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Υπόσχεση από την Π. Ε.
Καρδίτσας για χαλικόστρωση
του δρόµου προς
το Μοναστήρι

Παραµεγδόβια οδός
1.250.000 € από
Π. Θεσσαλίας για την
ολοκλήρωση των µελετών
από Νεράιδα έως Γέφυρα
Μέγδοβα

Ό

πως µας ενηµέρωσε ο εφηµέριος του
χωριού µας, µετά την τελετή του
«Υψώµατος» του πανηγυριού στο Μοναστήρι, στις 8.9.18, κατά την πληροφόρηση που
είχε από τους αρµοδίους, υπάρχει δέσµευση
από την Νοµαρχία (Π. Ε.) Καρδίτσας, ότι
σύντοµα θα χαλικοστρωθεί καλά όλος ο δρόµος, από την βρύση θέση «Κωσταντέϊκες»
µέχρι το ιστορικό Μοναστήρι. Ήδη πέρυσι µε
συντονισµένες προσπάθειες µας ξεβούλωσαν τα τεχνικά και έπεσε χαλίκι στα δύσκολα
σηµεία του, πάλι από την Νοµαρχία. Έτσι
τώρα µε το χαλίκι που θα πέσει, και την διαµόρφωση του αυλακιού, τα όµβρια θα οδηγούνται µέσα στα τεχνικά και να µην χαλάει
πλέον ο δρόµος.
Αναµένουµε να δούµε σύντοµα την ολοκλήρωση του έργου αυτού

Π

ίστωση για ολοκλήρωση µελετών
εντός Ευρυτανίας ζητούσαµε µε το
Υπόµνηµα... πίστωση για ολοκλήρωση µελετών εντός Καρδίτσας... µας προέκυψε... ας δούµε τα πράγµατα αναλυτικά.
Όπως δηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο
φύλλο, το Υπόµνηµα των 42 φορέων των χωριών µας, εστάλη στις 25.6.18 και πήρε πρωτοφανή δηµοσιότητα, αφού δηµοσιεύτηκε σε
όλα τα ΜΜΕ Ευρυτανίας και Καρδίτσας και όχι
µόνο.
Στις 7.7.18... δέκα µέρες µετά... ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός
ανακοίνωσε την χρηµατοδότηση της µελέτης
του δρόµου από Νεράιδα µέχρι Γέφυρα Μέγδοβα µε το ποσό των 1.250.000 ευρώ...
Αµέσως (8.7.18) µιλήσαµε µε την αρµόδια
µηχανικό της περιφέρειας Θεσσαλίας και µας
είπε πως... Τα 1.250.000 ευρώ είναι αυτά που
είχαν δεσµευτεί πρίν µήνες (και εµείς περιµέναµε µε αυτά να χρηµατοδοτηθεί η Γέφυρα
Μέγδοβα) και τώρα επέλεξε ο κ. Αγοραστός
να το ανακοινώσει... (Ισως λόγω του υποµνήµατος λένε πολλοί)... Τώρα θα πουν (η Περιφέρεια Θεσσαλίας) σε ιδιώτες (σε ιδιωτικό
µελετητικό γραφείο) να κάνουν την ολοκλήρωση της µελέτης του δρόµου από οικισµό Νεράιδας µέχρι την Γέφυρα Μέγδοβα... αυτό θα
ανατεθεί µέχρι τέλος του 2018... και όλο το
2019 θα την φτιάχνουν... Η αρµόδια µηχανικός
της Περιφέρειας Θεσσαλίας µας έστειλε και
την υπάρχουσα µελέτη του προαναφερόµενου
τµήµατος σε δυο µεγάλες, µε πολύ µεγάλη
ανάλυση φωτογραφίες. Η µία έχει το κοµµάτι
από «Ράχη Βάσιως» µέχρι «Μάρµαρα Κοκκινόβρυσης» και η άλλη φωτογραφία το κοµµάτι
από «Μάρµαρα Κοκκινόβρυσης» µέχρι µερικά
µέτρα µετά την «Γέφυρα Μέγδοβα».
Συνέχεια στη σελ. 2

∆ρόµος προς Νεκροταφείο Νεράιδαςτσιµεντοστρώθηκε µεγάλο τµήµα

Σ

τα µέσα Σεπτεµβρίου τσιµεντοστρώθηκαν τα µεγαλύτερα και
από τα πιο δύσκολα τµήµατα του δρόµου προς νεκροταφείο
Νεράϊδας Συγκεκριµένα µε δαπάνη του ∆ήµου τσιµεντοστρώθηκε το
τµήµα του δρόµου µεταξύ τω ν σπιτιών του Γ. Ζήση και Γ. Καφαντάρη, καθώς και το τµήµα από θέση «Αγ. Παρασκευή» έως τη θέση
«Πολύκινο» στη στροφή του δρόµου. Έτσι πλέον σήµερα υπάρχει
συνεχόµενη τσιµεντόστρωση από την πλατεία µέχρι και την στροφή
στη θέση «Πολύκινο»
Επί πλέον τσιµεντοστρώθηκε και µικρό τµήµα του δρόµου πάνω
από το σπίτι των αδελφών Μπέλλου
Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Νεράϊδας µας ενηµέρωση για την ύπαρξη
και δεύτερης εργολαβίας µε την οποία η τσιµεντόστρωση προς νεκροταφείο θα φθάσει µέχρι τη θέση «Λεκάνη»
Ευχαριστούµε τους αρµοδίους που ικανοποίησαν
το χρόνιο αυτό αίτηµα µας.

∆ωρεάν κουπόνι 110 € από το
κράτος να βλέπουµε τηλεόραση στα χωριά

Μ

ε τον καλύτερο τρόπο φαίνεται να
λύνεται το πρόβληµα της εικόνας
στην τηλεόρασή µας στα ορεινά χωριά µας
καθώς πρόσφατα (στις 11.9.18) ψηφίστηκε ο
σχετικός νόµος (Ν.4563/2018) και σύντοµα
θα γίνει πράξη.
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∆ιαγράµµιση της επαρχιακής οδού ΚαρδίτσαςΚαρπενησίου µέσω Νεράιδας έως όρια νοµών

Σ

υνεργείο της Π. Ε. (Νοµαρχία) Καρδίτσας προχώρησε στη εκ
νέου διαγράµµιση του οδοστρώµατος µε έντονο λευκό, χρώµα
στην επαρχιακή οδό Καρδίτσας - Καρπενησίου µέσω Νεράιδας µέχρι τα όρια νοµών,
Οι εργασίες έγιναν την Πέµπτη 13.9.18 και ξεκίνησαν από διασταύρωση για Αη-λιά Νεράιδας (όπου τελειώνει η άσφαλτος) και
προς Καρδίτσα. Η διαχωριστική αυτή γραµµή είναι πολύ απαραίτητη
όταν υπάρχει οµίχλη στο δρόµο για την αποφυγή συγκρούσεων.
Ευχαριστούµε θερµά την Π. Ε. Καρδίτσας και την
Περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
Στις Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
συνάντηση της Πρόεδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας με τον Δήμαρχο Καρδίτσας. Κατά τη συνάντηση
η Πρόεδρος του εξέθεσε τα προβλήματα του χωριού και ζήτησε να δρομολογηθούν λύσεις.

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

Καλό Χειµώνα

Τ

ο νεοεκλεγέν ∆.Σ. συναισθανόµενο την ευθύνη συνέχειας του
ιστορικού Συλλόγου µας σεβόµενο το απερχόµενο ∆.Σ. καθώς και
όλα τα διατελέσαντα κατά το παρελθόν, θα προσπαθήσει να διατηρήσει και να εµπλουτίσει τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Σ’ αυτή την πορεία θεωρεί ότι κανείς από τα µέλη του δεν περισσεύει
και προσδοκά στην αγαστή συνεργασία του µε όλους, γιατί η συλλογικότητα απέχει των προσωπικών έριδων, έχει δε ως µόνο στόχο τη
δηµιουργία πνεύµατος συµπόρευσης προς το κοινό καλό.
Σας ευχαριστεί όλους εκ των προτέρων και σας εύχεται το καλύτερο
για τον καθένα σας ξεχωριστά.
Με εκτίµηση το ∆.Σ.

Νέο ∆. Σ. Εξωραϊστικού
& Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράιδας 2018 - 2020
Από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στη Γ. Σ.
το καλοκαίρι (17.8.18 λόγω αναβολής της
14.8.16) στην πλατεία του χωριού µας, εξελέγησαν για το 5µελές ∆. Σ. της διετίας
2018 - 2020, τα παρακάτω µέλη, που συγκροτήθηκαν σε σώµα ως εξής:
Τακτικά Μέλη: Πρόεδρος: Μπατσιάκου
- Θάνου Κατερίνα Αντιπρόεδρος: Μακρής
Κώστας του ∆ηµητρίου, Γεν. Γραµµατέας:
Καραµέτος Νικόλαος του Κων/νου, Ταµίας:
Μπούτας Ευάγγελος της Ρίτας Μέλος: Μακρή Μάρθα του Κων/νου
Αναπληρωµατικά Μέλη: Βούλγαρης
Γεώργιος του Ρίζου, Μονάντερος Σωτήριος
του Ηλία
Εξελεγκτική επιτροπή Θάνος Γεώργιος
του Κων. Κουσάνα ∆ήµητρα του Χριστοδ.
Ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

www.neraida-dolopwn.com

www.sarantaporo.com

Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού µας στο internet.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού µας όπου θα βρείτε τα πάντα για
τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφηµερίδα µας κ.λ.π.
Στείλτε δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εµπλουτισµό της ιστοσελίδας µας. Ενηµερώστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται

Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού µας!
Μπορείτε µε ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το χωριό µας! Παρακαλώ βοηθήστε και εσείς
στον εµπλουτισµό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλιές και
νέες φωτογραφίες, βίντεο και διάφορα κείµενα-άρθρα)
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Παραμεγδόβια οδός 1.250.000 € από Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ολοκλήρωση
των μελετών από Νεράιδα έως Γέφυρα Μέγδοβα
Συνέχεια από σελ. 1
Επειδή μας έκανε εντύπωση η μεγάλη, με ακρίβεια μέτρου, περιγραφή των έργων που θα γίνουν εκεί (πού θα
γίνουν τεχνικά, πού θα γίνουν τοιχία από κάτω ακόμα και
ύψους 7 μέτρων, πόσα μέτρα θα σκαφτούν για διαπλάτυνση του υπάρχοντος δρόμου κ.λ.π.)... μιλήσαμε πάλι με
την αρμόδια μηχανικό που μας είπε πως αυτή είναι η προμελέτη οδοποιίας... και με τα 1.250.000 ευρώ θα γίνουν
γεωτρήσεις κ. ά. μετρήσεις για την τελική μελέτη οδοποιίας... η οποία θα μπορεί πλέον να μπεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και να δημοπρατηθεί... σε ερώτηση μας
γιατί δεν δημοπρατείται χωριστά η Γέφυρα καθώς έχουν
ολοκληρωθεί οι μελέτες της... μας είπε πως αυτή θα γίνει
ταυτόχρονα με τον δρόμο...
Εν τω μεταξύ το Υπόμνημα των 42 φορέων των χωριών
μας πήρε πρωτοφανή δημοσιότητα...
Την επόμενη μέρα... Τετάρτη 27.6.18... η εφημερίδα
«Ευρυτανικά Νέα» (στην σελ. 1 & 8) δημοσίευσε μεγάλο
κείμενο με τίτλο «Μαζική κινητοποίηση για Παραμεγδόβιο»... «130 χρόνια υποσχέσεις»... «42 φορείς χωριών
ζητούν 17 χλμ δρόμου»... (ολόκληρο το κείμενο σε άλλο
σημείο)... με παρόμοιους τίτλους είχε την ίδια μέρα δημοσίευμα και η άλλη Καρπενησιώτικη εφημερίδα
«Ευρυτανικός Παλμός»...
.... Την ίδια μέρα... την Τετάρτη 27.6.18... όλες οι ενημερωτικές Ιστοσελίδες και εφημερίδες της Καρδίτσας δημοσίευσαν το Υπόμνημα με σχετικά κείμενα... με τίτλους «Να
ολοκληρωθεί η παραμεγδόβια οδική σύνδεση Αγρινίου Καρδίτσας»... (ΚαΓάίΐδαρΓεκδ)... «Κραυγή απόγνωσης
κατοίκων για την ολοκλήρωση της παραμεγδόβιας οδικής
σύνδεσης Αγρινίου - Καρδίτσας» (Υίοια Ροΐΐΐί Ευρυτανίας)... «Αγωνιούν για παραμεγδόβιο...
καθυστερεί η Π. Ε. Ευρυτανίας τις μελέτες για τη σύνδεση Αγρινίου - Καρδίτσας» (Ήιεδδαΐϊα ΐν)... η καρδιτσιώτικη
εφημερίδα «Αλήθεια» αφιέρωσε την Κυριακή 1.7.18 τρείς
(3) ολόκληρες σελίδες (12, 13 & 14) για το θέμα αυτό... με
τίτλους... «Η επαρχιακή οδός Καρδίτσας - Αγρινίου, γνωστή ως παραμεγδόβιος, σχεδιάστηκε από την εποχή του
Χαρίλαου Τρικούπη και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί»...
«καθυστέρηση 130 χρόνων...!!!»...

Στις 7 Ιουλίου 2018... είδαμε με έκπληξη στις εφημερίδες
και ενημερωτικές ιστοσελίδες το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας... με τίτλο «Ολοκλήρωση των μελετών
παράκαμψης Σοφάδων και Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας Καρπενησίου» (δηλ. Αγρινίου)... συγκεκριμένα εγκρίθηκε
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η χρηματοδότηση με πίστωση ύψους 1.250.000 ευρώ για την...
«Ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του έργου Επ. Ο. Καρδίτσας - Καρπενησίου, μήκους
αρτηρίας περίπου 8 χλμ για τη διασύνδεση των ορεινών
τμημάτων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής θα εκπονηθούν σε
πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτές μελέτες
(Γεωτεχνικές έρευνες κλπ) ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση της μελέτης οδοποιίας σε οριστικό στάδιο καινά καταστεί τελικά η μελέτη ολοκληρωμένη και πλήρης.».
Την Τετάρτη 11.7.18... η καρπενησιώτικη εφημερίδα
«Ευρυτανικά Νέα» δημοσίευσε την είδηση στη σελ. 9 με
τίτλο... «απομένουν πολλά ακόμη»... «ένα βήμα για τον
παραμεγδόβιο»... «1,25 εκατ. ευρώ για την μελέτη στην
Καρδίτσα»... το οποίο κείμενο κατέληγε σε ένα γρίφο... «..
.Να θυμίσουμε ωστόσο ότι τον Φεβρουάριο του 2016,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των αντιπεριφερειαρχών
Π.Ε Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και Π.Ε. Καρδίτσας κ.
Βασίλη Τσιάκου, με αντικείμενο τα κοινά οδικά έργα που
πρέπει να γίνουν στα όρια των δύο νομών... Την ίδια εποχή «ανακοινώθηκε» από την Καρδίτσα και η κατασκευή
της γέφυρας στη θέση «Μέγδοβα». Μόνο που εδώ και 30
μήνες η εξαγγελία έμεινε στα «χαρτιά» καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ για τη γέφυρα. Χωρίς την
κατασκευή της γέφυρας από την πλευρά της Καρδίτσας, η
Ευρυτανία δεν προχωρά κανένα έργο.»...
Μιλήσαμε για αυτό (την ίδια μέρα 11.7.18) με τον ίδιο
τον εκδότη της εφημερίδας αυτής και μας είπε πως δεν το
γράφει τυχαία αλλά μετά από συζήτηση που είχε με τους
αρμόδιους της Ευρυτανίας... οι οποίοι λένε πως αν δεν
κάνει την Γέφυρα Μέγδοβα η Περιφέρεια Θεσσαλίας... η
Π. Ε. Ευρυτανίας δεν χρηματοδοτεί τις μελέτες στο εντός
Ευρυτανίας τμήμα...
Ιδού λοιπόν το αδιέξοδο...!!! Τί κάνουμε τώρα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γ. ΜΠΠΑΛΤΗΣ

Πότε θα έρθει Ιατρός στο
Αγροτικό Ιατρείο Νεράιδας;

Τα Χρονικά της Νεράϊδας– Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση

Τηλ.:2104251564-6973306500

Η λύση στο πρόβλημα της επάνδρωσης του Αγροτικού Ιατρείου Νεράιδας είναι να έρθει Ιατρός που να μένει σε αυτό και να
υπηρετεί εδώ το αγροτικό του. Δεν είναι λύση το να έρχεται ένας
Ιατρός απ' την Καρδίτσα για 2 ώρες κάθε 15 μέρες να γράφει
φάρμακα και να φεύγει. Απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας
όλων των επιπέδων να φροντίσουν ώστε, να επανδρωθεί το ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράιδας, όπως πρόσφατα έγινε σε 2
χωριά της Αργιθέας και σε 4 της Ευρυτανίας. Θα θέλαμε να δούμε το έγγραφο αίτημα του προέδρου της Τ.Κ Κοινότητας μας γι'
αυτό, όπως δεσμεύτηκε στην πλατεία (14.8.18) πως θα το κάνει.

Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Σ΄ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ

Ιδιοκτήτης Εξωραϊστικός &Μορφωτικός Σύλλογος
Νεράϊδας Νομού Καρδίτσας
Εκδότης-Διευθυντής
(Η Πρόεδρος του Συλλόγου)
Αικατερίνη Μπατσιάκου-Θάνου
Αιόλου 17 Νίκαια Αττικής

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις απόψεις του Συλλόγου ή της εφημερίδας
ούτε την δεσμεύουν
Αποστολή κειμένων προς
δημοσίευση στο e-mail:
exms.neraida_dolopwn@yahoo.com
Εκτύπωση:
Νικόλαος & Ευθύμιος Σανιδάς
Ιωαννίνων 6 Μοσχάτο Τηλ.: 210 9414233
Www.sanidas.gr
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Περί αιολικών πάρκων απόψεις και άλλα (σελ. 10 και 9)
Αθλητικά και δράσεις (σελ. 5, 6 και 7)
Διάφορες τοπικές ειδήσεις (σελ. 8 και 6)
Κοινωνικά (σελ. 3)
Και πολλά άλλα στις υπόλοιπες σελίδες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΡΥ∆Α του ΗΛΙΑ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣΘΕΡΜΟΫ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ

Χειρούργος
Οδοντίατρος

(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)

Πτυχιούχος
Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ζήσης Μπάμπης του
Χρήστου

∆ηµ. Λάππα 81
Καρδίτσα

Αζά 8 Καρδίτσα

Τηλ.: 24410 20039

Τηλ.: 24410 41325

Κιν.:697 3672423

Κιν.: 697 8770871
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
Σάββατο 7 Ιουλίου 2018
Ολοκλήρωση των µελετών παράκαµψης
Σοφάδων και Ε. Ο.
Καρδίτσας - Καρπενησίου
Στην εκπόνηση δύο µελετών, που οδηγούν στην κατασκευή νέων οδικών αξόνων προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση τους από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριµένα πρόκειται για τις µελέτες:
•
«Μελέτη Παράκαµψης Σοφάδων» Προϋπολογισµός µελέτης 400.000,006 Μελέτη βελτίωσης τµήµατος της Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι - Σοφάδες για την παράκαµψη
του
οικισµού των Σοφάδων µήκους 3,8ΚΙΤΙ, διαχωρισµένης
κυκλοφορίας µε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, µετά παράπλευρου δικτύου συνολικού µήκους περίπου 6,5Κηι. Η
µελέτη περιλαµβάνει επίσης την κατασκευή δύο ισόπεδων
κυκλικών κόµβων, ο ένας για την είσοδο - έξοδο στον
οικισµό των Σοφάδων και ο άλλος για την σύνδεση της
Εθνικής Οδού µε την Ε-65.
•
«Ολοκλήρωση Μελετών Επ. Ο. Καρδίτσας Καρπενησίου» Προϋπολογισµός µελέτης 1.250.000,006
Ολοκλήρωση των απαιτούµενων µελετών για την κατασκευή του έργου Επ. Ο. Καρδίτσας - Καρπενησίου, µήκους αρτηρίας περίπου 8,00 Κιπ για τη διασύνδεση των
ορεινών τµηµάτων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής θα εκπονηθούν σε πρώτο στάδιο οι απαραίτητες υποστηρικτές µελέτες (Γεωτεχνικές έρευνες κλπ) ώστε να είναι εφικτή η
εκπόνηση της µελέτης οδοποιίας σε οριστικό στάδιο και
να καταστεί τελικά η µελέτη ολοκληρωµένη και πλήρης.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Σε συνεργασία µε τον
Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, ολοκληρώνουµε µελέτες και προετοιµάζουµε το έδαφος µε σαφές
σχέδιο έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι να εντάξουµε σε
προγράµµατα χρηµατοδότησης έργα χρήσιµα για την κοινωνία. Πρόκειται για οδικούς άξονες, την βελτίωση των
οποίων, δικαίως η τοπική κοινωνία ζητά εδώ και πολλά
χρόνια. Συνεχίζουµε µε αµείωτους ρυθµούς στην προσπάθεια υλοποίησης των αναγκαίων µελετών για έργα υποδοµής, που χρειάζεται η Θεσσαλία του µέλλοντος».

Χωριανοί µας που διακρίθηκαν
στη βυζαντινή µουσική
• Ο Χρήστος Φλώρος, γιός του Κώστα και της Ευαγγελίας (εγγονός της Ελευθερίας Πλατσιούρη) πήρε
φέτος το πτυχίο του στη βυζαντινή µουσική, µετά από
πολύχρονες σπουδές. Την Παρασκευή 22 Ιουνίου
2018, το απόγευµα στο χώρο της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικής της Λαµίας πραγµατοποιήθηκαν οι πτυχιακές και διπλωµατικές εξετάσεις, στις οποίες οι τελειόφοιτοι εξετάστηκαν στην πράξη και στην θεωρία της
Βυζαντινής Μουσικής
ενώπιον επιτροπής ορισµένης από το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στις εξετάσεις έλαβαν
µέρος εννέα µαθητές, ανάµεσα τους και ο χωριανός
µας Χρήστος Φλώρος ο οποίος απέκτησε το Πτυχίο
µε τον βαθµό Άριστα.
• Ο Γιάννης Μπαλτής, γιός της Σοφίας και του
αείµνηστου παπα-Βάϊου (αδελφός του εφηµερίου µας
Νεράιδας παπα-Σωτήρη Μπαλτή), χειροθετήθηκε
Αναγνώστης (είναι ο αρχικός βαθµός στην ιεραρχία
των ψαλτών), την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018, στον Ιερό
Ναό Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως, από τον πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και επίσκοπο Θεσπιών κ.κ. Συµεών. Στην εκκλησιαστική ιστοσελίδα «ποιµήν», την ίδια ηµέρα σε κείµενο µε φωτογραφίες και τίτλο «Τριπλή χαρά στην Ηλιούπολη»,
µεταξύ άλλων γράφτηκε: «Πρό του Αποστόλου, ο
Επίσκοπος κ.κ. Συµεών, χειροθέτησε Αναγνώστη τον
από ετών βοηθούντα στο αναλόγιο του Ναού Ιωάννη
Μπαλτή, υιό και αδελφό Ιερέως.».
Συγχαρητήρια και στους δύο αγαπητούς χωριανούς
µας, που µε κάθε ευκαιρία θα ψάλλουν και στις εκκλησίες του χωριού µας.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•.Ο Χρήστος και η Αγαθή Τσιαντή
- ∆ασκαλοπούλου, κόρη του Μάκη Τσιαντή και της Ελένης Κατσούλη (εγγονή της Αγορής και του αείµνηστου Νίκου ∆. Κατσούλη), απέκτησαν αγοράκι (το δεύτερο παιδί
τους), την ∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2018,
στην Καρδίτσα, όπου και διαµένουν..
Ευχόµαστε να τους ζήσει.
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

ΓΑΜΟΙ
• Η Ιφιγένεια Κουτσουµπάνη, κόρη της Αγορής και του Χρήστου Κουτσουµπάνη (εγγονή των αείµνηστων
Κώστα Γιαννουσά εξ' Ανθηρού Καροπλεσίου και Βάϊου Κουτσουµπάνη
εκ Κουκέϊκων Καροπλεσίου) και ο
∆ηµήτρης Κολτσίδας από το ΑρΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
τεσιανό Καρδίτσας, παντρεύτηκαν το
• Ο Αντώνης και η Χριστίνα Σάββατο 28 Ιουλίου 2018, στον I. Ν.
∆ρόσου, κόρη του Χρήστου και Αγ. Μηνά Καρδίτσας. Ακολούθησε
της Στέλλας Γρόσου-Σπανού βάπτι- γλέντι στην «Κεντιά».
σαν το αγοράκι τους µε το όνοµα
Ιωάννης, το Σάββατο 16 Ιουνίου Η Μαρία Κατσούλη, κόρη της Σωτηρίας και του Γεωργίου Κατσούλη,
2018, στον Άγιο Νεκτάριο Αίγινας.
(εγγονή των αείµνηστων Ευτυχίας
• Η Βιολέττα και ο Βασίλης Παλ- και Κων/νου Κατσούλη), και ο Χρήτόγλου, γιός του Φίλιππου και
στος Σπυρόπουλος από την Αθήτης Αγορής Κόκκινου -Παλτόγλου,
να, παντρεύτηκαν το Σάββατο 1 Σε(εγγονός των αείµνηστων Αλεξάνπτεµβρίου 2018, στον Πλάτανο Αλδρας και Θωµά Κόκκινου), βάπτιµυρού Μαγνησίας.
σαν το κοριτσάκι τους, µε το όνοµα
Ευχόµαστε να ζήσουν και
Αλεξάνδρα, την Κυριακή 24 Ιουνίου
να ευτυχήσουν
2018, στην Αθήνα (Άνω Πετράλωνα) όπου και διαµένουν.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
• Ο Χρήστος και η Ράνια Καρα- • Ο Ηλίας Καραµέτος γιός του Γεµέτου - Κοτζαφίλιου, κόρη της
ωργίου Καραµέτου και της Μαρίας
Νίκης και του Βασίλη Καραµέτου
(εγγονός του Ηλία Γ. Καραµέτου και
(εγγονή των αείµνηστων Ταξιαρχίας
της Κωνσταντίας) και η Άννα Χρονάκαι Νικολάου Καραµέτου), βάπτικη από την Αθήνα αρραβωνιάστησαν την κόρη τους, µε το όνοµα
καν την 1 Σεπτεµβρίου 2018 στην
Νίκη, την Κυριακή 24 Ιουνίου το
Καρδίτσα
2018, στον I. Ν. Αγίων ΝεοµαρτύΚαλά στέφανα
ρων Πτολεµαΐδας.
• Η Γεωργία και ο Νίκος ΣκούΘΑΝΑΤΟΙ
ρος, γιός του ∆ηµήτρη και της • Πέθανε ο Ηλίας «Λιάκος» ΚουσάΒασιλικής Βούλγαρη -Σκούρου
νας, σύζυγος της Μερόπης, γιός
(εγγονός της Βιργινίας και του αείτων αείµνηστων Βασιλικής και Κων/
µνηστου Γιώργου Βούλγαρη), βάνου Κουσάνα, και πατέρας της Βαπτισαν το αγοράκι τους µε το όνοµα
σιλικής, του Κώστα, της Μαρίας και
∆ηµήτρης, την Κυριακή 24 Ιουνίου
του Γιάννη, σε ηλικία 86 ετών, την
2018, στην Χαλκίδα, όπου και διαΤετάρτη 15 Αυγούστου 2018, στην
µένουν.
Νεράιδα, όπου έγινε και η κηδεία
• Ο Αντώνης και η Μάγδα Σακελ- την εποµένη.
λάρη - Φλάκ, κόρη του Κων/νου • Πέθανε ο Αποστόλης Θάνος, σύΣακελλάρη και της Βασιλικής Γάκη
ζυγος της Μαρίας, γιός των αείµνη(εγγονή της Μαγδαληνής και του
στων Ελένης και Κων/νου Θάνου,
Σεραφείµ Γάκη) βάπτισαν το αγοκαι πατέρας του Κώστα, του Στέφαράκι τους µε το όνοµα Αγγελος, το
νου, της Βασυλικής και της Ελένης,
Σάββατο 7 Ιουλίου 2018, στον I. Ν.
σε ηλικία 68 ετών, την Παρασκευή
Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου, διαµέ17 Αυγούστου 2018, την νύχτα,
νουν στην Αθήνα. Ακολούθησε γλέστην Καρδίτσα όπου έγινε και η κηντι στο µαγαζί της Βούλας
δεία την εποµένη, στο Κοιµητήριο
•Η Μαρία και ο Παύλος Αγγελί- Αγ. Παρασκευής Καρδίτσας.
δης, γιός του αείµνηστου Γιάννη • Πέθανε ο Νίκος Λιάπης, σύζυγος
Αγγελίδη και της Λαµπρινής Κόκκιτης Μαρίας, γιός της Ευφροσύνης
νου - Αγγελίδη, (εγγονός των αείκαι του Αναστασίου Λιάπη, (εγγονός
µνηστων Αλεξάνδρας και Θωµά
του Κων/νου Λιάπη «Πάλλα»), αΚόκκινου), βάπτισαν το αγοράκι
δελφός του Βασίλη, και πατέρας της
τους, µε το όνοµα Ιωάννης - ΑνδρέΑναστασίας, της Ελένης, του Φίλιπας, το Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου
που και του Μιχάλη, σε ηλικία 60
2018, στην Αθήνα (Νέα Σµύρνη)
ετών (γεν. 1958), την Παρασκευή 31
όπου και διαµένουν.
Αυγούστου 2018, στην Πετρούπολη
Ευχόµαστε να τους ζήσουν

όπου έγινε και η κηδεία την εποµένη.
Θερµά Συλλυπητήρια.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η Χριστίνα Βαζαίου, κόρη του
Μενέλαου και της Λιάνας Τζερέτα,
(εγγονή του Μανώλη και της Ντίνας
Τζερέτα - Σπανού, πέρασε µε επιτυχία στην Νοµική Σχολή του Εθνικού
& Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, στην Αθήνα.
•Η Αθανασία Βούλγαρη, κόρη του
∆ηµήτρη και της Σοφίας Βούλγαρη
(εγγονή του Ηλία και της Όλγας
Βούλγαρη), πέρασε στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, των ΤΕΙ
στη Χαλκίδα.
•Η Αλεξάνδρα Γεροκώστα, κόρη
της Πηνελόπης (Πόπης Λυρίτση) και
του Κώστα Γεροκώστα (εγγονή της
Βιργινίας και του αείµνηστου Αποστόλη Γεροκώστα), πέρασε στο τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, των ΤΕΙ
Αθηνών, στην Αθήνα.
•Η Βίκυ ∆ηµητροπούλου, κόρη του
Γεωργίου και της Αλέκας Γιαννουσά
(εγγονή της Βασιλικής Γιαννουσά),
πέρασε στην Νοµική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στην Αθήνα.
• Η Βαϊτσα Θάνου, κόρη της Ιωάννας και του ∆ηµήτρη «Τάκη» Θάνου (εγγονή της Βάϊας και του Περικλή Θάνου), πέρασε στο τµήµα Κοινωνιολογίας, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, στην Αθήνα.
•Η Χαρίκλεια (Λίνα) Θάνου, κόρη
της Αικατερίνης και του Γιώργου Θάνου (εγγονή των αείµνηστων Χαρίκλειας και Κώστα Θάνου), πέρασε
στο τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
στην Αθήνα.
•Η Ο ∆ηµήτρης Κοντογιάννης, γιός
της Πηνελόπης και του Ευαγγέλου
Κοντογιάννη (εγγονός της Παναγιούλας και του Γεωργίου Κοντογιάννη), πέρασε στο τµήµα ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού, των
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στην Θήβα.
• Η Παναγιώτα Λυρίτση, κόρη
της Ελένης και του Νεκτάριου Λυρίτση (εγγονή της Αλεξάνδρας και του
αείµνηστου Γιώρφου Λυρίτση), πέρασε στο Παιδαγωγικό τµήµα Ειδικής Αγωγής, του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, στον Βόλο.
•Ο Σπύρος Μονάντερος, γιός της
Αφροδίτης και του Φώτη Μονάντερου (εγγονός της Όλγας και του Πέτρου Μονάντερου), πέρασε στο τµή-

µα Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, στην Λαµία.
• Σοφία Μπαλτή, κόρη της Σµαράγδας και του Γιάννη Μπαλτή
(εγγονή της Σοφίας και του αείµνηστου παπαΒάϊου Μπαλτή), πέρασε
στην Νοµική Σχολή, του Εθνικού &
Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου
Αθηνών, στην Αθήνα.
•Η Χριστίνα Μπαλτή, κόρη της Μαρίας και του Ηλία Μπαλτή (εγγονή
της Αντιγόνης και του Σπύρου
Μπαλτή), πέρασε στη Νοµική Σχολή, του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης, στην Κοµοτηνή.
• Η Ρένια Συβριδάκη, κόρη του
Παναγιώτη Συβριδάκη και της Ασηµίνας
Πλατσιούρη
-Συβριδάκη
(εγγονή της αείµνηστης Ουρανίας
και του Γιώργου Κ. Πλατσιούρη),
πέρασε στην Προσχολική Αγωγή
στα Ιωάννινα.
• Η Ευαγγελία Τάτσιου, κόρη του
Γεωργίου και της Ευθυµίας Ζήση Τάτσιου
(εγγονή
του
παπαΣεραφείµ Ζήση), πέτυχε στο τµήµα
Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
στην Θεσσαλονίκη.
•Η Κατερίνα Τσιτσιµπή, κόρη
της ∆ήµητρας και του Γεωργίου Τσιτσιµπή (εγγονή της Λούλας και του
Βασίλη Τσιτσιµπή), πέρασε στη
Σχολή Ανθυποπυραγών, της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στην Αθήνα.
• Ο Χρήστος Φλώρος, γιός της
Ευαγγελίας και του Κώστα Φλώρου
(εγγονός της Ελευθερίας και του
αείµνηστου ∆ηµητρίου Πλατσιούρη),
πέρασε στην Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην κατεύθυνση
∆ιοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης, στην Αθήνα
•Η Βασιλική Χαλάτση, κόρη της
Σωτηρίας και του Γιώργου Χαλάτση
(εγγονή της Βασιλικής και του αείµνηστου Κώστα Χαλάτση), πέρασε
στη Σχολή Νηπιαγωγών, του τµήµατος Επιστηµών Εκπαίδευσης & Αγωγής Προσχολικής ηλικίας, του
Πανεπιστηµίου Πατρών, στην
Πάτρα.
Θερµά συγχαρητήρια
και καλές σπουδές
Σηµείωση 1: Αν είναι και άλλα
παιδιά ενηµερώστε µας να τα γράψουµε στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας µας.
Σηµείωση 2: Τα Κοινωνικά από 10
Σεπτεµβρίου 2018 και µετά θα δηµοσιευτούν στο επόµενο φύλλο της
εφηµερίδας µας που θα κυκλοφορήσει πρίν τα Χριστούγεννα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ι. Μ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η οικογένεια Κων/νου Κατσούλη του ∆ηµητρίου, από
τον Βόλο, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις
ανάγκες του Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Νεράιδας, εις µνήµην
του εξαδέλφου τους Ηλία Κουσάνα του Κων/νου.

Ευχαριστούµε θερµά όλους τους συγχωριανούς µας
που µα κάθε τρόπο (είτε οικονοµικό είτε µε εθελοντική
προσωπική εργασία) βοηθήσανε στι όποιες δραστηριότητες του χωριού µας

∆ΩΡΕΑ ΛΑ∆ΙΟΥ
ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

• Η Τασία Καραβάνα - Θεοδωροπούλου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες, της Ιεράς
Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου (Νεράιδας), εις µνήµην
του συζύγου της Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου.
Ο Νίκος Μακρής του Χρήστου από το Μεγαλάκκο,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του
Μοναστηριού µας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου (Νεράιδας)
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Νεράιδας
τους ευχαριστεί θερµά .

Οι αδελφές Μπακόλα (Μαίρη και Φρόσω) και η
Μαρία Καραµέτου σύζυγος του αείµνηστου Σάκη,
έκαναν ∆ωρεά, 25 (εικοσιπέντε) µπουκάλια λάδι στο
Οστεοφυλάκιο Νεράιδας, για να ανάβει τα καντηλάκια
όποιος πηγαίνει εκεί.
Ευχαριστούµε θερµά για την προσφορά.

Ο Πρόεδρος Τσιτσιµπής Κωνσταντίνος και το ∆. Σ.
του Συνδέσµου Αποδήµων Σαρανταπόρου & Μεγαλάκκου «ο Άγιος Κωνσταντίνος» ευχαριστούµε τον
συγχωριανό µας Σταύρο Γ. Θάνο για τη δωρεά ενός
ψυγειοκαταψύκτη για τις ανάγκες του Συνδέσµου µας.
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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου

Μ

ε µεγάλη επιτυχία έγινε και φέτος ο ετήσιος
χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου µας, την ∆ευτέρα 13.8.18, το βράδυ στην
κεντρική πλατεία Νεράιδας. Η βραδιά ήταν µε πολύ
καλό καιρό και πολύς κόσµος (µόνιµοι, απόδηµοι
χωριανοί µας αλλά και πολλοί φίλοι µας από τα γύρω
χωριά) ήρθαν στην εκδήλωση. Τα φαγητά - ποτά είχε
αναλάβει φέτος, ο χωριανός µας Νίκος Κων. Χαλάτσης. Αυτό που και φέτος για τρίτη συνεχόµενη χρονιά έδωσε ξεχωριστό χρώµα και «ζέστανε» την εκδήλωση ήταν το χορευτικό συγκρότηµα χωριανών µας
παιδιών αλλά και µεγαλύτερων ιδίως γυναικών, που
µε παραδοσιακές στολές ξεκίνησε το χορό µε την
καθοδήγηση του αγαπητού µας Κώστα Φλώρου, .
Άρεσε πάρα πολύ σε όλους και καταχειροκροτήθηκε.
Πολλές ευχαριστίες στον καθηγητή γυµναστικής και
χοροδιδάσκαλο Κώστα Φλώρο, που για µια εβδοµάδα έκανε πρόβες µε τα παιδιά στο σχολείο. Ένα µεγάλο µπράβο σε όλους τους χορευτές και από την
Εφηµερίδα µας. Ο κόσµος χόρεψε µε την πολύ καλή
δηµοτική ορχήστρα της χωριανής µας Λύδιας Καραµέτου και του Γιάννη Ζιάκου που εκτός της δεξιοτεχνίας του εντυπωσίασε και µε τα διάφορα είδη κλαρίνων
που έπαιζε. Την εκδήλωση µας τίµησαν µε την παρουσία τους ο πρόεδρος της Τ. Κ. Μολόχας Ηλίας
Ζυγούρης, ο πρόεδρος της Τ. Κ. Νεράιδας Λάµπρος
Γάκης, πρόεδροι Συλλόγων γύρω χωριών κ. ά.
Ευχαριστούµε θερµά όλους για τη συµµετοχή τους.

Εναποµείναντα τµήµατα της
οδού Καρπενήσι - Λ. Πλαστήρα

Η

τοπική κοινότητα ζητά να ολοκληρωθεί ο
σηµαντικός οδικός άξονας για την περιοχή
µας Καρπενήσι - Λίµνη Πλαστήρα.
Ως γνωστό αυτή τη στιγµή:
∗ Σε εκκρεµότητα βρίσκεται η Β' Φάση χρηµατοδότησης του εναποµείναντος χωρίς άσφαλτο, τµήµατος Γιαννουσέϊκα - ∆ιασταύρωση Νεράιδας.
∗ Τα 1.400 µέτρα του εναποµείναντος τµήµατος
χωρίς άσφαλτο, (Νεράιδα - Τρίφυλλα).
Βουλευτής Καρδίτσας µας ενηµέρωσε στις
11.5.2018, πως σε συνάντηση που είχε µε τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας όπου έθεσε µεταξύ των ζητηµάτων και αυτό, είπε πως θα ολοκληρωθεί εντός του
2018.
Το θέµα τέθηκε και στη Λ. Σ. όπου ο
πρόεδρος της Κοινότητας µας πληροφόρησε ότι δεν
είχε σχετική ενηµέρωση από αρµοδίους.

Εντός του 2018 η Υποβολή ∆ηλώσεων στο
Κτηµατολόγιο Ευρυτανίας και Φθιώτιδας
Στους ∆ήµους Λαµιέων, Λοκρών, Μώλου – Αγ.
Κωνσταντίνου, Αµφίκλειας – Ελάτειας, Μακρακώµης,
∆οµοκού, Στυλίδας, Καρπενησίου και Αγράφων γίνεται αυτή την περίοδο προετοιµασία για την υποδοχή
των δηλώσεων ιδιοκτησίας, η υποβολή των οποίων

Εκδρομή του Συλλόγου

Η

εκδρομή μας φέτος έγινε στη Σαμαρίνα
του νομού Γρεβενών, σε ένα από τα ψηλότερα σε υψόμετρο χωριά της πατρίδας μας Ελλάδας. Φέτος πήγαμε με το πούλμαν του Χρήστου
Κατσιφού, που ξεκίνησε το πρωί από την Νεράιδα
και η πρώτη στάση για καφέ έγινε στην Καλαμπάκα. Συνεχίσαμε περνώντας την Εγνατία και φτάσαμε στην Σαμαρίνα όπου επισκεφτήκαμε τα αξιοθέατα του χωριού και καθίσαμε για μεσημεριανό
φαγητό. Στην επιστροφή κάναμε στάση για καφέ
στην πόλη των Γρεβενών. Γυρίσαμε στο χωριό αργά το βράδυ. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η
συμμετοχή των χωριανών μας ήταν μεγάλη και το
λεωφορείο ήταν γεμάτο.
Και του χρόνου

Ο ΕΟΣΚ στον Μέγδοβα

Τ

ο Σαββατοκύριακο 11 και 1 2 Αυγούστου,
ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας
(ΕΟΣΚ)
οργάνωσε
διάσχιση
(πνεΓ
ίΓε1ί1<:ϊη§) στον ποταµό µας Μέγδοβα (Ταυρωπό),
στο πιο όµορφο τµήµα του, από το χωριό µας την
Νεράιδα ∆ολόπων µέχρι την γέφυρα της Βίνιανης
στην Ευρυτανία. Ο αγαπητός χωριανός µας Γιώργος τους πήγε µε το αγροτικό του µέχρι την θέση
«Ζάχενας», ενώ την Κυριακή πήγε πάλι και τους
ξαναπήρε. Η διανυκτέρευση έγινε σε αντίσκηνα στο
ύψος της Μαυροµµάτας όπου βρήκαν ιδανικό µέρος. Στο πλήθος των φωτογραφιών που έβγαλαν
και ανάρτησαν στην ιστοσελίδα τους φαίνεται η
µεγάλη επιτυχία και µεγαλοπρέπεια της δράσης
αυτής. Και του χρόνου ευχόµαστε... Να το καθιερώσουν και να γίνεται αυτό κάθε χρόνο...

Ο χορός Συλλόγου Μολόχας

Μ

ε µεγάλη επιτυχία, όπως κάθε χρόνο, έγινε το
βράδυ του Σαββάτου ο χορός του Συλλόγου
Απανταχού Μολοχιωτών στην πλατεία του γειτονικού
χωριού µας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, όλο το ∆. Σ.
αλλά και πλήθος εθελοντών φρόντισαν για την άριστη
διοργάνωση του χορού µε αποτέλεσµα όλος ο κόσµος να διασκεδάσει. Η βραδιά ήταν µε καλό καιρό
στη δε εκδήλωση πήγαν πολλοί χωριανοί.
Ευχόµαστε και του χρόνου
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Λ. Σ. του Προέδρου Κοινότητας
Νεράιδας αντί της
Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου

Τ

ην Τρίτη 14.8.18, το απόγευµα, συγκεντωθήκαµε στην πλατεία για την καθιερωµένη ετήσια (φέτος περιελάµβανε και αρχαιρεσίες) Γενική Συνέλευση του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου ,
στην πλατεία Νεράιδας, όπως γίνεται κάθε χρόνο και
είχε ανακοινωθεί και από την εφηµερίδα µας (στο φύλλο του Ιουνίου). ∆υστυχώς όµως, προς µεγάλη
έκπληξη όλων µας, την ίδια µέρα και ώρα ήρθε εκεί ο
πρόεδρος της Τ. Κ. Κοινότητας Λάµπρος Γάκης και
επέµενε να προηγηθεί η Λαϊκή Συνέλευση. Αυτό συνέβη για δεύτερη συνεχή χρονιά. Αφού λοιπόν ήταν ανένδοτος, υποχώρησε ο Σύλλογος και ανέβαλε την
Γενική Συνέλευση του για την επόµενη µέρα τις
15.8.18 (που πάλι αναβλήθηκε λόγω δυστυχώς κηδείας χωριανού µας) και αναβλήθηκε και την µεθεπόµενη
µέρα 16.8.18 (λόγω βροχής). Τελικά η Γ. Σ. έγινε την
Παρασκευή 17.8.18. Μίλησε λοιπόν στον κόσµο που
συγκεντρώθηκε για την Γ. Σ. του Συλλόγου µας και
όταν δεν είχε απαντήσεις στα πολλά ερωτήµατα που
του τέθηκαν έφυγε για να πάει στον Άµπλα όπου γίνονταν το RIVER PARTY
Το ∆.Σ. του Συλλόγου τον παρακαλεί να υπάρχει
σχετική ενηµέρωση από την αρχή του θέρους για τυχόν Λαϊκές Συνελεύσεις προς αποφυγή παρεξηγήσεων, Γιατί δικαίως κάποιοι εικάζουν ότι γίνεται σκοπίµως. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουµε να µην συµβεί
ξανά το φαινόµενο αυτό.
Περισσότερα θα βρείτε σε επιµέρους σχετικά κείµενα. µε τα λεχθέντα στη Λ. Συνέλευση.
Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Τ

ην Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018, πραγµατοποιήθηκε (η εξ' αναβολής) Γ.Σ. του Συλλόγου: Έγινε συζήτηση για τον Σύλλογο και τα προβλήµατα του χωριού, ενώ βασικό θέµα της συζήτησης
ήταν η συνέχιση έκδοσης της εφηµερίδας µας «Τα
Χρονικά της Νεράιδας ∆ολόπων». Έγινε γνωστό σε
όλους µας, ότι η συνέχιση έκδοσης της δυσκολεύει
επικίνδυνα µε την µεγάλη αύξηση των εξόδων και τη
µείωση των εσόδων. Απόφαση της Γ. Σ. είναι να κοπεί
η εφηµερίδα σε όσους δεν έχουν πληρώσει την συνδροµή τους, µέχρι την 31 Οκτωβρίου 2018. Στη συνέχεια έγιναν αρχαιρεσίες και εξελέγη νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο την σύνθεση του οποίου θα βρείτε σε άλλο
κείµενο.

Ελένη Β. Σδράκα
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών-Επιμελήτρια Α΄
Παθολογικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Ιατρείο Λ. Παπάγου & Μουρκούση 2 Ζωγράφου

αναµένεται να αρχίσει εντός του 2018.
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά για την υποβολή της

Τηλ.:2155255842 Κιν.: 697 3531577

δήλωσης είναι η αστυνοµική ταυτότητα και ένα απο-

E-mail esdr@live.com

δεικτικό ΑΦΜ ( π.χ. Ε9, εκκαθαριστικό, λογαριασµός

* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της Όλγας Θώμου (εγγονή των
αειμνήστων Σοφίας και Κώστα Θώμου)

∆ΕΚΟ).
Για την τεκµηρίωση του δικαιώµατος απαιτείται ο
τίτλος ιδιοκτησίας (π.χ. συµβόλαιο, παραχωρητήριο),

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ

ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησί-

«Η Γωνιά της Λίνας»

ας, η χρησικτησία αποδεικνύεται για 20 έτη µε δύο
τουλάχιστον έγγραφα, όπως ένορκη βεβαίωση, Ε9,
τοπογραφικό διάγραµµα, οικοδοµική άδεια, βεβαίωση
ηλεκτροδότησης.
Γιώργος και Νίκος Κουµπαρέλος,
Πολιτικοί Μηχανικοί.

Λυρίτση-Χατζοπούλου Αποστολία (Λίνα)
Αγ. Νικόλαος (λάσπη) Ευρυτανίας
Τηλ. 22370 22040 FAX: 22370 21175
ΚΙΝ.: 697 3336388 Site www.igoniabslinas.gr
*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας και
του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο

ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2018
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Καλοκαίρι 2018 στον τόπο µας... πανηγύρια
Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, των
Αγίων Αποστόλων: Πανηγυρική θεία
λειτουργία έγινε και φέτος των Αγίων
Αποστόλων, στην οµώνυµη εκκλησία
του οικισµού Μεγαλάκκου. Λειτούργησαν δύο ιερείς, ο εφηµέριος Νεράιδας
παπά-Σωτήρης Μπαλτής και ο συνταξιούχος εκ Μεγαλάκκου παπά-Σεραφείµ
Ζήσης, τον οποίο και ευχαριστούµε θερµά που βοήθησε πολύ φέτος λειτουργώντας τις γιορτές που υπήρχε πρόβληµα,
ιδίως στις 15 Αυγούστου. . Πολλοί Μεγαλακκιώτες (ντόπιοι & απόδηµοι) χωριανοί µας από όλους τους οικισµούς της
Κοινότητας µας αλλά και γείτονες από τα
γύρω χωριά βρέθηκαν στο Μεγαλάκκο
αυτή την γιορτινή µέρα παρά την δύσκολη οδική πρόσβαση. Μαζί µας και ο
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης και τον ευχαριστούµε. Είχε και ψητό ο Σπύρος Μακρής.
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, του
Προφήτη Ηλία: Στην ωραιότατη τοποθεσία του Αη-Λιά Νεράϊδας έγινε και
φέτος το καθιερωµένο πανηγύρι µας µε
πλήθος προσκυνητών τόσο από την
Νεράιδα όσο και από τα γύρω χωριά.
Λειτούργησαν δύο ιερείς, ο χωριανός
µας εφηµέριος παπά-Σωτήρης Μπαλτής
και ο επίσης χωριανός µας παπάΚώστας Αυγέρης. Καφενείο πήγε και
φέτος ο Θύµιος και τον ευχαριστούµε
όλοι. Ο καιρός ήταν καλός και όλοι µετά
το Ύψωµα απόλαυσαν το δροσερό αεράκι κάτω από τα σκιερά έλατα.
Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, της Αγίας Άννης: Στην Τρίφυλλα έγινε και
φέτος το καθιερωµένο πανηγύρι, όπως
κάθε χρόνο. Λειτούργησαν εκεί φέτος
τρείς ιερείς εκ των οποίων οι δύο ήταν
χωριανοί µας, ο εφηµέριος της ενορίας
Κορίτσας Κλειτσού πατήρ Ιλαρίωνας, ο
εφηµέριος Νεράιδας παπά-Σωτήρης
Μπαλτής και ο χωριανός µας παπάΚώστας Αυγέρης. Προσφέρθηκε και
φέτος φαγητό στους προσκυνητές, αλλά
λόγω νηστείας φέτος που ήταν Τετάρτη
είχαν µακαρονάκι κοφτό µε µανιτάρια,
κοκκινιστό, στο µαγείρεµα του οποίου
βοήθησαν και οι χωριανές µας Σοφία
σύζ. Σαξώνη και Μαρία σύζ. Κουτή. Υπήρχαν και ψητά και σουβλάκια. Μετά
το Ύψωµα ακολούθησε γλέντι µε την
κοµπανία των χωριανών µας αδελφών
Καραµέτου αλλά για λίγο αφού στις 2
µ.µ. ήρθε µπόρα και το γλέντι σταµάτησε.
Πέµπτη 26 Ιουλίου 2018, Αγίας
Παρασκευής: Σε δύο γειτονικά µας
χωριά, το Καροπλέσι και τη Μολόχα,
που πολιούχος είναι η Αγία Παρασκευή
και ο κεντρικός ναός τους, έγιναν τα
καθιερωµένα πανηγύρια. Ο εφηµέριος
του χωριού µας παπά-Σωτήρης συλλειτούργησε, κατόπιν προσκλήσεως στη
Μολόχα, µαζί µε τον ιερέα παπά-Κώστα
που εξυπηρετεί την εκεί ενορία.
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, Αγίου Παντελεήµονα: Στην ωραία οµώνυµη τοποθεσία των Γιαννουσέϊκων
Καροπλεσίου, στην ιστορική θέση
«βρύση Μπουκουβάλα», και µε καλό
καιρό, έγινε και φέτος το πανηγύρι αυτό.
Λειτούργησε ο εφηµέριος Καροπλεσίου
παπα-∆ηµήτρης Αντρώνης. Φέτος είχαν
µόνο δύο σφάγια ( ο Σπύρος και ο Μί-

τσος) αλλά υπήρχε και η καντίνα µε σουβλάκια. ∆υστυχώς φέτος για πρώτη χρονιά δεν υπήρχαν όργανα σε αυτό το
πανηγύρι.
∆ευτέρα 6 Αυγούστου 2018, Πανηγύρι Σωτήρος: Με µεγάλη επιτυχία
έγινε φέτος το πανηγύρι Σωτήρος, καθώς ο καιρός ήταν καλός. Την παραµονή έγινε εσπερινός εκεί στο εξωκλήσι,
ενώ το Σάββατο 4.8.18 πολλοί χωριανοί
& χωριανές µας πήγαν και καθάρισαν
και την εκκλησία και τον περιβάλλοντα
χώρο. Τους ευχαριστούµε όλους θερµά.
Την ηµέρα του πανηγυριού µετά την
πανηγυρική θεία λειτουργία και το πατροπαράδοτο «Σήκωµα του Υψώµατος», στους προσκυνητές προσφέρθηκε
και φέτος φασολάδα, (µερίµνη και δαπάνη του Συλλόγου µας όπως κάθε χρόνο)
µε την ετοιµασία της οποίας ασχολήθηκε
ο αγαπητός χωριανός µας Ηλίας Γ. Κουσάνας και τον ευχαριστούµε θερµά. Καφενείο έφεραν και φέτος τα παιδιά του
Γιάννη, ο Θύµιος και ο Νίκος, εξυπηρετώντας τον κόσµο.. Στα µείον η αθλία
κατάσταση του δρόµου στον οποίο µπορούσε να κινηθεί µόνο 4X4 και αυτό µε
δυσκολία. Ένας φορτωτής που ήρθε µε
εντολή του δήµου µας τις παραµονές
έκανε ελάχιστα πράγµατα αφού ο ίδιος ο
χειριστής του είπε πως σ' αυτό το δρόµο
πρέπει να πέσει χαλίκι. Φωνάζουµε συνέχεια: να ξαναγίνουν τα 2 τεχνικά που
αχρηστεύτηκαν και να πέσει χαλίκι στα
νεροφαγώµατα, έτσι ο δρόµος αυτός δεν
θα ξαναχαλάσει. Το ερχόµενο καλοκαίρι
ελπίζουµε να έχει ξαναγίνει η πεζογέφυρα Σωτήρος αφού όλοι οι αρµόδιοι λένε
πως δροµολογήθηκε η κατασκευή της.
Πάντως και φέτος, το Σάββατο 4.8.18,
τρείς χωριανοί µας (ο Λάµπρος, ο Ηλίας
και ο Γιάννης) ξανάφτιαξαν µε ξύλα και
πέτρες
το
αυτοσχέδιο
πρόχειρο
«γεφύρι» στη θέση «Πόρος Σωτήρος»
του Μέγδοβα απ' όπου πέρασαν, πολλοί
προσκυνητές ανήµερα του πανηγυριού.
Αυτά και του χρόνου ευχόµαστε ακόµα
καλύτερα.
Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018, εορτή
Κοιµήσεως της Θεοτόκου: Στη Νεράιδα
λειτούργησε ο εφηµέριος µας παπαΣωτήρης Μπαλτής και στα Σαραντάπορα ο συνταξιούχος χωριανός µας εκ
Μεγαλάκκου παπα-Σεραφείµ Ζήσης.
Σάββατο 18 Αυγούστου 2018,
Πανηγύρι Αγ. Εφραίµ στο Γρεβενοδιάσελο: Στις 18 Αυγούστου, όπως
έχει καθιερωθεί, έγινε το πανηγύρι στο
εξωκλήσι του Αγ. Εφραίµ στη θέση Γρεβενοδιάσελο. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε από τον εφηµέριο
των δύο ενοριών µας παπά-Σωτήρη
Μπαλτή, και τον εφηµέριο ενορίας της
Αθήνας χωριανό µας παπά-Κώστα Παπαγεωργίου, ενώ ψάλτες ήταν ένας από
τον Αµάραντο και οι χωριανοί µας Γιάννης και Χρήστος, δηµιουργώντας ατµόσφαιρα θρησκευτικής κατανύξεως. Μετά
τη Λειτουργία στο προαύλιο, ακολούθησε το καθιερωµένο Σήκωµα του Υψώµατος και αρτοκλασία παρουσία πλήθους
προσκυνητών, στους οποίους στη συνέχεια προσφέρθηκαν καφές, γλυκίσµατα
και πίτες. Φέτος µας τίµησε µε την παρουσία του και ο δήµαρχος του δήµου
µας Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος. Να
αναφέρουµε για τους νεότερους, πως το

ωραιότατο αυτό εξωκλήσι το έφτιαξε ο
αγαπητός χωριανός µας Παύλος Αυγέρης. Επίσης για το εξωκλήσι αυτό έχει
κάνει και ωραία ιστοσελίδα στο ΐηίεπιεΐ
στη
διεύθυνση:
ννΓνννν.&£ΐ056ίΓ&ίΓηκ&Γάίί5&5.§Γ,
όπου θα δείτε και θα διαβάσετε πολλά.
Όπως: στοιχεία - πληροφορίες για τον
Άγιο Εφραίµ, τον ναό, την αγιογράφηση
του, την τοποθεσία, την ιστορία του τόπου, µήνυµα του Κτήτορα και πολλές
φωτογραφίες. Τονίζουµε και πάλι να
ξέρουν όλοι, πως κάθε καλοκαίρι το
πανηγύρι αυτό θα γίνεται στις 18 Αυγούστου, όποια µέρα της εβδοµάδος κι αν
πέφτει αυτή η ηµεροµηνία.
Πέµπτη 23 Αυγούστου 2018, της
Προυσιώτισσας, πανηγύρι στα Καµάρια: Όπως κάθε χρόνο έγινε και φέτος µεγάλο πανηγύρι στα Καµάρια όπου
πήγαν και χωριανοί µας.
Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018,
Πανηγύρι πατρο-Κοσµά Αιτωλού
στην Κρανιά: Με πολύ καλό καιρό,
και ηλιόλουστη µέρα, έγινε και φέτος το
πανηγύρι στο εξωκλήσι του πατροΚοσµά Αιτωλού, στην Κρανιά της Κοινότητας µας Νεράιδας. Λειτούργησε ο εφηµέριος των ενοριών της Κοινότητας µας
Νεράιδας παπά-Σωτήρης Μπαλτής, µαζί
µε τον εφηµέριο Ραχούλας παπάΓιώργη Φέτσιο, και τους χωριανούς µας
παπά-Κώστα Παπαγεωργίου και παπάΣεραφείµ Ζήση. Μετά τη Λειτουργία στο
προαύλιο, ακολούθησε το καθιερωµένο
Σήκωµα του Υψώµατος και αρτοκλασία.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στους
προσκυνητές προσφέρθηκε νοστιµότατη
φασολάδα για την παρασκευή της οποίας ασχολήθηκε και φέτος ο αγαπητός
χωριανός µας Τρύφωνας Σπανός. Υπήρχαν και ψητά καθώς και σουβλάκια.
Στη συνέχεια ο κόσµος χόρεψε µε την
δηµοτική κοµπανία της χωριανής µας
Λύδιας Καραµέτου.
Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου 2018,
Πανηγύρι Μοναστηριού µας Νεράιδας: Κόσµος πολύς απ' όλα τα γύρω
χωριά ήρθε και φέτος (καθώς έπεσε
Σάββατο). Ο καιρός ήταν πολύ καλός µε
γαλανό ουρανό και ηλιόλουστη µέρα.
Όπως κάθε χρόνο πολλοί χωριανοί µας
που είχαν σφάγια για ψήσιµο πήγαν
από το βράδυ και κοιµήθηκαν εκεί. Στην
πανηγυρική θεία λειτουργία συλλειτούργησαν οι ιερείς: ο εφηµέριος του χωριού
µας παπά-Σωτήρης Μπαλτής, ο εφηµέριος Καροπλεσίου παπά-∆ηµήτρης Αντρώνης, ο χωριανός µας παπά-Κώστας
Παπαγεωργίου και οι συνταξιούχοι χωριανοί µας παπά-Γιώργης Λυρίτσης και
παπά-Σεραφείµ Ζήσης, ενώ ο παπαΒαγγέλης δεν πήρε µέρος. Μετά το
Ύψωµα της εικόνας της Παναγίας, ο
κόσµος έφαγε νοστιµότατα ψητά σούβλας που πολλοί χωριανοί µας έψηναν
κάτω απ' τα σκιερά πλατάνια, και στη
συνέχεια γλέντησε µε την παραδοσιακή
κοµπανία της χωριανής µας Λύδιας Καραµέτου, δυστυχώς µόνο µέχρι τις 3 το
απόγευµα καθώς εκείνη την ώρα ήρθε
µπόρα βροχής... (η µοναδική του 15ηµέρου) και χάλασε το γλέντι. Ένα µεγάλο
µπράβο να πούµε και µέσα από την
εφηµερίδα µας στο Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Νεράιδας (και ιδιαίτερα στον επίτροπο Βαγγέλη Θάνο) για την µεγάλη

φροντίδα τόσο της εκκλησίας, όσο και
του προαυλίου χώρου, που φέτος όλα
ήταν καθαρότερα από κάθε άλλη φορά.
Θερµά συγχαρητήρια σε όλους που
εργάστηκαν αφιλοκερδώς γι' αυτά.
Μπράβο επίσης και στον αγαπητό µας
Σωτήρη τον ψάλτη που διαµένοντας
µόνιµα εκεί φροντίζει και προσέχει το
Μοναστήρι. Όλα τέλεια και ωραία, εκτός
από το γνωστό χρόνιο πρόβληµα µε το
δρόµο... φέτος βέβαια ήταν καλύτερος
από τις προηγούµενες χρονιές καθώς το
χειµώνα η Νοµαρχία µας ξεβούλωσε τα
τεχνικά και έριξε χαλίκι στα δύσκολα
σηµεία. Ωστόσο υπάρχουν ελπίδες του
χρόνου να είναι πολύ καλύτερος καθώς
όπως ανακοίνωσε ο εφηµέριος µας στο
Ύψωµα, υπάρχει υπόσχεση από τη
Νοµαρχία µας Καρδίτσας πως θα χαλικοστρωθεί ο δρόµος από θέση
«Κωσταντέϊκες µέχρι Μοναστήρι».
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

Αντάµωµα Συλλόγου
Μεγαλάκκου
Με µεγάλη επιτυχία έγινε και
φέτος το καθιερωµένο ετήσιο αντάµωµα των απανταχού Μεγαλακκιωτών, την Κυριακή 19.8.18, (πρώτη
Κυριακή µετά τις 15), το µεσηµέρι,
στο προαύλιο της εκκλησίας των
Αγίων Αποστόλων, στο Μεγαλάκκο
της Τ. Κ. Νεράιδας. Το πρωί τελέστηκε όρθρος και θεία λειτουργία
στην εκκλησία των Αγ. Αποστόλων
µε ιερέα τον χωριανό µας παπαΚώστα Παπαγεωργίου και τον συνταξιούχο χωριανό µας παπαΣεραφείµ Ζήση, και στη συνέχεια
Μεγαλακκιώτες και κάτοικοι των
γύρω χωριών µας κάθισαν για φαγητό και διασκέδαση στο προαύλιο της
εκκλησίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Μεγαλάκκου στο
∆. Σ. του οποίου είναι ο Λουκάς
Μητσάκης, ο Γιώργος Γιαννουσάς
κι άλλοι αγαπητοί χωριανοί µας.
Ευχόµαστε και του χρόνου

Σάββατο 18 –8- 2018,

Αντάµωµα Συλλόγου
Μαυρολόγγου
Με µεγάλη επιτυχία, όπως κάθε
χρόνο, έγινε και φέτος το ετήσιο
αντάµωµα των κατοίκων του γειτονικού µας Μαυρολόγγου Κλειτσού,
που ως γνωστόν, πριν πολλά χρόνια µε ενέργειες του αείµνηστου,
Νίκου Γ. Γαλάζιου εγκαταστάθηκαν
στη Λαµία (Αγ. Παρασκευή). Το
Σάββατο το πρωί έγινε Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του Αγ. Αθανασίου. Το βράδυ του Σαββάτου
έγινε γλέντι στο προαύλιο της εκκλησίας, που όπως κάθε χρόνο, κράτησε ως το πρωί. Στην ετήσια αυτή
εκδήλωση, εκτός των απανταχού
Μαυρολογγίσιων, ήταν και πολλοί
κάτοικοι των γύρω χωριών και χωριανοί µας.
Και του χρόνου ευχόµαστε να
είµαστε καλά καινά ξανανταµώσουµε στον Μαυρόλογγο.
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Αγώνες δρόµου παιδιών στη Νεράιδα

Με µεγάλη συµµετοχή παιδιών έγιναν και φέτος Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, οι καθιερωµένοι αγώνες δρόµου των παιδιών µας, την Κυριακή το απόγευµα, στον κεντρικό
δρόµο της Νεράιδας µερίµνη του Συλλόγου µας.
Τα παιδιά έτρεξαν σε 5 οµάδες.
Πρώτη οµάδα (µικρά αγόρια) ∆εύτερη οµάδα (µικρά κοριτσάκια) Τρίτη οµάδα (παιδιά
µέχρι ΣΤ' ∆ηµοτικού) και Πέµπτη οµάδα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας

Καθαρίστηκε το ρέµα στη Λεκάνη...???
Ο πρόεδρος είπε, στις 14.8.18, µετά από σχετική ερώτησε που έγινε στη Λ. Σ., πως
σύντοµα θα στείλει σκαπτικό µηχάνηµα να καθαρίσει καλά το ρέµα από «Γυραντρώνη»
µέχρι τα λιµνάζοντα νερά στη Λεκάνη ώστε αυτά να κυλάνε πλέον ελεύθερα προς το
ρέµα «Φασουλή». Το ρέµα τα τελευταία χρόνια έκλεισε από τα βάτα και τα κλαδιά που
µεγάλωσαν εκεί µέσα.
Πήγε µηχάνηµα...??? Μόλις αρχίσουν οι βροχές δεν θα µπορεί εκεί να δουλέψει...!!!
Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ
Για όλους του 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. 6973310869, σταθ. 24410 21317
*Ο Βασίλης είναι γιός (του συζύγου της Ρίτας Χρ. Δήμου), του Βάϊου Ελευθερίου,
Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που με κάθε τρόπο βοηθά το χωριό
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το χωριό µας διεξήχθη µε απόλυτη επιτυχία , δεύτερη συνεχόµενη
χρονιά, ο ορεινός αγώνας δρόµου Νεράϊδας ∆ολόπων Καρδίτσας.
Εµπνευστές της διοργάνωσης είναι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας, κοινότητα Νεράϊδας Καρδίτσας και συνδιοργανωτές ο δασικός συνεταιρισµός Νεράϊδας, ο ∆ήµος Καρδίτσας, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας και το running club Καρδίτσας.
Οι κατηγορίες για του διαγωνιζόµενους είναι τρείς:
1) 9 km για τους δροµείς µε εκκίνηση την πλατεία του χωριού και διαδροµή ως το Λιβαδάκι και επιστροφή.
2) 9 km για τους περιπατητές
3) 1 km για τα παιδιά
Η πρωτοβουλία αυτή χωρίς την βοήθεια των ντόπιων και αποδήµων
Νεραϊδιωτών δεν θα σηµείωνε αυτή την τεράστια επιτυχία. Ένα µικρό χωριό των Αγράφων µε 40 µόνιµους κατοίκους κατόρθωσε να αναδείξει ένα
αθλητικό γεγονός αλλά και ταυτόχρονα να στείλει µήνυµα ότι αξίζει της
προσοχής όλων µας.
Αυτό το καταπληκτικό φυσικό κάλλος στη κοιλάδα του Μέγδοβα είναι
φανταστικό. Από τη µια πλευρά το επιβλητικό «Στεφάνι» και από την άλλη
η ελατοσκέπαστη «Μάρτσα» και στους πρόποδες να κυλά ο ποταµός Μέγδοβας, συνθέτοντας το µεγαλείο της φύσης.
Ο µαζικός εθελοντισµός εξέπληξε γιατί ποτέ µέχρι τώρα δεν υπήρξε ένα
γεγονός να συσπειρώσει όλους, µα όλους τους συγχωριανούς µας.
Εθελοντές παντού. Στον καθαρισµό της πλατείας, στην µεταφορά καρεκλών, στις γραµµατείες του αγώνα, ως παρκαδόρου αυτοκινήτων αλλά και
ως συµµετέχοντες στους αγώνες. Αξίζει να αναφερθούµε ονοµαστικά σε
κάποιους και να τους ευχαριστήσουµε από καρδιάς ήταν σηµαντικότατη.
Τον συµπατριώτη µας Κουτή Ευάγγελο που για δύο διοργανώσεις ήταν ο
γιατρός και του αγώνα, τον Βούλγαρη Γεώργιο και τον Μπέλλο Χρήστο για
την παραχώρηση των οικοπέδων τους ως χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων, την Αυγέρη Περσεφόνη γιατί µας επέτρεψε να κάνουµε χρήση το
παλιό καφενείο της και τον ∆ιονύσιο Άµαση τον καλλιτέχνη των Αγράφων.
Είναι απαραίτητο να αναφέρω όλες τις γυναίκες που προσφέρθηκαν να
ετοιµάσουν τις παραδοσιακές µας χωριάτικες πίτες που ανέδειξαν την Αγραφιώτικη φιλοξενία. Η Πλιατσιούρη Ευαγγελία του ∆ηµητρίου, η Πλιατσιούρη Ευαγγελία του Γεωργίου, η Κρητικού-Πλιατσιούρη Τζίνα, η Ευανθία Κουσάνα, η Ουρανία Μπαλτή, η Μητσάκη Αποστολία, η Χρυσάνθη Ζήση,
η Καραµέτου Κων/ντία και η νύφη της Μαρία. Είναι οι ίδιες που και πέρυσι
και του χρόνου θα µας προσφέρουν τις γευστικές πίτες.
Να ευχαριστήσουµε τους χορηγούς του αγώνα, το καφενείο του Καραµέτου Ιωάννη, την ∆ήµου-Ζαφείρη Ρίτα, τον Καραµέτο Κων/νο του ∆ηµητρίου, από την Λαµία και τον ξενώνα Μούχα που για δύο χρονιές µας τίµησε
µε την προσφορά του.
Συµµετείχανε στον αγώνα 52 δροµείς των 9 km, 35 βαδιστές και 40 παιδιά που τους δόθηκε διαφηµιστικό καπέλο του αγώνα, προσφορά του Ζαφείρη Ιωάννη.
Σας ενηµερώνουµε ότι του χρόνου, για τους βαδιστές πέρα από τα µετάλλιο του αγώνα, δεν θα βραβεύσουµε νικητές για αγωνιστικούς λόγους.
Η διαφήµιση του χωριού µας από τους συµµετέχοντες αθλητές και συνοδούς είναι σηµαντική γιατί είµαστε οι µοναδικοί που δεν ζητάµε οικονοµική
προσφορά και οι µονοι που προσφέρουµε φαγητό σε όλους.
Μέσα από την σελίδα µας έχουµε ανακοινώσει τον οικονοµικό µας απολογισµό και έχουµε ευχαριστήσει όλους όσους µας στήριξαν οικονοµικά,
παίρνοντας ηµερολόγια του αγώνα.
Ας καθησυχάσουµε όλους τους συµπατριώτες µας ότι οι λόγοι που απέτρεψαν τον Εξωραϊστικό και Μορφωτικό Σύλλογο να έχει την ευθύνη του
αγώνα και όλοι µαζί να προετοιµαστούµε για τον επόµενο αγώνα

Η Επιτροπή Αγώνα
Κουσάνας Κώστας-Πλιατσιούρης ΚώσταςΚαραµέτος Γιώργος-Καραµέτου Ελεάνα
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ

Χάρη λοιπόν στο µεράκι ορισµένων νέων παιδιών (µε πρωτεργάτη το Σπύρο Μονά-

ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

ντερο) το γήπεδο καθαρίστηκε και ήταν έτοιµο να υποδεχτεί και φέτος όλους τους
φίλους του αθλήµατος.
Η

αυλαία άνοιξε την Παρασκευή 10 Αυγούστου όπου η Νεράιδα θα αντιµετώπιζε την
οµάδα του Σαρανταπόρου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πολύς κόσµος ανέβηκε
να παρακολουθήσει αυτό το µατς. Και φυσικά δικαιώθηκε από την παραγωγικότητα
του σκορ αλλά και το πλούσιο θέαµα των παικτών. Έτσι µετά από πολύ αγωνία όλων,
το Σαραντάπορο επικράτησε µε 6-5. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσµα δεν χάλασε το
φιλικό κλίµα των δύο οµάδων. Αντίθετα όλοι δώσανε συγχαρητήρια και ευχήθηκαν
αυτός ο αγώνας να γίνεται για πολλά χρόνια ακόµη.
Οι συνθέσεις των δύο οµάδων είχαν ως εξής: ΝΕΡΑΙ∆Α: Φλώρος ∆ηµήτρης, Μπούτας Βαγγέλης (1 γκολ), Κυριακόπουλος Παναγιώτης (1 γκολ), Κοντογιάννης Γιώργος,
Φλώρος Χρήστος, Γεροκώστας Βαγγέλης, Κουσάνας Ηλίας (3 γκολ), και Κατσούλης
Κώστας.
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ: Κοντογιάννης ∆ηµήτρης, Βούλγαρης Ηλίας (1 γκολ), Κοντογιάννης ∆ηµήτρης, Θάνος Ηλίας, Γεροκώστας ∆ηµήτρης, Γεροκώστας Αποστόλης (3
γκολ), Βούλγαρης Βαγγέλης (1 γκολ), Θάνος Περικλής (1 γκολ). ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κώστας
Κοντογιάννης.
Ο δεύτερος αγώνας ήταν αυτός των νέων µε των παλαίµαχων όπου οι πρώτοι
νίκησαν στα πέναλτι µε 7-5.
Το ενδιαφέρον ωστόσο κέντρισε και ο τρίτος αγώνας την Κυριακή 12 Αυγούστου.
Ένας πρωτότυπος αγώνας καθώς η οµάδα της Νεράιδας αντιµετώπισε αυτή του Κλειτσού µετά από πολλά χρόνια. Το σκορ του αγώνα 4-2 υπέρ της Νεράιδας. Ενώ την
οµάδα µας πλαισίωσαν ο Σπύρος Μονάντερος, ο ∆ήµος Χριστόδουλος, ο Καπνογιάννης ∆ηµήτριος και ο Μακρής Κωσταντίνος.
Εκ µέρος µου εύχοµαι αυτοί οι αγώνες να καθιερωθούν στο χωριό µας και να αποτελέσουν την αρχή προκειµένου να αναδειχθούν και άλλες δραστηριότητες!

Χρήστος Κ. Φλώρος

Π
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«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

ραγματοποιήθηκαν για ακόμα μια χρονιά οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις και δράσεις του
Συνδέσμου Αποδήμων με την ακόλουθη σειρά:
Την Τετάρτη 8 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν οι καλοκαιρινές αθλοπαιδιές υπό την
επίβλεψη της γυμνάστριας Αλέκας Γιαννουσά και του Ολυμπιονίκη Κώστα Θάνου. Φέτος οι αθλοπαιδιές ήταν διαφορετικές καθώς πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια τύπου διίΓνΐνοι· με ξύλινες κατασκευές αλλά και αγώνες δρόμου και ποδοσφαίρου. Επίσης οι συμμετέχοντες παρέλαβαν αναμνηστικά μπλουζάκια και μετάλλια καθώς και λουκούμια. Να τονίσουμε εδώ ότι τα μπλουζάκια αλλά
και τα υλικά που χρειάστηκαν για την κατασκευή της πίστας των αγώνων ήταν προσφορά του συγχωριανού μας Ολυμπιονίκη Κώστα Θάνο τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Όσον αφορά τον αγώνα
μπάσκετ μεταξύ παλαιμάχων και νέων, δε θα αναφέρουμε το σκορ αλλά ... θα το αφήσουμε στην
φαντασία κάθε αναγνώστη!
Το Σάββατο 11 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά ο Ετήσιος Χορός του Συνδέσμου Αποδήμων. Η πλατεία γέμισε ασφυκτικά τόσο από συγχωριανούς μας όσο και από επισκέπτες από τα γύρω χωριά και τη Καρδίτσα. Ο Γιάννης Γκορίτσας με το πολυβόλο κλαρίνο του κράτησε το γλέντι μέχρι το πρωί', μαζί με τη Βίκυ Πανταζή και τον Νίκο Γκορίλα. Ενώ για ακόμα μια χρόνια είχαμε κοντά μας τον αγαπητό συγχωριανό και φίλο Χρήστο Σεβαστό που παρά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις επισκέφθηκε ακόμα μια φορά το χωριό μας και μας χάρισε κάποια τραγούδια. Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Αλεξάκος Φώτης, η
Δημ. Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προώθησης Πολιτιστικών Αγαθών κ. Άλκηστις Κολοκύθα, ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας και δράσεων Νεολαίας κ. Κούρκουνας Βασίλης, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Εμπορίου-Απασχόλησης κ. Ψαχούλας Ορέστης, ο Πρόεδρος
Καροπλεσίου κ. Σούφλας Κώστας, ο Πρόεδρος Μολόχας κ. Ζυγούρης Ηλίας, ο Πρόεδρος των Απανταχού Μολοχιωτών κ. Γκαβαρδίνας Κώστας και ο Πρόεδρος Σαρανταπόρου & Νεράιδας κ. Γάκης
Λάμπρος. Το στήσιμο της εκδήλωσης έγινε από τον Σύνδεσμο, ενώ η διάθεση φαγητών και ποτών
έγινε από εθελοντές τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
Την Τρίτη 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το 2ο ΡνίνΕΡ ΡΑΚΤΥ στην Αιτώΐ&δ Βεαοΐι. Ο συγχωριανός μας Χρήστος Σεβαστός μαζί με τον δεξιοτέχνη στο μπουζούκι Γιώργο Τσιάτα τραγούδησαν
ελαφρολαϊκά και χάρισαν μοναδικές στιγμές στους παρευρισκόμενους. Τη διάθεση ποτών και
φαγητών ανέλαβαν οι συγχωριανοί μας Φώτης Θάνος και Σπύρος Μακρής.
Την Πέμπτη 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου όπου έγινε
μια συζήτηση για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν αλλά και προτάσεις για την επόμενη
χρονιά. Αποφασίσαμε όλοι όσοι παρεβρεθήκαμε του χρόνου ο χορός του Συνδέσμου να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Αυγούστου. Μετά τη Γενική Συνέλευση ακολούθησε Λαϊκή Συνέλευση όπου
συζητήσαμε με τον πρόεδρο της Κοινότητας Γάκη Λάμπρο για θέματα του χωριού αλλά και για
επιθυμίες των νέων ώστε να ναι πιο ευχάριστη η παραμονή τους στο χωριό όταν το επισκέπτονται.
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ:
1 )Την Δευτέρα 6 Αυγούστου τοποθετήθηκαν παγκάκια και τραπεζοκαθίσματα στην βρύση του
Κολοκύθα μερίμνη του Δήμου Καρδίτσας. Έτσι μια ακόμα συνεργασία του Συνδέσμου Αποδήμων
με την Τοπική Κοινότητα ολοκληρώθηκε, καθώς η δέσμευση του προέδρου της Κοινότητας Γάκη
Λάμπρου το προηγούμενο καλοκαίρι για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων πραγματοποιήθηκε και
έτσι ένας όμορφος χώρος αναψυχής δημιουργήθηκε στην είσοδο του χωριού μας με τη συμβολή
του Συνδέσμου Αποδήμων και της Τοπ. Κοινότητας.
2)Την Τετάρτη 8 Αυγούστου το πρωί έγινε καθαρισμός του γηπέδου μπάσκετ από εθελοντές
αλλά και πλύσιμο του γηπέδου με το νέο σύστημα πυρόσβεσης που έχει προμηθευτεί η Κοινότητα
μας.
3) Την Παρασκευή 10 Αυγούστου έγινε καθαρισμός και πλύσιμο της πλατείας Σαρανταπόρου
από εθελοντές ενώ έγιναν και κάποιες μικρές τσιμεντοστρώσεις στην πλατεία μερίμνη του Συνδέσμου Αποδήμων. 4) Την Κυριακή 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το Ιο Ρ&ιτγ Νεολαίας Σαρανταπόρου στο Σχολείο Σαρανταπόρου. Οι νέοι του χωριού μας διοργάνωσαν άψογα το πάρτυ ενώ
καθάρισαν το σχολείο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά( χόρτα, κλπ) τόσο πριν όσο και μετά το
πάρτυ. Ενώ αποφασίστηκε η καθιέρωση αυτής της δράσης και συμφωνήσαμε οι νέοι του χωριού
μας να έχουν την απόλυτη στήριξη του Συνδέσμου .
Με εκτίμηση, Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τσιτσιμπής Κωνσταντίνος και το Δ.Σ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών πολυκαταστημάτων, είναι οι καταγόμενοι από το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, Αδελφοί Χόντου, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο
Αργύρης , ο Γιάννης και ο Κώστας, παιδιά του αειμνήστου Σωτήρη Χόντου

♦ ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη το 1°πάρτυ Νεολαίας που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο Σαραντάπορο. Οι νέοι του χωριού σε µια πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα του τόπου,
κίνηση, αξιοποίησαν τον χώρο του σχολείου µετατρέποντας σε έναν εντυπωσιακό χώρο
διασκέδασης. Χορός, τραγούδι και πολύ κέφι συνέθεσαν ένα υπέροχο σκηνικό ,ειδικά αν
αναλογιστεί κανείς τις ελάχιστες µέρες προετοιµασίας που προηγήθηκαν .Επίσης η Νεολαία
Σαρανταπόρου νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση του πάρτυ τον Πρόεδρο της Κοινότητας ,τον Σύνδεσµο Αποδήµων Σαρανταπόρου αλλά
και όσους το στήριξαν µε την παρουσία τους, ενώ υπόσχεται νέες εκπλήξεις και ένα ακόµα
πιο φαντασµαγορικό πάρτυ το επόµενο καλοκαίρι.
♦ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Στις 10 Αυγούστου 2018 πραγµατοποιήθηκε στο γήπεδο της Νεράιδας ο καθιερωµένος
αγώνας ποδοσφαίρου µεταξύ Σαρανταπόρου - Νεράιδας. Το παιχνίδι εξελίχθηκε εντυπωσιακά, µε τη δηµιουργία πολλών φάσεων και την επίτευξη όµορφων τερµάτων, καθώς και
την συχνή εναλλαγή στο σκορ, διατηρώντας την αγωνία στα ύψη ως τη λήξη του αγώνα.
Πάνω από όλα όµως πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αγώνας κύλησε οµαλά, σε φιλικό κλίµα δίνοντας την ευκαιρία να εµπεδωθούν οι αρµονικές σχέσεις που διατηρούν οι νέοι των χωριών µας. Έτσι, οι δυο οµάδες, αγκαλιασµένες µετά τη λήξη του αγώνα ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά. Για την ιστορία η οµάδα του Σαρανταπόρου επικράτησε µε
σκορ 6-5 της αντίστοιχης οµάδας της Νεράιδας.
ΜΕ ΕΤΚΜΗΣΗ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ
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Ζητάµε Μελέτη
Αποχέτευσης Λυµάτων

Τ

α φετινά ανοίγματα του εδάφους κάτω από το
χωριό μας, η παλιότερη έκθεση του ΙΓΜΕ, αλλά
και το ότι ανάλογα έργα κατασκευάζονταιι ήδη
στα γειτονικά μας χωριά Κλειτσό, Βράχα, Φουρνά κ. ά. (με
μικρότερο πληθυσμό από το δικό μας) του δήμου Καρπενησίου, με χρήματα του ΕΣΠΑ, κάνουν επιτακτική την
ανάγκη σύνταξης μελέτης από τον δήμο μας Καρδίτσας,
ώστε αυτή να υπάρχει και να χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΕΣΠΑ.
Μιλήσαμε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινίτητας Κλειτσού και μας είπαν πως το έργο δεν είναι ίδιο με
του Σαρανταπόρου αλλά διαφορετικό. Σε κάθε οικισμό
εκεί γίνεται ξεχωριστά. Για παράδειγμα στον οικισμό
Κορίτσα... έγινε ήδη το δίκτυο ανάμεσα στα σπίτια και ο
αγωγός καταλήγει κάτω, στην περιοχή δίπλα στον Άγ.
Κυπριανό. Εκεί γίνεται μεγάλος απορροφητικός βόθρος
(και δεύτερος βοηθητικός δίπλα του) όπου εκεί μέσα θα
πέφτουν τα ακάθαρτα λύματα και θα απορροφούνται. Αν
σε περίπτωση (πολύ σπάνιο) γεμίσουν και οι δύο βόθροι
τότε θα έρχεται «ο αχόρταγος» και θα τον αδειάζει. Το
ίδιο γίνεται στο Μεσοχώρι, στον Πλάτανο, στους Μουσκιάδες, στη Βράχα, στη Φουρνά και όλα τα χωριά του
δήμου Καρπενησίου.
Το θέμα τέθηκε στη Λ. Σ. του προέδρου της Κοινότητας
14.8.18 στην πλατεία Νεράιδας. Ξανατέθηκε σε συζήτηση
(24.8.18 το βράδυ) παρουσία της προέδρου του Συλλόγου
μας, του πρώην δημάρχου Φουρνάς και πολλών χωριανών μας. Εκεί ο πρόεδρος της Τ.Ε. Κοινότητας μας είπε ότι
θα κάνει αίτηση προς Το τοπικό Συμβούλιο, και με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Νεράιδας, το αίτημα αυτό
θα διαβιβασθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.
Αναμένουμε τις παραπάνω ενέργειες του Προέδρου
της Τ.Κ. και ευελπιστούμε στο επόμενο φύλλο να έχουμε
ευχάριστα νέα.
Το θέμα είναι σε εξέλιξη, το παρακολουθούμε, ενεργούμε και στο επόμενο φύλλο ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε την σχετική απόφαση του Τοπικού μας Συμβουλίου.
Συμπερασματικά έχουμε την άποψη ότι πρέπει αρχικά
να χρηματοδοτηθεί Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων
Λυμάτων οικισμού Νεράιδας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος
κίνδυνος κατολίσθησης...!!!

Καθαρίστηκε το μονοπάτι
προς το Μοναστήρι

επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στο επόμενο
βήμα για την λύση του προβλήματος, όπως προχώρησαν οι γύρω δήμοι Αγράφων & Καρπενησίου. Ο
δήμος Καρδίτσας με απευθείας ανάθεση να ορίσει
ιδιώτη για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων.
Αιτούμεθα διαδικασίες που εφαρμόστηκαν σε άλλους
Δήμους και απέδωσαν Στο δήμο Αγράφων ήδη έχουμε
δημοσιεύσει και τα ονόματα των ιδιωτών σε προηγούμενο φύλλο. Στον δήμο Καρπενησίου ήδη έβγαλαν
(18.4.18) ανακοίνωση για να βρεθούν.
Όπως γράψαμε, την Τετάρτη 30.5.18... είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της επιτροπής και
μας ζήτησε να κάνουμε, οι κάτοικοι που ζημιώνονται
μια αίτηση στον πρόεδρο της Κοινότητας μας... ο πρόεδρος να την δώσει στην επιτροπή... για να την χρησιμοποιήσουν αυτοί... να λέει ότι έκαναν ζημιές...
Τις επόμενες μέρες, δηλ. το πρώτο ΙΟήμερο του Ιουνίου κάναμε αυτή την αίτηση, την υπέγραψαν οι χωριανοί μας και την δώσαμε στον πρόεδρο της Κοινότητας
(όπως μας ζητήθηκε) για να την δώσει το ταχύτερο
στην επιτροπή ώστε αυτή να προχωρήσει στο αιτούμε-

Τα μπάζα που έχουν πέσει από το χειμώνα στον επάνω

ρισαν το παραδοσιακό μονοπάτι που οδηγεί από το χω-

δρόμο, στη θέση «Χούνη» δεν απομακρύνθηκαν παρά τις

ριό μας στο Μοναστήρι μας. Πήγαν την Κυριακή 19 Αυ-

σχετικές εκκλήσεις μας .Παρακαλούμε τον Πρόεδρο της

γούστου μετά την λειτουργία, για μερικές ώρες, και κα-

Τ.Κ. με την πρώτη ευκαιρία να επιμεληθεί του θέματος.

θάρισαν καλά το τμήμα του από το γεφύρι «Τσιροπλάκι»

Προφανώς χρειάζεται «Σφυρί» ή άλλο σχετικό μηχάνημα .

μέχρι τις «Γλύνες» που ήταν εντελώς κλειστό. Όπως βλέπουμε στη φωτογραφία ήταν χωριανοί μας όλων των
ηλικιών... και φυσικά το έκαναν αφιλοκερδώς... από

δήμος Καρπενησίου θα προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη, για την περισυλλογή, μεταφορά και φροντίδα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να διαθέτουν σταβλική εγκατάσταση, όχημα
μεταφοράς και συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και

Πρόχειρο «γεφύρι» στη

αγάπη για τον γενέθλιο τόπο. Μπράβο τους

θέση «Πόρος Σωτήρος»
Καθαρίστηκε το µονοπάτι
προς Κτσέϊκα

Μπράβο στους χωριανούς µας (Λάµπρο, Ηλία και
Γιάννη) που και φέτος το καλοκαίρι έφτιαξαν πρόχειρο
γεφύρι στη θέση «Πόρος Σωτήρος» για να περάσουν

Μπράβο στον χωριανό µας Νίκο Καραµέτο, γιό

οι προσκυνητές του πανηγυριού Σωτήρος αλλά και

του Κώστα (που µπήκε και στο νέο ∆. Σ. του Συλ-

άλλοι άνθρωποι όλο το καλοκαίρι. Πήγαν και το

λόγου µας), που καθάρισε το παραδοσιακό µονο-

έφτιαξαν το Σάββατο 4.8.18 µε προσωπική εργασία δε

πάτι που οδηγεί από την Μεγάλη Βρύση προς τα

υπάρχει ακόµα µέχρι να το πάρει η πρώτη κατεβασιά

Κτσέϊκα (επάνω δρόµο άσφαλτο και υδραγωγείο)

του Μέγδοβα. Όπως φαίνεται και στη σχετική

αλλά και το άλλο µονοπάτι που οδηγεί από τη
Μεγάλη Βρύση προς τα Σπανέϊκα. Τα καθάρισε
την ∆ευτέρα 20 Αυγούστου. Μπράβο του

Καθαρισµός της πλατείας στις 8.7.18
Μπράβο στις χωριανές µας (Ουρανία και Περσεφόνη) που την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 καθάρισαν
καλά την πλατεία µας Νεράιδας, ιδίως προς την µεριά των κάδων σκουπιδιών όπου χρειάζονταν φτυάρι
για να καθαριστούν τα πολλά µπάζα που ήταν κάτω.
Τα φόρτωσαν λοιπόν όλα µε τα φτυάρια στο αγροτικό του Ηλία και τα πήγαν στο Σταυρό όπου πάλι µε
τα χέρια τα ξεφόρτωσαν. Μπράβο και στις χωριανές
µας και στον Ηλία.

Τι έγινε στο ∆ήµο Αγράφων

νο επόμενο βήμα.
Καθώς όλοι ήμασταν σίγουροι πως ο πρόεδρος έδωσε
το έγγραφο με τις υπογραφές μας στην επιτροπή, με
έκπληξη μεγάλη τον ακούσαμε να λέει μετά από σχετική ερώτηση στη Λ. Σ. της 14.8.18, πως δεν το έδωσε
ακόμα αλλά το είχε εκεί μπροστά του...!!!
Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα
μας έδειξε μια άλλη έγγραφη ανακοίνωση (την δημοσιεύουμε ξεχωριστά) που έστειλε η Κοινότητα μας προς
τους ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων καλώντας τους να
τα μαζέψουν.
Εν τω μεταξύ από τα μέσα Αυγούστου και μετά τα
ανεπιτήρητα ξαναφάνηκαν στο χωριό μας κάνοντας
ζημιές στα χωράφια μας.
Για αυτό καλούμε δημοσίως τον πρόεδρο της Τ.Κ. να
δώσει το έγγραφο με τις υπογραφές μας στην επιτροπή, αν δεν το έχει πράξει ακόμα.
Επίσης καλούμε δημοσίως την επιτροπή να πράξει τα
αναγκαία

ΓΙΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΗΣ

Ο Δήμος Καρπενησίου μαζεύει τα ανεπιτήρητα ζώα
Κάλεσμα ενδιαφερομένων για την υπογραφή σχετικής σύμβασης

Ο

Δυστυχώς παραμένουν
τα μπάζα στη θέση «Χούνη»

Μπράβο στους χωριανούς μας που το καλοκαίρι καθά-

Περί βοοειδών συνέχεια

Η
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έμπειρο στην αιχμαλωσία παραγωγικών ζώων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω
πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Τμήμα Τοπικής Οικονομίας του δήμου (τηλέφωνο
22373 50020), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΠΗΓΗ: Εφημερίδα Ευρυτανικά νέα

Σ

το δήµο Αγράφων διατέθηκε ποσό συνολικά
περίπου 8.000 ευρώ, για την περισυλλογή, την
µεταφορά, την προµήθεια ζωοτροφών και τα έξοδα
για κτηνιατρική φροντίδα, ως εξής:
Ο ιδιώτης Θωµάς Ευαγγελογιώργος από το Ραπτόπουλο, που έχει την επιχείρηση «Κτηνιατρικά Φάρµακα», και ξέρει από το χειρισµό τέτοιων ζώων, ανέλαβε την περισυλλογή των ανεπιτήρητων µε το ποσό
των 2.177 €.καθώς και την προµήθεια των ζωοτροφών
που θα χρειαστούν µέχρι να εισπραχθούν τα πρόστιµα
ή να πουληθούν ή να πάνε στα σφαγεία, µε το ποσό
των 1.155 €.
Ο ιδιώτης ∆ηµήτριος Λαθύρης από την Παλαιοκατούνα, που έχει κατάλληλο φορτηγό αυτοκίνητο και
στάβλο, ανέλαβε την µεταφορά των ανεπιτήρητων, µε
το ποσό των 2.177 €. Ο ιδιώτης Θωµάς Καζάκος από
το Χαλκιόπουλο, που είναι κτηνίατρος, ανέλαβε την
κτηνιατρική φροντίδα των ανεπιτήρητων, µε το ποσό
των 900 €., (Στα παραπάνω ποσά αν βάλουµε και το
ΦΠΑ 24% τότε φτάνει το συνολικό 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 πούµε στους προαναφερόµενους του
δήµου Αγράφων να κάνουν την ίδια δουλειά και σε
εµάς.

ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2018
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Θέατρο στην Νεράιδα

Τ

ο βράδυ της 18ης Αυγούστου 2018 το Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας «τέχνης παίδευσις», παρουσίασε ο έργοτου Βασίλη Ράί'ση, «να

γελάς... και να ρωτάς», στην πλατεία του χωριού µας, παρουσία πλήθους κόΈνα όνειρο δεκαετιών του Συλλόγου µας έγινε πράξη τα τελευταία χρόνια και
µας χαροποιεί όλους. Είναι το χορευτικό συγκρότηµα Νεράιδας, που έγινε και
λειτουργεί από τον αγαπητό χωριανό µας και δάσκαλο παραδοσιακών χωρών
καθηγητή Κώστα Φλώρο, µερίµνη του Συλλόγου µας. Εδώ και τρία χρόνια ο Κώστας κάθε καλοκαίρι µαζεύει τα παιδιά του χωριού µας αλλά και µεγαλύτερους
που θέλουν να χορέψουν, στο προαύλιο του Σχολείου µας όπου γίνονται πολλές
πρόβες. Και το βράδυ του ετήσιου Χορού του Συλλόγου µας στην πλατεία, το
Χορευτικό µας µε τις ωραίες παραδοσιακές στολές του ξεκινάει το χορό γεµίζοντας µας ευχάριστα συναισθήµατα. Μπράβο στους χορευτές και στον Κώστα,
ευχόµενοι να υπάρχει για πάντα και να µεγαλώνει.

σµου. Το ∆. Σ. του Συλλόγου µας είχε κάνει έγγραφη αίτηση από το χειµώνα για
να έρθει θέατρο στο χωριό µας, καθ' υπόδειξη της ΕΠΣΚ., κατ' αρχήν στην Αντιπεριφέρεια (Νοµαρχία) Καρδίτσας, αλλά µετά µάθαµε (από τον πρόεδρο της Κοινότητας µας Νεράιδας) πως αυτό ήρθε µέσω του δήµου. Σχετικά µε το έργο τώρα. Πρόκειται για µία σύγχρονη παράσταση που απευθύνεται τόσο σε µικρούς
όσο και σε µεγάλους θεατές. Το έργο είναι µια κωµωδία, στα όρια της θεατρικής
φάρσας. ∆ιακωµωδεί την ελληνική νοοτροπία και αφορά όλους µας αφού όλοι
βιώνουµε (κυρίως) την κρίση των αξιών. Απεικόνιση του νεοέλληνα στην κωµικοτραγική του µορφή . Ο σκοπός είναι να γελάσουµε αλλά και να κατανοήσουµε το
πώς φτάσαµε ως εδώ. Το έργο αποτελεί µια απάντηση της Τέχνης του Θεάτρου
και αντανακλά την αντίδραση των καλλιτεχνών σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

αυτή την χρονική περίοδο κείµενο: Βασίλης Ραί'σης, σκηνοθεσία: Σπύρος Μπου-

ε την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου, τρία
νέα παιδιά ο Νίκος Καραμέτος , ο Βαγγέλης Μπούτας και ο Κώστας Μακρής,
αποφάσισαν να ασχοληθούν με το σύλλογο, προσφέροντας με τις δυνατότητες που
έχουν και τον νεανικό ενθουσιασμό κάτι που έλλειπε για χρόνια. Συμμετοχή των νέων
στα διοικητικά του συλλόγου, με συσπείρωση αυτών και εκπροσώπηση σε πολλαπλές
δράσεις.
Επί πολλά χρόνια στις αρχαιρεσίες και τις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου κάποιοι
εξαπέλυαν μύδρους εναντίον της νεολαίας ότι αδιαφορούν για τα κοινά και απέχουν
από τον σύλλογο.
Η συμμετοχή αυτών των νέων ενόχλησε κάποιους ότι δήθεν τα παιδιά είναι άπειρα
και άρχισαν την κριτική. Γιατί αυτοί και τα παιδιά τους, που έχουν άποψη και λύσεις
δεν ασχολούνται με τον σύλλογο; Είναι αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους γνώστες
των πάντων των πάντων αλλά μόνο για κριτική καφενείου. Αν έχουν προτάσεις και
θέλουν να βοηθήσουν, ας συστρατευθούν με το νέο Δ.Σ. για το καλό του τόπου μας και
ας μην κρύβονται από την ανωνυμία του όχλου
Ας συγχαρούμε και ας ευχηθούμε να πετύχουν ότι έχουν προγραμματίσει και να
θεωρήσουν την βοήθειά μου δεδομένη.
Να συγχαρώ την πρόεδρο του συλλόγου, την νύφη μας Κατερίνα που βρήκε το σθένος αγνοώντας τις δυσκολίες να σηκώσει το βάρος των ευθυνών για το σύλλογο και την
εφημερίδα του χωριού.

ντούρης, µουσική: Κώστας βόµβολος, στίχοι: Ελένη Μέη Ασηµακοπούλου, Γιώρ-

Μ

ΚΩΣΤΑΣ Η. ΚΟΥΣΑΝΑΣ

γος Σεφέρης, τραγούδι: ∆έσποινα ∆ανιήλ, κωµικοί διάλογοι: Σοφία Κατσάνα, κίνηση - χορογραφίες: Μίλλυ, φωτισµοί: Νίκη Τουλιώτη, αφίσα : ∆ηµήτρης Μητσόπουλος, σκηνικά - κουστούµια: Πηνελόπη Σχιζοδήµου, κατασκευές: Γιώργος ∆ηµητρούλης,Έφη Παπαθανασίου, Νίκος Γραβάνης φωτογραφία: Ηεπτιεδ, ερµηνεύουν: ∆ηµήτρης Αλµανταριώτης, Σοφία Βαναργιώτη, ∆έσποινα ∆ανιήλ, Απόστολος
∆εδούσης, Παναγιώτης Κουσιάς, Ασηµίνα Μακρή, Σπύρος Μπουντούρης.
Να ευχηθούµε και του χρόνου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ—ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου
Αθήνα - Γλυφάδα Αγρινίου 41
Τηλ./Fax 210 9621997 Κιν. 694 8079798

E-mail ilibel@otenet.gr/www.in.taxis.gr
* Ο Ηλίας είναι γιός του Χρ. Μπέλλου και ασχολείται με τα Λογιστικά και Φοροτεχνικά. Τηρεί Βιβλία Ελευθέρων Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει
Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος ,Φ.Π.Α κ.λ.π.
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Όχι ανεμογεννήτριες & Υ/Η στ' Άγραφα...!!!

Σ

ύσσωµες οι τοπικές κοινωνίες
του τόπου µας συντονισµένες
στο ∆ίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων (τα
χωριά της Καρδίτσας) και στην Κίνηση
Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος (τα χωριά της Ευρυτανίας), δίνουν σκληρό αγώνα για να
µην γεµίσουν µε ανεµογεννήτριες οι κορφές των γύρω βουνών µας και µε Υδροηλεκτρικά τα ποτάµια µας των Αγράφων.
∆ηλαδή µε Β.Α.Π.Ε.
Αυτή τη στιγµή θέλουν να στήσουν
συνολικά 40 ανεµογεννήτριες από τα
Καµάρια ως την Νιάλα και από εκεί µέχρι
τον Αγ. Νικόλαο Βραγκιανών.
Πλήθος φορέων, κοµµάτων, πολιτικών,
επιστηµόνων αλλά και απλών πολιτών απ'
όλη την Ελλάδα είναι µαζί µας. Έγινε ήδη
προσφυγή στο ΣτΕ. Συλλογή υπογραφών
για τον Πρωθυπουργό. Κείµενα δηµοσιεύονται κάθε µέρα.
Όλοι τονίζουν πως µόνο ανεπανόρθωτη
ζηµιά θα έχει ο τόπος µας από αυτά χωρίς
κανένα απολύτως όφελος. Όλοι φωνάζουν να µην γίνει αυτό το έγκληµα στ'
Άγραφα.
Αυτό το καλοκαίρι έγινε... σηµαντικότατη ηµερίδα στα Άγραφα... συνάντηση
µε τον Υπουργό Ενέργειας... ερωτήσεις
στο Ευρωκοινοβούλιο... σχετικά κείµενα
βλέπουµε κάθε µέρα στις εφηµερίδες...
Άς τα πάρουµε από την αρχή.... από το
σήµερα προς τα πίσω...
Κατ' αρχήν να τονίσουµε αυτό που
ακούγονταν έντονα στις καλοκαιρινές
συζητήσεις των αγραφιώτικων χωριών
µας... πως η δηµοτική πλειοψηφία του
δήµου µας Καρδίτσας πρέπει τάχιστα να
αλλάξει την απόφαση της και να µην
επιτρέψει να περάσουν οι εταιρείες την
γραµµή µε τους πυλώνες υψηλής τάσης
εντός της δηµοτικής µας έκτασης από τις
Νιάλες µέχρι το Μπλάσδο (Μοσχάτο)...
όλοι λένε πως είναι αφύσικο... την ώρα
που έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες (το
θέµα ξεπέρασε το πανελλήνιο και έφτασε
και στην ευρωβουλή) για τα αιολικά στα
Άγραφα... ο δήµος Καρδίτσας να επιµένει
σε µια αντίθετη µε τις τοπικές µας κοινωνίες απόφαση του...!!!
29.8.18.... έγινε νέα (δεύτερη) ερώτηση
βουλευτή µας στο Ευρωκοινοβούλιο... µε
τίτλο «Κίνδυνος για ύδρευση - άρδευση
οικισµών απ' την εγκατάσταση αιολικών
πάρκων στα Άγραφα»... ζητώντας από
την Κοµισιόν να εξετάσει λεπτοµερώς τα
καταγγελλόµενα για τα σχεδιαζόµενα
αιολικά στα Άγραφα....
21.8.18...στην εφηµ. «ΕΦ. ΣΥΝ.» δηµοσιεύτηκε άρθρο µε τίτλο «Άγραφα:
λειψές µελέτες για µεγάλα αιολικά πάρκα»....
12.8.18...στην εφηµ. «Καθηµερινή»
δηµοσιεύτηκε άρθρο µε τίτλο «Η ζείδωρη
Πίνδος, τα Άγραφα και ο «αντίλαλος»
των ανεµογεννητριών»...
1.8.18... η ευρυτανική ενηµερωτική
ιστοσελίδα «Βήµα Πολίτη» δηµοσίευσε
πολύ µεγάλο, τεράστιο, άρθρο όπου παρουσίαζε όλα όσα έγιναν για τα αιολικά
των Αγράφων... εδώ και 10 χρόνια... από
το 2008... µέχρι σήµερα... και τις ευθύνες
των εκλεγµένων αυτοδιοικητικών που
αποφασίζουν χωρίς να ρωτάνε τους κατοίκους... (βλ. νίπια Ροΐϊίί 1.8.18)...
29.7.18... ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής κατέθεσε την πρώτη ερώτηση στην
Ευρωβουλή για τα αιολικά στα Άγραφα...
και την ακύρωση αυτών...

25.7.18... αναρτήθηκε φωτογραφία µε
την αφίσα - πινακίδα που υπάρχει στη
γέφυρα του Ασπρου πρίν το Καροπλέσι...
βεβηλωµένη... άγνωστοι έβαψαν µε κόκκινη µπογιά τα γράµµατα της πινακίδας...
26.7.18... στην ευρυτανική εφηµερίδα
«Ευρυτανικά Νέα» δηµοσιεύτηκε ανακοίνωση κόµµατος του Ελληνικού Κοινοβουλίου (και µάλιστα κυβερνώντος για
την ακρίβεια Ν. Ε. κόµµατος Ευρυτανίας)... που παίρνει ξεκάθαρη θέση κατά
των αιολικών στ' Άγραφα... τονίζοντας...
«Να ανακληθούν άµεσα τα αιολικά στα
Άγραφα»...
26.7.18... η ευρυτανική ενηµερωτική
ιστοσελίδα «Βήµα Πολίτη» δηµοσίευσε
άρθρο µε τίτλο... «Ηµερίδα για αιολικά:
πρωτοφανής η δουλοπρέπεια της δηµοτικής αρχής Αγράφων».... Όπου αναφέρει
όλα όσα έγιναν στην ηµερίδα...
18.7.18... στα ΜΜΕ της Ευρυτανίας
δηµοσιεύεται
κείµενο
µε
τίτλο...
«Επιστολή Κατσέλη για τα όσα διαδραµατίστηκαν στην ηµερίδα για τα
αιολικά»... όπου ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών εταιρειών επαναλαµβάνει συνεχώς
στο κείµενο του (σε κάθε παράγραφο)
την φράση «ψέµατα και παραπληροφόριση»... να σηµειώσουµε πως ο εκπρόσωπος των εταιρειών Κατσέλης ήταν και
στην ηµερίδα των Αγράφων (16.7.18)
όπου µίλησε...
17.7.18... δηµοσιεύτηκε ωραίο και σηµαντικότατο άρθρο του Τροβατιανού
Λάµπρου Μαργώνη µε τίτλο... «Έχουµε
ιερό καθήκον προς τους προγόνους µας
να αφήσουµε καθαρά και παρθένα τα
Άγραφα...!!!»... που τα λέει όλα µε το
όνοµα τους... τις ευθύνες των εκλεγµένων... κ.λ.π. (βλ. τοπικά ΜΜΕ 17.7.18)
16.7.18... ηµερίδα σταΑγραφα... αν
και ∆ευτέρα πολύς κόσµος συµµετείχε...
σύµφωνα µε ∆. Τ. του ∆ικτύου µας... «..
.αλγεινή εντύπωση προκάλεσε ο ορισµός
(από τον δήµο Αγράφων) του πρώην µέλους της ΡΑΕ ως συντονιστή της ηµερίδας... µεταξύ των πολλών οµιλητών η
συντριπτική πλειοψηφία ήταν κατά των
ΒΑΠΕ στα Άγραφα... ενώ ακατανόητη
ήταν η στάση του ∆ηµάρχου που αντί να
πάρει καθαρή θέση υπέρ των προτάσεων
της συντριπτικής πλειοψηφίας των αγραφιωτών και συµµετεχόντων... προτίµησε
να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο, λέγοντας ότι
θα σεβαστεί τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε,
ψελλίζοντας κάτι για τα µηδαµινά αντισταθµιστικά οφέλη από την εγκατάσταση... Στη συνέχεια αρνήθηκε να συγκαλέσει ∆ηµ. Συµβούλιο και να συνταχθεί µε
τους πολίτες στις προσφυγές τους στο
Σ.τ.Ε, φοβούµενος προφανώς ότι οι δηµοτικοί σύµβουλοι θα ταχθούν κατά της
καταστροφής των Αγράφων από την εγκατάσταση ΒΑΠΕ... Αποτέλεσµα αυτής
της εκδήλωσης ήταν ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των κατοίκων τάχθηκε κατά
της εγκατάστασης ΒΑΠΕ και υπέρ της
εναλλακτικής πρότασης... Τέλος συµφώνησαν όλοι να συνεχίσουν τον αγώνα
τους µε µεγαλύτερη ένταση και πειστικότητα µέχρι την τελική νίκη!»... αυτά γράφει µεταξύ το ∆. Τ. του ∆ικτύου µας...
(βλ. εφηµ. 17.7.18)
13.7.18... Παρασκευή έγινε συνάντηση
της αντιπροσωπείας του ∆ικτύου Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων,
της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία
του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, ενεργών πολιτών και βουλευτών του κυβερ-

νώντος κόµµατος, µε τον Υπουργού
ΠΕ.Ν. κ. Γ. Σταθάκη µε αιτήµατα: α)
την αναστολή των αδειών εγκατάστασης
των δυο Αιολικών Σταθµών στην περιοχή
Νιάλας Αγράφων και β) την εξαίρεση
των περιοχών Π ΑΠ από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο... η απάντηση του υπουργού µε λίγα λόγια ήταν... ότι δεν µπορεί
να πάρει πίσω την υπογραφή του, αναστέλλοντας τις άδειες εγκατάστασης και
µας προέτρεψε να το κάνουµε µέσω του
Σ.τ.Ε... (βλ. εφηµ. 14.7.18)
11.7.18... την Τετάρτη 11 Ιουλίου από
τις 13:00' - 14:00' στην εκποµπή του Κώστα Αρβανίτη «Άλλη ∆ιάσταση» στην
ΕΡΤ 1, έγινε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση από τις κορυφές των Αγράφων που
θέλουν να εγκαταστήσουν τα αιολικά
(ΒΑΠΕ), συγκεκριµένα στον Άγιο Νικόλαο Βραγγιανών όπου είναι και ο τόπος
του ενός από τα δυο αιολικά «πάρκα»...
εκεί µεταξύ άλλων µίλησε και ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού µας Χρήστος
Φασούλας εξηγώντας καθαρά το γιατί
δικαιολογηµένα αντιδρούν οι τοπικές
κοινωνίες µας...
11 & 12.7.18... Τετάρτη & Πέµπτη...
στην Πλατεία Κοραή, στον πεζόδροµο,
στο κέντρο της Αθήνας... σε ειδικό κιόσκι
που έστησε το Συντονιστικό µας έγινε
σηµείο ενηµέρωσης όπου από το πρωί
µέχρι το βράδυ εκατοντάδες πολίτες ενηµερώνονταν µε φυλλάδια και συζητήσεις
και υπέγραφαν στηρίζοντας τον αγώνα
µας... το απόγευµα της Πέµπτης πραγµατοποιήθηκε εκεί συγκέντρωση Αγραφιωτών και φίλων των Αγράφων...
9.7.18... η ΕΦ. ΣΥΝ. δηµοσίευσε κείµενο µε τίτλο... «Σπέρνουν ανεµογεννήτριες στα απάτητα Αγραφα»... όπου
µιλάει για «έωλες µελέτες»... για «αγωγές
που απειλούν οι εταιρείες»... κ.λ.π.
6.7.18... στην εφηµερίδα «∆ηµοκρατία»
δηµοσιεύεται συνέντευξη του εκπροσώπου του Συντονιστικού µας Χρήστου
Φασούλα... µε τίτλο «Ξεσηκώθηκαν τα
Αγραφα για τα αιολικά»...
5.7.18... βουλευτής Καρδίτσας του κυβερνώντος κόµµατος έφερε το θέµα των
αιολικών στα Άγραφα στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής... κάνοντας
γνωστές τις ενστάσεις της για αυτά...
4.7.18.. .στα ΜΜΕ της Καρδίτσας δηµοσιεύτηκε τεκµηριωµένο άρθρο του
Σταµάτη Σεκλιζιώτη... µε τίτλο «Η αριθµητική ακυρώνει τα αιολικά πάρκα στα
Άγραφα»
29.7.18... ήρθε για συζήτηση στο ∆. Σ.
Αργιθέας αίτηµα για κατασκευή αιολικού πάρκου στο «Χονδροσπάνι»... όπου ο
δήµαρχος Λάµπρος Τσιβόλας ήταν αρνητικός... και το θέµα αναβλήθηκε για άλλο
∆. Σ. όπου θα είναι παρόν και εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας...
27.6.18... Τετάρτη... συνάντηση κινηµάτων και πολιτών κατά των αιολικών
στα Άγραφα... στην «Λαµπιδώνα» του
Βύρωνα...
26.6.18... στα ΜΜΕ Καρδίτσας δηµοσιεύτηκε κείµενο µε τίτλο... «Την αντίθεση
του στα αιολικά πάρκα στα Αγραφα
εκφράζει µέσω ψηφίσµατος το Ε.Β.Ε.
Καρδίτσας»...
24.6.18... 13 Σύλλογοι χωριών των
Αγράφων µε έγγραφο αίτηµα τους ζητούν να γίνει µια συνεδρίαση του ∆. Σ.
Αγράφων αποκλειστικά και µόνο για την
ενηµέρωση του κόσµου σχετικά µε τις

σχεδιαζόµενες
ανεµογεννήτριες
στ'
Άγραφα...
23 & 24.6.18... έγινε διήµερη φυσιολατρική, ορειβατική & ακτιβιστική συνάντηση στα Αγραφα... όπου υπήρχε µεγάλη συµµετοχή απ' όλη την Ελλάδα...
23.6.18... Παρασκευή... πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο Αλιάρτου,
εκδήλωση µε θέµα: «Αιολικά Πάρκα
στα Άγραφα, αλήθειες και ψέµατα». Την
εκδήλωση οργάνωσαν η Κίνηση Πολιτών
για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος και το ∆ίκτυο Φορέων και
Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων... Η εκδήλωση αυτή είχε ως στόχο,
την τεκµηριωµένη ενηµέρωση και ανάπτυξη κριτικού διαλόγου και προβληµατισµού αναφορικά µε τις συνέπειες εγκατάστασης των δυο Αιολικών Πάρκων στα
Άγραφα.
20.6.18... δηµοσιεύτηκε σηµαντικότατο
άρθρο µε τίτλο «Αιολικά στα Αγραφα...??? Όχι ευχαριστώ...!!! Μια απάντηση στις εταιρείες αιολικών πάρκων»...
που το υπογράφουν το ∆ΙΚΤΥΟ Φορέων
και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων και η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΑΙΤΩΝ για
την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος....
17.6.18... Κυριακή... η καρδιτσιώτικη εφηµερίδα «Αλήθεια» µε πρωτοσέλιδο τίτλο
«Κατατέθηκε η προσφυγή στο ΣτΕ»... και
σε µεγάλο κείµενο στη σελίδα 5... θέτει
µεταξύ άλλων και τα εξής σηµαντικά ερωτήµατα... ··· Η «ΑΆΗΘΕΙΑ», θέτει στον
επενδυτή, µερικά κρίσιµα ερωτήµατα. Λέει
ότι δεν υπάρχει ούτε θάµνος στο χώρο εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου. Αυτό είναι
αλήθεια, µιας και όλοι βλέπουµε ότι τα βουνά είναι φαλακρά. Όµως, πόσα δέντρα θα
κοπούν για την διάνοιξη των δρόµων και
την κατασκευή της γραµµής µεταφοράς του
ρεύµατος; ··· Καλούµε τις εταιρείες να αποδείξουν ότι όλα όσα αναφέρουν στις µελέτες, λένε την αλήθεια. Μικρή σηµασία έχει
αν οι αντιδράσεις των φορέων γίνονται σήµερα και όχι πριν από µερικά χρόνια. Αν
όσα αναφέρονταν στις µελέτες είναι αληθινά, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Αν
όµως αυτά έχουν ανακρίβειες, τότε ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και όσοι έδωσαν
τις εγκρίσεις. ···

Επίσης, καλούµε τους επενδυτές να
µην απειλούν τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους µιας και είναι υποχρεωµένοι
να ελέγχουν τα του δήµου και να προασπίζουν τα συµφέροντα των πολιτών.
Αναφέρει ο κ. Κατσέλης ότι έχουν παραγγείλει ανεµογεννήτριες 80 εκ. € και
απειλεί µε διαφυγόντα κέρδη. Αλήθεια,
δεν γνώριζε ότι µετά την υπουργική
απόφαση οι φορείς είχαν 60 µέρες για
να προσβάλλουν την απόφαση; Ποιος
του είπε να βιαστεί να δώσει την παραγγελία στις εταιρείες; · · · Αναφέρει
ο κ. Κατσέλης ότι: Τα οφέλη για την
τοπική κοινωνία θα είναι 900 χιλ. ευρώ
ετησίως, δηλαδή 3% των εσόδων. Εκ
των οποίων το 1,7% θα πηγαίνει στους
δήµους και το 1,3% πιστώνεται ως
έκπτωση απευθείας στους λογαριασµούς ρεύµατος των δηµοτών. Οµολογεί λοιπόν ότι µε µια επένδυση 110 εκ,
€, η εταιρεία θα κάνει τζίρο 30 εκ. € το
χρόνο. Τόσο µας κάνει µε απλά µαθηµατικά σύµφωνα µε τα στοιχεία του κ.
Κατσέλη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 11

ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2018

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΕΛΙ∆Α 10
Αν το 3% είναι 900 χιλ. € ετησίως, το 100% µας κάνει
30 εκ. Ετησίως. ∆ηλαδή σε πέντε χρόνια η επένδυση θα
έχει αποσβεστεί. Σαν να λέµε, είναι πολλά τα λεφτά στα
Αιολικά Πάρκα...!!!
16.6.18... δηµοσιεύτηκε στα ΜΜΕ Καρδίτσας κείµενο
του εκπροσώπου των εταιρειών µε τίτλο... «Ενηµέρωση
για την κατασκευή των 2 αιολικών πάρκων στα Άγραφα
από τον εκπρόσωπο των εταιρειών κ. Κατσέλη Αθανάσιο»... όπου κλείνοντας βάζει κάποια ερωτήµατα...
13.6.18... στο καρδιτσιώτικο ραδιόφωνο «Ραδιοπαλµός»...
έγιναν ραδιοφωνικές «κόντρες» για τα αιολικά στα
Άγραφα... µεταξύ του εκπροσώπου των εταιρειών Θανάση
Κατσέλη και του εκπροσώπου του ∆ικτύου µας Χρήστου
Φασούλα...
12.6.18... ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος
του Συνοικισµού «Κέδρος -Ζυγογιανναίϊκα» µε κείµενο του
στις εφηµερίδες πήρε καθαρή δηµόσια θέση κατά των ανεµογεννητριών στα Άγραφα...
11.6.18... βουλευτής Καρδίτσας του κυβερνώντος κόµµατος πήρε καθαρή δηµόσια θέση κατά των ανεµογεννητριών στα Αγραφα µε κείµενο του στις εφηµερίδες µε τίτλο... «Τα Άγραφα θα χαθούν στο όνοµα του περιβάλλοντος...???»
9.6.18... η καρδιτσιώτικη εφηµερίδα «Αλήθεια» έχει
πρωτοσέλιδο τίτλο... «Ελέγξτε τις µελέτες των αιολικών
πάρκων στα Αγραφα...!!!» όπου τονίζει... Καλούµε τους
∆ήµους Καρδίτσας και Λίµνης Πλαστήρα να ελέγξουν

άµεσα τις µελέτες που κατατέθηκαν από τις εταιρείες
και άν βρουν ανακρίβειες να ανακαλέσουν τις προηγούµενες αποφάσεις τους...!!!
Σε σχετική ψηφοφορία για το θέµα της αλλαγής της
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί του αν
θα επιτραπεί ή όχι η τοποθέτηση εντός των ορίων του
∆ήµου Καρδίτσας των πυλώνων µεταφοράς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της
πρότασης του ∆ηµάρχου η οποία ήταν (15ψήφοι)
υπέρ της τοποθέτησης των πυλώνων και (12 ψήφοι
κατά).
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

Συνεργείο Αυτοκινήτων

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ.
Εθνικής Αντιστάσεως 175 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777336 Κιν.: 698 179 6324
Έλεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων / Φρένα /
Αναρτήσεις / Καθαρισμός Μπέκ / Βελτιώσεις κινητήρων
/και ό, τι άλλη εργασία χρειασθείτε

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
Μαιευτήρας-Χειρούργος Γυναικολόγος
Επιµελητής Γυναικολογικής Κλινικής Γενικού
Νοσοκοµείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)
Συνεργάτης Μαιευτηρίων: ΛΗΤΩ-ΙΑΣΩ-ΜΗΤΕΡΑ-ΓΑΙΑ

∆έχεται µε ραντεβού
Αθήνα: Φειδιππίδου 8 /Τηλ. 2107714391
Καρδίτσα: Γρ. Λαµπράκη 17 /Τηλ. 2441073736

Κιν.: 6944771555
E-mail: kkatsoylis@yahoo.gr
*Ο Κλέαρχος είναι γιός του Παιδίατρου Νίκου Κατσούλη

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
Λαµία στο Τέρµα της οδού Λαρίσης
Κιν.: 697-2594217 Τηλ.: 22310 37884
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Τ

ο Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) επιδιώκουν να μετατρέψουν τη
χώρα μας σε ένα τεράστιο αιολικό πάρκο. Διάφορες οικολογικές οργανώσεις προσπαθούν να
διαφωτίσουν για τις συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Λίγοι έχουν καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί, επειδή τα
ΜΜΕ και η αιολική βιομηχανία προβάλλουν μόνο την
θετική πλευρά των αιολικών πάρκων αποκρύπτοντας τα
σοβαρές επιπτώσεις που συνεπάγονται.
Τα επιχειρήματα που εκθέτουμε είναι δύο ειδών:
α)Η τεχνολογία της αιολικής ενέργειας δεν είναι σε θέση
να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα ούτε να συμβάλλει
αποτελεσματικά στη μείωση των εκπομπών CO2. β) Η
μαζική εγκατάσταση α/γ θα έχει σοβαρές συνέπειες στα
φυσικά τοπία της χώρας μας και άμεσο αντίκτυπο στην
ποιότητα ζωής των ανθρώπων και τις τοπικές οικονομικές
δραστηριότητες όπως ο τουρισμός
Οι ανεμογεννήτριες παράγουν
ασταθή και απρόβλεπτη ενέργεια
Η παραγωγή ρεύματος από τα ΑΠ είναι ασταθής και διακοπτόμενη επειδή ο αέρας φυσά με απρόβλεπτη δύναμη
κάθε φορά. Η ταχύτητα του ανέμου για να λειτουργήσει
μια α/γ κυμαίνεται μεταξύ 3m/s και 25m/s. Κάτω ή πάνω
από αυτά τα όρια οι α/γ μένουν ακίνητες. Όταν όμως
σταματάνε να λειτουργούν, τότε χάνουν το συγχρονισμό
τους με το κεντρικό σύστημα και η παραγωγή ενέργειας
σταματάει. Αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημα της αιολικής ενέργειας ότι δηλαδή δεν μπορείς να την έχεις τη
στιγμή που τη χρειάζεσαι από α/γ είτε χρησιμοποιείται
στιγμιαία είτε χάνεται επειδή δεν υπάρχει τρόπος αποθήκευσης της ενέργειας.
Οι ανεμογεννήτριες προκαλούν
ανισορροπία στο σύστημα
Το γεγονός της έντονης διακύμανσης του ρεύματος που
παρέχουν οι α/γ, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη
σταθερότητα του συστήματος. Επειδή το φορτίο που
παράγουν οι α/γ μπορεί να χαθεί ξαφνικά λόγω των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών, αυξάνεται ο κίνδυνος
των γενικών μπλακ-αουτ ιδιαίτερα στην περίπτωση μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα.
Οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί είναι απαραίτητοι για να
κρατούν σταθερή την τάση του συστήματος που σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει από ξαφνική πτώση.
Οι ανεμογεννήτριες απαιτούν την υποστήριξη
θερμοηλεκτρικών σταθμών
H παραγόμενη ενέργεια είναι τόσο ασταθής και χαοτική – κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και του μέγιστου –
ώστε τα ΑΠ ποτέ δεν θα μπορέσουν να παράγουν φορτίο
βάσης. Το σύστημα δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα ΑΠ
για να μείνει σταθερό, αλλά χρειάζεται πάντα διαθέσιμες
εφεδρείες ( φορτίο βάσης) από άλλη πηγή όπως τα ορυκτά καύσιμα.
Όταν ο άνεμος σταματάει να φυσάει ή φυσάει λίγο, οι
σταθμοί ορυκτών καυσίμων αναλαμβάνουν να παρέχουν
ηλεκτρικό ρεύμα. Η ισχύς (MW) της εφεδρείας για να
ανταποκρίνεται στη αιχμή ζήτησης πρέπει να είναι ισοδύναμη με την ισχύ των ΑΠ με ένα επιπλέον ποσοστό ασφάλειας περίπου 20%.
Μάλιστα για να πετύχουν την αναπλήρωση, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί χρειάζεται να βρίσκονται σε συνεχή
λειτουργία επειδή απαιτούνται πολλές ώρες για να
έρθουν σε σημείο που να παράγουν ρεύμα
Οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα χαμηλότερο
ονομαστικής αξίας τους.
Καμιά πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούμε δεν δουλεύει με απόδοση 100%. Για παράδειγμα οι σύγχρονοι
θερμοηλεκτρικοί σταθμοί άνθρακα καθώς και οι πυρηνικοί σταθμοί δουλεύουν με απόδοση 80% έως 90%. Αντίθετα οι α/γ, μεταξύ των ορίων ταχύτητας του ανέμου που
λειτουργούν, παράγουν λιγότερο από το μισό της ονομαστική αξία τους, κατά προσέγγιση παράγουν 25% έως 30%
της ονομαστικής αξίας τους.
Η ονομαστική ισχύς δεν συμπίπτει σε καμιά περίπτωση με την πραγματική παραγόμενη ισχύ.
Η μειωμένη απόδοση και η ασταθής τάση της παραγόμενης ενέργειας σημαίνει ότι μόνο ένα μικρό μέρος της
συνολικής εγκαταστημένης αιολικής ισχύος είναι διαθέσιμο κάθε στιγμή στο κεντρικό δίκτυο. Μάλιστα τo παράδοξο είναι ότι το ποσοστό αυτό πέφτει όσο αυξάνει η εγκαταστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας. Υπό το φως αυτών
των στοιχείων, ο ισχυρισμός ότι η αιολική ενέργεια συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια φαίνεται αστήρικτος
και μάλλον ύποπτος.
Οι ανεμογεννήτριες δεν μειώνουν σημαντικά
τις εκπομπές του CO2
Είναι αλήθεια ότι οι ΑΓ δεν παράγουν καθόλου CO2.
Στην πραγματικότητα η εξοικονόμηση του CO2, ακόμη και
αν η διείσδυση της αιολικής ενέργειας στο σύστημα φτάσει στο 10%, θα είναι μικρή και αδικαιολόγητη σε σχέση
με το κόστος.
Ο ισχυρισμός ότι μία MWh ανανεώσιμης ενέργειας
αντικαθιστά μία MWh θερμοηλεκτρικής ενέργειας δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει
επειδή η λειτουργία των α/γ προϋποθέτει την παράλληλη
λειτουργία θερμοηλεκτρικών σταθμών που παρέχουν το
φορτίο βάσης και συνεπώς δεν υπάρχει ένα προς ένα

αντικατάσταση της ανανεώσιμης με την συμβατική ενέργεια.
Κατά δεύτερο λόγο κάθε MW εγκαταστημένης αιολικής
ισχύος έχει μειωμένη απόδοση κατά τουλάχιστον 30%.
Ένας λόγος είναι ότι όταν η αιολική ισχύς ανέρχεται σε
χιλιάδες ΜW, απαιτούνται νέοι υποστηρικτικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί που λειτουργούν παράλληλα με χαμηλό
ρυθμό παραγωγής και κατά συνέπεια εκπέμπουν CO2.
Όσο επεκτείνονται τα αιολικά πάρκα τόσο επεκτείνονται και τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας.
Το σημαντικότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη των ΑΠ είναι
η ανυπαρξία επαρκών δικτύων υψηλής τάσης για τη μεταφορά της ενέργειας. Επειδή τα ΑΠ εγκαθίστανται σε απομακρυσμένες περιοχές απαιτούν εκατοντάδες έως χιλιάδες χιλιόμετρα νέων δικτύων υψηλής τάσης που επιφέρουν περιβαλλοντική υποβάθμιση σε νέες περιοχές και
δεύτερον παρουσιάζουν σοβαρές απώλειες ενέργειας
λόγω των μακρινών αποστάσεων μεταφοράς.
Πόσο κοστίζουν τα αιολικά πάρκα
και ποιος πληρώνει;
Η παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο είναι ακριβή
παρά τους ισχυρισμούς των εταιρειών, και δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς την επιδότηση της Ε.Ε προς τις ιδιωτικές
εταιρείες. Οι επιδοτήσεις της ΕΕ που αφορούν την εγκατάσταση των α/γ φτάνουν μέχρι το 40% σε συνδυασμό με
την επιδότηση ανά MWh με εγγυημένη τιμή αγοράς στα
80€/ MWh όταν η αγορά από συμβατικές πηγές ανέρχεται
στα 40 €/ MWh περίπου. Χώρες όπου σταμάτησε η επιδότηση η εγκατάσταση νέων α/γ σταμάτησε. Οι λογαριασμοί μας περιλαμβάνουν τέλος 0,3% υπέρ των ΑΠΕ που
όμως δεν φτάνει να καλύψει το παραπάνω ποσό γι αυτό
το ΔΕΣΜΗΕ πρότεινε τον 7πλασσιασμό του τέλους στα
2,45%. (Εtherington, 2009).
Αν συμπεριλάβουμε στα παραπάνω το κόστος κατασκευής των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης το συνολικό κόστος ανάπτυξης αιολικών πάρκων ανεβαίνει σε
υπερβολικά ύψη σε σχέση με το υποτιθέμενο όφελος και
τελικά το κόστος αυτό πέφτει στους ώμους των καταναλωτών.
Ποιες είναι οι συνέπειες της μεγάλης
κλίμακας αιολικών πάρκων;
Η μαζική εξάπλωση των ΑΠ απειλεί την ακεραιότητα
του ελληνικού τοπίου στο όνομα της πράσινης ενέργειας,.
Οι περισσότεροι πολίτες δεν έχουν καταλάβει πως η εξάπλωση των ΑΠ διακυβεύει το μέλλον των τελευταίων
φυσικών περιοχών και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής
των ντόπιων κατοίκων καθώς και τον τουρισμό.
Οι ανεμογεννήτριες δημιουργούν προβλήματα στην
πανίδα της άγριας φύσης (ζώα πουλιά κλπ)
Ακουστική και οπτική όχληση
Κίνδυνοι ατυχημάτων από ανεμογεννήτριες (από τα
πτερύγια που ζυγίζουν έως 30 τόνους καθώς μπορεί να
σπάσουν είτε λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών είτε
λόγω φυσιολογικής φθοράς, καθώς και από πυρκαγιές
στο κιβώτιο ταχυτήτων λόγω των τριβών που αναπτύσσονται
Μείωση της αξίας γης και αγοράς ακινήτων
Οι ανεμογεννήτριες θα συμβάλλουν αρνητικά στον
τουρισμό, καθότι το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό το
οποίο επιζητά μεγάλο μέρος του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού
Οι δήθεν θέσεις εργασίας βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό
εκτός της χώρας, στους τόπους παραγωγής των αιολικών
συστημάτων
Συμπεράσματα για την αιολική ενέργεια
Οι α/γ δεν παράγουν φορτίο βάσης ούτε ρεύμα όποτε
το χρειαζόμαστε. Η παραγωγή ρεύματος είναι ασταθής
γιατί εξαρτάται από τη διακύμανση του ανέμου.
Παράγουν πραγματική ισχύ κατά 25% έως 30% χαμηλότερη της ονομαστικής
Το γεγονός ότι οι α/γ απαιτούν την παράλληλη λειτουργία υποστηρικτικών σταθμών ορυκτών καυσίμων και παράγουν ενέργεια λιγότερη του μισού της ονομαστικής
αξίας τους, σημαίνει ότι εξοικονομούν μικρότερο ποσό
CO2 από αυτό που διατυμπανίζεται.
Η αιολική ενέργεια δεν είναι ανταγωνιστική σε σχέση
με τα ορυκτά καύσιμα γι’ αυτό απαιτεί μόνιμη επιδότηση
στην τιμή αγοράς που χρεώνεται ο καταναλωτής.
Η μαζική εξάπλωση των α/γ στη χώρα μας θα έχει τεράστια επίπτωση στο ελληνικό τοπίο τόσο εξαιτίας ασύμβατου μεγέθους, όσο και εξαιτίας των εκτεταμένων επεμβάσεων (δρόμοι, δίκτυα).
Οι επιπτώσεις στον τουρισμό και την ποιότητα ζωής
των ντόπιων κατοίκων που θα ζουν μαζί με τις τεράστιες
α/γ δεν έχουν συζητηθεί και εκτιμηθεί σοβαρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΘΑΝΟΣ
Πηγή:hxps://www.apenanyoxthi.com/2017/02/alitheiskai-psemata-gia-yn-aioliki-energeia.html
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Ηλίας Κ. Κουσάνας
Στις 15 Αυγούστου 2018 ηµέρα της Παναγιάς ταξίδεψε για την
άλλη ζωή ο αξιαγάπητος χωριανός µας Ηλίας Κων. Κουσάνας.
Ο Λιάκος όπως όλοι τον ξέραµε µας άφησε χρόνους ύστερα
από µια περιπέτεια ολίγων µηνών που είχε µε την υγεία του. Την
επόµενη 16 του µηνός έγινε η κηδεία του µε τη συµµετοχή πολλών χωριανών φίλων και γνωστών που ξεπέρασαν τα 300 άτοµα
καθότι ήταν και 15 Αύγουστο. Επικήδειο εκφώνησε ο γαµπρός
του Λιάκου και πρώην ∆ήµαρχος ∆ήµου Φουρνάς Ευρυτανίας
Ηλίας Παπουτσόπουλος αναφερόµενος στα παρακάτω.
Με σπαραγµό ψυχής κηδεύουµε αγαπητοί µου σήµερα τον
αγαπητό σε όλους µας Λιάκο Κουσάνα. Έδωσε πολλές µάχες για τη ζωή τελικά όµως δεν κατάφερε να κερδίσει τον πόλεµο για τη συνέχιση της ζωής. Συνήθως έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές και εµείς οι ζώντες οι περιλυπόµενοι αισθανόµαστε περίεργα και αντιµετωπίζουµε
µε δυσκολία το µυστήριο του θανάτου.
∆εν έχω πρόθεση να σας κουράσω καθότι η σηµερινή ηµέρα για όλους µα και για το χωριό
µας είναι επιβαρηµένη, αξίζει όµως να ειπωθούν λίγα λόγια για τον άνθρωπο που σήµερα αποχωριζόµαστε όχι µόνο ως εγκώµιο στη µνήµη του, αλλά ως παράδειγµα προς µίµηση για
εµάς τους εναποµείναντες και λυπηµένους.
Άλλωστε η ηµέρα της µεγάλης γιορτής της Κοίµησης της Παναγίας µας, που παρέδωσε το
πνεύµα του, σηµατοδοτεί πολλά και οι περισσότεροι τουλάχιστον όπως εµείς πιστεύουµε ότι
δεν ήταν τυχαίο γεγονός η κοίµηση του την ηµέρα αυτή.
Όλοι και όλοι µας έχουµε να πούνε τα καλύτερα για τον Λιάκο Κουσάνα ως συγγενή ως φίλο
ως χωριανό ως συνάνθρωπο. Απλός άκακος ειλικρινής υποµονετικός συµπαθέστατος, αγαπητός συνεργάσιµος ήταν λίγα από τα πολλά προτερήµατα του. Πάντα µε το χαµόγελο του, το
ευχάριστο καλαµπούρι του κέρδιζε µικρούς και µεγάλους χαρίζοντας τους καλοσύνη χαρά Αγάπη και κουράγιο για τη συνέχιση της ζωής. Όλοι απ' όσους τον έζησαν εδώ στο χωριό έχουν
να λένε για την συµπεριφορά του.
Όλοι τον περίµεναν και χαιρότανε όταν πρόβαλε χειµώνα καλοκαίρι στα καφενεία και στις
εκδηλώσεις του χωριού µε την γκλίτσα και το χαµόγελο του.
∆εν γνώριζε κακό, πάντα το απέφευγε µε τρόπο ή το έκανε ανταλλαγή µε το καλό συνοδευόµενο από µετριοπάθεια γέλιο και καλοσύνη.
Η υπέρµετρη αγάπη του για τα ζώα ξεπερνούσε και αυτή της ζωής του, µέχρι και τις τελευταίες ηµέρες ρωτούσε την αγαπηµένη του Μερόπη γιατί βελάζουν τα ζωντανά και αν τα περιποιήθηκε.
Η Νεράιδα, το χωριό του ήταν από τις µεγάλες του Αγάπες και δεν ήθελε να λείπει από αυτή
- πράγµα που εµείς ζήσαµε έντονα κατά την νοσηλεία του στα Νοσοκοµεία. Ιδιαίτερα χαιρόταν
τη ζωή όταν το καλοκαίρι και τις µεγάλες γιορτές γέµιζε το χωριό από τους απόδηµους χωριανούς και φίλους.
Με όλα αυτά ένας τέτοιος άνθρωπος κατάφερε µε την αγαπηµένη του σύζυγο Μερόπη το
γένος Μητσάκη και δηµιούργησαν µια αξιόλογη οικογένεια από τέσσερα παιδιά και ευτύχισαν
τα πολλά εγγόνια που τους χάρισαν µετά το γάµο τους. Ήταν το καµάρι και η χαρά του Λιάκου
ως τις τελευταίες ώρες τις ζωής του.
Τα φτωχά αυτά λόγια είχα υποχρέωση να πω γιατί µε έκανε παιδί του γίναµε φίλοι µε αγάπησε υπερβολικά και µε έκανε δικό του άνθρωπο δίνοντας µου πολλά από την ανθρωπιά του
την υποµονή του το κουράγιο του και την µετριοφροσύνη του.
Εύχοµαι όπως όλοι µας ανάπαυση της ψυχής του όπου οι δίκαιοι - γιατί ήταν δίκαιος -καλή
ξεκούραση στο κουρασµένο σώµα του.
Το χώµα της Νεραϊδιώτικης γης που αγαπούσε ιδιαίτερα ας είναι ελαφρύ.
Αιωνία σου η µνήµη αγαπηµένε µας και καλό Παράδεισο.

Ηλίας Παπουτσόπουλος

Συµπληρωµατικά από την εφηµερίδα µας:
Πατέρας του Λιάκου ήταν ο Κώστας Κουσάνας και µητέρα του η Βασιλική Κατσούλη
(αδελφή της Γιαννούλας κ. ά.). Παππούς του ο ∆ηµήτριος «Μήτρος» Κουσάνας που ήταν ένα
από τα τρία αγόρια του θρυλικού Γιάννη Κουσάνα που οι διηγήσεις αναφέρουν πως ήταν ράφτης στο επάγγελµα, ήρθε από την 'Ελσιανη (Μαυροµµάτα) και πρίν λέγονταν Μακρής.
Αδέλφια του ο Γιώργος, η Τασία και οι αείµνηστοι Χριστόδουλος, ∆ηµήτριος, Ιουλία και Νίκος (από άλλη µητέρα).
Με την σύζυγο του Μερόπη (το γένος Μητσάκη) απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την Βασιλική,
τον Κώστα, την Μαρία και τον Γιάννη, από τα οποία ευτύχησαν να δουν πολλά και καλά εγγόνια.
Ήταν ένας από τους καλύτερους κτηνοτρόφους του χωριού µας γιατί πρόσεχε και αγαπούσε
πολύ τα ζώα του. Είχε κοπάδι µε πρόβατα ασχολούµενος από παιδί µε αυτά καθώς µικρός
ήταν πάντα µαζί µε το θείο του Μήτσιο Κατσούλη (αδελφό της µητέρας του που είχε τα µεγαλύτερα κοπάδια του χωριού µας). Ήξερε όλη την Μάρτσα καλύτερα απ' όλους µας καθώς εκεί
πήγαινε κάθε µέρα. Οι ωραίες τοποθεσίες «Αη-Λιάς», «Κρουσταλάια», «Απαγκαριά»,
«Ληµέρια», «Καυκιά» κ. ά. είναι συνδεδεµένες στενά µαζί του αφού εκεί είχε στρούγκες και
πέρναγε κάθε µέρα. Ταυτόχρονα καλλιεργούσε και τα χωράφια του.
Τι να πρωτοπούµε για τον αγαπητό χωριανό µας Λιάκο... Καλός άνθρωπος, εργατικός, φιλότιµος, πάντα µε το χαµόγελο, κοινωνικός, κάθε απόγευµα έβγαινε στα µαγαζιά, κάθε Κυριακή
και γιορτή ήταν στην εκκλησία, και γενικά ήταν ένας χωριανός µας που η παρουσία του ήταν
αισθητή παντού.
Για όλα τα προαναφερόµενα θα σε θυµόµαστε πάντα, αγαπητέ µας «Λιάκο», δεν θα σε ξεχάσουµε ποτέ.
Ελαφρύ το χώµα του αγαπηµένου µας χωριού, όπου γεννήθηκες, µεγάλωσες, έζησες όλη τη
ζωή σου και τώρα αναπαύεσαι... Αιωνία σου η µνήµη.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

Αποστόλης Κ. Θάνος
Έφυγε από τη ζωή στις 18/08/2018 στα 68 του χρόνια ο Αποστόλης Θάνος μετά
από 10 μήνες μάχης με τον καρκίνο. Δεν θα τον ξαναδούμε να ανεβαίνει με το
πορτοκαλί φορτηγάκι και τη γυναίκα του τη Μαρία δίπλα στα Σαραντάπορα.
Έδινε κέφι και ζωή στη γειτονιά με τα καλαμπούρια του τις φλογέρες και το ζερβοχέρικο κλαρίνο που ήταν το μεράκι του στα τοπικά και παραδοσιακά τραγούδια.
Τα πράγματα όμως άλλαξαν, αρρώστησε βαριά και μπήκε στο νοσοκομείο.
Πέρασα να τον δω μου είπε «ξάδερφε άμα γίνω καλά και βγω από εδώ θα πάμε
ψηλά στο Καπροβούνι και από εκεί στο Λιάζι να πιω νερό από κείνο. Τότε θα γίνω
καλά». Δεν τα κατάφερε όμως, τον περίμενε κάποιος άλλος να τον πάει πιο ψηλά
μαζί του.
Ήσουν αγαπητός Λάκη, καλός φίλος με όλο τον κόσμο. Για αυτό και ο Θεός τους
καλούς τους παίρνει. Σε πήρε Αποστόλη αλλά άφησες πίσω μια οικογένεια υπόδειγμα που θα βαδίζει στα βήματα σου. Δεν έχουν τέλος τα έργα σου σε όλα τα
χωριά, όπου σε κάθε ένα θα συναντήσεις κάτι δικό σου.
Εκείνο όμως που θα βλέπει για πάντα ο κάθε περαστικός είναι η εκκλησία Αγία
Τριάδα στο Μαντζαράκι, στον τόπο που γεννήθηκες και έκανες αυτό το στολίδι εις
μνήμην των γονέων σου. Ξάδερφε ένα πολυσέλιδο βιβλίο θα μπορούσε να γράψει
κανείς για τη ζωή σου που ήταν τόσο περιπετειώδης λόγω των φτωχών χρόνων.
Θα κλείσω όμως εδώ με αυτά, σου εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
Ο ξάδερφος σου Μήτσος Γιαννουσάς.

Συμπληρωματικά από την εφημερίδα μας:
Γονείς του Αποστόλη ήταν η Ελένη και ο Κώστας Θάνος. Αδέλφια του η Γαρουφαλιά, ο αείμνηστος Γιώργος και ο Νίκος με το πούλμαν και το τουριστικό γραφείο. Ο Αποστόλης με τον Νίκο ήταν δίδυμοι. Το πατρικό σπίτι των γονέων τους ήταν
απέναντι στην πλαγιά των «Σπανέϊκων». Με την σύζυγο του Μαρία απέκτησαν
τέσσερα παιδιά, τον Κώστα, τον Στέφανο, την Βασιλική και την Ελένη. Ο Αποστόλης
ήταν τις δεκαετίες του '90 και του 2000, ένας από τους μεγαλύτερους εργολάβους
δημοσίων έργων της περιοχής μας, καθώς είχε πολλά μηχανήματα και έκανε πολλά έργα, όπως πολλά τοιχία και τσιμεντοστρώσεις δρόμων μέσα στα χωριά μας,
την μεταλλική πεζογέφυρα Σωτήρος, τα τσιμεντένια βάθρα της γέφυρας
«Ρογκάκια» μεταξύ Νεράιδας - Καροπλεσίου κ. ά., ξεχωρίζει όμως και θα μείνει
στην ιστορία η μεγάλη Δωρεά του της ωραίας εκκλησίας (που γράφει και ο Μήτσος) της Αγίας Τριάδας στο «Μαντζαράκι».
Για όλα αυτά θα τον θυμόμαστε πάντα, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία η
μνήμη σου αγαπητέ μας Αποστόλη. Ελαφρύ το χώμα όπου αναπαύεσαι.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
∆υστυχώς το φετινό καλοκαίρι εκτός από τις ευχάριστες στιγµές είχε και
θλιβερά γεγονότα καθώς έφυγαν από τη ζωή δύο αγαπητοί συγχωριανοί
µας.
Στις 18 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός µας συγχωριανός Απόστολος (Λάκης) Θάνος του Κωνσταντίνου. Ο Λάκης είχε χτίσει το εξωκλήσι
της Αγίας Τριάδας λίγο πριν το χωριό µας.
Ενώ λίγες µέρες µετά στη 1 Σεπτεµβρίου έφυγε από τη ζωή ένας άλλος
συγχωριανός µας, ο Νίκος Λιάπης του Αναστασίου. Ο Νίκος ήταν ιδιαίτερα
αγαπητός ενώ αρκετά χρόνια ασχολήθηκε και µε το Σύνδεσµο Αποδήµων
του χωριού µας. ∆υστυχώς και οι δύο έφυγαν αρκετά νέοι από τη ζωή.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Αποδήµων Σαρανταπόρου Τσιτσιµπής Κωνσταντίνος και το ∆. Σ. του Συνδέσµου συλλυπούνται τις οικογένειες τους,
εύχονται να µείνουν στις µνήµες τους µόνο οι καλές στιγµές και ο Θεός να
αναπαύσει τις ψυχές τους.
Με εκτίµηση, Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Αποδήµων & το ∆. Σ.

«Ο Μπαρµπαµήτσος φέτος προβλέπει
βαρύ χειµώνα αφού από τον Αύγουστο
άρχισε να µαζεύει ξύλα και προσανάµµατα, κουβαλώντας τα µε τον παραδοσιακό
τρόπο (ζαλίγκα).
Καλό χειµώνα Μπαρµπαµήτσο».
Γιάννης Σπανός

Τυπογραφείο OFFSET
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Βακτριανής 20 Άνω Ιλίσια Αθήνα

Τηλ. 210 7756577
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Νίκος Αν. Λιάπης
Έφυγε από κοντά μας, ύστερα από σύντομη
μάχη με την επάρατο ασθένεια, ένας νέος
χωριανός μας, σε ηλικία μόλις 60 ετών, ο
αγαπητός μας Νίκος Λιάπης του Αναστασίου.
Πατέρας του ο Αναστάσιος «Τάσος» Λιάπης
(παππούς του ο αείμνηστος Κώστας Λιάπης
«Πάλλας») και μητέρα του η Ευφροσύνη
Κοντογιάννη, που έχουν δύο παιδιά τον
Βασίλη και τον εκλιπόντα Νίκο.
Ο Νίκος με την σύζυγό του Μαρία, απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την
Αναστασία, την Ελένη, τον Φίλιππο και τον Μιχάλη. Από τις δύο κόρες τους απέκτησαν ήδη και δύο εγγόνια.
Τα δυο αυτά παιδιά, ο Νίκος με το Βασίλη μαζί με τον πατέρα τους
Τάσο, είχαν στην Αθήνα πολύ καλό συνεργείο και εργάζονταν με
μεράκι στο χτίσιμο της πέτρας. Έκαναν περίτεχνες πετρόχτιστες κατασκευές σε κτίσματα καλών περιοχών της Αθήνας. Έχτιζαν εκκλησίες,
βίλλες, βρύσες, τζάκια κ. ά. Για παράδειγμα έχτισαν πολλές πετρόχτιστες βίλλες στην περιοχή «Απολλώνιο» του Πόρτο Ράφτη αλλά
έχτισαν πολλά και σε πολλές εκκλησίες της Αθήνας, όπως στην Παναγία την «Χρυσοσπηλιώτισσα» (στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Αιόλου 60). Σε αυτή την εκκλησία διαβάστηκε και η νεκρώσιμος ακολουθία του Νίκου, μέσα στη θεία Λειτουργία το Σάββατο 1.9.18, όπου
διετέλεσε επίτροπος για πάνω από 20 χρόνια και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο της Πετρούπολης. Επικήδειο εκφώνησε ο ξάδελφός του
Άγγελος Λιάπης (Καθηγητής Μαιευτικής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών).
Ο Νίκος με τον αδελφό του και τους γονείς του είχαν σπίτι στα Σαραντάπορα όπου έρχονταν τα καλοκαίρια για διακοπές και βοηθούσε
παντού. Ήταν από τους πρωτεργάτες στην κατασκευή του Νέου Οστεοφυλακίου του Σαρανταπόρου, έφτιαξε τη νέα στέγη στον Πατροκοσμά της Κρανιάς, και γενικά βοηθούσε σε όλες τις εκκλησίες αλλά
και στο Δ.Σ. του Συλλόγου ήταν μερικά χρόνια προσφέροντας και από
εκεί.
Τι να πρωτοπούμε για τον αγαπητό μας Νίκο… Πολύ καλός
άνθρωπος, φιλότιμος, κοινωνικός, βοηθούμε παντού, εργατικότατος,
όπως προείπαμε ξακουστός μάστορας στο χτίσιμο της πέτρας. Κρίμα
που έφυγε τόσο νωρίς και τόσο άδικα.
Αγαπητέ μας Νίκο θα σε θυμόμαστε πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε
ποτέ.
Ελαφρύ το χώμα όπου αναπαύεσαι.
Αιωνία η μνήμη σου.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Τ. Κ.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ /
Νεράιδα 19.7.2018 / αρ. πρωτ. 12285
Αγαπητέ
Θέλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι το τελευταίο διάστηµα και
κυρίως από την άνοιξη στην ευρύτερη περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας, ακόµα και εντός των οικισµών Νεράιδας και
Σαρανταπόρου, διαπιστώνονται καταστροφές σε κηπευτικά και
καλλιέργειες που προκαλούνται από ανεπιτήρητα παραγωγικά
ζώα, κυρίως βοοειδή, τα οποία κινούνται ανεξέλεγκτα και βόσκουν χωρίς την παραµικρή επιτήρηση από τους ιδιοκτήτες τους.
Ο ∆ήµος Καρδίτσας, στο πλαίσιο του Νόµου 4056/12, Άρθρο
17, ∆ιαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδή και
αιγοπρόβατα) προχώρησε στην συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής για την εφαρµογή προγράµµατος διαχείρισης των ανεπιτήρητων ζώων.
Ο Νόµος προβλέπει εκτός των άλλων την περισυλλογή των
ζώων αυτών, την επιβολή προστίµων στους ιδιοκτήτες τους (50 €
ανά ζώο για αιγοπρόβατα και 150 € ανά ζώο για βοοειδή) οι οποίοι επιβαρύνονται και µε 10 € ανά ζώο για κάθε µέρα διατήρησης
του στο χώρο φύλαξης τους από τον ∆ήµο, ενώ µετά την παρέλευση 1 Οηµέρου εφόσον ο ιδιοκτήτης
τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ∆ήµου, ο οποίος µπορεί να κινήσει τη διαδικασία για την
καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή τους.
Επειδή, σύµφωνα µε πληροφορίες µας, ενδέχεται στα ανεπιτήρητα βοοειδή - ο όρος «βοοειδή» περιλαµβάνει εκτός των αγελάδων και τα άλογα, µουλάρια, γαϊδούρια - που προκαλούν τις προαναφερθείσες καταστροφές να συµπεριλαµβάνονται και ζώα ιδιοκτησίας σας και προκειµένου να αποφύγετε δυσάρεστες συνέπειες παρακαλούµε να λάβετε αυξηµένη µέριµνα για την επιτήρηση τους.
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας Λάµπρος Γάκης
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Φέτος οι Παρακλήσεις της Παναγίας γίνονταν κάθε µέρα και στις δυο ενορίες της Κοινότητας
µας Νεράιδας µε τον ίδιο ιερέα. Ο παπά-Σωτήρης Μπαλτής, τελούσε Παράκληση στην εκκλησία
του ενός χωριού και µετά πήγαινε στο άλλο και τελούσε και εκεί. Έτσι εξυπηρετήθηκαν όλοι οι κάτοικοι και των δύο οικισµών και ευχαριστούν θερµά τον ιερέα µας. Φέτος η τελευταία Παράκληση
(13.8.18) έγινε στο Μοναστήρι µας της Παναγίας. Στις 15.8.18 στη Νεράιδα λειτούργησε ο παπάΣωτήρης και στα Σαραντάπορα ο συνταξιούχος χωριανός µας παπά-Σεραφείµ Ζήσης. Πολύ βοήθησε στην εξυπηρέτηση των πιστών λειτουργώντας πάντα και ο χωριανός µας παπα-Κώστας Αυγέρης
που ήταν µε άδεια κατά διαστήµατα τον Ιούλιο και µετά τις 15 Αυγούστου στο χωριό µας. ∆υστυχώς
εκείνες τις µέρες έπαθε ένα ατύχηµα στο χωριό και του ευχόµαστε περαστικά.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΣΕΛ. 1

∆ωρεάν κουπόνι 110 € από το κράτος να βλέπουµε τηλεόραση στα χωριά
Συγκεκριµένα υπερψηφίστηκε το νοµοσχέδιο «Πρόσβαση των µόνιµων κατοίκων των περιοχών
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής
εµβέλειας» από τη Βουλή, µε το οποίο 411.000 πολίτες της χώρας αποκτούν πρόσβαση στα ελληνικά
κανάλια.
Η δράση αφορά 3.500 «λευκές περιοχές» (χωριά που δεν έφτανε καλά το ψηφιακό σήµα της
DIGEA) σε όλη την Ελλάδα, οι κάτοικοι των οποίων (164.000 νοικοκυριά) θα προµηθευτούν κουπόνι των 110 ευρώ, που θα εξαργυρώνουν στον πάροχο (COSMOTE TV ή NOVA TV) της επιλογής
τους για την απόκτηση εξοπλισµού που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθµούς πανελλαδικής εµβέλειας.
Ο προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στα 23.000.000 ευρώ.
Φυσικά µέσα είναι και το δικό µας χωριό η Νεράϊδα όπως και όλα τα γύρω µας αγραφιώτικα
χωριά τα εξής:
Οικισµοί της περιοχής µας που αποκτούν δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη µε κουπόνι 110 ευρώ…
∆.Ε. ∆ΟΛΟΠΩΝ…. (11 οικισµοί) Αγία Αγάθη / Ανθηρό / Γιαννουσέϊκα / Καροπλέσι / Κουκέϊκα / Κουτσοπάπουλος / Μεγαλάκκος / Μούχα / Νεράϊδα / Σαραντάπορα (άµεση κάλυψη)… και ο
Αµάραντος (κάλυψη µετά από αίτηµα του ∆ήµου)
∆.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΙΟΥ…(µόνο 2 οικισµοί) Απιδιά / Μολόχα (άµεση κάλυψη)
∆.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ…. (6 οικισµοί) Βράχα / Κλειτσός (δηλ. Κορίτσα) / Μαυρόλογγος / Μεσοχώρι /
Πλάτανος / Φουρνά (άµεση κάλυψη)
∆.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ… (9 οικισµοί) Άγ. ∆ηµήτριος / Άγ. Κων/νος / Βίνιανη / Γάβρινα / ∆άφνη / Λογγές / Μαυροµµάτα / Νέα Βίνιανη / Χρύσω (άµεση κάλυψη)
∆.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ… (27 οικισµοί)… µεταξύ αυτών… Άγραφα / Βραγγιανά / Επινιανά / Καµάρια /
Σάϊκα / Νιάλα / Τρίδεντρο / Τροβάτο / κ.λ.π.
∆.Ε. ΝΕΥΡΟΠΟΛΗΣ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ… (9 οικισµοί) µεταξύ αυτών… Καρίτσα / Καρβασαράς /
Μπελοκοµίτη κ.λ.π. (άµεση κάλυψη)
∆.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ… (6 οικισµοί) …Αγ. Παρασκευή / Αγία Τριάδα / Άγ. Χαράλαµπος / ∆οµιανοί / Πετράλωνα / Χόχλια (άµεση κάλυψη)
Γ. ΜΠΑΛΤΗΣ

Η αίτηση που υπέγραψαν οι κάτοικοι και έδωσαν στον πρόεδρο
στα µέσα Ιουνίου 2018 για να την δώσει στην τριµελή επιτροπή
ΑΙΤΗΣΗ / ΝΕΡΑΪ∆Α: 10.6.18 / ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ του ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ /
ΠΡΟΣ / ΛΑΜΠΡΟ ΓΑΚΗ / ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / Τ. Κ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ
ΘΕΜΑ: Περισυλλογή των ανεπιτήρητων βοοειδών
κ. Πρόεδρε
Τα ανεπιτήρητα βοοειδή από άλλο χωριό, άλλου δήµου, και άλλου νοµού, που είναι συνέχεια στο
χωριό µας, κάνουν συνεχώς πολλές και µεγάλες ζηµιές στα χωράφια µας. Τρώνε το χόρτο που θέλουµε να κάνουµε ζωοτροφή για τα δικά µας ζώα. Χαλάνε περιφράξεις και µπαίνουν µέσα σε κήπους
καταστρέφοντας κηπευτικά µας και δέντρα µας. Ακόµα και µέσα στο χωριό ανάµεσα στα σπίτια µας
έρχονται βρωµίζοντας τους δρόµους µας.
Παρακαλούµε πολύ η τριµελής επιτροπή τους ∆ήµου µας Καρδίτσας να προχωρήσει στο επόµενο
βήµα κάνοντας αυτό που ήδη έγινε στο ∆ήµο Αγράφων και τώρα κάνουν στο ∆ήµο Καρπενησίου. Η
τριµελής επιτροπή είναι πλήρως ενήµερη για αυτό από τους Συλλόγους µας.
Αιτούµαστε ο ∆ήµος µας Καρδίτσας (τάχιστα µε απευθείας ανάθεση) να συνάψει σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε ιδιώτη, για την περισυλλογή, µεταφορά και φροντίδα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Καρδίτσας.
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Βιβλίο για τον Κλειτσό έβγαλε ο Ηλίας Παπουτσόπουλος
Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα σπουδαίο βιβλίο του κοντοχωριανού µας και γαµπρού του χωριού
µας Ηλία ∆. Παπουτσόπουλου πρώην ∆ηµάρχου ∆ήµου Φουρνάς Ευρυτανίας.
Πρόκειται για ένα πολύµορφο και πολυσέλιδο πόνηµα που
αναφέρεται στο χωριό Κλειτσό Ευρυτανίας και την ευρύτερη
περιοχή µε πάµπολλα ιστορικά λαογραφικά και πολιτιστικά
στοιχεία που βεβαίως αφορούν και τα δικά µας χωριά αφού
παλαιότερα ανήκαµε στην πανέµορφη Ευρυτανία, και συνορεύουµε άµεσα µε τα γραφικότατα χωριά του Κλειτσού.
Αξίζουν πάµπολλα συγχαρητήρια στο συγγραφέα που κατόρθωσε ύστερα από την πολύχρονη έρευνα του να παρουσιάσει
ένα σηµαντικό έργο που αφορούν την γενέτειρα του
τον Κλειτσό και γενικώς την όµορφη περιοχή µας στην οποία
εντάσσεται και το δικό µας χωριό.
Το ξεχωριστό αυτό βιβλίο µπορεί να χαρακτηρισθεί ως εγκυκλοπαίδεια του Κλειτσού, καθότι οι σελίδες του αποστάζουν
ένα ιστορικό και λαογραφικό άρωµα και µια ανυπέρβλητη
αγάπη και δίψα για τις ρίζες µας, τις παραδόσεις µας και ένα
πλήθος πολιτιστικών στοιχείων.
Οι πολλές ενότητες τα κεφάλαια µε τα πολλά και ολοκληρωµένα θέµατα του βιβλίου χαρακτηρίζουν τις αρετές του συγγραφέα, την υπέρµετρη αγάπη για την γενέτειρα του, και αιχµαλωτίζουν τον
αναγνώστη ευχάριστα.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι ένα από τα καλά του πονήµατος αυτού είναι ότι ο αναγνώστης στο
άνοιγµα του µπορεί να µελετήσει και να απολαύσει τα επί µέρους θέµατα χωρίς την άµεση προϋπόθεση γνώσης άλλων προηγούµενων σελίδων ή κεφαλαίων του βιβλίου.
Είναι αποτέλεσµα πολύχρονης προσπάθειας και µέσα στις 600 σελίδες του βλέπουµε πολλά στοιχεία για τον Κλειτσό. Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε (5) µέρη - κεφάλαια.
Στο πρώτο µέρος, ο Ηλίας, παραθέτει στοιχεία για τους Συνοικισµούς και οικισµούς του Κλειτσού
(σελ. 1 έως 100) και στοιχεία για τις γιορτές και τα έθιµα του Κλειτσού (σελ. 111 έως 136). Στο δεύτερο µέρος γίνεται αναφορά στους νερόµυλους του γειτονικού µας χωριού (σελ. 13 8 έως 160) και στους
διατελέσαντες προέδρους του κ. ά. δηµόσιους λειτουργούς του (σελ. 164 έως 180). Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται όλα τα εξωκλήσια και µοναστήρια που υπήρξαν στον Κλειτσό (σελ. 186 έως 230)
και στους διατελέσαντες ιερείς (σελ. 231 έως 251). Στο τέταρτο µέρος µαθαίνουµε διάφορα ιστορικά,
θρησκευτικά & άλλα τοπικά γεγονότα του Κλειτσού, (σελ. 253 έως 303), µεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το φρικτό έγκληµα της Βουλγάρας το 1932 και η δολοφονία στον Πλάτανο του δηµάρχου Κτηµενίων Νικ. Γαλλή (σελ. 275 έως 290). Στο πέµπτο κεφάλαιο δηµοσιεύονται δηµοτικά τραγούδια, παροιµίες και άλλα αποφθέγµατα του γειτονικού µας χωριού (σελ. 306 έως 410) και στοιχεία για το φαράγγι της Τσιούκας (412 έως 420). Στο έκτο και τελευταίο µέρος του βιβλίου (σελ. 423 έως τέλος) ο
Ηλίας γράφει πολλά στοιχεία για την γενέτειρα του τον οικισµό Πλάτανο, µε τίτλο «Πλατανιώτικα»
και τελειώνει µε πολλές φωτογραφίες. Σε αυτό το κεφάλαιο ξεχωρίζουν οι σελίδες 533 έως 540 όπου
δηµοσιεύονται σηµαντικά ιστορικά στοιχεία για την µάχη στον Αη Λιά του χωριού µας της Νεράιδας
(ξηµερώµατα 14.9.1947) µέσα από επίσηµα έγγραφα του Στρατού.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στην Λαµία, την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, στο αµφιθέατρο του
Πνευµατικού Κέντρου της I. Μητροπόλεως Φθιώτιδας, παρουσία πλήθους κόσµου.
Είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι, και όποιος θέλει να το προµηθευτεί
µπορεί να µιλήσει µε τον Ηλία, στο τηλέφωνο 697 696 5735.
Στο συγγραφέα και γαµπρό µας ευχόµαστε να έχει υγεία και να είναι πάντα άξιος δίνοντας µας και
άλλα πονήµατα του για τον τόπο και την Πατρίδα µας.
Το ∆. Σ. του Συλλόγου µας και η σύνταξη της Εφηµερίδας µας
εύχεται το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και καλοδιάβαστο.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

• Ο Νικόλαος Κατσούλης του ∆ηµητρίου (ιατρός) και η σύζυγος του
Σεβαστή Κατσούλη, προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 133),
στη µνήµη του εξαδέλφου τους Ηλία Κουσάνα του Κων/νου για τις ανάγκες
• Η Τασία Κουσάνα του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αριθ. απόδ. 132), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών εις µνήµην
του αδελφού του του αδελφού της Ηλία Κουσάνα του Κων/νου
• Η Βασιλική Κουσάνα, σύζυγος του αείµνηστου Χριστόδουλου Κουσάνα, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 128), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών εις µνήµην του Ηλία Κουσάνα του Κων/νου.
• Ο Γεώργιος Κουσάνας του Κων/νου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ (αριθ. απόδ. 131), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών , εις
µνήµην του αδελφού του Ηλία Κουσάνα του Κων/νου
• Ο Κώστας Ανυφαντής του Χρήστου από Αµερική, προσέφερε το
ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 130), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων
Ταξιαρχών , εις µνήµην Γονέων του και αδελφών του και όλων των
συγγενών, φίλων και συγχωριανών που αναπαύονται στο Κοιµητήριο
των Αγ. Ταξιαρχών Νεράιδας.
• Ο Κώστας Ανυφαντής του Χρήστου από Αµερική, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 129), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών εις µνήµην της Αλεξάνδρας Θωµά Κόκκινου.
• Η Γωγώ Σπανού χήρα Θωµά Σπανού, και ο γιός της ∆ηµήτριος
Σπανός, προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 123), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών, εις µνήµην του συζύγου της και πατέρα
του Θωµά ∆. Σπανού
• Η Μαρία Σπανού του ∆ηµητρίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αριθ. απόδ. 122), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών , εις µνήµην
των Γονέων της, και αδελφού της Θωµά ∆. Σπανού.
• Ο Σωτήριος Βουρλιάς, από την Αµερική, προσέφερε το ποσό των
100 ευρώ (αριθ. απόδ. 127), για την ανακαίνιση του Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών,
εις µνήµην των Γονέων του, Ευµορφίας και Νικολάου Βουρλιά
• Ο ∆ηµήτριος Θάνος, προσέφερε το ποσό των 200 ευρώ (αριθ. απόδ. 125), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγίων Ταξιαρχών, εις µνήµην των γονέων του Όλγας και Ευαγγέλου Θάνου, και αδελφών του Περσεφόνης και Κώστα Θάνου.
• Η Ελένη Κουσάνα-Θεοχάρη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ
(αριθ. απόδ. 126), για την ανακαίνιση του Ι. Ν. Αγίων Ταξιαρχών
• Χωριανός µας, που δεν θέλει την αναφορά του ονόµατός του, προσέφερε 500 (πεντακοσίων) ευρώ, (αριθ. απόδ. 124), για την ανακαίνιση του
του Ι. Ν. Αγίων Ταξιαρχών
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Νεράιδας τους ευχαριστεί θερµά .
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

• Ο ∆ηµήτριος Θάνος, γιός των αείµνηστων Όλγας και Ευαγγέλου
Θάνου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Ι. Ν. Αγίου
Γεωργίου
• Η οικογένεια Κων/νου Κατσούλη του ∆ηµητρίου, από τον Βόλο, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες για τις ανάγκες του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου εις µνήµην του εξαδέλφου τους Ηλία Κουσάνα του Κων/νου.
• Η Ελένη Κουσάνα-Θεοχάρη, κόρη των αείµνηστων Ευανθίας και
Γεωργίου Κουσάνα, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Ι.
Ν. Αγίου Γεωργίου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Ι. Μ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η Γέφυρα του δρόµου Νεράιδα - Καροπλέσι
Υπάρχει γενική απαίτηση οι αρµόδιοι να βρουν λύση στο πρόβληµα της τοποθέτησης της
µεταλλικής γέφυρας τύπου µπέλλεϋ η οποία βρίσκεται ήδη δίπλα στα έτοιµα τσιµεντένια βάθρα.
Ως γνωστό για την εν λόγω γέφυρα υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών τα οποία είναι απαραίτητα
για την συναρµολόγησή της και χωρίς αυτά καµµία αρχή δεν θα προχωρήσει στην συναρµολόγηση, διότι δεν παρέχει ασφάλεια.

•Η

Τασία Καραβάνα - Θεοδωροπούλου, προσέφερε το ποσό των 50
ευρώ, για τις ανάγκες, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου (Νεράιδας), εις
µνήµην του συζύγου της Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου.
Ο Νίκος Μακρής του Χρήστου από το Μεγαλάκκο, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ, για τις ανάγκες του Μοναστηριού µας, της Ιεράς Μονής Γεννήσεως Θεοτόκου (Νεράιδας)
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Νεράιδας τους ευχαριστεί θερµά .

Επειδή τα ανταλλακτικά αυτά δεν υπάρχουν στις συλλογές του Στρατού θα πρέπει πιθανόν
να αναζητηθούν στην αγορά, αν φυσικά υπάρχουν. ∆ιαφορετικά η γέφυρα είναι άχρηστη.
Απόψεις του τύπου να στηθεί πρόχειρη αυτοσχέδια γέφυρα µε κορµούς δέντρων δεν είναι
εφαρµόσιµες και ενέχει τον κίνδυνο εµπλοκής µας σε σοβαρά αδικήµατα και να παραπεµφθούµε
στη δικαιοσύνη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ
Ο Πάπα-Κώστας Παπαγεωργίου, προσέφερε δώδεκα (12) Μηναία, εκκλησιαστικά βιβλία, που χρειάζονται στην εκκλησία αυτή.

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

«Ημερομήνια» πως διαβάζονται

ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ

Τα «ημερομήνια» είναι μια πανάρχαια μέθοδος πρόβλεψης του καιρού για τον επόμενο χρόνο. Η διαδικασία έχει ως εξής: Παρατηρούμε τον καιρό από τις 14 του Αυγούστου για 12 ημέρες εκ των οποίων κάθε μία αντιπροσωπεύει τον καιρό των επόμενων μηνών . Δηλαδή: η πρώτη ημέρα (15η Αυγούστου) θα μας πει τον καιρό του
Αυγούστου, η δεύτερη (16η) για τον καιρό του Σεπτεμβρίου κ.ο.κ.
Πως ερμηνεύονται:

Μέλι-Βασιλικός
πολτός-γύρη-Πρόπολη
παραγωγής μας
Γεώργιος Καραμέτος
6978252592
Χρήστος Καραμέτος
6978252592

⇒Όταν έχει αέρα ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι άστατος
⇒Όταν υπάρχουν άσπρα σταθερά σύννεφα ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα έχει
βροχές

⇒Όταν υπάρχουν άσπρα σύννεφα που τρέχουν ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα
είναι χιονιάς

Ν. Κρίκελλο Λαμίας

⇒Όταν υπάρχουν σκούρα σύννεφα ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι κρύος
⇒Όταν ο ουρανός είναι καθαρός ο καιρός του αντίστοιχου μήνα θα είναι καλός
Φωτό από τη δράση της διάνοιξης του
μονοπατιού προς «Μοναστήρι»

e-mai:
melissokomiaob@gmail.com

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ
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Ανυφαντής Κων/νος από Αµερική (0028)
50
Ανυφαντής Ξενοφών από Σουηδία (0029)
30
Ασλάνης Σταµάτης της Ευθυµίας (1591)
15
Αυγέρη - Θέου Περσεφόνη του ∆ηµ. (0016)
10
Αυγέρη - Κουκουράβα Μαρία (0002)
20
Αυγέρης Γεώργιος του Αντωνίου (1332)
20
Αυγέρης Ηλίας του Κων. & Κλεοπάτρας (0020)
10
Αυγέρης Παύλος του ∆ηµ. (0018)
20
Βαρελάς Γιάννης (0009)
20
Βούλγαρη - Νικολάου Βασιλική του Ρίζου (1500) 20
Βούλγαρη - Σκούρου Βασιλική του Γεω. (1763)
10
Βούλγαρη Ειρήνη του Ρίζου (1499)
20
Βούλγαρης Άγγελος (1532)
20
Βούλγαρης Γεώργιος του Ρίζου (1573)
20
Βούλγαρης ∆ηµήτριος του Ηλία (0062)
20
Βούλγαρης Στέφανος του Λάµπρου (1762)
10
Βουρλιά Ροζαλία του Σεραφείµ (1963)
20
Βουρλιάς Σωτήριος από Αµερική (0027)
50
Βρέκου Ευαγγελία (1523)
10
Γάκη - Σπανού Μαγδαλινή (0067)
20
Γάκη Ρούλα του Νικ. (1550)
5
Γάκης Νικόλαος (1549)
5
Γάκης Χαράλαµπος (0059)
20
Γεροκώστας ∆ηµήτριος του Αποστόλου (1449)
20
Γεροκώστας Κων-νος (1533)
10
Γεροκώστας παπα-Βαγγέλης (0050)
10
Γιαννουσάς ∆ηµήτριος (0058)
10
Γίδας Χρήστος (1590)
15
Γούλας Πέτρος(1323)
20
∆ήµας Χρήστος από Κορωπί (111)
20
∆ηµητρακάκης Κων/νος του Φωτίου (1968)
20
∆ήµος Χριστόδουλος του Ηλία (1755)
25
∆ήµου - Βρέκου Μαίρη του Χριστοδ. (1524)
10
∆ήµου - Νικολάου Γεωργία από Αυστραλία (0048) 30
∆ήµου Ιουλία του Ηλία (1756)
25
∆ήµου Ρίτα του Χριστοδούλου (1525)
10
∆ροσόπουλος Ηλίας (497)
10
Εγγλέζος Τρύφωνας (1765)
20
Ζήση - Κρίγκου Ζωή του Γεω. Από Πάτρα (1546) 20
Ζήση Ευθυµία του Σεραφ. (1220)
25
Ζήση Ιωάννα του Κων/νου (106)
30
Ζήσης Γεώργιος Αγροφύλακας (1543)
20
Ζήσης Γεώργιος του ∆ηµ., από Μεγαλάκκο (0032) 20
Ζήσης Γεώργιος του Κων/νου (1536)
5
Ζήσης ∆ηµήτριος του Γεωργίου (1545)
20
Ζήσης ∆ηµήτριος του Νικ., από Μεγαλάκκο (0039) 20
Ζήσης Ηλίας του Γεωργίου (1544)
20
Ζήσης παπα-Σεραφείµ ιερέας (1219)
25
Ζυγούρης Ηλίας πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας (1496) 20
Ζυγούρης Ηλίας πρόεδρος Τ. Κ. Μολόχας (1584) 10
Ζυγούρης Χρήστος του Κων., (Αταλάντη )(1329) 20
Θάνος Γεώργιος σύζ. ∆όξας (0040)
20
Θάνος ∆ηµήτριος του Ευαγγέλου (0006)
30
Θάνος Ευάγγελος του Ιωάννου (1498)
30
Θάνος Ιωάννης του Ευαγγέλου (1497)
30
Θάνος Κων/νος (0064)
10
Θάνου Χρυσούλα του Ευαγγέλου (1574)
20
Θώµος Γεώργιος του Ηλία (1448)
20
Καλογερόπουλος Βλάσης (1538)
10
Καραµέτος Αναστάσιος (492)
10
Καραµέτος Βάϊος του Ηλία (109)
20
Καραµέτος Βασίλειος του Νικ. (1595)
20
Καραµέτος Γεώργιος του Αναστασίου (115)
10
Καραµέτος Γεώργιος του Ηλία (1534)
10
Καραµέτος Γεώργιος του Κων. (1582)
10
Καραµέτος Γιάννης του Αναστασίου (493)
20
Καραµέτος ∆ηµήτριος του Ηλία & Σαβ. (1759)
20
Καραµέτος ∆ηµήτριος του Κων. & Αγορής (1760) 20
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Καραµέτος Ελευθέριος του Ιωάνν. (494)
20
Καραµέτος Ευάγγελος του Νικ. & Μερόπης (0013) 25
Καραµέτος Ηλίας του Γεωργίου (108)
20
Καραµέτος Ηλίας του ∆ηµητρίου (1758)
20
Καραµέτος Ηλίας του Ιωάνν., Μεγαλάκκο (0033) 20
Καραµέτος Κων/νος του ∆ηµητρίου (1761)
20
Καραµέτος Νικόλαος του Βασιλείου (1596)
15
Καραµέτος Νικόλαος του Κων (1598)
10
Καραµέτος Νικόλαος του Κων. & Αγορής (0007) 20
Καραµέτος Χρήστος του Γεωργίου (1539)
20
Καραµέτος Χρήστος του ∆ηµ. (1325)
20
Καραµέτου Ευθυµία (1589)
20
Καραµέτου Ευτέρπη (1593)
20
Καραµέτου Κληµεντία (1541)
20
Καραµέτου Λύδια του Αναστασίου (496)
10
Καραµέτου Μαρία (105)
20
Καραµέτου Ράνια του Βασιλείου (1597)
15
Καραµέτου Ρωξάνη του Αναστασίου (495)
10
Καραµέτου Φωτεινή του Βασιλ. (1542)
30
Καστρίτση Αθηνά του Τρύφωνα (1592)
20
Κατσούλη Ελένη (1580)
50
Κατσούλη Ευτυχία του Γεωργίου (Αλµυρός)(0042) 20
Κατσούλης Γεώργιος του Κων., (Αλµυρός) (0041) 20
Κατσούλης Γεώργιος του Νικ. (0012)
20
Κατσούλης ∆ηµήτριος του (Ιατρού) Νικ. (0013)
20
Κατσούλης Ζήσης του ∆ηµ. από Καναδά (1336) 50
Κατσούλης Θεόδωρος του Νικ. (1527)
20
Κατσούλης Κλέαρχος του Νικ. (0010)
50
Κατσούλης Κων/νος του ∆ηµ. από Βόλο (0014)
30
Κατσούλης Νικόλαος (1576)
30
Κατσούλης Νικόλαος (Ιατρός) του ∆ηµ. (0011)
20
Κατσούλης Χριστόδουλος του ∆. Καναδά (1335) 100
Καυχίτσας Γεώργιος (490)
20
Καυχίτσας Χρήστος (491)
20
Καφαντάρης Γεώργιος του Κων. (0045)
20
Καφαντάρης Πέτρος (1324)
20
Κόκκινος Γιάννης (489)
10
Κόκκινος Νικόλαος του Θωµά (1334)
10
Κόκκινου Βικτώρια του Κων/νου (1753)
20
Κοτζαφίλιος Χρήστος (113)
15
Κουσάνα ∆ήµητρα του Χριστοδούλου (0022)
20
Κουσάνα Τζίνα σύζ. Βασιλείου (0025)
20
Κουσάνας Γεώργιος του Ηλία (112)
10
Κουσάνας Γεώργιος του Κων/νου (0024)
10
Κουσάνας Γεώργιος του Κων/νου (1579)
20
Κουσάνας Ηλίας του Γεωργίου (107)
10
Κουσάνας Κων/νος (1578)
20
Κουσάνας Κων/νος του Χριστοδούλου (0023)
20
Κουτή Αποστολία (1599)
20
Κουτής Αλέξανδρος του Βάϊου (1522)
20
Κουτής Ευάγγελος του Βάϊου (1600)
20
Κουτσιρίµπας Νικόλαος της Ευτέρπης (1594)
10
Λάµπρου Μαρία (0057)
20
Λιάπη Κων-να (1529)
10
Λυρίτση - Χαντζοπούλου Αποστολία (0036)
20
Λυρίτση Αλεξάνδρα σύζ. Γεωργίου (1764) 20
Λυρίτση Αντιγόνη από Μεγαλάκκο (0037) 20
Λυρίτσης ∆ηµήτριος (1540)
10
Λυρίτσης Νικόλαος του Αποστ., (0035)
20
Μακρή Ειρήνη του ∆ηµ. (116)
10
Μακρής Γεώργιος του ∆ηµητρίου (0001)
20
Μακρής ∆ηµήτριος του Κων. (103)
5
Μακρής Νικόλαος από Μεγαλάκκο (0049) 10
Μαργαρίτη Άρτεµις (1520)
15
Μαργαρίτης Αθανάσιος του Κων. (1326)
20
Μαργαρίτης Κων/νος του ∆ηµ. (1577)
10
Μητσάκη - Γιαννουσά Σταυρούλα (0031)
20
Μητσάκη - Μαχά Χρυσάνθη του Νικ. (0019)
20

Α/Α
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μητσάκη - Τσιώλη Παγώνα (0034)
Μητσάκη Αποστολία του ∆ηµ. (499)
Μητσάκη Γεωργία του ∆ηµ. (498)
Μητσάκης Αριστοτέλης του ∆ηµ. (1548)
Μητσάκης Βασίλειος του Σεραφείµ (1337)
Μητσάκης Γεώργιος του Ηλία (102)
Μητσάκης Γεώργιος του Κων. (1583)
Μητσάκης Νικόλαος (500)
Μητσάκης Νικόλαος του Ηλία (101)
Μητσάκης Σταύρος του Νικ. (1966)
Μονάντερος ∆ηµήτριος του Κων. (1757)
Μονάντερος Πέτρος του Κων. (1754)
Μονάντερος Σωτήριος του Ηλ. (1521)
Μονάντερος Φώτης του Πέτρου (1752)
Μπακόλα Μαίρη & Φρόσω (104)
Μπαλτή - Κουτσουµπάνη Ουρανία (0017)
Μπαλτή - Ραγκαβά Αθανασία (1585)
Μπαλτής Γιάννης του Βάϊου (0030)
Μπαλτής Κων/νος του Γεωργ. (0065)
Μπαλτής παπα-Σωτήρης (1535)
Μπαλτής Παύλος του Σπύρου (1586)
Μπαλτής Σπύρος του Αθανασίου (1587)
Μπαλτής Φώτης του Γεωργ. (0066)
Μπατσιάκου - Θάνου Αικατερίνη (1537)
Μπούτας Ευάγγελος της Ρίτας ∆ήµου (1526)
Νάπας Γεώργιος του Κων. (0047)
Ντερέκας Λουκάς (1965)
Ολυµπίου - Αυγέρη Μαρία της Τ. Μπέλλου (1450)
Παλτόγλου Βασίλειος και Βιολέτα (1495)
Παλτόγλου Φίλιππος και Αγορή (1494)
Πάνου Αθανάσιος του Χρήστου (1331)
Πάνου Γεώργιος του Χρήστου (1330)
Παπαγεωργίου Βασίλειος του Χρήστου (0053)
Παπαγεωργίου Νικολέτα του Βασιλ. (0054)
Παπαγεωργίου παπα-Κώστας ιερέας (0063)
Παπαγεωργίου Χρήστος του Βασιλ. (0052)
Παπαγεωργίου Χρήστος του ∆ηµ. (0051)
Παπαστάθης Γεώργιος από Κλειτσό (1971)
Παπουτσόπουλος Ηλίας (0026)
Πλατσιούρης Γεώργιος του Κων. (0008)
Σάνδαλου Βίκυ από Κρήτη (0038)
Σδράκας Βάϊος σύζ. Όλγας Θώµου (488)
Σπανός Γιάννης του Νικ. (1970)
Σπανού - Γρόσου Στέλλα (121)
Σπανού - Πεταλά Γεωργία του Νικ. (1967)
Σπανού - Τζερέτα Ντίνα (119)
Σπανού Γεωργία του Λάµπρου (1531)
Σπανού Ελένη (1528)
Σπανού Ευαγγελία (120)
Σπανού Ζωή (117)
Σπανού Ιουλία (1530)
Σπινάσα - Καραλή Μαριλένα του Θεοδ. (0043)
Σπινάσας Θεόδωρος του Χρήστου (0044)
Σπινάσας Μίµης του Ηλία (1333)
Τσιαµασιώτης Χαράλαµπος από Κλειτσό (1969)
Τσιτσιµπή Μάγδα του Ηλία (0003)
Τσιτσιµπής Γεώργιος του Ηλία (0005)
Τσιτσιµπής Θωµάς (0056)
Τσιτσιµπής Κων/νος (0061)
Τσιτσιµπής Κων/νος του Ταξιάρχη (1964)
Τσιτσιµπής Λεωνίδας του Ηλία (0004)
Χαλάτσης Γεώργιος του Κων. (110)
Χαλάτσης Παναγιώτης (1581)
Χαλιανδρού Ευµορφία (0055)
Χιώτης Ιωάννης (1547)
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας

€
20
20
20
30
20
10
10
20
10
20
10
20
20
20
50
10
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
50
50
25
25
20
20
10
10
15
20
10
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
15
20
10
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
40
10

τους ευχαριστεί θερµά .

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Προσφορά εις µνήµην Σοφίας Αυγέρη
• Η Φρόσω και η Μαίρη Μπακόλα, προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ.
1328), στη µνήµη της Σοφίας Αυγέρη, για την συνέχιση έκδοσης της Εφηµερίδας µας
• Βασιλική Κουσάνα, σύζυγος του αείµνηστου Χριστόδουλου Κουσάνα προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 0021), για την συνέχιση έκδοσης της Εφηµερίδας µας εις
µνήµην της αδελφής της Σοφίας Αυγέρη.

Προσφορά εις µνήµη
Νικολάου Γ. Θάνου
• Η Φρόσω και η Μαίρη Μπακόλα, προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ.
1327), στη µνήµη του Νικολάου Θάνου του Γεωργίου, για την συνέχιση έκδοσης της Εφηµερίδας µας

Προσφορά 12 φιαλών κρασιού
• Η επιχείρηση των χωριανών µας µε την γνωστή µας επωνυµία «Κρασιά Καραβάνα», προσέφερε φέτος στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο µας Νεράιδας, 12 γυάλινες φιάλες
εκλεκτού κρασιού, που από την διάθεση τους στη λαχειοφόρο αγορά ο Σύλλογος µας κέρδισε

120 ευρώ. Ο δωρητής θέλει τα χρήµατα αυτά να διατεθούν αποκλειστικά για την συνέχιση
έκδοσης της εφηµερίδας µας
• Ο Νίκος Χαλάτσης του Κων/νου, που είχε αναλάβει φέτος τα φαγητά - ποτά για την
διοργάνωση του χορού µας, προσέφερε το ποσό των 300 ευρώ (αριθ. απόδ. 114), στον Σύλλογο µας. Τον ευχαριστούµε θερµά, και για την ποιότητα των προσφεροµένων εδεσµάτων και
την άψογη εξυπηρέτηση όλων.
• Χωριανή µας, µόνιµη κάτοικος, που δεν θέλει να γραφεί το όνοµα της, προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 0046), για την συνέχιση έκδοσης της Εφηµερίδας µας, µε την
παράκληση να συνεχίσει να γράφει για τα προβλήµατα του χωριού µας και ιδίως για τα ανεπιτήρητα βοοειδή που καταστρέφουν τα χωράφια µας.
Προσφορά
•Ο Σύλλογος Αποδήµων Σαρανταπόρου, προσέφερε το ποσό των 80 ευρώ (αριθ. απόδ.
0060), για την συνέχιση έκδοσης της Εφηµερίδας µας
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας
τους ευχαριστεί θερµά .

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ∆ΟΛΟΠΩΝ

16
Καθαρισµός δρόµου
Νεράιδα - Σαραντάπορα από κλαδιά

Μ

πράβο στους χωριανούς μας (Μπάμπη και Κώστα) που το καλοκαίρι έκοψαν πολλά κλαδιά
δέντρων που είχαν κλείσει σχεδόν την μια λωρίδα, ιδίως
στις στροφές, του επαρχιακού δρόμου από Νεράιδα προς
Σαραντάπορα. Αυτό το έκαναν την ημέρα των Αγίων Αποστόλων, το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018. Καθάρισαν τα δυσκολότερα σημεία του αλλά πρέπει να κοπούν και πολλά ακόμα για να ανοίξει ο δρόμος σωστά. Και τα σπάρτα μέχρι το
Σταυρό πρέπει να κοπούν γιατί έχουν κλείσει εκεί την μια
λωρίδα και εμποδίζουν την ορατότητα όσων πάνε βόλτα
στο Σταυρό. Μπράβο τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ό

σοι εκ των αναγνωστών της εφηµερίδας µας
λαµβάνουν αυτή ταχυδροµικά και δεν έχουν
καταβάλλει συνδροµή για το έτος 2018, από το νέο
έτος (2019) θα τους αποστέλλεται πλέον ΜΟΝΟ
εφόσον καταβάλλουν
την σχετική συνδροµή, όπως
ορίζεται κατωτέρω.
Ετήσια συνδροµή εφηµερίδος 15 ευρώ ( κατ’
ελάχιστο)
Ετήσια συνδροµή εφηµερίδος 7 ευρώ (για φοιτητές και µονίµους κατοίκους του χωριού)
Επί πλέον οι έχοντες δικαίωµα να είναι µέλη του
συλλόγου µας για την εγγραφή τους ως µέλη ως εξής:
Ετήσια συνδροµή µέλους 5 ευρώ
Ετήσια συνδροµή µέλους 2,5 ευρώ (για φοιτητές
και µονίµους κατοίκους του χωριού)
Προς τούτο µπορούν να απευθυνθούν στους
έχοντες µπλόκ εισπράξεως ή να καταθέσουν το ανάλογο ποσό στον λογαριασµό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6469-040030-107 (ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904
0030 107) αναφέροντας τα στοιχεία τους (ΕΠΩΝΥΜΟ,
ΟΝΟΜΑ, ΑΡΧΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΑΤΕΡΑ & ΜΗΤΕΡΑΣ
και ΑΚΡΙΒΗ ∆/ΝΣΗ, καθώς και εάν επιθυµούν να είναι
µέλη ή όχι του Συλλόγου µας (για τους έχοντες δικαίωµα εγγραφής των ως µέλη). (πχ για την εφηµερίδα 20 €
για εγγραφή ως µελών των 1) ,,,,,,, 2) .. 10€)
Τα στοιχεία αυτά να αποσταλούν µε σχετικό µήνυµα
στο e-mail exms.neraida_dolopwn@yahoo.com για
την αρτιότερη δηµιουργία καταλόγου συνδροµητών και
προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
Επίσης παρακαλούνται όσοι κατέβαλαν συνδροµή
εντός του έτους (2018) να µας αποστείλουν τα στοιχεία
τους (όπως παραπάνω) καθώς και τον αριθµό της αποδείξεως λόγω ύπαρξης πολλών συνωνυµιών.
Ευχαριστούµε θερµά
ΤΟ ∆.Σ.

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Ενισχύστε την τράπεζα
αίµατος του Συνδέσµου.

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ:
Αρεταίειο Νοσοκομείο.

ΕΠΑΡΧΙΑ:
Στα κατά τόπους
Νοσοκομεία.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς:

∆εν πετάµε τα άδεια πλαστικά µπουκάλια
από λάδι στο χώρο αλλά µέσα στο βαρέλι
για να καούν. Στις εκταφές να αφήνουµε το
χώρο όπως τον βρήκαµε χωρίς σκουπίδια.
♦Να χρησιµοποιούµε το καρτοτηλέφωνο
στην πλατεία τακτικά 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 λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αν
θέλουµε να διατηρηθούν τα δροµολόγια
ΚΤΕΛ.
Τα παραπάνω αφορούν όλους τους οικισµούς µας.
Γ. ΜΠ[ΑΛΤΗΣ

ΕΣΟΔΑ

Σύνδεσµος Αποδήµων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου
«Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

πως όλοι βλέπουµε η φύση στον τόπο µας έχει οργιάσει... τα
δέντρα πύκνωσαν και µεγάλωσαν πολύ κλείνοντας την ορατότητα... τα κοπάδια λιγόστεψαν... όπως και ο κόσµος... ο τόπος ερηµώνει... τον τελευταίο καιρό χωριανοί µας κινούµενοι γύρω στο χωριό
πέφτουν συνεχώς πάνω σε αγριογούρουνα... σε αρκούδες... σε λύκους... κι άλλα αγρίµια... ξαναγυρίσαµε πάλι στα µετεπαναστατικά
χρόνια όπως τα διηγούνταν οι προπαππούδες µας...!!! που κυκλοφορούσαν οπλισµένοι και σε οµάδες για να πάνε στα χωράφια τους...!!!

Έργα ανακαίνισης στο ∆ηµ. Σχολείο Νεράιδας

Τ

ο ∆ηµοτικό Σχολείο µας Νεράιδας γίνεται ένα κόσµηµα του χωριού µας
όπως έπρεπε να είναι. Εδώ και ένα χρόνο µε πρωτοβουλία των αδελφών
Μπακόλα έγιναν σε αυτό πολλά και συνεχίζουν να γίνονται. Όπως φαίνεται και
στις φωτογραφίες η κάτω αίθουσα έχει γίνει πλέον το Λαογραφικό Μουσείο µας
Νεράιδας και η επάνω αίθουσα η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου µας. Σε εξέλιξη
είναι κι άλλες εργασίες, στην πρόσοψη, στα σκαλιά της εισόδου, στις τουαλέτες
κ.λ.π. που θα τα πούµε στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδα µας.

€

Θετικό από προηγούµενη χρήση
Έσοδα (Συνδροµές)

ΕΞΟΔΑ

€

4332

Εφηµερίδα (τυπογραφικά)

8005

10145

Εφηµερίδα (ταχυδροµικά)

2663

1300

Προσφορές

Εφηµερίδα (ετικέτες-µεταφορικά)

532
120

Από βιβλίο ποιηµάτων

95

Συντήρηση ιστοσελίδας

Από κρασιά Καραβάνα

90

Ορχήστρες

ΣΥΝΟΛΟ

τηλ

1030

Φασολάδα (Σωτήρος 6/8)

199

Μετάλλια

190

Χορευτικό εκδήλωση

90

∆ιάφορα

91

15962

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας
Τα στοιχεία του Λογαριασμού στην τράπεζα είναι τα εξής:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
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 επιθυμείτε να λαμβάνετε
την Εφημερίδα μας, να καταθέτετε στον παραπάνω τον λογαριασμό,
το ανάλογο ποσό γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ακριβή διεύθυνση για να αποφεύγονται συνωνυμίες.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε και
στα παρακάτω εξουσιοδοτημένα μέλη του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ εισπράξεων συνδρομών έχουν οι εξής:
Θάνος Βασίλειος (Αθήνα)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 697 6459443

Ό

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (16-8-2016 έως 16-8-2018)

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ

Αγριογούρουνα... αρκούδες... λύκοι...!!!

Καλό είναι να προσέχουµε...
Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας µας Νεράιδας όπως:
♦Να προσέχουµε πως πετάµε τα σκουπίδια
µας.
♦∆εν πρέπει να ρίχνουµε στους κάδους
µπάζα. Επίσης συσκευάζουµε καλά τα
σκουπίδια (δένουµε την πλαστική σακούλα) και µετά την πετάµε µε προσοχή και
πάντα µέσα στον κάδο.
♦∆εν πετάµε ποτέ και τίποτα στα ρέµατα
του χωριού. Οτιδήποτε έχουµε για πέταµα
τα βγάζουµε στο δρόµο για να τα πάρουν.
♦Να διατηρούµε καθαρό το Νεκροταφείο.

ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΣ 2018

(697 3015409)

Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα)

(697 3306500)

Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα)

(697 6539774)

Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)

(697 4085254)

ΣΥΝΟΛΟ

Χ

12921

Μεταλλική πεζογέφυρα
Σωτήρος

Ο

δήµος Καρδίτσας µε συντονισµένες ενέργειες µας δροµολόγησε ήδη
την ανακατασκευή του και λένε πως µε τα
πρώτα χρήµατα που θα ξαναέρθουν από
το Κράτος για αποκατάσταση ζηµιών από
θεοµηνίες στον δήµο µας θα κατασκευαστεί και αυτό. Τον Ιούνιο κατέβηκε σε
αυτή τη θέση ο πρόεδρος της Κοινότητας
µας τόσο µε χωριανό µας όσο και µε µηχανικούς του δήµου για την σύνταξη της
µελέτης. Η επικρατούσα άποψη είναι πως
το νέο γεφύρι πρέπει να γίνει λίγα µέτρα
παραπάνω όπου δεν υπάρχουν κατολισθήσεις για να µην ξαναχαλάσει.
Το γεφύρι µας αυτό είναι σηµαντικό για
την επικοινωνία τόσο µε το εξωκκλήσι
της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος όσο
και µε τον οικισµό Κουκέϊκα και όχι µόνο.

Χαλασµένο το µεγάφωνο
της Κοινότητας στη Νεράιδα

αλασμένο ήταν το καλοκαίρι το μεγάφωνο της Κοινότητας στη
Νεράιδα από όπου γίνονται οι ανακοινώσεις. Αυτό μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα τον Αύγουστο που θέλαμε να κάνουμε ανακοινώσεις για διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνονταν. Επειδή είναι
στην αρμοδιότητα του Δήμου ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. να
επιληφθεί του θέματος ούτως ώστε επισκευαστεί.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Π

ροχωρούν ικανοποιητικά οι εργασίες για την ανακαίνιση του Κοιµητηριακού I. Ν. Αγ. Ταξιαρχών του χωριού µας. Σε λίγες µέρες, στις
10 Οκτωβρίου 2018, θα τοποθετηθεί και το Τέµπλο. Να συνεχίσουµε την
οικονοµική βοήθεια µας ώστε να ξεχρεωθεί και το τέµπλο

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ό

ποιος αναγνώστης έχει κείµενο ή ό,τι άλλο για δηµοσίευση, για το επόµενο φύλλο, παρακαλούµε να µας το αποστείλει το αργότερο µέχρι 15 Νοεµβρίου σε ηλεκτρονική µορφή
(ειδικά αν είναι µεγάλο) στο E-mail:

exms.neraida_dolopwn@yahoo.com
Όσο νωρίτερα το στείλετε, αποφεύγονται τυχόν λάθη.
Το επόµενο φύλλο θα κυκλοφορήσει στο τέλος ∆εκεµβρίου.
Ευχαριστούµε
∆.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μπαλτής Γιάννης (Αθήνα)

(697 7033547)

Σπανού - Ανδρέου Μαρία (Αθήνα)

(697 9305471)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κουσάνας Κώστας (Λαμία)

(697 2594310)

Σπανός Γιάννης (Αθήνα)

(697 3039002)

Θάνος Ι. Βαγγέλης (Νεράϊδα)

(697 3620223)

Πλιατσιούρης Κώστας (Καρδίτσα)

(697 4433949)

Όποιος χωριανός μας χρειάζεται καρέκλες και τραπέζια του συλλόγου
μας για εκδήλωση ιδιωτική, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα προαναφερόμενα με αντίτιμο τη συμβολική τιμή των πενήντα ευρώ (50 €), με
επιπλέον ποσό για κάθε φθορά καρέκλας ή τραπεζιού οριζομένου
(καρέκλα 8 € - τραπέζι 30 €). Υπεύθυνος ο Κώστας Μακρής.

Το Δ.Σ.

