
Όλοι ζητάνε να ξαναγίνει 
το γεφύρι Σωτήρος 

«…θα το δούμε τι μπορεί να γίνει…» 
ήταν με μια φράση η απάντηση του 
δημάρχου μας Καρδίτσας κ. Αλεξάκου, 
στην ερώτηση πρό ημερησίας διατάξεως 
που έκανε ο πρώην δήμαρχος κ. Παπαλός, 
στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26.2.18 του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, για να 
ξαναγίνει από το δήμο μας η μεταλλική 
πεζογέφυρα Σωτήρος, που έπεσε θύμα της 
θεομηνίας 1.2.2015. 

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
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TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡO-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Γέφυρα Μέγδοβα…  
Οδικός άξονας Καρπενησί-
ου – Λ. Πλαστήρα…  
και άλλοι δρόμοι  
της περιοχής μας… 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δεσμεύσει 
ένα ποσό 1.200.000 ευρώ για να 
βγάλει δημοπρασία την Γέφυρα 

Μέγδοβα… συνάντηση αρμοδίων της 
Νομαρχίας Ευρυτανίας με τους ομολόγους 
τους στη Νομαρχία Καρδίτσας… ενέργειες για 
χρηματοδότηση της Β’ Φάσης του τμήματος 
Γιαννουσέϊκα – Διασταύρωση Νεράϊδας… και 
των 1.400 μέτρων του τμήματος Νεράϊδα – 
Τριφύλλα… οι εξελίξεις αναλυτικά.

Συνέχεια στη σελίδα 4. 
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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)

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 ιστοσελίδας μας. Ενημερώστε γνω-
στούς και φίλους σας να την επισκέπτονται. 

Ο Σύλλογος και η Εφημερίδα μας 
εύχονται στους απανταχού Νεραϊ-
διώτες και φίλους του χωριού και 
του Συλλόγου μας

Καλή Ανάσταση

Κοπή πίτας  
των Συλλόγων μας 

Για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας των 
Συλλόγων των χωριών μας που έγιναν το 
χειμώνα θα διαβάσετε στη σελίδα 10.

Λογαριασμοί «αλμυροί» 
νερού ύδρευσης από την 

ΔΕΥΑΚ στα χωριά μας 

Aλλαξε το σύστημα πληρωμής του 
νερού στα χωριά μας και τώρα έρχεται 
κανονικός λογαριασμός της ΔΕΥΑΚ 

(όπως και στις πόλεις). Στο χωριό μας ήρθαν 
λογαριασμοί τον Ιανουάριο 2018, που 
αφορούσαν κατανάλωση του 2016, κατά 
γενική ομολογία «αλμυροί»… για το ζήτημα 
έγινε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Καρδίτσας. Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Η άνοιξη σε μια εικόνα… στο γενέθλιο τόπο μας… ανθισμένη κερασιά σε 
καταπράσινο λιβάδι… στολισμένο με χίλια αγριολούλουδα…

Η 3μελής επιτροπή
για τα ανεπιτήρητα βοοειδή

πρέπει να δώσει λύση  
στο πρόβλημα 

Συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή και 
όλοι χαρήκαμε και το χαιρετίσαμε στο 
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας 

αλλά πρέπει να προχωρήσει και στο επόμενο 
βήμα. Η επιτροπή πρέπει τώρα να προτείνει 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας να 
αποφασιστούν απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες 
για την περισυλλογή, μεταφορά, φροντίδα και 
πρόστιμα ή εκποίηση των ανεπιτήρητων. Όλος 
ο κόσμος ζητάει η τριμελής επιτροπή να δώσει 
λύση στο πρόβλημα κάνοντας ακριβώς αυτά 
που έκανε ο γειτονικός μας δήμος Αγράφων. Δεν 
αντέχουμε άλλο…!!!

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Δρόμος για το Μοναστήρι μας 
επιτέλους βελτιώθηκε  το χειμώνα 

ξεβούλωσαν τα τεχνικά  & έπεσε χαλίκι

Ξεβούλωσαν τα τεχνικά… έπεσε χαλίκι στα νεροφαγώματα… 
καθαρίστηκε καλά το ρέμα «Κατνόρεμα» και ο δρόμος για το 
Μοναστήρι μας είναι βατός ακόμα και για Ι. Χ. Με επίμονες 

ενέργειες χωριανού μας, η απόφαση πάρθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου 
2017 και οι εργασίες έγιναν στις αρχές Ιανουαρίου 2018. Ευχαριστούμε 
θερμά την Νομαρχία (Περιφερειακή Ενότητα) Καρδίτσας και αίτημα 
όλων είναι τα μηχανήματα που συχνά έρχονται να καθαρίζουν 
(εκχιονισμό, πέτρες κ.λ.π.) τους άλλους δρόμους, να πηγαίνουν πάντα 
και σε αυτόν. Περισσότερα στη σελ. 4

Υδροηλεκτρικό Μπεσιώτη οι τοπικές κοι-
νωνίες των χωριών μας είναι αντίθετες 

Ανακίνηση του ζητήματος του Υ/Η στο Μπεσιώτη είχαμε τον 
Δεκέμβριο, καθώς κυκλοφόρησε έγγραφο της Υπερπεριφέρειας 
Θεσσαλίας – Στερεάς που δίνει την άδεια για να ξεκινήσει το 

έργο. Την απόφαση αυτή έμαθε ο Σύλλογος Σαρανταπόρου, στις αρχές 
Δεκεμβρίου 2017, ο οποίος ενημέρωσε και τους άλλους Συλλόγους 
των χωριών της περιοχής μας, καθώς και το Δίκτυο Φορέων για την 
Προστασία των Αγράφων, το οποίο οργανωμένα συντονίζει πλέον τις 
ενέργειες για την αποτροπή των σχεδίων αυτών. 
Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

Η Γέφυρα του δρόμου  
Νεράϊδα – Καροπλέσι 

Απαιτούμε οι εκλεγμένοι μας να βρούν λύση στο πρόβλημα με 
την τοποθέτηση – συναρμολόγηση της μεταλλικής γέφυρας 
μπέλλεϋ που βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιμα τσιμεντένια 

βάθρα. Να βρεθούν τα ανταλλακτικά και να στηθεί! Πολλοί λένε 
να πάμε με προσωπική εργασία και να τη φτιάξουμε μόνοι μας, 
αυτοσχέδια με κορμούς δέντρων! Την χρειαζόμαστε να περνάμε, 
απαιτούμε πρόσβαση! Καταλαβαίνετε; 

Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Βοηθήστε  
την Εφημερίδα μας!

Εάν δεν λάβετε την εφημερίδα τον 
Ιούνιο… να ξέρετε πως δεν θα έχει 
βγεί, επειδή δεν συγκεντρώθηκε το 

απαιτούμενο για την έκδοση του φύλλου ποσό 
χρημάτων… γι’ αυτό όσοι ακόμα δεν έδωσαν 
την συνδρομή τους ας δώσουν χρήματα… 
αυτή τη στιγμή λείπει ένα ποσό που πρέπει να 
συγκεντρωθεί μέχρι τον Ιούνιο… βοηθήστε 
για να βγεί η εφημερίδα μας…!

Πότε θα έρθει Ιατρός (στρατιώτης)
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας; 

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του Αγροτικού 
Ιατρείου Νεράϊδας είναι να έρθει Ιατρός που να μένει σε 
αυτό και να υπηρετεί εδώ την στρατιωτική του θητεία. 

Δεν είναι λύση το να έρχεται ένας Ιατρός απ’ την Καρδίτσα για 
2 ώρες κάθε 15 μέρες να γράφει φάρμακα και να φεύγει. Ζούμε 
στο κέντρο των Αγράφων και απαιτούμε από τους εκλεγμένους 
μας όλων των επιπέδων να φροντίσουν ώστε, να επανδρωθεί το 
ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας, με νέο Ιατρό που να 
υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική του θητεία όπως πρόσφατα έγινε 
σε δύο χωριά της Αργιθέας. Περισσότερα στις μέσα σελίδες.

Ο δρόμος προς το  
Νεκροταφείο Νεράϊδας 

Όλοι οι κάτοικοι ρωτάνε τους αρμοδίους: 
Πότε θα πέσει τσιμέντο στο δρόμο για 
το Νεκροταφείο Νεράϊδας; Περισσότερα 

στις μέσα σελίδες.

 Άγαλμα Καραϊσκάκη στην 
πλατεία Καρδίτσας 

Επιβλητικός έφιππος ανδριάντας του ήρωα 
Καραϊσκάκη κοσμεί πλέον την κεντρική 
πλατεία της πόλης Καρδίτσας. Το άγαλμα 

που εδώ και πολλά χρόνια αποφασίστηκε να 
γίνει και κατασκευάστηκε, τοποθετήθηκε στη 
θέση του το φθινόπωρο 2017, και πρόσφατα, την 
Κυριακή 28.1.18, έγιναν τα αποκαλυπτήρια με 
λαμπρή τελετή. Περισσότερα στις μέσα σελίδες. 

 Ανακαίνιση  
του Κοιμητηριακού  
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών 

Προχωρούν ικανοποιητικά οι εργασίες 
για την ανακαίνιση του Κοιμητηριακού 
Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας. 

Το περασμένο καλοκαίρι έγινε το ταβάνι, 
μπήκαν τα πλακάκια στο δάπεδο και οι 
πόρτες. Το φθινόπωρο μπήκε και καινούργιο 
λάστιχο για την βρύση του. Τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν έως τώρα δόθηκαν για 
να αρχίσει το τέμπλο. Να συνεχίσουμε την 
οικονομική βοήθειά μας ώστε να ολοκληρωθεί 
και το τέμπλο. Περισσότερα στις μέσα σελίδες.
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ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΉΝ  
ΜΆΡΙΆΣ ΚΆΤΣΟΎΛΉ – ΝΤΆΛΆ

   Η Κατίνα Κατσούλη, του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 
50 ευρώ , για τις ανάγκες της ιστορικής εκκλησίας του χωριού 
μας, του Ι. Ν. Άγ. Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην της αδελφής 
της Μαρίας Κατσούλη – Ντάλα.
  Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΉΝ  
ΜΆΡΙΆΣ ΚΆΤΣΟΎΛΉ – ΝΤΆΛΆ

    O Βασίλης Θάνος του Γεωργίου, (Πρόεδρος του Συλλόγου 
μας), προσέφερε το ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 1317), για 
την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», εις 
μνήμην της Μαρίας Κατσούλη – Ντάλα.
     Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΉΝ ΠΆΝΆΓΙΏΤΉ 
ΘΕΟΔΏΡΟΠΟΎΛΟΎ

    O Βασίλης Θάνος του Γεωργίου, (Πρόεδρος του Συλλόγου 
μας), προσέφερε το ποσό των 40 ευρώ (αρ. απόδ. 1316), για 
την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων», 
εις μνήμην του Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου, συζύγου της 
εξαδέλφης του Τασίας Δ. Καραβάνα. 
     Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΆ Ι. Ν. ΆΓ. ΤΆΞΙΆΡΧΏΝ ΝΕΡΆΪΔΆΣ
   
     Η Κατίνα Κατσούλη, του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 114). για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Άγ. 
Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην των γονέων της Άσήμως και 
Λάμπρου Κατσούλη  και του γαμπρού της Δημητρίου Ντάλα.
     Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΉΝ  
ΜΆΡΙΆΣ ΚΆΤΣΟΎΛΉ – ΝΤΆΛΆ

    Η Κατίνα Κατσούλη, του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 113), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Άγ. 
Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην της αδελφής της Μαρίας 
Κατσούλη – Ντάλα.
     Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

  Ευχαριστήριο  
για την Ιστοσελίδα μας 

Ευχαριστούμε όλοι θερμά, για ακόμα μια φορά, τον 
αγαπητό χωριανό μας Νίκο Κοσμόπουλο (γιό της Μαρίας 
και εγγονό των αείμνηστων Σοφίας και Δημητρίου 
Καραβάνα), που έφτιαξε και συντηρεί, την κατά γενική 
ομολογία όλων, πάρα πολύ καλή Ιστοσελίδα του χωριού 
μας «neraida-dolopwn.com». (Την οποία αξίζει όλοι 
να επισκεπτόμαστε). Όταν λέμε συντηρεί εννοούμε πως 
εκτός των αναβαθμίσεων, παίρνει και τακτικά backup, 
απαραίτητα για το ξανανέβασμά της, καθώς γίνεται συχνά 
στόχος χάκερ (άραγε «αγνώστων» ή «γνωστών» μας;). Όλα 
αυτά εντελώς δωρεάν.  

ΠΆΡΆΚΛΉΣΉ  
   Ο συνδρομητής της εφημερίδας μας, που κατέθεσε στον 
λογαριασμό μας στην τράπεζα, ποσό 40 ευρώ, την Τετάρτη 10 
Ιανουαρίου 2018, χωρίς να γράψει το όνομά του, παρακαλούμε 
πολύ να πάρει τηλέφωνο τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, για 
να του πεί το όνομά του, να ξέρουμε ποιός είναι, ώστε να μην 
κοπεί η εφημερίδα του, αφού είναι ταμιακώς εντάξει. 

Δοξαστικό των Άίνων τοῦ Πάσχα 
Ἦχος πλ. α’

Δόξα Πατρί... Καὶ νῦν...  
Aναστάσεως ἡμέρα, καὶ λα-

μπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους 
περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ 
τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν 
πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· 
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνα-
τον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, 
ζωὴν χαρισάμενος. 

Σημείωση: Το ωραίο δοξαστικό του 
Πάσχα… που ψάλλεται στους αίνους… 
και στα απόστιχα των εσπερινών μέχρι της 
Αναλήψεως… δηλ. μέχρι την προηγούμε-
νη Κυριακή του Τυφλού… 

Ευρυτάνας Ιχνηλάτης / Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Ή ονομασία Ευρυτανία…
Για την προέλευση του ονόματος «Ευρυτανία» 
υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές. 

● Η πρώτη συναρτάται με το αρχαίο ρήμα 
«ερύω» που σημαίνει τεντώνω τη χορδή του 
τόξου, συνεπώς ως «ευρυτάν» ορίζεται εκείνος που 
τοξεύει καλά!

● Η δεύτερη εκδοχή προσεγγίζει την ονομασία 
με βάση τη μυθολογική διάσταση η οποία 
αναφέρεται στο μυθικό γενάρχη του φύλου των 
Ευρυτάνων και επιδέξιο τοξότη Εύρυτο δάσκαλο 
του Ηρακλή και αντίπαλο του θεού Απόλλωνα, ο 
ανταγωνισμός με τους οποίους στοίχισε τελικά τη 
ζωή του βασιλιά Εύρυτου.

● Η τρίτη ερμηνεία βασίζεται στο «Ευ + ρέω» 
που νοηματοδοτεί εύρυτο χώρα, δηλαδή τόπο με 
καλοτρεχούμενα νερά!

Σημείωση: Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα 
«Ευρυτάνας Ιχνηλάτης».

Στιχηρὰ των Άίνων τοῦ Πάσχα  
μετὰ τῶν Στίχων αὐτῶν. 

Ἦχος πλ. α’ 
Στίχ. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν 

οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ 
οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται, 
Πάσχα καινόν, Ἅγιον, Πάσχα μυστικόν, Πάσχα 
πανσεβάσμιον, Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής, Πάσχα 
ἄμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα, τὸ 
πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν, Πάσχα, πάντας 
ἁγιάζον πιστούς.

 Σημείωση: Το πρώτο (από τα τέσσερα) στιχηρό 
του Πάσχα… που ψάλλεται στους αίνους… αλλά και 
στα απόστιχα των εσπερινών μέχρι της Αναλήψεως… 
την προηγούμενη Κυριακή του Τυφλού…

Κανόνας του Πάσχα
ᾨδὴ α’  -Ἦχος α’ 

«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, 
Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς 
ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, 
ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας». 

Σημείωση: Ο πρώτος ύμνος (από τους 
τρείς) της πρώτης ωδής (από τις εννέα) του Κα-
νόνα του Πάσχα… που ψάλλεται αμέσως μετά 
την Ανάσταση… μόλις μπούμε πάλι μέσα στην 
εκκλησία…

Δημοσίευμα εφημερίδας το έτος 1928… στις 19 Μαΐου 1928…!!!
ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ ΔΙΆΤΉΡΟΎΝ ΠΆΝΤΆ ΤΉ ΡΟΎΜΕΛΙΏΤΙΚΉ, 

ΠΆΝΤΆ ΤΉΝ ΕΎΡΎΤΆΝΙΚΉ ΛΕΒΕΝΤΙΆ !  
Καροπλεσίτες που διακρίθηκαν στο χορό !!!

«ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ, ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΝ Εὐρυτανίας, ἔτος 1928 (τοῦ Ἀνταποκριτοῦ μας). 
Τό Πάσχα παρά τήν ἐξαιρετικήν ἐφετεινήν οἰκονομικήν κρίσιν ἑορτάσθῃ μέ μεγάλην θρησκευτικήν 
κατάνυξιν, ἐπαινετήν ἡσυχίαν καί τάξιν χάρις εἰς τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σταθμάρχου 
Δολόπων Ἐνωμοτάρχου κ. Γ. Ἀθανασοπούλου. Ἡ Ἐβδομάς τῶν Παθῶν συνεκέντρωνε κάθε βράδυ 
πολλούς χωρικούς εἰς τήν ἐκκλησίαν. Αἱ δέ τρείς ἡμέραι τῆς Ἀναστάσεως συνεκέντρωσαν ὅλους 
τοῦ Καροπλεσίτας ἀπ’ ὅλα τά ἄκρα τοῦ χωρίου εἰς τήν ὡραίαν πλατείαν του καί ἐκεί ὅλοι καί 
ὅλαι φέροντες τά ἐορταστικά τους ἐνδύματα ἔστηναν χορόν ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ. Ὅλοι οἱ 
ἐλληνικοί χοροί, ὁ κλειστός, ὁ συρτός, ὁ τσάμικος καί ὁ καλαματιανός, ἐχορεύθησαν μέ ζηλευτήν 
χάριν. Διεκρίθησαν οἱ κ. κ. Ν. Κρικέλης δημοδιδάσκαλος καί Σ. Θάνος πρόεδρος τῆς κοινότητος, οἱ 
ὁποῖοι ἐχόρευσαν μέ πολλήν Ρουμελιώτικην λεβεντιάν τόν τσάμικον. Οἱ κ. κ. Χρ. Τόλης, Γ. Κρικέλης 
εἰς τόν συρτόν. Οἱ κ. κ. Ἠλίας Παπακώστας καί Τ. Καραγιάννης εἰς τόν κλειστόν. Ἐπίσης τόν κ. 
Κ. Πολύζον γιά τά ὡραία κλέφτικα τραγούδια του. Ὁ κ. Κ. Παντέλος εἰς τόν καλαματιανόν.» !!! 
(Από εφημ.συλλογής μου 19-5-1928).

Σημείωση: Το ανάρτησε, στη Σελίδα του «Ioannis Elatos Makkas», στο Φ/Β, ο αγαπητός φίλος 
μας ευρυτάνας Γιάννης Μάκκας και τον ευχαριστούμε θερμά.

Μ. Πέμπτη βράδυ… Άίνοι…
Ἦχος γ’ 

Στίχ.Άἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν, ὁ πρωτότοκος 
υἱός μου Ἰσραήλ, ἐμὲ ἐγκατέλιπε, πηγὴν ὕδατος 
ζωῆς, καὶ ὤρυξεν ἑαυτῷ φρέαρ συντετριμμένον, 
ἐμὲ ἐπὶ ξύλου ἐσταύρωσε, τὸν δὲ Βαραββᾶν 
ᾐτήσατο, καὶ ἀπέλυσεν· ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ 
τούτῳ, καὶ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτῖνας ἀπέκρυψε· σὺ 
δὲ Ἰσραὴλ οὐκ ἐνετράπης, ἀλλὰ θανάτῳ με 
παρέδωκας. Ἄφες αὐτοῖς Πάτερ ἅγιε· οὐ γὰρ 
οἴδασι τί ἐποίησαν. 

Σημείωση: Ο πρώτος ύμνος (από τους 
τρείς) των αίνων που ψάλλεται (αυτός μόνο 
δυο φορές) το βράδυ της Μ. Πέμπτης… ύμνος 
αριστούργημα της βυζαντινής μας μουσικής… 
οι αίνοι είναι αμέσως μετά το 9ο ευαγγέλιο…

Μ. Πέμπτη βράδυ… Ἐξαποστειλάριον
Ἦχος γ’ 

Τὸν Λῃστὴν αὐθημερόν, τοῦ Παραδείσου 
ἠξίωσας Κύριε, κᾀμὲ τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ, 
φώτισον καὶ σῶσόν με. 

Σημείωση: Το Εξαποστειλάριο της 
Μεγάλης Πέμπτης το βράδυ… που ψάλλεται 
τρείς φορές πρίν του αίνους… δηλ. πρίν το 
ένατο (9) ευαγγέλιο… 

 ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΉΝ ΜΆΡΙΆΣ ΚΆΤΣΟΎΛΉ – ΝΤΆΛΆ
   Ο Κώστας Κατσούλης, του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό 
των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 115). για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Άγ. 
Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην της αδελφής του Μαρίας 
Κατσούλη – Ντάλα.
     Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

 ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΉΝ  
ΜΆΡΙΆΣ ΚΆΤΣΟΎΛΉ – ΝΤΆΛΆ

Η οικογένεια Παναγιώτη και Βασιλικής Μήταρου - Κατσούλη, 
του Λάμπρου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. απόδ. 116), 
για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Άγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις 
μνήμην της αδελφής της Μαρίας Κατσούλη – Ντάλα.
     Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά. 

Ἐξαποστειλάριον του Πάσχα -  Ἦχος β’ 
Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, Ἀδὰμ ἐγείρας ἐκ φθορᾶς, καὶ 

καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον. 
Σημείωση: Το Εξαποστειλάριο του Πάσχα… που ψάλλεται τρείς φορές πρίν του αίνους… και μετά το 

τέλος των 9 ωδών του Κανόνα του Πάσχα…

Στο ιστορικό Μοναστήρι μας, στην 
Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου 
Σπινάσας των Αγράφων, τελέστηκε 

φέτος μία ακολουθία των Χαιρετισμών, για 
πρώτη φορά μετά τον πόλεμο ●●● Έτσι 
την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, βρέθη-
καν εκεί κάτοικοι και από τους 3 οικισμούς 
της Κοινότητάς μας Νεράϊδας… (από τη 
Νεράϊδα, από τα Σαραντάπορα και από το 
Μεγαλάκκο) ●●● όπου σε απόλυτα κατα-
νυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε η ακολου-
θία των Χαιρετισμών στην Παναγία… (άρ-
χισαν στις 5 και μισή το απόγευμα) ●●● 
Από μέρες πρίν σχεδιάστηκε αυτό… καθώς 
είπαν όλοι πως αν δεν βρέχει την Παρα-
σκευή θα πάμε στην Παναγία ●●● και δεν 
έβρεξε… και πήγαν… και μπράβο τους ●●● Όλοι τώρα 
λένε πως αυτό πρέπει να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε 
χρόνο ●●● και του χρόνου λοιπόν ●●●  (Η ωραιότατη 

αυτή φωτό… είναι από τον αγαπητό χωριανό μας Φώτη 
Θάνο, τον οποίο όλοι ευχαριστούμε θερμά που τράβηξε 
και ανάρτησε στη σελίδα του στο ΦΒ, φωτογραφίες 
από το μεγάλο αυτό γεγονός)…

Οι Δ’ Χαιρετισμοί έγιναν φέτος στο Μοναστήρι μας



ΓΕΝΝΉΣΕΙΣ 
● Η Σοφία και ο Δημήτρης Θάνος, 

γιός της Μαρίας και του Νικολάου Θάνου 
(εγγονός των αείμνηστων Μαρίας και 
Δημήτρη Θάνου), απέκτησαν κοριτσάκι 
(το πρώτο τους παιδί) την Πέμπτη 
21 Σεπτεμβρίου 2017, στο Ηράκλειο 
Κρήτης όπου και διαμένουν.

● Η Γεωργία και ο Νίκος Σκούρος, 
γιός του Δημήτρη και της Βασιλικής 
Βούλγαρη – Σκούρου, (εγγονός της 
Βιργινίας και του αείμνηστου Γιώργου 
Βούλγαρη), απέκτησαν αγοράκι (το 
πρώτο παιδί τους), τον Οκτώβριο 2017, 
στην Χαλκίδα όπου και διαμένουν.

● Ο Ζίνα και ο Κώστας 
Πλατσιούρης, γιός της Γεωργίας και 
του Φίλιππα Πλατσιούρη, (εγγονός των 
αείμνηστων Κώστα Σπινάσα και Κώστα 
Πλατσιούρη), απέκτησαν κοριτσάκι, 
την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, 
στην Καρδίτσα, όπου και διαμένουν.

 Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΓΆΜΟΙ
● Ο Δημήτρης Θάνος, γιός της 

Μαρίας και του Νικολάου Θάνου 
(εγγονός των αείμνηστων Μαρίας 

και Δημητρίου Θάνου), και η Σοφία 
Καπούλα, παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο 
2016, στο Ηράκλειο Κρήτης όπου και 
διαμένουν. Ο Δημήτρης είναι καθηγητής 
βιολόγος σε Γυμνάσιο του Ηρακλείου 
Κρήτης, όπως και η Σοφία, καθηγήτρια 
μαθηματικός, με καταγωγή από τα 
Πετρίλια Καρδίτσας. 

● Ο Επαμεινώνδας Κιτσάκης, γιός 
του Παναγιώτη και της Κωνσταντίας 
Κιτσάκη – Βούλγαρη (κόρης του 
Γεωργίου και Αλεξάνδρας Βούλγαρη) 
και η Σμαράγδα Γιαννίση, κόρη της 
Ασημίνας και του Ηλία Γιαννίση, 
παντρεύτηκαν το Σάββατο 14 
Οκτωβρίου 2017, στον Ι. Ν. Αγίου 
Τρύφωνα Τερψιθέας Γλυφάδας, όπου 
και διαμένουν. 

● Ο Γεώργιος – Μάρκελλος 
Καραβάνας, γιός της Σούλας 
(Μαρουσιώς) και του Ευαγγέλου 
Καραβάνα, (εγγονός των αείμνηστων 
Μαγδαλινής και Γιώργου Καραβάνα 
με τα σταφύλια στο Βελέσι), και 
η Έφη Φιλιπποπούλου από την 
Αθήνα, παντρεύτηκαν το Σάββατο 10 

Φεβρουαρίου 2018, στον Ι. Ν. Αγ. Κων/
νου Γλυφάδας.

Ευχόμαστε να ζήσουν και να 
ευτυχήσουν.

ΘΆΝΆΤΟΙ
● Πέθανε ο Παναγιώτης 

Θεοδωρόπουλος, σύζυγος της Τασίας 
Καραβάνα και πατέρας της Ελένης, 
το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, σε 
ηλικία 77 ετών, και η κηδεία έγινε την 
Δευτέρα 4.12.17 στο Κοιμητήριο του Αγ. 
Δημητρίου «Μπραχαμίου» Αττικής.

● Πέθανε η Σοφία Λάππα, σύζυγος 
του αείμνηστου Αποστόλη Λάππα, και 
μητέρα (έξι παιδιών) του ψάλτη Σωτήρη 
Λάππα που διαμένει στο Μοναστήρι 
μας Σπινάσας, του ιατρού Δημήτρη, της 
Δέσποινας, της Βιολέτας, του Νίκου 
και του Θανάση, σε ηλικία 88 ετών, 
την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017, στην 
Καρδίτσα όπου διέμενε και έγινε η 
κηδεία την επομένη. 

● Πέθανε ο Ήλίας Μιχαλάκης, 
σύζυγος της Ντίνας, και πατέρας 
του Νικολάου, του Βασίλη και του 

Αργύρη, (γιός των αείμνηστων 
Νικολάου Μιχαλάκη και της χωριανής 
μας Βασιλικής, το γένος Κατσούλη), 
αιφνιδίως, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 
2017, σε ηλικία 76 ετών, και η κηδεία 
έγινε την Δευτέρα 18.12.17 στο 
Κοιμητήριο της Ξηριώτισσας στη 
Λαμία όπου κατοικούσε. Η μητέρα του 
ήταν αδελφή του αείμνηστου Θανάση 
Κατσούλη, δηλ. κόρη του αείμνηστου 
«Νασιαρολία», είχε θείο τον Ζήση 
Κατσούλη και ερχόταν τακτικά στο 
χωριό μας.

● Πέθανε ο Κώστας Άυγέρης, 
σύζυγος της Κλεοπάτρας «Πάτρας», 
(γιός των αείμνηστων Παναγιούλας και 
Ηλία Αυγέρη), και πατέρας του Ηλία, 
του Αποστόλη και της Δάφνης, σε ηλικία 
80 ετών, την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017, 
στα Σαραντάπορα της Τ. Κ. Νεράϊδας, 
όπου και έγινε η κηδεία του την επομένη. 

● Πέθανε ο Σωτήρης Γούλας, 
από την Απιδιά, Δημοτικός Σύμβουλος 
Καρδίτσας, πατέρας δύο παιδιών, σε 
ηλικία 57 ετών, ύστερα από σύντομη 
μάχη με την επάρατη νόσο, το Σάββατο 
17 Φεβρουαρίου 2018, και κηδεύτηκε 
την επομένη στο χωριό του την Απιδιά.

Θερμά Συλλυπητήρια.
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ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΆ ΆΉ-ΤΆΞΙΆΡΧΉ
Ο Ήλίας Καραμέτος του Γεωργίου, (σύζυγος της 

Κωσταντίας), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 
108), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών, εις μνήμην 
των Γονέων του και συγγενών του.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΤΆ «HONDOS CENTER» ΓΙΆ ΤΉΝ ΕΦΉΜΕΡΙΔΆ ΜΆΣ
Οι Άδελφοί Χόντου, ιδιοκτήτες των γνωστών μας 

πολυκαταστημάτων “Hondos Center”, καταγόμενοι από το 
γειτονικό μας χωριό Άγραφα, προσέφεραν το ποσό των 200 
ευρώ (αριθ. απόδ. 1444), για την Εφημερίδα μας «Τα Χρονικά 
της Νεράϊδας – Δολόπων».

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΔΏΡΕΆ ΣΤΟ ΜΟΝΆΣΤΉΡΙ ΜΆΣ
 Ο ιερέας παπα-Σεραφείμ Ζήσης, έκανε δωρεά στο Μοναστήρι 
μας, την Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας 
(Νεράϊδας), προσφέροντας ένα μεγάλο δοχείο λάδι, για το 
άναμμα των καντηλιών. 
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για 
τη δωρεά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΆ ΆΉ-ΤΆΞΙΆΡΧΉ
Η Άγγελική Κουτρουλιά – Μακρή, (σύζυγος του Γεωργίου 

Δ. Μακρή), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 106), 
για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών, εις μνήμην των 
Γονέων της και συγγενών της.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΕΙΣ ΜΝΉΜΉΝ ΜΆΡΙΆΣ ΚΆΤΣΟΎΛΉ- ΝΤΆΛΆ
Η οικογένεια Θεοδώρου και Άλίκης Σπινάσα, προσέφερε το 

ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 112), εις μνήμην της εξαδέλφης 
τους Μαρίας Κατσούλη – Ντάλα, για την ανακαίνιση του Ι. Ν. 
Άγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΔΏΡΕΆ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΆΓΙΏΝ ΤΆΞΙΆΡΧΏΝ ΝΕΡΆΪΔΆΣ 
Οι δύο καινούργιες ωραίες πόρτες, με καφέ αλουμίνιο και 

χρωματιστά τζάμια με σχέδια, έγιναν και τοποθετήθηκαν με 
ΔΏΡΕΆ των αδελφών Σοφίας Μπαλτή και Άνθούλας Θάνου, 
στη μνήμη των Γονέων τους Γιαννούλας και Ιωάννου Ζήση, 
του αδελφού τους δάσκαλου Κώστα Ζήση, και του συζύγου της 
Σοφίας ιερέα παπα-Βάϊου Μπαλτή. 

Ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη Δωρεά τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΆΓ. ΔΉΜΉΤΡΙΟΎ ΝΕΡΆΪΔΆΣ
Η Σεβαστή Κατσούλη (σύζυγος του ιατρού Νίκου Δ. 

Κατσούλη), προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες 
της εκκλησίας του Άγίου Δημητρίου Νεράϊδας.
   Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας την ευχαριστεί θερμά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΆ ΆΉ-ΤΆΞΙΆΡΧΉ
Ο Τρύφωνας Μονάντερος, προσέφερε το ποσό των 

100 ευρώ (αριθ. απόδ. 111), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγ. 
Ταξιαρχών, εις μνήμην των Γονέων του και αδελφών του.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΙΣ  
ΕΚΚΛΉΣΙΕΣ ΤΉΣ  

ΝΕΡΆΪΔΆΣ
Η Δήμητρα Ζαραφω-

νίτη – Κατσούλη (σύζυγος 
του καθηγητή Βασίλη Δ. 
Κατσούλη), προσέφερε το 
ποσό των 100 ευρώ, για τις 
ανάγκες των εκκλησιών του 
χωριού μας, στη μνήμη των 
Γονέων της Λυγερής και 
Κωνσταντίνου Ζαραφωνί-
τη, του αδελφού της Βασίλη 
Ζαραφωνίτη, και των πεθε-
ρικών της Κωνσταντίνας και 
Δημητρίου Κ. Κατσούλη.
   Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Νεράϊδας την ευχαριστεί θερμά.

ΔΏΡΕΆ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΆΓ. ΓΕΏΡΓΙΟΎ ΝΕΡΆΪΔΆΣ
Η Μάρθα Μακρή (κόρη του αείμνηστου Κώστα Δ. Μακρή), 

έκανε Δωρεά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου που τοποθετήθηκε 
εξωτερικά, πάνω από την νότια πόρτα της ομώνυμης εκκλησίας 
μας, του Άγίου Γεωργίου Νεράϊδας. Την έφτιαξε μόνη της 
καθώς είναι ζωγράφος.
   Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας την ευχαριστεί θερμά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΆΓ. ΓΕΏΡΓΙΟΎ ΝΕΡΆΪΔΆΣ
Ο Τρύφωνας Μονάντερος, προσέφερε το ποσό των 50 

ευρώ, για τις ανάγκες της εκκλησίας του χωριού μας, του Ιερού 
Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
   Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας τον ευχαριστεί θερμά.

ΤΆ «PALMIE BISTRO» ΓΙΆ 
ΤΉΝ ΕΦΉΜΕΡΙΔΆ ΜΆΣ
Ο Γεώργιος Χρ. Κουτρου-
λιάς, ιδιοκτήτης των γνω-
στών μας καταστημάτων 
«Palmie – bistro», καταγό-
μενος από τη γειτονική μας 
Μαυρομμάτα (Έλσιανη) 
Ευρυτανίας, προσέφερε το 
ποσό των 100 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 1961), για την Εφη-
μερίδα μας «Τα Χρονικά της 
Νεράϊδας – Δολόπων».

Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΆ ΆΉ-ΤΆΞΙΆΡΧΉ 
Ο Κώστας Καραμέτος, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αρ. 

απόδ. 107), εις μνήμην των γονέων του Φωτεινής και Γεωργίου 
Καραμέτου, των αδελφών του Δημητρίου και Σεραφείμ 
Καραμέτου και του κουνιάδου του Γεωργίου Κοντογιάννη, για 
την ανακαίνιση της εκκλησίας των Αγ. Ταξιαρχών Νεράϊδας. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

 ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟΝ 
ΣΎΛΛΟΓΟ ΆΠΟΔΉ-

ΜΏΝ ΝΕΡΆΪΔΆΣ 
Ο Γεώργιος Χρ. Κου-

τρουλιάς, ιδιοκτήτης των 
γνωστών μας καταστημάτων 
«Palmie – bistro», καταγό-
μενος από τη γειτονική μας 
Μαυρομμάτα (Έλσιανη) 
Ευρυτανίας, προσέφερε το 
ποσό των 100 ευρώ (αριθ. 
απόδ. 019), στον Σύλλογο 
Αποδήμων Νεράϊδας.

Ευχαριστούμε θερμά για 
την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΆ ΆΉ-ΤΆΞΙΆΡΧΉ
Η Ελευθερία Καραμέτου - Μακόη, προσέφερε το ποσό 

των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 105), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. 
Αγ. Ταξιαρχών, εις μνήμην των Γονέων της και συγγενών της.

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΆΓ. ΓΕΏΡΓΙΟΎ ΝΕΡΆΪΔΆΣ
Η Θεοπούλα Πρίζου (αδελφή της Σεβαστής συζύγου του ιατρού 
Νίκου Δ. Κατσούλη), προσέφερε το ποσό των 20 ευρώ, για τις 
ανάγκες της εκκλησίας του Άγίου Γεωργίου Νεράϊδας.
    Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας την ευχαριστεί θερμά.

ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΓΙΆ ΤΉΝ ΕΚΚΛΉΣΙΆ ΤΟΎ ΆΓΙΟΎ ΕΦΡΆΙΜ
 Το Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο Ενορίας 
Αγίου Κωνσταντίνου 
Σαρανταπόρου, θεωρεί 
ότι εις την εκκλησία του 
Αγίου Εφραίμ, πρέπει να 
γίνουν ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, 
γι’ αυτό ζητήσαμε 
και την έγκριση της Ι. 
Μητρόπολης Καρδίτσας. 
Επειδή το ταμείο της 
ενορίας μας δεν έχει την δυνατότητα να το κάνει και αναγκαστικά 
κάνουμε την παράκληση σε όλους τους χωριανούς και αποδήμους 
να συμβάλουν με το κατά δύναμη έκαστος, μήπως μπορέσουμε να 
τελειώσουμε αυτό το απαραίτητο έργο και να ευχηθούμε εις όλους 
σας υγεία, αγάπη και χαρά το νέο έτος 2018. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ενορίας Αγ. Κωνσταντίνου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Κοινωνικά 
από 10 Μαρτίου 2018 και μετά 
θα δημοσιευτούν στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας που 
θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι.



Η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
έχει δεσμεύσει ένα ποσό 

1.200.000 ευρώ για να βγάλει 
δημοπρασία την Γέφυρα Μέ-
γδοβα… συνάντηση αρμοδίων 
της Νομαρχίας Ευρυτανίας με 
τους ομολόγους τους στη Νο-
μαρχία Καρδίτσας… ενέργειες 
για χρηματοδότηση της Β’ Φά-
σης του τμήματος Γιαννουσέϊ-
κα – Διασταύρωση Νεράϊδας… 
και των 1.400 μέτρων του τμή-
ματος Νεράϊδα – Τριφύλλα… οι 
εξελίξεις αναλυτικά: 

    Όταν στείλαμε το Υπόμνη-
μα για την Γέφυρα Μέγδοβα (Νε-
ράϊδας – Μαυρομμάτας), στις 
22.2.2017, τις επόμενες μέρες εί-
χαμε μιλήσει με τα γραφεία των 
παραληπτών για να δούμε αν το 
έλαβαν. Από τότε βουλευτής (της 
Κυβέρνησης) του νομού μας έδει-
ξε ξεχωριστό ενδιαφέρον. 

  Όταν μάθαμε πως θα γίνει το 
Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλί-
ας στη Λάρισα, στις 10.10.2017, 
καθώς υπήρχε το ενδιαφέρον, 
(δεν ήρθε ακόμα η ώρα να γρα-
φεί το όνομα) δώσαμε εγγράφως 
όλα τα παραπάνω θέματα για να 
τεθούν στο Συνέδριο… (1.400 μ. 
/ δρόμο προς Μοναστήρι / Γέφυ-
ρα Μέγδοβα - υπόμνημα)… τα 
κατέθεσε… και μετά το Συνέδριο 
(12.10.17) μας είπε «…Σας κάνω 
γνωστό ότι έχω καταθέσει τα αι-
τήματά σας στα αρμόδια όργα-
να του Αναπτυξιακού Συνεδρίου 
και είχα τη διαβεβαίωση ότι θα 
συζητηθούν αρμοδίως. Θα σας 
ενημερώσω όταν έχω σχετική 
απάντηση.». 

   Με την ανταλ-
λαγή των τυπικών 
ευχών του νέου 
έτους μέσω μέηλ, 
θυμίσαμε (στο εν 
λόγω πρόσωπο) τι γί-
νεται με αυτά τα ζητήματα. Με έκ-
πληξη είδαμε την επόμενη μέρα 
να μας παίρνει τηλέφωνο και να 
μας λέει με ενθουσιασμό πως 
θέλει να μας βοηθήσει στην 
προώθηση των ζητημάτων 
αλλά θέλει αναλυτικό-
τατη ενημέρωση, την 

οποία και κάναμε στον αρμόδιο 
του γραφείου. 

  Την Τετάρτη 16.1.18, μας είπε 
πως, μίλησε με την Δ/ντρια Έρ-
γων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
στη Λάρισα, η οποία είπε, πως ναι, 
οι μελέτες της Γέφυρας Μέγδο-
βα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως 
και η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει 
ήδη δεσμεύσει ένα ποσό, ύψους 
1.200.000 ευρώ, για να την βγάλει 
στη δημοπρασία. Αλλά για να γίνει 
δημοπράτηση πρέπει πρώτα να 
συναντηθούν οι δύο Νομαρχίες 
(Ευρυτανίας και Καρδίτσας) γιατί 
από την πλευρά της Ευρυτανίας 
υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες 
που πρέπει να λυθούν με συνά-
ντηση. Αυτό δημιούργησε αίσθη-
ση ευχάριστη γιατί το ακούσαμε 
για πρώτη φορά από βουλευτή 
του νομού μας καθώς η Νομαρχί-
ας Καρδίτσας δεν μας απάντησε 
ακόμα στα έγγραφα ερωτήματά 
μας που κάναμε στις 16.10.2017. 
Για τα ημιτελή 2 τμήματα του 
οδικού άξονα Λίμνη Πλαστή-

ρα – Καρπενήσι 
μας είπε 

π ω ς 

μ ε 

την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσει με 
την Νομαρχία Καρδίτσας για να 
βοηθήσει ώστε να προχωρήσουν 
οι διαδικασίες. 

   Την Κυριακή 21.1.18, στην 
εκδήλωση κοπής πίτας του Συλ-
λόγου Μαυρομμάτας, αυτό που 
από την Καρδίτσα μάθαμε για την 
Γέφυρα Μέγδοβα, το επιβεβαίωσε 
και ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Ευρυτανίας κ. Τσιτσάνης, ο οποίος 
ανακοίνωσε εκεί δημοσίως,  πως 
σύντομα μέσα στο Φεβρουάριο οι 
αρμόδιοι της Ευρυτανίας και αυ-
τός μαζί θα πάνε στην Καρδίτσα 
για την σχετική συνάντηση. 

   Την Τετάρτη 14.2.18, μιλή-
σαμε με Περ/κό Σύμβουλο κ. Λά-
μπρο Τσιτσάνη και μας είπε πως  
δεν έγινε ακόμα η συνάντηση 
στην Καρδίτσα για τη Γέφυρα Μέ-
γδοβα, γιατί όταν μπορεί ο ένας 
δεν μπορεί ο άλλος, αλλά σε λίγο 
καιρό ίσως έχω κάτι νεότερο, το 
προσπαθούμε…     

   Την Πέμπτη 1.3.18, 
μιλήσαμε με τον βου-

λευτή Ευρυτανίας, 
τον ενημερώσαμε 
για την Γέφυρα 
Μέγδοβα, και εν-

θουσιασμένος μας 
είπε πως θα φροντίσει 

αμέσως να προχωρή-
σει η διαδικασία.

   Την Τρίτη 6.3.18, 
δημοσιεύτηκε στις καρ-
διτσιώτικες εφημερίδες 
επιστολή που έστειλαν 
στον Περιφεριάρχη Θεσ-

σαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, 
οι δύο πρώην δήμαρχοι 

Β. Τσαντήλας και Η. 
Παπουτσόπουλος και 
ο γιατρός Νίκος Κα-
τσούλης, για τα 1.400 

μ. στο δρόμο Νεράϊ-
δα – Τριφύλλα. Την 
οποία και αναδημο-
σιεύουμε.

   Όλες οι ενέρ-
γειες, για την Γέφυρα 
Μέγδοβα, γίνονται σε 

συνεργασία με τον 
Σύλλογο Μαυρομ-
μάτας Ευρυτανίας.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ4 ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Εξελίξεις για τη γέφυρα Μέγδοβα και τον 
δρόμο Λ. Πλαστήρα - Καρπενήσι 

Βελτιώθηκε ο δρόμος  
για το Μοναστήρι μας 

Με επίμονες ενέργειες αγαπητού χωριανού μας (δεν 
χρειάζεται να πούμε το όνομά του καθώς το ξέρουν και 
οι χωριανοί μας και οι αρμόδιοι) βελτιώθηκε επιτέλους ο 

δρόμος από τις «Κωσταντέϊκες» μέχρι το Μοναστήρι μας.
   Έτσι λοιπόν μετά από πολλές (κάθε δέκα μέρες) επισκέψεις στην 

Νομαρχία, την Παρασκευή 15.12.2017, ο Δ/ντής Έργων της Νομαρχίας 
μας, (κ. Κουτρουμάνος με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσιάκου), 
του είπε, «σήμερα θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα», παίρνοντας 
τηλέφωνο επί τόπου (ο κ. Κουτρουμάνος), εργολάβο που είχε τα 
κατάλληλα μηχανήματα να φτιάξει αυτά που ζητούσαμε. Ο εργολάβος 
(Λάμπρος Κουμπαρέλος από Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου) ήταν εκείνη 
την ώρα στα Γρεβενά και συμφώνησαν την Κυριακή να έρθει να δεί και 
να πεί το ποσό που απαιτείται. Έτσι έγινε, ήρθε την Κυριακή 17.12.17, 
είδε παρουσία χωριανών μας, συμφώνησαν (μ’ εμάς όλα όσα έπρεπε να 
φτιάξει και με την Νομαρχία στην τιμή), και την Τετάρτη 20.12.17 έφερε 
τα μηχανήματά του στην Παναγία για να αρχίσει την επόμενη μέρα. 
Όμως την επόμενη μέρα έπιασε χιόνι και έτσι ξεκίνησε εργασίες αμέσως 
μετά τα Φώτα. 

   Την Δευτέρα 8.1.18, λοιπόν, άρχισε να ξεβουλώνει τα βουλωμένα 
τεχνικά στα «Προσήλια». Έτσι την Τρίτη 9.1.18, τα από τα χρόνια του 
«Καποδίστρια» βουλωμένα τεχνικά ήταν πλέον ξεβουλωμένα. Συνέχισε 
καθαρίζοντας καλά το Κατνόρεμα και ρίχνοντας πολλά αυτοκίνητα 
χαλίκι τόσο σε όλα τα νεροφαγώματα στα «Προσήλια» όσο και στο 
«Βαρκό». 

   Την Τετάρτη 10.1.18 ολοκλήρωσε τις εργασίες και ο δρόμος μας 
αυτός επανήλθε επιτέλους στην πρό «Καλικράτη» και «Καποδίστρια» 
καλή κατάστασή του, που ο τελευταίος πρόεδρος της ανεξάρτητης 
Κοινότητάς μας αείμνηστος Χρήστος Ζήσης τον είχε σαν άσφαλτο. Κάθε 
μέρα ήταν εκεί παρόν μόνιμος κάτοικος του χωριού μας επιβλέποντας 
τις εργασίες. 

     Με την δυνατή βροχή της 3.2.18 είδαμε με τα μάτια μας τα ρέματα 
να περνάνε μέσα στις σωλήνες των τεχνικών, στη θέση τους, χωρίς 
επιτέλους να κάνουν ζημιά στο δρόμο. 

   Χίλια μπράβο και θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας σε όλους τους 
προαναφερομένους.     

   Αφού βεβαιωθήκαμε στην πράξη πως έγιναν όλα σωστά, οι φορείς 
του χωριού μας (Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας και οι 2 Σύλλογοί 
μας Εξωραϊστικός & Αποδήμων) ευχαρίστησαν δημοσίως την Νομαρχία 
μας (Π. Ε. Καρδίτσας) με ευχαριστήριο κείμενο που δημοσίευσαν, την 
Τρίτη 23.1.2018, όλες οι εφημερίδες και ενημερωτικές Ιστοσελίδες της 
Καρδίτσας, το οποίο και αναδημοσιεύουμε και από την εφημερίδα μας. 

    Σημείωση: Παρόμοιες ενέργειες είναι σε πλήρη εξέλιξη από τους 
Συλλόγους του χωριού μας και για άλλα σημαντικότατα ζητήματα του 
τόπου μας… οι οποίες θα γραφούν αναλυτικά, με ημερομηνίες και 
ονόματα, μόλις έχουμε αποτέλεσμα…!!! 

Αξιότιμε κύριε Περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας

Για 1.400 μέτρα…!!! καθυ-
στερεί η περάτωση της οδικής 
σύνδεσης δύο πρωτευουσών 
των νομών ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΡ-
ΠΕΝΗΣΙΟΥ από τον οδικό άξο-
να: ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ 
– ΡΑΧΟΥΛΑ – ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 
– ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ – ΝΕΡΑΪΔΑ 
– ΚΛΕΙΤΣΟ – ΦΟΥΡΝΑ – ΚΑΡ-
ΠΕΝΗΣΙ.

Τα 1.400 μέτρα μετά τη 
Νεράϊδα προς τα όρια του Ν. 
Ευρυτανίας έμειναν από την 
περσινή εργολαβία, που εσείς 
κύριε Περιφερειάρχη χρημα-
τοδοτήσατε, εκτιμώντας τη 
σπουδαιότητα του έργου.

Κύριε Περιφερειάρχη, 
αυτός ο οδικός άξονας συ-
ντομεύει την οδική σύνδεση 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

κατά δεκαεπτά (17) χιλιόμετρα 
με καλή βατότητα και φέρνει 
πιο κοντά την Καρδίτσα και το 
ΑΓΡΙΝΙΟ.

Εξυπηρετεί εκατοντάδες 
επιχειρηματίες των δύο νομών 
που συνεργάζονται και πάρα 
πολλούς δημοσίους υπαλλή-
λους που εργάζονται στους 
δύο νομούς.

Έχει σημαντική τουριστική 
σημασία διότι συνδέει και ανα-
δεικνύει θρησκευτικά μνημεία 
και ιστορικούς χώρους των 
Αγράφων. Το ΚΤΕΛ Καρδίτσας 
θα μπορεί να καλύψει τις κοι-
νότητες ΚΛΕΙΤΣΟΥ και ΒΡΑΧΑΣ 
με την πόλη και αγορά της 
Καρδίτσας, διότι μέχρι σήμερα 
συνδέονται μόνο με την μακρι-
νή Λαμία.

Αξιότιμε κύριε Περιφερει-
άρχη, με την περσινή χρημα-

τοδότηση και ασφαλτόστρω-
ση 4,5 χιλιομέτρων αποδείξατε 
στην πράξη τόσο εσείς όσο και 
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασί-
λης Τσιάκος την προτεραιότη-
τα του έργου.

Η χρηματοδότηση των 
1.400 μ. τώρα είναι επιβεβλη-
μένη για να λειτουργήσει μια 
σημαντική οδική αρτηρία υπο-
δομής και ανάπτυξης όχι μόνο 
για Καρδίτσα και Καρπενήσι, 
αλλά και για Τρίκαλα και Λάρι-
σα και πιστεύουμε ότι άμεσα 
θα προχωρήσετε στη διάθεση 
της αναγκαίας πίστωσης.

Νίκος Κατσούλης 
παιδίατρος

Βασίλης Τσαντήλας 
πρόεδρος Ε.Α.Χ.

Ηλίας Παπουτσόπουλος 
 πρώην δήμαρχος Φουρνάς.      

Ευχαριστούμε θερμά τον 
Αντιπεριφερειάρχη Καρ-
δίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο 
και τον Διευθυντή Τεχνι-

κών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητάς μας Καρδίτσας, που 
ανταποκρίθηκαν στο χρόνιο 
αίτημά μας και συντήρησαν 
τον σημαντικότατο δρόμο, που 
οδηγεί από το χωριό μας την 
Νεράϊδα, στο παλιό Μοναστή-
ρι μας, την ιστορική Ιερά Μονή 
Σπινάσας. Συγκεκριμένα ανέ-
θεσαν σε εργολάβο, ο οποίος 
την πρώτη εβδομάδα μετά τις 
γιορτές των Χριστουγέννων, ξε-
βούλωσε τα τεχνικά, καθάρισε 
καλά το ρέμα «Κατνόρεμα» και 
έριξε χαλίκι στα σημεία όπου 
ο δρόμος είχε νεροφαγώματα. 
Έτσι μπορούμε πλέον να κινού-
μαστε άνετα με το αυτοκίνη-
τό μας στο δρόμο αυτό, τόσο 

εμείς επισκεπτόμενοι το παλιό 
Μοναστήρι μας, όσο και οι επι-
σκέπτες που ερχόμενοι από το 
Καρπενήσι θέλουν να πάνε στη 
Λίμνη Πλαστήρα. Παρακαλού-
με θερμά να δείξετε ανάλογη 
ανταπόκριση, όπως τώρα, και 
σε τυχόν μελλοντικό πρόβλημα 
του δρόμου αυτού, καθώς εί-
ναι τμήμα του σημαντικότατου 
οδικού άξονα Καρπενησίου – 
Λίμνης Πλαστήρα και πρέπει να 
είναι πάντα σε καλή κατάστα-
ση, μέχρι να έρθει η ώρα της 
ασφαλτόστρωσής του. Εκ μέ-
ρους των κατοίκων του χωριού 
Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας.

Το Εκκλησιαστικό  
Συμβούλιο Νεράϊδας 

Ο Εξωραϊστικός & Μορ-
φωτικός Σύλλογος Νεράϊδας 

Ο Σύλλογος Αποδήμων 
Νεράϊδας. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Ευχαριστήριο στην Π. Ε. Καρδίτσας 
για την συντήρηση του δρόμου  
Νεράϊδα – Μοναστήρι Σπινάσας

Η Ιερά Μονή Σπινάσας που χτίστηκε πρίν το 1600 και έχει αγιογραφίες του 1651.

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ / ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / ΣΕΛ. 4
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τα 1.400 μ. του οδικού άξονα Καρδίτσα – Νεράϊδα – Καρπενήσι
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 Ανοιχτή επιστολή στους 
απανταχού Νεραϊδιώτες 

    Χωριανοί, είμαι προκαταβολικά σίγουρος πως αυτή η επιστολή 
θα μιλήσει στην καρδιά σας. Ο σκοπός που γράφεται είναι να 
απευθυνθεί σ’ εσάς, όποιοι και αν είστε, χωρίς καμία διάκριση, 
όπου και αν βρίσκεστε στην άκρη του κόσμου. Είμαι σίγουρος 
πως δεν πρόκειται να υπάρξει κανενός είδους παρεξήγηση.  
    Επειδή όλοι είμαστε στενά δεμένοι με την κοινή καταγωγή 
και τους κοινούς πόθους, μπορούμε να συνεννοούμαστε χωρίς 
δυσκολίες και προβλήματα πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για 
ζητήματα που είναι για όλους μας τα ίδια. Και τα προβλήματα τα 
λέμε δικά μας γιατί όλοι μας, ο ένας περισσότερο ο άλλος λιγότερο, 
πηγαίνουμε σε αυτά τα ιερά χώματα και απολαμβάνουμε κάτι 
το ωραίο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και κάτι που γίνεται 
τώρα έστω και με το σταγονόμετρο. Αισθανόμαστε υπερήφανοι 
που ο καθένας μόνος του βοηθά ηθικά και υλικά σε αυτό το 
σκοπό, παρά να αφήσουμε τον τόπο στην τύχη του και να τον 
βρούμε μια μέρα ρημαγμένο. 
    Όλοι μας έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε 
τρόπο για το καλό του χωριού μας. Είναι αδιανόητο να βρεθεί 
κάποιος και να πει ότι εγώ δεν μπορώ να προσφέρω ή ότι 
εμένα δεν με αφορά αυτή η υπόθεση. Αν πραγματικά πονάμε 
και σκιρτάει η καρδιά μας στο άκουσμα και μόνο της λέξης 
«ΝΕΡΑΪΔΑ», μπορούμε να προσφέρουμε πολλά, μόνο αν το 
θελήσουμε, και πρέπει να το θελήσουμε. 
   Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι γιατί στο χωριό μας τα 
προβλήματα μαζεύτηκαν τόσα πολλά, λόγω του σχεδίου 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και άλλων παραγόντων, τα οποία χωρίς 
την δική μας συμβολή δεν θα λυθούν ποτέ αλλά αντιθέτως θα 
αυξάνονται. Για αυτό λοιπόν, πρέπει να φροντίσουμε ΟΛΟΙ 
μαζί με θάρρος και αποφασιστικότητα να βρούμε λύσεις και να 
πιέσουμε έστω και ενοχλητικά αυτούς που οφείλουν να μας τις 
δώσουν. 
    Η εφημερίδα μας είναι και θα μείνει ένας σωστός καθρέφτης για 
τα προβλήματα και τις ανάγκες του χωριού μας. Αν αδρανήσουμε 
και αδιαφορήσουμε δεν θα πετύχουμε τίποτα, γιατί ότι πετύχαμε, 
το καταφέραμε χάρη στην εφημερίδα μας και με τη συνεννόηση 
των δύο Συλλόγων μας προβάλλοντας τα προβλήματα του χωριού 
μας. Σκοπός των δύο Συλλόγων μας είναι η συνεργασία με την 
Τοπική και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας και 
ιεραρχώντας τα εκάστοτε προβλήματα του χωριού μας που 
υπάρχουν ή προκύπτουν. Αν δεν υπάρξει αυτή η συνεννόηση 
τότε δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για χωριό. 
    Πιστεύω ακράδαντα ό,τι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει γιατί εμείς οι 
ίδιοι δεν θα το επιτρέψουμε, γιατί πραγματικά πονάμε το χωριό 
μας, τον τόπο μας, και θα τον βοηθήσουμε με όλες τις δυνάμεις 
μας. 
    Απομένει μόνο να εντείνουμε ολοένα και περισσότερο τις 
προσπάθειες μας για το καλό του χωριού μας και κατά συνέπεια 
όλων μας.

ΓΙΆΝΝΉΣ ΣΠΆΝΟΣ
Πρόεδρος Συλλόγου Άποδήμων Νεράϊδας

Χωριανοί μας (νέοι 20άχρο-
να παιδιά) στρατιώτες 

στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο… 
στο Αλβανικό Μέτωπο… το 
έτος 1940… (πρίν 78 χρόνια)… 
η φωτογραφία βγήκε στο Αρ-
γυρόκαστρο… στην είσοδο 
σπιτιού Βορειοηπειρωτών που 
φωτογραφίζονται μαζί τους… η 
5μελής οικογένεια μητέρα, πα-
τέρας και τα 3 παιδιά τους (ένα 
αγόρι και δύο κοριτσάκια)… 
και τρείς Έλληνες στρατιώτες… 
εκ των οποίων οι δύο χωρια-
νοί μας… πρώτος από δεξιά 
μας ο Ηλίας Θάνος «Γιωργής» 
(πατέρας της Χρυσούλας, της 
Κωσταντίας και του Κώστα Η. Θάνου, που μας 
έδωσε την παλιά αυτή φωτογραφία)… δεύτερος 
από δεξιά μας ο Γιάννης Τσιτσιμπής του Κων/νου 
και της Ασπασίας «Τσιτσιμπίνας» (αδελφός της 
Βασιλικής Μπέλλου και θείος των σημερινών 
Μπελλέων του χωριού μας)… Φωτογραφία ντο-

κουμέντο…!!! 
Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό μας Κώστα 
που μας την έδωσε… και παρακαλούμε κι άλλους 
χωριανούς μας που έχουν παλιές φωτογραφίες να 
μας τις δώσουν (θα τους τις επιστρέψουμε αμέ-
σως) για να τις δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα 
μας ώστε να γίνουν γνωστές σε όλους μας…  

Νεράϊδα 25 Μαρτίου 1968

●●● 1968 το έτος ●●● 25 Μαρτίου η μέρα ●●● στην είσοδο 
του Δημοτικού μας Σχολείου Νεράϊδας ●●●  πρίν από ακριβώς 
50 χρόνια ●●●  χωρίς κανένα άλλο σχόλιο… καθώς μια εικόνα 
χίλιες λέξεις ●●● ο καθένας ας αναγνωρίσει τον εαυτό του… ή 
τους γονείς του… που σχεδόν όλοι έχουν φύγει από τον μάταιο 
τούτο κόσμο ●●● (Η φωτό είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα 
του χωριού μας «neraida-dolopwn.com» / Φωτογραφίες / Παλιές 
201 – 300 / αυξ. αριθ. 1 από 100)…

Άλβανικό Μέτωπο έτος 1940…!!! 

Eγγραφο για τις βλάβες 
του ρεύματος, από τους 
προέδρους των Κοινο-
τήτων Αμαράντου, Νε-

ράϊδας και Μολόχας, εστάλη στις 
5.3.18, και είναι το παρακάτω: 

«ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τ. 
Κ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ /  ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τ. Κ. ΝΕΡΑΪ-
ΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Τ. Κ. ΜΟΛΟΧΑΣ / Αρ. πρωτ. 
1629/05.03.2019.

    ΠΡΟΣ: κ. Κολοβό / Δ/ντή  
ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Καρδίτσας / 
Τεμπονέρα 32 / 431 00 Καρδίτσα.

    ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ – ΝΕΡΑΪΔΑΣ – 
ΜΟΛΟΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤ-
ΣΑΣ

     Αξιότιμε κύριε Δ/ντή,
     Αρχικώς θα θέλαμε να σας 

εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας 
για την άριστη συνεργασία και 
την άμεση και θετική ανταπόκρι-
σή σας στα αιτήματα που θέτουμε 
κατά καιρούς προς την Υπηρεσία 
σας που αφορούν κυρίως αποκα-
ταστάσεις βλαβών που υφίσταται 
το δίκτυο κυρίως κατά τη χειμε-
ρινή περίοδο.

Θέλουμε όμως επ’ αυτού να 
εκφράσουμε και τον προβληματι-
σμό μας για τη συχνότητα αυτών 
των βλαβών που δημιουργούν 
πολλά προβλήματα στις τοπικές 
μας κοινωνίες.

Γι’ αυτό και σας παρακαλού-
με να διερευνήσετε μαζί με τις 
Τεχνικές σας Υπηρεσίες τη δυνα-

τότητα κάποιας παρέμβασής σας 
για την αναβάθμιση του δικτύου 
και την «θωράκισή» του έναντι 
τέτοιων βλαβών, κάτι που πι-
στεύουμε ότι θα είναι προς όφε-
λος τόσο των κατοίκων των Το-
πικών μας Κοινοτήτων, όσο και 
δικό σας, καθώς θα περιοριστούν 
οι βλάβες και κατ’ επέκταση και 
οι «επιχειρήσεις» για την αποκα-
τάστασή τους που είναι σίγουρα 
χρονοβόρες και κοστοβόρες για 
την Υπηρεσία σας.

   Ο Πρόεδρος  της Τ. Κ. 
Αμαράντου Γιάννης Αλεξάκος  / 
ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράϊδας/ 

Λάμπρος Γάκης / ο Πρόεδρος 
της Τ. Κ. Μολόχας 
Ηλίας Ζυγούρης.».

Επώνυμο.........................................................Θάνου
Όνομα ............................................................. Σοφία
Όνομα πατρός ....... Σεραφείμ (το σωστό Κων/νος)
Όνομα μητρός ...Βασιλικής (το σωστό Χρυσούλα)
Γένος .............................................................Σπανού
Όνομα συζύγου .............................................. Ήλίας
Έτος γεννήσεως ...............................................`1911
Τόπος γεννήσεως ........................................ Νεράϊδα
Επάγγελμα ................................................. Οικιακά
Τόπος κατοικίας .......................................Καρδίτσα
Διεύθυνσις κατοικίας ....................... οδός Λαρίσης
Ύπηκοότης................................................ Ελληνική
Θρήσκευμα ........................Χριστιανός Ορθόδοξος
Δήμος ή Κοινότης .....................................  Νεράϊδα
Άύξ. αριθ. μητρώου ............................................365
Εν Καρδίτση τη 26. 08.1949
Ο Διοικητής
Πρόκειται για την μητέρα του Κώστα Η. Θάνου, 
που μας έδωσε την παλιά αυτή ταυτότητα. Η οποία 
ταυτότητα βγήκε το έτος 1949, στην Καρδίτσα, γι’ 
αυτό έχει τόπο κατοικίας την οδό Λαρίσης στην 
Καρδίτσα, όπου ως γνωστόν οι χωριανοί μας ήταν 
ως «καταδιωκόμενοι» από το φθινόπωρο του 1947 
έως την άνοιξη του 1950. Αφού λοιπόν βγήκε μέσα 
σε ταραγμένα χρόνια έχει και δυο λάθη… στο όνο-
μα του πατέρα της (είναι Κώστας αντί για Σερα-
φείμ) και στο όνομα της μητέρας της (είναι Χρυ-
σούλα αντί για Βασιλική). 
Η Σοφία λοιπόν που γεννήθηκε το 1911, είχε το 
επώνυμο Σπανού… και είχε αδέλφια τον Βάϊο… 
τον Βαγγέλη… και την Λενιώ (συζ. Σπύρου Δή-
μου)…και είχαν πατέρα τον Κώστα Σπανό (και όχι 
τον Σεραφείμ). 
Πατέρας της λοιπόν ο Κώστας Σπανός. 
Μητέρα της ήταν η Χρυσούλα (και όχι η Βασι-
λική) Τσιτσιμπή… κόρη του Γιάννη Τσιτσιμπή 

(γενάρχη του σημερινού γένους Τσιτσιμπή καθώς 
είχε 11 παιδιά, που ήταν αδελφός του Χαράλαμπου 
και έφυγε από τα σημερινά «Καφανταρέϊκα» πη-
γαίνοντας στα σημερινά «Τσιτσιμπέϊκα»)... και 
είχε αδέλφια… τον Σεραφείμ… τον Στέλιο… τον 
Κώστα… τον Γιώργο… τον Δημήτρη… κι άλλα 5 
κορίτσια… Η Χρυσούλα λοιπόν παντρεύτηκε τον 
Κώστα Σπανό… και απέκτησαν τα προαναφερό-
μενα 4 παιδιά. 
Η Σοφία με τον σύζυγό της Ήλία Θάνο απέκτη-
σαν τρία (3) παιδιά… την Χρυσούλα (σύζ. Νίκου 
Βούλγαρη του Λουκά)… την Κωσταντία (συζ. 
Θανάση Γάκη)… και τον Κώστα…. που μας έδω-
σε την παλιά αυτή ταυτότητα. 
Σημείωση: Μας την έδωσε ο αγαπητός χωριανός 
μας Κώστας Η. Θάνος και τον ευχαριστούμε θερ-
μά… καλό θα είναι κι άλλοι χωριανοί μας που 
έχουν παλιές φωτογραφίες να μας τις δώσουν (θα 
τους τις επιστρέψουμε αμέσως) για να τις δημοσιεύ-
σουμε στην εφημερίδα μας ώστε να γίνουν γνωστές 
σε όλους μας…

Έγγραφο για τις βλάβες του ρεύματος 

Παλιά ταυτότητα  έτος  1949…!!! 
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Ύδροηλεκτρικό Μπεσιώτη οι τοπικές κοινωνίες των χωριών μας είναι αντίθετες 

Άνακίνηση του ζητή-
ματος του Ύ/Ή στο 
Μπεσιώτη είχαμε τον 

Δεκέμβριο 2017, καθώς κυκλο-
φόρησε έγγραφο της Ύπερπερι-
φέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς 
που δίνει την άδεια για να ξεκι-
νήσει το έργο.

   Την απόφαση αυτή έμαθε 
ο Σύλλογος Σαρανταπόρου, στις 
αρχές Δεκεμβρίου 2017, ο οποί-
ος ενημέρωσε και τους άλλους 
Συλλόγους των χωριών της πε-
ριοχής μας, καθώς και το Δίκτυο 

Φορέων για την Προστασία των 
Αγράφων, το οποίο οργανωμένα 
συντονίζει πλέον τις ενέργειες 
για την αποτροπή των σχεδίων 
αυτών. 

   Εμείς διαβάζοντας τα σχε-
τικά έγγραφα για το έργο αυτό, 
παρατηρήσαμε κάποια περίεργα 
πράγματα, που πρέπει να γίνουν 
γνωστά σε όλους μας. Είδαμε 
λοιπόν πως ενώ σε όλα τα έγ-
γραφα το έργο ήταν εντός της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας, στο 
τελευταίο έγγραφο κατά περίερ-
γο τρόπο δεν αναφέρεται η Νε-
ράϊδα. (Τα έγγραφα λόγω χώρου 
δεν μπορούν να δημοσιευτούν 
εδώ ολόκληρα αλλά όποιος θέλει 
μπορεί να τα διαβάσει στο Διαύ-
γεια).    

 ●  Το έτος 2010, στο υπ. αρ. 
1333033/2.12.2010, έγγραφο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
που υπογράφει η Γενική Δ/ντρια 
Περιβάλλοντος Π. Καραμπί-
νη - Σαββίδου, και δίνει θετική 
γνωμοδότηση στην Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΠΠΕ) του έργου αυτού, το έργο 
αναφέρεται (σε αυτό το έγγρα-
φο) πως ανήκει στην Κοινότητα 
Νεράϊδας. Συγκεκριμένα αναφέ-
ρεται ως «Μικρό Υδροηλεκτρικό 
Έργο, ισχύος 2,6 MW, στο ρέμα 
«Μπεσιώτη», του Δ.Δ. Νερά-
ϊδας, του Δήμου Ιτάμου, στο 
Νομό Καρδίτσας, της εταιρείας 
Υδροηλεκτρική Ιτάμου Α.Ε.». 
(Ολόκληρο το έγγραφο μπορείτε 
να το δείτε στο Διαύγεια).

 ● Το έτος 2012, στο υπ. αρ. 
1288/18.7.2012, έγγραφο (Πρα-
κτικό Π. Σ.) της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, που υπογράφει ο 
πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης, 
όπου αποφάσισαν θετικά επί της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του έργου αυτού, (βλ. 
εφημερίδα μας φ. 120, σελ. 6) το 
έργο αναφέρεται (σε αυτό το έγ-
γραφο) πως ανήκει και πάλι στην 
Κοινότητα Νεράϊδας. Συγκεκρι-
μένα αναφέρεται  ως «Μικρό 
Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) 

ισχύος 2,6 MW φερόμενης ιδιο-
κτησίας της εταιρείας ΥΔΡΟΗ-
ΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Α.Ε., που 
πρόκειται να κατασκευαστεί στο 
ρέμα Μπεσιώτη του Δ.Δ. Νερά-
ϊδας, του Δήμου Καρδίτσας, Ν. 
Καρδίτσας». 

●  Το έτος 2014, στο υπ. αρ. 
175784/29.10.2014, έγγραφο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, που 
υπογράφει ο Υπουργός Ι. Μανιά-
της, και δίνει την έγκριση των 
Περιβαλλοντικών Όρων για την 
κατασκευή και λειτουργία του 

έργου αυτού, το έργο αναφέρεται 
και πάλι ως «Μικρό Υδροηλε-
κτρικό Έργο ισχύος 2,6 ΜW, στο 
ρέµα Μπεσιώτη του ∆.∆. 
Νεράϊδας του ∆ήµου Ιτάµου 
του Νοµού Καρδίτσας».

 ● Το έτος 2017, στο τε-
λευταίο έγγραφο υπ. αριθ. 
2422/116759/1.11.2017, της 
Υπερπεριφέρειας Θεσσα-
λίας & Στερεάς, που υπο-
γράφει ο Συντονιστής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Νικό-
λαος Ντίτορας, το έργο αλ-
λάζει χωριά, και αναφέρεται 
ως «Μικρό Υδροηλεκτρικό 
Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.), ισχύος 
2,6 ΜW, της εταιρείας με 
το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΜΟΥ 
Α.Ε.», με υδροληψίες επί 
των ρεμάτων «Ρογγάτα» Τ. 
Κ. Μαυρομμάτας Δ.Ε. Βί-
νιανης Δήμου Αγράφων Π. 
Ε. Ευρυτανίας και «Πλατα-
νόρεμα» Τ. Κ. Καροπλεσίου 
Δ.Ε. Ιτάμου Δήμου Καρδί-
τσας και σταθμό παραγωγής 
στο ρέμα «Μπεσιώτη» Τ. 
Κ. Καροπλεσίου, Δ. Ε. Ιτά-
μου, Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. 
Καρδίτσας». 

 ● Αυτό, άραγε, να έγινε 
επειδή η Κοινότητα Νεράϊδας 
προκάλεσε αντιδράσεις για το 
έργο…??? Ποιός, αλήθεια, είναι 
αυτός που μπορεί τόσο εύκολα 
να αλλάζει τόπους από ένα χωριό 
σε άλλο…??? Και μάλιστα όταν 
οι τόποι αυτοί είναι μέσα σε ιδι-
ωτικά τσιφλίκια…??? 

● Και το τελευταίο (προανα-
φερόμενο) έγγραφο της Υπερπε-
ριφέρειας.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕ-
ΡΕΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙ-
ΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Φαρσάλων 148 / Λάρισα 
1/11/2017

Αρ. πρωτ. 2422/116759 
(Σχετ. 1654/82021)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ενιαίας 
άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης 
έργου αξιοποίησης υδατικών πό-
ρων, για το Μικρό Υδροηλεκτρι-
κό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.), ισχύος 2,6 
ΜW, της εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑ-
ΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩ-
ΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 
και με διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΟ-
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΜΟΥ Α.Ε.», 
με υδροληψίες επί των ρεμάτων 
«Ρογγάτα» Τ.Κ. Μαυρομμάτας 
Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων 
Π. Ε. Ευρυτανίας και «Πλατα-
νόρεμα» Τ.Κ. Καροπλεσίου Δ.Ε. 
Ιτάμου Δήμου Καρδίτσας και 
σταθμό παραγωγής στο ρέμα 
«Μπεσιώτη» Τ.Κ. Καροπλεσίου, 
Δ.Ε. Ιτάμου, Δήμου Καρδίτσας, 
Π.Ε. Καρδίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟ-

ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ

 Έχοντας υπόψη…..1 έως… 
31…έγγραφα….

Άποφασίζουμε 
Την χορήγηση ενιαίας 

άδειας χρήσης νερού – εκτέλε-
σης έργου αξιοποίησης υδατικών 
πόρων, για το Μικρό Υδροηλε-
κτρικό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.), ισχύος 
2,6 ΜW, στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΙΤΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο 
«ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΤΑΜΟΥ 
Α.Ε.», με υδροληψίες επί των 
ρεμάτων «Ρογγάτα» Τ.Κ. Μαυ-
ρομμάτας Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου 
Αγράφων Π. Ε. Ευρυτανίας και 
«Πλατανόρεμα» Τ.Κ. Καροπλε-
σίου Δ.Ε. Ιτάμου Δήμου Καρ-
δίτσας και σταθμό παραγωγής 
στο ρέμα «Μπεσιώτη» Τ.Κ. Κα-
ροπλεσίου, Δ.Ε. Ιτάμου, Δήμου 

Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.
Βασικά χαρακτηριστικά 

του έργου, κατά την έννοια της 
παρ. 2β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 
146896/2014 (Β’ 2878), για τα 
οποία απαγορεύεται οποιαδήπο-
τε αλλαγή τους χωρίς τροποποί-
ηση της άδειας…….κ.λ.π.

Ο ΣΎΝΤΟΝΙΣΤΉΣ 
 ΝΤΙΤΟΡΆΣ ΝΙΚΟΛΆΟΣ

____
 
● Το Δελτίο Τύπου, του Συ-

ντονιστικού, για το Υ/Η Μπεσιώ-
τη, που δημοσιεύτηκε στις εφη-
μερίδες της Καρδίτσας την Τρίτη 
6 Μαρτίου 2018:

Κατασκευή Ύδροηλεκτρι-
κού εργοστασίου στον 
Μπεσιώτη ποταμό Δ. Δ. 
Νεράϊδας και Καροπλεσί-
ου αντίθετα με τη βούλη-
ση της τοπικής κοινωνίας 
• Άπό το Δίκτυο Φορέων 
και Πολιτών για την προ-
στασία των Άγράφων

  Σ’ ένα από τα πιο παρθένα 
και απαράμιλλης ομορφιάς πο-
τάμια του Νομού μας, τον Μπε-
σιώτη ποταμό, παραπόταμο του 
Ταυρωπού και σε περιοχή που 
είναι καταγεγραμμένη ήδη από 
το 1981 ως προστατευόμενη πε-
ριοχή Καταφύγιο Άγριας Ζωής 

Κ 287, δρομολο-
γείται, μετά και 
από την τελευταία 
άδεια χρήσης του 
νερού του από την 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσα-
λίας που εκδόθη-
κε την 1/11/17, η 
κατασκευή υδρο-
ηλεκτρικού εργο-
στασίου 2,6 MW, 
παρά την έντονη 
και καταγεγραμ-
μένη αντίδραση 
των φορέων της 
περιοχής στην βιο-
μηχανοποίηση του 
εξαιρετικού αυτού 
φυσικού περιβάλ-
λοντος. 

   Η αρχική 
άδεια παραγωγής 
για το έργο εκ-
δόθηκε από την 
ΡΑΕ από το 2008 
και στην πορεία 
παρά τις έντονες 
αντιδράσεις των 

φορέων και κατοίκων των γύρω 
χωριών και παρά τις διαβεβαιώ-
σεις για αρνητική εισήγηση από 
την αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, 
που τελικά ήταν θετική υπέρ του 
έργου, την 18/7/2012 με απόφα-
ση της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων του έργου. 

   Ακολούθησε λαϊκή συ-
νέλευση στην Νεράϊδα, την 
25/8/12,όπου σύσσωμη η τοπική 
κοινότητα εκφράστηκε αρνητικά 
για το έργο με απόλυτη πλειοψη-
φία. Την 19/5/15, η τοπική κοινό-
τητα της Νεράϊδας με απόφασή 
της εκφράζει, ομόφωνα, την πλή-
ρη αντίθεσή της στο σχεδιαζόμε-
νο έργο και ζητά από κάθε δη-
μόσιο φορέα την αναστολή των 
αδειοδοτήσεων του έργου, όπως 
επίσης και η επιτροπή ποιότητας 
ζωής του Δήμου Καρδίτσας με 

την από 5/4/2016 απόφασή της. 
   Στη συνέχεια, την 20/7/16, 

με προσωπικές επαφές εκπροσώ-
πων φορέων προς τον Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης, εκφράστηκε η αντίθεση 
προς το σχεδιαζόμενο έργο, όπως 
και με την απόφαση της 4/7/17 
της Τ. Κ. Νεράϊδας. 

   Όλα αυτά όμως δεν έχουν 
φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα 
και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
με την σύμφωνη γνώμη της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας θέλουν να 
πάνε κόντρα στην τοπική κοινω-
νία και να προσυπογράψουν την 
καταστροφή, της κατά τα άλλα 
«προστατευόμενης» αυτής περι-
οχής, και να ιδιωτικοποιήσουν το 
νερό της προς ιδιωτικό οικονομι-
κό όφελος. 

   Το Δίκτυο Φορέων και Πο-
λιτών για την προστασία των 
Αγράφων έχει εκφράσει πολλές 
φορές, δημόσια, την αρνητική 
άποψή του για τα σχεδιαζόμενα 
έργα των λεγόμενων Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας στην 
περιοχή μας και ιδίως για τα μι-
κρά υδροηλεκτρικά όπως είναι 
το αναφερόμενο. Οι κυριότεροι 
λόγοι είναι ότι οι κατασκευές 
αυτές προκαλούν συνήθως με-
γάλες περιβαλλοντικές - οικολο-
γικές καταστροφές στις ποτάμιες 
και παραποτάμιες παρθένες και 
ανέγγιχτες περιοχές, στερούν σε 
μεγάλο βαθμό το νερό από τα πο-
τάμια, αλλοιώνουν την χλωρίδα 
και την πανίδα και δημιουργούν 
προβλήματα στο μικροκλίμα της 
περιοχής εκεί που δημιουργού-
νται τα φράγματα και οι λίμνες. 

   Από την μία τα οικονομικά 
οφέλη είναι ελάχιστα. Η παραγό-
μενη ενέργεια αμελητέα για την 
ηλεκτροδότηση, επειδή λειτουρ-
γούν μόνο εποχιακά, επειδή δεν 
διαθέτουν ταμιευτήρα όπως τα 
μεγάλα υδροηλεκτρικά, για πα-
ράδειγμα η Λίμνη Πλαστήρα, 
που αποθηκεύουν το νερό και δη-
μιουργούν το πολύ μία θέση ερ-
γασίας. Φανταστείτε ότι το έργο 
στον Μπεσιώτη είναι το 1/50 της 
δυναμικότητας του Υ/Η της Λ. 
Πλαστήρα, δηλαδή θα πρέπει να 
καταστραφούν 50 ρέματα - ποτά-
μια της περιοχής για να είναι το 
παραγόμενο αποτέλεσμα ίδιας 
δυναμικότητας με τον Υ/Η της Λ. 
Πλαστήρα. 

   Από την άλλη η οικονομική 
ζημία που προκαλούν στην ήδη 
επιβαρυμένη εθνική οικονομία 
είναι πολλαπλάσια. Χρηματοδο-
τούνται από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, μέσω του αναπτυξιακού 
νόμου για το στάδιο κατασκευής 
που έχει πολλά χωματουργικά 
έργα και μπετά, άρα ευκαιρία για 
υπερτιμολογήσεις, και στο στά-
διο τις λειτουργίας επιχορηγού-
νται μέσω του τέλους ΕΤΜΕΑΡ 
που πληρώνουμε όλοι μας μέσω 
των λογαριασμών της ΔΕΗ. Εί-
ναι η κλασική αναδιανομή εισο-
δήματος από τους πολλούς, από 
όλους μας δηλαδή, στους λίγους, 
που είναι οι ιδιοκτήτες. 

   Καταλαβαίνουμε ότι, για 
την διαφύλαξη και σωτηρία του 
φυσικού περιβάλλοντος των 
Αγράφων για τις επόμενες γενιές 
από επικείμενες επενδύσεις όπως 
αυτό το υδροηλεκτρικό στον 
Μπεσιώτη αλλά και σε άλλα πο-

 Το μεσαιωνικό πέτρινο τοξωτό γεφύρι στο Μπεσιώτη.

Ένα από τα τέσσερα (4) επιβλητικά φαράγγια του 
Μπεσιώτη



Στα Καροπλεσίτικα το 
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 
συνήλθαν σε έκτακτη Γενική 
Συνέλευση οι θιγόμενοι από το 
έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό… 
κ.λ.π…) στον Άσπρο ποταμό.

ΟΜΟΦΏΝΆ
Εξέλεξαν συντονιστές 

τους οποίους εξουσιοδότησαν 
να πράξουν τα νόμιμα και 
κατά το δοκούν για τη μη 
πραγματοποίηση του άνω έργου 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Οι συντονιστές συνεδρίασαν 
άμεσα και αποφάσισαν τα εξής: 

Την ανακοίνωση τούτου στον 
τοπικό Τύπο – ΜΜΕ.

Τη ζήτηση της επέμβασης 
της εισαγγελικής αρχής 
Καρδίτσας και Καρπενησίου 
για την προστασία της υπ’ 
αρίθ. 7/27.8.1942 απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Κτημενίων 
όπως αυτή ρητά ορίζει… 
εντέλλεται προς πάντα μεν 
κλητήρα…, προς πάντας δε 
τους εισαγγελείς να ενεργώσι… 
να δώσωσι χείρα βοηθείας δια 
νομίμως ζητηθώσιν… απόφαση 
του Ειρηνοδίκη Κτημενίων κ. 
Παναγιώτη Πατσουράκου.

Την άμεσων νομικών 
ενεργειών προς κάθε κατεύθυνση 
και πρόσωπο.  

Κάλεσμα δια της παρούσης 
σε όλους όσοι έβαλαν την 
υπογραφή και συγκατάθεσή 
τους ελαφρά τη καρδία χωρίς να 
λάβουν υπόψιν του δικαστικές, 
διοικητικές, λαϊκές αποφάσεις να 
τα επανεξετάσουν. Φωνή λαού, 
οργή Θεού λέει ο λαός μας, θα 
είμαστε αμείλικτοι σε όλους τους 
εμπλεκόμενους.

Καλούμε την Αστυνομική Δ/
νση Καρδίτσας να προστατέψει 
άμεσα τις περιουσίες μας και 
από τυχόν προβοκάτσια μιάς 
και αλωνίζουν μέσα διάφοροι, 
άλλοι με σπρέϋ, με μεζούρες, με 

σκεπάρνια και τσαπιά λες και 
είναι τσιφλίκι τους.

Καλούν τους κατοίκους να 
ηρεμήσουν αλλά να είναι σε 
εγρήγορση αν χρειαστεί.

Ζητούν τη συμπαράσταση 
όλων.

Κάνουν γνωστό σε όλους πως 
οι Καροπλεσίτες ποτέ δεν ήταν 
ενάντια στην πρόοδο. Όταν στις 
αρχές του 1900 οι Καροπλεσίτες 
έφτιαχναν την ΦΕΚ Φιλοπρόοδο 
Ένωση Καροπλεσιτών, οι 
περισσότεροι δεν ήξεραν ούτε 
τι σημαίνει η λέξη που όπως 
φαίνεται δεν ξέρουν ούτε και 

σήμερα.
Έτσι για την ιστορία ο ΜΕΓΑΣ 

των ποιητών όλου του κόσμου ο 
ΟΜΗΡΟΣ αναφέρει ποιοι ήταν 
οι Έλληνες που κατοικούσαν και 
με ποιόν συμπολεμούσαν όπως 
και εσείς γνωρίζετε στα νεότερα 
χρόνια, ποιοι ήταν οι κλέφτες 
που κατοικούσαν ποιοι ήταν οι 
αντάρτες που κατοικούσαν…

Θα επανέλθουμε όταν, όποτε 
και όσο χρειαστεί…

Οι συντονιστές
Ν. Ή. Σούφλας, Δ. Γ. Σούφλας, 
Δ. Κ. Σούφλας, Δ. Θ. Σούφλας. 

τάμια της Αγραφιώτικης φύσης, 
χρειάζεται η πανστρατιά όλων 
των φορέων και κατοίκων του 
Νομού Καρδίτσας, με δυναμικές 
κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις 
στις δημόσιες υπηρεσίες που 
εκτελούν τις εντολές αδειοδο-
τήσεων των έργων αυτών, μέχρι 
την πλήρη ακύρωσή των. 

   Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι ο από το 2004 δεκατε-
τραετής αγώνας στον γειτονι-
κό Νομό μας στην Ευρυτανία, 
όπου οι Ευρυτάνες, με πρωτερ-

γάτες την Κίνηση Πολιτών για 
την Προστασία του Ευρυτανι-
κού Περιβάλλοντος, τον Δήμο 
Καρπενησίου και τον Σύλλογο 
Κρικελλιωτών Ευρυτάνων "Ο 
Άγιος Νικόλαος", κατάφεραν να 
φέρουν ουσιαστικά εμπόδια στα 
τέσσερα Αιολικά έργα που σχε-
δίαζε η ΤΕΡΝΑ, μέχρι που αυτή 
τελικά αποχώρησε, έκανε ανά-
κληση των επενδύσεών της και 
επέστρεψε επιχορηγήσεις εκα-
τομμυρίων ευρώ που είχε πάρει 
προκαταβολικά. Βλέπουμε ότι οι 

φορείς και οι πολίτες, όταν αγω-
νίζονται δυναμικά και ενωμένοι 
με κοινή συνισταμένη το καλό 
της περιοχής τους, δικαιώνονται. 

   Πρέπει όλοι μαζί να δη-
λώσουμε ότι δεν είναι αυτή η 
ανάπτυξη που θέλουμε, με την 
καταστροφή των ποταμών μας 
από τα υδροηλεκτρικά και την 
καταστροφή των βουνοκορφών 
μας από το αιολικά. 

   Η ήπια μορφή ανάπτυξης με 
φιλικές προς το περιβάλλον δρά-
σεις είναι μονόδρομος για την 
Καρδίτσα. 

   Οι εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, ο αγροτουρισμός, η 
γεωργία με την κτηνοτροφία και 
τις μικροβιοτεχνίες, αν στηρι-
χθούν έμπρακτα, μπορούν να δώ-
σουν μια ώθηση ανάπτυξης στην 
ορεινή ζώνη του Νομού μας προς 
όφελος όλων και όχι έργα κατα-
στροφής της φύσης για όφελος 
των λίγων. 

   Αναγνωρίζουμε ότι μέχρι 
τώρα έχουν γίνει λάθη από πολ-
λούς στην αντιμετώπιση αυτών 
των έργων, ειδικά για το έργο 
του Μπεσιώτη αλλά η περαιτέρω 
αδράνεια μας καθιστά συνένο-
χους στην επερχόμενη καταστρο-
φή. 

   Καλούμε όλους τους το-
πικούς φορείς και πρώτα τους 
Δήμους και την Αντιπερειφέρεια 
αλλά και τους Συλλόγους και 
πολίτες του Νομού μας να μην 
αδρανούν άλλο και να πάρουν 
δυναμικά και δημόσια θέση για 
την ακύρωση αυτών των επεν-
δύσεων που σκοπό έχουν να 
καταστρέψουν το φυσικό 
περιβάλλον της περιοχής 
μας για το ιδιωτικό όφε-
λος ολίγων. Ιδίως για το 
έργο στον Μπεσιώτη, που 
έχει ωριμάσει και σύντο-

μα μπορεί να βγει η τελική άδεια 
εγκατάστασης, με συνέπεια τότε 
να είναι αργά για να θρηνούμε. 

   ΔΙΚΤΎΟ ΦΟΡΕΏΝ ΚΆΙ  
ΠΟΛΙΤΏΝ ΓΙΆ ΤΉΝ  

ΠΡΟΣΤΆΣΙΆ ΤΏΝ ΆΓΡΆΦΏΝ 
   Email επικοινωνίας με το Δί-
κτυο:diktyoagrafa@gmail.com.
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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 επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

Ένα από τα τέσσερα (4) φαράγγια του Μπεσιώτη όπου μόνο 
κολυμπώντας μπορεί να περάσει άνθρωπος.

Η κοίτη του καθαρότατου Μπεσιώτη στα περισσότερα ση-
μεία του.

Ύδροηλεκτρικό Μπεσιώτη οι τοπικές κοινωνίες των χωριών μας είναι αντίθετες 

Λάστιχο για βρύση Νεκροταφείου μας

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, γράψαμε πως 
αγοράστηκε καλό λάστιχο και τοποθετήθηκε από χωριανούς μας, 
από την πηγή (Αγ. Παρασκευή) μέχρι τη βρύση (του Νεκροταφείου 
μας). Παραλείψαμε όμως να αναφέρουμε, και το κάνουμε τώρα, 
ευχαριστώντας θερμά τον αγαπητό χωριανό μας Θύμιο Ι. Καραμέτο, 
που το φόρτωσε στο αγροτικό αυτοκίνητό του, το μετέφερε ΔΩΡΕΑΝ 
από την Καρδίτσα στο χωριό και το ξεφόρτωσε μόνος του στην Αγιά 
Παρασκευή. Όλα δωρεάν και μπράβο του. Το λάστιχο ήταν μήκους 
250 μέτρα και ήταν σε ρολά.

Χρησιμότατο το γεφύρι μας «Τσιροπλάκι»

   Η φωτογραφία δείχνει το πόσο χρήσιμο είναι το γεφύρι μας 
«Τσιροπλάκι» που το περασμένο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες συντήρησής του. Και πάλι χίλια μπράβο σε όλους όσους 
βοήθησαν απ’ την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Αν δεν 
υπήρχε θα μπορούσε άνθρωπος να περάσει το ποτάμι…???                   

Η βρύση του Νεκροταφείου μας Νεράϊδας.

ΕΦΉΜΕΡΙΔΆ ΝΕΟΣ ΆΓΏΝ / ΤΡΙΤΉ 16 ΓΕΝΆΡΉ 2018 

Επιστολή – Καταγγελία (για Ύ/Ή στον Άσπρο…)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 
«Η Γωνιά της Λίνας» 

ΛΥΡΙΤΣΗ – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΝΑ) 

Αγ. Νικόλαος (Λάσπη) Ευρυτανίας 
Τηλ.: 2237 0 22040 fax: 2237 0 21175 

Κιν.: 697 3336388  Site: www.igoniatislinas.gr 

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



Οι διαχειριστές της Σελίδας «Άγία Τριάδα Ευρυ-
τανίας», στο ΦΒ, έγραψαν την Τετάρτη 24.1.18, 
το παρακάτω κείμενο, με την φωτογραφία και 

τον τίτλο «Γελάδια εμφανίστηκαν εντός του Χωριού», 
που αναδημοσιεύουμε προς ενημέρωση όλων μας.

«… Καλησπέρα, παγωνιά σήμερα κι ένα ψιλό και ήσυχο 
χιονάκι έπεσε για λίγο το πρωί, αλλά ήταν τόσο λίγο, που 
δεν μας ανησύχησε. Η απόλυτη ησυχία που επικρατεί στο 
Χωριό μας, ταράσσεται από τις διαμαρτυρίες και τις φωνές 
για τα γελάδια που κυκλοφορούν και μέσα στο Χωριό. Το 
Σάββατο το βράδυ ήταν μέσα στην πλατεία, γυρίζουν ανά-
μεσα στα σοκάκια και καταλήγουν στα κοντινά χωράφια και 
κήπους, γύρω από το Χωριό μας. Μαθαίνω ότι ο Ιδιοκτή-
της, έχει ειδοποιηθεί από μέρες, αλλά αφού τα Γελάδια κυ-
κλοφορούν ακόμα ελεύθερα, μάλλον φωνή βοώντος εν τη 
ερήμω. Δεν θέλω να ασχοληθώ πάλι ούτε με τον Αντιπερι-
φερειάρχη, ούτε με τον Δήμαρχο, ούτε με τους εκάστοτε πο-
λιτικούς ταγούς του Νομού μας. Καλά για τους Συμβούλους 
δεν μιλάμε, αυτοί έχουν εξαφανιστεί από τις Εκλογές ακό-
μα. Τι θα γίνει δηλαδή ρε παιδιά ? Θα γυρίσουμε πάλι στην 
Εποχή της Άγριας Δύσης ή να φτιάξουμε καινούριο Αντάρ-
τικο ? Έχει σκεφτεί κανείς τί ζημιά έχουν κάνει ? Ζυγίζουν 
περίπου οκτακόσια κιλά το καθένα. Έχουν καταστρέψει 
αυλάκια, συρματοπλέγματα, φράκτες, έχουν διαλύσει χω-
ράφια που κάποιοι από το Χωριό καλλιεργούν τριφύλλια ή 
μαζεύουν τα χορτάρια για τα Ζώα τους. Δηλαδή πού πρέπει 
να απευθυνθεί κάποιος για να βρεί το δίκιο του ? Μηνύσεις 
γίνονται, πάνε στον Εισαγγελέα και τέλος. Ακόμα και την 
Αστυνομία να πάρεις, έχουν βαρεθεί οι άνθρωποι να γρά-
φουν αναφορές. Ήτανε που ήταν το κράτος, μπάχαλο ήρθε 
και το αποτελειώσαμε. Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που αγα-
νακτείς και λες, νά ’ρθουν και οι Τούρκοι και οι Σκοπιανοί 
και να πάρουν την μισή Χώρα, μήπως δούμε προκοπή. Και 
υποτίθεται ότι ζούμε στο 2018 που οι δημόσιοι υπάλληλοι, 
είναι όλοι μορφωμένοι και γνωρίζουν την Νομοθεσία, απλά 
δεν την Εκτελούν. Διότι νόμοι υπάρχουν για όλα, απλά δεν 
εκτελούνται, αφού όλοι μας, λίγο πολύ, ζούμε στα οριά τους 
και ανάλογα είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι η τελευταία 
φορά που γράφω, αλήθεια. Δεν θα ξαναασχοληθώ, απλά την 

επόμενη φορά, θα τηλεφωνήσω στα γραφεία 
της Χ.Α. στην Αθήνα και αυτοί θα αναλάβουν 
το θέμα. Είναι χιλιάδες οι πεινασμένοι στην 
Αθήνα και πολλά τα συσσίτια που φτιάχνουν. 
Και τότε να δούμε πως θα το διαχειριστείτε όλοι 
εσείς οι υπεύθυνοι, που νίπτετε τας χείρας σας. 
Αυτά για απόψε, Καλό ξημέρωμα με υγεία και 
χωρίς νεύρα…».

   Την ίδια μέρα οι χωριανοί μας διαχειριστές 
της Σελίδας «Δόλοπες Νεράϊδας Σπινάσας» στο 
ΦΒ, συμπλήρωσαν το εξής:

«…●●● Το μαρτύριο αυτό των χωριών μας 
πρέπει επιτέλους να σταματήσει ●●● (και στο 
δικό μας χωριό ξανα εμφανίστηκαν αυτές τις μέ-
ρες) ●●● η λύση είναι μία... και όλοι πρέπει να 
πιέσουμε να κάνουν και οι δικοί μας δήμοι ●●● 
αυτό που ήδη ξεκίνησε και προχωράει ο Δήμος 
Αγράφων αναθέτοντας σε εργολάβο την περι-
συλλογή τους.●●● (βλέπε εφημερίδα μας "Τα 
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων" / τεύχος 141 / 
σελ. 8 & 9 / στην ιστοσελίδα neraida-dolopwn.
com")...!!!»

Ενημερωτική Ιστοσελίδα «Δυτική Ευρυ-
τανία» / ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
Αγία Τριάδα Ευρυτανίας: Μπήκαν τα γελά-
δια στο χωριό…

- Αγανάκτησαν οι κάτοικοι του χωριού Αγία Τριάδα του 
Δήμου Καρπενησίου βλέποντας τις αγελάδες να μπαίνουν 
στους κήπους τους (βλέπε φωτο) και να δημιουργούν κατα-
στροφές χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι.

- Όπως θα δείτε και το παρακάτω απόσπασμα του κει-
μένου που έγραψαν στην σελίδα του χωριού τους αναφέρο-
νται για καταστροφές σε αυλάκια, συρματοπλέγματα, φρά-
κτες, διαλυμένα χωράφια με τριφύλλια και πάει λέγοντας..

- Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αγράφων σε αυτό το 
θέμα προχωρεί μπροστά καθώς έχουν «ψάξει» το νομοθε-
τικό πλαίσιο και ήδη έχουν προβεί με απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου σε κονδύλι με ανάθεση σε εργολάβο για ανε-

πιτήρητα ζώα και την εφαρμογή εξαντλητικών προστίμων 
για τους παραβάτες.

   Αντιθέτως εδώ όπως φαίνεται από τις καταγγελίες δεν 
πρέπει να ισχύουν τα ίδια για τον Δήμο Καρπενησίου που 
μάλλον θα πρέπει να δούνε το θέμα με σοβαρότητα.

   Μάλιστα κάνουν λόγο για απουσία Αντιπεριφερειάρ-
χη, Δημάρχου, Συμβούλων κ.λ.π.

   Δείτε την καταγγελία στα social media..: (σ.σ. και 
αναδημοσιεύουν κι αυτοί αυτό που έγραψαν οι Αγιατρια-
δήτες…

   «… Η απόλυτη ησυχία που επικρατεί στο Χωριό μας, 
ταράσσεται από τις διαμαρτυρίες και τις φωνές για τα γελά-
δια που κυκλοφορούν και μέσα στο Χωριό… Δηλαδή που 
πρέπει να απευθυνθεί κάποιος για να βρει το δίκιο του ?...»
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Όλος ο κόσμος ζητάει 
η τριμελής επιτροπή 

να δώσει λύση στο πρό-
βλημα κάνοντας ακριβώς 
αυτά που έκανε ο γειτονι-
κός μας δήμος Άγράφων. 
Δεν αντέχουμε άλλο…!!!

   Συγκροτήθηκε η τριμελής 
επιτροπή και όλοι χαρήκαμε και 
το χαιρετίσαμε στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας αλλά 
πρέπει να προχωρήσει και στο 
επόμενο βήμα. Η επιτροπή πρέπει 
τώρα να προτείνει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Καρδίτσας να απο-
φασιστούν απευθείας αναθέσεις 
σε ιδιώτες για την περισυλλογή, 
μεταφορά και φροντίδα των ανε-
πιτήρητων.  

  Όπως έγινε λοιπόν στο δήμο 
Αγράφων τον Νοέμβριο 2017, 
να γίνει και στον δικό μας δήμο 
Καρδίτσας τώρα. Έπρεπε ήδη να 
έχει γίνει. Δηλαδή με απόφαση 
δημάρχου να γίνουν απευθείας 
αναθέσεις σε ιδιώτες (που και 
εδώ θα βρεθούν μόλις ανακοι-
νωθεί) ώστε τα ανεπιτήρητα να 
περισυλλεχθούν, να δεχθούν τις 
προβλεπόμενες από το νόμο κτη-
νιατρικές εξετάσεις και να μετα-
φερθούν σε ιδιωτικές σταβλικές 
εγκαταστάσεις, μέχρι να εισπρα-
χθούν τα πρόστιμα ή να πουλη-
θούν ή να πάνε στα σφαγεία. 

   Ξαναθυμίζουμε πως στο 
δήμο Αγράφων διατέθηκε ποσό 
συνολικά περίπου 8.000 ευρώ, 
για την περισυλλογή, την μετα-
φορά, την προμήθεια ζωοτροφών 
και τα έξοδα για κτηνιατρική 
φροντίδα, ως εξής:

  Ο ιδιώτης Θωμάς Ευαγγε-
λογιώργος από το Ραπτόπουλο, 
που έχει την επιχείρηση «Κτηνι-
ατρικά Φάρμακα», και ξέρει από 
το χειρισμό τέτοιων ζώων, (και 
προφανώς θα διαθέτει και αναι-
σθητικές ενέσεις σε φυσίγγια), 
ανέλαβε την περισυλλογή των 
ανεπιτήρητων με το ποσό των 
2.177 ευρώ.

  Ο ιδιώτης Δημήτρι-
ος Λαθύρης από την Πα-
λαιοκατούνα, που έχει 
κατάλληλο φορτηγό 
αυτοκίνητο και στάβλο, 
ανέλαβε την μεταφο-
ρά των ανεπιτήρητων, 
με το ποσό των 2.177 
ευρώ. Προφανώς θα 
φορτώνει στο φορτηγό 
του τα ζώα, που θα περι-
συλλέγει ο προηγούμε-
νος, και θα τα πηγαίνει 
στο στάβλο του.

  Ο ιδιώτης Θωμάς Καζάκος 
από το Χαλκιόπουλο, που είναι 
κτηνίατρος, ανέλαβε την κτη-
νιατρική φροντίδα των ανεπι-
τήρητων, που θα φτάνουν στον 
στάβλο του προηγούμενου, με το 
ποσό των 900 ευρώ.

  Τέλος ο ιδιώτης Θωμάς Ευ-
αγγελογιώργος από το Ραπτόπου-
λο, που όπως προαναφέραμε θα 
κάνει την περισυλλογή, ανέλαβε 
και την προμήθεια των ζωοτρο-
φών που θα χρειαστούν αυτά στο 
στάβλο τους, μέχρι να εισπρα-
χθούν τα πρόστιμα ή να πουλη-
θούν ή να πάνε στα σφαγεία, με 
το ποσό των 1.155 ευρώ. (Στα πα-
ραπάνω ποσά αν βάλουμε και το 
ΦΠΑ 24% τότε φτάνει το συνολι-
κό ποσό περίπου τις 8.000 ευρώ). 

    Υπάρχουν και στον δικό 
μας δήμο τέτοιοι άνθρωποι που 
άνετα μπορούν να κάνουν αυτά, 
και αν δεν βρεθούν τότε να πού-
με στους προαναφερόμενους του 
δήμου Αγράφων να κάνουν την 
ίδια δουλειά και σε εμάς. 

  Τι έγινε, εδώ σε εμάς, καθώς 
συγκροτήθηκε η επιτροπή:

  Στις 20.10.17 (μόλις 4 μέρες 

μετά την συγκρότησή της), χωρια-
νοί μας συναντήθηκαν ανεπίση-
μα, για να γνωριστούν, με τα μέλη 
της επιτροπής, στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καρδί-
τσας. Εκεί αφού έγινε συζήτηση, 
για όλες τις πλευρές του θέματος, 
η επιτροπή είπε πως θα μελετήσει 
τον νόμο και μετά θα ανέβει στο 
χωριό αφού πρώτα φτιάξει ένα έγ-
γραφο ο Πρόεδρος της Κοινότη-
τάς μας, όπως του ζήτησαν.

 Στις αρχές Νοεμβρίου, χω-
ριανοί μας ξαναρώτησαν την επι-
τροπή για το τι γίνεται και τους 
είπαν πως περιμένουμε το έγγρα-
φο του Προέδρου της Κοινότητάς 
σας.

  Στις 12.11.17, σε επικοινω-
νία που είχαν χωριανοί μας με τον 

Πρόεδρο της Κοινότητάς μας, 
αυτός είπε πως θα κάνει συνε-
δρίαση του Τοπικού συμβουλίου 
Νεράϊδας για το θέμα αυτό.

  Στις 20.11.17, σε επικοινω-
νία που είχαμε με τον πρόεδρο 
της Επιτροπής κ. Τίκα, μας είπε 
πως περιμένουν ακόμα το έγγρα-
φο που έδωσαν στον Πρόεδρο της 
Κοινότητάς μας να το συμπλη-

ρώσει και να τους το 
στείλει και μετά όλοι 
μαζί θα ανέβουν στο 
χωριό μας.

  Στις 8.12.17, τη 
νύχτα τα ανεπιτήρητα 
μπήκαν μέσα σε πε-
ριφραγμένο κήπο και 
τον κατέστρεψαν.

  Στις 12.12.17, 
ρωτήσαμε την Επι-
τροπή και μας είπε 
πως έλαβαν το χαρ-
τί από τον Πρόεδρο 

της Κοινότητάς μας και τώρα θα 
κανονίσουμε να ανεβούμε στο 
χωριό. Λέγοντάς τους να κάνουν 
αυτά που κάνουν στο δήμο Αγρά-
φων, είπαν πως αυτοί έχουν χρό-
νια εμείς τώρα ξεκινάμε.

  Στις 14.12.17, τη νύχτα τα 
ανεπιτήρητα μπήκαν δεύτερη 
φορά (αυτό το μήνα) μέσα σε 
περιφραγμένο κήπο και τον κατέ-
στρεψαν.

  Καθώς παραμονές Χριστου-
γέννων τα ανεπιτήρητα μαζεύ-

τηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, 
(όπως κάθε χρόνο), αλλά μετά το 
Πάσχα θα ξανάρθουν, (όπως κάθε 
χρόνο), σταμάτησε και ο διάλο-
γος με την επιτροπή. Αλλά επειδή 
είναι βέβαιο πως σε λίγους μήνες 
θα αρχίσουν πάλι ζημιές πρέπει 
από τώρα να προχωρήσει η επι-
τροπή το έργο της, αναθέτοντας 
σε εργολάβους αυτά που ανέθεσε 
και ο δήμος Αγράφων και αναλυ-
τικά γράφουμε.  

   ● Ξαναθυμίζουμε τα μέλη 
της Επιτροπής, η οποία συγκρο-
τήθηκε στις 16.10.2017, και είναι 
τα εξής: 

1) Τίκας Τριαντάφυλλος 
(Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Πρασίνου & Περιβάλλο-
ντος του Δήμου Καρδίτσας) Πρό-
εδρος της Επιτροπής, με αναπλη-
ρωτή τον Μαντζιάρα Παναγιώτη 
(Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του 
Δήμου Καρδίτσας.)

2) Σκόνδρα Μαρίνα, (γεωπό-
νος του Τμήματος Αγροτικής Πα-
ραγωγής του Δήμου Καρδίτσας), 
με αναπληρώτρια την Τζώρτζη 
Παρασκευή, (γεωπόνο του Τμή-
ματος Πρασίνου του Δήμου Καρ-
δίτσας).

3) Λάντζος Κων/νος, (τεχνο-
λόγος γεωπόνος του Τμήματος 
Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας), 
με αναπληρώτρια την Δουλγερά-
κη Μαρίνα, (τεχνολόγο γεωπόνο 
του ιδίου Τμήματος).

Ή 3μελής επιτροπή για τα ανεπιτήρητα βοοειδή
πρέπει να δώσει λύση στο πρόβλημα

 Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας
Α/Α Ονοματεπώνυμο (Αριθ. Απόδ. ή ημερομηνία κατάθεσης) .............................................ΕΥΡΩ
1 Ανυφαντής Κων/νος του Φωτίου (λογ. τράπ. 28.2.18)  ........................................20
2 Ανώνυμος (1440) ...................................................................................................................30
3 Ανώνυμος (λογ. τράπ. 10.1.18... easypay 270801) ..................................................40
4 Αυγέρη - Παπαγιάννη Ευμορφία (1124) .....................................................................50
5 Αυγέρης Παύλος του Δημ. (1441) .................................................................................20
6 Γάκη - Τρίκκα Σωτηρία (λογ. τράπ. 19.1.18) ...............................................................30
7 Γεροκώστας παπα-Βαγγέλης (1439)................................................................................5
8 Ζήσης Λευτέρης & Νίκος του Χρήστου (λογ. τράπ. 9.1.18) ............................. 100
9 Θεογιάννης Πέτρος εκ Κλειτσού (1126) ..................................................................... 15
10 Καραμέτος Πέτρος του Γεωργίου (1127) ...................................................................20
11 Καραμέτος Σεραφείμ του Χρήστου (λογ. τράπ. 9.1.18) .......................................20
12 Κατσιάπης Γεώργιος (λογ. τράπ. 2.1.18) ......................................................................20
13 Κατσούλη - Μήταρου Βασιλική του Λάμπρου (1443) ..........................................20
14 Κατσούλη Κατίνα του Λάμπρου (1442) ......................................................................20
15 Κιτσάκης Παναγιώτης (1260) ...........................................................................................50
16 Κοντογιάννης Γεώργιος του Δημ. (1436) ....................................................................10
17 Κοντογιάννης Κων/νος του Δημ. (1437) ........................................................................5
18 Κουσάνας Κων/νος του Νικολάου (1125) ..................................................................30
19 Λάμπρου Βασιλική (λογ. τράπ. 7.2.18) .........................................................................20
20 Λιάπης Νικόλαος του Δημητρίου (λογ. τράπ. 13.2.18) .........................................30
21 Λυρίτσης Γεώργιος του Αντωνίου (1960) ...................................................................20
22 Μαργαρίτη - Καφούση Ηλέκτρα (1129)  ....................................................................10
23 Μονάντερος Τρύφωνας του Γεωργίου (1962) .........................................................50
24 Μονάντερος Φώτιος του Κων/νου (1128) .................................................................20
25 Ντερέκα - Παπαλοπούλου Μάρθα (λογ. τράπ. 30.1.18) ......................................30
26 Σπανός Δημήτριος του Θωμά (1262) ..........................................................................20
27 Σπανός Ηλίας του Αναστασίου (λογ. τράπ. 17.1.18) ..............................................20
28 Σπανός Κων/νος του Αναστασίου (λογ. τράπ. 17.1.18) ........................................20
29 Σπανός Τρύφων (1438) ......................................................................................................20
30 Σπανού Μαρία του Δημητρίου (1261) ........................................................................20

Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις

Πρόβλημα και στο χωριό Άγία Τριάδα 
Ευρυτανίας με τα ανεπιτήρητα βοοειδή
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Προχωρούν οι εργασίες  
στον Αη Ταξιάρχη 

Όπως βλέπουμε όλοι στις φωτογραφίες (που 
τραβήχτηκαν τις μέρες των Χριστουγέννων) οι εργασίες 
ανακαίνισης του Ι. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού μας, 
προχωρούν πολύ καλά. 

Χίλια μπράβο σε όλους τους χωριανούς μας που 
βοήθησαν οικονομικά και ιδίως όσους έκαναν μεγάλες 
Δωρεές, τα ονόματα των οποίων γράφονται στην 
εφημερίδα μας. Να συνεχίσουμε λίγο ακόμα την βοήθειά 
μας μέχρι να γίνουν όλα.

Με πρωτοβουλία των 
αδελφών Μπακόλα 
(Φρόσως και Μαίρης), 

και την βοήθεια χωριανών μας, 
ξεκίνησαν και συνεχίζονται 
εργασίες ανακαίνισης στο σχο-
λείο μας.

  Από το φθινόπωρο έχει ολο-
κληρωθεί η κάτω αίθουσα όπου 
σύντομα θα τοποθετηθούν δύο 
μεγάλες βιτρίνες για το Λαο-
γραφικό Μουσείο. Μέχρι τώρα 
έγιναν εκεί εργασίες ηλεκτρολο-
γικές, βαψίματα, σοβατίσματα, 
ταβάνια κ.λ.π. Μέσα στις βιτρίνες 
θα μπούν παλιά αντικείμενα που 
χρησιμοποιούσαμε αλλά και οι 
στολές του χορευτικού μας. 

  Η επάνω αίθουσα του Συλλόγου μας, όπου 
είναι η Βιβλιοθήκη μας, έχει βαφτεί και τακτο-
ποιηθεί και οι εκλογές θα γίνονται πλέον εκεί. 
Το γραφείο των δασκάλων έχει καθαριστεί.

   Τα χρώματα για την κάτω αίθουσα ήταν 
προσφορά των χωριανών μας ενώ για την επά-
νω αίθουσα ήταν προσφορά του Δήμου μας 
Καρδίτσας, ενώ μας είπαν πως από το ποσό των 

25.000 ευρώ που αναλογεί για την Νεράϊδα (και 
25.000 ευρώ για τα Σαραντάπορα) θα διατεθεί 
ένα ποσό για τη συντήρηση του Σχολείου μας 
(σκάλα εισόδου, τουαλέτες κ.λ.π.) και ένα ποσό 
για τη συντήρηση του Ιατρείου μας. 

   Θερμή παράκληση όλοι μας (μικροί και 
μεγάλοι) να προσέχουμε ώστε να μην γίνονται 
εκεί φθορές, όπως σπάσιμο τζαμιών, γιατί όλα 
γίνονται με προσφορές των χωριανών μας.

Το Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας

Το ταβάνι έγινε ωραίο και γερό καθώς το χαρτόνι που μπή-
κε είναι μεγάλης αντοχής. Μόλις βαφτεί και διακοσμηθεί θα 

είναι κόσμημα.

Το δάπεδο έγινε ωραίο καθώς τοποθετήθηκαν  
ωραία πλακάκια

Ο χώρος του Αγίου Βήματος είναι έτοιμος για να τοποθετη-
θεί το τέμπλο, το οποίο ήδη κατασκευάζεται. 

Η πόρτα της εισόδου (και η άλλη της δυτικής πλευράς) 
είναι ωραιότατη, όπως και τα παράθυρα και οι μαρμάρινες 

ποδιές τους.

Η αγαπητή χωριανή μας Μάρθα 
Μακρή, (που είναι και μέλος του Δ. 
Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού 

Συλλόγου του χωριού μας), ως γνωστόν είναι 
και γνωστή καλλιτέχνης καθώς ασχολείται 
με την ζωγραφική. Εδώ και χρόνια έχει κάνει 
πολλά έργα εξωραϊσμού του χωριού μας 
με αφιλοκερδή προσφορά. Καθώς δεν τα 
έχουμε αναφέρει ως τώρα να θυμίσουμε πως 
έχει κάνει την ανάγλυφη εικόνα του Αγίου 
Δημητρίου στον τοίχο κάτω από την αχλαδιά 
της ομώνυμης εκκλησίας μας. Στην παλιά 
και ιστορική εκκλησία μας του Αγ. Γεωργίου 
έχει φτιάξει δωρεάν την ωραία αγιογραφία 
εσωτερικά πάνω από την νότια πόρτα. Έχει 

φτιάξει δωρεάν την ωραία εικόνα του 
Παντοκράτωρα στο ταβάνι του κέντρου του 
ναού. Πρόσφατα το φθινόπωρο έφτιαξε πάλι 
δωρεάν την ωραία αγιογραφία εξωτερικά 
πάνω από την νότια πόρτα. Πρόπερσυ είχε 
βάψει με ωραία χρώματα τα παγκάκια της 
πλατείας μας. Φέτος βοηθάει με ενθουσιασμό, 
μαζί με τις αγαπητές χωριανές μας αδελφές 
Μπακόλα, στην δημιουργία Λαογραφικού 
Μουσείου στην κάτω αίθουσα του Δημοτικού 
Σχολείου μας, καθώς και για τον εξωραϊσμό 
ολόκληρου του κτηρίου αυτού εσωτερικά. 

Πολλά θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας και 
μέσα από την εφημερίδα μας.

Μία από τις μεγα-
λύτερες προσφο-
ρές του Συλλόγου 
Σ α ρ α ν τ α π ό ρ ο υ 

στην Αθήνα, ήταν η ίδρυση της 
Τράπεζας Αίματος. Προσφορά 
που απευθυνότανε σε όλους μας, 
Σαρανταπορίσιους, Μεγαλακ-
κιώτες, Νεραϊδιώτες, αφού κατά 
καιρούς ευεργετηθήκαμε όλοι 
μας. Και βέβαια, έτσι θα έπρεπε 
να ήταν. Διότι το αίμα, ίσως είναι 
το μόνο, που ξεπερνάει ταξικούς 
και τοπικούς διαχωρισμούς. Εί-
ναι το ίδιο απαραίτητο σε πλού-
σιους και φτωχούς και δυστυχώς 
δεν αγοράζεται. Μόνο προσφέ-
ρεται!!!
     Όσοι έχουν ευεργετηθεί κατά 
το παρελθόν, μπορούν να το 
επιβεβαιώσουν. Η Τράπεζα Αί-
ματος, αποτέλεσε τον «από μη-
χανής Θεό» για πολλούς, όταν 
ήταν επιτακτική ανάγκη η εύ-
ρεση αίματος για μια επέμβαση. 
Δυστυχώς όμως, φαίνεται πως 
δεν εκτιμήθηκε όσο έπρεπε αυτή 
η προσφορά του Συλλόγου. Κά-
ποιοι, ενώ ευεργετήθηκαν, δεν 
επέστρεψαν ποτέ τις μονάδες 
που χρησιμοποίησαν. Στέρησαν 
έτσι πολύτιμο αίμα από τους 
επόμενους.
     Στόχος ήταν, και είναι, να 

φτάσουμε κάποτε σε ικανοποιη-
τικό αριθμό μονάδων, έτσι που 
να μην χρειάζεται να επιστρέφε-
ται το αίμα από κανέναν. 
     Σήμερα, η πραγματικότητα 
είναι σκληρή για την Τράπεζά 
μας. Όχι μόνο δεν μπορεί να ικα-
νοποιήσει τις ανάγκες συγχωρια-
νών μας (συνέβη κι αυτό), αλλά 
κινδυνεύει να κλείσει εντελώς. 
Οι εκκλήσεις του Μήτσου Γιαν-
νουσά, ως υπεύθυνου, φαίνεται 
πως δεν συγκινούν κανέναν, 
παρά μόνο ελάχιστα συνειδητο-
ποιημένα πρόσωπα. Έτσι όμως 
δεν μπορεί να συνεχιστεί η κα-
τάσταση. Αν συμφωνούμε ότι η 
Τράπεζα Αίματος είναι πολύτιμη 
και την χρειαζόμαστε, θα πρέπει 
και να την χρεωθούμε όλοι μας, 
Σαρανταπορίσιοι, Μεγαλακκιώ-
τες, Νεραϊδιώτες. Μια φιάλη 
αίμα αν δώσει η κάθε οικογένεια 
(και σήμερα οι οικογένειες των 
συγχωριανών αυξήθηκαν, αφού 
πολλά απ’ τα παιδιά μας φτιάξα-
νε δικές τους οικογένειες), ίσως 

καταφέρουμε, όχι μόνο να ζω-
ντανέψουμε την Τράπεζα, αλλά 
ακόμα και να μην επιστρέφεται 
το αίμα απ’ όποιον το χρειάζεται.

      ΕΚΚΛΉΣΉ
     Όποιος μπορεί, σε όποια πόλη 
της Ελλάδας κι αν μένει, ας δώ-
σει 10΄λεπτά απ’ τον χρόνο του 
(ακριβώς έτσι είναι), για κάτι 
τόσο πολύτιμο, που δεν αγορά-
ζεται παρά μόνο προσφέρεται! 
Αρκεί να δηλώσει στην αιμοδο-
σία που θα πάει, πως το αίμα να 
χρεωθεί στην Τράπεζα Αίματος 
του Συνδέσμου Αποδήμων Σα-
ρανταπόρου και Μεγα-Λάκκου, 
ο Άγ. Κων/νος, με έδρα το νο-
σοκομείο Αρεταίειο της Αθήνας 
και να ειδοποιήσει τον Μήτσο 
Γιαννουσά για να το αναζητήσει. 
Τόσο απλά.
     Περιμένουμε άμεσα την αντα-
πόκριση και την ευαισθησία 
όλων μας. 
Αξίζει μια ύστατη προσπάθεια.

      Γιώργος Ήλ. Τσιτσιμπής

Έργα ανακαίνισης στο Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας 

Ευχαριστήριο

Τράπεζα αίματος SOS 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΡΑΜΈΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 

Λαμία στην οδό Τέρμα Λαρίσης 
Κιν. 697 2594217 Τηλ. 2231 0 37884

Κ ΡΆ Σ Ι Ά Κ Ά ΡΆ Β Ά Ν Ά
Ευάγγελος  Καραβάνας

Σπ.  Μήλιου  & Περικλέους ,  Ήλιούπολη
Τηλ./ Fax: 210 9719491 (Ήλιούπολη)  Κιν. 697 6811850

Οινοποιείο: 2441 0 69551 (Δαφνοσπηλιά)
Email: Krasiakaravana@gmail.com 
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● Σύλλογος Άποδήμων Νε-
ράϊδας: Η πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Συλλόγου μας Αποδή-
μων Νεράϊδας κόπηκε φέτος την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, 
το μεσημέρι σε αίθουσα των 
Palmer Bistro (του εκ Μαυρομ-
μάτας αγαπητού μας Γεωργίου 
Κουτρουλιά), όπου γίνονται και 
όλες οι συγκεντρώσεις μας. Η 
πίτα ήταν φέτος προσφορά από 
την Ταμία του Συλλόγου μας 
Αποδήμων την αγαπητή χωρια-
νή μας Μαρία Δ. Σπανού και την 
ευχαριστούμε. Η συμμετοχή των 
αποδήμων ήταν μεγάλη αν και 
την ίδια μέρα και ώρα έτυχε και 
το συλλαλητήριο στην Αθήνα, 
λόγω του οποίου πολλοί είπαν να 
αναβληθεί η εκδήλωσή μας αλλά 
δεν ήταν εφικτό. Στην ετήσια Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου 
Αποδήμων που ακολούθησε έγι-
νε ενημέρωση και συζήτηση για 
όλα τα μεγάλα ζητήματα του χω-
ριού μας. (Περισσότερα γι’ αυτά 
που συζητήθηκαν θα βρείτε σε 
άλλα κείμενα). Και του χρόνου 
ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά 
να ξαναβρεθούμε.

● Σύλλογος Άποδήμων Σα-
ρανταπόρου - Μεγαλάκκου: 
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 
2018, το μεσημέρι, έκοψε την 
πίτα του ο άλλος Σύλλογος απο-
δήμων του άλλου οικισμού της 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας, στο 
κατάστημα μεζεδοκαφενέ «Γκα-
ζοχώρι», στο Γκάζι. Η συμμετο-
χή των αποδήμων ήταν μεγάλη 
αφού η αίθουσα γέμισε. Ακο-
λούθησε Γενική Συνέλευση και 
αρχαιρεσίες – εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Δ. Σ. τα μέλη του 
οποίου θα βρείτε σε άλλο κείμε-
νο. (Περισσότερα σε άλλο κεί-
μενο του Συλλόγου Σαρανταπό-
ρου). Και του χρόνου ευχόμαστε. 

● Χορευτικός Σύλλογος 
«Καλλίχορος» Λαμίας: Το 
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018, 
το βράδυ, έκοψε την πίτα του 
ο «Καλλίχορος», του αγαπη-
τού χωριανού μας Κώστα Φλώ-
ρου (συζύγου της Ευαγγελίας 
Δ. Πλατσιούρη), στο κέντρο 
«Εσπερίδες» στη Λαμία (Αγρι-

λιά).Ακολούθησε γλέντι με 
χορευτικά συγκροτήματα του 
Συλλόγου υπό τους ήχους 7με-
λούς παραδοσιακής δημοτικής 
ορχήστρας. Και του χρόνου ευ-
χόμαστε.

● Νεραϊδιώτες Φθιώτιδας 
(Νεράϊδα – Σαραντάπορο – 
Μεγαλάκκος): Την Κυριακή 14 
Ιανουαρίου 2018, το μεσημέρι, 
αντάμωσαν οι χωριανοί μας στη 
Φθιώτιδα, στο ουζερί του ευρυ-
τάνα Κώστα Χουλιάρα, επί της 
οδού Σμύρνης 23, κοντά στο ορ-
φανοτροφείο αρρένων Λαμίας. 
Πολλοί χωριανοί μας αντάμω-
σαν εκεί και είχαν την ευκαιρία 
να τα πούν από κοντά. Και του 
χρόνου ευχόμαστε.

● Σύλλογος Μαυρομμάτας: 
Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 
2018, το μεσημέρι, έκοψε την 
πίτα του ο Σύλλογος Μαυρομ-
μάτας, σε αίθουσα των Palmie 
Bistro, του εκ Μαυρομμάτας 
Γεωργίου Χρ. Κουτρουλιά, που 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
προσέφερε δωρεάν ωραία φαγη-
τά. Μεγάλη η προσέλευση των 
αποδήμων στην Αθήνα Μαυρομ-
ματιανών καθώς η αίθουσα ήταν 
γεμάτη. Πολλοί τίμησαν την εκ-
δήλωση με την παρουσία τους, 
μεταξύ αυτών ο περιφερειακός 
Σύμβουλος Ευρυτανίας κ. Λά-
μπρος Τσιτσάνης, ο εκ Βράχας 
λογοτέχνης Κώστας Ράμμος, ο 
πρόεδρος του Εξωραϊστικού & 
Μορφωτικού Συλλόγου μας Νε-
ράϊδας Βασίλης Θάνος, ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Αποδήμων 
Νεράϊδας Γιάννης Σπανός, το 
μέλος της Συντακτικής Επιτρο-
πής της εφημερίδας μας Γιάννης 
Μπαλτής και άλλοι χωριανοί 
μας. Την πίτα ευλόγησε ο παπα-
Δημήτρης Σκόντρας από τη Γρα-
νίτσα και «ψυχή» της εκδήλωσης 
ήταν (όπως πάντα) η δραστήρια 
πρόεδρος του Συλλόγου αυτού, 
αγαπητή μας Νίκη Ρέκκα - Τζα-
νάκου. Εκεί είχαμε την ευκαιρία 
να συζητήσουμε τις εξελίξεις για 
την Γέφυρα Μέγδοβα με τον κ. 
Τσιτσάνη ο οποίος ανακοίνωσε 
δημόσια πως σύντομα θα γίνει 
συνάντηση για το ζήτημα, των 

αρμοδίων της Ευρυτανίας & της 
Καρδίτσας, στην Νομαρχία Καρ-
δίτσας. Ο ίδιος Σύλλογος έκανε 
με επιτυχία εκδήλωση και στην 
Λαμία στο κέντρο «Συντριβάνι» 
την Κυριακή 11.2.18. Και του 
χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύ-
τερα.

● Σύλλογος Κλειτσιωτών 
Ν. Φθιώτιδας «Ο Άγιος Κυπρι-
ανός»: Το Σάββατο 20 Ιανουα-
ρίου 2018, το βράδυ, έκανε τον 
ετήσιο χορό του, ο δραστήριος 
αυτός Σύλλογος του γειτονικού 
μας Κλειτσού, στο κέντρο «Τε-
μπέλης» της Λαμίας. Η συμμετο-
χή των αποδήμων στη Φθιώτιδα 
Κλειτσιωτών μεγάλη, όπως πά-
ντα, και το γλέντι υπό τους ήχους 
παραδοσιακής δημοτικής ορχή-
στρας κράτησε μέχρι πολύ αργά, 
με τα ωραία χορευτικά τμήματά 
τους να κυριαρχούν στην εκ-
δήλωση. Ο ίδιος Σύλλογος, το 
Σάββατο 13.1.18, το βράδυ, έκο-
ψε την πίτα του και διοργάνωσε 
γιορτή των παιδιών, στη Λαμία. 
Και του χρόνου ευχόμαστε. 

● Σύλλογος Άποδήμων 
Κλειτσού: Την Κυριακή 11 Φε-
βρουαρίου 2018, το μεσημέρι, 
έκοψε τη πίτα του ο Σύνδεσμος 
Αποδήμων του γειτονικού μας 
Κλειτσού στην αίθουσα της 
καφετέριας Εμμ. Μπενάκη και 
Γαμβέτα, στην Αθήνα. Ο Σύλλο-
γος αυτός εκδίδει και την τρίμη-
νη εφημερίδα «Τα Νέα του Κλει-
τσού». Όπως κάθε χρόνο υπήρχε 
μεγάλη συμμετοχή αποδήμων, 
στα παιδιά των οποίων έως 12 
ετών, δόθηκαν δώρα από το Δ. Σ. 
Και του χρόνου ευχόμαστε.

● Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καροπλεσίου: Το Σάββατο 13 
Ιανουαρίου 2018, το βράδυ, 
έκανε τον ετήσιο χορό του, ο 
δραστήριος αυτός Σύλλογος του 
γειτονικού μας χωριού, στο κέ-
ντρο «Κέντια» της Καρδίτσας. Η 
συμμετοχή των αποδήμων στην 
Καρδίτσα Καροπλεσιτών μεγά-
λη, όπως πάντα, και το γλέντι 
υπό τους ήχους παραδοσιακής 
δημοτικής ορχήστρας κράτησε 
μέχρι πολύ αργά, με τα ωραία 
χορευτικά τμήματά τους να κυρι-

αρχούν στην εκδήλωση. Ο ίδιος 
Σύλλογος έκοψε την πίτα του 
την Κυριακή 4.2.18 στα γραφεία 
του Συλλόγου του. Και του χρό-
νου ευχόμαστε. 

● Σύλλογος Φουρνάς: Την 
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, 
το μεσημέρι, έκοψε την πίτα του 
ο Σύλλογος Απανταχού Φουρ-
νιωτών «Ο Λεπενιώτης», σε 
αίθουσα των Σχολών Κορέλκο 
(Βερανζέρου 1, πρώτος όρο-
φος), στο κέντρο της Αθήνας. Η 
εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία 
καθώς πολλοί απόδημοι Φουρ-
νιώτες αντάμωσαν εκεί. Και του 
χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύ-
τερα. 

● Πανευρυτανική Ένωση: 
Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 
2018, το μεσημέρι, έκοψε την 
πίτα του, ο δραστήριος αυτός 
Σύλλογος της Ευρυτανίας, που 
εκδίδει το ωραίο περιοδικό «Ευ-
ρυτανικά Χρονικά», σε αίθουσα 
του ξενοδοχείου «Πάρνων» του 
αγραφιώτη συμπατριώτη μας 
Κώστα Αβράμπου, στο κέντρο 
της Αθήνας. Πλήθος ευρυτάνων 
συμμετείχαν στην εκδήλωση, η 
οποία περιελάμβανε και Γενική 
Συνέλευση με αρχαιρεσίες. Και 
του χρόνου ευχόμαστε. 

● Σύλλογος Μολόχας: Την 
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, 
το μεσημέρι, έκοψε την πίτα του 
ο Σύλλογος Απανταχού Μολοχι-
ωτών, στο Περιστέρι – Μπουρ-
νάζι, στο κατάστημα «JOJO 
Cafe», Αγίας Παρασκευής 72 
– 74, ιδιοκτήτης του οποίου εί-
ναι ο εκ Μολόχας Βασίλης Κα-
πώνης. Η εκδήλωση είχε μεγάλη 
επιτυχία καθώς πολλοί απόδημοι 
Μολοχιώτες αντάμωσαν εκεί. 
«Πρωταγωνιστής» της εκδή-
λωσης ο δραστήριος πρόεδρος 
του Δ. Σ. αγαπητός μας Γιώργος 
Μπαρμπουνάκης. Ακολούθησε 
Γενική Συνέλευση και αρχαιρε-
σίες – εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ. Σ. τα μέλη του οποίου θα 
βρείτε σε άλλο κείμενο. Και του 
χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύ-
τερα.

● Σύλλογος Βράχας: Την 
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, 

το μεσημέρι, έκοψε την πίτα του 
ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βρά-
χας «Η Νέα Βράχα», στη Λαμία, 
στο Πνευματικό Κέντρο Σταυ-
ρού Λαμίας. Πρόεδρος του δρα-
στήριου αυτού Συλλόγου, του 
χωριού της περιοχής μας, είναι 
η αγαπητή μας Νάνσυ Ντζιώ-
ρα, σύζυγος του καθηγητή Ηλία 
Ντζιώρα που έχει συγγένεια με 
το χωριό μας. Και του χρόνου 
ευχόμαστε ακόμα καλύτερα. 

● Ένωση Άγραφιώτικων 
Χωριών: Την Πέμπτη 15 Φε-
βρουαρίου 2018, το βράδυ, έκο-
ψε την πίτα της η Ε.Α.Χ. νομού 
Καρδίτσας, στο Παυσίλυπο. Η 
εκδήλωση περιελάμβανε πολλά, 
μεταξύ των οποίων, προβολή των 
μνημείων πολιτισμού των Αγρά-
φων, απονομή αναμνηστικών 
στους Βασίλη Βαγενά, Βασίλη 
Ραχωβίτσα, Αντώνη Νικολάου, 
και στον εκ Καροπλεσίου δάσκα-
λο Δημήτριο Κ. Σούφλα (γιό της 
Ουρανίας και το αναμνηστικό 
έργο ζωγράφισε η χωριανή μας 
Μάρθα Κ. Μακρή) που δίδαξε 
στο Σχολείο της Χιμάρας Αλβα-
νίας, χορευτικά συλλόγων που 
χόρεψαν με καλή παραδοσιακή 
δημοτική κομπανία, και διανο-
μή δωρεάν του ημερολογίου της 
ΕΑΧ. Το οποίο ημερολόγιο έχει 
φέτος τίτλο «Τα νερά των Αγρά-
φων πηγή ζωής του θεσσαλικού 
κάμπου» και θα το δούμε σε όλα 
τα μαγαζιά των χωριών μας. Να 
τονίσουμε πως στην εκδήλωση 
ήταν και πολλοί χωριανοί μας 
και πως μεταξύ των επισήμων 
ήταν και ο Νομάρχης Καρδίτσας 
κ. Τσιάκος, που όταν ο πρόεδρος 
της ΕΑΧ κ. Τσαντήλας κατά την 
ομιλία του, τον «προκάλεσε» να 
κάνει μια ευχάριστη εξαγγελία 
για την ολοκλήρωση με άσφαλ-
το των 2 τμημάτων του οδικού 
άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρ-
πενησίου, είπε πως «δεν μπορώ 
να εξαγγείλω κάτι συγκεκριμένο 
τώρα αλλά να ξέρετε πως προ-
σπαθούμε να βρούμε τρόπο να 
τα ολοκληρώσουμε…». Και του 
χρόνου ευχόμαστε ακόμα καλύ-
τερα.
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Κοπή πίτας των Συλλόγων μας

Φωνάζουμε συνέχεια πως η 
λύση στο πρόβλημα της επάν-
δρωσης του Αγροτικού Ιατρείου 
Νεράϊδας είναι να έρθει Ιατρός 
που να μένει σε αυτό και να υπη-
ρετεί εδώ την στρατιωτική του 
θητεία. Δεν είναι λύση το να έρ-
χεται ένας Ιατρός απ’ την Καρ-
δίτσα για 2 ώρες κάθε 15 μέρες 
να γράφει φάρμακα και να φεύγει. 
Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων 
και απαιτούμε από τους εκλεγμέ-
νους μας όλων των επιπέδων να 
φροντίσουν ώστε, να επανδρωθεί 
το ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο 
Νεράϊδας, με νέο Ιατρό που να 
υπηρετεί εδώ τη στρατιωτική του 
θητεία όπως πρόσφατα έγινε σε 
δύο χωριά της Αργιθέας. 

● Συγκεκριμένα στις 5.1.18 
διαβάσαμε στις καρδιτσιώτι-
κες εφημερίδες πως: «Με κοινή 
υπουργική απόφαση του υφυπ. 
Άμυνας και του υφυπ. Υγείας, 
εγκρίθηκε η τοποθέτηση ακόμα 
19 ιατρών οπλιτών θητείας, οι 

οποίοι εγκαθίστανται σε αντί-
στοιχα 19 Περιφερειακά Ιατρεία 
(σ. σ. έτσι λέγεται στα χαρτιά και 
το δικό μας), άγονων και προβλη-
ματικών περιοχών της πατρίδας 
μας Ελλάδας». Μεταξύ αυτών 
και σε 2 χωριά του νομού μας 
Καρδίτσας, στην περιοχή της 
Αργιθέας, στο χωριό Αργύριο και 
στο χωριό Αργιθέα. Και τα 2 αυτά 
υπάγονται (όπως και το δικό μας) 
στο Κέντρο Υγείας Μουζακίου. 
Σε εμάς δεν ήρθε. Αλλά πώς να 
έρθει αν δεν έγινε αίτημα…??? 
Ρωτάμε τους εκλεγμένους μας 
δημοσίως από εδώ να μας δείξουν 
κάποιο έγγραφο αίτημά τους που 
να ζητάνε στρατιώτη γιατρό να 
έρθει και σε εμάς…!!! (Στη συ-
νέχεια θα βρείτε ολόκληρο το 
δημοσίευμα) 

● Παρέμβαση για το ζήτημα 
είχαμε και από τον γνωστό δη-
μοσιογράφο και αγαπητό χωρια-
νό μας Πέρη Χαλάτση, ο οποίος 
μόλις έλαβε το προηγούμενο 

φύλλο της εφημερίδα μας αμέ-
σως (26.12.2017) έγραψε σχετικό 
κείμενο που το δημοσίευσε σε 
μεγάλα ΜΜΕ της Αθήνας. Τον 
ευχαριστούμε θερμά και αναδη-
μοσιεύουμε το άρθρο του, που 
έχει ως εξής:

 «Οι κάτοικοι ενός ορεινού 
χωριού στην Νεράϊδα Δολό-
πων Καρδίτσας ζητούν γιατρό. 
Το χειρότερο σύστημα υγείας το 
έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε 
όμως τους καλύτερους γιατρούς.

Δεν το λέμε για να τους κα-
λοπιάσουμε. Το λέμε γιατί αυτό 
υποστηρίζουν γιατροί από τη 
Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλ-
γιο. Γιατρούς καλούς έχουμε. 
Μας λείπει όμως η οργάνωση. 
Και μας φοβίζει η αδιαφορία της 
πολιτείας.

Διαβάσαμε σε μια τοπική τρι-
μηνιαία εφημερίδα, «Τα χρονικά 
της Νεράϊδας – Δολόπων», ότι οι 
κάτοικοι εκλιπαρούν να στείλει 
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

έναν αγροτικό γιατρό που να κά-
νει τη θητεία του και να εξυπη-
ρετεί τους κατοίκους. Υποστηρί-
ζουν ότι δεν είναι λύση να πηγαί-
νει στο χωριό τους που βρίσκεται 
σε απόσταση 43 χιλιόμετρα από 
την Καρδίτσα, ένας γιατρός κάθε 
15 ημέρες. 

Μήπως νομίζει ο συμπαθέ-
στατος υπουργός ότι οι ηλικιωμέ-
νοι κάτοικοι αρρωσταίνουν κατό-
πιν παραγγελίας;

Και αν δεν μπορεί να επέμ-
βει ο υπουργός Ύγείας ας δώσει 
τη λύση ο Πάνος Καμμένος.»

Πότε θα έρθει Ιατρός (στρατιώτης) στο Άγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας;

Το Περιφερειακό (όπως το ονομάζουν τώρα) Ιατρείο Νεράϊδας.
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  «…θα το δούμε τι μπορεί 
να γίνει…» ήταν με μια φράση 
η απάντηση του δημάρχου μας 
Καρδίτσας κ. Αλεξάκου, στην 
ερώτηση πρό ημερησίας διατά-
ξεως που έκανε ο πρώην δήμαρ-
χος κ. Παπαλός, στη συνεδρίαση 
της Δευτέρας 26.2.18 του Δημο-
τικού Συμβουλίου Καρδίτσας, για 
να ξαναγίνει το θύμα της θεομη-
νίας 1.2.2015, η μεταλλική πεζο-
γέφυρα Σωτήρος, με λεφτά που 
έρχονται στο δήμο μας για απο-
κατάσταση τέτοιων ζημιών. 

   Και όλοι μας ρωτάμε: γιατί 
οι διοικούντες την Κοινότητά μας 
δεν το ζήτησαν αυτό από το 2015 
ώστε να ειπωθεί από τότε αυτή η 
φράση και τώρα να έχει ήδη γί-
νει…??? Γιατί…??? 

   Τέλος πάντων, εμείς να πού-
με εδώ όσα ακούστηκαν στο Δ.Σ. 
(βάζουμε και το χρόνο για να τα 
δεί όποιος θέλει στο σχετικό βί-

ντεο) όπου ο δήμαρχος κ. Αλεξά-
κος απάντησε στην ερώτηση τα 
εξής:

 Πρώην Δήμαρχος κ. Παπα-
λός 0:56:00’…. (ερώτηση)…. Οι 
Σύλλογοι Νεράϊδας ρωτάνε αν θα 
περιληφθεί και η μεταλλική πεζο-
γέφυρα Σωτήρος στις αποκατα-
στάσεις ζημιών λόγω θεομηνιών 
από το δήμο μας…

Δήμαρχος κ. Αλεξάκος 
1:37:53’…. Όσον αφορά για τις 
ζημιές… που έχουν γίνει σε κάθε 
περίπτωση… όλα τα χρήματα 
που πήραμε… και πήραμε ένα 
80άρι (80.000 ευρώ)… και δύο 
50άρια (50.000 Χ 2 = 100.000 
ευρώ)… και ένα 30άρι (30.000 
ευρώ)… 4 φορές πήραμε χρή-
ματα… τα οποία τα δημοπρα-
τούμε με μεγαλύτερο ποσό για 
να πάρουμε και την έκπτωση… 
αυτά τα 140.000 ευρώ που βλέ-
πετε είναι 80.000 ευρώ καθαρά… 

όλα έχουν διατεθεί με βάση τις 
ανάγκες και τις ζημιές που έγιναν 
κατά διαστήματα και μας έδωσαν 
τα αντίστοιχα χρήματα… όσον 
αφορά τώρα  το μεγάλο ζήτημα 
με το ΤΕΙ…

Πρώην Δήμαρχος κ. Πα-
παλός 1:38:32’…. (διακοπή)… 
Δηλαδή για την πεζογέφυρα Σω-
τήρος Νεράϊδας τι απαντάτε…???

Δήμαρχος κ. Αλεξάκος 
1:38:36’…. Για τη γέφυρα δεν 
είπα κάτι ιδιαίτερο… είπα ότι 
μέσα σε αυτά τα πλαίσια… δεν 
είναι στη συγκεκριμένη μελέτη… 
τις προτεραιότητες τις βάζει το 
Τοπικό Συμβούλιο… σε σχέση με 
τις ανάγκες που υπάρχουν… ήδη 
έχουμε ζητήσει άλλες 510.000 
ευρώ για τις πρόσφατες ζημιές 
που έγιναν… να δούμε τι χρή-
ματα θα πάρουμε… με βάση τις 
διαδικασίες που ζητάει πλέον το 
υπουργείο εσωτερικών… να έχει 

κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης… να έχει γίνει 
τεχνικό δελτίο… έχουμε ζητή-
σει ένα ποσό 510.000 ευρώ… 
θα δούμε τι θα μας δώσει… για 
να δούμε τι αντιμετωπίζουμε και 
με βάση τα χρήματα που θα πά-
ρουμε… δεν δεσμεύομαι συγκε-
κριμένα για αυτό… σίγουρα δεν 
μπορεί να μπεί στην υπάρχουσα 

μελέτη… σε αυτό που δημοπρα-
τήθηκε γιατί δεν είναι μέσα… 
στη συνέχεια θα το δούμε τι μπο-
ρεί να γίνει…».    

  Η ερώτηση στο Δ.Σ. έγινε 
μερίμνη των Συλλόγων μας, με 
αφορμή τόσο το Δ.Τ. του δήμου 
μας (22.2.18) για αποκατάσταση 
ζημιών από θεομηνίες σε όλα τα 
χωριά με το ποσό των 140.000 
ευρώ, όσο και το δημοσίευμα 
των ευρυτανικών εφημερίδων 
(13.12.17) για ξαναφτιάξιμο 2 
παρόμοιων πεζογεφυρών στα 
χωριά Πρασιά και Μάραθο Αγρά-
φων.

  Μεγάλη συζήτηση για να ξα-
ναγίνει το γεφύρι μας Σωτήρος 
έγινε και στην εκδήλωση της πί-
τας του Συλλόγου μας Αποδήμων 
(4.2.18) όπου ο χωριανός μας 
Αποστόλης Δ. Μακρής προσφέρ-
θηκε να δώσει μερικά απαιτούμε-
να υλικά, για να το ξαναφτιάξου-
με, μόνοι μας με συρματόσχοινα, 
αν εξαντληθούν όλες οι ελπίδες 
να το ξαναφτιάξει ο δήμος μας. 

  Σημείωση: Ολόκληρη την 
ερώτηση με τα προαναφερόμενα 
δημοσιεύματα θα την βρείτε σε 
άλλο κείμενο αν χωρέσει.  

Ο εκ Βράχας Κώστας Δ. Ράμμος 
πήρε βραβείο από την Ε.Ε.Λ. για τα 

17 βιβλία που έγραψε 

Ο αγαπητός «γείτονάς 
μας» (και πολύ καλός 
άνθρωπος) εκ Βράχας, 

συνταξιούχος μηχανικός, 
Κώστας Δ. Ράμμος, έχει γράψει 
και εκδώσει μέχρι σήμερα 17 
βιβλία, για τα οποία πρόσφατα 
βραβεύτηκε. 

  Συγκεκριμένα στις 15.12.2017, 
του απονεμήθηκε το Α’ 
βραβείο ολοκληρωμένου 
έργου, για το συνολικό έργο 
των 17 βιβλίων του, από την 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Επίσης, στις 19.1.2018 στις 
εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Δ. Σ. της Ε.Ε.Λ. , εκλέχτηκε με 
μεγάλη πλειοψηφία Έφορος της Βιβλιοθήκης της Ένωσης 
Λογοτεχνών. 

   Μεταξύ των 17 βιβλίων του είναι και τα εξής: «Οδοιπορικό 
στην περιφέρεια Βράχας» (επανέκδοση 2010 / σελ. 206)… 
«112 Ποιήματα» (έκδ. 1989 / σελ. 132)… «Εκκλησίες της 
Βράχας» ((έκδ. 2004 / σελ. 308)… «Ιστορικός Ξεναγός 
του Φαραγγιού Τσιούκας» (σελ. 316)… «Ι. Μ. Σωτήρος 
Βράχας» (σελ. 230)… «Μύλοι Βράχας» (σελ. 94)… «Παλιά 
πετρόχτιστα Βράχας» (σελ. 284) … «Ιστορίες από το χωριό» 
(264)… και πολλά άλλα τόσο τοπικού όσο και ευρύτερου 
ενδιαφέροντος. 

   Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό μας Ράμμο και καλή 
συνέχεια… να είναι πάντα καλά και να τιμά τον τόπο μας 
με τέτοιες διακρίσεις.

    Σημείωση: Όποιος θέλει να προμηθευτεί βιβλίο του να το 
ζητήσει από τον ίδιο στα τηλέφωνα… 210 7480684…και 
697 4088909. 

Ρέματα στις «Γούρνες» μέσα  
στο επαρχιακό δρόμο 

Με κάθε δυνατή βροχή ο επαρχιακός δρόμος στις 
Γούρνες γίνεται ποτάμι καθώς το ρέμα βγαίνει από 
την κοίτη του στον από πάνω χωματόδρομο, που 

πάει για τα Λιαπέϊκα, μπαίνει μέσα σε αυτόν και πέφτει κάτω 
στην πλαγιά και μέσα στον επαρχιακό μετά το εικόνισμα προς 
Νεράϊδα. Οι εκλεγμένοι γιατί δεν οδηγούν όλο το ρέμα στην 
κοίτη του…???

   Δίπλα, πάλι στις «Γούρνες» όπως περνάνε το εικόνισμα, 
μετά το σπίτι, προς Σαραντάπορα πάλι ο χωματόδρομος 
που ανεβαίνει προς τα πάνω φέρνει όλα τα νερά μέσα στον 
επαρχιακό δρόμο και καθώς το αυλάκι εκεί είναι δυστυχώς 
πάντα βουλωμένο όλα αυτά τα νερά πέφτουν ακριβώς εκεί που 
έκατσε ο δρόμος κάτω από το σπίτι. Όλοι απαιτούν οι εκλεγμένοι 
να κρατούν πάντα καθαρό το αυλάκι του επαρχιακού δρόμου 
εκεί, καθαρίζοντάς το καλά, για να φεύγουν τα όμβρια εκτός 
οδοστρώματος. Αυτός είναι ο λόγος που βουλιάζει κάτω από 
το σπίτι ο χωρίς ακόμα άσφαλτο δρόμος…!!! 

Ο ΕΟΣΚ στο 
Μέγδοβα και 
φέτος 

Ο δραστήριος Ορει-
βατικός Σύλλογος Καρδί-
τσας (ΕΟΣΚ), την Τετάρτη 
24.1.18, παρουσίασε το 
ετήσιο πρόγραμμά του, 
όπου όπως είδαμε θα έρ-
θει και φέτος στα μέρη μας. 
Συγκεκριμένα την Κυρια-
κή 12 Αυγούστου 2018 το 
πρόγραμμα γράφει… «Δι-
άσχιση του ποταμού Μέ-
γδοβα (River trekking)… 
διανυκτέρευση σε αντί-
σκηνα… 

Σε επικοινωνία που εί-
χαμε μας είπαν πως η εκ-
κίνηση θα γίνει ή από την 
σμίξη Μπεσιώτη ή από τη 
θέση «Ζάχενας» ανάλογα 
με την ομάδα και τον χρό-
νο που θα έχουν. Ο τερμα-
τισμός θα είναι στο γεφύρι 
της Βίνιανης. Η διανυκτέ-
ρευση σε αντίσκηνα θα γί-
νει στο ύψος της Μαυρομ-
μάτας όπου βρούν ιδανικό 
μέρος. Στην δράση αυτή 
μπορούν να πάρουν μέρος 
και χωριανοί μας. Όποιος 
θέλει να βοηθήσει εθελο-
ντικά μπορεί να το κάνει 
καθώς αυτοί θα χρεια-
στούν βοήθεια (αν υπάρχει 
τρόπος) στην μεταφορά 
από την Νεράϊδα στο ση-
μείο αναχώρησης και στην 
επιστροφή από την Βίνια-
νη στη Νεράϊδα.

Η πεζογέφυρα «Σωτήρος» πρίν την 1.2.2015…

Όλοι ζητάνε να ξαναγίνει το γεφύρι Σωτήρος

Το βραβείο του κ. 
Ράμμου

Ιδού τι γίνεται εδώ όταν βρέχει…!!!
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Στέλνουν φαντάρους – γιατρούς  
σε Ιατρεία άγονων περιοχών. 
Εγκρίθηκε η τοποθέτηση ιατρών – οπλιτών θη-
τείας στα   Π. Ι. Αργυρίου και Αργιθέας. Άλλοι 17 
στην υπόλοιπη χώρα. 

Με κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, εγκρίθηκε 
η τοποθέτηση ακόμα 19 ιατρών οπλιτών θητείας, οι 

οποίοι εγκαθίστανται σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περι-
φερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας σε άγονες και προβληματικές 
περιοχές. Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η δυ-
νατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης 

στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρόνου εκπλήρωσης της υποχρέ-
ωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας. 
 Τοποθετούνται 19 οπλίτες θητείας – ιατροί για την κάλυψη 
αναγκών των: Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ) 
Σχοινούσας, Φολεγάνδρου, Οινουσών, Χάλκης και Αλοννή-
σου, των Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΙ) Αργυρίου (Μουζακίου 
Καρδίτσας), Αθαμανίου (Άρτας), Κατωμερίου (για εξυπηρέτη-
ση Μεγανησίου Λευκάδας), Μενετών (Καρπάθου), Γαυρίου (Άν-
δρου), Αργιθέας (Μουζακίου Καρδίτσας), Μαθρακίου, Σταυ-
ρού (Ιθάκης), Αγιάς (Πάργας) και Λιχάδας (Ιστιαίας) και των Κέ-
ντρων Υγείας (ΚΥ) Ίου, Πάτμου, Αρκιών και Άντισσας (Λέσβου) . 
 Υπενθυμίζεται πως μέσα στο 2017 είχαν τοποθετηθεί 29 ιατροί 
οπλίτες θητείας, με ταυτόχρονη εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαί-
θρου. Επίσης είχε γίνει διάθεση-απόσπαση ακόμα 11 ιατρών οπλι-
τών θητείας άνευ ειδικότητας και νοσηλευτών, για την κάλυψη ανα-
γκών σε άγονες και προβληματικές περιοχές, ενώ διατέθηκαν και 7 
οπλίτες θητείας κτηνίατροι στη Λέσβο για ενίσχυση της Περιφέρει-
ας Β. Αιγαίου.

 Αμπελώνες Λιάπη 
Κ ρ α σ ί  –  τ σ ί π ο υ ρ ο 

π α ρ α γ ω γ ή ς  μ α ς 
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Επιβλητικός έφιππος αν-
δριάντας του ήρωα Κα-
ραϊσκάκη κοσμεί πλέον 

την κεντρική πλατεία της πόλης 
Καρδίτσας. Το άγαλμα που εδώ 
και πολλά χρόνια αποφασίστηκε 
να γίνει και κατασκευάστηκε, 
τοποθετήθηκε στη θέση του το 
φθινόπωρο 2017, και πρόσφατα, 
την Κυριακή 28.1.18, έγιναν τα 
αποκαλυπτήρια με λαμπρή τελε-
τή. Όλοι οι επίσημοι και πλήθος 
λαού παραβρέθηκαν στην τελετή 
όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο 
πρώην δήμαρχος Δομίνικος Βε-
λίλλης την ομιλία του οποίου θα 
δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα 
μας όταν βρεθεί χώρος.

Σύντομο ιστορικό
    Η ανέγερση έφιππου ανδρι-

άντα του Γεωργίου Καραϊσκά-
κη εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 
481/2007 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρδίτσας που προ-
έβλεπε επίσης ότι η επιλογή του 
καλλιτέχνη θα γίνει μέσα από 
Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Δια-
γωνισμό. 

   Ακολούθησαν οι αποφά-
σεις 1482/26.08.2008 του Μη-
τροπολιτικού Συμβουλίου της 
Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώ-
τιδος και Φαναριοφερσάλων, 
80/19.08.2008 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού 
Καρδίτσας και  3/21/26.02.2009 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης Καρδίτσας, με τις οποίες οι 
φορείς του Νομού αποφάσισαν 
τη συμμετοχή τους στο έργο και 
την καταβολή μέρους του ποσού 
για την ανέγερση του ανδριάντα. 

   Στη συνέχεια έγινε η υπο-
γραφή προγραμματικής σύμβα-

σης του Δήμου Καρδίτσας με-
ταξύ του Δήμου Καρδίτσας, Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρ-
δίτσας, Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Καρδίτσας 
και Ιεράς Μητρόπολης Θεσσα-
λιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων 
που ανέλαβαν να συμμετάσχουν 
στο κόστος του έργου με τα εξής 
ποσοστά: Δήμος Καρδίτσας 
55%, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Καρδίτσας 35%, Τ.Ε.Δ.Κ. 
Νομού Καρδίτσας 5% και Ιερά 
Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφαρσάλων 5%. 

  (Με τις αλλαγές που επέφε-
ρε στην Αυτοδιοίκηση το σχέ-
διο «Καλλικράτης» το ποσοστό 
της Ν.Α. ανέλαβε η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας - Περ. Ενότητα Καρ-
δίτσας και της ΤΕΔΚ η Περιφε-
ρειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλί-
ας.)

  Με την υπ. αριθμ. 3722/22-
5-2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καρδίτσας προκη-
ρύχθηκε  ο πανελλήνιος αρχι-
τεκτονικός διαγωνισμός, όπου 
το πρώτο βραβείο κέρδισε η 

γλύπτρια κ Λεοντή Νικολίτσα 
– Λητώ η οποία και φιλοτέχνη-
σε το έργο που κοσμεί ήδη την 
κεντρική πλατεία της Καρδίτσας 
σαν ελάχιστος φόρος τιμής στον 
ήρωα που ως γνωστόν γεννήθη-
κε στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας.

Αλλαξε το σύστημα πλη-
ρωμής του νερού στα 
χωριά μας και τώρα 
έρχεται κανονικός λο-

γαριασμός της ΔΕΥΑΚ (όπως και 
στις μεγάλες πόλεις).  Στο χωριό 
μας ήρθαν λογαριασμοί τον Ια-
νουάριο 2018, που αφορούσαν 
κατανάλωση του 2016, των 4 μη-
νών Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 
& Σεπτέμβριος 2016. Οι τιμές 
κατά μέσο όρο είναι πολύ πάνω 
από ότι πληρώναμε τα προηγού-
μενα χρόνια. Κάτοικοι που πλή-
ρωναν 25 με 30 ευρώ τώρα τους 
ήρθε 45 με 100 ευρώ, μέχρι και 
150 ευρώ ήρθε σε μόνιμο κάτοι-
κο. (ΔΕΥΑΚ σημαίνει Δημοτική 
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης Καρδίτσας).

  Τα πολλά ερωτήματα των 
κατοίκων, μερίμνη των Συλλό-
γων μας, τέθηκαν με πρό ημερη-
σίας διατάξεως ερώτηση στη συ-
νεδρίαση της Δευτέρας 26.2.18 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καρ-
δίτσας, από τον πρώην δήμαρχο 
κ. Παπαλό και ο νυν δήμαρχος κ. 
Αλεξάκος απάντησε τα εξής: 

   «…Όσον αφορά τώρα για 
τους κατοίκους της Νεράϊδας 
με το θέμα της ΔΕΥΑΚ και τους 
λογαριασμούς... το έχουμε ξα-
ναπεί και το ξαναλέμε.. ότι κατά 
τη διάρκεια της θητείας μας δεν 
άλλαξε τίποτε… ότι ίσχυε ισχύ-
ει… για το αν είναι μόνο καλο-

καίρι ή και χειμώνα λέω πως… 
προφανώς είναι μόνο για καλο-
καίρι… ότι ίσχυαν συνεχίζουν να 
ισχύουν… αυτά αφορούν και οι 
λογαριασμοί που έχουν πάει… η 
διαφορά είναι ότι πλέον η ΔΕΥΑΚ 
μετράει… ενώ παλιότερα δεν 
γινόταν τόσο συστηματικά… 
έχουμε ζητήσει να διαφοροποιή-
σουμε πρός το καλύτερο τις χρε-
ώσεις… σε κάθε περίπτωση φέ-
τος στις μεγάλες καταναλώσεις 
ο λογαριασμός συνοδεύονταν 
με ένα χαρτί για διακανονισμό… 
να έρθουν οι κάτοικοι στη ΔΕΥ-
ΑΚ για να γίνουν ενστάσεις… 
έγιναν και λάθη… να πεί και ο 
πρόεδρος του κάθε χωριού τι 
γίνεται… η ΔΕΥΑΚ μέτρησε για 
πρώτη φορά το 2015… ανέλα-
βε το 2016… προσπαθούμε να 
αλλάξουμε νοοτροπίες… να βά-
λουμε μια σειρά… όχι όπως να 
’ναι… δεν άλλαξε τίποτα στον 
κανονισμό… η εντολή που δό-
θηκε είναι όλοι οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων να πάνε στη ΔΕΥΑΚ 
και να πούνε για προβλήματα 
λογαριασμών… παλιά δεν με-
τράγανε… τα έβαζαν όπως να 
’ναι… δεν πρέπει να τα βάζου-
με όπως να ’ναι… θα φέρουμε 
θέμα να το τροποποιήσουμε… 
οι λογαριασμοί αυτοί είναι για 
καταναλώσεις του 2016.. για τις 
καταναλώσεις του 2017 θα στα-
λούν νέοι λογαριασμοί… Ο Σύλ-

λογος εκεί να ενημερώσει τους 
ανθρώπους.». 

Ενημερωτική Ιστοσελίδα 
Karditsalive / Δευτέρα 29 Ια-
νουαρίου 2018 / 16:20’
«Αλμυροί» λογαριασμοί 
νερού από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

στα χωριά του Δήμου 
Καρδίτσας

 «Αλμυρούς» λογαριασμούς 
έχουν λάβει τις τελευταίες ημέ-
ρες αρκετοί εκ των  καταναλω-
τών  της  ΔΕΥΑΚ που ανήκουν 
στις Δημοτικές Ενότητες Καλλι-
φωνίου, Ιτάμου, Κάμπου και Μη-
τρόπολης.

   Το ζήτημα έφερε στο τε-
λευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 
ως ερώτημα ο πρώην Δήμαρ-
χος Κ. Παπαλός έπειτα από 
οχλήσεις από δημότες.

   Το KarditsaLive.Net μίλησε 
σήμερα με τoν Διευθυντή της 
ΔΕΥΑΚ κ. Χρ. Καρελά ο οποίος 
μας ενημέρωσε για το ιστορικό 
της υπόθεσης και που οφείλο-
νται οι όποιοι «τσιμπημένοι» λο-
γαριασμοί.

   Ειδικότερα όπως τόνισε ο 
Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ τα χωριά 
των συγκεκριμένων Δημοτικών 
Ενοτήτων περιήλθαν στην ευ-
θύνη της Δημοτικής Επιχείρη-
σης από το Δήμο από την 1η 
του Ιανουαρίου του 2016 χωρίς 

να διαφοροποιηθεί καμία τιμο-
λογιακή πολιτική από την εποχή 
των Καποδιστριακών Δήμων. 
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΥΑΚ τους 
προηγούμενους μήνες προχώ-
ρησε σε ελέγχους συνδέσεων 
αριθμών παροχής ρολογιών 
ενώ τελευταία εργολάβοι ανέ-
λαβαν τις καταμετρήσεις των 
ρολογιών που αφορούν ένα 
ολόκληρο έτος.

  Σε αρκετές παροχές και 
από την έκδοση των λογαρια-
σμών διαπιστώθηκαν αυξημέ-
νες καταναλώσεις σε σχέση με 
το παρελθόν με αποτέλεσμα να 
αποφασισθεί να σταλούν ταυ-
τόχρονα σε αυτές τις παροχές 
(περί τις 300) και για ποσά άνω 
των 200 € συνοδευτικές επιστο-
λές με τις οποίες να καλούνται 
οι καταναλωτές να προσέλθουν 
στην υπηρεσία για να δηλώ-
σουν τους λόγους που υπάρχει 
αυτή η αυξημένη κατανάλωση 
και φυσικά αν έχουν ενστάσεις 
σχετικά με την τιμολόγηση. 
Περιπτώσεις τέτοιες εμφανίζο-
νται κυρίως στα χωριά Αμπε-
λικό (40 παροχές επί συνόλου 
227) και Μητρόπολη (61 πα-
ροχές επί συνόλου 790). Σε 
περίπου 100 περιπτώσεις οι 
καταναλωτές υπέβαλαν ήδη έν-
σταση δηλώνοντας είτε λάθος 
καταμέτρηση είτε διαρροή στο 
δίκτυο κλπ. και οι οποίες θα εξε-
ταστούν από την υπηρεσία και 
το Δ.Σ. ώστε να διαπιστωθεί αν 
όντως ευσταθούν για να προκύ-
ψουν οι ανάλογες διορθώσεις 

στους λογαριασμούς. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι διανομή των 
ετήσιων λογαριασμών δεν έχει 
γίνει προς το παρόν σε Μακρυ-
χώρι και Μολόχα αλλά θα ολο-
κληρωθεί εντός των επομένων 
ημερών.

   Όπως ανέφερε ο κ. Καρε-
λάς όλοι οι δημότες και κάτοι-
κοι θα πρέπει να είναι ευαισθη-
τοποιημένοι στο ζήτημα του 
πόσιμου νερού. Το καλοκαίρι 
που πέρασε υπήρξαν ζητήματα 
έλλειψής του σε πολλά χωριά, 
κάτι που θα μπορούσε να μην 
είχε συμβεί -τουλάχιστον σε 
αυτό το μέγεθος - αν αποφεύ-
γονταν σπατάλες που σε πολ-
λές περιπτώσεις αφορούν την 
κατανάλωσή του σε γεωργικούς 
και κτηνοτροφικούς σκοπούς 
και σε κάποιες άλλες περιπτώ-
σεις σε βλάβες του δικτύου. 
Σκοπός ανέφερε κλείνοντας ο 
κ. Καρελάς  είναι  η δημοτική 
επιχείρηση να μπορεί να προ-
σφέρει αυτό το πολύτιμο αγαθό 
σε όλους τους κατοίκους χωρίς 
αυξημένες χρεώσεις.

  Τέλος, να τονίσουμε ότι 
για το ζήτημα της τιμολόγησης 
όπως μας ανέφερε ο Αντιπρό-
εδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Χρήστος 
Δημακόπουλος ενδέχεται το 
επόμενο διάστημα να ληφθούν 
πρωτοβουλίες ώστε να υπάρ-
ξουν κάποιες τροποποιήσεις 
στα τιμολόγια των χωριών από 
Δημοτική Ενότητα σε Δημοτική 
Ενότητα και στο πλαίσιο του 
εξορθολογισμού.

Συνάντηση συμμαθητών 
Σαρανταπόρου 

Την Κυριακή 4/3/2018 είχαμε συνάντηση στην καφετέρια 
Palmier Bistro οι μαθητές του σχολείου στο Σαραντάπορο 
από το έτος 1950 και μετά. Η συνάντηση είχε μεγάλη επιτυχία 
και περάσαμε πολύ καλά. Προγραμματίστηκε κάθε πρώτη 
Κυριακή του Μάρτη να συναντιόμαστε στο ίδιο μέρος. 
Ευχόμαστε να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου να είμαστε 
περισσότεροι.

Μαρία Σπανού - Καραμέτου 

«Έκατσε» η άσφαλτος  
στη στροφή «Χαλιά» 

Με το λιώσιμο του τελευταίου 
χιονιού (2.3.18 που έβγαλαν και οι 
πέτρες νερό…) έκατσε η άσφαλτος στη 
στροφή στο χαλιά, στον επάνω δρόμο, 
(στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα) εκεί 
όπου πρίν πέσει η άσφαλτος είχε σπάσει 
το δίκτυο ύδρευσης και είχε σκάψει η 
ΔΕΥΑΚ να το επισκευάσει. Σήμερα εκεί 
λειτουργεί μόνο η μία λωρίδα, η επάνω. 
Όλοι λένε πως η ζημιά αυτή έγινε εκεί 
για δυο λόγους. Πρώτον γιατί με εκείνο το σκάψιμο τότε δεν ξαναπατήθηκε σωστά το οδόστρωμα 
πρίν πέσει η άσφαλτος, άρα έμεινε «μπόσικο» και δεύτερον και σημαντικότερο σε αυτό το σημείο 
πέφτουν όλα τα νερά από τον Αη Θανάση και πέρα… Ξαναφωνάζουμε πως πρέπει να γίνει τεχνικό 
στη ράχη «Κουτσουχέρι» ώστε τα νερά να πάνε στην αιώνια πορεία τους και να καθαρίζονται 
συνεχώς τα ρείθρα ώστε να μην τρέχουν τα νερά μέσα στο οδόστρωμα αλλά να πηγαίνουν στο 
αυλάκι… Τάχιστα, φυσικά, ζητάμε να αποκατασταθεί η άσφαλτος εκεί…!!!

 Λογαριασμοί «αλμυροί» νερού ύδρευσης
από την ΔΕΥΑΚ στα χωριά μας

Άγαλμα Καραϊσκάκη στην πλατεία Καρδίτσας 

Ο επιβλητικός ανδριάντας του ήρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη 
στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας.
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Εκλογές για νέο Δ. Σ. 
στην Ε. Π. Σ. Κ. 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε στην 
Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού 
Καρδίτσας, μετά τις εκλογές της Κυρια-
κής 10 Δεκεμβρίου 2017. Η Ε.Π.Σ.Κ. είναι 

το δευτεροβάθμιο όργανο των πολιτιστικών Συλ-
λόγων του νομού μας, μέλος του οποίου είναι και 
ο Σύλλογός μας, ο Εξωραϊστικός & Μορφωτικός 
Σύλλογος Νεράϊδας, που βγάζει την εφημερίδα 
μας και έχει έδρα το χωριό μας.  
   Στην Γ. Σ. της 10.12.17, παραβρέθηκαν και ψήφη-
σαν δύο μέλη του Συλλόγου μας, το μέλος του Δ. Σ. 
μας Μάρθα Μακρή και το μέλος του Συλλόγου μας 
Λύδια Καραμέτου.     
    Συνεχίζει να είναι πρόεδρος και στο νέο Δ. Σ. ο 
Μανώλης Στεργιόπουλος, (που ήταν και στο προ-
ηγούμενο), αφού επανεξελέγη με πολύ μεγάλη δι-
αφορά ψήφων, καθώς στους 289 πήρε 206, όταν 
ο δεύτερος πήρε 169. Του λέμε συγχαρητήρια και 
ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο του. 
    Συνολικά, ψήφισαν 289 εκπρόσωποι από 146 
Συλλόγους, (σε σύνολο 147 που είχαν δικαίωμα 
ψήφου). Έγκυρα ψηφοδέλτια: 285 .........  Άκυρα: 1 
 Λευκά: 1. 
   Αναλυτικά οι ψήφοι που έλαβαν όλοι οι υποψή-
φιοι για το Δ. Σ., στο οποίο εκλέγονται οι πρώτοι 11 
σε ψήφους, είναι οι εξής: 

1) Στεργιόπουλος Εμμανουήλ ............................  206
 2) Βαϊοπούλου Ζωή ...............................................  169
 3) Τσιαλούκης Χρήστος .......................................  167
 4) Σίμος Ευάγγελος ...............................................  165
 5) Παπαδόπουλος Γεώργιος ..............................  163
 6) Καραντάνας Ιωάννης .......................................  161
 7) Γλυνός Ιωάννης .................................................  154
 8) Σιατήρας Λάμπρος ..............................................  81
 9) Κοζιού Σόνια .........................................................  80
10)Τουλάκης Αθανάσιος ......................................... 57
11)Αγραφιώτης Βασίλειος ...................................... 56
12)Καρατζόγλου Κωνσταντίνος ............................ 53
13)Ξυδιάς Απόστολος .............................................. 52
14)Φίλου Βασιλική ....................................................  50
15)Καραβίδας Γεώργιος ..........................................  48
16)Ριζάς Σωτήριος ....................................................  48
17)Παπαλέξης Κωνσταντίνος ................................  31
18)Χριστοδούλου Αλέξανδρος ..............................24
19) Ντάης Θωμάς ....................................................... 23
20) Στουρνάρα Χρυσούλα ...................................... 23
21)Αραμπατζής Λάμπρος ....................................... 22 
Οι ψήφοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
Τσικρίκα Ρίτσα  ......................................................... 181 
Τσιγγόπουλος Γεώργιος ........................................ 176 
Χάρμπας Θωμάς  ........................................................46 
Κατσίκα Ουρανία  .......................................................34
   Η Γ. Σ. και οι εκλογές της  Ε.Π.Σ.Κ. έγιναν στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου 
Καρδίτσας.

Με το λιώσιμο του τελευταίου χιονιού 
(2.3.18 που έβγαλαν και οι πέτρες 
νερό…) έπεσε μεγάλος βράχος στη 

«Χούνη» μαζί με άλλα μπάζα, όπως φαίνεται 
στη φωτογραφία την οποία έβγαλε γείτονάς μας 
από τον Κλειστό που 
περνάει συνέχεια σε 
αυτό το δρόμο Νε-
ράϊδα – Τριφύλλα. 
Αμέσως ζητήσαμε 
όλοι να καθαριστεί 
εκεί ο δρόμος. Αντί 
αυτού με έκπληξη 
είδαμε το Σάββατο 
10.3.18 σε βίντεο 
(που ανάρτησαν στο 
ΦΒ οι διοικούντες 
την Κοινότητά μας) 
μια μπουλντόζα να 
κάνει ελιγμούς με 
τις ερπύστριες πάνω στην καινούργια άσφαλ-
το προφανώς προξενώντας της ζημιά… και να 
σπρώχνει τον βράχο αυτόν πάνω στο οδόστρω-
μα… και να τον παρατάει έτσι (μαζί με τα υπό-
λοιπα μπάζα) στο πάνω μέρος του δρόμου… 
λίγο πιο πέρα… αφήνοντας φυσικά βουλω-
μένο το αυλάκι του ρείθρου… αδιαφορώντας 
αν τα όμβρια έρθουν μέσα στο χωριό μας ●●● 
Όλοι ρωτάνε ●●● Γιατί δεν πήγε μηχάνημα 

(JCB) με σφυρί να σπάσει την πέτρα και στη 
συνέχεια με τον κουβά του να την φορτώσει 
στο φορτηγό μαζί με όλα τα μπάζα των κα-
τολισθήσεων…??? (και να τα μεταφέρει στη 
«Δραμπάλα»)... καθαρίζοντας σε όλο το πλά-

τος το οδόστρω-
μα…??? από του 
«Κουτσουχέρι» μέ-
χρι τη «Φτερόλακ-
κα»…??? ●●● Για-
τί οι εκλεγμένοι αυ-
τοδιοικητικοί μας 
δεν φρόντισαν γι’ 
αυτό το απλό…??? 
●●● Αφού ο ιδιώ-
της πληρώθηκε γι’ 
αυτό γιατί δεν του 
είπατε να το κάνει 
σωστά…??? ●●● 
Γιατί…??? ●●● 

Εκτός αυτών, όλοι ζητάμε, σε αυτή τη θέση να 
γίνει κάτι ώστε να σταματήσουν να πέφτουν 
πέτρες… να μπεί δίχτυ ή να πέσει τοιχίο μπε-
τού 2 μέτρα ύψος σε όλο το μήκος του δύσκο-
λου σημείου για να κρατάει τις πέτρες… οι 
μηχανικοί ξέρουν τι πρέπει να γίνει ●●● όλοι 
ζητάμε (ιδίως όσοι έχουμε από κάτω τα σπίτια 
μας) να γίνουν αυτά εκεί ώστε να μην κινδυ-
νεύουν τα σπίτια μας…!!!

Νέο Δ. Σ. Συλλόγου Σαρανταπόρου
Πρόεδρος: ..........................Κώστας Λ. Τσιτσιμπής  
Αντιπρόεδρος: .....................Δημήτρης Γεροκώστας
Γραμματέας: .......................Μαριάνα Νταγιάντα
Ταμίας: ...............................Θωμάς Λ. Γάκης
Μέλος: ...............................Δημήτρης Γιαννουσάς
Μέλος: ...............................Αλεξάνδρα Δ. Γιαννουσά
Μέλος: ...............................Γιάννης Γεροκώστας
Αναπληρωματικοί: ...............Μάρκος Λιάπης
..........................................Κώστας Ταξ. Τσιτσιμπής
..........................................Κώστας Κοντογιάννης 
Εξελεγκτική Επιτροπή: .........Μαρία Λάμπρου
..........................................Αποστόλης Λάμπρου
..........................................Φώτης Νάπας.
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου του άλλου οικισμού της Τοπικής 
Κοινότητάς μας  (Τ. Κ.) Νεράϊδας, του «Συνδέσμου Αποδή-
μων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου «Ο Άγιος Κωνσταντίνος», 
εξελέγη από τις αρχαιρεσίες της 11.2.18,  και συγκροτήθηκε 
σε σώμα στις 4.3.18… του ευχόμαστε καλορίζικο…

 Νέο Δ. Σ. Συλλόγου Μολόχας
Πρόεδρος: ..........................Κώστας Γκαβαρδίνας
Αντιπρόεδρος: .....................Χριστίνα Ζυγούρη
Γραμματέας: .......................Γεράσιμος Σπανός
Ταμίας: ...............................Γιώργος Μπαρμπουνάκης
Μέλος: ...............................Ανδρέας Κατσούρης
Μέλος: ...............................Χαράλαμπος Δημόπουλος
Μέλος: ...............................Απόστολος Ζαχάκης
Αναπληρωματικοί:  ..............Γεώργιος Παπανικολάου
..........................................Φωτεινή Αγόρη
..........................................Στέλιος Σωτηρλής
Εξελεγκτική Επιτροπή: .........Λάμπρος Βλαχάκης
..........................................Παναγιώτης Γκαβαρδίνας. 
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου του γειτονικού μας χωριού, του 
«Συνδέσμου Απανταχού Μολοχιωτών», εξελέγη από τις 
αρχαιρεσίες της 25.2.18,  και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 
27.2.18… του ευχόμαστε καλορίζικο…

Βράχος έπεσε στη «Χούνη» 

Το νέο Δ. Σ. στην Ε. Π. Σ. Κ. 
   Το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτιστι-
κών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, που εξελέγη από τις αρχαι-
ρεσίες της 10.12.17, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13.12.17, ως 
εξής: 
Πρόεδρος: .............................................. Στεργιόπουλος Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: ...................................... Σίμος Ευάγγελος
Γενικός Γραμματέας: ........................... Τσιαλούκης Χρήστος
Ειδ. Γραμματέας και Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: Βαϊοπούλου Ζωή
Ταμίας: ..................................................... Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Έφορος: ................................................... Καραντάνας Ιωάννης
Υπεύθυνος Δικτύωσης: ...................... Γλυνός Ιωάννης
Μέλος: ..................................................... Σιατήρας Λάμπρος, 
Μέλος: ..................................................... Κοζιού Σόνια, 
Μέλος: ..................................................... Τουλάκης Αθανάσιος, 
Μέλος: ..................................................... Αγραφιώτης Βασίλειος.

Περισσότερα για την Γ. Σ. της  Ε.Π.Σ.Κ. σε άλλο κείμενο. 

Καλά λόγια για την εφημερίδα μας 
από τους γείτονες Καροπλεσίτες

Ευχαριστούμε θερμά τον αγαπητό μας γείτονα εκ Καροπλε-
σίου Αριστείδη Μπέλλο… για τα καλά λόγια που έγραψε 
για ακόμα μια φορά για την εφημερίδα του χωριού μας… 

(η οποία εφημερίδα μας τόσο πολύ τα έχει ανάγκη με τον πό-
λεμο που δέχεται)… Μπράβο Άρη… να είσαι πάντα καλά και 
καλή χρονιά σου ευχόμαστε με υγεία & ευτυχία… Αναδημοσι-
εύουμε λοιπόν προς ενημέρωση όλων μας τα λόγια που έγρα-
ψε την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017… και είναι τα εξής… 

●●● «ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ».... ΧΡΟΝΟΣ 38ος... 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΠΩΝ... 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.... ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ... 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ... ΜΕΧΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ... Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 
ΠΕΤΥΧΑΤΕ ΠΑΡΑΠΟΛΛΑ... ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΕ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ... ΧΕΛΩΝΑ... ΤΥΦΛΟ...  ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΤΟ...  ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΜΑΣ 
ΔΩΣΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ...1) ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΔΟΒΑ... 2) ΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΝΕΡΑΪΔΑΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ-ΦΡΑΓΜΑ... 3) ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (1.400 μ.) ΝΕΡΑΪΔΑ-
ΤΡΙΦΥΛΛΑ... 4) ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ... ΕΙΝΑΙ 
ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ - ΝΕΡΑΪΔΑ… Το 
2018.... Και από ότι διαρρέει ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΦΤΕΙΑΞΟΥΝ ΤΟ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟ ΜΕΓΔΟΒΑ... !!! ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ...»… 

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,
klonodesign@gmail.com
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν  Α Π Ο  Κ Ο Ν ΤΑ  Μ Α Σ Σωτήρης Δ. Γούλας 
Απεβίωσε, τις μέρες της Αποκριάς, το Σάββατο 17.2.18, ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας Σωτήρης Γούλας, σε ηλικία 57 
ετών, ύστερα από σύντομη (δίμηνη) μάχη με την επάρατη 
νόσο.
   Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, είχε έλθει στο χωριό μας μαζί με 
τον πρώην δήμαρχο Κ. Παπαλό και τον Δ. Σ. Λ. Τσιούκη, όπου 
είχαμε καθίσει μέχρι αργά το βράδυ συζητώντας στο μαγαζί 
και ήταν καλά στην υγεία του. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε 
τον Δεκέμβριο και μέσα σε 2 μήνες έφυγε. Ήταν παντρεμένος 
και είχε δύο παιδιά, μάλιστα με τον ένα γιό του, τον Σέφη, είναι 

πολύ φίλος ο χωριανός μας Βάϊος Κουτσουμπάνης και δου-
λεύουν μαζί, στο ίδιο μαγαζί, στην Καρδίτσα.
  Ο Σωτήρης Γούλας γεννήθηκε στην Απιδιά Καρδίτσας στις 
30.11.61 και ήταν επαγγελματίας αυτοκινητιστής (επί πολλά 
έτη οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ Καρδίτσας).
Επί χρόνια ασχολήθηκε με την Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά: 
2006-2010 Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος πρ. δή-
μου Καλλιφωνίου.
2011 έως σήμερα Δημοτικός Σύμβουλος δήμου Καρδίτσας,
2011-2014 Πρόεδρος Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας και 
πέριξ Κοινοτήτων,
2014 Πρόεδρος ΔΟΠΑΚ δήμου Καρδίτσας
2013 έως σήμερα εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. κυνηγητικού Συλ-
λόγου Καρδίτσας,
πρ. Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Α.Σ. Απιδιάς. 
 Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη τόσο στον χώρο 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και ευρύτερα στην τοπική 
κοινωνία της Καρδίτσας και των χωριών της περιοχής μας. 
Πάνδημα κηδεύτηκε την Κυριακή 18.2.18, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Χαραλάμπου στην Απιδιά.
   Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
   Αιωνία η μνήμη του. 

Συντακτική Επιτροπή

Έφυγε από κοντά μας, τις μέ-
ρες των Χριστουγέννων, ένας ακό-
μα αγαπητός χωριανός μας, κά-
νοντας το χωριό μας φτωχότερο, 
καθώς ήταν μόνιμος κάτοικος, σε 
ηλικία 80 ετών, ο Κώστας Αυγέρης. 

   Πατέρας του ο Ηλίας Αυγέ-
ρης και παππούς του ο Γιώργος 
Αυγέρης που είχε τρία παιδιά, τον 
Ηλία, τον Δημήτριο (πατέρα του 
Παύλου) και μια κόρη την Μαρία 
(που παντρεύτηκε τον «Θυμιομή-
τρο» Λιάπη). Ο δε παππούς του 
Γιώργος είχε άλλα δύο αδέλφια 
τον Νίκο και τον Κώστα. Τα τρία 
αυτά αδέλφια, ο Νίκος, ο Γιώργος 
και ο Κώστας είναι οι γενάρχες 
όλων των σημερινών Αυγεραίων 
του χωριού μας.

   Αδέλφια του (μακαρίτη Κώ-
στα) είναι: ο Δημήτρης που κατοι-
κεί στη Καρδίτσα, η Ελένη που εί-
ναι στην Αθήνα, και ο αείμνηστος 
Γιώργος που εν ζωή κατοικούσε 
στη Λάρισα.

   Με τη σύζυγό του Κλεοπάτρα 
(που στο χωριό την λέμε «Πάτρα», 
είναι καταγόμενη από την Μούχα 
της Τ. Κ. Καστανιάς και το πατρικό 
της επώνυμο είναι Κουκουράβα), 
απέκτησαν τρία παιδιά, τον Ηλία, 
τον Αποστόλη και την Δάφνη, 
από τα οποία ευτύχησαν να δούν 
πολλά και καλά εγγόνια. Γεννήθη-
κε, μεγάλωσε, παντρεύτηκε και 
απέκτησαν τα παιδιά τους στην 
ωραία τοποθεσία του χωριού μας 
«Αυγεραίϊκα», στην περιοχή «Με-

γαλάκκος», με τα με-
γάλα χωράφια και τις 
πολλές λάκκες. Μετά 
το 1970 που το Κρά-
τος έδωσε δάνεια 
και οικόπεδα για να 
συγκεντρωθούν όλοι 
«οι εξοχίτες» σε ένα 
νέο οικισμό, έφτιαξε 
κι αυτός σπίτι στα 
σημερινά Σαραντά-
πορα όπου και κατοι-
κούσε. 

   Ο Κώστας ήταν ένας άνθρω-
πος που έδινε ζωή στο χωριό, η 
παρουσία του ήταν έντονη πα-
ντού και δημιουργούσε ωραία 
ατμόσφαιρα γύρω του. 

   Τις δεκαετίες του 1970 και 
’80 ήταν στην κυριολεξία κάθε 
μέρα στη Νεράϊδα καθώς με το 
φορτηγό του μετέφερε συνεχώς 
υλικά οικοδομών, ζωοτροφές και 
ότι άλλο ήθελαν οι χωριανοί μας 
από την Καρδίτσα. Έγραφε τις πα-
ραγγελίες στο πακέτο των τσιγά-
ρων (τα θρυλικά «Καρέλια» κασε-
τίνα) και την άλλη μέρα τα έφερνε. 
Πολλές φορές πήγαινε και στη 
Φουρνά όπου από την αποθήκη 
της φόρτωνε ζωοτροφές (κριθάρι 
& καλαμπόκι), «χρυσή ευκαιρία» 
για εμάς τους μαθητές στο τότε 
Γυμνάσιο Φουρνάς να ανεβούμε 
στην καρότσα του και να γλυτώ-
σουμε ποδαρόδρομο 4 ωρών απ’ 
το χωριό μας ως τη Φουρνά. Ποτέ 
δεν μας πήρε χρήματα. Αλλά αξέ-

χαστα θα μείνουν σε 
όλους μας τα αστεία 
και τα καλαμπούρια 
που έκανε. 

   Εργατικός άνθρω-
πος, δραστήριος, φιλό-
τιμος, καλός επαγγελ-
ματίας και καλός οικο-
γενειάρχης. Ήταν από 
τους λίγους (μετρημέ-
νους στα δάκτυλα) που 
τη δεκαετία του ’70 

άφησε την αγροτική ζωή, αγόρα-
σε φορτηγό, έμαθε να το οδηγεί 
(σε σχετικά μεγάλη ηλικία), και 
να δουλεύει με αυτό. Πρίν στην 
ωραία τοποθεσία «Αυγεραίϊκα» 
καλλιεργούσε τα χωράφια του και 
είχε ζώα, ιδίως αγελάδες και ένα 
μεγάλο ταύρο όπου πηγαίναμε 
όλοι τότε τις οικόσιτες αγελάδες 
μας όταν «έσερναν». Σαν «ράντζο» 
των γουέστερν έχει χαραχτεί στην 
παιδική μας μνήμη αυτή η εικόνα 
εκείνης της εποχής.

   Τι να πούμε και τι να αφήσου-
με για τον Κώστα. Είναι τόσα πολ-
λά που δεν χωράνε εδώ. Η ουσία 
είναι πως λυπηθήκαμε πάρα πολύ 
όλοι μόλις ακούσαμε πως έφυγε 
για πάντα από κοντά μας. 

   Όμως αγαπητέ μας Κώστα θα 
σε θυμόμαστε πάντα. Δεν θα σε 
ξεχάσουμε ποτέ.

   Ελαφρύ το χώμα του χωριού 
μας όπου αναπαύεσαι.  

   Αιωνία η μνήμη σου.
   Οι χωριανοί σου.

Κώστας Η. Αυγέρης 

Ηλίας Ν. Μιχαλάκης 

 Ο Σωτήρης Γούλας, μεταξύ του πρώην δημάρχου Καρδίτσας Κώστα Παπα-
λού και του χωριανού μας Βασίλη Καραμέτου, (με το μπλέ μπλουζάκι), στο 

μαγαζί του Γιάννη, την Τρίτη 8.8.2017, το βράδυ.

Στην συνεδρίαση της 
26.2.18 του Δημο-
τικού Συμβουλίου 

Καρδίτσας, έγινε ερώτηση 
προ ημερησίας διατάξε-
ως για το Δ. Χ. Κ., από τον 
πρώην δήμαρχο κ. Παπαλό 
και ο νυν δήμαρχος κ. Άλε-
ξάκος απάντησε τα εξής: 

   «…Για το Δασικό Χωριό 
Καροπλεσίου… όντως ο τελευ-
ταίος ενοικιαστής μας έχει δώ-
σει τα κλειδιά… και έτσι έχει 
δώσει τη δυνατότητα να ξεκινή-
σει η διαδικασία επανεκμίσθω-
σης… για να μισθωθεί ξανά το 
Δ. Χ. Κ. χρειάζεται μια έγκριση 
αδειοδότησης κάποιων αλλα-
γών που έχουν γίνει… το Δα-
σαρχείο που ήταν να τα στείλει  

στο υπουργείο… για να πάρει 
μια έγκριση… τα χάσαμε στο 
δρόμο… εν πάση περιπτώση… 
δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η 
διαδικασία… έχουμε μιλήσει 
με τον αντίστοιχο υπάλληλο του 
Δασαρχείου αλλά και της Τεχνι-
κής υπηρεσίας μας του δήμου 
μας… για να γίνει το ταχύτερο η 
ολοκλήρωση αυτής της διαδικα-
σίας…. και να επισπεύσουμε τη 
διαδικασία… ώστε να είμαστε 
έτοιμοι… για να ξεκινήσει η δια-
δικασία της νέας εκμίσθωσης… 
και εν τω μεταξύ στείλαμε εκεί 
τους υπαλλήλους να κλειδώ-
σουν ότι είναι για να περιφρου-
ρηθεί η περιουσία που υπάρχει 
εκεί… μέχρι να ολοκληρωθεί 
αυτή η διαδικασία…». 

Δασικό Χωριό Καροπλεσίου

Ελένη Β. 
Σδράκα 
ΙΑΤΡΌΣ ΕΙΔΙΚΌΣ 
ΠΑΘΌΛΌΓΌΣ 
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 
Αθηνών  - Επιμελήτρια  
Α’ Παθολογικής Κλινικής  
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

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

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 

Μέλι – Βασιλικός πολτός 
– Γύρη – Πρόπολη Παραγωγή μας

Γεώργιος  Καραμέτος – 6971969199
Χρήστος Καραμέτος  - 6978252592

Νέο Κρίκελλο Λαμίας
Facebook … 

e-mail: melissokomiaoiti@gmail.com

 Έφυγε ξαφνικά από κοντά 
μας στα μέσα Δεκεμβρίου 2017, 
ένας φίλος του χωριού μας, που 
το επισκέπτονταν κάθε καλοκαί-
ρι, και καταγόμενος από αυτό, 
καθώς η μητέρα του ήταν χωρια-
νή μας, ο Ηλίας Μιχαλάκης από 
τον Κλειτσό.

  Πατέρας του ο Νικόλαος Μι-
χαλάκης από την Κορίτσα Κλει-
στού που η αδελφή του Φωτεινή 
παντρεύτηκε στο χωριό μας τον 
Γιώργο Καραμέτο (γονείς του 
Σάκη, Κώστα κ. ά.). Μητέρα του 
η χωριανή μας Βασιλική Κατσού-
λη, που ήταν αδελφή του Θανά-
ση Κατσούλη, δηλαδή κόρη του 
«Νασιαρολία». Στενή συγγένεια 
(δεύτερα ξαδέλφια) είχε και με 
τον γνωστό γιατρό της Καρδί-
τσας Νίκο Μιχαλάκη που διετέλε-
σε για μερικούς μήνες βουλευτής 
Καρδίτσας από τις εκλογές της 
25.1.2015.

  Ο Ηλίας ήταν καθηγητής στη 
Λαμία, και έφτασε μέχρι Διευθυ-
ντής στο Τεχνικό Λύκειο Λαμίας, 

όπου έζησε και μετά την συντα-
ξιοδότησή του πρίν λίγα χρόνια.

  Με την σύζυγό του Κων/
να απέκτησαν τρία αγόρια, τον 
Νίκο, τον Βασίλη και 
τον Αργύρη. Η Κων/να 
ήταν συνάδελφος με 
την Νίτσα, την σύζυγο 
του αείμνηστου δά-
σκαλου Κώστα Ι. Ζήση.

  Πολύ καλός άν-
θρωπος, τον γνωρίζα-
με όλοι, αφού έχοντας 
θείο τον αγαπητό μας 
Ζήση (πρώτος εξά-
δελφος της μητέρας 
του), ερχόταν κάθε καλοκαίρι 
για λίγες μέρες στη Νεράϊδα και 

πάντα ήταν στο χορό του Συλλό-
γου μας. Στεναχωρηθήκαμε πολύ 
όλοι μας, μόλις μάθαμε ότι έφυγε 
από κοντά μας, τόσο ξαφνικά και 

σε ηλικία 76 ετών.
    Όμως αγαπη-

τέ μας Ηλία θα σε 
θυμόμαστε πάντα. 
Δεν θα σε ξεχάσου-
με ποτέ.

   Ελαφρύ το 
χώμα της Λαμίας 
όπου αναπαύεσαι.  

   Αιωνία η μνή-
μη σου.

   Συγγενείς & φίλοι σου εκ 
Νεράϊδας. 

Διακοπές ρεύματος το χειμώνα στα χωριά μας

Άυτό το χειμώνα αν και τα χιόνια ήταν και λίγα 
και ελαφρά, δυστυχώς είχαμε αρκετές διακοπές 
ηλεκτρικού ρεύματος, όπως: 

● Σάββατο 24.2.18… διακοπή για 2 ώρες...(και πάλι)... από 
5:20’ π. μ. έως 7:50’ π. μ. με καλό καιρό… λίγο ψιλόβροχο 
είχε… πολλά χωριά χωρίς ρεύμα… ακόμα και η μισή πόλη της 
Καρδίτσας… 

● Κυριακή 11.2.18… διακοπή από 7 π.μ. έως 9 π. μ…. 2 
ώρες… είχε λίγο χιονάκι αλλά ο λόγος ήταν άλλος άγνωστος…

● Τετάρτη 17.1.18… διακοπή από 7 μ.μ. έως 9 το βράδυ… 
ήταν βροχή με δυνατό αέρα… κόπηκε και σε άλλα χωριά… 

● Σάββ & Κυρ 13 & 14.1.18: διακοπή από το απόγευμα μέχρι 
την άλλη μέρα το απόγευμα… είχε ρίξει περίπου 20 πόντους 
χιόνι… ήταν και λίγο βαρύ κόλλαγε στα δέντρα… διακοπή 
είχε και σε πολλά άλλα χωριά… είπαν πως η βλάβη ήταν στις 
«Λεύκες» Τριφύλλας όπου έπεσε έλατος…
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● Ο Δημήτρης Μπακογιώργος, είναι 
χωριανός μας, γιός της Μερόπης Θάνου 
(αδελφής του Βαγγέλη, του Νίκου, του 
Γιώργου, της Φώνης και της Λίνας), 
διαμένει στη Λαμία με την οικογένειά 
του, όπου είναι προπονητής και έχει 
Σχολή Ταεκβοντό. Με το άθλημα αυτό 
ασχολούνται και οι κόρες του κατακτώντας 
σημαντικές διακρίσεις, όπως:

● Η Μαρκέλλα Μπακογιώργου, 
κόρη της Χαρίκλειας και του Δημήτρη 
Μπακογιώργου, (εγγονή της Μερόπης 
Θάνου), στις 25.2.18, πήρε χρυσό μετάλλιο 
στο ανοιχτό διασυλλογικό πρωτάθλημα 
Ταεκβοντό της Ε.ΤΑ.Ν.Ε., που έγινε στη 
Χαλκίδα, στην κατηγορία των +68 κιλών 
νεανίδων. Επίσης στις 3.3.18, πήρε χάλκινο 
μετάλλιο στο παγκόσμιο τουρνουά Ταεκβοντό 
Sofia Open G1, που έγινε στη Βουλγαρία. 

● Η Άνδρεάνα – Μυρόπη Μπακογιώργου, 
κόρη της Χαρίκλειας και του Δημήτρη 
Μπακογιώργου, (εγγονή της Μερόπης Θάνου), 
στις 25.2.18, πήρε χάλκινο μετάλλιο στο ανοιχτό 
διασυλλογικό πρωτάθλημα Ταεκβοντό της 
Ε.ΤΑ.Ν.Ε., που έγινε στη Χαλκίδα, στην κατηγορία 
των +73 κιλών γυναικών. 

● Ο Κώστας Άνυφαντής, επίσης χωριανό μας 
παιδί, γιός της Μερόπης «Πέπης» (εγγονής της 

προαναφερόμενης αείμνηστης Μερόπης Θάνου 
καθώς είναι κόρη της κόρης της Μόρφως) και 
του Φώτη Ανυφαντή (που είναι γιός του Νίκου 
Ανυφαντή και εγγονός του Φώτη, που ήταν 
αδελφός του Χρήστου «Μπότη»), στις 25.2.18 
πήρε χρυσό μετάλλιο στο ανοιχτό διασυλλογικό 
πρωτάθλημα Ταεκβοντό της Ε.ΤΑ.Ν.Ε., που έγινε 
στη Χαλκίδα, στην κατηγορία των +45 κιλών 
μαύρων ζωνών. 

● Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και πάντα 
διακρίσεις…!!!

Φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με εντολή της Ιεράς 
Μητροπόλεώς μας, έκαναν την 
εργασία του εξαμήνου τους, πάνω 
στην ιστορική εκκλησία του χωριού 
μας, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Νεράϊδας. Συγκεκριμένα είναι 
φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών Τ. Ε. Τρικάλων, 
της κατεύθυνσης Μηχανικών 
Μορφολογίας & Αναστήλωσης 
ιστορικών κτιρίων. Το φθινόπωρο 
έκαναν πολλές επισκέψεις στο 
χωριό μας, για διάφορες μετρήσεις 
στην εκκλησία μας, για την 
αποτύπωση του ναού. Καθηγητές τους είναι η 
κ. Βλαχάβα και η κ. Τζίμα. Όταν ολοκληρώσουν 

την πανεπιστημιακή εργασία τους θα δώσουν 
αντίγραφο στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιό μας.

Ο Δημήτρης… η Μαρκέλλα… η Ανδρεάνα – Μυρόπη… και ο 
Κώστας με τη στολή του…

Διακρίσεις χωριανών μας παιδιών στον αθλητισμό 

Η παλιά εκκλησία του χωριού μας 
 σε εργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Η ιστορική εκκλησία του χωριού μας, ο Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας.

Ο Ε-65 μπήκε σε λειτουργία 
στο τμήμα Ξυνιάδα - Τρίκαλα 

Το τμήμα Ξυνιάδα – Τρίκαλα του σύγχρονου αυτοκινητό-
δρομου Ε-65 μπήκε σε κυκλοφορία από την Παρασκευή 
22.12.2017, που επίσημα παραδόθηκε από τον αρμόδιο 

Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη. Υπό 
χιονόπτωση καθώς εκείνη τη μέρα έριχνε παντού χιόνι. 

    Το τμήμα αυτό μήκους 80 χλμ μαζί με τον παρακαμπτήριο δρό-
μο μήκους 10 χλμ. από τον κυκλικό κόμβο Ξυνιάδας (επί της 
επαρχιακής οδού Λαμία – Καρδίτσα) μέχρι τον Ε-65, μας γλυτώ-
νουν από τις στροφές του Δομοκού και το δύσκολο τμήμα έως 
το Νέο Μοναστήρι. Αλλά με κόστος 3 ευρώ που είναι τα διόδιά 
του τα οποία μπήκαν σε λειτουργία από την Τετάρτη 17.1.18. Η 
διαδρομή Λαμία – Καρδίτσα συντομεύτηκε ήδη στα 45 λεπτά 
και με ασφάλεια. 

    Λένε πως σύντομα θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο μέ-
χρι Λαμία (θέση «Αλαμάνα» άγαλμα Διάκου), νότιο τμήμα του 
μήκους 32 χλμ, με το ποσό των 310 εκατ ευρώ, με στόχο να 
γίνει και αυτό σε 3 χρόνια.

    Είναι πολύ καλός σύγχρονος δρόμος που κατεβαίνεις από την 
Ξυνιάδα στην Καρδίτσα χωρίς στροφές και χωρίς να το κατα-
λάβεις…

 Έτσι είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε-65

Πληγή μεγάλη για τον τόπο μας είναι ο 
πρωτοφανής υπερπληθυσμός των αγρι-
ογούρουνων. Ζημιές πολλές και παντού 

κάνουν. Όπως ξαναγράψαμε, ζαμανικά πεζούλια 
τα αναποδογυρίζουν συνέχεια, πηγές νερού τις 
βρωμίζουν συνέχεια, κήπους που δεν είναι πολύ 
καλά φραγμένοι τους καταστρέφουν συνέχεια, λι-
βάδια που έβγαζαν πάντα χορτάρι όπου έβοσκαν 
τα ζώα μας τώρα τα σκάβουν οργώνοντάς τα κάθε 
βράδυ. Δεν έχει μείνει τόπος για βοσκή πουθενά. 
Αν δεν δεί άνθρωπος με τα μάτια του δεν μπορεί 
να φανταστεί για το τι, πρωτοφανείς στην ιστο-
ρία μας καταστροφές, μιλάμε… η πολιτεία πρέπει 
τάχιστα να εφαρμόσει μέτρα μείωσης του πληθυ-
σμού τους… κατ’ αρχήν να επιτρέπεται το κυνήγι 

τους και τους δώδεκα μήνες του χρόνου μήπως και 
ελαττωθούν λίγο… ο κόσμος είναι σε απελπισία… 

Σκάβουν συνέχεια τα αγριογούρουνα

 Ιδού λιβάδι όπου αιωνίως στο χορτάρι  
του έβοσκαν τα πρόβατά μας 

Ε Π Ι Π Λ Α  Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Α Σ
Ν Τ Ο Υ Λ Α Π Ε Σ  Ε Ν Τ Ο Ι Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ε Σ

Ι Τ Α Λ Ι Κ Α  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α
Σ Υ Ν Θ Ε Τ Ι Κ Α  Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α

Αναλαμβάνουμε παραγγελίες από όλη την Ελλάδα

Αυγέρης Αντώνιος του Λάμπρου
Αταλάντη Τηλ. 2233 0 22916

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ
 Γραφείο Τελετών & αποτεφρώσεις 

 Αναλαμβάνουμε 
 Τελετές - Μνημόσυνα – Στολισμούς καθώς και την μεταφορά σορών σε 

όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, με σεβασμό, συνέπεια και οικονομία.

 Μεγ. Αλεξάνδρου 17, Άνω Λιόσια, Ζωφριά
 Τηλ. 210 2384353  Κιν. 6977 698961

 * Ο Θανάσης είναι γαμπρός Γεωργίου Κων. Λιάπη

 Υποβολή Δηλώσεων στο Κτηματολόγιο
 Για τους ΟΤΑ του νομού Καρδίτσας

Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά… 
εντοπίζουμε το ακίνητό σας… υποβάλλουμε την δήλω-

ση ιδιοκτησίας σας… 

 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -  ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
 ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ  
& ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ
 Κουμουνδούρου 71, Καρδίτσα.

Τηλέφωνα: κιν. 697 30 04 188 (Γιώργος)… 
697 08 85 365 (Νίκος) 69 67 77 475 (Αποστόλης)… 

σταθ. 2441 0 552407
* Ο Γιώργος και ο Νίκος, είναι παιδιά του εργολάβου δημοσίων έργων 

Αποστόλη Κουμπαρέλου, από τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου. 

 ΥΠΟΒΟΛΉ ΔΉΛΏΣΕΏΝ ΣΤΟ ΚΤΉΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 Για τους ΟΤΑ του νομού Καρδίτσας

Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά… 
εντοπίζουμε το ακίνητό σας… υποβάλλουμε την 

δήλωση ιδιοκτησίας σας… 

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
 Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός

 Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα
Τηλέφωνα: κιν. 697 33 10 869, σταθ. 2441 0 21317.

* Ο Βασίλης είναι γιός (του συζύγου της Ρίτας Χρ. Δήμου), του αγαπη-
τού μας Βάϊου Ελευθερίου, που είναι διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών 
του δήμου μας Καρδίτσας και βοηθάει με κάθε τρόπο το χωριό μας. 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος

Επιμελητής Γυναικολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων Λητώ – Ιασώ – Μητέρα – Γαία

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

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

Κιν. : 694 4771555  Email: k_katsoulis@yahoo.com 
* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ -  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Μπέλλος Ηλίας 
του Χρήστου 

Αθήνα – Γλυφάδα / Αγρι-
νίου 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, συμπλη-
ρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου 

Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π. 

Υδραυλικός - Θερμοϋδραυλικός (Καλοριφέρ) 
     Ζήσης   Μπάμπης  του  Χρήστου   

     Αζά  8    Καρδίτσα  
    Τηλ.: 2441 0 41325
    Κιν.: 697 8770871  
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Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας 
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:

Τ Ρ Ά Π Ε Ζ Ά  Π Ε Ι Ρ Ά Ι Ώ Σ
Άριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107 
ΙΒΆΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107 

ΔΙΚΆΙΟΎΧΟΣ: 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 (Αθήνα) .............................  τηλ.(697 3015409) 
Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα)............. (697 3306500)
Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα) ................................... (697 6539774)
Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα) ........................... (697 4085254) 
Κουσάνας Γιώργος (Αθήνα)................................. (697 2287726) 
Μπαλτής Γιάννης (Αθήνα) ................................... (697 7033547) 
Σπανού - Ανδρέου Μαρία (Αθήνα) ....................... (697 9305471) 
Κουσάνας Κώστας (Λαμία) .................................. (697 2594310) 
Σπανός Γιάννης (Αθήνα)........................................(697 3039002)
Θάνος Ι. Βαγγέλης (Νεράϊδα) ................................(697 3620223) 

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ

Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην 
κυκλοφορία και όλοι είπαν τότε, ότι 115 χρόνια μετά, το όραμα 
του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο 

μεγάλος αυτός εκ Μεσολογγίου Έλληνας πολιτικός είχε κι ένα άλλο 
όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που 
θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο 
με τους κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. 
Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν 200 χρόνια για να 
πραγματοποιηθεί; 

Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής Οδού 
σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευταίου 
εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. 
Όλοι ζητάμε να μπεί επιτέλους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης η 
Γέφυρα Μέγδοβα, οι μελέτες της οποίας έχουν ολοκληρωθεί όλες, και 
είναι έτοιμη για δημοπράτηση.

 Ευχές από Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας, εύχονται μέσω της 
εφημερίδας μας σε όλους, «Καλή Ανάσταση και Καλό 
Πάσχα με υγεία».

Δ. Σ. Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας. 

Ευχές από Σύλλογο Σαρανταπόρου - 
Μεγαλάκκου

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου της Τοπικής 
Κοινότητάς μας Νεράϊδας, εύχονται μέσω της εφημερίδας 
μας σε όλους, «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία».

Δ. Σ. Συλλόγου Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου.

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

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

  ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΜΑΣ!

Εάν δεν λάβετε την εφημερίδα τον Ίούνιο… να ξέρετε πως 
δεν θα έχει βγεί, επειδή δεν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο 
για την έκδοση του φύλλου ποσό χρημάτων… γι’ αυτό όσοι 

ακόμα δεν έδωσαν την συνδρομή τους ας δώσουν χρήματα… αυτή 
τη στιγμή λείπει ένα ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί μέχρι τον 
Ίούνιο… βοηθήστε για να βγεί η εφημερίδα μας…

Ευχές από Πρόεδρο Τ. Κ. Μολόχας 
Ο Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού, της Μολόχας 

Ηλίας Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους 
τους συγχωριανούς του της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας, 
αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες των γύρω χωριών, 
«Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία».

Ο Πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας
Ηλίας Ζυγούρης 

Να συντηρηθεί ο δρόμος  
προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας

    Όλοι απαιτούν να γίνει σωστός ο δρόμος για το Νεκροταφείο 
του χωριού μας ώστε να είναι βατός για χαμηλά αυτοκίνητα 
όλες τις μέρες του χρόνου. Να πέσει τσιμέντο σε όλο το 
υπόλοιπο χωρίς ακόμα τσιμέντο μήκος του. Και αν δεν φτάνουν 
τα χρήματα για όλο, να πέσει σε πρώτη φάση έστω μέχρι τη 
στροφή στο Πολύκοινο. Εκατό μέτρα κάθε χρόνο αν ρίχνατε 
τώρα θα είχε ολοκληρωθεί.
   Κάθε φορά που ρωτάμε τους εκλεγμένους μας λένε «είναι 
στο πρόγραμμα»… Όταν ρωτάμε το καλοκαίρι μας λένε «το 
φθινόπωρο»… όταν ρωτάμε το χειμώνα μας λένε «την άνοιξη»… 
και άντε πάλι απ’ την αρχή και τα χρόνια περνάνε…
  Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο… Πού ξοδεύονται 
τέλος πάντων αυτά τα λεφτά που αναλογούν στην Κοινότητά 
μας…??? Πέστε μας πόσα λεφτά δικαιούται το χωριό μας 
και πού ξοδεύτηκαν αυτά… Ο δρόμος αυτός είναι πρώτη 
προτεραιότητα…!!!
   Όλοι απαιτούμε να συνεχιστεί η τσιμεντόστρωση του δρόμου 
για το Νεκροταφείο Νεράϊδας…!!!

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ
του δρομολογίου της Παρασκευής

Ολοι απαιτούμε να επανέλθει το δρομολόγιο της 
Παρασκευής που κόπηκε από τον Νοέμβριο του 
2016, αλλά και της Δευτέρας που κόπηκε από το 

Νοέμβριο του 2011.
Οι εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα να πιέσουν για την 
ανάκληση της σκληρής και άδικης αυτής απόφασης. Ο 
κόσμος θέλει λεωφορείο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα 
(Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή) γιατί με αυτό τώρα που 
έγινε άσφαλτος εξυπηρετούνται και οι κάτοικοι του Κλειτσού. 
Η γραμμή αυτή έχει κίνηση.
   Όλα τα χωριά πρέπει να ενεργήσουμε καταλλήλως ώστε 
να δημιουργηθεί λεωφοριακή γραμμή Φουρνά – Κλειτσός – 
Νεράϊδα – Αμάραντος – Ραχούλα – Καρδίτσα… μόνο έτσι θα 
υπάρξει βιώσιμο καθημερινό δρομολόγιο…!!!
    Μέχρι τότε εμείς τονίζουμε από εδώ για ακόμα μια φορά 
αυτό που συνεχώς φωνάζουμε: Να χρησιμοποιούμε όλοι το 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ στις μετακινήσεις μας για Καρδίτσα…!!! 
Εάν έχει επιβάτες και κόβει εισιτήρια θα συνεχίσει να 
έρχεται… αλλιώς…

 Καθαρισμός του δρόμου προς Μοναστήρι μας 
να γίνεται πάντα όπως σε όλους τους άλλους

Ολοι ζητάμε, να καθαρίζεται πάντα και ο δρόμος για 
το Μοναστήρι μας, όταν τα μηχανήματα έρχονται να 
καθαρίσουν τους άλλους δρόμους, τόσο όταν πέφτει 

χιόνι όσο και όταν πέφτουν πέτρες. 
  Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, έπεσαν μεγάλες πέτρες 
στα Προσήλια, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, οι οποίες 
καθαρίστηκαν την Κυριακή 25.2.18. Αυτό ζητήθηκε από 
τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ο οποίος ανταποκρίθηκε και 
ενήργησε αυτή τη φορά να έρθει μηχάνημα. Όμως όταν 
έπεσε το χιόνι την Πέμπτη 15.2.18 τα εκχιονιστικά που π ήγαν 
στους άλλους δρόμους δεν πήγαν δυστυχώς σε αυτόν. 
  Παρακαλούμε πολύ τα μηχανήματα να πηγαίνουν πάντα και 
σε αυτόν τον δρόμο.

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΐΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για 

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

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καλόν είναι να 
προσέχουμε…
 Παρακαλούνται οι κάτοικοι 
της Τοπικής Κοινότητάς μας 
Νεράϊδας όπως:
● Να προσέχουμε πως πετάμε 
τα σκουπίδια μας.
● Δεν πρέπει να ρίχνουμε 
στους κάδους μπάζα. Επίσης 
συσκευάζουμε καλά τα σκου-
πίδια (δένουμε την πλαστική 
σακκούλα) και μετά την πετά-
με με προσοχή και πάντα μέσα 
στον κάδο.
● Δεν πετάμε ποτέ και τίποτα 
στα ρέματα του χωριού. Οτι-
δήποτε έχουμε για πέταμα τα 
βγάζουμε στο δρόμο για να τα 
πάρουν.
● Να διατηρούμε καθαρό το 
Νεκροταφείο. Δεν πετάμε τα 
άδεια πλαστικά μπουκάλια 
από λάδι στο χώρο αλλά μέσα 
στο βαρέλι για να καούν. Στις 
εκταφές να αφήνουμε το χώρο 
όπως τον βρήκαμε χωρίς σκου-
πίδια.
● Να χρησιμοποιούμε το καρ-
τοτηλέφωνο στην πλατεία τα-
κτικά για να διατηρηθεί αλλιώς 
θα το πάρουν.
● Να προσέχουμε τα φρεάτια 
των ομβρίων. Να διατηρούμε 
τις σκάρες καθαρές ώστε να 
πέφτουν μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις μας για 
Καρδίτσα να προτιμάμε το λε-
ωφορείο του ΚΤΕΛ. Αν θέ-
λουμε να διατηρηθούν τα δρο-
μολόγια πρέπει να ανεβαινο-
κατεβαίνουμε στην Καρδίτσα 
με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ 
και μόνο μ’ αυτό!Τα παραπάνω 
αφορούν όλους τους οικισμούς 
μας.

Αυλάκι στις «Βερτσούλες» βουλωμένο     
   Το αυλάκι του επαρχιακού δρόμου πρίν το τεχνικό στη θέση 
«Βερτσούλες», προς το χωριό μας, το χειμώνα ήταν βουλωμένο, 
τόσο από πέτρες και βάτα όσο και από κάποια κλαδιά δέντρου 
που κάποιος έκοψε. Έκοψε το δέντρο, πήρε τα ξύλα, και άφησε 
τις κλάρες μέσα στο αυλάκι. Να μην ξανασυμβεί αυτό γιατί θα 
γράψουμε ονόματα. Να προσέχουμε ώστε τα αυλάκια να είναι 
πάντα καθαρά γιατί θα βουλιάξουν οι πλαγιές και θα μείνουμε 
χωρίς δρόμο…!!! 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Ενισχύστε την τράπεζα 
αίματος του  
Συνδέσμου. 
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ 

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

Πληροφορίες: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ.ΤΗΛΕ-
ΦΩΝΟ: 697 6459443 

Σύνδεσμος Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  
Μεγαλάκκου «Ο Άγι-
ος Κωνσταντίνος» 

Ανακοίνωση 
για αιμοδοσία
Παρακαλούμε, όποιος έχει
κατά καιρούς επωφεληθεί
και χρησιμοποιήσει την
τράπεζα αίματος του χω-
ριού μας, θα ήταν σωστό 
να αποκαταστήσει άμεσα 
τις φιάλες που δανείστηκε, 
διότι πρέπει να εξυπηρετη-
θούν και άλλοι συγχωρια-
νοί μας.

Υπεύθυνος αιμοδοσίας:
Γιαννουσάς Δημήτριος


