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• 4χρονο κοριτσάκι κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα στον
οικισμό των τσιγγάνων στην Μαύρικα
• Ευτυχώς το παιδί δεν έχασε τη ζωή του, αλλά
μεταφέρθηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης
•Ένα χρόνο πριν είχαμε παρόμοιο περιστατικό με
θάνατο 26χρονου με αποτέλεσμα τότε οι τσιγγάνοι να
αποκλείσουν την εθνική οδό στο ύψος της Καράμπαλης
• Δριμύ κατηγορώ των τσιγγάνων εναντίoν του δήμου
Καρδίτσας που καθυστερεί να φτιάξει τα έργα

Ο θρήνος της μάνας

Óåë. 12-13s

Τσίκνισε η Καρδίτσα... Óåë. 10-11s

Óåë. 8s

Υπόγειοι κάδοι
• Ολοκληρώνεται η
τοποθέτηση υπόγειων
κάδων στο κέντρο
της Καρδίτσας
• Σε χρήση από την
Παρασκευή 21/2 οι
κάδοι επί της οδού
Αγ. Κωνσταντίνου

Αυτοδιοίκηση

Ψαραγορά
Βύρων Παπαζήσης

Η Ψαραγορά, μεταφέρθηκε και

λειτουργεί στη νέα μας διεύθυνση
Καραϊσκάκη 20-22 

Τηλ: 2441071635 
(δίπλα στο κρεοπωλείο Δημήτρη Μπούρη)

Η ΝΟΔΕ Καρδί-
τσας σας προσκα-
λεί να τιμήσετε με
την παρουσία σας
την εκδήλωση κοπής πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, που θα
πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή 21 Φε-
βρουαρίου καί ώρα 20.30

στo ξενοδοχείο
Thessalikon Grand. 

Κεντρικός ομιλητής ο Υπουργός Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.

Η Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε

Σοφία Τόλια 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάζω κάθε μέρα
ΑΛΗΘΕΙΑ
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Ό
πως σας είναι
γνωστό το Υδροη-
λεκτρικό έργο

(ΥΗΕ) της Μεσοχώρας επί
του άνω Αχελώου, ισχύος
161,6 μεγαβάτ είναι σχε-
δόν ολοκληρωμένο και
έτοιμο να αποδώσει ηλε-
κτρική ενέργεια με μηδε-
νικές εκπομπές αερίων
του Θερμοκηπίου, ενώ
ταυτόχρονα θα συνεισφέ-
ρει στην εξασφάλιση
επάρκειας παροχής ηλε-
κτρικής ενέργειας στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα
της Χώρας και κυρίως στην
κάλυψη της αυξημένης ζή-
τησης σε ώρες αιχμής και
ιδίως το καλοκαίρι.

Θα έπρεπε ήδη να έχει
τεθεί σε λειτουργία, για να
επιτευχθεί ο στόχος της
Πράσινης Βίβλου της Ε.Ε.
(Οδηγία 2001/77), συνει-
σφέροντας σημαντικά
στους στόχους που είναι
υποχρεωμένη να καλύψει
η χώρα με βάση και το πρω-
τόκολλο του Κιότο.

Το συνολικό κόστος του
έργου προσεγγίζει τα 500
εκ. Ευρώ, η ενέργεια που
θα προκύψει ( σύμφωνα με

την ΔΕΗ) θα ανέρχεται σε
362 GW ετησίως, θα αυξη-
θεί περίπου κατά 8% η
υδροηλεκτρική παραγωγή
της χώρας μας, ενώ θα
προκύψει ένα όφελος με-
γαλύτερο των 30 εκατ. Ευ-
ρώ, ετησίως για την οικονο-
μία της χώρας.

Ήδη μετά την πρόσφατη
απόφαση (26/2014) του
Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, επί προσφυγής που εί-
χε υποβληθεί από το 2007
για έργα της «εκτροπής πο-
ταμού Αχελώου», ουσιαστι-
κά ανοίγει ο δρόμος για την
απεμπλοκή του ΥΗΕ Μεσο-
χώρας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.  Σε ποιες ενέργειες
προτίθεται να προβεί, ώστε
να υπάρξει συμμόρφωση
της Διοίκησης με την πρό-
σφατη απόφαση (26/2014)
του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας και να απεμπλα-
κεί οριστικά το έργο της
Μεσοχώρας από τα υπό-
λοιπα έργα της «εκτροπής
ποταμού Αχελώου»;

2.  Ποιες είναι οι εκκρε-
μότητες που εμποδίζουν
σήμερα (μετά και την από-
φαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας) να γίνει η
επανεκκίνηση των υπολει-
πόμενων εργασιών στο

Φράγμα Μεσοχώρας (ερ-
γασίες στεγάνωσης της
ανάντη πλάκας του Φράγ-
ματος οι οποίες διακόπη-
καν στις αρχές του 2010),
και στον ΥΗΣ Γλύστρας ;

3. Έχουν δοθεί οδηγίες
προς τις τεχνικές και νομι-
κές υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου του και της ΔΕΗ,
ώστε να προετοιμασθούν
κατάλληλα για να μην
υπάρξει στο μέλλον άλλη
εμπλοκή και καθυστερή-
σεις στη λειτουργία του έρ-
γου ;

4. Πως προτίθεται να
ενεργήσει σχετικά με τη
μετεγκατάσταση μέρους
του υπό κατάκλυση οικι-
σμού Μεσοχώρας, καθώς
και τα διοικητικά (έγκριση
χωροταξικού από Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας), νομικά
(Ν. 3734/2009, ισχύς απαλ-
λοτριώσεων) ή άλλα προ-
βλήματα. Έχει ληφθεί μέ-
ριμνα για τον συντονισμό
της αρμόδιας αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας
και του Δήμου Πύλης ;

5. Γνωρίζει ο ίδιος ή οι
υπηρεσίες του, κάποιο
χρονοδιάγραμμα ολοκλή-
ρωσης των απαιτούμενων
ενεργειών για την επανεκ-
κίνηση των εργασιών, την

ολοκλήρωσή τους και εντέ-
λει τη λειτουργία του έργου
;

Οι ερωτώντες 
Βουλευτές:

1.Ταμήλος Μιχαήλ

2.Σκόνδρα Ασημίνα

3.Αναγνωστόπουλος Γε-
ώργιος

4.Τσιάρας Κων/νος

5.Βλαχογιάννης Ηλίας

6.Κέλλας Χρήστος

7.Κοψαχείλης Τιμολέων

8.Σκρέκας Κων/νος

9.Ταλιαδούρος Σπύρος

1 0 . Κ ο ν τ ο γ ε ώ ρ γ ο ς
Κων/νος 

Το Υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας a

Ο
Δήμος Σοφάδων
γνωρίζει σε
όλους τους εν-

διαφερόμενους κτηνο-
τρόφους ΔΗΜΟΤΕΣ του
Δήμου Σοφάδων, που επι-
θυμούν να εισάγουν τα
ζώα τους στους Δημοτι-
κούς βοσκοτόπους, κατά
την κτηνοτροφική περίο-
δο έτους 2014, ΟΤΙ ΔΙΝΕ-
ΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ να υπο-
βάλλουν αίτηση-υπεύθυ-

νη δήλωση έως και την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014. 

Στην αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση θα φαίνεται ο
ακριβής αριθμός κατά εί-
δος, των μικρών και μεγά-
λων ζώων που επιθυμούν
να εισάγουν στους βοσκό-
τοπους των Δημοτικών
διαμερισμάτων του Δήμου
μας. 

Για πληροφορίες, οι δη-
μότες κτηνοτρόφοι μπο-
ρούν να απευθύνονται

στους Γεωπόνους του Δή-
μου Σοφάδων, Καμινιώτη
Παναγιώτη και Παπακων-
σταντίνου Βασιλική, στα
παρακάτω:

Τ η λ έ φ ω ν α :
24430/22200,203 

Φαξ:24430/22203

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟ-

ΦΑΔΩΝ 

ΤΡΙΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 

Παράταση υποβολής αίτησης
• Υπεύθυνης δήλωσης δημοτών για την εισαγωγή ζώων, στους

δημοτικούς βοσκοτόπους για το έτος 2014

Προς τον υπουργό περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, κ. Γ. Μανιάτη

Η Διοικητής  του Γενι-
κού Νοσοκομείου Καρδί-
τσας Κωνσταντία Δάλλα
και το Διοικητικό Συμβού-
λιο έκανε δεκτή των δω-
ρεά των μαθητών της
ΕΠΑΣ  Βοηθών Νοσηλευ-
τών του Γ.Ν.Καρδίτσας, η
οποία περιλαμβάνει ένα
projector και ένα φωτοτυ-

πικό μηχάνημα για την εύ-
ρυθμη λειτουργία της
Σχολής .

Το χρηματικό ποσό για
την αγορά των ανωτέρω
μηχανημάτων  συγκεν-
τρώθηκε από δραστηριό-
τητες των μαθητών της
ΕΠΑΣ  Βοηθών Νοσηλευ-
τών του Γ.Ν.Καρδίτσας. 

Δωρεά στο Γενικό
Νοσοκομείο Καρδίτσας

Ετήσιο στρατιωτικό 
μνημόσυνο

• Από τους μαθητές της ΕΠΑΣ  Βοηθών Νο-

σηλευτών του Γ.Ν.Καρδίτσας

Με την παρου-
σία των στρατιω-
τικών, πολιτικών
και τοπικών αρ-
χών της πόλης θα
τελεσθεί το Σάβ-
βατο 22 Φε-
βρουαρίου 2014
και ώρα 10:30,
στο Στρατιωτικό
Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο
Καρδίτσας (εντός του Α΄ Νεκροταφείου),
ετήσιο μνημόσυνο για την απότιση ελαχίστου
φόρου τιμής στους νεκρούς πεσόντες υπέρ
Πατρίδος στους αγώνες του έθνους μας.
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