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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

ΣΤΗ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ & ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου προγραμματισμένη ( με όλα τα μέτρα προστασίας ) συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Τσιάκο και
τον Αντιπεριφεριάρχη Καρδίτσας κ. Νούσιο παρουσία της δημοτικής συμβούλου κ. Ζήση του
προέδρου κ. Λάμπρου Γάκη καθώς και του κ.
Βάιου Ελευθερίου Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με αντιπροσωπεία κατοίκων της
Τ.Κ. Νεράιδας με επικεφαλής τον παπά-Σωτήρη
του χωριού μας. Η συνάντηση έγινε στο Δημαρχείο με την κουβέντα να επικεντρώνεται κυρίως
στο οδικό τμήμα Σαραντάπορο-Νεράιδα και Μεγαλάκκο. Επίσης για υδραγωγεία παλιά γεφύρια,
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ζημιές του Ιανού, καθώς και σε
προβλήματα που για χρόνια ταλαιπωρούν τους
κατοίκους και ιδιαίτερα τους μόνιμους όπως περιφερειακό ιατρείο Νεράιδας, εσωτερική οδοποιία,
αδέσποτα ζώα για τουλάχιστον 35 Χρόνια ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή.

Να ενταχθούν τέσσερα οδικά έργα στο πακέτο των εργασιών
αποκατάστασης του «Ιανού»

Στη συνέχεια μεταβήκαμε μερικοί χωριανοί στην
Αντιπεριφέρεια και είχαμε ολιγόλεπτη συνάντηση
( εδώ χωρίς ραντεβου ) με τον κ Νούσιο. Και από
τις δύο επισκέψεις διασφαλίσαμε δεσμεύσεις για
έγγραφες επιστολές τους στο υπουργείο Υποδομών για την ένταξη του δρόμου Σαραντάπορο Νεράιδα στην τρέχουσα εργολαβία. Όπως και για
τα χρόνια προβλήματα καταγραφή και ιεράρχηση
με στόχο την ένταξη τους από το Δήμο. Ευχόμαστε να σεβάστηκαν την ταλαιπωρία ιδιαίτερα των
μονίμων κατοίκων να κατέβουν για τις δύο αυτές
συναντήσεις!!!!!!! Αφού είναι τόσο "δύσκολο" ανά
διαστήματα να επισκέπτονται τα χωριά των αρμοδιοτήτων τους οι 7 αντιδήμαρχοι του Δήμου και
αυτό είναι διαχρονικό μάλλον το έχουν ως
"θεσμό". ...ειδομεν.....Καλό και συνεχή αγώνα
μας......
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ

Τ

ην ανάγκη ένταξης τεσσάρων
οδικών έργων στην περιοχή
της Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου,
στο πακέτο εργασιών αποκατάστασης από τις καταστροφές της θεομηνίας του «Ιανού» που θα υλοποιήσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ζήτησε
η
Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών με
επιστολή της προς τον Υπουργό
Υποδομών Κ. Καραμανλή και τα
οποία δεν έχουν ενταχθεί. Συγκεκριμένα τα παρακάτω οδικά τμήματα:
 Σαραντάπορο-Νεράϊδα (μήκος 6
χιλ.) δύο ακρως επικίνδυνα σημεία.
 Ραχούλα οικισμός Παλιοζογλόπι
- Ιταμος - Καροπλέσι.

Υπεγράφη η σύμβαση της μελέτης
για την οδική σύνδεση Καρδίτσας Καρπενησίου, από τη Νεράιδα
μέχρι τη γέφυρα του Μέγδοβα

άξονα Καρδίτσας - Καρπενησίου
μέσω Νεράϊδας (μήκος 4 χιλ.).
Σύνδεση λίμνης Πλαστήρα Καρπενήσι
 Παρεμβάσεις σε γέφυρες Σαρανταπορίτη, Ρογκάκια, Καλλίθηρο.
Στην επιστολή τονίζεται η αναγκαιότητα ένταξης των έργων διότι
αφήνουν ημιτελή και επικίνδυνα
τμήματα οδικών αρτηριών
Η επίστολή έχει επίσης ως αποδέκτες και τον Υπ. Δικαιοσύνης, το
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και την
ΤΕΡΝΑ.
Εφημερίδα ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ
11-10-2021

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ
Συστήνεται (ξανά) η επιτροπή

Τ

ο θέμα των ανεπιτήρητων που ταλανίζει την
περιοχή μας είναι ξανά στην επικαιρότητα,
καθώς με απόφαση του δημάρχου ορίστηκε ξανά
επιτροπή για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων.
Το πρόβλημα ήρθε ξανά στην επιφάνεια μετά τα
συνεχή αιτήματα των κατοίκων και κατόπιν παρέμβασης και πάλι του Δημοτικού Συμβούλου Κρανιά
Βασιλείου, τον οποίο και ευχαριστούμε.
Στην επιτροπή θα συμμετέχει και ο πρόεδρος της
Τ.Κ. Λάμπρος Γάκης με αρμοδιότητα την παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής.
Ας ελπίσουμε πως αυτή τη φορά θα υπάρξει
αποτέλεσμα στο χρόνιο πρόβλημα που μαστίσεο
την περιοχή μας.

25 Οκτωβρίου 2021,

Ο

Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση μελέτης συνολικού
προϋπολογισμού 1.249.864,18 ευρώ, με την οποία
ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες ώστε
να καταστεί δυνατή η σύνδεση της Καρδίτσας με το
Καρπενήσι, σε ότι αφορά στην γεωγραφική περιοχή
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η σχεδιαζόμενη οδός είναι μήκους 8,1 km περίπου και εντάσσεται στο επαρχιακό δίκτυο του ν.
Καρδίτσας. Η υπό μελέτη οδός, αποτελεί βελτίωση
της υφιστάμενης οδού, με την αρχή της να χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας της στην γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα η
οποία έχει περιληφθεί στο εν λόγω οδικό τμήμα.
Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας οδού,
η ταχύτητα μελέτης ανέρχεται σε 40km/h. Η τυπική
διατομή που επιλέχθηκε είναι η ε2, σύμφωνα με την
κατάταξη ΟΜΟΕ.
Υφιστάμενες μελέτες- Υφιστάμενη κατάσταση
Η υφιστάμενη οδός είναι χωμάτινη και χαρακτηρίζεται από δυσμενή γεωμετρικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, παρατηρείται
πλήθος καταπτώσεων κατά τη διάρκεια κυρίως των
χειμερινών μηνών, ενώ παράλληλα είναι συνήθης η
αλλοίωσης τη μορφής της (βατότητα διατομής) κατά
τη διάρκεια βροχοπτώσεων. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα διέλευσης επιτυγχάνεται συνήθως μόνον
κατά τους θερινούς μήνες, μετά από εργασίες συντήρησης από την αρμόδια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, εξαιτίας απουσίας γεφύρωσης του ποταμού
Μέγδοβα η διέλευση είναι δυνατή μόνον όταν δεν
υπάρχει ροή. Η χάραξη της υφιστάμενης οδού χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος αριστερόστροφων
-δεξιόστροφων καμπυλών με μικρές οριζοντιογραφικές ακτίνες και πολύ μεγάλες κατά μήκος κλίσεις
τοπικά. Συνεπώς, η παραπάνω οδός δεν είναι δυνατό να αποτελέσει τη διανομαρχιακή σύνδεση της
Καρδίτσας με το Καρπενήσι.
.Συνέχεια στη σελ. 2

 Γιαννουσέϊκα– σύνδεση με οδικό

Απολυτίκιο
Η Γέννησίς σου Χριστὲ ο Θεὸς
ημών ανέτειλε τω κόσμω το φως το
της γνώσεως εν αυτή γαρ οι τοις
άστροις λατρεύοντες υπὸ αστέρος
εδιδάσκοντο
Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης και Σε γινώσκειν εξ ύψους
ανατολήν
Κύριε δόξα Σοι.

Κοντάκιο
(σύνθεση Ρωμανού του Μελωδού)
Η Παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον τίκτει και η Γή το σπήλαιον τω
απροσίτω προσάγει
Άγγελοι μετὰ ποιμένων δοξολογούσι
Μάγοι δε μετα αστέρος οδοιπορούσι
Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον
νέον ο προ αιώνων Θεός.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ.
Εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με
προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Το νέο
έτος όλοι το αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία και με την
προσμονή ότι θα είναι για όλους και σε όλα τα επίπεδα έτος αλληλεγγύης, χαράς και κοινωνικής προόδου.
Καλή αντάμωση
Λάμπρος Γάκης

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)

Σχετικό δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας KarditsaLive.Net στη 2η σελίδα.

Ευχές από τον Σύνδεσμο
Αποδήμων Σαρανταπόρου

Ο

Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου «Ο
Άγιος Κωνσταντίνος» σας εύχεται χρόνια
πολλά με υγεία το νέο έτος
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Τσιτσιμπής Κωνσταντίνος & το ΔΣ.

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ Νεράιδας εύχεται στους απανταχού Νεραϊδιώτες ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με
υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Ο Σύλ ογος κ ι η εφημε δα μας, σας εύχοντ ι
ευτυχισμέ ο ειρ !"ό με
υγεία κ ι π &"οπή
το νέο έτος
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Υπεγράφη η σύμβαση της μελέτης για την οδική
σύνδεση Καρδίτσας - Καρπενησίου,
από τη Νεράιδα μέχρι τη γέφυρα του Μέγδοβα
Συνέχεια από τη σελ. 1
Με προηγούμενη σύμβαση μελέτης στο εν λόγω οδικό τμήμα , έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι
εξής μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ: Προμελέτη Οδοποιίας ,
Οριστική Μελέτη Οδοποιίας μήκους 2 χλμ περίπου, Οριστική Γεωλογική Μελέτη,
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστική Μελέτη Γέφυρας.
Προϋπόθεση, για τη διανομαρχιακή σύνδεση του ν. Καρδίτσας με το ν. Ευρυτανίας,
ώστε η οδός που δρομολογείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να
μην οδηγείται σε αδιέξοδο από την πλευρά της Στερεάς Ελλάδας, είναι να εκπονηθεί μελέτη οδοποιίας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με αντικείμενο τη σύνδεση της γέφυρας του ποταμού Μέγδοβα με το
Καρπενήσι.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ότι αφορά την
γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας της, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για να καταστεί υλοποιήσιμο το έργο της σύνδεσης της Θεσσαλίας με τη Δυτική
Ελλάδα μέσω της Παραμεγδόβιας Οδού, με συνολικό κόστος μελετών 1.850.000
ευρώ.
Τεχνική περιγραφή
Το αντικείμενο της μελέτης συνίσταται στην συμπλήρωση των μελετών που
απαιτούνται, ώστε να καταστεί εφικτή η ωρίμανση του έργου της επ. ο. Καρδίτσας
-Καρπενησίου στο τμήμα από Νεράιδα έως και γέφυρα Μέγδοβα. Αναλυτικότερα:
Εκπονείται η οριστική μελέτη οδοποιίας καθώς και η μελέτη σήμανσης ασφάλισης της οδού.
Εκπονείται η απαραίτητη υδραυλική μελέτη.
Εκπονούνται οι στατικές μελέτες των απαραίτητων τεχνικών έργων.
Εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες και εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες.
Συντάσσονται οι κτηματολογικές μελέτες για να καταστεί εφικτή η απαλλοτρίωση της οδού.
Σκοπιμότητα του Έργου
Η υφιστάμενη οδός χρήζει άμεσης αναβάθμισης διότι είναι διαπιστωμένα τα προβλήματα βατότητας που παρουσιάζει καθώς και η ανάγκη παροχής ουσιώδους
οδικής ασφάλειας στους χρήστες της. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται μείωση
της χρονοαπόστασης και παράλληλα δημιουργείται μια περιβαλλοντικά φιλική
πρόσβαση σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
Πηγή :KarditsaLive.Net

το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΙΗΜΑ μου

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Αριθ.
Αποδ.

€

1 Μητσάκης Βαλάντης

1671

20

2 Κουσάνα Δήμητρα

1672

20

3 Κουσάνας Κων/νος του Χριστ.

1672

20

4 Κουσάνα-Κόγια Τζίνα

1674

20

5 Καραμέτος Παντελής

1675

20

6 Θέος Γεώργιος

1685 100

7 Μαρκούση Πελαγία

1686

20

8 Μαρκούση Ευαγγελία

1687

15

9 Κουσάνα Παπαδογούλα Μαρία

1688

15

10 Μπαλτής Κων-νος του Γεωργ.

1901

20

11 Σπανού Γεωργία Θ.

1903

20

12 Κοντογιάννης Δημήτριος

1904

10

13 Παπαγεωργίου Βασίλειος

1905

20

14 Παπαγεωργίου Χρήστος του Βασ.

1906

20

15 Παπαγεωργίου Αγγελική

1907

10

16 Γάκης Χαράλαμπος

1907

20

17 Σπανού-Γρόσου Στέλλα

1858

20

18 Μπαλτής Φώτης

1902

40

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

Ιδιοκτήτης: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας Νομού
Καρδίτσας.
Εκδότης—Διευθυντής:
(Η Πρόεδρος του Συλλόγου)
Αικατερίνη Μπατσιάκου-Θάνου
Αιόλου 17 Νίκαια Αττικής
Τηλ.: 2104251564-6973306500
Συντάσσεται από Συντακτική Επιτροπή
Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε τις απόψεις του
Συλλόγου ή της εφημερίδας ούτε
την δεσμεύουν.
Αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο e-mail:
exms.neraida_dolopwn@yahoo.com

Εκτύπωση:
Νικόλαος & Ευθύμιος Σανιδάς
Ιωαννίνων 6 Μοσχάτο
Τηλ.: 210 9414233
www.sanidas.gr

Περάσαν οι...ανηφοριές
και ήρθε κατηφόρα...
και κάθε τόσο συνταγές
γιατροί μου γράφουν τώρα.
Κάθε πρωΐ σαν σηκωθώ
πονάει το κορμί μου,
Το φώς μου έχει μειωθεί
από την όρασή μου.
Χωρίς φακούς πια δεν μπορώ
να γράψω να διαβάσω,
τις νύχτες δε αδυνατώ
τιμόνι για να πιάσω.
Με τον καρκίνο έκαμα
τέσσερις εγχειρήσεις
και πάρε δώσε φάρμακα
με το...στανιό να ζήσεις.

Κακία μίσος και λοιπά
δεν έχω για κανένα
όλα τα ...αναθέματα
να ρίξετε σε μένα...

Μ

Τα Χρονικά της
Νεράϊδας– Δολόπων

Το πώς τα φέρνει η ζωή,
η μοίρα το...ορίζει,
ότι «σπέρνει» ο άνθρωπος
εν γνώση: Το «θερίζει»...

Τώρα, αν γίνει ξαφνικά
και φύγω όπως - όπως,
να πείτε με ...«συγκίνηση»
«μαράθηκε» ο τόπος...

Αφιέρωμα του ΒΒC στα Άγραφα,
τη «δυσπρόσιτη Ελβετία της Ελλάδας»
εγάλο αφιέρωμα στην περιοχή των Αγράφων παρουσιάζει το BBC
Travel, τονίζοντας πως για χρόνια η περιοχή παρέμενε τόσο δυσπρόσιτη που χαρτογραφήθηκε ως «άγραφη».
Στο αφιέρωμα, δίνεται και μία από τις εκδοχές για το πώς προέκυψε το
όνομά της. «Οι Βυζαντινοί χαρτογράφοι την βρήκαν υπερβολικά απομακρυσμένη για να μπορέσουν να τη χαρτογραφήσουν λεπτομερώς. Οι Οθωμανοί
την βρήκαν υπερβολικά δυσπρόσιτη για την ελέγξουν κι έτσι παρέμεινε ένα
από λίγα μέλη της Ελλάδας που ποτέ δεν κατακτήθηκε από αυτούς».
Το αφιέρωμα μιλάει για τη μάχη του Αγίου Βλασίου το 1823, κατά τη
διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Εκεί, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης με
800 άντρες κατατρόπωσε μία μεγαλύτερη οθωμανική στρατιά. «Οι Οθωμανοί δεν πλησίασαν ποτέ ξανά την περιοχή. Λίγα χρόνια αργότερα, τα
Άγραφα έγιναν τμήμα του ελληνικού κράτους. Όμως, αυτή η ανεξαρτησία
δεν έφερε ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα Άγραφα. Η περιοχή παρέμεινε φτωχή και απομονωμένη και στα τέλη του 19ου αιώνα.
Το BBC εστιάζει και στη νεότερη ιστορία της περιοχής και συγκεκριμένα
στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα Άγραφα αποτέλεσαν ορμητήριο της
Αντίστασης.
«Ευλογία και κατάρα η απομόνωση»
Στο αφιέρωμα τονίζεται η φυσική ομορφιά της περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται «σαγηνευτική. Οι τρεις ποταμοί, ο Αχελώος, ο Αγραφιώτης και ο
Ταυρωπός σχίζουν το τοπίο σαν μπλε βόστρυχοι. Yπάρχουν ατελείωτα δάση
από έλατα. Tα χωριά είναι χτισμένα κατακόρυφα στις πλαγιές των βουνών,
Οι κόκκινες στέγες τους μοιάζουν να μπερδεύονται με το πράσινο του δάσους. Σαν να θέλει η φύση να τα κατακτήσει για λογαριασμό της.
Σε πολλά σημεία η περιοχή μοιάζει αλπική, άλλωστε τα Άγραφα αναφέ-

Τα εβδομήντα τέσσερα
περάσανε χρονάκια
περάσανε και γέρασα
και ήρθαν τα φαρμάκια...

Και όταν με ... σκεπάσετε
στον κόσμο που κοιμάται...
σε κέντρο διασκέδασης
όλοι μαζί να πάτε.
Να ΄κούσετε διπλοπενιές
να φάτε και να πιείτε
και με χορό και ζεμπεκιές
«βαριά να με πενθήτε»…
Γεώργιος Αντ. Αυγέρης
ρονται συχνά ως “Η Ελβετία της Ελλάδας” από τους ντόπιους. Γύρω από
την περιοχή υπάρχουν αρκετά χιονοδρομικά κέντρα, κανένα όμως στα ίδια
τα Άγραφα, είπαμε μιλάμε για το βασίλειο της απομόνωσης. Μέχρι τη δεκαετία του 1950 δεν είχε γίνει απογραφή στην περιοχή (σήμερα υπάρχουν
11.000 κάτοικοι), το ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε τη δεκαετία του 1980 και πολλά
χωριά περιμένουν ακόμα να αποκτήσουν δρόμους με άσφαλτο», γράφει το
ΒΒC.
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο τεύχος η
συνδρομή με αριθμό απόδ. 1680
είναι καταχωρημένη στο όνομα
Μητσάκη Αποστολία αντί του
ορθού Μητσάκης Αριστοτέλης

Η

όλη κατάσταση να φαίνεται τραγελαφική,
ηλεκτρονική
εφημερίδα
KarditsaLive.Net δημοσίευσε για ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ KarditsaLive.Net είναι όμως ένα πρόβλημα υπαρκτό και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την ζωή των
μια ακόμη φορά εκτενές ρεπορτάζ για το
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ ΖΩΑ
κατοίκων των ορεινών περιοχών, που ήδη,
θέμα
των
ανεπιτήρητων
ζώων
ειδικά το χειμώνα, είναι αρκετά δύσκολη.
(βοοειδών ). Επί 4 και πλέον έτη το θέμα
δεν μπόρεσαν να λύσουν δύο δημοτικές αρ- Και όπως είπαμε και την αρχή του ρεπορτάζ Κλείνοντας οφείλουμε να επισημάνουμε ότι
χές και όποιες προσπάθειες έγιναν αποδεί- υπήρξε προσπάθεια, κυρίως για την εξεύρε- όσες κι αν είναι οι αντικειμενικές δυσκολίες,
χθηκαν αναποτελεσματικές. Η κατάσταση ση ατόμου, που θα αναλάβει εργολαβικά την δεν μπορεί να γίνει εύκολα δεκτό, ότι σχεδόν
τονίζει το δημοσίευμα, επισημάνθηκε για μια περισυλλογή, συντήρηση και ταυτοποίηση. μια πενταετία τώρα δεν βρέθηκε τρόπος να
ακόμη φορά στις 5 Νοεμβρίου στην τελευταία Μάλιστα η τελευταία κίνηση ήταν προκήρυξη δοθεί λύση. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρ- της θέσης αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον όχι από εμάς, αλλά από τους κατοίκους της
δίτσας, μέσω ερώτησης του κ. Κρανιά, που από κανέναν.
Νεράιδας που καλούνται να αντιμετωπίσουν
μίλησε για καταστροφές σε καστανιές, σε Ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιά- καθημερινά τις επιπτώσεις ενός φαινομένου
άλλα οπωροφόρα, αλλά και για είσοδο των κος, απαντώντας στην σχετική ερώτηση στο που ούτε φυσικό είναι, ούτε δεν μπορεί να
ζώων σε αυλές και αγροκτήματα.
Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστι- ελεγχθεί. Και είναι απόλυτα λογικό να εκφράΓια όλη αυτή την διαδικασία απαιτείται η κά, ότι υπήρξε πρόσκληση ενδιαφέροντος ζουν την απογοήτευσή τους.
ύπαρξη μίας τριμελούς επιτροπής παρακο- χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Δεν έχουμε
Πηγή: KarditsaLive.Net
λούθησης, που στο Δήμο Καρδίτσας έχει αντίρρηση να ξανακάνουμε, πρόσθεσε,
συσταθεί από τον Φεβρουάριο του 2020, η αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα χρειασθούν ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
οποία, πέραν των άλλων ενημερώνει και τις πιο σκληρές αποφάσεις για να έχουμε
αρμόδιες αρχές για την επιβολή διοικητικών αποτελέσματα. Θα πρέπει, συνέχισε
προστίμων. Αυτές είναι η Αστυνομία και η να περισυλλέγουν κάποια ζώα, να γίνει
Λυρίτση-Χατζοπούλου Αποστολία (Λίνα)
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής ταυτοποίηση και να αποδοθούν οι ευΑγ. Νικόλαος (Λάσπη) Ευρυτανίας
Ενότητας. Αλλά για να επιβληθούν τα πρόστι- θύνες . Γιατί τώρα όλοι αρνούνται ότι
μα που είναι ιδιαίτερα υψηλά και κλιμακούμε- είναι ιδιοκτήτες και μένουν στο απυρόΤηλ. 22370 22040 FAX: 22370 21175
να, πρέπει πρώτα να γίνει ταυτοποίηση, άρα βλητο.
ΚΙΝ.: 697 3336388 Site www.igonia`slinas.gr
περισυλλογή.
Μάλιστα ο κ. Τσιάκος σημείωσε χαρα*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας και
Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατόν. κτηριστικά ότι μπορεί σε κάποιους ή

«Η Γωνιά της Λίνας»

του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο
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Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
ενταφιάσθηκε.

ΓΑΜΟΙ



Ο Λάμπρος Γιακουβής και η
Κωνσταντίνα
Παπαδογούλα,
κόρη της Μαρία κουσάνα και γιος
του Βασίλη Παπαδογούλα από
τον Πλάτανο Κλειστού τέλεσαν το
γάμο τους στις 17 Ιουλίου 2021
στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Σταυρού
Λαμίας
Ευχόμαστε να ζήσουν και
να ευτυχήσουν



Έφυγε από κοντά μας στις 25
Οκτωβρίου 2021 ο Γιάννης Μακρής σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος
ακολουθία τελέστηκε στον Ι. Ν.
Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας όπου και
ενταφιάσθηκε.



Έφυγε από κοντά μας στις 16
Οκτωβρίου 2021 ο Δημήτρης
Μπαλτής του Στέλιου και της
Μαριώς (γεωπόνος) σε ηλικία 82
ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Παπουτσόπουλος Νικόλαος στηκε στον Βόλο όπου και ενταγιος του Ηλία Παπουτσόπουλου φιάσθηκε. .
Θερμά συλλυπητήρια.
και της Βασιλικής Κουσάνα και
της και η Καλλίτσα Γόνη από τον
ΠΤΥΧΙΑ
Αγ. Γεώργιο Φθιώτιδας απέκτησαν κοριτσάκι στις 4 Αυγούστου

Η Κωνσταντίνα Μητσάκη του
2021.
Σταύρου και της Ελισσάβετ εγγοΕυχόμαστε να τους ζήσει
νή της Μαρίας και του Νίκου Μητσάκη τον Ιούνιο αποφοίτησε με
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΑΡΙΣΤΑ από το Τμήμα Χημικών
 Η Ανθή Γεωργάκα και ο Νικό- Μηχανικών του Πανεπιστημίου
λαος Καραμέτος γιός της Νίκης της Πάτρας και έγινε δεκτή ως
και του Βασίλη Καραμέτου, βάπτι- αριστεύσασα στο μεταπτυχιακό
σαν τον γιό τους την 11ην Σε- του Τμήματος Μαθηματικού του
πτεμβρίου 2021, στον Ι.Ν. Αγίου Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα
Αθανασίου Κοζάνης και του «Υπολογιστική και Στατιστική
έδωσαν το όνομα Βασίλειος.
Αναλυτική στην Επιστήμη των
Ευχόμαστε να τους ζήσει
δεδομένων- Computational and
Statistical data analytics (MCDA)»
ΘΑΝΑΤΟΙ
Συγχαρητήρια
 Έφυγε από κοντά μας στις 5
και καλή σταδιοδρομία
Ιουλίου 2021 ο Παπά-Βαγγέλης
Γεροκώστας σε ηλικία 84 ετών. Σημείωση: για κοινωνικά ενημεΗ εξόδιος ακολουθία τελέστηκε ρώστε μας αν επιθυμείτε, να δηστον Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και μοσιευτούν στο επόμενο φύλλο
Ελένης Σαρανταπόρου, όπου και της εφημερίδας μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ.
Χρήστο Μπέλο για την προσφορά των δύο (2) τραπεζιών
για το προαύλιο του Δημοτικού
Σχολείου Νεραϊδας.
Φρόσω και Μαίρη Μπακόλα

Οι οικογένειες του Σταύρου Νικ Μητσάκη και της Χρυσάνθης Νικ Μητσάκη προσέφεραν το ποσό των 100
ευρώ στο σύλλογο στην μνήμη της
μητέρας τους ΜΑΡΙΑΣ ΜΗΤΣΑΚΗ ,
για τον ένα χρόνο από τον θάνατο της
Ευχαριστούμε θερμά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Λουκάς Ντερέκας προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, (λογ. τράπ.
29.11.2021), στη μνήμη του Δημητρίου Μπαλτή του Στέλιου, για την συνέχιση των εργασιών ανακαίνισης του κοιμητηριακού ναού μας ΑηΤαξιάρχη Νεράϊδας.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας ευχαριστεί για την προσφορά.

Ελένη Β. Σδράκα
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Αθηνών-

Ιατρείο Λ. Παπάγου &
Μουρκούση 2 Ζωγράφου

Τηλ.:2155255842
Κιν.: 697 3531577
E-mailesdr@live.com
* Η Ελένη είναι κόρη του Βάϊου και της
Όλγας Θώμου (εγγονή των αειμνήστων
Σοφίας και Κώστα Θώμου)

ΚΡΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΝΑ
Ευάγγελος Καραβάνας
Δαφνοσπηλιά
Καρδίτσας
Οινοπωλείο:
Σπ. Μήλιου & Περικλέους,
Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9719491
Οινοποιείο: (Καρδίτσα):
2441 0 69551
www.krasiakaravana.gr

Γεωργία ΤσέλιουΚατσούλη
Ρευματολόγος
Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής ΑΠΘ
Ειδικευθείσα στη Ρευματολογική κλινική
του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
Μετεκπαιδευθείσα στα μεταβολικά νοσήματα των οστών & την οστεοπόρωση

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα
Τηλ. 24410 79001-6909279807

Τρίτο χάλκινο σε Ευρωπαϊκό ο Δημητρόπουλος

Τ

ο τρίτο του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (δεύτερο μέσα
στη χρονιά που διανύουμε), κατέκτησε στο Σεράγεβο, ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος. Μετά την 3η θέση στους νέους άνδρες (2021)
και στους παίδες (2018), ο Έλληνας πρωταθλητής του Ολυμπιακού
ταεκβοντό, ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου των νικητών (55κ.) και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων που ολοκληρώνεται την
Δευτέρα (15/11) στην πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Το μετάλλιο του Δημητρόπουλου ήταν το τρίτο -έως τώρα- για την χώρα μας
στη διοργάνωση. Ακόμα από ελληνικής πλευράς, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος κατέλαβε την 5η θέση στα -78κ. εφήβων.
Ο Δημητρόπουλος, Νο-2 στην παγκόσμια κατάταξη των εφήβων, προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά τη νίκη με 15-8 επί του Δανού Τορκχάνι, εκεί όπου χρειάστηκε να ανατρέψει μια διαφορά τεσσάρων πόντων στο τέλος για να επικρατήσει 1514 του Γάλλου Σάαλ. Στον ημιτελικό, οι ενοχλήσεις που ένιωσε στο πόδι, δεν του έδωσαν την ευκαιρία να
διεκδικήσει την είσοδό του στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα στις
παρατηρήσεις από τον Ισπανό Μαρτίνες.

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Δημήτριος Στ. Μπαλτής
…Με σεβασμό στη μνήμη σου…

Έ

φυγε από κοντά μας, ο αγαπητός μας
χωριανός Δημήτριος Μπαλτής « Ο Μήτσος τσ᾿ Μαριώς» όπως τον λέγαμε, την 16η
Οκτωβρίου, σε ηλικία 82 ετών, καταβεβλημένος από τα σοβαρά προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες. Πατέρας του ήταν ο Στέλιος
Μπαλτής και μητέρα του η Μαρία
«Μαριώ» Μαργαρίτη (αδελφή της
Ρόϊδως και άλλων συνολικά 9 παιδιών
που είχε η Άννα και ο Δημήτριος Ι.
Μαργαρίτης). Αδελφή του η αγαπητή
μας
χωριανή
Ελένη
ΜπαλτήΠαπαδογούλα. Η αγαπητή μας Δέσποινα, είναι η δεύτερη σύζυγος του
πατέρα τους Στέλιου και μέχρι σήμερα
είναι στην κυριολεξία η δεύτερη μητέρα
τους.
Ο πατέρας του Δημήτρη, ο αείμνηστος Στέλιος Μπαλτής, εργαζόταν μακριά από το χωριό μας καθώς ήταν
υπάλληλος δασαρχείου, Δασονόμος,
σε διάφορα μέρη (και πριν τον πόλεμο και μετά)
κυρίως στην περιφέρεια Γρεβενών, στην Δυτική
Μακεδονία.
Παππούς του ο Κώστας Μπαλτής (18671956), γενάρχης του σημερινού στο χωριό μας
επώνυμου Μπαλτή. Ο θρυλικός Κώστας Μπαλτής με την Ελένη Σταθακή εκ Κλειτσού, είχαν 8
παιδιά, 5 κορίτσια (Αγαπούλα, Γρηγορία, Αλεξάνδρα, Γιαννούλα, Ζώϊω) και 3 αγόρια
(Θανάση, Στέλιο και Γιώργο). Όλα αυτά τα παιδιά είχαν γεννηθεί στην περιοχή του χωριού μας
«Οβορός», όπου πήγε όταν παντρεύτηκε ο πατέρας τους Κώστας, καλλιεργώντας τα εύφορα
εκεί χωράφια και χτίζοντας σπίτι. Όμως δεν
έμεινε κανένα από τα παιδιά εκεί καθώς όταν
παντρεύονταν έφευγαν και τα τρία αγόρια
ήρθαν πάλι στο χωριό μας χτίζοντας τα σημερινά σπίτια τους.
Ο Δημήτρης τελειώνοντας το εξατάξιο γυμνάσιο Καρδίτσας συνέχισε τις πανεπιστημιακές
του σπουδές στην Γερμανία και πήρε το πτυχίο
του γεωπόνου. Στη συνέχεια, επέστρεψε στην
Ελλάδα και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Μετά την απόλυσή του από το Στρατό,
ξεκίνησε την υπηρεσία του πρώτα στη Νομαρχί-

e-mail: georgitseloumd@yahoo.gr

Τ

α Φθιώτιδας και στη συνέχεια της Μαγνησίας,
σε τμήματα Γεωργίας. Είχε σαν αρχή ότι η δουλειά του γεωπόνου είναι έξω στα αγροκτήματα
και στις καλλιέργειες και όχι μέσα στα γραφεία.
Πίστευε ότι η καθοδήγηση των γεωργών είναι
μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια, που χωρίς
την ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης
μαζί τους, δεν θα είχε τα ποθητά αποτελέσματα. Έτσι και
έπραττε, τόσο στα χωράφια
του κάμπου όσο και στις
φρουτοκαλλιέργειες του Πηλίου και της Αργαλαστής.
Στο Βόλο που ζούσε μόνιμα,
παντρεύτηκε την Ευαγγελία
Καραμποτάκη και απέκτησαν
δύο κόρες, την Χρύσα και την
Μαρίζα από την οποία ευτύχησε να δει δύο εγγονάκια,
τον Γιάννη και τον Δημήτρη.
Όσα και να πούμε για τον
αγαπητό μας Δημήτρη θα
είναι λίγα. Καλός άνθρωπος,
κοινωνικός, φιλότιμος, φιλόξενος, καλόκαρδος, πάντα με
το χαμόγελο και τα αστεία
του, άνθρωπος της παρέας
και ήταν συνέχεια στα καφενεία του χωριού μας.
Ήταν αγαπητός σε όλους, πρόθυµος να βοηθήσει τον καθένα που τον χρειαζόταν και χαιρόταν
ιδιαίτερα με τις επιτυχίες των νέων, για αυτό και
η είδηση του θανάτου του μας συγκίνησε όλους
μας. Ήταν πάντα με ευχάριστη διάθεση, εξέπεμπε μια θετική ενέργεια και θα μας μείνουν αξέχαστες οι «μάχες» που έδινε στο τάβλι και στη
δηλωτή, στα μαγαζιά τα καλοκαίρια όταν ανέβαινε στο χωριό. Αγαπούσε το χωριό. Ο νους
του πάντα (όπως όλων μας άλλωστε) ήταν στο
χωριό και με κάθε ευκαιρία το επισκέπτονταν.
Τι να πούμε και τι να αφήσουμε για τον
«γεωπόνο». Είναι τόσα πολλά που δεν χωράνε
εδώ. Η ουσία είναι πως λυπηθήκαμε πάρα πολύ όλοι μας, μόλις ακούσαμε πως έφυγε για
πάντα από κοντά μας. Όμως, αγαπητέ μας Δημήτρη θα σε θυμόμαστε πάντα και εκεί ψηλά
που θα βρεθείς, θα συναντήσεις και θα συντροφέψεις όλους τους γνωστούς, συγγενείς και
φίλους, που από τώρα και στο εξής θα είναι
συνοδοιπόροι σου στην αιώνια ζωή.
Aς είναι φιλόξενο και ελαφρύ το χώμα της Βολιώτικης γης όπου και αναπαύεσαι.
Αιωνία σου η μνήμη…
Οι συγγενείς σου…

η Δευτέρα 5 Ιουλίου
Το 1963 παντρεύτηκε την
ΠΑΠΑ-ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ Ελένη(Νίτσα) Θάνου, κόρη
2021 εκοιμήθη ο
αγαπημένος μας ιερέας Ευάγγετου Ιωάννη και της Χρυσούλας
λος Δ. Γεροκώστας σε ηλικία 84
Θάνου, απέκτησαν τρία παιδιά
ετών. Η αναγγελία της εκδημίας
την Παρασκευή, την Αγγελική
του μακαριστού ιερέως προκάκαι τον Ιωάννη και είχαν τη
λεσε θλίψη σε όλη την Ιερατική
χαρά να αποκτήσουν εγγόνια
Οικογένεια της Αρχιεπισκοπής
και δισέγγονα.
Καρδίτσας, την οποία τίμησε με
Το 1976 υπηρέτησε στην
την παρουσία του και την ιερατοπική εκκλησία της Μολόχας
τική του προσφορά. Η Εξόδιος
με αγάπη και αφοσίωση για 25
Ακολουθία τελέστηκε την επόολόκληρα χρόνια και αργότερα
μενη μέρα στον ιερό ναό Αγίου
στον Άγιο Κωνσταντίνο και ΕλέΚωνσταντίνου και Ελένης Σαρανης Σαρανταπόρου από όπου
νταπόρου.
και συνταξιοδοτήθηκε.
Ο
αείμνηστος
παπαΝα ευχηθούμε ο Θεός να
Βαγγέλης, ο οποίος γεννήθηκε
αναπαύσει την ψυχή του και να
το 1947 και ήταν το τέταρτο
συνεχίσει να δέεται για την
παιδί του Δημητρίου και της
οικογένειά του και την ενορία
Παρασκευής Γεροκώστα, ξεκίτου.
νησε ως ψάλτης στα 16 του του τόπο το Σαραντάπορο ΚαρΗ Οικογένεια
χρόνια. Το 1967 διορίστηκε δίτσας και το 1969 μετατέθηκε
Ευάγγελου Γεροκώστα
αγροφύλακας στον αγαπημένο στη Βράχα Ευρυτανίας.
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Απίστευτη εγκύκλιος διαταγή του Αστυνομικού Διοικητή Δημητσάνας το έτος 1883

Σ

τη Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας υπάρχει ένα έγγραφο του αστυνόμου
της περιφέρειας Εμμ. Λαγουδάκη
από τη Σητεία με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου
1883 που αναφέρεται στις πλέον παράλογες
και εξωφρενικές διατάξεις, ακριβές αντίγραφο του οποίου παραθέτουμε.
ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ ΕΜΕ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
Άρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και
πάσαι, όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε κατά την πανηγυρικήν εορτήν του
Αγ. Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της
συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της
δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης
κωμοπόλεως Δημητσάνης.
Άρθρον 2ον. Να δέσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και
άπαντα
τα
κακοποιά στοιχεία τα τυχόν
δυνάμενα να
προσβάλωσι
την εγχώριον
αιδώ της κωμοπόλεως.
Άρθρον 3ον.
Να
θέσωσι
φίμωτρα ανά
τα
στόματα
των
φωνασκούντων εμψύχων ζώων,
οίον και Γ.
Χαριτοδιπλωμένων (;) και κτηνών διαφόρων καταγωγών,
γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναια
ακατάλληλα συνπεριφοράς εις ξένους και
κατά την υπερτελουμένην πανήγυριν ενθάδε….
Άρθρον 4ον. Να εμποδισθούν βία το ουγγάρισμα των όνων και μοσχαρίων, τα χλιμίντρισματα
των
ίππων
και
γαλών
(κουτσουλίων).
Άρθρον 5ον. Και γράψαι: Θα τους πεθάνω
δι’ άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι, σιδηροπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες (γεια σου βλάχο) οπωροπώλαι, μη εξαιρούμενων και των γνωστών εν γένει εμπορευόμενων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν,
καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα, να σκευά-

σουν το δικαιοστάσιον των ζυγαριών των,
των σταθμών και μέτρων, προς το συμφέρον
της υπηρεσίας. Οι παραβάται του Διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρο
72 της Αστυνομικής ταύτης Διατάξεως και
του άρθρου 272 του Π.Ν. περί βλάβης ηθών
και ηθικής.
Άρθρον_6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμον εν
τη θαλάσση άνευ αδείας, επίσης η είσοδος
αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις
θερμούς λουτήρας καθ’ όλην την διάρκειαν
της εορτής του Αγίου Νικολάου, ωσαύτως η
διανυκτέρευσις και η μετάβασις προς ρευμασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και
παρά τας θαλασσίας φλέβας αμφοτέρων
των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.
Άρθρον 7ον. Όσοι παρ’ εμού οφθώσι και
των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες
μετά θήλεων θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς
εν τω Κρατητηρίω.
Άρθρον 8ον. Απαγορεύεται το κρυφοκοίταγμα εκ παραθύρων, οίκων, ξενοδοχείου
παρά προσώπων αλλοτρίων γενών και εν
οδοίς, περιπάτοις, καφενείοις κλπ. εν
γένει δε απαγορεύεται η δευτεροδιάβασις.
Άρθρον_9ον._Απαγορεύεται η διέλευσις
ανθρώπων επί κτηνών και τούμπαλιν,
έφιπποι ανά τας οδούς και πλατείας, ως
και μέγαρα εν τη εγχωρίω κωμοπόλει
ταύτη προς αποφυγήν καταπατήσεως
παίδων ως εκ της ρυτήρος ελαύνοντας
πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν
είδον άρρενα τινά σπεύδοντα πσιτ, πσιτ,
πσιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι
πόδες ηστόχησαν και από ρυτήρος ελεύνουσιν και κατεπάτησαν την εσθήτα του
ποδός ταύτης και ας είναι, άλλην ημέραν θα
εξετάσω και δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα.
Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα
διώκωνται βάσει του άρθρου 1072 του Π.Ν.
Άρθρον 10ον. Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην Λεσχών την δύσιν του
ηλίου, των δε οινοπωλείων την 11ην της
νυκτός, τα δε θεάματα η 12 του μεσονυχτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, θεατρικής σκηνής, την πρωΐαν
περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών
κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταμαι ο
υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή, και παρασημοφορία.
Άρθρον 11ον. Απαγορεύεται μεθαύριον
Πέμπτην εορτήν του Αγ. Νικολάου να τεθώ-

•••

σιν εις τα εξ ων συνετέθησαν.
Άρθρον 12ον. Απαγορεύεται η διοχέτευσις
ακαθάρτων υδάτων και άλλων υλών. επιβλαβών τη δημοτική εγχωρία υγεία και επιτρέπεται το ρίξιμον τούτων εν τη θαλάσση
μεθ’ απάντων των συλλεχθέντων σκουπιδιών μερίμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής
καθισταμένης παρ’ ημών υπευθύνου.
Άρθρον 13ον. Απαγορεύονται αι σεισμικαί
δονήσεις, προς αποφυγήν καταπλήξεως
λαού και των συν αυτοίς ευρικομένων ατόμων χάρις της τηρήσεως αναψυχής.
Άρθρον 14ον. Μεθαύριον Πέμπτην και ώρα
10 π.μ. θέλει τελεσθεί εν τη εκκλησία τελετή
παναηγύρεων εν η δέον να παραυρεθώσιν
άπασαι αι αρχαί του τόπου, πάρεδρος, σύμβουλοι, κλητήρες της Κοινότητας και ηγούμενου, εμού ως αστυπαρασημοφορία,
άπαντες δε οι χωρικοί θέλουσι κατανεμηθεί
και εν μεγάλη στολή και λάβει θέσεις και εις
τας καλλιτέρας μάλιστα. Αι δε αρχαί όπισθεν
εμού, όστις θα φέρω φουφούλες, το τοπικόν
επίσημον ένδυμα μου.
Άρθρον 15ον. Ελλείψει μουσικής μερίμνη
του Δημοτικού Παρέδρου, θέλουσι παιανίσει τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθώσι εις διασκέδασιν ήσυχον και
λιτόν φαγοπότιν, μετά επισκεφθήσονται εμέ
εν τω Καταστήματι μου οι δε χωρικοί ελλείψει αεριόφωτος θέλουσιν ανάψει μικράς
αναυλαβείς και ανεπιζημίους πυρκαϊας δια
ξηρών πουρναρίων ανά τας οδούς, εν οις
περιπατούντες θα φέρωσιν κόκκινα φανάρια.
Άρθρον 16ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια
διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις των ρινών, δια των χειρών και κάτι
άλλα, επιτρεπομένων εν απομακρυσμένη
συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λένε
οι παππούδες μας.
Άρθρον 17ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν
εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους
λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’
αερίων παρ’ αυτών εξερχομένων, οι γέλωτες
και το παίξιμον του κρέατός των.
Άρθρον 18ον. Περί την μεσηβρίαν ψαλλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθένειας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων, ποδάγρας, ακρίδων
κλπ.
Η εκτέλεσις ανατίθεται εις τα υπ’ εμέ
όργανα.
Ο Αστυνομεύων ΕΜΜ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
(ΦΟΥΛΙΑΣ)
Ας θυμηθούμε τον χωριανό μας Χρήστο
μέσα από τις δυο φωτογραφίες που έχουμε
στη διάθεσή μας.
Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε ορφανός
με πολλά προβλήματα και παρ’ όλα αυτά
τα πολύ παλιότερα χρόνια έκανε διάφορα
θελήματα με απόλυτη συνέπεια. Παράλληλα θα πρέπει να του αναγνωρίσουμε ότι
ήταν πνεύμα δημιουργικό. Θυμάμαι πως
όταν είμασταν μικροί προσπαθούσε να
φτιάξει διάφορα καρότσια-κάρα κλπ ξύλινα
δικής του έμπνευσης (άσχετα που δεν είχε
τον τρόπο να τα ολοκληρώσει).
Στη αριστερή φωτογραφία όπως τον βλέπαμε συνήθως τα τελευταία χρόνια και στη
δεξιά μετά από σχετικό λούσιμο, κούρεμα,
ξύρισμα και αλλαγή ρουχισμού στο οποίο
πρωταγωνιστούσε σχεδόν πάντα μακαρίτης Βαγγέλης Δημ. Θάνος

Ειδήσεις ••• Σχόλια•••
•••

Ευτράπελα

••• Το αίτημα πολλών παιδιών για εξεύρεση
χώρου εγκατάστασης τραπεζιού Πιγκ-Πόνγκ
και επιτραπέζιων παιχνιδιών υλοποιείται
μετά το Πάσχαστο χώρο του υπογείου κάτω
από το Αγροτικό ιατρείο ••• Έχει διαβιβαστεί
αίτημα από τον Πρόεδρο ης Τ.Κ. προς το
Ιατρικό Κέντρο Μουζακίου για τον εμβολιασμό των ανήμπορων ηλικιωμένων κατοίκων
της κοινότητας από ιατρική ομάδα που θα
επισκεφθεί το χωριό μας ••• Η χριστουγεννιάτικη ιστορία της κ. Κίτρα «Πρόσεχε τι εύχεσαι» ζωντάνευσε στη σκηνή του αμφιθεάτρου Ιεράς Μητρόπολης Λαμίας, με συγκεκριμένες παραστάσεις αγαπημένους ήρωες
μικρών και μεγάλων. Μέλος αυτού του θιάσου είναι Ο Καραμέτος Δημητρίου κατοίκου
Λαμίας ••• Αρχές Δεκεμβρίου με απόφαση
του Δημάρχου ορίστηκε τριμελής επιτροπή
ένας εκ των οποίων είναι και ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. Νεράϊδας με αρμοδιότητα να παρακολουθεί το πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων και παραγωγικών ζώων ••• Θα ορισθεί υπεύθυνος διαχείρισης αυτών των ανεπιτήρητων και θα δοθεί στη δημοσιότητα
δημοπρασία για την ανάθεση των ενεργειών
που βάσει των οποίων θα περισυλλέγει
αυτά τα ζώα ••• Ο Περιφερειάρχης είναι
πλήρως ενημερωμένος, ο Δήμαρχος έστειλε
έγγραφο στο υπουργείο Υποδομών, οι κάτοικοι πιέζουν συνέχεια για την ένταξη των
ζημιών στο οδικό δίκτυο Σαρανταπόρου
Νεράϊδας στην ανατιθεμένη εργολαβία στην
εταιρεία ΤΕΡΝΑ ••• Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου έπεσε το πρώτο χιόνι στο χωριό χωρίς
να δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό
δίκτυο. Η θερμοκρασία έπεσε κάτω του μηδενός με έντονη παγωνιά.
ΕΧΕΜΥΘΟΣ

ΠΑΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Μακριά Γαϊδούρα
μαδικό παιχνίδι που παίζεται από 10
Ο
τουλάχιστον παιδιά χωρισμένα σε
δύο ομάδες. Ένα παιδί που έκανε τη «μάνα»
καθόταν σε ένα υψηλότερο μέρος, ένα χαμηλό τοίχο ή ένα πεζούλι. Η «μάνα» είχε την
εποπτεία στο παιχνίδι και τηρούσε τους κανόνες του. Ένα άλλο παιδί της ομάδας που
κληρωνόταν, ακουμπούσε το κεφάλι στα
πόδια της «μάνας» και ακολουθούσαν τα
άλλα πέντε ως οκτώ παιδιά που έβαζαν το
κεφάλι τους το ένα ανάμεσα στα σκέλη του
προηγούμενου. Έσκυβαν και πρόβαλαν τα
νώτα τους και έτσι σχηματιζόταν ένα μακρύ
και «αρραγές» σώμα, η «μακριά γαϊδούρα».
Τα παιδιά της άλλης ομάδας, πηδώντας
με φόρα ένα-ένα, προσπαθούσαν να καβαλήσουν τη μακριά γαϊδούρα και να γαντζωθούν καλά επάνω της σφίγγοντας τα χέρια
τους πάνω στο σώμα της, ώστε να μην κινδυνεύουν να ακουμπή-σουν το έδαφος με τα
πόδια. Εκείνος που πηδούσε πρώτος -τον
αναγνώριζε η ομάδα για τα μεγάλα άλματαέπρεπε με ένα σάλτο και πατώντας δυνατά
με τα δύο του χέρια στα νώτα του τελευταίου
παιδιού της γαϊδούρας, να βρεθεί και να
καθίσει στην κεφαλή της, ώστε να υπάρχει
περισσότερος και ασφαλέστερος χώρος για
τα άλλα παιδιά της ομάδας που ακολουθούσαν. Πρόσεχαν -το υπολόγιζαν εκ των προτέρων- να μην πέσουν στους αρμούς του
σώματος της γαϊδούρας. Σε περίπτωση που
αυτό γινόταν και κάποιος από την ομάδα
που πηδούσε ακουμπούσε το έδαφος, η
ομάδα που καβαλούσε τη μακριά γαϊδούρα
έχανε και άλλαζαν ρόλους. Εάν όμως τα
κατάφερνε, η ομάδα της μακριάς γαϊδούρας
άρχιζε να κουνιέται, προσπαθώντας να ρίξει
κάτω αυτούς που ήταν καβάλα.
Κ. Η. ΚΟΥΣΑΝΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Για όλους του ΟΤΑ του νομού Καρδίτσας
Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά …..
Εντοπίζουμε το ακίνητό σας ….
Υποβάλλουμε την δήλωση ιδιοκτησίας σας

κάθε ώρα, κάθε µέρα, όλη την ηµέρα ... συναντηθείτε!
Συναντηθείτε να απολαύσετε τον καφέ σας, το ποτό σας και το εξαιρετικό φαγητό, με τις συνεχώς
ανανεωμένες λιχουδιές που δεν θα σας αφήσουν ασυγκίνητους και βεβαίως με το άψογο πάντα
service. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, υπάρχει ένα και στην περιοχή σας…

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα
Τηλέφωνα: κιν. 6973310869, σταθ. 24410 21317
*Ο Βασίλης είναι γιός της Ρίτας Χρ. Δήμου και του Βάϊου Ελευθερίου,
Διευθυντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που με κάθε τρόπο
βοηθά το χωριό μας
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Τα 10 δημοφιλέστερα
ανδρικά και γυναικεία ονόματα στην Ελλάδα
Ανδρικά:
Γιώργος
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Δημήτριος
Νικόλαος
Παναγιώτης
Βασίλης
Χρήστος
Αθανάσιος
Μιχάλης

5

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Γυναικεία:
Μαρία
Ελένη
Κατερίνα
Βασιλική
Σοφία
Αγγελική
Γεωργία
Δήμητρα
Κωνσταντίνα
Παρασκευή

Αυτά είναι τα δύο πιο συνηθισμένα
ονόματα στην Ελλάδα
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα ονόματα αυτά είναι το γυναικείο όνομα «Μαρία» και το αντρικό όνομα «Γιώργος».
Πιο αναλυτικά, το «Γιώργος» αποτελεί με ποσοστό 8,3% το
δημοφιλέστερο ανδρικό όνομα και έρχεται στην πρώτη θέση
της ανάλογης λίστας, ενώ το «Μαρία» συγκεντρώνει ξανά 8,3% και καταλαμβάνει την πρωτιά στη λίστα των γυναικείων ονομάτων.
Στη δεύτερη θέση των αντρικών ονομάτων βρίσκεται το
«Ιωάννης» με ποσοστό 6,5% κι ακολουθεί στην τρίτη θέση το
«Δημήτρης» με 6,4%.
Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνουν -χωρίς καμία έκπληξητο «Κωνσταντίνος» και το «Νίκος» με 6% και 5,7% αντίστοιχα.
Όσον αφορά στα γυναικεία ονόματα, στη δεύτερη θέση
βρίσκεται το «Ελένη» με 5,2% και το «Κατερίνα» με 3,7%. Την
πρώτη πεντάδα κλείνουν το «Βασιλική» με ποσοστό 3,2% και
το «Σοφία» με 2,3%.
Από πού προέρχονται τα παρακάτω ονόματα:
Γεώργιος, Γιώργος στη σύγχρονη εκδοχή του, προέρχεται
από τις λέξεις γη+έργο και σημαίνει γεωργός, αυτός που δουλεύει τη γη. Σημαίνει, ακόμη και αυτόν που επιδέχεται πνευματική καλλιέργεια. Το όνομα Γεώργιος είναι ελληνικό, προέρχεται από το ουσιαστικό «γεώργιον» που σημαίνει καλλιεργήσιμο
Ιωάννης το όνομα αυτό προέρχεται από το εβραϊκό όνομα
(Γιοάναν), που αποτελεί συντομευμένη μορφή του ονόματος
(Γιεχόαναν).Παραδοσιακά μεταφράζεται ως «Δώρο Θεού»,
γι'αυτό και συνήθως θεωρείται αντίστοιχο του Θεόδωρου και
Θεοδώρητου. Όμως μία πιο περιφραστική και ακριβής μετάφραση είναι «ο Γιαχβέ (δηλαδή ο Θεός) υπήρξε γενναιόδωρος»
Κωνσταντίνος (λατινικά: Constantinus) είναι ένα κοινό
ελληνικό όνομα. Η λέξη προέρχεται την λατινική λέξη Constantia που σημαίνει σταθερότητα. Η κατάληξη -ίνος (-inus) είναι
υποκοριστικό (το αντίστοιχο -άκης της νεοελληνικής). Ο Άγιος
Κωνσταντίνος της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, αλλιώς γνωστός και ως Κωνσταντίνος Α’
ο Μέγας, ο πρώτος βυζαντινός αυτοκράτορας.
Δημήτριος Μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, τότε που
σήμαινε τον πιστό της θεάς Δήμητρας, προστάτιδας της γεωργίας. Το «Δήμητρα» με τη σειρά του προέρχεται από το Δη
(δωρικό τύπο του Γη). Και το μήτηρ, σημαίνει δηλαδή μητέρα
γη.
Νικόλαος προέρχεται από τις λέξεις Νίκη και Λαός και
κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που χαρίζει τη νίκη στο λαό. Πρόκειται για Αρχαίο Ελληνικό όνομα, καθώς Νικόλαος ήταν ο
πατέρας αλλά κι ο γιος του Σπαρτιάτη Βουλιδου που οι Σπαρτιάτες τον έστειλαν μαζί με τον Σπερθια , στον Ξέρξη για να
θανατωθεί ώστε να ξεπλυθεί το έγκλημα των εφόρων της πόλης
που στο παρελθόν είχαν πετάξει στον Καιάδα τους κήρυκες των
Περσών
ΓΥΝΑΚΕΙΑ
Μαρία Το όνομα «Μαριάμ» (από το οποίο προκύπτει και το
«Μαρία») έχει ρίζα εβραϊκή. Το όνομα στα εβραϊκά έχει δυο
κύριες εκδοχές. Η μία είναι «θάλασσα της πικρίας», η άλλη
«εκείνη που επιθυμεί παιδί». Καθώς η λέξη προέρχεται από τα
αιγυπτιακά, στα οποία βρίσκεται και η αρχική ρίζα της λέξης
(κάτι που κάνει βέβαια και το συγκεκριμένο όνομα πανάρχαιο),
πρέπει να δούμε το τι σήμαινε και για την Αίγυπτο το όνομα.
Εκεί λοιπόν βλέπουμε τις δύο εκδοχές, η μία να θέλει την Μαρία να είναι η «αγαπητή» και η άλλη, να σημαίνει «αγάπη».
Ελένη το όνομα Ελένη κατά την αρχαιότητα σήμαινε λαμπερή, απαστράπτουσα (και βάσει της εκδοχής ότι το όνομα
Ελένη προέρχεται από τη λέξη σελήνη).
Κατά την εκδοχή της προέλευσής του από το «αίρω», το
όνομα Ελένη σημαίνει η γυναίκα που πολιορκείται και άρα η
ποθητή.
Αικατερίνη Η ετυμολογία της λέξης Αικατερίνη είναι αβέβαιη. Πιθανότατα προέρχεται από την αντωνυμία
“εκάτερος” (το ακριβώς αντίθετο του “αμφότεροι”) που σημαίνει “ο καθένας από τους δύο χωριστά”, εξ ου και “εκατέρωθεν”.
Ίσως όμως προέρχεται και από το αιέν (= πάντοτε) + καθαίρω. Το ρήμα καθαίρω προέρχεται από το κατά + αίρω. Αν είν’
έτσι, το όνομα Αικατερίνη σημαίνει “αυτή που υψώνεται αδιάκοπα” ή “αυτή που εξαγνίζεται συνεχώς”. Από το καθαίρω
άλλωστε βγαίνει και το επίθετο καθαρός και το ουσιαστικό
κάθαρση. Η καθαίρεση βγαίνει από το ρήμα καθαιρέω. Άρα:
Αικατερίνη σημαίνει καθαρή, αγνή, αμόλυντη, άμωμη.
Βασιλική το όνομα Βασιλική σημαίνει η του Βασιλέως
ηγεμονική , ευπατρίδισσα
Σοφία το όνομα Σοφία προέρχεται από το ομώνυμο ουσιαστικό που σημαίνει μεγάλη εξυπνάδα ή γνώση (βλέπε Σοφία).
Στην Χριστιανική θρησκεία το όνομα προέρχεται από την
Αγία Σοφία η οποία μαρτύρησε στις 17 Σεπτεμβρίου οπότε
γιορτάζεται. Η αρχική προέλευση του ονόματος έρχεται από τη
Σοφία του Θεού.
Το ελληνικό όνομα Σοφία, είναι το πιο δημοφιλές γυναικείο
όνομα στον κόσμο, κατακτώντας την κορυφή σε οκτώ μεγάλες
χώρες

Κ

σε για να τα δοκιμάση, της
ΑΝΕΝΑΣ
δεν
είπε, σοβαρή πάντα, προσέχοξέρει για ποιο
ντας να μη φαίνεται τίποτε απ’
λόγο η Λελούδα
Ζαχαρίας
Παπαντωνίου
(1877
1940)
την αγάπη και τίποτε απ’ τον
γεννήθηκε κουφή και
μουγγή. Ο ξάδερφός της
καϊμό της:
ο παπάς μαλώνει πολύ αυστηρά τους Ουλότιλα; Τούτου κόπ’κι, μαρή! Πέρα
-Μαρή, κάμε δυο περπατησιές όξω,
αδιάκριτους, που θέλουν και καλά να από κει, ντε! Μασ’ τ’ν κλουστή, μαρή! έτσι φορεμένη!
μάθουν γιατί είναι σημειωμένη. «Τα Απού δω σίμουσι! Άιντι απού κει!
-Μπα! Μπα! έκαμεν η Λελούδα τρογραμμένα του Κυρίου», τους λέει, «δεν
Αστραπή τις νοιώθει τις προστα- μαγμένη.
είναι του ανθρώπου να τα ελέγχη, γές της Κατίγκως η μουγγή. Κόβει,
-Ίσαμε του παπά, μαρή, όχι παρέκει!
αλλά μόνο να τα υποφέρη. Σιωπή!» κομποδένει, διορθώνει. Ετοιμάζουν το
-Μπα! Μπα!
Είναι σήμερα εξήντα χρονών η Λελού- πανί. Τ’ ειν’ ο κόσμος! Δεν πρόφτασεν
-Είναι κακοσημαδιά, μαρή, σου λέω,
δα και, μόλις σαλέψουν τα χείλη μας, η κυρά-Κατίγκω να ρίξη τις πρώτες
διαβάζει όσα θέλομε να πούμε, ακόμα σαϊτιές, και μαθεύτηκε πως γίνεται να τα πας ίσα στο σεντούκι. Περπάτει
κι εκείνα που δεν είπαμε. Βλέπει νοή- καινούργιο φουστάνι της Λελούδας. Το ως εκεί, δε σε τηράει κανένας.
Η γειτονιά ήταν έρημη. Το σπίτι του
ματα στο χέρι μας, στα φρύδια μας, απόγεμα τόμαθεν η γειτονιά. Το βράδυ
στις πλάτες μας μόλις τα κινήσομε κι τόξερε το χωριό. Και την άλλη μέρα το παπά βρισκόταν λίγα βήματα μακρυά.
απ’ το ελάχιστο ζάρωμα του προσώ- νέο ανέβαινεν απάνω στα χωράφια και Η μουγγή υπάκουσε στη μεγαλύτερη
που μας ξέρει τι πέρασε στην ψυχή στους λόγγους. Όλο περπατούσε! αδερφή της… Τι να κάμη; Αν το σέβας
μας, αν ήταν ίσκιος, ήλιος, ψιλή βρο- Ανέβηκεν ως απάνω στις φακές, ως τα είναι υπάκουο, η αγάπη ακόμα περισχούλα ή μπόρα.
ρεβίθια, ως τα πρόβατα! Οι στάνες, οι σότερο. Έτσι ντυμένη ξεκίνησε.
Περπατούσε βαριά και βιαστικά.
Οι κουφοί κ’ οι μουγγοί τα ξέρουν κορφές κ’ οι ερημιές μιλούν για το φουαυτά. Εμείς όμως πώς να ξέρουμε αν στάνι της μουγγής. «Έρμη Λελούδα! Κιντύνευε να σκοντάψη. Πήγαινε κι
λυπάται ή χαίρεται η Λελούδα, που το Το τελευταίο της!» έλεγαν οι χωριανοί όλο κοίταζε δεξιά κι αριστερά, μην τη
πρόσωπό της είν’ όλο το ίδιο; Τα μάτια κουνώντας το κεφάλι. Κι όσο διαβαί- βλέπουν, σαν κάτι νάκλεψε.
. . . . . . . . .
της κοιτάζουν στρογγυλά κι ολάνοιχτα, ναν κ’ έβλεπαν την κυρά-Κατίγκω,
Είναι κάτι λεύκες εκεί κοντά, ψηκαι το πλατύ χαμόγελό της, που αρχί- σοβαρή και δυσκολομίλητη, να υφαίνη
ζει απ’ το ένα της αυτί και τελειώνει στ’ στην αυλή της, τόσο η κουβέντα γύριζε λές, λιγνές, ίσιες – κάτι λεύκες καταάλλο, είναι ξεχασμένο στο πρόσωπό και ταξίδευε. Χωριανές που συναπα- πράσινες και πίνουν στο βροντερό
της από κάποτε, που πρώτη και τελευ- ντιόνταν στο δρόμο, φορτωμένες κλαρί νερό, που κατεβαίνει για τα καλαμπόκαι γνέθοντας ρόκα, βρίσκανε τον κια. Θέλεις ο άνεμος έφταιγε, θέλεις τα
ταία φορά γέλασε – ποιος ξέρει πότε.
Τι μεγάλη ζημιά θα ήταν τάχα, αν καιρό, έτσι σκυμμένες κάτου απ’ το δέντρα γνωρίζονται με τους ανθρώπους, οι λεύκες άρχισαν ένα σάλεμα κ’
άκουγε η Λελούδα τις φωνές των αν- φόρτωμα, να ρωτούν η μια την άλλη.
ένα κρυφομιλητό που δεν τελείωνε,
θρώπων, και σε τι θα χαλούσεν η τάξη
-Ε, μαρή! Έτοιμη ειν’ η Λελούδα;
του κόσμου, αν μπορούσε να μιλήση;
- Άβαφο ειν’ ακόμη της έρμης! Τώρα μόλις πρόβαλεν η Λελούδα. Γι’ αυτή
θα μιλούσαν! Στον έρημο δρόμο δεν
«Μα να ζητούμε να το μάθωμε» λέγει θα μπη στο λουλάκι.
ο παπάς, «είναι σαν να ζητούμε λόγο
-Και θα την περιμένη ο Χάρος, μα- ακουγόταν τίποτε άλλο, παρά ο χτύπος των καινούργιων παπουτσιών της
του Δημιουργού και να γινώμεθα κριταί ρή, να σταφνιστή η καψο-Λελούδα;
μουγγής στα χαλίκια. Το χωριό, βουτων πράξεών του. Ενώ εκείνος είν’ ο
- Σώπα δα! Εξήντα χρονών γυναίκα
κριτής κ’ εμείς κρινόμεθα». Έτσι κανέ- είναι, τι δαίμονα! Να βιάζεται δα τόσο; βό, με κάποιο λάλημα πετεινού ή κουδούνισμα μουλαριού εδώ κι εκεί, σε
νας δεν ξέρει πώς η Λελούδα γεννήθη- Λέω πως θα την αφήση να ραφτή.
μια από τις νεκρές του συνηθισμένες
κε σημειωμένη. Και, μια φορά, που
Είναι παλιά συνήθεια. Κάθε γυναίκα, ώρες, με τα μεγάλα χαγιάτια του αδειακάποια γυναίκα είπε σε μιαν άλλη: όποια κι αν είναι, πρέπει νάχη τη φο«Αρή, μπας και τόπιασαν ανάποδα το ρεσιά της έτοιμη για την ώρα του θα- νά, τις πόρτες του τρύπες, με τις φράκορίτσι στη γέννα και τόβγαλαν ση- νάτου. Ακόμα κι η φτωχότερη. Δεν χτες του που άνθιζαν και τους τοίχους
μειωμένο;», ο παπάς αγανάχτησε και εμποδίζεται βέβαια να τη φορέση καμ- του που έρεβαν, ήταν βυθισμένο στη
δουλειά και στη μοίρα, χωρίς παράποτης φώναξε:
μιά φορά σε γάμο ή βαφτίσια ή λει-Μα ο Κύριος, ασυλλόγιστη γυναίκα, τουργία. Μα ο σκοπός είναι να τη φο- νο για κείνο που ήρθε κ’ έτοιμο πάντα
δεν έβλεπε και δε μπορούσε να το ρέση στη μεγάλη γιορτή. Πρέπει την για κείνο που έχει ναρθή. Ψηλά στην
γλυτώση το παιδί, αν ήταν η βουλή του τελευταία ώρα να βρεθή λαμπροντυμέ- εκκλησιά ο παπάς, έχοντας τελειώσει
τον εσπερινό, καθόταν κατά τη συνήνα σωθεί; Σιωπή!
νη, ώστε, καθώς παρουσιάζεται στα
Εδώ και πέντε χρόνια η Λελούδα πανηγύρια, να παρουσιαστή στη δόξα θειά του, κάτου απ’ το πυκνό και ψηλό
πουρνάρι του αυλόγυρου κι αυτή την
υπηρετεί τον παπά και την κόρη του. του Θεού.
ώρα μιλούσε μ’ ένα λαμπαδιασμένο
Οι αδερφές της, φτωχές όλες, στο
Ήταν παραμονή του Δεκαπενταύ- σύννεφο, σταματημένο κάτου απ’ το
χωριό, δε μπορούσαν να τη ζήσουν, γουστου, όταν τελείωσε το φουστάνι.
Γερακοβούνι. Χρόνια, τώρα, απ’ τον
τόσο ακριβό που είναι τελευταία το Το παλιό τής είχε τρυπήσει.
καιρό που έχασε δυο παιδιά του και τη
ψωμί και τα γεννήματα λίγα. Έκαμε
-Μια που τόκαμες, της είπαν, δε θα
λοιπόν ο παπάς το ψυχικό να πάρη τη τα βάλης αύριο, την επίσημη μέρα, να γυναίκα του, κάθεται τέτοιαν ώρα και
περιμένει ν’ ανάψουν τα τελευταία
μουγγή ξαδέρφη του για υπηρέτρια. Κι πας να προσκυνήσης;
σύννεφα, εκείνα που δέχονται τα χαιαπό τότε που η Λελούδα δουλεύει και
Η Λελούδα δείχνει το πλατύ χαμόγε- ρετίσματα του βασιλεμένου ήλιου απ’
τη βλέπουν συχνά στο δρόμο, δε ρωτάει πια κανένας γιατί είναι τέτοια που λό της, απ’ τόνα στ’ άλλο αυτί – και την άβυσσο, τα χρυσά, τα βυσσινιά, τα
είναι· το συνήθισαν. Όλα συνηθίζονται! δεν απαντάει τίποτα, παρά κοιτάζει τον μαβιά σύννεφα – βιβλία που στα μάτια
Τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα των και παπά, να πάρη στη συμβουλή του. του παπά έχουν γραμμένες τις βουλές
βγάζουν άλλα, οι χειμώνες ακολου- Γυρίζει τα μάτια στις γειτόνισσες, ξανα- του Κυρίου και κρύβουν τα μεγάλα
θούν τα καλοκαίρια, τα καλοκαίρια κοιτάζει τον παπά. Κι ο δέσποτας, που χερουβικά της δόξας του. Ακούγοντας
τους χειμώνες, κ’ η Λελούδα ανεβαίνει κατάλαβε, της γνέφει από μακρυά,, βαρύ πάτημα στο δρόμο, γύρισε κ’
και κατεβαίνει την πλατιά ξύλινη σκάλα κουνώντας ενθαρρυντικά την κεφαλή είδε την ξαδέρφη του να περπατή ντυτου παπά, σχεδόν τις ίδιες ώρες για να του με το μαύρο σκούφο και τρεμίζο- μένη. Δεν παραξενεύτηκε, δεν κούνησεν απελπιστικά το κεφάλι. Ξαναγύρικάμη τις ίδιες δουλειές, τόσο ταχτικά, ντας την ψαρή γενειάδα του.
σε στα φλογισμένα σύννεφα!
-Ναι, ναι, Λελούδα, να το φορέσης.
που ένας γείτονας μπορεί να βεβαιώΜα η Κατίγκω που δεν ξέρει να διαΩστόσο η Λελούδα συλλογιέται πως
ση από πέρα: «Να, τώρα η Λελούδα
θα πάρη τη σκάφη! Τώρα θα ρίξη σκύ- είναι μεγάλη αμαρτία να βάλη κατακαί- βάζη* τόσο ψηλά, η Κατίγκω είχε κρυβαλα στις κότες! Τώρα θα διώξη το νουργιο φουστάνι, πράμα που δεν φτή πίσω απ’ το μικρό παράθυρο και
σκυλί! Τώρα θα πάρη το μεγάλο κλειδί τόκαμε ποτέ, παρά μια φορά, εδώ και κοίταξε κρυφά την αδερφή της, καθώς
ν’ ανοίξη το κατώγι, θα κάμη τα χθεσι- πενήντα χρόνια, όταν μπήκαν κ’ οι δυο πήγαινε.
-Κλαίς, μαρή; της είπε η συννυφάδα
νά και τα περσινά…» Μόνον ένα δε θα στην εκκλησιά με την αδερφή της την
κάμη ποτέ η Λελούδα – να ξεκουρα- Κατίγκω και στάθηκαν μαζί. Και τώρα της. Ντροπή σ’, Κατίγκω! Τ’ είν’ αυτά;
- Δεν κλαίου τίποτα… είπε η Κατίστή. Δεν πάνε σε μια μουγγή πολυτέ- τι θα πουν οι χωριανοί, να την ιδούν
λειες. Τι; Να κάτση λοιπόν κι αυτή μια έξαφνα καινουργιοντυμένη σαν να της γκω.
στιγμή σαν τις άλλες, για να κοιτάξη τα συνέβηκε κανένα μεγάλο καλό; Σα να
Η Λελούδα έφτασε στο σπίτι, χαρούχρυσά και τα μαβιά λουλούδια, τους παντρεύτηκε ή να μίλησε; Φαίνεται μενη που δεν την είδε κανένας. Ξεντύκατιφέδες και τις γαλανές περικοκλά- πως χαμογελάει στ’ αληθινά η Λελού- θηκε, δίπλωσε με προσοχή τα καιδες που βγαίνουν στις κολοκυθιές και δα σήμερα που το συλλογιέται. Τι; νούργια, τάβαλε στο σεντούκι μαζί με
στα καλαμπόκια του κήπου; Τέτοιες Έκαμε το φουστάνι για να το φορέση; δυο μήλα κι ένα κυδώνι και τόκλεισε.
Και τότε τι τόχει το σεντούκι;
χαρές δεν πάνε σε μουγγή.
Δε θα ξαναβγούν από κει μέσα –
-Μπα! Μπα! Μπα! είπε με το ξενομί- παρά μόνο μια φορά.
Στα χωριά τίποτα δεν αλλάζει, εκτός
αν έρθη σεισμός ή κατακλυσμός. Μο- λημά της.
Και κοίταξε γύρω
λαταύτα, έξαφνα, στα καλά καθούμενα, απίστευτο πράμα σημειώθηκε στη της, μήπως φανούν
ζωή της Λελούδας. Φτιάνει καινούργιο αυτά που συλλογίστηφουστάνι! Είδανε μια μέρα τη μεγαλύ- κε.
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
τερη αδερφή της, την κυρά-Κατίγκω,
Η αδερφή της όμως
ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
να καθήση στον αργαλειό. Ήταν πολύ η Κατίγκω, πολύξερη
σοβαρή τη στιγμή που άρχιζε και τον και γνωστική γυναίκα,
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
συγύριζε. Τότε ζύγωσεν η μικρή εγγο- τόχει σε κακό να ετοινή της και τη ρώτησε:
μαστή η φορεσιά και
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες από όλη την Ελλάδα
-Κυρούλα, θα πεθάνη η θεια Λελού- να μη φορεθή έτσι δα
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
λίγο, από δω ως εκεί.
δα;
Λένε πως αυτό δεν
Αταλάντη
Τηλ.: 22330 22916
- Ποιος σου τόπε, αρή;
- Έτσι λένε, άμα μια γριά φτιάση τα είναι καλό. Έχουν να
πούνε πως, πριν μπη
καινούργια της.
-Εσύ να μην ανακατεύεσαι σ’ ετού- στο σεντούκι, το φουΛΟΓΙΣΤΙΚΑ—ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
τα! Η θεια σου η Λελούδα είναι ζωντα- στάνι που γίνεται για
τη δόξα του Θεού πρένή, μωρή, δεν τη βλέπεις πούρχεται;
Μπέλλος
Ηλίας του Χρήστου
πει να φορεθή και να
Η Λελούδα έφτασε. Ήρθε να βοη- το περπατήσουν μια
Αθήνα
Γλυφάδα
Αγρινίου 41
θήση στον αργαλειό. Κάθησε κοντά στιγμή. Κάτι θα ξέρη η
Τηλ./Fax
210
9621997
Κιν.
694 8079798
στην αγαπημένη της αδερφή, στο Κατίγκω. Για τούτο,
χώμα, χωμένη στο φουσκωμένο της άμα τα ετοίμασεν όλα,
E-mail: ilibel@otenet.gr/www.in.taxis.gr
παλιό φουστάνι. Κ’ η αδερφή, απ’ την το γαλάζιο φουστάνι,
αγάπη που έχει της μουγγής, χωρίς να το σιγκούνι με τις κόκ*
Ο
Ηλίας είναι γιός του Χρ. Μπέλλου και ασχολείται με τα
την πη ποτέ, τη μαλώνει – τάχα – εκεί κινες άκρες, το χιονάτο
Λογιστικά και Φοροτεχνικά. Τηρεί Βιβλία Ελευθέρων Επαγστο βοήθημα:
πουκάμισο και το φαγελματιών, συμπληρώνει και υποβάλλει Δηλώσεις φόρου
-Αρή; Του διασίδ’ δεν του τ’ ρας; κιόλι, άμα της τα φόρεΕισοδήματος ,Φ.Π.Α κ.λ.π.

«Το φουστάνι της Λελούδας»
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περιοχή της Ευρυτανίας όπως μπορεί ίσως
να υποτεθεί με βάση
τα ελάχιστα προϊστορικά ευρήματα κατοικούνταν γύρω στα
2000 - 1600 πχ από τους Μινύες ελληνικό προϊστορικό έθνος
το οποίο κατοικούσε κυρίως στον Ορχομενό της Βοιωτίας.
Γύρω στα 1300 με 1200 π.Χ όταν άρχισε η κάθοδος των Δωριέων εδώ βρισκόταν εγκατεστημένα τέσσερα αιτωλικά φύλα.
Οι Αιτωλοί ήταν θεσσαλική φυλή, η οποία προωθήθηκε προς
τα νότια, πριν την Κάθοδο των Δωριέων. Το όνομα τους
έλαβαν από τον Αιτωλό, γιο του Ενδυμίωνα.
Οι Αιτωλοί λοιπόν, κατά την προς νότο κάθοδο τους, πέρασαν και κατοίκησαν την περιοχή που ορίζεται σήμερα από τα
όρια του νομού Ευρυτανίας. Είναι λογικό να υποθέσουμε
επίσης ότι λόγω του ορεινού εδάφους και των δυσκολιών
επικοινωνίας, οι ομάδες των Αιτωλών που έμειναν στην περιοχή, αποκόπηκαν, διαφοροποίησαν ελαφρώς τον τρόπο
ζωής και τη γλώσσα τους, διατηρώντας εν τούτοις πολλά συνεκτικά στοιχεία.
Τελικά ξεχώρισαν τέσσερα διαφορετικά φύλα: Οι
Αγραίοι, οι Απέραντοι, οι Δόλοπες και οι Ευρυτάνες.
Ως σημαντικότερο από τα φύλα αυτά θεωρούνται
οι Δόλοπες.οι οποίοι σύμφωνα με τον όμηρο (Όμ. Ίλ.
Β' 682-685), κατοικούσαν στο Β.Δ. τμήμα του σημερινού Νομού και οι οποίοι πήραν μέρος στη μεγάλη
εκστρατεία των Ελλήνων κατά της Τροίας, με αρχηγό
τον Φοίνικα υπό την γενική αρχηγία του Αχιλλέα. Ο
γενικός αυτός αρχηγός των Μυρμιδόνων είχε 50 πλοία
πού μετέφεραν πέντε τάγματα πολεμιστών. Οι Δόλοπες αποτελούσαν το 4ο τάγμα ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα αποτελούντα από τους Μυρμιδόνες και μερικούς
κατοίκους πόλεων κοντά σ' αυτούς.
Τα τέσσερα ευρυτανικά (αιτωλικά) αυτά φύλα, παρουσίασαν έντονη δράση κατά τον 5ο π.Χ αιώνα, όταν
όλη η Ελλάδα είχε εμπλακεί στον καταστροφικό
Πελοποννησιακό Πόλεμο. Από αρκετές αναφορές
αυτής της περιόδου (Θουκιδίδη κλπ), επιβεβαιώνεται
ότι διατηρούσαν την ίδια θρησκεία, την ίδια δυσκολονόητη γλώσσα, τα αυτά ήθη και έθιμα. Θεωρούνταν
μάλιστα ότι είχαν τα ίδια σπουδαία πολεμικά προσόντα με
τους ομόφυλους τους Αιτωλούς.
Οι ευρυτάνες πολεμιστές ήταν απαραίτητοι σε κάθε εκστρατεία και πάντοτε ζητούσαν τη συνδρομή τους είτε ως
μισθοφόρων είτε ως συμμάχων. Οι περιοχές που κατοικούσαν
ονομαζόταν τότε Ευρυτανία, Δολοπία, Απεραντία και Αγραία.
Η ονομασία «Ευρυτανία» καθορίστηκε για όλη αυτή την περιοχή γύρω στα 1830 με τον καθορισμό των συνόρων του
νέου κράτους, τα οποία -ειρήσθω εν παρόδω - διέρχονταν, σε
πρώτη φάση από τα αγραφιώτικα βουνά..
Η πολεμική ικανότητα των Αιτωλών, τονίζεται στις
"Φοίνισσες" του Ευριπίδη. Σε διάλογο που έχει η Αντιγόνη με
τον Παιδαγωγό, καθώς κοιτάζουν το πεδίο της μάχης, αναφέρονται και στον Αιτωλό Τυδέα:
Τέλος εκείνο πού συνάγεται, είναι, ότι η αρχαία Ευρυτανία, η Δολοπία, η Απεραντία, η Αγραία και μικρές άλλες γειτονικές τους, άλλοτε ήταν ανεξάρτητα κρατίδια, κι άλλοτε δε με
τους γνωστούς ανταγωνισμούς Ρωμαίων, Μακεδόνων. Αιτωλών και λοιπών Ελλήνων, υποχρεώνονταν να δημιουργούν
φιλικές η εχθρικές σχέσεις προς τη μια η την άλλη από τις
μεγάλες εκείνες «δυνάμεις» της τότε εποχής, χωρίς να αποκλείονταν για ορισμένα χρονικά διαστήματα και η υποταγή
τους σε αυτές. Πάντως οι κάτοικοι των παραπάνω φύλων
υπήρξαν οι τελευταίοι των Ελλήνων πού, μετέχοντας στην
Αιτωλική Συμπολιτεία μαζί με τους Αιτωλούς, το 146 π.Χ.,
ύστερα από σκληρούς αμυντικούς αγώνες, υπέκυψαν στους
Ρωμαίους, οι όποιοι κατέκτησαν τότε ολόκληρη την Ελλάδα
χάρη στις γνωστές διαφωνίες και τους εμφύλιους πολέμους
μεταξύ των Ελλήνων. Στο 27 π.Χ. οι Ρωμαίοι συμπεριέλαβαν
τους Αιτωλούς, μεταξύ των οποίων και τους λαούς του ευρυτανικού χώρου, στη συγκλητική επαρχία της Μακεδονίας,
στην οποία περιέχονταν «Αχαία μέχρι Θετταλίας και Αιτωλών
και Ακαρνάνων καί τίνων ηπειρωτικών εθνών, όσα τη Μακεδονία προσώριστο».
Οι Αγραίοι
Κατοικούσαν την Αγραία μια περιοχή της οποίας τα
όρια άλλαζαν ανάλογα με την ιστορική συγκυρία. Έτσι για
παράδειγμα, κάποια στιγμή
έφτασαν μέχρι τον Αιτωλοακαρνανικό κάμπο όπου και έχτισαν το Αγρίνιο, ενώ σε
κάποια άλλη στιγμή είχαν περιοριστεί στα απάτητα κορφοβούνια της σημερινής Δυτικής Ευρυτανίας. Κύριος χώρος
ανάπτυξης τους όμως θεωρείται η περιοχή ανάμεσα
στους ποταμούς Αχελώο και Αγραφιώτη, και μάλιστα στο
βορειότερο κομμάτι της.
Χρυσή εποχή για τους Αγραίους ήταν η εποχή του Πελοπονησιακού πολέμου. Τότε είχαν και "βασιλιά", τον Σαλύνθιο ο
οποίος έπαιξε αρκετά σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Συγκεκριμένα ο Θουκυδίδης (βιβλ. Ill κεφ. 114, 2) αναφέρει:
Πρωτεύουσα των Αγραίων ήταν η πόλη Έφυρα, της οποίας
δε γνωρίζουμε τη θέση. Όλα τα κάστρα της περιοχής, όπως
αυτό των Λεπιανών, της Βελαώρας, της Σιβίστας, των Τοπο-

Ευρυτάνες
Κατοικούσαν στην Ευρυτανία, μια περιοχή
πού περιλάμβανε τον σημερινό δήμο Καρπενησίου και την
περιοχή της Δομνίστας και του Προυσού. Λέγεται ότι κάποια
περίοδο οι Ευρυτάνες έφτασαν μέχρι και το Αγρίνιο καταλαμβάνοντας και το Θέρμο, πρωτεύουσα της Αιτωλίας. Προς τα
βόρεια είχαν γείτονες τους, Δόλοπες, προς τα Ανατολικά τους
Αινιάνες, Προς τα Δ. είχαν τους Απέραντους, προς τα ΝΔ. τους
Θεσπιείς και τέλος προς τα Ν.Α. τους Οφιονείς. Σημειωτέον,
ότι οι Ευρυτάνες, οι Δόλοπες, οι Απέραντοι και οι Αγραίοι,
πού κατά τον Αριστοτέλη, στην πολύ αρχαία εποχή, ζούσαν
από το κυνήγι και τη ληστεία, μαζί με τους Οφιονείς και τους
Αποδωτούς είχαν αποτελέσει, κατά τον 4ον αιώνα π.Χ., τη
λεγόμενη «Επίκτητο Αιτωλία»
Το όνομα Ευρυτανία προήλθε, όπως υποστηρίζει κι ο Αριστοτέλης, από το μυθικό βασιλιά Εύρυτο που ήταν άριστος
χειριστής του τόξου και "μέγας" κατά τον Όμηρο. Ο Εύρυτος
προκάλεσε τον θεό Απόλλωνα σε μονομαχία και
σκοτώθηκε απ' αυτόν. Ο Απολλώνιος Ρόδιος, λέει
για το χαρακτήρα του γενάρχη των Ευρυτάνων, πατέρα των Αργοναυτών Κλυτίου και Ιφύτου::
Τόσο ικανός ήταν στην τοξοβολία ο Εύρυτος που ο
Δίας τον όρισε ως δάσκαλο του Ηρακλή για την τέχνη αυτή!
Ο Θουκυδίδης στην περιγραφή των πολεμικών επιχειρήσεων του 426 π.Χ αναφέρεται στους Αιτωλούς
και τους Ευρυτάνες ως εξής:
Το αποτέλεσμα της της επιδρομής ήταν η πανωλεθρία του στρατού του, χάρη στον κλεφτοπόλεμο,
πού πολύ έντεχνα εφήρμοσαν οι αμυνόμενοι!
Έχασαν 120 άνδρες καθώς και το συστράτηγο Προκλή.
Η πρωτεύουσα της Αρχαίας Ευρυτανίας, Οιχαλία,
δεν είναι γνωστό που βρισκόταν, φέρεται όμως να
ίδρυσε ο βασιλιάς των Δρυόπων Μελανεύς, πατέρας
του Εύρυτου, δεινός τοξότης κι εκείνος, που της
έδωσε το όνομα της γυναίκας του. Οι Δρύοπες αναφέρονται ότι πήραν μέρος στον Τρωικό πόλεμο πλάι
στους Αιτωλούς και τους Δόλοπες. Μαζί με τους
Θεσσαλούς της Τρίκκης φέρονται να πήραν μέρος στον πόλεμο αυτόν κι οι κάτοικοι της Οιχαλίας του Ευρύτου με 30 πλοία.
Εντυπωσιακό είναι ότι στην Ευρυτανία υπάρχει τοπωνύμιο
"Αντάνια". Παρά ταύτα όμως και ο Στράβων δυσκολευόταν να
τοποθετήσει την Οιχαλία. Έτσι αναφέρεται στη δυσκολία εντοπισμού της πόλης αυτής από τους ιστορικούς που προηγήθηκαν από αυτόν:
Σύμφωνα με τη Μυθολογία ο Ηρακλής κατέστρεψε την
Οιχαλία διότι ο Εύρυτος δεν θέλησε να του δώσει ως σύζυγο
την κόρη του Ιόλη. Είχε ορίσει ότι θα δώσει την κόρη του σε
εκείνον που θα νικούσε αυτόν και τα παιδιά του σε αγώνα
τόξου. Κι όταν ο Ηρακλής αναδείχθηκε νικητής, ο Εύρυτος
αρνήθηκε πάλι να του δώσει την πανέμορφη κόρη του, γιατί
φοβόταν ότι θα σκότωνε τα τέκνα του απ' αυτήν όπως έκαμε
προηγούμενα με τα τέκνα του από την Μεγάρα. Ο Ηρακλής με
τους Αρκάδες. Μαλιείς. Τραχίνες και τους Επικνημίδιους Λοκρούς, επιτέθηκε και σκότωσε τον Εύρυτο και τους γιους του,
λεηλάτησε την πρωτεύουσα του Οιχαλία και αιχμαλώτισε την
Ιόλη, που αποπειράθηκε ν' αυτοκτονήσει πηδώντας από τα
τείχη του κάστρου, αλλά γλίτωσε, αρνιόταν ωστόσο να την
πλησιάσει σαν γυναίκα ο Ηρακλής. Έτσι εκείνος παρήγγειλε
στο γιο του Ύλλο να την κάμει εκείνος σύζυγο του μόλις ενηλικιωθεί.
Κατά τον Κ. Στεργιόπουλο ίσως βρισκόταν στα Φειδάκια
όπου υπάρχουν στη θέση "Καστρί" ερείπια αρχαίου κάστρου.
Κατά τον Π. I. Βασιλείου ίσως η θέση του ταυτίζεται μ' εκείνη
της λαϊκής Αντάνιας, σε βραχώδες σημείο του Κόμπολου κοντά στους Δομιανούς. Κατά τον Δημ.Ι.Φαλλή ίσως βρισκόταν
στην Ποταμιά του Καρπενησίου, κοντά ή στη θέση του χωριού
Κλαψί (Αρχαίο Κάλλιο). Υποστηρίχθηκε επίσης η πιθανότητα
να βρισκόταν κάπου κοντά στο Κρίκελλο ή τη Δομνίστα. Ο
Ρήγας ο Βελεστινλής στη "Χάρτα της Ελλάδος" την τοποθετεί
κάπου βόρεια του Θέρμου.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από λάθος
της υπηρεσίας ονοματοδοσίας διάφορων περιοχών, γύρω στα
1830, αποδόθηκε το όνομα του Δήμου Αγραίων στην περιοχή
του Απεράντιου και αντίστροφα. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε συχνά αρκετές παρεξηγήσεις.

Ποιοι ήταν οι κάτοικοι της Ευρυτανίας στην αρχαιότητα
λιάνων, της Βούλπης αλλά και του Παλαιοκάτουνου θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι "οδηγοί" για την τοποθέτηση της
πόλης.
Οι Απέραντοι
Η Απεραντία βρισκόταν ανάμεσα στους ποταμούς Αγραφιώτη και Μέγδοβα ως τ' 'γραφα. Το όνομα της Απεραντίας
πιθανόν να προέρχεται από την "απέραντη" έκταση της περιοχής που προς τα βόρεια άγγιζε τη Θεσσαλία. Πιθανότερη
όμως εκδοχή πρέπει να είναι αυτή που υποστηρίζει ότι το
όνομα προήλθε από την αδυναμία πρόσβασης προς αυτήν,
διότι ο ποταμός Αχελώος ήταν "α-ττέραστος" στο μεγαλύτερο
μέρος του (α+περάν).
Και της Απεραντίας η πρωτεύουσα είναι δύσκολο να τοποθετηθεί γεωφυσικά καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη αρχαιολογική έρευνα. Πιθανολογείται ότι το κάστρο της Τσούκας, ή

το Παλιόκαστρο της Τατάρνας μπορούν να παρέχουν ισχυρές
ενδείξεις για την τοποθέτηση της αρχαίας αυτής πόλης
Οπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι Απέραντοι ήταν κι αυτοί
Αιτωλικό φύλο. Ως απόδειξη θεωρείται το όνομα του αντιπροσώπου τους στο Κοινό των Αιτωλών το 215 π.Χ στο οποίο
καταγράφηκε ως "Θεόδοτος ο Απέραντος". Το στοιχείο αυτό
επιβεβαιώνει την συγκροτημένη πολιτειακή δομή των Απέραντων, μια εποχή που οι γειτονικοί τους Δόλοπες, (και βεβαιωμένα Αιτωλοί) δεν συμμετείχαν στο "Κοινόν" λόγω υποταγής
τους στους Μακεδόνες του Φιλίππου του Ε, ο οποίος είχε
κατακτήσει την περιοχή. Κατά μία ακόμη εκδοχή η πιθανή
πρωτεύουσα βρισκόταν κοντά στη σημερινή Βίνιανη.
Δόλοπες
Κατοικούσαν την Δολοπία χώρα. περιοχή που περικλείεται
από τους ποταμούς Ταυρωπό (Μέγδοβα) και Καρπενησιώτη.
Βεβαίως ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες, πολλές φορές
επεκτάθηκαν και πέραν των ορίων αυτών φτάνοντας μέχρι
και τον Αχελώο. Προς νότο έφταναν μέχρι τις βόρειες παρυφές του Βελουχιού και η πρωτεύουσα τους ήταν η αρχαία
Κτιμένη ή Κτιμενάς βρισκόταν στο χώρο της σημερινής Δράνιστας, στα νότια του νομού Καρδίτσας, κοντά στα λουτρά Σμοκόβου. Ο γιός του βασιλιά της, ο Ευρυδάμας συμμετείχε στην
Αργοναυτική εκστρατεία σύμφωνα με τον Απολλώνιο Ρόδιο.
Στην περιγραφή του καταλόγου των ηρώων που συμμετείχαν
αναφέρει:
Εκτός από την Κτιμένη, κι άλλες Δολοπικές πόλεις αναπτύχθηκαν, όπως η Δολοπηίς, οι Αγγειαί, κοντά στη λίμνη Ξυνιάδα, η Μενελαϊς, κοντά στο σημερινό Σμόκοβο (Λουτροπηγή)
της Καρδίτσας και η Ελλοπία.
Γενάρχης των Δολόπων φέρεται ο Δόλοψ. του οποίου ο
τάφος βρισκόταν κοντά στις Παγασσές, «Δόλοπος σήμα» η
«Δολοπήϊος τύμβος». Ως πρώτος καταχτητής αναφέρεται ο
βασιλιάς της Φθίας και πατέρας του Αχιλλέα, Πηλέας, ο οποίος παραχώρησε την Δολοπία στον Φοίνικα γιο του βασιλιά
της Θράκης Αμύντορα. Για τον λόγο αυτό 500 Δόλοπες συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο υπό τις διαταγές του Φοίνικα για
τον οποίο ο Πίνδαρος γράφει:
Στα 501 (π.Χ.) οι Δόλοπες πήραν μέρος στην εκστρατεία
του Κύρου υπό τον Μένονα τον Θεσσαλό. Στα 420 πολέμησαν
με τους Μαλιείς, τους Αινιάνες και τους Θεσσαλούς εναντίον
των Ήρακλειωτών της Τραχίνας. Το 374
υποτάχτηκαν στον τύραννο των Φερρών Ιάσονα. (=ενοφ.
Έλλην. Β', δ', 1).
Στα 344 πήγαν με το μέρος του Μακεδόνα Φιλίππου του Β'
πατέρα του Μεγαλέξανδρου. Στο 356-346 π.Χ. πήραν μέρος
στον ιερό πόλεμο υπέρ των Δελφών. Στο 323 π.Χ. συμμάχησαν με τους Αθηναίους και συνεχόμενα μπήκαν στην δυνατή
τότε Αιτωλική Συμπολιτεία. Στο 279 π.Χ. πολέμησαν μαζί με
τους Αιτωλούς και τους Ευρυτάνες, τους Γαλάτες. Στα 174 π.Χ.
ο Περσέας του Φιλίππου τους καθυπόταξε αν και βρισκόταν
αυτός κάτω από την ρωμαϊκή κυριαρχία. (Πολυβ. KB., 22, 4).
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Τ

ο
ερώτημα
Για τους αστροαυτό μπορεί να Ποιο έτος γεννήθηκε ο Χριστός; νόμους λοιπόν
θεωρηθεί δευτερεύον ή και περιττό από πιθανώς η γέννηση να έγινε το 7 π.Χ. Με την
πολλούς Χριστιανούς, μπροστά στο υπερβατικό άποψη αυτή συμφωνούν και ορισμένοι ιστορικοί
γεγονός της Γέννησης και Ανάστασης του Θεαν- στηριζόμενοι στη μαρτυρία του ευαγγελιστή
θρώπου. Όμως, παραμένει ακόμη και σήμερα, Λουκά (Λουκάς Β΄, 1-7) ότι η απογραφή (για την
2000 περίπου χρόνια από τότε που συνέβη, ανοι- οποία πήγε ο Ιωσήφ στην Βηθλεέμ), έγινε επί
κτό, αφού δεν έχει απαντηθεί με ακρίβεια, παρά ηγεμόνος της Συρίας Κηρηνίου (10-7 π.Χ.). Η
το ότι για πολλά, ακόμη και προ Χριστού γεγονό- απογραφή αυτή διετάχθη από τον Ρωμαίο αυτοτα, γνωρίζουμε με ακρίβεια το έτος που συνέβη- κράτορα Αύγουστο Οκταβιανό, σε όλη την Ρωμασαν. Απλά υπάρχουν κάποια πολύ πιθανά έτη τα ϊκή αυτοκρατορία (άρα και στην Ιουδαία που
οποία θα δούμε παρακάτω.
ήταν επαρχία της), πιθανώς το 8 π.Χ., και η διαΗ συνηθισμένη απάντηση που δίνεται στο ταγή έφτασε στην Ιουδαία το 7 π.Χ.
ερώτημα αυτό είναι το έτος 1 μ.Χ. που θεωρείται
Τα παραπάνω στοιχεία συγκλίνουν στην
γενικά το έτος γέννησης του Χριστού. Αυτό γίνε- άποψη ότι ο Χριστός γεννήθηκε το 4 π.Χ ή 5 π.Χ.
ται βάσει της χριστιανικής χρονολόγησης την ή 7 π.Χ., ενώ ο Διονύσιος την τοποθετεί στο έτος
οποία έχουμε και την οποία πρότεινε το 532 μ.Χ. 1 . Δεν γνωρίζουμε πως ο Διονύσιος όρισε το
ο Σκύθης μοναχός και εκκλησιαστικός συγγραφέ- έτος 1 ως έτος γέννησης, αλλά η άποψη αυτή έχει
ας Διονύσιος ο Μικρός (όπως αυτοαποκαλού- κάποια επιχειρήματα. Πράγματι, ο Ευαγγελιστής
νταν, περ. 470-544 μ.Χ). O Διονύσιος τοποθέτησε Λουκάς αναφέρει ότι η (βραχεία) εμφάνιση του
τη γέννηση του Χριστού στο έτος 754 από Ιωάννη του Βαπτιστή έγινε το 28 ή 29 μ.Χ. (στα
«κτίσεως Ρώμης», το οποίο ονόμασε έτος 1.
15 χρόνια από την έναρξη της βασιλείας του αυΑς έχουμε υπόψη ότι μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ. τοκράτορα Τιβέριου (14-37 μ.X.).), ο οποίος
στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία η χρονολόγηση των βάπτισε και τον Χριστό στα τριάντα χρόνια του
ετών γινόταν από «κτίσεως Ρώμης» (A.U.C.), η (Λουκάς Γ΄, 1, 23). Από αυτό προκύπτει ότι ο
οποία σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Διονύ- Χριστός γεννήθηκε λίγο πριν το 1. Επίσης, ο
σιου του Μικρού έγινε το 753 π.Χ.. Να σημειώ- απόστολος Παύλος έγινε Χριστιανός το 34-35
σουμε βέβαια ότι ο χρόνος κτίσης της Ρώμης μ.Χ. (στο οποίο συμφωνούν όλοι οι ερευνητές)
(από τον μυθικό Ρωμύλο κλπ) υπολογίστηκε αυ- και λίγο μετά την Ανάσταση του Χριστού, οπότε
θαίρετα, στην πραγματικότητα είναι άγνωστος, προκύπτει ότι η δημόσια εμφάνιση του Χριστού,
αφού έχει σχέση με τους πρώτους βασιλιάδες της, έγινε την τριετία 31-33 μ.Χ., άρα γεννήθηκε στο
των οποίων η διάρκεια της βασιλείας είναι έτος 1.
άγνωστη.
Συνοψίζοντας έχουμε τα εξής σχετικά με τα
Ας δούμε όμως εν συντομία και τις άλλες από- πιθανά έτη γέννησης:
ψεις για το έτος γέννησης του Χριστού.
Α. Οι αστρονόμοι λαμβάνοντες ως βάση το
Κατ’ αρχήν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι «άστρο της βηθλεέμ», αλλά και μερίδα ιστορικών
ενώ οι ευαγγελιστές αναφέρουν πάρα πολλά για υποστηρίζουν ως πιθανό έτος γέννησης το 7 π.Χ.,
τη ζωή, τη δράση, τη Σταύρωση και την ΑνάσταΒ. Οι ιστορικοί βασιζόμενοι κυρίως στο ότι η
ση του Χριστού, δεν αναφέρουν γι’ αυτά ένα «σφαγή των νηπίων» με αφορμή την γέννηση του
αντίστοιχο έτος, ούτε ημερομηνία (για την Σταύ- Χριστού, έγινε από τον Ηρώδη τον Μέγα υποστηρωση, αναφέρουν μόνο επί «Ποντίου Πιλάτου» ρίζουν ως έτος γέννησης πριν το 4 π.Χ. ή κατά το
καθώς και την ημέρα και την ώρα του θανάτου). 4 π.Χ., με πιθανότερο το 5 π.Χ.
Ακόμη ας σημειώσουμε ότι σπανίζουν οι αναφοΓ. Την άποψη του Διονυσίου ότι ο Χριστός
ρές των ιστορικών της εποχής (Ιώσηπος κ.ά.) για γεννήθηκε το 1 μ.Χ.
τον Χριστό, ίσως επειδή ο Χριστιανισμός θεωρήΠοιο όμως από τα τρία αυτά έτη είναι το έτος
θηκε αρχικά ως μια αίρεση του Ιουδαϊσμού, υπό- της Γέννησης;
θεση δηλαδή μιας μικρής μειοψηφίας στη μακριΛογικά πρέπει να το συσχετίσουμε και με το
νή αυτή περιοχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
έτος Σταύρωσης και Ανάστασης του Χριστού,
Κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο (Β΄, 1-11) ο αφού κατά τα ευαγγέλια έζησε περίπου 33 έτη.
Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας,
Τα έτη αυτά συμβιβάζονται με τα έτη γέννηόπου πήγαν ο Ιωσήφ μαζί με την Παναγία (από σης που είδαμε παραπάνω ως εξής: το έτος 26
την Ναζαρέτ) για να απογραφούν, τον καιρό του μ.Χ. με έτος γέννησης το 7 π.Χ., το 30 μ.Χ. με το
Βασιλιά Ηρώδη του Μέγα (38 π.Χ.- 4π.Χ.):
4 π.Χ. και το 33 μ.Χ με το 1 μ.Χ.
«Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χριστιανική
Ιουδαίας εν ημέραις Ηρώδου του βασιλέως, ιδού χρονολόγηση, όπως την πρότεινε ο Διονύσιος ο
μάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα Μικρός, μπορεί να μην είναι ακριβής, πάντως
λέγοντες που εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των ιου- κυριάρχησε στη Δύση και καθιερώθηκε γενικότεδαίων, είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν της ανα- ρα το 800 μ.Χ. από τον ηγεμόνα των φράγκων
τολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ…».
Καρλομάγνο.
Με βάση λοιπόν τη μαρτυρία αυτή και με το
Η χριστιανική χρονολόγηση πάντως του Διοδεδομένο ότι ο Ηρώδης –οποίος διέταξε τη σφαγή νυσίου του Μικρού υπήρξε σπουδαίο γεγονός για
των νηπίων μέχρι 2 ετών, λίγο πριν το θάνατό του την ανθρωπότητα, αφού έδωσε ένα σημείο ανα- πέθανε στο διάστημα 13 Μαρτίου με 12 Απριλί- φοράς για τις χρονολογήσεις όλων των γεγονότων
ου του 4 π.Χ., σύμφωνα με τον ιστορικό Ιώσηπο, π.Χ. και μ.Χ., συνδέοντάς το μάλιστα με τη γένη θεία γέννηση έγινε το 4 π.Χ. με πιθανότερο το 5 νηση του Θεανθρώπου, έστω και προσεγγιστικά.
π.Χ.
Σε αντίθεση με τη Δύση, το χριστιανικό χρονολοΈνα άλλο θέμα που πρέπει να λάβουμε σχετι- γικό σύστημα άργησε να εφαρμοστεί στην Ανακά υπόψη είναι το άστρο της Βηθλεέμ. Όπως μας τολική εκκλησία και έγινε αποδεκτό μόλις το
λέει (μόνο) ο ευαγγελιστής Ματθαίος ένα λαμπε- 1628 επί Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντιρό άστρο καθοδήγησε τους μάγους για να έλθουν νουπόλεως Κυρίλλου Α΄ Λουκάρεως (γεννηθέντα
να προσκυνήσουν τον Χριστό μόλις γεννήθηκε. στο Ηράκλειο Κρήτης!).
Οι αστρονόμοι προσπάθησαν να υπολογίσουν την
Τέλος να σημειώσουμε ότι ούτε η 25η Δεκεμημερομηνία της θείας γέννησης βοηθούμενοι από βρίου είναι η πραγματική ημερομηνία γέννησης
το ουράνιο φαινόμενο που συνδέεται με αυτό το του Χριστού. Από τα ιερά κείμενα συνάγουμε ότι
άστρο. Από την αστρονομική μελέτη προέκυψε ο Χριστός γεννήθηκε στον εβραϊκό μήνα Τιρσί
ότι το 7 π.Χ. οι πλανήτες Κρόνος, Δίας και Άρης που αντιστοιχεί στα μέσα Σεπτεμβρίου-αρχές
πλησίασαν πολύ κοντά μεταξύ τους. Η σύγκλιση Οκτωβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου.
αυτή προκάλεσε ένα παράξενο φαινόμενο το
Με την εκδοχή αυτή συμφωνεί ο αστρονόμος
οποίο παρατήρησαν και οι αστρονόμοι της Βαβυ- Ντέηβιντ Χιούζ του βρετανικού πανεπιστημίου
λώνας.
Σέφιλντ, οποίος με ανακοίνωσή του στις
Οι Μάγοι που ήταν ιερείς του Ζωροαστρισμού 15/9/1993 ανέφερε ότι ο Χριστός γεννήθηκε στις
και συγχρόνως αστρολόγοι-αστρονόμοι το ερμή- 15 Σεπτεμβρίου του 7 π.Χ. (ακριβώς 2000 χρόνια
νευσαν ως θεϊκό σημάδι και ακολούθησαν το πριν!). Επίσης τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η
«φωτεινό άστρο». Να σημειώσουμε πάντως ότι η εορτή της γέννησης εορταζόταν μαζί με τη βάπτιύπαρξη του «φωτεινού άστρου» ως αστρονομικού ση του Χριστού (6 Ιανουαρίου). Αυτόνομα τα
φαινομένου αμφισβητείται σήμερα από πολλούς Χριστούγεννα εορτάζονταν από το 376 μ.Χ. και
αστρονόμους πέρα από το λογικό γεγονός ότι μετά και η εορτή τοποθετήθηκε σε ημερομηνία
είναι αδύνατο ένα αστρονομικό φως να δείξει κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο (21-22 Δεκεμακριβώς μια συγκεκριμένη θέση στη Γη, όπως βρίου σήμερα) μάλλον για να αντικατασταθούν
εδώ το σημείο γέννησης. Η αμφισβήτηση προέρ- σιγά-σιγά
οι
μεγάλες
ειδωλολατρικέςχεται και από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που παγανιστικές εορτές του με τις χριστουγεννιάτιυπήρξε και εξαίρετος αστρονόμος.
κες!
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Ο εορτασμός των Χριστουγέννων

Ο

εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου έλαβε καθολική μορφή
στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ, πρώτα στη Δύση και μετά στην Ανατολή. Μέχρι
τότε η Γέννηση του Ιησού εορταζόταν στις 6 Ιανουαρίου μαζί με τη Βάπτιση κατά την
εορτή των Θεοφανείων. Η Αρμενική Εκκλησία δεν δέχθηκε την αλλαγή και διατήρησε
την παλαιότερη παράδοση, την οποία ακολουθούν σήμερα όσες Εκκλησίες ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο (Ιουλιανό). Για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα καθιερώθηκαν ως αργία με τον Ιουστινιάνειο Κώδικα (529/534).
Με δεδομένο ότι στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία της γέννησης του Ιησού, η καθιέρωση της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού των Χριστουγέννων θα πρέπει να συνδέεται, σύμφωνα με μια θεωρία, με τον εορτασμό του
χειμερινού ηλιοστασίου (Βρουμάλια) από τους ειδωλολάτρες της ρωμαϊκής επικράτειας, αλλά και των γενεθλίων του Μίθρα, του ανίκητου Ήλιου (Dies Natalis Solis
Invicy), που είχε καθιερωθεί επί αυτοκράτορα Αυρηλιανού το 275μ.Χ. Νωρίτερα, οι
Ρωμαίοι γιόρταζαν τα Σατουρνάλια (17-23 Δεκεμβρίου), όπου επικρατούσε κλίμα
γενικής ευφορίας και ανταλλάσσονταν δώρα.
Σύμφωνα με τις απόψεις που αντλούν επιχειρήματα από την ιστορία των θρησκειών, η Εκκλησία διεκδίκησε την 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα των Χριστουγέννων για
να ασκήσει πολεμική με τα κηρύγματά της κατά των εθνικών και αιρετικών. Σύμφωνα με άλλες θεωρίες, η 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα γέννησης του Χριστού προκύπτει
από σειρά ημερολογιακών υπολογισμών, που έχουν λάβει υπόψη τους πατερικά
κείμενα και παλαιοδιαθηκικές πηγές.

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ (ΑΙΣΩΠΟΣ)

Μ

ιά φορά πιάσανε έναν ληστή και
τον καταδικάσανε σε θάνατο με
απαγχονισμό, γιατί καθώς έκλεβε προσπάθησε κάποιος να τον εμποδίσει κι
εκείνος τον σκότωσε. Οπότε καταδικάστηκε και για φόνο, όχι μόνο για τις κλοπές που είχε κάνει.
Εκεί που ήταν έτοιμος να ανεβεί στην
κρεμάλα, μπροστά στα βλέμματα πλήθους κόσμου που παρακολουθούσε, ήρθε
η μητέρα του και έκλαιγε φωνάζοντας:
“καημένο μου παιδί, τί σου έμελλε να
πάθεις”.
Τότε ο μελλοθάνατος ληστής της είπε :
“Πλησίασε μάνα, να σου πώ στο αυτί κάτι
προτού ξεψυχήσω”. Η μητέρα φυσικά
πλησίασε, και ο μελλοθάνατος κλέφτης
της απέκοψε με μιά δαγκωνιά το αυτί.
Ο κόσμος όλος που παρακολουθούσε τη
σκηνή έμεινε κατάπληκτος, και ζήτησαν
να μάθουν γιατί το έκανε αυτό.
Τότε ο κλέφτης είπε: “Ακούστε ολόκληρη την ιστορία μου, σαν θέλετε να το
μάθετε. Όταν πήγα μικρός στο σχολείο,
στην πρώτη τάξη ακόμα έκλεψα μία δέλτο (πινακίδα που έγραφαν). Και αυτή

τότε, η μάνα μου που βλέπετε, δεν με
χτύπησε ούτε με μάλωσε, μου είπε και
“μπράβο! Μόνο πρόσεξε να μην το μάθει
κανείς”.
Στη δευτέρα τάξη έκλεψα ένα ρούχο:
πάλι αυτή, η μάνα μου, δεν με μάλωσε,
μου είπε και “μπράβο, μόνο να μην το
μάθει κανείς”. Σε κάθε τάξη που πήγαινα
στο σχολείο, έκλεβα όλο και μεγαλύτερα
πράγματα, κι αυτή, η μάνα μου που βλέπετε, χαιρόταν.
Σαν τελείωσα το σχολείο, το είχα πια
καμάρι μου να κλέβω και να μη με πιάνουνε. Έφτασα να ζω μονάχα με την κλεψιά.
Έτσι έφτασα να κάνω και φόνο, που γι’
αυτό με πιάσατε και θα με κρεμάσετε.
Γι’ αυτό της αξίζει που της έκοψα με τα
δόντια μου το αυτί, για να θυμίζει το
κομμένο αυτί πόσο κακό μου έκανε όταν
πρωτοέκλεψα μια παλιοπινακίδα και αντί
να με μαλώσει, μου είπε “μπράβο”!
Όπως της έκοψα τώρα το αυτί έτσι και
αυτή έπρεπε να έκοβε το κακό στη ρίζα
του, όσο ήταν καιρός”.
ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ

Γεώργιος Ν. Κατσούλης
ΕνδοκρινολόγοςΔιαβητολόγος

Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ 87 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ. 22310 44248
ΚΙΝ. 69810357926951164185
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής
ΑΠΘ
Ειδικευθείς εις ΓΠΝΑ
«Αλεξάνδρα»

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα
Τηλ. 24410 79005 Κιν.
6972176648
e-mail: georgioskatsoulismd@yahoo.gr

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ
Μέλι-Βασιλικός-πολτός-γύρηΠρόπολη
παραγωγής μας

Γεώργιος Καραμέτος:
978252592
Χρήστος Καραμέτος:
6978252592

Ν. Κρίκελλο Λαμίας
e-mail: melissokomia`@gmail.com

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ. ΚΑΡΥΔΑ
Χειρούργος -Οδοντίατρος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημ. Λάππα 81 Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 20039 Κιν.:697 3672423

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ)
Ζήσης Μπάμπης του Χρ.

Λαμία στο Τέρμα της οδού Λαρίσης

Αζά 8 Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 41325
Κιν.: 697 8770871

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ

Κιν.: 697-2594217
Τηλ.: 22310 37884
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ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΟΛΟΠΩΝ

Επιστολή φορέων σε αυτοδιοικητικούς
και Βουλευτές για την κατασκευή
της γέφυρας στη θέση Ρογκάκια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ.
1) Απογραφή κατοίκων σχεδόν ολοκληρώθηκε. Έγινε τεράστια προσπάθεια να απογραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στην
Κοινότητά μας.
2) Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης
των ζημιών από τον Ιανό του οδικού δικτύου
από την ΤΕΡΝΑ.
3) Λήγει η θητεία της αγροτικής ιατρού κ.
Νικολάου Βάσως. Αναμένουμε σύντομα νέο
Ιατρό.

Α

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Όποιος χωριανός θέλει να προσφέρει
οικονομική βοήθεια για την συντήρηση του
σχολείου μας μπορεί να απευθύνεται
στους:
1) Γιάννη Σπανό,
2) Βασίλη Θάνο και
3) Ελένη συζ. Γ. Μητσάκη

Απογραφή

Σ

ε εξέλιξη αυτές τις ημέρες που γράφουμε αυτή την στήλη βρίσκεται σε
εξέλιξη η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών σ’ όλη την επικράτεια.

Η ΝΕΡΆΪΔΑ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΙΟΝΙ

Έγινε μια προσπάθεια για την απογραφή
στον τόπο μας όσο το δυνατόν περισσότερων χωριανών, καθώς και οι κατοικίες να
εμφανίζονται τουλάχιστον ως εξοχικές και
όχι εγκαταλελειμμένες.

ο πρώτο χιόνι έπεσε στο χωριό μας στις 18 Δεκεμβρίου το οποίο δεν ξεπέρασε τα 5 εκατοστά κατά
μέσο όρο και δεν δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα
σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.

Ευχές από Πρόεδρο
Τ. Κ. Μολόχας

ΠΑΝΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΤΗΣΗ

Ο

Πρόεδρος του γειτονικού μας χωριού,
της Μολόχας Ηλίας Ζυγούρης, εύχεται μέσω της εφημερίδας μας σε όλους τους
συγχωριανούς του, της Τοπικής Κοινότητας
Μολόχας, αλλά και σε όλους τους συμπατριώτες των γύρω χωριών, με υγεία και ευτυχία ο
Καινούργιος Χρόνος 2022

Τ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου Παναγραφιώτικη συνάντηση στο κτήριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) στην Αθήνα, πολιτιστικών συλλόγων από Ευρυτανία, Καρδίτσα,
Αργιθέα, Άγραφα για το θέμα των αιολικών πάρκων, των υδροηλεκτρικών σταθμών στα ποτάμια
της περιοχής καθώς και των φωτοβολταϊκών. Σκοπός για τον περαιτέρω συντονισμό της δράσης του
κινήματος

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

εφημερίδα μας, εκτός από τη συνδρομή
σας, χρειάζεται την έμπρακτη βοήθεια σας.
Για να έχουμε ποικιλία ύλης να μας στέλνετε
επικαιρότητα, άρθρα, απόψεις, παλιές φωτογραφίες (οι οποίες θα επιστραφούν) και φυσικά
την κριτική σας. Τα άρθρα μπορεί να είναι και
γενικοτέρου ενδιαφέροντος (πχ οικονομικά,
ιατρικά κοινωνικά κλπ) ή ότι άλλο εσείς θεωρείτε ότι είναι άξιο δημοσίευσης.
Από τους μεγαλυτέρους σε ηλικία περιμένουμε παλιές ιστορίες (μουραπάδες).
Ευχαριστούμε
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ποιος αναγνώστης έχει κείμενο ή ό,τι άλλο για
δημοσίευση, για το επόμενο φύλλο, παρακαλούμε να μας το αποστείλει το αργότερο μέχρι
10 Μαρτίου 2022 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
μορφή WORD (ειδικά αν είναι μεγάλο) στο Email: exms.neraida_dolopwn@yahoo.com
Όσο νωρίτερα το στείλετε, αποφεύγονται τυχόν
λάθη.
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει στο τέλος
Μαρτίου καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Ευχαριστούμε
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ενισχύστε την τράπεζα
αίµατος του Συνδέσµου.

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ:
Αρεταίειο Νοσοκομείο.

ΕΠΑΡΧΙΑ:
Στα κατά τόπους
Νοσοκομεία.

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:697 6459443

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ό

νοικτή επιστολή που απευθύνεται στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, το Δήμαρχο Καρδίτσας, του Βουλευτές του νομού και τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων εστάλη από τους συντονιστές της
πρωτοβουλίας για την ολοκλήρωση του έργου της γέφυρας στη θέση
«Ρογκάκια» μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Καροπλεσίου και Νεράιδας.
Στην επιστολή επισημαίνεται:
 Την ανάγκη ολοκλήρωσης της σύνδεσης των δύο κοινοτήτων με τη
δημιουργία της γέφυρας την οποία πολλές φορές έχουν εξαγγείλει οι
αρμόδιες υπηρεσίες αλλά δεν έχουν μέχρι σήμερα προχωρήσει στην
ολοκλήρωσή της.
 Την συλλογή υπογραφών και ψηφισμάτων των κατοίκων της περιοχής
 Την αποφυγή των αρμοδίων για συνάντηση με αντιπροσωπεία των
κατοίκων
 Ότι εξυπηρετεί την καθημερινή επικοινωνία των κατοίκων
 Την εναλλακτική διέξοδο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως
κατολισθήσεις ή πυρκαγιές
 Τους τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή,
 Την μετακίνηση κτηνοτρόφων και κοπαδιών
 Τις θρησκευτικές μετακινήσεις προς μοναστήρια και εξωκλήσια
Η επιστολή αυτή είναι μια προσπάθεια να γνωστοποιηθεί το πάγιο
αυτό αίτημα των δύο κοινοτήτων, αίτημα όμως που συνεχώς βρίσκει
διάφορα εμπόδια από τους αρμόδιους για την κατασκευή της γέφυρας
Στην επιστολή διευκρινίζεται επίσης ότι:
1) Υπάρχει κατανόηση για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η
Περιφέρεια, λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε ο Ιανός, έχει
άλλες προτεραιότητες, όμως το έργο αυτό είναι ώριμο έργο μικρής
οικονομικής επιβάρυνσης
2) Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι το έργο δεν πραγματοποιείται
εξαιτίας της ανύπαρκτης κίνησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Κίνηση
δεν υπάρχει γιατί ακριβώς δεν υπάρχει γέφυρα, είναι αδιέξοδο άρα η
κίνηση προς τα εκεί δεν εξυπηρετεί κανέναν.
3) Είναι αναληθές ότι δεν υπάρχει οδική πρόσβαση εκατέρωθεν των
βάθρων. Η πρόσβαση υπάρχει αν καθαριστεί το υπάρχω δρόμος ο
οποίος έχει εγκαταλειφθεί γιατί δεν υπάρχει η γέφυρα.
4) Τα βάθρα έχουν ολοκληρωθεί ή ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση
(μπορούν να στηρίξουν τη γέφυρα. Το έργο έγινε σύμφωνα τις έγκυρες
μελέτες των τότε μηχανικών της ΤΥΔΚ.
5) Στην επιστολή επίσης εκφράζεται η δυσαρέσκεια προς τους αρμόδιους της Περιφέρειας το γεγονός ότι στάλθηκε εκεί ο ταξίαρχος του
Στρατού κ. Νεκτάριος Μητρόπουλος χωρίς τη συνοδεία μηχανικού της
Π. Ε. Καρδίτσας ο οποίος ωστόσο είπε ότι αν καθαριστεί ο δρόμος ο
στρατός μπορεί να αναλάβει την ολοκλήρωση της γέφυρας.
Η επιστολή αυτή συνυπογράφεται από τους:
-Δήμαρχο Αγράφων, Αλέξη Καρδαμπίκη,
-Για την «Ανεξάρτητη Προοδευτική Συμμαχία Πολιτών Καρδίτσα»
τονεπικεφαλής Γιάννη Σβαρνα
-Περιφερειακούς σύμβουλους Καντερέ Κώστα και Γεννάδιο Γιάννη
από την παράταξη "Η Θεσσαλία στην καρδιά μας"
-Παπαλό Κωνσταντίνο για την «Δυνατή Καρδίτσα»
-Κώστα Γκαβογιάννη για την «Καρδίτσα από την αρχή»
-Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου, Κώστα Γιαννουσά.
-Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αμάραντου, Αλεξάκο Γιάννη.
-Σύνδεσμο Απανταχού Καροπλεσιτών Αθήνας.
-Πολιτιστικό Σύλλογο Καροπλεσίου Καρδίτσας.
-Εξωραϊστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας.
-Σύλλογο Αποδήμων Νεράϊδας.
-Δόλοπες Νεράιδας-Σπινάσας.
-Καροπλεσίτικη Λέσχη Δράσεων

20 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ:
Πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει μια κινητικότητα
από την πλευρά του στρατού για τη γέφυρα.

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107
ΙΒΑΝ: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας
Δολόπων Καρδίτσας.
Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει στον
Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας.
Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και επιθυμείτε να λαμβάνετε την
Εφημερίδα μας, να καταθέτετε στον παραπάνω τον λογαριασμό, το ανάλογο ποσό γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ακριβή διεύθυνση για να αποφεύγονται συνωνυμίες.
Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας μπορείτε να δίνετε και στα
παρακάτω εξουσιοδοτημένα μέλη του Συλλόγου για να σας δίδεται αμέσως απόδειξη.
Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ εισπράξεων συνδρομών έχουν οι εξής:
Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα)

τηλ

(697 3306500)

Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα)

τηλ

(697 6539774)

Σύνδεσμος Αποδήμων
Σαρανταπόρου Μεγαλάκκου

Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)

τηλ

(697 4085254)

Κουσάνας Κώστας (Λαμία)

τηλ

(697 2594310)

Σπανός Γιάννης (Αθήνα)

τηλ

(697 3039002)

«Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

Πλατσιούρης Κώστας (Καρδίτσα)

τηλ

(697 4433949)

Hondos Center ®
Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς
Το Υπέροχο Ταξίδι στην ομορφιά έχει
πάντα μια αφετηρία … εσάς!
Όλα τα μεγάλα brands για την ανδρική
και γυναικεία καθημερινή σας περιποίηση συγκεντρωμένα σε ένα κατάστημα!!!
Στα Hondos Center κάνετε όλες τις
αγορές σας ευχάριστα, πάντα στις καλύτερες τιμές της πόλης!
Μπείτε στο www.hondoscenter.com για
να μαθαίνετε ΠΡΩΤΟΙ τα Νέα & τις
Προσφορές μας!

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

