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Ξεκίνησα να γράφω για τα “κακώς κείμενα” που διαπίστωσα το καλοκαίρι στο 
χωριό και να “μαλώσω¨ τους νεραϊδιώτες  γιατί  αφήνουν τα οικοδομικά υλικά 
όπου τους βολεύει, γιατί ρίχνουν τα μπάζα όπου να ‘ναι, γιατί στοιβάζουν τα 

τριφύλλια μες στο δρόμο, γιατί... γιατί... γιατί...
να ψέξω τη δημοτική αρχή γιατί, ενώ αυξάνει τα τέλη ύδρευσης αδυνατεί να αντιμετω-
πίσει το πρόβλημα της έλλειψης παροχής του νερού στα σπίτια στη μέση του καλοκαι-
ριού, γιατί, ... οχυρωμένη πίσω απ’ οικονομική κρίση, αδυνατεί να αποκαταστήσει τις 
σοβαρές ζημιές που υπέστη ο δρόμος και έχει καταστεί επικίνδυνος, να καθαρίσει τα 
αυλάκια, να αλλάξει τις καμένες λάμπες στα σοκάκια του χωριού, να ..., να ..., να ... 
Η μαρτυρία ενός γεγονότος όμως άλλαξε τελείως τη διάθεσή  μου. 
Πολλοί χωριανοί -παρά τη σοβαρή οικονομική κρίση- και το φετινό καλοκαίρι ενίσχυ-
σαν με τη συνδρομή τους το “Γλαβά”, μια έκδοση πολύχρονης κοινής πορείας, ειλικρι-
νούς σχέσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
Μια συγκινητική στιγμή όμως είναι άξια αναφοράς. Χωριανή μας με μεγάλα οικονομι-
κά προβλήματα αλλά και προβλήματα υγείας, για μια ακόμα φορά τα τελευταία χρό-
νια, ήρθε μόνη της στο τραπεζάκι που διανέμονταν το περιοδικό, το καλοκαίρι στο χω-
ριό και πλήρωσε τη συνδρομή της. Μια στάση περήφανη, παράδειγμα για τους “δήθεν” 
και γι αυτούς που σκοπίμως γυρίζουν την πλάτη σε κάθε συλλογική προσπάθεια. 
Υπάρχουν κι αυτοί οι νεραϊδιώτες ...

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΑΘ. ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00  
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20,00
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20,00
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ  20,00
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Κ. ΝΙΚΟΣ 20,00
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 20,00
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-ΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20,00
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20,00
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 10,00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 20,00
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ Δ. ΡΟΥΛΑ 20,00

ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30,00
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΖΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ 20,00
ΖΑΧΟΥ ΝΑΝΣΥ 20,00
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20,00
ΚΑΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 40,00
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30,00
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 20,00
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ν. ΦΩΤΗΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘ. ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ  20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΡΙΚAΛΑ) 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι. ΦΩΤΗΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ (ΑΓΡΙΑ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ν. ΦΩΤΗΣ 50,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20,00

Συνεχεια στη σελιδα 4



�

Δεν ξέρω αν το φετινό ήταν το καλύ-
τερο, όμως σίγουρα ήταν απ’ τα πιο 
ζωντανά, έντονα  και ενδιαφέροντα 

καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια. Την ίδια 
εντύπωση έχουν και πάρα πολλοί χωριανοί 
με τους  οποίους κουβέντιασα. Κυρίως τα νέα 
παιδιά των οποίων η παρουσία σε όλες τις 
εκδηλώσεις ήταν καταλυτική.

Είναι γεγονός ότι η Νεράιδα ανέκαθεν 
ήταν ένα χωριό «ανήσυχο», με μεγάλη δυ-
ναμική και αυτό φαίνεται να έχει συνέχεια. 
Ιδίως τα τελευταία χρόνια οι φορείς, αλλά 
και οι ιδιώτες (καφενεία, ξενοδοχείο παρέες) 
πραγματοποιούν ποικίλες εκδηλώσεις με με-
γάλη ανταπόκριση. Σε ποιο χωριό αλήθεια 
στην Ελλάδα έχουμε θεατρικά, χορευτικά, 
ποδοσφαιρικό τουρνουά, θρησκευτικές εκδη-
λώσεις, λαϊκές βραδιές και τρεις μέρες πα-
νηγύρι; Δε νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να 
βρούμε κάποιο. Τουλάχιστον στα μέρη που 
ξέρουμε τέτοια δρώμενα δεν υπάρχουν. Το 
σημαντικό όμως είναι η ανταπόκριση του κό-
σμου. Έχει γίνει πλέον συνήθεια το συγκεκρι-
μένο εικοσαήμερο να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της καλοκαιρινής τους ζωής. Υπάρχουν 

βέβαια και οι μίζεροι. Αυτοί που, ενώ όλο το 
χωριό συμμετέχει, βρίσκονται απομονωμένοι, 
σχολιάζοντας κιόλας, μη μπορώντας να δουν 
το πραγματικό είδωλό τους στον καθρέφτη. 

Δεν είναι αλήθεια συγκινητική η εικόνα 
πενήντα περίπου νεραιδιωτόπουλων μικρών 
παιδιών, που ζωγράφιζαν στα πεζούλια της 
πλατείας και οι μεγάλοι τα καμάρωναν; Δεν 
είναι κρίμα τα ίδια παιδιά να μην έχουν το 
δικό τους παιδότοπο; Και να ζητάμε να γί-
νει πάρκινγκ το σχολείο; Δεν επιθυμώ να το 
σχολιάσω αυτό ξανά – πιστεύω ότι στο μέλ-
λον θα το πάρουν μόνα τους τα παιδιά- αλλά 
θέλω να σταθώ στην ενέργεια ενός πατέρα 
από τον πάνω μαχαλά που επιδιόρθωσε μό-
νος τις κούνιες του σχολείου για να κουνιέται 
ελεύθερα ο μικρός Χρήστος. 

Είναι καλύτερα λοιπόν να συζητάμε γι’ 

Καλοκαιρινά…
Γράφει o θωμάς Μαντέλλος
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αυτά που μας ενώνουν. Ένα γεγονός που μας 
προβλημάτισε όλους ατομικά, όσοι συμμετέ-
χουμε, αλλά και συλλογικά, είναι η πρώτη 
μέρα του πανηγυριού στην πλατεία. Ίσως ο 
σύλλογος εδώ πρέπει να παρέμβει. Μπορεί 
– και μιλάω μόνο στην πλατεία και για την 
πρώτη μέρα– να πληρώνει την ορχήστρα 
για δυο τρεις ώρες και να χορεύει ο κόσμος 
ελεύθερα. Κακά τα ψέματα η κρίση μας έχει 
αγγίξει όλους. Για να διατηρηθεί το πανηγύρι 
όπως είναι κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα υπάρ-
ξουν σίγουρα και άλλες προτάσεις, οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι όμως σημα-
ντικό το ότι πολλοί χωριανοί το επεσήμαναν 
στη λαϊκή συγκέντρωση του συλλόγου. Με 
την ευκαιρία σημειώνω τη μεγάλη προσέλευ-
ση και το ενδιαφέρον των συγχωριανών στις 
δύο λαϊκές συνελεύσεις του Δήμου, μέσω του 
τοπικού εκπροσώπου, και του συλλόγου.

Δεν μπορώ να μην αναφέρω επίσης τη με-
γάλη επιτυχία του ποδοσφαιρικού τουρνουά, 
πέραν της πρώτης θέσης, όταν σε κάθε αγώνα 
ήταν στο γήπεδο ένα ολόκληρο χωριό. Θέλω 

να συγχαρώ το σύλλογο του Αετού για την 
κατασκευή του γηπέδου και για την άψογη 
διοργάνωση του τελικού.

Ένα μεσημέρι στο πανηγύρι με επιτραπέ-
ζια τραγούδια όπως παλιά στο Βακούφκο, 
μια υπέροχη βραδιά με την Καλλιόπη Βέτα 
στο ξενοδοχείο, οι ονειρεμένες βαρκάδες 
στον Άσπρο από το Γιώργο Οικονόμου είναι 
οι διαφορετικές στιγμές και εικόνες από το 
φετινό καλοκαίρι. Και του χρόνου καλύτερα!

Υ.Γ.: Αλήθεια ε; Να μη γίνει δρόμος στον 
Άι- Λια, αλλά τα αυτοκίνητα μέσα στο σχο-
λείο! Αυτό με τα δυο μέτρα και τα δυο σταθ-
μά το ξέρετε;

ΚΛΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΣ 20,00
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 20,00
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΝΤΙΝΑ 20,00
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΛΙΤΣΑ 20,00
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20,00
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20,00
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΜΕΛΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 30,00
ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20,00
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 20,00
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 20,00
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ 20,00
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00
ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΗΣ 20,00

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΙΕΡΕΑΣ) 20,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 20,00
ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20,00
ΣΚΟΥΤΕΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ 20,00
ΤΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20,00
ΤΑΣΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 20,00
ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20,00
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 20,00
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΑ 20,00
ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΧΗΤΑ ΛΙΤΣΑ 20,00
ΧΗΤΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΧΗΤΑΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20,00
ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΨΟΦΙΟΥ ΝΤΙΝΑ 30,00

Συνέχεια από τη σελιδα 2 
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ΝΕΡΑΪΔΑ 2012
Πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι

Γράφει-σχολιάζει o Χρήστος Μαντέλλος

Πολύ πλούσια κύλησε κι εφέτος το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Νεράιδα Τρικάλων.  Ειδικά κατά 
το 20ημερο, από 25 Ιουλίου μέχρι 15 Αυγούστου, η μία εκδήλωση διαδεχόταν την άλλη  και 
δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως σχεδόν καθημερινά λάβαινε χώρα και μία εκδήλωση, 
οργανωμένη είτε από το Σύλλογο είτε με πρωτοβουλία της Κοινότητας, είτε ακόμα και ιδιωτών 
(αθλητισμός, θέατρο, μουσική, εξορμήσεις περιπάτου, λαϊκές και συλλογικές συνελεύσεις κ.α.):

25 ΙΟΥΛΙΟΥ, ποδόσφαιρο: Διεξήχθη κι 
εφέτος, όπως κάθε χρόνο (από της καθιερώ-
σεώς του το 1982), ο ποδοσφαιρικός αγώ-
νας Γερουσίας-Νεολαίας, την παραμονή του 
πανηγυριού της Αγ. Παρασκευής. Μια ποδο-
σφαιρική συνάντηση, όπου αναμετριέται το 
παλιό με το νέο, αλλά και όπου η χιουμορι-

στική διάθεση παρεμβάλλεται χωρίς όμως  το 
θέαμα, να απολέσει τον  πρωτεύοντα ρόλο. 
Μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση βέβαια “βγά-
ζει” (τυπικά) και νικητή, κι αυτός ήταν  η ομά-
δα της Νεολαίας, στην οποία απονεμήθηκε 
το κύπελλο, που αθλοθέτησε ο Σύλλογος.

Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Συλλόγου, κατά χρονολογική σει-
ρά είναι οι εξής:
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ
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31 ΙΟΥΛΙΟΥ, Αϊ-Θόδωρος: Έγινε (για τέ-
ταρτη συνεχόμενη χρονιά) κι εφέτος το αντά-
μωμα των χωριανών, στο ξωκλήσι του Αγίου 

Θεοδώρου, στον ειδικά διαμορφωμένο απ’ 
το Σύλλογο χώρο του “πικ-νικ”. Η μεγάλη 
συμμετοχή χωριανών,  δικαιώνει την απόφα-
ση για την καθιέρωση της θρησκευτικοκοι-
νωνικής αυτής εκδήλωσης.  Είναι πιστεύω 
μια ιδιαίτερη σύναξη με πολλές πτυχές, που 
ξεκινά κατανυκτικά με  τη λειτουργία και την 
αρτοκλασία, όπως “απαιτεί”  η θρησκευτική 
πίστη,  στη συνέχεια γίνεται  διασκεδαστική 
αλλά και ... γαστρονομική με τα καλοπροαί-
ρετα αλληλοπειράγματα μεταξύ των χωρια-
νών, τη μουσική, τα ποικίλα εδέσματα  και 
τα συνοδεύοντα αυτά ποτά και αναψυκτικά  
και καταλήγει σε μια χαλάρωση που την προ-
σφέρει το απέραντο πράσινο και το απεριό-
ριστο της εξοχής. 
Είναι ένα πρωινό ευχάριστο διάλειμμα, κα-
θόσον Νεράιδα δεν είναι μόνο τα καφενεία 
και η πλατεία.   

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, μνημόσυνο Χαρίκλειας: 
Τελέστηκε την Κυριακή, 5 Αυγούστου μνημό-
συνο για τη χωριανή μας, Χαρίκλεια Γιαννέ-
λου, ευεργέτιδα του χωριού μας που άφησε 
σημαντικό κληροδότημα προς όφελος του 
χωριού και των κατοίκων του. Αποτελεί για 
όλους φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Αι-
ωνία της η μνήμη!

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ενημερωτική συγκέ-
ντρωση: Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεραϊδιω-
τών, σε σχετική συνεδρίασή του, αποφάσισε 

και πραγματοποίησε, την Κυριακή, 5 Αυγού-
στου, συγκέντρωση στην πλατεία. Η Πρόε-
δρος και μέλη του Συμβουλίου ενημέρωσαν 
τους χωριανούς που παραβρέθηκαν (μεγάλη 
συμμετοχή) για σημαντικά ζητήματα του Συλ-
λόγου και για  θέματα που έχουν σχέση και 
με το χωριό. Έγινε πλήρης ενημέρωση για τη 
διαχείριση των ακινήτων του Συλλόγου και 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δ.Σ. 
κατά τη διαχείριση αυτή.
Ακούστηκαν απόψεις και κατατέθηκαν προ-
τάσεις για έργα στο χωριό στην εκτέλεση 
των οποίων θα μπορούσε να συνδράμει ο 
Σύλλογος. 
Το Δ.Σ. θα λάβει σοβαρά υπόψη τις προτά-
σεις αυτές και θα πράξει τα δέοντα, με βάση 
τις όποιες οικονομικές δυνατότητες του Συλ-
λόγου στο μέλλον.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ
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11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, θεατρική παράσταση 
“Μιας πεντάρας νιάτα”: Στις 11 Αυγούστου 
στην πλατεία Νεράιδας η ερασιτεχνική θεα-
τρική ομάδα του Συλλόγου Νεραϊδιωτών, πα-
ρουσίασε το έργο των  Κ. Πρετεντέρη-Ασημ. 
Γιαλαμά “ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ”.  Πρόκειται 
για μια κωμωδία σχέσεων και καταστάσεων, 
που άρεσε στο κοινό, το οποίο αντιμετώπισε 
με επιείκεια τις όποιες αδυναμίες είχε η όλη 
παράσταση.  Μια παράσταση που δόθηκε κυ-
ριολεκτικά με την ψυχή στο στόμα, λόγω της 
προηγηθείσας βροχοπτώσεως, που ήταν και 
η αιτία που απέτρεψε πολλούς συμπατριώτες 
απ’ τα γύρω χωριά να προσέλθουν. Παρά τις 
δυσκολίες αυτές και όλα τα στραβά που μεσο-
λάβησαν (δεν ολοκληρώθηκε ούτε μία πρόβα 
στη σκηνή λόγω της βροχής), η παράσταση 
ήταν αξιοπρεπής με όλα τα παιδιά της ομά-
δας να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Κατά 
γενική ομολογία το κοινό των 300 και πλέον 

θεατών που αψήφη-
σε την προηγηθείσα 
βροχή, απόλαυσε την 
παράσταση  και πολ-
λές ήταν οι στιγμές 
που το γέλιο σκέπασε 
τα λόγια των ηθοποι-
ών.   
Η θεατρική ομάδα 
σύσσωμη ευχαριστεί 
θερμά το συγχωρια-
νό μας Νίκο Τζότζολη 
για την κατασκευή της 
άνετης σκηνής που 
την έστησε κυριο-
λεκτικά μόνος του!!!  
Πολύτιμη η βοήθειά του και σε άλλα ζητήματα. 
Χωρίς αυτόν δε ξέρουμε αν θα πραγματοποι-
ούνταν η παράσταση. 
Γεια σου Νικόλα. Σ΄ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ
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12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Παιδική ζωγραφική: 
Υπό την καθοδήγηση της Βάγιας και της 
Νάντιας, 40 περίπου παιδιά, την Κυριακή το 
πρωί, “επιδόθηκαν” στην εικαστική τέχνη. Γέ-
μισε το πεζούλι της πλατείας απ’ τη μια άκρη 
ως την άλλη. Στη συνέχεια τα έργα των παι-
διών εκτέθηκαν στο χώρο της πλατείας και 
“δέχτηκαν” τις κριτικές των γονιών, παππού-
δων και συγγενών και φίλων.

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, παιδική θεατρική παρά-
σταση “Ονειρο θερινής νυκτός”: Εντελώς 
διαφορετικό το κλίμα την Κυριακή, 12 Αυ-
γούστου στην πλατεία, όπου σε ένα φαντα-
στικό σκηνικό που επιμελήθηκε και έστησε η 
Νάντια Μαντέλλου (με τη σημαντική βοήθεια 
της Προέδρου του Συλλόγου) 30 και πλέον 
παιδιά, ηλικίας από 3 μέχρι 13, παρέλασαν 
στη σκηνή και παρουσίασαν στους θεατές το 
έργο του Σαίξπηρ “Όνειρο θερινής νυκτός”, 
ειδικά διασκευασμένο. Οι θεατές που ήταν 

αρκετοί, χάρηκαν τους μικρούς θεατρίνους 
που τρελαίνονται για συμμετοχή και αναγκά-
ζουν γονείς και παππούδες να παρατείνουν 
τη διαμονή τους στη Νεράιδα. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ
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26, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ: Πανηγύρι: Το παραδο-
σιακό πανηγύρι που διεξάγεται στη Νεράιδα 
Τρικάλων στις 26 (Αγίας Παρασκευής) και 27 
Ιουλίου ήταν και παραμένει η κορυφαία εκ-
δήλωση των κατοίκων. Από της καθιερώσεώς 
του και για πολλά χρόνια μετά, όταν τα χω-
ριά μας έσφυζαν από ζωή, το πανηγύρι (μαζί 
με το γάμο) ήταν το γεγονός της χρονιάς και 
το γλέντι κρατούσε μέχρι που ανέτειλε ο ήλι-
ος. Για πολλά χρόνια μετέπειτα, όταν αρκετοί 
χωριανοί “ξενιτεύτηκαν”, το πανηγύρι δεν έχα-
σε την αίγλη του και τραβούσε σα μαγνήτης 
τους νεραϊδώτες που συνέρρεαν τις παραμο-
νές της Αγίας Παρασκευής (από 20 Ιουλίου και 
μετά) για να παραβρεθούν στην πλατεία του 
χωριού και να χορέψουν όλοι μαζί τα “Κάγκε-
λα” (παραδοσιακός αργόσυρτος χορός της πε-
ριοχής των Τζουμέρκων. Έχει τις ρίζες του στην 
εποχή της τουρκοκρατίας, όταν αποτελούσε 
ένα τέχνασμα των κατοίκων για ανταλλαγή 
πληροφοριών χωρίς να κινούν την υποψία του 
εχθρού). Τα τελευταία χρόνια το πανηγύρι έχει 
χάσει ένα μέρος της παλιάς του αίγλης, αλλά 
σε γενικές γραμμές, ιδίως τη δεύτερη μέρα που 
χορεύονται τα “Κάγκελα”, κρατιέται σε αξιόλο-
γα επίπεδα. 
Ελαφρά αποκαρδιωτική εικόνα εμφάνισε το 

φετινό πανηγύρι την πρώτη μέρα. Η εικόνα 
αυτή άλλαξε ριζικά τη δεύτερη μέρα καθώς 
νεραϊδιώτες και συμπατριώτες των γύρω χω-
ριών και άλλοι επισκέπτες πιάστηκαν όλοι στο 
χορό και χόρεψαν τα “Κάγκελα” με κέφι και 
ενθουσιασμό, πράγμα που “ανάγκασε” τους 
νεραϊδιώτες τραγουδιστές να επαναλάβουν το 
“Συ που σέρνεις το χορό κάνε διπλοκάγκελο” 
και να καθυστερήσουν να φτάσουν στο “είπε ο 
Πρόεδρος παιδιά, για να πάψουν τα βιολιά”. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ



10

Β.   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ υπό την αιγίδα των Συλλόγων των χωριών

7-14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Για τέταρτη συνεχόμενη 
χρονιά διεξήχθη το τουρνουά ποδοσφαίρου 
που τελεί υπό την αιγίδα των Συλλόγων  των 
χωριών, των οποίων οι ομάδες λαμβάνουν 
μέρος. Φέτος οργανωτικά υπεύθυνος ήταν 
ο Σύλλογος της Λαφίνας που τα πήγε θαυ-
μάσια.
Οχτώ (8) ήταν φέτος οι ομάδες των χωριών 
που δήλωσαν συμμετοχή και επτά (7) αυ-
τές που τελικά  πήραν μέρος στους αγώνες 
(αποχώρησε το Μυρόφυλλο), οι οποίες χω-
ρίστηκαν σε 2 προκριματικούς ομίλους, όπου 
σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:   

Α΄ΟΜΙΛΟΣ:
Λαφίνα-Μυρόφυλλο: 3-0 (α.α.), Νεράι-
δα-Κορυφή: 7-1, Κορυφή-Μυρόφυλλο 3-0 
(α.α.), Νεράιδα-Λαφίνα 6-0, Λαφίνα-Κορυφή 
3-0, Νεράιδα-Μυρόφυλλο 3-0 (α.α.). 
Β΄ΟΜΙΛΟΣ:
Αετός-Βαθύρεμα 7-0, Παχτούρι-Αρματωλικό 
3-3, Παχτούρι-Βαθύρεμα 3-3, Αετός-Αρμα-
τωλικό 3-3, Παχτούρι-Αετός 2-7, Αρματωλι-
κό-Βαθύρεμα 3-0 (α.α.).
Στα ημιτελικά σημειώθηκαν τα αποτελέσμα-
τα: Νεράιδα-Αρματωλικό 4-3 και Αετός-Λα-
φίνα 0-1.

Η Νεράιδα κυπελλούχος!
Στον τελικό του ποδοσφαιρικού τουρνουά, 
που έγινε στο καινούργιο γήπεδο του Αε-
τού, συναντήθηκαν δυο χωριά που κάποτε 
συναποτελούσαν Κοινότητα, η Νεράιδα και 
η Λαφίνα. Η Νεράιδα, αποδίδοντας κατά 
διαστήματα ανώτερο, για τα δεδομένα των 
χωριών, ποδόσφαιρο, νίκησε με σκορ 6-0 
τη Λαφίνα και στέφθηκε κυπελλούχος. 

Την απονομή έκανε ο Δήμαρχος Πύλης Κ. 
Κουφογάζος που παραβρέθηκε στον τελικό.
Ένα μπράβο στους νικητές αλλά και σε όλους 
τους ποδοσφαιριστές για τη συμμετοχή 
τους και περισσότερο για την αθλητικότατη 
στάση και συμπεριφορά που επέδειξαν. 
Α, κι ένα μπράβο στον ...  Μουρίνιο της Νε-
ράιδας Θωμά Μαντέλλο που οδήγησε την 
ομάδα από νίκη σε νίκη (πέτυχε το απόλυτο 
5 στα 5). 

Εγκαίνια γηπέδου: Πριν την έναρξη του τε-
λικού του ποδοσφαιρικού τουρνουά, έγιναν 
και τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Αετού, 
που ολοκληρώθηκε μετά από σκληρό αγώνα 
που έδωσε ο Σύλλογος του Αετού και ειδικά 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παντελής Τσάκα-
λος. Του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
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Γ.   ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Η Καλλιόπη Βέττα στον 
ξενώνα: Μια διαφορετική βραδιά στον ξε-
νώνα “του Λευτέρη και της Λουκίας” το Σάβ-
βατο το βράδυ, μετά τη θεατρική παράστα-
ση. Η Καλλιόπη Βέττα με την υπέροχη φωνή 
της, που δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως μία 
απ’ τις πιο μελωδικές, μας ταξίδεψε στη μα-
γεία αγαπημένων  τραγουδιών  κορυφαίων 
συνθετών μας. Την εκλεκτή ερμηνεύτρια 
συνόδευσε στο πιάνο με τις μουσικές του 
ακροβασίες ο εξαίρετος συνθέτης Γιάννης Κ. 
Ιωάννου, που επί πλέον διαθέτει και ξεχωρι-
στή φωνή πράγμα που το απόδειξε.
Κρίμα που πολύ λίγοι νεραϊδιώτες προσήλ-
θαν εκείνο το υπέροχο βράδυ και έχασαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγική φωνή 
της Καλλιόπης!

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Η ... νεαρή ρεμπέτικη 
κομπανία: Λίγος κόσμος και στη ρεμπέτικη 
κομπανία που έφερε το βράδυ της Κυρια-

κής η Διεύθυνση του Ξενώνα. Οι λίγοι πά-
ντως που βρεθήκαμε ακούσαμε πολύ ωραία 
λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια από νεαρούς 
καλλιτέχνες του είδους, χορέψαμε, τραγου-
δήσαμε ως το ξημέρωμα. 
Μια τετράωρη και πλέον ξεχωριστή λαϊκή 
μουσική βραδιά.

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Λαϊκή βραδιά στο Βα-
κούφκο: Νομίσατε ότι τελειώσαμε με τις 
εκδηλώσεις στη Νεράιδα;  Οχι ακόμα.  Γιατί 
τη Δευτέρα το βράδυ, στις 13 Αυγούστου, 
οι μουσικές βραδιές συνεχίστηκαν με άλλη 
λαϊκή ορχήστρα από την Άρτα που έφερε η 
Διεύθυνση του Βακούφκου αυτή τη φορά. 
Με αγαπημένα τραγούδια, επιλεγμένα ένα 
κι ένα, τραγούδια που αγαπήσαμε στο διάβα 
του χρόνου, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 
και το κέφι ως τα ξημερώματα σχεδόν. 

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Λειτουργία στη Θεο-
τόκο-δημοτική μουσική στην πλατεία: 

Με τη λήξη της λειτουργίας στ΄ Θεοτόκου, 
έγινε η περιφορά της εικόνας της Παναγίας 
από το ξωκλήσι στο χωριό, με την ακολουθία 

μέρους του εκκλησιάσματος. Αμέσως μετά 
στην πλατεία, δημοτική ορχήστρα που κάλε-
σε το “Γρεβενό”, έπαιξε δημοτικά τραγούδια. 
Κάποιοι έστησαν χορό που κράτησε αρκετή 
ώρα. Ήταν η τελευταία εκδήλωση για το φε-
τινό καλοκαίρι.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ
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Ενώ, λοιπόν, τα παιδάκια ζωγραφίζανε 
στη πλατεία, στο βακούφ’κο μαγαζί οι 
επίδοξοι πλειοδότες κατέφθαναν σιγά 

σιγά και ανέμεναν με αγωνία την έναρξη του 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλευ-
ση του καταστήματος.
Αγωνία όμως είχαμε όλοι οι χωριανοί μιας και 
εκτός από την έμφυτη περιέργειά μας, μας εν-
διαφέρει και το ποιος θα μας προσφέρει υπηρε-
σίες εστίασης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο (πρώτη φορά σε 
απαρτία;) κατέλαβε περίοπτη θέση και η Πόπη 
(η μόνη που δήλωσε από πριν ότι ενδιαφέρεται) 
άνοιξε το διαγωνισμό προσφέροντας το ποσό 
των 4.500,00 Ευρώ κατ’ έτος. Στη συνέχεια 
η Λίτσα -τωρινή “ένοικος”- και η έκπληξη του 
Νίκου Ελ. Καρακώστα άρχισαν να πυροδοτούν 
την αγωνία μας και σιγά σιγά να ανεβάζουν την 
αδρεναλίνη μας στα ύψη (λόγω και των ποσών 
που ακούγαμε) και τα τσίπουρα παραγγέλνο-
νταν αδιάκοπα.

Ακόμη και ο καιρός συμμετείχε στο «παιχνίδι» 
και όταν πια ανέβηκε το ενοίκιο στο ποσό των 
9.600,00 Ευρώ μας έριξε μια δυνατή μπόρα 
μπας και μας συνεφέρει . Άδικος κόπος.
Εν μέσω βροχής, λοιπόν, το βακούφ΄κο μαγαζί 
κατοχυρώθηκε στη Πόπη και το Θωμά για τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια αντί ετήσιου αντιμι-
σθίου 12.300,00 Ευρώ.
Εγώ να ευχηθώ:  Καλές δουλειές.

Χ. Ν.

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Λαϊκή συγκέντρωση: Την 
Τρίτη, στις 7 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε, 
με πρωτοβουλία του εκπροσώπου Τοπικής 
Κοινότητας Νεράιδας, η λαϊκή συνέλευση 
των κατοίκων των χωριών Νεράιδας και Λα-
φίνας, που γίνεται, σύμφωνα με το νόμο για 
την Τ.Α. μία τουλάχιστο φορά το χρόνο. Στη 
συγκέντρωση παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρ-
χοι Πύλης Νίκος Τόλιας, καθύλην αρμόδιος 
και Θανάσης Πλαβός κατά τόπον αρμόδιος 
της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας. Επίσης 
παραβρέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Πύλης 
Κώστας Βλάχος. Στη συζήτηση που ακολού-
θησε πολλοί κάτοικοι υπέβαλαν ερωτήσεις, 
κατέθεσαν τις απόψεις τους και ζήτησαν λύ-
σεις επί συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι δύο 
εκπρόσωποι του Δήμου υποσχέθηκαν λύση 
σε ορισμένα ζητήματα, ενώ στα περισσότερα 
η υπόσχεση δε δόθηκε, καθότι ... “σκάλωσε” 
στην έλλειψη κονδυλίων. Το πιο σημαντικό 

ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί άμεσα 
λύση είναι αυτό του κεντρικού δρόμου Αγ. 
Κυριακής-Νεράιδας και η γέφυρα στο Γρε-
βενίτη στην ίδια διαδρομή. Άμεση παρέμβα-
ση για αντιστήριξη της βάσης της γέφυρας 
τώρα, γιατί αν καταρρεύσει, το κονδύλι θα 
είναι πολλαπλάσιο. Η λαϊκή συγκέντρωση 
που σημειωτέο σε γενικές γραμμές διεξήχθη 
σε καλό κλίμα, τελείωσε με την εντολή προς 
τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Νεράιδας να συγκε-
ντρώσει τα αιτήματα των κατοίκων και να τα 
υποβάλει στο Δήμο Πύλης.
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Μετά και τη νεροποντή...
Γεφύρι Γρεβενίτη

Όλα τα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδι-
όφωνο, ηλεκτρονικός τύπος) περιέγραψαν με 
τα μελανότερα χρώματα τις κατακλυσμιαίες 
βροχές που σημειώθηκαν στα χωριά μας τις 
τρεις προηγούμενες μέρες, που είχαν σαν απο-
τέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις, να ξεχειλίσουν ρέματα, να 
σπάσουν αγωγοί νερού, να διακοπεί το ρεύμα 
σε πολλά σπίτια.  Όλοι οι τοπικοί παραπόταμοι 
του Αχελώου “κατέβασαν” και σε πολλές περι-
πτώσεις τα νερά ξεχείλισαν στα γεφύρια. 
Ο Γρεβενίτης “κατέβασε” τόσο νερό, που δρα-
σκέλισε το γεφύρι. Μετά κι απ’ αυτή τη δοκι-
μασία, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη 
για άμεσες επιδιορθωτικές παρεμβάσεις στις 
βάσεις του γεφυριού, καθόσον είναι ορατός 
πλέον ο κίνδυνος κατάρρευσής του. Επίσης 
χρήζουν αποκατάστασης και οι ζημιές που 
υπέστη το οδόστρωμα στη διαδρομή Αγ Κυ-
ριακή-Νεράιδα, σε τρία, κυρίως, σημεία, ένα 
πρόβλημα που επιδεινώθηκε εξαιτίας των τε-
λευταίων βροχοπτώσεων.

Οικονομική ενίσχυση για τις ζημιές
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για αντιμετώπι-
ση των ζημιών που υπέστησαν τα χωριά των 
δημοτικών ενοτήτων Πύλης, Αιθήκων, Πιν-
δέων, Νεράιδας και Μυροφύλλου, εξαιτίας 
των πλημμυρών, ζήτησε ο Δήμαρχος Πύλης 
Κ. Κουφογάζος προκειμένου, όπως αναφέρει 
στην επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών, να αποφευχθούν χειρότερες και ανεξέ-
λεγκτες καταστάσεις και να αρθούν οι όποιοι 
κίνδυνοι για τους κατοίκους της περιοχής και 
των περιουσιών τους.  
Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση θεωρείται 
ότι είναι επιβεβλημένη για την αποκατάσταση 
του δικτύου ύδρευσης, της οδικής πρόσβασης 
και γενικά για μια κατ’ αρχή αντιμετώπιση των 
δυσκολιών που δημιούργησαν οι έντονες βρο-
χοπτώσεις.
Ενημέρωση δημοτών...
Ο Δήμαρχος Πύλης Κ Κουφογάζος κάλεσε 
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων 
να ενημερώσουν τους κατοίκους των οποίων 
οι ιδιοκτησίες επλήγησαν από τις τελευταίες 
πλημμύρες, να υποβάλουν αίτηση προς το 
Δήμο Πύλης περιγράφοντας τις ζημιές που 
έγιναν  και τις οποίες να αποδεικνύουν από 
συνημμένο φωτογραφικό υλικό.
Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών, σε κάθε 
αίτηση να αναγράφονται απαραίτητα : ονομα-
τεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυν-
ση και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τηλέφωνο : 24343-50133 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει: 
•	 Τον Χρήστο Κουτσονάσιο που παραχώρησε στον σύλλογο δύο ξύλινα παγκά-

κια που θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό σχολείο Νεράιδας.
•	 Τον Σωτήρη Λάμπρου που προσέφερε στον σύλλογο μιά πλήρη ποδοσφαιρική 

εμφάνιση για την ομάδα της ΑΕΝ και ποδοσφαιρικές μπάλες.
•	 Τον Χρήστο Δίπλα που προσέφερε στον σύλλογο ικανή ποσότητα κρέατος για 

σουβλάκια που διατέθηκαν στο κοινό μετά την παιδική θεατρική παράσταση. 
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Οι νέοι αντιδήμαρχοι
Με απόφαση του Δημάρχου ορίστηκαν οι νέοι 
αντιδήμαρχοι του Δήμου Πύλης. 
Οι καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητες του 
καθενός έχουν ως εξής:
•	 ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: Αντιδημαρχία 

Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών -
Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αντιδή-
μαρχος στη Δ. Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ.

•	 ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ: Αντιδημαρχία 
Αγροτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Αντιδήμαρχος στη Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ.

•	 ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Αντιδημαρ-
χία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
(Καθαριότητα-Ανακύκλωση, Εποπτεία 
Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού-Κοινοχρή-
στων Χώρων-Πρασίνου) και Αντιδήμαρχος 
στη Δ.Ε. ΠΥΛΗΣ.

•	 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιδημαρχία 
Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών, Πολεο-
δομικών Θεμάτων, Εργων Υποδομών και 
Συντήρησης Η/Μ έργων Υποδομών και 
Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος στη Δ.Ε. 
ΠΙΑΛΕΙΩΝ.

•	 ΛΕΦΑΣ ΠΑΑΓΙΩΤΗΣ: Αντιδημαρχία Επο-
πτείας θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας 
- Πρόνοιας και Αλληλεγγύης  και Αντιδή-
μαρχος στη Δ.Ε. ΠΙΝΔΕΩΝ.

•	 ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού -Αθλητισμού-Παιδείας-Υγείας 
και Αντιδήμαρχος ΓΟΜΦΩΝ.

Να σημειωθεί ότι ο Αντιδήμαρχος ΠΛΕΞΙΔΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ορίστηκε να ασκεί χρέη Δημάρχου 
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τε-
λευταίου.

Νεράιδα 28η Οκτωβρίου
... Παρά την έντονη κακοκαιρία

Αψήφησαν κρύο, αέρα και βροχή οι λιγοστοί 
νεραϊδιώτες, που μαζί με τους χειμωνιάτες, 
βρέθηκαν στο χωριό την ημέρα του ιστορι-
κού ΟΧΙ. Έτσι και ο Παπαποστόλης έκανε τη 
δοξολογία και τα στεφάνια κατατέθηκαν στο 
μνημείο από τον εκπρόσωπο της τοπικής κοι-
νότητας Νεράιδας και την Πρόεδρο του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών.

Ρεπορτάζ Χρήστος Μαντέλος

Όχι μία αλλά δύο υπέροχες μουσικές 
βραδιές μας χάρισε το συγκρότημα 
«Δώθε Κείθε», στο οποίο συμμετέχει ο 
πρώην αγροτικός γιατρός της Νεράιδας 
και πιστός φίλος της, Σωτήρης Παπαδό-
πουλος. Η μία επίσημη με τη συμμετοχή 
και της Νάντιας και η άλλη αυθόρμητη. 
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Άριστες εντυπώσεις 
άφησε το χορευτικό 
της Νεράιδας στις 

εκδηλώσεις μνήμης που 
έγιναν στις 10 Αυγούστου 
στο μαρτυρικό χωριό Κομ-
μένο της Άρτας. Το χορευ-
τικό συμμετείχε σ’ αυτές 
τις εκδηλώσεις γιατί και 
στη Νεράιδα οι Γερμανοί 
άφησαν τα σημάδια της 
θηριωδίας και κτηνωδίας 
τους. Καίγοντας πάνω από 
το μισό χωριό, εκτελώντας 
πέντε ανυπεράσπιστους κα-
τοίκους, καίγοντας ακόμα και το μοναστήρι 
της Αγίας Κυριακής, μαζί με εννιά τραυματίες 
αντάρτες που βρίσκονταν μέσα και εκτελώ-
ντας άλλους τέσσερις κατοίκους της περιο-
χής. Όλα αυτά συνέβησαν στις 31 Οκτωβρί-
ου του 1943 .
Το νεοσύστατο χορευτικό της Νεράιδας χό-
ρεψε αντιπροσωπευτικούς χορούς της περι-
οχής των Τζουμέρκων. Τραγούδια του έρωτα 
και της αγάπης. Γιατί ο έρωτας και η αγάπη 
είναι από τα ωραιότερα αγαθά που προίκισε 
η φύση τον άνθρωπο. Είναι η συνέχεια της 
ζωής, ακόμα και απέναντι στις κτηνωδίες και 
τη φρίκη του πολέμου. Στο τέλος το χορευτι-
κό χόρεψε το τραγούδι «Για μένα βρέχουν τα 
βουνά», που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση. 
Ήταν αφιερωμένο στον τραγικό πατέρα, το 
Θόδωρο Μάλλιο, που οι Γερμανοί στις 16 
Αυγούστου του 1943 δεν σεβάστηκαν τη 
χαρά του, τη χαρά της οικογενείας του, και 

τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ μαζί με όλους τους 
καλεσμένους, και στη συνέχεια ένα ολόκλη-
ρο χωριό το μετέτρεψαν σε ολοκαύτωμα. 

«Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά, 
σωπαίνουν κι οι καμπάνες, 
σωπαίνει κι ο πικρός Ρωμιός 
μαζί με τους νεκρούς του». 
 
Η σφαγή του μαρτυρικού Κομμένου πέ-
ρασε στην ιστορία. Η μνήμη όμως καίει 
άκαυτη βάτος. Για να μαθαίνουν οι ηγέτες 
που κυβερνούν και να θυμούνται οι λαοί. 
Γιατί λαός που ξεχνάει δεν έχει μέλλον.  
 
Μνήμη του λαού μου σε λένε Άγιο Κομμένο. 
 
Η λαϊκή ζυγιά, με τον κορυφαίο έλληνα μου-
σικό, Νίκο Φιλιππίδη έπαιξαν το πρώτο μέ-
ρος λίγο χαμηλά. Σαν ένδειξη σεβασμού στη 
μνήμη των 317 αθώων θυμάτων.

Το χορευτικό της Νεράιδας
στις εκδηλώσεις μνήμης, στο Κομμένο Άρτας

Ρεπορτάζ Σπ. Νεραϊδιώτης
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι προγραμμα-
τισμένες εκδηλώσεις στον Αετό, που οργάνωσε 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αετιωτών Τρικάλων. 
Σημαντικός σταθμός των φετινών εκδηλώσεων, 
αναμφισβήτητα είναι η μεγάλη προσπάθεια του 
Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., που μέσα 
σε λίγο χρόνο κατάφεραν και παρέδωσαν το 
έργο της κατασκευής ολοκληρωμένου γηπέδου 
ποδοσφαίρου, που αποτελεί πλέον το αθλητικό 
στολίδι της περιοχής μας. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΕΤΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Κυριολεκτικά αγώνα δρόμου έκανε το ΔΣ του 
Συλλόγου και τα κατάφερε να έχει έτοιμο το 
γήπεδο στις 13 Αυγούστου για τη διεξαγωγή 
του ΤΕΛΙΚΟΥ του ποδοσφαιρικού τουρνουά 
που έγινε με τη συμμετοχή 8 ομάδων (η μία 
αποχώρησε μετά τον ορισμό των αγώνων), τη 
διοργάνωση του οποίου είχε φέτος ο Σύλλο-
γος Λαφινιωτών. 400 και πλέον θεατές στον 
αγώνα, τους περισσότερους απ’ τους οποίους 
φιλοξένησε η μία έτοιμη (απ’ τις τρεις) εξέδρα. 
Υπόσχεση του Δ.Σ. ότι σύντομα θα γίνουν και 
οι άλλες δύο.
Του Τελικού προηγήθηκαν ο αγιασμός και τα 
εγκαίνια. Η τελετή ξεκίνησε με την ομιλία του 
Προέδρου του Συλλόγου Αετού Παντ. ΤΣΑΚΑ-
ΛΟΥ ο οποίος χαρακτήρισε το έργο “ΤΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”. Ακολούθησε ο χαιρε-

τισμός του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου 
Πύλης και Προέδρου του Συλλόγου ΛΑΦΙΝΑΣ 
Κώστα ΒΛΑΧΟΥ, καθώς επίσης και ο χαιρετι-
σμός του  εκπροσώπου της τοπικής Κοινότητας 
Παχτουρίου Γιώργου ΧΟΝΔΡΟΥ. 
Ο Αγιασμός έγινε παρουσία των δύο ιερέων 
της περιοχής μας, ΧΟΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.  
Στη συνέχεια διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώ-
νας μεταξύ των ομάδων της ΝΕΡΑΪΔΑΣ και τη 
ΛΑΦΙΝΑΣ. Για την ιστορία να πούμε πως έληξε 
με 6-0 υπέρ της ομάδας της Νεράιδας. 
Την εκδήλωση τίμησε και ο δήμαρχος ΠΥΛΗΣ 
Κώστας ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ, ο οποίος απένειμε και 
το κύπελο στο νικητή.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ
Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΝΕΩΝ-ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Την επομένη μέρα, 14 Αυγούστου στο νέο γή-
πεδο πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες στίβου 
στους οποίους συμμετείχαν οι νέοι του χωριού. 
Επίσης διεξήχθη και ο ποδοσφαιρικός αγώνας 
Νέων-Παλαιμάχων που βρήκε νικήτρια την 
ομάδα των νέων με 4-1.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο χορός τους Συλ-
λόγου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγού-
στου, με τη συμμετοχή ΟΛΩΝ των χωριανών. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012



1�ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΕΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Στις 17 Αυγούστου έγιναν αρχαιρεσίες στο 
Σύλλογο για την ανάδειξη  διοικητικού συμβου-
λίου. Το νέο Συμβούλιο που προέκυψε απ’ τις 
εκλογές, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΙΑΝΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΝΙΚΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ 
 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Τις πρώτες του εκδηλώσεις πραγματοποίησε 
φέτος στο Παχτούρι το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Αδελφότητας Παχτουριωτών, σε 
συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό σύλλογο 
Παχτουριωτών που εδρεύει στο Βόλο.

•  Τη Δευτέρα στις 13 Αυγούστου  πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδρομή και το πικ - νικ στο 
Παλιοχώρι. Η εκδήλωση ήταν προγραμματι-
σμένη για τις 11 Αυγούστου αλλά η βροχή 
άλλαξε το πρόγραμμα.

Εκεί, όπως τα παλιά χρόνια πραγματοποιή-
θηκε Πανπαχτουριώτικο αντάμωμα.
Αξιοσημείωτο γεγονός η συμμετοχή της νε-
ολαίας. 

•  Το πρωί της 12ης Αυγούστου στην πλα-
τεία του Παχτουρίου πραγματοποιήθηκε το 

καθιερωμένο τουρνουά των επιτραπέζιων 
παιχνιδιών  δηλωτής και τάβλι.
Στους νικητές, από τις διοικήσεις των δύο 
συλλόγων, απονεμήθηκε τιμητικό έπαθλο 
(πάπυρος) και αναμνηστικό δώρο (από ένα 
πανέμορφο κομπολόι). 

•  Το βράδυ της 12ης Αυγούστου στην 
πλατεία του χωριού  πραγματοποιήθηκε η γι-
ορτή της πίττας με θέμα «Από τη γιαγιά στην 
εγγονή».
Φέτος η εκδήλωση αυτή περιελάμβανε πολ-
λές εκπλήξεις. Η μεγάλη έκπληξη ήταν  το 
γεγονός ότι φτιάχτηκαν πίτες και ψήθηκαν 
στη γάστρα στην πλατεία, με σκοπό τη διά-
δοση αυτής της παραδοσιακής τέχνης στις 
νεότερες γενιές.

Παχτούρι  -  Αύγουστος  2012
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Η Θεσσαλία Οικονόμου, η Ευαγγελία Παππά 
και η Κούλα Λάκκα με το χαρισματικό τους 
τρόπο δίδαξαν ιδιαίτερα τις μικρότερες σε 
ηλικία συγχωριανές τους την τέχνη αυτού 
του καταπληκτικού εδέσματος. 
Στην αρχή της εκδήλωσης απεύθυνε σύντο-
μο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας 
Κουφογάζος.

•  Μετά την γιορτή της πίτας η Παχτουρι-
ώτικη πλατεία γέμισε με παραδοσιακές  Ελ-
ληνικές  φορεσιές. 

Υπό την καθοδήγηση του προέδρου της 
Αδελφότητας και χοροδιδασκάλου Κώστα 
Βασιλάρα,  δημιουργήθηκαν χορευτικά τμή-
ματα αποτελούμενα  αμιγώς από Παχτουρι-
ώτισσες και Παχτουριώτες  τα οποία παρου-
σίασαν στους παρευρισκόμενους  χορούς 
από διάφορες περιοχές  της Ελλάδας.
Το θέαμα ήταν καταπληκτικό και το χειρο-
κρότημα όλων όσων παρακολούθησαν τους 
χορούς ήταν τόσο ηχηρό που πραγματικά 
έδωσε τη δύναμη στους διοργανωτές για να 
συνεχίσουν και στο μέλλον όλες αυτές τις 
ευχάριστες εκπλήξεις.  
•  Στις 13 Αυγούστου με τη μέριμνα των 
δύο συλλόγων του Παχτουρίου πραγματο-
ποιήθηκε στον αύλιο χώρο του σχολείου το 
καθιερωμένο  πάρτυ  των νέων.
Η συμμετοχή των νέων του χωριού  καθώς 
και από τα γύρω χωριά ήταν σημαντική.

Οι εκδηλώσεις  «ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2012» αποκορυφώθηκαν με το παραδοσια-
κό Παχτουριώτικο πανηγύρι.

•  Το πρωί της 15ης Αυγούστου στο εξωκ-
κλήσι της Παναγίας στα Φτερούσια μετά τη 
Θεία Λειτουργία εψάλη Δοξολογία μετά Αρ-
τοκλασίας.
Στη συνέχεια στο πανέμορφο τοπίο στήθηκε 
ο καθιερωμένος παραδοσιακός χορός.
Με τη συνοδεία των μουσικών οργάνων οι 
παρευρισκόμενοι τραγουδώντας κατηφόρι-
σαν το παραδοσιακό μονοπάτι μέχρι και την 
πλατεία όπου και συνεχίστηκε ο χορός.
Το βράδυ της ίδια μέρας δόθηκε η συνέχεια 
στο πανηγύρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
με τη συμμετοχή κυρίως της Παχτουριώτικης 
νεολαίας.
•  Το πρωί της 16ης Αυγούστου στον Ι. Ν. 
του Αγίου Νικολάου τελέσθηκε, από τους 
δύο συλλόγους του χωριού, το μνημόσυνο 
των πεσόντων Παχτουριωτών και κατατέθη-
καν στεφάνια στο μνημείο.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιή-
θηκε με επιτυχία το έθιμο της παραδοσιακής 
«βίζιτας». 
Μετά τη «βί-
ζιτα» στην 
πλατεία του 
Παχτουρίου 
πραγματο-
ποιήθηκε ο 
παραδοσια-
κός  χορός 
«κάγκελα» όπου η πλατεία γέμισε από Πα-
χτουριώτες, συμπατριώτες και φίλους τους.
Το γλέντι συνεχίστηκε ως τις πρωινές ώρες.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ορχήστρα του 
πανηγυριού  ήταν πληρωμένη από τους δύο 
συλλόγους.
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Αυτό που συνέβη εφέτος ειδικά (και 
σε μικρότερη κλίμακα τα προηγού-
μενα χρόνια) στον κατ’ επανάληψη 

πληγωμένο Αχελώο (Ασπροπόταμο), κοντά 
στο γιοφύρι προς Καπρό, μόνο αισιοδοξία 
μπορεί να μας γεμίσει, εμάς τους ορεινούς, 

που απ’ ότι φαίνεται, δεν το βάζουμε κάτω, 
παρά τη συνεχή εγκατάλειψη από Κεντρική 
και Περιφερειακή Διοίκηση.  
Σαράντα πέντε (ναι 45!) άτομα, στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία νέοι, μέτρησα ένα 
ζεστό μεσημέρι, μιας μέρας του Αυγούστου 
(στις 9; δεν έχει σημασία) στο σημείο αυτό, 
όπου τα νερά του Άσπρου βρίσκοντας κα-
τάλληλο χώρο, απλώνονται, λικνίζονται, 
ηρεμούν, παίρνουν μια ανάσα για να συνε-
χίσουν το μακρινό τους ταξίδι προς τη θά-
λασσα. Στο προσήλιο λοιπόν αυτό σημείο 

βρήκαν να σχηματίσουν ένα πλάτωμα δίκην 
παραλίας και “στάθηκαν” να χαϊδέψουν τα 
κορμιά των δικών τους ανθρώπων. Ένθεν 
και ένθεν πελώρια πλατάνια ρίχνουν τη 
σκιά τους παντού, εκτός του σημείου των 
νερών, αφήνοντας τον άρχοντα της ημέρας 

να “κατευνάσει” 
κάπως τον παγω-
μένο οίστρο τους 
και να τα φέρει στο 
ίσιο τους, πιο κα-
τάλληλα να προ-
σελκύσουν κολυμ-
βητές πρόθυμους 
να τα διασχίσουν. 
Την έτσι κι αλλιώς 
πανέμορφη εικόνα 
συμπλήρωσαν οι 
βουτιές απ’ τους 
απέναντι βράχους 
των πιο τολμηρών 
και τα παιγνίδια με 

τη βάρκα του κωπηλάτη Γραμματέα Γ. Οικο-
νόμου ο οποίος έκανε όλων το χατίρι για μια 
βόλτα στα ... βαθιά.
Οι επισκέψεις στον Άσπρο συνεχίστηκαν 
και τις επόμενες μέρες και σαν πλησίαζε η 
ώρα της ... επιστροφής, τα παιδιά έδωσαν 
ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι. 
Το ενδιαφέρον της νεολαίας τα τελευταία 
χρόνια για την ιδιαίτερη πατρίδα, δημιουρ-
γεί μια νότα αισιοδοξίας και την  προσδοκία 
ότι δε θ΄ αφήσουμε, τελικά, τα χωριά μας να 
χαθούν στα διάβα των χρόνων. 

Μέρες Αυγούστου στον Άσπρο
Γράφει o Χρήστος Μαντέλλος
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«Στην Ιστορία δεν έχει υπάρξει ούτε ένα (1) 
φωτογραφικό ντοκουμέντο ή επίσημη μαρτυρία 
που να τεκμηριώνει ότι και οι Έλληνες κάναμε 
αγριότητες σε βάρος του Τούρκων στη διάρκεια 
των πολέμων του παρελθόντος», αναφέρει σε 
άρθρο του, ο Θέμος Αναστασιάδης, στο «πρώτο 
θέμα», την εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλο-
φορία, εκείνη την εποχή, στις 8-4-2007.

Ο Στρατής Μυριβήλης στα «Διηγήματα» το 
1928 αναφερόμενος στο κάψιμο ενός Τούρκικου 
χωριού της Πτολεμαϊδας (Καϊλάρια, λέγονταν 
τότε) και τη μαζική εκτέλεση των αρρένων κα-
τοίκων του από τον προελαύνοντα Ελληνικό 
στρατό το Νοέμβριο του 1912 δημοσιεύει:

«Σαν έφεξε, βάρεσε η σάλπιγγα συναγερμό 
πάνω από το λασπωμένο λοφάκι του χωριού. 
Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι αιχμάλωτοι άνδρες και 
κατόπιν ντουφεκίστηκαν. Κάθε ενωμοτία έστηνε 
αντίκρυ της πεντέξη και τους θέριζε. Βρέθηκα 
αντίκρυ στο γέρο. Είχε μερικές μελανιές στο πα-
τριαρχικό του πρόσωπο και ψιθύριζε ολοένα προ-
σευχές. Τα μεταξωτά του γένια ανέμιζαν απαλά 
στον αέρα. Το πιο μεγάλο καλό που θα μπορού-
σα να του κάνω, ήταν να τον σκοτώσω αμέσως 
και τελειωτικά, να μη τυραννιέται, σα μερικούς 
που σπάραζαν, σαν τα βουβάλια, χτυπώντας τις 
απαλάμες στο χώμα. 

Είχαμε κάτι θαυμάσια μαλινχερ τότες ολο-
καίνουρια, λαφρια και ευθύβολα που βαρούσες 
πεντάρα με δάντα. Τονε σημάδεψα στο κούτε-
λο, ανάμεσα στα ολόασπρα φρύδια του. Σήκωσε 
επάνω μου τα γαλανά μάτια του και με κοίταξε 
γαλήνια. Θαρρείς πως ένιωσε την οπτική σκο-
πευτική μου γραμμή ν’ακουμπά σαν κάτι στέρεο 

πάνω στο κούτελό του. Τράβηξα τη σκανδάλη 
και σωριάστηκε μονοκόμματα σαν αστροποκαμ-
μένος στη λάσπη. Μια ψιλή κόκκινη κορδελίτσα 
κύλισε απ’το κούτελό του, πάνω στο ήσυχο πρό-
σωπο και λεκέδιασε τα χιόνια της γενειάδας του. 

Σαν τέλειωσαν οι εκτελέσεις ανοίχτηκε το 
τζάμι για να βγούνε τα μαντρισμένα γυναικό-
παιδα. 

Κατόπι βάλθηκε φωτιά στο χωριό. Οι φαντά-
ροι τρέχανε με γκαζοτενεκέδες και περιλούσανε 
πετρέλαιο τα σπίτια. Μαυροκόκκινες φωτιές βγά-
λανε τις πεινασμένες γλώσσες τους απ’τα ξύλινα 
πορτοπαράθυρα, ανεμίζοντας σαν παράξενες 
κουρελιασμένες σημαίες πάνω στα καφασωτά. 
Ο καπνός της πυρκαγιάς ανακατευότανε μεσ’τη 
σκοτεινή αντάρα. Ξεκινήσαμε να φύγουμε. Ξαφ-
νικά, μεσ’από ένα σοκάκι χίμηξαν ένα ξεφρενια-
σμένο πλήθος, τα μωρά και οι γυναίκες που εί-
χανε κλεισμένες μεσ’το τζαμί και τις ξαπολύκανε. 
Ούρλιαζαν και τρέχανε προς τα πτώματα. Ήτανε 
χωρίς γιασμακ. Ξεστηθωμένες σαν άγριες μαι-
νάδες. Τα μάτια τους ήταν τεράστια ανοιγμένα 
απ’την τρομάρα και τα μαλλιά τους πετούσανε 
πίσω σα μαύρα ζωντανεμένα σερπετά. Τρέχανε 
προς το λόφο μέσ’απ’το γλιστερό καλντερίμι του 
χωριού για να ψάξουνε μεσ’τα στρωμένα κουφά-
ρια να γνωρίσουν τους δικούς τους.

Από τότες, χρόνια πέρασαν και διαβαίνουν 
ολοένα. Όμως μέσα μου κάθεται μία κρύα γα-
λάζια ματιά. Τη νοιώθω που απόμεινε μέσα μου 
ακίνητη, στυλωμένη και αθάνατη. Ζει και κυκλο-
φορεί μέσα στο αίμα μου, σα μόλεμα και σα μα-
ράζι. Και θαρρώ πως μόνο μαζί με τη ψυχή του θα 
φύγει από πάνω μου».

Ο Μανιχαϊσμός, που σε μεγάλο βαθμό επιλέγουμε σαν τρόπο προσέγγισης και ερμηνείας της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς και αφορά άτομα, ομάδες, έθνη, φυλές και οτιδήποτε άλλο, δημιουργεί τις 
ιδανικότερες συνθήκες για να επωασθεί το «Αυγό του Φιδιού». Στα ποσοστά που πήρε η «Χρυσή Αυγή», 
στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, όλοι με τον τρόπο μας συμβάλαμε. Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα το αντλώ από το βιβλίο του Τάσου Κωστόπουλο «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ».

Επιμέλεια Β. Γκόγκογλου
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Μήνας Δεκέμβρης στην 
ορεινή πατρίδα. Μια πα-
λάμη χιόνι και δυνατός 

βοριάς μες στο χωριό. Είχε νυχτώ-
σει για καλά. Στο μαγαζί του Βασίλη 
Ούζου κάνα δεκαριά νοματαίοι συ-
ζητούσαν ήσυχα, πίνοντας το κρα-
σάκι τους. Σε μια γωνιά καθόταν ο 
Πάνο-Κόκκινος με την παρέα του. 
Καλοσυνάτος ο μπάρμπα-Πάνος, 
ανοιχτόκαρδος, γεμάτος αγάπη, 
φιλότιμος, κουβαρντάς και μερα-
κλής. Έπιναν και σιγοτραγουδούσαν 
τσουγκρίζοντας  πότε – πότε τα πο-
τήρια τους. Έλεγαν τραγούδια της τάβλας, 
«σε τούτ’ την τάβλα πού ’μαστε», «Διαμα-
ντούλα», «χαριτωμένη συντροφιά»  και μέσα 
– μέσα κάνα κλέφτικο. Τη λιγοστή σύνταξη 
που έπαιρνε ο μπάρμπα-Πάνος τη χάλαγε 
στο μαγαζί, γιατί κάθε βράδυ το είχε γλέντι, 
πανηγύρι.

Αφού είπαν αρκετά τραγούδια, μερα-
κλώθηκε ο μπάρμπα-Πάνος και φώναξε:   

- Βασίλ’, βάλι νια γύρα κρασί σε ολου-
νούς κι βάλι κανιά πλάκα στου πικάπ. Θέλου 
να χορέψου τ’ «Μαυριδιρούλα», γιατί τ’ν 
έχου καημό. 

Σε λίγα λεπτά το γλέντι είχε ανάψει για 
τα καλά. Το πικάπ στη διαπασών, ο χορός 
πήγαινε γαϊτάνι και ο μπάρμπα-Πάνος φώ-
ναζε δυνατά πότε «όπα» και πότε «να πε-
θάνει ο χάρος». Αφού χόρεψε αρκετή ώρα, 
έκατσε στην καρέκλα, κέρασε μια γύρα και 
λέει: «Αϊ! Φχαρεστήθ’κα, αυτή είνι ζουή. 
Ακούτι ιδώ χουριανοί. Ιδώ είνι η κόλασ’, ιδώ 
κι ου παράδεισους. Ιμείς κάνουμι τουν Πα-

ράδεισου, ιμείς κι τ’ κόλασ’. Άμα πάμι στουν 
Παρασκευούλ’ (εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής στο νεκροταφείο), τιλίουσαν ούλα, 
δε σ’ χρειάζιτι τίπουτα. Η κακία μαναχά 
θα μείν’ στουν άνθρουπου. Πάντους ιγώ σι 
Παράδεισου που δεν έχ’ χουρό κι κρασί δεν 
πάου, που να μι κάν’ς χ’σό». 

Εκείνη την ώρα ξεκάμπισε στο μαγαζί 
η Πάναινα, η γυναίκα του, η θεια-Πανάιω. 
Καλή και άγια γυναίκα. Ήρθε για να τον πά-
ρει, επειδή είχε πιει λίγο παραπάνω. 

- Έλα, Πάνου, φτάν’ αυτό του συναγώι, 
πάμι στου σπίτ’, πέρασι η ώρα. Δε νύσταξις; 

- Θα ν’στάξου νια κι καλή, άμα πάου 
στουν Παρασκευούλ’. Κάνε μ’ τη χάρ’ και 
κάτσι να σι κιράσου ό,τ’ θέλ’ς.

Έτσι περνούσε τα βράδια στο χωριό ο 
μπάρμπα-Πάνος, και όταν ήρθε η ώρα του 
να ξαποστάσει, πήγε στον «Παρασκευού-
λη», επιβεβαιώνοντας το τραγούδι:

«Φάτε πιέτε και γλεντάτε όλοι, βρε παιδιά,
όποιος πάει στον άλλο κόσμο δεν ξαναγυρνά».

κάθε φωτογραφία … χίλιες αναμνήσεις
του Σπύρου Νεραϊδιώτη
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Γεννήθηκε στη Νεράιδα 
Τρικάλων το 1909, δεύ-
τερος στη σειρά από τα 

επτά παιδιά του Γιάννη Κόκ-
κινου και της Μαρίας. Με τον 
αδελφό του τον Περικλή μοι-
ράστηκαν το πατρικό οικόπε-
δο και ζήσανε  στη Νεράιδα  
μέχρι το τέλος. Παντρεύτηκε 
τη Νεραϊδιώτισσα  Πανάιω, το 
γένος Ντίνου (Ματσόλια) και 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά, 
τον Κώστα, τον Τέλη, το Γιάν-
νη και τη Μαρία. 
        Παρότι είχα την εντύπωση 
ότι ο παππούς ήταν κτηνο-
τρόφος – γεωργός, γιατί τα 
λίγα χρόνια που τον έζησα 
ήταν με λίγες κατσίκες και 
κανα δυο χωράφια, οι θείοι 
μου είπαν ότι ο παππούς εκεί-
να τα χρόνια στο επάγγελμα 
ήταν κερατζής (αγωγιάτης), 
πλανόδιος έμπορος . Μετέφε-
ρε κυρίως από την Άρτα  με το 
μουλάρι στα χωριά πορτοκά-
λια, αχλάδια, καπνό, πατάτες. 
Άλλες φορές μαζεύανε ελιές 
στην Κεφαλονιά , άλλες αγό-
ραζε πρόβατα την άνοιξη, τα 
μεγάλωνε και τα πουλούσε σε 
εμπόρους το φθινόπωρο.   
        Πολύ έντιμος, φιλότιμος 
και εργατικός αλλά και πολύ 
κουβαρντάς και σπάταλος. 
Γιατί ο παππούς είχε μια αδυ-
ναμία: το γλέντι και το χορό. 

ΘΎΜΙΣΕΣ

Πάνο - Κόκκινος  (Μαντέλλος)

Η θεία η Τούλα θυμήθηκε ότι ένα μεσημέρι την 

έστειλε η γιαγιά να τον μαζέψει για φαγητό, για 

να μην πάει η ίδια και τον προσβάλλει. Βρήκε τον 

παππού σε μεγάλα κέφια να χορεύει με τον Απο-

στόλη του Νάσου  Μητρούλη και άλλους. Χτύπαγε 

και το πόδι στο πάτωμα που τότε ήταν ξύλινο. Μό-

λις την είδε ο παππούς, χάρηκε: «Ου, ήρθ΄ η νύφη 

μου» και την έβαλε κι αυτή στο χορό. Αφού γλε-

ντήσανε, θυμηθήκανε να κατέβουν κατά τις 4.00. 

«Μπράβο, Τούλα», της είπε η γιαγιά, «σ΄ έστειλα 

για μαμή κι έκατσες και στα βαφτίσια». «Εγώ μωρέ 

την τράβηξα την κοπέλα να χορέψει», τη δικαιο-

λόγησε ο παππούς. «Μην την ακούς αυτή, τα λέει 

γιατί δεν χορεύει» είπε στη θεία για τη γιαγιά.
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Τύπος γλεντζές, έξω καρδιά, χο-
ρευταράς, καλαμπουρτζής, ήταν η 
ψυχή του Βακούφκου. Ξεκινούσε 
ήσυχα με δηλωτή και ξερή, κρασί 
ή ούζο και όταν αραίωναν οι πολ-
λοί και έμεναν οι λίγοι και καλοί, 
ο Νάσο Παφίλης, ο Πάνο Τσώλης, 
ο Χριστόφορος Γκούμας, αλλά και 
νεότεροι, ο Αποστόλη Ζάχος, ο 
Αποστόλη Μητρούλης, ο Κώτσιο 
Δάσκαλος, ο Αλέκος Χοντρός, ο 
παππούς ξεκινούσε. Ακόμη και 
πολύ νεότεροι του παππού έχουν 
να θυμηθούν ομηρικά γλέντια στο 
καφενείο με τον Πάνο Κόκκινο 
να τραγουδάει και να χορεύει τη 
‘Μαυριδερούλα’ η το Άγγέλω μ΄ 
κραίνει η μάνα σου’ μέχρι το ξη-
μέρωμα. Δεν πάει να άκουγε κάθε 
πρωί την γκρίνια της γιαγιάς –«τι 
καμώματα είναι αυτά, Πάνο μ΄»–  
αυτός αδιόρθωτος. Κοιτούσε, ο 
ταλαίπωρος, να ισοφαρίσει, όσο 
προλάβαινε, τα δύσκολα χρόνια 
της φτώχειας, της πείνας και του 
πολέμου που είχε ζήσει. Η γιαγιά 
πιο συγκρατημένη πάντα είχε 
άλλη θεωρία: «μη πει ο κόσμος, 
μη δώσουμε στόχο στον κόσμο».
Είκοσι χρόνια πεθαμένος ο παπ-
πούς, η γιαγιά ακόμα μουρμούρα-
γε για τις ‘ασωτείες’ του. 
        Ήταν  και πολύ φιλόξενος. 
Όποιος ξένος ξέμενε στο χωριό το 
βράδυ, ο παππούς τής τον πήγαινε 
στο σπίτι, να φάει και να κοιμηθεί, 
χωρίς βέβαια να ρωτήσει αν έχουν 
τίποτε για φαγητό. Μια φορά, 
έλεγε ο πατέρας μου, όταν ήταν 
μικρός, ο παππούς τούς έφερε 

Καθώς ποτέ δεν ήξερε πόσα χρήματα είχε στην 

τσέπη του, η γιαγιά προνοητική ως γυναίκα, 

για να γλιτώσει κανένα φράγκο, του έπαιρνε 

κρυφά χρήματα και τα έκρυβε, να έχει σε κα-

μιά ανάγκη. Λέγεται μάλιστα ότι μια φορά που 

κάποιος χωριανός ζήτησε από τον παππού να 

αγοράσει καλαμπόκι, βάζοντάς του ο παππούς 

καλαμπόκι απ΄ τ΄ αμπάρι, ξέθαψε μαζί και το 

κομπόδεμα της γιαγιάς! Το  βράδυ έγινε μεγά-

λο γλέντι  στο καφενείο!
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τον παπά για μουσαφίρη. Καθώς 
ο καλεσμένος προηγούνταν, η 
γιαγιά έβαλε το φαγητό να φάνε 
πρώτα οι άντρες. Τα παιδιά κά-
θονταν στην άκρη και μετρούσαν 
τις μπουκιές του παπά μήπως μεί-
νει φαγητό και γι αυτούς. Φυσικά 
ο παπάς πεινασμένος καθώς θα 
ήταν δεν άφησε τίποτα
       Ιδιαίτερα λιτοδίαιτος, η με-
γαλύτερη απόλαυσή του ήταν 
η σαλάτα ντομάτα με μπόλικο 
κρεμμύδι και πολλές ελιές, πικρές 
ελιές. Αντιπαθούσε αβρότητες 
του πολιτισμού, όπως τις χαρτοπετσέτες, γιατί 
κολλούσαν στα μουστάκια του, και είχε πάντα 
στην τσέπη του το μαντήλι του. Τον θυμάμαι να 
τρώει στο σκαλοπάτι, στο κατώφλι της πόρτας 
του σπιτιού. Μια φορά που θέλησα να βγω από 
το σπίτι – πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών- για να 
μη τον σηκώσω και του χαλάσω το φαγητό, πέ-
ρασα μ’ ένα σάλτο από πάνω. Δε θα ξεχάσω τη 
φασαρία που έκανε στη μάνα μου για την ανα-
τροφή μου: «Πώς θα το παντρέψεις , χριστιανή 
μου, αυτό το κορίτσι» τη ρώτησε και το εννο-
ούσε!
      Τα καλοκαίρια μας έπαιρνε με το μουλάρι 
και πηγαίναμε στο χωράφι, στην καλύβα, να 
ποτίσει. Καβάλα εμείς, παιδάκια, πεζός πάντα 
ο παππούς,  τρέμαμε από το φόβο μας μη γλι-
στρήσει το μουλάρι, καθώς ο δρόμος σε πολλά 
σημεία ήταν μονοπάτι και γκρεμός. Απαραί-
τητη στάση στο Δεντράκι για να γεμίσουμε το 
παγούρι νερό – ένα τσίγκινο παγούρι που είχε 
ο παππούς από το στρατό με τα αρχικά του και 
που κρατούσε ώρες το νερό παγωμένο. Όσο  ο 
παππούς  έκανε τις δουλειές του, εγώ την έβγα-
ζα κάτω από την κερασιά τρώγοντας κεράσια-
τότε ήταν γεμάτη κεράσια γιατί ποτιζόταν- ή 
μάζευα μούρα.

      Με τα εγγόνια του ήταν πολύ στοργικός και 
πολύ αγχώδης μην πάθουμε τίποτα Τα τελευ-
ταία χρόνια γέρος και άρρωστος έμενε συχνά 
στο σπίτι μας στην Αθήνα. Μια φορά με είδε 
που τον παρατηρούσα περίεργη όσο έστριβε 
τσιγάρο – ο παππούς κάπνιζε μόνο το δικό του  
καπνό- και με ρώτησε αν θέλω να δοκιμάσω. 
Ήμουν τότε γύρω στα 10. «Φυσικά θέλω», του 
είπα. «Ωραία, μου λέει, θα τραβήξεις μια καλή 
τζούρα, και θα κρατήσεις την αναπνοή σου, για 
να το καταλάβεις καλύτερα». Έκανα όπως μου 
είπε ο παππούς και φυσικά πνίγηκα., δάκρυσαν 
τα μάτια, έβηχα για ώρα. Ο παππούς μάλλον 
είχε σχέδιο, γιατί εγώ τότε θεώρησα ότι το κά-
πνισμα είναι μια αηδία και αυτή η εμπειρία με 
προφύλαξε τα επόμενα χρόνια απ΄ το να μην 
καπνίσω.
      Όπως αποδείχτηκε, ο παππούς κάτι ήξερε 
που έτρεχε τότε να προλάβει να ευχαριστηθεί 
ό,τι του είχε λείψει, στιγμές χαράς και ξεγνοι-
ασιάς με τους φίλους του.  Πέθανε πολύ νωρίς 
και δεν τον ζήσαμε αρκετά τα εγγόνια του για 
να θυμόμαστε πολλά γι΄ αυτόν .Όλοι όμως, 
όσοι τον πρόλαβαν, μόνο καλά έχουν να θυμού-
νται από τον Πάνο Κόκκινο!

Λένα K. Μαντέλλου
εγγονή
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Καλύτερα μπορούν να εκτιμήσουν το 
ανεπανάληπτο κατόρθωμα των αγω-
νιστών που υπερασπίσθηκαν ηρωι-

κά τα Ιερά κι Όσια της Φυλής μας, κατά το 
έπος του 1940, όσοι έζησαν εκείνη την επο-
χή, γιατί ο Ελληνικός λαός προκάλεσε τότε, 
τον επάξιο θαυμασμό και έντονη κατάπληξη 
ολόκληρης της οικουμένης, για την γενναι-
ότητα που επέδειξε, και τις υποχρεώσεις του 
προς τον συμμαχικό παράγοντα.

Οι Έλληνες σύσσωμοι αντιτάχθηκαν σθε-
ναρά όχι μόνον στις πολεμικές επιχειρήσεις 
του πάνοπλου Άξονα στα πεδία των μαχών, 
αλλά και στις μύριες της Ιταλίας το θέρος 
του 1940, τις άπειρες προπαγανδιστικές πα-
ραποιήσεις, τις βασανιστικές κακοποιήσεις 
αμάχων, τις αρπακτικές ενέργειες στα υπάρ-
χοντα, τα ύπουλα ξεσπάσματα του άγριου 
μένους των Γερμανών σε φονικές ενέδρες, 
σε μπλόκα εναντίον άοπλων γυναικόπαιδων, 
σε καταναγκαστικά έργα του εσωτερικού και 
του εξωτερικού.

Τότε, η Ελλάδα δεν εισέπραττε επιδο-
τήσεις της ΕΕ, ούτε είχε άλλες ενισχύσεις ή 
εισροές πλούτου, αλλά οι Έλληνες ήταν αυ-
τάρκεις σχεδόν, με τα προϊόντα που παρή-
γαγε ο τόπος τους. Όλοι ήταν αφοσιωμένοι 
κι επιμελείς με την εργασία τους, κάτω από 
κατάλληλες κυβερνητικές οδηγίες. 

Έτσι η Ελλάδα κατόρθωσε, με μια χρηστή 
διοίκηση,  να αντιμετωπίσει επιτυχώς την 
οικονομική κρίση των ετών 1929-1932 και 
κατάφερε να εξοπλιστεί επαρκώς με ελαφρύ 
ορεινό και βαρύ πεδινό πυροβολικό, αυξά-

νοντας τις δυνατότητες αποτελεσματικής 
απόκρουσης των αιμοβόρων κι αιμοσταγών 
εισβολέων, που σήμερα παριστάνουν τους  
έμπιστους φίλους μας στην Ευρώπη!

Ακόμη, η Ελληνική συνετή πολιτική τα-
κτική για τα οικονομικά σε συνδυασμό με 
άριστη τεχνογνωσία συντέλεσε στην διενέρ-
γεια του πολυδάπανου οχυρωματικού έργου 
(οχυρά Μεταξά) στην μεθοριακή γραμμή 
των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων επάνω 
στο όρος Μπέλες. Με αυτά, που ήταν επί-
τευγμα και πρότυπο τεχνικής τελειότητας, 
οι Έλληνες μαχητές ανέκοψαν την επέλαση 
των σιδηρόφρακτων Γερμανικών τεθωρακι-
σμένων, που πατούσαν στην διάπραξη ενός 
καταφανούς εγκλήματος κατά της ανθρωπό-
τητας, βασισμένου στην απρόκλητη ολοκλη-
ρωτική ναζιστική νοοτροπία. 

…
Το τίμημα της πρωτοφανούς εκείνης δό-

ξας της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις 
και κατοχικές συρράξεις ξεπέρασε τον αριθ-
μό 2.000.000 νεκρών. Ήταν δηλαδή βαρύτα-
το με πολύνεκρες σφαγές της Κοκκινιάς, του 
Διστόμου, του Κομμένου Άρτας κλπ.

Το αξεπέραστο μεγαλείο της γιγαντιαίας 
αυτής προσπάθειας του Ελληνικού στρατού 
αναγνώρισαν όλοι οι ηγέτες της υφηλίου κι 
ακόμη ο ίδιος ο Χίτλερ, τόσο στις 4/5/1941 
κατά την ομιλία του προς τον Γερμανικό λαό, 
όσο και με αυτά που ανέφερε στην φίλη του 
Leni  Rifaenstal, σύμφωνα με την ειλικρινή 
αναφορά στην αυτοβιογραφία της, όπου αυ-
τολεξεί διαλαμβάνονται τα εξής:

Ευγνωμοσύνη προς τους ήρωες 
που έγραψαν το έπος του 1940

Γράφει ο Ηλίας Καραθάνος
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«Από όλους τους αντίπαλους που αντι-
μετώπισε η Γερμανία, μόνον ο Έλληνας 
στρατιώτης πολέμησε με αυτοθυσία, ενώ 
συνθηκολόγησε μόνον όταν δεν μπορούσε 
να συνεχίσει, αφού είχε εξαντλήσει τις δυ-
νάμεις του, οπότε η περαιτέρω αντίστασή 
του στερούνταν νοήματος. Κι σύσσωμος ο 
Ελληνικός λαός που στην συνέχεια πήρε τα 
ηνία, αγωνίσθηκε τόσο γενναία, ώστε ακόμη 
κι αυτοί οι εχθροί του δεν μπορούν να αρνη-
θούν την αμέριστη εκτίμηση προς αυτόν».

Στη διάρκεια της απρόκλητης επίθεσης 
του Άξονα εναντίον της Ελλάδας η ελίτ του 
Ελληνικού πνευματικού κόσμου δεν έμεινε 
ανενεργή, αλλά 18 διανοούμενοι , μεταξύ των 
οποίων κι ο Κωστής Παλαμάς κι άλλοι 34 νέοι 
τότε συγγραφείς της χώρας μας μεταξύ των 
οποίων κι ο Οδυσσέας Ελύτης κι ο Γεώργιος 
Σεφέρης, με μανιφέστο τους διακήρυξαν ότι η 
μάχη της Ελλάδας είναι παγκόσμιας μορφής 
κι ότι ο Ελληνικός στρατός είναι μια προ-
φυλακή και προωθημένη δύναμη των εθνών 
(και τώρα της Ε.Ε.) στον αγώνα εναντίον της 
καινούριας σκλαβιάς, με ίδιο έμβλημά μας με 
αυτό των προγόνων μας που εξυμνούσε την 
ελευθερία με κάθε θυσία. Επιπλέον αυτοί μαζί 
με όλους τους ομοεθνείς τους ζητούσαν από 
τους ομότιμούς τους της ανθρωπότητας την 
αφύπνιση των συνειδήσεων για έναν άλλο, 
πραγματικό Μαραθώνα.

Ο ανεπανάληπτος Ελληνικός θρύλος του 
’40 ασπάστηκε από όλους τους λαούς της Γης 
και το ενστερνίστηκαν αποκρυσταλλώνο-
ντας το δίδαγμα ότι ακόμη και μια «μικρή» 
χώρα, μπορεί να καταφέρει μια καίρια κι 
αποτελεσματική αντίσταση σε οποιαδήποτε 
βαρβαρικά στίφη, όπως οι ωμές επιθέσεις 
του εθνικιστικού ναζισμού,, αρκεί μόνον να 
τηρείται η ηθική γραμμή της ισότητας, της 
δικαιοσύνης, της ανθρωπιάς και το αξίωμα 
της λαϊκής ομοψυχίας κι ενότητας στρατού 

και λαού, με γρανιτώδη θέληση κι αδάμαστη 
αποφασιστικότητα μιας ελεύθερης βούλη-
σης, η οποία δεν ανέχεται ζυγό, ούτε «φιλά 
κατουρημένες ποδιές», ούτε σκύβει το κεφά-
λι, αλλά υπερήφανος κι αγέρωχος στις οποι-
εσδήποτε φοβέρες.

Όμως, η σπουδαιότερη συνέπεια αυτής 
της μοναδικής σε όλη την οικουμένη, Ελλη-
νικής αντίστασης, είναι μια σημαντική καθυ-
στέρηση «άνευ προηγουμένου» των Γερμανι-
κών ένοπλων ορδών στην επίθεσή τους κατά 
της Ρωσίας, γεγονός που έκανε όλο τον κό-
σμο της υφηλίου να μείνει άφωνος από την 
ανεπάντεχη έκπληξη, μιλώντας ασταμάτητα 
για σχέδια επισήμανε ότι η Διεθνής ειρήνη, 
ομαλότητα κι ισορροπία ακουμπά πάνω στον 
Ιερό Βράχο της Ακρόπολης,

…
Ο Ρώσος ηγέτης του Κρεμλίνου Στάλιν 

αναγνωρίζοντας περίτρανα την αναμφίβολη 
εξάλλου συμβολή των Ελλήνων στην αίσια 
για τους Συμμάχους τελική κατάληξη του 
πολέμου, είπε: «Λυπούμαι διότι γηράσκω και 
δεν θα μπορέσω να ζήσω πολύ να ευγνωμο-
νώ έναν υπέροχο λαό με λαμπρή ιστορία, του 
οποίου η σθεναρή αντίσταση έκρινε συνο-
λικά την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου 
Πολέμου.

Ο Γάλλος Ντε Γκωλ, φανερά συγκινημέ-
νος, με τα δάκρυα να κατρακυλούν στα μάτια 
του, εξέφρασε απερίφραστα την τοποθέτησή 
του: «Είναι αδύνατο να δώσω το εύρος της 
ευγνωμοσύνης που αρμόζει στο Ελληνικό 
μεγαλείο κι αισθάνομαι κατάβαθα στα σωθι-
κά μου για την σπάνια αντίσταση του εξαι-
ρετικού λαού και των συνετών ηγετών της 
Ελλάδας».

Ο ΄Αγγλος Τσώρτσιλ από την αρχή της 
μεγάλης πολεμικής σύρραξης, την ημέρα της 
κήρυξης, υποσχόταν στην χώρα μας αμέρι-
στη συμμετοχή στους γλυκούς καρπούς της 
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αναμενόμενης νίκης, ξέροντας καλά το πλή-
θος των Ελληνικών αρετών, προς τις οποίες 
διακήρυττε την απέραντη εμπιστοσύνη του 
εκ προοιμίου και τονίζοντας σε συγχαρητή-
ριο τηλεγράφημά του προς τον ομόλογό του 
Έλληνα Ιωάννη Μεταξά, μεταξύ άλλων επαι-
νετικών στοιχείων, ότι «θα μοιραστούμε στα 
ίσα την κοινή νίκη».

Αργότερα, μετά από κάμποσο χρόνο, κρί-
νοντας απ’ την πορεία και την εξέλιξη του εν 
λόγω πολέμου, στον ίδιο αποδέκτη έγραφε 
χαρακτηριστικά: «Η λέξη ‘ηρωισμός’, φοβού-
μαι ότι δεν αποδίδει ούτε στο ελάχιστο τις 
πράξεις αυτοθυσίας των Ελλήνων, που ήταν 
καθοριστικός παράγοντας της έκβασης της 
μάχης των εθνών για την ανθρώπινη ελευθε-
ρία κι αξιοπρέπεια».

Επίσης βλέπουμε το απαύγασμα της απο-
θέωσης της Ελλάδας στα «Άπαντά» του, κρί-
νοντας αντικειμενικά, χωρίς ιδιοτέλεια και 
σκοπιμότητα στο δειλινό της ζωής του, όπου 
διαλαλεί επιγραμματικά προς όλες τις κατευ-
θύνσεις της ανθρωπότητας το συμπέρασμά 
του: «Από τώρα και πέρα θα λέμε όχι ότι οι 
Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες 
πολεμούν σαν Έλληνες».

Ο τότε πρόεδρος της άλλης υπερδύνα-
μης, των ΗΠΑ Ρούσβελτ έχει να λέει συνέ-
χεια κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα, εξ 
αφορμής της συμπεριφοράς μας κατά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: «Η ασύλλη-
πτου μεγέθους αντίσταση των Ελλήνων 
αποτελεί κοσμοϊστορικό ορόσημο, το οποίο 
δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούν οι ηγέτες κι οι 
λαοί στον πλανήτη μας.

 Όμως, όχι μόνον τα τελευταία για τους 
Έλληνες, επαινετικά λόγια του Ρούσβελτ, 
αλλά επίσης και τα παρεμφερή του Χίτλερ 
του Ντε Γκωλ και του Τσώρτσιλ, που ανα-
φέρθηκαν σύμπαντες  οι διάδοχοί τους στους 
αντίστοιχους θώκους τα λησμόνησαν γρήγο-

ρα, μετά το πέρασμα λίγων δεκαετιών.
Το καθήκον της υπενθύμισης το ανέλα-

βα, έστω και αναρμόδια, ελλείψει των υπευ-
θύνων και καθ’ ύλη αρμοδίων, εξαιτίας της 
ανθρώπινης μικρότητας και φυσιολογικώς 
πεπερασμένων δυνατοτήτων, ώστε να μην 
μεταχειρίζονται αυτοί «οι Μεγάλοι» τον ελ-
ληνικό λαό ως υποτακτικό κι πρωτεργάτη ή 
υπεύθυνο για όσα ανόσια έπραξε μερίδα πο-
λιτικών μας, με την οποία οι ίδιοι ή οι προκά-
τοχοί τους είχαν συναλλαγές.

Εξάλλου, από την προηγούμενη περιγρα-
φή προκύπτει ότι οι Έλληνες ηγέτες των δεκα-
ετιών του ’30 και ’40 ήταν γνήσιοι πατριώτες 
και περισσότερο έντιμοι, καθώς πάντα ήταν 
συνεπείς μεταξύ λόγων και πράξεων, που τα 
ευθυγράμμιζαν με το συμφέρον του λαού 
και φέρονταν με ανιδιοτέλεια. Κι η σημερινή 
τριανδρία (Σαμαράς, Βενιζέλος, Κούβελας) 
που διαχειρίζεται τις τύχες του ταλαιπωρη-
μένου τόπου μας, απεδείχθησαν αφερέγγυοι 
μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τρόικα 
και το ΔΝΤ, προβαίνοντας σε συνεχείς ορι-
ζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων, με 
φορολογικές επιβαρύνσεις και χαράτσια, με 
αυξήσεις τιμών και σε είδη ευρείας κατανά-
λωσης, με κόψιμο ή ψαλίδισμα επιδομάτων 
και πλήττοντας δεινώς κυρίως τα κατώτερα 
λαϊκά κοινωνικοοικονομικά  στρώματα και 
τους ανάπηρους, ενώ κρατούν στο απυρό-
βλητο τους στυγνούς εγκληματίες.

Αυτή η απάτη που δεν έχει προηγούμενο 
αθλιότητας στην παγκόσμια ιστορία, σε βά-
ρος ενός αξίου, αγνού, αυθόρμητου, εύπιστου 
κι ευυπόληπτου λαού δεν επιτρέπεται να μεί-
νει ατιμώρητη με βαρύτατη και παραδειγμα-
τική ποινή για έγκλημα διαρκείας, απιστίας, 
κατάχρησης εξουσίας κι εσχάτης προδοσίας. 
Αποδείχτηκαν πολλοί τέτοιοι απατεώνες, 
γιατί δεν δημεύονται οι ακίνητες περιουσίες 
τους, γιατί τους φυλάμε;;;
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Στον Παναγιώτη Διαμάντη
Αγαπημένε μας Πάνο,

“Βαθειά θλίψη και ένα μεγά-
λο κενό αφήνει ο πρόωρος 
χαμός σου σε όλους εμάς που 
ήμασταν δίπλα σου αυτές τις 
41 μέρες που έδινες τη μάχη 
με το θάνατο με αξιοπρέπεια 
και δύναμη, και ελπίζαμε ότι 
θα βγεις όρθιος και ζωντανός 
απ’ αυτή την περιπέτεια. 
Όμως μας ξεγέλασες αγαπημένε ξάδερφε, 
γιατί, σαν αισθάνθηκες ότι η ζωή σου δεν θα 
ήταν όπως πριν, αποφάσισες να φύγεις. Για-
τί ήθελες όλοι εμείς που σε γνωρίσαμε και 
ζήσαμε μαζί να σε θυμόμαστε όρθιο, χαμο-
γελαστό, κοινωνικό και ανθρώπινο και όχι 
καθηλωμένο στο κρεβάτι του πόνου...”. 
“... Από τα πρώτα βήματα της ζωής σου, 
στα Θεοδώριανα, όπου γεννήθηκες στα 
δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου και 
στις Μελάτες όπου ρίζωσες με την οικογέ-
νεια σου, ξεχώρισες και πήρες στις πλάτες 
σου, σαν πρωτότοκος γιος, το μέλλον το 
δικό σου και των αδελφών σου...” πέρα-
σες αφήνοντας παντού γερές πατημασιές, 
άνοιξες τους ορίζοντες σου, δεν «βολεύ-
τηκες» με τη μοίρα της μετανάστευσης 
και της ξενιτιάς, αν και δούλεψες σκληρά 
στις οικοδομές, βρήκες τον προορισμό σου 
στην Εθνική Τράπεζα...”  
“... Παντρεύτηκες με τη Μαριάνθη που 
στάθηκε δίπλα σου μέχρι το τέλος με αγά-
πη, αφοσίωση και διακριτικότητα. Δημι-
ουργήσατε μια όμορφη οικογένεια με τον 
Άρη, άξιο επιστήμονα και καλό παιδί, το 
καμάρι σας, που ήσουν μαζί του και πατέ-
ρας και φίλος...” 

“... Άδειασε το καφενείο του 
Καραχάλιου από την απουσία 
σου. Ήσουν πάντα εκεί όταν 
περνούσα απ’ έξω και εάν δεν 
σταματούσα ζήλευα που δεν 
ήμουν στην παρέα σου και 
όταν καθόμουν  πάντα με κερ-
νούσες...”  
“... Στην Άρτα πάλι δημιούρ-

γησες τα στέκια σου, είτε στα θοδωριανί-
τικα στου Τζαδήμα, είτε στο Σκοπευτήριο, 
στο Μονοπλιό με τον Κώστα τον αδελφό 
σου, στη διασταύρωση του Πέτα. 
Όταν έφυγε η θεία Ανδριάνα , όλοι λέγαμε 
ποιος θα μας περιμένει τώρα στις Μελά-
τες;  Εσύ όμως  γύρισες ξανά και άνοιξες το 
φιλόξενο σπίτι σας. Και όταν περνούσαμε 
από τις Μελάτες και είχε φως, είναι εδώ ο 
Πάνος λέγαμε και σταματούσαμε για ένα 
τσίπουρο, ένα καφέ, μια κουβέντα...” 
“... Πάνο μας θα μας λείψεις αφάνταστα 
και περισσότερο στον Άρη, τη Μαριάνθη 
και τα αδέλφια σου την Αθανασία και τον 
Κώστα. Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Να είσαι 
σίγουρος γι’ αυτό. Στις χαρές και στις λύ-
πες θα είσαι πάντα δίπλα μας, θα είσαι στην 
καρδιά μας.  Και θα βγάλουμε το τσίπουρο 
φέτος στις Μελάτες για να το πιούμε όλοι 
μαζί στη μνήμη σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης 
και ούριος ο άνεμος που θα σε συνοδεύσει 
στο τελευταίο σου ταξίδι.  Στο καλό αγα-
πημένε μας , ακριβέ μας  Πάνο”.

Μάρκος Μπασιούκας

Ο Παναγιώτης Χρ. Διαμάντης (γιος της νερα-
ϊδίωτισσας Ανδριάννας Μάρκου Μπασιούκα) 
έφυγε από κοντά μας στις 15 Οκτωβρίου.



��ΜΝΗΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έφυγε ο Σωκράτης, της Λαφίνας σοφός 
μέντορας, για τους Κιμμερίους τό-
πους. Ήταν ο δικός μας κι όχι ένας δι-

κός μας άνθρωπος. Με την πλατειά Παιδεία 
του και τη ζεστή παρουσία του, της Λαφίνας 
σοφός και ακήρατος κέρδισε την εκτίμηση 
και την αγάπη όλων μας. Με τη βαθύσκιω-
τη οντότητά του επέλεξε το μερίδιο του στη 
ζωή. Ένα μερίδιο, που το διεκδίκησε από μι-
κρό παιδί - μαθητής, δημιουργώντας τα δικά 
του οράματα σαν επιστήμονας, σαν σύζυγος, 
σαν πατέρας, σαν δικηγόρος, σαν πνευματι-
κός δημιουργός. Τελευταία από τις εκδόσεις 
“παρασκήνιο” εξέδωσε το βιβλίο του “Κοι-
νωνίες υπό κατεδάφιση”. Η αξιοπρέπειά του 
και η ταπεινοφροσύνη του δεν του επέτρε-
ψαν να περιφέρει στην αγορά τις περγαμηνές 
του. Για τούτο και προτίμησε να σταθεί στη 
ζωή του δίπλα, στο περιθώριο...

Η αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, 
τη Λαφίνα, ομολογουμένως υπήρξε αστεί-
ρευτη. Του δόθηκε η ευκαιρία να το δείξει 
πλατιά, όταν έγινε ο πρώτος - κυριολεκτι-
κά και μεταφορικά- Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Λαφινιωτών στην Αθήνα. Έγραψε 
Ιστορία ακηλίδωτη, αναστηλώνοντας το 
εκκλησάκι των γεναρχών μας “Αη Ταξιάρ-
χη”, ξαναβρίσκοντας τις ρίζες “κτίσης” του 
χωριού μας από τους Αναστάση Λιούκα και 
Χρ. Σαμάγκα, άσχετο αν κάποιοι της εκκλη-
σίας άνθρωποι δεν το σεβάστηκαν ως έπρε-
πε. Φρόντισε τα “καλντερίμια”  του χωριού, 

την Πλατεία, την αναστήλωση του παλαιού 
σχολείου. Διέθετε καρτερία, βαθύ όραμα και 
ήρεμη σύνεση.

Εφημέρευε ως της Θέμιδος λειτουργός 
με το κερί του χρέους αναμμένο στα χέρια 
του, στο τέμενος της Γνώσης και στο Ναό της 
καλοσύνης... Μόνο που δεν είχε υποψιαστεί 
τελευταία, πως αληγείς άνεμοι κατέφταναν. 
Πως του είχαν στήσει καρτέρι ο πόνος και ο 
βαρκάρης της Αχερουσίας. Ίσως έτσι να ται-
ριάζει στις γενναίες ψυχές: Αγάπη πολλή και 
θλίψη πολλή. Είναι η λύτρωση για κείνους 
που αγαπούν πολύ-πολύ. Αγάπη της συντρό-
φου και των παιδιών του. Αγάπη  των συγγε-
νών και φίλων του. Εκτίμηση και αναγνώρι-
ση πλατειά για το έργο του και τα αισθήματά 
του. Για τη στάση και το ήθος του..!

Έφυγες Σωκράτης της Λαφίνας, αλλά και 
όλης της Πίνδου, πρεσβύτης και βαθύσκιωτο 
δένδρο. Αναζητούμε οι χωριανοί και φίλοι μια 
απόμερη γωνιά για να κλάψουμε. Κλάμα αν-
θρώπινο, πραγματικό, λυσίπονο, παρηγορη-
τικό. Δεν είναι μάταιο τούτο... Είναι η σφρα-
γίδα Μνήμης Δικαίου με τα δέοντα εγκώμια. 
Είναι εντέλει η αεί παρουσία σου... Έφυγες 
γρήγορα και αναπάντεχα. Όμως ο μειλίχιος 
λόγος σου και το προστατευτικό βλέμμα σου 
θα μείνει ανάμεσά μας. Η γνήσια καλοσύνη 
σου το μέγα υπόδειγμα και πρότυπο. Η τε-
λευταία δοκιμασία σου εξήγαγε εις φως την 
οδυνηρή όψη και σκιά του θανάτου...

Σωκράτης Κουρεμέντζας, Δικηγόρος
Του Λευτέρη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

“Και μείς που ξέραμε
ξεχασμένοι στα καραούλια της πίκρας μας
θα θρηνούμε βουβοί κι απορημένοι
για θερινά κυκλάμινα και δάκρυα” (Λ.Α.)

συνεχεια στη σελ. 30
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1. Αναστασία Γώγου του Κωνσταντίνου 
 Νομική Κομοτηνής
2. Κωνσταντίνος Παλούκης του Γεωργίου 
 Πληφορορική και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας
3 Πελαγία-Μαριάννα Μαντέλλου του 

Θωμά 
 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαν-

νίνων
4 Δάφνη Κιφοκέρη του Στέφανου και της 

Ευαγγελίας Νίκου
 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Αιγαίου 

(Λήμνος)
5. Κωνσταντίνα Καρακώστα του Φώτη 
 Ιστορία και Αρχαιολογία Ιωαννίνων
6. Κωνσταντίνος Καραγιώργος του Παναγι-

ώτη και της Ευθυμίας Γαννέλου
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάτρας
7. Αγάπη Αθανασιάδη του Γεωργίου 
 Ελληνική Φιλολογία Κομοτηνής

8. Κωνσταντίνα-Κυριακή Νεραϊδιώτη του 
Σπύρου 

 Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ρόδου.

9. Μαρία Αθανασιάδη του Αντρέα 
 Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-

νιών Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)
10. Βλαχογιάννης Μάριος-Ηλίας του Δημη-

τρίου 
 Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Παντείου (Τ.Ο.Π.Α.)
11. Αφροδίτη Καρακώστα του Κωνσταντίνου 
 ΤΕΙ Αθήνας, τμήμα Τοπογραφίας
12. Παναγιώτης Αλιφτήρας του Κοσμά 
 Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Τρικάλων (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
13. Φυτίλης Νικόλαος του Φώτη και της 

Μαρίας Ν. Καρακώστα
 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας, 

Πολυτεχνείο Πάτρας

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ

Θέλω να συγχαρώ δημόσια τις δυο δασκάλες Βάγια Καρακώστα και Νάντια Μα-
ντέλλου, για τις δυο υπέροχες βραδιές που μας χάρισαν με τα θεατρικά στο χωριό. 
Ιδιαίτερα στη Νάντια, γιατί κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα μικρά Νεραϊδιωτό-
πουλα, στα οποία «πέρασε» με τον τρόπο της, τη μεγάλη αγάπη για το χωριό μας. 
Εύχομαι πάντα να γίνονται τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις.

Ευχαριστώ, Χρήστος Βλαχογιάννης

Να πορευόμαστε επί τα ίχνη των βημά-
των σου, ως πρότυπο πνευματικού και ήμε-
ρου ανθρώπου. Και τα δειλινά - ως τούτο- τα 
θερινά, που η πενθηρή αύρα θα βγαίνει από 
το θρόισμα, το χινοπωριάτικο, του “δένδρου” 
της πλατείας, θ’ ανοίγουμε κουβέντα για το 
Σωκράτη με το πλατύ χαμόγελο και τον καλό 
λόγο. Δίδαξες Αγάπη και Ευπρέπεια... Φεύ-
γεις για τους λειμώνες της Εδέμ και ο τόπος 

μας φτωχαίνει και σε Πνεύμα και σε Ήθος και 
σε Αισθήματα. Ο Θεός να δίνει παρηγοριά 
στη σύντροφό σου και τα παιδιά σου.
“’Έφυγες μ’ ένα κομμάτι ουρανού στα μάτια

μα εγώ σε βλέπω
στην αναπνοή θερινού εωθινού
και στο ψιθύρισμα του ανέμου”.

Καλό ταξίδι θείε Σωκράτη... Ελαφρύ το χώμα 
της Λαφίνας που σε σκεπάζει...

συνεχεια απο τη σελ. 29
Σωκράτης Κουρεμέντζας, Δικηγόρος
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ΓΑΜΟΙ
•	 Η Σοφία Χονδρού (κόρη του Κώστα και 

της Νίκης) και ο Γιάννης Βλαρας πα-
ντρεύτηκαν στην Αγριά Βόλου στις 8 Σε-
πτέμβρη.

•	 Η συγχωριανή μας Νικολέτα Γεωρ. Πα-
φίλη και ο Γιώργος Διαμαντής παντρεύ-
τηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Θησείο.

Ευτυχισμένη	ζωή	στους	νεόνυμφους!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Οι συγχωριανοί μας Στάθης Γ. Οικονό-

μου και Βιβή Κ. Μπασιούκα, απέκτησαν 
κορίτσι στις 20 Σεπτεμβρίου.

•	 Ο Ηλίας Μενάγιας (γιος της νεραϊδώτι-
σας Ελένης Δημ. Ντίνου) και η σύζυγός 
του Σοφία απέκτησαν κορίτσι.

Να	τους	ζήσουν	τα	νεογέννητα!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Η Ελένη Σπ. Καρακώστα και ο σύζυγός 

της Μάκης Νάσκος βάπτισαν την κόρη 
τους στην Αθήνα και την ονόμασαν Πα-
ναγιώτα.

Να	τους	ζήσει	το	νεοφώτιστο!

θΑΝΑΤΟΙ
•	 Έχασε τη μάχη με το θάνατο μετά από 

έκτακτο περιστατικό υγείας, ο συμπατρι-
ώτης μας απ΄ τα Θοδώριανα και κατά το 
ήμισυ νεραϊδιώτης (γιος της νεραϊδιώτισ-
σας Ανδριάννας Μαρκ. Μπασιούκα) Πα-
ναγιώτης Χρ. Διαμάντης. Η κηδεία του 
έγινε από το νεκροταφείο Ζωγράφου.

•	 Νεκρός βρέθηκε στις 18/10 στην Αγία Τρι-
άδα Παλαιοχωρίου Γαρδικίου, ο 55χρονος 
Λεωνίδας Αλέκου, με καταγωγή από το 

Βουργαρέλι Άρτας, ο οποίος ήταν ο τα-
χυδρόμος της περιοχής.

Συλλυπητήρια	στους	οικείους	τους

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Tεύχoς 119 (127) - 24oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898

ΙΔΙoΚΤΗΣΙΑ ΤoΥ ΜoΡΦΩΤΙΚoΥ ΚΑΙ 
ΠoΛΙΤΙΣΤΙΚoΥ ΣΥΛΛoΓoΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Η ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ”

YΠΕΥΘΥΝh ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
Bάγια Kαρακώστα

EΠIMEΛEIA YΛhΣ: XPhΣToΣ NTINoΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΥΡΙΚΗ, Ζωoδόχoυ Πηγής 36, 
τηλ. 210 3812373, 210 3844265.

ΑΡΘΡΑ-ΕΠΙΣΤoΛΕΣ: Χ. ΝΤΙΝΟΣ, Νάξου 3, 
151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8026322,  
e-mail: glavades@yahoo.gr

ΕΠΙΤΑΓΕΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια,  
Θεσσαλονίκης 76-78, 118 54 ΑΘΗΝΑ

Aρ. λογαριασμού:  
351-002101-065925 Alpha Bank

Eτήσια συνδρoμή 15 ευρώ (4 τεύχη)

Γλαβας
ο

ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

Οι στίχοι στο οπισθόφυλλο είναι του Κώστα Λο-
γοθετίδη από το τραγούδι “Τα λόγια κομάτια” του 
συγκροτήματος “Εκείνος & Εκείνος”

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου



Τα λόγια κομμάτια, 
                     ... καπνός οι στιγμές
Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, 
                          άλλα λόγια δε θές


