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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
● Να ενδιαφερθούν οι πολιτικοί
● Απαιτούμε πρόσβαση

● Να χρηματοδοτηθεί το Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα
● Να πέσει η άσφαλτος στο Νεράϊδα – Τριφύλλα
● Η Απάντηση στην Ερώτηση του κ. Μιχαλάκη

Επιτακτικό 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. Εάν διατεθεί μια τελευταία πίστωση περίπου 900.000 €, ο οδικός
άξονας ασφαλτοστρώνεται σε όλο το μήκος
του, από το Καρπενήσι μέχρι και τη Λίμνη Πλαστήρα. Απαιτούμε να είναι το πρώτο σε προτεραιότητα έργο, που με τις πρώτες πιστώσεις που
θα έρθουν, να χρηματοδοτηθεί.
Συνέχεια στη σελίδα 4

Εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα: πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί αυτό το
έργο;… πότε θα το πάρει νέος εργολάβος;… πότε θα καθαριστούν οι κατολισθήσεις;… πότε θα πέσει άσφαλτος;… πότε;…

Ο Χορός του Συλλόγου Σαρανταπόρου

Το ετήσιο αντάμωμα των απανταχού Σαρανταποριτών και Μέγα Λακκιωτών φέτος θα γίνει το
Σάββατο 17 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού.
Θα υπάρχει ζωντανή παραδοσιακή μουσική.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η τοπική κοινωνία μας είναι κατά του
υδροηλεκτρικού στον Μπεσιώτη

Η

τοπική κοινωνία μας στην Λαϊκή Συνέλευση της 25.8.2012, που έγινε στο χωριό, αποφάσισε ομόφωνα κατά του σχεδιαζόμενου
υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «Λογγούλες» του
ποταμού Μπεσιώτη. Το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας πήρε απόφαση ομόφωνα αρνητική, κατά του
έργου και μας έστειλε μέσω του Δήμου το σχετικό πρακτικό το οποίο δημοσιεύουμε στη σελίδα
6. Απαιτούμε οι αρμόδιοι να λάβουν αυτά σοβαρά υπόψη τους! Εκτός αυτού πολλοί χωριανοί
μας απαιτούν το θέμα να συζητηθεί στο Δ. Σ. του
Δήμου μας Καρδίτσας και να παρθεί και από αυτό
αρνητική απόφαση για το έργο, επίσης να γίνει και
προσφυγή στο ΣτΕ. Περισσότερα στη σελίδα: 6

Δυστυχώς έφυγε ο νέος Ιατρός
του Αγροτικού Ιατρείου Νεράϊδας

Ο νέος ιατρός Μάρκος Ψηφής, που αρχές του χρόνου ορίστηκε για το Αγροτικό Ιατρείο Νεράϊδας, και τον καλοσωρίζαμε
στο προηγούμενο φύλλο ευχόμενοι καλή διαμονή στο χωριό
μας, δυστυχώς ξαφνικά και ανεπάντεχα έφυγε στα μέσα Απριλίου! Απαιτούμε οι εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα να φροντίσουν
να έρθει τάχιστα Ιατρός στο Ιατρείο μας.
Περισσότερα στη σελ. 10

Εκδόθηκε νέο βιβλίο από χωριανή μας

Η χωριανή μας Αλεξάνδρα Δ. Γιαννουσά,
έγραψε και προχώρησε στην έκδοση του δεύτερου μυθιστορήματός της με τίτλο «το δίλημμα», η παρουσίαση του οποίου έγινε στις 7.4.13,
στην Αθήνα.
Περισσότερα στη σελ. 11

Τ

Το Αντάμωμα του Συλλόγου Μεγαλάκκου

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μεγαλάκκου ανακοινώνει ότι την Κυριακή 18 Αυγούστου
2013 (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.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ

Εργασίες στο χώρο του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

Με τις προσφορές όλων μας τα έργα για το νέο Οστεοφυλάκιο ολοκληρώθηκαν. Ικανοποιητικά όμως προχωρούν,
όπως όλοι μας βλέπουμε, και οι εργασίες για τον εξωραϊσμό
του χώρου του Κοιμητηρίου του χωριού μας. 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.
Περισσότερα στη σελ. 12

Με ανεμογεννήτριες σχεδιάζουν να
γεμίσουν τις γύρω βουνοκορφές μας
Σύμφωνα με τον χάρτη της ΡΑΕ στις γύρω βουνοκορφές μας, σε πάνω από 10 αιολικά πάρκα έχουν
σχεδιαστεί να στηθούν αμέτρητες ανεμογεννήτριες.
Από Καπροβούνι έως Γρεβενοδιάσελο 15, από Γρεβενοδιάσελο έως Κούτσουρο 18, από Κόψη έως Καμάρια 40,
από Φλίσιο έως Παπαδημήτρη 7, από Παπαδημήτρη
έως πάνω από Καροπλέσι 27, κ.ο.κ. Οι τοπικές κοινωνίες των χωριών μας είναι κατά αυτών των έργων.
Αναλυτική παρουσίαση αυτών στη σελίδα:7

Ο Πρόεδρος να σεβαστεί τις αποφάσεις των
Λαϊκών Συνελεύσεων για το Μοναστήρι μας

Η

συντριπτική πλειοψηφία του χωριού μας απαιτεί ο
Πρόεδρος να σεβαστεί τις αποφάσεις των Λαϊκών
Συνελεύσεων, που έγιναν το καλοκαίρι, για το ζήτημα του Μοναστηριού Νεράϊδας και με σύγκληση νέου Τοπικού Συμβουλίου να ακυρώσει την διχαστική απόφαση
που μυστικά και αιφνιδιαστικά πήρε πρόσφατα εν αγνoία
όλων μας. Να ακυρωθεί τάχιστα το έγγραφο που εστάλη
στις αρχές (8.3.13) Μαρτίου.

www.neraida-dolopwn.com

www.sarantaporo.com

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

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

Καθολικό 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!
Με προσοχή μεγάλη παρατηρούμε κάθε
μέρα μήπως δούμε κάποιον, απ’ τους εκλεγμένους σε όλα τα επίπεδα του νομού μας, να
Συνέχεια στη σελίδα 5

Ο Χορός του Συλλόγου Νεράϊδας

Ο

ετήσιος χορός του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Νεράϊδας θα γίνει το
καλοκαίρι, την Παρασκευή 16 Αυγούστου
2013, το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Νεράϊδας.
Οι απανταχού της γης Νεραϊδιώτες να είμαστε όλοι
παρόντες για να γλεντήσουμε ως το πρωί.
Το Σάββατο 17/8/2013 το απόγευμα θα γίνει
κρισιμότατη Γενική Συνέλευση για το μέλλον του
Συλλόγου μας και της εφημερίδας μας στον ίδιο
χώρο, όπου όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το χωριό
μας πρέπει να είμαστε παρόντες.

Η εφημερίδα μας
σε κρίσιμο σταυροδρόμι
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. 8
Τα επίσημα αποτελέσματα της
απογραφής πληθυσμού 2011
Τ. Κ. Νεράϊδας 267 κάτοικοι (Νεράϊδα 142, Σαραντάπορα 119, Μεγαλάκκος 6), καλλικρατικός δήμος
Καρδίτσας 56.747, πόλη της Καρδίτσας 38.554, νομός Καρδίτσας 113.544, Ελλάδα 10.815.197 κάτοικοι. Αναλυτικά οι κάτοικοι των γύρω χωριών της περιοχής μας στη σελίδα 13.
Ενημέρωση για ζητήματα της Τ. Κ. Νεράϊδας

Ενημέρωση για ζητήματα της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας από τον Πρόεδρο, θα
βρείτε στη σελίδα: 5

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

Καλό Καλοκαίρι

2

ΑΡΩΜΑ ΕΡΗΜΙΑΣ
Έχω κουραστεί σε τούτα εδώ τα μέρη,
πόσα χρόνια την πλάτη μου φορτώνουν;
Αμέτρητοι χειμώνες η καρδιά μου έχει παγώσει,
ζωή νεκρή δίχως αγάπη και στοργή.
Θέλω στη φλόγα της Ήβης να γυρίσω,
εκεί που έπαιξα παιδί να σεργιανίσω,
από το μηδέν ελπίδες να στολίσω,
θηλιά στο λαιμό, το τσιμέντο με πνίγει,
το πράσινο στη φαντασία μου ανθίζει.
Με του τροχού τον γνώριμο ρυθμό,
στον τόπο που γεννήθηκα πάλι να βρεθώ,
με νοσταλγία χρόνια σχολικά να θυμηθώ,
γεύση από περασμένα μεγαλεία να χαρώ.
Σκανταλιές και πειράγματα πολλά,
στου ποταμού την κρυφή μας την σπηλιά,
στο βουνό ν’ ανεβώ, θέα από ψηλά να ξαναδώ,
στου πεύκου τον ίσκιο το βαθύ,
ξαπασταίνοντας το λαχάνιασμά μου να ξεχάσω,
το αηδόνι τον ύπνο μου γλυκά να νανουρίσει,
αποβραδίς σοκάκι πετρόστρωτο σαν διαβώ,
σ’ έρημο ξωκλήσι, άγιο κερί θ’ ανάψω.
Όμορφες αναμνήσεις, πάλι θέλω να τις ζήσω.
Ήχος φρεναρίσματος στ’ αφτιά μου φτάνει,
η ψυχή μου σφίγγετε το όνειρο θα γιάνει,
περπατώ στις γειτονιές,
παντού πόρτες κλειστές,
έρημα σπίτια,
απρόσωπα μουγκά,
ο κισσός στοιχειώνει τις αυλές,
ερείπια αραχνιασμένα,
άψυχα νεκρά,
η ζωή φτερούγισε μακριά,
χορτάριασαν τα σοκάκια,
βουβάθηκαν τα στενά.
Το γέλιο των παιδιών δεν ακούγεται άλλο πια.
Γκρεμισμένο το ξωκλήσι κλαίει στη γωνιά,
διαβάτης γρήγορα το προσπερνά,
το βλέπει και πονά,
το νερό σταμάτησε να κυλά,
στης κοίτης τη ρεματιά,
τα πεύκα ξεράθηκαν,
ο ίσκιος άσαρκος μου μοιάζει,
του ξεριζωμού τα παιδιά,
πίσω δεν γυρίζουν,
τα πολύχρωμα πουλιά,
αλλού χτίσανε φωλιά.
Ερημιά... παντού ερημιά.
Η καρδιά μου αίμα στάζει,
μάτια υγρά το τοπίο σαν κοιτάνε.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ
ΣΤΟ ΣΥ ΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ
Ψάχ νω μέσα σ το σύσ τημα
να βρώ κάποιο σημάδι,
να δίνει φώς σ την έξοδο
απ’ το βαθύ σκοτάδι…
Ψάχ νω να βρώ πολιτικό
να μοιάζει του Πλασ τήρα,
να αγαπά τον άν θρωπο
και να μισεί το χρήμα.
Ψάχ νω μέσα σ τον άν θρωπο
να βρώ καρδιά με μπέσα,
να αποφεύγει, να μισεί
τα βρόμικα τα μέσα.
Ψάχ νω σκυφτός σ τα σκοτεινά
να βρώ του παραλόγου,
που του αρέσει να ρουφά
το αίμα του αθώου.
Ψάχ νω μέσα σ τη θέμιδα
να βρώ με αγωνία,
πόσους «Χρισ τούς» σ ταυρώσανε
μέσα σ την κοινωνία.
Ψάχ νω μες σ τα λασ πόνερα
να βρώ κάποιο «διαμάν τι»,
μες σ τη φθορά να σ τέκεται
και πιο πολύ να λάμπει.
Αυτό ζητούσα τελικά
κάποιος να σε πονάει,
να σε κοιτά σ το πρόσωπο
κι αγ νά να σου μιλάει.
Και πρίν προλάβω να χαρώ
σαν βρήκα την αλήθεια,
νιώθω με δόρυ σατανά
να μου τρυπάς τα σ τήθια.
Και είπα θα ξεγυμνωθείς
σ τις μέρες του αιώνα,
κι ας κολυμπάς μες σ το χρυσό
μεγάλη βαβυλώνα.
Και από τότε προσ παθώ
ο δόλιος κάθε μέρα,
σ το σύσ τημα το πονηρό
για να τα βγάλω πέρα.

Τα Χρονικά Της Νεράϊδας - Δολόπων
Τριμηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης:
Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

(εμπνευσμένο και αφιερωμένο στο χωριό που πέρασα
τα πρώτα παιδικά μου χρόνια, στο Σαραντάπορο)

(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου)

Σας συγχαίρω και σας θαυμάζω για την προσπάθεια που κάνετε. εις το επανιδείν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ζητάμε
την κατανόηση της αγαπητής χωριανής μας Ανθούλας που δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε
του ωραίο ποίημά της στα προηγούμενα φύλλα.

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον
κύριο Γεωργίου Νικόλαο, ο οποίος, μέσω του συλλόγου
Αποδήμων Σαρανταπόρου, προσέφερε το ποσό των 500
$ (δολάρια) εις μνήμην των αειμνήστων παπα-Γιώργη
Δήμου και πρεσβυτέρας Βιργινίας. Ο Θεός να αναπαύσει
τις ψυχές τους.
Αλέξιος Βασ. Τσιτσιμπής
Προσφορά εις μνήμην Μαρίας Β. Ζήση
Η Βασιλική Δήμου (σύζυγος του αειμνήστου
Ταχυδρόμου Δημητρίου Δήμου), προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ, εις μνήμην της Μαρίας Β. Ζήση (κόρης της
Κωνσταντίας Τσιτσιμπή), για εργασίες στο Κοιμητήριο
Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην
Γεωργίου Σερ. Τσιτσιμπή
Η Βασιλική Δήμου (σύζυγος του αειμνήστου
Ταχυδρόμου Δημητρίου Δήμου), προσέφερε το ποσό των
50 ευρώ, εις μνήμην του γαμπρού της Γεωργίου Σεραφείμ
Τσιτσιμπή, για εργασίες στο Κοιμητήριο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου
Νεράϊδας
Η Ευγενία Θάνου του Φωτίου, προσέφερε το ποσό
των 40 ευρώ, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην των Γονέων της.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά.
Ευχαριστήριο
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας καί ὁ ἱερεύς
τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εὐχαριστοῦν θερμά τούς
ἀδελφούς Γιάννη καί Ἠλία Δ. Δήμου, διότι μέ δικές τους
δαπᾶνες τοποθετήθηκαν οἱ ἱστοί καί οἱ σημαῖες στήν εἴσοδο
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ χωριοῦ μας.
Ὁ Μεγαλομάρτυς Ἅγιος Γεώργιος, ἄς προστατεύει αὐτούς
καί τίς οἰκογένειές τους.
Προσφορά εις μνήμην
Δημητρίου Λ. Πολύζου
Η Γεωργία Πολύζου και η Ευγενία Πολύζου,
σύζυγος και κόρη αντίστοιχα του Δημητρίου Πολύζου του
Λάμπρου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καροπλέσι
Καρδίτσας και κατοικούσε στην Αθήνα, προσφέρουν στη
μνήμη του, το ποσό των 50 € (πενήντα ευρώ), ως δωρεά
για εργασίες στο Κοιμητήριο Νεράϊδας.
Ευχαριστούμε θερμά και αιωνία η μνήμη του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΗΣ

Δέηση σε ποιό Θεό να κάνω;
Άσπρα κρίνα σε βωμό να θυσιάσω.
Τ’ όνειρο ποιός μπορεί πίσω να μου φέρει;

(αν σας άρεσε και κρίνετε ότι αξίζει το κόπο θα
χαιρόμουν ιδιαιτέρως να το δω δημοσιευμένο
στην εφημερίδα του χωριού μας)
Ανθούλα Γ. Θάνου
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Νομού Καρδίτσας
Εκδότης - Διευθυντής:
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

Ευχαριστήριο
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Νεράϊδας, ευχαριστεί θερμά τον Μπάμπη
Χρήστου Ζήση, για την τοποθέτηση των ιστών
(κονταριών) στην είσοδο της εκκλησίας μας, που φέρουν

τις δύο σημαίες.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ευχαριστήριο
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Νεράϊδας, ευχαριστεί θερμά τον Ηλία Κων/νου
Βούλγαρη, για την δωρεά και τοποθέτηση λαμπτήρων
στα τέσσερα ρολόγια του καμπαναριού της εκκλησίας μας,
ώστε να φαίνεται η ώρα και τη νύχτα.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Βρύση στα Τσιτσιμπαίικα

● Ο Κώστας Ταξ. Τσιτσιμπής, κατέθεσε το ποσό των 30 ευρώ,
για την βρύση στα Τσιτσιμπαίικα στη μνήμη του πατέρα του, Ταξιάρχη Τσιτσιμπή, καθώς και των λοιπών κεκοιμημένων συγγενών.
● Επίσης η Βασιλική Ταξ. Τσιτσιμπή και η μητέρα της Κων/
ντια, κατέθεσαν το ποσό των 30 ευρώ, εις μνήμη Ταξιάρχη Τσιτσιμπή, Ηλία Λιάππη και λοιπών κεκοιμημένων συγγενών.
Η ομάδα πρωτοβουλίας:
Φώτης Τσιτσιμπής 6976952802
Ηλίας Στ. Τσιτσιμπής 6987693369
Μάγδα Ηλ. Τσιτσιμπή 6978072544
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

● Ο Στέργος και η Τσαμπίκα Μαλάμη - Φάκουλα κόρη της
Άννας και του αείμνηστου Κώστα
Μαλάμη (εγγονή της Αθηνούλας
και του αείμνηστου Χριστόδουλου
Μαλάμη), απέκτησαν αγοράκι, την
Τετάρτη 3 Απριλίου 2013, στη Ρόδο
όπου διαμένουν.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

● Η Κατερίνα και ο Ηλίας
Κουλαρμάνης, γιός της Τούλας
Μητσάκη (εγγονός των αείμνηστων
Γρηγορίας και Ηλία Μητσάκη), βάπτισαν την κόρη τους με το όνομα
Δήμητρα, την Δευτέρα του Πάσχα
6 Μαΐου 2013, στην Αγ. Παρασκευή
Λαμίας.
● Ο Γιάννης Γκιουρέμος και η
Φωτεινή, κόρη της Αθηνάς και του
Γεωργίου Κ. Τσιτσιμπή, βάπτισαν
την κόρη τους, με το όνομα Αθηνά – Δέσποινα, την Κυριακή του
Θωμά 12 Μαΐου 2013, στον Ι. Ν. Αγ.
Γεωργίου Λειβαδιάς Βοιωτίας.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

● Ο Κώστας Κατσούλης γιός
της Τασίας και του Νίκου Κ. Κατσούλη (εγγονός των αείμνηστων
Αγαπούλας και Κώστα Ν. Κατσούλη) και η Καλλιόπη Διαλεκτού
από τον Χολαργό, αρραβωνιάστη-
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Κ ο ινωνικά

καν την Κυριακή 13 Ιανουαρίου
2013, στο Κορωπί Αττικής όπου και
διαμένουν.
● Η Ειρήνη Μακρή, κόρη της
Κικής και του Δημήτρη Κ. Μακρή
(εγγονή της Ειρήνης Μητσάκη και
των αείμνηστων Ηλία Μητσάκη και
Γιαννούλας & Κώστα Μακρή) και ο
Γιάννης Σπυρούλης από την Καρδίτσα, αρραβωνιάστηκαν την Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου 2013, στη
Νεράϊδα.
● Η Σοφία Βαγενά, από την
Αθήνα και ο Βάϊος Σπανός, γιός
της Ευαγγελής και του Κωνσταντίνου Σπανού από το Σαραντάπορο,
αρραβωνιάστηκαν το Σάββατο 23
Φεβρουαρίου 2013, στην Αθήνα
όπου και διαμένουν. (Ορθή Επανάληψη προηγουμένου Φ. 122).
Ευχόμαστε Συγχαρητήρια και
Καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ

● Ο Μανόλης (Εμμανουήλ)
Μαργαρίτης, γυιός της Σοφίας
και του Βαγγέλη Μαργαρίτη, και η
Χαραλαμπία Οικονομίδου, παντρεύτηκαν την Κυριακή του Θωμά
12 Μαΐου 2013, στον Ι. Ν. Αγίου Γερασίμου στα Άνω Ιλίσια Ζωγράφου,
στην Αθήνα.
● Η Χρυσάνθη Μαργαρίτη,
κόρη του Χρήστου και της Φωτεινής
Μαργαρίτη (εγγονή του Αποστόλου και της αείμνηστης Χρυσάνθης

Πήρε Πτυχίο
Η Μαρία Μητσάκη, κόρη της Βέτας και του Σταύρου
Μητσάκη (εγγονή της Μαρίας και του αείμνηστου Νίκου
Στ. Μητσάκη), αποφοίτησε πρώτη από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), έχοντας λάβει
τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Χαλκιοπούλου, καθώς και υποτροφίες από το Ίδρυμα Στασινοπούλου και
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Θερμά Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.
Πήρε Πτυχίο
Η Ελένη Θεοδωροπούλου, κόρη του Παναγιώτη και
της Τασίας Καραβάνα – Θεοδωροπούλου (εγγονή των αείμνηστων Σοφίας και Δημήτρη Καραβάνα), στις 22 Απριλίου 2013 πήρε το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Πατρών (Δασκάλα).
Θερμά Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.
Πήρε πτυχίο
Ο Ευάγγελος Σπανός, γυιός της Έμμης και του Γεωργίου Σπανού (εγγονός της Μαρίας και του αείμνηστου
Ευαγγέλου Σπανού), πήρε το πτυχίο του ως Σέφ, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012. (Ορθή Επανάληψη προηγουμένου Φ. 122).
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

Ευχαριστήριο
Επιθυμία όλων μας είναι να ευχαριστήσουμε την Εφημερίδα μας, η οποία διέθεσε τον πολύτιμο χώρο της, δίνοντάς
μας έτσι την δυνατότητα να ευχαριστήσουμε Δημόσια όλους,
όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας από τον
πρόωρο χαμό της πολυαγαπημένης μας Μαρούλας Π. Αυγέρη.
Με όλη μας την αγάπη
Τα παιδιά της, ο σύζυγος, οι γονείς, οι αδελφές της.

Προσφορά εις μνήμη Ελένης (Λενιώς) Δήμου

Ἡ Βασιλική Δήμου (σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου Ταχυδρόμου
Δημητρίου Δήμου), προσέφερε τό ποσό τῶν 50 ευρώ, γιά
ἐργασίες στό Κοιμητήριο Νεράϊδας, εἰς μνήμην τῆς
συννυφάδας της ἀείμνηστης Ἑλένης Ἠλία Δήμου.

Μαργαρίτη) και ο Αλέξανδρος Κορόμηλας του Κων/νου και της Ελένης, παντρεύτηκαν την Κυριακή του
Θωμά 12 Μαΐου 2013, στο Καλαπόδι
Λοκρίδος όπου και διαμένουν.
● Ο Αντώνης Αυγέρης, γυιός
της Ιωάννας και του Λάμπρου Αυγέρη (εγγονός των αείμνηστων Ελένης
και Αντώνη Αυγέρη), και η Ελισάβετ Σπανομήτρου από τον Βόλο,
παντρεύτηκαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2013, στην Νέα Ιωνία Βόλου.
Ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ

● Πέθανε η Λενιώ (Ελένη) Δήμου, κόρη του αείμνηστου Σεραφείμ
Κατσούλη, σύζυγος του αείμνηστου
Ηλία Αν. Δήμου, και μητέρα του αείμνηστου Τάσιου, της Αλίκης και της
Κωσταντίας, το Σάββατο 20 Απριλίου 2013, σε ηλικία 103 ετών (γεννηθείς το 1910), στο Βόλο και η κηδεία
έγινε την επομένη στη Νεράϊδα.
● Πέθανε ο Δημήτριος Μητσάκης, γυιός των αείμνηστων Γρηγορίας και Ηλία Μητσάκη, σύζυγος
της αείμνηστης Φωτεινής και πατέρας της Αποστολίας, του Ηλία, του
Αριστοτέλη (Τέλη) και της Γεωργίας (Γωγώς), την Πέμπτη 16 Μαΐου
2013, σε ηλικία 78 ετών, στην Αθήνα και η κηδεία έγινε την επομένη
στη Νεράϊδα.
● Πέθανε η Ελένη Παπαδάκη,

Προσφορά εις μνήμην Λενιώς Δήμου
Η οικογένεια Λεωνίδα και Μαριλένας Σπινάσα - Καραλή, προσέφερε
το ποσό των 50 ευρώ, για
τις ανάγκες του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας,
εις μνήμην της γιαγιάς
τους Λενιώς Δήμου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί
θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Λενιώς Δήμου

Η οικογένεια Κωσταντίας και Αθανασίου Μαργαρίτη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ,
για τις ανάγκες του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην της
μητέρας τους Λενιώς
Δήμου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.

Προσφορά εις
μνήμην Λενιώς
Δήμου
Εις μνήμην της γιαγιάς της Λενιώς Δήμου,
η εγγονή της Χριστίνα
Σπινάσα, (κόρη της Αλίκης και του Θεόδωρου
Σπινάσα), προσέφερε το
ποσό των 50 ευρώ, για
τις ανάγκες του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου
Νεράϊδας.
Το
Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την
προσφορά.

σύζυγος του Σεραφείμ Παπαδάκη
(κόρη του αείμνηστου Γιάννη Γάκη
από τα Σαραντάπορα) και μητέρα της Ασπασίας και του Ηλία, την
Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, σε ηλικία 67
ετών, στην Αθήνα όπου έγινε και η
κηδεία την Πέμπτη στο Νεκροταφείο Βύρωνα.
● Πέθανε η Μαρία Ζήση, κόρη
της Κωσταντίας Τσιτσιμπή – Ζήση
(εγγονή των αείμνηστων Ευρυδίκης
και Γιώργου Τσιτσιμπή) και του αείμνηστου Βασίλη Ζήση, και αδελφή
της Δήμητρας, την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, σε ηλικία 45 ετών, στην
Αθήνα όπου έγινε και η κηδεία την
επομένη.
● Πέθανε ο Δημήτριος Πλατσιούρης, σύζυγος της Ελευθερίας
(γυιός των αείμνηστων Βαγγελής
και Κώστα Πλατσιούρη), και πατέρας της Δέσποινας, της Πηνελόπης
(Πόπης), της Ασημίνας και της Ευαγγελίας (Λίτσας), την Πέμπτη 6
Ιουνίου 2013, σε ηλικία 77 ετών,
στη Νεράϊδα όπου έγινε και η κηδεία την επομένη.
● Πέθανε η Ουρανία Πλατσιούρη, σύζυγος του Γεωργίου Κ.
Πλατσιούρη, το γένος Τσιρίγκα από
τον Κλειτσό, μητέρα της Ευαγγελίας
και του Κώστα, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, σε ηλικία 82 ετών, στη
Νεράϊδα όπου έγινε και η κηδεία
την επομένη.
Θερμά Συλλυπητήρια.

Προσφορά εις μνήμην
Δημητρίου Κ. Πλατσιούρη
Η οικογένεια Γεωργίας και Φίλιππα Πλατσιούρη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 1123),
αντί στεφάνου, για την εφημερίδα μας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας – Δολόπων», εις μνήμην του αδελφού τους
Δημητρίου Πλατσιούρη.
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Λενιώς Δήμου

Η οικογένεια Αλίκης και Θεοδώρου Σπινάσα, προσέφερε το ποσό των 80 ευρώ, για τις ανάγκες του Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Νεράϊδας, εις μνήμην της μητέρας
τους Λενιώς Δήμου.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά για την προσφορά.
Προσφορά εις μνήμην Λενιώς Δήμου

Εις μνήμην της θείας τους Λενιώς Δήμου, τα ανήψια
της, παιδιά του αείμνηστου Λάμπρου Κατσούλη, ο Κώστας, η Μαρία, η Βασιλική και η Κατίνα, προσέφεραν το
ποσό των 220 ευρώ, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί θερμά
για την προσφορά.

Τα “Hondos Center”
για την εφημερίδα μας
Οι Αδελφοί Χόντου, ιδιοκτήτες των γνωστών μας
πολυκαταστημάτων “Hondos Center”, καταγόμενοι από
το γειτονικό μας χωριό Άγραφα, προσέφεραν το ποσό των
200 ευρώ (αριθ. απόδ. 1796), για την Εφημερίδα μας «Τα
Χρονικά της Νεράϊδας – Δολόπων».
Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά.
Προαγωγή Συγχωριανού μας
Στις φετινές κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ του 2013,
πήρε προαγωγή στο βαθμό Αστυνομικού
Διευθυντή, από Αστυνόμος Α' ο Δημήτριος Βούλγαρης του Ηλία ο οποίος υπηρετεί και παραμένει στη Δ. Α. Ε. Αττικής
- ΥΑΤ.
Του ευχόμαστε συγχαρητήρια και σε
ανώτερα.
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Τα τμήματα Τριφύλλα – Νεράϊδα και Νεράϊδα – Γιαννουσέϊκα του οδικού άξονα Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

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;
● Νεράϊδα – Τριφύλλα: Να
αναφέρουμε τώρα (σε τίτλους)
τις σχετικές με το τμήμα αυτό
του οδικού άξονα Καρπενήσι
– Λ. Πλαστήρα, εξελίξεις που
είχαμε την άνοιξη: Όπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο,
από τους φορείς του χωριού
μας εστάλη Υπόμνημα στον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με
αίτημα να δοθούν τα χρήματα
που απαιτούνται για να πέσει
άσφαλτος. Το υπόμνημα πήρε
μεγάλη δημοσιότητα και έγινε
ερώτηση στη Βουλή από τον
βουλευτή κ. Νίκο Μιχαλάκη
στην οποία δόθηκε απάντηση
απ’ το αρμόδιο Υπουργείο. Η
απάντηση με λίγα λόγια λέει
πως όταν συνεδριάσει η επιτροπή του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» θα δοθούν τα χρήματα
που απαιτούνται για να πέσει η
άσφαλτος. Αξίζει όμως να αναφέρουμε αναλυτικά (έτσι για να
«ξενυστάξουμε» που έλεγαν οι
παλιοί) την πορεία του Υπομνήματος και το πως φτάσαμε στην
απάντηση:
ο Υπόμνημα ταχυδρομήσαμε την Τετάρτη 6.3.13,
προς τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας κ. Αγοραστό με κοινοποίηση σε Αντιπεριφερειάρχη
(Νομάρχη) Καρδίτσας, Δήμαρχο
Καρδίτσας και Βουλευτές Καρδίτσας. Την Παρασκευή 8.3.13
ο βουλευτής κ. Ταλιαδούρος
μας ενημέρωσε πως έλαβε το
Υπόμνημα και το έστειλε κι αυτός στον κ. Αγοραστό. Την ίδια
μέρα ο βουλευτής κ. Μιχαλάκης
μας ενημέρωσε πως έλαβε το
Υπόμνημα και θα το κάνει ερώτηση – αναφορά στη Βουλή. Οι
υπόλοιποι βουλευτές μας «ούτε
φωνή ούτε ακρόαση».
Ο βουλευτής κ. Μιχαλάκης
κατέθεσε την ερώτηση – αναφορά στη Βουλή την Δευτέρα
11.3.13 (η οποία πήρε αρ. πρωτ.
3338/15.3.13), με θέμα: «Καθυστερήσεις στα έργα ασφαλτόστρωσης στο τμήμα Νεράϊδα
– Τριφύλλα του οδικού άξονα
Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου», όπου μαζί με το Υπόμνημα λέει μεταξύ άλλων: «…
οι εργασίες ασφαλτόστρωσης
έχουν ανασταλεί πλήρως από
τον Αύγουστο του 2011, λόγω
θανάτου του εργολήπτη, ενώ η
υποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω έλλειψης πιστώσεων…».
Την Πέμπτη 28.3.13, η
Νομαρχία Καρδίτσας απαντάει
(κατόπιν
αιτήματος
ίσως) με το υπ. αριθ. πρωτ.
51447/923/28.3.13
έγγραφο
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
(δηλ. προς την κ. Γερακούδη),
που το υπογράφει η Διευθύντρια
Τεχνικών Έργων Καρδίτσας κ.
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Μαρία Μήτσιου – Τσέλιου. Το
έγγραφο αυτό που έχει τίτλο
«Απάντηση στην 3338/15.3.13
Ερώτηση», λέει μεταξύ άλλων:
«…οι εργασίες στις κατηγορίες «Χωματουργικά», «Τεχνικά
έργα» και «Οδοστρωσία» ολοκληρώθηκαν το 2011… Στην
περιοχή του έργου αυτού, στις
21, 22 και 23.3.2012 σημειώθηκε έντονη βροχόπτωση που είχε
σαν αποτέλεσμα την πρόκληση
ζημιών στο έργο (μεγάλες καταπτώσεις πρανών, καθίζηση των
επιχωμάτων σε τρείς (3) θέσεις
της οδού και καταστροφή της
τελευταίας στρώσης οδοστρωσίας πάχους 0,10 μ.)… Με την υπ.
αρ. 51309/805/30.3.12 απόφαση της Δ. Τ. Ε. Π. Ε. Καρδίτσας
συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών λόγω ανωτέρας
βίας, η οποία μετέβη στο έργο
και συνέταξε το τεχνικό Πρωτόκολλο, το οποίο εγκρίθηκε με
την υπ. αρ. 60601/1043/30.4.12
απόφαση της Δ. Τ. Ε. Π. Ε. Καρδίτσας και αναγνωρίσθηκε στον
ανάδοχο αποζημίωση 115.001,43
€ πλέον Φ.Π.Α… Κατόπιν αυτού συντάχθηκε ο 3ος Α. Π. Ε.
δαπάνης 1.047.031,63 €, ο οποίος υποβλήθηκε με το υπ. αρ.
159789/2822/05.10.12 έγγραφό
μας στην Γεν. Δ/νση Ανάπ. Προγραμματισμού – Περιβάλλοντος
& Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκκρεμεί η
έγκρισή του λόγω μη συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
«ΠΙΝΔΟΣ»… Για τη συνέχιση
των απομενουσών εργασιών
(κατασκευή ασφαλτικής στρώσης) απαιτείται η αποκατάσταση των βλαβών λόγω ανωτέρας
βίας που σημειώθηκαν στο έργο,
η δαπάνη των οποίων περιλαμβάνεται στον υπό έγκριση 3ο
Α.Π.Ε. του έργου… Μετά την
αύξηση του προϋπολογισμού η
οποία αναμένεται να γίνει στην

οποίο κοινοποιείται το παρόν με
φωτοαντίγραφο της Αναφοράς
3338/15.3.13…).
Την Τρίτη 16.4.13, το
Υπουργείο
Οικονομικών,
απαντάει με το υπ. αρ. πρωτ.
3302/16.4.13 έγγραφο, προς
την Βουλή, με κοινοποίηση στον
βουλευτή κ. Μιχαλάκη και το
Υπουργείο Εσωτερικών, που το
υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Χ.
Σταϊκούρας. Το έγγραφο αυτό
που έχει θέμα: «Καθυστερήσεις στα έργα ασφαλτόστρωσης
στο τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα
του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενησίου» λέει τα
εξής: «Σε απάντηση της με αριθ.
πρωτ. 3338/15.3.13 Αναφοράς
που κατέθεσε ο βουλευτής κ.
Μιχαλάκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι
αρμόδιο να σας απαντήσει είναι
το Υπουργείο Εσωτερικών, το
οποίο είναι και συναποδέκτης
αυτής.».
πιτέλους (μετά από 2 μήνες!), την Τρίτη 7.5.13,
το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, απαντάει με το υπ. αρ.
πρωτ. 15483/7.5.13 έγγραφο,
προς τη Βουλή, με κοινοποίηση
στον βουλευτή κ. Μιχαλάκη,
που το υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.
Το έγγραφο αυτό που έχει θέμα:
«Απάντηση στην Αναφορά με Α.
Π. 3338/15.3.13 του βουλευτή κ.
Ν. Μιχαλάκη», λέει τα εξής: «Σε
απάντηση της παραπάνω αναφοράς… και στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 19097/
ΔΕ/2032/30.4.13 έγγραφο της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ.».
Το έγγραφο λοιπόν της
ΓΓΔΕ (ΕΣΠΑ), με αρ. πρωτ.
19097/ΔΕ/2032/30.4.13 απευθύνεται προς το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(σ.σ. Βουλή) & το Ίδιο Υπουργείο (σ.σ. Ανάπτυξης κ.λ.π.) και
το υπογράφει ο ΓΓΔΕ – ΕΣΠΑ
κ. Γεώργιος Γιαννούσης. Το έγγραφο αυτό έχει θέμα: «Απάντηση στην Αναφορά με α. π.
3338/15.3.13 του βουλευτή κ.
Ν. Μιχαλάκη», με σχετ. 1) την
με α. π. 3338/15.3.13 Αναφορά
και σχετ. 2) Το έγγραφο με α.
π. 584/8.4.13 του Υπουργείου
Εσωτερικών. Και λέει τα εξής:
«Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς που περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το σχετ. (2) αναφορικά με τις «καθυστερήσεις
στα έργα ασφαλτόστρωσης στο
τμήμα Νεράϊδα – Τριφύλλα του
οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα
– Καρπενησίου» και στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
«Το έργο «Κατασκευή οδού
Νεράϊδα – Τριφύλλα» είναι
ενταγμένο στο ΠΔΕ με κωδικό
2007ΣΕ44000029 και με προϋπολογισμό 888.923,87 €. Το
έτος 2012 είχε πραγματοποιήσει πληρωμές συνολικού ύψους

επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», η
Υπηρεσία μας θα προβεί στις
προβλεπόμενες ενέργειες για την
ολοκλήρωση του έργου.». Αυτά
λέει η Καρδίτσα και τα στέλνει
στην κ. Γερακούδη.
Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 29.3.13, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (σ.σ. Υπερπεριφέρεια) Θεσσαλίας – Στερεάς,
απαντάει με το υπ. αρ. πρωτ.
6005/59434/29.3.13 έγγραφο,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών, που το υπογράφει η Γ. Γ.
της Υπερπεριφέρειας κ. Καλλιόπη Γερακούδη. Το έγγραφο αυτό
που έχει τίτλο «Απάντηση στην
υπ. αρ. 3338/15.3.13 Ερώτηση
του βουλευτή κ. Ν. Μιχαλάκη», αναφέρει επιβεβαιώνοντας
τα ίδια ακριβώς που γράφει το
προαναφερόμενο έγγραφο της
Καρδίτσας.
ην Δευτέρα 8. 4.13, το
Υπουργείο Εσωτερικών, απαντάει με το υπ.
αρ. πρωτ. 584/8.4.13 έγγραφο,
προς την Βουλή, με κοινοποίηση στον βουλευτή κ. Μιχαλάκη, το Υπουργείο Οικονομικών
και το Υπουργείο Ανάπτ., Αντ.
Υποδ. Μετ. & Δικτύων, που το
υπογράφει ο ίδιος ο υπουργός
κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης. Το
έγγραφο αυτό που έχει θέμα
«Κοινοβουλευτικός Έλεγχος»
αναφέρει μεταξύ άλλων: «…
Σε απάντηση της ανωτέρω
(3338/15.3.13) Αναφοράς, κατά
λόγω αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. (σ.σ.
της Υπερπεριφέρειας) έγγραφο,
με το συνημμένο αυτού υπ. αρ.
πρωτ. (σ.σ. της Καρδίτσας) έγγραφο, για ενημέρωσής σας…
Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να
ενημερώσει την Βουλή είναι το
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων, στο
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605.795,00 € και σύμφωνα με
την πρόταση της Περιφέρειας
Θεσσαλίας αλλά και την απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού
& Εξειδίκευσης του Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράμματος
«Πίνδος» εντάχθηκε με πιστώσεις 100.000,00 €. Για το έτος
2013 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ένταξής
του στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.». Το έγγραφο αυτό
υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ, Γεώργιος Γιαννούσης.
πορία όλων μας: Γιατί
ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Αγοραστός ούτε απάντησε ούτε
αναφέρεται σε κανένα έγγραφο,
ενώ σε αυτόν απευθύνονταν το
Υπόμνημα;
Τι καταλαβαίνετε εσείς απ’
όλα αυτά; Εμείς πάντως συμπεραίνουμε πως όταν και αν
συνεδριάσει η Επιτροπή του
«ΠΙΝΔΟΣ», ίσως αποφασιστεί
να δοθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για να πέσει η άσφαλτος. Πάντως, μέχρι να γίνει
αυτό, εμείς εδώ θα είμαστε και
δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε… «χλωρό κλαρί»…
● Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας: Για το τμήμα
Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση
Νεράϊδας, του οδικού άξονα Λίμνης Πλαστήρα – Καρπενήσι,
να τονίσουμε πως είναι καθολικό αίτημα όλων των χωριών
μας να γίνει ώστε να έχουμε
πρόσβαση προς τη Λίμνη Πλαστήρα. Οι σε όλα τα επίπεδα
εκλεγμένοι μας πρέπει να το
φροντίσουν. Όταν βλέπουμε να
χρηματοδοτείται (τώρα μέσα
στην κρίση) ο δρόμος Χόχλια –
Βράχα – Κλειτσός με 3.800.000
και να δημοπρατείται τάχιστα
με σύντομες διαδικασίες, για το
τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση Νεράϊδας δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν οι δικοί
μας να εξασφαλίσουν τις μόνο
900.000 € που απαιτούνται για
την ολοκλήρωσή του.
α γράψουμε επίσης (για
την ιστορία βέβαια) πως
ο δρόμος αυτός ήταν
εντελώς κλειστός όλο το χειμώνα στα «Προσήλια» από μια
κατολίσθηση (στο ρέμα πάνω
απ’ τ’ Αγγέλη τα παλιομάντρια)
και στο «Κατνόρεμα» που πήγε
το ρέμα μέσα στο δρόμο και τον
διέλυσε. Άνοιξε στοιχειωδώς λίγες μέρες πρίν το Πάσχα μετά
από θύελλα διαμαρτυριών των
χωριανών μας προς Δήμο και
Νομαρχία. Την κατολίσθηση
καθάρισε (και ξεβούλωσε και
το εκεί βουλωμένο τεχνικό) ο
Πρόεδρος την Μ. Τρίτη 30.4.13.
Την επόμενη μέρα, την Μ. Τετάρτη 1.5.13 κουβάλησε μερικά
φορτηγά σάρα από τα Σαραντάπορα και έριξε στο «Κατνόρεμα» διορθώνοντας στοιχειωδώς
το εκεί οδόστρωμα. Αυτό ήταν,
όλο κι όλο, το ενδιαφέρον των
εκλεγμένων μας για τον σημαντικότατο αυτό δρόμο!
Νεράϊδα 15.6.2013
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Το τμήμα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της επαρχιακής οδού Καρδίτσας – Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιου
ολοκλήρωση της Οριστιντήρησης της γέφυρας. σεων χάραξης της οδού κατόπιν
κής Μελέτης κατασκευής
Επιπλέον το κόστος της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
ενδιαφερθεί, να ρωτήσει, να ενητης Γέφυρας Μέγδοβα.
κατασκευής της λύσης εκτίμησης και αξιολόγησης.
μερώσει για κάτι σχετικά με τον
Το γεωτρύπανο αυτό ήρθε
Β είναι μικρότερο από
Η Προκαταρκτική Μελέτη
παραμεγδόβιο. Δυστυχώς πέραεκεί το Σάββατο 31.6.2012
αυτό της λύσης Α.
του τεχνικού στη γέφυρα Μέγδοσε το πρώτο εξάμηνο του 2013
και δουλεύοντας για μια
Η Υπηρεσία μας βα, το πρόγραμμα γεωτεχνικής
και κανένας δεν το έκανε. Έχουν
εβδομάδα έκανε 4 γεωσυμφωνεί με τη λύση έρευνας και ο έλεγχος ανομοιόόλοι φαίνεται άλλες σοβαρότερες
τρήσεις – τρύπες, βάθους
Β επιπλέον γιατί λόγω μορφης ροής στη γέφυρα του ποασχολίες και απαξιούν γι’ αυτό
20 μέτρων έκαστη, στις
της δυσκολίας πρό- ταμού Ταυρωπού της μελέτης του
το ζήτημα. Πρέπει να στείλουμε
προαναφερόμενες θέσεις.
σβασης στη θέση του θέματος συντάχθηκαν σύμφωνα
Υπόμνημα για να κάνουν ερώτηΟι μηχανικοί πήραν τα πεέργου θα έπρεπε οι με τους όρους της σύμβασης και
ση στη Βουλή; Δεν μπορούν να το
τρώματα του γεωτρύπανου
προκατασκευασμένες
τις οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
κάνουν από μόνοι τους, να πάνε
και είπαν πως σύντομα θα
δοκοί της λύσης Α να Τηρούνται οι ισχύουσες προδιαστην Περιφέρεια στη Λάρισα να
παραδώσουν την τελική –
κατασκευαστούν στον γραφές και κανονισμοί. Η υποβορωτήσουν ή στα αρμόδια Υπουροριστική μελέτη της γέφυτόπο του έργου. Λόγω λή της μελέτης του θέματος ήταν
γεία; Γιατί εκλεγμένοι δεν το κάρας ώστε επιτέλους αυτή
της μορφολογίας του εμπρόθεσμη. Η αρμοδιότητα
νετε; Γι’ αυτά σας ψηφίζουμε!
να δημοπρατηθεί. Έκτοτε
εδάφους ο χώρος είναι έγκρισης της μελέτης ανήκει στο
● Εμείς ψάχνοντας μόνοι μας
όμως δεν ξανακούσαμε τίπεριορισμένος, αλλά Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσστα πρακτικά της Περιφέρειας
ποτα.
ακόμη και στην περί- σαλίας (Π. Σ. Θ.), ως ΠροϊσταμέΘεσσαλίας βρήκαμε πως στις
● Ξαναθυμίζουμε επίπτωση που αυτός εξευ- νη Αρχή της μελέτης σύμφωνα με
18.4.13 έγινε συνεδρίαση του Πεσης πως η προς δημοπράρεθεί, είναι δύσκολη την κείμενη νομοθεσία.
ριφερειακού Συμβουλίου με θέμα
τηση εργολαβία (σύμφωνα
η προσέγγιση γερανού
Το Περιφερειακό Συμβούλιο
την Κατάρτιση του Προγράμμαμε την μελέτη) εκτός της
για την τοποθέτηση των Θεσσαλίας μετά από διαλογική
τος Δημοσίων Επενδύσεων της
γέφυρας που θα είναι μήπροκατασκευασμένων
συζήτηση αποφασίζει:
Περιφέρειας. Εκεί στο υπ’ αριθ.
κους 52 μέτρων με δυο βά- Τι απέγινε μετά τις περσινές τέτοιο καιρό γεωτρήσεις;… δοκών που προτείνονται
Να εγκρίνει την προώθηση
πρωτ. 596/18.413 πρακτικό, μεταΞαναρώτησε κανένας για τη Γέφυρα Μέγδοβα;…
θρα, θα περιλαμβάνει και
στη λύση αυτή στην τε- στο στάδιο της Οριστικής Μελέξύ άλλων έργων είδαμε στη λίστα
τις προσβάσεις της δηλαδή
λική τους θέση. Επίσης, της της λύσης Β που προτείνει γέκατασκευή του φορέα μπορεί να
του αναλυτικού πίνακα οικονομι500 μέτρα αριστερά της και 500 γίνει χυτή επί τόπου με ικριώματα για την κατασκευή των προκατα- φυρα συνολικού μήκους 52 μ.».
κών στοιχείων των Μελετών της
μέτρα δεξιά της ασφαλτοστρω- ύψους περίπου 6 μ. και τμηματική σκευασμένων δοκών απαιτείται
● Κλείνουμε με τον πρόλογο
ΣΑΜΠ006/3 και το έργο με τίτλο
μένου δρόμου. Προϋπολογισμός κατασκευή ώστε με δημιουργία σκυρόδεμα υψηλής κατηγορίας που αρχίσαμε, τονίζοντας πως
«ΜΕΛΕΤΗ Ε. Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
για όλα αυτά 2.000.000 ευρώ και μικρών αναχωμάτων να καθοδη- αντοχής (C30/37), η μεταφορά καθολικό και επιτακτικό αίτημα
– ΑΓΡΙΝΙΟΥ», με κωδικό έργου
αρμόδια για τη δημοπράτηση - γούνται τα νερά έξω από το σκυ- του οποίου στη θέση του έργου όλων των χωριών της βόρειας
«2000ΜΠ00630007», εγκεκρικατασκευή τους είναι η Περιφέ- ροδετούμενο τμήμα (προσωρινή είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της Ευρυτανίας και της νότιας Καρμένο προϋπολογισμό 586.940 €,
ρεια Θεσσαλίας. Σύμφωνα πάλι διευθέτηση της κοίτης). Η κα- μεγάλης απόστασης μεταφοράς. δίτσας είναι να υπάρξει επιτέλους
πληρωμές έως 31.12.12 ποσού
με τα πρακτικά του Περιφερεια- τασκευή του φορέα θα γίνει από Ενώ ο φορέας της γέφυρας στη πρόσβαση, βατότητα, να μπορεί
406.694 €, και πίστωση για το
κού Συμβουλίου Θεσσαλίας, στη σκυρόδεμα κατηγορίας Β25.
λύση Β μπορεί να κατασκευαστεί να κινηθεί Ι. Χ. αυτοκίνητο όλες
2013 ποσού 180.245 €.
συνεδρίασή του της 29.2.12, εξεκαι με σκυρόδεμα μικρότερης τις μέρες του χρόνου, στο τμήΑπό
τη
σύγκριση
των
δύο
● Επίσης στις Ευρυτανικές
τάστηκαν οι δυο λύσεις των μελε- ανωτέρω λύσεων ο μελετητής κατηγορίας αντοχής (C16/20), το μα Νεράϊδα – Μαυρομμάτα της
εφημερίδες (2.4.13) διαβάσαμε
τητών μηχανικών για τη γέφυρα προτείνει και η Υπηρεσία μας οποίο μπορεί να κατασκευαστεί Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας –
πως έγινε ημερίδα για το ΕΣΠΑ
Μέγδοβα και αποφασίστηκε η συμφωνεί, στην εφαρμογή της επί τόπου του έργου.
Αγρινίου δηλ. του Παραμεγδόβιστο Καρπενήσι όπου ειπώθηκε
2η λύση ως η καλύτερη για τους Β λύσης καθώς έχει μεγαλύτερο
Η Δ/νση Περιβάλλοντος & ου. Αυτό θα επιτευχθεί με την εδώ
μεταξύ άλλων πώς: «…στο Ειδικό
εξής λόγους:
υδραυλικό άνοιγμα, απλούστερη Χωροταξίας της Περιφέρειας και τώρα κατασκευή της Γέφυρας
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς
α) η λύση Α έχει ένα άνοιγμα κατασκευή (χωρίς προένταση) Θεσσαλίας γνωμοδότησε θετικά Μέγδοβα. Όλοι ζητάμε πρόσβαΕλλάδας (ΣΑΕΠ 766) που υλο40 μ. και ο φορέας της αποτε- και δεν έχει εφέδρανα και αρμούς επί της προτεινόμενης στην Προ- ση! Να αρθεί ο αποκλεισμός!
ποιεί η ομώνυμη Περιφέρεια…
λείται από προκατασκευασμένες τα οποία ανεβάζουν το κόστος συ- μελέτη Περιβαλλοντικών ΕπιπτώΝεράϊδα 17.6.2013
για την Π. Ε. Ευρυτανίας έχουν
προεντεταμένες δοκούς. Η καενταχθεί τρείς μελέτες προϋπολοτασκευή των δοκών θα γίνει από
γισμού 2,05 εκατ. €… μεταξύ των
σκυρόδεμα κατηγορίας Β35. Τα
οποίων πρώτη είναι η «Συμπληβάθρα της γέφυρας τοποθετούρωματικές Μελέτες της Οδού
νται έξω από την διαμορφωμένη
Βίνιανη – Μαυρομμάτα – όρια
κοίτη του ποταμού.
Ν. Ευρυτανίας», με το ποσό των
β) η λύση Β έχει ένα συνολικό
1.200.000 €.
Αγαπητοί συγχωριανοί,
ση και έπειτα από τον θάνατο του εργολάβου
άνοιγμα 52 μ. (16+20+16) με δύο
● Ξαναθυμίζουμε πως πέρυσι
ε ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί είναι στη φάση υποκατάστασης του αναδόχου,
μεσόβαθρα μικρού πλάτους στην
τέτοιο καιρό στη θέση «Ζάχενας»
σας, μέσω της εφημερίδας, ελ- υπάρχει η διαβεβαίωση ότι γίνεται προσπάθεια
κοίτη και τα ακρόβαθρα έξω από
όπου θα στηθεί η Γέφυρα Μέγδοπίζοντας να είστε όλοι καλά και να ενσωματωθεί στην δημοπρασία του δρόμου
την ευρεία κοίτη του ποταμού. Ο
βα είχε εγκατασταθεί συνεργείο
να ανταμώσουμε το καλοκαίρι στο χωριό μας, Νεράϊδα – Γιανουσσέϊκα, ώστε να το αναλάφορέας της γέφυρας θα είναι συκαι με γεωτρύπανο έκανε γεωτρήόπου είναι βέβαιο ότι θα έχουμε την ευκαιρία βει ο ίδιος ανάδοχος.
νεχές πλαίσιο επί των πασσάλων,
σεις συλλέγοντας πετρώματα του
να
μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις
● Σε εκκρεμότητα μέχρι στιγμής παραμένει
με πλάκα οπλισμένου σκυροδέυπεδάφους απαραίτητα για την
ο
καθαρισμός
των δασικών δρόμων της Τοπιγια
όλα
τα
θέματα
που
μας
απασχολούν.
ματος με ορθογωνικά κενά. Η
Δυστυχώς η κατάσταση που έχει διαμορφω- κής μας Κοινότητας, καθώς ο Δήμος λόγω των
θεί είναι ιδιαίτερη δύσκολη, τόσο για τον κα- οικονομικών του προσπαθεί να ανταποκριθεί
θένα προσωπικά, όσο και για όλους συνολικά στα σχετικά αιτήματα των Προέδρων με τα δικά
Επί του πιεστηρίου… (1)
και
αυτό αφορά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση του μηχανήματα και να περιορίσει τις δαπάνες
νώ είμαστε υπό έκδοση, στο τυπογραφείο, μας ενηκαι
ειδικότερα
το Δήμο Καρδίτσας που αντιμε- για μισθωμένα μηχανήματα. Αυτό προκαλεί
μέρωσε ο Τρύφωνας πως μηχανήματα της Νομαρχίας
τωπίζει
σοβαρότατο
οικονομικό πρόβλημα και καθυστερήσεις, αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι
Καρδίτσας (γκρέϊντερ και ένα φορτηγό με λεπίδα) καπαρά
την
μεγάλη
προσπάθεια
που καταβάλει η καθαρισμοί θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
θάρισαν το οδόστρωμα από το χωριό μέχρι το Πλατανόρεμα
Δημοτική
Αρχή,
δυσκολεύεται
να ανταποκριθεί
● Σχετικά με τους λογαριασμούς του νεστο οδικό τμήμα Νεράϊδα - Τριφύλλα. Αυτό έγινε την Παραακόμα
και
στις
βασικές
του
υποχρεώσεις.
Aπορού,
επειδή κάποιοι παραπονέθηκαν, πρέπει να
σκευή 7 και την Δευτέρα 10 Ιουνίου. Οπότε στο δρόμο αυτό
τέλεσμα
αυτής
της
κατάστασης
είναι
ζητήματα
διευκρινιστεί
ότι οι αυξήσεις που ενδεχομένως
μπορεί άνετα να κινηθεί αυτοκίνητο αλλά δυστυχώς τα μπάπου
μας
αφορούν
να
παραμένουν
στάσιμα
ή
να
παρατηρούνται
οφείλονται στην αύξηση του
ζα των κατολισθήσεων δεν τα πήραν ώστε να είναι καθαρές
προωθούνται με αργούς ρυθμούς.
ΦΠΑ και όχι στην αύξηση της τιμής του νερού.
και οι δύο λωρίδες του σε όλο το μήκος του. Αυτά πότε θα
● Από τα έργα που είχαν δρομολογηθεί για
Τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήκαθαριστούν;
τους οικισμούς της Νεράϊδας και του Σαρα- σουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα
ντάπορου ολοκληρώθηκε το έργο της άρδευ- ζητήματα κατά τη διάρκεια των Λαϊκών Συνεσης στο Σαραντάπορο. Ο ίδιος εργολάβος έχει λεύσεων του καλοκαιριού.
αναλάβει και το έργο της αντικατάστασης της
Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και καλή
Επί του πιεστηρίου… (2)
στέγης του Κοινοτικού Γραφείου Νεράϊδας, αντάμωση!
νώ είμαστε υπό έκδοση, στο τυπογραφείο, μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Κοινότητάς μας τηλεφωνικά πως
το οποίο είναι θέμα ημερών να ξεκινήσει (πιθαο Αντιπεριφερειάρχης (Νομάρχης) Καρδίτσας έστειλε
νότατα πριν από την έκδοση της εφημερίδας)
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
έγγραφο – Υπόμνημα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με το
● Σε επικοινωνία μου με την ΑντιπεριφεΔημήτρης Λιάπης
οποίο ζητάει το τμήμα Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση ΝεράϊΠρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας
ρειάρχη Καρδίτσας κ. Βασίλη Τσιάκο για το
δας να χρηματοδοτηθεί μαζί, ταυτόχρονα με την ασφαλτόδρόμο Νεράϊδα - Τριφύλλα που εδώ και δύο
στρωση του τμήματος Νεράϊδα – Τριφύλλα. Τον ευχαριστούΚαρδίτσα 21-6-2013
περίπου χρόνια είναι έτοιμο για ασφαλτόστρωμε θερμά και δημοσιεύουμε όσα μας έστειλε.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Ενημέρωση για ζητήματα
της Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας
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Η τοπική κοινωνία μας είναι κατά του
υδροηλεκτρικού στον Μπεσιώτη

Η

τοπική κοινωνία μας
στην Λαϊκή Συνέλευση της 25.8.2012, που
έγινε στο χωριό, αποφάσισε
ομόφωνα κατά του σχεδιαζόμενου υδροηλεκτρικού έργου
στη θέση «Λογγούλες» του
ποταμού Μπεσιώτη. Το Τοπικό Συμβούλιο Νεράϊδας πήρε
απόφαση αρνητική, ομόφωνα κατά του έργου και σύνταξε σχετικό έγγραφο το οποίο
δημοσιεύουμε στη συνέχεια.
Απαιτούμε οι αρμόδιοι να
λάβουν αυτά σοβαρά υπόψη
τους! Εκτός αυτού πολλοί χωριανοί μας απαιτούν το θέμα
να συζητηθεί στο Δ. Σ. του
Δήμου μας Καρδίτσας και να
παρθεί και από αυτό αρνητική απόφαση για το έργο.

και διατυπώνει προτάσεις είτε
με δική του πρωτοβουλία είτε
κατόπιν παραπομπής, από τα
αρμόδια όργανα του Δήμου.
Όπως γνωρίζεται, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
αποφάσισε θετικά για το Υδροηλεκτρικό έργο στον ποταμό
Μπεσιώτη στην Κοινότητά μας.
Όλοι γνωρίζουμε, ότι η τοπική κοινωνία για την κατασκευή
του έργου αυτού είναι αρνητική.
Το ανωτέρω ποτάμι θεωρείται ένα από τα καθαρότερα
ποτάμια της περιοχής και ολόκληρου του νομού μας. Είναι
αφάνταστης φυσικής ομορφιάς

Μέχρι σήμερα δε ζητήθηκε
η άποψη και η συγκατάθεση
των κατοίκων μετά από Λαϊκή
Συνέλευση που θα μπορούσε
να γίνει.
Προτείνω το υδροηλεκτρικό
έργο στον ποταμό Μπεσιώτη
να μην προχωρήσουν σε διαδικασία εκτέλεσης του έργου για
τους λόγους που αναφέραμε
παραπάνω.
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΡΑΪΔΑΣ, μετά από διαλογική
συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων
αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς & τις
διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 84 του Ν. 3852/07.06.2010

Το πρακτικό – έγγραφο
του Τοπικού Συμβουλίου Νεράϊδας, που μας έστειλε ο Δήμος Καρδίτσας, έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ Τ. Σ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΩΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ / ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04

Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθμό 03/03-082012 συνεδρίασης του Τοπικού
Συμβουλίου Νεράϊδας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Υδροηλεκτρικό έργο στον ποταμό
Μπεσιώτη»
Στη Νεράϊδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η
του μήνα Αυγούστου του έτους
2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας Νεράϊδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
18411/23-07-2012
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του,
η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τους ορισμούς των
άρθρων 88 και 89 του νόμου
3852/2010 και δόθηκε εμπρόθεσμα με αποδεικτικό σε όλα τα
Μέλη του.
Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (3) μελών βρέθηκαν στην συνεδρίαση οι παρακάτω (3):
Παρόντες: ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πρόεδρος / ΓΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ μέλος / ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ μέλος /
Απόντες: 0.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης, το
πρακτικό της οποίας γράφει η
Δημοτική Υπάλληλος Κλήμου
Μαρία, με 1ο θέμα: «Υδροηλεκτρικό έργο στον ποταμό
Μπεσιώτη», είπε τα εξής:
Με την παρ. 1 α του άρθρου
84 του Ν. 3852/2010 ορίζεται
ότι το Συμβούλιο της Τοπικής
Κοινότητας εκφράζει γνώμες

Με ανεμογεννήτριες
σχεδιάζουν να γεμίσουν
τις γύρω βουνοκορφές μας

Σ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε αναλυτικά σε μια ολόκληρη σελίδα όλα όσα
στοιχεία έφτασαν στην εφημερίδα μας από χωριανούς μας σχετικά με τα σχεδιαζόμενα Αιολικά Πάρκα με
Ανεμογεννήτριες στις γύρω κορυφογραμμές μας. Επίσης
σε μια ολόκληρη σελίδα δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος
των αμέτρητων αδειών που ήδη δόθηκαν σε εταιρείες
συνεχίζοντας και στο παρόν φύλλο με τις υπόλοιπες. Γράψαμε αναλυτικά, για να είστε όλοι ενήμεροι, το τι γίνεται
στο Δήμο Καρπενησίου, στο Δήμο Αγράφων αλλά και στα
χωριά της Αργιθέας.

Σε σχετική ερώτηση που κάναμε στο δικό μας Δήμο Καρδίτσας μας απάντησε (όπως δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο
φύλλο μας) λέγοντας πως: «…Ο Δήμος Καρδίτσας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συναίνεσε μόνο σε υποβληθέν
αίτημα ενδιαφερόμενου για μέτρηση του αιολικού δυναμικού
με τον όρο τα στοιχεία της μέτρησης να κοινοποιηθούν στο
Δήμο μας… Αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άδεια να
προχωρήσει μια τέτοια επένδυση, για την οποία η θέση των
τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή θα εκφρασθεί με αποφάσεις
Λαϊκών Συνελεύσεων και Τοπικών Συμβουλίων θα είναι σεβαστή από τη Δημοτική Αρχή…».
Προτείνουμε λοιπόν τώρα το καλοκαίρι να γίνουν Λαϊκές
Συνελεύσεις σε όλα τα χωριά μας όπου οι κάτοικοι ελεύθερα και δημοκρατικά να συζητήσουν το ζήτημα αυτό των Ανεμογεννητριών, εκφράζοντας τις απόψεις τους και οι τελικές
αποφάσεις να διαβιβαστούν στον Δήμο μας, ο οποίος όπως
καθαρά λέει θα τις θεωρήσει σεβαστές. Οι αποφάσεις αυτές
των Λαϊκών Συνελεύσεων πρέπει να είναι φυσικά σεβαστές και
από τα Τοπικά Συμβούλια που και αυτά πρέπει να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις.
Η εφημερίδα μας, όπως ήταν υποχρεωμένη να το κάνει,
ανέδειξε το μέγα αυτό ζήτημα της περιοχής μας, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία ώστε να ενημερωθεί όλος ο κόσμος.
Γιατί όλα ως τώρα έγιναν (από τις εταιρείες και τους καθ’ ύλην
αρμοδίους εκλεγμένους μας) με μυστικότητα. Τώρα (πρίν είναι πολύ αργά) το λόγο έχουν οι τοπικές κοινωνίες μας, ο κάθε
κάτοικος και όλοι μαζί να αποφασίσουμε για το μέλλον του
τόπου μας.

Περί τσιφλικίου «Κούτσουρου»…

Το ένα και μοναδικό (που σώζεται ακόμα σήμερα στην περιοχής μας),
μεσαιωνικό πέτρινο τοξωτό γεφύρι, βρίσκεται εδώ στο Μπεσιώτη και κινδυνεύει άμεσα από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις.

και υπάρχει μόνο ένα είδος ψαριού στο Μπεσιώτη, η άγρια πέστροφα, με τις κόκκινες βούλες
που όλοι γνωρίζουμε και όλοι
ξέρουμε πόσο καθαρά πρέπει να
είναι τα νερά για να ζήσει. Στους
παραποτάμους του Μπεσιώτη
υπάρχουν τέσσερα φαράγγια
και σώζεται ακόμα μέχρι και
σήμερα πέτρινο τοξωτό γεφύρι
που συνέδεε τα μεσαιωνικά χωριά Μπέσια, Ρογάτα και Κύφου.
Εάν κατασκευαστεί το Υδροηλεκτρικό έργο θα είναι εγκληματικό να μπούν εκεί διάφορα
μηχανήματα (μπουλντόζες) και
δυναμίτες για να σπάσουν τους
βράχους των φαραγγιών ώστε
να περάσουν οι αγωγοί.
Η περιοχή αυτή είναι αφάνταστης φυσικής ομορφιάς με
θρύλους και παραδόσεις και θα
είναι εγκληματικό να γίνουν στο
σημείο αυτό τέτοια έργα. Το δε
όφελος της Τοπικής Κοινωνίας
και της ευρύτερης περιοχής θα
είναι μηδαμινό σε σχέση με την
καταστροφή που θα προκαλέσει.
Για εμάς αποτελεί πηγή σωτηρίας και ανάσας, αυτή η αφάνταστη φυσική ομορφιά.

(ΦΕΚ 87/Τεύχος Α΄) «Αρχική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την
εισήγηση του Προέδρου
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συμφωνεί με την εισήγηση
του Προέδρου να μην προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσης
του Υδροηλεκτρικού Έργου
στον ποταμό Μπεσιώτη της
Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2012 / Συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ / Λιάπης Δημήτριος / ΤΑ ΜΕΛΗ / Γάκης
Λάμπρος / Κοντογιάννης
Λεωνίδας.
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ / Η υπογραφόμενη
Δημοτική υπάλληλος ΚΛΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, στις 06-08-2012,
με εντολή του Προέδρου της
Τ. Κ. Νεράϊδας, τοιχοκόλλησα
στον Πίνακα Δημοσιεύσεων &
Ανακοινώσεων του Δημοτικού

Πόσων στρεμμάτων έκταση πήρε ο Μπούμπουλης, μετεπαναστατικά από τον τότε Δήμαρχο Κτημενίων Ζώτο,
στο «Κούτσουρο» και πόσων στρεμμάτων έκταση κατέχει
σήμερα; Μήπως ξέρει κανένας παλιός να μας πεί;… έτσι
για την ιστορία!

Μέγα Γεφύρι Σπινάσας (Νεράϊδας)

Το 1955 κτίστηκε ξανά, με λεφτά του Κράτους, το γεφύρι
του Καροπλεσίου στο Μέγδοβα που ανατινάχτηκε το 1949
στον εμφύλιο.
Γιατί το Μέγα Γεφύρι δεν ξαναχτίστηκε τότε όπως αυτό;
Μήπως ξέρει κανένας παλιός γιατί;
Στο γεφύρι «Τσιροπλάκι» γιατί το μισό έγινε με τσιμέντο
και το υπόλοιπο που είναι πάνω απ’ τα νερά του ποταμού έγινε
χωρίς τσιμέντο; Γιατί;

καταστήματος τον Πίνακα με
τα συζητηθέντα θέματα της
ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Τ. Σ. της Τοπικής
Κοινότητας Νεράϊδας, της 0308-2012.
Στον πίνακα περιλαμβάνεται
και η παρούσα απόφαση. / Η
τοιχοκόλληση έγινε παρουσία
μαρτύρων. / Τοιχοκολλήθηκε.
/ Οι μάρτυρες: ΓΙΩΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ, ΚΛΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ / Ακριβές
αντίγραφο / Καλλίθηρο 06-082012 / Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΛΙΑΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 1) Το έγγραφο

αυτό μας το έστειλε ο υπεύθυνος
τύπου του Δήμου μας Καρδίτσας στα μέσα Απριλίου 2013 και
όπως γράψαμε δεν χώρεσε στο
προηγούμενο φύλλο επειδή ήταν
ήδη στο τυπογραφείο, γι’ αυτό
το δημοσιεύουμε τώρα, ευχαριστώντας θερμά και τον Πρόεδρο
της Κοινότητάς μας και τον Δήμο
Καρδίτσας.
2) Ερώτημα πολλών χωριανών μας: Γιατί τα «αφεντικά»,
όπως τους έλεγαν οι παππούδες
μας, αντί για Υδροηλεκτρικό
στο Μπεσιώτη, δεν φτιάχνουν
έναν Ξενώνα στη Μπέσια ώστε
να αναπτυχθεί ο τόπος μας και
να τους λέμε πάντα χίλια μπράβο;
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υνεχίζουμε την δημοσίευση της μεγάλης λίστας των
αδειών που δόθηκαν ήδη
σε εταιρείες να στήσουν Αιολικά Πάρκα δηλ. Ανεμογεννήτριες
στην περιοχή μας. Να θυμίσουμε
επιγραμματικά τις προηγούμενες
15 άδειες που είναι οι εξής:
1) Στην ράχη πάνω απ’ τη Μολόχα, 15 Ανεμογεννήτριες μεταξύ
αυχένα Καρατζά προς Καπροβούνι
έως αυχένα Γρεβενοδιάσελο.
2) Στη ράχη πάνω από τα Σαραντάπορα Νεράϊδας, 18 Ανεμογεννήτριες μεταξύ αυχένα Γρεβενοδιάσελου προς Κούτσουρο μέχρι
Ίταμο.
3) Στη ράχη πάνω απ’ τη Μολόχα, 15 Ανεμογεννήτριες μεταξύ
αυχένα Καρατζά προς Βουλγάρα.
4) Στη ράχη ακριβώς απέναντι,
μπροστά στο χωριό μας τη Νεράϊδα, 12 Ανεμογεννήτριες στο βουνό Παπαδημήτρη.
5) Στη ράχη ακριβώς απέναντι,
μπροστά στο χωριό μας τη Νεράϊδα, 7 Ανεμογεννήτριες από τα 3
ελάτια του Φλίσιου μέχρι του Παπαδημήτρη.
6) Στη ράχη της Φιδόσκαλας,
17 Ανεμογεννήτριες, αριστερά απ’
τα Καμάρια όπως πάει η ράχη προς
την Κόψη.
7) Στη ράχη του Προσηλιάκου
μέχρι Κόψη, 19 Ανεμογεννήτριες,
όπως πάει η ράχη από Φιδόσκαλα
προς Κόψη, πάνω απ’ τις πηγές του
Ρογατιανού Μπεσιώτη.
8) Στη ράχη δεξιά απ’ τα Καμάρια, 20 Ανεμογεννήτριες, όπως
πάει η ράχη από Καμάρια προς Παπαδημήτρη.
9) Στη ράχη «Μορφοράχη», 19
Ανεμογεννήτριες, στο λόφο δεξιά
όπως βλέπουμε τα Καμάρια, μεταξύ
Καμάρια και Φιδόσκαλας.
10) Στη ράχη πάνω απ’ το Καροπλέσι, 17 Ανεμογεννήτριες, μεταξύ Παπαδημήτρη και Σάϊκας, εκεί
όπου βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα
απ’ το χωριό μας τη Νεράϊδα.
11) Στη ράχη πάνω απ’ το Ανθηρό Καροπλεσίου, 20 Ανεμογεννήτριες, ορατές φυσικά απ’ τη Νεράϊδα.
12) Στη ράχη πάνω απ’ τη Ρεντίνα, 4 Ανεμογεννήτριες, μεταξύ
Ζαχαράκι και Βουλγάρας.
13) Στο ωραίο ποτάμι μας το
Μπεσιώτη, Υδροηλεκτρικό έργο,
για την κατασκευή του οποίου η τοπική κοινωνία μας αντιδρά.
14) Στη ράχη πάνω απ’ τη Βράχα, 11 Ανεμογεννήτριες, αλλά οι
Βραχινοί (και μπράβο τους) με κατάλληλες ενέργειες απέτρεψαν οριστικά τα σχέδια. Σώθηκαν που το Δ.
Σ. Καρπενησίου απέρριψε κάθε Α.
Π. εντός ορίων του δήμου του.
Και συνεχίζουμε τώρα με άδειες
που δεν δημοσιεύτηκαν στο προηγούμενο φύλλο.
15) Απόφαση για 7 Ανεμογεννήτριες που σχεδίαζαν να στήσουν
πάνω απ’ το χωριό Βράχα αλλά οι
Βραχινοί (και μπράβο τους) με κατάλληλες ενέργειες απέτρεψαν οριστικά τα σχέδια. Σώθηκαν που το Δ.
Σ. Καρπενησίου απέρριψε κάθε Α.
Π. εντός ορίων του δήμου του. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 398/21.03.2011
για τη χορήγηση άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό ισχύος 21MW στη θέση
«Γάβραινα» του Δήμου Καρπενησίου (πρώην Δήμος Φουρνά) του
Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία
«ΓΑΒΡΑΙΝΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η παρούσα
άδεια χορηγείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 21
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Άδειες που ήδη χορήγησε η ΡΑΕ σε εταιρείες
MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21MW, αποτελούμενος από 7
ανεμογεννήτριες ισχύος
3MW έκαστη και με διάμετρο
ρότορα 90 μέτρα.
16) Απόφαση για 10 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να στήσουν
στα σύνορα των χωριών Μεγάλων
Βραγγιανών και Καροπλεσίου,
στα σπανά δεξιά του Ανθηρού,
στην κορυφογραμμή που βλέπει
ΒΔ κάθε μέρα η Νεράϊδα. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 119/09.03.2012 για
τη χορήγηση άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση
«Γαλατά», της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων, του Δήμου Αγράφων,
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας
Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ – Α. Ε.». Η
παρούσα άδεια χορηγείται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 30 MW και μέγιστης
ισχύος παραγωγής 30 MW, αποτελούμενος από 10 ανεμογεννήτριες
ισχύος 3 MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα.
17) Απόφαση για 16 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να
στήσουν στα σύνορα των χωριών
Αγράφων και Βίνιανης. Στην κορυφογραμμή πάνω απ’ το Χρύσω
στα δυτικά της. Απόφαση ΡΑΕ υπ’
αρ. 483/28.06.2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 MW στη θέση «Καυκί - Μύτη»,
των Δημοτικών Ενοτήτων Αγράφων
και Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων,
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α. Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 32 MW
και μέγιστης ισχύος παραγωγής 32
MW, αποτελούμενος από 16 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW έκαστη και
με διάμετρο ρότορα 82 μέτρα.
18) Απόφαση για 24 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να
στήσουν στα σύνορα των χωριών
Φραγκίστας και Βίνιανης. Στην
κορυφογραμμή πάνω απ’ το χωριό Βίνιανη. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ.
239/18.04.2012 για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό σταθμό
ισχύος 48 MW στη θέση «Πέντε Κορυφές», των Δημοτικών Ενοτήτων
Φραγκίστας και Βίνιανης, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία
με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε. Π. Ε.». Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από
αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης
ισχύος 48 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 48 ΜW, αποτελούμενος
από 24 ανεμογεννήτριες ισχύος 2
MW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα.
19) Απόφαση για 10 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να
στήσουν στα σύνορα των χωριών
Μεγάλων Βραγγιανών και Καροπλεσίου, στην κορυφογραμμή που
βλέπει κάθε μέρα η Νεράϊδα. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 119/09.03.2012
για τη χορήγηση άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό ισχύος 30 MW στη θέση
«Γαλατά», της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων, του Δήμου Αγράφων,
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας

Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «TRINITY ΑΙΟΛΙΚΗ – Α. Ε.». Η
παρούσα άδεια χορηγείται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 30 MW και μέγιστης
ισχύος παραγωγής 30 MW, αποτελούμενος από 10 ανεμογεννήτριες
ισχύος 3 MW έκαστη και με διάμε-

του Μέγδοβα κάπου στον πρώην
Δήμο Βίνιανης. Απόφαση ΡΑΕ υπ’
αρ. 1792/26.10.2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,141 ΜW, στη
θέση «Γυφτόρρεμα» του Δήμου
Βίνιανης, του Νομού Ευρυτανίας,
στην εταιρεία «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε.». Η παρούσα άδεια
χορηγείται για την παραγωγή ηλε-

Ετοιμαστείτε για τέτοια ηλιοβασιλέματα (μεταξύ φτερωτών), αν εφαρμοστούν τα σχέδια των εταιρειών…
τρο ρότορα 90 μέτρα.
20) Απόφαση για 15 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να στήσουν κάπου στην περιοχή του δήμου Αγράφων. Απόφαση ΡΑΕ της
19.10.2010 για τη χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από αιολικό σταθμό ισχύος 30 ΜW
στη θέση «Γενίτσαρος» του Δήμου
Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας,
στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ - ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ
Ε.Ε.». Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό σταθμό,
εγκατεστημένης ισχύος 30 MW και
μέγιστης ισχύος παραγωγής 30
MW. Ο σταθμός θα αποτελείται από
15 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90
μέτρα.
21) Απόφαση για 15 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να στήσουν πάνω απ’ το χωριό Μεγάλα
Βραγγιανά Αγράφων. Απόφαση
ΡΑΕ της 19.10.2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό
ισχύος 30 ΜW στη θέση «Τσούκα
Σάκκα» του Δήμου Αγράφων του
Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία
«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
& ΣΙΑ - ΤΣΟΥΚΑ ΣΑΚΚΑ Ε.Ε.». Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης
ισχύος 30 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 30 MW. Ο σταθμός θα
αποτελείται από 15 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 90 μέτρα.
22) Απόφαση για το Υδροηλεκτρικό έργο στο Μέγδοβα
ποταμό κάτω απ’ το χωριό Μαυρομμάτα. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ.
1832/25.10.2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 8,73 ΜW, στη
θέση «Λογγιές-Δάφνη στον ποταμό
Ταυρωπό» των Δήμων Βίνιανης &
Φουρνά, του Ν. Ευρυτανίας, στην
εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΙΙΙ ΑΒΕΕ». Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος
8,73 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,73 MW. Ο σταθμός θα
αποτελείται από υδροστρόβιλους
τύπου Francis.
23) Απόφαση για το Υδροηλεκτρικό έργο σε παραπόταμο

κτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,141 MW και μέγιστης
ισχύος παραγωγής 0,141 MW. Ο
σταθμός θα αποτελείται από υδροστρόβιλο τύπου Pelton.
24) Απόφαση για το Υδροηλεκτρικό έργο στο Μέγδοβα κάτω
απ’ το χωριό Δάφνη. Απόφαση
ΡΑΕ υπ’ αρ. 1793/26.10.2010 για τη
χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,314
ΜW, στη θέση «Λογγιές» του Δήμου
Βίνιανης, του Νομού Ευρυτανίας,
στην εταιρεία «ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε.». Η παρούσα άδεια
χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 0,314 MW και μέγιστης
ισχύος παραγωγής 0,314 MW. Ο
σταθμός θα αποτελείται από υδροστρόβιλο τύπου Pelton.
25) Απόφαση για 19 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να
στήσουν στην κορυφογραμμή μεταξύ Προσηλιάκου και Κόψης,
εκεί όπου ξεκουράζεται το μάτι μας
κοιτώντας ΝΔ. Απόφαση ΡΑΕ υπ’
αρ. 1995/12.11.2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 38 ΜW στη θέση «Βαθυρεμα»
των Δήμων Βίνιανης και Αγράφων
του Νομού Ευρυτανίας , στην εταιρεία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. & ΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 3 Ε.Ε.». Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης
ισχύος 38 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 38 MW. Ο σταθμός θα
αποτελείται από 19 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW έκαστη και με διάμετρο ρότορα 82 μέτρα.
26) Απόφαση για Υδροηλεκτρικό έργο που σχεδιάζουν να
στήσουν στην ομώνυμη θέση του
Δήμου Αγράφων. Απόφαση ΡΑΕ
υπ’ αρ. 143/09.03.2012 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 2,858 ΜW,
στη θέση «Σελίστα», του Δήμου
Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία
με την επωνυμία «Η. ΣΚΑΛΚΟΣ - Ν.
ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» και δ.τ. «VS ENERGY
O.E.». Η παρούσα άδεια χορηγείται
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας : από μικρό υδροηλεκτρικό
σταθμό, με συνολική ονομαστική

ισχύ υδροστρόβιλων 3,190 ΜW και
μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ παραγωγής 2,858 MW, αποτελούμενος
από τρεις (3) υδροστρόβιλους τύπου Kaplan.
27) Απόφαση για Υδροηλεκτρικό έργο που σχεδιάζουν να
στήσουν στο ρέμα της περιοχής
Μέγας Κάμπος, της Τ. Κ. Καροπλεσίου. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ.
290/14.04.2011 για τη χορήγηση
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,3 ΜW, στη θέση
«Ρέμα Οξούλα» του Δήμου Καρδίτσας (πρώην Δήμος Ιτάμου), του
Νομού Καρδίτσας, στην εταιρεία
«ΒΙΟΤΕΡ ΜΥΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α. Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος
1,3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,3 MW, αποτελούμενος από
υδροστρόβιλους τύπου Pelton.
28) Απόφαση για 19 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να στήσουν στην κορυφογραμμή δυτικά
των χωριών Άγιος Δημήτριος και
Γάβρενα του τέως Δήμου Βίνιανης
και νυν Δήμου Αγράφων. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1996/12.11.2010 για
τη χορήγηση άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό ισχύος 38 ΜW στη θέση
«Ουρανός» του Δήμου Βίνιανης του
Νομού Ευρυτανίας , στην εταιρεία
«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
& ΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 4. Η παρούσα
άδεια χορηγείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος
38 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 38 ΜW, αποτελούμενος από
19 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 82
μέτρα.
29) Απόφαση για 19 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να στήσουν στην κορυφογραμμή πάνω
και στα δυτικά του χωριού Μαυρομμάτα του τέως Δήμου Βίνιανης
και νυν Δήμου Αγράφων. Απόφαση
ΡΑΕ υπ’ αρ. 1997/12.11.2010 για
τη χορήγηση άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό ισχύος 38 ΜW στη θέση
«Σπανή» του Δήμου Βίνιανης του
Νομού Ευρυτανίας, στην εταιρεία
«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
& ΣΙΑ - ΣΠΑΝΗ Ε.Ε.». Η παρούσα
άδεια χορηγείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος
38 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 38 ΜW, αποτελούμενος από
19 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 82
μέτρα.
30) Απόφαση για 19 Ανεμογεννήτριες που σχεδιάζουν να στήσουν στην κορυφογραμμή μεταξύ
των χωριών Μαυρομμάτας και
Χρύσου του τέως Δήμου Βίνιανης
και νυν Δήμου Αγράφων. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1998/12.11.2010 για
τη χορήγηση άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό
σταθμό ισχύος 16 ΜW στη θέση
«Ζερβα» του Δήμου Βίνιανης του
Νομού Ευρυτανίας , στην εταιρεία
«ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
& ΣΙΑ - ΖΕΡΒΑ Ε.Ε.». Η παρούσα
άδεια χορηγείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργεια: από αιολικό
σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος
16 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 16 ΜW, αποτελούμενος από
8 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 ΜW
έκαστη και με διάμετρο ρότορα 82
μέτρα.
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Η εφημερίδα μας
σε κρίσιμο σταυροδρόμι!

Π

ολλές δυσκολίες αντιμετωπίζει η έκδοση της εφημερίδας μας. Το κόστος αυξάνεται συνεχώς ενώ
τα έσοδα μειώνονται. Πολλά τα εμπόδια και φέτος
στην ταχυδρόμησή της. Μεγάλο χτύπημα για εμάς (αλλά και
για όλες τις εφημερίδες των πολιτιστικών Συλλόγων) ήταν
η αλματώδης αύξηση από πέρσι των ταχυδρομικών τελών.
Μεγάλο πλέον το κόστος ταχυδρόμησης των πολιτιστικών
εντύπων. Το ζήτημα θα συζητηθεί εκτενώς και στην Γενική
Συνέλευση της 16/8/2013 στο χωριό αλλά εμείς να κάνουμε
μια παράκληση από εδώ για όσους δεν θα είναι παρόντες
σ’ αυτή.
γαπητοί αναγνώστες συγχωριανοί, ιδιαίτερα απόδημοι Μεγαλακκιώτες και Σαρανταπορίσοι, επειδή τα
ταχυδρομικά τέλη αυξήθηκαν πολύ, όποιος θέλει να
συνεχίσεινα 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

Α

Έγινε επιτέλους το δικαστήριο
για το Πλατανόρεμα

Η

εξ’
αναβολής (από
14.12.2010) δίκη, που
είχε οριστεί να εκδικαστεί στις 14.2.2012 αλλά
τελικά αναβλήθηκε λόγω
απεργίας των δικηγόρων, έγινε επιτέλους την Τρίτη 14
Μαΐου 2013, στο Εφετείο
Λαμίας. Στη δίκη που δεν
είχε ακροαματική διαδικασία παρέστησαν ο Νομικός
Σύμβουλος του Δήμου μας
Καρδίτσας, δικηγόρος κ. Χρ.
Καλλιάς και ο αντίστοιχος
του Δήμου Καρπενησίου, ενώ
επιπλέον επιχειρήματα υπέρ
του χωριού μας κατέθεσε ο
αντιπρόεδρος του Συλλόγου
μας Αποδήμων και δικηγόρος Ηλίας Β. Σπινάσας.
Η απόφαση θα βγεί σε 2 περίπου μήνες. Ενημερώνουμε
τους απανταχού χωριανούς
μας πως στην άλλη (εξ’ αναβολής) δίκη που έγινε στο

Καρπενήσι την Τετάρτη 27
Φεβρουαρίου 2013, επειδή
το χωριό μας σύνδεσε το
μισό νερό για ένα διάστημα
πρόπερσι, και ήταν κατηγορούμενος ο πρώην Πρόεδρος
Νεράϊδας, δικάστηκε με 9 μήνες φυλακή με το αιτιολογικό
της «κλοπής νερού»… Βέβαια
με αναστολή και έκανε έφεση αλλά δικαστήκαμε… Να
ξέρουν άπαντες πως το νερό
αυτό είναι σημαντικότατο για
εμάς. Βγαίνει στον δικό μας
τόπο, αιωνίως εμείς ποτίζαμε με αυτό, και είναι η μόνη
λύση για το πρόβλημα της
ύδρευσής μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Το κείμενο αυτό
συντάχθηκε στις 16.5.13, είναι
δε τροποποίηση του προηγουμένου που δεν δημοσιεύτηκε
στο προηγούμενο φύλλο.

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.

Πάσχα 2013 και άλλα πανηγύρια
της άνοιξης στην περιοχή μας
● Πάσχα (Κυριακή 5.5.13): Ελαφρύς ο χειμώνας φέτος, η άνοιξη ήρθε νωρίς, ο Απρίλης
ζεστός, αργά το Πάσχα στις 5 Μάη, όλα ήταν
ευνοϊκά και πάρα πολύς κόσμος ανέβηκε στο
χωριό. Κατανυκτική η Μ. Εβδομάδα με τις ακολουθίες των Παθών κάθε βράδυ στην παλιά και
ωραία εκκλησία μας τον Άγ. Γεώργιο. Μπράβο στους χωριανούς – χωριανές μας που πήγαν την Μ. Πέμπτη και μάζεψαν πολλά ωραία
άγρια κίτρινα δακράκια που μαζί με άλλα λουλούδια στολίστηκε τόσο καλά ο Επιτάφιος την
Μ. Παρασκευή. Μπράβο στις χωριανές μας
που φέροντας κι άλλα λουλούδια τον στόλισαν
τόσο ωραία. Μπράβο τόσο στον εφημέριό μας
παπα-Σωτήρη Μπαλτή όσο και στους ψάλτες
μας που βοήθησαν στην δημιουργία της απόλυτης θρησκευτικής κατάνυξης που νοιώσαμε
στη Σταύρωση, στα Εγκώμια, στην περιφορά
του Επιταφίου, στην Ανάσταση και γενικά σε
όλες τις ακολουθίες των ημερών. Για πρώτη
φορά φέτος σ’ όλη τη διαδρομή της περιφοράς
μέσα στο χωριό ψάλλαμε τα εγκώμια και αυτό
άρεσε σ’ όλους. Μπράβο στους νέους που έκαναν φέτος φανό που κάηκε την ώρα της Ανάστασης. Μπράβο στο Χρήστο και τα άλλα νέα
παιδιά που βοηθούσαν τον ιερέα μας στο Άγιο
Βήμα. Και του χρόνου ευχόμαστε να περάσουμε ακόμα καλύτερα.
● Αγ. Γεωργίου (Δευτέρα 6.5.13): Με καλό
καιρό γιορτάστηκε ο πολιούχος Άγιος Γεώργιος του χωριού μας. Μετά την πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, στο προαύλιο τελέστηκε το καθιερωμένο στα μέρη μας Σήκωμα του Υψώματος
και η Αρτοκλασία, με την παρουσία όλων των
χωριανών μας αλλά και πολλών προσκυνητών
απ’ τα γύρω χωριά. Όπως ο αγαπητός μας Ηλίας Παπουτσόπουλος από τον Κλειτσό (πρώην
δήμαρχος Φουρνάς & άριστος ψάλτης) που κόσμησε τη χορωδία των ψαλτών και συντέλεσε
τα μέγιστα στη δημιουργία ατμόσφαιρας θρησκευτικής κατανύξεως. Μπράβο στον αγαπητό
χωριανό μας Ηλία Καραμέτο με το βιολί, στα
εγγόνια του Φραγκίσκο (τραγούδι) και Ηλία
(κλαρίνο) καθώς και στη Λύδια (βιολί) που στήνοντας τα μηχανήματά τους ενισχύσεως ήχου
στο προαύλιο, με την κομπανία τους έπαιξαν
εντελώς αφιλοκερδώς παραδοσιακά μας τραγούδια και γλεντήσαμε χορεύοντας για ώρες
πολλές αμέσως μετά το τέλος της Αρτοκλασίας.
Αναβιώνοντας έτσι ένα παλιό έθιμο του χωριού
μας. Να τονίσουμε τέλος πως κατεβάσαμε εκεί
τραπέζια – καρέκλες του Συλλόγου μας και το
κρασί προσφέρθηκε από τους εορτάζοντες. Χίλια ευχαριστώ απ’ όλους μας ευχόμενοι και του
χρόνου να ’μαστε καλά.
● Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή

10.5.13): Με σχετικά καλό καιρό γιορτάστηκε
φέτος η Ζωοδόχος Πηγή στα γειτονικά μας
Κουκέϊκα. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Το προαύλιο της Ζωοδόχου Πηγής στα Κουκέϊκα
που τελέστηκε στην παλιά εκκλησία χοροστάτησαν δύο ιερείς, ο εφημέριος Καροπλεσίου
παπα-Δημήτρης Αντρώνης και ο εφημέριος
Νεράϊδας παπα-Σωτήρης Μπαλτής. Μετά
το Σήκωμα του Υψώματος στο προαύλιο και
την Αρτοκλασία, στους προσκυνητές απ’ όλα
τα γύρω χωριά, προσφέρθηκε φαγητό (ψητό
κατσίκι σούβλας, σαλάτες, τυριά και άφθονο κρασί) προσφορά των Κουκαίων (Σπύρου
Κούκου, Παναγιώτη Φιλίππου κ. ά.). Στη συνέχεια αντιλάλησε η κοιλάδα του άνω ρού του
Μέγδοβα από το κλαρίνο του Κώστα Βασιλάκη
και το τραγούδι του Γιώργου Σούφλα, το κέφι
άναψε και ο χορός κράτησε ως το βράδυ. Χίλια
μπράβο στους Κουκαίους, με την ευχή και του
χρόνου νάμαστε καλά να ξαναβρεθούμε. Τονίζουμε πως τάχιστα πρέπει να στηθεί η γέφυρα
στα «Ρογκάκια», αν υπήρχε φέτος όλη η Νεράϊδα με τα Ι. Χ. θα πήγαινε απέναντι.
● Αγ. Κων/νου στα Σαραντάπορα (Τρίτη
21.5.13): Με καλό καιρό γιορτάστηκε φέτος ο
πολιούχος Άγιος Κωνσταντίνος του Σαρανταπόρου. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία
χοροστάτησαν δύο ιερείς, ο εφημέριος των δύο
ενοριών Νεράϊδας και Σαρανταπόρου παπαΣωτήρης Μπαλτής και ο συνταξιούχος πλέον
παπα-Βαγγέλης Γεροκώστας. Στη συνέχεια
σηκώθηκε το ύψωμα και ακολούθησε αρτοκλασία στο προαύλιο της εκκλησίας με την παρουσία πολλών προσκυνητών Σαρανταπορίσιων, Μεγαλακκιωτών και Νεραϊδιωτών. Και
του χρόνου ευχόμαστε να είμαστε καλά.
● Αγ. Τριάδας στο Μαντζαράκι (Αγ. Πνεύματος): Επειδή φέτος του Αγ. Πνεύματος πέφτει πολύ αργά, δεν προλάβαμε να γράψουμε
για αυτό το πανηγύρι, το οποίο θα γίνει κανονικά τη Δευτέρα 24 Ιουνίου.

Χαλάζι σαν κορόμηλα
(κεντρωμένα) στη Νεράϊδα

Π

ρωτοφανής χαλαζόπτωση έπληξε το χωριό μας το απόγευμα
της Λαμπρής (5.5.13). Μόλις
15 λεπτά της ώρας (από τις
5:15΄ έως τις 5:30΄ το απόγευμα) ήταν αρκετά να καταστρέψουν τα πάντα στο γενέθλιο τόπο μας. Δεν έμεινε
ούτε κεράσι, ούτε κορόμηλο,
ούτε μήλο, ούτε αχλάδι, ούτε καρύδι, ούτε κάστανο ούτε τίποτα κηπευτικό. Ουδείς ηλικιωμένος θυμάται στα χρόνια του
να ξανάπεσε τέτοιου μεγέθους χαλάζι. Χωρίς υπερβολή το
χαλάζι αυτό ήταν μεγέθους μεγάλου, κεντρωμένου κορόμηλου! Όλοι περιμέναμε και παρακαλούσαμε να ρίξει μια καλή
βροχή να ξεδιψάσει ο άνυδρος εδώ κι ένα μήνα τόπος αλλά
αντί βροχής ήρθε η καταστροφή των πάντων. Κρίμα και χαιρόμασταν τα δέντρα που τα ευνόησε φέτος ο καιρός, ως εδώ,
και ήταν φορτωμένα στους κάθε είδους καρπούς. Κρίμα!
Νεράϊδα 6.5.13

Η ιστοσελίδα του
εξωκλησίου μας Αγ.
Εφραίμ

Μια πολύ ωραία ιστοσελίδα, στην διεύθυνση: www.
agiosefraimkarditsas.gr,
έφτιαξαν χωριανοί μας για το
εξωκλήσι του Αγίου Εφραίμ που
βρίσκεται στη θέση Γρεβενοδιάσελο της Τοπικής Κοινότητάς μας Νεράϊδας, κτήτωρ του
οποίου είναι ο αγαπητός συγχωριανός μας Παύλος Αυγέρης.
Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
όπου θα δείτε και θα διαβάσετε
πολλά. Όπως: στοιχεία - πληροφορίες για τον Άγιο Εφραίμ, τον
ναό, την αγιογράφησή του, την
τοποθεσία, την ιστορία του τόπου, μήνυμα του Κτήτωρα και
πολλές φωτογραφίες. Να υπενθυμήσουμε πως πανηγυρίζει
κάθε χρόνο στις 18 Αυγούστου,
που φέτος πέφτει Κυριακή.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:
Συντάχθηκε
από μέρους μας στις 20.5.13.
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Ο δρόμος Νεράϊδα – Σωτήρος – Κουκέϊκα – Καροπλέσι

Ε

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. Το σημαντικότατο τεχνικό στη «βρύση Σάββα»
όπου υπήρχαν στάσιμα νερά
έγινε πέρσι τον Αύγουστο και ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμα
φορά τους γείτονες απ’ τα Κουκέϊκα, την Μαίρη και τον σύζυγό
της Σπύρο Κούκο. Τώρα μένει για
φέτος να διωχτούν έξω τα νερά
από την Αγ. Παρασκευή μέχρι
τουλάχιστον το «Διασελάκι» και
να πέσει λίγο χαλίκι σε μερικά δύσκολα σημεία του.

Συζητήσαμε το ζήτημα αυτό
με την αρμόδια Αντιδήμαρχο κ.
Ουρανία Σούφλα που την συναντήσαμε στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής στα Κουκέϊκα και
συμφώνησε πως πρέπει να γίνουν
αυτά. Καταγράψαμε σε χαρτί αναλυτικά τα υλικά που χρειαζόμαστε, (όπως η ίδια μας ζήτησε), και
την ενημερώσαμε αρχές Ιουνίου.
Περιμένουμε τώρα να μας διαθέσει ένα σκαπτικό μηχάνημα για
μερικές μέρες και τα υλικά (τσιμέντα, χαλίκια κ.λ.π.) ώστε στην
ανάγκη να τα κάνουμε μόνοι μας
με προσωπική εργασία. Ενημερώνουμε πως αν δεν μας διαθέσει ο Δήμος τουλάχιστον τα υλικά
και αναγκαστούμε να κάνουμε
έρανο, αυτό θα πάρει πανελλήνια
δημοσιότητα με ότι αυτό θα συνεπάγεται για κάποιους.
10.6.13

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.

Δημοσιογράφος απ’ τον τόπο μας στην ΝΕΤ

Όλοι όσοι βλέπετε στην τηλεόραση της ΝΕΤ, ιδίως στις
πρωϊνές ενημερωτικές εκπομπές, κάποιο δημοσιογράφο με
το όνομα Ηλίας Κούκος και αναρωτιέστε αν είναι πράγματι
από τα μέρη μας ή είναι απλώς συνωνυμία, σας διαβεβαιώνουμε πως ναί είναι απ’ τον τόπο μας. Ο Ηλίας Κούκος είναι
γυιός της Άννας και του Γιώργου Κούκου και φυσικά εγγονός
των αείμνηστων Σοφίας (εκ Νεράϊδας) και Ηλία Κούκου από τα
Κουκέϊκα Καροπλεσίου, απέναντί μας. 
20.5.13

Δεν παρκάρουμε στην πλατεία!

Επειδή 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. Χώροι πάρκινγκ υπάρχουν πιο πέρα.

Ο ΕΟΣ Καρδίτσας το καλοκαίρι
θα έρθει πάλι στο χωριό μας
Ξανατονίζουμε από τώρα πως το καλοκαίρι, σε λίγες μέρες στις αρχές Αυγούστου, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ) θα έρθει πάλι στο χωριό μας. Πέρσι
το καλοκαίρι είχαν ξανάρθει
και καθαρίσαμε όλοι μαζί το
μονοπάτι Νεράϊδα – ΑηΛιά –
Μάρτσα και τους ευχαριστούμε θερμά για ακόμα μια φορά.
Για φέτος το πρόγραμμά
τους γράφει:
Σάββατο 10.8.13: επίσκεψη στη Σπηλιά του Πατριάρχη,
Κυριακή 11.8.13: πεζοπορία, συντήρηση και σηματοδότηση του παραδοσιακού μονοπατιού Νεράϊδα
– ΑηΛιάς – Πλατανόρεμα
Αφίσα του ΕΟΣ Καρδίτσας
- Τριφύλλα (Σπίτι του Διαβάτη). Διανυκτέρευση σε
σκηνές δίπλα στον Μέγδοβα. Συντονιστές αυτής της «εξόρμησης» είναι ο Αντώνης Παπαδάκος (τηλ. 6977394752) και ο
Λάμπρος Μακροστέργιος (τηλ. 6936722867).
Τους περιμένουμε και φέτος πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι μαζί τους.

Αθλητικά Νέα

● Η Ασπασία Αυγέρη είναι κόρη
της Μαρίας, εγγονή της Τασίας (Ασπασίας) και δισέγγονη των αείμνηστων
Βασιλικής & Αντώνη Μπέλλου και
κατάγεται φυσικά από το χωριό μας
τη Νεράϊδα. Το πατρικό τους σπίτι
είναι λίγα μέτρα δεξιά από το Δημοτικό Σχολείο Νεράϊδας. Χρόνια τώρα
ασχολείται με το τένις (όπως και οι
αδελφές της) στην Ηλιούπολη όπου
διαμένουν. Πρόσφατα (2.6.2013) πέτυχε μια μεγάλη διάκριση στο τένις
και της εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήριά μας, το δελτίο τύπου γράφει:
Η Ασπασία Αυγέρη ολοκλήρωσε μια
φανταστική αγωνιστική εβδομάδα
στην Ιταλία, σηκώνοντας το τρόπαιο
στο τουρνουά 13 International &
under 16 στο Foligno, κατηγορίας 1.
Κόντρα στο Νο 2 του ταμπλό, τη Ρωσίδα Ekaterina Antropova, η 15χρονη
αθλήτρια έπαιξε σαν να ήταν εκείνη
το Νο 1 του τουρνουά και πήρε τον
αγώνα και τον τίτλο με 6-3, 6-1. Μία
επιτυχία που προώθησε την Ασπασία
μέσα στο τοπ 50 (47) της διεθνούς
κατάταξης κάτω των 16 ετών (ήταν
120) δεδομένου ότι το τουρνουά στο
Foligno ήταν 1ης κατηγορίας και συμμετείχαν οι καλύτεροι αθλητές ηλικίας
15 και 16 από 30 χώρες (Αυστραλία,
Αργεντινή, Περού, Παραγουάη και
από όλη την Ευρώπη) και η κατάκτηση του τίτλου δίνει πολλούς βαθμούς.
Εκπροσώπησε επίσης επάξια την
Ελλάδα στον τελικό του διεθνούς
τουρνουά κάτω των 16 ετών, κατηγορίας 2, στο Pecin Memorijal, που έγινε στο Pancevo της Σερβίας. H Ασπασία ( 20.4.2013) έπαιξε στον τελικό
όπου παρά την μεγάλη προσπάθεια
που κατέβαλε, δυστυχώς δεν μπόρεσε
να κατακτήσει τον τίτλο μετά από την
δύσκολη ήττα με 2-1 σετ που είχε από
την Ioana Guna (Ρουμανία) και έτσι
πήρε τη 2η θέση.
Στο Novisad της Σερβίας
(13.4.2013) με συμπαίκτρια την Έλενα Χριστοφή κατέκτησαν την πρώτη
θέση στα διπλά. Το δελτίο τύπου γράφει: Οι Αυγέρη / Χριστοφή βρέθηκαν
σε μειονεκτική θέση στο ξεκίνημα
του τελικού καθώς έχασαν το πρώτο
σετ 6-3. Όμως στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους και κέρδισαν
το δεύτερο σετ με 6-4. Στο match tie
break επικράτησαν των αντιπάλων
τους Elizaveta Buss (Ρωσία) και Anna
Skabelka (Λευκορωσία) 10-7 και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου.
Η Ασπασία 4 χρόνια είναι νούμερο 1 στην πανελλήνια κατάταξη. Τον
Ιούλιο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στην Ολυμπιάδα νέων που γίνεται
στην Ολλανδία 14-19/7/2013.
Με την Εθνική ομάδα θα πάρει
μέρος στο ατομικό πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόσχα
21-28/7/2013 και στο ομαδικό πανευρωπαϊκό που γίνεται στην Άγκυρα της
Τουρκίας 30/7/2013-3/8/2013.
Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους
μας και της ευχόμαστε πάντα νίκες.
● Η Ραννέλλε (Ρονέλα) Μακκόη (Rannelle McCoy) είναι κόρη της
Ελευθερίας και εγγονή των αείμνηστων Ιουλίας και Θανάση Καραμέτου.
Παίρνει μέρος σε πολλούς αγώνες
δρόμου (βουνού, με διαδρομές σε μονοπάτια και χωματόδρομους) και κατακτά σημαντικότατες διακρίσεις.
Αγαπάει το χωριό μας και ανεβαίνει
τακτικά όπως το Πάσχα που την είδαμε να τρέχει στο …«ρελαντί» τη
διαδρομή Νεράϊδα – Σαραντάπορα –
Μολόχα – Μαυρόλογγο – Τριφύλλα –
Νεράϊδα… σύνολο 38 χλμ…

Πρόσφατα πήρε μέρος στους εξής
αγώνες:
● Στις 19 Μαΐου 2013 έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος
του AlpamayoPro Trailrace, μήκους
25 χλμ, που έγιναν στην περιοχή του
όρους Πάρνηθας του νομού Αττικής,
όπου μεταξύ 221 αθλητών βγήκε
1η (πρώτη) στις γυναίκες με χρόνο
3:30:18 και 22η στης γενικής κατάταξης.
● Στις 21 Απριλίου 2013 έλαβε
μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος του Sfendami Mountain Festival,
μήκους 23 χλμ, που έγιναν στην περιοχή Σφενδάμη του νομού Πιερίας, όπου
μεταξύ 181 αθλητών βγήκε 2η (δεύτερη) στις γυναίκες με χρόνο 2:13:38
και 29η στης γενικής κατάταξης.
● Στις 23-24 Μαρτίου 2013
έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού
τρεξίματος Taygetos Challenge, που
έγιναν στην
περιοχή
Καρδαμύλη
της Δυτικής
Μάνης, και
ήταν δύο
αγώνες σε
δύο μέρες.
Ο πρώτος
αγώνας
ήταν 650
μέτρα κάθετος δρόμος
(Vertical
Speed),
όπου μεταξύ 88 αθλητών βγήκε
2η (δεύτερη) στις γυναίκες και 1η
στην κατηγορία της, με χρόνο 5:28.5,
και 17η στης γενικής κατάταξης. Την
επόμενη μέρα, έτρεξε στο Taygetos
Marathon μήκους 38 χλμ, όπου μεταξύ 110 αθλητών βγήκε 3η (τρίτη) στις
γυναίκες και 2η στη κατηγορία της,
με χρόνο 5:20:56 και 19η στης γενικής κατάταξης. Τελικά, στο Taygetos
Challenge, βγηκε 1η (πρώτη) στην
κατηγορία της.
● Στις 3 Φεβρουαρίου 2013 έλαβε μέρος στους αγώνες ανωμάλου
δρόμου του 14ος Δρομος Βουνού
Υμηττός, μήκους 20 χλμ, που έγιναν
στην περιοχή του όρους Υμηττός των
δήμων Χολαργού - Παπάγου, Αττικής,
όπου μεταξύ 577 αθλητών βγήκε 2η
(δεύτερη) στις γυναίκες και 1η στη
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κατηγορία της, με χρόνο 1:44:24 και
51η στης γενικής κατάταξης.
● Στις 13 Ιανουαρίου 2013 έλαβε
μέρος στους αγώνες ανωμάλου δρόμου του 14ος Αγώνας Δαφνίου, μήκους 10 χλμ, που έγιναν στην περιοχή
Άλσος Δαφνίου του δήμου Χαϊδαρίου,
Αττικής, όπου μεταξύ 834 αθλητών
βγήκε 2η (δεύτερη) στις γυναίκες, με
χρόνο 44:35.40 και 65η στης γενικής
κατάταξης.
● Στις 18-19 Οκτωβρίου 2012
έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού
τρεξίματος και υπερμαραθωνίου του
Rodopi Ultra Trail, μήκους 164 χλμ,
που έγιναν στo Εθνικό Πάρκο Ροδόπης, στο Δασικό Χωριό στην περιοχή Χαϊντού Ξάνθης, όπου μεταξύ 68
αθλητών βγήκε 1η (πρώτη) στις γυναίκες με χρόνο 29:50:56 και ρεκόρ
διαδρομής γυναικών, και 6η στης γενικής κατάταξης.
● Στις 9 Σεπτεμβρίου 2012 έλαβε
μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος του Ορειβατικού Μαραθώνιου
Ολύμπου, μήκους 40 χλμ, που έγιναν
στην περιοχή Λιτόχωρο του νομού
Πιερίας, όπου μεταξύ 275 αθλητών
βγήκε 1η (πρώτη) στις γυναίκες με
χρόνο 5:15:58 και 18η στης γενικής
κατάταξης.
● Στις 28 Ιουλίου 2012 έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος
του Zagori Race μήκους 50 χλμ, που
έγιναν στην περιοχή Ζαγοροχώρια της
Ηπείρου, όπου μεταξύ 248 αθλητών
βγήκε 4η (τέταρτη) στις γυναίκες με
χρόνο 7:25:47 και 57η στης γενικής
κατάταξης.
● Στις 29-30 Ιουνίου 2012 έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος και υπερμαραθώνιου του
Lavaredo Ultra Trail, μήκους 118
χλμ, που έγιναν στην περιοχή Κορτίνας, του όρους Δολομίτες στη Βόρεια
Ιταλία, όπου μεταξύ 367 αθλητών
βγήκε 7η (έβδομη) στις γυναίκες με
χρόνο 20:09:06 και 69η στης γενικής
κατάταξης.
● Στις 27 Μαιου 2012 έλαβε μέρος στους αγώνες ορεινού τρεξίματος
του Ζήρεια Cross Country Race, μήκους 38 χλμ., που έγιναν στην περιοχή
Γκούρας Κορινθίας του δήμου Φενεού. Δυστυχώς, ο αγώνας αυτός διακόπηκε στο 25ο χλμ. λόγω επικίνδυνων
καιρικών συνθηκών. Μεταξύ 97 αθλητών βγήκε 2η (δεύτερη) στις γυναίκες
με χρόνο 4:03:58 και 21η στης γενικής
κατάταξης.
Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους
μας και της ευχόμαστε πάντα νίκες.

ANAKOINΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
«για το νερό, στο Πλατανόρεμα»
Αθήνα 6-6-2013
Α.1. Ο Δήμος Ιτάμου αρχικά
άσκησε αγωγή στο Πρωτοδικείο
Καρδίτσας κατά του Δήμου
Φουρνάς με την οποία αγωγή,
παρότι η επίδικη πηγή του
Πλατανορέματος
βρίσκεται
στη περιφέρεια της Νεράϊδας
και ανήκει σ’ αυτή, εν τούτοις,
απαιτούσε, ως συννομέας,το μισό
νερό της πηγής αυτής, για την
ύδρευση του χωριού μας.
Το Πρωτοδικείο Καρδίτσας
δέχτηκε την αγωγή, του Δήμου
Ιτάμου.
Ο Δήμος Φουρνάς άσκησε
έφεση κατά της απόφασης
του Πρωτοδικείου Καρδίτσας
ενώπιον του Εφετείου Λαρίσης
με μοναδικό λόγο εφέσεως τον
ισχυρισμό, ότι η πηγή βρίσκεται
δήθεν στην περιφέρεια του
Κλειτσού. Η έφεση έγινε δεκτή και
το Εφετείο Λάρισας παρέπεμψε
την αγωγή στο Πρωτοδικείο
Ευρυτανίας το οποίο τελικά
απέρριψε την αγωγή.
2. Κατά της ως άνω απόφασης
του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας
ασκήθηκε έφεση, από τον Δήμο
Ιτάμου στο Εφετείο Λαμίας,
για εσφαλμένη εκτίμηση των
αποδείξεων και μόνο!!
Να
σημειωθεί
ότι
απορριπτομένης
τυχόν
της
εφέσεως, η απόφαση δεν υπόκειται
σε αναίρεση για εσφαλμένη
εκτίμηση
των
αποδείξεων,
καθόσον δεν ελέγχεται από τον
Άρειο Πάγο η τυχόν εσφαλμένη
εκτίμηση των αποδείξεων.
3. Η έφεση, και ύστερα
από δύο τυχαίες προηγούμενες
ματαιώσεις, λόγω απεργίας
Δικηγόρων και Δικαστικών
Γραμματέων, συζητείτο, στο
Εφετείο Λαμίας, την 14-5-2013.
4. Στις 3-4-2013 είχα
αναμιχθεί στην υπόθεση, ύστερα
από πρόταση των δύο προέδρων
των Συλλόγων Βασιλείου Θάνου
και Γιάννη Σπανού προς τον
Δήμαρχο του Δήμου Καρδίτσας,
η οποία πρόταση είχε γίνει
αποδεκτή.
5. Την 12-4-2013 την
τελευταία ημέρα (κατά την οποία
έληγε η προθεσμία), και ύστερα
από αγώνα δρόμου, ασκήθηκαν
στο Εφετείο Λαμίας (εκ μέρους
μου) από το Δήμο Καρδίτσας,
πρόσθετοι
λόγοι
εφέσεως
για εσφαλμένη ερμηνεία και
εφαρμογή του νόμου, με επίδοση
αυτών, αυθημερόν, στο Δήμο
Καρπενησίου - στο Καρπενήσι
- (το σκέλος αυτό, και μόνο,
ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο,
με αναίρεση).

Β.1. Η κοινότητα Κλειτσού και
στη συνέχεια, ο Δήμος Φουρνάς
και ο Δήμος Καρπενησίου
στηρίζοντο σε τρεις πυλώνες:
α) Ο πρώτος πυλώνας
στηρίζετο στο ότι η επίδικη
πηγή βρίσκεται δήθεν εντός της
περιφέρειας του Κλειστού
2. Ο δεύτερος πυλώνας
στηρίζετο στο ότι τα ύδατα της
πηγής αυτής, ουδέποτε έρρεαν
δήθεν ελευθέρως και αενάως
(διαρκώς) εντός της κοίτης του
Πλατανορέματος καθόσον και
αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας,
τα εξερχόμενα ύδατα εκ της
πηγής αυτής, αμέσως δήθεν
συγκεντρώνοντο σε χωμάτινο
αυλάκι και οδηγούντο μόνιμα
στον Κλειτσό και συγκεκριμένα
σε μύλο δήθεν της κοινότητας
αφενός αφετέρου τους θερινούς
μήνες χρησιμοποιούσαν τα νερά
αυτά της πηγής οι Κλειτσιώτες
για να ποτίζουν τα κτήματά τους.
3. Αυτά όμως τα ψεύδη τα
αντέχει η κοινωνία μας;
4. Το Δικαστήριο Μονομελές
Πρωτοδικείο
Ευρυτανίας,
απέρριψε την αγωγή, δεχόμενο,
τους ισχυρισμούς του Δήμου
Φουρνάς, καθόσον, δεν είχε
αμφισβητηθεί κυρίως η θέση
της πηγής, ούτε είχε υποβληθεί
αίτημα, για διενέργεια δικαστικής
πραγματογνωμοσύνης,
από
τον ενάγοντα Δήμο Ιτάμου,
προκειμένου να αποδειχθεί, με
αυτή, σε ποιόν από τους δύο
δήμους ανήκει η πηγή.
5. Αυτό, που έπρεπε να
γίνη στην αρχή, έγινε όμως, στο
Εφετείο Λαμίας, από το Δήμο
Καρδίτσας, ο οποίος «ειρήσθω
εν παρόδω» δεν γνώριζε καθόλου
την διένεξη στην ουσία της
μέχρι 2-5-2013, και παρόλα
αυτά, κινητοποιήθηκε με όλες
τις δυνάμεις του και τις τεχνικές
του υπηρεσίες και συνέταξε
την τεχνική προς τούτο έκθεση,
σύμφωνα με τις υποδείξεις μας
και η οποία τεχνική έκθεση,
μεταξύ των άλλων, απεικονίζει
επακριβώς και «τη θέση της
πηγής», υποβλήθηκε με τις
προτάσεις μας στο Δικαστήριο –
Εφετείο Λαμίας.
6. Όλοι μας, όμως γνωρίζουμε,
ότι η επίδικη αυτή πηγή, ανήκει
στην Νεράϊδα και ότι τα ύδατα της
πηγής αυτής, έρρεαν ελευθέρως
και αενάως, επί της κοίτης του
Πλατανορέματος, ανέκαθεν, από
της φυσικής υπάρξεώς τους.
7. Όμως ο αντίδικος Δήμος
Καρπενησίου ζήτησε από το
Εφετείο Λαμίας, ν’ απορριφθεί
το αίτημα του Δήμου Καρδίτσας,

για
διεξαγωγή
δικαστικής
πραγματογνωμοσύνης,
το
οποίο
αίτημα
υποβάλεται,
οψίμως βέβαια, προκειμένου ν’
αποδειχθεί, με αυτή, σε ποιόν
ανήκει η πηγή καθόσον αυτή (η
πηγή) αποτελεί τον κυριαρχικό
πυρήνα από τον οποίον αντλούνται
τα δικαιώματα, και επειδή αυτό
ακριβώς φοβάται και τρέμει ο
Δήμος Καρπενησίου, ζητεί την
απόρριψη του αιτήματος, για να
μην ανακαλυφθεί η αλήθεια,
κατηγορώντας μας, συνάμα,
ότι επιδιώκουμε με το αίτημα
αυτό, την διαιώνιση δήθεν της
διένεξης, καθόσον επί 20 σχεδόν
χρόνια, όπως ισχυρίστηκε, δεν
είχε υποβληθεί αυτό το αίτημα,
από την πλευρά μας, και ότι το
αίτημα αυτό το είχε υποβάλει ο
Δήμος Φουρνάς και απορρίφθηκε
από το Δικαστήριο Μονομελές
Πρωτοδικείο Ευρυτανίας του
α’ βαθμού, ως περιττό και μη
αναγκαίο.
Γ.1. Η συζήτηση στο Εφετείο
γίνεται γραπτώς με κατάθεση
προτάσεων. Η υπόθεση δεν
μεταφέρεται ολόκληρη στο
Εφετείο προς επαναξέταση,
(όπως συμβαίνει στα ποινικά
Δικαστήρια) αλλά μεταβιβάζεται
και επανεξετάζεται μέσα στα
όρια των λόγων εφέσεως και των
τυχόν ασκηθέντων προσθέντων
λόγων εφέσεως και μόνο!!!. Η
έφεση και οι πρόσθετοι λόγοι
εφέσεως συζητήθηκαν, την 145-2013 και ο φάκελλος έκλεισε
την 17-5-2013 με κατάθεση
προσθήκης και αντίκρουσης εκ
μέρους μας, και αναμένεται να
εκδοθεί απόφαση, είτε μέσα στο
καλοκαίρι, είτε και το πιθανότερο,
εντός του φθινοπώρου.
2. Ωσαύτως, θέλω να
ευχαριστήσω, δημοσίως, όλους,
όσους βοήθησαν και συνέδραμαν
στην υπόθεση με κάθε τρόπο,
και όσους άλλους ήθελαν, αλλά
δεν μπόρεσαν, να συνδράμουν,
κυρίως
όμως
Ευχαριστώ
δημοσίως,
τους
Νικόλαο
Κατσούλη και Δημήτριο Μπαλτή
που κατέθεσαν, ως μάρτυρες
στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας,
με ένορκες βεβαιώσεις, καθώς
και τον κ. Βασίλειο Κατσούλη,
ο οποίος είχε διακόψει τις
πασχαλινές διακοπές του, από την
Σπάρτη, και είχε έλθει στο χωριό,
για να βοηθήσει στην υπόθεση.Αθήνα 6 Ιουνίου 2013
Ο Χειριστής και
Πληρεξούσιος Δικηγόρος
του Δήμου Καρδίτσας
Ηλίας Β. Σπινάσας

Ο Νέος Ιατρός του Αγροτικού Ιατρείου Νεράϊδας δυστυχώς έφυγε…

Μ
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ε χαρά γράφαμε στο προηγούμενο
φύλλο πως από τις αρχές του χρόνου
ορίστηκε νέος ιατρός για το Αγροτικό
Ιατρείο Νεράϊδας, πως λέγονταν Μάρκος Ψηφής και κατάγονταν από την Κρήτη. Τον καλοσωρίζαμε και του ευχόμασταν καλή διαμονή
στο χωριό μας, λέγαμε πως για 2 μήνες περίπου
εκπαιδεύονταν στο Νοσοκομείο Καρδίτσας
και από το Φεβρουάριο ανέβαινε μια μέρα την
εβδομάδα και περνώντας την ίδια μέρα από
Νεράϊδα, Σαραντάπορα και Μολόχα έγραφε
φάρμακα. Δυστυχώς όμως στα μέσα Απριλίου

μάθαμε πως ξαφνικά παραιτήθηκε και έφυγε.
Στις συζητήσεις ακούσαμε πως έφυγε επειδή
τα χρήματα (800 €) που μηνιαίως πληρωνόταν
δεν του έφταναν (όπως είναι φυσικό) ούτε για
τη βενζίνα να ανεβοκατεβαίνει στα χωριά και γι’
αυτό το λόγο έφυγε. Τί θα γίνει τώρα; Οι εκλεγμένοι σε όλα τα επίπεδα να δώσουν μια λύση.
Όλοι οι κάτοικοι Νεράϊδας, Μολόχας, Σαρανταπόρου, Μεγαλάκκου απαιτούμε να επανδρωθεί
με Ιατρό επειγόντως το Ιατρείο Νεράϊδας ώστε
να εξυπηρετούνται τα χωριά μας. Ζούμε στο κέντρο των Αγράφων και ζητάμε Ιατρό.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: «Η Αλήθεια» Παρασκευή 10 Μαΐου 2013/σελ. 13

Ξανάζησαν παλιές χαρές

Πως θα αναβιώσει ένα παλιό έθιμο στη Νεράϊδα

Η

πιο λαμπρή ημέρα της χρονιάς για τη Νεράϊδα
(Σπινάσα) ήταν πάντα του Αϊ -Γιωργιού όπου όλο
το χωριό μετά από τη λειτουργία μαζεύονταν στο
χοροστάσι μπροστά από την εκκλησία και το έριχναν στο
γλέντι και στο χορό.
Χορό που ξεκινούσαν πάντα οι γεροντότεροι και μετά ακολουθούσαν ο νέοι και τα γυναικόπαιδα. Εκεί διακρίνονταν και
οι μουσικοί του χωριού που ποτέ δεν υστερούσε από τέτοιους

Του Αη-Γιωργιού στο προαύλιο της εκκλησίας μας
και πολλοί έμειναν ονομαστοί.
Με τα χρόνια όμως που πέρασαν και σημάδεψαν την κοινωνία της Νεράϊδας, το παλιό έθιμο ατόνησε και τα τελευταία
χρόνια σχεδόν εγκαταλείφθηκε. Φέτος όμως, οι νέοι του
χωριού πήραν την πρωτοβουλία να το αναβιώσουν και σε
συνεργασία με τον εφημέριο του χωριού αιδεσιμώτατο Σωτήρη Μπαλτή οργάνωσαν μια ωραία εκδήλωση που λίγα είχε
να ζηλέψει από τα παλιά χρόνια. Στην επιτυχία συνέβαλλαν οι
μουσικοί: Ηλίας Γ. Καραμέτος (ο μεγάλος), βιολί, ο Ηλίας Γ. Καραμέτος (ο μικρός), κλαρίνο, ο Φραγκίσκος Καραμέτος και η
Λυδία Καραμέτου τραγούδι και στην κιθάρα ο Στέφανος Γατσαποστόλης, οι οποίοι έπαιξαν αφιλοκερδώς για να ενισχύσουν την προσπάθεια και να αναβιώσει για τα καλά το έθιμο.
Ευχή όλων των συγχωριανών που καταχάρηκαν τη γιορτή
που έστησαν οι νέοι του χωριού είναι του χρόνου να γίνει μια
γιορτή με όλο το χωριό και να είναι όπως τα παλιά και να ταιριάζει στην φήμη που είχε η μέρα του Αϊ Γιωργιού στην παλιά
Μεγάλη Σπινάσα.
Ηλίας Προβόπουλος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Χίλια θερμά ευχαριστώ απ’ όλους μας στον αγαπητό μας Δημοσιογράφο Ηλία
Προβόπουλο, που έγραψε αυτό το ωραίο κείμενο, στην εφημερίδα της Καρδίτσας «Η Αλήθεια» που το δημοσίευσε, στα παιδιά
που έπαιξαν αφιλοκερδώς με την ωραία ορχήστρα τους και ένα
μεγάλο μπράβο σ’ όλους τους χωριανούς μας που συμμετείχαν
στην αναβίωση του παραδοσιακού μας εθίμου. Να τονίσουμε
επίσης πως μερίμνη των εορταζόντων προσφέρθηκε κρασί και
μεταφέρθηκαν εκεί τραπέζια – καρέκλες του Συλλόγου μας. Και
του χρόνου νάμαστε όλοι καλά να ξαναγλεντήσουμε του ΑηΓιωργιού στο χωριό μας.

Λειτουργία κάθε Σάββατο
θα τελείται στο Μοναστήρι μας

Το
Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο
Νεράϊδας
και ο εφημέριος του χωριού μας, παπα-Σωτήρης
Μπαλτής, ανακοινώνει
πως στο εξής κάθε Σάββατο θα τελεί Θεία Λειτουργία στο Μοναστήρι
μας, στην Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Σπινάσας (Νεράϊδας). Όσοι χωριανοί μας αλλά και κάτοικοι των γύρω
χωριών μας θέλουν μπορούν να παρευρίσκονται.

Χορός Συλλόγου χωριού;
Μαγαζιά χωριού κλειστά!

Βλέπουμε, ακούμε κάποια πράγματα, συνήθειες, συζητώντας με
κοντοχωριανούς μας που καλόν θα ήταν να τις υιοθετούμε. Πρέπει
να ξέρουμε όλοι μας πως όταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Σέκλιζας, της Φουρνάς, του Κλειτσού, της Βράχας κ. ά. γύρω χωριών μας
κάνει χορό στην πλατεία, αυτό το βράδυ όλα τα μαγαζιά των χωριών αυτών είναι κλειστά! Και όποιος βρεθεί εκείνο το βράδυ στο
αντίστοιχο χωριό κάθεται στην πλατεία, στο χορό του Συλλόγου του.
Μήπως είναι πλέον καιρός αυτή την καλή συνήθεια να την εφαρμόσουμε κι εμείς επιτέλους στο χωριό μας;
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μ

ετά από ένα διάστημα 9 ετών, η Αλέκα Γιαννουσά,
μας χάρισε, στις αρχές του ’13, το νέο της βιβλίο.
Από το επιτυχημένο παιδικό διήγημα «Το κορίτσι λάστιχο», πέρασε στο ώριμο μυθιστόρημα, με τίτλο: «Το δίλημμα», εκδόσεις Γκιούρδα.
Αν και νέα στο χώρο της λογοτεχνίας η Αλέκα, δείχνει αρκετή αυτοπεποίθηση και μαστοριά. Στο βιβλίο εντυπωσιάζει ευχάριστα η τεχνική της, όταν μετά
τις πρώτες σελίδες διαπιστώνεις
το έξυπνο στήσιμο, να αφηγείται
τη ζωή των πρωταγωνιστών σε
δυο εντελώς διαφορετικές και
ανεξάρτητες εκδοχές της υπόθεσης, δοσμένες όμως παράλληλα,
σε ένα αρμονικό μοτίβο εναλλαγής, που δεν αφαιρεί κατ’ ελάχιστο τη φρεσκάδα και ζωντάνια
της κάθε αφήγησης. Στην ουσία
μιλάμε για δύο μυθιστορήματα
δοσμένα σε ένα.
Η γλώσσα της απλή, καθημερινή και εύστοχη, κατορθώνει το επιθυμητό. Να αναδείξει
τις εσωτερικές καταστάσεις των ηρώων και να περιγράψει
ρεαλιστικά, τόπους και συναλλαγές ανθρώπων, αναδύοντας
συναισθήματα και προβληματισμούς.
Όπως και στο πρώτο βιβλίο της, έτσι και δω, κυριαρχεί
η θλίψη και η νοσταλγία, αφήνοντας πάντα στο τέλος χαραμάδα ελπίδας και αποκατάστασης των πραγμάτων. Εντυπωσιάζει η ικανότητά της να απελευθερώνει τον έσω άνθρωπο,
κάτι σαν ψυχογράφημα των ηρώων, το οποίο ενώ δεν ομολογείται λεκτικά, αναφύεται αβίαστα.
Η σύλληψη και η απόδοση της ιστορίας της, με σκληρές
περιγραφές, που ακόμα και όταν ακροβατούν μεταξύ φανταστικού και πραγματικού ή ως ακραίες ανθρώπινες συμπεριφορές, δεν μπορούν να αποκλειστούν ως ενδεχόμενα της
πλοκής και της δημιουργικότητας της συγγραφέα, όπως δεν
μπορούν να αποκλειστούν, δυστυχώς, και στην πραγματική
ζωή.
Η Αλέκα, προδίδει ένα πλούσιο υπόβαθρο στην ψυχολογία των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και στην ανθρωπογεωγραφία. Η άνεση της περιγραφής μακρινών μεγαλουπόλεων σαν να είναι τα σοκάκια της γειτονιάς της, οι στερητικές
καταστάσεις και η απόλυτη κατάντια των εξαρτημένων ανθρώπων, τα πανανθρώπινα ηθικά ζητήματα-διλήμματα των
ανθρώπινων σχέσεων, σε αντιδιαστολή με τη δύναμη της
συγγνώμης και της αγάπης, θα πρέπει να πιστωθούν στα πλεονεκτήματα του βιβλίου.
Συνεπαρμένος από την απνευστί ανάγνωση, δεν κρύβω
πως θα ήθελα να «βασανιζόμουν» λίγο παραπάνω πριν έρθει η οριστική λύση της πλοκής. Αλλά αυτό είναι επιλογή του
κάθε συγγραφέα. Επιλογή δική μας θα είναι το «δίλημμα» να
συντροφέψει κάποιες στιγμές χαλάρωσης, προσμένοντας το
επόμενο εγχείρημα. Μπράβο Αλέκα, και καλή συνέχεια.
Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Η παρουσίαση
του βιβλίου έγινε, την Κυριακή 7 Απριλίου 2013, ώρα 11:00΄13:00΄, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», όπου παρουσία
πλήθους αναγνωστών – κόσμου, το βιβλίο προλόγισε ο ιστορικός – δημοσιογράφος Ελευθέριος Σκιαδάς. Θερμά συγχαρητήρια στην αγαπητή χωριανή μας Αλέκα Γιαννουσά και
ευχή μας να συνεχίσει να γράφει.

Έκφραση ευχαριστιών

Ως Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
Νεράϊδας, εκφράζω και μέσω της εφημερίδας μας τις θερμές
μου ευχαριστίες προς τους αγαπητούς συγχωριανούς μας
Γεώργιο Μητσάκη και Αποστόλη Χαλάτση, οι οποίοι στην
πρότασή μου να έλθουν και αυτοί στην προγραμματισμένη
μετάβασή μας με τους δύο μηχανικούς του Δήμου Καρδίτσας
κ. κ. Γεωργατζά Δημήτριο και Τσεκούρα Παναγιώτη, στην
επίδικη πηγή του Πλατανορέματος την 10.5.2013, προκειμένου να παράσχουν την βοήθειά τους σε όποια ανάγκη, τυχόν
ανέκυπτε, λόγω της δύσκολης πρόσβασης στο σημείο εκείνο
(όπως διάθεση αγροτικού αυτοκινήτου, μεταφορά τοπογραφικών οργάνων, παροχή σχετικών πληροφοριών κ.λ.π.), ανταποκρίθηκαν προς τούτο ασμένως, προσφέροντες έτσι τα μέγιστα στην επιτυχή ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας και
διαδικασίας που απαιτείτο.
Βασίλης Θάνος

Οι ποδηλάτες του «Bike Odyssey»
πέρασαν απ’ το χωριό μας τη Νεράϊδα

Α

πό το χωριό μας τη Νεράϊδα πέρασαν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013, οι ποδηλάτες που πήραν
μέρος στον αγώνα «Bike Odyssey». Συγκεκριμένα ο αγώνας αυτός διοργανώθηκε από Κυριακή
26.5.13 μέχρι Κυριακή 2.6.13 με αφετηρία τα Ζαγοροχώρια της Πίνδου και τερματισμό τους Δελφούς. Διέσχισαν
όλη την Πίνδο, περνώντας απ’ τα χωριά του Ασπροποτάμου Τρικάλων, Αγριθέας Καρδίτσας, τα δικά μας Αγράφων
και στη συνέχεια της ορεινής Φθιώτιδας για να φτάσουν
στους Δελφούς της Φωκίδας. Την Πέμπτη λοιπόν πέρασαν
την πιο δύσκολη διαδρομή τους ξεκινώντας το πρωί από
το χωριό Άγραφα, ανέβηκαν στα Καμάρια, κατεβαίνοντας
στο αγραφιώτικο (δεξιά της Τσιουγκάνας), Καταράχτη,
Πλατανόρεμα, Μπέσια, Μέγδοβα, σμίξη Μπεσιώτη, Στροφές, Χαλικόβρυση, Νεράϊδα, Τριφύλλα, Κλειτσό (Κορίτσα
& Μεσοχώρι), Βράχα, Χόχλια, Τσερμιτζέλι, ΑηΛιά Βελουχιού, Νεοχώρι, Μαυρίλο φτάνοντας το βράδυ στη ΜεγάΟι ποδηλάτες περνώντας το Μέγδοβα
λη Κάψη Φθιώτιδας. Όπως οι ίδιοι είπαν η πιο δύσκολη στη θέση «Λαζνιά» του δρόμου Νεράϊδα –
διαδρομή όλου του αγώνα τους ήταν από Καμάρια μέχρι Μπέσια - Καμάρια.
Μέγδοβα. Τα είδαν όλα εκεί…

Ο

Δημοπρατήθηκε ο δρόμος
Χόχλια - Βράχα – Μεσοχώρι Κλειτσού

σημαντικός αυτός δρόμος της περιοχής
μας που ενώνει τόσο το Μεσοχώρι Κλειτσού με τη Βράχα όσο και τη Βράχα με τη
Χόχλια – Αγ. Τριάδα όχι μόνο χρηματοδοτήθηκε
με 3.800.000 €, (από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
«από το ΣΑΕΠ066» - αρχές του χρόνου) αλλά βγήκε και στη δημοπρασία.
Η δημοπρασία έγινε στο Καρπενήσι την Τρίτη
9 Απριλίου 2013 και το έργο ανέλαβε να εκτελέσει η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» με έκπτωση 37,87%. Αυτή ήταν
η 2η δημοπρασία γιατί είχε προηγηθεί η 1η που
έγινε στις 26.2.13 και απέβη άγονη. Στην έγκριση
του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας προχώρη-

Αποχέτευση
και Βιολογικός
Καθαρισμός
Νεράϊδας

Ο

ι κάτοικοι της
Νεράϊδας διαβάζοντας στις
εφημερίδες, 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.

σε η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς στη συνεδρίαση της 20.5.13 όπου ήταν το
29ο θέμα, μετά τις ενέργειες (υπ’ αριθμ. 912/155-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ευρυτανίας) ανοικτής δημοπρασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Σύντομα αρχίζουν
τα έργα.
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Ποιός είπε πως λόγω κρίσης δεν χρηματοδοτούνται
δρόμοι; Κύριοι εκλεγμένοι μας σ’ όλα τα επίπεδα
της Καρδίτσας γιατί δεν ενεργείτε να χρηματοδοτηθεί με τον ίδιο τρόπο και το τελευταίο εναπομείναν τμήμα «Γιαννουσέϊκα – διασταύρωση
Νεράϊδας» του σημαντικότατου οδικού άξονα
Καρπενήσι – Λίμνη Πλαστήρα;

Ενισχύσεις για την Εφημερίδα μας

Α/Α Oνοματεπώνυμο (αρ. αποδ.) .......................... .... ευρώ
1. Αναστασίου Αναστάσιος (Λογ. Τράπ. 29.4.13).................. 10
2. Βούλγαρη - Δημητροπούλου Μάρθα από Κλειτσό (1964)......20
3. Βουρλιάς Ηλίας (258). ............................................................... 10
4. Δήμου Κωνσταντίνα σύζ. Ηλία Δήμου (932). ................... 20
5. Θάνου Βασιλική του Βασιλείου (185).................................. 15
6. Καραβάνα Φωτεινή (Λογ. Τράπ. 17.5.13). .......................... 20
7. Καραμέτου Ελεάνα του Ηλία (1083).................................... 30
8. Καραμέτου Μαρία από Βόλο (Λογ. Τράπ. 10.4.13). ........ 20
9. Κατσούλης Βασίλειος του Δημ. (111).................................. 20
10. Καφαντάρη - Κριαρά Ελένη από Μώλο (1963)................ 10
11. Μαργαρίτης Χρήστος του Αποστόλου (187).................... 20
12. Νάπας Δημήτριος Ιερέας (184).............................................. 15
13. Νάπας Φώτιος του Νικολάου (183)...................................... 20
14. Ντερέκα - Παπαλοπούλου Μάρθα (Λογ. Τράπ. 15.5.13)1. 0
15. Πλατσιούρης Γεώργιος του Κων. (186). .............................. 20
Ευχαριστούμε θερμά για τις ενισχύσεις.

Το πρώτο βραβείο
σε διαγωνισμό Αστροφυσικής
πήρε χωριανός μας μαθητής
Στον 3ο Ελληνικό Διαγωνισμό Cassini – Huygens, που διοργάνωσε το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
το τμήμα Αστροφυσικής, με θέμα
τον πλανήτη Κρόνο, «Ο πλανήτης
Κρόνος μαζί με το σύστημα δακτυλίων του», το πρώτο βραβείο
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απονεμήθηκε στον χωριανό μας Άγγελο Αυγέρη, μαθητή Γ’ Γυμνασίου Μοσχοχωρίου Φθιώτιδας. Ο Άγγελος είναι
γιός του Σεραφείμ Αυγέρη που διαμένει στο Νέο Κρίκελλο
Λαμίας. Ολόκληρο το θέμα θα το βρείτε σε άλλη σελίδα.
Θερμά συγχαρητήρια απ’ όλους μας.

Εγκαίνια νέου καταστήματος στη Νεράϊδα

Νέο κατάστημα εστίασης – αναψυχής άνοιξε φέτος
στο χωριό μας αυξάνοντας τα ήδη υπάρχοντα αλλά και
την εξυπηρέτηση ντόπιων και επισκεπτών. Πρόκειται για
ένα ωραίο καφέ-μπάρ-ψησταριά, το οποίο λειτουργεί με
όρεξη ο αγαπητός χωριανός μας Νίκος Κ. Χαλάτσης, που
εγκατέλειψε την Αθήνα και επέστρεψε στο γεννέθλιο τόπο
μας. Τα εγκαίνια έγιναν το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου
4.5.13, παρουσία πλήθους χωριανών μας. Θα είναι συνεχώς ανοιχτό όλη μέρα, κάθε μέρα, όλο το χρόνο εξυπηρετώντας τον κόσμο και δίνοντας ζωή στο χωριό μας. Εκτός
των άλλων διαθέτει συνδρομητική τηλεόραση άριστης
εικόνας και ίντερνετ. Ευχόμαστε «καλορίζικο» να είναι το
νέο κατάστημα και «καλές δουλειές».

Τι εισπράττουμε από τις κεραίες
στον Αη-Λιά;

Π

άνω απ’ το χωριό μας στη
θέση Αη-Λιάς Νεράϊδας,
εδώ και χρόνια, πρίν ακόμα το 2000 έχουν στηθεί τεράστιες κεραίες κινητής τηλεφωνίας,
όπου μαζί με αυτές της ΕΡΤ και
του ΟΤΕ αποτελούν ένα «δάσος»
κεραιών, εκπέμποντας τεράστια
ανθυγιεινή ακτινοβολία πάνω απ’
τα κεφάλια μας. Πρόσφατα στην
εφημερίδα του γειτονικού μας
Τροβάτου «Ο Νοσταλγός» διαβάσαμε πως, το Δ. Σ. του Δήμου
Αγράφων αφού έλαβε υπόψη την
απόφαση του Τ. Σ. της ομώνυμης
Τ. Κ. Τροβάτου, αποφάσισε να
στηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας πάνω απ’ το χωριό αλλά όμως
«…η εταιρία θα καταβάλει ετήσιο
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μίσθωμα στον δήμο 3.000,00 €
το οποίο θα προσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τον εκάστοτε
δείκτη τιμάριθμου του κόστους
ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, καθώς και το ποσό
των 1.000,00 € για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η σύμβαση είναι για 9 + 9 έτη με
την προϋπόθεση η εταιρία να καταβάλει το ετήσιο μίσθωμα…».
Ρωτάμε λοιπόν: Ο δικός μας
δήμος (νύν & πρώην) τόσα χρόνια
τί ποσά εισπράττει απ’ τις κεραίες στον Αη-Λιά Νεράϊδας και τα
ποσά αυτά σε ποιά έργα του
χωριού μας (που φιλοξενεί στο
έδαφός του τις κεραίες αυτές) διατέθηκαν;

Εργασίες στο χώρο του Κοιμητηρίου Νεράϊδας

Μ

ε τις προσφορές
όλων μας τα έργα
για το νέο Οστεοφυλάκιο ολοκληρώθηκαν. Ικανοποιητικά όμως
προχωρούν, όπως όλοι μας
βλέπουμε, και οι εργασίες για
τον εξωραϊσμό του χώρου του
Κοιμητηρίου του χωριού μας.
Το νέο κτήριο του Οστεοφυλακίου που τελειοποιήθηκε με την
πλακόστρωση της εισόδου
του με πλάκες καρύστου αλλά
και η νέα πετρόχτιστη είσοδος
του Κοιμητηρίου, έγιναν πολύ
ωραία, πραγματικά κοσμήματα.
Εάν μπορέσουμε τώρα να φτιάξουμε δύο πράγματα ακόμα
εκεί όλα θα είναι τέλεια. Αυτά
είναι: Να τσιμεντοστρωθεί ο
δρόμος από την νέα είσοδο
μέχρι την πόρτα του Ι. Ν. των
Αγ. Ταξιαρχών ώστε να πηγαίνει μέχρι εκεί αυτοκίνητο, και
να γίνουν τσιμεντοστρωμένοι
διάδρομοι ανάμεσα στα μνημεία ώστε να υπάρξει σ’ αυτά
μια τάξη και ρυμοτομία. Τίποτα
άλλο, η συντήρηση του Ι. Ναού
θα γίνει από το Εκκλησιαστικό
μας Συμβούλιο.
Γι’ αυτό το λόγο όποιος (μέσα
στην κρίση που περνάμε) έχει

Το νέο Οστεοφυλάκιο Νεράϊδας, ένα κτήριο κόσμημα όχι
μόνο του Κοιμητηρίου αλλά του χωριού μας.
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 αγα-

Προσφορές για εργασίες
στο Κοιμητήριο Νεράϊδας
Για τις εργασίες εξωραϊσμού του χώρου
του Κοιμητηρίου του χωριού μας, οι κάτωθι
προσέφεραν τα εξής ποσά:
1. Κατσούλης Κων/νος του Λάμπρου,
προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ.
316), εις μνήμην της θείας του Λενιώς Δήμου.
2. Πολύζου Γεωργία και Ευγενία Πολύζου, προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ (αριθ.
απόδ. 317), εις μνήμην του συζύγου και πατρός τους Δημητρίου Πολύζου.
3. Βασιλική Δήμου, σύζυγος του αείμνηστου Δημητρίου Δήμου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 318), εις μνήμην
της συννυφάδας της Λενιώς Δήμου.

πητό 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.

4. Κατσούλης Αθανάσιος του Ηλία, προσέφερε το ποσό των 40 ευρώ (αριθ. απόδ. 319),
εις μνήμην της θείας του Λενιώς Δήμου.
5. Θάνος Βασίλειος του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 320),
εις μνήμην της Λενιώς Δήμου.
6. Βασιλική Δήμου, σύζυγος του αείμνηστου Δημητρίου Δήμου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 321), εις μνήμην
της Μαρίας Β. Ζήση, κόρης της Κωνσταντίας
Τσιτσιμπή.
7. Βασιλική Δήμου, σύζυγος του αείμνηστου Δημητρίου Δήμου, προσέφερε το ποσό
των 50 ευρώ (αριθ. απόδ. 322), εις μνήμην
του Γαμπρού της Γεωργίου Σερ. Τσιτσιμπή.
Ευχαριστούμε θερμά για τις προσφορές.

Ειδήσεις *** Σχόλια ***Επισημάνσεις
●●● Το Σάββατο 25.5.13 στην
παλιά Βίνιανη τιμήθηκε η 69η
επέτειος ίδρυσης της ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) δηλ. της Κυβέρνησης του Βουνού, της ελεύθερης
Ελλάδας, στη Βίνιανη… που έγινε στο ιστορικό Σχολείο της παλιάς Βίνιανης στις 10 Μάη 1944
●●● Την Κυριακή 19.5.13 στους
Κορυσχάδες τιμήθηκε η 69η επέτειος της σύγκλησης της πρώτης
Εθνοσυνέλευσης, του Εθνικού
Συμβουλίου (Βουλής) της ελεύθερης Ελλάδας, από την ΠΕΕΑ
(Κυβέρνηση του Βουνού)… που
έγινε στο εκεί ιστορικό Σχολείο
των Κορυσχάδων στις 14 έως 17
Μάη 1944 ●●● Την Δευτέρα του
Πάσχα 6.5.13 ανήμερα του Αγίου Γεωργίου στο Μαυρομμάτι
Καρδίτσας γενέτειρα του θρυλικού αρχιστράτηγου Καραϊσκάκη
γιορτάστηκαν με λαμπρότητα
όπως κάθε χρόνο τα «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ»…

●●● Την Κυριακή 23 Ιουνίου
2013 (της Πεντηκοστής) διοργανώθηκαν οι εκδηλώσεις «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2013», στο χωριό
Μάραθος Αγράφων, γενέτειρα
του προεπαναστατικού ήρωα των
Ελλήνων Αντώνη Μακρυγιάννη – Κατσαντώνη. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται κάθε χρόνο
από το 1993 και φέτος ήταν και
η επέτειος των 20 χρόνων από
την ανέγερση της προτομής του
ήρωα στην ομώνυμη πλατεία
του χωριού. ●●● Από 27 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα η
46η Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού
«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ» που διοργανώνει η Ένωση Πολιτιστικών
Συλλόγων σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
και το Δήμο Καρδίτσας. ●●●
Σεμινάριο Μελισσοκομίας στη
Βίνιανη… Ο Δήμος Αγράφων
πραγματοποίησε διήμερο Σεμι-

νάριο Μελισσοκομίας στις 10
και 11 Μαΐου 2013 στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Βίνιανης…
●●● Ημερίδα στα Βραγκιανά
Αργιθέας, για την ανάπτυξη της
υπαίθρου και ειδικότερα την
ανάπτυξη της κοιλάδας του Αχελώου θα πραγματοποιηθεί στις
6 Ιουλίου 2013●●● Διαλυμένο
βρέθηκε από Έλληνες επισκέπτες
το Μνημείο του Υψώματος 731
στην Αλβανία… διαβάσαμε στις
καρδιτσιώτικες εφημερίδες στις
19.4.13 ●●● Σκέπαστρο στη θέση
“Βράχος” Βελουχιού… Με 1,7
εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί η περιφέρεια το νέο έργο… διαβάσαμε
στις καρπενησιώτικες εφημερίδες 15.5.13… άρα θα συνεχιστεί
το σκέπασμα όλου του επικίνδυνου σημείου ●●● Το κέντρο
του Καρπενησίου σε ζωντανή
μετάδοση μπορούν να παρακολουθούν πλέον οι χρήστες του διαδικτύου, καθώς από τις 12.4.13
τέθηκε σε λειτουργία η κάμερα

που έχει εγκατασταθεί στο παλιό
Δημαρχείο και βλέπει την πλατεία προς τον μεγάλο πλάτανο...
όλο το 24ωρο… θα την βρείτε
στην ιστοσελίδα του δήμου Καρπενησίου●●● Σε 4μηνη αργία ο
Δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης
Τάτσης… τέθηκε από την υπερπεριφερειάρχη Πόπη Γερακούδη
διαβάσαμε στις 29.5.13… αιτία
ένα έγγραφο – καταγγελία που
έφτασε σ’ αυτή και έκανε λόγο
για «…εικονικές συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου &
της Οικονομικής Επιτροπής…»,
του ειρημένου Δήμου… προηγήθηκαν κι άλλα πολλά βέβαια εκεί
πρίν απ’ αυτό… όπως η παραίτηση 4 Δημοτικών Συμβούλων
της συμπολίτευσης… δηλώσεις
υψηλών τόνων κ.λ.π. ●●● Πέθανε στις 28.5.13 ο Δημοτικός Σύμβουλος και επί δύο τετραετίες
Δήμαρχος Καρδίτσας Χρήστος
Τέγος, χάνοντας τη μάχη για τη
ζωή έπειτα από χρόνιο πρόβλημα

υγείας που αντιμετώπιζε… σε
ηλικία 62 ετών… οι εκλεγμένοι
σε όλα τα επίπεδα του νομού μας
μίλησαν με τα καλύτερα λόγια
για τον εκλιπόντα ●●● Εκδηλώσεις τιμής για τα 8 χρόνια από το
θάνατο του Χαρίλαου Φλωράκη,
έγιναν και φέτος, στις 26.5.13,
στο Παλιοζογλώπι Ραχούλας
όπου ετάφη ●●● «Μάχη Καρδίτσας – Ευρυτανίας για το νερό
της Νεράϊδας»… ήταν ο τίτλος
μεγάλου κειμένου που κάλυπτε δυο ολόκληρες σελίδες των
εφημερίδων της Καρδίτσας στις
14.5.13… όπου ο χωριανός μας
Δικηγόρος του ΔΣΑ Ηλίας Μπαλτής παρέθετε νομικά επιχειρήματα και αδιάσειστα στοιχεία για
τη νομή της πηγής «Πλατανόρεμα» ●●● Αυτά τα λίγα, αυτή τη
φορά, λόγω έλλειψης χώρου…
κλείνουμε ευχόμενοι: Καλό καλοκαίρι να περάσουμε και φέτος
όλοι μαζί στη Νεράϊδα.
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ
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Αποτελέσματα Απογραφής 2011 στα χωριά μας

Τ

ο μόνιμο πληθυσμό της χώρας ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 όπως αυτός προέκυψε
από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών της
άνοιξης του 2011.
Σύμφωνα με την απογραφή ο πληθυσμός της
Ελλάδας ανήλθε σε 10.815.197 άτομα ενώ
για το νομό Καρδίτσας ανήλθε στα 113.544
άτομα, στον Καλλικρατικό Δήμο μας Καρδίτσας στα 56.747 άτομα, στην πόλη της Καρδίτσας στα 38.554 άτομα και στην Δημοτική
μας Ενότητα Ιτάμου στα 2.657 άτομα.
Στα χωριά μας έχουμε:
● Τοπική Κοινότητα Νεράϊδας........... 267
Νεράϊδα (οικισμός)........................................142
Σαραντάπορα (οικισμός)............................... 119
Μέγα-Λάκκος (οικισμός).................................. 6
● Τοπική Κοινότητα Μολόχας............203
Μολόχα (οικισμός)....................................... 203
● Τοπική Κοινότητα Καροπλεσίου...... 259
Καροπλέσι (οικισμός).....................................111
Ανθηρό (οικισμός).......................................... 68
Γιαννουσέϊκα (οικισμός)................................ 44
Κουκέϊκα (οικισμός)........................................18
Αγία Αγάθη (οικισμός)....................................18
● Τοπική Κοινότητα Αμαράντου.......... 111
Αμάραντος (οικισμός).................................... 88
Κούτσουρο (οικισμός).................................... 23
● Τοπική Κοινότητα Ραχούλας...........286
Ραχούλα (οικισμός)....................................... 251
Ζωγρί (οικισμός)............................................. 34
Παλαιοζογλόπι (οικισμός)................................. 1
Ίταμος (οικισμός)............................................. 0
● Τοπική Κοινότητα Καστανιάς.......... 294
Καστανιά (οικισμός)......................................196
Μούχα (οικισμός)........................................... 90
Κουτσοπαπούλο (οικισμός).............................. 8
● Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου........928
Καλλίθηρο (οικισμός).................................. .928
● Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου....... 154
Καταφύγιο (οικισμός)...................................154
Στα γειτονικά μας χωριά πίσω από τη «Μάρτσα»
Ευρυτανίας νομός:....................... 20.081
Καρπενησίου Δήμος...................... 13.105
Καρπενησίου πόλη......................... 7.348
Φουρνάς Δ. Ε..................................... 625
● Τ. Κ. Βράχας.....................................98
Βράχα (οικισμός)............................................ 98
● Τ. Κ. Κλειτσού................................. 229
Κορίτσα (οικισμός)......................................... 70
Μαυρόλογγος (οικισμός)...................................3
Μεσοχώρι (οικισμός)...................................... 84
Πλάτανος (οικισμός).......................................72

Μαυρομμάτα (οικισμός)................................. 65
Λογγές (οικισμός)..............................................7
● Τ. Κ. Δάφνης...................................200
Δάφνη (οικισμός)......................................... 200
● Τ. Κ. Αγ. Δημητρίου.......................... 43
Άγιος Δημήτριος (οικισμός)........................... 29
Γάβρινα (οικισμός)..........................................14
● Τ. Κ. Βίνιανης................................. 130
Βίνιανη (οικισμός).............................................3
Νέα Βίνιανη (οικισμός)................................. 127
● Τ. Κ. Χρύσως....................................49
Χρύσω (οικισμός)........................................... 42
Άγιος Κων/νος (οικισμός).................................7

Ο πληθυσμός της Κοινότητάς μας Νεράϊδας στην απογραφή του 1928… ανήκαμε ακόμα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και σε παρένθεση αναφέρονταν ακόμα το Σπινάσα…

Ο πληθυσμός του χωριού μας και των άλλων χωριών του τότε Δήμου Δολόπων
στην απογραφή του 1879… και το όνομα του χωριού μας Σπινάσα φυσικά…
● Τ. Κ. Φουρνάς.................................298
Φουρνά (οικισμός)........................................ 298
Στα χωριά πίσω από «Κόψη», «Καμάρια»
Αγράφων Δήμος............................. 6.976
Αγράφων Δ. Ε.................................. 1.142
● Τ. Κ. Αγράφων................................398
Άγραφα (οικισμός)........................................310

Για τα χωριά του πρώην Δήμου Ιτάμου

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ του
2001 και 2011
8,5 εκατ. Ευρώ από το 2001 –
έξι πάρεδροι από το 2014
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ*
Τελευταία έγιναν γνωστά τα επίσημα αποτελέσματα της πληθυσμιακής απογραφής, που πραγματοποίησε το κράτος, το
2011.
Θεωρώ υποχρέωση ν’ ασχοληθώ με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 και 2011, που αφορούν τα χωριά του πρώην Δήμου Ιτάμου σήμερα και ν’ αναφερθώ στις συνέπειες των δύο
απογραφών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2001 και 2011

Χωριά
Δήμοι Iτάμου......................... 2001............. 2011
Κοινότητα Αμαράντου......................408.................... 111
Κοινότητα Αμπελικού....................... 475...................358
Κοινότητα Καλλιθήρου.................... 1114...................928
Κοινότητα Καροπλεσίου................... 564...................259
Κοινότητα Καστανιάς....................... 554...................294
Κοινότητα Καταφυγίου.................... 485................... 154
Κοινότητα Νεράϊδας..........................519................... 267
Κοινότητα Ραχούλας........................605...................286
ΣΥΝΟΛΟ......................................... 4726................. 2657

.....Η διαφορά σε δέκα χρόνια είναι τεράστια. Ας δούμε που
οφείλεται.
1ον. Ως Δημοτική Αρχή Ιτάμου το 2001, γνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο και τα χωριά από την απογραφή,
ξεκινήσαμε έναν χρόνο πριν την απογραφή συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ξενιτεμένων.
2ον..Ο Δήμος Ιτάμου, μίσθωσε 15 λεωφορεία για όλα τα χωριά
από Αθήνα, Βόλο, Καρδίτσα.
3ονΤην τελευταία εβδομάδα τα τηλέφωνα του Δήμου και των
Κοινοτήτων πήραν φωτιά.
4ονΟι προσωπικές παραινέσεις στους ξενιτεμένους απ’ όλους

Γαυρολισιάδα (οικισμός).................................. 4
Καμάρια (οικισμός).......................................... 8
Νεραϊδα «Νιάλα» (οικισμός)......................... 20
Παλιόλακκα (οικισμός).................................... 0
Παραμερίτα (οικισμός)...................................16
Πετράλωνα «Σάϊκα» (οικισμός)..................... 40
Βίνιανης Δ. Ε..................................... 967
● Τ. Κ. Μαυρομμάτας........................... 72

τους Αιρετούς, τους Προέδρους, τους Μορφωτικούς Συλλόγους, τους Ιερείς, ήταν συνεχείς και πιεστικές. Το αποτέλεσμα
λαμπρό. Απογράφτηκαν 4.726 κάτοικοι.
Αντίθετα στην απογραφή 2011, από την Δημοτική Αρχή του
Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας και τους τοπικούς φορείς
δεν υπήρξε καμία οργανωμένη προσπάθεια, παρ’ ότι και προσωπικά έθεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας.
Αποτέλεσμα : Σε όλους τους πρώην Δήμους υπάρχει
μεγάλη μείωση πληθυσμού.

Δήμοι.................................... 2001............. 2011
Δήμος Ιτάμου................................. 4.726................ 2.657
Δήμος Καλλιφωνίου. ....................... 3.246................ 2.501
Δήμος Κάμπου.................................. 5.469................4.255
Δήμος Μητρόπολης.......................... 4.759................3.332
ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΜΟΥ
ΑΠΟ 2002 – 2010
Εάν είχαμε αδιαφορήσει το 2001, ο πληθυσμός του Δήμου
Ιτάμου, δεν θα ξεπερνούσε τις 3.000 κατοίκους. Με βάση
αυτό το στοιχείο ο Δήμος Ιτάμου κέρδισε :
1ον. Πολιτική δύναμη.
2ον. Οικονομικά.
Αναλυτικά :
• Από τους ΚΑΠ (ετήσια επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών)
κατά έτος 200.000 ευρώ και στη δεκαετία 2 εκατομ. ευρώ.
• Από την ΣΑΤΑ (πίστωση για μικρά έργα) κατά έτος 150.000
ευρώ και στη δεκαετία 1,5 εκατομ. ευρώ.
• Από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ επί πλέον 2 εκατομ. ευρώ.
• Από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ επί πλέον 2 εκατομ. ευρώ.
• Από διάφορα άλλα προγράμματα επί πλέον 1 εκατομ. ευρώ.
Αθροιστικά ο Δήμος Ιτάμου, λόγω της αυξημένης
απογραφής του 2001, ωφελήθηκε επί πλέον 8,5 εκατομ. ευρώ !
Είναι ένα ποσό τεράστιο, το οποίο επενδύθηκε σ’ όλα τα
χωριά του Δήμου Ιτάμου σε δεκάδες σημαντικά έργα. Χωρίς
αυτά τα χρήματα η εικόνα του Δήμου Ιτάμου, το 2010 θα ήταν
διαφορετική.

Στα χωριά περί την Λίμνη Πλαστήρα:
Λίμνης Πλαστήρα Δήμος:.............. 4.635
Νευρόπολης Δ. Ε............................ 2.223
● Τ. Κ. Καρίτσας Δολόπων................. 134
Καρίτσα (οικισμός)......................................... 56
Αγ. Μαρίνα (οικισμός).................................... 44
Ραφήνα (οικισμός) . ........................................18
Αγ. Παρασκευή (οικισμός)............................... 6
Μέγα Ρεύμα (οικισμός).....................................5
Λογγά (οικισμός).............................................. 4
Πετρωτό (οικισμός)........................................... 1
● Τ. Κ. Μπελοκομίτη...........................178
Μπελοκομίτη (οικισμός)...............................146
Κέδρος(οικισμός) . ......................................... 32
● Τ. Κ. Καρβασαρά..............................28
Καρβασαράς (οικισμός)................................. 28
● Τ. Κ. Νεοχωρίου.............................. 589
Νεοχώριον (οικισμός)................................... 589
● Τ. Κ. Πεζούλας................................ 367
Πεζούλα (οικισμός)....................................... 127
Καλύβια (οικισμός)....................................... 223
Νεραϊδα (οικισμός).......................................... 17
Στα χωριά των βορείων κλιτύων του Βελουχιού
Κτημενίων Δ. Ε.................................. 547
● Τ. Κ. Αγ. Τριάδας............................204
Αγία Τριάδα (οικισμός)................................ 204
● Τ. Κ. Αγ. Χαράλαμπου.......................60
Άγ. Χαράλαμπος (οικισμός)........................... 60
● Τ. Κ. Δομιανών................................204
Δομιανοί (οικισμός)....................................... 161
Αγ. Παρασκευή (οικισμός)............................. 43
● Τ. Κ. Πετραλώνων.............................49
Πετράλωνα (οικισμός)................................... 49
● Τ. Κ. Χόχλιας....................................30
Χόχλια (οικισμός)..................................... ......30
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Μπράβο στους χωριανούς μας που αθόρυβα βοήθησαν στην επιτυχία της απογραφής.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 2011 ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΙΤΑΜΟΥ
Με την νέα απογραφή του 2011 για τα χωριά του Δήμου
Ιτάμου σε σχέση με εκείνη του 2001 οι επιπτώσεις θα είναι
ακόμη πιο οδυνηρές και από την αναγκαστική συγχώνευση με
τον Δήμο Καρδίτσας.
1η. Έξι (6) κοινότητες του πρώην Δήμου Ιτάμου
(Αμάραντος, Νεράϊδα, Καροπλέσι, Καστανιά, Ραχούλα και
Καταφύγι), από το 3μελές προεδρείο, τώρα θα εκλέγουν
μονομελές, δηλαδή ΠΑΡΕΔΡΟ !!!
2η. Οι πιστώσεις των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ νομίμως θα είναι
μειωμένες στο 1/3 του 2010 και λόγω των περικοπών κατά
50% από το Υπουργείο Εσωτερικών και της Υπερχρέωσης του
Δήμου Καρδίτσας, θα είναι μηδαμινές !
3η. Η μείωση του πληθυσμού, μειώνει και την πολιτική
δύναμη, ως στοιχείο διεκδίκησης για την περιοχή του Δήμου
Ιτάμου.
4η. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ιτάμου θα μειωθούν.
5η. Μεγάλος ωφελημένος είναι η πόλη της Καρδίτσας
που από 32.252 κατοίκους το 2001, αυξάνεται στους 39.119
κατοίκους στην απογραφή του 2011. Αυτές οι 7.000 κάτοικοι,
ισοδυναμούν με την μείωση του πληθυσμού από τα 33 χωριά
του Δήμου
Επομένως πάγιες επιχορηγήσεις ευνοούν την πόλη της
Καρδίτσας ! αφού απορροφούν και τους πόρους των πρώην
Δήμων. Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης όμως, διαμαρτύρονται
για απουσία έργων στα χωριά και φτιάχνουν κήπους στα χωριά (γιατί εκεί το νερό είναι σχεδόν δωρεάν) αλλά το ελάχιστο που μπορούσαν να προσφέρουν στα χωριά τους, με το να
απογραφούν εκεί δεν το έκαναν !!!
Οι πολέμιοι του Δήμου Ιτάμου, με αυτά τα δεδομένα ας κάνουν τώρα την αυτοκριτική τους και ας αντιληφθούν ότι και την 5η έδρα Βουλευτή στο νομό Καρδίτσας από το 2001 έως το 2012, στο Δήμο Ιτάμου τη
χρωστάνε !!!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ο κ. Τσαντήλας μας απέστειλε με e-mail τον παραπάνω σχολιασμό των
αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011, τον οποίο και δημοσιεύουμε. Θα δημοσιεύσουμε επίσης και όποια απάντηση της Τοπικής Αυτ/σης στα σχόλιά του.
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Επιστολές που λάβαμε
Από τον αγαπητό σεβάσμιο
χωριανό μας Ηλία Βουρλιά
λάβαμε δύο επιστολές.
● Στην πρώτη μας έστειλε
ένα έγγραφο – ιστορικό ντοκουμέντο για το Σύλλογό μας
Αποδήμων. Φέρει ημερομηνία
11 Μαΐου 1969, είναι γραμμένο σε γραφομηχανή της εποχής, στην πολυτονική γραφή
αλλά λόγω έλλειψης χώρου
και με τη σύμφωνη γνώμη
του ίδιου θα το δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο.
● Στη δεύτερη επιστολή
που λάβαμε στις 31.5.13 μας
έστειλε μια παλιά φωτογραφία, 3 φωτοτυπίες εγγράφων
και αυτή την επιστολή που
έχει ως εξής:
Προς τον Διευθυντή της
Εφημερίδας «Τα Χρονικά της
Νεράϊδας Δολόπων / Αθήνα
Μάϊος 2013 / κ. Διευθυντή.
Επειδή κυκλοφορούν φήμες
από κατοίκους και ετεροδημότες του Σαρανταπόρου ότι ο
υποφαινόμενος είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο, διότι ως Πρόεδρος Κοινότητος, Κοινοτικός
Σύμβουλος, Πάρεδρος Σαρανταπόρου, Πρόεδρος Συλλόγου, Αστυνομικός στη Διοίκηση Χωροφυλακής Καρδίτσας,
Εκκλησιαστικός Σύμβουλος,
όχι μόνο δεν προσέφερα καμία υπηρεσία σχετική με τα
εκτελεσθέντα έργα στο χωριό
μας και προσωπικές εξυπηρετήσεις αλλά πολέμησα λυσσωδώς με άλλους να μην
ιδρυθεί ο νέος οικισμός Σαρανταπόρου.
Για να διαπιστωθεί ότι οι
ανωτέρω φήμες είναι ψευδείς
και συκοφαντικές εναντίον
μου παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε στην εφημερίδα μας,
που εκδίδεται κάθε τριμηνία,
φωτοαντίγραφα
ενδείξεων,
αποδείξεων, ευχαριστιών κ.τ.λ.

Το πρώτο έγγραφο που είναι φωτοαντίγραφο σελίδας του βιβλίου
πρακτικών του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου της Ενορίας Αγ. Κων/
νου Σαρανταπόρου, του έτους 1957.

για να διαπιστωθεί η προσφορά μου γενικά στα προβλήματα που απασχολούν το χωριό
μας.
Σχετικά με το δημοσίευμα
στην εφημερίδα μας, Μάρτιος 2013 για το δρόμο του
Σαρανταπόρου – Μολόχας, και
να μην ανησυχούν οι κάτοικοι
Σαρανταπόρου, Μολόχας, διότι
θα πέσει άσφαλτος, μιάς και

ο τότε αρμόδιος που ήθελε
να γίνει ο δρόμος τον έβαλε
σε τέτοιο πρόγραμμα που η
κάνουλα χρηματοδότησής του
να μην κλείνει ποτέ, κύριε Διευθυντή είναι άξιον προσοχής
και περίεργο για ποιο λόγο
δεν δημοσιεύεται το όνομα
του αρμοδίου που ήθελε να
γίνει ο δρόμος αυτός.
Σχετικά με το δρόμο Μεγάλη Λαγκάδα που έφτιαξε η
ΜΟΜΑ και δεν τον τελείωσε
μέχρι τη Νεράϊδα, χρειάζεται
πολλές σελίδες για να διαπιστώσετε γιατί δεν τον τέλειωσε η ΜΟΜΑ και τον έφτιαξαν οι εργολάβοι.

Ελήφθησαν παρά του κ. Ηλία
Βουρλιά, κατοίκου Αθηνών,
τα χρήματα αυτά, ως δωρεά
δια την συνέχισιν των εκτελουμένων έργων εν τω Ιερώ
Ναώ Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου…». Αυτά γράφει μεταξύ
άλλων το έγγραφο αν για κάποιους είναι δυσανάγνωστο.
3) Το τρίτο έγγραφο είναι
από την Κοινότητα Νεράϊδας, υπογράφεται από τον
Πρόεδρο Ηλία Βουρλιά, φέρει ημερομηνία 6.12.1957,
απευθύνεται προς τους Προέδρους των Εκκλησιαστικών
Συμβουλίων της Κοινότητάς
μας και λέει μεταξύ άλλων:

Το πρώτο Κοινοτικό Συμβούλιο Κοινότητας Νεράϊδας τότε Ευρυτανίας
και νύν Καρδίτσας, που εκλέχτηκε με τις εκλογές του έτους 1950, μετά του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου Πολέμου. Εξ’ αριστερών: Κώστας
Μαργαρίτης, κάτοικος οικισμού Μεγαλάκκου, Κοινοτικός Σύμβουλος. Κώστας Καραμέτος «Κουμπροκώτσιος», κάτοικος Νεράϊδας, Αντιπρόεδρος.
Ηλίας Βουρλιάς, κάτοικος οικισμού Σαρανταπόρου, Πρόεδρος Κοινότητος.
Γιάννης Αυγέρης, κάτοικος Σαρανταπόρου, Κοινοτικός Σύμβουλος. Θανάσης Λιάπης, κάτοικος Σαρανταπόρου, Κοινοτικός Σύμβουλος.

Θα δημοσιοποιήσω προσεχώς, δεδομένου ότι τότε ήμουν
πρόεδρος Κοινότητας.
Ηλίας Βουρλιάς / τέως Πρόεδρος Κοινότητας Νεράϊδας.
1) Το πρώτο έγγραφο είναι φωτοαντίγραφο σελίδας
του βιβλίου πρακτικών του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγ. Κων/νου
Σαρανταπόρου. Είναι πρακτικό Νο 2, φέρει ημερομηνία
13.1.1957, το υπογράφουν ο
ιερέας Γεώργιος Δήμος και τα
μέλη Νικόλαος Γαλάζιος, Νικόλαος Νάπας, Κων/νος Κοντογιάννης, έχει θέμα «έκφρασις
ευχαριστιών» και «… εκφράζει
τα θερμάς ευχαριστίας εις τον
ακούραστον κοινωνικόν εργάτην Ηλίαν Βουρλιάν, δια τας
τόσας καλάς και πολυτίμους
υπηρεσίας, τας οποίας προσέφερεν εις την Ενορίαν και
τους συνανθρώπους, εκφράζοντας την ευχήν όπως διαβιεί
πάντοτε μετά της οικογενείας
του εν υγεία και ευτυχία…».
Αυτά γράφει μεταξύ άλλων
το έγγραφο αν για κάποιους
είναι δυσανάγνωστο.
2) Το δεύτερο έγγραφο είναι
φωτοαντίγραφο ενός γραμματίου εισπράξεως ποσού
11.500 δρχ., για τον Ι. Ν.
Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου,
με ημερομηνία 10.9.1987 που
το υπογράφει ο ταμίας και
γράφει μεταξύ άλλων: «…

«… Έχομεν την τιμήν να
παρακαλέσωμεν υμάς όπως
προκειμένου να προβείτε εις
εκτέλεσιν διαφόρων έργων εις
τους Ιερούς Ναούς της Κοινότητας, είτε δια επιστασίας
είτε δια χρηματικού ποσού
και εφ’ όσον ηθέλατε εγκρίνει
να συγκαλέσετε τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια με συμμετοχήν ημών και του Κοινοτικού
Συμβουλίου προς συζήτησιν
των εν λόγω έργων προκειμένου να διαθέσωμεν ικανού
αριθμού προσωπικής εργασίας
ίνα εφ’ ετέρου μεν να εκτελεστούν περισσότερα έργα και
αφ’ ετέρου να γίνεται οικονο-

Το δεύτερο έγγραφο που είναι
φωτοαντίγραφο ενός γραμματίου
εισπράξεως ποσού 11.500 δρχ.,
για τον Ι. Ν. Αγ. Κων/νου Σαρανταπόρου, του έτους 1987.

μία χρημάτων διότι το πλείστον των έργων θα γίνεται
διά προσωπικής εργασίας των

Από τον χωριανό μας Παύλο Αυγέρη λάβαμε την παρακάτω επιστολή και την δημοσιεύουμε.

Ω

ς ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπόρου, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να κρίνω και να
καυτηριάσω τα κακώς κείμενα του Συλλόγου.

Όταν ιδρύσαμε τον Σύλλογο την δεκαετία του ’70, είχαμε άλλα
όνειρα. Και το πετύχαμε. Ο Σύλλογος είχε ανθήσει υπερβολικά.
Φτάνοντας στις εκδηλώσεις (συνεστίαση) στην Αθήνα να έχει συμμετοχή πλέον των τριακοσίων ατόμων χωρίς τους προσκεκλημένους. Ο δε χορός στο χωριό, στα Σαραντάπορα με ντόπιους και
ξένους να υπερβαίνει τα χίλια άτομα.
Τώρα πέρσι και φέτος στην Αθήνα μόλις έφτασαν τα 50 άτομα
μαζί με τους φίλους μας. Στον δε χορό στα Σαραντάπορα, πέρσι
δεν ξέρω, αλλά φέτος όμως, το περασμένο καλοκαίρι, μαζί με τους
ξένους ζήτημα να έφτασαν τα 300 άτομα.
Αναρωτηθήκατε κύριοι του Δ. Σ. του Συλλόγου τι φταίει; Απευθυνόμενος στον κύριο Πρόεδρο του Συλλόγου έχω να πώ: Πού
ήσασταν κύριε Πρόεδρε τόσα χρόνια και ήρθατε τώρα στα 2 τελευταία χρόνια να φτιάξετε τον Σύλλογο; Μή μου πείτε ότι φταίει
η κρίση. Η κρίση ήρθε μόνο στα Σαραντάπορα και δεν ήρθε για
παράδειγμα στη Μολόχα και αλλού; Γιατί πήρε τέτοιον κατήφορο
ο Σύλλογος μετά την εποχή του μακαρίτη Πλατσιούρη; Να σας πώ
εγώ γιατί. Ο αείμνηστος Πλατσιούρης κύριε Πρόεδρε δεν έμπαινε
ποτέ σφήνα ανάμεσα στις άλλες εκδηλώσεις και στα πανηγύρια.
Ενώ εσείς νομίζω εκτελείτε κάποιες εντολές και γι’ αυτό μπήκατε
σφήνα ανάμεσα στη Νεράϊδα και στον Άγιο Εφραίμ.
Ποτέ ο αείμνηστος Πλατσιούρης δεν έκανε το χορό μετά τις
15 Αυγούστου. Γι’ αυτό υποπτεύομαι ότι εκτελείτε εντολές. Κύριε
Πρόεδρε μια μέρα θα φύγουμε όλοι απ’ αυτή τη ζωή, αφήνοντας
πίσω μας και τα πανηγύρια και τους Συλλόγους. Δυστυχώς όμως
μαζί τους θα αφήσουμε πίσω μας και τις φανφάρες, και τα όμορφα
λόγια, και τη μιζέρια μας, και τα σ….ά μας.
Ως ιδρυτικό Μέλος προτείνω, αφού τον Σύλλογο τον κομματικοποιήσατε δυστυχώς και τον διαλύσατε, να παραδώσετε την
σφραγίδα στην αρμόδια υπηρεσία, στο Πρωτοδικείο ή αλλού να
ησυχάσουμε. Αλλιώς αν θέλετε κρατήστε την να εκτελείτε τις εντολές και να έχετε τον τίτλο του Προέδρου ώσπου να πιάσετε ΠΑΤΟ.
Ευχαριστώ, με αγάπη, ιδρυτικό Μέλος
Παύλος Αυγέρης.

Ιστοσελίδα Αγίου Εφραίμ
Όποιος θέλει να μάθει την ιστορία του Σαρανταπόρου Κοινότητας Νεράϊδας Καρδίτσας, επίσης και την ιστορία Αρματολών και
Κλεφτών των Αγράφων, τη δράση του Βασίλη Δίπλα και τον θάνατό του στη θέση Γρεβενοδιάσελο, όπου ανηγέρθηκε η εκκλησία
του Οσίου Εφραίμ.
Όλα αυτά θα τα δείτε στην Ιστοσελίδα (internet) “www.
agiosefraimkarditsas.gr”
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Σαρανταπόρου.

Έκκληση

Κάνω έκκληση σε όποιον ξέρει καλά την ιστορία, να μου πεί
πώς το 1947-48 στη Νιάλα, ο Στρατός και οι Αντάρτες κοιμήθηκαν
το ίδιο βράδυ, στα ίδια αντίσκηνα λόγω καιρικών συνθηκών, παγωνιάς και χιονοθύελλας. Παρακαλώ πολύ όποιος ξέρει ας επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλ. 697 9049954. 
Ευχαριστώ
Παύλος Αυγέρης.

κατοίκων άνευ αμοιβής…».
Το έγγραφο κοινοποιείται και
στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπακτίας & Ευρυτανίας ίνα ευαρεστηθεί και λάβει
γνώσιν και εκδώσει τας σχετικάς εντολάς.
Τέλος μας έστειλε μια παλιά φωτογραφία του 1950 με
το τότε Κοινοτικό Συμβούλιο
Νεράϊδας. Τα
παραθέτουμε
όλα και σε φωτοτυπία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δημοσιεύσαμε όλα τα κείμενα που
μας έστειλε ο αγαπητός χωριανός μας Ηλίας Βουρλιάς,
ενημερώνοντας
παράλληλα
πως πολλοί χωριανοί μας ζητάνε να γράψει για την ιστορία (αφού ακόμα μπορεί) γιατί
αμέσως μετά το 1950 δεν ξαναστήθηκε το Μέγα Γεφύρι τη
στιγμή που του Καροπλεσίου
ξαναστήθηκε. Δεν έπρεπε τότε

Το τρίτο έγγραφο που είναι από
την Κοινότητα Νεράϊδας, υπογράφεται από τον τότε Πρόεδρο Ηλία
Βουρλιά και είναι του έτους 1957.

οι εκλεγμένοι μας να διεκδικήσουν επιτακτικά πιστώσεις
για να ξαναστηθεί το Μέγα
Γεφύρι αφού όλοι ξέρουν πως
ο Κατσιώτας το ανατίναξε όχι
για να μην περνάν οι αντάρτες αλλά για να κοπεί η επικοινωνία των παραμεγδόβιων
χωριών με τη Θεσσαλία;
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Ε Φ Υ ΓΑ Ν Α Π Ο Κ Ο Ν ΤΑ Μ Α Σ
Δημήτριος Η. Μητσάκης
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φυγε από κοντά μας,
στα μέσα Μαΐου, καταβεβλημένος από πολλά
και σοβαρότατα προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε, ο
αγαπητός χωριανός μας Δημήτρης Μητσάκης, σε ηλικία
78 ετών, και έκλεισε δυστυχώς ένα ακόμα σπίτι μόνιμων
κατοίκων της Νεράϊδας.
Πατέρας του ο Ηλίας Μητσάκης (ο αείμνηστος «Μητσιολίας») και μητέρα του η Γρηγορία (το γένος Μπαλτή, κόρη του
Κώστα και αδελφή του Θανάση,
Στέλιου, Γιώργου κ. ά.). Αδελφές
του η Τούλα και η Μερόπη.
Παππούς του ο Μήτσιος Μητσάκης (διηγήσεις λένε πως ο
προπάππος είχε επώνυμο Θάνος) ο οποίος ήταν αδελφός του
Σταύρου κ. ά. και μόλις παντρεύτηκε την αδελφή του Λάμπρου
Ζήση ονόματι Γιωργούλα, έφυγε (περίπου το 1885) από το πατρικό του εντός Σπινάσας σπίτι
του, και πήγε στη σημερινή τοποθεσία - οικισμό του χωριού
μας Μητσέϊκα, όπου στη θέση
«Γελαδόβρυση» έχτισε σπίτι και
δημιούργησε οικογένεια εκεί
τους σημερινούς Μητσαίους

της περιοχής αυτής. Ο παππούς
Μίτσος Μητσάκης είχε αγόρια
τους: Ηλία, Γιώργο, Σεραφείμ,
Κώστα (που έχτισαν σπίτια στα
«Μητσέϊκα») και τον Νίκο που
πήγε στο Μεγαλάκκο.
Εκεί στην περιοχή Μητσέϊκα,
που βρίσκεται στις ελατοσκέπαστες πλαγιές της Μάρτσας
μεταξύ Νεράϊδας και Τριφύλλας πρίν το ρέμα «Ζαχαριάς»
αρκετά κάτω απ’ το δρόμο, στη
θέση «Γελαδόβρυση» ο Δημήτρης στις αρχές της δεκαετίας
του ’60 παντρεύτηκε με την αείμνηστη Φωτεινή Μπουρλιάκου
και απέκτησαν τέσσερα παιδιά:
την Αποστολία, τον Ηλία, τον
Αριστοτέλη (Τέλη) και την Γεωρ-

γία (Γωγώ). Από τα οποία ευτύχησαν να δούν πολλά και καλά
εγγόνια.
Ο Δημήτρης ασχολούνταν
εκεί στα Μητσέϊκα με την κτηνοτροφία και την γεωργία, είχε
δε χόμπι το κυνήγι και ήταν
πάντα μέλος της παρέας των
κυνηγών του χωριού μας. Την
δεκαετία του ’80 έχτισαν σπίτι
μέσα στο χωριό αλλά ήρθαν να
κατοικήσουν μόνιμα σε αυτό τα
τελευταία χρόνια που άρχισαν
τα προβλήματα υγείας πρώτα
της συζύγου του Φωτεινής και
μετά του ίδιου.
Καλός άνθρωπος, εργατικός,
κοινωνικός, φιλότιμος, φιλόξενος, πάντα με το χαμόγελο και
τα αστεία του (όλοι οι Μητσαίοι βέβαια είχαν ταλέντο στα
αστεία).
Ελαφρύ να είναι το χώμα του
αγαπημένου σου χωριού, της
Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες,
μεγάλωσες, έζησες και τώρα
αναπαύεσαι. Θα σε θυμόμαστε
πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε
ποτέ.
Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου.

Λενιώ Η. Δήμου

Ε

φυγε από κοντά μας, πλήρης ημερών στην κυριολεξία, στα μέσα Απριλίου, η
μεγαλύτερη σε ηλικία χωριανή
μας, (υπεραιωνόβια μπορούμε
να πούμε αφού πέρασε τα 100),
η αγαπητή χωριανής μας Ελένη Κατσούλη – Δήμου, γνωστή
όλων μας ως «Λενιώ», σε ηλικία
103 ετών, σε βαθιά γεράματα.
Πατέρας της ο Σεραφείμ Κατσούλης (αδελφός του Κώστα),
παππούς της ο Αντρέας και προπάππος της ο θρυλικός Γιωργάκης. Η μητέρα της ήταν βλάχα
– σαρακατσάνα. Αδέλφια της ο
Ηλίας, ο Αντρέας και ο Λάμπρος.
Το πατρικό τους σπίτι ΒΑ της
Μεγάλης Βρύσης, το έκτισε ο πατέρας τους Σεραφείμ, ήταν αυτό
που αγόρασε και έχει σήμερα ο
Νίκος Δ. Καραμέτος. Ο αείμνηστος
«Κατσλοσεραφείμ» είχε μεγάλα
κοπάδια με πρόβατα και ήταν
μετακινούμενος κτηνοτρόφος, το
χειμώνα πήγαινε στα χειμαδιά και
το καλοκαίρι ανέβαινε στο χωριό
και είχε στρούγκες πιο πάνω απ’
τον ΑηΛιά, στην ωραία τοποθεσία
«Κρουσταλλάκι».
Η Λενιώ αρχές της δεκαετίας
του ’40 (το 1942) παντρεύτηκε
τον Ηλία Δήμο, αείμνηστο «Τασιολία», που πέθανε από τη δεκαετία του ’80. Στην αρχή για μερικά
χρόνια έμεναν στο Μεγαλάκκο
στο πατρικό σπίτι του άντρα της,

Κτηνοτροφικά και
Τυροκομικά προϊόντα

Γνήσια Παραδοσιακά
Αγράφων

Δημήτριος
Ν. Καραμέτος
Τηλ. 697 3501191

όπου μεγάλωσε την οικογένειά
του ο αείμνηστος προπολεμικός
ταχυδρόμος μας Τάσιος Δήμος.
Μετά από μερικά χρόνια ο Ηλίας
έφυγε απ’ το σπίτι του πατέρα του
Τάσιου και ήρθε στη Νεράϊδα στο
σπίτι του παππού του θρυλικού
«Κουφινά» όπου έζησαν στη συνέχεια και μεγάλωσαν την οικογένειά τους. Το σπίτι αυτό (ΝΔ της
βρύσης «Βρυσούλας») είναι απ’ τα
παλιότερα του χωριού μας και το
συνοδεύουν πολλοί θρύλοι πως
κάποτε ήταν πύργος κάποιου άρχοντα Θεάκη.
Η Λενιώ με το σύζυγό της Ηλία

απέκτησαν τρία παιδιά. Τον αείμνηστο Τάσιο (που έφυγε νέος και
αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας),
την Αλίκη και την Κωσταντία, απ’
τις οποίες ευτύχησε να δεί πολλά
και καλά εγγόνια και δισέγγονα.
Καλός άνθρωπος, νοικοκυρά,
φιλότιμη, φιλόξενη, κοινωνική πάντα με το χαμόγελο και τον καλό
λόγο σε όλους μας, ήταν μερικά
απ’ τα χαρίσματα της γιαγιάς Λενιώς.
Ελπίδα και κουράγιο έδινε σ’
όλους τους χωριανούς μας η γιαγιά Λενιώ. Όταν αναφερόμασταν
σ’ αυτή όλοι λέγαμε: «αφού η Λενιώ πέρασε τα 100 χρόνια χωρίς
προβλήματα υγείας, μπορούμε
κι εμείς, είμαστε ακόμα νέοι…».
Μελαγχολία και λύπη νοιώθουμε
όλοι τώρα που έφυγε έστω και σε
τόσο μεγάλη ηλικία.
Ελαφρύ ας είναι το χώμα του
χωριού μας, της Νεράϊδας, όπου
γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες
και τώρα αναπαύεσαι.
Πάντα θα σε θυμόμαστε.
Αιωνία σου η μνήμη γιαγιά Λενιώ.
Οι χωριανοί σου.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΣΙΔΗΡΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

etem

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ. 2441 0 81016, 81009
ΚΙΝ. 6977665475, 6977600717

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Μπέλλος Ηλίας του Χρήστου
Αθήνα - Ηλιούπολη 

Τηλ.: 210 9621997 / Κιν.: 694 8079798

• Ο * Ο Ηλίας είναι γιός του Χρήστου Μπέλλου και ασχολείται
με Λογιστικά και Φοροτεχνικά. Κρατάει Βιβλία Ελεύθερων
Επαγγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις Φόρου
Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κ.λ.π.
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Δημήτριος Κ. Πλατσιούρης

φυγε από κοντά μας,
στις αρχές Ιουνίου, καταβεβλημένος από πολλά και σοβαρά προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε τον
τελευταίο καιρό, ο αγαπητός
χωριανός μας Δημήτρης Πλατσιούρης, σε ηλικία 77 ετών.
Πατέρας του ο Κώστας Πλατσιούρης και μητέρα του η Βαγγελιώ Καραμέτου (κόρη του Δημήτρη Καραμέτου «Λούμπα»).
Αδέλφια του ο Γιώργος, ο Φίλιππας και η Αλεξάνδρα.
Παππούς του ο Γιώργος
Πλατσιούρης (ο οποίος είχε και
δεύτερο σπίτι στην περιοχή «Λεφτοκαρυά» όπου είχε τα κοπάδια
του, ως κτηνοτρόφος) που με τη
σύζυγό του Ασήμω (βλάχα, από
το σαρακατσάνικο γένος Τετραμίδα) είχαν 6 κόρες (Αρχόντω,
Κούλα, Λενιώ, Όλγα, Χαρίκλεια
και Χριστίδα) κι ένα γιό των Κώστα.
Ο Δημήτρης όταν παντρεύτηκε στα μέσα της δεκαετίας
του ’60, έφυγε από το πατρικό
του (όπου σήμερα του Φίλιππα)
και δημιούργησε οικογένεια στο
πατρικό της συζύγου του Ελευθερίας Σπινάσα, κόρης του Φώτη
και εγγονής του Κώστα Σπινάσα.
Απέκτησαν 4 κόρες (Δέσποινα,
Πόπη, Ασημίνα και Ευαγγελία)
από τις οποίες ευτύχησαν να
δούν πολλά και καλά εγγόνια.
Ο Δημήτρης (όπως και ο πατέρας και ο παππούς του) ασχολούνταν με την κτηνοτροφία.
Τα πρώτα χρόνια χειμώνα – καλοκαίρι είχε τα κοπάδια του στο

Στεφάνι, Μπέσια κ. ά. περιοχές
του χωριού μας αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 που αύξησε τον αριθμό τους, το χειμώνα
πήγαινε για ξεχείμασμα στις Θερμοπύλες Φθιώτιδας όπου έχτισε
και δεύτερο σπίτι. Κάθε καλοκαίρι όμως ανέβαινε στην περιοχή
του χωριού μας «Κρανιά». Λόγοι
υγείας τον ανάγκασαν πέρσι να
πουλήσει τα κοπάδια του. Το συναισθηματικό κόστος όμως χάνοντας ότι πιο πολύτιμο είχε που
του γέμισε την ψυχή, ήταν τεράστιο και η επιδείνωση της υγείας
του ήταν πλέον ραγδαία.
Καλός άνθρωπος, εργατικός,
φιλότιμος, φιλήσυχος, ήταν μερικά απ’ τα χαρίσματα που είχε ο
αγαπητός μας χωριανός Μήτσιος.
Ελαφρύ να είναι το χώμα του
αγαπημένου σου χωριού, της Νεράϊδας, όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες, έζησες και τώρα αναπαύεσαι. Θα σε θυμόμαστε πάντα,
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Αιωνία σου η μνήμη.
Οι χωριανοί σου.

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

ΤΗΛ. 6973324112

Τζάμια – Κρύσταλλα – Καθρέπτες
Διπλά – Μονωτικά – Ενεργειακά

Χρήστος Μαργαρίτης
Αταλάντη

Τηλ. 2233 0 80616

Κιν. 697 2357027

ΘΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
& ΥΙΟΣ Ο. Ε.

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΝΟΙ – ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΤΕΡΜΑ ΑΓΡΑΦΩΝ
(Έναντι Νοτίου Περιφερειακού)
ΑΠΟΘΗΚΗ: 7ον χλμ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

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

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

Κλέαρχος Ν. Κατσούλης
Μαιευτήρας – Χειρούργος Γυναικολόγος

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

Φειδιππίδου 8 Αθήνα
Τηλ. : 210 6997774 - 210 7714391
Κιν. : 694 4771555
Email: k_katsoulis@yahoo.com
* Ο Κλέαρχος είναι γυιός του Παιδιάτρου Νίκου Κατσούλη.
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Καλοκαιρινές εκδηλώσεις
συλλόγου Σαρανταπόρου

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Η καλοκαιρινή περίοδος που, άλλος για μεγαλύτερο διάστημα και άλλος για μικρότερο, θα ανεβούμε στο χωριό, έφτασε.
Το Δ.Σ. του συλλόγου, θέλει να υπενθυμίσει το
καθιερωμένο “ΑΝΤΑΜΩΜΑ”, που φέτος θα γίνει
το Σάββατο, 17 Αυγούστου, στην ευρύχωρη κεντρική πλατεία μας. Είναι μια εκδήλωση, θεσμός πλέον,
που όλοι περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά. Όπως και
πέρσι, θα συντροφέψει τους χορούς μας και το κέφι
μας, το μουσικό σχήμα της Καρδίτσας “ΟΚΤΑΗΧΟ”
(στο οποίο συμμετέχει και η Λύδια Καραμέτου), με
γνήσια δημοτικά και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια.
Παράλληλα, μετά την επιτυχημένη περσινή προσπάθεια, να πλαισιώσουμε το “ΑΝΤΑΜΩΜΑ” και
με άλλες εκδηλώσεις, σας ενημερώνουμε ότι και
φέτος, όλο το πρώτο 15μερο του Αυγούστου θα
είναι αφιερωμένο σε μικρές δράσεις: αγώνες δρόμου, μπάσκετ, πιγκ-πογκ, τάβλι, πεζοπορία, μέρα
έκπληξης για τα μικρά παιδιά.... αιμοδοσία, Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Είναι αυτονόητο
πως κάθε ιδέα που μπορεί να κάνει πιο πλούσιο το
15μερο είναι ευπρόσδεκτη. Φροντίστε, κυρίως το
διάστημα αυτό, να είμαστε όλοι στο χωριό για να
χαρούμε και να γλεντήσουμε όλοι μαζί και κυρίως
τα παιδιά μας.
Το Δ. Σ. του συλλόγου Σαρανταπόρου.

Η τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των
επενδυτών κατασκευής Ξενώνων

Ε

πειδή κάποιοι εκλεγμένοι μας κατηγορούν πως είμαστε αρνητικοί στα δήθεν αναπτυξιακά έργα δημοσιοποιούμε πως η τοπική κοινωνία μας είναι υπέρ των
επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού. Ευπρόσδεκτοι
«μετά βαΐων και κλάδων» είναι επιχειρηματίες – επενδυτές να έρθουν στο χωριό μας και να χτίσουν Ξενώνες ώστε
πλήθος επισκέπτες να απολαμβάνουν το μοναδικής άγριας ομορφιάς φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Όχι μόνο
ευπρόσδεκτοι αλλά και άγαλμα θα τους στήσουμε στην
πλατεία.

Επαρχιακή Οδός Καρδίτσας –
Νεράϊδας επισκευάστε επιτέλους τα προβληματικά σημεία!

Η

βατότητα της Επαρχιακής Οδού Καρδίτσας
– Νεράϊδας στις θέσεις «Γούρνες», «Λογγές»,
«Κρανούλες» κ.λ.π., είναι πλέον σε οριακό σημείο! Απαίτηση όλων μας είναι να αποκατασταθούν
τάχιστα οι ζημιές. Θα συμβούν ατυχήματα και θα είστε
εσείς υπεύθυνοι!
Περισσότερα στις μέσα σελίδες

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 2013
στη Νεράϊδα
Πολιτιστικές
& άλλες εκδηλώσεις
IΟΥΛΙΟΣ
● Σάββατο 20/7: Πανηγύρι στον ΑηΛιά.
● Πέμπτη 25/7: Πανηγύρι Αγίας Άννης
στην Τριφύλλα.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
● Τρίτη 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως (δύο
βράδια).
● Δευτέρα 12/8: 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 (*).
● Πέμπτη 15/8: Αγώνες δρόμου παιδιών στη Νεράϊδα.
● Παρασκευή 16/8: Χορός του Συλλόγου στην πλατεία Νεράϊδας.
● Σάββατο 17/8: Γενική Συνέλευση
Συλλόγου το απόγευμα στην πλατεία
Νεράϊδας.
● Σάββατο 17/8: Χορός Συλλόγου Σαρανταπόρου.
● Κυριακή 18/8: Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ
στο Γρεβενοδιάσελο.
● Κυριακή 18/8: Αντάμωμα Συλλόγου
Μεγαλάκκου
● Σάββατο 24/8: Πανηγύρι πατρο Κοσμά Αιτωλού στην Κρανιά.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
● Κυριακή 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι Νεράϊδας.
Ακόμα:
● Αγώνες ποδοσφαίρου και Μπάσκετ.
● Πεζοπορίες – σήμανση – καθαρισμός
μονοπατιών.
(*) Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί απ’
το μεγάφωνο.

Έκκληση προς χωριανούς μας μουσικούς
Την Δευτέρα 12 Αυγούστου, το βράδυ, στην πλατεία Νεράϊδας, διοργανώνουμε και φέτος μουσική βραδιά. Καλούμε
όλους τους ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες χωριανούς
μας μουσικούς να πάρουν αφιλοκερδώς μέρος στην ωραία
αυτή εκδήλωση.
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

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 Σύλλο-

γος 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 μας 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.

Η Γέφυρα του δρόμου Νεράϊδα – Καροπλέσι

Α

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

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων

Ο ΟΤΕ υποσχέθηκε να βάλει ειδική κεραία πάνω στις υπάρχουσες κεραίες του ώστε να υπάρχει καλό σήμα ΙΝΤΕΡΝΕΤ στα
χωριά μας για να μπορεί ο Αγροτικός Ιατρός να συνταγογραφεί
ηλεκτρονικά τα φάρμακα στα βιβλιάρια των χωριανών μας. Το
ζήτησε ο Πρόεδρος της Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης, και ελπίζουμε
σύντομα να γίνει πράξη.

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.

Μόνον με αγκίστρι και καλάμι το ψάρεμα στο Μέγδοβα!

Σωστή διαχείριση νερών άρδευσης

Για 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.
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. Θέσαμε το ζήτημα
στο Δήμο μας Καρδίτσας και η απάντηση είναι πως η σχετική
πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για
το 2013. Προβλέφθηκε; Εντάχθηκε; Σε άλλα χωριά όμως αυτό
έγινε ήδη εδώ και δυο χρόνια.

Απαγορεύεται 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.
Λόγω πληθώρας ύλης…

Λόγω πληθώρας ύλης δεν χώρεσαν
ούτε σ’ αυτό το τεύχος και θα δημοσιευθούν στα επόμενα τα παρακάτω
κείμενα με τους εξής τίτλους:
● Ποιοί κατοικούσαν στη Μπέσια το
1454 κι άλλα ιστορικά για το θρυλικό
αυτό χωριό.
● Ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας
που βγαίνουν από την μελέτη των
Εκλογικών Καταλόγων – σύγκριση
των Εκλογικών Καταλόγων 1865,
1871 και 1874.
● Ιστορικά στοιχεία Μοναστηριού
μας Σπινάσας (Νεράϊδας) συνέχεια.
● Συμβολαιογραφική πράξη χωρια-

νών μας το 1834.
● Ονόματα 28 χωριανών μας αφιερωτών στη 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.
● Συμβολαιογραφική πράξη χωριανών μας το 1910.
● Πώς μας πήρε ο τσιφλικάς της
Μπέσιας Τσιάπαλος την περιοχή
«Ξερολάγκαδο».
● Θρύλοι και παραδόσεις για το Μέγα
Γεφύρι.

