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

Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα
της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου
δηλ. του Παραμεγδόβιου
● Να τελειώσουν οι μελέτες
● Να γίνει επειγόντως η Γέφυρα
● Απαιτούμε πρόσβαση

● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα - Τριφύλλα
● Να ξεβουλώσουν τα τεχνικά προς το Μοναστήρι

Κ

Ε

πιτακτικό αίτημα όλων των χωριών, Ευρυτανίας και Καρδίτσας, που διέρχεται
ο οδικός άξονας Καρπενησίου – Λίμνης
Πλαστήρα, είναι αυτός να ολοκληρωθεί και αυτό
θα γίνει με τη χρηματοδότηση του τελευταίου
εναπομείναντος τμήματος από Νεράϊδα (διασταύρωση) μέχρι τα Γιαννουσέϊκα Καροπλεσίου
(2 χλμ. πρίν). Περίπου 5 χλμ απόσταση. Το Κράτος διέθεσε μέχρι τώρα, για τον σημαντικότατο
αυτό οδικό άξονα, πιστώσεις συνολικού ύψους
2.590.000 €. Με την διάθεση 1.000.000 € ακόμα,
ο οδικός άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το
μήκος του, από το Καρπενήσι μέχρι και τη Λίμνη
Πλαστήρα. Απαιτούμε να είναι το πρώτο σε προΣυνέχεια στη σελίδα 4

Το αλώνι στη θέση «Κουκουτάκι» της «Φτερόλακκας»… χωριανοί μας αλωνίζουν τέτοιες μέρες πρίν 40 χρόνια… δεκαετία του ’70… σαν χρυσάφι το
χρώμα του σιταριού που αλωνίζεται… στο βάθος του ορίζοντα η Κόψη…

Ο Χορός
του Συλλόγου Σαρανταπόρου

Το Δ. Σ. του Συνδέσμου των Αποδήμων Σαρανταπόρου – Μεγαλάκκου αποφάσισε να γίνει ο ετήσιος χορός στο χωριό μας την Παρασκευή 17 Αυγούστου
2012. Ήδη έχουμε συμφωνήσει με το συγκρότημα
Οκταήχου για ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

Αναλυτικά αποτελέσματα βουλευτικών
εκλογών 2012 στα χωριά μας

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των βουλευτικών
εκλογών τόσο της 6.5.2012 όσο και της 17.6.12,
σε όλα τα εκλογικά τμήματα των χωριών της περιοχής μας, παρουσιάζουμε στο τεύχος αυτό της
εφημερίδας μας.
Θα τα βρείτε στις σελίδες 10 και 11.

Η

Πότε θα έρθει νέος Ιατρός
στο Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας;

θητεία του αγαπητού μας Ιατρού Αντώνη Τσιμπιδάκη, έληξε με το τέλος του χρόνου και ενώ ζήτησε 3 μήνες παράταση, δεν υπήρχαν λένε χρήματα
κι έτσι αναγκαστικά έφυγε. Προσωρινά εξυπηρετούμαστε (υποτυπωδώς – κάθε Δευτέρα) από τον Ιατρό
της Καστανιάς. Απαιτούμε από τους εκλεγμένους μας
όλων των επιπέδων να φροντίσουν ώστε να επανδρωθεί επειγόντως, το ταχύτερο, το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας!

Ο νέος ψηφιακός αναμεταδότης TV

Η αντικατάσταση του υπάρχοντος αναμεταδότη TV
με άλλον νέο ψηφιακό, που θα αναβαθμίσει την εικόνα στις τηλεοράσεις μας, δεν έγινε δυστυχώς ακόμα
αφού όπως λέει ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας, δεν
ξεκίνησε ακόμα η σχετική εργολαβία από το Δήμο
μας Καρδίτσας, που το έχει προγραμματίσει. Γιατί σε
άλλα χωριά αυτό έγινε εδώ και ένα χρόνο;
Περισσότερα στη σελίδα 6.

www.neraida-dolopwn.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.

Το Αντάμωμα
του Συλλόγου Μεγαλάκκου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου ανακοινώνει ότι την Κυριακή 19 Αυγούστου 2012 (πρώτη Κυριακή μετά το Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προγραμματισμένη, όπως κάθε
χρόνο, συγκέντρωση στους Αγίους Αποστόλους
Μεγαλάκκου.
Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους, χωριανούς
και αναγνώστες της εφημερίδας μας Καλό Καλοκαίρι.

αθολικό και επιτακτικό αίτημα όλων
των χωριών της βόρειας Ευρυτανίας και της νότιας Καρδίτσας είναι να
υπάρξει επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, να
μπορεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες τις
μέρες του χρόνου, στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας –
Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου. Αυτό θα
επιτευχθεί με την εδώ και τώρα κατασκευή της
Γέφυρας Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβαση!
Να αρθεί ο αποκλεισμός!
● Σημαντικό γεγονός που έγινε την άνοιξη και
κράτησε στην επικαιρότητα τον Παραμεγδόβιο, ήταν η σχετική Ημερίδα που πραγματο-

Συνέχεια στη σελίδα 5

Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας

Ο ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το καλοκαίρι, την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012, το
βράδυ, στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας. Οι
απανταχού της γης Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι
παρόντες για να γλεντήσουμε ως το πρωί.
Την Τετάρτη 15/8/2012 το απόγευμα θα γίνει η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του
Συλλόγου στον ίδιο χώρο, όπου όλοι πρέπει να
είμαστε παρόντες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Η εφημερίδα μας σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Ημερίδα στην Καρδίτσα
για τον Παραμεγδόβιο

Με μεγάλη επιτυχία έγινε η Ημερίδα για τον Παραμεγδόβιο το Σάββατο 7.4.12 (του Λαζάρου), στην
αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχίας) Καρδίτσας, διοργανωτές της οποίας ήταν οι
εφημερίδες «Τα Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων»
& «Φωνή της Μαυρομμάτας» και η «Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας».
Περισσότερα στις σελίδες 4 & 6.

Α

Όχι στην κατάργηση από το ΚΤΕΛ
του δρομολογίου της Δευτέρας

ιφνιδιαστικά από 7.11.11 το ΚΤΕΛ Καρδίτσας σταμάτησε να στέλνει λεωφορείο κάθε Δευτέρα μέχρι Νεράϊδα.
Στέλνει πλέον μόνο Τετάρτη και Παρασκευή. Όλοι απαιτούμε να διατηρηθούν τουλάχιστον τα τρία (3) δρομολόγια την
εβδομάδα (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή). Οι εκλεγμένοι
μας σε όλα τα επίπεδα να πιέσουν για την ανάκληση της
σκληρής και άδικης αυτής απόφασης.
Απάντηση στη σχετική έγγραφη διαμαρτυρία των
Συλλόγων μας δεν ήρθε.

Νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Με τις προσφορές όλων μας, τα έργα τόσο για
το νέο Οστεοφυλάκιο όσο και για τον εξωραϊσμό
του Κοιμητηρίου του χωριού μας προχώρησαν
ικανοποιητικά. Όποιος (μέσα στην κρίση που
περνάμε) έχει την οικονομική δυνατότητα και την
ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για να ολοκληρωθούν τα προαναφερόμενα. Όποιος επίσης
θέλει να μάθει οτιδήποτε γι αυτά ας μιλήσει με τον
Τρύφωνα Καστρίτση στο τηλ. 697 7250896.
Προσφορές και περισσότερα στοιχεία στις σελίδες: 3 και 12

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση
της εφημερίδας μας. Το κόστος αυξάνεται συνεχώς ενώ τα έσοδα μειώνονται. Πολλά τα εμπόδια φέτος στην ταχυδρόμησή της. Όσοι έχουν
ακόμα την οικονομική δυνατότητα πρέπει να
βοηθήσουν αλλιώς…
Περισσότερα στη σελ. 7

Κατασκευάζεται ήδη νέα γραμμή της ΔΕΗ
προς Κλειτσό για ηλεκτροδότησή του
από Καρδίτσα δια μέσω Νεράϊδας – Τριφύλλας

Α

ρχισε ήδη τον Ιούνιο η κατασκευή της
νέας γραμμής ηλεκτροδότησης των χωριών της κοιλάδας του Φουρνιώτη από
Καρδίτσα δια μέσω Νεράϊδας. Η νέα γραμμή
γίνεται κατά μήκος του έτοιμου προς ασφαλτόστρωση δρόμου Νεράϊδας – Τριφύλλας.
Περισσότερα στη σελίδα 8.

Ενημέρωση για ζητήματα
της Τ. Κ. Νεράϊδας

Για τους δρόμους, τα νερά, τον αναμεταδότη
κι άλλα ζητήματα της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας μας ενημερώνει ο Πρόεδρος με κείμενό του
στη σελίδα 6.

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

Καλό Καλοκαίρι
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Η Ιστοσελίδα μας www.neraida-dolopwn.com
Ενημερώνουμε τους απανταχού
χωριανούς μας ότι στην ιστοσελίδα του
χωριού μας “www.neraida-dolopwn.
com” πρόσφατα το χειμώνα αναρτήθηκαν τα εξής:
● Αναρτήθηκε ο «καιρός» που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο χωριό μας,
την Νεράϊδα, με 7ήμερη πρόβλεψη
κ.λ.π. από το site “Freemeteo”. Θα το
βρείτε στη σελίδα «ΧΑΡΤΗΣ». Σύντομα θα αναρτηθεί χάρτης της περιοχής
μας με όλες τις τοποθεσίες.
● Αναρτήθηκαν ωραία «Ηχητικά
Ντοκουμέντα», που περιλαμβάνουν
παραδοσιακά τραγούδια, που παίζουν
χωριανοί μας οργανοπαίχτες και τραγουδάμε όλοι εμείς, σε γλέντι την δεκαετία του ’70, σε καφενείο της Νεράϊδας.
Θα τα βρείτε στη σελίδα «ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» κάτω χαμηλά μετά τις σκηνές
από την καθημερινή ζωή.

● Στη σελίδα «ΑΡΧΙΚΗ» τοποθετήθηκαν δυο εικονίδια που παραπέμπουν αντιστοίχως στον «καιρό» και
στο “facebook”.
● Αναρτήθηκε όπως κάθε τρίμηνο,
το νέο 119 τεύχος της εφημερίδας
μας στη σελίδα «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ». Με
το τεύχος αυτό συμπληρώθηκαν ήδη
17 τεύχη (272 σελίδες ύλη!) που είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Το
λέμε γιατί σε μερικά τεύχη υπάρχουν
σημαντικά κείμενα που διαβάζονται πάντα, όπως στο τεύχος 110 ο Εκλογικός
Κατάλογος του 1865, στο τεύχος 115
τα ονοματεπώνυμα του χωριού μας στα
1454, στο τεύχος 118 χωριανοί μας
αγωνιστές στην επανάσταση του 1821,
κ. ά.
● Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας
στις 20.6.12 ξεπέρασαν τους 14.500!
Καλό «σερφάρισμα»!

Γιατί έχουμε συνεχώς διακοπές ρεύματος
στα χωριά μας;

Στα χωριά μας έχουμε συνεχώς αδικαιολόγητες διακοπές ρεύματος και όλοι οι κάτοικοι ρωτούν: Γιατί; Εκτός των ημερών του Πάσχα, που κάναμε Ανάσταση χωρίς ρεύμα, οι διακοπές συνεχίζονται
και με τον καλό καιρό. Όλοι μας ζητάμε επειγόντως οι αρμόδιοι να
φροντίσουν για την επισκευή ή αντικατάσταση των προβληματικών μηχανημάτων της ΔΕΗ ώστε να λυθεί το μέγα αυτό πρόβλημα.
Αν δεν γίνουν αυτά τώρα τι μας περιμένει τον επόμενο χειμώνα; Το
ίδιο φυσικά ισχύει και για τα σταθερά τηλέφωνα του ΟΤΕ που και σε
αυτά έχουμε συνεχώς αδικαιολόγητες βλάβες!
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικά Νέα» Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Μύκητας ξεραίνει τα πλατάνια

Σ

ε ημερίδα που έγινε στο
Καρπενήσι (18.11.11)
με θέμα «Δάση Ορεινών
περιοχών – Προβλήματα &
καλές πρακτικές», μεταξύ άλλων ο δασολόγος κ. Τσόπελας
έκανε εισήγηση με θέμα: «Οι
καταστρεπτικές
συνέπειες
του μεταχρωματικού έλκους
του πλατάνου» όπου τονίστηκαν τα εξής:
Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου είναι
μια από τις πλέον καταστρεπτικές ασθένειες δασικών δέντρων
παγκοσμίως, έχοντας προκαλέσει τεράστια οικολογικά προβλήματα σε οικοσυστήματα της
Ευρώπης και της Αμερικής. Ο μύκητας Ceratocystis platani, που
προκαλεί την ασθένεια, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα το 2003 στην Πελοπόννησο και έχει ήδη προσβάλλει
και νεκρώσει χιλιάδες δέντρων
πλατάνου σ’ όλους τους νομούς
της, ενώ πλέον η ασθένεια έχει
διαπιστωθεί και στην Ήπειρο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

(Θεσπρωτία – Γιάννενα).
Ο σημαντικότερος παράγοντας διασποράς του παθογόνου
αυτού μύκητα είναι ο άνθρωπος, με μηχανήματα εκσκαφής
και εργαλεία κοπής δέντρων,
ενώ συνήθως τα κρούσματα
παρατηρούνται σε περιπτώσεις
κατασκευής δημοσίων έργων
π.χ. περί της Εγνατίας Οδού. Τα
σπόρια του μύκητα μπορούν
να επιβιώσουν για πολλές μέρες πάνω στα εργαλεία ιδίως αν
πάνω στα αλυσοπρίονα παραμείνουν πριονίδια από προσβεβλημένα δέντρα. Επίσης ο μύκητας μεταφέρεται με το χώμα
που μένει πάνω στα σκαπτικά
μηχανήματα και δημιουργούνται νέες εστίες. Όταν ένας πλάτανος, ανεξαρτήτως ηλικία και
μεγέθους, προσβληθεί απ’ τον
μύκητα είναι καταδικασμένος
να ξεραθεί μέσα σε 2 χρόνια.
Ερώτηση στη Βουλή αναφέροντας τα παραπάνω, προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος έκανε
(18.12.11) ο ευρυτανικής καταγωγής βουλευτής Θ. Μπούρας

Ματιές στην
ιστορία μας…
Ὀ Β. Κ., κάτοικος
Μαστρογιάννη, κατηγγέλθῃ ἐπί ληστεία καί
παρανόμῳ ὀπλοφορία,
ἐν τῇ θέσῃ «Κρεμαστόμυλος» τῆς περιφερείας
τοῦ χωρίου Ζωγλόπι, τήν
8ην Αὐγούστου 1921 καί
κατά τοῦ Σταύρου Μητσάκη. (Δεν έγινε κατηγορία).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δημοσιεύτηκε στη σελίδα 6 / τεύχος 51 /
Καλοκαίρι 2011 / του καλού
περιοδικού
«Αμάραντος»,
μαζί με άλλα τέτοια γεγονότα όπως προκύπτουν από
δικαστικά βουλεύματα, των
πρώτων δεκαετιών του περασμένου αιώνα, προερχόμενα
από τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους (Γραφείο Καρδίτσας). Πρόκειται φυσικά για
τον αείμνηστο χωριανό μας
Σταύρο Μητσάκη που ήταν
τότε περίπου 36 ετών αφού
ήταν γεννηθείς περίπου το
1885 στην τότε Σπινάσα.
Επιμέλεια: Φιλίστωρ

Δυστυχώς κρούσματα
έχουν διαπιστωθεί και στο νομό
μας Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο Μουζάκι, όπου και εκδόθηκε νέα ρυθμιστική διάταξη
πλατάνου.
Τι έχουμε να δούμε ακόμα!!!!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Νέος Αγών» Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Επέστρεψε από την Αθήνα
και… βρήκε ανοιχτό και
ρημαγμένο το σπίτι της

Μ

ια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε μια
γυναίκα από τα Καλύβια Φυλακτής η
οποία έλειπε από το σπίτι της για διάστημα δυο περίπου μηνών.
Η κ. Γ. Α. επέστρεψε στο χωριό της το περασμένο Σάββατο και το θέαμα που αντίκρυσε την
τάραξε. Άγνωστοι διαρρήκτες αφού κατέστρεψαν
τα παραθυρόφυλλα έσπασαν ένα τζάμι και μπήκαν μέσα στο σπίτι. Αφού έψαξαν κάθε γωνιά του

και δεν βρήκαν τίποτα κατευθύνθηκαν στις εξωτερικές αποθήκες και έκλεψαν διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούσε σε υπαίθριες εργασίες
και οικιακά σκεύη. Η κ. Γ. Α. ζεί μόνη της στο χωριό
της και όπως λέει αισθάνεται ότι βρίσκεται στο
«έλεος του Θεού». Η ίδια ζητά τη λήψη μέτρων για
την προστασία της υπαίθρου και των ανθρώπων
της και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Αναδημοσιεύουμε την είδηση για να μην εφησυχάζουμε. Τα κακοποιά στοιχεία ανά πάσα στιγμή
μπορούν να κάνουν ζημιά. Να έχουμε το νού μας
σε οποιονδήποτε ασκόπως περιφερόμενο στο
χωριό. Κρατάμε τουλάχιστον τον αριθμό του αυτοκινήτου του.

Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας πρίν 36 χρόνια!

Ιούνιος 1976. Το σχολικό έτος τελειώνει και μετά
την λήξη της σχετικής γιορτής μαθητές, δάσκαλοι και
γονείς βγάζουν αναμνηστική φωτογραφία στα σκαλιά
της εισόδου.

14.500 επισκέψεις στην Ιστοσελίδα μας

Α

πό τις 24 Μαρτίου 2009 που λειτουργεί στο διαδίκτυο (internet), η ιστοσελίδα του χωριού μας στη διεύθυνση www.neraida-dolopwn.com, μέχρι τα τέλη
Ιουνίου 2012, οι επισκέπτες μας ξεπέρασαν τους 14.000.
Συγκεκριμένα στις 20.6.2012 ο αριθμός επισκεπτών ήταν
ακριβώς 14.502. Έχουμε δεκάδες επισκέψεις κάθε μέρα,
εκατοντάδες κάθε μήνα, χιλιάδες κάθε χρόνο. Ήδη αν γράψετε Νεράϊδα στο Google θα σας βγάλει πρώτο στη λίστα
το χωριό μας. Διαβάζοντας την εφημερίδα μέσα από την
ιστοσελίδα μας θα δείτε όλες τις φωτογραφίες έγχρωμες!

Χωματουργικές εργασίες
Υλικά οικοδομών 
Δασικά προϊόντα

Λιάπης Κώστας και Υιός
Μάντρα στα Σαραντάπορα
Υλικά παραδίδονται αυθημερόν

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

Τηλ.: 2441 0 94527
Κιν.: 697 332 4119 Κώστας 

Κιν.: 697 407 7680 Δημήτρης

ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Ε.

Επιπλα Fer forge, είδη σπιτιού, κήπου και βεράντας
Πρωτόπαπα 41, Ηλιούπολη
Τηλ.: 21 0 9714527
Fax.: 21 0 9752390
e-mail: belloua@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.afoibellou.gr

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)
Θάνος Βασίλειος, Ιθώμης 36-40,114 75 Αθήνα.
Τηλ. 210 6410295 κιν. 6973015409
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις
απόψεις του Συλλόγου ή της Εφημερίδας, ούτε τους δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο email:
mpaltis@gmail.com
Σχεδιασμός - Εκτύπωση:
Αν. Χαλκιόπουλος
Κλεισθένους 7, Αθήνα, τηλ./φάξ: 210 5244800
www.klono.gr /// klonodesign@gmail.com
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Κ ο ινωνικά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο Ευστάθιος και η Άννα Βουρλιά
– Πόντικα, κόρη της Κατερίνας και
του αείμνηστου Γιώργου Κ. Βουρλιά,
απέκτησαν κοριτσάκι, την Τρίτη 20
Μαρτίου 2012, στην Αθήνα όπου και διαμένουν.
● Ο Αριστείδης (Άρης) και η Ροζίτα
Σπινάσα – Καραμπεάζη, κόρη της
Γεωργίας (Γωγώς) και του δικηγόρου
Ηλία Σπινάσα (εγγονή των αείμνηστων
Ρόϊδως και Βασίλη Σπινάσα), απέκτησαν αγοράκι, την Τρίτη του Πάσχα 17
Απριλίου 2012, στην Αθήνα όπου διαμένουν.
● Η Κατερίνα και ο Ηλίας Κουλαρμάνης, γιός της Τούλας Μητσάκη (εγγονός των αείμνηστων Γρηγορίας και
Ηλία Μητσάκη), απέκτησαν κοριτσάκι, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012,
στην Αθήνα όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Ο Αποστόλης και η Γιάννα Μακρή

– Κωστοπούλου, κόρη της Κικής και
του Δημήτρη Κ. Μακρή (εγγονή των
αείμνηστων Ηλία Μητσάκη και Κώστα
Μακρή), βάπτισαν το αγοράκι τους
με το όνομα Θωμάς, την Δευτέρα του
Πάσχα 16 Απριλίου 2012, στον Κοσκινά
Καρδίτσας όπου και διαμένουν.

● Ο Μιχάλης και η Μαρίζα Μπαλτή – Βασίλογλου - Γκανή, κόρη της
Ευαγγελίας και του γεωπόνου Δημήτρη
Μπαλτή (εγγονή των αείμνηστων Μαριώς και Στέλιου Μπαλτή), βάπτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα Δημήτρης,
την Κυριακή 20 Μαΐου 2012, στην Αθήνα όπου διαμένουν.
● Η Αικατερίνη και ο Δημήτρης Λιάπης, Πρόεδρος Νεράϊδας, γυιός της Μαρίας και του Κώστα Λιάπη, (εγγονός του
Γιάννη Μακρή και του Δημήτρη Λιάπη),
βάπτισαν το αγοράκι τους με το όνομα
Κωνσταντίνος, την Κυριακή 20 Μαΐου
2012 στην Καρδίτσα όπου διαμένουν.
● Ο Νίκος και η Ελένη Καραμέτου
– Κούνουπα, κόρη της Μαρίας και του
Χρήστου Γ. Καραμέτου, βάπτισαν το
αγοράκι τους με το όνομα Χρήστος,

Προσφορά εις μνήμην Γιώργου Κ. Μαργαρίτη
Η Αγορή Μαργαρίτη, προσέφερε για την Εφημερίδα
του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων», το ποσό των 30 ευρώ (αριθ. απόδ. 1046), εις
μνήμην του συζύγου της Γιώργου Μαργαρίτη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Γιώργου Κ. Μαργαρίτη
Η Ηλέκτρα Μαργαρίτη – Καφούση, προσέφερε για την
Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας
– Δολόπων», το ποσό των 15 ευρώ (αριθ. απόδ. 1047), εις
μνήμην του πατέρα της Γιώργου Μαργαρίτη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις μνήμην Φωτεινής Μητσάκη
Ο Λάμπρος Αυγέρης του Αντωνίου, προσέφερε το ποσό
των 30 ευρώ (αριθ. απόδ. 303), για το Οστεοφυλάκιο
Νεράϊδας, εις μνήμην της συμπεθέρας του Φωτεινής
Μητσάκη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην
Αλεξάνδρας & Δάσκαλου Κώστα Μπακόλα
Οι αδελφές Φρόσω και Μαίρη Μπακόλα, μετέφεραν
πρόσφατα τα οστά των γονέων τους Αλεξάνδρας και
Δάσκαλου Κώστα Μπακόλα, στο Οστεοφυλάκιο του χωριού μας και εις μνήμην τους προσέφεραν το ποσό των 100
ευρώ (αριθ. απόδ. 305), για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Γεωργίου Κ. Μαργαρίτη
Ο Λουκάς Ντερέκας του Δημητρίου, προσέφερε για την
Εφημερίδα του χωριού μας «Τα Χρονικά της Νεράϊδας –
Δολόπων», το ποσό των 100 ευρώ (αριθ. απόδ. 1842), εις
μνήμην του Γεωργίου Μαργαρίτη του Κων/νου.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.

Λόγω πληθώρας ύλης…

Λ

όγω πληθώρας ύλης δεν
χώρεσαν σε αυτό το τεύχος
και θα δημοσιευθούν στο επόμενο τα παρακάτω κείμενα με
τους εξής τίτλους:

● Ποιοί κατοικούσαν στη Μπέσια το 1454 κι άλλα ιστορικά για
το θρυλικό αυτό χωριό.
● Ιστορικά στοιχεία Μοναστηριού μας Σπινάσας (Νεράϊδας)
συνέχεια.

● Συμβολαιογραφική πράξη χωριανών μας το 1834.
● Ονόματα 28 χωριανών μας
αφιερωτών στην Μονή Δουσίκου
Τρικάλων το 1530 μ. Χ.
● Ο Μέγδοβας απ’ τη Νευρόπολη
ως τα Κρεμαστά.
● Ονόματα και στοιχεία χωριανών μας μεταναστών στην Αμερική μεταξύ 1900 έως 1921.
● Πώς μας πήρε ο τσιφλικάς
Τσάπαλος την περιοχή «Ξερολάγκαδο».

το Σάββατο 23 Ιουνίου 2012, στον Ι. Ν.
Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Ζούμπερι Αττικής.

2012, σε ηλικία 85 ετών, στο Μώλο
Λοκρίδος όπου διέμενε και έγινε η
κηδεία την επομένη.

Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

● Σκοτώθηκε σε τροχαίο (17ο χλμ. Ε.
Ο. Καρδίτσας – Λάρισας) η Γεωργία
(Γωγώ) Κόλλια – Κουτσουμπάνη,
σύζυγος του Λάμπρου Κουτσουμπάνη,
μητέρα της 2χρονης Ουρανίας και
νύφη του Στέλιου και της Ουρανίας
Μπαλτή – Κουτσουμπάνη, την Πέμπτη
10 Μαΐου 2012, σε ηλικία 27 ετών,
στην Καρδίτσα όπου διέμενε και έγινε
η κηδεία το Σάββατο.
● Πέθανε ο Δημήτριος Χαλάτσης,
γυιός των αείμνηστων Γιαννούλας
και Γιώργου Δ. Χαλάτση, σύζυγος της
Ευσταθίας, πατέρας του Ντίνου και
του Ηλία (από την πρώτη σύζυγό
του αείμνηστη Ειρήνη Πλατσιούρη),
αδελφός της Αμαλίας, του Θανάση
και των αείμνηστων Νίκου, Κυπριάνη,
Χριστόδουλου, Ηλία, Κώστα, Ελένης
και Μαριγούλας, το Σάββατο 2 Ιουνίου
2012, σε ηλικία 91 ετών, στην Αθήνα
όπου διέμενε και έγινε η κηδεία την
Τρίτη.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
● Η Ράνια (Ουρανία) Καραμέτου,
κόρη της Νίκης και του Βασίλη Καραμέτου (εγγονή των αείμνηστων Ταξιαρχίας και Νίκου Β. Καραμέτου), και ο
Χρήστος Κοτσαφίλιος, αρραβωνιάστηκαν την Κυριακή των Βαΐων 8 Απριλίου 2012, στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης
όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλά
στέφανα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
● Πέθανε ο Γεώργιος Μαργαρίτης,
σύζυγος της Αγορής, πατέρας της
Αγαθής και της Ηλέκτρας, γυιός
των αείμνηστων Ελένης και Κώστα
Μαργαρίτη και αδελφός της Βάσως,
της Αικατερίνης, του Βαγγέλη, του
Δημήτρη (Τάκη) και του αείμνηστου
Βασίλη, από τον Μεγαλάκκο Νεράϊδας,
την Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου

Προσφορά για το
Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας
Η Μαριγούλα Ντερέκα
– Παππά, προσέφερε το
ποσό των 10 ευρώ (αριθ.
απόδ. 306), για το Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για
την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην
Ελένης Γ. Θάνου
Η Όλγα Θάνου, κόρη του
Νίκου Γ. Θάνου, προσέφερε το ποσό των 30 ευρώ
(αριθ. απόδ. 304), για το
Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας, εις μνήμην της θείας της Ελένης Γ. Θάνου.
Ευχαριστούμε θερμά για
την προσφορά.

Η

Θερμά Συλλυπητήρια
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Αυγέρης Λάμπρος του Αντ. (1839)...................................................... 20
Γάκη - Εμμανουήλ Βούλα (1910)............................................................. 15
Γάκη Μαγδαληνή (1912)........................................................................... 15		
Εμμανουήλ - Μιχελάκη Μάγδα της Βούλας(1911).......................... 15
Καραμέτου - Κωνσταντινίδου Μαρία (1840)..................................... 20
Κατσούλη - Βήτα Δήμητρα του Νικ. (1854)....................................... 20
Κατσούλη Κατίνα του Λάμπ. (1771).................................................... 30
Κατσούλη - Μητάρου Βασιλική του Λάμπ. (1772)............................ 30
Κοντογιάννης Αθανάσιος από Μαυρόλογγο (1841)........................ 25
Κούρτης Λάμπρος (1907)......................................................................... 20
Κουσάνας Ηλίας του Κων. (1837)......................................................... 20
Λάμπρου Μαρία (1909)............................................................................. 20
Λιάπης Κων/νος από Αρκίτσα (Λογ. Τράπ. 15.6.12)........................ 40
Μητσάκης Γεώργιος του Δημ. (1834)................................................. 10
Μητσάκης Γεώργιος του Κων. (1835).................................................. 15		
Μητσάκης Δημήτριος του Ηλία (1838).............................................. 10
Μητσάκης Ηλίας του Δημ. (1836)........................................................ 30
Μητσάκης Κων/νος του Νικ. (1831).................................................... 20
Μητσάκης Στέφανος του Σερ. (1833)................................................. 20
Μητσάκης Σωκράτης (1832)................................................................... 20
Νάπας Φώτης (1908).................................................................................. 20
Ντερέκα - Παππά Μαριγούλα (1843).................................................... 10

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ

οικονομική κρίση της χώρας μας
έχει πλήξει όλους μας και ακόμη
περισσότερο τους οικονομικά
ασθενέστερους. Είναι πλέον επιτακτική
ανάγκη να αναπτύξουμε αλληλεγγύη και
αλληλοβοήθεια μεταξύ μας τόσο σε τοπικό
επίπεδο στο χωριό μας αλλά και απανταχού της Ελλάδας.

δραστηριοποιούνται στο χωριό μας αλλά και
εκείνους που δραστηριοποιούνται σ’ όλη τη
χώρα (επαγγελματίες, καταστηματάρχες, τεχνίτες, γιατρούς, δικηγόρους κ.ά.). Στο χωριό
μας αλλά και στην πόλη που έχουμε αποδημήσει να προτιμάμε συγχωριανούς μας επαγγελματίες.
Τα μαγαζιά του χωριού μας που τόσο ανάγκη τα έχουμε για να παραμείνουν ανοιχτά
Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία τα φτωχά
πρέπει να τα υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο.
μέρη που στερούνται πηγές εσόδων όπως και
Αυτά πρέπει να αποτελέσουν για εμάς καθητο δικό μας χωριό, είναι πιο ευάλωτα. Είναι
μερινά σημείο συνάντησης (πρωϊνό και αποκαθήκον μας να υποστηρίξουμε τους συγγευματινό καφέ). Μ’ αυτό τον τρόπο και η παχωριανούς μας. Ειδικότερα κατά τις θερινές
ραμονή μας στο χωριό θα είναι πιο ευχάριστη
μας διακοπές να καταναλώνουμε προϊόντα
και θα δώσουμε ζωντάνια στο χωριό.
που παράγουν οι συγχωριανοί μας (ντομάτες,
Η διατήρηση μονίμων κατοίκων στο χωφασολάκια, πατάτες, αυγά, κοτόπουλα, κρέας,
ριό μας είναι πολύ σημαντική. Καλούμαστε να
γαλακτοκομικά, μέλι κ.ά.). Με τον τρόπο αυτό
βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και τους
ενισχύουμε οικονομικά τους συγχωριανούς
συγχωριανούς μας όπου και αν βρισκόμαστε
μας για να παραμένουν στο χωριό μας και να
και να σταθούμε αλληλέγγυα ο ένας δίπλα
συνεχίσουν να παράγουν τοπικά και ποιοτικά
στον άλλον είτε στο χωριό είτε στην πόλη.
προϊόντα. Παράλληλα οι συγχωριανοί μας
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
που έχουν προϊόντα προς διάθεση να προτείνουν λογικές τιμές.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
Επίσης πρέπει να στηρίξουμε τους επαγΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ
γελματίες συγχωριανούς μας, εκείνους που
«Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

τεραιότητα έργο, που με τις πρώτες πιστώσεις που θα έρθουν, να
χρηματοδοτηθεί.
Στο μέσο της διαδρομής αυτής
βρίσκεται το παλαιότερο βυζαντινό μνημείο της περιοχής, το
Μοναστήρι της Σπινάσας, το
οποίο πολλοί θέλουν να επισκέπτονται αλλά δεν μπορούν να
πάνε με το Ι. Χ. τους. Ως πότε;
Να αναφέρουμε τώρα τις σχετικές με τα τμήματα του οδικού
άξονα Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα, εξελίξεις που είχαμε την
άνοιξη:
● Στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα, αν και ολοκληρώθηκαν
όλες οι εργασίες και όλα ήταν
έτοιμα για την ασφαλτόστρωση,
δυστυχώς η πολυπόθητη άσφαλτος δεν έπεσε το φθινόπωρο του
2011 όπως όλοι μας ελπίζαμε.
Θα ολοκληρωθεί την άνοιξη,
είπε ο Νομάρχης Καρδίτσας κ.
Τσιάκος, στην αρμόδια επιτροπή
της Βουλής που συνεδρίασε το
χειμώνα και αναλυτικά παρουσιάσαμε στο προηγούμενο φύλλο. Η άνοιξη όμως ήδη πέρασε
και δεν έγινε τίποτα ακόμα! Στα
μέσα Μαΐου κυκλοφόρησε μια
φήμη στην Καρδίτσα πως τα
χρήματα που απαιτούνται για
την ασφαλτόστρωση του τμήματος αυτού διατέθηκαν ήδη και θα
αρχίσουν σύντομα εργασίες.
● Με αφορμή την συζήτηση που
έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Δευτέρα 12.3.12)
για το έργο «Κατασκευή οδού
Νεράϊδα – Τριφύλλα» με εισηγητή τον κ. Τσιάκο, έχουμε να
επισημάνουμε κάποια πράγματα.
Βέβαια το θέμα της συζήτησης
ήταν η έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου
με το ποσό των 67.115,42 ευρώ
που ήταν η διαφορά ΦΠΑ από
19% σε 23%. Όμως εμείς σχετικά με το έργο αυτό θέλουμε να
επισημάνουμε κάποια πράγματα
που συζητούνται στο χωριό μας
και μέσω της εφημερίδας μας
πρέπει να τα πληροφορηθούν
οι αρμόδιοι (δηλ. Μηχανικοί
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ηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη (Νομάρχη) Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο είχε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων Νεράϊδας Ηλίας Β.
Σπινάσας, την Τετάρτη 27.6.2012, να ενημερωθεί για τα
μεγάλα ζητήματα του χωριού μας. Για το τμήμα Νεράϊδα
– Τριφύλλα είπε πως δόθηκαν στον εργολάβο 80.000 € να
καθαρίσει τις κατολισθήσεις και μέσα στο καλοκαίρι θα πέσει η άσφαλτος. Για τα προβληματικά σημεία «Κρανούλες»,
«Λογγές», «Γούρνες» κ.λ.π. της Ε. Ο. Καρδίτσας – Νεράϊδας
είπε πως σύντομα θα αποκατασταθούν με εργολαβία που
είναι σε εξέλιξη. Για το τμήμα Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είπε
πως πρέπει να γίνουν ενέργειες απ’ όλους για την χρηματοδότησή του. Περισσότερες λεπτομέρειες για την επικοινωνία
θα μας πεί ο Ηλίας στις Συνελεύσεις του καλοκαιριού στο
χωριό.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Νομαρχίας Καρδίτσας & εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα) ώστε
επειγόντως να φροντίσουν για τη
λύση τους:
Στο τμήμα είχαμε το χειμώνα
πολλές κατολισθήσεις και τα χα-

λίκια 3Α έχουν παρασυρθεί απ’
τα νερά των βροχών. Τα μπετά
των τεχνικών και των ρείθρων
έχουν κοπρίσει όλα, δεν ξέρουμε αν είναι λόγω προβληματικών
υλικών ή επειδή η εταιρεία τα

Ημερίδα για τον Παραμεγδόβιο (είχε νόημα;)

ραγματοποιήθηκε τελικά, στις
7-4-12, στην Καρδίτσα, η αναβληθείσα ημερίδα για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Νεράϊδας – Μαυρομάτας.
Στην κεφαλή της τράπεζας οι αντιπεριφερειάρχες Καρδίτσας και Ευρυτανίας
κκ. Τσιάκος και Καραμπάς, ο δήμαρχος
Καρδίτσας κ. Παπαλός και ο οικοδεσπότης κ. Τσαντήλας. Ομοτράπεζοι, οι άφωνοι και σύντομης παρουσίας βουλευτές
κκ. Θεοχάρη, Τσιάρας και Ταλιαδούρος,
οι υπηρεσιακοί παράγοντες και εισηγητές κκ. Πετρίδης και Πετσιά, οι εκπρόσωποι του μελετητικού γραφείου για
το έργο της Καρδίτσας, ο αντιδήμαρχος
Αγράφων, οι π. δήμαρχοι Φουρνάς και
Αγράφων κκ. Παπουτσόπουλος και Κατσιφός, ο επίσης άφωνος π. νομάρχης κ.
Αλεξάκος και ακόμη ο αντιδήμαρχος κ.
Ευαγγελακόπουλος και ο δημ. Σύμβουλος κ. Χάρμπας. Η συμμετοχή των συμπατριωτών μικρή (Νίκος Κατσιούλης,
Λεωνίδας και Τάκης Κοντογιάννης, Φώτης Μονάντερος, Γιάννης Καραμέτος,

Κώστας Πλατσιούρης, Γιώργος Τσιτσιμπής) και εντυπωσιακή η απουσία του
προέδρου μας κ. Λιάπη καθώς και των
προέδρων των γειτονικών μας Δ.Δ.
Ήταν μια ενημερωτικού χαρακτήρα
συγκέντρωση για να γνωστοποιηθούν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και να
ασκηθεί πίεση για την ολοκλήρωση των
μελετών, που δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να αποσπάσει δεσμεύσεις, παρά
μόνο ευχές. Εισαγωγικά, επαναδιατυπώθηκε και τεκμηριώθηκε η σπουδαιότητα
των δύο οδικών αξόνων: «Αγρινίου –
Καρδίτσας» και «Καρπενησίου – λίμνη
Πλαστήρα». Παράλληλα υπογραμμίστηκε πως η οδική ολοκλήρωση θα επέλθει
με τη σύνδεση «Καρπενησίου – Καρδίτσας» μέσω Μαυρολόγγου, αφού είναι
η πιο σύντομη διαδρομή. Μια δικαίωση για τον μακαρίτη Σπανοβαγγέλη, ο
οποίος, θυμάμαι, είχε αφιερώσει ένα
απόγευμα στο χωριό για να μου αιτιολογήσει εμπράκτως τη βιωσιμότητα αυτής
της σύνδεσης, με τον τίτλο «εμπορική
Συνέχεια στη σελίδα 6
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έριξε τον Οκτώβριο, οι αρμόδιοι να ασχοληθούν με αυτό. Το
πρώτο τεχνικό που συναντάμε
μόλις βγαίνουμε από την Νεράϊδα έγινε σε λάθος θέση και απόδειξη αυτού είναι το ότι όλο το
χειμώνα τα νερά σχημάτιζαν εκεί
μια λίμνη αφού δεν μπορούσαν
να πέσουν μέσα στην τρύπα του
τεχνικού. Οι αρμόδιοι να φροντίσουν να αλλάξει κάτι εκεί. Τόσο
στη ράχη «Καλλικαρυά» όσο
και στην πάνω ράχη «Κουτσοχέρι» πρέπει να γίνει τεχνικό
ώστε τα νερά των βροχών να κυλάνε εκεί που αιωνίως κυλούσαν.
Στη ράχη «Καλληκαρυά» επίσης
η εταιρεία δεν αποκατέστησε
ακόμα το δίκτυο ύδρευσης που
έρχεται από «Χαλικόβρυση»
το οποίο έσπασε κατά την διαπλάτυνση πέρυσι το καλοκαίρι.
Απαιτούμε αυτό να αποκατασταθεί τάχιστα γιατί σε λίγες μέρες
θα το χρειαστούμε. Στη «Φτερόλακκα» πρίν τις κεραίες πρέπει
επίσης να γίνει ένα τεχνικό να
φεύγουν κάτω τα νερά και να
μην περνάνε πάνω απ’ το χωριό.
Όλοι μας αναρωτούμαστε δεν τα
προέβλεπαν αυτά οι μελέτες; Άν
ναί τότε γιατί δεν έγιναν ακόμα;
Άν όχι τότε ποιοί ενέκριναν αυτές τις λειψές μελέτες; Είναι κι
άλλα πολλά, αλλά σταματάμε
σ’ αυτά απαιτώντας να πιέσετε
την εταιρεία να τα φτιάξει γιατί
εμάς δεν μας ακούει αλλά εσάς
θα σας ακούσει αφού εσείς την
πληρώνετε.
● Με αφορμή την συζήτηση
που έγινε στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Θεσσαλίας (Δευτέρα 12.3.12) για το έργο «Κατασκευή οδού Γιαννουσέϊκα
– Διασταύρωση Νεράϊδας» με
εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη
(Νομάρχη) Καρδίτσας κ. Τσιάκο,
έχουμε να επισημάνουμε κάποια
πράγματα. Βέβαια θέμα της συζήτησης ήταν η έγκριση του 2ου
ανακεφαλαιωτικού πίνακα του
έργου με το ποσό των 7.249,77
ευρώ που ήταν η διαφορά του
ΦΠΑ από 19% σε 23%.
Διαβάζοντας, όμως, το πρακτικό

δεν είδαμε πουθενά να τονίζεται
πως το έργο αυτό όχι μόνο δεν
τελείωσε αλλά παραμένει κουτσό και στραβό αφού η προηγούμενη Νομαρχιακή Αρχή της
Καρδίτσας άρπαξε τις 500.000
ευρώ (με τις οποίες από διασταύρωση Νεράϊδας μέχρι Μοναστήρι θα ήταν σήμερα άσφαλτος)
και τις πήγε στον Ίταμο. Και δεν
διέπραξε μόνο αυτό το έγκλημα
αλλά μόλις ξαναπαρουσιάστηκαν
χρήματα στην τότε νομαρχία από
τους ΚΑΠ τα πήρε και τα πήγε
σε άλλο δρόμο πολύ κατώτερης
σημασίας και τα δημοπράτησε
με ρυθμούς πολυβόλου.
Λοιπόν κύριε Νομάρχη, κύριοι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε
Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, μάθετε όλοι ότι: Το έργο αυτό (Νεράϊδα – Μοναστήρι - Γιαννουσέϊκα) για να ολοκληρωθεί πρέπει
να φροντίσετε ώστε επειγόντως
να χρηματοδοτηθεί με το ποσό
τουλάχιστον των 1.000.000 ευρώ
για να γίνει και να ολοκληρωθεί
ο άξονας Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα. Απαιτούμε αυτό να γίνει
επειγόντως από τους ΚΑΠ. Συνειδητοποιείστε όλοι επιτέλους
πως είναι το σημαντικότερο έργο
του νομού αυτή τη στιγμή.
Αλλιώς να στείλετε ένα συνεργάτη σας στην πλατεία Νεράϊδας
για να καθοδηγεί αυτός τον κόσμο που ερχόμενος εδώ από το
Καρπενήσι με το Ι.Χ. του για το
πώς θα φτάσει στη Λίμνη Πλαστήρα!
Κλείνουμε φωνάζοντας δυνατά
πως η χρηματοδότηση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα είναι άμεσης και επείγουσας
προτεραιότητας. Γιατί με αυτό
ολοκληρώνεται ο άξονας Καρπενήσι – Λ. Πλαστήρα. Γιατί χωρίς
αυτό τα αρκετά χρήματα που δόθηκαν ως τώρα για τα υπόλοιπα
τμήματά του καθίστανται πεταμένα. Γιατί εκεί υπάρχει ένα απ’
τα παλιότερα μοναστήρια των
Αγράφων. Γιατί… Γιατί… Για
χίλιους λόγους.
Νεράϊδα 16.6.2012

Ημερίδα για τον οδικό άξονα
Καρδίτσα – Καρπενήσι - Αγρίνιο

ο Σάββατο 7 Απριλίου 2012 και
ώρα 11:30΄ π. μ. στην Καρδίτσα,
στην αίθουσα της Περιφερειακής
Ενότητας, διοργανώθηκε Ημερίδα με
θέμα: «Η πορεία των τεχνικών μελετών
του εναπομείναντος τμήματος ΝΕΡΑΪΔΑ
– Όρια νομού Καρδίτσας – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑ νομού Ευρυτανίας, του οδικού
άξονα Καρδίτσα – Καρπενήσι – Αγρίνιο
και η κατασκευή γέφυρας στον ποταμό
Μέγδοβα».
Η ιδέα καθώς και όλες οι ενέργειες για
την επιτυχή πραγματοποίησή της ανήκουν
στον πρώην δήμαρχο Ιτάμου και νύν Δημοτικό Σύμβουλο Καρδίτσας κ. Βασίλη
Τσαντήλα, τον οποίο δημοσίως και μέσα
από την εφημερίδα μας ευχαριστούμε όλοι
θερμά, παροτρύνοντάς τον να συνεχίσει
να ασχολείται με το μεγάλο αυτό ζήτημα.
Η διοργάνωση της ημερίδας για τον
οδικό άξονα ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
– ΑΓΡΙΝΙΟ, που διοργανώθηκε στην αίθουσα της π. Νομαρχίας Καρδίτσας, πέτυχε τους κύριους στόχους της και πολιτικές

δεσμεύσεις:
● Η γνώση και η πορεία σύνταξης των
Τεχνικών Μελετών.
● Η ανάδειξη των προβλημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών.
● Η ανάπτυξη συνεχούς συνεργασίας
των πολιτικών στελεχών των δύο Περιφερειών (Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας) και
των δύο νομών Καρδίτσας και Ευρυτανίας.
● Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων με
πρώτο έργο την περάτωση πλήρους μελέτης της γέφυρας στον Μέγδοβα ποταμό
και στη συνέχεια την χρηματοδότησή της.
Υπήρξε πλήρης ταύτιση πολιτικών
θέσεων των εκπροσώπων των δυο νομών για την αναγκαιότητα στήριξης των
οδικών έργων σύνδεσης για τα πολλαπλά
οφέλη Τουρισμός (σύνδεση Καρπενησίου
με λίμνη Πλαστήρα – Μουζάκι – Πύλη –
Περτούλι – Μετέωρα) Οικονομία και Ανάπτυξη.
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Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ποιήθηκε το Σάββατο του Λαζάρου 7.4.2012, στην αίθουσα
της Νομαρχίας Καρδίτσας, με
τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, πολιτικών και
πολιτών. Η Ημερίδα πέτυχε τους
στόχους της αφού έγινε ενημέρωση για την πορεία σύνταξης
των μελετών, αναδείχθηκαν τα
προβλήματα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών
και συνέβαλλε στην ανάπτυξη
συνεχούς συνεργασίας των στελεχών των δυο νομών Καρδίτσας
& Ευρυτανίας και των δυο Περιφερειών Θεσσαλίας & Στερεάς
Ελλάδας.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν, πέραν του συνδιοργανωτή πρώην
Δημάρχου Ιτάμου και νυν Δ. Σ.
Καρδίτσας κ. Β. Τσαντήλα (τον
ευχαριστούμε θερμά και μέσα
από την εφημερίδα μας), ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Β.
Τσιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης
Ευρυτανίας κ. Β. Καραμπάς, ο
Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλός, οι Βουλευτές κ. Θεοχάρη,
Τσιάρας, Ταλιαδούρος, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γ. Κωτσός, ο
Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Μιχόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Ευαγγελακόπουλος, ο
πρώην Δήμαρχος Φουρνάς κ. Η.
Παπουτσόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Αγράφων κ. Ε. Κατσιφός,
ο πρώην Νομάρχης Καρδίτσας
και νυν Π. Σ. κ. Φ. Αλεξάκος, οι
Δ. Σ. κ. Χ. Παπαδημητρίου, Θ.
Χάρμπας και Α. Μπακοστέργιος
και πολλοί χωριανοί μας.
Οι εισηγητές μηχανικοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Β. Πετσιά και κ. Πετρίδης καθώς και
οι μηχανικοί των μελετητικών
γραφείων κ. Κωνσταντινίδης και
κ. Αντωνίου ενημέρωσαν πλήρως
για την πορεία των μελετών τόσο
της Γέφυρας Μέγδοβα όσο και
του τελευταίου εναπομείναντος
οδικού τμήματος Νεράϊδα - Μαυρομμάτα. Τα όσα λέχθηκαν στις
εισηγήσεις τους θα τα βρείτε αναλυτικά σε άλλα κείμενα.
● Την ίδια μέρα, το Σάββατο
7.4.12, είδαμε ανάρτηση στην
ενημερωτική Ιστοσελίδα «Νέα
της Ευρυτανίας» με τίτλο: «Δημοπρατήθηκαν γέφυρα Μέγδοβα
και Βραγγιανά – Κέδρα» αναφέροντας πως την προηγούμενη
μέρα αυτά δημοπρατήθηκαν από
την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χωρίς ωστόσο η είδηση αυτή να επιβεβαιωθεί δυστυχώς. Ολόκληρη
κι αυτή την είδηση θα τη βρείτε
σε άλλο κείμενο.
● Την Τετάρτη 20.6.2012 ανέβηκαν πάντως στη θέση της γέφυρας μηχανικοί για τις τελικές
μετρήσεις. Ήταν δύο μηχανικοί
(των ιδιωτικών μελετητικών γραφείων) και ένας γεωτρυπανιστής, στον οποίον έδειξαν τις δύο
θέσεις όπου θα στηθούν τα βάθρα
της γέφυρας. Εκεί με το γεωτρύπανο θα γίνει γεώτρηση (βάθους
20 μ.) συλλέγοντας πετρώματα
που υπεδάφους απαραίτητα για
την ολοκλήρωση της Οριστικής
Μελέτης κατασκευής της Γέφυρας Μέγδοβα. Όπως θα διαβάσετε και στη συνέχεια μαζί με τη
γέφυρα θα κατασκευαστούν και
500 μ. ασφαλτοστρωμένου δρόμου αριστερά της κι άλλα τόσα

Οι μελετητές μηχανικοί και ο πρώην Πρόεδρος Νεράϊδας που τους
συνόδευε, στη θέση «Ζάχενας» (Τετάρτη 20.6.2012), όπου θα στηθεί
η περιζήτητη Γέφυρα Μέγδοβα, του Παραμεγδόβιου.
δεξιά της, τα οποία αποτελούν
τις προσβάσεις της. Όλα αυτά θα
είναι στην ίδια εργολαβία. Τους
μηχανικούς συνόδευσε ως εκεί ο
πρώην Πρόεδρος του χωριού μας
Κώστας Πλατσιούρης, ο οποίος
στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας το καλοκαίρι, θα μας
πεί περισσότερες λεπτομέρειες
για το έργο και τα όσα του είπαν
οι μηχανικοί.
● Διαβάζοντας τα πρακτικά του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
Θεσσαλίας είδαμε πως το θέμα
του Παραμεγδόβιου συζητήθηκε
(παρόντων του κ. Αγοραστού &
του κ. Τσιάκου) σ’ αυτό δύο φορές, την άνοιξη, ως εξής και το
αναφέρουμε:
● Στην συνεδρίαση της
29.2.2012, του Περιφερειακού
Συμβουλίου Θεσσαλίας συζητήθηκε (θέμα 8ον) και αποφασίστη-
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της μελέτης Επαρχιακή Οδός
Καρδίτσας – Αγρινίου».
● Στην ίδια επίσης συνεδρίαση
της 29.2.12, του Π. Σ. Θ., συζητήθηκε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η: «… Έγκριση της Προκαταρκτικής Μελέτης Τεχνικού,
του ελέγχου της ανομοιόμορφης
ροής στη γέφυρα του ποταμού
Μέγδοβα και του Προγράμματος
Γεωτεχνικής Έρευνας της Μελέτης Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Αγρινίου». Και το πρακτικό συνεχίζει: «... Στην εν λόγω προκαταρκτική μελέτη για την κάθετη
διέλευση του ποταμού Μέγδοβα
εξετάστηκαν δύο λύσεις:
α) η λύση Α έχει ένα άνοιγμα 40
μ. και ο φορέας της αποτελείται
από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς. Η κατασκευή
των δοκών θα γίνει από σκυρόδεμα κατηγορίας Β35. Τα βάθρα

Ε πί του πιεστηρίου ( 2 )

εωτρύπανο
ήρθε το Σάββατο 31.6.12,
στη
θέση «Ζάχενας», όπου θα
γίνει η Γέφυρα
Μέγδοβα του παραμεγδόβιου. Άρχισε ήδη και κάνει 4
γεωτρήσεις – τρύπες βάθους 20 μ.
έκαστη για να συλλέξουν πετρώματα
του εδάφους όπου
θα στηθούν οι βάσεις της γέφυρας.
Με τις γεωτρήσεις
αυτές θα ολοκληρωθούν επιτέλους
οι μελέτες της
γέφυρας και σύντομα ελπίζουμε
να γίνει η δημοπράτησή της. Ο χώρος όπου γίνονται οι
γεωτρήσεις διαμορφώθηκε αλλά και ο δρόμος καθαρίστηκε
(από τον χωριανό μας Τάκη Θάνο), μερίμνη του ιδιωτικού
μελετητικού γραφείου που συντάσσει τις μελέτες της γέφυρας. Στη φωτογραφία οι χωριανοί μας Βασίλης Καραμέτος
και ο πρώην πρόεδρος Νεράϊδας Κώστας Πλατσιούρης με
τους γεωτρυπανιστές, με φόντο το γεωτρύπανο. Περισσότερα στο επόμενο φύλλο αλλά και στις Συνελεύσεις του
καλοκαιριού στο χωριό.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

κε η: «…Έγκριση (Α) της Τοπογραφικής μελέτης – Εκπόνησης
φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και ορθοφωτοχαρτών και (Β)
της Τοπογραφικής μελέτης επίγειας αποτύπωσης ζώνης οδού,

της γέφυρας τοποθετούνται έξω
από την διαμορφωμένη κοίτη του
ποταμού.
β) η λύση Β έχει ένα συνολικό
άνοιγμα 52 μ. (16+20+16) με δύο
μεσόβαθρα μικρού πλάτους στην

κοίτη και τα ακρόβαθρα έξω από
την ευρεία κοίτη του ποταμού.
ο φορέας της γέφυρας θα είναι
συνεχές πλαίσιο επί των πασσάλων, με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με ορθογωνικά κενά.
Η κατασκευή του φορέα μπορεί
να γίνει χυτή επί τόπου με ικριώματα ύψους περίπου 6 μ. και τμηματική κατασκευή ώστε με δημιουργία μικρών αναχωμάτων να
καθοδηγούνται τα νερά έξω από
το σκυροδετούμενο τμήμα (προσωρινή διευθέτηση της κοίτης).
Η κατασκευή του φορέα θα γίνει
από σκυρόδεμα κατηγορίας Β25.
Από τη σύγκριση των δύο ανωτέρω λύσεων ο μελετητής προτείνει και η Υπηρεσία μας συμφωνεί, στην εφαρμογή της Β
λύσης καθώς έχει μεγαλύτερο
υδραυλικό άνοιγμα, απλούστερη
κατασκευή (χωρίς προένταση)
και δεν έχει εφέδρανα και αρμούς
τα οποία ανεβάζουν το κόστος
συντήρησης της γέφυρας. Επιπλέον το κόστος της κατασκευής
της λύσης Β είναι μικρότερο από
αυτό της λύσης Α.
Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με
τη λύση Β επιπλέον γιατί λόγω
της δυσκολίας πρόσβασης στη
θέση του έργου θα έπρεπε οι προκατασκευασμένες δοκοί της λύσης Α να κατασκευαστούν στον
τόπο του έργου. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους ο χώρος είναι
περιορισμένος, αλλά ακόμη και
στην περίπτωση που αυτός εξευρεθεί, είναι δύσκολη η προσέγγιση γερανού για την τοποθέτηση
των προκατασκευασμένων δοκών
που προτείνονται στη λύση αυτή
στην τελική τους θέση. Επίσης,
για την κατασκευή των προκατασκευασμένων δοκών απαιτείται
σκυρόδεμα υψηλής κατηγορίας
αντοχής (C30/37), η μεταφορά
του οποίου στη θέση του έργου
είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της
μεγάλης απόστασης μεταφοράς.
Ενώ ο φορέας της γέφυρας στη
λύση Β μπορεί να κατασκευαστεί
και με σκυρόδεμα μικρότερης
κατηγορίας αντοχής (C16/20), το
οποίο μπορεί να κατασκευαστεί
επί τόπου του έργου.
Από τη μελέτη που έγινε για τον
έλεγχο της ανομοιόμορφης ροής
στη γέφυρα του ποταμού Μέγδοβα προτείνεται διευθέτηση της
κοίτης σε μήκος 290 μ., επειδή
όμως η διευθέτηση αυτή θα ανεβάσει αρκετά το κόστος κατασκευής του έργου θα πρέπει στο
επόμενο στάδιο της οριστικής
μελέτης της γέφυρας να επανεξεταστεί το απαιτούμενο μήκος της
διευθέτησης, καθώς και ο τρόπος
προστασίας της διευθετημένης
κοίτης.
Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας γνωμοδότησε θετικά επί
της προτεινόμενης στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χάραξης της οδού κατόπιν
προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.
Η Προκαταρκτική Μελέτη του
τεχνικού στη γέφυρα Μέγδοβα,
το πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας και ο έλεγχος ανομοιόμορφης
ροής στη γέφυρα του ποταμού
Ταυρωπού της μελέτης του θέματος συντάχθηκαν σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης και

τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
Τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμοί. Η υποβολή της μελέτης του θέματος ήταν
εμπρόθεσμη. Η αρμοδιότητα
έγκρισης της μελέτης ανήκει στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (Π. Σ. Θ.), ως Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο
Θεσσαλίας μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει:
Να εγκρίνει την προώθηση στο
στάδιο της Οριστικής Μελέτης
της λύσης Β που προτείνει γέφυρα συνολικού μήκους 52 μ.».
● Στη συνεδρίαση της 4.4.2012,
του Π. Σ. Θ., συζητήθηκε (θέμα
5ον) η: «…Έγκριση εκχώρησης
εκπόνησης μέρους της μελέτης Ε.
Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου (Κ.Α.
2000ΜΠ00630007 – ΣΑΜΠ
006/3). Σ’ αυτή το Π. Σ. Θ. αποφάσισε την αντικατάσταση δύο
μηχανικών μελών της σύμπραξης: α) Παχάκης Μιχαήλ (λόγω
πρόσφατης συνταξιοδότησης) και
β) Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος (λόγω δέσμευσης του πτυχίου του) από την εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α.Τ.Ε.» με έδρα την Αθήνα, η
οποία είναι κάτοχος μελετητικού
πτυχίου Ε’ τάξεως στις κατηγορίες μελετών 20,21 και Δ’ τάξεως
στην κατηγορία μελετών 27 και
διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για
την εκτέλεση και ολοκλήρωση
της σύμβασης της μελέτης « Ε.
Ο. Καρδίτσας – Αγρινίου».
● Στις 10.5.12 στην Περιφέρεια
Στερεάς συζητήθηκε το θέμα
του παραμεγδόβιου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος ψήφισε θετικά
για το έργο: «Μ.Π.Ε. Επαρχιακής
Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου» αναφέροντας πως φορέας του έργου
είναι η Δ/νση Τ. Υ. της Π. Θεσσαλίας και το μεγαλύτερο μέρος του
έργου βρίσκεται στο ν. Καρδίτσας. Πρόκειται για έργο λέει που
αφορά την κατασκευή τμήματος
8,5 χλμ. του παραμεγδόβιου, από
τον οικισμό Νεράϊδα Καρδίτσας
έως λίγο μετά την γεφύρωση
του ποταμού Μέγδοβα στη θέση
«Κοκκινόβρυση» προς την Τ. Κ.
Μαυρομμάτας, ν. Ευρυτανίας.
Επίσης προβλέπεται η κατασκευή
γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα,
μήκους 52 μ. και πλάτους 9,5 μ. Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 22.000.000 ευρώ… Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί
στην περιοχή που χαρακτηρίζεται
ως καταφύγιο άγριας ζωής και να
ληφθεί κάθε μέριμνα για τις διαβάσεις και την προστασία των
άγριων ζώων…
Κλείνουμε τονίζοντας πως οι
βουλευτές Καρδίτσας, Ευρυτανίας & Αιτωλοακαρνανίας πρέπει
όλοι να ενδιαφέρονται και να
ενεργούν για τον Παραμεγδόβιο.
Να κάνουν έστω συνεχώς ερωτήσεις τη Βουλή. Γιατί πλέον εδώ
που φτάσαμε μόνον αν αποφασίσει ο αρμόδιος Υπουργός θα
γίνει ο δρόμος. Κύριοι Βουλευτές
όλων των Κομμάτων καταθέστε
συνεχώς ερωτήσεις στη Βουλή
για την Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Καρπενησίου δηλ. για τον
Παραμεγδόβιο.
Νεράϊδα 21.6.2012
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Ο δημοσιογράφος Ηλ. Προβόπουλος
στο χωριό μας

Ρ

επορτάζ στο χωριό μας, τη Νεράϊδα, έκανε
ο αγαπητός μας δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος. Ανέβηκε για μερικές μέρες στις
αρχές Ιουνίου 2012 καταγράφοντας πολλά
με το φωτογραφικό φακό του τα οποία συνοδευόμενα με ωραία κείμενα δημοσίευσε στην ωραία
ιστοσελίδα του «actimon», στο «facebook» κ.λ.π.
Βρέθηκε στα ελατοδάση με το Δασικό Συνεταιρισμό
μας, φωτογράφισε μάζεμα γονεμένου μελισσιού,
σκιάχτρα στους κήπους, τοποθεσίες του χωριού μας
κ. ά. Όλα αυτά μαζί με τα ωραία κείμενα που τα συνοδεύει μπορείτε να διαβάσετε μπαίνοντας στο site
«actimon». Εμείς θα αναδημοσιεύσουμε την ωραία
φωτογραφία που έβγαλε με τους χωριανούς μας
υλοτόμους του Δασικού Συνεταιρισμού μας που
φέτος υλοτομούσαν στην περιοχή μεταξύ «Πλατανορέματος», «Ζαχαριάς», «Κουκουρούτζου» και
«Στρούγκες», του ελατόδασους της Μάρτσας.
Σε ευχαριστούμε φίλε Ηλία και σύντομα σε περιμένουμε πάλι στο χωριό μας.

Ενημέρωση για ζητήματα της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας
Αγαπητοί συγχωριανοί,
συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση σε συνδυασμό με
την πολιτική αστάθεια των
τελευταίων μηνών έχουν δραματικές επιπτώσεις και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, καθώς οι χρηματοδοτήσεις πλέον είναι ελάχιστες
και οι Δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και στη μισθοδοσία του προσωπικού τους.
Όσο διάθεση προσφοράς και
αν έχουμε όλοι μας, Δήμαρχοι,
Πρόεδροι, Δημοτικοί και Τοπικοί
Σύμβουλοι, τα οικονομικά δεδομένα, δεν μας επιτρέπουν δυστυχώς να πετύχουμε όσα ονειρευτήκαμε για τον τόπο που ζούμε κι
αγαπάμε.
Βασικοί μας στόχοι είναι να
ανταποκριθούμε, όσο το δυνατόν καλύτερα, στα ζητήματα που
αφορούν:
● Την καθαριότητα- χόρτα,
όπου ήδη στους οικισμούς ξεκίνησε η κοπή τους
● Το νερό
● Δρόμους
Όσον αφορά τους δρόμους,
η φετινή βαρυχειμωνιά δημιούργησε προβλήματα σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Νομού και
φυσικά και της περιοχής μας. Η
δυνατότητα παρεμβάσεων, λόγω
και των οικονομικών δεδομένων,
ήταν περιορισμένη, αλλά καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη
χαλικόστρωση προς το Νεκροταφείο Νεράϊδας που ήταν σε
πρώτη προτεραιότητα.
Στο προγραμματισμό μας είναι να παρέμβουμε - και με χα-

Η

Ημερίδα για τον Παραμεγδόβιο (είχε νόημα;)
Σ υνέχεια από τη σελίδα 4
οδός», σε αντιδιαστολή με την «τουριστική οδό» για τη λίμνη Πλαστήρα
μέσω Νεράϊδας. Δύο έργα αλληλοσυμπληρούμενα και όχι αντικρουόμενα,
όπως πίστευαν κάποιοι παλιότερα.
Στη συνέχεια οι υπηρεσιακοί παράγοντες αναφέρθηκαν στο τώρα,
επισημαίνοντας πως για την ολοκλήρωση της μελέτης υπολείπονται 200
χιλ. ευρώ (από την πλευρά της Θεσσαλίας), εκτιμώντας ως τελικό χρονοδιάγραμμα το τέλος του 2012. Όσον
αφορά τη γέφυρα, μήκους 52 μ. μαζί
με ένα χιλιόμετρο οδικής πρόσβασης
εκατέρωθεν αυτής, το έργο το προϋπολογίζουν περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ!!!
Ο εκπρόσωπος του μελετητικού
γραφείου που ακολούθησε (δηκτικός
και μάλλον θυμωμένος για όλα όσα
γίνονται ή δεν γίνονται) μίλησε για τις
δύο «ολοκληρωμένες» μελέτες που
εγκρίθηκαν κατά το παρελθόν, πληρώθηκαν, αλλά ήταν ανεφάρμοστες.
Έτσι βρισκόμαστε στην τρίτη(!) κατά
σειρά μελέτη. Επίσης αναφέρθηκε
στις εκκρεμότητες (οικονομικές και
άλλες) που υπάρχουν, για να συμπληρωθεί από τον έτερο συνεργάτη (σε
πιο ήπιο τόνο) ότι το γραφείο είναι
σε θέση να ολοκληρώσει τη μελέτη,
αρκεί να υπάρχουν αποσαφηνισμένες
και συγκεκριμένες οδηγίες.
Οι αντιπεριφερειάρχες μίλησαν
μ’ αυτόν τον ωραίο τρόπο που μιλάνε
οι πολιτικοί αλλά δεν λένε τίποτα και
για την καλή διάθεση που έχουν. Εδώ
ακούστηκε, από τον κ. Τσιάκο, ότι το
καλοκαίρι μάλλον θα έχουμε άσφαλτο στο κομμάτι για την Τριφύλλα
και ήταν το μόνο συγκεκριμένο και
ευχάριστο. Όσο για τον κ. Καραμπά,
επιβεβαίωσε ότι υπολείπονται 500

χιλ. ευρώ για τη μελέτη από πλευράς
Ευρυτανίας, με χρονοδιάγραμμα το
τέλος του 2013.
Ο δήμαρχος Καρδίτσας δήλωσε
πως στηρίζει το έργο, παρότι αναρμόδιος, και με ειλικρίνεια πρότεινε
να κρατάμε «μικρό καλάθι» στη σημερινή συγκυρία.
Ο αντιδήμαρχος Αγράφων, με
ωμό αλλά ειλικρινή τρόπο, κατέθεσε
την απογοήτευσή του για την πορεία
της υπόθεσης και υπενθύμισε τις δεσμεύσεις του κ. Αλεξάκου στην ημερίδα της Νεράϊδας (20-06-2010), ότι
το Πάσχα του 2012 θα είναι όλα έτοιμα(!). Μάλιστα τόνισε πως αν ήξερε
ότι τα πράγματα είναι σε αυτό το τέλμα, δεν θα ερχόταν καθόλου. Προς
τιμή του δε, τα έβαλε με αυτούς που
ευχαρίστησαν τους Βουλευτές επειδή
τους θεωρεί υπεύθυνους.
Στην καίρια ερώτηση του κ. Παπουτσόπουλου «τι θα πούμε στον
κόσμο φεύγοντας από δω;», απάντησε συνοπτικά ο κ. Τσιάκος πως «βρισκόμαστε στο στάδιο της προμελέτης
και αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες,
πρώτα θα γίνει η γέφυρα για να υπάρχει προσβασιμότητα και μετά θα ακολουθήσει η κατασκευή του δρόμου».
Η ημερίδα έκλεισε με την καυστική παρατήρηση του συντοπίτη μας
Ν. Κατσιούλη, εν είδει κατακλείδας,
ο οποίος παρακολουθεί διαχρονικά
το θέμα και συμβάλλει ποικιλότροπα, πως «αν εξαιρέσουμε τις προσπάθειες του κ. Τσαντήλα, δυστυχώς, δεν
υπάρχουν υπεύθυνοι που να αγαπάνε
τον τόπο τους /μας, γιατί αν θέλανε,
τόσα χρόνια, θα είχε υλοποιηθεί το
όνειρο». Κάπως έτσι έκανε τη διάγνωση ο γιατρός και μας κάλυψε
όλους.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής

λίκι όπου απαιτείται - και στους
δρόμους που οδηγούν στον Αη
- Λιά και στου Σωτήρος. Όπως
γίνεται κάθε χρόνο οι εργασίες θα
γίνουν λίγο πριν τα πανηγύρια,
για να περιορίσουμε τον κίνδυνο
να πάνε «στράφι» από ενδεχόμενες καλοκαιρινές καταιγίδες.
Επίσης, ρίξαμε τσιμέντο σε
ένα μικρό τμήμα του δρόμου προς
το νεκροταφείο Σαραντάπορου, όπου ήταν απαραίτητο, γιατί
το χειμώνα δεν περνούσε συμβατικό αυτοκίνητο. Δυστυχώς, για
οικονομικούς λόγους δεν είχαμε
τη δυνατότητα μεγαλύτερης παρέμβασης.
Τέλος, για το δρόμο Αμαράντου - Νεράϊδας, στα χρόνια
προβλήματα προστέθηκαν και
κάποιες «παρενέργειες» της κακοκαιρίας και των παρεμβάσεων
των βαρέων μηχανημάτων που
χρειάστηκε να γίνουν. Για όλα
αυτά ενημερώσαμε με έγγραφό
μας την Περιφερειακή Ενότητα,
στην ευθύνη της οποίας ανήκει ο
δρόμος και ευελπιστούμε ότι θα
δρομολογήσει σύντομα τις εργασίες αποκατάστασης.
Αλλάξαμε ακόμη τμήμα του
δικτύου ύδρευσης (118 μέτρα)
και επιδιορθώσαμε πέντε βλάβες
στο Σαραντάπορο και άλλες τρεις
στο δίκτυο της Νεράϊδας.
Όσον αφορά παρεμβάσεις που
πρόκειται να γίνουν το επόμενο
διάστημα, αναμένουμε την δημοπράτηση από το Δήμο, εργολαβίας ύψους 145.000 € που
αφορά όλη τη Δημοτική Ενότητα
Ιτάμου και για την Κοινότητά μας

περιλαμβάνει:
● Την στέγη του Κοινοτικού
Γραφείου
● Τμήμα της ύδρευσης της
Νεράϊδας
● Νερό άρδευσης στο Σαραντάπορο
Τα προβλήματα στο δίκτυο
της ΔΕΗ και του ΟΤΕ αποκαταστάθηκαν από τα συνεργεία των
οργανισμών που χρειάστηκε να
καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια,
ενώ το ζήτημα με τους αναμεταδότες εξακολουθεί να υφίσταται,
καθώς δεν ξεκίνησε η σχετική εργολαβία.
Γενικότερα όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα που μας
υποβάλουν οι συγχωριανοί μας,
αλλά το οικονομικό είναι ανασταλτικός παράγοντας στα περισσότερα. Ζητάμε την κατανόησή τους
και να γνωρίζουν ότι προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων
μας να ανταποκριθούμε.
Περισσότερα θα έχουμε την
ευκαιρία να τα πούμε από κοντά
στις συναντήσεις- συνελεύσεις που θα οργανώσουμε σε μέρες που τα χωριά μας θα έχουν
τον περισσότερο κόσμο, παρουσία και της Δημοτικής Αρχής
για ουσιαστικό διάλογο.
Καλό καλοκαίρι και καλή
αντάμωση!
Με τιμή
Δημήτρης Λιάπης
Πρόεδρος Τοπικής
Κοινότητας Νεράϊδας

Ημερίδα για τον οδικό άξονα
Καρδίτσα – Καρπενήσι - Αγρίνιο
Συνέχεια από τη σελίδα 4
Εκφράστηκε εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. Κων/νο Αγοραστό την πολιτική βούληση
και δέσμευση για προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της γέφυρας και την κάλυψη του
υπόλοιπου ποσού της μελέτης.
Η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Παρατάξεων στο
Δημοτικό Συμβούλιο έγιναν κοινωνοί, ενός
σημαντικού έργου υποδομής που αφορά άμεσα και τον Δήμο Καρδίτσας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς πρότεινε και δεσμεύτηκε:
● Ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στ. Ελλάδος (ΣΑΕ 766) του έργου
«Ολοκλήρωση μελετών Μαυρομμάτας –
Όρια Ν. Ευρυτανίας και Καρδίτσας» με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ περίπου.
● Πιθανός χρόνος ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2013.
● Αναμένουμε: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και απόφαση ένταξης από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Μιχόπουλος, προέταξε την ανάγκη κατασκευής γέφυρας στο Μέγδοβα.
Για την παράδοση των δύο Τεχνικών Μελετών, απαιτείται συμπληρωματική πίστωση
700.000 ευρώ.
Ο τότε βουλευτής Ευρυτανίας κ. Η. Καρανίκας που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί σε επιστολή
που μας έστειλε τονίζει μεταξύ άλλων: «…
οι δεσμεύσεις τόσο του αρμοδίου Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ όσο και του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού, για την στήριξη των προσπαθειών κατασκευής του τελευταίου εναπομείναντος αυτού τμήματος του
παραμεγδόβιου, έγιναν γνωστές και κατά
τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής
Περιφερειών της Βουλής, που συγκλήθηκε

ύστερα από αίτημά μου στις 18.1.2012…».
Τον ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία του
ακόμα μια φορά.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά και
μέσα από την εφημερίδα μας όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και την
συμβολή τους:
Τους βουλευτές κ.κ. Κ. Τσιάρα, Μ. Θεοχάρη και Σπ. Ταλιαδούρο. Τους Αντ/ρχες
Καρδίτσας και Ευρυτανίας κκ. Β. Τσιάκο και
Β. Καραμπά. Τους Δημάρχους Καρδίτσας
και Μουζακίου κκ. Κ. Παπαλό και Γ. Κωτσό.
Τους Αντιδημάρχους Αγράφων Ευρυτανίας και Καρδίτσας κκ. Θ. Μιχόπουλο και Β.
Ευαγγελακόπουλο. Τους πρώην Δημάρχους
Φουρνά και Αγράφων Ευρυτανίας κκ. Η. Παπουτσόπουλο και Ευάγ. Κατσιφό. Τον πρώην Νομάρχη και Περιφερειακό Σύμβουλο κ.
Φ. Αλεξάκο. Τους Δημοτικούς Συμβούλους
κκ. Χ. Παπαδημητρίου, Θ. Χάρμπα και Αθ.
Μπακοστέργιο.
Τους εισηγητές κκ. Πετρίδη, Βάσω Πετσιά της Περιφ. Θεσσαλίας και τους Κωνσταντινίδη και Αντωνίου του μελετητικού
γραφείου «Πλανητική». Την προϊσταμένη
της ΔΤΥ κα. Μαρία Τσέλιου και την προϊσταμένη του Τμήματος συγκοινωνιών κα. Μπαρτζώκα. Τους εκπροσώπους φορέων: Αιτωλοακαρνάνων κ. Κ. Θεοδωρόπουλο, Συλλόγου
Σαρανταπόρου κ. Γ. Τσιτσιμπή και Νεράϊδας
κ. Κ. Πλατσιούρη. Τον πρώην Αντιδήμαρχο
Ιωάννη Καραμέτο και Λ. Κοντογιάννη και
τον π. πρόεδρο Δ. Σ. κ. Γ. Καραμέτο. Τον Διευθυντή της ΑΝΚΑ κ. Β. Μπέλλη. Τον πρόεδρο του Δ. Σ. Καρδίτσας κ. Απ. Αναστασίου.
Αδικαιολόγητη και κατακριτέα απ’ όλους
μας η προκλητική απουσία όλων των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής ιδιαιτέρως δε του Προέδρου της Τοπικής
Κοινότητας Νεράϊδας.
Οι συνδιοργανωτές
Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών ν. Καρδίτσας
Εφημερίδα: «Τα Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων»
Εφημερίδα: «Η Φωνή της Μαυρομμάτας»
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η

Η αγαπητή χωριανή
μας Ραννέλλε Μακκόη (κόρη του Ρόμπερτ και της Ελευθερίας Καραμέτου – Μακκόη),
λαμβάνει μέρος σε πολλούς
αγώνες δρόμου (βουνού, με
διαδρομές σε μονοπάτια και
χωματόδρομους) και κατακτά
σημαντικές διακρίσεις. Πρόσφατα πήρε μέρος στους εξής
αγώνες:
● Στις 21 Απριλίου 2012 έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος του Sfendami
Mountain Festival 2012, μήκους 23 χλμ, που έγιναν στην
περιοχή Σφενδάμη του νομού
Πιερίας, όπου μεταξύ 235 αθλητών βγήκε 1η (πρώτη) στις γυναίκες με χρόνο 2:13:51 και 18η
στης γενικής κατάταξης.
● Στις 11 Σεπτεμβρίου 2011
έλαβε μέρος στον 25ο Ορειβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου
(Olympus Alpine Marathon),
μήκους 44 χλμ, που έγινε στην
περιοχή του Εθνικού Δρυμού
Ολύμπου (Λιτόχωρο) του νομού Πιερίας, όπου μεταξύ 230

Τ

Η εφημερίδα μας
σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η χωριανή μας Ρανέλλε στη θέση «Ζωνάρια» κοντά στην κορυφή του
Ολύμπου, ενώ τρέχει στον ορειβατικό του Ολύμπου 2011.

αθλητών βγήκε 3η (τρίτη) στις
γυναίκες με χρόνο 5:36:45 και
25η γενικής κατάταξης.
● Στις 8 Μαΐου 2011 έλαβε μέρος στον 5ο Υπερμαραθώνιο
Κένταυρος, μήκους 66,1 χλμ,
που έγινε στην περιοχή Αγριά
του Πηλίου, του νομού Μαγνησίας, όπου μεταξύ 140 αθλητών
βγήκε 38η γενικής κατάταξης
και 2 η στις γυναίκες, με χρόνο
10:02:59.
● Στις 27 Μαΐου 2012 έλαβε
μέρος στον 3 η Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας, μήκους 38,5
χλμ. (λόγω καιρικών συνθηκών

έτρεξαν 25 χλμ.), που έγινε στην
περιοχή Γκούρα του δήμου Σικυωνίων, του νομού Κορινθίας,
όπου μεταξύ 95 αθλητών πήρε
τη 2η (δεύτερη) θέση, με χρόνο
περίπου 4 ώρες.
Τα τελευταία δυο χρόνια είναι στην τριάδα στις γυναίκες
αθλήτριες και προσπαθεί φέτος
να μειώνει το χρόνο της.
Θερμά συγχαρητήρια εκφράζουμε στην αγαπητή χωριανή
μας Ρανέλλε ευχόμενοι ακόμα
καλύτερες επιτυχίες στους επόμενους αγώνες που θα πάρει
μέρος.

Συνέδριο στη Φουρνά τέλη Ιουλίου 2012

ριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο θα γίνει φέτος το καλοκαίρι, (20,21 & 22 Ιουλίου 2012),
στα γειτονικά μας αγραφιώτικα χωριά Κλειτσό, Βράχα και Φουρνά, για την Ιστορία και
τον Πολιτισμό της περιοχής. Την μεγάλη αυτή εκδήλωση διοργανώνουν η Πανευρυτανική
Ένωση και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Φουρνάς, Κλειτσού & Βράχας. Σκοπός του Συνεδρίου
είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής (αρχαιολογία, ιστορία,
παιδεία, λαϊκός πολιτισμός, οικονομία, κοινωνία, ανθρωπογεωγραφία, αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καλλιτεχνική δημιουργία, πηγές – αρχεία, κ. ά.
Θα πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις και στα τρία χωριά (Φουρνά, Βράχα, Κλειστό). Παράλληλα θα υπάρχουν κι άλλες εκδηλώσεις όπως: έκθεση φωτογραφιών, κυρίως εικόνων του Διονυσίου του εκ Φουρνά, φωτογραφιών αρχαιοτήτων της Ευρυτανίας, επίσκεψη στο κειμηλιαρχείο
της Κορίτσας Κλειτσού, κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του στρατηγού Χαρ. Κατσιμήτρου, παρουσίαση παραδοσιακών χορών κ. ά.
Να πάμε, όσοι μπορούμε, να παρακολουθήσουμε τις εργασίες του και γιατί όχι κάποιος χωριανός μας να κάνει και εισήγηση για κάποιο τοπικό μας θέμα, όπως π. χ. ιστορικά Σπινάσας,
ιστορικά Ι. Μ. Σπινάσας, Μέγα Γεφύρι, Μπέσια, Κύφου κ.ο.κ. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα.

Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση της εφημερίδας μας. Το κόστος αυξάνεται συνεχώς ενώ τα έσοδα
μειώνονται. Πολλά τα εμπόδια φέτος στην ταχυδρόμησή
της. Μεγάλο χτύπημα για εμάς (αλλά και για όλες τις εφημερίδες των πολιτιστικών Συλλόγων) ήταν η αλματώδης αύξηση φέτος των ταχυδρομικών τελών. Βλέπετε όσο προχωράει η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ τόσο αυξάνεται δυστυχώς
και το κόστος ταχυδρόμησης των πολιτιστικών εντύπων. Το
ζήτημα θα συζητηθεί εκτενώς και στην Γενική Συνέλευση
της 15/8/2012 στο χωριό αλλά εμείς να κάνουμε μια παράκληση από εδώ για όσους δεν θα είναι παρόντες σ’ αυτή.
Αγαπητοί αναγνώστες συγχωριανοί, ιδιαίτερα απόδημοι Μεγαλακκιώτες και Σαρανταπορίσοι, επειδή τα ταχυδρομικά τέλη αυξήθηκαν πολύ, όποιος θέλει να συνεχίσει
να λαβαίνει την εφημερίδα στο σπίτι του με το ταχυδρομείο,
αυτό το καλοκαίρι φέτος, θα πρέπει να δώσει την συνδρομή
του (τουλάχιστον 20 ευρώ), διαφορετικά δεν θα μπορούμε
εκ των πραγμάτων να του στείλουμε εφημερίδα. Να μην
εφησυχάζει κανείς πως θα την διαβάζει στο internet μέσα
από την ιστοσελίδα μας γιατί εάν δεν συγκεντρωθούν τα
απαραίτητα χρήματα για την έκδοσή της θα αναγκαστούμε
να καθυστερούμε και την ανάρτησή της εκεί. Η ανάρτησή
της στην ιστοσελίδα μας θα γίνεται μήνες μετά την ταχυδρόμησή της.
Είκοσι ευρώ για τον καθένα μας είναι ελάχιστο ποσό,
για την εφημερίδα μας όμως είναι σημαντικότατο γιατί με
αυτό θα συνεχιστεί η έκδοσή της.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: «Ευρυτανικά Νέα» Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 (σελ.4)

Ιδιώτης δίνει 600.000 € για να γίνει… δρόμος
Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Μ

ετά το τέλος της εκδήλωσης της απονομής
των χρηματικών βραβείων προς τους Ευρυτάνες φοιτητές από την Ένωση Ευρυτάνων
Αμερικής στην Ελλάδα (που έγινε
στις 17.3.12 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας), πραγματοποιήθηκε μια άτυπη και φιλική
ενημερωτική συζήτηση με τον
βουλευτή Ευρυτανίας κ. Η. Καρανίκα για ζητήματα και θέματα
που απασχολούν την Ευρυτανία,
παρουσία πολλών Προέδρων
Συλλόγων κ. ά.
Εκεί λοιπόν ακούστηκε η εκ-

Ενημερωτική Ιστοσελίδα: «Νέα της Ευρυτανίας», Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Δημοπρατήθηκαν γέφυρα Μέγδοβα και Βραγγιανά – Κέδρα

Σ

την δημοπράτηση της γέφυρας Μέγδοβα
του Παραμεγδόβιου δρόμου, καθώς και
του δρόμου που ενώνει τα μικρά Βραγγιανά με τα Κέδρα τα δικά μας, προχώρησε χθές ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός σύμφωνα με πληροφορίες του Prasia.com.
Η κατασκευή τους ήταν επιτακτικό και καθολικό αίτημα όλων των χωριών της βόρειας Ευρυτανίας και της νότιας Καρδίτσας ώστε να υπάρξει
επιτέλους πρόσβαση, βατότητα, και να μπορεί να
κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες τις μέρες του χρόνου,

Ε

Δεν παρκάρουμε
στην πλατεία!

πειδή ο χώρος της πλατείας του χωριού μας
είναι μικρός παρακαλούμε πολύ τους συγχωριανούς μας να μην αφήνουν για πολλές ώρες το
αυτοκίνητό τους στο χώρο αυτό. Ο χώρος της
πλατείας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερος ώστε
να μπορεί να αφήσει για λίγο το Ι. Χ. του ένας περαστικός, να σταματήσει, να πιεί έναν καφέ και να
δεί το χωριό μας. Αν ο ξένος δεν βρεί χώρο στην
πλατεία να αφήσει για λίγο το αυτοκίνητό του,
δεν θα σταματήσει, θα φύγει. Ξαναλέμε επίσης
πως απαγορεύεται αυστηρώς το παρκάρισμα
μέσα στον πλακοστρωμένο χώρο της πλατείας.
Εάν ξαναδούμε αυτοκίνητο εκεί μέσα να ξέρετε
ότι τα στοιχεία του θα γραφούν στην εφημερίδα
μας και ο κάτοχος θα δυσφημιστεί διεθνώς!
Χώροι πάρκινγκ υπάρχουν πιο πέρα.

στο τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου.
Η δέσμευση Αγοραστού έγινε πράξη μετά τις
αλλεπάλληλες ενοχλήσεις του Βουλευτή Ευρυτανίας και ειδικά μετά την Επιτροπή Περιφερειών της
Βουλής που συγκάλεσε ο Ηλίας Καρανίκας όπου ο
Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε την δέσμευσή του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Η
είδηση αυτή δημοσιεύτηκε μεν, έτσι ακριβώς, δεν
επιβεβαιώθηκε δε.

Μόνον με αγκίστρι
και καλάμι το ψάρεμα
στο Μέγδοβα!

Α

παγορεύεται αυστηρώς το ψάρεμα
στο Μέγδοβα με όλα τα μέσα εκτός
από αγκίστρι και καλάμι. Το υπενθυμίζουμε και το τονίζουμε προς όλους μας,
χωριανούς και μη. Όποιος θεαθεί να ψαρεύει με μέσα εκτός των 2 προαναφερομένων
αμέσως ειδοποιούμε με το κινητό μας το 100.
Πρέπει άπαντες να συνειδητοποιήσουν πως
η ευαισθησία μας με το ωραίο ποτάμι μας,
το Μέγδοβα, είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι
φαντάζονται κάποιοι. Ήδη οι συλληφθέντες
πρόπερσι λαθραλιείς σέρνονται ακόμα στα
δικαστήρια…
Να προστατέψουμε όλοι το Μέγδοβα
απ’ το παράνομο ψάρεμα και τη ρύπανση.

πληκτική δήλωση από τον Πρόεδρο
του Συλλόγου Βράχας, Καθηγητή
του Πολυτεχνείου κ. Ηλία Τζιώρα,
ο οποίος αναφερόμενος στο μεγάλο πρόβλημα του δρόμου Χόχλιας
– Βράχας – Μεσοχωρίου Κλειτσού είπε: «… κύριε βουλευτά μου,
σας δηλώνω ότι εγώ και ο μηχανικός κ. Γιάννης Μάγκας διαθέτουμε
το ποσό των 600.000 ευρώ για να
γίνει επιτέλους αυτό το τμήμα του
δρόμου… Μας το επιτρέπουν;…
Είναι δυνατόν;».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Τα σχόλια περιττά…
η είδηση τα λέει όλα μόνη της…

Υδραγωγεία Οικισμών Κοινότητας Νεράϊδας

Οι αρμόδιοι εκλεγμένοι μας ελέγχουν την ποιότητα του
πόσιμου νερού και την κατάσταση των υδρομαστεύσεων και
των δεξαμενών των Υδραγωγείων μας; Παρακαλούμε πολύ
να φροντίσουν, ιδιαίτερα στον οικισμό Νεράϊδας, η ποσότητα
του νερού που ξεκινάει από κάθε υδρομάστευση – πηγή να
φτάνει όλη στον κεντρικό υδραγωγείο και να μην «χάνεται»
καθ’ οδόν. Αν υπάρχουν παροχές καθ’ οδόν του αγωγού αυτές
είναι παράνομες και πρέπει επειγόντως να σφραγιστούν.

Μοναστήρι Ι. Μ. Γεννήσεως Θεοτόκου Νεράϊδας

Λ

άβαμε κείμενα χωριανών
μας θέμα των οποίων είναι
το Μοναστήρι μας. Δεν θα τα δημοσιεύσουμε γιατί δεν θέλουμε
να γίνει αντιπαράθεση χωριανών για το ζήτημα αυτό μέσα απ’
την εφημερίδα μας. Στα κείμενα
εκφράζουν την αγωνία τους θέτοντας ερωτήματα όπως: γιατί
δεν γίνονται πλέον έργα στο Μοναστήρι από τα χρήματα που συγκεντρώνονται από τα υψώματα
αλλά και γιατί δεν διεκδικούνται
επιπλέον χρήματα, αναφέροντας δημοσίευμα καρδιτσιώτικων εφημερίδων της 3.5.12 που
αναφέρει πως χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με το ποσό των
1.310.000 € το γειτονικό μας Μοναστήρι της Πελεκητής. Αναφέρουν επίσης δημοσίευμα ευρυτανικών εφημερίδων της 14.3.12
που αναφέρει πως η Νομαρχία

Ευρυτανίας διέθεσε 12.350 € για
την μελέτη συντήρησης αγιογραφιών του Μοναστηριού της
Φραγκίστας. Άλλο δημοσίευμα
της 2.5.12 αναφέρει πως ο πρόεδρος της Καστανιάς ζητάει χρήματα για εργασίες στο Μοναστήρι της Μούχας. Γιατί η επιτροπή
(τονίζοντας πως τα μέλη της δεν
είναι όλοι χωριανοί μας) δεν διεκδικεί αντίστοιχα χρήματα και
για το δικό μας Μοναστήρι. Γιατί
επίσης η επιτροπή δεν ενεργεί
συνεχώς με υπομνήματα και παραστάσεις να ασφαλτοστρωθεί
ο δρόμος για το Μοναστήρι.
Το μέγα αυτό θέμα πρέπει να
συζητηθεί στις συνελεύσεις του
καλοκαιριού όπου εκεί να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά και
όχι με αντιπαράθεση μέσω της
εφημερίδας μας.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Πάσχα 2012 και άλλα πανηγύρια
της άνοιξης στην περιοχή μας
● Πάσχα: Βροχερό καιρό είχαμε φέτος το Πάσχα στο χωριό. Οι λίγοι απόδημοι που ανέβηκαν ταλαιπωρήθηκαν πολύ
λόγω του καιρού αλλά και από τις συχνές και πολύωρες διακοπές ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου. Η Ανάσταση έγινε
μέσα στην εκκλησία. Τόσο πρίν την Ανάσταση όσο και μετά
είχαμε πολύωρες διακοπές ρεύματος. Μπράβο στους νέους
που διοργάνωσαν γλέντι με ζωντανή ορχήστρα σε κατάστημα του χωριού μας το βράδυ της Λαμπρής. Και του χρόνου
ευχόμαστε να περάσουμε καλύτερα.
● Αγ. Γεωργίου (Δευτέρα 23.4.12): Με καλό καιρό γιορτάστηκε ο πολιούχος Άγιος Γεώργιος του χωριού μας. Το ύψωμα σηκώθηκε στο σημαιοστολισμένο προαύλιο της εκκλησίας μας με την παρουσία πολλών προσκυνητών Νεραϊδιωτών,
Σαρανταπορίσιων και Μεγαλακκιωτών. Και του χρόνου νάμαστε καλά.
● Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή 20.4.1): Με βροχερό δυστυχώς καιρό γιορτάστηκε η Ζωοδόχος Πηγή στα γειτονικά
μας Κουκέϊκα. Ο καιρός δεν βοήθησε να πάει περισσότερος
κόσμος και να γίνει καλό γλέντι όπως άλλα χρόνια.
● Αγ. Νικολάου του Νέου στη Μαυρομμάτα: Το Σάββατο
5.5.12 (3 μέρες νωρίτερα) έγινε το πανηγύρι αυτό στη γειτονική μας Μαυρομμάτα λόγω των εκλογών. Έτσι παραβρέθηκαν
σ’ αυτό πολλοί απόδημοι Μαυρομματιανοί που ανέβηκαν για
να ψηφίσουν.
● Αγ. Κων/νου στα Σαραντάπορα (Δευτέρα 21.5.12): Με
συννεφιά και κατά διαστήματα ψιλόβροχο γιορτάστηκε ο
πολιούχος Άγιος Κωνσταντίνος του Σαρανταπόρου. Ευτυχώς
στο τέλος της λειτουργίας δεν έβρεχε και έτσι σηκώθηκε το
ύψωμα στο προαύλιο της εκκλησίας με την παρουσία πολλών προσκυνητών Σαρανταπορίσιων, Μεγαλακκιωτών και
Νεραϊδιωτών. Και του χρόνου να είμαστε καλά.
● Αγ. Τριάδας στο Μαντζαράκι (Δευτέρα 4.6.12): Με ηλιόλουστη μέρα και ζεστό καιρό έγινε φέτος το πανηγύρι αυτό.
Στους προσκυνητές προσφέρθηκε όπως πάντα φαγητό από
τους κτήτορες της εκκλησίας, την οικογένεια Θάνου. Υπήρχαν βέβαια και ψητά. Ακολούθησε γλέντι και χορός με την
παραδοσιακή κομπανία των Βασιλάκη-Σούφλα μέχρι το βράδυ. Και του χρόνου να είμαστε καλά.

Αναβλήθηκε το δικαστήριο για Πλατανόρεμα

Τ

ο νερό στο Πλατανόρεμα που με το «έτσι θέλω» μας πήρε
ο Κλειτσός βγαίνει στον δικό μας τόπο. Είναι γνωστό σε
όλους και δεν θα σταματήσουμε να το φωνάζουμε. Βλέποντας τα δικαστήρια να πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή, και απόφαση να μην βγαίνει, πρίν μερικά χρόνια όλοι εμείς
οι χωριανοί πήγαμε και συνδέσαμε σωλήνα για να παίρνουμε
τουλάχιστον το μισό νερό. Για αυτή μας την κίνηση ο τότε καποδιστριακός δήμος Φουρνάς έκανε μήνυση στον δικό μας
τότε καποδιστριακό δήμο Ιτάμου, πηγαίνοντας κατηγορούμενους τον τότε Δήμαρχο Ιτάμου, τον τότε πρόεδρο Νεράϊδας
και τον τότε αρμόδιο αντιδήμαρχο Ιτάμου. Αυτή η δίκη λοιπόν
που είχε οριστεί να εκδικαστεί στο Καρπενήσι, την Τετάρτη
27.6.2012, αναβλήθηκε. Όταν ξαναδικαστεί η υπόθεση θα
πρέπει να πάμε όλοι οι χωριανοί στο δικαστήριο και να φωνάξουμε απαιτώντας το δίκιο μας. Αιωνίως εμείς ποτίζαμε τα
χωράφια μας μ’ αυτό το νερό και τώρα είναι το μόνο που θα
λύσει οριστικά το μέγα πρόβλημα της υδρεύσεώς μας.

Π

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

αρά την αισιοδοξία που
όλοι νοιώσαμε με τα
σχετικά δημοσιεύματα
των αρχών Σεπτεμβρίου 2011
(τα οποία παρουσιάσαμε και
απ’ την εφημερίδα μας), για
την γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι, δυστυχώς
αυτή ακόμα δεν στήθηκε.
Όπως φαίνεται στην πρόσφατα τραβηγμένη φωτογραφία τα έτοιμα εδώ και χρόνια
βάθρα την περιμένουν ακόμα.
Υπενθυμίζουμε πως η γέφυρα
είναι δίπλα στα βάθρα διαλυμένη σε δυο κομμάτια και πως
οι αρχές του νομού μας αισιοδοξούσαν πως αυτή θα στηθεί
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
Όπως μάθαμε πρόσφατα
ήρθαν πράγματι μηχανικοί της
Στρατιάς από την Λάρισα το

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

φθινόπωρο για να την στήσουν.
Διαπίστωσαν όμως πως δυστυχώς κατά την λύση της από την
προηγούμενη θέση της καταστράφηκαν κάποια σίδερα για
τα οποία δεν μπόρεσαν να βρεθούν ανταλλακτικά. Παρακα-

Ο δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος – Κουκέϊκα – Καροπλέσι

E

χουμε ξαναγράψει πως η πιο σύντομη διαδρομή για την οδική επικοινωνία μεταξύ Νεράϊδας και Καροπλεσίου είναι αυτή
δια μέσω Σωτήρος – Κουκέϊκων. Εάν βελτιωθεί
στοιχειωδώς ο δρόμος σε μερικά σημεία του
άνετα μπορούμε τους καλοκαιρινούς μήνες να
επικοινωνούμε μέσω αυτού. Αρκεί να γίνει ένα
μικρό τεχνικό στη «βρύση Σάββα» όπου υπάρχουν στάσιμα νερά και να πέσει λίγο χαλίκι σε
μερικά δύσκολα σημεία του.
Θίγουμε το θέμα από τώρα ώστε μέχρι του

Γ

πανηγύρι του Σωτήρος να γίνουν αυτά ώστε να
ανταμωθούμε όλοι φέτος εκεί στην ωραία τοποθεσία. Παρακαλούμε θερμά τους Προέδρους
των χωριών μας Νεράϊδας και Καροπλεσίου,
τους αγαπητούς μας Δημήτρη και Νίκο αντίστοιχα, αλλά και τους Τοπικούς Συμβούλους
(ιδιαίτερα την δραστήρια και αγαπητή μας Μαίρη από τα Κουκέϊκα), να φροντίσουν ώστε να
υπάρξει επιτέλους αυτή η επικοινωνία. Είμαστε
βέβαιοι πως θα ενδιαφερθείτε.

Άρχισε ήδη η κατασκευή της νέας γραμμής της ΔΕΗ
Νεράϊδα – Τριφύλλα προς Κλειτσό – Φουρνά

ράφαμε στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας μας πως ο δήμαρχος Καρπενησίου ζήτησε (5.3.2012) από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ στην Αθήνα (Αρθούρο Ζερβό) να ηλεκτροδοτηθούν τα χωριά
Κλειτσός, Βράχα, Φουρνά κ.λ.π. με νέα γραμμή δια μέσω Νεράϊδας από την Καρδίτσα. Ήδη
λοιπόν από αρχές Ιουνίου ο εργολάβος που η ΔΕΗ
ανέθεσε την κατασκευή της γραμμής αυτής ξεκίνησε εργασίες τοποθετώντας νέες κολόνες κατά
μήκος του έτοιμου για ασφαλτόστρωση δρόμου
Νεράϊδα – Τριφύλλα. Σύντομα λοιπόν, μέσα στο
καλοκαίρι η νέα γραμμή θα ολοκληρωθεί και τα
χωριά αυτά θα ηλεκτροδοτηθούν από την Καρδίτσα.

Πολύ ευχάριστο αυτό για εμάς αλλά μήπως
τώρα η ΔΕΗ πρέπει να ενισχύσει, επιτέλους, το
τμήμα της γραμμής από Ρούσο – Ραχούλα – Αμάραντο, τοποθετώντας εκεί μεγαλύτερα μηχανήματα (μετασχηματιστές, πυκνωτές, ασφάλειες
κ.λ.π.) και πιο χοντρά σύρματα για να μην έχουμε
με «ψύλλου πήδημα» συνεχώς διακοπές ρεύματος;
Επίσης τονίζουμε για ακόμα μια φορά πως
τα γειτονικά μας χωριά (της κοιλάδας του Φουρνιώτη) καλόν θα ήταν να ζητήσουν να συνεχίζει
και το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας, το δρομολόγιό του από Νεράϊδα προς Κλειτσό – Φουρνά.
Μας συμφέρει όλους!

Υδροηλεκτρικό Μπεσιώτη

Μ

ε μεγάλη ανησυχία χωριανοί μας, στις συζητήσεις του
Πάσχα στο χωριό, έθεσαν το θέμα του Υ/Η στο Μπεσιώτη λέγοντας πως κάποιοι επιμένουν για την κατασκευή
του. Εμείς να αναφέρουμε από εδώ, όπως λέχτηκε και στις
συζητήσεις, πως οι τσιφλικάδες έχουν εκεί μόνον την εκμετάλλευση του δάσους και τίποτα άλλο. Τα νερά και τα
ποτάμια του τσιφλικιού δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ανήκουν σε όλους μας και φυσικά έχουμε λόγο σ’ αυτά. Πόσο
μάλλον που για το εν λόγω έργο ζητήθηκε γνωμοδότηση
από το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας το οποίο στη συνεδρίασή του της 30.4.2009 πήρε ομόφωνη αρνητική απόφαση
και γι’ αυτό που έχει ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας.
Επιπλέον η γνώμη της τοπικής κοινωνίας μας γι’ αυτά τα
έργα στα ποτάμια μας είναι αρνητική κι αυτό είναι γνωστό
σε όλους. Αυτά προς το παρόν θίγοντας μόνο το ζήτημα το
οποίο φυσικά εκτενώς θα συζητηθεί στις συνελεύσεις του
καλοκαιριού.

Αγώνας για τελειότ ητα

Ιδιοκτήτης των πολύ γνωστών μας αυτών καταστημάτων είναι ο καταγόμενος από το
γειτονικό μας χωριό Μαυρομμάτα, Γεώργιος Κουτρουλιάς. «Μαυρομμάτα ΕΠΕ» ονομάζει και
την επιχείρησή του όπως θα δείτε στην απόδειξη.

λούμε θερμά αυτά να βρεθούν
- αντικατασταθούν. Οι αρμόδιοι
να ενεργήσουν ώστε να λυθεί το
πρόβλημα.
Απαίτηση όλων των κατοίκων της περιοχής είναι να στηθεί επειγόντως η γέφυρα!

Όχι πόλεμοι, όχι κακίες αλλά συνεχής αγώνας
για τελειότητα ώσπου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να αγαπάμε όλα τα παιδιά του
κόσμου όπως αγαπάμε τα δικά μας.
Αθανάσιος Η. Κατσούλης

Αποχέτευση
και Βιολογικός
Καθαρισμός
Νεράϊδας

Ο

ι κάτοικοι της Νεράϊδας διαβάζοντας στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας, πως ο
γειτονικός μας Καλλικρατικός Δήμος Καρπενησίου, χρηματοδότησε
ήδη με πιστώσεις του ΕΣΠΑ (λεφτά
της Ε. Ε.), μέσω του προγράμματος
«Περιβάλλον», τις αποχετεύσεις
(με Βιολογικούς Καθαρισμούς)
ακαθάρτων λυμάτων των χωριών
Φουρνάς, Βράχας, Αγ. Τριάδας, των
τριών οικισμών του Κλειτσού (Κορίτσας, Πλατάνου, Μεσοχωρίου),
κ.ά. χωριών, ζητάμε:
Να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα «Περιβάλλον» του ΕΣΠΑ,
από τον δικό μας Καλλικρατικό
Δήμο Καρδίτσας, η Αποχέτευση
και ο Βιολογικός Καθαρισμός ακαθάρτων λυμάτων του χωριού μας,
της Νεράϊδας.
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Τα προβληματικά σημεία «Κρανούλες», «Λογγές» &
«Γούρνες» της επαρχιακής οδού Καρδίτσα – Νεράϊδα

Το λεύκωμα «Άγραφα» θα
επανεκδοθεί για 4η φορά

Σ

την τέταρτη επανέκδοση του πολιτιστικού λευκώματος «Άγραφα» Εκκλησίες και Μοναστήρια,
Αρχαιολογικοί χώροι και Παραδοσιακά κτίσματα, προχωρά η Ένωση
Αγραφιώτικων Χωριών νομού Καρδίτσας.
Παρά τις τρείς προηγούμενες εκδόσεις με 9.000 αντίτυπα που εξαντλήθηκαν εδώ και χρόνια, η ζήτηση για το λεύκωμα συνεχίζει να είναι μεγάλη γεγονός
που υποχρέωσε την Ένωση να προχωρήσει σε 4η έκδοση.
Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν με χορηγίες ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Κύριλλος της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας κ. ά. Ανταπόκριση υπάρχει και από συμπατριώτες που απευθύνθηκε η Ένωση, όπως ο ιατρός κ. Αλέξανδρος
Καντερές που προσέφερε το ποσό των 1.000 ευρώ.
Το λεύκωμα «Άγραφα» λειτούργησε ως πρεσβευτής της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Αγράφων και συνέβαλλε καθοριστικά
στην προστασία και αξιοποίηση δεκάδων μνημείων. Το φωτογραφικό
υλικό του λευκώματος της δεκαετίας του ’80 δεν αλλάζει και είναι η
μεγαλύτερη απόδειξη της τεράστιας προσπάθειας που καταβλήθηκε τα
τελευταία τριάντα χρόνια για την σωτηρία των Αγραφιώτικων μνημείων. Η εκτύπωση θα γίνει σε 3.000 αντίτυπα με κόστος 10.500 ευρώ στο
τυπογραφείο της Καρδίτσας «Παππά-Τσιαμαντά-Χαρίση».
Όποιος επιθυμεί να συμβάλλει οικονομικά μπορεί να επικοινωνήσει με τα μέλη της Ε.Α.Χ. Β. Τσαντήλα, Στ. Θεολόγη, Β. Ζήση.

Ο υπό κατασκευήν ανδριάντας του Καραϊσκάκη

Α

υτό είναι το άγαλμα – ανδριάντας του θρυλικού αρχιστράτηγου της Επανάστασης του 1821, Γιώργου Καραϊσκάκη
που θα στηθεί (σε λίγο καιρό) στην πρωτεύουσα του νομού μας, Καρδίτσα. Αυτό (μεταξύ άλλων 21 προτάσεων) αποφάσισαν οι «ειδικοί» να στήσουν στην
κεντρική πλατεία της Καρδίτσας.
Το φτιάχνει (φιλοτεχνεί) η γλύπτρια
Νικολίτσα – Λητώ Λεοντή. Σας αρέσει; Εμάς πάντως όχι! Δεν ταιριάζει
στην αισθητική μας. Δεν μας πέφτει βέβαια λόγος αλλά την γνώμη
μας την λέμε. Θα το θέλαμε πιο μεγαλοπρεπές… πιο σοβαρό… πιο
επιβλητικό. Σαν του Κολοκοτρώνη
στην Σταδίου για παράδειγμα και
όχι έναν καβαλάρη σε έξαλλη κατάσταση πάνω σ’ ένα αφηνιασμένο
άλογο που τρέχει σαν τρελό. Χίλιες
φορές ωραιότερο αυτό που είναι
στην κεντρική πλατεία της γεννέτηράς του, στο Μαυρομμάτι αλλά
και στο Ζάππειο.

Χωριανοί μας ευχαριστούν χωριανό μας
Χωριανοί μας θέλουν να πούν (και μέσα από την εφημερίδα του
χωριού μας) ένα μπράβο και ταυτοχρόνως ένα ευχαριστώ, στον
αγαπητό συγχωριανό μας Ηλία Μαλάμη, που με το θρυλικό του
4Χ4, στον δύσκολο χειμώνα που περάσαμε αλλά και τον άλλο
καιρό, βοηθούσε και βοηθάει όποιον έχει επείγουσα ανάγκη μεταφοράς. Όχι μόνο ζώντες αλλά και τεθνεώντες αφού στον δύσκολο δρόμο προς το Νεκροταφείο σ’ αυτόν πέφτει το λαχείο να
τους μεταφέρει με το δυνατό αυτοκίνητό του.
Νάσαι πάντα καλά αγαπητέ μας Ηλία και συνέχισε να βοηθάς
όσο μπορείς.

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

Κτηνοτροφικά και Τυροκομικά προϊόντα
Γνήσια Παραδοσιακά Αγράφων

Δημήτριος Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191
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Σ

τις θέσεις «Κρανούλες», & «Λογγές» μαρχία Καρδίτσας παρουσία του Περιφε[μερικές μέρες (25.10.03) μετά την ρειάρχη Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστού υποασφαλτόστρωσή του (13.10.03)] και γράφηκε η σύμβαση ανάθεσης για την
πρόσφατα (από το 2006) στη θέση «Γούρ- κατασκευή του έργου το οποίο ανέλαβε η
νες», της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Νε- εταιρεία «Χατζηγάκης Τεχνική Α. Ε.». Μεταράϊδας το οδόστρωμα έχει σοβαρότατο ξύ των 5 δρόμων του νομού μας (που θα
πρόβλημα. Το γιατί έχει γραφεί εδώ αμέ- αποκατασταθούν οι ζημιές τους μ’ αυτά τα
τρητες φορές και είναι γνωστό σε όλους. χρήματα) 2ος στη λίστα είναι η «Οδός προς
Το ζήτημα τώρα είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές στα σημεία
αυτά γιατί και στα 3 σημεία υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος.
Στις «Κρανούλες» θέλει ασφαλτόστρωση η έτοιμη λίγων μέτρων
παράκαμψη. Στις «Λογγές» θέλει
τοιχίο από κάτω για να αποκατασταθεί η δεύτερη λωρίδα. Στις
«Γούρνες» θέλει εσωτερικά αποστραγγιστικές σωλήνες να φύγουν έξω τα υπόγεια νερά.
Θέση «Λογγές». Εδώ πρέπει τάχιστα να γίνει το τοιχίο για να αποΤο φθινόπωρο στις 4.10.11
κατασταθεί επιτέλους και η δεύτερη λωρίδα της επαρχιακής οδού.
Κακοτεχνίες έργων που κάποιοι πρέπει να ντρέπονται!
διαβάσαμε στις εφημερίδες Δ.
Τ. ότι εγκρίθηκε (έγινε η δημοπρασία από την οικονομική επιτροπή της Ραχούλα – Αμάραντο – Νεράϊδα» στον
Περιφέρειας Θεσσαλίας), το αποτέλεσμα οποίο θα γίνουν: τεχνικά έργα (τοίχοι αντιτου διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση, στήριξης, τάφροι για την απορροή υδάτων
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ορεινού κ.λ.π.), οδοστρωσία σε ορισμένα τμήματα
Οδικού Δικτύου Π. Ε. Καρδίτσας», προϋ- και ασφαλτοστρώσεις.
Κατόπιν αυτών ελπίζουμε μέχρι το καλοπολογισμού δημοπράτησης 1.100.000 €,
με 53% έκπτωση και τελικό ποσό 559.235 καίρι να επισκευαστούν τα προαναφερόμε€. Στις 16.2.12 διαβάσαμε Δ. Τ. πώς στη Νο- να 3 αυτά σημεία που χρόνια τώρα ζητάμε.

Προσκλήσεις
που λάβαμε
στο e-mail
● Από τον Σύλλογο
των απανταχού Μαραθιωτών Αγράφων για
τις εκδηλώσεις «Κατσαντώνεια
2012»,
που
διοργανώθηκαν
και φέτος στις 2 και 3
Ιουνίου 2012, στην γενέτειρα του θρυλικού
Κατσαντώνη, τον ιστορικό Μάραθο Αγράφων.
● Από τον Σύλλογο
των απανταχού Παπαρουσιωτών Ευρυτανίας
για την εκδήλωση - συναυλία «Για τα πετρογέφυρα της Ευρυτανίας», που έγινε στην
αίθουσα του φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», την Κυριακή
10 Ιουνίου 2012, στην
Αθήνα (πλατεία Καρύτση 8), όπου μεταξύ
άλλων προβλήθηκε και
το ωραίο ντοκυμαντέρ
για τα γεφύρια της Πίνδου, του Σπύρου Μαντά, «Η μοναξιά των
πετρογέφυρων».
● Από το Θεατρικό
Εργαστήριο Καρδίτσας
«τέχνης παίδευσης»
λάβαμε πρόσκληση για
το 9ο θεατρικό θερινό σεμινάριο «δρυάδες
2012» που θα γίνει στη
Λίμνη Πλαστήρα από
τις 10 έως 15 Ιουλίου
2012, για όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν
την τέχνη του θεάτρου.

Ε

Κεντρικός δρόμος Νεράϊδας
σε αθλία κατάσταση

δώ και αρκετά χρόνια καθώς ασφαλτοστρώθηκε ο κεντρικός
μας δρόμος γλυτώσαμε από το μαρτύριο της σκόνης και είπαμε «δόξα το Θεό». Όμως δεν αργήσαμε να πούμε «βόηθα
Παναγιά» αφού με το σκάψιμό του πρόπερσι για τα όμβρια, οι εργολάβοι και οι αρχές που παρέλαβαν το έργο δεν φρόντισαν να ξαναστρωθεί πάλι με άσφαλτο όπως ήταν αλλά τον παράτησαν έτσι
με το μπετό. Αυτό το μπετόν άρχισε λοιπόν να «κοπρίζει» και στο
πέρασμα κάθε αυτοκινήτου πνίγεται το χωριό στη σκόνη. Πρωτοφανές για όλη την Ελλάδα αυτό. Όπου κι αν σκάβουν οι εργολάβοι
άσφαλτο ξαναστρώνουν άσφαλτο παντού εκτός από εμάς.
Απαίτηση όλων μας είναι να δοθεί επειγόντως λύση στο πρόβλημα. Να βρεθεί τρόπος ώστε να ξαναστρωθεί πάλι με άσφαλτο ο
κεντρικός δρόμος. Αυτός που τον χάλασε να τον ξαναφτιάξει!
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 6 - 5 – 2012 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (39ον)
Εγγεγραμμένοι: ...... 297 (312)
Ψήφισαν:................. 173 (235) .........58% (75%)
Άκυρα:..................... 4 (6)
Λευκά:..................... 1 (1)
Έγκυρα:................... 168 (228)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
ΠΑΣΟΚ.................... 41 (119)............24,4% (52,1%)
Ν. Δ......................... 35 (62)..............20,8% (27,1%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 34 (5)................20,2% (2,2%)
Κ.Κ.Ε...................... 18 (30)..............10,7% (13,1%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 9.........................5,3%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 8.........................4,7%
ΔΗΜΑΡ................... 7.........................4,7%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 7 (6)..................4,7% (2,6 %)
ΔΡΑΣΗ.................... 4.........................2,3%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 2.........................1,1%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 1 (5)..................0,6% (2,2%)
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ............ 1.........................0,6%
ΤΡΟΤΣΚΙΣΤ............ 1.........................0,6%
Eκλ. Tμ. 40ον Σαρανταπόρου Νεράϊδας
Εγγεγραμμένοι: ...... 281 (291)
Ψήφισαν: . .............. 177 (220)..........62,9% (75%)
Άκυρα:..................... 7 (8)
Λευκά...................... 0 (0)
Έγκυρα:................... 170 (212)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
Ν.Δ........................... 48 (93)..............28,2% (43,8%)
ΠΑΣΟΚ................... 36 (98)..............21,1% (46,2%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 19.......................11,1%
ΣΥΡΙΖΑ................... 16 (1).................9,4% (0,4%)
ΔΗΜΑΡ................... 11.......................6,4%
Κ.Κ.Ε...................... 7 (6)..................4,1% (2,8%)
ΛΑ.Ο.Σ.................... 7 (10)................4,1% (4,7%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 6.........................3,5%
ΕΘΝ.ΕΝΟΤ............. 5.........................2,9%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣ............. 3 (2)..................1,7% (0,9%)
ΔΗΜΞΑΝ............... 3.........................1,7%
ΚΟΙΝ.ΣΥΜ............. 2.........................1,1%
ΔΡΑΣΗ.................... 2.........................1,1%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 1.........................0,5%
ΔΕΝΠΛΗΡ.............. 1.........................0,5%
Μ-Λ ΚΚΕ................ 1.........................0,5%
ΟΧΙ......................... 1.........................0,5%
ΤΡΟΤΣΚ................. 1.........................0,5%
Συνολικά στην Τ. Κ. Νεράϊδας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (39ον & 40ον)
Εγγεγραμμένοι: ...... 578 (603)
Ψήφισαν:................. 350 (455)..........60,5% (75%)
Άκυρα:..................... 11 (14)
Λευκά:..................... 1 (1)
Έγκυρα:................... 338 (440)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
Ν.Δ........................... 83 (155)............24,5% (35,2%)
ΠΑΣΟΚ................... 77 (217)............22,7% (49,3%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 50 (6).................14,7% (1,3%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 27.......................7,9%
Κ.Κ.Ε...................... 25 (36)..............7,4% (8,1%)
ΔΗΜΑΡ................... 18.......................5,3%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 15.......................4,4%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 14 (16)..............4,1% (3,6%)
ΔΡΑΣΗ.................... 6.........................1,7%
ΕΘΝ. ΕΝΟΤ............ 5.........................1,4%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 4 (7)..................1,1% (1,5%)
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ............ 4.........................1,1%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 3.........................0,8%
ΚΟΙΝ.ΣΥΜ............. 2.........................0,5%
ΤΡΟΤΣΚ................. 2.........................0,5%
Μ-Λ ΚΚΕ................ 1.........................0,3%
ΟΧΙ......................... 1.........................0,3%
ΔΕΝΠΛΗΡ.............. 1.........................0,3%
Αναλυτικά στα γύρω χωριά μας
Τοπική Κοινότητα (Τ. Κ.) Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα: 3 (32ον, 33ον & 34ον)
Εγγεγραμμένοι:....... 844 (879)
Ψήφισαν:................. 563 (716)..........66,7% (81,4%)
Άκυρα:..................... 11 (11)
Λευκά:..................... 1 (0)
Έγκυρα:................... 551 (705)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
ΠΑΣΟΚ.................... 126 (388)..........22,8% (55,0%)
Ν. Δ......................... 111 (199)..........20,1% (28,2%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 91 (20)..............16,5% (2,8%)
Κ.Κ.Ε...................... 69 (52)..............12,5% (7,3%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 37.......................6,7%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 29.......................5,2%
ΔΗΜΑΡ................... 26.......................4,7%
Μ-Λ ΚΚΕ................ 18 (13)..............3,2% (1,8%)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 10.......................1,8%
ΔΡΑΣΗ.................... 7.........................1,2%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 6.........................1,0%
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ............ 6.........................1,0%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 4 (19)................0,7% (2,6%)
ΔΗ.ΣΥΜ................. 3.........................0,5%
ΛΟΙΠΑ.................... 8..........................1,4%
Τ. Κ. Μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (50ον Καρδίτσας)
Εγγεγραμμένοι:....... 284 (274)
Ψήφισαν:................. 182 (213)..........64,0% (77,7%)
Άκυρα:..................... 5 (5)
Λευκά:..................... 3 (2)
Έγκυρα:................... 174 (206)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
Ν. Δ......................... 58 (91)..............33,3% (44,1%)
ΠΑΣΟΚ................... 32 (91)..............18,3% (44,1%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 27 (5)................15,5% (2,4%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 14.......................8,0%
Κ.Κ.Ε...................... 9 (9)..................5,1% (4,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 9.........................5,1%

ΔΗΜΑΡ................... 6.........................3,4%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 4.........................2,3%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 3 (8)..................1,7% (3,8%)
ΛΟΙΠΑ.................... 12.......................7,5%
Τ. Κ. Μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 (38ον Ευρυτανίας)
Εγγεγραμμένοι:....... 140 (134)
Ψήφισαν:................. 73 (94)...............52,1% (70,1%)
Άκυρα:..................... 1 (1)
Λευκά:..................... 1 (2)
Έγκυρα:................... 71 (91)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
ΠΑΣΟΚ.................... 19 (49)...............26,7% (54%)
ΛΑ.Ο.Σ.................... 16 (18)...............22,5% (20%)
Ν. Δ......................... 12 (22)...............16,9% (24%)
Κ.Κ.Ε...................... 5 (2)...................7,0% (2%)
ΔΗ.ΣΥΜ................. 5.........................7,0%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 4.........................5,6%
ΣΥΡΙΖΑ................... 2.........................2,8%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 2.........................2,8%
ΔΕ.ΠΛΗΡΩΝΩ....... 2.........................2,8%
ΔΗΜΑΡ................... 2.........................2,8%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 1.........................1,4%
ΚΟΙΝ.ΣΥΜ............. 1.........................1,4%
Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 (70ον Ευρυτανίας)
Εγγεγραμμένοι:....... 219 (225)
Ψήφισαν:................. 114 (143)...........52,0%(63,5%)
Άκυρα:..................... 2 (3)
Λευκά:..................... 0 (4)
Έγκυρα:................... 112 (136)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
Ν. Δ.......................... 35 (70)...............31,2%(51,0%)
ΔΗ.ΣΥΜ................. 24.......................21,4%
ΣΥΡΙΖΑ................... 14 (3).................12,5% (2,2%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 8.........................7,1%
ΠΑΣΟΚ................... 7 (56).................6,2%(41,0%)
ΔΗΜΑΡ................... 6.........................5,3%
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ............ 5.........................4,4%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 5.........................4,4%
Κ.Κ.Ε...................... 3 (4)...................2,6% (2,9%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 3.........................2,6%
ΔΡΑΣΗ.................... 1.........................0,8%
ΟΧΙ......................... 1.........................0,8%
Τ. Κ. Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (27ον)
Εγγεγραμμένοι: ...... 483 (507)
Ψήφισαν:................. 319 (374)...........66,0% (73,7%)
Άκυρα:..................... 12 (9)
Λευκά:..................... 2 (0)
Έγκυρα:................... 305 (365)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
ΠΑΣΟΚ.................... 106 (183)...........34,7% (50,1%)
Ν. Δ......................... 77 (131).............25,2% (35,8%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 39 (9).................12,7% (2,4%)
Κ.Κ.Ε...................... 18 (24)...............5,9% (6,5%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 13.......................4,2%
ΔΗΜΑΡ................... 11.......................3,6%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 9.........................2,9%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 6 (5)...................1,9% (1,3%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 5.........................1,6%
ΛΟΙΠΑ.................... 21.......................6,8%
Τ. Κ. Ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (41ον & 42ον)
Εγγεγραμμένοι: ...... 674 (719)
Ψήφισαν:................. 403 (529)...........59,7% (73,5%)
Άκυρα:..................... 6 (14)
Λευκά:..................... 4 (6)
Έγκυρα:................... 393 (509)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
Ν. Δ.......................... 117 (261)...........29,7% (51,2%)
Κ.Κ.Ε...................... 59 (47)...............15,0% (9,2%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 50 (8).................12,7% (1,5%)
ΠΑΣΟΚ................... 41 (155).............10,4% (30,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 30.......................7,6%
ΕΝΑΞ.ΕΛΛ............. 25.......................6,3%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 22.......................5,6%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 13 (22)...............3,1% (4,3%)
ΔΗΜΑΡ................... 10.......................2,5%
ΛΟΙΠΑ.................... 26.......................6,7%
Τ. Κ. Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα:2 (30ον & 31ον)
Εγγεγραμμένοι: ...... 1.183 (1.205)
Ψήφισαν:................. 922 (1.010)........77,9% (83,8%)
Άκυρα:..................... 7 (13)
Λευκά:..................... 6 (2)
Έγκυρα:................... 909 (995)
ΕΛΑΒΑΝ: . ............ Ψήφοι ...............Ποσοστό
Κ.Κ.Ε...................... 380 (360)...........41,8% (36,1%)
ΠΑΣΟΚ................... 150 (374)...........16,5% (37,5%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 117 (43).............12,8% (4,3%)
Ν. Δ......................... 117 (195)...........12,8% (19,5%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 31.......................3,4%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 23.......................2,5%
ΔΗΜΑΡ................... 20.......................2,2%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 19.......................2,0%
ΔΗ.ΣΥΜ................. 10.......................1,1%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 9 (14).................0,9 (1,4%)
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 8.........................0,8%
ΛΟΙΠΑ.................... 25.......................2,7%
Τ. Κ. Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα: 3 (35ον,36ον & 37ον)
Εγγεγραμμένοι: ...... 888 (912)
Ψήφισαν:................. 559 (674)...........62,9% (73,9%)
Άκυρα:..................... 11 (14)
Λευκά:..................... 5 (4)
Έγκυρα:................... 543 (656)

ΕΛΑΒΑΝ: . ............ Ψήφοι ...............Ποσοστό(2009)
Ν. Δ......................... 134 (194)...........24,6% (29,5%)
ΠΑΣΟΚ................... 86 (334).............15,8% (50,9%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 82 (19)...............15,1% (2,8%)
Κ.Κ.Ε...................... 75 (74)...............13,8% (11,2%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 41.......................7,5%
ΔΗΜΑΡ................... 28.......................5,1%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 25.......................4,6%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 22.......................4,0%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 11.......................2,0%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 8 (14).................1,4% (2,1%)
ΔΗ.ΣΥΜ................. 8.........................1,4%
ΛΟΙΠΑ.................... 23.......................4,3%

ΕΛΑΒΑΝ: . ............ Ψήφοι ...............Ποσοστό
Ν.Δ.......................... 91.......................30,5%
ΠΑΣΟΚ................... 54.......................18,1%
ΔΗ.ΣΥΜ................. 39.......................13,0%
ΣΥΡΙΖΑ................... 34.......................11,4%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 17.......................5,7%
ΔΗΜΑΡ................... 13.......................4,3%
ΚΚΕ........................ 12.......................4,0%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 11.......................3,6%
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ............ 8.........................2,6%
ΛΑΟΣ...................... 6.........................2,0%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 5.........................1,6%
ΛΟΙΠΑ.................... 8.........................2,6%

Τ. Κ. Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (38ον)
Εγγεγραμμένοι: ...... 488 (482)
Ψήφισαν:................. 286 (347)...........58,6% (71,9%)
Άκυρα:..................... 9 (3)
Λευκά:..................... 3 (0)
Έγκυρα:................... 274 (344)
ΕΛΑΒΑΝ:................ Ψήφοι .............. Ποσοστό (2009)
Κ.Κ.Ε....................... 73 (58)...............26,6% (16,8%)
Ν. Δ......................... 54 (133).............19,7% (38,6%)
ΠΑΣΟΚ................... 36 (118).............13,1% (34,3%)
ΣΥΡΙΖΑ................... 33 (4).................12,0% (1,1%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 22.......................8,0%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 17.......................6,2%
ΔΗΜΑΡ................... 13.......................4,7%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 5 (17).................1,8% (4,9%)
ΔΗ.ΣΥΜ................. 4.........................1,4%
ΛΟΙΠΑ.................... 17.......................6,2%

Τ. Κ. Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα 2 (65ον & 66ον)
Εγγεγραμμένοι:....... 665
Ψήφισαν:................. 384.....................57,7%
Άκυρα:..................... 7
Λευκά:..................... 4
Έγκυρα:................... 373
ΕΛΑΒΑΝ: . ............ Ψήφοι ...............Ποσοστό
Ν.Δ.......................... 87.......................23,3%
ΣΥΡΙΖΑ................... 77.......................20,6%
ΠΑΣΟΚ................... 57.......................15,2%
ΔΗ.ΣΥΜ................. 30.......................8,0%
ΚΚΕ........................ 25.......................6,7%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 24.......................6,4%
ΔΗΜΑΡ................... 24.......................6,4%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 17.......................4,5%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ............. 9.........................2,4%
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.... 4.........................1,0%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 4.........................1,0%
ΛΟΙΠΑ.................... 15.......................4,0%

Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας
Εκλογικά Τμήματα: 323 (324 το 2009)
Εγγεγραμμένοι:....... 139.696 (140.959 το 2009)
Ψήφισαν:................. 89.333 (105.715).63,9% (74,9%)
Άκυρα:..................... 1.670 (2.016)
Λευκά:..................... 583 (532)
Έγκυρα:................... 87.080 (103.167)
ΕΛΑΒΑΝ: Ψήφοι Ποσοστό .............Έδρες (2009)
Ν. Δ..............24.261 (41.088).. 27,8% (3)(39,8%)(2)
ΠΑΣΟΚ........13.209 (44.684)..15,1% (0)(43,3%)(3)
ΣΥΡΙΖΑ........12.449 (2.972).... 14,3% (1)(2,8%) (0)
Κ.Κ.Ε.............8.625 (7.742)......9,9% (1)(7,5%) (0)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 8.142..................9,3%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 5.243..................6,0%
ΔΗΜΑΡ................... 3.803..................4,3%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 1.854..................2,1%
ΛΑ.Ο.Σ.............................1.854 (4.133)...........2,1% (0)(4,0%)(0)
ΔΗ.ΣΥΜ................. 1.558..................1,7%
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ............ 1.057..................1,2%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ............ 806.....................0,9%
ΛΟΙΠΑ.................... 4.219...................5,4%
Στο Νομό Καρδίτσας εκλέχθηκαν, στις 6.5.12,
οι εξής 5 Βουλευτές:
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ...................................Σταυροί (2009)
Τσιάρας Κων/νος (Ν. Δ.)..................9.155 (17.560)
Σκόνδρα Ασημίνα (Ν.Δ.)..................7.081
Ταλιαδούρος Σπύρος (Ν. Δ.)............6.770 (14.306)
Μιχαλάκης Νικόλαος (ΣΥΡΙΖΑ).....4.615
Μπούτας Ευάγγελος (ΚΚΕ).............3.608
● Αυτοί οι 5 εκλέχτηκαν, στις 6.5.12, μεταξύ των 101
υποψηφίων βουλευτών στο νομό Καρδίτσας από 22
κόμματα. Αριθμός ρεκόρ υποψηφίων όλων των εποχών στο νομό μας!
● Ο πρώην Νομάρχης Φώτης Αλεξάκος δεν εκλέχθηκε βουλευτής αν και συγκέντρωσε 8.145 σταυρούς, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλε βουλευτή στην
Καρδίτσα. Το ίδιο και η Μαρία Θεοχάρη αν και συγκέντρωσε 4.746 σταυρούς (16.074 το 2009).
Συνολικά στο γειτονικό νομό Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: 121 (134 το 2009)
Εγγεγραμμένοι: ...... 32.974 (35.343 το 2009)
Ψήφισαν:................. 16.632 (21.034).50,4% (59,5%)
Άκυρα:..................... 274 (347)
Λευκά:..................... 102 (114)
Έγκυρα:................... 16.256 (20.573)
ΕΛΑΒΑΝ: Ψήφοι .. Ποσοστό . ............Έδρα (2009)
Ν. Δ...........3.407 (7.729) 20,9%........ 1 (37,5%) (0)
ΠΑΣΟΚ 3.087 (10.107) 18,9%........ 0 (51,2%)(1)
ΔΗ.ΣΥΜ................. 2.972..................18,2% 0
ΣΥΡΙΖΑ................... 1.986 (466) 12,2%..0 (2,2%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 1.013..................6,2%
ΔΗΜΑΡ................... 863.....................5,3%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 681.....................4,1%
Κ.Κ.Ε...................... 673 (667)...........4,1%. 0 (3,2%)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 292.....................1,8%
ΛΑ.Ο.Σ.................... 248 (612)...........1,5%. 0 (2,9%)
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ............ 182.....................1,1%
ΛΟΙΠΑ.................... 852.....................5,2%
● Στο Νομό Ευρυτανίας εξελέγη, στις 6.5.12, Βουλευτής ο πρώην Νομάρχης Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος (Ν.Δ.), με 2.640 σταυρούς.
● Στην Ευρυτανία υποψήφιος ήταν και ο χωριανός
μας (εκ μητρός) Μπερμπερής Μωϋσής (γυιός των
αείμνηστων παπα-Γιώργη Μπερμπερή και Μαργαρίτας Δήμου) με την ΔΗΜ.ΑΡ., που έλαβε 464
σταυρούς. Υποψήφιος στην Ευρυτανία ήταν επίσης
ο γείτονάς μας εκ Μαυρολόγγου Κλειτσού Φώτης
Κουλαρμάνης με την Ν. Δ. που έλαβε 267 σταυρούς.
Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλογικά Τμήματα 3 (68ον, 69ον & 70ον)
Εγγεγραμμένοι:....... 593
Ψήφισαν:................. 305.....................51,4%
Άκυρα:..................... 6
Λευκά:..................... 1
Έγκυρα:................... 298

Τ. Κ. Βράχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (67ον)
Εγγεγραμμένοι:....... 353
Ψήφισαν:................. 153.....................43,3%
Άκυρα:..................... 1
Λευκά:..................... 0
Έγκυρα:................... 152
ΕΛΑΒΑΝ: . ............ Ψήφοι ...............Ποσοστό
Ν.Δ.......................... 50.......................32,8%
ΠΑΣΟΚ................... 28.......................18,4%
ΣΥΡΙΖΑ................... 16.......................10,5%
ΔΗ.ΣΥΜ................. 15.......................9,8%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 9.........................5,9%
ΛΑΟΣ...................... 8.........................5,2%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 7.........................4,6%
ΚΟΙΝ.ΣΥΜΦ.......... 3.........................1,9%
ΚΚΕ........................ 2.........................1,3%
ΔΗΜΑΡ................... 2.........................1,3%
ΛΟΙΠΑ.................... 12.......................7,8%
Συνοικισμός Σάϊκας Αγράφων
Ε. Τ. 2ον Νομού Ευρυτανίας
Εγγεγραμμένοι:....... 108
Ψήφισαν:................. 61.......................56,4%
Άκυρα:..................... 0
Λευκά:..................... 0
Έγκυρα:................... 61
ΕΛΑΒΑΝ: . ............ Ψήφοι ...............Ποσοστό
Ν.Δ.......................... 15.......................24,5%
ΠΑΣΟΚ................... 14.......................22,9%
ΧΡ.ΑΥΓΗ................ 13.......................21,3%
ΔΗ.ΣΥΜ................. 8.........................13,1%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............. 3.........................4,9%
ΕΘΝ.ΕΝΟΤ............. 2.........................3,2%
ΣΥΡΙΖΑ................... 1.........................1,6%
ΚΚΕ........................ 1.........................1,6%
ΔΗΜΑΡ................... 1.........................1,6%
ΛΑΟΣ...................... 1.........................1,6%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ........... 1.........................1,6%
ΟΧΙ......................... 1.........................1,6%
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως (0000)
είναι οι ψήφοι και τα ποσοστά των προηγούμενων
βουλευτικών εκλογών του 2009. Τα παραθέτουμε για
σύγκριση.

Ακραία ποσοστά των Κομμάτων σε χωριά της περιοχής μας
στις εκλογές της 6.5.12
● Η Ν. Δ. το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε στην
Τ. Κ. Μολόχας (33,3%), όπου έλαβε 58 στους
174 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε
(ως συνήθως) στην Τ. Κ. Καλλιθήρου (12,8%),
όπου έλαβε 117 στους 909 ψήφους. Την μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού της είχε στην Τ.
Κ. Ραχούλας (-21,5%) ενώ την μικρότερη στην
Τ. Κ. Καστανιάς (-4,9%). Αύξηση δεν είχε πουθενά. Πρώτο κόμμα παρέμεινε στο 40ο Ε. Τ. Σαρανταπόρου Νεράϊδας, στο 70ο Ε. Τ. Κορίτσας
Κλειτσού, στο 2ο Ε. Τ. Σάϊκας Αγράφων, στη
Μολόχα, Βράχα, Κλειτσό, Φουρνά, Ραχούλα,
Καστανιά και Αμπελικό (Μπόσκλαβο).
● Ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε
στο 39ον Ε. Τ. Νεράϊδας (20,2%), όπου έλαβε
34 στους 168 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στο 2ο Ε. Τ. Σάϊκας Αγράφων (1,6%),
όπου πήρε 1 στους 61 ψήφους. Την μεγαλύτερη
αύξηση του ποσοστού του είχε στο 39ον Ε. Τ.
Νεράϊδας (+18,0%) ενώ την μικρότερη στην Τ.
Κ. Καλλιθήρου (+8,5%).
● Το ΠΑΣΟΚ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε
στην Τ. Κ. Αμαράντου (34,7%), όπου έλαβε 106
στους 305 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό
πήρε στο Ε. Τ. Κορίτσας Κλειτσού (6,2%), όπου
έλαβε 7 στους 112 ψήφους. Την μεγαλύτερη
μείωση του ποσοστού του είχε στην Τ. Κ. Κα-
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 17 - 6 - 2012 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ
Εκλογικό Τμήμα Νεράϊδας (39ον)

Εγγεγραμμένοι: ....298 (298)
Ψήφισαν:...............164 (173).......55,0% (58%)
Άκυρα:...................2 (4)
Λευκά:...................0 (1)
Έγκυρα:.................162 (168)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
ΣΥΡΙΖΑ.................44 (34)...........27,1% (20,2%)
Ν. Δ.......................41 (35)...........25,3% (20,8%)
ΠΑΣΟΚ.................26 (41)...........16,0% (24,4%)
Κ.Κ.Ε....................15 (18)...........9,2% (10,7%)
ΔΗΜΑΡ.................12 (7).............7,4% (4,7%)
ΛΑ.Ο.Σ..................9 (7)...............5,5% (4,7%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............6 (9) .............3,7% (5,3%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........6 (8)...............3,7% (4,7%)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ.........1 (5)...............0,6% (0,6%)
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ..........1 (1)...............0,6% (0,6%)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡ........1 (0)...............0,6% (0,0%)....

Eκλ. Tμ. 40ον Σαρανταπόρου Νεράϊδας

Εγγεγραμμένοι: ....297 (297)
Ψήφισαν: . ............162 (177).......54,5% (62,9%)
Άκυρα:...................3 (7)
Λευκά....................0 (0)
Έγκυρα:.................159 (170)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
Ν.Δ........................53 (48)...........33,3% (28,2%)
ΠΑΣΟΚ.................31 (36)...........19,5% (21,1%)
ΣΥΡΙΖΑ.................27 (16)...........16,9% (9,4%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........15 (19)...........9,4% (11,1%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............10 (6).............6,2% (3,5%)
ΔΗΜΑΡ.................9 (11).............5,6% (6,4%)
Κ.Κ.Ε....................4 (7)...............2,5% (4,1%)
ΛΑ.Ο.Σ..................4 (7)...............2,5% (4,1%)
ΑΝΕΞ.ΥΠΟΨ.......2 (0)...............1,2% (0,0%)
ΚΑΠΟΔΙΣΤ..........2 (0)...............1,2% (0,0%)
Μ-Λ ΚΚΕ..............1 (1)...............0,6% (0,5%)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ.........1 (3)...............0,6% (1,7%)

Συνολικά στην Τ. Κ. Νεράϊδας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (39ον & 40ον)

Εγγεγραμμένοι: ....595 (595)
Ψήφισαν:...............326 (350).......54,7% (60,5%)
Άκυρα:...................5 (11)
Λευκά:...................0 (1)
Έγκυρα:.................321 (338)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
Ν.Δ........................94 (83)...........29,2% (24,5%)
ΣΥΡΙΖΑ.................71 (50)...........22,1% (14,7%)
ΠΑΣΟΚ.................57 (77)...........17,7% (22,7%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........21 (27)...........6,5% (7,9%)
ΔΗΜΑΡ.................21 (18)...........6,5% (5,3%)
Κ.Κ.Ε....................19 (25)...........5,9% (7,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............16 (15)...........4,9% (4,4%)
ΛΑ.Ο.Σ..................13 (14)...........4,0% (4,1%)
ΚΑΠΟΔΙΣΤ..........3 (0)...............0,9% (0,0%)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ.........2 (4)...............0,6% (1,1%)
ΑΝΕΞ ΥΠΟΨ.......2 (0)...............0,6%(0,0%)
ΔΗΜ.ΞΑΝΑ..........1 (4)...............0,3% (1,1%)
Μ-Λ ΚΚΕ..............1 (1)...............0,3% (0,3%)

Αναλυτικά στα γύρω χωριά μας
Τοπική Κοινότητα (Τ. Κ.) Καροπλεσίου
Εκλογικά Τμήματα: 3 (32ον, 33ον & 34ον)

Εγγεγραμμένοι: ....879
Ψήφισαν:...............533 (563).......60,6% (66,7%)
Άκυρα:...................5
Λευκά:...................3
Έγκυρα:.................525 (551)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
ΣΥΡΙΖΑ.................162 (91).........30,8% (16,5%)
Ν. Δ.......................142 (111).......27,0% (20,1%)
ΠΑΣΟΚ.................96 (126).........18,2% (22,8%)
στανιάς (-35%) ενώ την μικρότερη στην Τ. Κ.
Αμαράντου (-15,4%). Αύξηση δεν είχε πουθενά.
Πρώτο κόμμα παρέμεινε στο 39ο Ε. Τ. Νεράϊδας, στον Αμάραντο, στο Καροπλέσι και στη
Μαυρομμάτα.
● Οι ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ το μεγαλύτερο ποσοστό πήραν στο 40ον Ε. Τ. Σαρανταπόρου Νεράϊδας (11,1%), όπου έλαβαν 19 στους 170 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήραν στην Τ.
Κ. Μαυρομμάτας (2,8%), όπου πήραν 2 στους
71 ψήφους.
● Το ΚΚΕ το μεγαλύτερο ποσοστό πήρε, όπως
πάντα, στην Τ. Κ. Καλλιθήρου (41,8%), όπου
έλαβε 380 στους 909 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στην Τ. Κ. Βράχας (1,3%),
όπου πήρε 2 στους 152 ψήφους. Την μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού του είχε στην Τ. Κ.
Καταφυγίου (+9,8%) ενώ είχε μείωση στην Τ. Κ.
Αμαράντου (-0,6%). Πρώτο κόμμα παρέμεινε
στο Καλλίθηρο αλλά και στο Καταφύγιο.
● Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ το μεγαλύτερο ποσοστό
πήρε στην Τ. Κ. Ραχούλας (7,6%), όπου έλαβε
30 στους 393 ψήφους. Ενώ το μικρότερο ποσοστό πήρε στην Τ. Κ. Αμαράντου (1,6%), όπου
έλαβε 5 στους 305 ψήφους.
ΑΠΟΧΗ: Η μεγαλύτερη αποχή υπήρξε στην Τ.
Κ. Βράχας όπου ψήφισε μόνο το 43,3% ενώ η
μικρότερη αποχή υπήρξε στην Τ. Κ. Καλλιθήρου όπου ψήφισε το 77,9%.

Κ.Κ.Ε....................30 (69)...........5,7%
ΔΗΜΑΡ.................25 (26)...........4,7%
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............24 (29)...........4,5%
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........15 (37)...........2,8%
Μ-Λ ΚΚΕ..............12 (18)...........2,2%
ΛΟΙΠΑ:.................19...................3,1%

(12,5%)
(4,7%)
(5,2%)
(6,7%)
(3,2%)

Τ. Κ. Μολόχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (50ον Καρδίτσας)

Εγγεγραμμένοι: ....264
Ψήφισαν:...............169 (182).......64,0% (64,0%)
Άκυρα:...................1
Λευκά:...................4
Έγκυρα:.................164 (174)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ.......................77 (58)...........46,9% (33,3%)
ΣΥΡΙΖΑ.................35 (27)...........21,3% (15,5%)
ΠΑΣΟΚ.................28 (32)...........17,0% (18,3%)
ΔΗΜΑΡ.................8 (6)...............4,8% (3,4%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........5 (14).............3,0% (8,0%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............5 (9)...............3,0% (5,1%)
Κ.Κ.Ε....................3 (9)...............1,8% (5,1%)
ΛΟΙΠΑ:.................3.....................1,8%

Τ. Κ. Μαυρομμάτας
Εκλογικό Τμήμα 1 (38ον Ευρυτανίας)

Εγγεγραμμένοι:.....140
Ψήφισαν:...............73 (94)...........52,1% (70,1%)
Άκυρα:...................1 (1)
Λευκά:...................1 (2)
Έγκυρα:.................71 (91)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ.......................21 (12)...........28,7% (16,9%)
ΠΑΣΟΚ.................19 (19)...........26,0% (26,7%)
ΛΑ.Ο.Σ..................14 (16)...........19,8% (22,5%)
ΣΥΡΙΖΑ.................9 (2)...............12,3% (2,8%)
Κ.Κ.Ε....................3 (5)...............4,1% (7,0%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............3 (4)...............4,1% (5,6%)
ΔΗΜΑΡ.................2 (2)...............2,7% (2,8%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........1 (2)...............1,3% (2,8%)
ΔΕ.ΠΛΗΡΩΝΩ.....1 (2)...............1,3% (2,8%)

Κορίτσας Κλειτσού
Εκλογικό Τμήμα 1 (70ον Ευρυτανίας)

Εγγεγραμμένοι:.....219
Ψήφισαν:...............97 (114).........44,2% (52,0%)
Άκυρα:...................2
Λευκά:...................1
Έγκυρα:.................94 (112)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ.......................47 (35)...........50,0% (31,2%)
ΣΥΡΙΖΑ.................12 (14)...........12,7% (12,5%)
ΠΑΣΟΚ.................11 (7).............11,7% (6,2%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............7 (5)...............7,4% (4,4%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........5 (8)...............5,3% (7,1%)
Κ.Κ.Ε....................4 (3)...............4,2% (2,6%)
ΔΗΜΑΡ.................2 (6)................2,1% (5,3%)
ΛΟΙΠΑ..................6.....................5,5%

Τ. Κ. Αμαράντου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (27ον)

Εγγεγραμμένοι: ....488
Ψήφισαν:...............308 (319).......63,1% (66,0%)
Άκυρα:...................6 (12)
Λευκά:...................0 (2)
Έγκυρα:.................302 (305)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ.......................108 (770).......35,7% (25,2%)
ΠΑΣΟΚ.................94 (106).........31,1% (34,7%)
ΣΥΡΙΖΑ.................53 (39)...........17,5% (12,7%)
Κ.Κ.Ε....................13 (18)...........4,3% (5,9%)
ΔΗΜΑΡ.................10 (11)...........3,3% (3,6%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........9 (13).............2,9% (4,2%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............6 (5)...............1,9% (1,6%)
ΛΟΙΠΑ..................9.....................2,9%

Τ. Κ. Ραχούλας
Εκλογικά Τμήματα: 2 (41ον & 42ον)

Εγγεγραμμένοι: ....671
Ψήφισαν:...............401 (403).......59,7% (59,7%)
Άκυρα:...................6
Λευκά:...................1
Έγκυρα:.................394 (393)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ.......................165 (117).......41,8% (29,7%)
ΣΥΡΙΖΑ.................78 (50)...........19,8% (12,7%)
Κ.Κ.Ε....................38 (59)...........9,6% (15,0%)
ΠΑΣΟΚ.................32 (41)...........8,1% (10,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............30 (30)...........7,6% (7,6%)
ΕΝΑΞ.ΕΛΛ...........16 (25)...........4,0% (6,3%)
ΔΗΜΑΡ.................13 (10)...........3,3% (2,5%)
ΛΟΙΠΑ:.................22...................5,1%

Τ. Κ. Καλλιθήρου
Εκλογικά Τμήματα:2 (30ον & 31ον)

Εγγεγραμμένοι: ....1.183
Ψήφισαν:...............888 (922).......75,0% (77,9%)
Άκυρα:...................6 (7)
Λευκά:...................6 (6)
Έγκυρα:.................876 (909)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
Κ.Κ.Ε....................300 (380).......34,2% (41,8%)
ΠΑΣΟΚ.................109 (150).......12,4% (16,5%)

ΣΥΡΙΖΑ.................237 (117).......27,0% (12,8%)
Ν. Δ.......................148 (117).......16,8% (12,8%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........18 (31)...........2,0% (3,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............25 (23)...........2,8% (2,5%)
ΔΗΜΑΡ.................17 (20)...........1,9% (2,2%)
ΛΟΙΠΑ..................22...................2,5%

Τ. Κ. Καστανιάς
Εκλογικά Τμήματα: 3 (35ον,36ον & 37ον)

Εγγεγραμμένοι: ....860
Ψήφισαν:...............512 (559........59,5% (62,9%)
Άκυρα:...................4
Λευκά:...................5
Έγκυρα:.................503 (543)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ.......................155 (134).......30,8% (24,6%)
ΣΥΡΙΖΑ.................126 (82).........25,0% (15,1%)
ΠΑΣΟΚ.................86 (86)...........17,1% (15,8%)
Κ.Κ.Ε....................47 (75)...........9,3% (13,8%)
ΔΗΜΑΡ.................24 (28)...........4,7% (5,1%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........21 (41)...........4,1% (7,5%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............21 (22)...........4,1% (4,0%)
ΛΟΙΠΑ:.................23...................4,5%

Τ. Κ. Καταφυγίου
Εκλογικό Τμήμα: 1 (38ον)

Εγγεγραμμένοι: ....372
Ψήφισαν:...............277 (286).......74,4% (58,6%)
Άκυρα:...................6
Λευκά:...................3
Έγκυρα:.................268 (274)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ.......................61 (54)...........22,7% (19,7%)
ΣΥΡΙΖΑ.................58 (33)...........21,6% (12,0%)
Κ.Κ.Ε....................52 (73)...........19,4% (26,6%)
ΠΑΣΟΚ.................26 (36)...........9,7% (13,1%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............24 (17)...........8,9% (6,2%)
ΔΗΜΑΡ.................13 (13)...........4,8% (4,7%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........12 (22)...........4,4% (8,0%)
ΛΟΙΠΑ:.................22...................8,5%

Συνολικά στο Νομό Καρδίτσας
Εκλογικά Τμήματα: 323

Εγγεγραμμένοι:..139.473 (139.696)
Ψήφισαν:...............83.880 (89.333).60,1% (63,9%)
Άκυρα:...................633 (1.670)
Λευκά:...................365 (583)
Έγκυρα:.................82.882 (87.080)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ..................28.531 (24.261).. 34,4% (27,8%) (4)
ΣΥΡΙΖΑ............20.753 (12.449).. 25,0% (14,3%) (1)
ΠΑΣΟΚ............11.203 (13.209).. .13,5% (15,1%) (0)
ΧΡ.ΑΥΓΗ.........5.462 (5.243)......6,5%..(6,0%)
(0)
Κ.Κ.Ε...............4.774 (8.625)......5,7%...(9,9%) (0)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ......4.433 (8.142)......5,3%..(9,3%)
(0)
ΔΗΜΑΡ............3.800 (3.803)......4,5%..(4,3%)
(0)
ΛΟΙΠΑ:............3.926...................4,7%

Στο Νομό Καρδίτσας εκλέγονται, στις
17.6.12, οι εξής 5 Βουλευτές:
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ...........................Σταυροί (6-5-12)
Τσιάρας Κων/νος (Ν. Δ.)............................ 9.155
Σκόνδρα Ασημίνα (Ν.Δ.)............................ 7.081
Ταλιαδούρος Σπύρος (Ν. Δ.)...................... 6.770
Σιούφας Παύλος (Ν.Δ.).............................. 4.511
Μιχαλάκης Νικόλαος (ΣΥΡΙΖΑ)............... 4.615
● Αυτοί οι 5 εκλέχτηκαν βουλευτές στο νομό Καρδίτσας στις δεύτερες εκλογές της 17.6.2012. Λόγω των
νέων ψήφων – ποσοστών η Ν. Δ. κέρδισε και 4η έδρα
στο νομό, την οποία έλαβε ο Παύλος Σιούφας και
έχασε ο Βαγγέλης Μπούτας από το Κ.Κ.Ε.

Συνολικά στο γειτονικό νομό Ευρυτανίας
Εκλογικά Τμήματα: 121

Εγγεγραμμένοι: ....32.974 (32.974)
Ψήφισαν:...............15.606 (16.632).47,3% (50,4%)
Άκυρα:...................136 (274)
Λευκά:...................80 (102)
Έγκυρα:.................15.390 (16.256)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι Ποσοστό (6-5-12) Έδρα
Ν. Δ.......................5.975 (3.407).38,8% (20,9%) (1)
ΣΥΡΙΖΑ.................3.185 (1.986).20,7% (12,2%) (0)
ΠΑΣΟΚ.................2.765 (3.087).17,9% (18,9%) (0)
ΔΗΜΑΡ.................864 (863).......5,6%������ (5,3%) (0)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............819 (681).......5,2%.......(4,1%) (0)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........797 (1.013)....5,1%.......(6,2%) (0)
Κ.Κ.Ε....................344 (673).......2,2%.......(4,1%) (0)
ΛΟΙΠΑ:.................642.................4,1%
● Στο Νομό Ευρυτανίας εξελέγη Βουλευτής ο πρώην Νομάρχης Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος
(Ν.Δ.), και στις 17.6.12.

Τ. Κ. Κλειτσού
Εκλογικά Τμήματα 3 (68ον, 69ον & 70ον)

Εγγεγραμμένοι:.....593
Ψήφισαν:...............285 (305).......48,0% (51,4%)
Άκυρα:...................2 (6)
Λευκά:...................1 (1)
Έγκυρα:.................282 (298)

ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι..............Ποσοστό (6-5-12)
Ν.Δ........................115 (91).........40,7% (30,5%)
ΠΑΣΟΚ.................62 (54)...........21,9% (18,1%)
ΣΥΡΙΖΑ.................40 (34)...........14,1% (11,4%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........13 (17)...........4,6% (5,7%)
ΔΗΜΑΡ.................12 (13)...........4,2% (4,3%)
ΚΚΕ......................11 (12)...........3,9% (4,0%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............12 (11)...........4,2% (3,6%)
ΛΟΙΠΑ:.................17...................6,0%

Τ. Κ. Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα 2 (65ον & 66ον)

Εγγεγραμμένοι:.....665
Ψήφισαν:...............351 (384).......52,7% (57,7%)
Άκυρα:...................6 (7)
Λευκά:...................3 (4)
Έγκυρα:.................342 (373)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν.Δ........................125 (87).........36,5% (23,3%)
ΣΥΡΙΖΑ.................88 (77)...........25,7% (20,6%)
ΠΑΣΟΚ.................64 (57)...........18,7% (15,2%)
ΔΗΜΑΡ.................18 (24)...........5,2%..... .(6,4%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........13 (24)...........3,8%..... .(6,4%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............12 (17)...........3,5%..... .(4,5%)
ΚΚΕ......................9 (25).............2,6%..... .(6,7%)
ΛΟΙΠΑ:.................13...................3,8%

Τ. Κ. Βράχας
Εκλογικό Τμήμα 1 (67ον)

Εγγεγραμμένοι:.....353
Ψήφισαν:...............126 (153).......35,6% (43,3%)
Άκυρα:...................2 (1)
Λευκά:...................0 (0)
Έγκυρα:.................124 (152)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν.Δ........................53 (50)...........42,7% (32,8%)
ΠΑΣΟΚ.................27 (28)...........21,7% (18,4%)
ΣΥΡΙΖΑ.................21 (16)...........16,9% (10,5%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........6 (9)...............4,8%..... .(5,9%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............6 (7)...............4,8%..... .(4,6%)
ΔΗΜΑΡ.................2 (2)...............1,6%..... .(1,3%)
ΚΚΕ......................1 (2)...............0,8%..... .(1,3%)
ΛΟΙΠΑ:.................8.....................6,4%

Συνοικισμός Σάϊκας Αγράφων
Ε. Τ. 2ον Νομού Ευρυτανίας

Εγγεγραμμένοι:.....108
Ψήφισαν:...............66 (61)...........61,1% (56,4%)
Άκυρα:...................0 (0)
Λευκά:...................0 (0)
Έγκυρα:.................66 (61)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν.Δ........................27 (15)...........40,9% (24,5%)
ΠΑΣΟΚ.................11 (14)...........16,6% (22,9%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ..............10 (13)...........15,1% (21,3%)
ΣΥΡΙΖΑ.................5 (1)...............7,5%..... .(1,6%)
ΔΗΜΑΡ.................5 (1)...............7,5%..... .(1,6%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ...........4 (3)...............6,0%..... .(4,9%)
ΚΚΕ......................0 (1)...............0,0%..... .(1,6%)
ΛΟΙΠΑ:.................4.....................6,0%

Συνολικά στη Δημ. Ενότ. Ιτάμου
Εκλογικά Τμήματα: 16

Εγγεγραμμένοι:......5.772
Ψήφισαν.................3.632 (4.592)…62,9% (77,1%)
Άκυρα.....................50 (94)
Λευκά.....................24 (37)
Έγκυρα................... 3.558 (4.461)
ΕΛΑΒΑΝ: . ..........Ψήφοι . ..........Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ........................1.028 (837).....28,8% (22,7%)
ΣΥΡΙΖΑ..................887 (525)........24,9% (14,2%)
Κ.Κ.Ε.....................529 (742)........14,8% (20,1%)
ΠΑΣΟΚ..................525 (670)........14,7% (18,1%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ...............175 (165)........4,9% (4,4%)
ΔΗΜΑΡ.................128 (121)........3,6% (3,2%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............124 (219)........3,4% (5,9%)
ΛΟΙΠΑ...................162.................4,5%

Συνολικά στη γειτονική μας Δ. Ε. Φουρνάς
Εκλογικά Τμήματα: 6

Εγγεγραμμένοι:......1.611
Ψήφισαν.................762 (842)........47,3% (52,2%)
Άκυρα.....................10 (14)
Λευκά.....................4 (5)
Έγκυρα...................748 (823)
ΕΛΑΒΑΝ:..............Ψήφοι.............Ποσοστό (6-5-12)
Ν. Δ........................293 (228)........39,1% (27,7%)
ΠΑΣΟΚ..................153 (139)........20,4% (16,8%)
ΣΥΡΙΖΑ..................149 (127)........19,9% (15,4%)
ΑΝΕΞ.ΕΛΛ............32 (50)............4,2% (6,0%)
ΔΗΜΑΡ.................32 (39)............4,2% (4,7%)
ΧΡ.ΑΥΓΗ...............30 (35)............4,0% (4,2%)
Κ.Κ.Ε.....................21 (39)............2,8% (4,7%)
ΛΟΙΠΑ...................38...................5,0%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως (0000)
είναι οι ψήφοι και τα ποσοστά των προηγούμενων
βουλευτικών εκλογών της 6-5-2012. Τα παραθέτουμε
για σύγκριση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στο 39ον Εκλ. Τμ. Νεράϊδας, μεταξύ
των 2 ακύρων των δεύτερων εκλογών της 17.6.12,
ο ένας φάκελος είχε μέσα δύο (2) ψηφοδέλτια ενώ
ο άλλος φάκελος είχε μέσα «Φωνή Κυρίου»!!!

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
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Το νέο Οστεοφυλάκιο και ο χώρος
του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας, όπως είναι σήμερα και φαίνεται από την
νοτιοδυτική γωνία, με τον τσιμεντένιο διάδρομο.

Μ

ε τις προσφορές όλων
μας τα έργα τόσο για
το νέο Οστεοφυλάκιο
όσο και για τον εξωραϊσμό του
χώρου του Κοιμητηρίου του χωριού μας, προχωρούν ικανοποιητικά όπως όλοι μας βλέπουμε.
Το νέο κτήριο του Οστεοφυλακίου αλλά και η νέα πετρόχτιστη είσοδος έγιναν πολύ ωραία,
πραγματικά κοσμήματα. Όμως
δεν τελειοποιήθηκαν και πολλά
ακόμα πρέπει να γίνουν. Πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα
η είσοδος του κτηρίου του νέου
οστεοφυλακίου, να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος από την νέα
είσοδο μέχρι την πόρτα του Ι.
Ν. των Αγ. Ταξιαρχών ώστε να
πηγαίνει μέχρι εκεί αυτοκίνητο,
να γίνουν τσιμεντοστρωμένοι
διάδρομοι ανάμεσα στα μνημεία
ώστε να υπάρξει σ’ αυτά μια
τάξη και ρυμοτομία, κ.λ.π.
Γι’ αυτό το λόγο όποιος
(μέσα στην κρίση που περνάμε)
έχει την οικονομική δυνατότητα
και την ευχαρίστηση ας προσφέρει ότι μπορεί για να γίνουν τα

προαναφερόμενα.
Δυστυχώς
αν δεν βοηθήσουμε μόνοι μας,
όπως μπορεί ο καθένας, δεν
πρόκειται να γίνει τίποτα στο
χωριό μας. Μην περιμένετε βοήθεια από πουθενά. Βλέπετε εξ’
άλλου πως το κάθε ευρώ που δίνετε πιάνει τόπο στο δεκαπλάσιο
και κάποιοι άνθρωποι τρέχουν
και αγωνίζονται αφιλοκερδώς
μόνο και μόνο επειδή αγαπάνε
το χωριό.
Χρήματα δίνουμε στον αγαπητό χωριανό μας Τρύφωνα Καστρίτση που έχει μπλόκ. Στο τηλ.
697 7250896 ο Τρύφωνας θα
σας δώσει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία θέλετε. Όποιος
δίνει χρήματα παίρνει απόδειξη
και όλες οι προσφορές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα μας.
Ενημερώνουμε ότι έχουμε
προμηθευτεί αρκετά κουτιά για
τη φύλαξη των οστών (ίδιου μεγέθους) και όποιος χωριανός
μας θέλει να κάνει χρήση αυτών
να επικοινωνήσει μαζί μας στο
προαναφερόμενο τηλέφωνο.

Tο σταυρόλεξο του χωριού μας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 2. Είναι στη Μέγδοβα ο ποταμός του Σαρανταπόρου (αντίστρ.). 4. Το πλησιέστερο χωριό στη Νεράϊδα. 9. Η
πρωτεύουσα του Νομού μας. 12. Το βασικότερο συστατικό
του ψωμιού. 14. Λέγεται κι έτσι η «Μέγδοβα».
ΚΑΘΕΤΑ: 3. Έχουν όσοι εργάζονται. 5. Λέγεται το χωριό μας.
8. Θρησκευτικό μας Σύμβολο. 9. Άγριο ζώο στα δάση μας. 11.
Ζώο κτηνοτρόφου.
Βίκυ Ι. Δήμου
Μαθήτρια Ε’ Δημοτικού.
Λύση προηγουμένου:
Οριζόντια: 1. ΚΟΥΣΑΝΑΣ 2. ΟΙ – ΥΠΕΡΑΝΩ 3. ΚΑΤΝΟΡΕΜΑ 4. ΡΕΜΟ
– ΑΜΙ 5. ΙΚΑΤΕΜΑΡΑΚ 6. ΝΑ – ΑΡΥ 7. ΟΠ – ΙΟΛΑΜΟΣ 8. ΣΑ – ΡΙΟ – ΕΝ
9. ΚΡΟ – ΘΑΝΟΣ 10. ΚΙΤΣΟ – ΣΟΡΠ.
Κάθετα: 1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 2. ΟΙΑ – ΚΑΠΑΚΙ 3. ΤΡΑ – ΡΤ 4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ 5.
ΑΠΟΜΕΡΟΙ 6. ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ 7. ΑΡΕ – ΟΣ 8. ΣΑΜΑΡΩΜΕΝΟ 9. ΝΑΜΑ –
ΟΝΑΡ 10. ΑΩ – ΙΚΑ – ΘΠ.

Επιμέλεια: Γιάννης Δήμος
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Ενημέρωση του συλλόγου Σαρανταπόρου

Τ

ο Σάββατο 12-05-12, πραγματοποιήθη- όπως η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, ο βιοκε στην Καρδίτσα, συνάντηση του προ- λογικός καθαρισμός, το δίκτυο ύδρευσης κλπ.
έδρου του Συνδέσμου Αποδήμων ΣαραΜε την ευκαιρία αυτού του ενημερωτικού
νταπόρου κ. Φώτη Νάπα με τον πρόεδρο του σημειώματος, θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε
Δ.Δ. Νεράιδας κ. Δημ. Λιάπη.
όλους, πως το καλοκαίρι, με επίκεντρο την καθιερωμένη κεντρική εκδήλωση, φιλοδοξούμε
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση,
να δημιουργήσουμε την «εβδομάδα των εκδηη ανταλλαγή απόψεων και η από κοινού αντιμελώσεων» για τους νέους και όχι μόνο. Σε αυτή
τώπιση των θεμάτων που απασχολούν το χωριό
έχουμε εντάξει αγώνες δρόμου, μπάσκετ,
μας.
πιγκ-πογκ, πεζοπορία στο δάσος και διάνοιξη
Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως στην επιμονοπατιών αλλά και Γενική Συνέλευση του
σκευή του εσωτερικού δικτύου άρδευσης, την
συλλόγου στο χωριό καθώς και εθελοντική
επισκευή του Δημ. Σχολείου, τον καθαρισμό
αιμοδοσία. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για
– ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων (πλαμια πειραματική προσπάθεια γι’ αυτό και χρειατειών, ναών, νεκροταφείου) εν όψει του καλοζόμαστε τη στήριξη όλων. Φροντίστε, τουλάχικαιριού, των σκουπιδιών και της ρύπανσης των
στον εκείνη την εβδομάδα, να είμαστε όλοι στο
λαγκαδιών καθώς και της κεντρικής εκδήλωσης
χωριό για να χαρούμε και να γλεντήσουμε εμείς
του συλλόγου στις 17 Αυγούστου.
και κυρίως τα παιδιά μας. Παράλληλα είμαστε
Επιβεβαιώθηκε η στήριξη του συλλόγου
ανοιχτοί σε κάθε πρόταση ή παρατήρηση που
σε κάθε προσπάθεια του τοπικού συμβουλίου,
θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγαλύτερη και
αφού ο στόχος είναι κοινός. Μάλιστα προκρίθηποιοτικότερη προσφορά του συλλόγου.
κε να ζητείται η γνώμη του χωριού για την ιεράρΤέλος σας γνωστοποιούμε πως στο γλέντι
χηση και προτεραιότητα των προβλημάτων.
στις 17 Αυγούστου, θα μας διασκεδάσει το μουΗ συνεργασία ανανεώθηκε για το καλοκαίσικό σχήμα της Καρδίτσας «ΟΚΤΑΗΧΟ», κυρίως
ρι, παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. αλλά και
με γνήσια δημοτικά αλλά και με αγαπημένα λασε ανοιχτές συγκεντρώσεις του χωριού, για την
ϊκά τραγούδια.
αντιμετώπιση και άλλων σημαντικών θεμάτων,
Σύλλογος Αποδήμων Σαρανταπόρου

Προβληματισμός για το υδρολογικό μέλλον της Νεράϊδας

Ε

δώ και πολύ καιρό σε κάθε έκδοση της εφημερίδας του χωριού μας υπάρχει αναφορά για
ενέργειες που γίνονται από φορείς του χωριού
(προέδρους-σύλλογο) για τα οδικά έργα «Τριφύλλα-Νεράϊδα», «Γιαννουσέϊκα-Νεράϊδα», «ΝεράϊδαΜαυρομάτα». Το πρώτο τμήμα είναι σχεδόν έτοιμο,
απομένει μόνο η άσφαλτος. Καλώς πολύ καλώς που
έγινε, πολύ καλώς που υπάρχουν αναφορές και συνεχείς οχλήσεις για έργα.

Εκείνο που δεν είδα να αναφέρει κανείς
είναι ότι για να γίνει αυτό καταστράφηκε κάποιο
άλλο. Μηχανικός του κατεστραμμένου έργου
η ίδια η φύση, χρόνια κατασκευής χρόνια,
κόστος κατασκευής μηδενικό, όφελος όλων
μας ανυπολόγιστο Συλλέγει, αποθηκεύει και
αποδίδει σε εμάς το πολυτιμότερο αγαθό το νερό.
Περίπτωση αποκατάστασης καμία, επαναφορά
στην αρχική κατάσταση αδύνατη. Η βλάβη είναι
ανεπανόρθωτη και θα την πληρώσουμε αργά
ή γρήγορα και το τίμημα θα είναι πολύ μεγάλο
έλλειψη νερού πού στην Νεράϊδα είναι αδιανόητο.
Το χωριό που έχει συνδέσει το όνομα του με τα
νερά να μετατραπεί σε ένα τόπο ξερό και άνυδρο
ας το φανταστούμε και ας ενεργοποιηθούμε
Μιλάω για τον χαλιά της χαλικόβρυσης που
παράνομα ο εργολάβος εξόριξε και χρησιμοποίησε
για το στρώσιμο του δρόμου. Το όφελος γι’αυτόν
τεράστιο η ανταπόδοση αυτού κρανίου τόπος.
Το κακό είναι ότι ο κάθε εργολάβος κάνει την
δουλεία του με την ανοχή όλων μας κυρίως όμως
του εκάστοτε προέδρου. Και μην δηλώσει κανείς
άγνοια γιατί και κατ’ ιδίαν επεσήμανα τον κίνδυνο

Μ

και σε συνέλευση στην πλατεία.
Το χαλίκι στην συγκεκριμένη και ευρύτερη
περιοχή λειτουργεί σαν συλλέκτης και αποταμιεύει
κάθε στάλα νερού από βροχή και χιόνι και στην
συνέχεια τροφοδοτεί τις πηγές της περιοχής. Γι’
αυτό στην περιοχή δεν υπάρχουν ρέματα ούτε
καν προσωρινά ρυάκια που δημιουργούνται
όταν βρέχει. Αφαιρώντας εμείς το χαλίκι
καταστρέφουμε τον συλλέκτη με αποτέλεσμα
το νερό της βροχής και του χιονιού να φεύγει
κατ’ ευθείαν στο ποτάμι. Με κατεστραμμένο
λοιπόν τον συλλέκτη στο προσεχές μέλλον θα
πούμε στην Νεράϊδα το νερό νεράκι. Ο χαλιάς
προσφέρεται για τους εργολάβους ως εύκολη και
ανέξοδη λύση και επειδή οι ανάγκες για χαλίκι θα
αυξηθούν λόγω της συνέχισης του δρόμου προς
Γιαννουσέϊκα, μελλοντικά και για Μαυρομάτα ας
ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας
Να διαφυλάξουμε ότι μας απέμεινε από
αποθέματα νερού ας προστατέψουμε την
φυσική ομορφιά του τόπου μας. Δρόμοι γίνονται
και με άλλα υλικά από μέρη που δεν χαλάς το
υδρολογικό ισοζύγιο που αν καταστραφεί δεν
επανέρχεται ποτέ. Αν θέλουμε να παραδώσουμε
στα παιδιά μας ότι παραλάβαμε από τους γονείς
μας ας αναλάβουμε δράση ,αν όχι ας αναλάβουμε
τις ευθύνες μας ατομικά και συλλογικά. Η εμπειρία
ετών ενασχόλησης μου με το θέμα με ώθησε να
συντάξω το παραπάνω κείμενο
Συνταξιούχος γεωτρυπανιστής του ΙΓΜΕ
Κόκκινος Κων/νος

TA ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ε μεγάλη μου λύπη αναγκάζομαι να
εκφράσω τα παράπονά μου για την
αδιαφορία που επιδεικνύουν οι συγχωριανοί μας όσον αφορά στην μη προσέλευσή τους ως αιμοδότες στις τράπεζες αίματος
που διαθέτουμε στο νοσοκομείο Αρεταίειο
Αθηνών και στο νοσοκομείο Καρδίτσης.
Ακόμα κι αν αυτή η αδιαφορία οφείλεται σε
απλή αμέλεια, είναι απορίας άξιον γιατί είναι τόσο
δύσκολο να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν συνάνθρωπό μας που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό και
πολλές φορές άλυτο πρόβλημα. Το αίμα είναι ένα
δώρο. Σήμερα το προσφέρουμε εμείς και αύριο
κάποιος άλλος θα το προσφέρει σε μας.
Γνωρίζετε όλοι ότι ο σύλλογός μας έχει ανταποκριθεί σε εκκλήσεις για αίμα τόσο από τους
ίδιους τους συγχωριανούς όσο και από φίλους,
συγγενείς ακόμα και από ξένους. Πιθανόν να γίνομαι κουραστικός αλλά δεν θα πάψω να υπενθυμίζω την αξία και την αναγκαιότητα της αιμοδοσίας.
Ο σύλλογός μας είναι από τους λίγους που έχει

αυτή την δυνατότητα και εμείς αδιαφορούμε με
κίνδυνο πλέον να μηδενιστεί ο αριθμός φιαλών
που έχουμε ως απόθεμα. Κανείς δεν ξέρει πότε
θα χρειαστεί αίμα και δυστυχώς η τράπεζά μας
θα είναι ανίκανη να ανταποκριθεί.
Ενημερώνω, λοιπόν, ότι το Δ.Σ αποδήμων
αποφάσισε όπως την Παρασκευή 6 – 7 – 2012
καθώς και την Παρασκευή 10 – 8 – 2012 να
συγκεντρωθούμε στο χωριό και να κατέβουμε
στην Καρδίτσα ώστε να προσφέρουμε αίμα
σε τμήμα αιμοδοσίας το οποίο είναι ήδη ενημερωμένο για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Ελπίζω
ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε ικανοποιητική
προσέλευση αιμοδοτών.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήδη
έχουν προσφέρει αυτό το πολύτιμο δώρο στην
τράπεζά μας καθώς και την εφημερίδα μας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας Δολόπων» η οποία μας διαθέτει ανελλιπώς μια ολόκληρη και εκτενέστατη
στήλη για το συγκεκριμένο θέμα.
Ελπίζω στην ευαισθησία και στην ανθρωπιά
όλων.
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΜΗΤΣΟΣ
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Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● Στο προηγούμενο φύλλο
λόγω πληθώρας ύλης δεν χωρέσαμε… μας εκτόπισαν, όπως είδατε, τα βαρύτερα χιόνια του
αιώνα… έτσι πρέπει τώρα (αν
φυσικά χωρέσουμε και τώρα
λόγω των αποτελεσμάτων των
2 εκλογών) εδώ να χωρέσουν
ενδιαφέροντα πράγματα δύο
τριμήνων… δύσκολο αλλά θα
προσπαθήσουμε… άλλωστε συνέβησαν τόσα και τόσα… Περάσαμε φέτος τον βαρύτερο
χειμώνα του αιώνα… απίστευτο
αυτό που συνέβη με τις κορφές
απ’ τα έλατα… που έσπασαν
όλες… ιδίως στα ζερβά δεν
έμεινε κορφή σε έλατο… σαν
να πέρασε ιπτάμενο μηχάνημα
κι έκοψε όλες τις κορφές με τη
σειρά… όποιος δεν το δεί δεν
θα το πιστέψει!... Ως και την
Μ. Δευτέρα χιόνιζε στο χωριό…
η Ανάσταση έγινε υπό βροχή
μέσα στην εκκλησία… Άσχημη
κι η άνοιξη αφού ο βροχερός
Μάης δεν βοήθησε τους κήπους μας… Δύο εκλογικές αναμετρήσεις… ενώ η κρίση βαθαίνει συνεχώς τσακίζοντάς μας
όλους ●●● Μεγάλη δημοσιότητα πήρε η ημερίδα για τον
παραμεγδόβιο… τόσο πρίν γίνει όσο και μετά… οι καρδιτσιώτικες εφημερίδες είχαν τη
επομένη τίτλους όπως: «αναγκαιότητα η οδική σύνδεση της
Θεσσαλίας με την Δυτική Ελλάδα»… «έργο πνοής για το
νομό ο οδικός άξονας Καρδίτσα
– Αγρίνιο».. κ.λ.π. … μπράβο
στους διοργανωτές ●●● Ο Ε-65
ως γνωστόν σταμάτησε όμως
διαβάσαμε (3.3.12) μερικά όπως:
πρόβλημα υπάρχει στο τμήμα
από Καλαμπάκα μέχρι Εγνατία καθότι έγιναν προσφυγές
στο ΣτΕ από περιβαλλοντικές
οργανώσεις να αλλάξει η χάραξη… η παλιά χάραξη προέβλεπε
να συνδέεται στη θέση «Παναγιά» υψ. 970 μ., η νέα χάραξη
προβλέπει ανατολικότερα σύνδεση στη θέση «Κηπουρού» υψ.
570 μ., η 2η λένε είναι πιο φθηνή γιατί είναι σε πιο ομαλό
έδαφος ●●● Για το τμήμα Δομοκός – Ν. Μοναστήρι – Σοφάδες, της Επαρχιακής Οδού Λαμίας
–
Καρδίτσας,
ούτε
διαβάσαμε τίποτα στις εφημερίδες ούτε είδαμε να γίνεται τίποτα… πάει, έμεινε αυτό έτσι
παρατημένο… ποιός ξέρει ως
πότε ●●● Για την ολοκλήρωση
του σημαντικότατου οδικού
άξονα Καρπενησίου – Λ. Πλαστήρα δεν είδαμε σχεδόν τίποτα… ούτε για την ασφαλτόστρωση του έτοιμου τμήματος
Νεράϊδα-Τριφύλλα ούτε για τη
χρηματοδότηση του τελευταίου
εναπομείναντος
διασταύρωση
Νεράϊδας – Γιαννουσέϊκα… για
το τελευταίο σφοδρές αντιδράσεις στις συζητήσεις στο χωριό
προκάλεσαν τα λεγόμενα εκλεγμένου του νομού μας, καθ’ ύλην
αρμοδίου, σε σχετική εκδήλωση
(18.1.12) πως το τμήμα αυτό
είναι ήδη ασφαλτοστρωμένο…
εκτός αυτού και σε σχετική συζήτηση που έγινε στην περιφέρεια Θεσσαλίας (παρουσία του
Περιφερειάρχη) πάλι ο αρμόδιος
εκλεγμένος δεν τόνισε πως

απαιτείται επειγόντως χρηματοδότηση αυτού… παρακαλούμε
πολύ τα ολισθήματα αυτά μην
επαναληφθούν γιατί προκαλούν
μεγάλη δυσφορία και αγανάκτηση ●●● Επαρχιακή οδός
Καρδίτσα – Νεράϊδα: τα προβληματικά σημεία «Κρανούλες», «Λογγές» και «Γούρνες»… αν και χρηματοδοτήθηκαν,
δημοπρατήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν απ’ το χειμώνα (16.2.12),
ακόμα δεν επισκευάστηκαν…
Γιατί αυτή η καθυστέρηση; ●●●
Χαλικοστρώσεις δρόμων του
χωριού μας: είναι ευχαριστημένοι οι αρμόδιοι εκλεγμένοι
μας;… εμείς όχι… από 22.5.12
φορτηγό του Δήμου μας κουβάλησε μερικά φορτία σάρα… ρίξατε λίγο προς Νεκροταφείο
και ένα φορτίο στις Κρανούλες… προς ΑηΛιά και προς
Σωτήρως δεν έπεσε ούτε φτυαριά χαλίκι… οι αρμόδιοι λένε
πως θα πέσει κι προς τα εκεί
σύντομα… εμείς δεν θα πούμε
εδώ ούτε πόσα φορτία χαλίκι
ήρθαν, ούτε πόσες μέρες δούλεψαν, ούτε πόσες ώρες τη μέρα
δούλευαν… λέμε μόνο πως πρέπει μέχρι τα αντίστοιχα πανηγύρια να πέσει αρκετό χαλίκι
σ’ αυτούς τους δρόμους ●●● Τα
τεχνικά στα «Προσήλια» προς
Μοναστήρι γιατί δεν ξεβούλωσαν ακόμα; ●●● Γέφυρα «Ρογκάκια»: ήρθε, διαβάσαμε, συνεργείο αλλά έλειπαν σίδερα…
χάλασαν κατά την λύση - μεταφορά της… οι αρμόδιοι εκλεγμένοι μας πρέπει να φροντίσουν να τοποθετηθεί επειγόντως
η γέφυρα στα έτοιμα εδώ και
χρόνια τσιμεντένια βάθρα της
●●● Σε εφημερίδες Συλλόγων
γύρω χωριών μας Κλειτσού και
Φουρνάς… διαβάσαμε μεταξύ
άλλων: Σύσκεψη για την ασθένεια της καστανιάς έγινε
(15.12.11) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπου αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί πρόγραμμα με πίστωση ύψους 2
εκατ. € για την αντιμετώπιση
της ασθένειας ●●● Έφυγε
(19.12.11) ο Κώστας Κατσόγιαννος σε ηλικία μόλις 53
ετών… σημαντικότατος άνθρωπος του γειτονικού μας Κλειτσού… Αντιδήμαρχος πρόσφατα
στο Δήμο Φουρνάς επί δημαρχίας Ηλία Παπουτσόπουλου…
αγωνίστηκε με επιμονή & σταθερότητα για την προώθηση
έργων όπως… η επίμονη διεκδίκηση για την ένταξη του έργου
δρόμος Κλειτσός – Νεράϊδα –
Λίμνη Πλαστήρα, η προώθηση
μελέτης του φαραγγιού της
Τσιούκας, η πρότυπη βιβλιοθήκη στο Γυμνάσιο – Λύκειο
Φουρνάς, ο αγώνας για την
εγκατάσταση ιντερνετ στην περιοχή, κ.λ.π. ●●● Έφυγε επίσης
(6.3.12) ο Σπύρος Ματσούκας
σε ηλικία 83 ετών… γνωστός
και αγαπητός σε όλους μας
όσους φοιτήσαμε στο Γυμνάσιο
Φουρνάς αφού σχεδόν όλη τη
δεκαετία του ’70 ήταν δραστήριος Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου & Λυκείου Φουρνάς…
εκτός αυτών ασχολούνταν συνεχώς με τα κοινά της Φουρνάς

αφού διετέλεσε 2 φορές Πρόεδρος Κοινότητας 1983-1986 &
1991-1994… Δήμαρχος Δήμου
Φουρνάς 1995-1998, Πρόεδρος
Συμβουλίου Περιοχής Κτημενίων – Φουρνάς 1997-1998, από
τα ιδρυτικά μέλη & πολλά χρόνια Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Φουρνάς… αιωνία σου η μνήμη
αγαπητέ μας Σπύρο… εμείς πάντως θα σε θυμόμαστε πάντα
να επιβλέπεις την ποιότητα των
φαγητών αλλά και την ευταξία
όλων ημών που τρώγαμε στα
εστιατόρια του θρυλικού οικοτροφείου Φουρνάς ●●● Συνάντηση είχε ο Νομάρχης Ευρυτανίας
με
όλους
τους
πολιτιστικούς συλλόγους στην
Αθήνα (11.3.12)… όπου είπε
μεταξύ άλλων: …στον προγραμματισμό εκτέλεσης έργων το
2012 στην περιοχή μας είναι, η
ολοκλήρωση του δρόμου Τριφύλλα – Όρια Νομού προς Νεράϊδα… η έναρξη εργασιών
του δρόμου Χόχλια – Βράχα και
η αξιοποίηση του Εργοστασίου
της ΔΑΒΙΕ στη Φουρνά για
την παραγωγή ενός νέου καυσίμου
με
την
ονομασία
PELLETS… γι’ αυτό υπάρχει
ενδιαφέρον από ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν την
παραγωγή του ανωτέρω προϊόντος, αφού πρώτα έλθουν σε
συμφωνία μίσθωσης του εργοστασίου, με το κεντρικό ταμείο
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Δασών του Υπ. Γεωργίας, στο
οποίο ανήκει τώρα το εργοστάσιο ●●● «ιδιαίτερη ικανοποίηση
για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του
μεγάλου έργου των αποχετεύσεων σε Φουρνά - Κλειτσό –
Βράχα» ήταν ο πρωτοσέλιδος
τίτλος των προαναφερόμενων
εφημερίδων… αλλά και σε χωριά του δήμου Μουζακίου εντάχθηκαν τέτοια έργα είδαμε στις
καρδιτσιώτικες
εφημερίδες…
αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί
τέτοια έργα γιατί δεν εντάχτηκε
σ’ αυτό το πρόγραμμα και η
αποχέτευση – βιολογικός καθαρισμός Νεράϊδας;… εδώ στο
χωριό μας; ●●● Στις Καρδιτσιώτικες εφημερίδες διαβάσαμε μεταξύ άλλων: Υπερχείλισε πάλι
φέτος 20.3.12 το φράγμα της Λ.
Πλαστήρα… για λίγες ώρες βέβαια γιατί μετά άνοιξαν την κάνουλα για να δουλέψει ο ΥΗΣ…
παράγοντας ρεύμα… ξαναυπερχείλισε πάλι πέρσυ τον Απρίλιο
●●● «Όχι στην ιδιωτικοποίηση
του ΥΗΣ Λίμνης Πλαστήρα»
είχαν 14.3 & 15.3.12 πρωτοσέλιδους τίτλους οι εφημερίδες ●●●
Βουλιάζει ο θεσσαλικός κάμπος
(διαβάσαμε στις 19.3.12) λόγω
υπεράντλησης, λέει, των υπογείων υδάτων ●●● «Πράσινο φώς
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
για την Επαρχιακή Οδό Καρδίτσας – Άρτας» και «Θα διεκδικήσουμε δυναμικά το έργο Καρδίτσα – Άρτα
λέει
ο
Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας»
ήταν οι τίτλοι άρθρων που διαβάσαμε (18.2.12) στις καρδιτσιώτικες εφημερίδες… Γιατί οι
εκλεγμένοι μας σε όλα τα επίπεδα δεν ενδιαφέρονται το ίδιο

και για την Επαρχιακή Οδό
Καρδίτσας – Αγρινίου;… Γιατί;
●●● Το δεύτερο Παυσίλυπο της
Καρδίτσας θα γίνουν οι στρατώνες που συναντάμε στην έξοδο της πόλης προς τα χωριά
μας… το στρατόπεδο Λουμάκη
όπως επίσημα λέγονται θα γίνει
πάρκο 50 στρεμμάτων έγραφαν
οι εφημερίδες 23.3.12 με φωτο
των αρχών να φυτεύουν εκεί
τα πρώτα δέντρα… λίγες μέρες
μετά 28.3.12 ξέσπασε θύελλα
με την είδηση βόμβα που κυκλοφόρησε πως αυτό θα γίνει
Κέντρο Υποδοχής λαθρομεταναστών… «θα γίνει Κερατέα η
Καρδίτσα» έγραφαν τα πρωτοσέλιδα τονίζοντας πως τα 3
στρατόπεδα της Θεσσαλίας έγινα 1 αυτό της Καρδίτσας όπου
θέλουν να φέρουν 30.000 λαθρομετανάστες… για να ηρεμίσουν τα πράγματα 4.4.12 γράφοντας πως έγινε στροφή του
υπουργείου και έχουμε εμπλοκή
στο θέμα… ο Ν. Α. 2.4.12 είχε
πρωτοσέλιδο «αντίδραση με
πράξεις στην συνεχή υποβάθμιση της Καρδίτσας»…. Να μη
γίνει η Καρδίτσα το Λαύριο
της Θεσσαλίας ●●● Καρδιτσιώτης ο αυτόχειρας της πλατείας
Συντάγματος, Δημήτρης Χριστούλας έγραφαν οι εφημερίδες
5.4.12… γνωστός βέβαια των
χωριανών μας στους Αμπελοκήπους διαμενόντων την δεκαετία
του ’80… αφού είχε τότε το
φαρμακείο του στη γωνία απέναντι από τον θρυλικό «Κίσσα»
●●● Χάνεται μια βουλευτική
έδρα (διαβάσαμε 24.3.12) στο
νομό Καρδίτσας λόγω της μειωμένης απογραφής κατοίκων στο
νομό μας… από 5 θα γίνουν 4
αμέσως μόλις ανακοινωθούν
επίσημα τα αποτελέσματα της
απογραφής 2011… σε σχετικά
κείμενα της 24.3.12 διαβάσαμε
πως ως το 1985 ο ν. Καρδίτσας
έβγαζε 6 βουλευτές ●●● Ο δήμος Λ. Πλαστήρα κατάφερε να
εντάξει στο ΕΣΠΑ 7 (επτά) παραδοσιακά μονοπάτια, μήκους
21 χλμ… σε εμάς εδώ πάνω
γιατί δεν εντάχθηκε κανένα;
●●● Έκλεισε και το Δημοτικό
Σχολείο της Ραχούλας, από φέτος, διαβάσαμε στο τελευταίο
φύλλο (81/Μαρ ’12) της καλής
εφημερίδας «Ζωγλοπίτικα Χρονικά»… οι λίγοι μαθητές που
είχαν απομείνει μεταφέρονταν
φέτος με ταξί στο σχολείο του
Καλλιθήρου (Σέκλιζας)… στα
χωριά μεταξύ Σέκλιζας και
Φουρνάς δεν πρόκειται να βρεί
κανείς ανοιχτό σχολείο… στην
ίδια εφημερίδα διαβάσαμε πως
στον Μυκηναϊκό τάφο της Τούμπας η ανασκαφή συνεχίζεται
με πολύ αργούς ρυθμούς αφού
άρχισε εδώ και 3 χρόνια κι
ακόμα να τελειώσει… ο αρχαιολόγος λέει πως οι πιστώσεις
δίνονται με το σταγονόμετρο…
ξέρετε στα δεξιά μας όπως
ανεβαίνουμε στο τελευταίο βενζινάδικο ●●● Πολύωρη Λαϊκή
Συνέλευση έγινε στις 22.3.12
στο Καλλίθηρο (Σέκλιζα) παρουσία των κ. κ. Παπαλού, Βερίλη,
Τέγου, Τσαντήλα και πλήθους
κόσμου όπου συζητήθηκαν όλα
τα προβλήματα του χωριού και

προτάθηκαν λύσεις ●●● Στις
ευρυτανικές εφημερίδες είδαμε
μεταξύ άλλων πως: ●●● Όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος
γιορτάστηκαν (2 & 3.6.12) τα
«Κατσαντώνια 2012» στο Μάραθο των Αγράφων… στην εκκλησία του οποίου Άγιοι Ταξιάρχες
βαπτίστηκε
ο
Κατσαντώνης από τον Δίπλα…
και στην πλατεία του οποίου
υπάρχει προτομή του… εκτός
αυτού άγαλμα του Κατσαντώνη
υπάρχει στα Άγραφα (έστησαν
οι αφοί Χόντου) και στην ομώνυμη πλατεία του Καρπενησίου
(στήθηκε με έρανο των Καρπενησιωτών)… στη φετινή εκδήλωση ο εκδότης του λευκώματος «Στ’ Άγραφα» Τάκης Ντάσιος
σε σχετική ομιλία του ανέφερε
πως ο πατέρας του Κατσαντώνη σαρακατσάνος Μακρυγιάννης ξεκαλοκαίριαζε τα κοπάδια
του στου Κουμπιέλου… ξέρετε
μετά τη Μπέσια προς το αγραφιώτικο! ●●● Στο Μαυρομμάτι
Καρδίτσας γενέτειρα του Καραϊσκάκη γιορτάστηκαν και φέτος
τα «Καραϊσκάκεια 2012» τον
Απρίλιο, στις 23.4.2012… και
στην Καρδίτσα όπως κάθε χρόνο τον Ιούνιο… φέτος γιορτάζονται τα 45α και οι εκδηλώσεις θα γίνουν από 22.6.12 έως
28.6.2012 ●●● Στις καρπενησιώτικες εφημερίδες διαβάσαμε
(29.2.12) πως: «επιχορήγηση
20.500 € σε Πολιτιστικούς Συλλόγους της Ευρυτανίας» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο
Καρπενησίου στην συνεδρίαση
της 15.2.12… Σε εμάς εδώ στον
δικό μας δήμο δεν έχει τίποτα;
●●● Το ίδιο Δ. Σ. (28.3.12) αποφάσισε να γίνονται δωρεάν
δρομολόγια του ΚΤΕΛ Καρπενησίου στα χωριά του Δήμου
του… κάθε Δευτέρα λέει θα γίνεται δωρεάν δρομολόγιο προς
Κλειτσό – Βράχα ●●● «Πλιάτσικο σε μαντεμένιες σχάρες φρεατίων στη Βράχα – συνελήφθησαν
3
ρομά» διαβάσαμε
(26.5.12) σε ευρυτανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα ●●● «Έργα
700.000 € για τις Τοπικές Κοινότητες» χωρίς να τα κατονομάζει, αποφάσισε (14.5.12) το
Δημ. Συμβούλιο Καρδίτσας ●●●
σε δημοπρασία έβγαλε (5.6.12)
ο Δήμος Καρδίτσας του Δασικό
χωριό
Καροπλεσίου «Δρυάδες»… όπως γράφτηκε σε 25
στρέμματα είναι 20 ξύλινα σπιτάκια, 38 τ. μ. έκαστο και ζητείται μίσθωμα 1.823,97 € για 10
χρόνια ●●● Κοντοσούβλι – γίγας ψήθηκε λέει στην Πεζούλα
της Λίμνης Πλαστήρα, την Κυριακή 3.6.12 (τη Δευτέρα είχαν
πανηγύρι της Αγ. Τριάδας), διεκδικώντας το ρεκόρ Γκίνες…
είχε μήκος 170 μ., χρειάστηκαν
700 κιλά κρέας, 131 σούβλες
ενωμένες και ένας τόνος κάρβουνα… πάντως ψήθηκε λέει
ωραία και δεν έμεινε ούτε κοψίδι… το προηγούμενο ρεκόρ
κατείχε λέει απ’ το 2008 η Δεσφίνα Φθιώτιδας με 150 μ.●●●
Εδώ όμως ο χώρος τελειώνει…
κλείνουμε ευχόμενοι: Καλό καλοκαίρι να περάσουμε και φέτος όλοι μαζί στη Νεράϊδα.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Α. Οι υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις σε σχέση, με
το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, σε τοπικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Β. Η καταστροφή στην Ελληνική κοινωνία της λεγόμενης μεσαίας τάξης και το χωρίς ελπίδα αδιέξοδο.

Ο

ι λαοί, οι κοινωνίες και τα κράτη ζούν σ’ενα πρωτόγνωρο
παγκόσμιο περιβάλλον,το
οποίο για πρώτη φορά εμφανίζεται
στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος.
Δυστυχώς οι υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες κυβερνούν
τους λαούς, δεν μπορούν να συλλάβουν αυτό το παγκόσμιο και κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, και για το
λόγο αυτό, δε μπορούν, να δώσουν
και λύσεις.
Ωστόσο όμως οι λαοί ολόκληρης της Ευρώπης και ιδιαίτερα της
Δυτικής Ευρώπης, είχαν κατορθώσει
να επιτύχουν και είχαν ευτυχήσει να
ζήσουν μια μεταπολεμική περίοδο
εξήντα περίπου χρόνων, ανάπτυξης
και δημιουργίας, πλούτου, ο οποίος
(πλούτος) είχε διαχυθεί σχεδόν σ’ολα τα στρώματα των κοινωνιών, με
κατάκτηση, οχι μόνο, δικαιωμάτων,
και πλούτου, αλλά και τη δημιουργία
των λεγόμενων κοινωνικών κρατών.
Στην ουσία είχε επιτευχθεί, η
μετατόπιση του πλούτου, απο τα
χέρια των ολίγων, στα χέρια των
πολλών.
Όμως με την επικράτηση της παγκοσμιοποίησης, του κεφαλαίου και
την ελεύθερη διακίνηση, την τελευταία εικοσαετία, όταν επικράτησαν
και κυριάρχησαν στις κοινωνίες οι
αρχές λεγόμενων ελεύθερων αγορών, επί κυβερνήσεων Θάτσερ και
Ρήγκαν, και οι λαοί της Ευρώπης
απο άγνοια και παραπλάνηση,
έφεραν στην εξουσία τους Θιασώτες, των λεγόμενων ελεύθερων αγορών, το χρήμα συσσωρεύτηκε σε
πολύ λίγα χέρια, και τα οποία χέρια
δεν αντιστοιχούν ούτε στο 0,2 τοις
χιλίοις (0,2/000) επί του παγκόσμιου πληθυσμού.
Αποτέλεσμα: Αυτοί, που κατέχουν αυτόν σήμερα,τον πλούτο,
επιβάλλουν και τους νέους κανόνες
στις εκάστοτε κυβερνήσεις και στους
λαούς,οι οποίοι κανόνες, στόχο και
σκοπό έχουν, με βίαιο τρόπο να
μετατεθεί όλος πλέον ο πλούτος
σ’αυτούς , και οι λαοί κατά ποσοστό
ενενήντα τοίς εκατό,να καταστούν,οχι μόνο, χωρίς δικαιώματα, αλλά να
οδηγηθούν στην οικονομική εξαθλίωση, την φτωχοποίηση, και
την ισοπέδωση, τουτέστιν, στην
κατάργηση της λεγόμενης μεσαίας
τάξης, που είχε δημιουργηθεί με τον
ιδρώτα της και τους κόπους της, μεταπολεμικά, και την πλήρη επικράτηση πλέον των λεγόμενων Μονοπωλίων ή Ολιγοπωλίων, σε όλους
τους τομείς.
Κι όταν λέμε καταργήθηκε η μεσαία τάξη, δεν εννούμε οτι εξαφανίστηκε δια μαγείας, αυτή η μεσαία
τάξη, αλλά είναι δυστυχώς υπαρκτή
και παραμένει μετέωρη,και δεν
μεταβάλλεται, ουτε απορροφάται
ούτε απο τις δυνάμεις των Μονοπωλίων, ούτε από την εργατική τάξη,
καθότι και αυτή έχει συρρικνωθεί,
λόγω της τεχνολογίας και επομένως
δεν έχει καμία ελπίδα για να ζήσει.
Μπορεί όμως να ζήσει μια κοινωνία
,χωρίς ελπίδα για εργασία; Όταν ο κύριος κορμός της που ήταν η μεσαία
τάξη, ήτοι το 70% του πληθυσμού,
έχει καταστραφεί, και τίθεται στο περιθώριο;
Γι’ αυτό και τα υφιστάμενα
σήμερα πολιτικά κόμματα,είναι
αμήχανα, και δεν ξέρουν πως να
αντιδράσουν, γιατί έχουν χάσει
τη δύναμή τους, που ήταν κυρίως
ο χώρος της μεσαίας τάξης και κυνηγώντας φαντάσματα, οτι τάχα, για
την οικονομική κρίση κυρίως στην
Ελλάδα φταίει η φοροδιαφυγή, η
οποία όμως “ειρήσθω εν παρόδω”
υπάρχει, στο καθεστώς όμως των
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ολιγοπωλίων, όπως π.χ στον κλάδο
των καυσίμων και στον κλάδο του
τομέα υγείας και μόνο, και ουχί
απο τον κορμό της κοινωνίας, που
είναι η μεσαία τάξη η οποία έχει καταστραφεί και συνεπώς, για ποιά
φοροδιαφυγή και μάλιστα αορίστως,
σκοπίμως, ομιλούν; Όταν οι πολίτες,
οι λαοί και οι κοινωνίες, οχι μόνο, χάνουν τα δικαιώματά τους, αλλά και
οτι έχουν αποκτήσει με κόπο, αυτά
τα πενήντα χρόνια εργασίας και δημιουργίας, και οδηγούνται στη φτώχεια
και την εξαθλίωση, και το κυριότερο,
βρίσκονται μετέωροι, χωρίς καμία
ελπίδα για το μέλλον τους;
Και μπορεί μεν οι κοινωνίες και
οι λαοί του λεγόμενου τρίτου κόσμου, Ασίας, Αφρικής, και Λατινικής
Αμερικής, να μη μπορούν να αντιληφθούν τις μεταβολές, αφού
ήδη αυτοί οι λαοί, βρίσκονταν και
βρίσκονται επί αιώνες στην οικονομική εξαθλίωση, όμως οι λαοί
και οι κοινωνίες της Ευρώπης και της
Βορείου Αμερικής, θα ανεχθούν να
υποστούν αυτή την επιχειρούμενη
εξαθλίωση και φτωχοποίηση;
Είναι όμως βέβαιο, ότι οσονούπω θα εκφρασθούν οι λαοί αυτοί απο
εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, που
θα αντιληφθούν και θα κατανοήσουν το φαινόμενο, και στη συνέχεια θα σχηματοποιηθούν σ’ενα
πολιτικό φορέα, που θα εκφράζει
το ογδόντα με ενενήντα τοις εκατό
(80-90%) των λαών,απο το ένα μέρος, και απο το άλλο μέρος θα βρίσκεται το 0,2/000 τοις χιλίοις, που θα
εκφράζεται απο τους πρόθυμους
(και εξαγορασμένους) να υπηρετήσουν τα συμφέροντα αυτού του
0,2/000 τοις χιλίοις.
Αυτό θα συμβεί , ούτως ή άλλως,
αργά ή και πολύ γρήγορα,κι αν ακόμη, με τεχνάσματα καταργηθούν και
τα δημοκρατικά υφιστάμενα καθεστώτα.
Γι’ αυτό και οι λαοί της Ευρώπης
και της Βορείου Αμερικής πρέπει, να
λάβουν πρωτοβουλίες, ερχόμενοι σε
συνεννόηση, γιατί έχουν τη δύναμη,
με τη ψήφο τους, να ανατρέψουν,
μέσα σε μια ημέρα, αυτή την ισοπεδωτική φτωχοποίηση, που επιχειρείται να επιβληθεί στο ενενήντα και πλέον τοις εκατό (90%)του
πληθυσμού, απο το 0,2/000 τοις
2 χιλίοις της παγκόσμιας ολιγαρχίας, η οποία στην ουσία, έχει εγκαταστήσει ενα ολιγαρχικό σύστημαπολίτευμα!!!
Αυτή είναι, σε γενικές γραμμές,
σήμερα η πολιτική οικονομική κατάσταση, και δεν φταίει η Ελλάδα,
γι’αυτή, και κανένας λαός απο μόνος του και καμία κοινωνία απο
μόνη της, δεν θα μπορέσει, ν’ανατρέψει την επιχειρούμενη νέα μορφή στυγνής δικτατορίας του συσσωρευθέντος κεφαλαίου στα χέρια
του 0,2/000 τοις χιλίοις, επί των λαών,
και οι οποίοι λαοί, χωρίς την μεταξύ
τους συνεννόηση και συνεργασία
και μάλιστα σε επίπεδο ενώσεων,
χωρών και κρατών, όπως αυτή της
Ευρωπαϊκής ενώσεως, δεν θα επιτύχουν την ανατροπή, αλλά και δε
θα μπορούν να προστατευθούν, η
κάθε μια κοινωνία απο μόνη της!!!
Στο επόμενο: ακολουθούν προτάσεις για εφικτές λύσεις
Αθήνα, Νοέμβριος 2011
Ο δικηγόρος
Ηλίας Β. Σπινάσας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό
του αγαπητού χωριανού μας Ηλία,
δεν χώρεσε δυστυχώς λόγω πληθώρας ύλης στα προηγούμενα φύλλα
της εφημερίδας μας, και το δημοσιεύουμε τώρα.

Ευχαριστήρια & ευχές της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
«Αγίου Νικολάου» Κορίτσας Κλειτσού Αγράφων

Ε

υχόμαστε & προσευχόμαστε στον γιατρό Ευαγγελιστή Λουκά & σε όλους
τους Αγίους μας να σας χαρίζουν
υγεία, ευτυχισμένο το 2012 και
πρόοδο στα παιδιά όλων.
Με αφορμή τη γιορτή του
Ευαγγελιστή Λουκά στις 18 Οκτ,
ως Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστούμε θερμά: τους πανασιολογιώτατους Ηλαρίωνα & Γεράσιμο για το μεγάλο ενδιαφέρον
& για τις συχνές λειτουργίες τους
στην Εκκλησία μας, τον χωριανό
μας Γεώργιο Θέο για την συνεχή
ηθική & οικονομική βοήθειά του.
Ευχαριστούμε τους επισκέπτες:
τον Περιφερειακό Σύμβουλο Τ.
Σκλαπάνη, τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κ. Χούπα, τον
πρώην Δήμαρχο & νυν Σύμβουλο
Αγράφων Βαγγέλη Κατσιφό, την
Δημ. Σ. Φουρνά Γεωργία Διαμαντή, τον Πρόεδρο Τ.Σ. Κλειτσού
Κ. Σαμαρά, τον Σύλλογο Κλειτσιωτών Φθιώτιδας & τον πρόεδρο Γ. Παναγιώτου, τον πρόεδρο
του Συλλόγου Νεράϊδας Β. Θάνο.
Ευχαριστούμε τους 250 περίπου
προσκυνητές που ήρθαν από μακριά και σας περιμένουμε κάθε
χρόνο στη γιορτή του Αγίου Λουκά 18 Οκτ.
Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο κκ Νικόλαο Καρπενησίου
που διόρισε Ιερέα της Εκκλησίας
μας τον άξιο Πανοσιολ/το Ηλαρίωνα. Αξίζει να σημειώσουμε τα
λόγια του αείμνηστου Λουκά Διαμαντή την ημέρα που έφυγε ο παπαΧρήστος: «ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν θα μας αφήσει έτσι, θα μας
φέρει παππά». Να που ο παππάς
ήρθε και θα έρθει και ο θρησκευτικός τουρισμός.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους
Καραϊσκαίους-Τυμπλαλεξαίους,
που κυρίως κατοικούν στη Φθιώτιδα, για τη διαχρονική βοήθειά
τους. Ευχαριστούμε τον πατέρα
του παππά-Ηλαρίωνα για τις επιπλοσκευές του στην εκκλησία
μας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τον Αντιπεριφ/ρχη Ευρυτανίας Β. Καραμπά για την προγραμματισμένη βοήθειά του.
Ευχαριστούμε τους δωρητές
μας και τους ενημερώνουμε ότι οι
εκκλησίες Αγία Άννα & Άγιος Γεώργιος θα είναι έτοιμες τον ερχόμενο Ιούνιο 2012.
Ευχαριστούμε τους γειτόνους
μας Νεραϊδιώτες για τη φιλία τους
και τις επισκέψεις τους.
Να γνωρίζετε ότι η εκκλησία μας έχει την μέγιστη τιμή
να φυλάσσει το Ιερό λείψανο της
δεξιάς χειρός του Ευαγγελιστή
Λουκά, που το χάρισε στο τότε
Μοναστήρι της Κορίτσας το έτος
1358 ο στρατηγός του Βυζαντίου
Νικηφόρος. Στην εκκλησία μας
φυλάσσονται επίσης λείψανα του
Αγ. Νικολάου εν Βουνένοις & του

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον Άγιο Νικόλαο Κορίτσας

Η Αγία Άννα το 1997 & οι 4 ανιδιοτελείς εργάτες: οι αείμνηστοι
παπαΧρήστος & Ν.Τσιώτας, οι ζώντες Δ. Κουτσούλης & Λ. Παυλέτσης.

Αγ. Ιωάννη Βραχωρίτη. Επίσης,
από τον Λουκά Διαμαντή το έτος
1998, ξεχώθηκε οστεοθήκη που
γράφει ότι περιέχει λείψανα του
Μεγάλου Αθανασίου, της Αγ. Μαρίνας, του Αγ. Γεωργίου και ότι
την έφερε το έτος 1520 στην τότε
Μονή Κορίτσας ο Ηγεμόνας της
Μολδοβλαχίας Βασαράγγος.
Η εκκλησία μας έχει μικρό
Μουσείο μεταβυζαντινών εικόνων-βιβλίων-σκευών και των ιερών λειψάνων, που είναι ανοιχτό
κάθε μέρα και σας περιμένει. Πιστεύουμε ότι το άγιο ράσο θα προκαλέσει μεγαλύτερη ανάπτυξη,
από ότι συνολικά & διαχρονικά οι
φορείς της πολιτείας και του κράτους. Είμαστε η πόρτα της Θεσσαλίας προς Ευρυτανία, με οδικό δίκτυο άσφαλτο. Καρδίτσα-Κορίτσα
55 χιλ, Κορίτσα-Καρπενήσι 55

Η Γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι

Παρά την αισιοδοξία που όλοι νοιώσαμε
με τα σχετικά δημοσιεύματα των αρχών Σεπτεμβρίου 2011, για την γέφυρα του δρόμου
Νεράϊδα – Καροπλέσι, δυστυχώς αυτή ακόμα
δεν στήθηκε. Πότε επιτέλους θα στηθεί; Την
χρειαζόμαστε να περνάμε, απαιτούμε πρόσβαση!

χιλ. Αξίζει τον κόπο να περάσετε
για το περιβάλλον και κυρίως για
τα 4 θρησκευτικά μνημεία «Άγιος
Λουκάς Κλειτσού, Αγίου Σωτήρος
Βράχας, Αγίου Διονυσίου & Ζωοδόχου Πηγής Φουρνά».
Τέλος ευχαριστούμε την εφημερίδα σας για τη δημοσίευση, με
τιμή: Λουκάς Τσιώτας, Γιώργος
Παπαστάθης, Σωκράτης Μητσάκης, Γιάννης Λουκά Διαμαντής.
Φωτογραφίες από το αρχείο
του Βαγγέλη Κατσιφού:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο αυτό
του αγαπητού κοντοχωριανού
μας Βαγγέλη δεν χώρεσε δυστυχώς λόγω πληθώρας ύλης στα
προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας και το δημοσιεύουμε
τώρα.

Ο οικισμός Κορίτσα Κλειτσού

Να αναστηλωθεί
το Μέγα Γεφύρι!

Παρατηρούμε ότι τελευταία υπάρχει
μεγάλο ενδιαφέρον για να ενταχθούν έργα
αναστήλωσης μνημείων στο ΕΣΠΑ. Επιτακτικό αίτημα όλων των κατοίκων της περιοχής
μας είναι να ενταχθεί για αναστήλωση και το
θρυλικό Μέγα Γεφύρι. Μελέτη ήδη υπάρχει.
Ζητάμε οι αρμόδιοι να το προχωρήσουν.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
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Γεώργιος K. Μαργαρίτης

Γεώργιος
Μαργαρίτης
έφυγε από κοντά μας, σε
ηλικία 85 ετών, στις 13
Απριλίου (Μ. Παρασκευή) του
2012. Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στον συνοικισμό Μεγαλάκκο της
Νεράϊδας, συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Κωθώνι». Προερχόταν
από μια πολύτεκνη οικογένεια και
ήταν ο πρωτότοκος γιός του Κωνσταντίνου και της Ελένης Μαργαρίτη. Τα άλλα 5 συνολικά αδέλφια
του είναι, η Βάσω, η Αικατερίνη, ο
Βαγγέλης, ο Δημήτρης (Τάκης) και
ο αείμνηστος Βασίλης.
Το 1953 παντρεύτηκε την Αγορή Λιάπη με την όποια απέκτησε
δυο κόρες, την Ηλέκτρα και την
Αγαθή. Τα πέντε εγγόνια του, και τα
τελευταία χρόνια τα δυο δισεγγόνα
του, ήταν εκείνα που του έδιναν τη
μεγαλύτερη χαρά και ευτυχία, ήταν
τα καμάρια του.
Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη
δύναμη ψυχής και αγαπούσε πολύ
τη σύζυγο του και αυτό φάνηκε από
τα πρώτα χρόνια του γάμο τους,
στηρίζοντας και μεγαλώνοντας τα
τρία αδέρφια της γυναίκας του τα
οποία είχαν χάσει και τους δυο γονείς τους.
Τα χρόνια που έζησε στο Μεγαλάκκο μαζί με τη σύζυγο του, τη
«βαβάκο» του όπως την έλεγε, ήταν
εκ των πραγμάτων πολύ σκληρά,
δύσκολα και φτωχικά.
Το αστείρευτο πάθος και η αγάπη για εργασία και δημιουργία ήταν
το μεγαλύτερο εφόδιο για την υπόλοιπη ζωή του. Ήταν παιδί ακόμη,
μόλις 13 ετών, όταν έχτισε με πέτρα
το πρώτο σπίτι στο Μεγαλάκκο του
Γεώργιου Μάκρη ή αλλιώς Μακρυγιάννη. Στην εκκλησία των Σαρανταπόρων μπορεί κανείς να θαυμάσει

Σ

την τέχνη του και την μαεστρία του
που έχει αποτυπωθεί στο θόλο και
στο ταβάνι του ναού.
Η εξυπνάδα του και η ευστροφία
του τον οδήγησαν στη δημιουργία
του νερόμυλου που είχε στο Μεγαλάκκο. Αυτός ήταν που κατασκεύασε την κάλανη ύψος 14 μέτρων,
την φτερωτή, τις μυλόπετρες και ότι
άλλο χρειάστηκε για να λειτουργήσει ο μύλος.
Ως ένας πολυμήχανος άνθρωπος προχώρησε και σε ένα ακόμη
εγχείρημα, τη δημιουργία ενός καμινιού. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι και
αυτό το κατάφερε και εκεί, σ’ αυτό το
σιδηρουργείο του, δημιουργήθηκαν
πολλά τσαπιά, αλέτρια και άλλα εργαλεία της εποχής εκείνης τα οποία
χρησιμοποιούσαν οι συγχωριανοί
του στα κτήματα τους.
Υπήρξε ένας άνθρωπος που εργάστηκε ως μπετατζής, χτίστης, σοβατζής, ξυλουργός, σιδεράς, ωρολογοποιός και πάντα διεκπεραίωνε
τις εργασίες του με μεγάλη επιτυχία.
Toν πρώτο άνθρωπο που σκεφτόταν
κάθε μέλος της οικογένειας του όταν
χρειαζόταν κάτι για κατασκευή ή
επιδιόρθωση ήταν ο μπαμπάς μας, ο

παππούς μας.
Το 1966 ως εσωτερικός μετανάστης εγκαταστάθηκε με την οικογένεια του στο Μώλο Φθιώτιδας.
Τα πρώτα χρόνια διαμονής του εκεί
ασχολήθηκε επαγγελματικά ως οικοδόμος. Στη συνέχεια εργάστηκε
στο κλάδο των μεταφορών, έχοντας
αγοράσει ένα αυτοκίνητο δημοσίας
χρήσεως και συνταξιοδοτήθηκε ως
αυτοκινητιστής.
Το 1989 χάνοντας το γαμπρό
του, το παιδί μου όπως έλεγε, στάθηκε ως πατέρας στις εγγονές του
και αποτέλεσε το μεγαλύτερο στήριγμα για την κόρη του, Ηλέκτρα.
Η μεγάλη του εγγονή, Νατάσα ή
αλλιώς «Τατά» όπως συνήθιζε να τη
φωνάζει, θυμάται όμορφες στιγμές
μαζί του, σε ηλικία 7 ετών, να της μαθαίνει να χορεύει και να τραγουδάει
δημοτικά τραγούδια, η οποία με τη
σειρά της τα μαθαίνει τώρα πλέον
στα δισέγγονα του.
Οι συμβουλές του προς τα εγγόνια του ήταν καταλυτικές, θυμούνται
να τους λέει «να είστε τίμιοι άνθρωποι, να μη λέτε ποτέ ψέματα, να διεκδικείται το δίκιο σας με οποιοδήποτε κόστος, να είστε πολεμιστές στη
ζωή σας, να μην κιοτεύετε». Λόγια
ενός απλού ανθρώπου και όμως
τόσο σοφά και πολύτιμα.
Η οικογένεια του πάντα θα θυμάται έναν άνθρωπο ευχάριστο και
καλοσυνάτο που με το χαμόγελο
του, με τα αστεία του και με τα τραγούδια του πρόσδιδε ένα πνεύμα
χαράς και αισιοδοξίας.
Θα μας λείψεις σύζυγε μου, μπαμπά μου, παππού μου.
Η σύζυγος του, τα παιδία του,
τα εγγόνια του,
τα δισέγγονα του.

Αμάραντα λουλούδια στην εκδημία
της αγαπημένης μας Φωτεινής Μητσάκη

κληρό καθήκον με αναγκάζει σήμερα αγαπητοί μου
περισσότερο από σεβασμό
και αγάπη και λιγότερο σαν συγγενής να απευθύνω τον ύστατο
χαιρετισμό στην αγαπημένη σε
όλους μας Φωτεινή Μητσάκη, που
δυστυχώς ύστερα από αγώνα που
έδωσε να κρατηθεί στη ζωή δεν τα
κατάφερε και είμαστε όλοι εδώ να
την συνοδεύσουμε στο τελευταίο
της ταξίδι.
Μια νέα απουσία από το χωριό
μας, ένας νέος πόνος βαραίνει από
χθές την καρδιά μας, ένας δικός μας
άνθρωπος πέρασε στην άλλη όχθη,
σε μια άλλη ζωή για την οποία εμείς
οι ζώντες πολλές φορές προβληματιζόμαστε όταν αντιμετωπίζουμε το
φοβερό μυστήριο του θανάτου.
Βρισκόμαστε αδελφοί μου
μπροστά στο φοβερότατον αυτό
μυστήριο όπως το χαρακτηρίζει η
εκκλησία μας, ως αδύναμοι άνθρωποι και ολιγόπιστοι πολλές φορές αισθανόμαστε (λανθασμένα βεβαίως)
ότι όλα εδώ τελειώνουν. Ως Χριστιανοί όμως σκεπτόμενοι θα πρέπει να
παίρνουμε δύναμη αφού η Ορθοδοξία και η Εκκλησία μας ακόμα και δια
υπερφυσικών γεγονότων, μας διδάσκει ότι ο θάνατος δεν είναι φθορά
και αφανισμός, αλλά μετάβαση από
τα πρόσκαιρα στα μόνιμα, από τα
φθαρτά στα άφθαρτα, από τα επί-

γεια στα ουράνια.
Με αυτές τις σκέψεις θα πρέπει
να αντιμετωπίζουμε το θάνατο, ο
οποίος πολλές φορές έρχεται σαν
κλέφτης μέσα στη νύχτα και άλλες
φορές επίσης σαν βάλσαμο απαλλάσσοντας τον άνθρωπο από το
σταυρό ή το μαρτύριο που περνάει,
και αυτούς που συνεχίζουν να ζούν
από το εξοντωτικό βάρος της φροντίδας.
Είμαι απολύτως σίγουρος Αγαπητοί μου ότι όλοι μας μέσα μας
τούτη τη στιγμή έχουμε τον πόνο
μας, αλλά η καρδιά μας είναι ανοιχτή
για τη συγχώρεση της αγαπημένης
μας Φωτεινής, ενός ανθρώπου που
πέρασε απ’ αυτή τη ζωή τηρώντας
πλήρως στα καθήκοντά της ως Χριστιανή, ως συντρόφου και συζύγου,

Μεταφορά οστών χωριανών μας στη Νεράϊδα
Αρχές Μαΐου 2012, μεταφέρθηκαν στο Οστεοφυλάκιο του
χωριού μας, της Νεράϊδας, από Κοιμητήριο των Αθηνών, όπου
είχαν ενταφιαστεί πρίν δεκαετίες, τα οστά του αείμνηστου Δάσκαλου Κωνσταντίνου Μπακόλα και της συζύγου του Αλεξάνδρας. Αιωνία η μνήμη τους.

ως Μάννα και ως ανθρώπου με πολλές αρετές.
Απλή, ειλικρινής, καλωσυνάτη,
ανεξίκακη, φιλότιμη, έντιμη, γεμάτη ανθρωπιά με αστείρευτη αγάπη
προς τον συνάνθρωπο, με προθυμία να βρίσκεται πάντοτε κοντά στη
χαρά και στον πόνο του συγγενή,
του συγχωριανού, του φίλου και με
ψυχική δύναμη να δίνει κουράγιο,
να ελπίζει, να εύχεται και να δημιουργεί ευχάριστο κλίμα με τον καλό
της λόγο.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα
Μπουρλιακέϊκα, εξοχή της Νεράϊδας. Παντρεύτηκε το Δημήτρη Μητσάκη και δημιούργησαν μια σωστή
και πολυμελή οικογένεια την οποία
ανέθρεψαν κάτω από δύσκολες
συνθήκες και άπειρες στερήσεις της
εποχής εκείνης.
Δικαιώθηκε όμως και αμείφθηκε για τους κόπους της βλέποντας
την αποκατάσταση των παιδιών της
που υπεραγαπούσε, και ήταν πολύ
χαρούμενη που αυτά δημιούργησαν
οικογένειες και της χάρισαν πολλά
εγγόνια.
Αγαπημένη μας Φωτεινή, σε
λίγο αυτός ο τόπος που τόσο αγάπησες, θα δεχθεί το άψυχο σώμα σου.
Εμείς οι συγγενείς, οι χωριανοί, και
οι φίλοι σου είμαστε εδώ να σ’ αποχαιρετίσουμε. Ίσως η καλοκάγαθη
και καθαρή ψυχή σου να μας βλέπει
τούτη την ώρα, ίσως ν’ αγναντεύει το
Φλίσιο και τη Μάρτσα πρίν φθάσει
καθαρή στον ουράνιο πατέρα μας.
Ίσως να στέλνει χαιρετίσματα
με την αστείρευτη φωνή σου και το
γλυκόλογο τραγούδι σου σε όλες τις
λαγκαδιές και τα προσήλια και να
σταματά στο Μοναστήρι της Παναγίας, όπου τον περασμένο Σεπτέμβρη στη χάρη της εκεί που τρώγαμε
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Δημήτριος Γ. Χαλάτσης

φυγε από κοντά μας, αρχές Ιουνίου, σε ηλικία 91
ετών, καταβεβλημένος
από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ο αγαπητός χωριανός μας Δημήτριος
Χαλάτσης.
Πατέρας του ο Γεώργιος Χαλάτσης και μητέρα του η Γιαννούλα Μπαλτή (κόρη του Θανάση Ι.
Μπαλτή και αδελφή της αείμνηστης Μπαμπαλούς). Παππούς του
ο πρώτος (μετεπαναστατικά) ιερέας του χωριού μας, ο θρυλικός
παπα-Δημήτρης Χαλάτσης που
είχε 8 παιδιά, 3 κορίτσια (Ανέτα,
Κούλα, Λενιώ) και 5 αγόρια (Περικλή, Λούη, Γιαννακό, Νίκο και
Γιώργο). Αδέλφια του η Αμαλία, ο
Θανάσης και οι αείμνηστοι πλέον
Νίκος, Κυπριάνης, Χριστόδουλος,
Ηλίας, Κώστας, Ελένη και Μαριγούλα. Πατρικό τους σπίτι αυτό
που ο Δημήτρης έμενε κάθε καλοκαίρι που ανέβαινε στο χωριό.
Στο σπίτι αυτό, που έχτισε ο πατέρας τους Γιώργος, το 1940 ζούσαν 13 άτομα (1 γιαγιά, 2 γονείς
τα 10 παιδιά).
Πολλές οικογένειες (σχεδόν
όλες) του χωριού μας έχασαν ανθρώπους στον φριχτό - καταραμένο εμφύλιο αλλά αυτή η οικογένεια έχασε τους περισσότερους.
Έξι (6) άτομα! Όλοι άμαχοι! Την
Μαριγούλα και την Ειρήνη (1η σύζυγο του Δημήτρη) τις σκότωσε ο
κυβερνητικός στρατός ρίχνοντας
με τα πολυβόλα απ’ τη Φτερόλακκα, στη Λεκάνη όπου κατέβαιναν
το Μέγα Ρέμα αφού είχαν έρθει
στο χωριό για κεράσια τον Ιούνιο
του 1948. Την γιαγιά Μαρούλα και
την Ελένη τις σκότωσε ο στρατός
απέναντι στο Στεφάνι ρίχνοντας
με τα πολυβόλα από τη Χαλικόβρυση, πάλι εκείνη την εποχή,
επειδή είχαν το θάρρος να παραμείνουν στο χωριό τους και να
μην στοιβαχτούν στα «καραβάνσαράϊ» της Καρδίτσας «Στάνα»,
«Γκούμα» κ.λ.π. Τον Κυπριάνη τον
εκτέλεσαν στη Λάρισα το 1948 με
απόφαση του στρατοδικείου, 25
χρονών παιδί τότε. Τον πατέρα
τους Γιώργο τον σκότωσαν στον
Κλειτσό εκείνη την εποχή, άλλοι λένε ο στρατός άλλοι λένε οι
άντρες των ΜΑΥ. Η μητέρα τους
Γιαννούλα αρρώστησε και πέθανε το 1940 αφήνοντάς τα όλα ορφανά. Λίγο νωρίτερα, το χειμώνα
του 1940, σκοτώθηκε στο αλβανικό μέτωπο ο Νίκος πολεμώντας
ηρωϊκά τον ιταλικό φασισμό και
τον γερμανικό ναζισμό.
Ο Δημήτρης (Μήτσιο τον
λέγαμε στο χωριό) με την πρώτη
σύζυγό του την αείμνηστη Ειρήνη
Πλατσιούρη (σκοτώθηκε στον
εμφύλιο όπως προείπαμε) απέ-

μας έλεγες τον πόνο σου, τις χαρές
σου και τις ατέλειωτες ευχές σου, λές
και μάντευες την αναχώρησή σου
για τον άλλο κόσμο.
Κάνε όμως υπονομή – αυτή που
εσύ ξέρεις καλά – γιατί το ταξίδι που
τώρα ταξιδεύεις θα είναι καλύτερο,
από αυτό που πέρασες στην εδώ
ζωή σου, και ο κόσμος των αγγέλων
εκεί που θα πάς καλύτερος απ’ τον
δικό μας.
Εμείς θα προσπαθήσουμε όσο
μπορούμε να είναι μετρημένο το
δάκρυ μας γιατί σ’ αγαπήσαμε πολύ.

κτησε δυο παιδιά, τον Ντίνο και
τον Ηλία. Με την δεύτερη σύζυγό
του Ευσταθία παντρεύτηκαν στην
Τσεχοσλοβακία.
Πήρε μέρος, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και
στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944
αλλά και στον εμφύλιο 1946-1949
και το πλήρωσε ακριβά αφού ένα
σοβαρό τραύμα στο κεφάλι τον
ταλαιπωρούσε σ’ όλη του τη ζωή
(καθιστώντας ανάπηρο το δεξί
χέρι και πόδι του), εκτός των διώξεων που υπέστη ως αριστερός.
Το φθινόπωρο του 1941 ήταν
απ’ τους πρώτους που εντάχτηκαν στην ΕΠΟΝ, στο ΕΑΜ και στον
ΕΛΑΣ, μετά τις συγκεντρώσειςομιλίες-συζητήσεις στο σχολείο
με πρωτοβουλία του χωριανού
μας Στέφου Θάνου και του Γιωργούλα Μπέϊκου απ’ τον Κλειτσό.
Ηλικιωμένοι τον θυμούνται εκείνα τα χρόνια να ανεβαίνει στον
μεγάλο μαλόκεδρο του σχολείου,
από την κορυφή του οποίου αυτός έκανε τις ανακοινώνεις του
ΕΑΜ, φωνάζοντας με το «χωνί».
Μετά την απελευθέρωση, με
το ξέσπασμα του εμφυλίου οι συνθήκες τον ανάγκασαν να ενταχθεί
στο ΔΣΕ, ως μαχητής του οποίου
γύρισε όλα τα βουνά της Ελλάδας.
Το καλοκαίρι του 1949 αγωνίστηκε στις μάχες του Γράμμου-Βίτσι
όπου και τραυματίστηκε πολύ
σοβαρά στο κεφάλι του. Μήνες
πολλούς ήταν στα νοσοκομεία
των τότε ανατολικών χωρών για
να συνέλθει απ’ τον βαρύτατο
τραυματισμό του. Μέχρι το ’56
(7 χρόνια) ήταν στην Ουγγαρία
και τα υπόλοιπα 30 χρόνια ζούσε
στην Τσεχοσλοβακία όπου ήταν
δάσκαλος σε ελληνικά σχολεία.
Μετά την συνταξιοδότησή του,
το 1986, επέστρεψε στην πατρίδα
του Ελλάδα. Διέμενε στην Αθήνα
αλλά κάθε καλοκαίρι περνούσε
πολλούς μήνες στο γενέθλιο τόπο
του την Νεράϊδα.
Αγαπητέ χωριανέ μας Δημήτρη ελαφρύ ας είναι το χώμα της
αττικής γής όπου αναπαύεσαι.
Αιωνία η μνήμη σου
Συγγενείς & χωριανοί σου
Θα σε θυμόμαστε πάντα για να καλύπτουμε το χώρο της απουσίας
σου ζώντας και πορευόμενοι πάντα με τη Χριστιανική ελπίδα όπως
μας συμβουλεύει ο Απόστολος της
Αγάπης Παύλος, λέγοντάς μας «εάν
τε ζώμεν, εάν τε αποθνήσκομεν τω
Κυρίω εσμέν». Είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε είμαστε του Κυρίου.
Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα.
Αιωνία σου η Μνήμη.
Νεράϊδα 11.3.2012
Ηλίας Παπουτσόπουλος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
Πωλείται μονοκατοικία 83 τ. μ., σε 4 στρέμματα οικόπεδο,
υπερυψωμένη, με 2 θέσεις πάρκινγκ και αποθηκευτικούς χώρους 100 τ. μ., με τζάκι, καλοριφέρ και πορτοπαράθυρα P.V.C.,
και μπάρμεκιου πάνω στην 45 τ. μ. βεράντα.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:
697 3880751, ΘΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ
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Ανακοινώσεις
Προέδρου
Τ. Κ. Νεράϊδας

Π

αρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας
Νεράϊδας
όπως:
● Να προσέχουμε πως
πετάμε τα σκουπίδια
μας. Τα πληρώνουμε με
το κιλό και δεν πρέπει να
ρίχνουμε στους κάδους
μπάζα. Επίσης συσκευάζουμε καλά τα σκουπίδια
(δένουμε την πλαστική
σακκούλα) και μετά την
πετάμε με προσοχή και
πάντα μέσα στον κάδο.
● Δεν πετάμε ποτέ και
τίποτα στα ρέματα του
χωριού. Οτιδήποτε έχουμε για πέταμα τα βγάζουμε στο δρόμο για να τα
πάρουν.
● Να διατηρούμε καθαρό το Νεκροταφείο.
Δεν πετάμε τα άδεια πλαστικά μπουκάλια από λάδι
στο χώρο αλλά μέσα στο
βαρέλι για να καούν. Στις
εκταφές να αφήνουμε το
χώρο όπως τον βρήκαμε
χωρία σκουπίδια.
● Να προσέχουμε τα
φρεάτια των ομβρίων.
Να διατηρούμε τις σκάρες καθαρές ώστε να πέφτουν μέσα τα νερά.
● Στις μετακινήσεις
μας για Καρδίτσα να
προτιμάμε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αν θέλουμε να διατηρηθούν
τα δρομολόγια πρέπει
να ανεβαινοκατεβαίνουμε στην Καρδίτσα με το
λεωφορείο του ΚΤΕΛ και
μόνο μ’ αυτό!
Τα παραπάνω αφορούν όλους τους οικισμούς μας.
Σας εύχομαι Καλό
Καλοκαίρι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Διαφημίσεις
Λόγω πληθώρας ύλης στο παρόν
φύλλο δεν υπήρξε χώρος για την καταχώρηση όλων των διαφημίσεων.
Ζητούμε την κατανόηση των επαγγελματιών συγχωριανών μας. Οι
διαφημίσεις τους θα δημοσιευτούν
στο επόμενο φύλλο.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα
αίματος του Συνδέσμου.
ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ: Αρεταίειο
Νοσοκομείο.
ΕΠΑΡΧΙΑ: Στα κατά
τόπους Νοσοκομεία.
Πληροφορίες:
Δημήτριος
Γιαννουσάς.
Τηλέφωνο: 697 6459443
Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου «Ο Άγιος
Κωνσταντίνος»

Καλοκαίρι 2012 στη Νεράϊδα
Πολιτιστικές
& άλλες εκδηλώσεις
IΟΥΛΙΟΣ
Παρασκευή 20/7: Πανηγύρι στον Αη-Λιά.
Τετάρτη 25/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης στην Τριφύλλα.

•
•

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Δευτέρα 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο βράδια).
Αύγουστος: Διάλεξη χωριανού μας επιστήμονα στην
πλατεία (*).
Παρασκευή 10/8: Μουσική βραδιά στην πλατεία με
χωριανούς μας οργανοπαίχτες.
Αύγουστος: Θεατρική παράσταση στην πλατεία από
Νομαρχία ή Δήμο (*).
Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας
στη Νεράϊδα (*).
Αύγουστος: Λαϊκή Συνέλευση Προέδρου Κοινότητας
στα Σαραντάπορα (*).
Αύγουστος: Εκδρομή του Συλλόγου μας Νεράϊδας
(*).
Κυριακή 12/8: Αγώνες δρόμου παιδιών.
Δευτέρα 13/8: Χορός του Συλλόγου στην πλατεία
Νεράϊδας.
Τετάρτη 15/8: Γενική Συνέλευση Συλλόγου το απόγευμα στην πλατεία Νεράϊδας.
Παρασκευή 17/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου.
Κυριακή 19/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου
Παρασκευή 24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού
στην Κρανιά.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Σάββατο 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι Νεράϊδας.

•

Ακόμα:
•
Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ.
•
Πεζοπορίες – σήμανση – καθαρισμός μονοπατιών.
(*) Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί απ’ το μεγάφωνο.

Εκδρομή στα Καλάβρυτα στα μέσα Ιουλίου
από το τουριστικό γραφείο «ΘΑΝΟΣ TOURS»

Εκδρομή στα Καλάβρυτα διοργανώνει, για τα μέσα Ιουλίου, το τουριστικό γραφείο της Καρδίτσας «ΘΑΝΟΣ TOURS»,
ιδιοκτησίας του αγαπητού χωριανού μας Νίκου Θάνου. Όσοι
θέλουν να συμμετέχουν να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα:
2441047374 & 6944152631.

Γ

Σωστή διαχείριση νερών άρδευσης

ια να μπορούμε να έχουμε όλοι μια ντομάτα στον κήπο
μας, ποτίζοντάς την από τις γούρνες – στέρνες και για να
μην ξεραθεί μέχρι να ξαναγυρίσει η αράδα, κάνουμε μια
καλοπροαίρετη θερμή παράκληση στους χωριανούς μας. Να
φροντίσουμε όλοι ώστε να αρκούν 2 ώρες το πολύ 3 για το
πότισμα του κήπου μας. Μετά να φωνάζουμε αμέσως τον γείτονα να συνεχίσει εκείνος το πότισμα. Έτσι η αράδα θα γυρίζει
γρήγορα και όλοι οι κήποι μας θα είναι πράσινοι.
Θερμή καλοπροαίρετη παράκληση προς όλους τους χωριανούς μας.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας
Ο Αριθμός Λογαριασμού στην τράπεζα είναι ο εξής:
469 04 003010 33

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας
Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδας
μας. Παρακαλούμε όσοι βρίσκεστε μακριά και θέλετε να προσφέρετε χρήματα για την Εφημερίδα μας να τα βάζετε σ’ αυτόν
τον λογαριασμό.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε
και στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως
απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ έχουν οι εξής χωριανοί μας:

Θάνος Βασίλειος...................................................τηλ(697 3015409)
Καστρίτσης Τρύφωνας..............................................(697 7250896)
Πλατσιούρης Κώστας.................................................(697 4433949)
Θάνου Χρυσούλα........................................................(697 6047011)
Μονάντερος Φώτης....................................................(697 4085254)
Κουσάνας Γιώργος..................................................... (697 2287726)
Μπαλτής Γιάννης........................................................ (697 7033547)
Σπανού - Ανδρέου Μαρία.........................................(697 9305471)
Κουσάνας Κώστας.......................................................(697 2594310)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Υπενθυμίζουμε για το καλοκαίρι
● Το ποτάμι μας, ο Μέγδοβας: πρέπει όλοι μας να το
προστατέψουμε από το παράνομο και καταστροφικό ψάρεμα και από τη ρύπανση. Αν δούμε λαθραλιείς τηλεφωνούμε αμέσως στο 100 (Αστυνομία).
● Πνευματικό Κέντρο: πρέπει να το προσέχουμε και
να φροντίζουμε το χώρο τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
● Καθαριότητα: να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους, να διατηρούμε καθαρές τις παραδοσιακές βρύσες
του χωριού μας και τους δημόσιους χώρους.
● Απορριματοφόρο Δήμου: αίτημα όλων μας είναι,
από 1 μέχρι 20 Αυγούστου που είναι όλος ο κόσμος στο
χωριό, να έρχεται πιο συχνά, 3 φορές την εβδομάδα.
● Δρόμοι: να ενδιαφερθούμε ώστε να καθαριστούν
όλοι καλά με γκρέϊντερ και να στρωθούν με ψιλό χαλίκι –
σάρα.
● Συμμετοχή απ’ όλους μας στη Γενική Συνέλευση και
στις άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
● Του Σωτήρως: να πάμε όλοι απέναντι ώστε να μείνει ζωντανό αυτό το πανηγύρι εκεί στην ωραία τοποθεσία
του. Ο Σύλλογος θα προσφέρει και φέτος φαγητό στους
προσκυνητές καταβάλλει δε προσπάθειες να πάνε εκεί και
όργανα.
● Τα δέντρα που έχουμε φυτέψει σε διάφορα σημεία
να τα προστατεύουμε από τα ζώα και να τα φροντίζουμε.
● Πυρασφάλεια Δασών: να προσέχουμε πολύ όλοι
μας στις καθημερινές μα ς δραστηριότητας και εργασίες
στα χωράφια, να μην ανάβουμε ποτέ φωτιά εκτός χωριού
και αν δούμε κάπου φωτιά αμέσως τηλεφωνούμε στο 199
(Πυροσβεστική).
● Εκκλησίες και άλλα δημόσια κτήρια: προσέχουμε
πάντα να μην υποστούν διάρρηξη από διάφορα κακοποιά
στοιχεία.
● Τα φώτα των δρόμων: να αλλάζονται οι καμένες
λάμπες ώστε να υπάρχει παντού φώς τη νύχτα.
● Παιδική Χαρά στο Σχολείο: να προσέχουμε τις
κούνιες, δραμπάλες, τσουλίθρες κ. ά. που είναι για τα μικρά παιδιά και όχι για τους μεγάλους.
Φροντίζοντας για όλα αυτά θα περάσουμε πιο
όμορφα το καλοκαίρι στο ωραίο χωριό μας.

Έκκληση προς χωριανούς μας μουσικούς
Την Παρασκευή 10 Αυγούστου, το βράδυ, στην πλατεία Νεράϊδας, διοργανώνουμε και φέτος μουσική βραδιά. Καλούμε
όλους τους ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες χωριανούς μας
μουσικούς να πάρουν μέρος στην ωραία αυτή εκδήλωση.
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Όποιος αναγνώστης μας έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση παρακαλούμε πολύ να μας το δώσει το αργότερο
μέχρι 8 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούμε πολύ όταν έχετε έτοιμο
κείμενο ας μας το δίνετε και νωρίτερα. Όσο νωρίτερα μας το
δίνετε τόσο λιγότερα λάθη θα έχει δημοσιευμένο. Μην περιμένετε την τελευταία μέρα γιατί θα καθυστερεί η Εφημερίδα. Το επόμενο φύλλο της Εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει
αρχές φθινοπώρου. Ευχαριστούμε πολύ.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εφημερίδες στην οδό Γερανίου 7
Όποιος αναγνώστης μας, που κατοικεί στην Αθήνα, δεν λάβει
για οποιονδήποτε λόγο εφημερίδα μπορεί να την προμηθευτεί από
το τυπογραφείο μας που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό
Γερανίου 7. Να μπεί στη στοά και να την ζητήσει από τον καφεντζή κ.
Γιώργο, στο καφενείο του οποίου αφήνουμε γι’ αυτό το λόγο πολλές
εφημερίδες κάθε φορά.

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟΣ
Η γέφυρα ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ τον Αύγουστο του 2004 μπήκε στην κυκλοφορία και όλοι είπαν ότι, 115 χρόνια μετά,
το όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη γίνεται πραγματικότητα. Όμως ο μεγάλος αυτός Μεσολογγίτης πολιτικός
είχε κι ένα άλλο όραμα πιο «προσγειωμένο», την ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΑ ΟΔΟ. Τον δρόμο που θα ένωνε το ΑΓΡΙΝΙΟ
με την ΚΑΡΔΙΤΣΑ, δηλ. τον Θεσσαλικό κάμπο με τους
κάμπους της Αιτωλίας. Την Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα. Αυτό το όραμα του Τρικούπη πρέπει να περάσουν
200 χρόνια για να πραγματοποιηθεί;
Η ολοκλήρωση του Παραμεγδόβιου (ως Επαρχιακής
Οδού σε πρώτη φάση) θα γίνει με την ασφαλτόστρωση του τελευταίου εναπομείναντος τμήματος Νεράϊδα Μαυρομμάτα, μήκους 18 χλμ. Απαιτούμε να τελειώσουν
τώρα οι μελέτες του και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ.

