έρθει από 
το Υπουργείο εντολή μεταβολής τους θα προτείνουν την 
μείωσή τους. Το έγγραφο περιληπτικά ανέφερε τα εξής: 

«Προς / τον κ. Δ/ντη Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας / ΘΕΜΑ: Μείωση της 
τιμής μονάδος των ακινήτων Δημοτικού Διαμερίσματος ΝΕ-
ΡΑΪΔΑΣ Δήμου Καρδίτσας (τ. Δήμου Ιτάμου).

κ. Δ/ντή / 1) Το Δημοτικό Διαμέρισμα Νεράιδας του Δήμου 
Καρδίτσας (τ. Δήμου Ιτάμου) είναι ένας μικρός ορεινός οικι-
σμός με περίπου πενήντα μόνιμους κατοίκους, ο οποίος (οικι-
σμός) έχει χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια από την τ. Νομαρχία 
Καρδίτσας ως στάσιμος. Οι κάτοικοι δεν έχουν καμιά παραγω-
γική δραστηριότητα άξια λόγου και ο οικισμός δεν έχει οικο-
δομική κίνηση, εκτός από κάποιες επισκευές και συντηρήσεις 
των υφιστάμενων σπιτιών (εννοείται για τα έτη πριν από το 
2010 αφού σήμερα και αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδόν 
μηδενιστεί). Είναι επόμενο και οι αγοραπωλησίες ακινήτων να 
είναι πολύ περιορισμένες.

2. Τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια η υπηρεσία 
σας έχει καθορίσει ως τιμή μονάδος των οικοπέδων εντός οι-
κισμού (ή «εντός σχεδίου πόλης») είκοσι πέντε ευρώ το τετρα-
γωνικό μέτρο (25,00 € / μ2), όπως αναγράφεται στο ΕΤΑΚ (ή 
ΦΑΠ) των ετών 2010, 2011 και 2012 που έχει κοινοποιήσει η 
Γ.Γ.Π.Σ. Η παραπάνω τιμή πιστεύουμε ότι είναι υπερβολική και 
άδικη αφού γενικά δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές 
με τις οποίες γίνονται οι ελάχιστες κτηματικές συναλλαγές στο 
Δημοτικό διαμέρισμα.

Πέρα όμως από αυτά: 
α) Τα στοιχεία αγοραπωλησιών που έχει η Υπηρεσία σας 

αφορούν μεμονωμένες και ελάχιστες περιπτώσεις οικονομι-
κών πράξεων είτε σε γονικές παροχές είτε σε μικρής έκτασης 
ακίνητα για τακτοποίηση άλλων παρακείμενων ακινήτων. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις οι δημότες αποδέχονται τις τιμές που 
προτείνει η Υπηρεσία σας είτε διότι ο φόρος είναι μικρός είτε 
διότι δεν είναι συνηθισμένοι να προσφεύγουν στα δικαστήρια. 
Αυτό έχει ως συνέπεια, η Υπηρεσία σας να παγιώνει αυτές τις 
τιμές, οι οποίες πάντοτε αυξάνονται και σχεδόν ποτέ δεν μειώ-
νονται (ακόμη και σε περιόδους κρίσης).

β) Πέρα από τα προηγούμενα επισημαίνουμε ότι «οι τιμές 
μονάδος ακινήτου είναι ο μέσος όρος των πραγματικών τιμών 
των συναλλαγών που γίνονται», πράγμα που στην προκειμένη 
περίπτωση δεν συμβαίνει, επειδή οι συναλλαγές των τελευταί-
ων χρόνων είναι ελάχιστες και η τιμή μονάδος καθορίστηκε 
από αγοροπωλησία μικρού τμήματος οικοπέδου.

γ) Αλλά και για έναν ακόμη λόγο δεν είναι «δίκαιη» η τιμή 
των 25,00 € / μ2, αν τη συγκρίνουμε με τιμές σε άλλους οικι-
σμούς μεγαλύτερους από την ΝΕΡΑΙΔΑ, πιο ανεπτυγμένους 
και με ασύγκριτες δραστηριότητες. Έτσι από δημοσιεύματα 
εφημερίδων, πληροφορηθήκαμε τις εξής τιμές μονάδος (€ 
/ μ2) οικοπέδων εντός σχεδίου (όπου δεν ισχύει ο αντικειμε-
νικός προσδιορισμός): Καρδίτσα 20, Μουζάκι 8, Παλαμάς 13, 
Σοφάδες 15.

3. Συμπέρασμα – Αίτημα
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η τιμή των 25 € / 

μ2 που ισχύει σήμερα στα οικόπεδα (εντός του οικισμού ΝΕ-
ΡΑΪΔΑΣ) είναι υπερβολική και άδικη, πολύ υψηλότερη από τις 
πραγματικές τιμές της αγοράς και γι’ αυτό υποβάλλουμε το αί-
τημα να μειώσετε την τιμή μονάδος για τα εντός σχεδίου ακί-
νητα στα 5,00 – 7,00 € / μ2 (πέντε έως εφτά ευρώ ανά τετραγω-
νικό μέτρο). Πιστεύουμε ότι το αίτημα μας θα γίνει δεκτό.

«Αγάπησα τη Νεράϊδα και τους ανθρώπους της»
Σοφία  Βούλτεψη / Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ

Το ρολόϊ του χρόνου έδειχνε το τέλος της δε-
καετίας του 1960 και αρχές του ’70. Ήταν η 
εποχή που με πρωτοβουλία των αδελφών 

Δημητρίου Δήμου, Νίκου και Γιώργου και του 
γαμπρού τους Γιάννη Σερ. Τσιτσιμπή, άρχισε η 
εγκατάσταση μηχανημάτων και η διαμόρφωση 
λατομείου στη θέση «Κοκκινόβρυση» Νεράϊδας, 
για εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου.

Η οικογένεια του αείμνηστου χωριανού μας και 
μεγάλου ηθοποιού κινηματογράφου και θεάτρου 
Γεωργίου Δήμου, παραθέριζε στη Νεράϊδα μαζί 
με το γιό της Δημήτρη, φιλοξενώντας ένα μικρό 
γλυκύτατο κοριτσάκι, με κοντό παντελονάκι, καρέ 
μαλλί και σπινθηροβόλα μάτια. Το κοριτσάκι αυτό 
προσαρμόσθηκε γρήγορα στο δύσκολο περπάτη-
μα στα χαλικόστρωτα νεραϊδιώτικα σοκάκια. Ακό-
μη πιο γρήγορα δε, ανέπτυξε φιλία με τα παιδιά της 
εποχής εκείνης. Είχε όμως κάτι το ιδιαίτερο. Ξεχώ-
ριζε για την άνεση της, την αθηναϊκή της προφορά 
και το πλούσιο λεξιλόγιο της. Το όνομα της, Σοφία.

Ποιός να φανταζόταν τότε, ότι μερικά χρόνια 
αργότερα στο εντευκτήριο του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, θα αποκαλύπτονταν ότι η Βουλευτής Β’ 

Αθηνών Σοφία Βούλτεψη, διατηρούσε ζωντανές 
στη μνήμη της και στην καρδιά της, την αγάπη για 
τον τόπο μας. Σε μια συζήτηση μεταξύ Βουλευτών 
όλων των κομμάτων, που έλαβε χώρα στο εντευ-
κτήριο της Βουλής, ο συμπολίτης μας Βουλευτής κ. 
Σπύρος Ταλιαδούρος, προσφέρθηκε να φιλοξενή-
σει τους συνομιλούντες στην Καρδίτσα και να τους 
ξεναγήσει στις ομορφιές του τόπου μας. Τότε η 
Βουλευτής Β’ Αθηνών Σοφία Βούλτεψη αποκάλυψε 
ότι έχει τις ωραιότερες αναμνήσεις από ένα ορεινό 
χωριό που ονομάζεται Νεράϊδα.

Εντυπωσιάστηκα, είπε, από τη φιλοξενία των 
κατοίκων, τα χαμογελαστά τους πρόσωπα και τις 
φυσικές ομορφιές της Νεράϊδας. Πάντα είναι στην 
καρδιά μου.

Μάρτυρας των λόγων της και εγώ, καθώς ήμουν 
παρών στη συζήτηση αμέσως την προσκάλεσα να 
επισκεφθεί το χωριό μας, με την πρώτη ευκαιρία.

Σημειώνω ότι η Σοφία Βούλτεψη πέρα της πλου-
σιότατης δημοσιογραφικής της παρουσίας έχει και 
δυναμική κοινοβουλευτική δράση.

Είναι ο δικός μας άνθρωπος στη Β’ Περιφέρεια 
Αθηνών. Καλή Ανάσταση σε όλους σας. 

Γιάννης Δήμος

Στο δρόμο προς Σωτήρος…

Η απάντηση του Δήμου 
μας Καρδίτσας που 
παραθέσαμε σε προη-

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

Η εκτίμηση του κλιμακίου 
που απέστειλε η 1η Στρατιά 
Διοίκησης Μηχανικού για αυ-
τοψία, έπειτα από αίτημα του 
Δήμου, είναι ότι τα υλικά της 
γέφυρας υπέστησαν μεγάλη ζη-
μιά κατά τη μεταφορά της στην 
περιοχή και χρήζουν αντικατά-
στασης σε ποσοστό 50%. Ο Δή-
μος με έγγραφό του ζήτησε τα 

υλικά από το ΓΕΣ που απάντησε 
ότι δεν είναι εφικτή η διάθεσή 

τους, λόγω της χαμηλής διαθε-
σιμότητας των συλλογών Μπέ-
λεϋ. Του θέματος έχει επιληφθεί 
η Περιφερειακή Ενότητα, αλλά 
είναι αμφίβολο αν η συγκεκρι-
μένη γέφυρα θα μπορέσει να 
λειτουργήσει. 

Παρακαλούμε θερμά οι αρ-
μόδιοι να ενεργήσουν ώστε 
να λυθεί το πρόβλημα. Πολλοί 
λένε να πάμε μόνοι μας με 
προσωπική εργασία να ρίξου-
με πάνω στα έτοιμα βάθρα 
κορμούς από έλατα καρφώ-
νοντας σανίδια ώστε να μπο-
ρούμε να περνάμε! Απαίτηση 
όλων των κατοίκων της περιο-
χής είναι να στηθεί επειγόντως 
η γέφυρα! 

Η Γέφυρα στη θέση «Ρογκάκια»  του δρόμου Νεράϊδας – Καροπλεσίου

Πέρασαν δύο χρόνια από τότε που εφαρ-
μόστηκε η διοικητική μεταρρύθμιση του 
Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Μια μεταρρύθμιση που οι ένθερμοι υποστηρι-
κτές της έταζαν πολλά. Στην πραγματικότητα 
βιώνουμε το απόλυτο μηδέν. 

Με προχειρότητα και με άσκηση επί χάρτου, 
χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν τίποτα άλλο εκτός από 
την αριθμητική απαίτηση των εμπνευστών αυ-
τού του νόμου για λιγότερους δήμους, προσάρ-
τησαν τον Δήμο Ιτάμου στον Δήμο Καρδίτσας. 
Προσάρτησαν έναν κατ’ εξοχήν ορεινό Δήμο 
σε έναν πεδινό Δήμο, έναν αγροκτηνοτροφικό 
Δήμο σε έναν αστικό Δήμο. Προσπάθησαν να 
ομογενοποιήσουν τα προβλήματα και τις ανά-
γκες της Ραχούλας, της Νεράϊδας και του Καρο-
πλεσίου με τα προβλήματα και τις ανάγκες του 

Προδρόμου και του Μακρυχωρίου αλλά και με 
την πόλη της Καρδίτσας. Αν είναι δυνατόν! 

Δικαιούμαστε πλέον να ισχυριστούμε ότι 
όσοι είχαμε τις αντιρρήσεις μας σ’ αυτού του 
είδους τη συνένωση, δυο χρόνια μετά τη λει-
τουργία του νέου δήμου, έχουμε δικαιωθεί 
πλήρως.

Με τα παραπάνω γραφόμενα δεν θέλουμε 
να ασκήσουμε κριτική στον Δήμαρχο κ. Πα-
παλό για τα κακώς κείμενα στον Καλλικρατικό 
Δήμο Καρδίτσας, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας.

Γνωρίζουμε τον αγώνα που δίνει ο ίδιος σε 
καθημερινή βάση για την εξεύρεση χρημάτων 
ώστε να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υπο-
χρεώσεις του καταχρεωμένου Δήμου. Ο δήμος 
μας δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει ούτε 
στις στοιχειώδεις λειτουργικές του ανάγκες…

Κατά τη διάρκεια των δυο ετών η αλλαγή 
μιας καμένης λάμπας φωτισμού έχει γίνει γεγο-
νός αξιοσημείωτο. Η επούλωση μιας λακκού-
βας στο οδόστρωμα λόγος θριαμβολογίας.

Ο Καλλικρατικός Δήμος Καρδίτσας, ο οποί-
ος δημιουργήθηκε δήθεν για εξοικονόμηση 
πόρων και την πληρέστερη λειτουργία των 
υπηρεσιών, με την ανομοιογενή σύνθεσή του 
κατέρρευσε παταγωδώς! 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 
Δημοσιεύτηκε έτσι ακριβώς στα «Ζωγλοπίτικα 
Χρονικά» / Φ. 84 / ΔΕΚ 2012 / ΣΕΛ. 12. Αναδημο-
σιεύουμε το κείμενο αυτό από την καλή εφημε-
ρίδα του γειτονικού μας χωριού, της Ραχούλας, 
γιατί μας εκφράζει απολύτως. Τα ίδια γράφαμε 
και εμείς σε προηγούμενα τεύχη της εφημερί-
δας μας. Η κατάσταση είναι απίστευτη. 

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

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ 
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●●● Οι δημοτικές εκλογές πλη-
σιάζουν… τα ψηφοδέλτια ήδη 
έγιναν… και οι υποψήφιοι ζη-
τούν την ψήφο μας… Στο προη-
γούμενο φύλλο γράψαμε το τι 
πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη 
του όποιος αποφασίσει να μπεί 
στα ψηφοδέλτια… Τώρα γρά-
φουμε τα συγκεκριμένα ζητήμα-
τα που μόλις εκλεγεί θα βρεί 
μπροστά του για να δώσει άμε-
σα λύση… Και όχι μόνο αυτό 
αλλά ο κόσμος, όλοι ζητάμε δέ-
σμευση, συγκεκριμένη πρόταση, 
για το τί θα κάνει, από τώρα πρίν 
πάρει την ψήφο μας... Δεσμεύ-
σεις υποψηφίων όλων των επι-
πέδων στις αυτοδιοικητικές (δη-
μοτικές) εκλογές… Υποψήφιοι 
Αντιπεριφερειάρχες (Νομάρ-
χες) και Περιφερειακοί (Νο-
μαρχιακοί) Σύμβουλοι: ●●● 
Διευκρίνιση: Επειδή δεν σταυ-
ρώνουμε τον Περιφερειάρχη 
αλλά τους Συμβούλους… απευ-
θυνόμαστε σε όλους… συμπολί-
τευσης και αντιπολίτευσης… 
Γιατί δεν είδαμε όλη την τετραε-
τία έναν Σύμβουλο Περιφερεια-
κό να ενδιαφερθεί για την προώ-
θηση και λύση ενός προβλήματος; 
Γιατί εκλέγεστε για να ψηφίζετε 
μόνο στα Συμβούλια;… Ρωτάμε 
λοιπόν: ●●● Τι θα κάνουν για 
την άμεση επισκευή και αποκα-
τάσταση των πολλών προβλη-
ματικών σημείων της Επαρχια-
κής  δού Καρδίτσας – Νεράϊδας… 
ιδίως στο τμήμα Σαραντάπορα 
– Νεράϊδα που έχει τα περισσό-
τερα προβλήματα και ο δρόμος 
εκεί είναι στα όρια της βατότη-
τας ●●● Τι θα κάνουν για την 
άμεση ολοκλήρωση των έργων 
στον οδικό άξονα Καρπενησίου 
– Λίμνης Πλαστήρα… σε ποιες 
ενέργειες θα προβούν άμεσα για 
να πέσει άσφαλτος στο τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα… και να 
χρηματοδοτηθεί το ημιτελές 
κομμάτι του τμήματος Γιαννου-
σέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας 
●●● Τι θα κάνουν ώστε να εντα-
χθεί άμεσα σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα το τελευταίο και 
μοναδικό εναπομείναν τμήμα 
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας 
– Αγρινίου… οι μελέτες τελείω-
σαν και το έργο είναι ώριμο για 
χρηματοδότηση για πρώτη φορά 
στην ιστορία του… τι ενέργειες 
θα κάνουν για να γίνει κατ’ αρ-
χήν άμεσα η Γέφυρα Μέγδο-
βα… τι συγκεκριμένες ενέργειες 
θα κάνουν για να χρηματοδοτη-
θεί άμεσα το τμήμα Νεράϊδα – 
Γέφυρα Μέγδοβα… το οποίο 
είναι αρμοδιότητα της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας… δηλ. της 
Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας ●●● 
Καμμία εισήγηση (μην τολμή-
σετε και κάνετε κρυφά & μυστι-
κά) πρός θετική απόφαση περί 
Υδροηλεκτρικού ή Αιολικού 
στην περιοχή μας χωρίς προη-
γούμενη σύμφωνη γνώμη της Λ. 
Σ. των χωριών μας... Τι θα κάνε-
τε με την αυθαίρετη και εγκλη-
ματική για το τοπικό περιβάλλον 
μας απόφαση (δυστυχώς κατό-
πιν θετικής εισήγησης του νύν 
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας 
ενώ ήξερε την αντίθεση της το-
πικής κοινωνίας μας σ’ αυτό) 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Θεσσαλίας... για το Υδροηλε-

κτρικό στον Μπεσιώτη;… θα 
εισηγηθείτε να αλλάξει η από-
φαση αυτή;… ο κόσμος είναι 
αντίθετος... όλα αυτά τα αισχρά 
και οι ανεκδιήγητες μεθοδεύσεις 
έχουν δημοσιευθεί αναλυτικά 
στην εφημερίδα μας... Απαιτού-
με να ενεργήσετε ώστε να ακυ-
ρωθεί η κατάπτυστη αυτή από-
φαση... αποφάσεις Τ. Σ. να 
γίνονται σεβαστές.... αποφάσεις 
Δ. Σ. να γίνονται σεβαστές... αν 
δεν δέχεστε αυτές τις αποφά-
σεις... ή είστε δικτάτορες (απο-
φασίζομεν και διατάσσομεν) ή 
αποφασίζεται με δόλο (τα παίρ-
νετε από τις εταιρείες)... προ-
σέξτε καλά μην ξανασυμβεί 
αυτό που συνέβει τον Ιούλιο του 
2012… θα γίνουμε από… «δυό 
χωριά» ●●● Υποψήφιοι Δή-
μαρχοι και Δημοτικοί Σύμβου-
λοι: ●●● Διευκρίνιση: Επειδή 
δεν σταυρώνουμε τον Δήμαρχο 
αλλά τους Συμβούλους… απευ-
θυνόμαστε σε όλους… συμπολί-
τευσης και αντιπολίτευσης… 
Ρωτάμε λοιπόν: ●●● Γιατί δεν 
είδαμε όλη την 4ετία έναν Σύμ-
βουλο Δημοτικό να ενδιαφερθεί 
για την προώθηση και λύση ενός 
προβλήματος;… Γιατί εκλέγε-
στε για να ψηφίζετε μόνο στα 
Συμβούλια;… Εξαιρείται του 
κανόνα ο Γ. Γ. (το όνομά του στη 
σελ. 10 / φ. 121 / ΔΕΚ 2012 / 
Χρονικά Νεράϊδας) που ανέδει-
ξε το ζήτημα του χαλασμένου 
βιολογικού καθαρισμού Σαρα-
νταπόρου και μάθαμε τι γίνεται 
εκεί… μπράβο του ●●● Όλος ο 
κόσμος απαιτεί να δώσετε άμε-
ση λύση, από την πρώτη εβδο-
μάδα που θα αναλάβετε καθήκο-
ντα, στην πληγή για το χωριό 
μας, τα παρατημένα (ανεπιτήρη-
τα) ζώα (γελάδια και μουλάρια) 
που λυμαίνονται τα χωράφια μας 
και καταστρέφουν τα πάντα… ο 
νόμος απαγόρευσης βοσκής το 
λέει καθαρά… υπεύθυνος για 
αυτά είναι ο Δήμος ●●● Νέος 
αγωγός δικτύου ύδρευσης από 
Πλατανόρεμα μέχρι Υδραγω-
γείο… Ο αγωγός - δίκτυο από 
Πλατανόρεμα έως Υδραγωγείο 
πάνω απ’ το χωριό... πρέπει να 
γίνει νέο καινούργιο... το παλιό 
με τα έργα του δρόμου έχει κα-
ταστραφεί και είναι τριπυτό – 
σουρωτήρι… να γίνει νέο εξ αρ-
χής στην κορυφή του δρόμου... 
για να μη σπάμε για βλάβες συ-
νέχεια μετά την άσφαλτο... Από 
τώρα να μας πούν όλοι…: Τι συ-
γκεκριμένες ενέργειες θα κάνουν 
ώστε να επισκευαστεί ο κεντρι-
κός αγωγός του δικτύου ύδρευ-
σης επί της οδού Νεράϊδας – 
Τριφύλλας που φέρνει νερό από 
το Πλατανόρεμα… τι θα κάνουν 
ώστε να έρχεται όλο το νερό στο 
υδραγωγείο και από εκεί μετά να 
μοιράζεται ●●● Τι συγκεκριμέ-
νες ενέργειες θα κάνουν ώστε να 
ενταχθεί η αποχέτευση ακαθάρ-
των του χωριού μας στο πρό-
γραμμα «Περιβάλλον»… όπως 
ήδη πρόσφατα χρηματοδοτήθη-
καν, δημοπρατήθηκαν και εκτε-
λούνται ήδη αντίστοιχα έργα 
στα χωριά Κλειτσό, Βράχα, 
Φουρνά κ.λ.π…. όλοι ζητάμε 
μέσα στις πρώτες 100 μέρες να 
γίνει ανάθεση μελέτης Αποχέ-
τευσης Ακαθάρτων οικισμού 

Νεράϊδας… με ρήτρα να παρα-
δοθεί η μελέτη σε 3 μήνες το 
πολύ… όπως ακριβώς έκανε 
πρίν 2 χρόνια ο Δήμαρχος Καρ-
πενησίου για τα χωριά της Πο-
ταμιάς… κοιτάξτε γύρω σας να 
δείτε τι γίνεται ●●● Τι συγκε-
κριμένες ενέργειες θα κάνουν 
ώστε να επισκευαστεί τάχιστα 
και να λειτουργήσει σωστά ο Βι-
ολογικός Καθαρισμός Σαραντα-
πόρου και να σταματήσουν να 
πέφτουν τα ακάθαρτα λύματά 
του στο ποτάμι μας το Μέγδοβα 
●●● Τι συγκεκριμένες ενέργειες 
θα κάνουν ώστε τάχιστα να χα-
λικοστρωθούν οι δημοτικοί δρό-
μοι (προς Σωτήρος, προς ΑηΛιά, 
προς Ψηληβρύση, προς Μαντά-
νια κ. ά. ) που βρίσκονται σήμε-
ρα σε αθλία κατάσταση από την 
ελλιπή συντήρησή τους… πρώ-
τα φυσικά τα τμήματα για Νε-
κροταφείο Νεράϊδας ●●● Ανε-
μογεννήτριες και Υ/Η Μπε- 
σιώτη… η τοπική κοινωνία με 
αποφάσεις των Λ. Σ. είναι αρνη-
τική… το Τ. Σ. έχει πάρει αρνη-
τικές αποφάσεις όπως και το Δ. 
Σ… όταν και αν ξαναπροκύψει 
ανακίνηση του ζητήματος (για 
τις ανεμογεννήτριες πάνω απ’ το 
Καροπλέσι μέχρι το Φλίσιο) να 
αποφασίσετε πάλι αρνητικά 
σύμφωνα με τη γνώμη της τοπι-
κής κοινωνίας ●●● Τι συγκεκρι-
μένες ενέργειες θα κάνουν για 
να στηθεί επιτέλους η γέφυρα 
στα Ρογκάκια του δρόμου Νερά-
ϊδα - Καροπλέσι… η υπομονή 
μας έχει εξαντληθεί ●●● Τι συ-
γκεκριμένες ενέργειες θα κάνουν 
ώστε να επισκευαστεί – συντη-
ρηθεί σωστά ο δρόμος Νεράϊδα 
– Μοναστήρι… ώστε μέχρι να 
πέσει άσφαλτος να μπορεί εκεί 
να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο… να 
γίνει μεγάλο τεχνικό ή μικρό γε-
φυράκι στο Κατνόρεμα… να ξε-
βουλώσετε τα τεχνικά στα Προ-
σήλια… να αποκατασταθεί το 
προβληματικό σημείο στο Βαρ-
κό… και να καθαριστούν καλά 
τα αυλάκια σε όλο το μήκος του 
δρόμου ●●● Τι συγκεκριμένες 
ενέργειες θα κάνουν ώστε να έρ-
θει Ιατρός στο Αγροτικό Ιατρείο 
Νεράϊδας… στρατιώτης να υπη-
ρετεί εδώ τη στρατιωτική του 
θητεία και να μένει μόνιμα στο 
κτήριο του Ιατρείου μας ●●● Ο 
δικαστικός αγώνας για το κλεμ-
μένο νερό στο Πλατανόρεμα 
απαιτούμε να συνεχιστεί μέχρι 
να δικαιωθούμε… να δεσμευτεί-
τε πως θα τον συνεχίσετε ●●● 
Φώτα εξωτερικά πρέπει να 
μπούν κι άλλα σε σκοτεινές γει-
τονιές του χωριού μας ●●● Οι 
λάμπες και τα χαλασμένα ντουί 
να αλλάζονται τακτικά ●●● Ο 
νέος ψηφιακός αναμεταδότης 
TV να γίνει σωστά ώστε να πιά-
νουμε όλα τα κανάλια ψηφιακά 
●●● Τα χρήματα που εισπράτ-
τουμε από τις κεραίες στον Αη-
Λιά να γίνονται έργα στο χωριό 
μας ●●● Υποψήφιοι Πρόεδροι 
και Τοπικοί Σύμβουλοι: ●●● 
Διευκρίνιση: και τα 3 μέλη του 
Τ. Σ. έχουν τις ίδιες ακριβώς ευ-
θύνες… γι’ αυτό τρέχαμε στην 
απογραφή… για να υπάρχουν 3 
άτομα (κι όχι μόνο ένα) που να 
φροντίζουν καθημερινά για τα 
προβλήματα του χωριού μας… 

επειδή καήκαμε στο κουρκούτι 
τώρα φυσάμε και το γιαούρτι 
●●● Να δεσμευτούν δημόσια 
στο καφενείο πως μόλις έρχεται 
μηχάνημα να καθαρίσει δημοτι-
κό (αγροτικό) δρόμο ένας εκ των 
3 θα πηγαίνει κοντά στο μηχά-
νημα για να κάνει σωστή δου-
λειά στο καθάρισμα του δρό-
μου… αν δεν μπορεί εκείνη τη 
μέρα ο Πρόεδρος θα συνεννοού-
νται μεταξύ τους να πηγαίνει 
ένας Σύμβουλος ●●● Να δε-
σμευτούν δημόσια στο καφενείο 
πως υπεύθυνα και οι 3 (χωρίς να 
τους ψάχνουμε εμείς) θα ελέγ-
χουν την κατάσταση του υδρα-
γωγείου… πόσο νερό έρχεται 
από τους αγωγούς των υδρομα-
στεύσεων και πέφτει μέσα… αν 
είναι λίγο να ελέγχουν άμεσα 
που υπάρχει πρόβλημα… και να 
δίνουν αμέσως λύση ●●● Το 
χειμώνα μόλις κοπεί το ρεύμα ή 
το τηλέφωνο αυτοί οι 3 αμέσως 
θα ειδοποιούν και θα ενεργούν 
να επισκευαστεί τάχιστα η βλά-
βη ●●● Κάθε Αύγουστο (και 
στο πρώτο 15ήμερο) θα συγκα-
λούν Λαϊκή Συνέλευση στην 
πλατεία, όπου θα είναι παρόντες 
και οι 3 και αν είναι εφικτό και ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος και ο 
Δήμαρχος, όπου θα συζητούνται 
όλα τα προβλήματα και θα λαμ-
βάνονται δημοσίως αποφάσεις 
για τη λύση τους ●●● Να ενερ-
γήσετε τάχιστα (μέσα στις πρώ-
τες 100 μέρες) για να επισκευα-
στεί – συντηρηθεί σωστά ο 
δρόμος Νεράϊδα – Μοναστήρι… 
ώστε μέχρι να πέσει άσφαλτος 
να μπορεί εκεί να κινηθεί Ι. Χ. 
αυτοκίνητο… να γίνει μεγάλο 
τεχνικό ή μικρό γεφυράκι στο 
Κατνόρεμα… να ξεβουλώσετε 
τα τεχνικά στα Προσήλια… να 
αποκατασταθεί το προβληματι-
κό σημείο στο Βαρκό… και να 
καθαριστούν καλά τα αυλάκια 
σε όλο το μήκος του δρόμου… 
σε συνεργασία με τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο και τον Δήμαρχο… 
η υπομονή μας έχει εξαντληθεί 
●●● Οι πλατείες και οι κεντρι-
κοί δρόμοι θέλουν επείγουσα 
συντήρηση γιατί είναι σε αθλία 
κατάσταση… με τους Συλλό-
γους να γίνουν ενέργειες κι αν 
δε φέρουν αποτέλεσμα… είστε 
διατεθειμένοι να πρωτοστατή-
σετε ακόμα και με προσωπική 
εργασία (σε τελική λύση) να γί-
νει η θεραπεία τους; ●●● Να 
πούμε και την ταπεινή μας γνώ-
μη για κάτι σχετικό που είναι 
της μόδας σ’ αυτές τις εκλο-
γές… για το ότι όλοι δηλώνουν 
«ανεξάρτητοι»… αυτό είναι 
καλό ή κακό;… εμείς θεωρούμε 
πως το να αποποιείται κάποιος 
τις αρχές και τα ιδεώδη που ίσα 
μέχρι χθες υπηρετούσε αυτό εί-
ναι και επικίνδυνο και τυχοδιω-
κτικό… δηλαδή ή ντρέπεται 
τώρα που τόσα χρόνια ήταν σε 
κάποιο κόμμα… ή ήταν σ’ αυτό 
το κόμμα για προσωπικό συμφέ-
ρον χωρίς να πιστεύει ποτέ τα 
ιδεώδη του ●●● Πάμε τώρα σε 
άλλες ειδήσεις… πολλοί χωρια-
νοί μας, γείτονες, γνωστοί μας 
εκλέχτηκαν και μπήκαν σε Δ. Σ. 
●●● ο χωριανός μας δάσκαλος 
Γιώργος Η. Τσιτσιμπής είναι 
Γεν. Γραμματέας στο Δ. Σ. του 

Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Καρδίτσας «Νικόλαος Πλαστή-
ρας» ●●● στο ίδιο Δ. Σ. είναι 
μέλος και ο σύζυγος της Απο-
στολίας Μητσάκη δάσκαλος 
Δημήτρης Ταξιάρχης ●●● ο 
αδελφός του Αποστόλης Ταξι-
άρχης επανεξελέγη Πρόεδρος 
των Εργαζομένων του Δήμου 
Καρδίτσας ●●● ο γείτονάς μας 
εκ Μαυρολόγγου Κλειτσού Φώ-
της Κουλαρμάνης εξελέγη Πρό-
εδρος στο Δ. Σ. της Εταιρείας 
Ευρυτάνων Επιστημόνων ενώ 
χρόνια τώρα είναι και Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Κλειτσού εκδίδοντας και την 
εφημερίδα «Τα Νέα του Κλει-
τσού» ●●● η γειτόνισσά μας εκ 
Μαυρομμάτας Νίκη Ρέκκα - 
Τζανάκου είναι Γεν. Γραμματέ-
ας στο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας 
Ευρυτανικών Συλλόγων ●●● 
στο ίδιο Δ. Σ. είναι Πρόεδρος η 
άλλη γειτόνισσά μας εκ Βράχας 
Αγγελική Σκοτίδα ●●● οι κατα-
γόμενοι από τον Κλειτσό που 
λειτουργούν τον Ξενώνα Φουρ-
νάς το χειμώνα ανέλαβαν και το 
Δημοτικό Αναψυκτήριο στο 
Μεσοχώρι Κλειτσού ●●● Ένας 
πολύ καλός δημοσιογράφος της 
Καρδίτσας ο Δημήτρης Ζιάκας, 
που εδώ και 2 χρόνια είναι στον 
Πύργο Ηλείας έγραψε ένα κεί-
μενο που μας εντυπωσίασε και 
μεταφέρουμε αποσπάσματα… 
λέει λοιπόν… «Για να αποφύ-
γεις την κριτική, μην κάνεις τί-
ποτε, μη λες τίποτε, μην είσαι 
τίποτε» είχε πει ο Elbert 
Hubbard… Αυτή η προτροπή 
του ωστόσο δεν μπορεί να ισχύ-
σει στην περίπτωση των εκλεγ-
μένων οι οποίοι από τη στιγμή 
που θέτουν εαυτόν στην κρίση 
του πολίτη εκ των πραγμάτων 
κρίνονται. Από όσα κάνουν και 
όχι από εκείνα που λένε προε-
κλογικά ότι θα κάνουν… Επει-
δή τελευταία κάποιοι ενοχλού-
νται και δεν αντέχουν στην 
κριτική, τους θυμίζω ότι δου-
λειά του δημοσιογράφου είναι 
να ελέγχει - καλόπιστα, χωρίς 
κιτρινισμούς και εμπάθειες - τον 
κάθε εκλεγμένο… Είτε είναι 
Δήμαρχος, είτε Περιφερειάρ-
χης, είτε Βουλευτής. Να λαμβά-
νει τα μηνύματα των καιρών, να 
αφουγκράζεται τους πολίτες και 
να μεταφέρει από το μέσο στο 
οποίο εργάζεται τις αγωνίες 
τους οι οποίες, λόγω της κρίσης 
και της κατάπτωσης αρχών και 
αξιών, είναι μεγάλες… Υπό 
αυτή την έννοια ο δημοσιογρά-
φος είναι καταδικασμένος σε 
μοναχική πορεία, δεν μπορεί να 
έχει κανένα φίλο. Γράφει για 
τους πολίτες και όχι για τους 
εκλεγμένους (γι’ αυτούς μπο-
ρούν να γράφουν όσοι συνάδελ-
φοι εργάζονται στα γραφεία τύ-
που κάτι που είναι απολύτως 
σεβαστό)… Καθαρά και ξάστε-
ρα είναι τα ζητήματα, γιατί κά-
ποιοι δεν τα βλέπουν; ●●● Εδώ 
όμως ο χώρος τελειώνει... τα 
υπόλοιπα σε 3 μήνες... ευχόμα-
στε Καλό Πάσχα και Καλή 
Ανάσταση να περάσουμε όλοι 
μαζί στη Νεράϊδα.

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

Ειδήσεις *** Σχόλια  ***Επισημάνσεις
Παράκληση θερμή: το κείμενο αυτό να διαβαστεί από τους υποψηφίους Προέδρους



Στο Αλβανικό Μέτωπο πρίν 74 χρόνια!

Έπος του ’40... Αλβανικό Μέτωπο Φεβρουάριος 1941... 
Στρατιώτες χωριανοί μας στην Κοριτσά... καθιστός ο 

Ηλίας Σπινάσας του Ιωάννου και όρθιος ο ξάδελφός του 
Βασίλης Σπινάσας του Θεοδώρου... μακαρίτες πλέον χρό-
νια τώρα και οι δύο... αιωνία η μνήμη τους. (Φωτ. Αρχ. 
Δημήτρη «Μίμη» Η. Σπινάσα)… Η φωτογραφία είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας «www.neraida-dolopwn.
com», στη σελίδα «φωτογραφίες», φάκελος «παλιές 101-

200», με αυξ. αριθ. 180. 
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 ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Μαρία Ηλ. Γιαννέλου 
 Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας Α. Π. Θ. 
 Μεταπτυχιακές σπουδές Ε. Α. Π. 

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

Η Νεράϊδα είναι ένα 
αντιπροσωπευτικό 
χωριό της ιστορικής 
περιοχής των Αγρά-

φων. Τόσο από πλευράς φυσι-
κού περιβάλλοντος όσο και πο-
λιτιστικής – ιστορικής πλευράς. 
 Είναι έδρα της ομώνυμης 
Κοινότητας Νεράϊδας που πε-
ριλαμβάνει τους Οικισμούς 
Νεράϊδα, Σαραντάπορα και 
Μεγαλάκκο. Βρίσκεται στο 
νοτιότερο άκρο του νομού 
Καρδίτσας, στα σύνορα με 
το νομό Ευρυτανίας στον 
οποίο ανήκε μέχρι το 1974. 
Το χωριό είναι χτισμένο στις 
δυτικές πλαγιές της ελατοσκέ-
παστης Μάρτσας, σε υψόμε-
τρο 850 μ. και είναι περιτριγυ-
ρισμένο από τις βουνοκορφές 
Κόψη, Προσηλιάκου, Φιδόσκα-
λα, Καμάρια, Φλίσιο, Παπαδη-
μήτρη, Νιάλες, Ίταμο, Καπρο-
βούνι και Βουλγάρα, ενώ κάτω 
απ’ το χωριό κυλάει το καλύ-
τερο κομμάτι του ποταμού 
Μέγδοβα (Ταυρωπού). Χωρίς 
υπερβολή είναι στην καρδιά 
των Αγράφων. Όλη αυτή η 
περιοχή στους αρχαίους χρό-
νους ονομάζονταν Δολοπία. 
 Την ονομασία Νεράϊδα την 
πήρε πρόσφατα το 1928 ενώ 
στους αιώνες της ιστορίας ονο-
μάζονταν Σπινάσα. Η ιστορία 
της Σπινάσας χάνεται στα βάθη 
των αιώνων. Το πρώτο γραπτό 
στοιχείο που έχουμε μέχρι σή-

μερα και την αναφέρει είναι το 
τουρκικό φορολογικό κατάστι-
χο του 1454 όπου αναφέρονται 
προϊόντα που παρήγαγε αλλά 
και ονοματεπώνυμα των τότε 
κατοίκων της, βεβαιώνοντάς 
μας πως υπήρχε και στη βυζα-
ντινή εποχή. Τα επόμενα χρόνια 
αναφέρεται σε Προθέσεις Μο-
ναστηριών (Μεγ. Μετεώρου, 
Δουσίκου, Παναγίου Τάφου κ. 
ά.) με αφιερωτές κατοίκους της. 
Στη Νεράϊδα σώζεται ακόμα 
σήμερα ένα από τα παλιότε-
ρα μοναστήρια των Αγρά-
φων, το Μοναστήρι Γεννήσε-
ως Θεοτόκου Σπινάσας, στο 
οποίο είχε σταλεί πατριαρχικό 
συγγίλιο το 1600 όπου υπάρ-
χει πάλι γραπτή αναφορά 
της Σπινάσας. Το μοναστήρι 
αυτό χτίστηκε πολύ παλιότε-
ρα άγνωστο πότε ακριβώς. 

 Πολλοί ονομάζουν τη Σπινά-
σα ως μικρό «Μυστρά» των 
Αγράφων αφού μέσα στο τότε 
χωριό υπήρχαν περίπου δέκα 
(10) εκκλησίες, ερείπια των 
οποίων καθώς και οι ονομασί-
ες σώζονται ακόμα σήμερα. Η 
μεγαλύτερη ακμή της ιστορίας 
του χωριού ήταν επί τουρκο-
κρατίας μεταξύ 1525 και 1770, 
όπως και όλων των αγραφιώτι-
κων χωριών που είχαν τότε αυ-
τονομία. Κάηκε στα ορλωφικά 
το 1770 ενώ προεπαναστατικά 
ο ήρωας Κατσαντώνης έδωσε 
στην περιοχή πολλές μάχες κα-
θώς και μέσα στη Σπινάσα το 
1808.

Ποιό αναλυτικά αυτά τα 
ιστορικά στοιχεία μπορείτε 
να τα βρείτε στην ιστοσελίδα 
της Νεράϊδας «www.neraida-
dolopwn.com».

Στη Νεράϊδα σώζεται 
ακόμα σήμερα ένα από 
τα παλιότερα μοναστή-

ρια των Αγράφων, το Μονα-
στήρι Γεννήσεως Θεοτόκου 
Σπινάσας, που βρίσκεται στο 
βόρειο τμήμα της Κοινότη-
τας και σε απόσταση 3 χλμ. 
από το χωριό της Νεράϊδας. 
 Η ίδρυση της σταυροπηγιακής 
Μονής, της οποίας ο σωζόμε-
νος ακόμα σήμερα Ι. Ν. αποτε-
λούσε το καθολικό, τοποθετεί-
ται στο δεύτερο μισό του 16ου 
αιώνα δηλ. 1550 – 1600 μ. Χ. 
περίπου. Ο ναός είναι τρίκογ-
χος, ξυλόστεγος με στοά στη 
δυτική του πλευρά και βρί-
σκεται σε μια περιοχή ωραι-
ότατης φυσικής ομορφιάς. 
 Το 1600 ο Πατριάρχης της 
Κωνσταντινούπολης Ματθαί-
ος ο Β’ έστειλε σιγγίλιο στην 
Ι. Μονή Σπινάσας με το οποίο 
καθόριζε τον βίο των μοναχών 
της. Σε αυτό μεταξύ άλλων 
αναφέρεται πως το μοναστήρι 
βρισκόταν: «…εν χώρα Σπινά-
σα…», στην Επισκοπή «Λιτζάς 
και Αγράφων».

Το 1608 ο ναός ανακαινίσθη-
κε από τον ηγούμενο Ιωαννίκιο 
από τα Τρίκαλα, όπως γράφει 
λίθινη επιγραφή, στην ανατο-
λική πλευρά, στην εξωτερική 
κόγχη του ιερού βήματος. Η 
επιγραφή αυτή γράφει μεταξύ 
άλλων: «…ανοικοδόμησεν… 
πρό μικρού… ο καθηγούμε-
νος εν ιερομονάχοις… Ιωαν-
νίκιος… ο μουσικός… μετά 
και των λοιπών μοναχών…». 
 Ο ναός αγιογραφήθηκε το 

1651 από τον ζωγράφο Ιω-
άννη τον «ευτελή», με δαπά-
νες του άρχοντα Θεοδοσίου 
Τζηοπέλη, όπως γράφει επι-
γραφή στην εσωτερική δυ-
τική πλευρά πάνω από την 
είσοδο. Σε τοιχογραφία της 
δυτικής πλευράς εικονίζεται 
ο κτήτωρ Τζηοπέλης να κρα-
τά στα χέρια του τον Ι. Ναό. 
Εσωτερικά διατηρούνται ακό-
μα σήμερα πολλές αγιογραφί-
ες σε πολύ καλή κατάσταση. 
 Εδώ γίνεται στις 8 Σεπτεμβρί-
ου κάθε χρόνο το τελευταίο 
και μεγαλύτερο πανηγύρι των 
αγράφων όπου έρχονται προ-
σκυνητές από όλα τα χωριά 
του άνω ρού του Μέγδοβα.

Η Νεράϊδα - πρώην Σπινάσα 

Μοναστήρι Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας 

Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων 

Τα «Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων» αποτελούν 
μια προσπάθεια των συγχωριανών μας να έρθουμε 
πιο κοντά στις παραδόσεις, ήθη, έθιμα, αλλά και τα 

προβλήματα του χωριού μας. Η εφημερίδα αυτή εκδίδεται 
συστηματικά από το 1980. Όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθεί 
να εκδίδεται και να εμπλουτίζεται με τη συμπαράσταση και 
τις συνεισφορές των ντόπιων κατοίκων και των αποδήμων. 
 Κυκλοφορεί κάθε τρίμηνο, είναι 16σέλιδη και εκδίδεται 
από τον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας. 
 Στην ιστοσελίδα της Νεράϊδας «www.neraida-dolopwn.
com» μπορείτε να διαβάσετε πολλά τεύχη όπου είναι 
αναρτημένα.

Τηλεόραση & Ειδήσεις 
Σου έδωσε ποτέ κανένας άγνωστος τίποτα δωρεάν, 

έστω μια φρατζόλα ψωμί; Χωρίς να έχει κάποιο σκοπό, 
κάποιο λόγο; Τα πάντα για να τα αποκτήσεις τα πληρώ-
νεις! Οι ειδήσεις από την τηλεόραση, η «ενημέρωση» 
γιατί άραγε σου παρέχεται δωρεάν; Πώς πληρώνονται 
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 πέρυσι 
μέσα στην κρίση οι τράπεζες έδωσαν δάνειο 98.000.000 
€, εσένα σου έδωσαν έστω 1 €; Αυτά και μόνο τα ερωτή-
ματα αρκούν να αμφισβητείς οτιδήποτε σου λένε!

Ανάρτηση σε Blog

Το χωριό μας στην ιστοσελίδα:  
«Των Ελλήνων οι Κοινότητες» 

  Τα  παρακάτω  στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα «www.520greeks.com».  
Θα τα βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, στην οποία θα σας βγάλει τον χάρτη της Ελλάδας. 

Κάνετε κλίκ πάνω στο Θεσσαλία, μετά πάνω στο Ν. Καρδίτσας, μετά πάνω στο Δ. Καρδίτσας και 
τέλος πάνω στο Νεράϊδα Δολόπων.

 Αμπελώνες Λιάπη 
 Κρασί – τσίπουρο 
 παραγωγής μας 

Τηλ. 210 5026391  Κιν. 6977870828 
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eφυγε από κοντά μας 
αυτό το χειμώνα ένας 
ακόμα μόνιμος κάτοι-

κος του χωριού μας, κλείνο-
ντας ένα ακόμα σπίτι μονί-
μων κατοίκων και κάνοντάς 
το φτωχότερο, ο αγαπητός 
μας Κωσταντής Θάνος, σε 
ηλικία 85 ετών, καταβε-
βλημένος από προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζε. 

Πατέρας του ο Γεώργι-
ος Θάνος «Αγγελογιώργος» 
και μητέρα του η Ανθούλα 
Κουσάνα (αδελφή του Κου-
σανοκώτσιου - πατέρα του 
Λιάκου). Παππούς του ο Αγ-
γελοκώστας (αδελφός του 
Αγγελονίκου) που φεύγοντας 
από το πατρικό του στην Πα-
παδόβρυση ήρθε κι έχτισε το 
σπίτι αυτό κάτω από την πλα-
τεία όπου μεγάλωσαν τα δύο 
αγόρια του ο Αγγελογιώρ-
γος και ο Αγγελομήτρος. Ο 
κλάδος αυτός λέγονταν «Αγ-
γελαίοι» για να ξεχωρίζουν 
από τους πολλούς Θαναίους 
καθώς ο προπάππος τους 
λεγόταν Άγγελος Θάνος. Ο 
παππούς Αγγελοκώστας αγό-
ρασε ένα ακόμη σπίτι (όπου 
σήμερα του Κώστα Ι. Κόκκι-
νου) για το δεύτερο παιδί του 
και με κλήρο έλαχε στο Αγ-
γελογιώργο. Αυτό το σπίτι το 

είχε αγοράσει από τον Σταθο-
βαγγέλη που μάλλον είχε το 
επώνυμο Λυρίτσης. Σ’ αυτό το 
σπίτι λοιπόν γεννήθηκε ο Κω-
σταντής το 1929 και πέρασε 
τα παιδικά του χρόνια. Αδέλ-
φια του η Βασίλω, ο Στέφος, 
η Μαγδαλινή, ο Δημητράκης 

και άλλα τρία που πέθαναν σε 
παιδική ηλικία. Όλα τα αδέλ-
φια του μαζί με τους γονείς 
του το 1964 μετώκησαν στην 
Αγ. Τριάδα Λοκρίδας και πού-
λησαν το σπίτι αυτό τότε στον 
Γιάννη Κ. Κόκκινο.

Στα μέσα της δεκαετίας του 
1950 ο Κωσταντής παντρεύ-
τηκε την Χαρίκλεια κόρη του 
Σταύρου Μητσάκη και απέ-
κτησαν την Νίκη και τον Γιώρ-
γο απ’ τα οποία ευτύχησαν να 
δούν πολλά και καλά εγγόνια. 
Το σπίτι αυτό όπου δημιούρ-
γησαν την οικογένειά τους 
ήταν του συγγενή τους Μα-
κρυγιάννη (Σεραφείμ Μακρή) 

τον οποίο φύλαξαν αφού 
εκείνος δεν είχε παιδιά. 

Ο Κωσταντής όπως κι όλοι 
οι χωριανοί μας ασχολήθηκε 
με την γεωργία και την κτη-
νοτροφία. Ήταν δε από τους 
πιο γερούς και σκληραγωγη-
μένους χωριανούς μας. Επί 
εμφυλίου η οικογένειά του 
δεν είχε κατέβει στον κάμπο 
αλλά παρέμειναν μυστικά 
στο χωριό μας πράγμα που 
το «πλήρωσαν ακριβά» αφού 
παροιμιώδης έχει μείνει το 
πολύ ξύλο που είχε φάει από 
το στρατό κάποια στιγμή που 
τον έπιασαν. Στυλιάρια είχαν 
σπάσει πάνω του. Όλα τα δι-
ηγήθηκε στον δημοσιογράφο 
Ηλία Προβόπουλο που σύντο-
μα θα τα εκδώσει σε βιβλίο. 

Καλός άνθρωπος εργατι-
κός, φιλήσυχος, φιλότιμος, 
μα πάνω απ’ όλα πρώτος στο 
τραγούδι με το στόμα σε όλα 
τα γλέντια που κάναμε. Αλλά 
περισσότερα γι’ αυτά γράφει 
σε άλλο κείμενο ο Γιάννης 
Σπανός. 

Χωριανέ μας Κωσταντή, 
ελαφρύ ας είναι το χώμα του 
αγαπημένου μας χωριού, της 
Νεράϊδας, όπου τόσα χρόνια 
έζησες και τώρα αναπαύεσαι.

Αιωνία σου η μνήμη. 

Οι χωριανοί σου
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ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ
Θαρρώ πως ήρθε ο καιρός
γράμμα για να σου γράψω
να πλέξω λέξεις αρμαθιά

για να σε περιγράψω. 
  

Εσένανε τον Κωνσταντή 
τον ακριβό Πατέρα 

Εσέ που ’χες για σύντροφο
την πιο γλυκιά Μητέρα.

Που ’χτισες σπίτι μια αγκαλιά
να ζήσουν τα παιδιά σου
τιμώντας τη φαμίλια σου
και τα προγονικά σου.

Να πω πως ήσουνα θεριός
όμοια βοριάς κι αντάρα

με βλέμμα γνήσιου ορεινού
ζωνάρι με χατζάρα.

Αφέντης στο δικό σου βιός
Κύρης στο σπιτικό σου

κι από ζωή, ένας διωγμός
ήταν το ριζικό σου.

Για μια ζωή χωρίς πολλά
δυό κήπια και μια στάνη

κι ένα τραγούδι συντροφιά 
όταν χαρά σε πιάνει.

Μα το τραγούδι το στερνό
το ’πες Φλεβάρη μήνα

κι ανέβηκες στον ουρανό
μια νύχτα στην Αθήνα.

Και εγώ σου γράφω από 
καρδιάς

δυο λόγια για το δρόμο
δρόσος να ’ναι στα χείλη σου

και θύμηση στον κόσμο.

Καλό ταξίδι, εκεί που πάς
καλό στρατί να έχεις

κι όταν ψηλά θα βρίσκεσαι 
όλους να μας προσέχεις.

Κατερίνα Θάνου-Μπατσιάκου
Η νύφη σου

Είναι αδύνατον να γρα-
φτεί σε μια σελίδα χαρ-
τί η 97χρόνη ζωή ενός 

ανθρώπου που έζησε σχεδόν 
έναν αιώνα.

Θα προσπαθήσουμε επιγραμ-
ματικά να σας αναφέρουμε και 
να σας μεταφέρουμε όσα περισ-
σότερα για το πέρασμα από τη 
ζωή ενός απλού και φιλήσυχου 
ανθρώπου.

Αυτός ήταν ο πατέρας και 
παππούς μας Νικόλαος Σπανός 
του Ιωάννη (Γιαννακού). Γεννή-
θηκε στις 19 Μαρτίου 1917 στην 
Νεράϊδα (τότε «Σπινάσα»), πα-
τέρας του ήταν ο Ιωάννης (Γιαν-
νακός) Σπανός και μητέρα του 
η Γεωργία Κούκου της μεγάλης 
οικογένειας των Κουκέων. Παπ-
πούς του ήταν ο Παπα-Κυριάκης 
Σπανός εφημέριος τότε του χω-
ριού μας. Ήταν το πρώτος από 
τα πέντε παιδιά της οικογένει-
ας, δεύτερος ο Γιώργος, τρίτη η 
Ελευθερία (που έφυγε νωρίς από 
τη ζωή σε ηλικία 40 ετών από 
ανακοπή καρδιάς), τέταρτος ο 
Λάμπρος και πέμπτη η Ελένη.

Από μικρή ηλικία μετά το Δη-
μοτικό Σχολείο ασχολήθηκε με 
την κτηνοτροφία και γεωργία 
καθότι οι γονείς του ήταν γεωρ-
γοί και κτηνοτρόφοι με πολλά 
ζώα. Από τότε αρχίζουν τα βά-
σανα και η σκληρή ζωή για τον 
μικρό τότε Νίκο.

Το χειμώνα με δύσκολες και 
αντίξοες καιρικές συνθήκες ξε-
χείμαζαν τα ζώα τους στην Μπέ-
σια και στη θέση «Βούζια» ενώ το 
καλοκαίρι στο βουνό Μάρτσα, 
στη θέση Απαν Καρυά. Έτσι κυ-
λούσε η ζωή του νεαρού τότε Νί-
κου. Το 1942 πέθανε η μάνα του 
Γεωργία, από ανακοπή καρδιάς 
και έτσι έμειναν ορφανά τα πέντε 
αδέρφια για τα οποία δυσκόλευε 
περισσότερο η ζωή τους.

Δεν έφταναν μόνο αυτά, αφού 
άρχισε η περίοδος των πολέμων, 
Β’ Παγκόσμιος πόλεμος και μετά 
ο εμφύλιος. Όλο το χωριό τότε 
εγκαταλείφτηκε και όλοι πήγαν 
στην Καρδίτσα, Κατά τη διάρ-
κεια των πολέμων και κάθε χει-
μώνα πήγαιναν τα πρόβατά τους 
με πορεία οκτώ ημερών με τα 
πόδια και μεγάλη ταλαιπωρία 
στο Πήλιο για να ξεχειμάσουν 
και την Άνοιξη επέστρεφαν ξανά 
στο χωριό. 

Το 1950 επέστρεψαν ξανά 
στο χωριό, αφού τελείωσε ο 
πόλεμος και το 1954 ο Νίκος πα-
ντρεύτηκε την Αθηνά Δημητρα-
κάκη από τον Κλειτσό. Οι δυο 
τους έμεναν στο πατρικό σπίτι 
του με τα τέσσερα αδέρφια και 
τον πατέρα του.

Το 1957 αγόρασε το σπίτι 
του Περικλή Χαλάτση που ήταν 
πρώην μαγαζί μεγάλο και έτσι 
εγκαταστάθηκε εκεί. Απέκτησε 
τρία παιδιά το Γιάννη, τη Βασιλι-
κή και τη Γεωργία. Το σπίτι αυτό 
όμως δεν πρόλαβε να το χαρεί 
για πολύ γιατί το βράδυ της 7-1-
1965 κάηκε ολοσχερώς από το 
τζάκι. Από θαύμα σώθηκε η οι-
κογένεια και τρείς φιλοξενούμε-
νοι από τον Κλειτσό.

Έτσι αρχίζει νέος αγώνας επι-
βίωσης για τον ίδιο και την οικο-
γένειά του.

Με πίστη στο Θεό και πολύ 
κουράγιο μέσα του αρχίζει από 
την αρχή. Ποτέ δεν απελπίστηκε 
και πάντα έλεγε «έχει ο Θεός». 
Μέχρι την ηλικία των 75 ετών 

ασχολήθηκε με τα ζώα, χειμώνα 
– καλοκαίρι συνέχεια στο βουνό. 
Όλα αυτά τα βουνά που βλέ-
πουμε γύρω από το χωριό μας 
τα έχει περπατήσει και μέρα και 
νύχτα σπιθαμή προς σπιθαμή. 
Ήξερε την κάθε πηγή, που υπήρ-
χε και ποιες είχαν το καλύτερο 
νερό. Μετά από αυτήν την ηλικία 
χωρίς πλέον τα ζώα του περνού-
σε ήσυχα τη ζωή του στο χωριό. 
Παράλληλα ήτα επίτροπος στην 
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
μέχρι την ηλικία των 92 ετών, 
όπου αναγκάστηκε για πρώτη 
φορά να φύγει από το χωριό 
καθότι αρρώστησε η αγαπημέ-
νη του σύζυγος Αθηνά και ήρθε 
στην Αθήνα στα παιδιά του.

Πρώτη φορά αρρώστησε 
από θρόμβωση σε ηλικία 93 
ετών και τότε κόπηκε το πρώτο 
φύλλο από βιβλιάριό του υγείας, 
κάνοντας τους γιατρούς να απο-
ρήσουν και οι ίδιοι.

Ο αγαπημένος μας πατέρας 
πέρασε το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής του δύσκολα. Ήταν 
από αυτή τη γενιά που τη χτύπη-
σε ο πόλεμος, η ταλαιπωρία, η 
φτώχεια και μέσα από όλα αυτά 
βγήκε νικητής. Πέρασε δυστυ-
χία, πίκρα και καλά χρόνια, αλλά 
λίγα χωρίς φτώχεια, ευτυχισμένα 
και γόνιμα. Δικαιώθηκε και αντα-
μείφθηκε για τους κόπους του, 
βλέποντας την αποκατάσταση 
των παιδιών του, που υπεραγα-
πούσε. Ήταν πολύ χαρούμενος 
και ευτυχισμένος που αυτά δη-
μιούργησαν οικογένειες και του 
χάρισαν πολλά εγγόνια.

Επίσης μας δίδαξε την εργατι-
κότητα, την καλοσύνη, την αλή-
θεια, την ταπεινότητα και τον 
σεβασμό και πίστη στον Θεό.

Ήταν άνθρωπος πράος, δί-
καιος, φιλήσυχος, ποτέ δεν αντι-
δίκησε και δεν αδίκησε κανέναν 
και πάντα με το χαμόγελο στα 
χείλη.

Είχε ένα ήσυχο θάνατο, τον 
οποίο και προέβλεψε, λέγοντας 
το πρωί της 5η Μαρτίου 2014 
στην κόρη του Γεωργία «σήμερα 
εγώ θα φύγω» και πραγματικά 
μετά από λίγο αθόρυβα άφησε 
την τελευταία του πνοή. Πέθανε 
όπως λέμε στα πόδια του και με 
πλήρη διαύγεια. 

Η κηδεία του έγινε στο αγα-
πημένο του χωριό την Νεράϊδα. 
Πατέρα και παππού, σου ευχό-
μαστε καλό σου ταξίδι, το χώμα 
της αγαπημένη σου Νεράϊδας 
που σε σκεπάζει ας είναι ελαφρύ 
και ο Θεός να αναπαύσει τη ψυ-
χούλα σου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ 

Νί κο ς Ι .  Σπανό ς 

Κώστας «Κωσταντής» Θάνος 

eνας ακόμη Νεραϊδιώτης έφυγε από κοντά μας, ένας 
άνθρωπος του κεφιού και του γλεντιού. Ήταν ο μπάρ-
μπα Κώστας Θάνος. Άνθρωπος φιλήσυχος, χωρίς κα-

κία που δεν αντιδίκησε και δεν πείραξε κανέναν.

Εμείς οι νεώτεροι δε θα ξεχάσουμε ποτέ τα ατελείωτα γλέ-
ντια που κάναμε μαζί του και τραγουδούσαμε όλα τα αγαπη-
μένα του τραγούδια. Μαζί με τον εν ζωή μπάρμπα Γιάννη Κα-
ραμέτο ήταν το καλύτερο δίδυμο της παρέας για να γλεντάμε, 
να τραγουδάμε και να χορεύουμε νύχτες ολόκληρες μέχρι το 
πρωΐ. Με αυτόν τον τρόπο γλεντιού εμείς μάθαμε πολλά από 
τα τραγούδια αυτά και θα τα θυμόμαστε για πάντα, μαζί και τον 
μπάρμπα Κώστα.

Μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια ήταν: «Κρίμα ήταν 
που γέρασα τα νιάτα μου δεν γλέντησα», «Χαντζίνα μ’ καλη-
σπέρα τη νύχτα κι όλη μέρα», «Γλεντάτε νέοι του ντουνιά τα 
νιάτα δεν γυρίζουν πιά», «Όσα βουνά κι αν πέρασα όλα τα 
χαιρέτησα», «Ποιός θέλ’ να πάει στην Αμερική», «Λάμπουν τα 
χιόνια στα βουνά», «Τι έχεις μωρ’ Αγλαΐα μέρα και νύχτα κλαίς», 
«Νιάτα μου και λεβεντιά μου δεν σας χόρτασε η καρδιά μου» 
και πολλά άλλα.

Ήταν τόσο πλούσιο το ρεπερτόριο του που μερόνυχτα που 
γλεντούσαμε, το ίδιο τραγούδι δεύτερη φορά δεν το τραγού-
δησε ποτέ.

Εμείς του αφιερώνουμε ένα από τα πιο αγαπημένα του τρα-
γούδια, που σε κάθε γλέντι ήταν αδύνατο να μην το τραγουδή-
σει. Είναι η ΝΕΡΑΪΔΑ ένα τραγούδι το 1945 γραμμοφωνημένο 
από τη τραγουδίστρια Αργυρώ Γιαννοπούλου.

«Ποιός Έλατος Νεράϊδα μου,
ποιός Έλατος κρατάει νερό,
γιέμ και ποιά κορφή το χιόνι,
δε ν λαλ είς πουλί κι’  αηδόνι.
Και ποιός λ εβ έ ν της Νεράϊδα μου,
και ποιός λ εβ έ ν της αγαπάει,
γιέμ και δε ν το φανερώνει,
δε ν λαλ είς πουλί κι’  αηδόνι.
Κι ε γώ μια νέα Νεράϊδα μου,
και ε γώ μια νέα αγάπησα,
αχ που τη λ έ νε θεώνη,
δε ν λαλ είς πουλί κι’  αηδόνι.».
Με αυτό το τραγούδι να σε συνοδεύσει στο τελευταίο σου 

ταξίδι, σε αποχαιρετάμε αγαπημένε μας μπάρμπα Κώστα. Θα 
σε θυμόμαστε για πάντα γιατί μας έμαθες πως να γλεντάμε και 
να τραγουδάμε.

Καλό σου ταξίδι.  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Κώστας «Κωσταντής» Θάνος 
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Ουρανία 
Κόκκινου 

Έφυγε από κοντά μας 
αυτό το χειμώνα μια 
ακόμα μόνιμη κάτοικος 

του χωριού μας, κάνοντάς το 
φτωχότερο, η αγαπητή μας 
Ουρανία σύζυγος του μακα-
ρίτη Γιάννη Κόκκινου, σε ηλι-
κία 87 ετών, καταβεβλημένη 

από προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπιζε. 

Πατέρας της ο Φώτης Σπι-
νάσας και μητέρα της η Αθηνά 
Ζήση (κόρη της «Ζησοθανά-
σενας). Η μητέρα της πέθανε 
νωρίς αφήνοντας ορφανά την 
Ουρανία και την Τασιά. Έτσι 
μεγάλωσε με την φροντίδα της 
δεύτερης συζύγου του πατέ-
ρα τους την Πηνελόπη από τη 
Δάφνη (Κουφάλα). Από τη δεύ-
τερη σύζυγο του πατέρα της 
είχε άλλες 4 αδελφές, την Όλγα, 
την Ελευθερία, την Αλεξάνδρα 
και την Κωσταντία. 

Η Ουρανία, μόλις γυρίσαμε 
«σιαπάν», στο χωριό, λίγα χρό-
νια μετά (αρχές δεκαετίας του 
1950) παντρεύτηκε με τον Γιάν-
νη Κ. Κόκκινο. Στην αρχή ζού-
σαν στην περιοχή του χωριού 
μας «Χαλικόβρυση». Μετά στα 
μέσα της δεκαετίας του 1960, 
ήρθαν μέσα στο χωριό και εγκα-
ταστάθηκαν στο σπίτι αυτό που 
αγόρασαν από τους Αγγελαί-
ους, από τον Γιώργο Θάνο που 
είχε φύγει τότε για τη Λοκρίδα. 
Απέκτησαν 3 παιδιά, τον Κώ-
στα, την Ερμιόνη και την Έλλη. 
Οι δύο κόρες της παντρεύτηκαν 
στην Εύβοια όπου ζούν μόνιμα 
από τη δεκαετία του 1970. Ευ-
τύχησε να δεί πολλά και καλά 
εγγόνια.

Ότι και να πούμε για την 
χωριανή μας Ουρανία θα είναι 
λίγο. Καλός άνθρωπος, καλή 
νοικοκυρά, φιλότιμη, φιλόξε-
νη, κοινωνική, με το χαμόγελο 
στο πρόσωπο πάντα είχε ένα 
καλό λόγο να μας πεί όταν την 
συναντούσαμε. Δεν έφυγε ποτέ 
απ’ το χωριό μας και το σπίτι 
της ήταν ανοιχτό χειμώνα – κα-
λοκαίρι, δίνοντας ζωντάνια στη 
γειτονιά. 

Χωριανή μας Ουρανία, ελα-
φρύ ας είναι το χώμα του αγα-
πημένου μας χωριού, της Νερά-
ϊδας, όπου τόσα χρόνια έζησες 
και τώρα αναπαύεσαι.

Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου

Κτηνοτροφικά & 
Τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά 
Αγράφων 

Δημητριος  
Ν. ΚΑρΑμέτος 

Τηλ. 697 3501191 
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eνας ακόμη δικός μας 
άνθρωπος έφυγε από 
κοντά μας. Ήταν ο Θω-

μάς Σπανός του Δημητρίου 
και της Βασιλικής, γεννημέ-
νος το 1944 στο αγαπημένο 
του χωριό, τη Νεράιδα.

Στις 11-02-2014 
άφησε την τελευ-
ταία πνοή από ανα-
κοπή καρδιάς, στην 
αγκαλιά των δικών 
του ανθρώπων. 
Ήταν το τρίτο από 
τα τέσσερα παιδιά, 
με πρώτη τη Μα-
γδαληνή, δεύτερη 
τη Μαρία και τέταρ-
τη τη Ζωή. Η μητέρα του, Βασι-
λική Γεωργίου, καταγόταν από 
τη Μαυρομάτα Ευρυτανίας. 
Το 1947 και σε ηλικία 3 ετών 
ενώ βρισκόταν στην Καρδί-
τσα, λόγω της κατάστασης του 
εμφυλίου πολέμου, ο πατέρας 
του βρέθηκε στη φυλακή για 
πολιτικούς λόγους. Δεν έφτα-

νε μόνο αυτό, αφού πέθανε η 
μητέρα τους και έτσι έμειναν 
ορφανά τα τρία τότε αδέρφια.

Από εκεί αρχίζει το μαρτύ-
ριο για το μικρό τότε Θωμά, 
αναλαμβάνει να τον μεγαλώ-
σει η θεία του Αγλαϊα Κατσού-
λη μαζί με τα πέντε δικά της 

παιδιά. Το 1950 
ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ ν 
στο χωριό, μετά 
την τη λήξη του 
εμφυλίου πολέ-
μου, χωρίς όμως 
τον πατέρα τους 
που ήταν ακό-
μη φυλακή. Τότε 
αναλαμβάνει το 
μικρό Θωμά η 

θεία του Μαριώ Μάλλιου που 
ήταν παντρεμένη στη Βράχα. 
Εκεί πήγε τρείς τάξεις στο Δη-
μοτικό σχολείο και ύστερα γύ-
ρισε ξανά στη Νεράϊδα, καθώς 
ο πατέρας του αποφυλακίστη-
κε. Έτσι ο Θωμάς τελείωσε στο 
χωριό μας το Δημοτικό σχο-
λείο.

Παρότι ζούσε μέσα στη 
φτώχεια, επειδή ήταν καλός 
μαθητής, ο πατέρας του τον 
έστειλε στο Γυμνάσιο της Καρ-
δίτσας για δυο χρόνια. Λόγω 
της οικονομικής δυσχέρειας, ο 
πατέρας του, τον έστειλε στην 
Ιερατική Σχολή στη Λαμία η 
οποία ήταν οικοτροφείο. Εκεί 
έμεινε για δυο χρόνια αφού 
μετά κατέβηκε στην Αθήνα, 
όπου την ημέρα εργαζόταν σε 
διάφορες δουλειές και το βρά-
δυ πήγαινε στο νυχτερινό Γυ-
μνάσιο, το οποίο και τελείωσε.

Μετά το στρατό, έμεινε και 
εργαζόταν στην Αθήνα. Πα-
ντρεύτηκε την αγαπημένη του 
Γωγώ Κουτσογιαννακοπούλου 
με την οποία απέκτησαν ένα 
γιό το Δημήτρη, τον οποίο και 
υπεραγαπούσε. 

Πριν από έξι χρόνια που 
πήρε τη σύνταξη του, έμενε 
στο χωριό κάθε χρόνο για έξι 
μήνες από το Μάϊο μέχρι και 
τον Οκτώβριο. Έφτιαχνε τον 
κήπο του με όλα τα ζαρζαβα-
τικά του που θα λάτρευε και ο 
καλύτερος αγρότης. 

Ο Θωμάς ήταν αγαπητός 
στο χωριό και ποτέ δεν αντι-
δίκησε με κανέναν. Όλοι είχαν 
να πουν ένα καλό λόγο γι’ αυ-
τόν. Δυστυχώς η μοίρα δε τα 
φέρνει πάντα όπως θα θέλαμε, 
και έτσι το απόγευμα της 11ης 
του Φεβρουαρίου 2014, έφυγε 
από κοντά μας ο αγαπημένος 
μας Θωμάς.

Στην τελευταία του κατοικία, 
στο κοιμητήριο του Ζωγρά-
φου, τον συνοδεύσαμε όλοι 
εμείς οι συγγενείς, φίλοι και 
χωριανοί του. Θα μας λείψεις 
πολύ αγαπημένε μας Θωμά. 
Θα σε θυμόμαστε για πάντα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της γης που σε σκεπάζει. Καλό 
σου ταξίδι. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Θωμάς Δ. Σπανός 

ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ 
Δεν αγναντεύεις στης ζωής το παραθύρι.
Τα ιριδίσματα του ήλιου σου χάθηκαν.
Και οι εικόνες σαν λουλούδι στο ποτήρι.
Από τη λάβρα του θανάτου μαραθήκαν.

Καλό ταξίδι Μάνα μου όπου πάς.
Αθάνατη θα ζείς με αθανάτους. 
Θεά εκεί με τους θεούς θα περπατάς.
Εμείς… Ζωές, τους λέμε πάντα τους θανάτους.

…Καλή αντάμωση στην ψυχή του παντός… Μιμνερμό-
νεια Ναννώ.

Διότευκτός κων/νός κόκκινός

eφυγε από κοντά μας ο 
Γεώργιος Φ. Θάνος σε 
ηλικία 79 ετών. Γεννή-

θηκε στο Σαραντάπορο το 
1935, πρώτο παιδί από τα εν-
νιά παιδιά του Φώτη Θάνου 
(Κωσταρέλου). Παντρεύτηκε 
την Ερασμία Δ. Γάκη το 1965 
και απέκτησαν τρία παιδιά, 
τη Φωτεινή, τη Δήμητρα και 
τον Κωσταντίνο. Τις κόρες 
του, τις πάντρεψε και χάρηκε 
και τέσσερα εγγόνια.

Ήταν γερός και πάλευε σε 
πολλές δουλειές. Τα έλατα, ενός 
μέτριου πάχους δεν τον φόβι-
ζαν. Όταν κράταγε το μηχανάκι, 
τα δέντρα και τα έλατα τον φο-
βόντουσαν. Πάλευε με τα με-
γάλα κούτσουρα, στις σύρτες 
να τα τραβάει με τα μουλάρια. 
Δούλευε ασταμάτητα. Με με-
ράκι, τα χέρια του πελέκησαν 
τις πέτρες που είχε φτιάξει το 
σπίτι στο Σαραντάπορο. Άν και 
χτίστης δεν ήταν, οι γωνίες του 
σπιτιού δημιουργήθηκαν από 
τον ίδιο, καλύτερα από κάθε 
μάστορα. Επίσης, ήταν άριστος 
κυνηγός, πάντα με την παρέα 
να κανονίσει τα καρτέρια.

Όταν πήρε σύνταξη το 1997 
ασχολήθηκε με την κτηνοτρο-
φία. Φρόντιζε τα λίγα πρόβα-
τα που είχε και λαλώντας τη 
φλογέρα του «ζωντάνευαν» τα 
μέρη όπου περνούσε. 

Όμως στα μέσα Απριλίου 
του 2013, παρουσίασε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας και οδηγή-
θηκε στο νοσοκομείο για εγ-
χείρηση. Έκτοτε ήταν πότε στο 

νοσοκομείο και πότε στο σπίτι, 
καταβεβλημένος στο κρεβάτι. 
Η γυναίκα του, τα παιδιά του, 
οι γαμπροί του και τα εγγόνια 
του ήταν κάθε μέρα στο πλευ-
ρό του. Ώσπου στις δέκα του 
Φλεβάρη, τελείωσαν όλα για 
το Γιώργο. Απεβίωσε στο σπίτι 

του στην Καρδίτσα. Την επο-
μένη έγινε η κηδεία στο Σαρα-
ντάπορο. Ήταν πολύς κόσμος, 
συγγενείς, φίλοι, χωριανοί για 
το τελευταίο αντίο. Οι φίλοι 
του οι κυνηγοί τον χαιρέτησαν 
με μπαλοτιές. Επίσης πραγμα-
τοποιήθηκε η επιθυμία του, να 
ταφεί στο μέρος «που βλέπει» 
προς του Γιώτη, τον τόπο όπου 
μεγάλωσε.

Γιώργο, δεν ακούγεται πιά η 
φλογέρα σου στο Βαένι, στην 
Τσαπουρνούλα, στα Δίστρατα 
και στο Τσιφούτι. Έχει οχτώ μή-
νες να ακουστεί. Δε συνοδεύει 
πιά ο τόπος. 

Συλλυπητήρια στη γυναίκα 
σου, τα παιδιά σου, τα αδέλφια 
σου, σε όλους τους συγγενείς. 
Ελαφρύ το χώμα που σε σκε-
πάζει.

Ο Μπατζανάκης σου 
Γεώργιος Κ. Νάπας

Γεώργιος Φ. Θάνος 

Οι ΤΑΠΕιΝΟι  
θΑ ΔιΚΑιωθΟΥΝ 
Αποδημούν συνάνθρωποι 
και έχουμε ευθύνη, 
που ζούσαν στην απόγνωση
με πίκρα και οδύνη. 

Δυστυχισμένοι λυπηρά
στης απονιάς τη ζήση,
που δοκιμάστηκαν σκληρά
στη φτώχια και στη θλίψη.

Εκείνους που δεν νιώσανε 
ποτέ οι ισχυροί,
και φεύγουν με παράπονο
απ’ τη θνητή ζωή. 

Αλλά αυτοί θα λυτρωθούν
λύπες δεν θα βιώσουν, 
δεν θα διψούν, δεν θα πεινούν 
και όλα τελειώνουν.

Παύουν και να λιμοκτονούν 
να βλέπουν ανομίες,
και δολοπλόκους πονηρούς 
να κάνουν ατιμίες.

Εκεί που πιά θα βρίσκονται 
ήρεμα θα κοιμούνται,
κι’ αυτοί που τους αδίκησαν 
πάντα θα το θυμούνται.

Γιατί θα φτάσει ο καιρός 
για να ξυπνήσουν όλοι,
κι’ ωραίο ο θεός τη Γή 
θα κάνει περιβόλι. 

Τότε θα δικαιωθούνε
όλοι οι αδικημένοι, 
και οι ταπεινοί θα ζούνε
πάντα και ευτυχισμένοι. 

Οι πράοι πια δεν θα πονούν
θα πάψουν να ματώνουν, 
και τα αθώα μάτια τους 
ποτέ δεν θα βουρκώνουν. 

θα κυβερνάει ο Χριστός
όλη την οικουμένη,
και οι πιστοί στον μαμωνά
γι’ αυτόν, θα είναι ξένοι.

ΓΕωΡΓιΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ 

Χωματουργικές εργασίες 
Υλικά οικοδομών - Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός 
Μάντρα στα Σαραντάπορα 

Υλικά ΠάράδιδΟΝΤάι άΥθΗΜΕρΟΝ 

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

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

μΠέλιτςΑς ΑθΑΝΑςιος 
(γαμπρός Γεωργίου Κων. Λιάπη) 

Γ ρ Α Φ Ε ί ο  Τ Ε Λ Ε Τ Ω Ν 
Αναλαμβάνουμε 

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

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

τηλ. 210 2484209, 210 2471066
Κιν. 6977 698961
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του Συνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑ: άρεταίειο  
Νοσοκομείο. 
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά  
τόπους Νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
δΗΜΗΤριΟΣ  
ΓιάΝΝΟΥΣάΣ.
ΤΗλΕφωΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑϊΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσί-

ευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο μέχρι 18 
Μαΐου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο κείμενο ας μας το 
δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το δίνετε τόσο λιγότε-
ρα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία 
μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της 
Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει αρχές καλοκαιριού. Ευχαρι-
στούμε πολύ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ 
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 

μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια 
μετά, το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγ-
ματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πο-
λιτικός είχε κι ένα άλλο όραμα πιο “προσγειωμένο”, την 
ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το 
ΑΓΡΙΝΙΟ με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κά-
μπο με τους κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την 
Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει 
να περάσουν 200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί; 

Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής 
Οδού σε πρώτη φάση) θα γίνει με την 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. 

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

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

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

        Είναι  Λογαριασμός  όψεως, στην  Τράπεζα  Πειραιώς  και  
ανήκει  στον  Εξωραϊστικό & Μορφωτικό  Σύλλογο  Νεράϊδας 
Δολόπων  Καρδίτσας, ιδιοκτησία  του  οποίου  είναι  η  Εφημερίδα  
μας.   
     Παρακαλούμε  όσοι  βρίσκεστε  μακριά  και  θέλετε  να  προσφέ-
ρετε  χρήματα  για  την  Εφημερίδα  μας  να  τα  βάζετε  σ’  αυτόν  
τον  λογαριασμό. 
      Οικονομική  ενίσχυση  για  την  Εφημερίδα  μας  μπορείτε  να  
δίνετε  και  στα  μέλη  του  Δ. Σ. του  Συλλόγου  για  να  σας  δίδεται  
αμέσως  απόδειξη. 
Σας  ενημερώνουμε  ότι  Μπλόκ  έχουν  οι  εξής  χωριανοί  μας: 
       Θάνος  Βασίλειος ...................................... τηλ(697 3015409)  
       Καστρίτσης  Τρύφωνας .................................. (697 7250896)  
       Μπαλτή – Κουτσουμπάνη  Ουρανία.............. (697 3386579)
       Θάνου  Χρυσούλα .......................................... (697 6047011)
       Μονάντερος  Φώτης ....................................... (697 4085254)
       Κουσάνας  Γιώργος ........................................ (697 2287726)  
       Μπαλτής  Γιάννης .......................................... (697 7033547)  
       Σπανού - Ανδρέου  Μαρία ............................. (697 9305471)  
       Κουσάνας  Κώστας ........................................ (697 2594310)
       Σπανός  Γιάννης ............................................. (697 3039002)

Ανακοινώσεις  
Προέδρου   
Τ. Κ. Νεράϊδας    

Παρακαλούνται οι κάτοι-
κοι της Τοπικής Κοινότητας 
Νεράϊδας όπως:

● Να προσέχουμε πως πε-
τάμε τα σκουπίδια μας. Δεν 
πρέπει να ρίχνουμε στους 
κάδους μπάζα. Επίσης συ-
σκευάζουμε καλά τα σκου-
πίδια (δένουμε την πλαστι-
κή σακκούλα) και μετά την 
πετάμε με προσοχή και πά-
ντα μέσα στον κάδο.

● Δεν πετάμε ποτέ και τί-
ποτα στα ρέματα του χω-
ριού. Οτιδήποτε έχουμε για 
πέταμα τα βγάζουμε στο 
δρόμο για να τα πάρουν.

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

● Να προσέχουμε τα 
φρεάτια των ομβρίων. 
Να διατηρούμε τις σκάρες 
καθαρές ώστε να πέφτουν 
μέσα τα νερά.

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

Τα παραπάνω αφορούν 
όλους τους οικισμούς μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 

Η Ιστοσελίδα μας www.neraida-dolopwn.com 

Ενημερώνουμε τους απανταχού χωριανούς μας ότι η 
ιστοσελίδα του χωριού μας “www.neraida-dolopwn.
com” εμπλουτίστηκε το χειμώνα και θα βρούν τα εξής: 

● Στη σελίδα «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ», αναρτήθηκαν πάνω 
από 2.000 φωτογραφίες, κατά ενότητα, σε φακέλους, που θα 
βρείτε σε πίνακα. Κάτω από τον πίνακα θα βρείτε ωραιότα-
τη Ψηφιακή Περιήγηση στο χωριό μας που κατασκεύασε 
(ο εγγονός του μακαρίτη Χριστόδουλου Δήμου), ο Δημήτρης 
Βρέκος. Ήταν η πτυχιακή του εργασία ως φοιτητής και του 
λέμε μπράβο ευχαριστώντας τον θερμά. Στον πίνακα αυτό θα 
βρείτε και τα «Ηχητικά Ντοκουμέντα» καθώς και τα τέσσερα 
(4) βιντεάκια (slideshow).

● Στη σελίδα «ΝΕΑ-ΑΡχΕΙΟ» θα βρείτε κάτω αριστερά 
τον χάρτη της περιοχής του χωριού μας, από το Γρεβενο-
διάσελο μέχρι Κύφου – Μπέσια, με σημειωμένα πάνω όλα τα 
ονόματα των τοποθεσιών, που κατασκεύασε ο Γιώργος Κ. Θά-
νος, όπως και το τοπογραφικό σχέδιο με τα σπίτια του χωριού 
μας. Εκεί επίσης αν κάνετε διπλό κλίκ πάνω στην αεροφω-
τογραφία (προσφορά του πρώην Προέδρου Κώστα Πλατσι-
ούρη) θα δείτε τα σπίτια του χωριού μας σε τεράστια εικόνα 
υψηλής ανάλυσης. 

● Στη σελίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ» θα βρείτε όλα τα γνωστά ως σή-
μερα ιστορικά στοιχεία του χωριού μας που συγκέντρωσε ο 
Γιάννης Μπαλτής. 

● Στη σελίδα «χΑΡΤΗΣ» θα βρείτε τον καιρό στο χωριό 
τώρα, με 7ήμερη πρόγνωση από το «Freemeteo», χάρτες του 
χωριού – περιοχής μας καθώς και δορυφορικό χάρτη πολύ 
καθαρής εικόνας που μπορείτε να τον αυξομειώσετε όσο θέ-
λετε. Στον καιρό και στο Facebook μπορείτε να μπαίνετε από 
κάθε σελίδα από τα σχετικά εικονίδια κάτω δεξιά. 

● Στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» αναρτήθηκε όπως κάθε τρί-
μηνο, το νέο 126 τεύχος της εφημερίδας μας. Με το τεύχος 
αυτό συμπληρώθηκαν ήδη 24 τεύχη (384 σελίδες ύλη!) που 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

● Όλα τα προαναφερόμενα τα δίνουμε και τα ανεβάζει ο 
αγαπητός μας Νίκος Κοσμόπουλος (γιός της Μαρίας και εγ-
γονός του αείμνηστου Δημήτρη Καραβάνα) και τον ευχαρι-
στούμε θερμά που κατασκεύασε και συντηρεί την ωραιότατη 
αυτή ιστοσελίδα αφιλοκερδώς. Το χειμώνα ο Νίκος έγραψε 
πάλι από την αρχή το site εκσυγχρονίζοντάς το, χρησιμοποιώ-
ντας νέα τεχνολογία, με σχεδιασμό responsive δηλ. πλέον προ-
σαρμόζεται ανάλογα και σε πιο μικρές οθόνες (tablets - κινητά 
κ.λ.π). Επειδή με τον προηγούμενο σχεδιασμό το site ήταν ευ-
άλωτο σε επιθέσεις χάκερ, το τελευταίο εξάμηνο χακαρίστηκε 
3 φορές, και το επανέφερε ο Νίκος με backup κάθε φορά. Όλα 
αυτά αφιλοκερδώς και τον ευχαριστούμε όλοι θερμά. 

● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας μέχρι και τον Μάρτιο 
ξεπέρασαν τους 32.000! Στις 15.3.14 ήταν ακριβώς 32.642. 

Καλό «σερφάρισμα»! 

Περί εκκλησιαστικών ανακοίνωση
Οι χωριανοί μας (μόνιμοι και απόδημοι) να γνωρίζουν πως 

ο Ιερέας του χωριού μας έχει αναλάβει, με εντολή της Μητρό-
πολής μας, και τις δύο Ενορίες της Κοινότητάς μας Νεράϊδας. 
Δηλαδή την Ενορία Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας και την Ενορία Αγ. 
Κωνσταντίνου Σαρανταπόρου. Έτσι μία Κυριακή λειτουργεί 
στη Νεράϊδα και μία Κυριακή στα Σαραντάπορα. Όποιος λοι-
πόν θέλει να κάνει μνημόσυνο πρέπει να επικοινωνεί με τον 
Ιερέα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα για να κανονίζουν την 
ημερομηνία. 

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

Το τηλέφωνο του παπα-Σωτήρη είναι 697 9494645.

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

Ευχές από Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας 
ο πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού ςυμβουλίου του 

ςυλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας 
μας σε όλους «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση με υγεία».

Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

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

Δημήτριος Γιαννουσάς

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Νεράϊδας κόβει καυσόξυλα 

Οι χωριανοί μας συνέταιροι, του Δασικού Συνεταιρισμού 
Νεράϊδας, από την Τετάρτη 19.2.14 άρχισαν να υλοτο-
μούν τμήματα δρυός, όπου όρισε το Δασαρχείο Καρδί-

τσας, στο δάσος ΒΔ του οικισμού Μεγαλάκκου Νεράϊδας (στην 
περιοχή «Σκλήθρα»). Η ξυλεία που κόβουν με τα αλυσοπρίονα 
είναι καυσόξυλα αρίστης ποιότητας από βελανιδιές. 


