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Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες με-
λέτες απαιτεί όλος ο παραμεγδόβι-
ος κόσμος μετά την απάντηση της 

Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας πως εκκρεμούν 
ακόμα πολλές μελέτες προς έγκριση. Πότε 
επιτέλους θα τελειώσουν αυτές οι μελέτες 
ώστε να προταθεί το έργο για ένταξη στο 
Σ.Ε.Σ. 2014-2020 (Τομεακό Υπουργείου Υπο-
δομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; ή μήπως θα ήταν 
προτιμότερο να δώσετε σύντομα βατότητα 
στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα στήνο-
ντας μια μικρή γέφυρα, φτιάχνοντας τεχνικά 
στα ρέματα και χαλικοστρώνο-
ντας το τμήμα; Η υπομονή του 
κόσμου έχει εξαντληθεί! Απαι-
τούμε πρόσβαση, επικοινωνία! 
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TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Ιστορικά στοιχεία για το γειτονικό μας 
εγκαταλειμμένο σήμερα χωριό

Ονοματεπώνυμα αρχηγών οικογενειών του διαλυμένου - 
εγκαταλειμμένου σήμερα θρυλικού γειτονικού μας χωριού, της Μπέσιας, 
στα χρόνια της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, από το Δεφτέρι – 
Οθωμανικό Φορολογικό Κατάστιχο του 1454 και άλλα σημαντικότατα 
ιστορικά στοιχεία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύουμε 
στο παρόν τεύχος της Εφημερίδας μας. Ένα ντοκουμέντο της τοπικής 
ιστορίας μας! Διαβάστε τα στις σελίδες 4, 5, 6 & 7.

Η Μπέσια
Οι κάτοικοί της πρίν 560 χρόνια!

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου
Να τελειώσουν  

και οι υπόλοιπες μελέτες

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας
Θερμή παράκληση των κατοίκων

Να δώσει λύση ο δήμος
Πληγή μεγάλη, πρόβλημα, μαρτύριο για τους ηλικι-

ωμένους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας, της Νε-
ράϊδας ήταν και το φετινό φθινόπωρο, τα παρατημένα 
βοοειδή (μουλάρια και γελάδια) διαφόρων ασυνείδη-
των. Θερμή παράκληση των κατοίκων να δώσει λύση ο 
δήμος μας στην μάστιγα αυτή του τόπου μας, με τη συ-
γκρότηση επιτροπής για σύλληψη αυτών και επιβολή 
προστίμων. Με μεθόδους που ήδη εφάρμοσαν άλλοι 
Δήμοι, σύμφωνα με το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 τεύχος 
Α άρθρο 17.
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Όχι Υδροηλεκτρικά  
σε Σαρανταπορίσιο & Μπεσιώτη

Η τοπική κοινωνία μας στις Λαϊκές Συνελεύσεις αποφάσισε αρνη-
τικά για τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μας Υ/Η και Αιολικά. Για το 
Υ/Η στο Μπεσιώτη υπάρχει επιπλέον και η αρνητική γνωμοδό-

τηση του Τ. Σ. Νεράϊδας. Για το Υ/Η Σαρανταπόρου υπάρχει επιπλέον η 
προσφυγή μας στο ΣτΕ από τους Συλλόγους μας η οποία για να εκδικα-
στεί θέλει μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο πρέπει να δώσει ο Δήμος 
μας Καρδίτσας αναλαμβάνοντας αυτές τις υποθέσεις όπως κάνει ήδη 
ο γειτονικός μας Δήμος Καρπενησίου.
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Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας εύχονται 
στους απανταχού Νεραϊδιώτες 
και φίλους του χωριού και του 

Συλλόγου μας 

Καλά 
Χριστούγεννα

Η Νομαρχία (Αντι-
περιφέρεια) Καρ-
δίτσας απάντησε 
στα ερωτήματα της 
εφημερίδας μας

Απάντηση έγγραφη λά-
βαμε από την Αντιπεριφέ-
ρεια Καρδίτσας στα ερωτή-
ματα της εφημερίδας μας 
για ζητήματα – δρόμους 
της περιοχής μας αρμοδι-
ότητάς της. Ευχαριστούμε 
θερμά τον Αντιπεριφερει-
άρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη 
Τσιάκο που υπογράφει το 
έγγραφο τόσο για την πλή-
ρη και έγκυρη ενημέρωση 
που μας δίνει όσο και για 
τις ενέργειες που έκανε για 
τα έργα αυτά.
Περισσότερα στη σελίδα 8

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

Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
Δημοπρασία 16.12.14 το Νεράϊδα – Τριφύλλα

Στη  δημοπρασία  βγαίνει  επιτέλους πάλι στις 
16.12.2014 το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα  με  προϋ-
πολογισμό 1.200.000 €. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε  

στις εφημερίδες  στις  25.11.14, ενώ είμαστε  στο  τυπογρα-
φείο  και  θα  την  βρείτε  στις  μέσα  σελίδες. Το  Νεράϊδα – 
Γιαννουσέϊκα προτάθηκε στο ΕΑΠΝΑ/2  με  προϋπολογισμό  
1.800.000 €. Ενημέρωση έγκυρη έχουμε πλέον για αυτά  τα 
έργα από την Αντιπεριφέρεια (Νομαρχία) Καρδίτσας  τόσο 
από την απάντηση στα ερωτήματα της εφημερίδας μας όσο 
και από τη συνάντηση των φορέων μας  της 17.10.14 όπου 
διευκρινίστηκαν όλες οι απορίες μας. Θερμά ευχαριστώ απ’ 
όλους μας στον κ. Τσιάκο για την  ενημέρωση και τον κ. Τα-
λιαδούρο για τη συνάντηση.
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Συνάντηση στη Νομαρχία Καρδίτσας
για τους δρόμους της περιοχής μας

Συνάντηση με πρωτοβουλία και παρουσία του 
βουλευτή κ. Ταλιαδούρου, τον οποίο ευχαρι-
στούμε για ακόμα μια φορά θερμά μέσω της 

εφημερίδας μας για το ενδιαφέρον του, έγινε στη Αντι-
περιφέρεια (Νομαρχία) Καρδίτσας για τους δρόμους 
της περιοχής μας στις 17.10.14. Στη συνάντηση συμ-
μετείχαν ο κ. Ταλιαδούρος, ο πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊ-
δας Λάμπρος Γάκης και ο πρόεδρος του Συλλόγου μας 
Βασίλης Θάνος.
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Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου
λειτουργεί ή δεν λειτουργεί;

Ο Βιολογικός Καθαρισμός του Οικισμού Σαρανταπόρου που βρί-
σκεται στον «Άμπλα» δίπλα στο ποτάμι, λειτουργεί ή δεν λει-
τουργεί; Επισκευάστηκε η βλάβη που υπήρχε ή όχι; Κανείς δεν 

θα ρώταγε αν οι εγκαταστάσεις του ήταν μακριά από ρέματα στη μέση 
της πλαγιάς ενός βουνού αλλά τώρα που είναι δίπλα στο ποτάμι όλος 
ο κόσμος αγωνιά και ρωτάει!
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Άρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε 
ακόμα  η αποκατάσταση των ζημιών 
μεταξύ Σαρανταπόρου & Νεράϊδας

Άρχισε αλλά δυστυχώς δεν τελείωσε ακόμα η 
αποκατάσταση των προβληματικών σημείων 
μεταξύ Σαρανταπόρου και Νεράϊδας. Τα έργα 

αυτά είναι αρμοδιότητας της Νομαρχίας (Αντιπερι-
φέρειας) Καρδίτσας και ενώ άρχισαν από τα μέσα 
Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου δεν 
μπόρεσαν να ολοκληρωθούν. Ούτε άσφαλτος έπεσε 
στα επισκευασμένα αλλά ούτε και αποκαταστάθηκαν 
όλα. Περισσότερα στη σελίδα 11

Ύδρευση Νεράϊδας
έγιναν πράξη οι αποφάσεις της Λαϊκής Συνέλευσης;
Στην Λαϊκή Συνέλευση της 18.8.14 που έγινε στην πλατεία για το 

πρόβλημα ύδρευσης του χωριού μας αποφασίστηκαν κάποια πράγμα-
τα που έπρεπε επειγόντως να γίνουν μέσα στο φθινόπωρο. Είναι γραμ-
μένα και στο Υπόμνημα με τις υπογραφές μας. Όλοι ρωτάνε: Έγιναν 
αυτά; Περισσότερα στη σελ.11

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. 

Ανακαίνιση του Κοιμητηρια-
κού Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Στην προσπάθεια του χω-
ριού μας για την ανακαίνιση 

του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών Νεράϊδας, πρωτο-
στατούν εκτός του Τρύφωνα 
Καστρίτση και οι πρόεδροι των 
δύο Συλλόγων μας ο Γιάννης 
Σπανός και ο Βασίλης Θάνος. 
Όποιος (μέσα στην κρίση που 
περνάμε) έχει την οικονομική 
δυνατότητα και την ευχαρίστη-
ση ας προσφέρει ότι μπορεί 
για να τον φτιάξουμε κι αυτόν 
όπως στου Σωτήρος. Όποιος 
επίσης θέλει να μάθει οτιδή-
ποτε γι’ αυτό ας μιλήσει με τον 
Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 
697 7250896.
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Το  ένα  και μοναδικό  μεσαιωνικό  πέτρινο τοξωτό  γεφύρι  που  
υπάρχει  ακόμα  στον  τόπο  μας  είναι  αυτό  εδώ  στη  Μπέσια.  



Σύμβολο των Χριστου-
γέννων είναι αναμφί-

βολα το δέντρο. Η λατρεία και 
ο στολισμός του δέντρου έρχε-
ται από την αρχαιότητα, από 
την λατρεία της Κυβέλης αλλά 
και μύριες άλλες αναφορές που 
έχουμε από τα ιστορικά κείμενα 
γι’ αυτόν τον στολισμό.

Μια πρώτη μαρτυρία βρί-
σκουμε στη Ρωμαϊκή εποχή, το 
336 μ. Χ., όπου κάθε 25 Δεκεμ-
βρίου γιορτάζονταν τα Σα-
τουρνάλια στη μνήμη 
του θεού Σατούρνο (του 
Κρόνου). Σύμφωνα με 
τους ερευνητές, απο-
τελεί τον πρόδρομο 
της γιορτής των 
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν , 
που με διάφορες 
προσθήκες και πα-
ραλλαγές θέλησαν 
να της προσδώσουν 
χριστιανικό περιεχόμενο, ώστε 
να απομακρυνθεί και να ξεχα-
στεί στα βάθη των αιώνων η πα-
γανιστική της προέλευση. 

Άλλωστε η 25η Δεκεμβρί-

ου καθιερώθηκε ως ημερομη-
νία γέννησης του Χριστού τον 
4ο αιώνα μ. Χ. και ταυτόχρονα 
σηματοδοτούσε την αλλαγή του 
χρόνου, ενώ τον 8ο αιώνα στο-
λίστηκε το πρώτο χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο, που ήταν έλατο. 
Μάλιστα η επιλογή του έλατου 
έγινε από τον Άγιο Βονιφάτιο 
για να σβήσει την ιερότητα που 
απέδιδε ο κόσμος μέχρι τη στιγ-
μή εκείνη (κατάλοιπο της ειδω-
λολατρίας) στη δρύ δηλ. στη 
βελανιδιά.

Έτσι το έλατο έγινε σύμβο-
λο των Χριστουγέννων.

Πάντως για μας τους Έλλη-
νες, δυστυχώς, ήταν «δώρο» 
(ή δάνειο) των Βαυαρών. Για 
πρώτη φορά το έφερε στην 
Αθήνα ο βασιλιάς Όθωνας. 

Αλλά και οι Γερμανοί, 
εκείνη την εποχή, γύρω 
στα 1830, φαίνεται ότι 

ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έβαλαν 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο σπίτι 
τους. Το διακοσμούσαν με καρύ-
δια, μπισκότα, φαγώσιμα και κε-
ριά θέλοντας να συμβολίσουν τα 

θεία δώρα που έκαναν οι Μάγοι 
στον νεογέννητο Χριστό. Έκτοτε 
έμεινε μαζί με τα… άλλα δάνεια 
και τη σημερινή τρόϊκα, στολι-
σμένο με απαστράπτοντα μνημό-
νια. Επιμέλεια: «Φιλίστωρ» 
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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

Εξαποστειλάριο των Χριστουγέννων / Ἦχος γ´.

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ 
ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν, 
καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.

Απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα
«Μας επισκέφθηκε από ψηλά ο Σωτήρας μας, αυτός 

που είναι η Ανατολή των Ανατολών. Και εμείς που 
βρισκόμασταν στο σκοτάδι και τη σκιά βρήκαμε την 
Αλήθεια. Γιατί ο Κύριος γεννήθηκε από την Παρθένο».

Σημείωση: Εξαποστειλάρια ονομάζονται τα τροπάρια του 
Όρθρου, που ψάλλονται αμέσως πρίν από τους Αίνους.

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Απολυτίκιο των Χριστουγέννων / Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ 
φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, 
ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαι-
οσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν· Κύριε δόξα σοι.

Απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα
Η γέννησή σου, Χριστέ και Θεέ μας, φανέρωσε στον κόσμο το 
φώς της γνώσης. Το αστέρι της γέννησής σου, δίδαξε σ’ αυτούς, 
που πρίν λάτρευαν τ’ αστέρια, ότι εσύ είσαι ο ήλιος της δικαιο-
σύνης, γι’ αυτό κι έτρεξαν να σε προσκυνήσουν, αφού κατάλαβαν 
ότι εσύ είσαι το φώς του Θεού. Κύριε, ας είσαι δοξασμένος.

Σημείωση: Απολυτίκια ονομάζονται τα σύντομα εκείνα τρο-
πάρια, που περιέχουν σε περίληψη την υπόθεση (ιστορία) της 
τελούμενης εορτής. Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Τα Χριστούγεννα 
στο Χωριό
Θυμάμαι τα Χριστούγεννα
στα παιδικά μου χρόνια,
με τι χαρά πηγαίναμε
στην εκκλησιά με χιόνια.

Με το γλυκό της κάλεσμα
τ’ Αϊ-Γιώργη η καμπάνα,
μας θύμιζε τα ουράνια
και του Χριστού τη μάνα.

Όλοι στο χέρι μ’ ένα κερί
σαν μάγοι με τ’ αστέρι.
Αυτή η σκοτεινή βραδιά
το Λυτρωτή θα φέρει.

Η Θεοτόκος στη σπηλιά
έδινε την ευχή της,
κι ακούγονταν τ’ αγγελικά,
το Δόξα εν Υψίστοις.

Γιορτάζαμε με σεβασμό,
με αίσθημα ευγνωμοσύνης,
των Χριστουγέννων τη χαρά
και της Αγιοσύνης.

Σκιρτούσε μέσα η ψυχή
γεμάτη καλοσύνη,
στα πρόσωπά μας έλαμπε
η αγία ευφροσύνη.

Κι όταν η νύχτα τέλειωνε
το χάραμα να φέρει,
παίρναμε το αντίδωρο
απ’ του παπά το χέρι.

Στο σπίτι σα γυρίζαμε
η μάνα περιμένει
μ’ ένα τραπέζι πλούσιο,
μέρα ευτυχισμένη.

Σημείωση: Το επίκαιρο αυτό 
ποίημα για τα Χριστούγεννα, 
είναι από το βιβλίο «Ποιητι-
κό Οδοιπορικό» του μακαρί-
τη παπα-Γιώργη Δήμου, Έκ-
δοση 2005.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Ιστορικά στοιχεία για την  
ονομασία του Καροπλεσίου

Από το 1454 μέχρι το 1837 το Καροπλέσι εμφανίζεται σε 
χειρόγραφα και επιγραφές μοναστηριών ως:

Καροβονοπιλίσι, Καρρβουνοπλέσι, Καρβουνοπλέση, 
Καβρουπλέσι, Καυροπλέσι, Καροπλέσι, Καροπλέση, Καρο-
πλίσιο. Στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε το όνομα στο Κα-
ροπλέσιον.

Με όλα τα παραπάνω η ετυμολογία του ονόματος Καρο-
πλέσι είναι λίγο δύσκολη. Οι επιτροπές που ορίστηκαν κατά 
καιρούς για αλλαγή των ξενικών και κακόηχων ονομάτων, 
δεν ασχολήθηκαν με το Καροπλέσι, ίσως και εκ παραδρο-
μής, ή μπορεί να πείστηκαν ότι προέρχεται από τα πολλά 
καρύδια που παράγει (καρύδια + πλεονάζω και καρό + πλαί-
σιον).

Ο γάλλος Πουκεβίλ που έκανε λεπτομερή καταγραφή 
των συνοικισμών Αγράφων την περίοδο 1805 - 1815 δεν 
αναφέρει καθόλου το Καροπλέσι.

Σημείωση: Τα έγραψε στο facebook ο Θανάσης Γιαννέ-
λος (γιός του μακαρίτη παπα-Ηλία εκ Καροπλεσίου) σχολι-
άζοντας κάποια σχετική ανάρτηση στις 9.9.14. 

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Ιστορικά στοιχεία  
για την ονομασία του Κλειτσού

Από το 1912 που δημιουργήθηκαν οι Κοινότητες, το χωριό 
φέρει το όνομα Κλειτσός ή Κλειστός.

Στα 1928 η Κορίτσα αποτέλεσε ξεχωριστή Κοινότητα. Τότε, 
οι άλλοι συνοικισμοί του Κλειτσού, σκόπιμα δεν ψήφισαν για να 
βγάλουν δικούς τους συμβούλους κι έτσι προσκολλήθηκαν στην 
Κοινότητα Κορίτσας.

Στις εκλογές του 1934, με πρωτοβουλία των κατοίκων των 
άλλων συνοικισμών, βγήκαν περισσότεροι Κοινοτικοί σύμβου-
λοι από τους άλλους συνοικισμούς και αυτό είχε σαν αποτέλε-
σμα να μεταφερθεί η έδρα της Κοινότητας από την Κορίτσα στο 
Μεσοχώρι.

Από τον Μάϊο του 1955 ονομάζεται και πάλι Κοινότητα Κλει-
τσού με πέντε (5) συνοικισμούς (Κορίτσα, Μεσοχώρι, Πλάτανος, 
Κάλανος και Μαυρόλογγος) και τους μικροσυνοικισμούς Ζαγα-
ριωτέϊκα, Μπουκοβίτσα, Καλάμι, Κολοσκούτι, Τερνόβενα και 
Ζιοβέϊκα.

Για την ονομασία υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μια ότι είναι 
ρηματικό ουσιαστικό του ρήματος κλείω. Μια άλλη εκδοχή θεω-
ρεί ότι προέρχεται από τη θέση του χωριού κλειδί – διάβαση, ενώ 
τρίτη ότι έχει σχέση με τη λέξη «γκλίτσα».

Σημείωση: Δημοσιεύτηκε έτσι ακριβώς στην εφημερίδα «Ευ-
ρυτανικά Νέα» / Τετάρτη 25.4.2012 / σελ. 18, όπου αναφέρονταν 
ως πηγή η εφημερίδα «Τα Νέα του Κλειτσού», του Συλλόγου 
Αποδήμων Κλειτσού Ευρυτανίας, Μάϊος 1981.

Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Χριστουγεννιάτικου δέντρου ιστορία…

Ο δρόμος  
μπροστά στο 
Νεκροταφείο
Ο δρόμος μπροστά 

την είσοδο του Κοιμητη-
ρίου Νεράϊδας φάρδυνε 
αρκετά και πλέον εκεί 
μπορούν να περνάνε άνε-
τα αλλά και να μπαινο-
βγαίνουν αυτοκίνητα. Ο 
αγαπητός χωριανός μας 
Γιώργος Η. Ζήσης προ-
σέφερε αρκετό τόπο από 
την ιδιοκτησία του και 
μαζί με τον Τρύφωνα και 
τον Γιώργο Καφαντάρη 
έκαναν νέο φράχτη πιο 
μέσα και έτσι μεγάλωσε 
εκεί ο χώρος του δρόμου. 
Να ευχαριστήσουμε θερ-
μά και τους τρείς αλλά 
περισσότερο τον Γιώργο 
Ζήση που άφησε τόπο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 219674/7041
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα 25 – 11– 2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας  Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την  ανάθεση 
του έργου «Κατασκευή Οδού Νεράϊδα – Τριφύλλα 
(Β΄ εργολαβία)» με προϋπολογισμό 1.200.000 ΕΥΡΩ 
(με το Φ.Π.Α.).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν 
τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την  έδρα της 
υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, 
μέχρι τις  11-12-2014. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413 54905, 
FAX επικοινωνίας  24410-25349.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η  
Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών  
είναι το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 5 
του N.3669/08 (KΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί 
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην 2η  
τάξη και άνω  στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που  αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει 
έργα  παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται 
η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.169,00 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 μήνες  + 30 ημέρες, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος  ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 440.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από την Οικονομική  Επιτροπή Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

 Προκήρυξη  Δημοπρασίας του  έργου  Νεράϊδα - Τριφύλλα    
 Εφημερίδες της Καρδίτσας: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Κωνσταντίνος και η Περσεφό-
νη Καραμέτου - Λούτα, κόρη του 
Χρήστου και της Ευφροσύνης Κα-
ραμέτου (εγγονή των αείμνηστων 
Περσεφόνης και Γεωργίου Καρα-
μέτου), απέκτησαν κοριτσάκι την 
Τρίτη 3 Ιουνίου 2014, στην Αθήνα, 
όπου και διαμένουν στον Γέρακα 
Αττικής.
● Ο Ηλίας και η Ουρανία (Ράνια) 
Σπινάσα – Παπαδοπούλου, κόρη 
της Φιλιώς και του Δημήτρη (Μίμη) 
Σπινάσα (εγγονή των αείμνηστων 
Ουρανίας και Ηλία Σπινάσα), απέ-
κτησαν τρίδυμα, ένα αγοράκι και 
δύο κοριτσάκια, την Δευτέρα 13 
Οκτωβρίου 2014, στην Αθήνα όπου 
και διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Χαρά και ο Μανώλης Μαρ-
γαρίτης, γιός της Σοφίας και του 
Βαγγέλη Μαργαρίτη, βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους με το όνομα Αρι-
άδνη, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 
2014, στον Ι. Ν. Αγ. Ισιδώρων Λυ-
καβηττού, στην Αθήνα όπου και δι-
αμένουν στα Ιλίσια. 
 ● Η Μαρία και ο Αλέξανδρος Κου-
τής, γιός της Αποστολίας και του 
Βάϊου Κουτή (εγγονός των αείμνη-

στων Ελένης και Ευαγγέλου Κου-
τή), βάπτισαν το κοριτσάκι τους με 
το όνομα Ελένη – Αποστολία την 
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014, στη 
Θεσσαλονίκη όπου και διαμένουν. 
 ● Η Ελισάβετ και ο Αντώνης Αυ-
γέρης, γιός της Ιωάννας και του 
Λάμπρου Αυγέρη (εγγονός των αεί-
μνηστων Ελένης και Αντωνίου Αυ-
γέρη), βάπτισαν το αγοράκι τους με 
το όνομα Λάμπρος την Κυριακή 12 
Οκτωβρίου 2014, στην Αταλάντη.
 ● Ο Κωνσταντίνος και η Περσε-
φόνη Καραμέτου - Λούτα, κόρη 
του Χρήστου και της Ευφροσύνης 
Καραμέτου (εγγονή των αείμνη-
στων Περσεφόνης και Γεωργίου 
Καραμέτου), βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους, με το όνομα Μαρία - Ευφρο-
σύνη, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 
2014, στην Παναγία Βλαχερνών, 
Παλλήνη Αττικής. 
 Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

 ΓΑΜΟΙ
● Ο Ηλίας Μπέλλος, γιός της Άν-
νας και του Χρήστου Μπέλλου (εγ-
γονός των αείμνηστων Βασιλικής 
και Αντώνη Μπέλλου), και η Ευγε-
νία Μώλου, παντρεύτηκαν την Πα-
ρασκευή 29 Αυγούστου 2014, στην 

Αθήνα, στο Δημαρχείο Βούλας.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

 ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε η Δάφνη Μαρκούση – 
Τσιτσιμπή, σύζυγος Αναστασίου 
Μαρκούση και κόρη του Γεωργί-
ου & της Μαγδαληνής Τσιτσιμπή, 
αδερφή του Ηλία, του Βασίλη, της 
Καλλιόπης και της συγχωρεμένης 
Ισμήνης, σε ηλικία 87 ετών, το Σάβ-
βατο 26 Ιουλίου 2014, και η κηδεία 
έγινε τη Δευτέρα 28 Ιουλίου στο 
Νεκροταφείο Ζωγράφου.
● Πέθανε ο Κώστας Μαργαρίτης, 
από το Μεγαλάκκο, σύζυγος της 
Βασιλικής, (γιός των αείμνηστων 
Κυριακούλας και Γεωργίου Μαρ-
γαρίτη), και πατέρας του Γιάννη, 
της Κυριακούλας και της αείμνη-
στης Γεωργίας, σε ηλικία 88 ετών, 
την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014, στο 
Μώλο Φθιώτιδας όπου έγινε και η 
κηδεία την επομένη.
Θερμά Συλλυπητήρια.

 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
● Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, γιός 
της Ελένης και του Κώστα Μαργα-
ρίτη (εγγονός της Σοφίας και του 

Βαγγέλη Μαργαρίτη), πέρασε στη 
Σχολή Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής των ΤΕΙ Στερεάς Ελλά-
δας, στη Χαλκίδα.
● Η Αθανασία Ζαχάκη, κόρη του 
Νικολάου και της Βασιλικής (εγγο-
νή του Κώστα και της Αθανασίας 
Σπινάσα – Χαραλάμπου & δισέγ-
γονη της Βασιλικής και του αείμνη-
στου Κώστα Σπινάσα), πέρασε στη 
Σχολή Ιατρικών Εργαστηρίων των 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλο-
νίκη.
● Η Σοφία Γαβριηλίδου, κόρη του 
Αδάμ και της Ευαγγελίας Πλατσι-
ούρη – Γαβριηλίδου (εγγονή του 
Γεωργίου Κ. Πλατσιούρη), πέτυχε 
στο τμήμα Νοσηλευτικής, στην 
Αθήνα.
● Ο Βασίλης Χαλκιόπουλος, γιός 
της Νικολέτας και του Ραφαήλ (εγ-
γονός της Ερασμίας και του Βασι-
λείου Παπαγεωργίου), πέτυχε στο 
τμήμα Μηχανολόγων – Μηχανι-
κών Τ. Ε., στο ΤΕΙ Πειραιά.
● Η Αναστασία Μνηματίδου, κόρη 
του Κώστα και της Ελένης Μαρ-
κούση (εγγονή των συγχωρεμένων 
Δάφνης Τσιτσιμπή και του Τάσου 
Μαρκούση από τον Κλειτσό), πέ-
ρασε στο Μαθηματικό τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θερμά συγχαρητήρια και καλές 
σπουδές στα παιδιά. 
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Προσφορά για την Εφημερίδα μας 
Ο Δημήτριος Καραμέτος του Νικολάου (Επίτιμος 
Πρόεδρος Εφετών) προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ 
(αριθ. απόδ. 129), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας Δολόπων», εις μνήμην του αδελφού του 
Γεωργίου Ν. Καραμέτου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Προσφορά στο ΜοΝάστήρι Μάσ
Η Μαρίνα Βούλγαρη (κόρη της Όλγας και του Ηλία Βούλγαρη) προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού μας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως της 
Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας).
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά. 

Ευχάριστήριο 
Ο  εφημέριος  και  οι  επίτροποι  του  χωριού  μας  θέλουν  
να  ευχαριστήσουν  θερμά  και  μέσα  από  την  εφημερίδα  
μας  τον  χωριανό  μας  ήλία  τσιτσιμπή, που  χωρίς  
αμοιβή  έφτιαξε  το  ειδικό  τραπεζάκι  με  ρόδες, όπου  
τοποθετούνται  και  μεταφέρονται  τα  υλικά  για  το  
άναμμα των  καντηλιών, στην  εκκλησία  μας, τον  Ι. Ν. Αγ. 
Γεωργίου. 
   Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο  Νεράϊδας.Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο Νεράϊδας.

Ετήσιο τρισάγιο σε Πλαστήρα και Σεραφείμ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών θα τελέσει την 

πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 12.00 μ. μ., στο Α’ Νε-
κροταφείο Αθηνών, το καθιερωμένο ετήσιο τρισάγιο στους τάφους του Μακαριστού Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Σεραφείμ Τίκα και του Πρωθυπουργού και Στρατηγού, Νικολάου 
Πλαστήρα. Όσοι μπορούμε καλόν είναι να παρευρεθούμε. 

Προσφορά για 
Αη Ταξιάρχη 

Η Γεωργία Μαργαρίτη 
σύζ. Δημητρίου, προσέφε-
ρε το ποσό των 30 ευρώ 
(αρ. απ. 14), εις μνήμην 
των Γονέων της Αγαπού-
λας και Κωνσταντίνου 
Κατσούλη, για την ανα-
καίνιση της εκκλησίας των 
Αγίων Ταξιαρχών. 
Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.

 Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης) .........ΕΥΡΩ

1 Ανώνυμος (752) .............................................................................10
2 Αυφαντής Κωνσταντίνος (Λογ. Τράπ. 16.10.14) .................20
3 Βούλγαρη - Νικολάου Βασιλική του Ρίζου (954) ................15
4 Βούλγαρη Ειρήνη του Ρίζου (952) ...........................................20
5 Βούλγαρης Γεώργιος του Ρίζου (953) ....................................15
6 Βούλγαρης Κων/νος του Ηλία (827) .......................................10
7 Βούλγαρης Σπύρος του Ηλία (1939) ........................................ 5
8 Δημητρακάκης Κων/νος (831) .................................................20
9 Δήμος Αναστάσιος του Κων. (Λογ. Τράπ. 15.7.14) .............25
10 Δήμος Κων/νος του Αναστασίου (833) .................................20
11 Δήμου Γεώργιος του Ελευθερίου (Λογ. Τράπ. 7.10.14) ....20
12 Ζήσης Νικόλαος (830) .................................................................20
13 Θάνος Δημήτριος του Ευαγγέλου (Λογ. Τράπ. 30.10.14) 30
14 Θάνος Νικόλαος του Δημητρίου (Λογ. Τράπ. 24.10.14)...50
15 Καλλές Βασίλειος του Δημητρ. (Λογ. Τράπ. 24.11.14) ......20
16 Καραβάνα Αλέκα  του  Δημητρίου (128) ..............................20
17 Καραβάνα Φωτεινή (λογ. Τράπ. 28.8.14) ...............................20
18 Καραμέτος Σεραφείμ (Λογ. Τράπ. 8.8.14) .............................20
19 Καραμέτος Χρήστος του Γ. & Π. (Λογ. Τράπ. 24.10.14) .....20
20 Καραμέτου Αγορή σύζ. Κων/νου (955) .................................15
21 Κατσούλης Κων/νος του Δημ. (828) .......................................20
22 Κουσάνας Γιάννης του Ηλία (692) ...........................................20
23 Κριαράς Αθανάσιος (1979) ........................................................20
24 Λάμπρου Απόστολος του Κων. (691) .....................................20
25 Λιάπης Ευάγγελος του Δημ. (Λογ. Τράπ. 14.7.14) ..............30
26 Λιάπης Κων/νος (Λογ. Τράπ. 4.9.14) .......................................20
27 Μακρής Κων/νος του Χρήστου (Λογ. Τράπ. 23.9.14) .......10
28 Μπερμπερής Παύλος από Καροπλέσι (504) ........................15
29 Νικηφοράκη - Παπαγεωργίου Μαρία (Λογ. Τράπ. 19.9.14) 20
30 Παπαλοπούλου Μάρθα (Λογ. Τράπ. 29.10.14) ....................10
31 Παπουτσόπουλος Στέλιος από Κλειτσό (1980) ..................15
32 Παπουτσοπούλου - Σβόλη Νίκη (834) ...................................20
33 Σπανός Δημήτριος (Λογ. Τράπ. 17.11.14) .............................20
34 Σπινάσας Απόστολος (λογ. Τράπ. 28.8.14) ...........................20
35 Τσιτσιμπής Σεραφείμ του Γεωργ.  (Λογ. Τράπ. 20.11.14) 100
36 Φραγκάκης Ηλίας (829) ..............................................................20
37 Χόντος Αντώνιος από Άγραφα (832) ......................................20
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους απανταχού της γής πατριώ-
τες μας που βοηθάνε οικονομικά.

Προσφορά για Αη Ταξιάρχη 
Η Αθηνά Μαλάμη, προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ (αρ. απ. 
12), εις μνήμην των Γονέων της και αδελφών της Μαργαρί-
τας & Χριστοδούλου Δήμου και του γιού της Κωνσταντίνου 
Μαλάμη, για την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγίων Ταξι-
αρχών.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά για 
Αη Ταξιάρχη 

Ο Κων/νος Βούλγαρης 
του Ηλία, προσέφερε το 
ποσό των 40 ευρώ (αρ. απ. 
13), εις μνήμην του πατέ-
ρα του Ιερέα Ηλία Βούλ-
γαρη, για την ανακαίνιση 
της εκκλησίας των Αγίων 
Ταξιαρχών. 
Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.



Το διαλυμένο - εγκατα-
λειμμένο σήμερα, χω-

ριό της Μπέσιας, βρίσκεται 
στα νοτιοδυτικά του χωριού 
μας, της Νεράϊδας (πρώην 
Σπινάσας), στη δεξιά όχθη 
του Μέγδοβα, εκεί όπου 
το ομώνυμο τοπωνύμιο. Η 
απόσταση μεταξύ των δύο 
χωριών σε ευθεία γραμμή 
είναι μόνον 4.000 μέτρα.

Η περιοχή είναι σήμερα 
δάσος, τσιφλίκι του Στασινό-
πουλου, ο οποίος το πήρε τη 
δεκαετία του ’50 από τον Τσιά-
παλο, ο οποίος όπως λένε οι δι-
ηγήσεις το είχε απ’ την εποχή 
του Αλή Πασά. Ο τσιφλικάς 
Τσιάπαλος (εκ Σμοκόβου) είχε 
την εκμετάλλευση του δάσους 
ενώ τη νομή - βοσκή είχε ο σα-
ρακατσάνος μεγαλοτσέλιγκας 
Βελέντζας που ξεκαλοκαίριαζε 
στα σπανά τα κοπάδια του. Ένα 
τμήμα προς τα Ρεύστα το είχε 
ο Καφρίτσας. Πολύ σκοτεινός 
και προς διερεύνηση υπήρξε ο 
ρόλος των κοτσαμπάσιδων (και 
μετά το 1821 δημάρχων μέχρι 
το 1912) στην ύπαρξη των τσι-
φλικιών της περιοχής μας. Μην 
ξεχνάμε πως ο Αλή Πασάς κατά 
την περιοδεία του το 1817 μέσω 
Θεσσαλίας προς Καρπενήσι 
φιλοξενήθηκε στους πύργους 
των κοτσαμπάσιδων τόσο του 
Σμοκόβου όσο και της Φουρνάς 
που κατά σύμπτωση βρέθηκαν 
μετά να έχουν τα τσιφλίκια Κύ-
φου και Μπέσια. Αλλά αυτά θα 
τα γράψουμε αναλυτικά άλλη 
φορά.

Για την ακρίβεια την περιο-
χή της Μπέσιας την είχαν πρίν 
τον πόλεμο τμηματικά οι Τσιά-
παλος, Βελέντζας και Καφρί-
τσας και απ’ αυτούς την πήραν 
το 1955 ο (εξ’ Αθηνών) Στασι-
νόπουλος το 52%, ο (εξ’ Ιωαν-
νίνων) Παπαζήσης το 30% και 
ο (εκ Τρικάλων) Αποστόλης το 
18% της έκτασης. Ο Αποστό-
λης ήταν τότε πρόεδρος του 
Δασικού Συνεταιρισμού Καλα-
μπάκας, έμαθε την πληροφορία, 
ενημέρωσε τους άλλους δύο και 

για αυτή την πληροφορία πήρε 
το 18%. Αυτά διηγούνται ηλικι-
ωμένοι χωριανοί μας. 

Από τις πλαγιές των βουνών 
της περιοχής αυτής πηγάζει ο 
Μπεσιώτης (το καθαρότερο και 
πιο κρύο ποτάμι της Ελλάδας), 
παραπόταμος του Ταυρωπού - 
Μέγδοβα. Στο Μπεσιώτη σώζε-
ται ακόμα σήμερα μεσαιωνικό 
μονότοξο γεφύρι.

Είπαμε να δημοσιεύσουμε 
απ’ την εφημερίδα μας τα πα-
ρακάτω αυτά ιστορικά στοιχεία 
που έχουν (μέχρι στιγμής) δεί το 
φώς της δημοσιότητας γιατί την 
περιοχή της Μπέσιας την θεω-
ρούμε «αυλή» του χωριού μας. 
Βρίσκεται σε απόσταση ανα-
πνοής απ’ το χωριό μας και έχο-
ντας καθημερινή οπτική επαφή 
μαζί της, εκεί ξεχειμωνιάζαμε 
τα κοπάδια μας, εργαζόμασταν 
σκληρά στις υλοτομίες των απέ-
ραντων δασών της και την θεω-
ρούμε κομμάτι του χωριού μας. 
Άν ποτέ απαλλοτριωθεί, όλη η 
έκτασή της θα ανήκει φυσικά 
στο χωριό μας, στη Νεράϊδα. 

● Πότε να ερημώθηκε άρα-

γε η Μπέσια; Άγνωστο! Κατα-
στράφηκε στα Ορλωφικά το 
1770; Μετανάστευσαν σιγά 
– σιγά (όπως κάνουμε κι εμείς 
σήμερα) οι κάτοικοί της για ερ-
γασία στην τότε πρωτεύουσα 
Κωνσταντινούπολη ώσπου δεν 
έμεινε κανένας στο χωριό και 
δεν ξαναγύρισε και κανένας; 
Οι διηγήσεις των προγόνων 

μας μιλούσαν πάντως 
με βεβαιότητα πως 
οι κάτοικοι τόσο της 
Μπέσιας όσο και της 
Σπινάσας, της Ρογά-
τας και του Κύφου… 
«νύχτωσαν και δεν 
ξημέρωσαν»… δη-
λαδή χάθηκαν ξαφνι-
κά από θανατηφόρα 
επιδημική ασθένεια 
μάλλον πανώλη. Ο 
ευρυτάνας ιστορι-
κός Μάρκος Γκιόλιας 
έχει γράψει πως αιτία 
της ερήμωσης ήταν η 
καταχρέωση των χω-
ριών αυτών επί τουρ-
κοκρατίας (πρίν το 
1800), με αποτέλεσμα 
οι κάτοικοί τους να τα 
εγκαταλείψουν χωρίς 
επιστροφή. Πάντως 
σε όλη την περίοδο 
της τουρκοκρατίας σε 
όσες πηγές συναντάμε 
τη Σπινάσα και το Κύ-

φου συναντάμε πάντα και την 
Μπέσια. Τα ίχνη των χωριών 
αυτών χάνονται τα τελευταία 
χρόνια της τουρκοκρατίας, την 
εποχή του Αλή Πασά. Σε αντί-
θεση με αυτά μόνο η Σπινάσα 
ξανακατοικήθηκε και τη συνα-
ντάμε στις μετεπαναστατικές 
απογραφές ενώ αυτά δεν ανα-
φέρονται σε καμιά απ’ αυτές 
πλέον. 

Ερώτημα μέγα και ακόμα 
αναπάντητο είναι το ποιοί ήταν 
οι κάτοικοι των χωριών μας αυ-
τών τόσο στα χρόνια του Κατσα-
ντώνη όσο και της Επανάστα-
σης του 1821. Ήταν πρόγονοί 
μας με τα σημερινά επώνυμα ή 
απόγονοι αυτών των επωνύμων 
που συναντάμε στα τουρκικά 
φορολογικά κατάστιχα; Ουδείς 
το απάντησε ως τώρα! 

Ο Κώστας Σπανός γράφει 
στο «Θ. Η.» για την Μπέσια: «Η 
εγκατάλειψή της πρέπει να ση-
μειώθηκε τον 18ο αιώνα, καθώς 
δεν υπάρχουν γνωστές γραπτές 
αναφορές της αυτόν τον αιώνα. 
Μετά την απελευθέρωση, μο-
λονότι η περιοχή της Μπέσιας 

περιλαμβανόταν στην ελληνική 
επικράτεια, ο οικισμός δεν ανα-
φέρεται σε καμία απογραφή… 
Το τοπωνύμιο Μπέσια είναι κυ-
ριωνύμιο και δηλώνει ότι η πε-
ριοχή του οικισμού ανήκε, αρ-
χικώς, σε κάποιον κτηνοτρόφο 
που ονομαζόταν Μπέσας - Μπέ-
σιας, στα αρβ. Besa ο λόγος της 
τιμής, ο όρκος. Γνωστή είναι η 
λέξη μπεσαλής, η οποία δηλώ-
νει αυτόν που κρατάει τον λόγο 
του. Σημειωτέον ότι Μπέσια λέ-
γεται και μια περιοχή με λιβάδια 
στην Μακρινίτσα του Πηλίου.».

● Σύμφωνα λοιπόν με τις 
γραπτές ιστορικές πηγές, το 
χωριό Μπέσια το πρωτοσυνα-
ντάμε στο Δεφτέρι (defter) της 
Οθωμανικής Απογραφής του 
Σαντζακίου των Τρικάλων του 
έτους 1454-1455 (ΜΜ-10). 
Ένα χρόνο μετά την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης. Σε αυτό 
το κατάστιχο είναι γραμμένο 
ως χωριό Μπέσια (karye-i Pisa) 
των Αγράφων. Το χωριό Μπέ-
σια αναφέρεται και στην προη-
γούμενη (25 – 30 χρόνια πρίν), 
την μη σωζόμενη απογραφή 
της περιόδου 1425 – 1430 και 
έτσι συνάγεται ότι προϋπήρχε 
(όπως επίσης και το χωριό μας 
η Σπινάσα) της εισβολής των 
Οθωμανών στη Δυτική Θεσσα-
λία (1393 – 1396) και επομένως 
πρόκειται (με την βεβαιότητα 

των ως τώρα γραπτών πηγών) 
για έναν αγραφιώτικο οικισμό 
που υπήρχε και στη βυζαντινή 
εποχή.

Τόσο ο κ. Μαυρομύτης όσο 
και ο κ. Σπανός επιμένουν, είναι 
απολύτως βέβαιοι, πως Pisa εί-
ναι η Μπέσια, αυτή εδώ η δική 
μας και όχι άλλος οικισμός κά-
που αλλού. Εξ άλλου σε πολλές 
προθέσεις μοναστηριών όπως 
θα δούμε αναφέρεται ως Πέσια 
άρα και το Πίσα των οθωμανών 
είναι κοντά σε αυτό.

● Το χωριό της Μπέσιας το 
έχουμε συναντήσει και σε άλ-
λες γραπτές πηγές τα έτη: 1520, 
1525, 1550, 1568, 1592, 1640, 
1649, 1662, 1663, 1665, 1666, 
1677. Αναλυτικά όμως αυτά θα 
τα δημοσιεύσουμε σε άλλο φύλ-
λο της εφημερίδας μας μαζί με 
τα αντίστοιχα των άλλων χω-
ριών μας Κύφου και Σπινάσας.

Ερώτημα για τους ερευνητές 
είναι που μεταξύ των αφιερω-
τών σε προθέσεις μοναστηριών 
του 16ου αιώνα, αναφέρεται και 
το όνομα ενός Δεσπότη (αρχιε-
ρέα Γαβριήλ) από τη Μπέσια, 
όπως και οι δύο (2) εγγονές 
κάποιου γέρο-δεσπότη από τη 
Μπέσια.

Στους ιεροδικαστικούς κώδι-
κες της Λάρισας (1662 – 1678), 
που τα στοιχεία τους θα τα πα-
ρουσιάσουμε σε άλλο δημοσί-
ευμά μας, ο οικισμός της Μπέ-
σιας ως Pisa συμπεριλαμβάνε-
ται στην περιφέρεια (βιλαέτι) 
ή στην επαρχία (ναχιγιέ) των 

Αγράφων.
● Σύμφωνα με τα απογρα-

φικά δεδομένα του πίνακα του 
Καταστίχου 1454-1455, οι τότε 
Μπεσιώτες καλλιεργούσαν σι-
τηρά, αμπέλια και λινάρι, είχαν 
μελίσσια και καρυδιές και είναι 
το μόνο από τα 4 χωριά (Κύφου 
– Ρογάτα - Σπινάσα - Μπέσια) 
που εξέτρεφαν μεταξοσκώληκες 
δηλ. παρήγαγαν μετάξι. Είχαν 
δε ένα φορολογούμενο μύλο 
(νερόμυλο). Και εδώ (όπως και 
στη Σπινάσα) δεν αναφέρονται 
γιδοπρόβατα.

Κατοικούνταν από 52 νοι-
κοκυριά, από τα οποία τα 45 
είχαν αρχηγό άντρα, τα 3 χήρα 
γυναίκα και τα 4 ανύπαντρους 
(άγαμους) ενήλικους.

Συγκέντρωνε συνολικό 
ετήσιο φόρο παραγόμενων 
προϊόντων 505 άσπρα. Ο προ-
εισπραττόμενος φόρος (ισπέ-
ντσα), που ίσχυε μόνο για τους 
Έλληνες – Χριστιανούς καλ-
λιεργητές, ήταν 918 άσπρα 
και ο συνολικός ετήσιος φό-
ρος του χωριού ήταν 1.423 
άσπρα (ακτσέ). (HIKRI 859 
TARIHLI, SURET-I DEFTER-I 
SANCAK-I TIRHALA. Melek 
Dellidasi – Muzaffer Arikan. 
Ankara 2001. Συντομογραφικά: 
ΜΜ-10). 

● Κατά το έτος της απογρα-
φής (1454/55), ο τιμαριούχος εί-
σπραξε από τους κατοίκους της 
Μπέσιας τα παρακάτω ποσά, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στον πίνακα, που έχει ως εξής: 
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Η Μπέσια – Ιστορικά στοιχεία για το γειτονικό μας εγκαταλειμμένο σήμερα θρυλικό χωριό 
– ποιοί κατοικούσαν σε αυτό πρίν από 560 χρόνια – το 1454 μ. Χ.

Η περιοχή όπου ήταν το μεσαιωνικό χωριό της Μπέσιας

Το σπίτι στο παλιοχώρι που έχτισαν την δεκαετία του 1960 
χωριανοί μας υλοτόμοι.

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι στο Μπεσιώτη 
που συνέδεε το Παλιοχώρι της Μπέσιας με 

τη Ρογάτα και του Κύφου.

Χωριό Μπέσια (KARYE-I-PISA)
436 β Karye-i-Pisa 

Από το σιτάρι 30 κοιλά Χ 8 άσπρα  .....................Σύνολο 240 άσπρα
Από το κριθάρι 30 κοιλά Χ 5 άσπρα ................... Σύνολο 150 άσπρα
Από το λινάρι  .....................................................................30 άσπρα 
Από την δεκάτη των αμπελιών  ...........................................30 άσπρα
Από την δεκάτη των καρυδιών  ..........................................20 άσπρα 
Από την δεκάτη στα μελίσσια  ............................................20 άσπρα 
Από την δεκάτη των μεταξοσκωλήκων  ................................5 άσπρα 
Από τον φόρο ενός νερόμυλου ...........................................10 άσπρα 
Συνολικός ετήσιος φόρος παραγόμενων προϊόντων  ... 505 άσπρα

Συγκεντρωτικά 
Νοικοκυριά σύνολο:  ..................................................................... 52
Με αρχηγό άντρα:  ......................................................................... 45
Με αρχηγό χήρα γυναίκα:  ............................................................... 3
Με αρχηγό ανύπαντρο άντρα:  ........................................................ 4

Συνολικός ετήσιος φόρος νοικοκυριών (ισπέντσα):  ... 918 άσπρα
Συνολικός ετήσιος φόρος χωριού:  ............................ 1.423 άσπρα

_____________
Σημείωση: Η Μπέσια παρήγαγε και κουκούλια δηλ. μετάξι.
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● Η περιοχή της Μπέσιας 
απλώνεται στην δεξιά πλαγιά 
όπως κατεβαίνει ο Μέγδοβας 
και επίσης στη δεξιά πλαγιά 
όπως ανεβαίνουμε τον Μπε-
σιώτη από τη σμίξη του με τον 
Μέγδοβα προς τα πάνω. Εκτεί-
νεται από του Φλίσιου το Στε-
φάνι μέχρι το Πλατανόρεμα – 
Αγραφιώτικο και προς τα πάνω 
μέχρι τα σπανά του βουνού 
Παπαδημήτρη. Στο κέντρο της 
περιοχής αυτής βρίσκονταν ο 
οικισμός, τα σπίτια του χωριού 
της Μπέσιας, στις λάκκες με τα 
τρεχούμενα νερά που συναντά-
με σήμερα μόλις περνάμε με 
τον αμαξιτό δρόμο το «Σταυ-
ρό». Λένε πως υπήρχαν 2 μαχα-
λάδες – συνοικισμοί, οι οποίοι 
σχεδόν ενώνονταν, το «Κάτω 
Παλιοχώρι» και το «Απάνω 
Παλιοχώρι». 

Το «Κάτω Παλιοχώρι» 
ήταν στην περιοχή όπου χτί-
στηκε στις μέρες μας από υλο-
τόμους το «σπίτι στο παλιοχώ-
ρι» για να διανυκτερεύουν σ’ 
αυτό οι εργαζόμενοι στις υλο-
τομίες του ατέλειωτου δάσους 
της. Λίγα μέτρα πάνω απ’ το 
σπίτι σώζονται ακόμα σήμερα 
τα ερείπια του επιβλητικού Ι. 
Ν. της Αγ. Παρασκευής, που 
προφανώς θα ήταν η πολιούχος 
αγία της Μπέσιας. Μια γωνία 
της (η νοτιοανατολική) ήταν 
τόσο καλοχτισμένη που ακό-
μα δεν έχει πέσει αλλά στέκει 
όρθια αντιστεκόμενη στους 
σκληρούς και αδυσώπητους νό-
μους του χρόνου και της φύσης. 
Πιο κάτω από τα ερείπια του Ι. 
Ναού, στη στροφή του δρόμου 
δίπλα στο σπίτι, βρίσκεται η 
θρυλική «βρύση στο Παλιοχώ-
ρι» με το κρούσταλλο νερό της. 
Παντού γύρω σ’ όλες τις λάκκες 
υπάρχουν αγκωνάρια (πέτρες 
ωραία σφυρηλατημένες), και 
κεραμίδια όλα μισοθαμμένα 
στο έδαφος. Νερά επίσης τρέ-
χουν παντού. 

Στο «Απάνω Παλιοχώρι» 
το κέντρο του οποίου είναι πέ-
ριξ του δρόμου που πάει από 
Σταυρό προς Πλατανόρεμα 
– Αγραφιώτικο δεσπόζουν τα 
ερείπια του Ι. Ν. του Αγ. Ιωάν-
νου. Αγκωνάρια, κεραμίδια κι 
άλλα στοιχεία που δείχνουν πως 
εδώ ήταν εκκλησία ήρθαν στο 
φώς όταν μπουλντόζα έσκαβε 
στην ομώνυμη θέση κάνοντας 
παρακλάδι δασικού δρόμου 
για μεταφορά ξυλείας. Όλος ο 

χώρος είναι γεμάτος από μισο-
θαμμένα κεραμίδια και καλοπε-
λεκημένες πέτρες σπιτιών. Κι 
εδώ συναντάμε πολλές βρύσες 
και νερά που τρέχουν άφθονα 
παντού. 

Μέχρι το 1960 η περιοχή του 
χωριού της Μπέσιας ήταν γεμά-
τη με υπεραιωνόβιες καρυδιές 
τις οποίες υλοτόμησε τότε ο νέος 
τσιφλικάς Στασινόπουλος και 
λένε πως η άριστης ποιότητας 
ξυλεία τους πήγε όλη στην Ιτα-
λία όπου η γνωστή μας Beretta 
έφτιαχνε το ξύλινο μέρος των 
κυνηγετικών της όπλων. Λέγε-
ται επίσης ότι με αυτή και μόνο 
την ξυλεία, ο Στασινόπουλος 
ξεχρέωσε την πρόσφατη αγορά 
του τσιφλικιού… 

Συνεχίζοντας νότια μεταξύ 
των δύο κλάδων του Μπεσιώ-
τη είναι η περιοχή της Μπέσιας 
«Μπσονήσι» (δηλ. Μεσονήσι 
– τόπος σαν νησί ανάμεσα σε 
2 ρέματα, ποτάμια), που αρ-
χίζει από το οχυρό «Καστρά-
κι» και φτάνει πάνω έως τα 
αδιάβατα βράχια της «Τσιου-
γκάνας». Περνώντας και τον 
άλλο Μπεσιώτη μπαίνουμε στα 
«Ρεύστα» με το απέραντο ελα-
τόδασος, μετά συναντάμε την 
«Γουρνόλυσα» και περνώντας 
το ένα και μοναδικό μονοπάτι 
«στ’ Μαρούλ’» φτάνουμε στο 
«Κύφου». Στην περιοχή θα 
συναντήσουμε πέτρινα τοξω-
τά γεφύρια (στα περισσότερα 
μόνο τις βάσεις τους) άριστης 
κατασκευής με την μυστήρια 
αυτή οικοδομική ύλη το «κιρέ-
τσι». Επίσης πλακοστρωμένους 
και πολλές φορές λαξευμένους 
στους βράχους δρόμους που 
συνέδεαν τη Μπέσια με τα 
γύρω χωριά Κύφου, Ρογάτα και 
Σπινάσα (Νεράϊδα).

Στο κάτω μέρος της περιο-
χής «Μπσονήσι» πάνω από τη 
σμίξη των 2 ρεμάτων υπάρχει 
το φυσικό από βράχια αδιαπέ-
ραστο οχυρό το λεγόμενο «Κα-
στράκι». Ανάμεσα στα κοιλώ-
ματα των βράχων βλέπουμε 
ερείπια μικρών οικημάτων 
(στρατώνων) που μοιάζουν με 
κελιά ασκητών, όπου προφα-
νώς στεγάζονταν οι στρατιώτες, 
οι υπερασπιστές του κάστρου 
και τα γυναικόπαιδα σε περι-
πτώσεις εχθρικών επιδρομών. 
Εκεί στα απότομα πριονωτά 
βράχια βρίσκονται οι περίφη-
μες σκαλιστές πολεμίστρες. 

Στην περιοχή της Μπέσιας 
υπάρχουν επίσης ακόμη ερεί-

πια και άλλων εκκλησιών όπως 
του Αγ. Γεωργίου, του Αγ. Αθα-
νασίου, του Αγ. Νικολάου στο 
πετράλωνο και του Προφήτη 
Ηλία πάνω στα «Κονάκια» την 
οποία αναστήλωσαν οι νομάδες 
σαρακατσάνοι και γίνονταν πα-
νηγύρι τις περασμένες δεκαετί-
ες που ακόμα τα βουνά ήταν τα 
καλοκαίρια γεμάτα με πρόβα-
τα. Να τονίσουμε εδώ πως στα 
χωριά Κύφου, Μπέσια και Ρο-
γάτα δεν υπήρχε ούτε ένα μονα-
στήρι σε αντίθεση με το χωριό 
μας τη Σπινάσα που υπήρχαν 
τουλάχιστον τέσσερα (4), δηλ. 
στον Αη-Γιώργη, της Παναγίας 
στα Χτήρια, του Σωτήρος και 
το σωζόμενο ακόμα σήμερα της 
Παναγίας. 

Υπάρχουν ακόμα στη Μπέ-
σια βρύσες παραδοσιακές που 
άλλες εξακολουθούν να προ-
σφέρουν νερό και άλλες απέ-
μειναν ξερόβρυσες διότι η πο-
λυκαιρία κατέστρεψε τα δίκτυα 
– καμωμένα από τα μυστηρι-
ώδη κεραμικά κιούγκια – που 
μετέφεραν τα νερά. Υπάρχουν 

επίσης τμήματα αυλακιών απο-
στάσεως πολλών χιλιομέτρων, 
φτιαγμένα με κιρέτσι, που μετέ-
φεραν νερά για άρδευση από τη 
θέση Πλατανόρεμα ως τις θέ-
σεις Καλόγρια, Φύτρο, Χούνη 
και Βούζια. Τμήματα αυλακιών 
βλέπουμε ακόμα στις όχθες του 
Μπεσιώτη που μετέφεραν νερά 
για την λειτουργία νερόμυ-
λων. Την δεκαετία του ’60 μια 
μπουλντόζα, διερχόμενη για 
την διάνοιξη αμαξιτού δασικού 
δρόμου, έφερε στο φώς κυκλι-
κή πετρόχτιστη υπόγεια στοά, 
που άγνωστο ποιούς σκοπούς 
εξυπηρετούσε. 

Να πούμε πως στη Μπέσια 
έχει πολύ περισσότερα νερά 
από του Κύφου, παντού τρέ-
χουν νερά. Έχει επίσης ατέ-
λειωτες λάκκες – χωράφια για 
καλλιέργεια αφού το έδαφος 
είναι πιο ομαλό. 

Το ένα και μοναδικό πέτρι-
νο τοξωτό γεφύρι που σώζεται 
ακόμα σήμερα στην περιοχή 
μας βρίσκεται στην Μπέσια 
στη θέση «Τούμπανος» του 
Μπεσιώτη και ενώνει το χωριό 
της Μπέσιας με αυτό της Ρο-
γάτας και του Κύφου. Άριστο 
δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτο-
νικής (περίπου του 1300 μ. Χ.). 
Βρίσκεται στα δεύτερα στενά 
(φαράγγι) της Τσιουγκάνας, του 

δεξιού Μπεσιώτη που έρχεται 
απ’ τα Καμάρια. Να πούμε εδώ 
πως στο Μπεσιώτη υπάρχουν 
συνολικά 4 στενά, επιβλητικά 
φαράγγια. Στον δεξιό Μπεσιώ-
τη εκτός του προαναφερομένου 
υπάρχει κι άλλο φαράγγι λίγο 
πάνω από τη σμίξη, κάτω απ’ 
το Καστράκι, στα δεξιά του. 
Υπάρχουν επίσης 2 επιβλητικά 
στενά στον αριστερό Μπεσιώ-
τη που έρχεται από την Κόψη. 
Το πρώτο είναι λίγο πάνω από 
τη σμίξη «Λογγούλες» στα αρι-
στερά απ’ το Καστράκι και το 

άλλο πιο πάνω όπου σβήνουν 
στο Μπεσιώτη τα απέραστα 
βράχια της αριστερής πλευράς 
της Τσιουγκάνας. Λίγα μέτρα 
πρίν τη σμίξη του Μπεσιώτη 
με το Μέγδοβα σώζονται ακό-
μα οι βάσεις δίτοξου πέτρινου 
μεσαιωνικού γεφυριού. Τέλος 
το θρυλικό Μέγα Γεφύρι συνέ-
δεε τη Μπέσια με τη Σπινάσα. 
Αυτή η περιοχή έπρεπε να είναι 
Εθνικός Δρυμός αλλά αφήνουν 
τα συμφέροντα; 

Σε παλιούς τάφους 
της περιοχής βρέθη-
καν κατά καιρούς, από 
περίεργους, πολεμικά 
ξίφη, λίθινα εργαλεία, 
αγγεία από κεραμι-
κά, αγαλματάκια, νο-
μίσματα από χαλκό 
διαφόρων εποχών, 
χρυσά και ασημένια 
κοσμήματα, δακτυλί-
δια, καρφίτσες και ένα 
πλήθος άλλα αντικεί-
μενα. 

Προς το Ξερολά-
γκαδο υπάρχει η πε-
ρίφημη Σπηλιά του 
Μανώλη όπου κατά 
την παράδοση είχε 
λημέρι ο θρυλικός Κα-
τσαντώνης με τον Κα-
ραϊσκάκη κ. ά. Μπρο-
στά της υπάρχει μια 

θαυμαστή μορφολογία του εδά-
φους τέτοια που θυμίζει ακρι-
βώς μεγάλο γήπεδο – στάδιο με 
κερκίδες. Όλη αυτή η περιοχή 
είναι δικός μας τόπος Σπινα-
σιώτικος που μας τον υφάρπα-
ξαν οι τσιφλικάδες. Οι ηλικιω-
μένοι διηγούνται πως εκεί είχε 
το σπίτι, χωράφια και κοπάδια 
του ο θρυλικός Μανώλης (χω-
ριανός μας εκ Σπινάσας) τον 
οποίο σκότωσαν οι τσιφλικάδες 
και πήραν τον τόπο. Η σχετική 
διήγηση έχει δημοσιευτεί στα 
πρώτα φύλλα της εφημερίδας 
μας και θα την ξαναδημοσι-
εύσουμε. Οι Λογγές εξ’ άλλου 
δίπλα στο Ξερολάγκαδο είναι 
κατοίκων της Νεράϊδας. 

Πρόγονοί μας Σπινασιώτες 
διηγούνταν πως μετεπαναστα-
τικά πήγαιναν για κυνήγι στη 
Μπέσια και διανυκτέρευαν σε 
σπίτια εγκαταλειμμένα που δια-
τηρούνταν ακόμα! Ο Πουκεβίλ, 
πρίν από το 1821, αναφέρει ότι 
υπήρχαν ακόμη στη Μπέσια 
περί τις 10 οικογένειες. Η δε 
Ρογάτα αυτοεγκαταλείφθη απ’ 
τους κατοίκους της (σύμφωνα 
με θρύλους) από φόβο αντιποί-
νων εκ μέρους των κατοίκων 
της Μπέσιας, διότι οι Ρογατια-
νοί ελήστευσαν και εφόνευσαν 
εννέα ξενητεμένους Μπεσιώ-
τες, που επέστρεφαν απ’ την 
Κωνσταντινούπολη στο χωριό 
τους. Έκτοτε και μέχρι σήμερα 
το μέρος αυτό φέρει το όνομα 
«Στα εννιά μνήματα». 

Δυστυχώς η αρχαιολογική 
σκαπάνη δεν μπόρεσε να ερευ-
νήσει ακόμα ούτε αυτό τον αρ-
χαιολογικό χώρο. 

Η Μπέσια – Ιστορικά στοιχεία για το γειτονικό μας εγκαταλειμμένο σήμερα θρυλικό χωριό 
– ποιοί κατοικούσαν σε αυτό πρίν από 560 χρόνια – το 1454 μ. Χ.

Η  νοτιοανατολική  γωνία  του  ναού  της  Αγίας  Παρασκευής στέκει  
ακόμα όρθια… αιώνες  τώρα…

Ο βραχώδης λόφος «Καστράκι» στο 
«Μπσονήσι» της Μπέσιας.Η περιοχή της Μπέσιας και του Μπεσιώτη (Φωτ. Αρχ. Δημήτρη 

Κ. Γάκη

Ερείπια μεσαιωνικού πέτρινου δίτοξου γεφυριού στο Μπεσιώτη, 
λίγο πιο πάνω από τη σμίξη του με το Μέγδοβα. (Φωτ. Αρχ. 

Γιάννη Μπαλτή)
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Ένα από τα τέσσερα (4) επιβλητικά φαράγγια «στενά» του Μπεσιώτη, 
εδώ στο Ρογατιανό, αριστερά της «Τσιουγκάνας» (Φωτ. Αρχ. Γεωργίου 

Η. Κουσάνα).

Η περιοχή της Μπέσιας «Μπσονήσι», από τις «Λογγούλες» μέχρι 
την «Τσιουγκάνα», πίσω η Ρογάτα και στην κορυφογραμμή η Φι-

δόσκαλα.

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι στο Μπεσιώτη όπως το βλέπουμε όταν 
ανεβαίνουμε το ποτάμι με φόντο τα στενά της Τσιουγκάνας. 

Η περιοχή Μπέσιας, Ρεύστα, Κύφου και Κόψη όπως φαίνονται από 
το χωριό μας, τη Νεράϊδα.

Το πέτρινο τοξωτό  γεφύρι στο Μπεσιώτη όπως το βλέπουμε όταν 
πάμε να το περάσουμε.

Η Μπέσια – Ιστορικά στοιχεία για το γειτονικό μας εγκαταλειμμένο σήμερα θρυλικό χωριό 
– ποιοί κατοικούσαν σε αυτό πρίν από 560 χρόνια – το 1454 μ. Χ.

1 Αλανομάτης Δημήτρης (ανύπαντρος) 1 Alanamatis Dimitris (mucerred)

2 Αλαμανής Γιάννης 2 Alamanis Yanis

3 Βλάσιος Γιώργης 3 Ivlasios Yorgis

4 Γιώργης Μανόλης 4 Yorgis Menolis 

5 Εξηντάκτινος Γιώργης 5 Eksadahtino Yorgis

6 Εξηντάκτινος Δομένικος 6 Eksindaktino Domenikas

7 Εξηντάκτινος Μιχάλης 7 Eksidahtino Mihalis

8 Εξηντάκτινος Νικόλας 8 Eksidahtino Nikolas

9 Θ(ε)οδωρόπουλος Θ(ε)όδωρος 9 Todoropulo Todoros

10 Θ(ε)οδωρόπουλος Στάθης 10 Todoropulo Istasis

11 Καραβίδινα Χήρα (χήρα) 11 Karavidina Bive (bive)

12 Κουκάς Γιάννης 12 Kukas Yanis

13 Κουκάς Γιώργης 13 Kukas Yorgis

14 Λαυρεντίδης Γιάννης 14 Lavritidis Yanis

15 Λαυρεντίδης Στάθης 15 Lavritidis Istasis

16 Μιρίσης Γιώργης 16 Mirisis Yorgis

17 Μιρίσης Μανόλης 17 Mirisis Menolis

18 Νικόλας Στάθης (ανύπαντρος) 18 Nikolas Istasis (mucerred)

19 Ξαροβασίλης Γιάννης 19 Iskarovasilis Yanis

20 Ξαροβασίλης Γιώργης 20 Iskarovasilis Yorgis

21 Ξαροβασίλης Μιχάλης 21 Iskarovasilis Mihalis

22 Ξαροβασίλης Νικόλας 22 Iskarovasilis Nikolas

23 Παπα- Γιώργης 23 Papas Yorgis

24 Παπαδόπουλος Αλέξης 24 Papadopulos Aleks

25 Παπαδόπουλος Γιάννης 25 Papadopulos Yanis

26 Παπαδόπουλος Γιάννης 26 Papadopulos Yanis

27 Παπαδόπουλος Γιώργης 27 Papadopulos Yorgis

28 Παπαδόπουλος Δημήτρης 28 Papadopulos Dimitris

29 Παπαδόπουλος Δημήτρης (ανύπαντρος) 29 Papadopulos Dimitris (mucerred)

30 Παπαδόπουλος Κώστας 30 Papadopulos Kostas

31 Παπαδόπουλος Μανόλης 31 Papadopulos Menolis

32 Παπαδόπουλος Μιχάλης 32 Papadopulos Mihalis

33 Παπαδόπουλος Μιχάλης 33 Papdopulos Mihalis

34 Παπαδόπουλος Μουρίκης 34 Papadopulos Murikis

35 Παπαδόπουλος Νικόλα(ο)ς 35 Papadopulos Nikolas

36 Παπαδόπουλος Νικόλα(ο)ς 36 Papadopulos Nikolas

37 Παπαδόπουλος Στάθης 37 Papadopulos Istasis

38 Παπαδόπουλος Στέφανος (ανύπαντρος) 38 Papadopulos Istefanos (mucerred)

39 Πενιανίτης Στέφανος 39 Penyanidis Istefanos

40 Ράφτης Στέφανος 40 Raftis Istefanos

41 Ραφτίνα Χήρα (χήρα) 41 Raftina Bive (bive)

42 Ραφτόπουλος Γιάννης 42 Raftopulos Yanis

43 Ραφτόπουλος Νικόλα(ο)ς 43 Raftopulos Nikolas

44 Σφαρίνα Κυράνα (χήρα) 44 Isfarina Kirana (bive)

45 Τζώρτζης Στάθης 45 Corcis Istasis

46 Φαράνος Αντριάς 46 Faranos Andriyas

47 Φουγιουκιόρης Γιάννης 47 Fujukoris Yanis

48 Φουγιουκιόρης Γιάννης 48 Fujukoris Yanis

49 Φουγιουκιόρης Γιώργης 49 Fujukoris Yorgis

50 Φουγιουκιόρης Κώστας 50 Fujukoris Kostas

51 Φουγιουκιόρης  Μιχάλης 51 Fujukoris Mihalis

52 Φουγιουκιόρης Μουρίκης 52 Fujukoris Murikis

Ονοματεπώνυμα αρχηγών οικογενειών Μπέσιας το 1454 μ. Χ. 
Karye-i Pisa - 436a & 436b 

Όπως μεταφράστηκαν από τα    Όπως μεταφράστηκαν από τα 
Αγγλικά στα Ελληνικά     Οθωμανικά στα Αγγλικά



Σχόλια επί του  
πίνακα των  

Ονοματεπωνύμων 
Αυτοί ήταν οι 52 αρχηγοί 

των αντίστοιχων φορολογούμε-
νων νοικοκυριών της Μπέσιας το 
1454. Την ίδια στιγμή η Σπινάσα 
(όπως είδαμε) είχε 30 φορολο-
γούμενες οικογένειες, το Κύφου 
(όπως είδαμε) είχε 62 φορολο-
γούμενες οικογένειες και η Ρογά-
τα (όπως θα δούμε) είχε 27 φορο-
λογούμενες οικογένειες.

● Οι 3 χήρες (bive) που ήταν 
αρχηγοί των αντίστοιχων οικογε-
νειών ήταν οι εξής: η Ραφτίνα, η 
Καραβίδαινα και η Σφαρίνα Κυ-
ράνα. 

● Οι 4 ανύπαντροι 
(mucerred) φοροαπαλλασσό-
μενοι ήταν: ο Στέφανος Παπα-
δόπουλος, ο Δημήτρης Αλανο-
μάτης, ο Στάθης Νικόλας και ο 
Δημήτρης Παπαδόπουλος.

● Σύμφωνα με τον μεγάλο 
ευρυτάνα ιστορικό ερευνητή κ. 
Μαυρομύτη, τα επώνυμα έχουν 
την εξής ερμηνεία: 

Αλαμανής: Αλαμανία, χώρα 
της κεντρικής Ευρώπης, δυτικά 
της Βαυαρίας, στην οποία κατοι-
κούσαν οι Αλαμανοί, φυλή γερ-
μανική. Οι Αλ. κατήλθαν στην 
Ελλάδα με τις Γ’ και Δ’ Σταυ-
ροφορίες. Το επών. Αλαμανής 

σημαίνει τον Αλαμανό. Επειδή 
οι Αλ. ήταν σκληροί πολεμιστές, 
οι Έλληνες παρήγαγαν το ρήμα 
αλαμανίζω, με την έννοια του δι-
αλύω, κακοποιώ. 

Αλλανομάτης: Πιθανόν ο 
πολύ έξυπνος, αυτός που έχει 
άλλ(ο) ένα μάτι.

Βλάσιος: προφανώς από το 
όνομα Βλάσιος, Βλάσης. 

Εξηντάκτινος: κακή απόδο-
ση του ονόματος Εξαδάκτυλος, 
πρβ. το ίδιο όνομα στο ΜΜ 10, 
246α. 

Θεοδωρόπουλος: Θεόδωρος 
και η κατάληξη -πουλος.

Καραβίδας: όνομα σχετικό 
με τον οικισμό Καραβίδες του 
Πλακωτού Καρίτσας Δολόπων. 
Το ίδιο επώνυμο συναντήσαμε 
και στο διπλανό χωριό Κύφου.

Λαυρεντίδης: εξελληνισμέ-
νος τύπος του ιταλ. ον. Lorenzo 
= Λαυρέντιος, Τριανταφυλ. 15. 

Μίρεσης: στα σλαβ. μίρε = 
καλός. Είναι το μοναδικό επώνυ-

μο που συναντάμε και στα τρία 
χωριά της περιοχής μας: Μπέσια, 
Κύφου και Σπινάσα.

Νικόλας: δημοτικός τύπος 
του Νικόλαος. 

Ξαροβασίλης: 
κακή απόδοση από 
τον απογραφέα του 
αρχικού γράμματος 
-ψ- σε -ξ-, ξύχος 
αντί ψύχος. 

Πενιανίτης: ο 
καταγόμενος από 
το χωριό Πενιανά 
(Πιγκιανά, Πινια-
νά, Επινιανά) των 
Αγράφων. Το ίδιο 
επώνυμο συναντή-
σαμε και στο διπλα-
νό χωριό Κύφου. 

Ράφτης: επαγ-
γελμ. πολυμνημό-
νευτοι κατά τους 
βυζαντινούς χρό-
νους οι ράφτες…, 
με το ψαλίδι τους, 
το βελόνι τους και 
τα ράμματά τους, 
έραβαν ρούχα 

αντρικά και γυναικεία. 
Ραφτόπουλος: επαγγελ. από 

το ράφτης. Το ίδιο επώνυμο συ-
ναντήσαμε και στο διπλανό χω-
ριό Κύφου. 

Σφαρίνα: χήρα του επωνύ-
μου Φαράνος. Κακή απόδοση 
του ονόματος αυτού (τελικό -σ 
κυριώνυμου- αρχικό επών.), 
Φαρ<αν>ίνα < απλολογημένο 
Φαρανίνα. 

Φαράνος: πιθανόν από την 
σλαβ. λέξη φάρα = γενιά + κατά-
ληξη – άνος. 

Φουγιουκιόρης: πιθανόν 
από το λατινικό fugio = φεύγω, 
δραπετεύω, fugitivarius = αυτός 
που κρύβει δραπέτη. Το ίδιο επώ-
νυμο (ως Φουγιουκάρης) συνα-
ντήσαμε και στο χωριό μας την 
Σπινάσα (Νεράϊδα). 

Πηγές / βιβλιογραφία: 
Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύ-
της: μας έδωσε τα ονόματα του 
1454.

Κώστας Σπανός: δημοσίευμα 
στο «Θεσσαλικό Ημερολόγιο» 
/ τόμος 58 / σελ. 17 - 28, για τη 
Μπέσια. 

Πάνος Ι. Βασιλείου: «Χωριά 
της Ευρυτανίας που καταστρά-
φηκαν και ερημώθηκαν», Έκδο-
ση 1964.

Ιστοσελίδα “technovision” 
του ευρυτάνα Γιώργου Τάσιου. 

Μάρκος Γκιόλιας: «Ιστορία 
της Ευρυτανίας στους νεότερους 
χρόνους (1393 -1821)», Έκδοση 
1999. 

Δημ. Στ. Τόλης: «Το χωριό 
Καροπλέσι και η περιοχή Αγρά-
φων», Έκδοση 1969.

Κώστας Σ. Κρικέλλης: «Μο-
λόχα – Δολοπία – Άγραφα», Έκ-
δοση 1974.

Χαρ. Σ. Χαντζιθάνος: «Ο 
Φουρνάς των Αγράφων», Έκδο-
ση 1967.

Δημ. Κ. Παπακαρυάς: «Ιστο-
ρικά του Φουρνά των Αγράφων 
& των χωριών της περιοχής», 
Έκδοση 1992. 

Παπα-Γιώργης Δήμος & Ευ-
άγγελος Σπανός: «Η Ρίζα μας», 
Έκδοση 1995. 

Διηγήσεις ηλικιωμένων χω-
ριανών μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας θα 
παρουσιάσουμε αντίστοιχα στοι-
χεία (1454-55) για το άλλο γει-
τονικό μας, εγκαταλειμμένο και 
σωρό ερειπίων σήμερα, χωριό 
Ρογάτα.

Επιμέλεια: «Φιλίστωρ». 

Η Μπέσια 
Στο νού μου το ’βαλα ξανά 
στη Μπέσια να γυρίσω, 
να θυμηθώ παλιούς καιρούς, 
το χώμα να φιλήσω. 

Περνώ το δρόμο με χαρά, 
κείνο το μονοπάτι, 
στη Χαλικόβρυση σταθμό 
να πιώ κρύο νεράκι. 

Στου Κόκοτου σαν έφθασα 
είδα γιδίσια στάνη, 
απέναντι στις κακοτοπιές, 
στο ζηλευτό Στεφάνι. 

Αφορεσμό, Σταυρό, 
στο θρυλικό Μέγα - Γεφύρι, 
προτού με πιάσει ο καύσωνας 
και το θερμό λιοπύρι. 

Κρανούλες, ξερολάγκαδο, 
με τόσες αναμνήσεις, 
θαρρώ σαν αγιότοπο 
που πάς να προσκυνήσεις. 

Στο Γρομποθέο θα σταθώ
ανάσα για να πάρω, 
Ρίζες, Κακόρογκο να δώ 
της Καλόγριας το φάρο. 

Το Στουρναράκι φιλικά 
θέλω να χαιρετίσω, 
αν ξέρει για τους φίλους μου 
κάτι να το ρωτήσω. 

Κι όταν τα Βούζια με χαρά 
έρημα αντικρίζω 
κάτι μου σφίγγει την καρδιά 
κι αρχίζω να δακρύζω. 

Στην Κουμαριά θέ’ να σταθώ 
τον τόπο ν’ αγναντέψω, 
όλα τα βλέπω έρημα, 
φοβάμαι δε θ’ αντέξω. 

Βουβή, χωρίς χαρά, 
η Μπέσια παραμένει, 
πένθος βαρύ τη σκέπασε, 
είναι πικρά θλιμμένη. 

Οι στάνες πιά δε φαίνονται, 
κουδούνια δε χτυπάνε, 
οι στρούγκες πλέον έρημες 
πάντα συχνορωτάνε: 

«Πού ’ναι οι βλάχοι να φανούν 
με τα πολλά κοπάδια, 
γιατί ξεχάσαν τα βουνά, 
των ελατιών τα χάδια;». 

Με πνίγει το παράπονο, 
κοιτάζω πέρα ως πέρα, 
του κάκου, δεν ακούγεται 
τσοπάνικη φλογέρα. 

Μόνο ο κούκος, πένθιμα, 
λαλεί σα ρημοπούλι, 
στο μαναχό κλαρί, 
εκεί, στο καραούλι. 

Ψάχνω ραχούλες, διάσελα, 
που ήταν παλιά τα γρέκια, 
χορταριασμένα, έρημα, 
των κοπαδιών τα στέκια. 

Φωνάζω όσο δυνατά, 
Μήτρο Σφυρή γυρεύω. 
Ξαγάρι, Φύτρια, Κουμαριά, 
ποτέ δε θα τον εύρω. 

Χρήστο Βελέντζα, φίλε μου, 
για δε μ’ ακούς, φωνάζω. 
Του κάκου, δεν ακούγεται, 
με πίκρα αναστενάζω. 

Μούσκλια, χορτάρια έπιασαν 
του ελατιά οι βρυσούλες, 
εκεί που πλέναν άλλοτε 
οι λυγερές βλαχούλες. 

Μια χαραυγή ξημέρωσα
εκεί ψηλά στα Φύτρια, 
δεν άκουσα των γκεσεμιών 
τα τρίγλωσσα τα κύπρια. 

Άκουσα να ουρλιάζουνε 
οι λύκοι πεινασμένοι, 
κουκουβάγιες μοιρολογούν 
στη Μπέσια τη θλιμμένη. 

Κι όταν η νύχτα ξαπλωθεί 
στο στοιχειωμένο απόϊ, 
κάποιας τζαμάρας ο αχός 
σκούζει σα μοιρολόϊ. 

Ήταν της μοίρας το γραφτό 
εδώ η ζωή να σβήνει, 
μόνιμα ερημότοπος, 
πάντα βουβός θα μείνει. 

Στο Παλιοχώρι βρέθηκα, 
ένας καημός με πνίγει, 
νεκρό χωριό και σιωπηλό, 
τον πόνο μου λιχνίζει. 

Λιθαροσωροί, ερείπια, 
όλα νεκρά, χαμένα, 
κρύβουν στο χώμα του χαμού, 
σ’ αυτή τη γή θαμμένα. 

Μόνο ακόμη ορθώνεται 
της εκκλησιάς ο τοίχος, 
πλέον καμπάνα δε χτυπά, 
της χαρμονής ο ήχος. 

Κράζω, φωνάζω δυνατά, 
τους φίλους μου γυρεύω. 
Κανείς – κανείς δεν απαντά, 
την ερημιά παιδεύω. 

Θαρρείς πως αυτή η γή 
όλους τους καταπίνει, 
πάντα σκορπά την ερημιά 
και τη ζωή τη σβήνει. 

Σημείωση: Το ωραίο αυτό ποίημα για την θρυ-
λική Μπέσια, είναι από το βιβλίο «Ποιητικό 
Οδοιπορικό» του αείμνηστου χωριανού μας πα-
πα-Γιώργη Δήμου, Έκδοση 2005. 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ 7ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Η Μπέσια – Ιστορικά στοιχεία για το γειτονικό μας εγκαταλειμμένο σήμερα θρυλικό  
χωριό – ποιοί κατοικούσαν σε αυτό πρίν από 560 χρόνια – το 1454 μ. Χ.

Διευκρίνιση για Κατάστιχο 1454/55 μ. Χ. 
Τα ονοματεπώνυμα του 1454/55, που δημοσιεύσαμε στα προηγούμενα 

φύλλα, του χωριού μας της Σπινάσας, του Κύφου αλλά και της Μπέσιας που 
δημοσιεύουμε τώρα εδώ, (όπως και της Ρογάτας που θα δημοσιεύσουμε σε 
επόμενο φύλλο), μας τα έδωσε ο ευρυτάνας ιστορικός ερευνητής – συγγραφέ-
ας κ. Ανάργυρος – Γιάννης Μαυρομύτης. Αυτός τα βρήκε, φρόντισε να μετα-
φραστούν (από τα οθωμανικά στα λατινικά και μετά στα ελληνικά) και μας τα 
έδωσε. Την μετάφραση των ονοματεπωνύμων αυτών από την αραβογράμματη 
τουρκική γραφή στη λατινική και μετά στην ελληνική έκανε αντί αμοιβής ο 
τουρκολόγος καθηγητής κ. Γ. Λιακόπουλος. Αυτό έγινε σχετικά πρόσφατα το 
2008. Είναι δε δημοσιευμένα στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Τα Άγραφα στη 
διαδρομή της ιστορίας», Τόμος Α’, σελίδες 179 – 248. Στον ίδιο Τόμο, σελί-
δες 202 – 248 είναι δημοσιευμένη και η τεκμηρίωση των ονοματεπωνύμων 
από τον ίδιο τον κ. Μαυρομύτη. Όλα τα προαναφερόμενα παρουσίασε ο ίδιος 
για πρώτη φορά, με την υπό τον τίτλο «Ονοματολόγια χωριών Ευρυτανικών 
Αγράφων 1454/55 μ. Χ.» (Απόσπασμα) εισήγησή του, στο Συνέδριο των 
Αγράφων 8, 9 και 10 Αυγούστου 2008. Είναι ένα κοπιαστικό, έργο ζωής, για 
τον κ. Μαυρομύτη γι’ αυτό και τον ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Πολλά στοιχεία πήραμε και από σχετικό κείμενο που δημο-
σίευσε ο ίδιος ο εκδότης του ιστορικού περιοδικού «Θεσσαλικό 
Ημερολόγιο» κ. Κώστας Σπανός από τη Λάρισα. Το κείμενο 
είχε τίτλο: «Τέσσερις διαλυμένοι αγραφιώτικοι οικισμοί της 
ύστερης βυζαντινής περιόδου: Κύφου, Μπέσια, Μικροχρύσου 
και Πριντζέσι», και δημοσιεύτηκε στις σελίδες 17 – 28, του 58ου 
τόμου, στο «Θεσσαλικό Ημερολόγιο», από τον ίδιο τον εκδότη του 
κ. Κώστα Σπανό. Τον ευχαριστούμε θερμά και μέσα από την εφη-
μερίδα μας. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Η ρεματιά – κοιλάδα του Μπεσιώτη και στον ορίζοντα οι κορυφογραμμή από 
τη Φιδόσκαλα μέχρι τα Καμάρια. (Φωτ. Αρχ. Ηλία Δ. Δήμου).

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι στο Μπεσιώτη όπως φαίνεται από κοντά.

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι στο Μπεσιώτη όπως 
το βλέπουμε όταν κατεβαίνουμε το ποτάμι.
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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.

Απάντηση έγγραφη λά-
βαμε από την Αντιπε-
ριφέρεια Καρδίτσας 

στα ερωτήματα της εφημε-
ρίδας μας για ζητήματα της 
περιοχής μας αρμοδιότητάς 
της. Ευχαριστούμε θερμά τον 
Αντιπεριφερειάρχη Καρδί-
τσας κ. Βασίλη Τσιάκο που 
υπογράφει το έγγραφο τόσο 
για την πλήρη και έγκυρη 
ενημέρωση που μας δίνει όσο 
και για τις ενέργειες που έκανε 
για τα έργα αυτά. Το έγγραφο 
γράφει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣ-
ΣΑΛΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΡΧΗ

Καρδίτσα, 3/10/2014 / Αρ. 
πρωτ.: οικ. 927

ΠΡΟΣ: Τη Συντακτική 
Επιτροπή της Εφημερίδας «Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολό-
πων».

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερω-
τήματα της Εφημερίδας σας.

Σχετικά με τα ερωτήματα 
που μας υποβάλατε σας ενημε-
ρώνουμε τα παρακάτω:

1. Άρχισαν οι εργασίες εκτέ-
λεσης του έργου «Αποκατάστα-
ση ζημιών του οδικού άξονα 
Ραχούλα - Αμάραντος - Νεράϊ-
δα όρια Π. Ε. Καρδίτσας». Στην 
εν λόγω εργολαβία προβλέπεται 
η αποκατάσταση των εκτεταμέ-
νων βλαβών στο οδικό τμήμα 
Σαραντάπορο - Νεράϊδα.

2. Το ημιτελές (λόγω θανά-
του του αναδόχου) έργο «Κα-
τασκευή οδού Νεράϊδα - Τρι-
φύλλα» θα ολοκληρωθεί με νέα 
δημοπράτηση προϋπολογισμού 
1.200.000,00 € άμεσα, καθ’ ότι 
εγκρίθηκε η αύξηση του προ-
ϋπολογισμού στο πρόγραμμα 
ΠΙΝΔΟΣ που είναι ενταγμένο 
σ’ αυτό. Άλλωστε αυτή ήταν 
και η απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη συνέχιση και ολοκλήρω-
ση του έργου.

3. Το έργο «Οδός Γιαννου-
σέϊκα - Νεράϊδα» προϋπολογι-
σμού 1.800.000,00 € προτάθη-
κε στην τροποποίηση του προ-
γράμματος ΕΑΠΝΑ/2.

4. Η μελέτη «Ε. Ο. Καρδί-
τσας - Καρπενησίου (Αγρίνιο)» 
εκπονείται από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, η σύμβαση υπογρά-
φθηκε στις 24-11-2004 με οικο-
νομικό αντικείμενο 586.940,57 
€ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει 
το οδικό τμήμα από το τέλος 
του οικισμού Νεράϊδας μέχρι 
τη γέφυρα στον ποταμό Μέ-
γδοβα μήκους 8,00 χλμ. και τη 
γέφυρα στον ποταμό Μέγδο-
βα μήκους 52 μ. Αναμένεται η 
έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων. Μετά την έγκρισή τους 
θα ακολουθήσει η έγκριση της 
προμελέτης της γέφυρας και η 
οριστική μελέτη οδοποιΐας και 
στη συνέχεια θα εκπονηθεί η 
οριστική μελέτη της γέφυρας 
και των προσβάσεων αυτής μή-
κους 1 χλμ. Σημειώνουμε δε, 
ότι από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας εκπονείται η μελέτη 
οδοποιΐας μέχρι τη γέφυρα στον 
ποταμό Μέγδοβα.

5. «Γέφυρα οδού Καροπλε-
σίου Νεράϊδας», από το Δήμο 
Ιτάμου κατασκευάστηκαν τα 
βάθρα από οπλισμένο σκυρό-
δεμα και μεταφέρθηκε από την 
Περιφερειακή Ενότητα Καρ-
δίτσας η γέφυρα Μπέλλεϋ από 
τον Άσπρο Ποταμό στη θέση 
που κατασκευάστηκαν τα βά-
θρα. Επί της Επαρχιακής οδού 
Καρδίτσας - Καροπλεσίου κα-
τασκευάστηκε νέα γέφυρα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα από την 
Π. Ε. Καρδίτσας. Παρά το γεγο-
νός ότι δεν είναι στις αρμοδιό-
τητές μας η τοποθέτηση της με-
ταλλικής γέφυρας, η Περιφερει-
ακή Ενότητα Καρδίτσας μέσω 
των υπηρεσιών της κατέβαλε 
κάθε δυνατή προσπάθεια και 
έκανε τις απαραίτητες ενέργειες 
προς την Υπηρεσία Στρατού για 
την προμήθεια τμημάτων του 
μεταλλικού σκελετού, τα οποία 
από την πολυκαιρία διαβρώθη-
καν και λύγισαν ώστε να μπορεί 
να συναρμολογηθεί ο πλήρης 
σκελετός της γέφυρας και να 
τοποθετηθεί. Μέχρι σήμερα 
αυτό δεν κατέστη δυνατό, διό-
τι η Υπηρεσία του Στρατού δεν 
διαθέτει αποθέματα μεταλλικού 
σκελετού του τύπου της γέφυ-
ρας που πρέπει να τοποθετηθεί.

Είμαστε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε ενημέρωση 
που αφορά την πανέμορφη 
ορεινή περιοχή σας και είναι 
της αρμοδιότητάς μας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ

Η Νομαρχία (Αντιπεριφέρεια)  
Καρδίτσας  απάντησε στα ερωτήματα 

της εφημερίδας μας 

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. Ενημέρωση έγκυρη έχουμε πλέον 
για αυτά τα έργα από την Αντιπεριφέρεια 
(Νομαρχία) Καρδίτσας που απάντησε 
στα ερωτήματα της εφημερίδας μας. 
Επίσης στη συνάντηση των φορέων 
μας της 17.10.14 διευκρινίστηκαν όλες 
οι απορίες μας. Κατ’ αρχήν να ευχα-
ριστήσουμε θερμά και από εδώ τον κ. 
Τσιάκο για την ενημέρωση και τον κ. Ταλια-
δούρο για τη συνάντηση. Αναλυτικά λοιπόν 
έχουμε τα εξής:

● Για το τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα: 
Στις 3.10.14 λάβαμε την απάντηση από 

τη Νομαρχία στο ερώτημα που θέταμε για το 
έργο αυτό. Η ερώτησή μας ήταν η εξής: 2) 
Οδικό τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα: Από την 
τελευταία συνάντηση που έγινε πέρυσι τον 
Οκτώβριο 2013, στο Υπουργείο Ανάπτυξης με 
τον κ. Χατζιδάκη (4.10.13), και μετά δεν έχου-
με καμιά ενημέρωση. Βλέποντας άλλα έργα 
που είχε ο ίδιος εργολάβος να προχωρούν 
προς ολοκλήρωση (όπως π. χ. το Μολόχα 
– Σαραντάπορο κ.λ.π.) ερωτούμε γιατί 
στο Νεράϊδα – Τριφύλλα δεν έχουμε 
ακόμα αντικατάσταση αναδόχου; 
Πότε θα γίνει αυτό; Τι απαιτείται 
για να γίνει; Ποιό το ακριβές 
ύψος του ποσού των χρη-
μάτων που χρειάζονται 
για να ολοκληρωθεί το 
έργο αυτό; Γιατί δεν μπαίνει σε 
κάποιο άλλο πρόγραμμα χρη-
ματοδότησης δεδομένης της 
τεράστιας σημασίας του (Καρ-
πενήσι – Λίμνη Πλαστήρα) αλλά και του επιπέδου που 
είχαν φτάσει οι εργασίες; Προτάθηκε να ενταχθεί σε 
άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης; πότε και σε ποιό; 

Η απάντηση είναι η εξής: 2) Το ημιτελές (λόγω 
θανάτου του 
αναδόχου) έργο 
« Κ α τ α σ κ ε υ ή 
οδού Νεράϊδα 
- Τριφύλλα» θα 
ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί 
με νέα δημο-
πράτηση προ-
ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 
1.200.000,00 € 
άμεσα, καθ’ ότι 
εγκρίθηκε η αύ-
ξηση του προ-
ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 
στο πρόγραμμα 
ΠΙΝΔΟΣ που εί-
ναι ενταγμένο σ’ 
αυτό. Άλλωστε 
αυτή ήταν και 
η απαραίτητη 
προϋπόθεση για 
τη συνέχιση και 
ολοκλήρωση του έργου.

Στις 17.10.14 στη συνάντηση των φορέων μας στη 
Νομαρχία η αρμόδια για τα έργα αυτά κ. Τσέλιου είπε 
πως μόλις υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης 
(Δένδιας τότε… Σκρέκας τώρα) αμέσως θα γίνει δημο-
πρασία για την αντικατάσταση του αναδόχου (εργολά-
βου) του έργου αυτού. Ο κ. Ταλιαδούρος ανέλαβε να 
συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό, παρεμβαίνοντας 
πολιτικά, για την υπογραφή αυτή και τον ευχαριστούμε 
θερμά.

Στη συνάντηση αυτή ενημερωθήκαμε πως ο προϋ-
πολογισμός του έργου αυτού αυξήθηκε από 800.000 € 
σε 1.200.000 €. 

Την Παρασκευή 10.10.14 ανέβηκε στο χωριό μας 
κλιμάκιο της Νομαρχίας Καρδίτσας με μηχανικούς και 
την ίδια την Διευθύντρια κ. Τσέλιου και πήγαν στο τμή-
μα Νεράϊδα – Τριφύλλα.

Να αναφέρουμε και μια είδηση έγκυρη που έχου-
με από την πλευρά της Ευρυτανίας ότι το κομμάτι από 
Σπίτι Διαβάτη μέχρι Πλατανόρεμα (1.410 μ.) θα ασφαλ-
τοστρωθεί ταυτόχρονα με το τμήμα Χόχλια – Βράχα. Γι’ 
αυτό η ονομασία του έργου αυτού είναι «Κατασκευή 

δρόμου Χόχλια – Βράχα – Κορίτσα Κλειστού» και μας 
είχε κάνει εντύπωση τότε γιατί δεν ήταν Χόχλια – Βράχα 
– Μεσοχώρι Κλειτσού όπου τελειώνει εκείνος ο δρόμος. 
Το ονόμασαν έτσι γιατί μέσα σ’ αυτή την εργολαβία εί-

ναι και το τμήμα Τριφύλλα – Πλα-
τανόρεμα (όρια νομού). 

Τέλος στη συνάντη-
ση στη Νομαρχία στις 
17.10.14 τονίστηκε από 

την κ. Τσέλιου να φροντίσει 
ο πρόεδρος της Τ. Κ. Νερά-

ϊδας (που ήταν παρόν) μέσω 
του δήμου Καρδίτσας να μπεί 

νέος αγωγός ύδρευσης στην 
πάνω άκρη του οδοστρώματος 
ώστε να μην σπάνε την άσφαλτο 
μετά για βλάβες του παλιού σημε-

ρινού αγωγού. Και αυτό τονίστηκε 
να γίνει τώρα επειγόντως πρίν πέσει 

η άσφαλτος. 
● Για το τμήμα Γιαννουσέϊκα – δι-

ασταύρωση Νεράϊδας: Στις 3.10.14 
λάβαμε την απάντηση από τη Νομαρ-

χία στο ερώτημα που θέταμε για το 
έργο αυτό. Η ερώτησή μας ήταν η 
εξής: 3) Οδικό τμήμα Γιαννουσέϊκα 
– διασταύρωση Νεράϊδας: Ποιό το 

ακριβές ύψος του ποσού των χρημά-
των που χρειάζονται για να γίνει το 
(μήκους 7.080 μέτρων) εναπομείναν 

χωρίς άσφαλτο τμήμα του; Υπάρ-
χει μελέτη για όλο το εναπομεί-

ναν τμήμα του; Κάποιοι λένε 
πως από τη Γέφυρα Μπέλλεϋ 
μέχρι τη διασταύρωση Νε-

ράϊδας αυτά τα λίγα μέτρα (370 
μέτρα) δεν έχουν μελέτη, αλη-
θεύει; Αν ναί τότε γιατί δεν έγινε 
ακόμα ή με ποιό τρόπο θα γίνει η 

υπολειπόμενη μελέτη των 370 μέτρων; Μήπως πρέπει 
να γίνει έγγραφο αίτημα εκ μέρους μας; από το Τοπι-
κό Συμβούλιο της Κοινότητας Νεράϊδας; Σας ενημε-
ρώνουμε πως η βατότητα του τμήματος αυτού είναι 

οριακή, το χειμώνα δεν 
μπορεί σε πολλά ση-
μεία του να κινηθεί Ι. Χ. 
αυτοκίνητο και είναι η 
πιο κοντινή διαδρομή 
μεταξύ Καρπενησίου 
και Λίμνης Πλαστήρα. 
Να τονίσουμε πως στη 
μέση της διαδρομής 
υπάρχει το παλιό Μο-
ναστήρι της Σπινάσας 
που πολλοί θέλουν να 
επισκέπτονται και δεν 
μπορούν. Έχει γίνει κα-
μιά προσπάθεια από 
την Περιφέρεια για τη 
χρηματοδότηση του 
τμήματος αυτού από 
κάποιο πρόγραμμα; 
Έχει προταθεί το έργο 
αυτό για ένταξη σε κά-
ποιο πρόγραμμα χρη-

ματοδότησης;
Η απάντηση είναι η εξής: 3) Το έργο «Οδός Γιαν-

νουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας» προϋπολογισμού 
1.800.000,00 € προτάθηκε στην τροποποίηση του προ-
γράμματος ΕΑΠΝΑ/2.

Στις 17.10.14 στη συνάντηση των φορέων μας 
στη Νομαρχία η αρμόδια για τα έργα αυτά κ. Τσέλιου 
είπε πως το έργο αυτό έχει ήδη μπεί στο πρόγραμμα 
ΕΑΠΝΑ/2 και μόλις υπογράψει ο υπουργός Ανάπτυξης 
(Δένδιας τότε… Σκρέκας τώρα) αμέσως θα δημοπρα-
τηθεί μαζί με τα άλλα έργα του προγράμματος αυτού. 
Με την υπογραφή λοιπόν του υπουργού ξεμπλοκάρουν 
και τα δύο έργα. Ο κ. Ταλιαδούρος ανέλαβε να συναντη-
θεί με τον αρμόδιο υπουργό, παρεμβαίνοντας πολιτικά, 
για την υπογραφή αυτή και τον ευχαριστούμε θερμά.

--- Ενώ είμαστε στο τυπογραφείο μάθαμε πως ορί-
στηκε η δημοπρασία του τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλ-
λα για τις 16.12.2014 στη Νομαρχία Καρδίτσας. Επειδή 
δεν είναι εφικτό να αλλάξουμε τώρα όλο το κείμενο, οι 
ευχάριστες αυτές εξελίξεις θα γραφούν αναλυτικά στο 
επόμενο φύλλο μας. 

Νεράϊδα 25.11.14 

 Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
 Ενημέρωση και σημαντικές εξελίξεις

Όλη  η  διαδρομή  από  Καρπενήσι μέχρι 
Λίμνη Πλαστήρα  με  τα  2  τελευταία και 
μοναδικά εναπομείναντα  τμήματα που 

είναι ακόμα χωρίς άσφαλτο… ιδού  η  τερά-
στια  σημασία τους…    

Τα  2  τελευταία και μοναδικά εναπομείναντα  τμήματα που είναι 
ακόμα χωρίς άσφαλτο… Τριφύλλα – Νεράϊδα  και  Νεράϊδα – Γιαν-

νουσέϊκα… από  κοντά…
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Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο πρόβλημα 
με την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής γέ-
φυρας μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα τσιμε-

ντένια βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! Πολλοί 
λένε να πάμε με προσωπική εργασία και να τη φτιάξουμε μόνοι 
μας, αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμαστε να περ-
νάμε, απαιτούμε πρόσβαση! Καταλαβαίνετε; 
Από την εφημερίδα μας ζητήθηκε έγγραφη ενημέρωση από την 
Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας για το έργο αυτό. Το ερώτημα τέθηκε 
ως εξής:
5) Γέφυρα 
δ ρ ό μ ο υ 
Καροπλεσί-
ου – Νερά-
ϊδας: Στην 
τοποθεσ ία 
«Ρογκάκια» 
κάτω από 
τον οικισμό 
Κ ο υ κ έ ϊ κ α 
Καροπλεσί-
ου, επί Κα-
π ο δ ί σ τ ρ ι α 
από τον τότε 
Δήμο Ιτάμου, 
κατασκευάστηκαν τα τσιμεντένια βάθρα και μεταφέρθηκε για 
να στηθεί εκεί μια γέφυρα Μπέλλεϋ από τον Άσπρο ποταμό της 
επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Καροπλεσίου. Έκτοτε δεν προχώ-
ρησε τίποτα. Απαντήστε μας σας παρακαλούμε το στήσιμο αυτής 
της σημαντικότατης για τα χωριά μας γέφυρας είναι αρμοδιότητα 
της Περιφέρειας ή του Δήμου Καρδίτσας; Αν είναι της Περιφέρειας 
τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα; Με ποιό τρόπο θα γίνει επιτέ-
λους; 
Η απάντηση στις 3.10.14 από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας είναι 
η εξής: 5) «Γέφυρα οδού Καροπλεσίου Νεράϊδας»: Από το Δήμο 
Ιτάμου κατασκευάστηκαν τα βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
και μεταφέρθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας η γέ-
φυρα Μπέλλεϋ από τον Άσπρο ποταμό στη θέση που κατασκευ-
άστηκαν τα βάθρα. Επί της Επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Καρο-
πλεσίου κατασκευάστηκε νέα γέφυρα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
από την Π. Ε. Καρδίτσας. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι στις αρμο-
διότητές μας η τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας, η Περιφερει-
ακή Ενότητα Καρδίτσας μέσω των υπηρεσιών της κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες προς την 
Υπηρεσία Στρατού για την προμήθεια τμημάτων του μεταλλικού 
σκελετού, τα οποία από την πολυκαιρία διαβρώθηκαν και λύγισαν 
ώστε να μπορεί να συναρμολογηθεί ο πλήρης σκελετός της γέφυ-
ρας και να τοποθετηθεί. Μέχρι σήμερα αυτό δεν κατέστη δυνατό, 
διότι η Υπηρεσία του Στρατού δεν διαθέτει αποθέματα μεταλλι-
κού σκελετού του τύπου της γέφυρας που πρέπει να τοποθετηθεί.
Κάτοικοι του άνω ρού του Μέγδοβα βγάλτε τα συμπεράσματά 
σας! Νεράϊδα  20.11.14

Ως πότε  θα  περιμένουν  τα  τσιμεντένια  βάθρα  
να  στηθεί  πάνω  τους η  γέφυρα…???

Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες απαι-
τεί όλος ο παραμεγδόβιος κόσμος μετά την 
απάντηση της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας 

πως εκκρεμούν ακόμα πολλές μελέτες προς έγκριση. 
Πότε επιτέλους θα τελειώσουν αυτές οι μελέτες ώστε 
να προταθεί το έργο για ένταξη στο Σ.Ε.Σ. 2014-2020 
(Τομεακό Υπουργείου Υποδομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ – 2; 
ή μήπως θα ήταν προτιμότερο να δώσετε σύντομα βα-
τότητα στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα στή-
νοντας μια μικρή γέφυρα, φτιάχνοντας τεχνικά 
στα ρέματα και χαλικοστρώνοντας το τμήμα; Η 
υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί! Απαιτού-
με πρόσβαση, επικοινωνία! 

● Για το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, στις 
3.10.14 λάβαμε την απάντηση από τη Νομαρ-
χία στο ερώτημα που θέταμε για το έργο αυτό. 
Η ερώτησή μας ήταν η εξής: 4) Οδικό τμήμα 
Νεράϊδα – όρια νομού - Γέφυρα Μέγδοβα, της 
επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Καρπενησίου 
(Αγρινίου): Στην εφημερίδα μας (βλ. ιστοσελίδα 
neraida-dolopwn.com / Εφημερίδα / Τεύχος 
125 / σελίδα 5), δημοσιεύτηκε το Πρακτικό 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 
με ημερομηνία 30.08.2013 στο οποίο το 
Συμβούλιο, Αποφασίζει Θετικά επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων του έργου «Μελέτη επαρχια-
κής οδού Καρδίτσας - Καρ-
πενησίου» σχετικά με τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον από την 
κατασκευή και τη λειτουρ-
γία του. Και Εγκρίνει ομό-
φωνα την απόφαση. Δε-
δομένου ότι πέρασε ήδη 
ένας χρόνος από τότε και 
μεσολάβησε και σχετική 
ερώτηση στη Βουλή για 
τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, απαντήστε μας 
σας παρακαλούμε, έχουν πράγματι ολοκληρωθεί οι με-
λέτες του τμήματος από 
Νεράϊδα μέχρι Γέφυρα 
Μέγδοβα που είναι αρμο-
διότητα Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας; Άν όχι πές τε μας 
τι ακριβώς συγκεκριμένα 
δεν έχει γίνει ακόμα; Άν 
ναί τότε έχει προταθεί και 
πότε το έργο προς ένταξη 
στο Σ. Ε. Σ. 2014-2020 (Το-
μεακό Υπουργείου Υπο-
δομών) δηλ. στο ΕΣΠΑ 

– 2; Για τη σημαντικότα-
τη για την επικοινωνία 
των χωριών μας Γέφυρα 
Μέγδοβα τι ενημέρωση 
υπάρχει; Θα κατασκευα-
στεί ανεξάρτητα από το 
υπόλοιπο έργο; Έχουν 
τελειώσει οι μελέτες της 
Γέφυρας Μέγδοβα; Έχει 
προταθεί εκ μέρους σας 
να ενταχθεί σε κάποιο και 
ποιό πρόγραμμα η Γέφυ-
ρα για να κατασκευαστεί; 

 Η απάντηση είναι η εξής: 4) Η μελέτη «Ε. Ο. Καρ-
δίτσας - Καρπενησίου (Αγρίνιο)» εκπονείται από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
η σύμβαση υπογράφθηκε 
στις 24-11-2004 με οικονο-
μικό αντικείμενο 586.940,57 
€ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει 
το οδικό τμήμα από το τέλος 
του οικισμού Νεράϊδας μέχρι 
τη γέφυρα στον ποταμό Μέ-
γδοβα μήκους 8,00 χλμ. και 
τη γέφυρα στον ποταμό Μέ-
γδοβα μήκους 52 μ. Αναμένε-
ται η έγκριση των περιβαλλο-
ντικών όρων. Μετά την έγκρι-
σή τους θα ακολουθήσει η 
έγκριση της προμελέτης της 
γέφυρας και η οριστική με-
λέτη οδοποιΐας και στη συνέ-
χεια θα εκπονηθεί η οριστική 
μελέτη της γέφυρας και των 
προσβάσεων αυτής μήκους 
1 χλμ. Σημειώνουμε δε, ότι 
από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας εκπονείται η μελέτη 
οδοποιΐας μέχρι τη γέφυρα 

στον ποταμό Μέγδοβα.
 Στις 17.10.14 στη συνάντηση των φορέων μας 

στη Νομαρχία ζητήθηκαν εξηγήσεις για το πρακτικό 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 
1428/14/30.08.2013) με το οποίο εγκρίθηκε η Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μελέτη 
επαρχιακής οδού Καρδίτσας - Καρπενησίου». Πάνω σε 

αυτό η Διευθύντρια τεχνικών έρ-
γων κ. Τσέλιου είπε πως ναί, 

ισχύει το πρακτικό αυτό, το 
ξέρουμε αλλά εκκρεμούν 

ακόμα πολλές εγκρίσεις κι 
άλλων μελετών οι οποίες 
αναφέρονται στην προα-
ναφερόμενη απάντηση. Οι 
οποίες συμπληρώνουμε 

εμείς για να ολοκληρωθούν 
θέλουν συνεχή πίεση από 

τους εκλεγμένους μας σε όλα 
τα επίπεδα. Υπάρχει αυτή ??? 
 Στις καθημερινές συζητήσεις 

μας μεταξύ άλλων τίθεται και το εξής 
ερώτημα που αδήριτη ανάγκη επι-
βάλλει να επισημανθεί: Εάν ήθελε 
τόσες μελέτες και η επαρχιακή οδός 

Καρδίτσα – Νεράϊδα θα έφτανε ποτέ 
η άσφαλτος στο χωριό μας αλλά και στα 
γύρω χωριά; Το λέμε αυτό γιατί όταν έγινε 

η συνάντηση των τότε αρμοδίων (εκ-
πρόσωποι Περιφερειαρχών, Νομάρ-
χες, Δήμαρχοι, Μηχανικοί Μελετητές, 
κ.ά.) στο Μέγδοβα (8.6.2007) αποφα-
σίστηκε να συνδεθεί η Νεράϊδα με 
τη Μαυρομμάτα με τέτοιο ακριβώς 
δρόμο που φτάνει σήμερα απ’ την 
Καρδίτσα στη Νεράϊδα τέτοιος ίδιος 
δρόμος να συνεχίσει μέχρι Μαυρομ-
μάτα. Τότε λοιπόν (στις 8.6.2007) όλοι 

μας είχαν πεί καθαρά ότι υπάρχουν τα χρήματα για τις 
μελέτες (τέτοιου είδους δρόμου) και αυτές πρέπει να 

είναι έτοιμες το αργότερο 
μέχρι το τέλος του 2007. 
Όμως είμαστε στο τέλος 
του 2014 και όταν ακούμε 
ακόμα τέτοια πράγματα 
μας εξοργίζουν! Ποιός ο 
λόγος λοιπόν που δεν τε-
λείωσαν ακόμα; Δεν είναι 
μελέτες τύπου Εγνατίας ή 
Ε-65, αλλά απλού επαρχι-
ακού δρόμου όπως είναι ο 
δρόμος Καρδίτσα – Νερά-
ϊδα και Αγρίνιο – Βίνιαν-
νη – Μαυρομμάτα. Θέλει 
αυτός ο δρόμος τέτοιο 
λαβύρινθο μελετών ??? 

 Εμείς σε μερικούς 
μήνες θα ξαναζητήσου-
με έγγραφη ενημέρωση 
να δούμε αν προχώρησε 
κάτι! Και θα το κάνουμε 
συνέχεια μέχρι να τελειώ-
σουν!

 Στο επόμενο φύλλο 
θα δημοσιεύσουμε ανα-

λυτικό χρονολόγιο όλων όσων έγιναν από τις 8.6.2007 
μέχρι σήμερα γιατί καταγράφονται τα πάντα!

Νεράϊδα 23.11.14 

Ε. Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου 
Να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες

Όλη  η  διαδρομή  από  Καρδίτσα  προς  
Αγρίνιο… μέχρι  την  Γέφυρα  Επισκοπής  
της  Λίμνης  Κρεμαστών… και πόσο μικρό 

είναι το ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς  
άσφαλτο  που  φωνάζουμε  να γίνει για την 

ολοκλήρωσή  της…  

Το ένα και μοναδικό τμήμα χωρίς  άσφαλτο  του  
δρόμου  Καρδίτσας – Αγρινίου… το  τμήμα  Νεράϊδα – 

Μαυρομμάτα… από κοντά…

Εξελίξεις  στον 
Παραμεγδόβιο…

Ενώ  είμαστε  κυριολεκτικά  επί  του  
πιεστηρίου… τη στιγμή  που  η  εφη-
μερίδα  τυπώνεται… είδαμε  στην  
πρώτη  σελίδα  της  καρπενησιώτι-
κης  εφημερίδας  «Ευρυτανικά  Νέα»  
αυτή  την  ευχάριστη  είδηση… η  
εφημερίδα  κυκλοφορεί  την  Τετάρ-
τη  3  Δεκεμβρίου  και  εμείς  είδαμε  
αναρτημένη  στο  ιντερνετ  μόνο  την  
πρώτη σελίδα  της  σήμερα  Δευτέρα  
1.12.14… Έχοντας  φωτογραφία  τη  
γέφυρα  μεταξύ  Καλεσμένου  & Βίνιανης, της  Ε. Ο. Καρπενησίου 
– Αγρινίου… γράφει… Εξελίξεις  στον  Παραμεγδόβιο… Τμήμα  του  
έργου  δημοπρατείται  το  2015… Βελτίωση  του  οδικού  άξονα  
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα… συνέχεια  στη  σελίδα  8… Αναλυτικά  
λοιπόν  τα  ευχάριστα  αυτά  γεγονότα  στο  επόμενο  φύλλο  της  
εφημερίδας  μας.  
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Κυριακή έπεσε φέτος του Αγίου Δημητρίου, 
και παρά το ψιλόβροχο οι χωριανοί μας (μόνιμοι 
κι ακόμα περισσότεροι απόδημοι) εκκλησιάστη-
καν στην ομώνυμη εκκλησία του χωριού μας. Την 
πανηγυρική θεία Λειτουργία τέλεσε ο εφημέριος 
Νεράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλ-
τής ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες μας 
βοήθησαν στην δημιουργία ατμό-
σφαιρας θρησκευτικής κατάνυξης. 
Ακολούθησε το καθιερωμένο στα 
μέρη μας «Σήκωμα του Υψώμα-
τος» και η Αρτοκλασία στο ωραία 
πλακοστρωμένο προαύλιο κάτω 
από τον ιστορικό αιωνόβιο μαλό-
κεδρο.

Πρέπει να ξέρουμε όλοι πως 
στην τοποθεσία αυτή υπήρχε με-
γαλοπρεπής Ναός, επί τουρκο-
κρατίας, στα χρόνια της μεγάλης 
ακμής των αγραφιώτικων χωριών 
μας (1500 – 1700), πάλι του Αγίου 
Δημητρίου που ήταν ο πολιούχος 
άγιος της τότε Σπινάσας. Εκείνα 
τα χρόνια η Σπινάσα είχε μέσα 
στο χωριό 7 εκκλησίες! Στη θέση αυτή γίνονταν 
εβδομαδιαίο αλλά και ετήσιο παζάρι στο οποίο 
έρχονταν οι κάτοικοι όλων των γύρω χωριών μας. 
Πάνω στα ερείπια αυτού χτίστηκε (το 1966) ο ση-
μερινός Ναός με δωρεές χωριανών μας και στα 

χρόνια της ύπαρξής του με προσφορές και δωρεές 
χωριανών μας έγινε όπως είναι σήμερα. Να πού-
με τέλος ένα μπράβο στους χωριανούς – χωριανές 
μας που φρόντισαν τόσο καλά αυτή την εκκλησία 
φέτος και βοήθησαν ώστε όλα να είναι τόσο περι-

ποιημένα του Αγίου Δημητρίου. 
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε όλοι 

καλά να ξαναβρεθούμε στον εορτασμό του Αγ. Δη-
μητρίου Νεράϊδας.

Με καλό καιρό έγινε 
στο γειτονικό μας 
χωριό, την Κορί-

τσα Κλειτσού το Σάββατο 18 
Οκτωβρίου 2014, ο εορτασμός 
του Αγίου Λουκά, λείψανα του 
οποίου φυλάσσονται στον Ι. Ν. 
του Αγ. Νικολάου του Νέου. 
Στην ωραία αυτή εκκλησία του 
πολιούχου της Κορίτσας συλ-
λειτούργησαν φέτος 3 ιερείς, ο 
χωριανός μας εφημέριος παπα-
Σωτήρης Μπαλτής, ο εφημέρι-
ος Κλειτσού και Αγ. Τριάδας 
ιερομόναχος πατήρ-Ιλαρίωνας 
και ο εφημέριος Φουρνάς ιερομόναχος πα-
τήρ-Γεράσιμος, ενώ οι καλλίφωνοι ψάλτες 
συντέλεσαν στη δημιουργία ατμόσφαιρας 
θρησκευτικής κατάνυξης. Μετά τη Λειτουρ-
γία έγινε Αρτοκλασία και στη συνέχεια περι-
φορά των λειψάνων – προσκυνημάτων που 
φυλάσσονται εκεί μέσα στο χωριό. Μεταξύ 
των πολλών κειμηλίων που φυλάσσονται 

στον προαναφερόμενο ναό είναι και το χέρι 
του Ευαγγελιστή Αγίου Λουκά, για την ακρί-
βεια… η «ζωγραφικὴ χεὶρ – τμῆμα - μεθ’ ἱε-
ροῦ ὄνυχος λαμπρῶς κεκοσμημένα τοῦ τρίτου 
Εὐαγγελιστοῦ, Ἰατροῦ ἀγαπητοῦ καὶ πρώτου 
Ἱστορικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἁγίου Λουκᾶ», 
μέσα σὲ περίτεχνη ἀργυρὴ θήκη. Μεταξύ του 
πλήθους των προσκυνητών ήταν και πολλοί 
χωριανοί μας. Και του χρόνου ευχόμαστε. 

Μουσικοχορευτική εκδήλω-
ση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Καροπλεσίου το Σάβ-

βατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 το 
βράδυ στην πλατεία «στα Καρο-
πλεσίτικα» (ή στα Παλιάλωνα) 
Καρδίτσας. Τα Χορευτικά τμή-
ματα του Συλλόγου παρουσία-
σαν χορούς απ’ όλη την Ελλάδα 
υπό τους ήχους του Μουσικού 
σχήματος «Οκτάηχο» στο οποίο 
παίζει βιολί η χωριανή μας Λύ-
δια Καραμέτου. Ήταν μια βρα-

διά κεφιού και διασκέδασης με 
ελεύθερη είσοδο που είχε μεγά-
λη επιτυχία. Πλήθους κόσμου 

παρακολούθησε την εκδήλωση 
και μεταξύ των επισήμων ήταν 
ο δήμαρχος Καρδίτσας Φώτης 
Αλεξάκος, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Μένιος Γιαννέλος που 
τώρα πλέον είναι και πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καρδίτσας, Αντιδήμαρχοι και 
άλλοι πολλοί. 

Ο εορτασμός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας 

Ο εορτασμός του Αγ. Λουκά στην Κορίτσα Κλειτσού

Εκδήλωση του Συλλόγου Καροπλεσίου 

 Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Νεράϊδας κάτω από 
τον υπεραιωνόβιο μαλόκεδρο όπως φαίνεται από το προαύλιο 

του Σχολείου.

Στιγμιότυπο από την τελετή της αρτοκλασίας.Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

Γιορτή Κάστανου στην Αγ. Τριάδα 
Με μεγάλη επιτυχία όπως κάθε χρόνο έγινε και φέτος η γιορτή κάστανου στο αγραφιώτικο 

χωριό της Ευρυτανίας, στην Αγία Τριάδα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014. Παρόλο που ο 
καιρός δεν βοήθησε αφού 
και κρύο είχε αλλά και ψι-
λόβροχο έπεφτε πλήθος κό-
σμου βρέθηκε στην πλατεία 
του χωριού όπου γεύτηκαν 
τα περίφημα κάστανα που 
προσφέρονταν ψητά σε 
όλους και γλέντησαν χο-
ρεύοντας υπό τους ήχους 
παραδοσιακής ορχήστρας. 
Μεταξύ των επισήμων ήταν 
ο βουλευτής Ευρυτανίας 
Κοντογεώργος, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Ευρυτανίας 
Τασιός, ο δήμαρχος Καρπε-
νησίου Σουλιώτης, Αντιδή-
μαρχοι, δημοτικοί Σύμβουλοι και άλλοι πολλοί. Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Τοπικό 
Συμβούλιο Αγ. Τριάδας και ο Δήμος Καρπενησίου μέσω της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. Για όσους 
δεν ξέρουν να τονίσουμε πως στην Αγ. Τριάδα παράγονται μεγάλες ποσότητες και άριστης ποι-
ότητας κάστανα γνωστά στο πανελλήνιο. 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

Πληγή μεγάλη, πρόβλημα, 
μαρτύριο για τους ηλικι-

ωμένους μόνιμους κατοίκους 
του χωριού μας, της Νεράϊδας 
ήταν και το φετινό φθινόπωρο, 
τα παρατημένα βοοειδή (μου-
λάρια και γελάδια) διάφορων 
ασυνείδητων. Όχι μόνο γύρω 
στο χωριό αλλά και μέσα στις 
αυλές μπήκαν καταστρέφοντάς 
τους κήπους μας έτσι όπως ήταν 
λυσσασμένα από την πείνα. Η 
κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο, 
πρέπει επιτέλους να σταματή-
σει. Όπως γράψαμε (σύμφωνα 
με το νόμο N 4056/12 ΦΕΚ 52 
τεύχος Α άρθρο 17) υπεύθυνος 
για τη λύση του προβλήματος 
είναι ο Δήμος μας. Όλοι οι 
κάτοικοι κάνουν θερμή παρά-
κληση η νέα δημοτική αρχή να 
δώσει λύση στην μάστιγα αυτή 
του τόπου μας, με τη συγκρό-
τηση επιτροπής για σύλληψη 
αυτών και επιβολή προστίμων. 
Με μεθόδους που ήδη εφάρμο-
σαν άλλοι Δήμοι. 

Έλεος, δεν μπορεί 3 οικογέ-
νειες από 3 χωριά (μια απ’ τη 
Βράχα, μια απ’ τη Νεράϊδα και 
μια απ’ το Καροπλέσι) να κά-
νουν εκατοντάδες οικογένειες 
των χωριών της περιοχής μας 
να υποφέρουν μέρα – νύχτα 
χρόνια ολόκληρα! Και μάλιστα 
ηλικιωμένους ανθρώπους! Ας 
φτιάξουν χίλια ζώα να έχουν 
όμως τσοπάνο να τα φυλάει 
και σε καθορισμένους βοσκό-
τοπους. Όλοι έχουμε ζώα αλλά 
τα φυλάμε. Μόνο αυτοί οι 3 εί-
ναι οι «έξυπνοι» της περιοχής; 
Όλοι οι άλλοι είμαστε «χαζοί»; 
Πού ζούμε; Σε ζούγκλα; 

Όπως μαθαίνουμε υπάρ-
χει ήδη ευαισθητοποίηση από 
δημοτικούς συμβούλους, αντι-
δημάρχους και τον ίδιο τον 
δήμαρχο του δήμου μας Καρ-

δίτσας για να δώσουν λύση 
στο πρόβλημα. Μάλιστα από 
αντιδήμαρχο μάθαμε πως όλα 
είναι έτοιμα για την συγκρότη-
ση της επιτροπής που σύντομα 
θα αποφασιστεί στο δημοτι-
κό συμβούλιο. Ήδη κάτοικοι 
κατέθεσαν αίτηση με πολλές 
υπογραφές και επισύναψη το 
άρθρο του νόμου στο τοπικό 
συμβούλιο Νεράϊδας προς συ-
ζήτηση, λήψη απόφασης και 
προώθησή της στο δημοτικό 
συμβούλιο Καρδίτσας. 

Κύριε Δήμαρχε, κύριοι 
αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτι-
κοί σύμβουλοι: να ξέρετε ότι 
εάν λύσετε αυτό το μεγάλο 
πρόβλημα, αυτή την πληγή του 
χωριού μας, οι μόνιμοι κάτοι-
κοι θα σας ευγνωμονούν εσαεί. 
Λύνοντας αυτό το πρόβλημα 
(που χρήματα δεν θέλει αλλά 
χρήματα θα φέρει στο δήμο) 
είναι σαν να κάνατε στο χωριό 
μας δέκα μεγάλα έργα κόστους 
εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι 
καθόλου υπερβολή! Είναι η 
μαύρη αλήθεια, το μαρτύριο 
που περνούν επί 24ώρου βά-
σεως οι ηλικιωμένοι μόνιμοι 
κάτοικοι του χωριού μας, της 
Νεράϊδας. Σκεφτείτε μόνο να 
ήταν στη θέση τους οι δικοί σας 
ηλικιωμένοι γονείς! Συγκροτή-
στε την επιτροπή η οποία θα 
προχωρήσει στη σύλληψη των 
ανεπιτήρητων βοοειδών και 
την επιβολή των προστίμων 
που ορίζει ο νόμος. Τολμήστε 
αυτή τη μεγάλη απόφαση να 
δείτε πόσα θερμά ευχαριστήρια 
θα ακούσετε απ’ όλους τους 
κατοίκους και την εφημερίδα 
μας. 

Θα είναι το μεγαλύτερο 
έργο που θα έχει κάνει ποτέ δη-
μοτική αρχή στο χωριό μας! 

Νεράϊδα 30.11.14 

Ανεπιτήρητα βοοειδή πληγή για το χωριό μας
Θερμή παράκληση των κατοίκων 

Να δώσει λύση ο δήμος



Aρχισε αλλά δυστυχώς 
δεν τελείωσε ακόμα 
η αποκατάσταση των 

προβληματικών σημείων με-
ταξύ Σαρανταπόρου και Νε-
ράϊδας. Τα έργα αυτά είναι 
αρμοδιότητας της Νομαρχί-
ας (Αντιπεριφέρειας) Καρδί-
τσας. 

Όπως γράφαμε στο προη-
γούμενο φύλλο ο εργολάβος 
έφερε υλικά & μηχανήματα 
την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρί-
ου 2014. 

Από τη Δευτέρα 15.9.14 
που άρχισε τις εργασίες μέχρι 
Παρασκευή 19.9.14 έσκαψε, 
καλούπωσε και έριξε το μπε-
τό στο τεχνικό δίπλα στο Μα-
τζαράκι, έκανε σκάβοντας από 
κάτω 2η λωρίδα στις Γούρνες 
όπου έριξε στρώματα πολύ χο-
ντρών χαλικιών και τα πάτησε, 
και έσκαψε λίγο στις Κωστα-
ντέϊκες στον όχτο από πάνω 
καθώς αποφασίστηκε να μην 
γίνει τοιχίο από κάτω (κακώς 
κατά τη γνώμη μας αφού το 
έδαφος εκεί έχει πλέον σταθε-

ροποιηθεί και ο δρόμος θα πή-
γαινε ευθεία).

Από τη Δευτέρα 21.9.14 
μέχρι την Παρασκευή 26.9.14 
ο εργολάβος μπάζωσε και χα-
λικόστρωσε το τεχνικό πρίν το 
Ματζαράκι, έριξε και πάτησε 
πολλά στρώματα χαλικιού στις 
Γούρνες ώστε στη 2η αυτή 
λωρίδα να μπορεί να κινηθεί 
όχημα, συνέχισε λίγο ακόμα 
τη διαπλάτυνση από πάνω στις 
Κωσταντέϊκες ρίχνοντας στο 
κενό από κάτω τα πετρώδη 
μπάζα της και άρχισε να ρίχνει 
εκεί τσιμεντένια κράσπεδα 
τόσο στην πάνω όσο και την 
κάτω μεριά του δρόμου. Άρ-
χισε επίσης και τα τσιμεντένια 
κράσπεδα στην παράκαμψη 
της θέσης «Κρανούλες».

Από τη Δευτέρα 29.9.14 
μέχρι την Παρασκευή 3.10.14 
ο εργολάβος τελειοποίησε τα 
τσιμεντένια κράσπεδα (και στις 
2 πλευρές του οδοστρώματος) 
στις Κρανούλες, στις Κωστα-
ντέϊκες και στις Γούρνες. Στις 
θέσεις αυτές έστρωνε και πα-
τούσε στρώματα χαλικιών. 

Από τα τη Δευτέρα 6.10.14 

μέχρι την Παρασκευή 10.10.14 
ο εργολάβος σχεδόν δεν δούλε-
ψε καθόλου…

Εντατικά δούλεψε την Κυ-
ριακή 12.10.14 και την Δευτέ-
ρα 13.10.14 καθώς φέρνοντας 
αυτές τις 2 μέρες πολλά μη-
χανήματα (γκρέϊντερ, κατα-
βρεχτήρα νερού, πατητήρα, 
φορτηγά) έστρωναν και πατού-
σαν τα χαλίκια 3 Α στις θέσεις 
Κρανούλες, Γούρνες και Μα-
τζαράκι (στις Κωσταντέϊκες 
δεν ήθελε χαλίκια). 

Την Δευτέρα 13.10.14 λοι-
πόν και τα 4 αυτά σημεία ήταν 
έτοιμα για να πέσει η άσφαλ-
τος. Όμως δυστυχώς από εκεί-
νη την ημέρα ο εργολάβος δεν 
ξαναφάνηκε και άσφαλτος 
ακόμα δεν έπεσε… 

Στις 3.10.14 λάβαμε την 
απάντηση από τη Νομαρχία 
στο ερώτημα που θέταμε για 
το έργο αυτό. Η ερώτησή 
μας ήταν η εξής: 1) Επαρχια-
κή οδός Καρδίτσα – Νεράϊδα: 
Στις 30.7.14 διαβάσαμε Δελτίο 
Τύπου στις εφημερίδες για το 

έργο που άμεσα μας αφορά το: 
«Αποκατάσταση ζημιών του 
οδικού άξονα Ραχούλα – Αμά-
ραντος – Νεράϊδα – όρια Π. Ε. 
Καρδίτσας». Στο κείμενο ανα-
φερόταν πως ο Περιφερειάρ-
χης κ. Αγοραστός ήδη υπέγρα-
ψε τη σύμβαση του έργου και 
σύντομα θα αρχίσουν εργασί-
ες. Όμως είμαστε στον Σεπτέμ-
βριο και εργασίες ακόμα δεν 
άρχισαν. Δεδομένου πως στα 
μέρη μας από τον Οκτώβριο 
αρχίζουν παγωνιές υπάρχουν 
φόβοι πως αν πέσουν τότε τα 
τσιμέντα θα τα χαλάσει ο πά-
γος. Οι χωριανοί μας ερωτούν 
πότε θα αρχίσουν τα έργα; 
Ερωτούν επίσης αν λήφθηκε 
υπόψιν από τις υπηρεσίες το 
δημοσίευμα της εφημερίδας 
μας με το χάρτη των επίμαχων 
σημείων μεταξύ Νεράϊδας και 
Σαρανταπόρου που οπωσδήπο-
τε πρέπει να γίνουν (βλ. ιστο-
σελίδα neraida-dolopwn.com / 
Εφημερίδα / Τεύχος 127 / σελί-
δα 4). Απαντήστε μας σας πα-
ρακαλούμε πότε θα αρχίσουν 
εργασίες και αν θα γίνουν όλα 
τα σημεία που έχουν μεγάλες 

ζημιές; 
Η απάντηση είναι η εξής: 

1. Άρχισαν οι εργασίες εκτέλε-
σης του έργου «Αποκατάστα-
ση ζημιών του οδικού άξονα 
Ραχούλα - Αμάραντος - Νε-
ράϊδα όρια Π. Ε. Καρδίτσας». 
Στην εν λόγω εργολαβία προ-
βλέπεται η αποκατάσταση των 
εκτεταμένων βλαβών στο οδι-
κό τμήμα Σαραντάπορο - Νε-
ράϊδα. 

Στις 17.10.14 στη συνάντη-
ση των φορέων μας στη Νο-
μαρχία η αρμόδια για τα έργα 
αυτά κ. Τσέλιου είπε πως θα 
γίνουν όλα τα σημεία, αν δεν 
προλάβουν φέτος θα γίνουν 
την άνοιξη και να μην ανησυ-
χούμε γιατί υπάρχουν τα χρή-
ματα για όλα τα σημεία.

Εμείς από εδώ να τονίσου-
με τις ανησυχίες των κατοίκων 

για το πότε θα τελειώσουν 
αυτά τα έργα. Γιατί δεν έπεσε 
ήδη η άσφαλτος όσο ακόμα 
ήταν ο καιρός καλός; Γιατί δεν 
ετοιμάστηκε για άσφαλ\το στις 

Βερτσούλες; Γιατί δεν έγινε 
τοιχίο στη θέση Λιαπέϊκα όπου 
έφαγε το ποτάμι την κάτω λω-
ρίδα; 

Νεράϊδα 25.11.14
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Στην Λαϊκή Συνέλευση 
που έγινε στην πλατεία 
στις 18.8.14, για το πρό-

βλημα ύδρευσης του χωριού 
μας αποφασίστηκαν κάποια 
πράγματα που έπρεπε επειγό-
ντως να γίνουν μέσα στο φθινό-
πωρο για να μην έχουμε και το 
επόμενο καλοκαίρι το ίδιο πρό-
βλημα. Αυτά καταγράφηκαν σε 
υπόμνημα (το οποίο έχει 5 σε-
λίδες υπογραφές) και δόθηκαν 
στον πρόεδρο της Κοινότητας 
για να το προωθήσει στο δημο-
τικό συμβούλιο. 

Μεταξύ των άλλων το υπό-
μνημα έγραφε: «…ως εκ τού-
του, μόνη οριστική λύση στο 
πρόβλημα μπορούν να δώσουν 

δύο ενέργειες: Η μία αφορά 
την κατάργηση του υπάρχοντος 
κατεστραμμένου δικτύου από 
την πηγή Πλατανόρεμα με νέο 
αγωγό δίπλα στο ρείθρο, σε 
όλο το μήκος του δρόμου, δε-
δομένου ότι τούτο κατεστράφη 
από τη διαπλάτυνση του δρό-
μου αυτού με σκοπό να πέσει 
άσφαλτος. Η δεύτερη ενέργεια 
αφορά την επανασύνδεση του 
δικτύου από την πηγή Χαλικό-
βρυση, το οποίο εδώ και πολλά 
χρόνια είναι ανενεργό και το 
οποίο χρησιμοποιείται ως εφε-
δρικό δίκτυο. Οι δύο αυτές λύ-
σεις θα δώσουν οριστικό τέλος 
στο πρόβλημα ύδρευσης του 
χωριού μας που παρουσιάζεται 

κάθε καλοκαίρι και εκτιμούμε 
ότι το κόστος αυτών των ενερ-
γειών δεν είναι επαχθές για το 
δήμο μας Καρδίτσας…». Και 
κατέληγε: «…παρακαλούμε 
όπως αρμόδιος του δήμου Καρ-
δίτσας μας ενημερώσει επί των 
ενεργειών που πρόκειται να 
προβεί ο Δήμος.». 

Το φθινόπωρο ήδη πέρα-
σε και όλοι ρωτάνε: Επισκευ-
άστηκε η σπασμένη σωλήνα 
στη «ράχη Βάσιως»; Ορίστηκε 
πίστωση στον προϋπολογισμό 
του δήμου για την αντικατάστα-
ση του αγωγού από Πλατανόρε-
μα; Ο κόσμος θέλει ενημέρωση 
επί των ενεργειών που έγιναν!

Συνάντηση στη Νομαρχία Καρδίτσας 
για τους δρόμους της περιοχής μας

Συνάντηση με πρωτοβουλία και παρουσία του βουλευτή κ. Ταλιαδούρου, τον οποίο ευ-
χαριστούμε για ακόμα μια φορά θερμά μέσω της εφημερίδας μας για το ενδιαφέρον 
του, έγινε στη Αντιπεριφέρεια (Νομαρχία) Καρδίτσας για τους δρόμους της περιοχής 
μας την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Ταλιαδού-

ρος, ο πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊδας Λάμπρος Γάκης και ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Βασίλης 
Θάνος. 

Δεδομένου πως πρίν λίγες μέρες είχαμε λάβει την απάντηση της Νομαρχίας για αυτά τα 
ζητήματα, στη συνάντηση έγιναν διευκρινήσεις πάνω στις απαντήσεις των ερωτημάτων μας. 
Λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε θα βρείτε στα αντίστοιχα κείμενα για τους δρόμους αυτούς.

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

Ύδρευση Νεράϊδας έγιναν πράξη  
οι αποφάσεις της Λαϊκής Συνέλευσης; 

   Όχι Υδροηλεκτρικό στο Σα-
ρανταπορίσιο παραπόταμο 
του  Μέγδοβα της Τ. Κ. Νε-
ράϊδας Καρδίτσας φωνάζει 
δυνατά η  Τοπική Κοινωνία 
μας. Η προσφυγή που έγινε 
από την τοπική  κοινωνία 
μας μέσω των Συλλόγων μας 
στο ΣτΕ για την ακύρωση 
της απόφασης, που  αρχικά  
ήταν  να  εκδικαστεί  στις  
28.5.14  και  πήρε  αναβολή  
για  τις  26.11.14, πήρε  νέα  
αναβολή  για  την  1.4.15. 
Μέχρι  τότε, την  1  Απριλίου  
2015, πρέπει  οπωσδήποτε  

(και  από τώρα) να βρεθεί το 
χρηματικό ποσό που απαι-

τείται  για  την  εκδίκασή  
της.

Όχι Υδροηλεκτρικό στο Σαρανταπορίσιο παραπόταμο 
του Μέγδοβα της Τ. Κ.  Νεράϊδας Καρδίτσας

Δημοπρατείται ξανά  το Νεράϊδα – 
Τριφύλλα  εντός Δεκεμβρίου

Ενώ είμαστε στο τυπογραφείο, επί του πιεστηρίου, 
πληροφορηθήκαμε πως πολύ σύντομα εντός του μήνα 
Δεκεμβρίου 2014, την Τρίτη 16.12.14, η Αντιπεριφέρεια 
(Νομαρχία) Καρδίτσας θα επαναδημοπρατήσει το τμήμα 
Νεράϊδα – Τριφύλλα του σημαντικότατου οδικού άξονα 
Καρπενησίου – Λίμνης Πλαστήρα. Εγκρίθηκε η αύξηση του 
προϋπολογισμού από 800.000 € σε 1.200.000 € από το Υπ. 
Ανάπτυξης, εστάλη στην Οικον. Επιτροπή της Περιφ. Θεσ-
σαλίας όπου και εγκρίθηκε και βγαίνει δημοπρασία. Αυτό 
σημαίνει πως μέχρι το καλοκαίρι στο δρόμο αυτό θα πέσει 
άσφαλτος. Ευχαριστούμε θερμά από τώρα όλους όσους 
συνέβαλλαν σε αυτό το ευχάριστο γεγονός. Περισσότερα 
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Τα 3 σημεία που επισκευάστηκαν εν  μέρει, χωρίς να πέσει ακόμα 
άσφαλτος… (1) «Κρανούλες»… (4) «Κωσταντέϊκες»… και  (7) 

«Γούρνες»… τα  υπόλοιπα…???

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός μεταξύ ποταμού και δρόμου… 
από τον «Άμπλα» ως το «Τσιροπλάκι»… αν γίνει θα 

βουλιάξει όλη η πλαγιά της Μάρτσας…
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●●● Πρόεδρος των Περιφερει-
αρχών όλης της Ελλάδας ο πε-
ριφερειάρχης Θεσσαλίας Κώ-
στας Αγοραστός… πρόεδρος 
των Δημάρχων όλης της περι-
φέρειάς μας Θεσσαλίας ο δή-
μαρχος Μουζακίου Γιώργος 
Κωτσός… αυτά έβγαλαν οι 
σχετικές κάλπες της 15.10.14…
Θεσσαλός λοιπόν ο επικεφα-
λής όλων των περιφερειαρ-
χών… Καρδιτσιώτης ο επικε-
φαλής όλων των δημάρχων της 
Θεσσαλίας ●●● Θεσσαλός ο 
νέος υπουργός Ανάπτυξης μετά 
τον πρόσφατο ανασχηματι-
σμό… ο βουλευτής Τρικάλων 
Κώστας Σκρέκας… τοποθε-
τώντας Γ. Γραμματέα του 
υπουργείου τον Φώτη Γκού-
πα… ο οποίος ήταν Περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας το 2007 που 
χρηματοδοτήθηκαν οι δρόμοι 
μας… για να δούμε μήπως τε-
λειώσουν και με τον ίδιο ●●● 
Πρόεδρος των Ιερέων όλης της 
Ελλάδας θα είναι κατά πάσα 
πιθανότητα ένας Ευρυτάνας ιε-
ρέας… αφού ήρθε πρώτος σε 
σταυρούς στις εκλογές του 
Ι.Σ.Κ.Ε. που έγιναν αρχές Νο-
εμβρίου για την 3ετία 14-17… 
πρόκειται για τον παπα-Βαγ-
γέλη Φεγγούλη από του Κρέ-
ντη… πατέρα της δημοσιογρά-
φου του «Ευρυτανικού Παλ-
μού» και Δημ. Συμβούλου δή-
μου Αγράφων Βάσως Φεγγού-
λη ●●● Νερό ενός μήνα «έπε-
σε» μέσα σε τρεις ημέρες στην 
Ευρυτανία… και στα μέρη μας 
στις αρχές Οκτωβρίου 
(5/6/7.10.14)… που δοκιμά-
στηκαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα… Σε έκτακτη ανά-
γκη κηρύχτηκε ο νομός Ευρυ-
τανίας από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα καθώς έγιναν κατο-
λισθήσεις στο οδικό δίκτυο για 
Προυσό και 2 λεωφορεία με 80 
άτομα έχουν αποκλειστεί στο 
Μοναστήρι ●●● Το Συντονι-
στικό μας «ΑΓΡΑΦΑ SOS» 
κατά της εγκατάστασης αιολι-
κών πάρκων στα βουνά μας… 
συνεδρίασε στις 2.10.14 στην 
αίθουσα του Εργατικού Κέ-
ντρου Καρδίτσας… εκεί μετα-
ξύ άλλων αναφέρθηκαν οι 
εγκαταλειμμένοι στην τύχη 
τους από τις ιδιωτικές εταιρεί-
ες μετρητές αέρα στις κορυφές 
των Αγράφων… τονίστηκε πως 
αναζητώντας πληροφορίες επι-
βεβαιώθηκε ότι σε κράτη που 
έχουν αιολικά πάρκα αυτά γί-
νονται σε χαμηλά… σε πολύ 
χαμηλά υψόμετρα… αφήνο-
ντας τα βουνά στη δουλειά 
τους… κι άλλα πολλά που θα 
βρείτε σε άλλο κείμενο ●●● 
Εντός του Οκτωβρίου 2014 η 
επαναλειτουργία του Δασικού 
Χωριού «Δρυάδες» Καρο-
πλεσίου… διαβάσαμε στις 
εφημερίδες (13.9.14)… τονίζο-
ντας πως ολοκληρώθηκαν οι 
διαδικασίες από τον νέο διαχει-
ριστή… περισσότερα σε άλλο 
κείμενο της εφημερίδας μας 
●●● Δυσαρέσκεια σε πολύ κό-
σμο του νομού μας προκάλεσε 
η εκπομπή του Μάνεση στην 

τηλεόραση με τα γυρίσματα 
«60’ Ελλάδα» στην περιοχή 
της Λ. Πλαστήρα… (όπως έγι-
νε και στην Ευρυτανία νωρίτε-
ρα)… πολλοί είπαν πως δεν 
αναδείχθηκαν πράγματα ουσι-
ώδη (τουρισμός, διασκέδαση, 
ιστορία, γραφικά χωριά, φυσι-
κές ομορφιές κ. ά.)… αλλά 
επουσιώδη και ανάξια λόγου… 
ότι ήταν ανεπαρκής η προβολή 
που έγινε... κ.λ.π. ●●● Μεγάλη 
μουσική εκδήλωση οργάνωσε 
ο Σύλλογος των Απανταχού 
Καρδιτσιωτών στην Αθήνα 
(στο αμφιθέατρο 
«AUDITORIUM” , Σίνα 2 – 4, 
πλησίον Οφθαλμιατρείου Αθη-
νών), στις 9.11.14, με τον τρα-
γουδιστή και μουσικοσυνθέτη 
Λάκη Χαλκιά και με θέμα 
«2.500 χρόνια Ελληνική μου-
σική»… Η εκδήλωση ήταν 
αφιερωμένη στην Ελληνική 
μουσική και είχε σαν σκοπό να 
πληροφορήσει και να ευαισθη-
τοποιήσει τους νέους μας και 
εν γένει τον κόσμο στα ωραιό-
τερα ιδεώδη της φυλής μας, 
που είναι και το κοινό γνώρι-
σμα του Ελληνισμού, όπως η 
Γλώσσα μας, η Ιστορική μας 
πορεία, ο Πολιτισμός μας, η 
Μουσική μας, η Πολιτιστική 
μας Κληρονομιά, οι Παραδό-
σεις του λαού μας… πήγαν και 
πολλοί χωριανοί μας ●●● 
Μουσικοχορευτική εκδήλωση 
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Καροπλεσίου το 
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 
το βράδυ στην πλατεία «στα 
Καροπλεσίτικα» (ή στα Παλιά-
λωνα) Καρδίτσας. Τα Χορευτι-
κά τμήματα του Συλλόγου πα-
ρουσίασαν χορούς απ’ όλη την 
Ελλάδα υπό τους ήχους του 
Μουσικού σχήματος «Οκτάη-
χο» στο οποίο παίζει βιολί η 
χωριανή μας Λύδια Καραμέτου 
●●● Νέα καθυστέρηση για τον 
έφιππο ανδριάντα του Γεωργί-
ου Καραϊσκάκη… όπως δια-
βάσαμε (18.10.14) το Δ. Σ. 
πήρε απόφαση για παράταση 
ισχύος της σύμβασης που ση-
μαίνει πως το άγαλμα θα στη-
θεί στην κεντρική πλατεία της 
Καρδίτσας στην καλύτερη πε-
ρίπτωση το 2015… οι 4 συμ-
βαλλόμενοι θα δώσουν… Δή-
μος Καρδίτσας 55% (180.374 
€)… Νομαρχία Καρδίτσας 
35% (114.551 €)… ΠΕΔ Θεσ-
σαλίας 5% (16.000 €)… και 
Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος & 
Φαναριοφερσάλων 5% (16.000 
€)… το δημοσίευμα έλεγε πως 
τα χρήματα δεν συγκεντρώθη-
καν όλα ακόμα ●●● Στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Ρουμελιωτών 
διοργανώθηκε το Γ’ Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο Ρού-
μελης με θέμα: «Ιστορία, Οι-
κονομία, Υγεία, Πολιτισμός 
της Ρούμελης»… στην έδρα 
του στην Αθήνα (Σίνα και Δαφ-
νομήλη 1Α Κολωνάκι) από 12-
14 Σεπτεμβρίου με μεγάλη επι-
τυχία ●●● Ήρθε τελικά και 
στο χωριό μας το ψηφιακό 
σήμα στις τηλεοράσεις… ο 
«ηρωϊκός» αναμεταδότης μας 

της Φτερόλακκας λαμβάνει 
ψηφιακό σήμα και το αναμετα-
δίδει από το Σάββατο 
22.11.2014 στις τηλεοράσεις 
μας… βέβαια με προβλήματα 
αφού κατά διαστήματα χαλάει 
για λίγο η εικόνα αλλά επανέρ-
χεται… μήπως ο δήμος μας 
πρέπει να τοποθετήσει (μέσω 
του Ζιάκανου) κάποιο ανα-
γκαίο μηχάνημα ενίσχυσης του 
σήματος…??? ●●● Οι αναμε-
ταδότες που είχε εγκαταστήσει 
παλιότερα η ΕΡΤ και που κά-
λυπταν τα χωριά μας έχουν 
εγκαταλειφθεί με την διάλυσή 
της… δεδομένου πως εμείς συ-
νεχίζουμε να πληρώνουμε τη 
ΝΕΡΙΤ στους λογαριασμούς 
ρεύματος… ο κόσμος ρωτάει 
ποιός έχει πλέον την ευθύνη 
της συντήρησής τους για να 
έχουμε τηλεοπτική κάλυ-
ψη…??? ●●● Θα αποκτήσουν 
γρήγορο internet και τα χωριά 
μας με το πρόγραμμα «Rural 
Broadband», Ανάπτυξη Ευρυ-
ζωνικών Υποδομών σε Αγροτι-
κές «Λευκές» Περιοχές της 
ελληνικής επικράτειας και 
Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - 
Αξιοποίησης των Υποδο-
μών…??? Αν δεν είμαστε μέσα 
σ’ αυτό το πρόγραμμα… τότε 
γιατί ο ΟΤΕ δεν προχωράει 
μέσω της θυγατρικής του εται-
ρείας κινητής τηλεφωνίας 
Cosmote σε ανασχεδιασμούς 
του υφιστάμενου της δικτύου 
ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η 
κάλυψη 2G & 3G στα χωριά 
μας…??? Στην περιοχή της 
Αργιθέας οι εν λόγω ανασχεδια-
σμοί θα πραγματοποιηθούν 
μέσα στο 2015… Ποιός θα μας 
απαντήσει σε αυτό…??? ●●● 
Το Σάββατο 15.11.2014 έγινε 
πάλι… για ακόμα μια φορά τρο-
χαίο ατύχημα με πολλά αυτοκί-
νητα και τραυματίες στις 
«Γραμμές»… στην είσοδο της 
Καρδίτσας απ’ τα χωριά μας… 
το αναφέρουμε γιατί εκεί πρέπει 
να προσέχουμε πάρα πολύ όταν 
περνάμε… έχουν γίνει πολλά 
ατυχήματα…!!! ●●● Ευχαρι-
στήριο είδαμε στις καρδιτσιώτι-
κες εφημερίδες (20.10.14) του 
Προέδρου της Τ. Κ. Καστανιάς 
προς την Νομαρχία Καρδί-
τσας… για την αποκατάσταση 
με ασφαλτοτάπητα όλων των 
βλαβών που είχε υποστεί εδώ 
και δεκαετίες το οδόστρωμα της 
περιφερειακής αρτηρίας Κα-
στανιάς – Μούχας - Φράγμα-
τος από την Περιφερειακή Ενό-
τητα Καρδίτσας… στα δικά μας 
γιατί άραγε δεν έπεσε άσφαλτος 
τότε αφού όλα ήταν έτοι-
μα…??? ●●● Όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος έγινε η καθιερω-
μένη γιορτή κάστανου στην 
Αγ. Τριάδα Ευρυτανίας με με-
γάλη επιτυχία στις 19.10.14… 
αν και ο καιρός δεν βοήθησε 
αφού και κρύο είχε αλλά και ψι-
λόβροχο έπεφτε… παρευρέθη-
καν πλήθος κόσμου αλλά και 
όλοι οι ευρυτάνες επίσημοι 
●●● Στον Ε-65… το τμήμα 
Ξυνιάδα – Τρίκαλα (όπου 
δουλεύουν εντατικά) θα ολο-

κληρωθεί σε 14 μήνες… ενώ 
σε όλο το μήκος του θα παρα-
δοθεί το 2018… έγραψε ο 
Νέος Αγών (17.10.14)… Ειδι-
κότερα σύμφωνα με τα χρονο-
διαγράμματα που έχουν τεθεί 
σε 14 μήνες θα ολοκληρωθεί 
το τμήμα Ξυνιάδα - Τρίκαλα… 
Το νότιο τμήμα Λαμία - Ξυνι-
άδα εφόσον ξεκινήσει (δεν 
έχει συμβεί ακόμα) θα μπορέ-
σει να ολοκληρωθεί το 2017… 
Το βόρειο τμήμα Τρίκαλα - 
Εγνατία εφόσον βρεθεί λύση 
και ξεκινήσει το 2015 ίσως 
μπορέσει να ολοκληρωθεί μέ-
χρι το 2018 ●●● Σε  σχετική  
ανάρτηση  στο  facebook  
(27.11.14) για  το  μέγα  πρό-
βλημα  με  τα  ανεπιτήρητα  βο-
οειδή  στο  χωριό  μας… ο  δη-
μοτικός  σύμβουλος  του  δή-
μου  Καρπενησίου  (εκ Πλατά-
νου Κλειτσού) Παναγιώτης  
Παπαδογούλας έγραψε… «Η 
αντιπολίτευση στο Δήμο Καρ-
πενησίου έθεσε το θέμα για μια 
φορά ακόμη στις 20.11.14 στην  
τακτική συνεδρίαση  του  Δ. Σ.  
επικαλούμενη τον Ν. 4056/12 / 
Φεκ 52 / Τεύχος Α΄ / Άρθρο 
17… Είδομεν.» ●●● Δεν υπάρ-
χουν μελέτες για το δρόμο Λα-
μία – Καρπενήσι…!!! έγρα-
φαν τα «Ευρυτανικά Νέα» 
(8.10.14)… ενώ όλοι πίστευαν 
πως αυτές ολοκληρώθηκαν και 
το έργο είναι έτοιμο για ένταξη 
σε πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης… προκαλώντας μείζον πο-
λιτικό ζήτημα… και χαρακτη-
ρίζοντας το γεγονός ως το «…
μεγαλύτερο... ψέμα της 10ετί-
ας»… η εφημερίδα μεταξύ άλ-
λων έγραφε:… «Ώ, της ασυ-
ναρτησίας το εγκώμιον! Ώ, της 
ελληνικότητος η παραδοξότης! 
Οποία τραγική επανάληψις του 
αρχαίου δράματος! Κάθε τέσ-
σερα - πέντε χρόνια, μόλις αλ-
λάζει το πολιτικό προσωπικό 
επαναλαμβάνεται με απίστευ-
τη ρυθμικότητα το ίδιο συμπέ-
ρασμα: Δεν υπάρχουν μελέτες 
- δεν υπάρχουν μελέτες»... Κι 
εμείς περιμένουμε να τελειώ-
σουν οι μελέτες του τμήματος 
Νεράϊδα – Μαυρομμάτα του 
δρόμου Καρδίτσα – Αγρί-
νιο…!!! ●●● Να ανοίξει άμεσα 
ο «Βράχος» ζητούν με διαμαρ-
τυρία τους πολίτες των γειτονι-
κών μας χωριών… Τη μεγάλη 
καθυστέρηση των εργασιών 
του έργου στη θέση «Βράχος» 
του Βελουχιού, επισημαίνουν 
με επιστολή τους (7.11.14) πο-
λίτες, μόνιμοι κάτοικοι της πε-
ριοχής, που χρειάζεται να μετα-
κινούνται καθημερινά από 
Καρπενήσι στην περιοχή της 
Φουρνάς... Στην επιστολή τους 
προχωρούν σε καταγγελίες ενώ 
απειλούν και με κινητοποιή-
σεις…Υπομονή ζητά από τους 
πολίτες ο αντιπεριφερειάρχης 
Ευρυτανίας Άρης Τασιός… να 
θυμίσουμε πως όπως έχουμε 
ξαναγράψει τα έργα εκεί ξεκί-
νησαν από το καλοκαίρι κι ακό-
μα δεν τελείωσαν… πρόκειται 
για συνέχιση του τσιμεντένιου 
σκέπαστρου που είχε γίνει πρίν 

μερικά χρόνια στη δύσκολη 
αυτή θέση για να μην κλείνει ο 
δρόμος το χειμώνα από χιονο-
στιβάδες αλλά και πέτρες ●●● 
Ο γείτονάς μας εκ Κλειτσού 
Παναγιώτης Παπαδογούλας 
(και Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Καρπενησίου) έγραψε 
πρόσφατα (22.11.14) στο 
facebook τα εξής ενδιαφέρο-
ντα:… Στη τακτική συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησί-
ου που πραγματοποιήθηκε στις 
20-11-2014 ζήτησα ενημέρωση 
για διάφορα θέματα: ●●● 1ον. 
Για το ψηφιακό σήμα DIGEA 
αν καλύπτει όλο το Δήμο Καρ-
πενησίου καθότι γνωρίζω ότι 
έχουν τοποθετηθεί 4 ψηφιακοί 
αναμεταδότες ένας στην Δομνί-
στα ένας στο Κρίκελλο ένας 
στην ποταμιά και ένας στην 
Φραγκίστα άρα η περιοχή των 
τέως Δήμων Κτημενίων και 
Φουρνάς δεν καλύπτονται ρώ-
τησα λοιπόν τι θα γίνει και η 
απάντηση ήταν: Λύση από την 
Περιφέρεια. ●●● 2ον. Εάν στην 
σύμβαση του εργολάβου απο-
κομιδής των σκουπιδιών στην 
Δ. Ε. Φουρνάς προβλέπεται 
στην σύμβαση και καθαρισμός 
των Νεκροταφείων, η απάντη-
ση ήταν ΝΑΙ. ●●● 3ον. Εγράφη 
στα Ευρυτανικά Νέα στις 
29/10/2014 ότι ακυρώθηκαν 
από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση ως μη νόμιμα έργα της Δ. 
Ε. Φουρνάς με το σκεπτικό ότι 
ο Νόμος απαγορεύει την απευ-
θείας ανάθεση ομοίων έργων 
στην ίδια Κοινότητα. Η απά-
ντηση ήταν θα γίνει Δημοπρα-
σία. ●●● 4ον. Στην ίδια ημερο-
μηνία 29/10/2014 ο Ευρυτανι-
κός Παλμός έγραψε ότι υπήρξε 
συνάντηση του Δημάρχου Καρ-
πενησίου με εκπροσώπους της 
Κίνησης πολιτών. Εκτός των 
άλλων που συζητήθηκαν (όπως 
Εξόφληση διαφημιστικής κα-
μπάνιας, τρέχοντα Αιολικά και 
Υδροηλεκτικά του Δήμου) ανα-
φέρει στην συνέχεια τα εξής... 
Βράχα: Εκκρεμεί γνωμοδότηση 
του Δ. Σ. αφού γίνει η διαδικα-
σία Λαϊκής Συνέλευσης… Επί-
σης υπάρχουν 2 αιτήματα για 
αιολικά με μικρές Α/Γ (ανεμο-
γεννήτριες) 30 μέτρων στο δρό-
μο για Φουρνά… Ο Δήμαρχος 
είπε πως δεν γνωρίζει κάτι για 
το θέμα αυτό ●●● Άλλα θέμα-
τα που απασχολούν τους Δημό-
τες και όχι μόνο: «Βράχος» σε 
10 περίπου μέρες προβλέπεται 
να δοθεί σε κυκλοφορία ●●● 
Επιτέλους μετά από 2 μήνες 
λειτουργούν τα Κρατικά κανά-
λια κάλιο αργά παρά ποτέ ●●● 
Αυτά έγραψε ο φίλος μας Πα-
ναγιώτης και εμείς του λέμε 
πολλά μπράβο και να κάνει τα-
κτικά τέτοιες ενημερώσεις ●●● 
Εδώ όμως ο χώρος τελειώνει... 
τα υπόλοιπα σε 3 μήνες... Ευχό-
μαστε σε όλους Καλά Χρι-
στούγεννα (στη Νεράϊδα) και 
με ευτυχία – υγεία ο νέος ενι-
αυτός 2015.

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ

Ειδήσεις *** Σχόλια  ***Επισημάνσεις



Στα πλαίσια της καλύτερης 
ενημέρωσης και προετοιμα-

σίας της νέας Δημοτικής αρχής 
για την ανάληψη των καθηκό-
ντων της από την 1η Σεπτεμ-
βρίου, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος 
Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος 
ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους 
που θα συνδράμουν στο έργο 
της. 

1. Αντιδήμαρχος Διοικη-
τικών Υπηρεσιών: Γεννάδιος 
Γιάννης

2. Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών: Μπακαλάκου Σωτηρία

3. Αντιδήμαρχος Καθαρι-
ότητας: Αντωνίου Σωτήρης

4. Αντιδήμαρχος Τεχν. 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας: 
Καπράνας Απόστολος

5. Αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού, Τουρισμού & Επιχειρημα-
τικότητας: Ψημμένος Κώστας

6. Αντιδήμαρχος Πρασί-
νου & Αγροτικής ανάπτυξης: 
Αραμπατζής Δημήτρης

7. Αντιδήμαρχος Πρόνοι-
ας, Αλληλεγγύης & Εθελοντι-
σμού: Αντωνίου Ελένη.

Για την μείωση των δαπανών 
διοίκησης, η νέα Δημοτική αρχή 
δεν θα διορίσει Γενικό Γραμμα-
τέα και θα έχει Ειδικούς Συμβού-
λους λιγότερους από τον προβλε-
πόμενο αριθμό.
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Ανακαίνιση του Κοιμητηριακού I. Ν. Αγ. Ταξιαρχών

Με τις προσφορές όλων μας ολοκληρώθη-
καν τα έργα τόσο για το νέο Οστεοφυλά-
κιο όσο και για τον εξωραϊσμό του χώρου 

του Κοιμητηρίου του χωριού μας. Το νέο κτήριο του 
Οστεοφυλακίου 
με την πλακο-
στρωμένη είσοδό 
του με πλάκες κα-
ρύστου, η νέα πε-
τρόχτιστη είσοδος 
του Κοιμητηρίου, 
οι τσιμεντοστρω-
μένοι διάδρομοι 
που οδηγούν στο 
Οστεοφυλάκ ιο 
και στην εκκλη-
σία Αη-Ταξιάρ-
χη, έγιναν πολύ 
ωραία. Τώρα με 
τη σύμφωνη γνώμη όλων προχωρούμε στην ανακαί-
νιση του Κοιμητηριακού μας Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών. 
Στόχος μας να γίνει κι αυτή η εκκλησία όπως κι οι 
άλλες, όπως π. χ. του Σωτήρος. Έτσι λοιπόν στο 
εξής όποιος (μέσα στην κρίση που περνάμε) έχει 
την οικονομική δυνατότητα και την ευχαρίστηση ας 
προσφέρει ότι μπορεί για να προχωρήσουμε σιγά – 
σιγά και σ’ αυτό. Βλέπετε πως το κάθε ευρώ που 

δίνετε πιάνει τόπο στο δεκαπλάσιο και κάποιοι άν-
θρωποι τρέχουν και αγωνίζονται αφιλοκερδώς μόνο 
και μόνο επειδή αγαπάνε το χωριό. 

Στην προσπάθεια αυτή του χωριού μας πρωτο-
στατούν εκτός 
του Τρύφωνα 
Κ α σ τ ρ ί τ σ η 
και οι πρόε-
δροι των δύο 
Σ υ λ λ ό γ ω ν 
μας ο Γιάννης 
Σπανός και ο 
Βασίλης Θά-
νος.

Χρήματα 
δίνουμε στον 
αγαπητό μας 
Τρύφωνα που 
έχει μπλόκ. 

Στο τηλ. 697 7250896 ο Τρύφωνας θα σας δώσει 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θέλετε. Όποιος 
δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη και όλες οι προσφο-
ρές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας. Ενημερώ-
νουμε ότι έχουμε προμηθευτεί αρκετά κουτιά για τη 
φύλαξη των οστών (ίδιου μεγέθους) και όποιος χω-
ριανός μας θέλει να κάνει χρήση αυτών να επικοι-
νωνήσει μαζί μας στο προαναφερόμενο τηλέφωνο.

Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός 
(Δ.Α.Σ.) Νεράϊδας 

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΝΕΟ Δ. Σ. 2014 - 2018
Από τις αρχαιρεσίες (εκλογές) που έγιναν στην Γενική Συ-

νέλευση της 30.10.2014 του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού 
(Δ.Α.Σ.) Νεράϊδας, εξελέγησαν οι παρακάτω και συγκροτήθη-
καν σε σώμα ως εξής: 

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 
Πρόεδρος: Μονάντερος Κων/νος του Δημ.
Αντιπρόεδρος: Μακρής Κων/νος του Δημ. 
Γεν. Γραμματέας: Βούλγαρης Γεώργιος του Ρίζου
Ταμίας: Λιάπης Χρήστος του Ηλία
Μέλος: Χαλάτσης Νικόλαος του Κλ. 
Αναπληρωματικός: Καραμέτος Θύμιος του Ιωάν. 
Μέλη Εποπτικού Συμβουλίου
Κατσούλης Θεόδωρος του Νικ. 
Μονάντερος Βασίλειος του Ηλ. 
Κατά τις αρχαιρεσίες (εκλογές) οι παραπάνω έλαβαν τους 

εξής σταυρούς: Μονάντερος Κώστας του Δημ. 14, Χαλάτσης 
Νικόλαος του Κλ. 13, Βούλγαρης Γεώργιος του Ρ. 9, Μακρής 
Κώστας του Δημ. 9, Λιάπης Χρήστος του Ηλ. 8, Καραμέτος Θύ-
μιος του Ι. 6, Κατσούλης Θεόδωρος του Νικ. 15 και Μονάντε-
ρος Βασίλης του Ηλ. 5. 

Η θητεία του νέου Δ. Σ. είναι 4ετής, δηλ. από 2014 έως 2018.

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

Παλιές φωτογραφίες 
ΦωτογραΦικο αρχειο κωστα γ. Μπαλτή 

Επειδή οι νεότεροι δεν κατάλαβαν 
περί τίνος πρόκειται και ποιοί είναι 
στην παλιά αυτή φωτό του 1952… που 
δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλ-
λο… να γράψουμε δυο λόγια που τα 
μάθαμε (μετά τη δημοσίευση) σε συ-
ζητήσεις με μεγαλύτερους χωριανούς 
μας ●●● «Ενθύμιον εις τον γάμον της 
Βασιλικής Σπανού, 21 Σεπτεμβρίου 
1952»… πρόκειται για την αγαπητή 
χωριανή μας Βάσω σύζυγο του αεί-
μνηστου Ηλία Χαλάτση ●●● ο γάμος 
αυτός του 1952 ήταν από τους καλύ-
τερους του χωριού μας τότε, ο Ηλίας 
Χαλάτσης ήταν ήδη ταχυδρόμος και η 
Βάσω από τις πιο ωραίες κοπέλες του 
χωριού και από τις πιο ευκατάστατες 
οικογένειες του τότε χωριού μας… ο 
γάμος λοιπόν αυτός άφησε εποχή κα-
θώς γλέντησε εκεί όλο το χωριό ●●● 
οι εικονιζόμενοι είναι οι εξής: (1) ο 
Κώστας «Κώτσιος» Μπαλτής του Γε-
ωργίου έκανε οικογένεια στο Βόλο 
●●● (2) ο Ηλίας Σπανός του Χρήστου 
έκανε οικογένεια στην Καλαμάτα ●●● 
(3) ο Ζήσης Κατσούλης του «Μητράκου» που είναι στον Καναδά ●●● (4) η Μαριγούλα Σπα-
νού είναι η αδελφή της Βάσως (στην Αθήνα και οι 2 έκαναν οικογένειες) και (5) ο Νίκος Κα-
τσούλης ο γιατρός που έκανε οικογένεια στην Καρδίτσα. Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
προέκυψε στον Ελληνικό 

Ορειβατικό Σύλλογο Καρδί-
τσας (ΕΟΣΚ) μετά την Γενική 
Συνέλευση και τις εκλογές που 
πραγματοποιήθηκαν τις προη-
γούμενες μέρες.

Η νέα σύνθεση του Δ. Σ. του 
ΕΟΣΚ είναι:

Πρόεδρος: Παντελής Μανώ-
λης

Αντιπρόεδρος και Έφορος 
Μονοπατιών: Αποστόλης Παντε-
λής

Γραμματέας και Έφορος Εθε-
λοντισμού: Αντώνης Παπαδάκος

Ταμίας: Αποστόλης Κηρύκος
Έφορος Ορειβασίας: Πάνος 

Ανδρεόπουλος
Έφορος Υλικού και Καταφυγί-

ου: Βασίλης Ράϊκος
Έφορος Εντευκτηρίου και Εκ-

δηλώσεων: Ευγενία Ντανοβασίλη
Με αναπληρωματικά τα μέλη
Πέτρος Κουκουζέλης ως Ειδι-

κός Γραμματέας
Γιώργος Γκούλιος ως Υπεύθυ-

νος Φωτογραφικού Αρχείου

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες για τις δράσεις του συλ-
λόγου στο https://eoskarditsas.
blogspot.com και στο facebook 
– eoskarditsas και για επικοινω-
νία στα τηλέφωνα 6973695595 
και 6974110853 και στο e-mail: 
eoskarditsas@yahoo.gr.

Εφημερίδες της Καρδίτσας: Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 

Νέο Δ.Σ. στον Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας
Εφημερίδες της Καρδίτσας: Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 

Ανακοινώθηκαν  
οι νέοι Αντιδήμαρχοι Καρδίτσας

Αυτά σχεδιάζουν για τον τόπο μας…
Η  ΡΑΕ  έκανε  
αυτό  το  χω-
ροταξικό  σχε-
διασμό  και  οι  
διάφορες  ιδι-
ωτικές  εται-
ρείες  πήραν  
τις  άδειες  
και  όπου  δεν  
βρούν  αντι-
δράσεις  θα  
προχωρήσουν  
στο  στήσιμό  
τους  για  να  
πάρουν  τις  
επιδοτήσεις… 
Να ξέρουμε 
όλοι πως: ●●● 
Μέσα στον 
δεξιά κύκλο 
είναι  οι περί-
που 50 ανε-
μογεννήτριες 
που οι εται-
ρείες θέλουν 
να  στήσουν 
στην κορυ-
φογραμμή Βουλγάρα-Καπροβούνι-Γρεβενοδιάσελο-Ίταμο… και με 
την τεράστια κινητοποίησή  μας πρίν  ένα χρόνο (με το Συντο-
νιστικό μας «ΑΓΡΑΦΑ SOS») το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας 
αποφάσισε αρνητικά… στην τελεία είναι το χωριό μας η Νεράϊδα 
●●● Μέσα στον  αριστερό κύκλο είναι οι αμέτρητες ανεμογεννή-
τριες που οι  εταιρείες σχεδιάζουν να στήσουν πάνω απ’ το Καρο-
πλέσι… απέναντι απ’ το χωριό μας… Φλίσιο-Παπαδημήτρη-Νιάλες 
αλλά και Κόψη-Προσηλιάκου-Φιδόσκαλα-Καμάρια-Νιάλες-Βραγγι-
ανά… στην τελεία είναι το γειτονικό χωριό μας  Καροπλέσι ●●● Τα 
μικρά σημαδάκια που βλέπετε στα ποτάμια μας είναι όλα Υδροη-
λεκτρικά φράγματα… που θέλουν  να στήσουν διάφορες εταιρείες 
●●● εδώ στον άνω ρού του  Μέγδοβα από τις πηγές του μέχρι τη 
σμίξη με το Φουρνιώτη… μετρήστε τα… (Σαρανταπορίσιο-Άσπρο-
Μπεσιώτη- Μέγδοβα) είναι 16…!!!

ΚλΕάρχοσ Ν. Κάτσουλήσ 
Μαιευτήρας – χειρούργος Γυναικολόγος

Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)

Συνεργάτης Μαιευτηρίων Λητώ – Ιασώ – Μητέρα – Γαία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

άθήνα: 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. 
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Στην τελική ευθεία έχει 
μπεί πια η επαναλει-
τουργία του Δασικού 
Χωριού «Δρυάδες» 

Καροπλεσίου.
Όπως όλα δείχνουν αυτός ο 

πανέμορφος τουριστικός προο-
ρισμός, θα είναι σε θέση να φι-
λοξενήσει και πάλι επισκέπτες 
από τα μέσα Οκτωβρίου, οπότε 
και θα καλύψει κανονικά όλη τη 
χειμερινή περίοδο.

Ο νέος διαχειριστής (από το 
διαγωνισμό που είχε διενεργήσει 
ο Δήμος Καρδίτσας τον περα-
σμένο Απρίλιο 2014) Ευάγγελος 
Γιουβρής, έχει ήδη ολοκληρώσει 
το σύνολο σχεδόν των όποιων δι-
αδικασιών έτσι ώστε να λειτουρ-
γήσει απολύτως νόμιμα το Δασι-
κό Χωριό αλλά και το εστιατόριό 
του, το οποίο και αναβάθμισε 
ιδιαίτερα και πληρεί πιά όλες τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Σημειώνεται πως τα Δασικό 
χωριό παρέμεινε κλειστό για 
τρία (3) χρόνια σχεδόν, αφού εί-
χαν προκύψει διάφορα προβλή-
ματα για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του και ο Δήμος Καρδίτσας 
χρειάστηκε να κάνει επαναλη-
πτικούς διαγωνισμούς έτσι ώστε 
να προκύψει νέος διαχειριστής.

Υπενθυμίζεται πως το Δασι-
κό Χωριό Καροπλεσίου βρίσκε-
ται σε υψόμετρο 950 μ. κοντά 
στον οικισμό του Ανθηρού Κα-
ροπλεσίου και 35 χλμ. μακριά 
από την Καρδίτσα. Έχει κατα-
σκευαστεί από το Δασαρχείο 
Καρδίτσας το 2000 και συνολι-
κά έχει είκοσι ξύλινα σπιτάκια 
και η δυναμικότητά του είναι 80 
κλινών. Εκτός από το εστιατό-
ριο υπάρχουν και γήπεδο βόλευ 
– μπάσκετ, άνετο πάρκινγκ και 
γενικά όλες οι ανέσεις για ευχά-
ριστη και ασφαλή διαμονή ενός 
επισκέπτη. 

Να σημειωθεί εδώ πως το 
Δασικό Χωριό Καροπλεσίου 
ήταν αποτέλεσμα της επιλογής 
του τότε Υπουργείου Γεωργίας 
το οποίο πρίν από 15 χρόνια πε-
ρίπου είχε δημιουργήσει έξι (6) 
Δασικά χωριά σε επιλεγμένες 
δασικές περιοχές της χώρας μας. 

Να σημειώσουμε κι εμείς μια 
λεπτομέρεια που το άρθρο δεν 
αναφέρει… πως το Δασικό αυτό 
Χωριό έγινε στο Καροπλέσι με 
κατάλληλη πολιτική παρέμβαση 
του τότε εκ Καροπλεσίου Υφυπ. 
Γεωργίας Δημήτρη Σωτηρλή 
(1996-1998). 

Το οικονομικό φαίνε-
ται να ...καίει και την 
ολοκλήρωση αλλά και 
παράδοση - τοποθέτη-

ση του έφιππου ανδριάντα του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καρδίτσας πήρε προχθές το 
βράδυ απόφαση για παράταση 
ισχύος της σύμβασης, που ση-
μαίνει πως ο συγκεκριμέ-
νος ανδριάντας στην καλύ-
τερη περίπτωση θα στηθεί 
στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, το 2015. 

Για να γίνει όμως αυτό, 
θα πρέπει η γλύπτρια Νικο-
λίτσα Λεοντή να πάρει τα 
χρήματά της, όπως άλλω-
στε προβλεπόταν και από 
την ανάθεση του έργου. 

Ωστόσο κάτι τέτοιο δε 
φαίνεται να γίνεται. Και 
ο λόγος είναι ότι για να 
ολοκληρωθεί το έργο και 
όλες οι υπόλοιπες οικονομι-
κές διαδικασίες χρειάζονται 
ακόμη 238.975 €, αφού μέ-
χρι τώρα από τους τέσσερις 
συμβαλλόμενους (Δήμος Καρ-
δίτσας, Περιφερειακή Ενότητα 
Καρδίτσας, ΠΕΔ Θεσσαλίας και 
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώ-
τιδος και Φαναριοφερσάλων) 
μόνον ο Δήμος Καρδίτσας έχει 
βάλει ένα μέρος των χρημάτων, 
και ειδικότερα 88.315 € που 
αφορούσαν την αμοιβή για τα 
τρία πρώτα βραβεία (είχε προ-
κηρυχθεί διαγωνισμός) και μέ-
ρος της πρώτης δόσης προς τη 

γλύπτρια. 
Αναλυτικά το οικονομικό 

πλαίσιο του έργου έχει ως εξής:
Έργο και μελέτη: 299.490 €, 

(60.515 + 238.975).
Αμοιβή για τα τρία πρώτα 

βραβεία: 26.700 €.
Έξοδα αποζημίωσης κριτών: 

1.100 €.
Σύνολο: 327.290 €.

Όσον αφορά τα ποσοστά 
συμμετοχής των τεσσάρων συμ-
βαλλόμενων είναι: 

Δήμος Καρδίτσας: 55% 
(180.374 €).

Νομαρχία Καρδίτσας: 35% 
(114.551 €).

ΠΕΔ Θεσσαλίας: 5% 
(16.000 €).

Μητρόπολη Θες/δος & Φα-
ναριοφερσάλων: 5% (16.364 €).

Το ιστορικό του έργου: 

Ο Δήμος Καρδίτσας ενέ-
κρινε με την υπ. αρ. 481/2007 
απόφαση του Δημοτικού του 
Συμβουλίου την ανέγερση του 
έφιππου ανδριάντα του Γεωργί-
ου Καραϊσκάκη στην πόλη της 
Καρδίτσας, έπειτα απλό πανελ-
λήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό.

Με την υπ. αρ. 286/2010 
απόφαση Δημοτικού Συμβου-

λίου εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά συνεδρίασης 
της Επιτροπής κρίσης 
παρακολούθησης και 
παραλαβής του προα-
ναφερόμενου διαγωνι-
σμού. 

Στις 24.11.2010 
υπεγράφη συμφωνητι-
κό μεταξύ του Δήμου 
Καρδίτσας και της γλύ-
πτριας Νικολίτσας Λε-
οντή ύψους 266.000 € 
πλέον ΦΠΑ, με χρονι-
κή προθεσμία περάτω-

σης του έργου 12 μήνες. 
Όπως διαφαίνεται 

λοιπόν, η μη έγκαιρη 
καταβολή των απαι-

τουμένων δόσεων καθυστερεί 
συνεχώς την ολοκλήρωση και 
παράδοση του έργου, αφού με 
βάση το συμφωνητικό προκει-
μένου η γλύπτρια να προχωρή-
σει στη χύτευση του έργου θα 
πρέπει να γίνει αποπληρωμή του 
υπολοίπου της 1ης δόσης και να 
καταβληθεί συγχρόνως και η 2η 
δόση. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Εφημερίδα της Καρδίτσας: «Νέος Αγών» Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 / σελ. 7 

Εφημερίδα της Καρδίτσας «Νέος Αγών» Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 / σελ. 7 

Εντός του Οκτωβρίου 2014 η επαναλειτουργία  
του Δασικού Χωριού Καροπλεσίου

Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες από τον νέο διαχειριστή 

Νέα καθυστέρηση για τον έφιππο ανδριάντα του 
Γεωργίου Καραϊσκάκη

Το Δασικό Χωριό Καροπλεσίου 

Το σχεδιαζόμενο άγαλμα του ήρωα Καραϊ-
σκάκη θα είναι διαστάσεων 5,90 μ. μήκος και 5 

μ. ύψος χωρίς το βάθρο. 

Οι τοπικές κοινωνίες 
των χωριών της περιο-
χής μας εδώ και καιρό 

έχουν αποφασίσει στις Λαϊκές 
Συνελεύσεις τους πως δεν θέ-
λουν να γεμίσουν οι διάφορες 
ιδιωτικές εταιρείες τις γύρω 
κορυφογραμμές των βουνών 
μας με ανεμογεννήτριες και τα 
ποτάμια μας με υδροηλεκτρι-
κά. Αυτό έχει γίνει (και γίνεται 
κάθε μέρα) γνωστό παντού με 
όλους τους τρόπους. 

Να ξέρουμε όλοι πως πέ-
ρυσι τέτοιο καιρό δημιουρ-
γήθηκε το Συντονιστικό μας 
«ΑΓΡΑΦΑ SOS» από τους 
φυσιολατρικούς Συλλόγους 
της Καρδίτσας αλλά και τους 
πολιτιστικούς των χωριών μας 
και με τους συντονισμένους 
αγώνες του κερδίσαμε την 

πρώτη μας νίκη πετυχαίνοντας 
την αρνητική γνωμοδότηση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καρδίτσας για τα τρία αιολικά 
της κορυφογραμμής Βουλγά-
ρα – Καπροβούνι – Κούτσου-
ρο – Ίταμος. Όμως ο τόπος μας 
απειλείται κι από άλλα ακόμα 
περισσότερα. Με ανεμογεννή-
τριες σχεδιάζουν να γεμίσουν 
οι ιδιωτικές εταιρείες όλη την 
κορυφογραμμή από την Κόψη 
μέχρι τις Νιάλες κι όχι μόνο 
αλλά και με υδροηλεκτρικά να 
γεμίσουν όλα τα ποτάμια μας. 
Όπως έχετε δεί στο χάρτη από 
τη σμίξη του Φουρνιώτη και 
πάνω σε Μέγδοβα, Μπεσιώτη, 
Σαρανταπορίσιο και Άσπρο 
σχεδιάζουν 16 υδροηλεκτρικά. 

Για την προσφυγή στο ΣτΕ 
κατά της ιδιωτικής εταιρείας 
που θέλει να στήσει Υ/Η στο 
Σαρανταπορίσιο αποκόπτο-
ντάς μας οδικώς με μαθηματι-
κή ακρίβεια με την Καρδίτσα 
θα διαβάσετε σε άλλο ξεχωρι-
στό κείμενο. Εδώ θα πούμε με-
ρικές άλλες σχετικές ειδήσεις 
που είδαμε αυτό τον καιρό. 

Στις κορυφογραμμές της 
ΝΑ Ευρυτανίας οι ιδιωτικές 
εταιρείες (ΤΕΡΝΑ) αρχές Νο-
εμβρίου 2014 έβαλαν φύλακες 
στις περιοχές όπου θέλουν να 
στήσουν ανεμογεννήτριες σε 
τρία αιολικά πάρκα. Οι ευρυ-
τανικές εφημερίδες έγραφαν 
(12.11.14) μεταξύ άλλων: 
«Πάνω από δέκα (10) άτομα, 
στην πλειοψηφία τους Ευρυ-
τάνες από τα κοντινά χωριά, 

βρίσκονται εδώ και λίγο και-
ρό σε 24ωρη υπηρεσία περι-
φρούρησης στις βουνοκορφές 
της Δομνίστας, εκτελώντας 
υπηρεσία για τη φύλαξη των 
ανεμομέτρων που έχει εγκα-
ταστήσει η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για τη μέτρη-
ση του αιολικού δυναμικού 
της περιοχής…».

Στις καρδιτσιώτικες εφημε-
ρίδες διαβάσαμε (9.11.14) πως 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος του 
χωριού Οξυά συγκάλεσε Λ. Σ. 
για την ενημέρωση - προβλη-
ματισμό των κατοίκων σχετι-
κά με σχεδιαζόμενο Υ/Η στο 
ποτάμι του χωριού τους από 
ιδιωτική εταιρεία.

Στις ευρυτανικές εφημερί-
δες διαβάσαμε (13.11.14) πως 
η ΡΑΕ ακύρωσε αιολικό πάρ-

κο στα Άγραφα γιατί δεν προ-
έκυπτε δυνατότητα τραπεζικής 
χρηματοδότησής του λόγω 
παραποιημένων στοιχείων στο 
φάκελο. Πρόκειται για το αι-
ολικό στη θέση «Πέντε Κορ-
φές» μεταξύ των χωριών Φρα-
γκίστας και Βίνιανης στοιχεία 
για το οποίο γράφαμε (α. α. 18, 
με 24 ανεμογεννήτριες), στο φ. 
123/ΙΟΥΝ2013/ σελ. 7. Μετα-
ξύ άλλων γράφουν πως τράπε-
ζα του Λιχτενστάϊν αρνήθηκε 
τη χρηματοδότηση του έργου 
επειδή η επιστολή πρόθεσης 
τραπεζικής χρηματοδότησης 
που το ζητούσε δεν ήταν γνή-
σια). Περισσότερα γι’ αυτό θα 
βρείτε στις ευρυτανικές εφη-
μερίδες και ιστοσελίδες. 

Σε χωριό των Τζουμέρ-
κων, στην Άνω Καλεντίνη, που 
απειλείται από ανεμογεννήτρι-
ες & Υ/Η έγινε (8.11.14) εκ-
δήλωση – συζήτηση με θέμα: 
«Προστασία του περιβάλλο-
ντος από τις σύγχρονες μορφές 
τεχνολογικής παρέμβασης και 
την διατήρηση της Ιστορικής 
και Πολιτισμικής κληρονομιάς 
μας». Με τη συμμετοχή πλή-
θους κόσμου όπου ο δήμαρ-
χος της περιοχής είπε μεταξύ 
άλλων «Αυτή η γη είναι δική 
μας… θα την παραχωρήσουμε 
για μια μπριζόλα;». Περισσό-
τερα γι’ αυτά θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα «radobizi-artas.
blogspot.gr».

Άπαντες πρέπει να είναι 
ενήμεροι για όλα και να ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους. 

Όχι ανεμογεννήτριες & υδρο-
ηλεκτρικά στα Άγραφα φωνά-

ζουν οι τοπικές κοινωνίες 

Η αφίσα – πινακίδα που έστησαν οι γείτονες Καροπλεσίτες στον 
Άσπρο παραπόταμο του Μέγδοβα 
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Η τοπική κοινωνία μας 
στην Λαϊκή Συνέλευ-
ση της 25.8.2012, που 

έγινε στο χωριό, αποφάσισε 
ομόφωνα κατά του σχεδιαζό-
μενου υδροηλεκτρικού (Υ/Η) 
έργου στη θέση «Λογγούλες» 
του ποταμού Μπεσιώτη. Το 
ίδιο έγινε και για το Υ/Η στο 
Σαρανταπορίσιο παραπότα-
μο για το οποίο μάλιστα έγινε 

και προσφυγή στο ΣτΕ από 
τους Συλλόγους μας η οποία 
για να εκδικαστεί θέλει μεγά-
λο χρηματικό ποσό το οποίο 
πρέπει να δώσει ο Δήμος μας 
Καρδίτσας αναλαμβάνοντας 
αυτές τις υποθέσεις όπως κά-
νει ήδη ο γειτονικός μας Δή-
μος Καρπενησίου. (Δημοσι-
εύτηκε και σε προηγούμενα 
φύλλα).

κτηνοτροφικά & τυροκομικά  
προϊόντα 

Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων 

Δημητριος  Ν. ΚΑρΑμέτος 

τηλ. 697 3501191 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

μΠέλιτςΑς ΑθΑΝΑςιος 
(γαμπρός γεωργίου κων. λιάπη) 

γ ρ α Φ ε ι 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

Η τοπική κοινωνία μας είναι κατά των 
Υδροηλεκτρικών στον Μπεσιώτη & 

Σαρανταπορίσιο

ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
& ΥΙΟΣ Ο. Ε.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

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

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

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου 
Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρινίου 41 

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

* Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται με Λογιστικά και Φοροτεχνικά. 
Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου 

Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π. 

Ζητάμε Αποχέτευση  
Ακαθάρτων στη Νεράϊδα

Καθολικό αίτημα των κατοίκων του οικισμού Νερά-
ϊδας είναι να κατασκευαστεί αποχέτευση ακαθάρ-
των 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. χρημα-
τοδοτήθηκαν και κατασκευάζονται ήδη αντίστοιχα έργα. 
Τα χρήματα είναι από την Ε. Ε. μέσω του προγράμματος 
«Περιβάλλον» που χρηματοδοτεί τέτοια έργα. Ζητάμε από 
τους αυτοδιοικητικούς να ενεργήσουν όπως ακριβώς οι 
ομόλογοί τους του Καρπενησίου και να ενταχθεί και το 
χωριό μας σε αυτό το πρόγραμμα. Τονίζουμε πως πέρυ-
σι ο Δήμαρχος Καρπενησίου ανέθεσε κατασκευή μελέτης 
αποχέτευσης χωριών του Δήμου του με τον όρο (όπως και 
έγινε) να του παραδοθεί σε 3 μήνες! Η ανάθεση - σύντα-
ξη αυτής της μελέτης αιτούμαστε να γίνει εντός των 100 
πρώτων ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων σας. 
(Δημοσιεύτηκε και σε προηγούμενα φύλλα). 

Πολλές ορεινές περιοχές, 
και του νομού μας, θα 
αποκτήσουν γρήγορο 

ίντερνετ μέσα στο 2015 με το 
έργο, «Rural Broadband», Ανά-
πτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών 
σε Αγροτικές «Λευκές» Περιο-
χές της ελληνικής επικράτειας 
και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης 
- Αξιοποίησης των Υποδομών», 
που έχει ως στόχο να φέρει την 
ευρυζωνικότητα στις δυσπρό-
σιτες περιοχές. Σύμφωνα με το 
υπουργείο Υποδομών, το έργο 
έχει στόχο τη γεφύρωση του 
«ευρυζωνικού χάσματος» μεταξύ 
αστικών κέντρων και αγροτικών 

περιοχών, παρέχοντας ευρυζω-
νικές συνδέσεις σε χαμηλές τιμές 
σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 
και ενισχύοντας την απασχόληση 
και την επιχειρηματικότητα.

Με την υλοποίηση του συγκε-
κριμένου έργου θα γίνει εφικτή η 
πρόσβαση κατοίκων αγροτικών 
περιοχών σε βασικές κυβερνη-
τικές υπηρεσίες, όπως η ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση, η 
ηλεκτρονική σύνδεση με τις υπη-
ρεσίες του υπουργείου Οικονο-
μικών, η χορήγηση βεβαιώσεων 

και εγγράφων με ηλεκτρονικές 
αιτήσεις των πολιτών, που σή-
μερα οι κάτοικοι των περιοχών 
αυτών στερούνται, σε αντίθεση 
με τους κατοίκους των αστικών 
περιοχών.

Ήδη το συγκεκριμένο έργο 
έχει ανατεθεί, ύστερα από δια-
γωνισμό, στην Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΟΜ - 
HELLAS ONLINE και αναμένεται 
σύντομα η υλοποίησή του.

Τα αγραφιώτικα χωριά της 
περιοχής μας θα καλυφθούν με 
αυτό το έργο; 

Γρήγορο ίντερνετ  σε δυσπρόσιτες περιοχές  
 Στα χωριά μας; 

Ο  Βιολογικός  Καθαρισμός  
του  Οικισμού  Σαρα-
νταπόρου  της  Τ. Κ. Νε-

ράϊδας, που  βρίσκεται  στον 
«Άμπλα» δίπλα  στο  ποτάμι, 
λειτουργεί  ή  δεν  λειτουργεί; 
Επισκευάστηκε  η  βλάβη  που  
υπήρχε  ή  όχι;  Ο  κόσμος  αγω-
νιά  και  συνεχώς  ρωτάει  γιατί  
οι  εγκαταστάσεις  του  δεν  εί-
ναι μακριά  από  ρέματα  στη  
μέση  της  πλαγιάς  ενός  βουνού  
αλλά  είναι  δίπλα  στο  ποτάμι. 
Ο  αγωγός  περνάει  κάτω  από  
την  κοίτη  του  ποταμού  για  να  
φτάσει  εκεί  τα  λύματα.  Η  προ-
ηγούμενη  διοίκηση  του  δήμου  
ενώ  μας  έλεγε  να  μην  ανησυ-

χούμε  ταυτοχρόνως  έλεγε  πως  
οι  εγκαταστάσεις  του  λόγω  
μεγάλης  βλάβης  λειτουργούν  

απλά  ως  αποδέκτης  λυμάτων. 
Το  ερώτημα  είναι:  λειτουργεί  ή  
δεν  λειτουργεί;  

Μουσική 
εκδήλωση 

του Συλλόγου 
Απανταχού 

Καρδιτσιωτών με 
τον Λάκη Χαλκιά

Μεγάλη μουσι-
κή εκδήλωση 
οργάνωσε ο 

Σύλλογος των Απαντα-
χού Καρδιτσιωτών στην 
Αθήνα (στο αμφιθέατρο 
"AUDITORIUM", Σίνα 2 – 4, 
πλησίον Οφθαλμιατρεί-
ου Αθηνών), την  Κυριακή  
9.11.14, με τον τραγουδι-
στή και μουσικοσυνθέτη 
Λάκη Χαλκιά και με θέμα 
«2.500 χρόνια Ελληνική 
μουσική». Η εκδήλωση 
ήταν αφιερωμένη στην 
Ελληνική μουσική και είχε 
σαν σκοπό να πληροφο-
ρήσει και να ευαισθητο-
ποιήσει τους νέους μας 
και εν γένει τον κόσμο στα 
ωραιότερα ιδεώδη της 
φυλής μας, που είναι και 
το κοινό γνώρισμα του 
Ελληνισμού, όπως η Γλώσ-
σα μας, η Ιστορική μας 
πορεία, ο Πολιτισμός μας, 
η Μουσική μας, η Πολιτι-
στική μας Κληρονομιά, οι 
Παραδόσεις του λαού μας.  
Στην  εκδήλωση  που  είχε  
μεγάλη  επιτυχία  πήγαν  
και  πολλοί  χωριανοί  μας.

 Ο Βιολογικός Καθαρισμός Σαρανταπόρου  
λειτουργεί ή δεν λειτουργεί;

Ξυλουργικές Εργασίες παντός είδους 

ΚαραμΕτος ΕυαγγΕλος του ΝιΚ. 
10ον χιλ. Καρδίτσας - Νεράϊδας 

ΠωλΕιται Και μΕλι Παραγωγής μας γΝήςιο αγραφωΝ 
τηλ.: 2441 0 83153   Κιν.: 697 8583915

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.

Κρασ ι ά  Καρα β ά ν α
Κ ρ α σ ί  ( Ρ ο ζ έ ,  Λ ε υ κό ,  Κ ό κ κ ι ν ο )  &  τ σ ί π ο υ ρ ο ,  

π α ρ α γ ω γ ή ς  μ α ς ,  α π ό  τ ο  Β ε λ έ σ ι

Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Κ Α ΡΑ Β Α Ν Α Σ
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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΓΑΚΗΣ 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος 

Στρατιωτικός Ιατρός
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6 – 9 Μ. Μ. (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ)

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

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

 Καρύδα Παναγιώτα τού Ηλια 
 Χειρούργος οδοντίατρος 

 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών

 Δημ. Λάππα 81, 1ος όροφος, Καρδίτσα
 Τηλ. 2441 0 20039 Κιν. 697 3672423 

 * Η Παναγιώτα είναι κόρη του Ηλία Καρύδα από το Καροπλέσι και εγγονή της χωρια-
νής μας Ευθυμίας Ανυφαντή – Σκρέκου.
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα  
αίματος του ςυνδέσμου. 

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ  
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

ΑΘΗΝΑ: αρεταίειο  
Νοσοκομείο. 
ΕΠΑΡΧΙΑ: ςτα κατά  
τόπους Νοσοκομεία. 

Πληροφορίες: 
Δήμήτριος  
γιαΝΝουςας.
τήλΕφωΝο: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγιος 
Κωνσταντίνος» 

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για 

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

κε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε ότι, 115 χρόνια μετά, 
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. 
Όμως ο μεγάλος αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτικός 
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕ-
ΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ με την 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους κάμπους της 
Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το 
όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να 
πραγματοποιηθεί;

Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής Οδού 
σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευ-
ταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα, 
μήκους 18 χλμ. Όλοι ζητάμε να ολοκληρωθούν επιτέλους οι 
μελέτες και να ενταχθεί το έργο στο Σ.Ε.Σ. 2014 - 2020 (Το-
μεακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδο-
μών) δηλ. στο ΕΣΠΑ - 2.

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

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

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

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

Ανακοίνωση  
Παρακαλούμε, όποιος έχει κατά καιρούς επωφεληθεί και 

χρησιμοποιήσει την τράπεζα αίματος του χωριού μας, θα ήταν 
σωστό να αποκαταστήσει άμεσα τις φιάλες που δανείστηκε, δι-
ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν και άλλοι συγχωριανοί μας.

 Υπεύθυνος αιμοδοσίας: Γιαννουσάς Δημήτριος

 Εξηγήσεις από το 
ταχυδρομείο της 
περιοχής σας για 
τη μη λήψη της 
εφημερίδας 

Παράπονα κάνουν πολλοί 
συνδρομητές μας που ενώ 
πλήρωσαν τη συνδρομή τους 
δεν λαβαίνουν εφημερίδα. 
Πρόβλημα υπάρχει σε πολλές 
περιοχές της Αθήνας (Βύρωνα, 
Παγκράτι, Κηφισιά, Κορωπί 
κ.λ.π.) αλλά και σε άλλες πό-
λεις (Θεσ/νίκη, Λάρισα, Σέρ-
ρες κ.λ.π.). Προφανώς αυτό 
οφείλεται στη διάλυση των 
δημοσίων υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας επί μνημονίων. Ενη-
μερώνουμε πως εμείς στέλ-
νουμε κανονικά εφημερίδα σε 
όλους όσους έχουν πληρώσει. 
Από τα ΕΛΤΑ Λαμίας ταχυ-
δρομούνται κανονικά όλες οι 
εφημερίδες των συνδρομη-
τών (περίπου 1.200) και με δυ-
σβάσταχτα ταχυδρομικά τέλη 
(περίπου 500 ευρώ) ενώ πρό 
μνημονίων πληρώναμε κάτω 
από 100 ευρώ. Χρυσοπληρώ-
νουμε την κάθε εφημερίδα και 
απαιτούμε αυτή να πηγαίνει 
στον παραλήπτη της. Όταν 
δεν λαβαίνετε την εφημερίδα 
να κάνετε παράπονα στο τα-
χυδρομείο της περιοχής σας. 

Ψηφιακό σήμα και στο χωριό μας από 
21.11.2014 

Ο  «ηρωϊκός» αναμεταδότης μας  της  Φτερόλακκας λαμβάνει 
ψηφιακό σήμα και από  τις 21.11.14 αναμεταδίδοντάς το οι τηλεο-
ράσεις του χωριού μας  πιάνουν όλα τα κανάλια ψηφιακά. Βέβαια 
κατά διαστήματα πέφτει  για λίγο η ποιότητά του και απαιτείται 
αναβάθμιση από  τον  δήμο  μας  των εκεί παλιών μηχανημάτων. 
Μόλις  συννεφιάζει  δεν θα  έχουμε  εικόνα…;

Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ φρόντισαν από τώρα 
να μην κόβεται το ρεύμα & το τηλέφωνο 

με «ψύλλου πήδημα» το χειμώνα;

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

Ο ΟΤΕ φρόντισε για την αντικατάσταση, τοποθέτηση 
νέων μεγαλύτερων μπαταριών στα μηχανήματά του στη 

Νεράϊδα ώστε το ασύρματο δίκτυό του 
να αντέχει χωρίς ρεύμα της ΔΕΗ τουλά-
χιστον για 4 μέρες; Για να έχουμε τηλέ-
φωνο σε μια ενδεχόμενη λόγω χιονιού 

4ήμερη διακοπή ρεύματος; 
Όλοι οι κάτοικοι των χωριών μας απαιτούν αυτά να 

γίνουν τάχιστα! 

Ζητάμε νέο αγωγό ύδρευσης 
 από Πλατανόρεμα

Ο αγωγός ύδρευσης Νεράϊδας που έρχεται καθ’ οδόν 
από το Πλατανόρεμα μέχρι το Υδραγωγείο είναι πα-
ντού σπασμένος λόγω των έργων στο δρόμο Νεράϊ-

δα - Τριφύλλα. Συνεχώς συνεργεία έρχονται και σκάβουν το 
οδόστρωμα να φτιάξουν κάποια βλάβη αλλά σε λίγο παρου-
σιάζεται άλλη. Η οριστική λύση του προβλήματος είναι να γί-
νει τώρα πρίν πέσει η άσφαλτος στο τμήμα νέος αγωγός στην 
πάνω άκρη κατά μήκος του δρόμου δίπλα ακριβώς στο τσιμε-
ντένιο ρείθρο. Έτσι ο αγωγός θα είναι στην άκρη, δεν θα δέ-
χεται βάρος, κι αν σπάσει θα επισκευάζεται χωρίς να σκαφτεί 
όλο το ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα. Ζητάμε από τους αυτο-
διοικητικούς αυτό να είναι το πρώτο έργο που θα κάνουν κατ’ 
επειγόντως στη Νεράϊδα και μάλιστα στις πρώτες 100 μέρες 
με την ανάληψη των καθηκόντων τους. (Δημοσιεύτηκε και σε 
προηγούμενα φύλλα). 

Αναβλήθηκε  πάλι  το  δικαστήριο  στο  ΣτΕ  
   Η  εκδίκαση  της  προσφυγής  στο  ΣτΕ  που  έκαναν  οι  τοπικές  

κοινωνίες  μας  μέσω  των  Συλλόγων  μας  για  την  ματαίωση  κα-
τασκευής του  υδροηλεκτρικού  στο  Σαρανταπορίσιο  ποταμό  και  
μετά  από  αναβολές  ήταν  να  δικαστεί  στις  26.11.14,  αναβλήθηκε  
για  την  Τετάρτη  1  Απριλίου  2015 λόγω απεργίας των δικηγόρων.

Ευχές από Πρόεδρο  Τοπικής  
Κοινότητας  Νεράϊδας

Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, εν 
μέσω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας 
και κρίσης των αξιών, σε μια εποχή που τα 
προβλήματα της καθημερινότητας μας 
έχουν κατακλύσει, έρχεται η γέννηση του 
Θεανθρώπου, για να εκπέμψει ένα μήνυμα 
ανθρωπιάς και αισιοδοξίας. Για τις άγιες ημέρες 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
εύχομαι σε όλους τους χωριανούς, όπου κι αν 
βρίσκονται, καλά Χριστούγεννα και με υγεία 
και ευτυχία ο Καινούργιος Χρόνος 2015. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΑΚΗΣ

Η Κοπή της Πίτας  
του Συλλόγου Αποδήμων  

Νεράϊδας
Φέτος η κοπή της πίτας από το Σύλλογο 

Αποδήμων του χωριού μας θα γίνει την 
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11.00 
π. μ. στην καφετέρια «Palmie Bistro», των 
Αδερφών Κουτρουλιά από το γειτονικό μας 
χωριό τη Μαυρομμάτα, που βρίσκεται όπισθεν 
του Ξενοδοχείου Κάραβελ. Μαζί με αυτή την 
εκδήλωση θα γίνει και η ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου μας Αποδήμων. Το Δ. Σ. του 
Συλλόγου εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα 
και Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

 Ο χορός του Συλλόγου 
Αποδήμων Σαρανταπόρου

Ο χειμωνιάτικος χορός του Συλλόγου Αποδή-
μων Σαρανταπόρου θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή το μεσημέρι, 18 Ιανουαρίου 2015, 
στο κέντρο διασκέδασης «Νέο Κάστρο» οδός 
Ειδομένης και Τριπόλεως 3, Υμηττός, (Πλη-
σίον σταθμού Μετρό Δάφνης, έναντι Γυμνα-
στικής Ακαδημίας). Το κατάστημα διαθέτει 
ζωντανή μουσική για χορό και γλέντι. Σας 
περιμένουμε. Τιμή πρόσκλησης: 15 ευρώ. Το 
Δ. Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους Καλά 
Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία 
και ευτυχία. 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 


