
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) 

ΧΡΟΝΟΣ 43ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 159* Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

www.neraida-dolopwn.com  
Αυτή  είναι  η  διεύθυνση  της  ιστοσελίδας  του  χωριού  μας  στο  
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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  

Μ ετά τις αρνητικές 
εξελίξεις για το 

θέμα της αποκατάστα-
σης του δρόμου που 
μας συνδέει με την Καρ-
δίτσα, λόγω της κατα-
στροφής  από την θεο-
μηνία «ΙΑΝΟΣ» το μόνο που μας έμεινε η δυναμική 
κινητοποίηση να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Την 
άμεση και χωρίς χρονοτριβή αποκατάσταση των επικιν-
δύνων σημείων του καταστραμμένου οδικού δικτύου 
στο τμήμα Σαραντάπορα-Νεράιδα.  

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ πως το υπόλοιπο τμήμα 
του δρόμου δηλαδή το τμήμα Σαραντάπορα - Ραχούλα 
έχει δοθεί για αποκατάσταση στην ΤΕΡΝΑ. 

Η κυβέρνηση υποσχέ-
θηκε άμεση αποκατά-
σταση αλλά εδώ και 
αρκετούς μήνες δεν έχει 
γίνει τίποτα.  

Με αίτημα την άμεση 
αποκατάσταση με την 

ανάθεση στην  ΤΕΡΝΑ, που έχει το υπόλοιπο κομμάτι 
του δρόμου, οι κάτοικοι της Νεράιδας προχώρησαν σε 
συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου Σαραντάπορο-
Νεράιδα, το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουνίου. 

Η κινητοποίησή πραγματοποιήθηκε ως ένδειξη δια-
μαρτυρίας για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρό-
μος, παρότι έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τον 
"Ιανό" και υπάρχουν σημεία που είναι πολύ επικίν-
δυνα, δεν συμπεριλήφθη στην εργολαβία της ΤΕΡ-
ΝΑ και βρίσκεται "στον αέρα" η αποκατάστασή του. 

Ο αποκλεισμός έγινε την ώρα που διέρχεται το λεω-
φορείο, το οποίο και σταμάτησε, για περίπου 20 
λεπτά. 

Στο σημείο βρέθηκε και ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας, κ. 
Βασίλης Κρανιάς, από την πλευρά του οποίου 
έχουν γίνει πολλές ερωτήσεις για το θέμα. 

Σε τρία τουλάχιστον σημεία του δρόμου που συνδέ-
ει τα δύο χωριά μπορεί να συμβεί ατύχημα η δυστύ-
χημα. Φυσικά αν συμβεί οι πολιτικοί θα στείλουν τα 
συλλυπητήρια τηλεγραφήματα και θα δηλώσουν 
συμπαράσταση. 

Σύντομα θα υπάρξει νέα συμβολική κατάληψη στον 
κόμβο της Ραχούλας σε συνεργασία με τους κατοίκους 
του Καροπλεσίου και άλλων χωριών που έχουν τους 
δικούς τους λόγους διαμαρτυρίας  

Επιτροπή Αγώνα 

Ε ξελίξεις έχουμε, για τον Παρα-
μεγδόβιο δρόμο, τουλάχιστον 

στο κομμάτι των μελετών στο τμήμα της 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας μήκους 8 χλμ.  

Την Πέμπτη 19 Μαΐου η εταιρεία 
ΓΕΩΤΕΡ εγκαταστάθηκε στο έργο και 
άρχισε τις προβλεπόμενες γεωτρήσεις 
και μετρήσεις. Σύμφωνα με την σύμβα-
ση της ανάθεσης το μελετητικό γραφείο 
πρέπει να παραδώσει την συνολική 
μελέτη σε 14 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης το αργότερο μέχρι τέλους 
Δεκεμβρίου 2022. 

Η εταιρεία εγκατέστησε τα κατάλλη-
λα μηχανήματα και σύμφωνα με την 
τεχνική μελέτη κάθε 200 μέτρα θα γίνε-
ται και μια γεώτρηση. Συνολικά σε μή-
κος 8 χλμ.  θα γίνουν 40 γεωτρήσεις. 

Στο τμήμα του έργου αρμοδιότητας 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδος   μήκους 11 
χλμ. από την Μαυρομάτα μέχρι τη νέα 
γέφυρα του Μέγδοβα η χρηματοδότηση 
ανακοινώθηκε από τον Ιούνιο του 2021 
με προϋπολογισμό   1,2 εκατ. Ευρώ.   

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφη-
μερίδας η προκήρυξη της μελέτης για το 
οδικό τμήμα των 11 χλμ. εντός της Ευρυ-

τανίας από την περιφέρεια Στ. Ελλάδος 
αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

Η μελέτη για  τμήμα του έργου, που 
είναι η κατασκευή γέφυρας στον ποτα-
μό Μέγδοβα, έχει ολοκληρωθεί από την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας από το 2015. 
Πρόκειται για μια γέφυρα με τρία υπό-
βαθρα και με σημαντικό οικονομικό 
κόστος υπολογιζόμενο σε 5 εκατ. Ευρώ, 
σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη. 

Ο Παραμεγδόβιος αποτελεί όνειρο 
δεκαετιών ήδη από την εποχή του Χαρ. 
Τρικούπη. Ωστόσο οι οδικές αρτηρίες 
στην Ελλάδα έχουν άλλες κατευθύνσεις 
τα τελευταία 50 χρόνια και το συγκεκρι-
μένο οδικό δίκτυο έχει εγκαταλειφθεί. 

Από την ολοκλήρωση των μελετών 
μέχρι την εύρεση των σημαντικών κον-
δυλίων για την κατασκευή του εν λόγου 
οδικού τμήματος θα χρειασθεί υπομο-
νή.  

Το δυσκολότερο τμήμα είναι αυτό 8 
χλμ., αυτό από τη Νεράϊδα μέχρι το 
ποτάμι, λόγω της γεωμορφωλογίας του 
εδάφους.  

Εμείς ζητάμε βελτίωση του υφιστά-
μενου χωματόδρομου με χαλικόστρωση 
και τοποθέτηση προσωρινά γέφυρας 
«Μπέλεϋ» στο ποτάμι για την εξυπηρέ-
τηση των κατοίκων μέχρι την ολοκλήρω-
ση της σύνδεσης. 

Πηγή: Εφημερίδα «Ευρυτανικά ΝΕΑ» 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΝΕΡΑΪΔΑΣ  
Κινητοποίηση των κατοίκων 

www.sarantaporo.com 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

 ΑΓΡΑΦΙΩΤΩΝ 
Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων 

Στην «ΤΡΙΦΥΛΛΑ» Κλειτσού Ευρυτανίας 
 

Π ανελλήνιο αντά-
μωμα Αραφιωτών 

Καρδίτσας και Ευρυτα-
νίας θα πραγματοποιη-
θεί  την Δευτέρα 25 
Ιουλίου 2022 και ώρα 
10 π.μ. στη θέση 
«Τριφύλλα» του Κλει-
τσού. 
Εκεί στο σύνορο σχεδόν 
των δύο νομών, στο 
μοναδικό «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ 
ΔΙΑΒΑΤΗ»  δίπλα στο 
εκλλησάκι της ΑΓΙΑΣ 
ΑΝΝΗΣ θα γίνει το πρώ-
το αντάμωμα του συνό-
λου των Αγραφιώτικων 
χωριών για να τεθούν 
οι βάσεις της συνεργα-

σίας των φορέων για τις διεκδικήσεις μας για την συνολική 
ανάπτυξη του τόπου μας. 

Το αντάμωμα αυτό είχε προγραμματιστεί για πέρυσι την 
ίδια εποχή αλλά αναβλήθηκε λόγω πανδημίας. 

Η ένωση των Αγραφιώτικων χωριών ξεκίνησε ως ένωση 
των Θεσσαλικών Αγράφων το 1985. Από τώρα και στο εξής με 
το καινούργιο καταστατικό θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
Αγραφιώτικων χωριών Καρδίτσας και Ευρυτανίας.   

Ο σύλ�ογος  

κ�ι η εφημε��δα μας 
εύχοντ�ι  

στους αναγ�ώστες κ�ι 
συγχωρια�ούς μας  

Καλό Κα��κ�ίρι 

Σ ε ένα από τα πιο δύσκο-
λα προβλήματα εξελίσ-

σεται αυτό της συλλογής των 
ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων, που ταλαιπωρούν, χρό-
νια τώρα, τους κατοίκους των 
ορεινών περιοχών του Δήμου 
Καρδίτσας. 

Η συζήτηση άνοιξε για μία 
ακόμη φορά κατά την διάρ-
κεια του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Καρδίτσας (21/6), μετά από 
σχετική ερώτηση του κ. Κρα-
νιά. Μάλιστα υπήρξε και 
ένταση μεταξύ του ερωτώντος 
και του αρμόδιου αντιδημάρ-
χου κ. Παπαδημητρίου, η ο-
ποία όμως ήταν περισσότερο 
επί της διαδικασίας παρά επί 
της ουσίας του θέματος. 

Ο κ. Παπαδημητρίου πά-
ντως μίλησε για ένα πολύ 
δύσκολο πρόβλημα που εντο-
πίζεται σε δύο σημεία. Το 
πρώτο στο ότι δεν είναι εύκο-
λο να "συλληφθούν" τα ζώα 

που είναι σε σχεδόν άγρια 
κατάσταση και το δεύτερο ότι 
δεν υπάρχει εγκατάσταση και 
εξειδικευμένο προσωπικό για 
να τα διαχειρισθεί. 

Επ’ αυτού παρενέβη ο δή-
μαρχος κ. Τσιάκος που ζήτησε 
να υποδειχθεί από τους φο-
ρείς, των περιοχών που αντι-
μετωπίζουν το πρόβλημα, 
κατάλληλος χώρος για να μι-
σθωθεί άμεσα και να ξεκινή-
σουν παράλληλα οι διαδικασί-
ες για την εξεύρεση του εξειδι-
κευμένου προσωπικού που θα 
συλλέγει τα ζώα και θα τα 
συντηρεί, για το διάστημα που 
θα μένουν στο χώρο. 

Ακόμα ο δήμαρχος Καρδί-
τσας υποστήριξε ότι εφόσον 
αρχίσει η περισυλλογή τους 
θα μπορεί, μέσω των ενωτίων, 
να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης 
και να επιβληθούν τα προβλε-
πόμενα πρόστιμα. 

Πηγή:  KarditsaLive.Net 

ΠΑΡΑΜΕΓΔΟΒΙΟΣ 
Ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις στο τμήμα από Νεράιδα έως το ποτάμι  

ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΑ 
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ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ 
Ευάγγελος Καραβάνας 

Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας  

Οινοπωλείο:  
Σπ. Μήλιου & Περικλέους, Ηλιούπολη   

Τηλ.: 210 9719491  
Οινοποιείο: (Καρδίτσα):  
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www.krasiakaravana.gr 

Ο πατέρας πρόκειται να αποκατα-
στήσει την κόρη του και φτιάχνει ένα 
προικοσύμφωνο με όλα τα υπάρχο-
ντα που θα της δώσει… Η προίκα 
ήταν ένα στοιχείο χαρακτηριστικό 
των γάμων παλαιότερα, αφού η νύφη έπρεπε 
να έχει το κατιτίς της και να μην την πάρει ο 
γαμπρός χωρίς τίποτα. 

Από κινητά και ακίνητα, κάθε πατέρας φρό-
ντιζε να προικίσει αναλόγως τα κορίτσια του… 
Δείτε λοιπόν ένα προικοσύμφωνο του 1671 
και… απολαύστε τι περιλάμβαναν τα προικιά 
της κόρης. 

 
«Εν έτι 1671 μηνί Ιανουαρίω ημέρα δεκάτη 

εν Σύρω. 

Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και της Κοκκί-

νης προστάτιδος της νήσου Σύρου Προικοσύμ-

φωνον της πρώτης μας κόρης και της θυγατρός 

του Κωστάκη και της Σμαράγδας και της μακα-

ρίτισσας της γυναικός μου Πιπινίτσας ήτις θα 

πάρη νόμιμον σύζυγον τον Ντεμογιαννάκη του 

Κωνσταντάκη της Πιπινίτσας Πηνελόπης Βαρ-

βαρίτσας. 

Και εγώ και η μακαρίτισσα η γυναίκα μου 

Πιπινίτσα δίδομεν την συγκατάθεσίν μας εις το 

να πάρη η κόρη μας Κατή, νόμιμον σύζυγον και 

να τον έχη να τον νέμεται μέρα νύκτα, τον 

Ντεμογιαννάκη Μανωλάκην του Κωνσταντάκη 

και της Πιπινίτσας Πηνελόπης Βαρβαρίτσας.  

Εν πρώτοις δίδομεν από τα φύλλα της καρ-

διάς μας την ευχήν να τρισευτυχήσουν και να 

πολυχρονίσουν. 

Δεύτερον δε τέσσαρα εικονίσματα το πρώ-

τον εις ξύλον δυνατόν και χονδρόν δύο δάκτυ-

λα και τα άλλα εις αχιβάδα. 

Τρία υποκάμισα τα δύο μικρά και το ένα 

μεγάλο, δύο μικρά αποκατινά (εσώβρακα) 

παστρικά, ατρύπητα και ολόγερα. 

Δύο μισοφόρια ολόγερα και μπουγαδιασμέ-

να. 

Ενάμισυ ζευγάρι κάλτσες εως ότου να γίνη 

ο γάμος έχη καιρόν να πλέξη και την άλλη για 

να γίνουν δύο ζευγάρια. 

Ένα φουστάνι από τσίτι ριγωτό, άλλο ένα 

από σακονέτα της μακαρίτισσας της γιαγιάς 

μου. 

Ένα μανδύλι του λαγιού και δύο μανδοσα-

λάμια. 

Μια φασκιά για τα καλορίζικα. 

Δύο ζεύγη παπούτσια το ένα μπαλωμένο. 

Σαράντα πήχες βρακοζώνα και μετά τον 

θάνατο του παπού μας άλλη τόση. 

Του γαμβρού μια σκούφια να την φορή 

βραδιά παρά βραδιά δια να μη του τρυπήση 

γρήγορα. 

Δύο τσουκάλια κάστρινα της 

καραίτισσας της γιαγιάς μου. 

Δύο φλιτζάνια του καφέ χω-

ματίνια. 

Το αμελέτητο (σ.σ. δοχείο νυχτερινής ανα-

κούφισης) με δύο χέρια νεροπαστρικό και 

άπιαστο. 

Τρεις βελόνες της κάλτσας. 

Ένα ζάρφι χωματένιο. 

Ένα στρώμα μπαλωμένο της μακαρίτισσας 

της γιαγιάς μου από φύλλα καλαμόφυλλα. 

Ένα λύχνο χωματένιο και άλλον έναν από 

ντενεκέ. 

Ένα κλειδί. 

Μια ψυράγγα (χωράφι) ίθα με μιά παλέ-

στρα του γαϊδάρου. 

Τρία ρεάλια, πέντε παράδες και επτά 

άσπρα. 

Κοντά με όλα αυτά που τους κάμαμεν τους 

νοικοκυραίους της Σύρου την μίαν κάμαραν 

του σπιτικού που καθούμαστε και άμα πεθάνω 

εγώ και ο παππούς της Κατής όλο το σπίτι. 

Ακόμη δε και αυτά 2 κόττες ένα πετεινό, 

είκοσι αυγά, ένα κόσκινο, μία μπιρμπιτσέλια 

σπητίσια μακαρόνια, και αν προφθάσουμεν θα 

κάνουμε άλλα τόσα.  

Δέκα οκάδες ελιές και πέντε οκάδες χαμά-

δα, 2 βάζα κάπαρι, δύο ντουζίνες χήνους, σα-

ράντα κοπόνια κρομμύδια όλα αυτά να τα 

κάμουν θάλασσα να τρών και να πίνουν όλο το 

οκταήμερο γαμβρός και νύμφη και όλο το 

συμπεθεριό και οι ποιό κοντά γειτόνοι. 

Εις τον γαμβρόν, την Κατή με τα ούλα της.  

Ο πενθερός Κωνσταντάκης της Σμαράγδας  

Εν Σύρω τη 10 Ιανουαρίου 1671» 

Να αγαπάς τον τόπο σου  

Γ ια το μεγαλύτερο μέρος των αναγνωστών της 
εφημερίδας ο τόπος τους δεν είναι κάποια 

μεγαλούπολη  της Ελλάδας. Αλλά είναι ένα από τα 
λεβέντικα χωριά της Ευρυτανίας,  όπως Νεράϊδα, 
Μαυρομμάτα, Σαραντάπορα, Καροπλέσι, Κλειτσός  
κ.λ.π. Το  αφιέρωμα είναι  για  έναν  πατέρα,  σύζυ-

γο,  αδερφό  και φίλο που έφυγε πρόσφατα από  
την  ζωή και  όσο καιρό  τον  είχα  δίπλα μου  και 
τον  έζησα έβλεπα  να κάνει πράξη την φράση “Να 

αγαπάς τον τόπο σου”. Ο Ιωάννης Σπανός γέννημα 
θρέμμα της Νεράϊδας Δολόπων  και  ενώ  έζησε  
και  μεγάλωσε  την  οικογένεια  του  στην  Αθήνα,  
αγάπησε  και  ποτέ  δεν   λησμόνησε το χωριό του, 
πάντα σεβόμενος την δημοτική παράδοση της 
Θεσσαλίας.    
    Αξιοσημείωτη ήταν η αγάπη του για τα δημοτικά 
τραγούδια με την μεγάλη συλλογή από κασέτες 
και τα χειρόγραφα τραγούδια που κρατούσε. Χα-
ρακτηριστικές ήταν οι διαδρομές μας για το χωριό 
με το   άκουσμα θεσσαλιότικων τραγουδιών. Τις 
Κυριακές θυμάμαι πάντα τον πατέρα μου να με 
πιάνει από το  χέρι  και  οι  δυο  μας  να  χορεύου-
με  τραγούδια  από  τις  εκπομπές  με  αφιερώματα  
στην  δημοτική  παράδοση. Μέσα από τα μάτια 
μου τον είδα όχι μόνο να αγαπάει τον τόπο του 
αλλά να αγαπάει και  τους  συγχωριανούς  του.  
Μου  είναι  πλέον  ανεξίτηλη  η  φράση  που  
άκουγα  από  τον  πατέρα  μου  τα  μεσημέρια στο 
χωριό “Έλα να κάτσεις να  φάμε” σε  κάθε συγχω-
ριανό που περνούσε από  το κατώφλι  της  μεγά-
λης  αυλής.  Τέλος,  δεν  γίνεται  να  μην  αναφερ-
θώ  στα  γλέντια  που διοργάνωνε  με  την   ερασι-
τεχνική  του  κομπανία.  Εκείνος  στο  λαούτο,  οι  
φίλοι  του  Ιωάννης  Μπαλτής  και  Κλεομένης  
Χαλάτσης, γιος του παιδικού του φίλου Νίκου 
Χαλάτση, στο κλαρίνο και οι υπόλοιποι της παρέας 
στα    τραγούδια.    
    Ξέρω ότι ο πατέρας μου θα μας καμαρώνει και 
θα είναι περήφανος για την οικογένειά του.  
    Καλό παράδεισο στον λεβέντη από τα Άγραφα 
που αγάπησε με σθένος τον τόπο του.   

    Ο γιoς σου  

    Σπανός Νίκος  

Σπάνιο προικοσύμφωνο του 1671  
περιγράφει τι έδιναν τότε ως προίκα στην Ελλάδα 

Τα Χρονικά της  
Νεράϊδας– Δολόπων 

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 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2022 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΩΝ 

1ον. Πετύχαμε την ένταξη στο πρόγραμμα Leader με πίστωση 
21.378 € και έκδοση του λευκώματος «Τα Ιστορικά Άγραφα» 
σε 2000 αντίτυπα με 600 φωτογραφίες από Θεσσαλικά και 
Ευρυτανικά Άγραφα, το οποίο απέσπασε κριτικές - ύμνους. Το 
λεύκωμα έχει εξαντληθεί και βρίσκεται σε βιβλιοθήκες, σωμα-
τεία, επιστήμονες σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

2ον. Επανεκδώσαμε το βιβλίο «Βίος Κατσαντώνη» σε 2000 αντίτυ-
πα που διανεμήθηκε δωρεάν σε όλα τα Αγραφιώτικα σχολεία, 
συλλόγους και φίλους της ιστορίας. 

3ον. Οργανώσαμε το 14ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Αγραφιωτών το 
2020 στην Πλαζ Λαμπερού, ταυτόχρονα με το «Κάμπος & 
Άγραφα» με μεγάλη επιτυχία. 

4ον. Οργανώσαμε τα πάντα, για το 15ο Αντάμωμα Αγραφιωτών 
(Τριφύλλα Αγράφων) από κοινού με τους Αγραφιώτες της Ευ-
ρυτανίας, το οποίο αναβλήθηκε λόγω πανδημίας, μια εβδομά-
δα πριν (24/7/2021). 

5ον. Οργανώσαμε την θεσμική επέτειο για τον Νικόλαο Πλαστήρα 
το 2020 και 2021. 

6ον. Οργανώσαμε εκδήλωση για τους πεσόντες αεροπόρους της 
Ρεντίνας. 

7ον. Οργανώθηκε η εκδήλωση για τον Πατροκοσμά  Αιτωλό και 
καπετάνιο Βασίλη Δίπλα, στην Κρανιά Σαρανταπορου, 24 Αυ-
γούστου. 

8ον. Συμμετέχουμε σε Ημερίδες και Συνέδρια για Λίμνη Πλαστήρα, 
Γεώργιο Καραϊσκάκη. 

9ον. Κατασκευάσαμε και εμπλουτίζουμε την «Αγραφιώτικη Βιβλιο-
θήκη» με εκδόσεις για τ’ Άγραφα (βιβλία, εφημερίδες, πρακτι-
κά συνεδρίων και ημερίδων, CD, κασέτες δημ. τραγουδιών) 

10ον. Προβάλαμε την περιοχή Αγράφων σε πανελλήνια και εξωτερι-
κά Μ.Μ.Ε. 

11ον. Αναπτύξαμε συνεργασίες με φορείς και πρόσωπα της Ευρυτα-
νίας, προωθώντας κοινούς στόχους. 

12ον. Εξασφαλίσαμε οικονομική κάλυψη και επάρκεια λειτουργίας 
της Ένωσης με χορηγίες επιχειρήσεων και προσώπων που εκτι-
μούν το έργο και δράσεις μας. 

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- Στη διετία προχωρήσαμε σε συναντήσεις με τους θεσμικούς φο-
ρείς: Δημάρχους, Αντιπεριφερειάρχες Καρδίτσας και Ευρυτανίας, 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Βουλευτές, Υπουργούς: Κ. Τσιάρα, Κ. 
Καραμανλή, Σ Πέτσα, Τριαντόπουλο, Ζαχαράκη. 

- Καταθέσαμε υπομνήματα σε: Πρωθυπουργό, Αρχηγούς Κομμάτων. 
- Άμεσα παρεμβήκαμε για αποκαταστάσεις από θεομηνία «Ιανού» 

και «Διομήδη». 
- Αναδείξαμε όλα τα θέματα οδικών συνδέσεων, τουρισμού, ιαματι-

κών νερών. 
- Συμμετείχαμε ενεργά στον αγώνα κατά των ανεμογεννητριών στ’ 

Άγραφα. 
- Πρωτοστατήσαμε για το επίδομα θέρμανσης στη χρήση καυσοξύ-

λων και διαχωρισμό ορεινότητας 
 

ΠΛΑΝΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2022-2026 
- Άμεση χρηματοδότηση αποκατάστασης οδικών έργων από Ιανό. 
- Χρηματοδότηση κατασκευής γέφυρας Μέγδοβα (5 εκ.) 
- Χρηματοδότηση οδικών αξόνων 
α) Καρδίτσας - Αγρίνιο 
β) Λίμνη Πλαστήρα - Καρπενήσι και Μουζάκι 
γ) Σήραγγα Τυμπάνου Αργιθέας Αγράφων 
δ) Διαπλάτυνση Καλλιφώνι - Κέδρος - Ανάβρα - Λιοντάρι 
ε) Συνδέσεις Δήμων Αργιθέας και Αγράφων. 
- Ένταξη σημαντικών έργων σε προγράμματα ΕΣΠΑ (2020-26) και 

Ταμείο Ανάπτυξης. 
- Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών: Σουλαντά, Καΐτσας, Σμοκόβου 
- Τουριστική ανάπτυξη και στήριξη Αγράφων 
- Κατασκευή: Αθλητικού Κέντρου πολλαπλών δράσεων και Χιονο-

δρομικού Κέντρου Αγράφων 
- Αποπεράτωση Ιστορικού Μουσείου Αγράφων 
- Παραχώρηση κτηρίου ΟΣΕ και ανάδειξή του σε Κέντρο Ιστορίας & 

Πολιτισμού των Αγράφων. 
- Μέτρα στήριξης γεωργών, κτηνοτρόφων και νέων στα χωριά μας 
- Θεσμοθέτηση Ιστορικής Επαρχίας Αγράφων και «Άγραφα: Χώρος 

Ιστορικής και Πολιτιστικής Αξίας» 
- Η σύσταση Μητρώου Μελών εν δυνάμει Εθελοντών Αιμοδοτών 
- Μητρώο «Ταυτότητας Αγραφιώτη» 
- Διοργάνωση Συνελεύσεων σε κάθε Κοινότητα Αγράφων 

Γεώργιος Ν. Κατσούλης 
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος 

Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής ΑΠΘ 

Ειδικευθείς εις ΓΠΝΑ «Αλεξάνδρα» 

Γρ. Λαμπράκη 17 Καρδίτσα 

Τηλ. 24410 79005 Κιν.  6972176648 

e-mail: georgioskatsoulismd@yahoo.gr 

Γεωργία Τσέλιου-Κατσούλη 
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 

e-mail: georgitseloumd@yahoo.gr 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Αριθ. 

Αποδ. 
€ 

1 Μακρής Κώστας (Μεγαλάκος) Λ.Τ. 40 

2 Μπουρλιάκου-Παπαστάθη Ελένη 1691 10 

3 Μαργαρίτης Ευάγγελος 1859 20 

4 Μαργαρίτης Μανώλης 1860 20 

5 Λυρίτσης Φώτης Λ.Τ. 50 

6 Μπουρλάκου-Σαξώνη Χρυσούλα  1692 10 

7 Κούκος Σπύρος του Ηλία 186 30 

    

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Βασίλης Γ. Θάνος  προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αρ, αποδ, 
11) για τη συντήρηση του Δημοτι-
κού Σχολείου Νεράϊδας στη μνήμη 
του Γιάννη Σπανού. 
 

Ευχαριστούμε θερμά  

ΓΑΜΟΙ 

   Ο Κώστας Μακρής γιος του Δημητρίου 

Μακρή και της Κικής και η Μαρία Μπάγιου 
τέλεσαν το γάμο τους στις 19 Μαΐου 2022 
στην Καρδίτσα 

Ευχόμαστε να ζήσουν και  

να ευτυχήσουν 
 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

   Η Καραμέτου Βασιλική και ο Ιωάννης 
Κούρτης βάπτισαν την κόρη τους στον Ι.Ν. 
Αγ. Παρασκευής Κομποτάδων στις 15-5-
2022 και της έδωσαν το όνομα Δήμητρα. 

  Η Ειρήνη Μακρή  και ο Γιάννης  Σπυ-
ρούλης βάπτισαν την κόρη τους στον Ι.Ν. 
Γεννήσεως της Θεοτόκου στην Αγιοπηγή 
Καρδίτσας στις 25-4-2022 και της έδωσαν 
το όνομα Χριστίνα . 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν 
 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ  

  Η Μαρία Καραμέτου κόρη του Γεωργίου 

Καραμέτου και της Έφης και ο Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος απέκτησαν αγοράκι στις 
10 Μαΐου  2022. 

Ευχόμαστε να τους ζήσουν 
 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

  Πέθανε ο Δημήτριος «Τάκης» Μαργα-
ρίτης, γιός των αείμνηστων Ελένης και 
Κων/νου Μαργαρίτη, από τον Μεγαλάκκο 
της Τ. Κ. Νεράϊδας, σύζυγος της Βασιλικής, 
και πατέρας της Ντίνας, της Άννας, του 
Παναγιώτη και του αείμνηστου Κώστα, την 
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 91 
ετών (γεν. 1931), στην Αγία Τριάδα Φθιώ-
τιδας, όπου διέμενε και έγινε η κηδεία την 
επομένη.  

 Πέθανε ο Κώστας Μαργαρίτης, γιός της 

Βασιλικής και του Τάκη Μαργαρίτη από 
τον Μεγαλάκκο της Τ. Κ. Νεράϊδας, και 
αδελφός της Ντίνας, της Άννας και του 
Παναγιώτη, σε ηλικία 54 ετών (γεν. 1969), 
την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022, στην Λαμία, 
και η κηδεία έγινε την επομένη στην Αγ. 
Τριάδα Φθιώτιδας.  

  Στις 10Απριλίου 2022, Κυριακή των 

Βαΐων εκοιμήθηκε η Ειρήνη Αυγέρη του 
Γεωργίου  και της Φωτεινής σε ηλικία 
των77 ετών παλεύοντας 3 χρόνια με την 
επάρατο νόσο αφήνοντας πίσω τον σύζυ-
γό της  Γεώργιο και τα παιδιά της Αντώνη, 
Δήμητρα και Σπύρο. Η επιμνημόσυνη δέη-
ση και η ταφή έγινε στην εκκλησία της Θεο-

τόκου Καρδίτσας 

 Πέθανε ο Δημήτριος Γκαβαρδίνας από 

την Μολόχα, σύζυγος της Βικτώριας Βούλ-
γαρη, και πατέρας της Ευαγγελίας και της 
Βιργινίας, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, σε 
ηλικία 75 ετών (γεν. 1947), στη Μολόχα 
όπου έγινε και η κηδεία την επομένη. 

  Πέθανε ο Σπύρος Μπαλτής, γιός των 

αείμνηστων Ουρανίας και Αθανασίου 
Μπαλτή, αδελφός των αείμνηστων Ταξιαρ-
χίας και παπα-Βάϊου Μπαλτή, σύζυγος της 
Αντιγόνης, και πατέρας της Αθανασίας, του 
Παύλου και του Ηλία, την Τετάρτη 18 Μαΐ-
ου 2022, σε ηλικία 87 ετών (γεν. 1935), 
στην Αθήνα και η κηδεία έγινε στη Νεράϊδα 
την Παρασκευή. 

 Πέθανε η Μαριάνθη Κατσούλη, σύζυ-

γος του Λεωνίδα Κατσούλη, και μητέρα της 
Ευτυχίας «Έφης», του Κώστα και του Σω-
τήρη, την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, σε ηλικί-
α 82 ετών (γεν. 1940), στον Πλάτανο Αλ-
μυρού Μαγνησίας όπου έγινε και η κηδεία 
την επομένη. 

  Απεβίωσε στις 5 Ιουλίου 2022 ο Γιώρ-
γος Νάπας σε 
ηλικία 94 ετών. Η 
εξόδιος ακολουθί-
α τελέστηκε στον 
Ι. Ν. Αγ. Κωνστα-
ντίνου Σαραντα-
πόρου Νεράιδας 
όπου και ενταφιά-
σθηκε.  

 

 Έφυγε από κοντά μας στις 5/4/2022 ο 

Νικόλαος Κ. Βούλγαρης, γιος των αεί-
μνηστων Ελένης και Κωνταντίνου Σ. Βούλ-
γαρη, σε ηλικία 87 ετών.  Η εξόδιος ακο-
λουθία τελέστηκε στο Ι.Ν του Κοιμητηρίου 
Σπάτων, όπου και ενταφιάσθηκε.  

 Έφυγε από κοντά μας στις 28/4/2022 ο 

Δημήτριος Κ. Βούλγαρης, γιος των αεί-
μνηστων Ελένης και Κωνταντίνου Σ. Βούλ-
γαρη, σε ηλικία 74 ετών.  Η εξόδιος ακο-
λουθία τελέστηκε στο Ι.Ν του Κοιμητηρίου 
Καισαριανής, όπου και ενταφιάσθηκε.  

Θερμά συλλυπητήρια  
 

Σημείωση : για κοινωνικά ενημερώστε μας 

αν επιθυμείτε, να  δημοσιευτούν στο επόμε-

νο φύλλο της εφημερίδας μας που θα κυ-

κλοφορήσει, καλώς εχόντων των πραγμά-

των, τέλος Σεπτεμβρίου 2022. 

Κ  ο  ι  ν  ω  ν  ι  κ  ά ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Μαργαρίτης Βαγγέλης προσέ-
φερε το ποσό των 50 ευρώ στη 
μνήμη του ανιψιού του Μαργαρίτη 
Κωνσταντίνου του Δημ. και του 
Μαργαρίτη Δημητρίου για τις ανά-
γκες του Ι.Ν. Αγ. Αποστόλων Με-
γαλάκκου  
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
   ευχαριστεί για την προσφορά.  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Βασίλης Γ. Θάνος  προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ, για την ενί-
σχυση της εφημερίδας μας στη 
μνήμη της Μάρθας Παπαλοπού-
λου-Ντερέκα,  
 

Τον ευχαριστούμε θερμά 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Βασίλης Γ. Θάνος  προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ (αρ, αποδ, 
12) για τη συντήρηση του Δημοτι-
κού Σχολείου Νεράϊδας στη μνήμη 
της Σεβαστής Νικ. Κατσούλη 
 

Ευχαριστούμε θερμά  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Λουκάς Ντερέκας, πρόσφερε το 
ποσό των 100 ευρώ, για την συντή-
ρηση του Δημοτικού Σχολείου. 
 

Τον ευχαριστούμε θερμά. 

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) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους 
τους αναγνώστες της εφημερίδας και τα μέλη του συλλό-
γου που ανέχθηκαν για την επιλογή της ύλης που έκαμα 
στα τελευταία 4 χρόνια. Επίσης ζητώ συγνώμη για τυχόν 
λάθη που έγιναν. 

Η κριτική σας θετική ή αρνητική σχεδόν απούσα, το ίδιο 
και η αποστολή ύλης πλην κάποιων ελαχίστων, ανθρώ-
πων ίδιων κάθε φορά, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτε-
ρα και τους οποίους δεν θα ήθελα να κατονομάσω  μέσω 
της στήλης αυτής, 

Ούτε καν για τα κοινωνικά δεν μας ενημερώνουν πόσο 
μάλλον για ύλη.  Ό,τι μας έχει σταλεί το έχουμε δημοσιεύ-
σει 

Ενόψει λήξεως της θητείας του παρόντος Δ.Σ. του συλ-
λόγου δεν προτίθεμαι να συνεχίσω να προσφέρω τις υ-
πηρεσίες μου για την έκδοση της εφημερίδας για προσω-
πικούς λόγους. Αν και πιστεύω ότι η εφημερίδα έχει ολο-
κληρώσει τον κύκλο της, εύχομαι το νέο Δ.Σ. που θα προ-
κύψει και οι όποιοι αναλάβουν την έκδοση της εφημερίδας 
να πετύχουν όσα δεν κατορθώσαμε εμείς.  

 

Γιώργος Κ. Θάνος 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Λουκάς Ντερέκας, πρόσφερε το 
ποσό των 50 ευρώ, στο Σύλλογο 
Αποδήμων Σαρανταπόρου, στη 
μνήμη του συγχωριανού μας Ηλία 
Τσιτσιμπή.  
 
 

Ο πρόεδρος και το ΔΣ  
τον ευχαριστούν θερμά. 

Δωρεά λάμπες λέντ στον  
Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας 

 

Με νέες λάμπες λέντ (led) έκανε 
αλλαγή όλες τις παλιές λάμπες 
στους πολυελαίους, τέμπλοκ. ά. 
σημεία όλης της εκκλησίας του 
χωριού μας, του Ι. Ν. Αγ. Γεωργί-
ου Νεράϊδας, ο αγαπητός χωρια-
νός μας Γιάννης Ζαφείρης 
(σύζυγος της Αγορής Αναστ. Δή-
μου). Οι πάνω από πενήντα (50) 
νέες λάμπες λέντ καίνε λιγότερο 
ρεύμα και έχουν μεγαλύτερη από-
δοση και διάρκεια. Τις άλλαξε από 
μόνος του εντελώς δωρεάν και τις 
λάμπες και την εργασία, πρίν το 
Πάσχα, τον Μάρτιο 2022. 

 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νε-
ράϊδας ευχαριστεί θερμά  

τον αγαπητό μας  
Γιάννη για την Δωρεά του αυτή.  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Λουκάς Ντερέκας, προσέφερε το 
ποσό των 100 ευρώ (λογ. τραπ. 
7.6.22), στη μνήμη του φίλου του 
Σπύρου Μπαλτή του Αθανασίου, 
για την συντήρηση του Αη-Ταξιάρχη 
και του Οστεοφυλακίου Νεράϊδας.  
 

Ευχαριστούμε θερμά  
για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Ευτέρπη και ο Δημήτρης Κου-
τσιρίμπας, προσέφεραν το ποσό 
των 50 ευρώ, στη μνήμητου θείου 
τους Σπύρου Μπαλτή του Αθανα-
σίου, για τις ανάγκες την εκκλησίας 
του χωριού μας, του Ι. Ν. Αγ. Γεωρ-
γίου Νεράϊδας.  
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Νεράϊδας ευχαριστεί  
για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Η Νίκη και ο Βασίλης Καραμέτος 
προσέφεραν το ποσό των 50 ευρώ, 
στη μνήμη του θείου τους Σπύρου 
Μπαλτή του Αθανασίου, για τις 
ανάγκες την εκκλησίας του χωριού 
μας, του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νε-
ράϊδας.  
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  
Νεράϊδας ευχαριστεί  
για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Χρήστος Μπέλλος προσέφερε το 
ποσό των 50 ευρώ, στη μνήμη του 
γαμπρού του Ολύμιου Μιχαήλ, για 
την συντήρηση του Αη-Ταξιάρχη . 
 

Ευχαριστούμε θερμά  
για την προσφορά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Γιάννης Δ. Δήμος προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ, για την ενί-
σχυση της εφημερίδας μας στη 
μνήμη της Μάρθας Παπαλοπού-
λου-Ντερέκα,  
 

Τον ευχαριστούμε θερμά 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Γιάννης Δ. Δήμος προσέφερε 
το ποσό των 50 ευρώ, για την ενί-
σχυση της εφημερίδας μας στη 
μνήμη του Σπύρου Μπαλτή.  
 

Τον ευχαριστούμε θερμά 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Ο Κώστας Κουσάνας του Ηλία και της Αικατερίνης 
προσέφερε μια κονσόλα  ήχου με 6 ηχεία στο σύλλογό 
μας, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε στις διά-
φορες εκδηλώσεις του συλλόγου μας 
 

Ο Σύλλογος Νεράϊδας τον ευχαριστεί θερμά. 
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ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 

Μ ε τον όρο γενικά κηδεία ονομά-
ζεται το σύνολο εκείνο των 

φροντίδων και τελετών που γίνονται μετά το 
θάνατο κάποιου από την οικογένεια και την κοι-
νότητά του. Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από 
το ρήμα «κήδομαι» που σημαίνει στη νεοελληνι-
κή φροντίζω, επιμελούμαι. Παράγωγες επίσης 
λέξεις ο κηδεμών, η κηδεμονία, ο επικήδειος. 

Από την εποχή του κυκλαδικού πολιτισμού 
γύρω στο 3000 π.Χ. ως την υπο-μυκηναϊκή περί-
οδο το 1100 με 1200 π.Χ. οι Έλληνες εφάρμοζαν 
τον ενταφιασμό ως αποκλειστική πρακτική κή-
δευσης. Η καύση των νεκρών που εμφανίζεται 
γύρω στον 11ο αιώνα π.Χ. θεωρείται επίδραση 
της Ανατολής, πιθανώς των Χετταίων, και διαδό-
θηκε στην Ελλάδα από την Μικρά Ασία. 

Ως τους χριστιανικούς χρόνους όπου ο εντα-
φιασμός ξαναγίνεται η μόνη πρακτική κήδευσης 
και οι δύο μέθοδοι εξασκούνταν στην Ελλάδα 
ανάλογα με την ιστορική περίοδο και την περιο-
χή. 

Η κηδεία στους αρχαίους Έλληνες από την 
ομηρική εποχή περιελάμβανε την πρόθεση, την 
εκφορά, την ταφή και τον περίδειπνο. Στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, αυτή η διαδικασία ακολου-
θείται στην Ελλάδα πιστά μέχρι και σήμερα. Ο 
νεκρός «φυλάσσεται» από τους οικείους όλο το 

βράδυ πριν την ταφή, 
ιεροτελεστία που επιβάλ-
λονταν από την λαϊκή 
σκέψη και διατηρείται ως 
σήμερα, το λεγόμενο ξενύ-
χτι. Σημαντικό κομμάτι 
της ελληνικής παράδοσης 
είναι το μοιρολόι, τα θλι-
βερά δηλαδή τραγούδια 
που τραγουδούσαν οι 
οικείοι του νεκρού μαζί με 
τη μοιρολογίστρα. 

Η εκφορά ήταν η μετά 
την πρόθεση τελετή της 
μεταφοράς της σορού του 
νεκρού από την οικία του 
στον τόπο της ταφής του. 
Σύμφωνα με τον αρχαίο νόμο η νεκρική πομπή 
έπρεπε να περάσει από τους δρόμους της πόλης 
σιωπηλά. Η ταφή ήταν η τελετή του ενταφιασμού 
ή της καύσης και της εναπόθεσης των οστών σε 
τύμβο. Συνήθως αγαπημένα αντικείμενα τοποθε-
τούνταν στο φέρετρο «για να τα πάρει μαζί του» 
ο νεκρός ενώ σε κάποιες περιοχές νομίσματα ή 
λίρες αποτίθενται στα χέρια ή στα μάτια του 

νεκρού ή απλώς μέσα στο 
φέρετρο ως ναύλα για τον 
Χάρο. Ο τελευταίος ασπασμός 
από τα αγαπημένα πρόσωπα 
δίδεται στο νεκροταφείο πριν 
κλείσει το φέρετρο. 
Ο Κικέρωνας περιγράφει τη 
συνήθεια να φυτεύονται λου-
λούδια στο σημείο της ταφής 
ώστε να αγαλλιάσει η ψυχή 
του νεκρού και να εξαγνιστεί 
το έδαφος, συνήθεια που επι-
βιώνει ως σήμερα. Μετά την 
ταφή οι πενθούντες επιστρέ-
φουν στο σπίτι του νεκρού για 
το περίδειπνο, το δείπνο της 
παρηγοριάς. Δυο μέρες μετά 

την ταφή οι αρχαίοι συνήθιζαν να διοργανώνουν 
μια τελετή που ονομάζονταν τρίτα, τα σημερινά 
τριήμερα, ενώ οχτώ μέρες μετά την ταφή ακολου-
θούσαν τα ένατα, που πραγματοποιούνταν στο 
σημείο ταφής και αντιστοιχούν στα σύγχρονα 
εννιάμερα.  

Ο Ησίοδος αναφέρει ότι είναι δίδυμος αδελφός 
του Ύπνου, οι οποίοι είναι "δεινοί θεοί" που 

κατοικούν στο σκοτεινό Τάρταρο και 
ποτέ δεν τους φωτίζει ο ήλιος. Όμως ενώ 

ο Ύπνος ταξιδεύει ειρηνικά πάνω στη θάλασσα 
και στη γη και είναι ευχάριστος στους ανθρώ-
πους, ο Θάνατος αντίθετα έχει σκληρή και σιδε-
ρένια καρδιά και μισείται από τους ανθρώπους, 
ακόμη κι από τους αθάνατους. 

Άλλες φορές ο Θάνατος χαρακτηρίζεται, ιδιαί-
τερα από τους τραγικούς, ως ευεργέτης και μάλι-
στα γιατρός, γιατί απαλύνει τους ανθρώπους από 
τις αρρώστιες και τους πόνους. Στην Ιλιάδα ο 
Θάνατος εμφανίζεται, με εντολή του Δία και της 
Ήρας, για να παραλάβει το πτώμα του Σαρπηδό-
να και να το μεταφέρει στη Λυκία. Ο Ευριπίδης 
παριστάνει το Θάνατο σαν βασιλιά των νεκρών, 
που φορά μαύρο πέπλο ή έχει μαύρα φτερά. Τον 
παρουσιάζει ως πικρό, αλόγιστο, άκριτο, λυπηρό, 
κακό δαίμονα κλπ. 

Για τη λατρεία του θεού ελάχιστα πράγματα 
προσφέρονται, γιατί ο Θάνατος ούτε θέλει, ούτε 
δέχεται δώρα. Γι' αυτόν δεν υπάρχει βωμός. Συ-
νήθως παριστάνεται σαν όμορφος νέος, άλλοτε 
με φτερά κι άλλοτε χωρίς φτερά. Μερικές φορές 
συνοδεύεται από τον αδελφό του Ύπνο. Η προ-
σωποποίηση του Θανάτου που τον παριστάνει ως 
σκελετό να κρατάει δρεπάνι είναι μεταγενέστερη. 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΘ. ΜΠΑΛΤΗΣ 

Με σεβασμό στην μνήμη σου… 

Έ 
φυγε για το μεγάλο και στερνό του ταξίδι και το 
τελευταίο παιδί του Αθανασίου Μπαλτή και της 
Ουρανίας Δήμου, την Τετάρτη 18 Μα%ου σε ηλι-

κία 87 ετών. Στο σπίτι το Μπαλτονασέικο μεγάλω- σαν 
τρία παιδιά. Μεγαλύτερη ήταν η Ταξιαρχία (1928), μετά 
ο παπα-Βάιος (1932) και ο μικρότερος ο Σπύρος (1935). 
Ένα σπίτι που μετά την δεκαετία το ’50 έσφυζε από ζωή, 
, όταν γύρισαν ’’σιαπάν’’ από την Καρδίτσα. Οι Μπαλταίοι 
και άλλοι χωριανοί, έτυχε εκείνη την περίοδο να είναι 
στον Παλαμά, όπου προσπαθούσαν να επιβιώσουν με 
κάθε τρόπο και ταυτόχρονα αγαπητοί και  κοινωνικοί 
όπως ήτανε, δημιούργησαν σχέσεις με τους εκεί γειτό-
νους, που οι σχέσεις αυτές διατηρήθηκαν και μετά, έως 
και τις μέρες μας.  

Στο χωριό αναβαίνοντας, αναγκαστήκανε να ριχτούνε, 
όπως και όλοι οι χωριανοί άλλωστε, με νύχια και με δό-
ντια στη σκληρή δουλειά, να οργώσουν τα χωράφια τους, 
να σπείρουν, να θερίσουν, να αλωνίσουν, να σκάψουν και 
να ποτίσουν τα κήπια τους. Να κουβαλήσουν ξύλα για 
τον βαρύ χειμώνα και να αποθηκεύσουν χορτάρι και κλα-
ρί, για τις ανάγκες των οικόσιτων ζωντανών.   

Παράλληλα με τις παραπάνω δουλειές, ο θείος Σπύ-
ρος δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς όπως· ε-
μπειροτέχνης οικοδόμος, οργανοπαίκτης, ερασιτέχνης 
φωτογράφος και εργασίες στην επεξεργασία ξύλου που 
τόσο ανάγκη είχε όλη η κοινωνία του χωριού, μετά τον 
πόλεμο. Στην αρχή με το πριόνι, όπου πάνω σε μια ξύλι-
νη υπερυψωμένη κατασκευή, προσάρμοζαν σταθερά το 
ακατέργαστο κούτσουρο και μετά δύο άτομα, ένας από 
πάνω και ένας από κάτω, τραβούσαν το μεγάλο πριόνι 
πάνω-κάτω και κόβανε μαδέρια στις επιθυμητές διαστά-
σεις.  

Αργότερα κατασκεύασαν την κορδέλα, μαζί με τον πα-
πα-Βάιο και τον Κωνσταντίνο Καραμέτο (τσ’ Νίτσας), που 
αποτελούσε πρότυπο επιχείρησης για τα δεδομένα του 
χωριού μας εκείνη την εποχή και στην συνέχεια τον κα-
ταρράκτη, που και τα δύο παίρνανε κίνηση από μια μονο-
κύλινδρη πετρελαιομηχανή, και μέσω ιμάντων μετεδίδετο 
η κίνηση τόσο στην κορδέλα όσο και στα δυο κατακόρυφα 
πριόνια του καταρράκτη, που τεμάχιζαν το ακατέργαστο 
κούτσουρο. Δυστυχώς, από πυρκαγιά που προκλήθηκε 
από κεραυνό τον Χειμώνα του 1973, ο καταρράκτης χά-
θηκε ολοσχερώς και από την κορδέλα έμεινε μόνο ο χα-
λύβδινος σκελετός.  

Παράλληλα, έπαιρνε και εργολαβίες από τους εμπό-

ρους του ξύλου, μαζί με τον αδελφό του και τον κουνιάδο 
του, για το φόρτωμα των κούτσουρων και των καυσόξυ-
λων από την Μπέσια, τα Ρεύστα, τον Πεθαμένο, την 
Κοκκινόβρυση κ.ο.κ. Θυμάμαι τα αυτοκίνητα που ερχόταν 
από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα, για να 
μεταφέρουν τα ξύλα, που σε καθημερινή βάση ήταν πάνω 
από δέκα και εμείς πιτσιρικάδες τα περιμέναμε στο γυρι-
σμό, πότε στο Ρόγκ’ι και πότε στις Βάσιως, για να πια-
στούμε κρεματσάλα από τα ξύλα που προεξείχαν από την 
καρότσα των φορτηγών, γεμίζοντάς μας με σκόνη και 
εισπνέοντας τα καυσαέρια της μηχανής. 

Με όλα τα παραπάνω, ο θείος μαζί με τον Γιώργο Λυ-
ρίτση και τον Ηλία Καραμέτο αποτελούσαν για πολλά 
χρόνια την μουσική κομπανία του χωριού μας. Σε πόσους 

γάμους, σε πόσα πανηγύρια και σε πόσα γλέντια στα κα-
φενεία του χωριού μας, δεν απολαμβάναμε τα γνώριμα 
ακούσματα της παραδοσιακής μας μουσικής, με την χαρα-
κτηριστική φωνή του Θείου. Χωρίς μικρόφωνα και βοη-
θητικό εξοπλισμό αλλά με τους φυσικούς ήχους των ορ-
γάνων. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μου το ‘’Γλυκοχαράζουν 
τα βουνά’’, ‘’Πουλιά μου διαβατάρικα’’, ‘’Απόψε Μαυρομά-
τα μου’’ και τόσα άλλα. 

Παντρεύτηκε το Φθινόπωρο του 1962 την Αντιγόνη 
Ζήση και απέκτησαν την Σία, τον Παύλο και τον Ηλία. 
Μεγαλώνοντας η οικογένεια του και κάτω από την ανά-
γκη να προχωρήσουν τα παιδιά με τις σπουδές τους, σε 
ηλικία 43 ετών πήρε την μεγάλη απόφαση να μετακομίσει 
οικογενειακώς στην Αθήνα. Έπιασε δουλειά στα λιπά-
σματα στην Δραπετσώνα, σε σχετικά εύκολο πόστο, σε 

σχέση με τις βαριές χειρονακτικές εργασίες του χωριού 
και παρέμεινε εκεί μέχρι την σύνταξη του. Παράλληλα ο 
θείος ανέβαινε τακτικά στο χωριό, τόσο για εργασία στον 
συνεταιρισμό όσο και για να ικανοποιήσει το μεράκι του 
για το κυνήγι. Κυνηγός από μικρός, δημιούργησε τις κυ-
νηγητικές του παρέες με χωριανούς και φίλους και εξορ-
μούσαν οπλισμένοι σαν αστακοί για αναζήτηση θηράματος 
στα δάση της περιοχής. Υπήρχε τότε πληθώρα από άγρια 
ζώα και οι κυνηγοί έρχονταν ικανοποιημένοι με γεμάτα 
τα δισάκια τους. 

Με την σύνταξη του, ανέβηκε στο χωριό όπου κάθο-
νταν σχεδόν όλο το χρόνο. Έκανε ολική  ανακατασκευή 
του σπιτιού του, με ελάχιστα μαστορικά και μεροκάματα, 
τα περισσότερα τα έκανε μόνος του και με περίσσεια 
μαστοριά. Συγχρόνως ασχολούνταν με την κηπουρική, 
την μελισσοκομία, την δεντροφύτεψη και  τους χειμερι-
νούς μήνες, με τι άλλο, με το κυνήγι.  

Ήταν άνθρωπος αισιόδοξος, κοινωνικός, φιλότιμος, 
βοηθούσε όσο μπορούσε και χαίρονταν για την πρόοδο 
και την προκοπή, όχι μόνο των παιδιών του αλλά και 
όλων των συγχωριανών. Τακτικός θαμώνας στα καφε-
νεία του χωριού, άνθρωπος της παρέας με τις ιστορίες 
και τους μουραπάδες, το καλωσόρισμα και τα κεράσματα, 
αλλά πάνω από όλα, η συμμετοχή του στην καθημερινή 
τετράδα στη δηλωτή, με τα πειράγματα και τις μπλόφες, 
που εμείς οι απέξω απολαμβάναμε τον αγώνα, σχηματί-
ζοντας ένα κύκλο γύρω από το τραπέζι. 

Πρωτεργάτης στο αντάμωμα του γένους των Μπαλταί-
ων, στο Μοναστήρι του χωριού μας το καλοκαίρι του 
1998 και μερακλής όπως ήτανε, έμπαινε πρώτος στο 
χορό και εμείς οι νεώτεροι τον ακολουθούσαμε.  

Τα καλοκαίρια καμάρωνε και χαιρόταν τα εγγόνια του 
που ανέβαιναν για διακοπές στο χωριό,  και οι επιτυχίες 
στις σπουδές τους τον χαροποιούσαν ιδιαίτερα.  

Θείε, ήρθε πλέον η ώρα να ξεκουραστείς. Να ταξιδεύ-
σεις ανάλαφρα για το μεγάλο ταξίδι που γυρισμό δεν έχει 
και εκεί ψηλά που θα βρεθείς, θα συναντήσεις και θα 
συντροφέψεις όλους τους συγγενείς, γνωστούς και φί-
λους, που από τώρα και στο εξής θα είναι συνοδοιπόροι 
σου στην αιώνια ζωή. 

Η φιλόξενη γη της Νεράιδας άνοιξε να σε δεχθεί το 
μεσημέρι της Παρασκευής 20 Μαΐου. Ο κύκλος της επί-
γειας ζωής σου έκλεισε με γαλήνη, έχοντας γύρω σου 
προσφιλή και αγαπημένα σου πρόσωπα. 

Ας είναι ζεστή η αγκαλιά που σε δέχτηκε…  
 

Ο ανιψιός σου 
Βασίλης Ν. Καραμέτος 

Θάνατος, Κηδεία και η ζωή μετά στην Αρχαία Ελλάδα 

Δημήτριος Γκαβαρδίνας 

Έ φυγε από κοντά μας, αρχές Μαΐ-
ου, σε ηλικία 75 ετών, χάνοντας 

την μάχη με τα μεγάλα προβλήματα 
υγείας που αντιμετώπιζε, ο σύζυγος 
της χωριανής μας Βικτώριας, ο Δημή-
τρης Γκαβαρδίνας από την Μολόχα. 
Τον γνωρίσαμε στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’70, όταν εργάζονταν με το 
συνεργείο του «Τηλέμαχου», τοποθε-
τώντας όλες τις κολόνες της ΔΕΗ και 
τα σύρματα μέσα στο χωριό μας.  
Εικοσιπεντάχρονος τότε μόλις είχε 

απολυθεί από στρατιώτης. Τότε γνωρίστηκε και με την χωρια-
νή μας Βικτώρια Βούλγαρη, παντρεύτηκαν και εγκαταστάθη-
καν μόνιμα στη Μολόχα όπου απέκτησαν δυο κόρες, την 
Ευαγγελία και την Βιργινία, από τις οποίες ευτύχησε να δεί 
τέσσερα εγγόνια. 

Εργατικός άνθρωπος ασχολούνταν με όλες τις εργασίες, 
ιδίως με δασικές στα απέραντα δάση της «Βουλγάρας», του 
άρεσε (όπως όλων μας σχεδόν) το κυνήγι και πολλές φορές 
πηγαίναμε παρέα, κοινωνικός, επισκέπτονταν τακτικά το χω-
ριό μας, τον συναντούσαμε στην Καρδίτσα, και γενικά καλός 
άνθρωπος. 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας Δημήτρη. 
Θα σε θυμόμαστε πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Συγγενείς και φίλοι σου 

Κώστας Δημ. Μαργαρίτης 

Έ φυγε ξαφνικά στον ύπνο 
του σε ηλικία μόλις 54 

ετών, ξημερώματα της Τρίτης 
4  
Ιανουαρίου 2022, ο αγαπητός 
χωριανός μας Κώστας, σκορ-
πίζοντας παντού την θλίψη. 
Πατέρας του ο Δημήτρης 
«Τάκης» Μαργαρίτης και μητέ-
ρα του η Βασιλική Ανυφαντή 
του Χρήστου, αδέλφια του η 
Ντίνα, η Άννα και ο Παναγιώ-

της. Ο Κώστας ήταν ο μικρότερος. Όπως και τα άλλα 
αδέλφια του γεννήθηκε στον οικισμό Μεγαλάκκο της 
Τ. Κ. Νεράϊδας και αργότερα την δεκαετία του ’70 η 
οικογένεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγία Τριάδα 
Φθιώτιδας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ (καθώς όλοι 
περνούσαμε από εκεί) το ωραίο κατάστημα εστίασης 
που είχαν με τον αδελφό του στα Λουτρά Θερμοπυ-
λών μέχρι που ολοκληρώθηκε η νέα εθνική οδός και 
αναγκαστικά έκλεισε. Ο Κώστας τα τελευταία χρόνια 
διατηρούσε κρεοπωλείο μέσα στην πόλη της Λαμίας. 
Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ χωριανέ μας Κώστα. 

 

Θα σε θυμόμαστε πάντα,  
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

Χωριανοί και φίλοι σου. 

Δημήτριος «Τάκης»  
Κων. Μαργαρίτης 

Έ φυγε από κοντά μας στα μέσα 
Μάρτη, ο αγαπητός χωριανός 

μας Τάκης Μαργαρίτης, σεηλικία 91 
ετών, στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας, 
με αβάστακτη θλίψη καθώς πρίν δυο 
μήνες έχασε ξαφνικά τον γιό του 
Κώστα σε ηλικία μόλις 54 ετών. 
Πατέρας του ο Κώστας Μαργαρίτης 
του Παναγιώτη και μητέρα του η 
Ελένη Τσούλου από τον Κλειτσό. 
Αδέλφια του ο Γιώργος, η Βασιλική, 

η Αικατερίνη, ο Βασίλης και ο Βαγγέλης. (Στη ζωή σήμερα 
έμειναν μόνο δύο η Αικατερίνη και ο Βαγγέλης). Ο Τάκης 
γεννήθηκε, μεγάλωσε και έκανε οικογένεια στον οικισμό Με-
γαλάκκο της Τ. Κ. Νεράϊδας. Με την σύζυγό του Βασιλική 
Ανυφαντή (κόρη του Χρήστου και της Ζωής) απέκτησαν τέσ-
σερα παιδιά, την Ντίνα, την Άννα, τον Παναγιώτη και τον 
Κώστα, από τα οποία ευτύχησε να δεί πολλά εγγόνια. Την 
δεκαετία του ’70 σαν κτηνοτρόφος άρχισε να μετακινείται, 
στην αρχή μόνο το χειμώνα στην Λοκρίδα και το καλοκαίρι να 
ανεβαίνει στο χωριό μας, μέχρι που σιγά – σιγά εγκαταστάθη-
κε μόνιμα στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας.Καλός άνθρωπος, 
εργατικός, ήρεμος, φιλήσυχος, κοινωνικός, πάντα με τον κα-
λό λόγο και το χαμόγελο. Έτσι θα τον θυμόμαστε πάντα.  

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ χωριανέ μας Δημήτρη. 
Χωριανοί και συγγενείς σου. 
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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… 

Το όνομά της ετυμολογείται από το σέλας 
(φως). Στην Ελληνική μυθολογία και Ελληνι-
κή Εθνική Θρησκεία η Σελήνη, ή Μην (από 
τη σεληνιακή μηνολόγηση) ή Πασιφάη (στη 
Λακωνία), είναι τιτανική οντότητα, Κατά την 
Θεογονία του Ησιόδου η Σελήνη είναι κόρη 
του Υπερίωνα και της Θείας και αδελφή της 
Hούς (Αυγής), και του Ηλίου, ο οποίος τη 
φωτίζει αιώνια λόγω της αδελφότητάς τους. 

Από την αρχαιότητα η Σελήνη έχει χαρα-
κτηριστεί ως τεχνητό δημιούργημα, αφού 
υπάρχουν καταγεγραμμένες ιστορικές φά-
σεις όπου στον ουρανό της γης δεν υπάρχει 
η ύπαρξη της  

Ο Δημόκριτος και ο Αναξαγόρας δίδαξαν 
ότι υπήρχε μιά εποχή όπου η Γη ήταν… 
χωρίς φεγγάρι! Υπάρχουν ακόμα και σύγ-
χρονες μαρτυρίες, για την ύπαρξη κενού 
κάτω από τον φλοιό της Σελήνης. . 

Κατά τον Ησίοδο 
Τρία στοιχεία όμως συνυπάρχουν, το Χά-

ος, η Γαία και ο Ερωτας.  
Ο Έρωτας δεν γεννά αλλά ενθαρρύνει και 

διευκολύνει τη γέννηση και τη δημιουργία. 
Από το Χάος γεννήθηκαν το Έρεβος και η 
Νύχτα, ενώ τα παιδιά τους ήταν ο Αιθέρας 
και η Ημέρα. (Ησιόδου Θεογονία 116-122) 

 Ο Αριστοτέλης έγραψε ότι η Αρκαδία, πριν 
κατοικηθεί από τους Έλληνες, είχε Πελασγι-
κό πληθυσμό και ότι αυτοί οι αυτόχθονες 
κατοικούσαν σε αυτή την περιοχή από μία 
πολύ μακρινή εποχή όπου ακόμα δεν υπήρ-
χε η σελήνη στον ουρανό.  

Γι΄ αυτό τον λόγο τους ονόμασε και Προσέ-
ληνες. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος ανέφερε την 
εποχή «όταν δεν υπήρχαν όλα τα περιφερό-
μενα σώματα στον ουρανό, πριν εμφανι-
στούν οι φυλές της Δανάης και του Δευκαλί-
ωνα και υπήρχαν μόνο οι Αρκάδες, για τους 
οποίους λεγόταν ότι κατοικούσαν πάνω στα 
βουνά και τρέφονταν με βελανίδια, πριν την 
ύπαρξη της σελήνης». 

Παρόμοιες αναφορές έχουμε από τον 
Πλούταρχο, τον Οβίδιο, τον Ιππόλυτο, τον 
Λουκιανό, τον Censorinus.  

Κατά τα φαινόμενα, στην Νότια Αμερική, 
σύμβολα που βρέθηκαν στους τοίχους του 
προαύλιου του Καλασάγια, κοντά στην πόλη 
του Τιαχουανάκο (στην Βολιβία), καταγρά-
φουν τη σελήνη να πρωτοεμφανίζεται πριν 
από περίπου 12.000 έτη. 

Η εμφάνιση της Σελήνης λέγεται ότι προ-
κάλεσε μεγάλες αναταραχές στην Γη, στη 
μορφή σεισμών, μαζικών πλημμυρών και 
κλιματολογικών αλλαγών.  

Ο Ελληνικής καταγωγής Λουκιανός από τη 
Σαμοσάτα της Συρίας έζησε το 120 μ.χ. στο 
βιβλίο του «Αληθινή Ιστορία» δίνει πληροφο-
ρίες που ξαφνιάζουν γιατί ήταν αδύνατο να 
γνωρίζει άνθρωπος εκείνη την εποχή. 

«Πήγαινε με ένα καράβι που το πήρε ο 
αέρας για εφτά μερόνυχτα και την όγδοη 
ημέρα έφτασε στο φεγγάρι.» Τόσο κάνουν 
σήμερα τα σύγχρονα διαστημόπλοια για να 
πάνε στο φεγγάρι. «Μπήκε μέσα σ’ ένα πη-
γάδι που από πάνω είχε καθρέφτες και 
έβλεπε όλη τη γη.» Βασιλιάς της Σελήνης 
ήταν ο Ενδυμίωνας που τον πήραν από τη 
Γη και τον πήγαν στο φεγγάρι και τον έκαναν 
βασιλιά.». 

Περιγράφει τρικινητήρια αερόπλοια 
«τρικέφαλοι αλογογύπες που πετούσαν» 
περιγράφει σύγχρονες τηλεσκόπια, «έβαζαν 
και έβγαζαν τα μάτια τους που μπορούσε να 
τα φορά ο καθένας και έβλεπαν πολύ μα-
κρυά», περιγράφει πολεμιστές με διαστημική 
στολή που είχε δύο κέρατα “κεραίες”. 

Επίσης, περιγράφει ταξίδια στ’ άστρα του 

ζωδιακού καθώς και προσθαλάσσωση ίδια 
με αυτή των συγχρόνων κοσμοναυτών και 
μάλιστα στην περιοχή των Βερμούδων.  

Τέλος περιγράφει πόλεμο μεταξύ των κα-
τοίκων της Σελήνης και του Σειρίου που ανα-
φέρει ότι είχε επισκεφτεί. ”Έγιναν αερομαχίες 
και χρησιμοποιήθηκαν τρομερά όπλα και 
νίκησαν οι Σείριοι” 

Οι Έλληνες φιλόσοφοι γενικότερα γνώρι-
ζαν πάρα πολλά για τη σελήνη και ασχολή-
θηκαν πολύ μαζί της.  

Ο Θαλής, που θεωρείται ο πατέρας της 
Ελληνικής και παγκόσμιας φιλοσοφίας ήταν 
ο πρώτος που είπε ότι η Σελήνη λαμβάνει το 
φως από τον Ήλιο αλλά και ο πρώτος που 
υπολόγισε τη διάμετρο αλλά και τη τροχιά 
της. 

Ο Ξενοφάνης αναφέρει ότι ο δάσκαλός του 
ο Σωκράτης την χαρακτηρίζει: «Μεγάλη κού-
φια σφαίρα που στο εσωτερικό της υπάρ-
χουν θάλασσες και στεριές που κατοικούν 
άνθρωποι σαν εμάς».  

Ο Πυθαγόρας αφηγείται ότι έκανε στροφές 
γύρω από τη σελήνη με τα οχήματα των 
θεών που κατοικούσαν εκεί, ενώ αναφέρει 
ότι η σεληνιακή ημέρα είναι 15 φορές μεγα-
λύτερη από της γης, όπως και είναι! 

Ο Πυθαγόρας, επίσης, επέμενε ότι η Σελή-
νη κατοικείται από όντα θεϊκά όμοια με τους 
ανθρώπους αλλά πιο ψηλά, πιο ξανθά και 
πολύ πιο όμορφα. Όλες οι γνώσεις του Πυ-
θαγόρα, Μαθηματικά, Μουσική, Γεωμετρία, 
Φυσική δηλώνει ότι είναι γνώσεις που πήρε 
από τους ουράνιους με τους οποίους είχε 
συνεχή επαφή.  

Ο Έλληνας θεός Ορφέας, γιος του Απόλ-
λωνα, ο πιο τακτικός ταξιδιώτης της Σελήνης 
και του Σειρίου, μας λέει: «Η Σελήνη έχει 
βουνά πολιτείες και σπίτια, η επιφάνεια της 
είναι έδαφος όπως της γης και κατοικείται 
από θεϊκές κοινωνίες.». 

Ο Ορφέας γνώριζε το σεληνιακό ημερολό-
γιο των 12 μηνών και τις φάσεις της σελή-
νης. 

Μιλά για την περιστροφή της γης γύρω 
από τον ήλιο, τις εύκρατες, τροπικές και πο-
λικές ζώνες της γης, τις εκλείψεις της σελή-
νης, τα ηλιοστάσια, τις ισημερίες, τις κινήσεις 
των πλανητών και την παγκόσμια έλξη, και 
ισχυρίζεται ότι οι κάτοικοι της σελήνης είναι 
αυτοί που περιπλανήθηκαν από πλανήτη σε 
πλανήτη.  

Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί του Ορφέα ανα-
φέρονται σε αρχαία κείμενα του Πλούταρχου 
και του Διογένη του Λαέρτιου. 

Πολλές πληροφορίες από αρχαία κείμενα 
μας έρχονται και για τους Τελχίνες της Ρό-
δου και τους Κάβειρους της Σαμοθράκης 
που εξαφανίστηκαν σύμφωνα με τον μύθο 
μετά τον μεγάλο κατακλυσμό.  

Η τεχνολογική τους εξέλιξη ήταν τέτοια 
που τους επέτρεψε να εγκαταλείψουν την γη 
και να σωθούν στην Σελήνη ή τον Άρη, σε 
βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους 
θεούς κατά τον εποικισμό της γης, όπως 
αναφέρει το strange. 

Ο Νόνος αναφέρει ότι ο Φαέθων έκανε 30 
περιστροφές γύρω από το φεγγάρι, ταξίδεψε 
στην Αφροδίτη και επισκεπτόταν συχνά τους 
πόλους της Γης. Ο Διόνυσος, η Άρτεμις και ο 
Ηρακλής είχαν ταξιδέψει στην Σελήνη και ο 
Ίδμων ταξίδευε εκεί με το άρμα του που 
έμοιαζε με απαστράπτοντα κομήτη, δίνοντας 
ακριβέστατες πληροφορίες για την αθέατη 
πλευρά της σελήνης, κάτι που μόλις πριν 
λίγα χρόνια έκανε ο σύγχρονος άνθρωπος. 

 

Τι	έλεγαν	οι	αρχαίοι	Έλληνες	φιλόσοφοι	για	την	Σελήνη		

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Για όλους του ΟΤΑ  του νομού Καρδίτσας 

Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά …..  

Εντοπίζουμε το ακίνητό σας ….  

Υποβάλλουμε την δήλωση ιδιοκτησίας σας 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα 

Τηλέφωνα: κιν. 6973310869, σταθ. 24410 21317 

*Ο Βασίλης είναι γιός του Βάϊου Ελευθερίου συζύγου της Ρίτας  Δήμου 
 του Χριστοδούλου  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 

«Η Γωνιά της Λίνας» 
Λυρίτση-Χατζοπούλου Αποστολία (Λίνα) 

Αγ. Νικόλαος (Λάσπη) Ευρυτανίας  

Τηλ. 22370 22040 FAX: 22370 21175 
ΚΙΝ.: 697 3336388 Site www.igonialslinas.gr 

*Η Αποστολία (Λίνα) είναι κόρη της Αθανασίας και  
του Νίκου Λυρίτση από τον Μεγαλάκκο 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΚΑΣΙΑΠΗ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 
Διπλωματούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εμπορικού 

Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών  

Γρ. Λαμπράκη 142    ΤΚ 18535 Πειραιάς                        

Τηλ.: 210 4127041   FAX:210 4126  
Κιν. 6976734677 

   E-mail: c.katsiaph@hotmail.com   

Το Ιουλιανό και το  
Γρηγοριανό ημερολόγιο 

Η  Ελλάδα το 1923 άλλαξε ημερολό-
γιο. Η τελευταία χώρα στην Ευρώ-
πη που το έπραττε τότε. 

Το ημερολόγιο τότε έγραφε 16 Φεβρουαρί-
ου 1923. Την επόμενη ημέρα δεν έγραψε 17 
αλλά1 η Μαρτίου 1923.  

Η Ελλάδα έτσι ήταν η τελευταία χρονολο-
γικά ευρωπαϊκή χώρα από τις μη καθολικές 
που το υιοθέτησε, περνώντας στη νέα εποχή 
με καθυστέρηση κάποιον αιώνων. 

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι σαφώς πιο 
ακριβές από το Ιουλιανό, καθώς βελτιώνει 
την προσέγγιση του παλιού ημερολογίου για 
τη διάρκεια του έτους. Έτσι, το μέσο έτος 
διαρκεί 365,2425 μέσες ηλιακές ημέρες, που 
προκαλεί σφάλμα περίπου μίας ημέρα κάθε 
3.300 έτη, σε αντίθεση με το Ιουλιανό που 
έμενε πίσω μία ημέρα κάθε 128 έτη. 

Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο 
Στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. ο Ιούλιος 

Καίσαρας ανέθεσε στον αλεξανδρινό αστρο-
νόμο Σωσιγένη την αναμόρφωση του ρωμαϊ-
κού ημερολογίου που είχε μεγάλες ατέλειες. 
Ο Σωσιγένης προσέθεσε 90 ημέρες στο έτος 
και η 1η Μαρτίου 44π.Χ έγινε 1η Ιανουαρίου. 

Το νέο ημερολόγιο ήταν σαφώς πιο ακριβές 
και ανταποκρινόταν καλύτερα στη διαδοχή 
των εποχών. Όριζε τη διάρκεια του έτους 
365,25 ημέρες. Η μικρή διαφορά καλύπτο-
νταν από μία επιπλέον ημέρα που προστίθετο 
κάθε τέσσερα χρόνια, μετά την «έκτη προ των 
καλένδων του Μαρτίου», που ονομαζόταν 
«bis sextus». Έτσι, η ημέρα αυτή, επειδή τη 
μετρούσαν δυο φορές, ονομάζεται ακόμα και 
σήμερα «δις έκτη» και το έτος που την περιέ-
χει δίσεκτο. 

Το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε ένα σφάλμα 
11 λεπτών και 14 δευτερολέπτων ανά έτος το 
οποίο φάνηκε μακροπρόθεσμα. Τον 16ο αιώ-
να είχαν χαθεί έντεκα ολόκληρες μέρες και 
υπήρχε πλέον ο κίνδυνος τα Χριστούγεννα να 
γίνονται φθινόπωρο και το Πάσχα τον χειμώ-
να. 

Βλέποντας τα προβλήματα του Ιουλιανού 
ημερολογίου ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος απο-
φάσισε να αλλάξει το σύστημα βασιζόμενος 
σε αστρονομικές έρευνες προηγουμένων ετών 
και μια πρόταση που είχε καταθέσει ο Αλοΐ-
σιους Λίλιους. 

Τελικά στις 4 Οκτωβρίου του 1582 ο Πά-
πας Γρηγόριος ο 13ος ανακοίνωσε την αλλα-
γή σύμφωνα με την οποία προστέθηκαν 10 
ημέρες, ενώ για να αποφευχθούν ανάλογες 
ασυμφωνίες και στο μέλλον, αποφασίστηκε 
κάθε τέσσερις αιώνες να θεωρούνται δίσεκτα, 
αντί για 100 χρόνια μόνο τα 97. 

Στις 15 Οκτωβρίου 1582 οι καθολικές ευ-
ρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν το Γρηγοριανό 
ημερολόγιο. Σταδιακά και παρά τις αντιδρά-
σεις το νέο ημερολόγιο κυριάρχησε στον 
πλανήτη καθώς αναγνωρίστηκε ως πιο ακρι-
βές. 

Η αλλαγή στην Ελλάδα 
Η αλλαγή του ημερολογίου ήταν θέμα δια-

ξιφισμού για πολλά χρόνια και στην Ελλάδα. 
Τον Ιανουάριο του 1923 η κυβέρνηση διόρισε 
επιτροπή, για να προτείνει τον ακριβή τρόπο 
εισαγωγής του Γρηγοριανού Ημερολογίου. 

Η επιτροπή αυτή πρότεινε την εισαγωγή 
του Γρηγοριανού Ημερολογίου ως πολιτικού, 
ενώ η Εκκλησία μπορούσε να κρατήσει το 
Ιουλιανό . 

Τελικά το 1923 η Ελλάδα έγινε η τελευταία 
ευρωπαϊκή χώρα που υιοθετεί το Γρηγοριανό. 
Η αλλαγή έγινε με βασιλικό διάταγμα.  

Μεγάλες αντιδράσεις υπήρξαν κυρίως για 
θρησκευτικούς λόγους. 

Η στάση της Εκκλησίας στην Ελλάδα 

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία για 
αιώνες δεν δεχόταν να χρησιμοποιήσει το 
Γρηγοριανό ημερολόγιο καθώς είχε δημιουρ-
γηθεί με απόφαση του Παπά., με το επιχείρη-
μα ότι αποτελεί προσπάθεια προσηλυτισμού 
των ορθόδοξων χριστιανών. 

Το 1895 όμως ο οικουμενικός πατριάρχης 
Άνθιμος Ζ’ το 1895 εξέφρασε την ευχή να 
υπάρξει ενιαίο ημερολόγιο για όλους τους 
χριστιανικούς λαούς.  

Το πρώτο πρόβλημα προέκυψε όμως 
άμεσα. Την 25η Μαρτίου 1923 σύμφωνα με 
τον διαχωρισμό πολιτικού, θρησκευτικού 
ημερολογίου θα έπρεπε να διαχωριστεί η 
γιορτή του Ευαγγελισμού από την γιορτή της 
Επανάστασης. Η Εκκλησία της Ελλάδος για 
να αρθεί το αδιέξοδο, αποφάσισε να χρησιμο-
ποιεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο για τις θρη-
σκευτικές γιορτές με εξαίρεση τη γιορτή του 
Πάσχα. 

Νέο διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο 
Για να ακριβολογούμε η Εκκλησία της 

Ελλάδος το 1924 αποδέχθηκε όχι το Γρηγο-
ριανό, αλλά το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό 
(είναι ουσιαστικά το Γρηγοριανό, με την 
προσθήκη 13 ημερών στο Ιουλιανό και καμία 
παρέμβαση  στον λεγόμενο Πασχάλιο κύκλο),  

Το Πανορθόδοξο Συνέδριο αποφάσισε ότι η 
αλλαγή του ημερολογίου ήταν αποδεκτή κα-
θώς δεν προσέκρουε σε κανένα κανονικό ή 
δογματικό κώλυμα.  

Το Συνέδριο αποφάνθηκε ότι δεν θα υιοθε-
τείτο το Γρηγοριανό ημερολόγιο και υπεδεί-
χθη νέος ημερολογιακός κύκλος 900 ετών, 
ακριβέστερος του γρηγοριανού κύκλου των 
400 ετών.  

Όσον αφορά τον εορτασμό του Πάσχα 
έπειτα από συμβιβαστική πρόταση της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος αποφασίστηκε αφενός 
μεν να προστεθούν οι 13 ημέρες στο Ιουλιανό 
ημερολόγιο δημιουργώντας το Νέο Διορθω-
μένο Ιουλιανό ημερολόγιο, αφετέρου δε να 
μην γίνει καμία παρέμβαση στον Πασχάλιο 
κύκλο.  

Τελικά το Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό ημε-
ρολόγιο υιοθετήθηκε από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος 
τη 10η Μαρτίου του 1924, που θεωρήθηκε 
23η Μαρτίου του 1924.  

Τα χρόνια μετά την αλλαγή του ημερολογί-
ου στη χώρα μας σημειώθηκαν επεισόδια σε 
διάφορες περιπτώσεις. Χαρακτηριστικότερα 
είναι τα περιστατικά του 1927 με επιθέσεις 
ακόμα και σε ιερείς. 

Ακριβώς και για λόγους παράδοσης στην 
Ελλάδα τα μοναστήρια στο Άγιον Όρος όπως 
και τα μετόχια του Αγίου Όρους στην υπόλοι-
πη Ελλάδα διατηρούν το Ιουλιανό (παλαιό) 
ημερολόγιο. 

Οι παλαιοημερολογίτες 
Ακόμα και σήμερα όμως υπάρχει ένα μικρό 

κομμάτι του πληθυσμού που δεν αποδέχεται 
το νέο «παπικό» ημερολόγιο και τουλάχιστον 
θρησκευτικά ακολουθεί το λεγόμενο παλαιό. 
Το κίνημα των παλαιοημερολογητών ξεκίνη-
σε τον Μάρτιο του 1935 από τρεις ιεράρχες. 

Από το 1937 εμφανίστηκαν τα πρώτα ρήγ-
ματα στο κίνημα των παλαιοημερολογιτών 
και ακολούθησαν πολλές αποσχίσεις. Στις 
ημέρες μας το κίνημα των παλαιοημερολογι-
τών είναι κατακερματισμένο.  

Το πρόβλημα της χρονολόγησης 
Η σταδιακή αλλαγή του ημερολογίου έχει 

δημιουργήσει μεγάλο θέμα με τη χρονολόγη-
ση. Η πάγια τακτική είναι οι ημερομηνίες 
γεγονότων πριν τις 15 Οκτωβρίου του 1582 
να δίνονται σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερο-
λόγιο και να μην μετατρέπονται στο Γρηγο-
ριανό. 

Οι δυσκολίες εμφανίζονται για γεγονότα 
που συνέβησαν σε χώρες που υιοθέτησαν το 
νέο ημερολόγιο μετά το 1582. Το πιο σωστό 
θα είναι να αναφέρουμε την ημερομηνία και 
το ημερολόγιο που χρησιμοποιούταν. Σε 
αντίθετη περίπτωση προκύπτουν παράλογα 
αποτελέσματα. 
Το 1988 εκδόθηκε για πρώτη φορά το πρό-
γραμμα ISO 8601 το οποίο χρονολογεί όλα 
τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα. Σε 
αντίθεση όμως με το Γρηγοριανό που μετά 
το 1π.Χ ακολουθεί το 1μ.Χ. το ΙSO8601 
υπολογίζει και έτος μηδέν. 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ  

Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 87 ΛΑΜΙΑ    
ΤΗΛ. 22310 44248   
 ΚΙΝ.  6981035792- 

6951164185  
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ 

Πώς «εξαφανίστηκαν» στην Ελλάδα 13 ημέρες το 1923  
Η εξήγηση, το ημερολόγιο και οι αντιδράσεις 
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1. Ἡ μόνη γλῶσσα στὸν κόσμο ποὺ 
ὁμιλεῖται συνεχῶς ἐπὶ 4000 ἔτη. Ὅλες οἱ 
ὁμηρικὲς λέξεις ἔχουν διασωθεῖ στὴν 
παραγωγὴ τῶν λέξεων καὶ κυρίως στὰ 
σύνθετα. Π.χ. μπορεῖ σήμερα νὰ λέμε 
νερό (ἐκ τοῦ νηρόν, ἐξ οὗ καὶ Νηρηίδες, 
Νηρεὺς κ.λπ.), ἀλλὰ τὰ σύνθετα καὶ τὰ 
παράγωγα θὰ εἶναι μὲ τὸ ὕδωρ 
(ὑδραυλικός, ὑδραγωγεῖο, ὕδρευση, 
ἐνυδρεῖο, ἀφυδάτωση, κ.λπ.) Ἢ τὸ ρῆμα 
δέρκομαι βλέπω, ποὺ ἔχει διασωθεῖ στὸ 
ὀξυδερκής. 

2. Ἔξυπνοι τόνοι καὶ ἔξυπνα γράμματα. 
Οἱ τόνοι καὶ τὰ πνεύματα ἀλλὰ καὶ τὰ 
φωνήεντα εἶναι πολὺ σημαντικοὶ παράγο-
ντες στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιατί, ἂν 
ἀλλάξει ἕνα πνεῦμα ἢ ἕνας τόνος ἢ ἕνα 
φωνῆεν, αὐτομάτως ἔχουμε διαφορετικὴ 
σημασία. Π.χ. τὸ ρῆμα εἴργω (μὲ ψιλὴ) 
σημαίνει ἐμποδίζω τὴν εἴσοδο, ἐνῷ μὲ 
δασεῖα (εἱργνύω) σημαίνει ἐμποδίζω τὴν 
ἔξοδο (κάθειρξις). Σῦρος (μὲ περισπωμέ-
νη) εἶναι τὸ νησί, ἐνῷ Σύρος (μὲ ὀξεῖα), 
εἶναι ὁ κάτοικος τῆς Συρίας. Ἡ λέξη φορὰ 
(μὲ ὄμικρον) σημαίνει τὴν κατεύθυνση 
ἑνὸς πράγματος, ἡ λέξη φωρά (μὲ ὠμέγα 
καὶ ὀξεῖα) σημαίνει τὴν κλοπή, ἐνῷ φωρᾷ 
(μὲ ὠμέγα, περισπωμένη καὶ 
ὑπογεγραμμένη) σημαίνει ζητεῖ. 

3. Ὁ τονισμὸς δημιουργεῖ θετικὴ ἢ 
ἀρνητικὴ ἔννοια. Παράδειγμα, ἡ λέξη 
ἔργον συντιθέμενη μὲ ἕνα συνθετικὸ 
ἀποδίδει ἰδιότητα δημιουργώντας τὴν 
κατάληξη -ουργός. Καὶ ἐδῶ ἔρχεται τὸ 
μεγαλεῖο τῆς Ἑλληνικῆς ἡ ὁποία προστά-
ζει: Ἐὰν τὸ ἔργο εἶναι γιὰ τὸ καλὸ τῶν 
ἀνθρώπων, τότε τονίζεται ἡ λήγουσα, 
ὅπως μελισσουργός, δημιουργός, σιδη-
ρουργός. Ὅταν ὅμως εἶναι πρὸς βλάβην 
τῶν ἀνθρώπων, ὁ τονισμὸς ἀνεβαίνει 
στὴν παραλήγουσα π.χ. κακοῦργος, πα-
νοῦργος, ραδιοῦργος. 

4. Ἡ σοφία. Ἡ γλῶσσα μας ἔχει λέξεις 
ποὺ περικλείουν, πραγματικά, ὁλόκληρη 
φιλοσοφία. Π.χ. ἡ λέξη βίος ἀναφέρεται 
στοὺς ἀνθρώπους ἐνῷ ἡ λέξη ζωὴ στὰ 
ζῶα, ἡ λέξη φθόνος ἐκ τοῦ φθίνω ποὺ 
σημαίνει, σβήνω, χάνομαι, ὁπότε 
ἐπισημαίνεται ἡ ἠθικὴ διδασκαλία τῆς 
λέξεως αὐτῆς ποὺ μᾶς προστάζει νὰ μὴν 
φθονοῦμε τοὺς ἄλλους, διότι ὅποιος 
φθονεῖ τότε φθίνει συνεχῶς, σβήνει καὶ 
στὸ τέλος χάνεται. 

5. Ὁ λακωνισμός, δηλαδὴ ὁ σύντομος, 
περιεκτικὸς καὶ φιλοσοφημένος λόγος. 
Ὅταν σὲ μιὰ φράση δὲν μποροῦμε οὔτε 
νὰ προσθέσουμε οὔτε νὰ ἀφαιρέσουμε 
κάτι, τότε ἔχουμε τὴν ὑψίστη τελειότητα, 
τὴν ὑψίστη σοφία. Π.χ. τὸ «μηδὲν ἄγαν», 
στὸ ὁποῖο, ἂν ἀφαιρέσουμε τὴ μία ἀπὸ 
τὶς δύο λέξεις, ἡ ἄλλη μόνη της δὲν ση-
μαίνει κάτι, ἐνῷ, ἂν προστεθεῖ ἕνα ρῆμα, 
ἡ φράση θὰ χάσει τὴ γενικότητά της. 

6. Ἡ κυριολεξία. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα 
διαθέτει μιὰ λέξη γιὰ τὸ κάθε τι. Ἀκόμη κι 
ἂν φαίνεται ὅτι κάποιες λέξεις σημαίνουν 
τὸ ἴδιο πρᾶγμα, στὴν πραγματικότητα 
ὑπάρχουν λεπτὲς νοηματικὲς διαφορές. 
Γι’ αὐτό, οὐσιαστικῶς, στὴν ἑλληνικὴ 
γλῶσσα δὲν ὑπάρχουν συνώνυμα. Π.χ. 
στὴν ἀρχικὴ μορφὴ τῆς γλώσσας μας 
ὑπῆρχαν τρία ρήματα γιὰ τὸ ἀνακατεύω. 
Τὸ κεράννυμι (ἀνακατεύω δύο ὑγρὰ καὶ 
δημιουργῶ μιὰ νέα χημικὴ ἕνωση, π.χ. 
οἶνος + ὕδωρ κρασί), τὸ μείγνυμι (ρίχνω 
στὸν ἴδιο τόπο δύο ὑγρὰ σὲ ἀγγεῖο, ἢ δύο 
στερεὰ στὸ σάκκο), ποὺ ἁπλῶς σημαίνει 
ἕνωση, καὶ τὸ φύρω (ἀνακατεύω κάτι 
ξηρὸ μὲ οὐσία ὑγρὴ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
λερωθεῖ τὸ στερεὸ ἀπὸ τὸ ὑγρό, ὅπως 
φύραμα, αἱμόφυρτος). 

7. Ἡ δημιουργία συνθέτων καὶ ὁ πολλα-
πλασιασμὸς τῶν λέξεων, ἔντεχνου λόγου 
δημιουργία. Ἂν καὶ ὑπάρχουν δεκάδες 
χιλιάδες λέξεις ἱκανὲς νὰ πιστοποιήσουν 
τὴν ἰδιότητα αὐτή, μιὰ καὶ μόνο πηγὴ 

ἀρκεῖ γιὰ νὰ διαπιστώσουμε τὴν ἀλήθεια: 
Στὴν Ἰλιάδα, (Σ,54) ἡ Θέτις θρηνεῖ γιὰ ὅ,τι 
θὰ πάθει ὁ γιός της σκοτώνοντας τὸν 
Ἕκτορα «διὸ καὶ δυσαριστοτόκειαν 
ἑαυτὴν ὀνομάζει». Ἡ λέξη αὐτὴ ἀπὸ μόνη 
της εἶναι ἕνα μοιρολόι. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 
τὸ δυσ + ἄριστος + τίκτω καὶ ἡ φράση 
σημαίνει «ἀλοίμονο σὲ μένα ποὺ γιὰ 
κακὸ γέννησα τὸν ἄριστο». Ἀκόμη, ἡ 
ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔχει δημιουργήσει καὶ 
χρησιμοποιεῖ στὸν λόγο τὶς προθέσεις οἱ 
ὁποῖες, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς πολλαπλασια-
στικῆς τους ἰδιότητας, ἔχουν ὡς 
ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργοῦνται 
ἑκατομμύρια λεξιτύπων. Οἱ προθέσεις 
ἐκφράζουν λεπτότατες ἐννοιολογικὲς 
ἀποχρώσεις, ὁπότε συντιθέμενες μὲ μία 
λέξη μᾶς δίνουν μεγάλη ἀκριβολογία. 

8. Εἶναι ἡ μητέρα γλῶσσα ποὺ τροφο-
δότησε τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου. Οἱ ξένες 
γλῶσσες διαθέτουν καὶ χρησιμοποιοῦν 
ἕνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸ ἑλληνικῶν 
λέξεων πού, ἂν τὸ ἀφαιρέσουμε, οἱ 
γλῶσσες αὐτὲς δὲν θὰ μπορέσουν νὰ 
λειτουργήσουν. Δὲν ὑπάρχει λέξη ἡ ὁποία 
εἶναι δηλωτικὴ ἔννοιας σκέψεως 
ἐκφράσεως ἢ ἐπιστήμης ποὺ νὰ μὴν εἶναι 
ἑλληνική. 

9. Ἡ μαθηματικὴ δομή. Περιλαμβάνει 
τὴν ἀκρίβεια τῆς Γεωμετρίας καὶ τὴν 
ἀπόλυτη σαφήνεια ποὺ ἀπορρέει ἀπ’ 
αὐτήν. 

10. Ἡ ἑλληνικὴ παγκοσμιότης. Ἡ 
ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι πλέον γνωστὸ πὼς 
ἔχει φθάσει στὰ πέρατα τοῦ κόσμου 
(Χιλή, Βοσκούς, Ἰνδικὸ ὠκεανό, Εἰρηνικὸ 
ὠκεανό). Σήμερα εἶναι πιὰ γενικὰ παρα-
δεκτὸ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἔχοντας ὡς 
μόνιμη κοιτίδα τὴν περιοχὴ τοῦ μεσογεια-
κοῦ χώρου, στὴ συνέχεια εἰσέδυσαν σὲ 
διαφορετικὰ χρονικὰ διαστήματα πρὸς 
ὅλες τὶς γνωστὲς κατευθύνσεις τοῦ τότε 
γνωστοῦ κόσμου προσφέροντας 
ὁτιδήποτε τὸ ἑλληνικό (ἐπιστήμη, 
γλῶσσα, πολιτισμό) στὶς πρωτόγονες 
φυλὲς τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Ἰδὲ καὶ τὴ 
μελέτη τοῦ καθηγητοῦ τοῦ πανεπιστημί-
ου τῆς Χαϊδελβέργης Nors S. Jozephson 
μὲ τίτλο Greek Linguis¯c Elements in the 
Polynesian Languages Hellenicum Pacifi-
cum (Ἑλληνικὰ Γλωσσικὰ στοιχεῖα στὶς 
Πολυνησιακὲς Γλῶσσες Ἑλληνικὸς Εἰρηνι-
κός). 

11. Ἡ μόνη γλῶσσα ποὺ μπορεῖ νὰ 
ἀποδώσει κάτι μὲ ἀκριβολογία. Οἱ ξένοι, 
ὅταν θέλουν νὰ ἀποδώσουν μιὰ εἰδικὴ 
λέξη σὲ ἐπιστημονικὸ πεδίο, χρησιμο-
ποιοῦν πάντοτε, καὶ μόνο, τὴν ἑλληνική. 
Π.χ. Ἡ μεγάλη ἑταιρεία ἀθλητικῶν εἰδῶν 
Nike (Νάϊκι) σημαίνει Νίκη, διότι νίκη 
στὴν ἑλληνικὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ προέρχεται 
μέσα ἀπὸ τὴν ψυχικὴ δύναμη. 

12. Εἶναι ἀπαραίτητη σὲ ὅλους τοὺς 
λαούς. Ο Μάικλ Βέντρις ποὺ 
ἀποκρυπτογράφησε τὴ Γραμμικὴ γραφὴ 
Β΄ εἶχε τονίσει τό: «Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ 
γλῶσσα ἦτο καὶ εἶναι ἡ ἀνωτέρα ὅλων 
τῶν παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων γλωσ-
σῶν». Ὁ πρόεδρος τῆς ἑταιρείας Η/Υ Ap-
ple Τζὼν Σκάλι εἶπε ὅτι: «Ἀποφασίσαμε 
νὰ προωθήσουμε τὸ πρόγραμμα 
ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς, ἐπειδὴ ἡ κοι-
νωνία μας χρειάζεται ἕνα ἐργαλεῖο ποὺ 
θὰ τῆς ἐπιτρέψει νὰ ἀναπτύξει τὴ δη-
μιουργικότητά της, νὰ εἰσαγάγει νέες 
ἰδέες καὶ νὰ τῆς προσφέρει γνώσεις πε-
ρισσότερες ἀπὸ ὅσες ὁ ἄνθρωπος μπο-
ροῦσε ὥς τώρα νὰ ἀνακαλύψει». Οἱ με-
γάλες ἑταιρεῖες στὴν Ἀγγλία καὶ στὴν 
Ἀμερικὴ (Microso¸) προτρέπουν τὰ στε-
λέχη τους νὰ μαθαίνουν ἀρχαῖα ἑλληνικά, 
ἐπειδὴ διεπίστωσαν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ 
γλῶσσα ἐνισχύει τὴ λογικὴ καὶ τονώνει τὶς 
ἡγετικὲς ἱκανότητες. 

13. Ἡ διαχρονικότης. Ἡ ἑλληνικὴ 
γλῶσσα παρουσιάζει μιὰ μοναδικὴ δια-

χρονικότητα. Λέξεις καὶ φράσεις ποὺ λέμε 
σήμερα εἶναι ἴδιες καὶ ἀπαράλλαχτες ἀπὸ 
τὴν ἀρχαία ἐποχή. Ἐλάχιστα παραδείγμα-
τα: Μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ (Στοβαῖος)· 
Ἕνας κοῦκος δὲν φέρνει τὴν ἄνοιξη. Ἡ δὲ 
χεὶρ τὴν χεῖρα νίζει (Ἐπίχαρμος)· Τὸ ‘να 
χέρι νίβει τ’ ἄλλο. Τὸν πάθει μαθός 
(Ἀγαμέμνων)· Ὁ παθὸς μαθός. Μή μοι 
σύγχοι (Ὅμηρος)· Μὴ με συγχίζεις. Λύεται 
γούνατα (Ὅμηρος)· Μοῦ λύθηκαν τὰ γό-
νατα. Ὄρνιθος γάλα (Πλούταρχος)· Τοῦ 
πουλιοῦ τὸ γάλα. Διαρραγείης 
(Ἀριστοφάνης)· Νὰ σκάσεις. 

14. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα χρησιμοποιεῖ τὸ 
διεθνῶς ἀναγνωρισμένο ἀλφάβητο ποὺ 
εἶναι ἑλληνικὴ ἐπινόηση. Ἡ ἔρευνα ἔχει 
ἀποδείξει ὅτι τὰ σύμβολα ποὺ ὑποτίθεται 
ὅτι τὰ δανειστήκαμε ἀπὸ τοὺς Φοίνικες 
ὑπῆρχαν στὴν Ἑλλάδα κάποιες χιλιετίες 
νωρίτερα (ἐπιγραφὴ Δισπηλιοῦ, κεραμικὸ 
θραῦσμα στὰ Ποῦρα τῶν Β. Σποράδων 
κ.λπ.). Ὁ καθηγητὴς γλωσσολογίας κ. 
Μπαμπινιώτης γράφει ἀναφερόμενος στὴ 
γραφὴ Γραμμικὴ Β΄: «Πρόκειται, δηλαδή, 
γιὰ ἕνα ἀτελὲς σύστημα γραφῆς τὸ ὁποῖο 
οἱ Ἕλληνες ἀντικατέστησαν μὲ μιὰ κα-
θαρῶς ἀλφαβητικὴ γραφή, τὸ γνωστὸ καὶ 
μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο 
ἑλληνικὸ ἀλφάβητο, τὸ ὁποῖο οἱ ἴδιοι οἱ 
Ἕλληνες ἐδημιουργῆσαν ἐπινοήσαντες 
χωριστὰ γράμματα νὰ δηλώνουν τὰ φω-
νήεντα καὶ χωριστὰ γράμματα νὰ δηλώ-
νουν τὰ σύμφωνα». 

15. Η Δημοκρατικότης. Ἐξ αἰτίας τοῦ 
ἁπλοῦ φθογγολογικοῦ συστήματος ποὺ 
χρησιμοποιεῖ, ἡ ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας καθίσταται εὔκολη καὶ στὸν 
ἁπλὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ μάθει 
νὰ διαβάζει καὶ νὰ γράφει καὶ ἑπομένως 
νὰ παρακολουθεῖ τὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι 
καὶ νὰ συμμετέχει σ’ αὐτό, πρᾶγμα ποὺ 
δὲν ἔγινε σὲ λαοὺς μὲ πολύπλοκα γλωσ-
σικὰ συστήματα (Κίνα, Αἴγυπτος). Μόνο 
στὴν Ἑλλάδα τὸ «Τὶς ἀγορεύειν βούλεται» 
ἔγινε πράξη καὶ ὁ καθένας χωρὶς νὰ φο-
βᾶται μποροῦσε νὰ ἐκφράσει τὴ σκέψη 
του μέσῳ τοῦ μεγαλείου τῆς ἑλληνικῆς 
λαλιᾶς. 

16. Ο Συντηρητισμός. Ἡ ἑλληνικὴ 
γλῶσσα δέχτηκε λίγες ἐπιρροὲς παρ’ὅλες 
τὶς μακροχρόνιες κατακτήσεις τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἀπὸ διαφόρους κατα-
κτητὲς καὶ πῆρε πολὺ λίγες λέξεις ἀπὸ 
αὐτοὺς ἐνῷ, ἀντιθέτως τοὺς ἔδωσε πολὺ 
περισσότερες, ὅπως ἔγραψε ὁ Σεφέρης 
(Δοκιμές, Τόμος 1ος): «Η Ελληνικὴ 
γλῶσσα γιὰ καλὸ ἢ γιὰ κακό, εἶναι ἀπὸ τὶς 
πιὸ συντηρητικὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου». 

17. Ἡ ἐπιστημονικότητα καὶ ἡ γλωσσικὴ 
ἀπεικόνιση τοῦ ἀφηρημένου. Ὁ 
ἀρχαιότερος ἑλληνικὸς φιλοσοφικὸς καὶ 
ἐπιστημονικὸς ὅρος εἶναι «τὸ ἄπειρον» 
τοῦ Ἀναξίμανδρου. Ἡ ἀρχαία γλῶσσα 
ἔδωσε τὸ μέσον τῆς κατασκευῆς. Ἕνα 
ὁριστικὸ ἄρθρο πρὶν ἀπὸ τὸ ἐπίθετο καὶ 
ἔχουμε τὴν ἀφηρημένη ἔννοια (τὸ 
ἄπειρον, τὸ εὐτυχές κ.λπ). Μὲ τὸν ἴδιο 
τρόπο, οἱ μεταγενέστεροι φιλόσοφοι 
ἔφτιαξαν καὶ ἄλλα τέτοια ἀφηρημένα 
οὐσιαστικὰ ὅπως π.χ. τὸ ἀγαθόν. Ἡ κορω-
νίδα τοῦ ἐπιστημονικοῦ λόγου εἶναι ἡ 
δημιουργία τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας. 

18. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι αὐτόφω-
τη, αὐτάρκης καὶ πρωτότυπη, διὰ τοῦτο 
εἶναι καὶ μοναδική. Αὐτόφωτη διότι δη-
μιουργήθηκε ἀπὸ Ἕλληνες, αὐτάρκης 
διότι περιλαμβάνει εἰδικὲς ἑλληνικὲς 
λέξεις, γιὰ νὰ δηλώσει ἀκόμη καὶ τὶς 
ἀπειροελάχιστες διαφορὲς ὁμοειδῶν 
πραγμάτων καὶ πρωτότυπη διότι ἡ 
ἀνθρωπότης προστρέχει πάντοτε σ’ 
αὐτὴν γιὰ ὅποια νέα λέξη χρειασθεῖ νὰ 
δημιουργηθεῖ. 

 

του Ἀντώνη Ἀντωνάκου,  

φιλολόγου, ἱστορικοῦ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΙ 4000 ΧΡΟΝΙΑ 

Επιστολή του Λήσταρχου Γιαγκούλα 

Ελήφθη από την Ιστορίαν της Χωροφυλακής του 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ σελ. 1340 

Η ορθογραφία, πλην του τονισμού, είναι αυτή του 
βιβλίου, από το οποίο ελήφθη 

Εν Λειμέρια Ληστών 

Κύριε Αστυνόμε της Χωροφυλακής Αικατερίνης, 

χθες την Παρασκευήν την 8η Φεβρουαρίου (κατά 

παλαιόν ημερολόγιον) έλαβεν τόλμην ο κύριος ανθ)

ρχος Χ. Γρηγοράτος να έλθη εις το σπίτι του Ιωάννου 

Παπά Δημητρίου ναξωντώση τον Γιαγκούλαν και τη 

παρέα του, ενόμισε ότι ο Γιαγκούλας και ο πρώην 

ψυχογυιός του μακαρίτη μας Θ. Γκαντάρα, Μπερικλής 

Α. Παπαγεωργίου είναι κώτες και τους πιάση ο κ. 

Γρηγοράτος δεν το εξεύρη τι λειστέ οπού είνε τώρα 

περνάνε την σφέραν εις την δεκάρα. Δεν άκογεν τι θα 

ποί Γιαγκούλας και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι 

κουτός άνθρωπος είταν ο μακαρίτης Ανθ)ρχος Γρηγο-

ράτος. Λοιπόν κ. Αστυνόμε της Αικατερίνης πες σε 

παρακαλώ θερμώς εις τους βγένοντας αποσπασμα-

ταρχέους της καταδιώξεως τον λειστών Γαλώνεια ο 

Γιαγκούλας ευκόλως δεν τους δήδει θα τους δώσω 

και εγώ μιαν ημέραν αλλά τότε μόνο όταν επή ο θεός 

όχη τότε όπου ήθελεν ο Γρηγοράτος και όταν θέλουν 

οι Κύριοι Γαλωνάδες όταν θέλουν αυτό να τα κωλή-

σουν πλάκα τα γαλώνια από εμαίνα Τους ακουλάω 

εγώ σφέρες πλάκα αντί για γαλόνια αυτά μόνον έχω 

να σας γράφω κύριε Αστυνόμε να σκοτώνω άνθρωπη 

δεν επιθυμώ ποτές αλλά την στιγμήν όπου θέλουν 

ικύριοι γαλωνάδες να μεσκοτώσουν όχι μόνον αυτόν 

αλλά και άλλα αν θελήσουν να πάρουν γαλώνια τω 

είδιον θα τους κάνω γνωρίσετε μόνον ότι το Γρηγορά-

τον τον ευφώνεψα εγώ ο Γιαγκούλας ο Φώτιος και ο 

Μπερικλής Α. Παπαγεωργίου. 

Άνευ ετέρου 

Διατελώ Αρχηγός της συμμορίας Φ. Α. Γιαγκούλας 

Βασιλεύς των ορέον Περικλής Παπαγεωργίου Βασι-

λεύς των ορέον.  
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Τυπογραφείο OFFSET 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  (ΜΑΝΩΛΗΣ)  

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Βακτριανής 20   Άνω Ιλίσια Αθήνα    

  Τηλ. 210 7756577 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ-
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 

(ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ) 
Ζήσης Μπάμπης  του Χρ.   

Αζά 8 Καρδίτσα 

Τηλ.: 24410 41325   Κιν.: 697 8770871 

ΜEΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ 
Μέλι-Βασιλικός-πολτός-γύρη-Πρόπολη παρα-

γωγής μας  

Γεώργιος Καραμέτος: 978252592 

Χρήστος Καραμέτος: 6978252592 

Ν. Κρίκελλο Λαμίας 
e-mail: melissokomial@gmail.com 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ  

Λαμία στο Τέρμα της οδού Λαρίσης 

Κιν.: 697-2594217   

 Τηλ.: 22310 37884 

Ενεργειακή Κρίση 

Μ ε αφορμή την πολεμική σύρραξη 
στην Ουκρανία, ήρθαν εντονότερα 
στην επιφάνεια δυσεπίλυτα προ-

βλήματα που αφορούν τον ενεργειακό και 
επισιτιστικό τομέα, τα οποία γίνονται δυσκολό-
τερα λόγω των αναπτυσσόμενων γεωστρατηγι-
κών και γεωπολιτικών σχεδιασμών.  

Ενώ η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση 
αποτελούν όψεις του ίδιου νομίσματος, σε 
πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις που λαμβά-
νονται για το ενεργειακό επιδρούν σημαντικά 
στο επισιτιστικό και αντίστροφα. Και είναι ξε-
κάθαρο, ότι η «κρίση» δεν έχει εμφανιστεί 
ακόμη αλλά απλά έρχεται. Και αυτό δεν είναι 
μια απαισιόδοξη εκτίμηση αλλά αποτέλεσμα 
επεξεργασίας των δεδομένων που υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή. Η άνοδος στα τιμολόγια λιανι-
κής του ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει επέλθει 
ως άμεσο και μοναδικό αποτέλεσμα του ου-
κρανικού πολέμου αλλά έμμεσα μέσω του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Οι αυξήσεις 
άλλωστε ξεκίνησαν από τα τέλη του 2020. Οι 
στρόφιγγες του ρωσικού φυσικού αερίου συνε-
χίζουν να προμηθεύουν την ΕΕ, με έναν περιο-
ρισμό στην προσφορά, και οι τιμές είναι σταθε-
ρές μέσω συμβολαίων. Οι τωρινές αυξήσεις 
οφείλονται στη σύνδεση της τιμής χονδρικής με 
το Χρηματιστήριο Ενέργειας και την ολοκληρω-
τική μετακύλησή τους μέσω της ρήτρας ανα-
προσαρμογής στις τιμές λιανικής. Στην περί-
πτωση της τιμής χονδρικής, η Ελλάδα είναι η 
μόνη χώρα της ΕΕ που συνδέει τον καθορισμό 
της τιμή της με το Χρηματιστήριο Ενέργειας στο 
100%, όταν η Γερμανία, για παράδειγμα, τη 
συνδέει σε ποσοστό 30% περίπου.  

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δη-
μιουργήθηκε επί θητείας της προηγουμένης 
κυβερνήσεως και αναβαθμίστηκε εν μέσω κο-
ρονοϊού από την σημερινή. 

Οι διακηρυγμένοι λόγοι περί αυτορρύθμισης 
της αγοράς και ορθής λειτουργίας του ανταγω-
νισμού είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Το παι-
χνίδι ελέγχεται από συγκεκριμένους παίκτες 
της αγοράς, που προσπαθούν να κρατήσουν 
όσο περισσότερο διάστημα μπορούν τα υπερ-
κέρδη που τους κομίζει η πολιτική εξουσία. Σε 
αυτό το παιχνίδι ασφαλώς και εκδηλώνονται 
σημαντικά επεισόδια μεταξύ των ανταγωνι-
στών της ελίτ. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες 
ζητούν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και 
αντιμετωπίζουν σοβαρά κοστολογικά προβλή-
ματα. Στην αντίπερα όχθη οι οικογένειες οι 
παραγωγοί ενέργειας μαζί και με τη ΔΕΗ κατα-
γράφουν τα υπερκέρδη τους,.  

Ο μηχανισμός που έχει στηθεί για τη διαμόρ-
φωση της τιμής είναι τουλάχιστον προκλητικός. 
Και γι’ αυτούς που τον αποφάσισαν και γι’ 
αυτούς που του επέτρεψαν να διαμορφωθεί με 
απόλυτα χειραγωγήσιμο τρόπο. Αυτό συμβαί-
νει διότι η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται 
καθημερινά μέσω της προσφοράς και ζήτησης 
του συστήματος λαμβάνοντας, όμως, την ορια-
κή τιμή του συστήματος που είναι η ακριβότε-
ρη. Πώς γίνεται αυτό; Στο σύστημα πρώτα προ-
σφέρονται οι ποσότητες που παράγονται από 
ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) και εν συνε-
χεία οι λοιποί παραγωγοί ρεύματος (φυσικό 
αέριο και λιγνίτης), εάν χρειαστεί. Όσο η ζήτη-
ση είναι χαμηλή και η αγορά καλύπτεται από 
τις ΑΠΕ, οι τιμές είναι χαμηλές. Όταν, όμως, δεν 
μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση από τις ΑΠΕ τότε 
το καρτέλ ενέργειας, έχοντας θέσει εκ των προ-
τέρων πολύ υψηλές τιμές πώλησης ρεύματος, 
καταφέρνει να πουλήσει στη λεγόμενη spot 
αγορά το ρεύμα του, αφού, το σύστημα επιδιώ-
κει την επάρκεια. Καλοστημένο παιχνίδι, απλό 
στη σύλληψἠ του και ακόμη πιο απλό στην 
εφαρμογή του, όταν οι ίδιοι παίκτες που παί-
ζουν στις ΑΠΕ παίζουν και ως παραγωγοί ενέρ-
γειας με φυσικό αέριο. Οι ίδιοι που πουλάνε 
ρεύμα σε κανονικές τιμές μέσω των ΑΠΕ, που-
λάνε σε πολύ υψηλές ως παραγωγοί φυσικού 
αερίου. Έτσι, λοιπόν, διαμορφώνεται η υψηλό-
τερη τιμή ρεύματος στην Ευρώπη και δεν έχει 
καμία σχέση με την πολεμική σύρραξη στην 
Ουκρανία. Απλά εναρμονισμένοι με τις ευρω-
παϊκές οδηγίες για χρηματιστηριακή αγορά 
ενέργειας έχουν επιβάλλει ένα πάρτι εκατομ-
μυρίων για συγκεκριμένους και –διαχρονικά– 
εκλεκτούς. 

Είναι ξεκάθαρο και δεν χωράει καμία αμφι-
βολία, ότι η εξόρυξη και χρήση λιγνίτη για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια βλα-
βερή διαδικασία τόσο για το περιβάλλον όσο 
και για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι γνωστά 
τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και νοσηρό-
τητας στις λιγνιτοπεριοχές. Η ενεργειακή μετά-
βαση, όμως, στην Ελλάδα από το λιγνίτη στις 
ΑΠΕ δεν έγινε με ήπιο ρυθμό αλλά, αντίθετα, 
έγινε άγαρμπα και εσπευσμένα. Σύγχρονες και 
«ακριβές» επενδύσεις στην Πτολεμαΐδα δεν 
αποσβέσθηκαν ποτέ και παρ’ ότι το ελληνικό 
κράτος είχε χρόνο μέχρι το 2030 να εναρμονι-
στεί σταδιακά στην «πράσινη» μετάβαση, εκεί-
νο έτρεξε «κατοστάρι». Είναι, ίσως, από τις 
ελάχιστες φορές, ίσως και η μοναδική, που το 
ελληνικό κράτος τρέχει πιο γρήγορα απ’ όλους 
τους ευρωπαίους. Τα γνωστά «κοράκια» πίεζαν 
και πιέζουν για γρήγορες επενδύσεις, αφού 
όλα είναι πληρωμένα από ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και χαμηλότοκο δανεισμό. Το Κράτος 
δεν μπόρεσε ποτέ να σχεδιάσει χωροταξικό για 
ΑΠΕ, παρέδωσε και τις περιοχές Natura στις 
ΑΠΕ και σήμερα παραπληροφορεί, ισχυριζόμε-
νο ότι εάν υπήρχαν περισσότερες ΑΠΕ το ρεύμα 
θα ήταν φθηνότερο. Άθλιο ψέμα, αφού η τιμή 
καθορίζεται μέσω του τρόπου αγοράς που 
διατυπώσαμε παραπάνω, πολύπλοκων τύπων 
και της ρήτρας αναπροσαρμογής, που πρέπει 
να έχεις πτυχίο στα μαθηματικά για να την 
καταλάβεις.  

Επιπλέον, και επειδή κτίζεται ακόμη μια ψευ-
δαίσθηση στον ελληνικό πληθυσμό περί αναζω-
πύρωσης του ενδιαφέροντος για εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων σε διάφορες περιοχές του ελλαδι-
κού χώρου, να επισημάνουμε ότι, ακόμη και 
στην περίπτωση που το ελληνικό κράτος ήδη 
εκμεταλλευόταν τους υδρογονάνθρακές του, 
δεν σημαίνει ότι η τιμή του ρεύματος θα ήταν 
σημαντικά φθηνότερη. Και αυτό διότι η τιμή 
καθορίζεται βάσει προσφοράς και ζήτησης 
στην εγχώρια και διεθνή αγορά και λόγω της 
εμπορικής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων 
από τους πολυεθνικούς κολοσσούς.  

Μέσα σε αυτό τον ορυμαγδό των ενεργεια-
κών εξελίξεων δεν θα έλειπαν και οι ειδήσεις, 
όπου η πυρηνική ενέργεια ταξινομείται ως 
«πράσινη» και ότι η ελληνική κυβέρνηση υπέ-
γραψε συμφωνία με τη Βουλγαρία για δη-
μιουργία πυρηνικού εργοστασίου στη Βουλγα-
ρία και από κοινού εκμετάλλευση. Αντίστοιχα 
έργα τρέχουν και άλλες γείτονες χώρες, που 
σημαίνει ότι η επικινδυνότητα ενός ατυχήματος 
είναι κοινή για όλους. Καθησυχαστικοί λόγοι 
των εξουσιαστών και των φερέφωνων τους, 
περί ασφάλειας των πυρηνικών εργοστασίων 
και ασφαλής εναπόθεσης των αποβλήτων τους, 
είναι μόνο για αφελείς και ευκολόπιστους, που 
ξεχνούν εύκολα τα δυστυχήματα τύπου Φου-
κουσίμα, όχι σε μια τριτοκοσμική χώρα αλλά 
στην Ιαπωνία.  

Αλλά μην πιστέψει κανείς ότι αυτά είναι 
παραλείψεις ή αστοχίες των εγχώριων εξουσια-
στών μονάχα. Η Αυστρία εξαρτάται από το 
ρωσικό φυσικό αέριο κατά 80% και γι’ αυτό το 
λόγο ο αυστριακός καγκελάριος έσπευσε στο 
Κρεμλίνο για συνομιλίες με τον Πούτιν. Στην 
επικράτειά της, άλλωστε, η Gazprom διαθέτει 
αποθήκες φυσικού αερίου. Η Γερμανία, με την 
βαριά βιομηχανία και τις τεράστιες ποσότητες 
ενέργειας που χρειάζεται, είναι σχεδόν αδύνα-
το να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό φυ-
σικό αέριο. Εκτός και αν αναπτύξει εκτεταμένο 
πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας… Μην ξεχνά-
με, πάντως, ότι ο πρώην γερμανός καγκελάριος 
Σρέντερ δουλεύει σε εταιρείες που σχετίζονται 
με το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ ταυτόχρονα 
συμμετέχει στην ολοκλήρωση και λειτουργία 
των αγωγών Nordstream 1 και 2 μεταξύ Ρωσίας 
και Γερμανίας. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δεν 
υπάρχουν κοινές ενεργειακές ανάγκες, κοινά 
συμφέροντα και κοινές λύσεις εντός της ΕΕ. Και 
το σημειώνουμε ξανά, το ρωσικό φυσικό αέριο 
ρέει ακόμη προς τας …Ευρώπας. Φανταστείτε 
τις συνέπειες που θα υπάρξουν στο ενδεχόμενο 
της διακοπής λειτουργίας των αγωγών. 

Οι μαυραγορίτικες αμερικάνικες επιβολές 
τύπου LNG δεν λύνουν κανένα πρόβλημα συνο-

λικά. Μπίζνες και τίποτα άλλο. Οι ΗΠΑ από 
τρίτη παραγωγός-εξαγωγός χώρα LNG πριν τη 
ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, βαδίζει ολοτα-
χώς για την πρωτιά, προσπερνώντας Αυστραλία 
και Κατάρ. Η Ελλάδα, ήδη είχε συμφωνήσει 
από το 2017 για τον τερματικό σταθμό LNG 
στην Αλεξανδρούπολη και την εισαγωγή αμερι-
κάνικου αερίου.  

Επισιτιστική Κρίση 

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει 
άμεσες συνέπειες στην ανάπτυξη και λειτουργί-
α της γεωργίας και της καλλιέργειας αγαθών. Η 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων, ΑΠΕ 
δηλαδή, σε πεδινές περιοχές που μέχρι σήμερα 
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο για 
καλλιεργητική χρήση, φανερώνει την εγκλημα-
τική στρεβλότητα των πολιτικών αποφάσεων. 
Επιδοτούνται οι αγρότες να μειώσουν ή να 
σταματήσουν να παράγουν τροφή και να παρά-
γουν ρεύμα. Και μετά μάς μιλάνε για μείωση 
της αγροτικής παραγωγής όταν μια σειρά απο-
φάσεων διαχρονικά εξυπηρετεί συμφέροντα 
εισαγωγής σπόρων, δενδρυλλιών, λιπασμάτων, 
μηχανημάτων και χάραξης μιας αγροτικής πολι-
τικής στα πλαίσια της πριμοδότησης συγκεκρι-
μένων καλλιεργειών. Έτσι, η Ελλάδα έφθασε να 
καλλιεργεί βαμβάκι σε μεγάλες ποσότητες, το 
νερό να μην φθάνει για να το ποτίζει και να 
απαιτούνται φαραωνικά έργα εκτροπών ποτα-
μών και ταυτόχρονα να κλείνουν και τα κλω-
στοϋφαντουργικά εργοστάσια που διέθετε για 
την επεξεργασία. Κρατικοδίαιτη ελίτ για τους 
βιομήχανους αλλά και κρατικοδίαιτους κομμα-
τικούς γεωργικούς συνεταιρισμούς. Η σήψη της 
εξουσίας διάβρωσε τον παραγωγικό ιστό και 
την λειτουργία ολόκληρων περιοχών επιδοτώ-
ντας μια παρασιτική συμπεριφορά, όπου η 
καλλιέργεια του χωραφιού και η συγκομιδή 
γίνονταν χωρίς ίχνος σεβασμού στο παραγόμε-
νο αγαθό. Όλα είχαν γίνει χρηματιστήριο και 
παζάρι, με τις διαμορφωμένες πελατειακές 
σχέσεις να συνθέτουν ένα άθλιο παζλ. 

Συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές οδή-
γησαν στην τεράστια μείωση της παραγωγής σε 
φρούτα και αγαθά, τα οποία προσφέρουν επι-
σιτιστική επάρκεια και ασφάλεια. Οι ξηροί 
καρποί, η σταφίδα, τα σύκα, που κάποτε βρί-
σκονταν πολύ ψηλά στη λίστα των παραγόμε-
νων αγροτικών προϊόντων της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας σήμερα βολοδέρνουν στον 
πάτο. Αγαθά με υψηλή διατροφική 
αξία έχουν αντικατασταθεί με ανεπαρ-
κή υποκατάστατά τους επειδή ευνοού-
νται οι πολυεθνικοί κολοσσοί. Η Ελλη-
νική Βιομηχανία Ζάχαρης, η οποία 
έκλεισε χρεωκοπημένη λόγω του πα-
ρασιτικού μοντέλου που έχει εγκαθι-
δρύσει η ντόπια πολιτική ελίτ, ξανά-
νοιξε από ιδιώτη πριν από λίγα χρόνια 
ως συσκευαστήριο εισαγόμενης ζάχα-
ρης. Ένα βασικό αγαθό επισιτιστικής 
ασφάλειας σε περιόδους κρίσης, για 
πρώτη φορά στα τελευταία εξήντα 
χρόνια εισάγεται εξολοκλήρου. 

Ταυτόχρονα οι ανισότητες στην κατά 
κεφαλήν πρόσληψη θερμίδων είναι 
σημαντικές στον πλανήτη παρ’ ότι η 
σπατάλη τροφίμων για τις «πλούσιες» 
χώρες είναι τεράστια και οι όποιες 
πολιτικές περιορισμού της που προ-
βάλλονται δεν θα λύσουν το πρόβλη-
μα διότι η κύρια αιτία είναι η αστική 
εξάπλωση και γιγάντωση, η απομά-
κρυνση από φυσικά και γεωργικά περι-
βάλλοντα και η εκτεταμένη χρήση 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι το επι-
βαλλόμενο σύγχρονο μοντέλο επιβίω-
σης. Αστικό, ελεγχόμενο, επιτηρούμε-
νο και καταναλωτικό. Ορθή διαχείριση 
της όποιας πλεονασματικής τροφής 
γίνεται σωστά στην πηγή, εκεί δηλαδή 
που παράγονται τα αγαθά, όπου τίπο-
τα δεν πάει χαμένο και επαναχρησιμο-
ποιείται είτε στην εκτροφή ζώων ή ως 
κομπόστ για φυσικό λίπασμα. Λύσεις 
δεν προσφέρει κανένα σύστημα που 
σε ξεδιψά με νερό Κρήτης στον Έβρο! 
Έχει κατακλυστεί η ελληνική αγορά με 

εμφιαλωμένα νερά από την Κρήτη, από ένα 
νησί στη νότια Μεσόγειο με ξηρό και άνυδρο 
κλίμα, που, αντί να διαχειριστεί τα αποθέματα 
του προβλεπτικά, τα εμπορεύεται για την κερ-
δοφορία λίγων και εκλεκτών. 

Ο ελλαδικός χώρος, λόγω των κατάλληλων 
εδαφικών και κλιματικών συνθηκών, είχε μετά 
τον β’ παγκόσμιο πόλεμο σιτάρκεια, η οποία 
σταδιακά εξανεμίστηκε μαζί με τις κεντρικές 
στρατηγικές της αγροτική πολιτικής. Το ίδιο 
ισχύει και με τα όσπρια και τα ψυχανθή. Επι-
πλέον παρατηρείται, ότι οι μεγαλύτερες αυξή-
σεις στα τρόφιμα πραγματοποιούνται στα λεγό-
μενα «χρηματιστηριακά», όπου την εμπορία 
τους ελέγχουν πολυεθνικές. Και εάν στην ενέρ-
γεια η κρίση χρησιμοποιείται ως δούρειος 
ίππος για την επιτάχυνση των εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ, στα τρόφιμα φαίνεται ότι ήρθε η ώρα για 
τα γενετικά τροποποιημένα, αφού η ΕΕ «κάνει 
τα στραβά μάτια» επιτρέποντας την εισαγωγή 
καλαμποκιού (GMO) από την Αργεντινή για 
ζωοτροφή. Τα μεταλλαγμένα είναι προ των 
πυλών και ας μιλούν οι ευρωπαίοι αξιωματού-
χοι για «green deal», επέκταση της βιολογικής 
γεωργίας στο 30% και ορθή ολοκληρωμένη 
διαχείριση. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η δια-
τροφική ανεπάρκεια που πιθανώς να υπάρξει 
λόγω της μείωσης των εισαγωγών και της μι-
κρότερης απόδοσης των καλλιεργειών λόγω της 
υπολίπανσης, ίσως οδηγήσουν στο να ανοίξει η 
κερκόπορτα των μεταλλαγμένων. Ίδωμεν… 

Το μόνο βέβαιο είναι, ότι όσο οι κοινωνίες 
διευθύνονται κεντρικά και ιεραρχικά τόσο η 
διαχείριση των πάσης φύσεως κρίσεων θα 
γίνεται πρωταρχικά για το όφελος των ελίτ και 
των ανθρώπων της εξουσίας. Είναι φανερό, ότι 
οι εξαρτήσεις βασικών αγαθών για την ανθρώ-
πινη επιβίωση, όπως η ενέργεια, η τροφή και 
το νερό, όσο περισσότερο συσχετίζονται με 
κεντρικά σχεδιασμένες αποφάσεις και ιεραρχι-
κές λειτουργίες τόσο τα προβλήματα σε περιό-
δους κρίσεως θα είναι τεράστια και δυσοίωνα. 
Η μελέτη ιστορικών περιόδων, όπου οι κοινωνί-
ες είχαν να αντιμετωπίσουν έντονες κλιματικές 
κρίσεις, ξηρασίες και έντονα φαινόμενα που 
επηρέαζαν αρνητικά τις σοδειές τους, φανερώ-
νουν την ευρηματικότητα, την ευελιξία και την 
προσαρμογή ώστε να αποφευχθούν οι πολύ 
βαριές επιπτώσεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
επιταχύνθηκαν κοινωνικές και πολιτικές αλλα-
γές. 

Πηγή: Διαδίκτυο 

Γενικό Συνεργείο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Χρήστος Κων. Μπέλλος 

 

 

Τηλ.:212 1066926 Κιν.: 6974 549903  

E-mail: mpelosx@gmail.com

Αλεξ. Παναγούλη 47 Υμηττός 

Ενεργειακή και Επισιτιστική Κρίση 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Όποιος χωριανός θέλει να προσφέρει οικονο-

μική βοήθεια για την συντήρηση του σχολείου 

μας  μπορεί να απευθύνεται στους: 1) Βασίλη 
Θάνο και  2)Ελένη συζ. Γ. Μητσάκη 

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ό ποιος αναγνώστης έχει κείμενο ή ό,τι άλλο 
για δημοσίευση,  για το επόμενο φύλλο, 

παρακαλούμε να μας το αποστείλει το αργότερο 
μέχρι  15 Σεπτεμβρίου 2022 αποκλειστικά σε 
ηλεκτρονική μορφή WORD (ειδικά αν είναι 
μεγάλο) στο E-mail:  

 exms.neraida_dolopwn@yahoo.com 

Όσο νωρίτερα το στείλετε,  αποφεύγονται  

τυχόν λάθη. 

Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει στο τέλος  
Σεπτεμβρ’ιου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. 

Ευχαριστούμε             Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Η  εφημερίδα μας, εκτός από τη συνδρομή σας, 
χρειάζεται την έμπρακτη βοήθεια σας. Για να 

έχουμε ποικιλία ύλης να μας στέλνετε επικαιρότη-
τα, άρθρα, απόψεις, παλιές φωτογραφίες (οι οποί-
ες θα επιστραφούν) και φυσικά την κριτική σας. Τα 
άρθρα μπορεί να είναι και γενικοτέρου  ενδιαφέρο-
ντος (πχ οικονομικά, ιατρικά κοινωνικά κλπ) ή ότι 
άλλο εσείς θεωρείτε ότι είναι άξιο δημοσίευσης.  

Από τους μεγαλυτέρους σε ηλικία   περιμέ-
νουμε παλιές ιστορίες (μουραπάδες).  

Ευχαριστούμε             Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

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, ιδιο-
κτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας.  

Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και επιθυμείτε να λαμβάνετε την 
Εφημερίδα μας, να καταθέτετε  στον παραπάνω τον λογαριασμό, το ανάλο-
γο ποσό γράφοντας  επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ακρι-

βή 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 αμέ-
σως  απόδειξη.  

Σας ενημερώνουμε ότι Μπλόκ εισπράξεων συνδρομών έχουν οι εξής: 

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  

Σύνδεσμος Αποδήμων  

Σαρανταπόρου -
Μεγαλάκκου  

«Ο Άγιος Κωνσταντίνος» 

Μπατσιάκου – Θάνου Κατερίνα (Αθήνα)  τηλ (697 3306500) 

Ζήση Γιάννα (Αθήνα-Καισαριανή) Τηλ. (697 3028393) 

Μακρή Μάρθα (Καρδίτσα)  τηλ (697 6539774) 

Μονάντερος Φώτης (Καρδίτσα)  τηλ (697 4085254) 

Κουσάνας Κώστας (Λαμία)  τηλ (697 2594310) 

Πλατσιούρης Κώστας (Καρδίτσα)  τηλ (697 4433949) 

Hondos Center® 

Υπέροχο ταξίδι  ομορφιάς 

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.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 
 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Συλλόγου Αποδήμων 
Σαρανταπόρου -  Καλοκαίρι 2022 

 05 Αυγούστου: Διάνοιξη μονοπατιού προς 
Αηλιά 

 09 Αυγούστου: Αθλοπαιδίες 

 10 Αυγούστου: Αιμοδοσία 

 12 Αυγούστου: Χορός Συλλόγου  

 14 Αυγούστου: Λαϊκή Συνέλευση 

Το Αντάμωμα  
του Συλλόγου Μεγαλάκκου 

 

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Μεγαλάκκου ανακοινώνει ότι την Κυρια-

κή 21 Αυγούστου 2022 (πρώτη Κυριακή μετά το 
Δεκαπενταύγουστο) θα γίνει η προγραμματισμέ-
νη, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωση στους Αγίους 
Αποστόλους Μεγαλάκκου. Ευχόμαστε σε όλους 
τους φίλους, χωριανούς και αναγνώστες της εφη-
μερίδας μας Καλό Καλοκαίρι και με υγεία 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΥ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ &  AΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

   Τετάρτη  20/7: Πανηγύρι στον Αη-Λιά. 
 

   Σάββατο 6/8: Πανηγύρι Σωτήρως  

  Σάββατο 13/8: Χορός του Συλλόγου στην πλατεία 
Νεράϊδας. 

  Κυριακή 14/8: Γενική Συνέλευση Συλλόγου το από-
γευμα στην πλατεία Νεράϊδας. 

 Τετάρτη 17/8: Πανηγύρι Αγ. Εφραίμ στο Γρεβενοδιά-
σελο. 

 Κυριακή 21/8: Αντάμωμα Συλλόγου Μεγαλάκκου 

 Τετάρτη  24/8: Πανηγύρι πατρο-Κοσμά Αιτωλού στην 
Κρανιά. 

 Αύγουστος: Αγώνες δρόμου παιδιών στη Νεράϊδα (*). 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
● Δευτέρα 8/9: Πανηγύρι στο Μοναστήρι Νεράϊδας. 

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

Ανακοίνωση για Κοιμητήριο Νεράϊδας 

Θ ερμή παράκληση όποιος πραγματοποιεί εκταφή στο Κοιμητή-
ριο του χωριού μας, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας, ο ίδιος ή συ-

νεργείο από Καρδίτσα, να αφήνει τον χώρο καθαρό. Ο χώρος τόσο 
του μνημείου όσο και γύρω του Κοιμητηρίου να καθαρίζεται καλά από 
κάθε λογής αντικείμενα (ξύλα, μάρμαρα, καντήλια, λαμαρίνες, λουλού-
δια πλαστικά κ.λ.π.). Όσα μπορούν να καούν να καίγονται, και τα υπό-
λοιπα να απομακρύνονται μακριά από το Κοιμητήριο και τον έξω χώ-
ρο του. Να πηγαίνουν στους κάδους σκουπιδιών του χωριού μας για 
να τα παίρνει το απορριμματοφόρο του δήμου μας. Επίσης στην εκτα-
φή, εκτός των οστών, τα υπόλοιπα αντικείμενα (ξύλα, ρούχα, παπού-
τσια κ.λ.π.) να απομακρύνονται και αυτά ή να καίγονται. Το ίδιο ισχύει 
και για τις κηδείες, όπου και τότε, τα στεφάνια, λαμπάδες, κεριά, μπά-
ζα κ.ά. να μην παραμένουν εκεί σκόρπια αλλά να μαζεύονται και να 
απομακρύνονται ώστε ο χώρος να είναι πάντα καθαρός. 

Το Κοιμητήριό μας είναι όλων μας και είναι η εικόνα του χωριού μας. 
Είναι από τα καλύτερα της περιοχής μας και ας το διατηρήσουμε έτσι. 

Όπου παρατηρηθεί αδιαφορία και μη τήρηση των προαναφερόμε-
νων, θα ζητείται στο εξής (από αυτόν που κάνει την εκταφή) χρηματικό 
ποσό ύψους ενός μεροκάματου ώστε να πληρωθεί κάποιος εργάτης 
να κάνει τον καθαρισμό του χώρου. 

Ευχαριστούμε, παρακαλώντας σας θερμά, να κρατάμε το Κοιμητή-
ριό μας καθαρό. 

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας 

Βάφτηκαν τα κάγκελα του  
προαυλίου  

του  Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νεράϊδας 
 

Αρχές Μαΐου 2022, μετά το Πάσχα, βάφτηκαν 
καλά τα κάγκελα του προαυλίου της εκκλησίας 
του χωριού μας, του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Νε-
ράϊδας. Τα υλικά ήταν με δωρεά συγχωριανού 
μας και τον ευχαριστούμε θερμά και μέσα από 
την εφημερίδα του χωριού μας. 
 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράϊδας  
ευχαριστεί για την προσφορά. 

  Συνάντηση με τους προέδρους 
των Κοινοτήτων Αμαράντου κ. 
Ιωάννη Αλεξάκο, Καροπλεσίου κ. 
Κων/νο Γιαννουσά και Νεράιδας 
κ. Λάμπρο Γάκη είχε ο Δήμαρχος 
Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος. 

Στη διάρκεια της συνάντησης 
έγινε αναλυτική συζήτηση με τους 
προέδρους για τα εκκρεμή θέμα-
τα που υπάρχουν στα χωριά τους 
και δρομολογήθηκαν σε αρκετά 
από αυτά οι ενδεδειγμένες λύ-
σεις. 

  Συνάντηση των φορέων πραγμα-
τοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στην 
περιοχή Ρογκάκια,  στο σημείο 
όπου πρόκειται να στηθεί στρα-
τιωτική γέφυρα τύπου Μπέλεϋ.  

 Παρεβρέθηκαν κλιμάκιο μηχανι-
κών της Αντιπεριφέρειας Καρδί-
τσας, εκπρόσωπος του Ελληνικού 
Στρατού, εργολάβοι για την κατα-
σκευή και ο πρόεδρος της Κοινό-
τητας Λάμπρος Γάκης. 

 Το πρόβλημα εντοπίζεται στην 
προσπέλαση των μηχανημάτων 
και για το λόγο αυτό απαιτείται 
βελτίωση του οδικού δικτύου 
προς το συγκεκριμένο σημείο. 

 Σε συμβολικό αποκλεισμό του 

δρόμου Σαραντάπορο-Νεράιδα, 
προχώρησαν το μεσημέρι της 
Τετάρτης 8 Ιουνίου κάτοικοι του 
χωριού.   

 Η κινητοποίησή πραγματοποιή-
θηκε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για 

το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 
δρόμος, παρότι έχει υποστεί ση-
μαντικές ζημιές από τον "Ιανό" 
και υπάρχουν σημεία που είναι 
πολύ επικίνδυνα, δεν συμπερι-
λήφθηκε στην εργολαβία της 
ΤΕΡΝΑ και βρίσκεται "στον αέρα" 
η αποκατάστασή του. 

 Παρότι έχουν αποσταλεί αρκετά 
έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες 
καθώς και στον Υπουργό Υποδο-
μών από τον πρόεδρο της Κοινό-
τητας και ενώ έχουν γίνει επανει-
λημμένες συναντήσεις με τους 
αρμόδιους, δεν έχει δοθεί μια 
απάντηση γιατί δεν έχει συμπερι-
ληφθεί στην εργολαβία της ΤΕΡ-
ΝΑ. 

 Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό 
οι εργασίες  αποκατάστασης των 
προβληματικών τμημάτων μεταξύ 
Σαρανταπόρου και Αμαράντου 
από την Κατασκευαστική εταιρεία 
ΤΕΡΝΑ 

Ενημέρωση  από τον πρόεδρο της  Τ.Κ. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  

Τ ην Κυριακή 14 Αυγούστου θα πραγ-

ματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του 
Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 
Νεράϊδας και αρχαιρεσίες για την ανάδει-
ξη του νέου Δ.Σ. για την επόμενη διετία.  

Το Δ. Σ. του συλλόγου 


