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Κατά καιρούς (όταν έχουμε το υλικό δηλ.) 
δημοσιεύουμε στο «Γ» παλιές φωτογρα-

φίες. Πολλές φορές όμως, δε δημοσιεύου-
με όπως θα παρατηρήσατε τα ονόματα των 
χωριανών που απεικονίζονται σε αυτές. Ο 
λόγος είναι ότι δε τους γνωρίζουμε όλους 
και έτσι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν 
αναφέρεται το όνομα κανενός.
Παρακαλούμε, λοιπόν, όταν κάποιοι γνωρί-
σουν τους ανθρώπους που βλέπουν να επι-
κοινωνούν μαζί μας για να δημοσιεύουμε 
τα ονόματά τους.
Το οπισθόφυλλο του τ.121 είδε ο Νίκος Καρακώστας (Ψαράς) -στον οποίο ανήκει και η πρωτό-
τυπη φωτογραφία- και επικοινώνησε με το «Γ» για να μας πει ότι είναι τραβηγμένη το χινόπωρο 
του ΄55 στην Αγριά Βόλου μετά τη βάπτισή του.
Έχουμε, λοιπόν, όρθιους τον Χρήστο Αλειφτήρα και την Λαμπρούλα Παπαγιαννέλου. Κάτω από 
δεξιά η Παρασκευή Αλειφτήρα (Τσιάβω), Βάγια, Βεατρίκη, Νίκος, Γιαννούλα Κ. Καρακώστα, 
Στέλλα Παπαγιαννέλου, Αλεξάνδρα Χρηστάκη, Ελένη Παπαγιαννέλου και πίσω η Όλγα Χρηστά-
κη και η Γιαννούλα Ν. Καρακώστα (με το μωρό αγκαλιά).

Αγαπητοί  χωριανοί
Μια προσπάθεια που γίνεται από το περιοδικό μας –το Γλαβά– για την καταγρα-
φή μέρους της ιστορίας του δικού μας τόπου, της δικής μας μικρής πατρίδας, μέσα 
από τις μικρές ιστορίες των ανθρώπων του θέλει την ενεργή υποστήριξή σας.  
Ήδη το ξεκίνημα έγινε με τα ενθυμήματα για τον Κώτσιο - Λάμπρο- Ζάχο και τον 
Πάνο-Κόκκινο.
Σας ζητώ, λοιπόν, να θυμηθείτε και σεις ιστορίες για τους «ανθρώπους μας», τους 
άμεσα δικούς σας (συγγενείς), αλλά και τους άλλους χωριανούς, να τις καταγράψε-
τε και να τις στείλετε για δημοσίευση γιατί περνώντας ο χρόνος, μεγαλώνοντας, 
αρχίζουμε να ξεχνάμε στερώντας έτσι από τους νέους τη δυνατότητα της γνώσης 
της ιστορίας μας. Ακόμη θα μπορούσατε να συμπληρώσετε ή και να καταθέσετε 
την δική σας άποψη για ιστορίες γραμμένες ήδη, μιας και έτσι θα δοθεί η δυνατό-
τητα για μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.
Αυτονόητο θεωρώ και την αποστολή φωτογραφιών η οποία είναι όχι απλώς ευ-
πρόσδεκτη αλλά και αναγκαία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
Χρήστος Ντίνος 
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Αντιπαράθεσή μας  
στην ελληνική οικονομική κρίση

Γράφει ο Ηλίας Καραθάνος

Είναι πια αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Ελλά-
δα, αναλογικά με την έκταση και τον πληθυ-
σμό της, αποτελεί την πιο προικισμένη χώρα 

της οικουμένης. Υπερτερεί, αφενός από οικονομι-
κής άποψης, τόσο ως προς το πλούσιο υπέδαφός 
της με ορυκτά κοιτάσματα, όσο κι ως προς τις φυσι-
κές της ομορφιές κι υπέροχες κλιματολογικές συν-
θήκες κι αφετέρου ως προς το πολιτιστικό απόθεμά 
της σε ήθη, έθιμα, αρχαιολογικό υπόβαθρο, ευκαι-
ρίες διασκέδασης, χαρούμενης ψυχοσύνθεσης των 
κατοίκων της.

Πρόσφατα σχετικά την εβδόμη Νοεμβρίου του 
2012, στα πλαίσια μεγάλης εκδήλωσης του Ιδρύ-
ματος Κακογιάννη στην Αθήνα, κατόπιν εκτετα-
μένης κι ενδελεχούς επιστημονικής έρευνας, από 
αρμόδια στόματα ξακουστών ειδικών επιστημόνων 
βεβαιώθηκαν, για πρώτη φορά, εμπεριστατωμέ-
να και μπροστά σε ευρύ κοινό, αν κι όλα τα ΜΜΕ 
συστηματικά απέκρυψαν την είδηση, ότι τα στρώ-
ματα του υπεδάφους μας είναι αμύθητης αξίας σε 
κοιτάσματα και συγκεκριμένα η αξία του ορυκτού 
μας πλούτου ανέρχεται σε πολλά τρισεκατομμύρια 
ευρώ, ενώ παράλληλα μόνον τα άμεσα αξιοποιή-
σιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων εκτιμώνται 
με εξακριβωμένες μελέτες στο τεράστιο ποσό του 
ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ.

 Εκτός του υπεδάφους μας που είναι ανυπολό-
γιστης αξίας, ας τονιστεί, γιατί δεν πρέπει να ξεχνά-
με πως η γεωγραφική μας θέση είναι τόσο επίκαιρη 
και περίοπτη, που υπολογίζεται ως παγκόσμιος 
κόμβος εμπορίου, ενώ η ναυτιλία μας είναι στην 
πρώτη βαθμίδα μεγέθους στην παγκόσμια κλίμακα 
κι η αξιακή αποτίμηση του τουρισμού μας καταλαμ-
βάνει πελώριες διαστάσεις στο πλούσιο και ποικίλο 
ανάγλυφο της χώρας μας με νησιωτικές, παραθα-
λάσσιες, ορεινές, ποτάμιες, λιμναίες και θαλάσσιες 
εκτάσεις.

Είναι λογικό να δεχθούμε εμείς οι Έλληνες να 
δεσμεύονται όλα αυτά τα έσοδα σ’ ένα Ταμείο Αξι-

οποίησης Δημόσιας Περιουσίας παντοτινά, με απο-
κλειστικό στόχο την αποπληρωμή του εξωτερικού 
χρέους μας, που επισταμένα και μεθοδευμένα από 
χρόνια τεχνικά κι επιδέξια διογκώθηκε, ώστε να 
ακολουθήσει η εξαθλίωση κι η εξουθένωση από τα 
πλοκάμια του ΔΝΤ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου, 
με την Τρόικα και τα Μνημόνια, που υπονομεύουν 
τον τόπο και τον λαό μας;

Δεν μπορούμε να ανεχθούμε, μάλιστα αδιαμαρ-
τύρητα την επιχειρούμενη ανάμειξη στα εσωτερικά 
μας, την υποταγή μας χωρίς την παραμικρή αντίρ-
ρηση, την κατάκτηση της γης μας που είναι ακριβο-
πληρωμένη με ποτάμια αίματος στους τόσους άνι-
σους απελευθερωτικούς μας αγώνες. Δεν γίνεται 
να υποδουλωθούμε ολοκληρωτικά, όπως θέλουν 
οι ξένοι, ούτε να μεταβληθούμε σε προτεκτοράτο, 
δορυφόρο κι αποικία τους, απομυζώντας το μεδού-
λι μας στον βωμό της υπάκουης εξυπηρέτησης του 
καιροσκοπισμού τους, της υποκριτικής σκοπιμότη-
τάς τους, των επαίσχυντων συμφερόντων-κερδών 
τους πάνω στο ανήμπορο πτώμα της χώρας μας, 
όπως αυτοί προπαντός την κατάντησαν.

 Είναι απ’ όλους αντιληπτό ότι η επιχείρησή 
τους αυτή, με το πρόσχημα του δημόσιου χρέους, 
επεκτείνεται και στην άλωση «με το γάντι» των λαϊ-
κών Ελληνικών συνειδήσεων, ώστε να αποκτά ολο-
κληρωμένη σφαιρική εικόνα ο εξανδραποδισμός 
της πατρίδας μας. Τώρα μας εξαπάτησαν αυτοί, κα-
θώς επιτήδεια έκρυψαν τα εξελιγμένα φονικά όπλα 
κι ύπουλα τα αντικατέστησαν με την φαινομενική 
ευγένεια της μπουρζουαζίας με τις γραβάτες.

 Τα τάνκς στην περίπτωσή μας μετατράπηκαν 
σε απεσταλμένους της Τρόικας, με τις ετσιθελικές, 
αυθαίρετες και παράλογες επιτακτικές απαιτήσεις 
τους, αποκαλώντας τις βόμβες τοκογλυφικά δά-
νεια στην εξελιγμένη, τεχνοκρατική διάλεκτό τους. 
Για πρώτη φορά στην διάρκεια της πολύχρονης Ελ-
ληνικής Ιστορίας, από τα αρχαία κι αρχαϊκά χρόνια 
ακόμη, μας μπόλιασαν, ώστε να προσκυνούμε 
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Εφιάλτες και Πήλιους Γούσιους συστηματικά 
και σ’ ένα τόσο μακρύ διάστημα, καθώς η προδοσία 
μετονομάσθηκε σε σωτηρία κι η αμυδρά αντίρρηση 
σε ανοησία ολκής.

Σε αγαστή συμπαιγνία, μεταμφιεσμένοι Έλλη-
νες και ξένοι δυνάστες απεδείχθησαν πολύ αποτε-
λεσματικοί στην εκπόρθηση κάθε ιδιαιτερότητας, 
εθνικού στερεότυπου κι ειδοποιού διαφοράς των 
συμπατριωτών μας από τις άλλες εθνότητες, στοι-
χεία που τους ανεβάζουν σε επίζηλη, πλεονεκτική 
θέση, κεντρίζοντας τον διάχυτο φθόνο και την κα-
τάκριση σε βάτος μας, εξαιτίας της συνέχισης της 
πνευματικής μας υπεροχής, της ευστροφίας μας, 
της φιλοσοφικής μας εμβρίθειας, της επιστημονι-
κής μας ακτινοβολίας, επειδή δεν είμαστε βάρβαροι 
Γότθοι (άξεστοι ως μη μετέχοντες της ελληνικής 
ευρείας παίδευσης), ούτε αφελή «Αμερικανάκια».

Μας υποδούλωσαν άνανδρα, ενώ εμείς θαυ-
μάζουμε το είδος της «δημοκρατίας» τους που μας 
σερβίρουν με άφθαστη τεχνική και δεξιοστροφία, 
αποθρασυνόμενοι ολοένα και περισσότερο, εφό-
σον αφήνονται ελεύθεροι να καλπάζουν, χωρίς να 
τιμούμε το παγκόσμιο πρότυπο Δημοκρατίας που 
δίδαξε ο Αθηναίος Περικλής, το αξεπέραστο μέγε-
θος της ελευθερίας που πρόσταξε ο Ισοκράτης και 
παγίωσε ο Αριστοτέλης και τόσοι άλλοι ξακουστοί 
πρόγονοί μας.

Δεν αργεί η ώρα που με την αλαζονεία και ξε-
τσιπωσιά τους, θα στρέψουν μερίδα συμπατριωτών 
μας εναντίον άλλων όμαιμων, όπως καλά ξέρουν 
κι από την πρακτική τους στο παρελθόν, αποσκο-
πώντας να αναλάβουν τον ρόλο του οδοστρωτήρα 
στην αδιάκριτη ισοπέδωση των πάντων στον πολύ-
παθο τόπο μας κι ύστερα να προστρέξουν ως αυ-
τόκλητοι ελευθερωτές, απολαμβάνοντας μάλιστα 
τις επευφημίες μας, ενώ τους προσφέρουμε άκριτα, 
ως πρόθυμα και πειθήνια δουλικά όργανά τους τις 
υπηρεσίες μας, όπως αντλούνται παραδείγματα 
από «του χρόνου τα γυρίσματα», καθώς ο χαφιεδι-
σμός ανθεί και τώρα στο διεθνές προσκήνιο «των 
μεγάλων», ακόμη και στα «Δυτικά φανταχτερά σα-
λόνια».

Δεν θα τους επιτρέψουμε ποτέ, αλλά πάντα θα 
έχουμε στον νου μας τους αγώνες των προγόνων 
μας, τιμώντας στο έπακρο το αίμα τους που χύθηκε 
και πότισε τη γη μας ως τα σήμερα. Ας εμπνεόμαστε 

κι από το υψηλό φρόνημα που επέδειξαν οι αγωνι-
στές του Ελληνικού Έθνους, όπως εκφράζεται με 
περίσσια ενάργεια από τον Στρατηγό Μακρυγιάν-
νη, απηχώντας το διαχρονικά ανυπέρβλητο πνεύμα 
του Ελληνισμού: «Να ‘ρθει ένας να μου ειπή ότι θα 
πάγη ομπρός η πατρίδα, στρέγουμε να μου βγάλη 
και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός, και η 
πατρίδα είναι καλά,, με θρέφει. Αν είναι η πατρίδα 
μου αχαμνά, δέκα μάτια να ‘χω, στραβός θα ναμαι».

Η αγάπη μας προς την πατρίδα πρέπει να εί-
ναι άδολη, μακριά από μισαλλοδοξία, ανοίγοντας 
διάπλατα τη ζεστή μας αγκαλιά προς τους συμπα-
τριώτες μας, ανεξάρτητα απ’ την ιδεολογία που 
πρεσβεύουν, ξεκάθαρα κι ειλικρινά, καθώς πρέπει 
επιτέλους να το κατανοήσουμε πως δεν πρόκειται 
για αντιπάλους κι εχθρούς μας, αλλά αυτοί που 
μας σαγήνευσαν με τις αιθεροβάμονες υποσχέσεις 
τους, οι οποίες στερούνται από κάθε πιθανότητα 
υλοποίησης, ενώ με τα ρουσφέτια τους, θέλησαν 
να καταστήσουν συνένοχο τον απλό Ελληνικό λαό.

Αυτοί οι ντόπιοι δοσίλογοι κι οι ξένοι ακραιφ-
νείς συμφεροντολόγοι, οι οποίοι μας αποκοίμισαν, 
επί συναπτά χρόνια που ανήξερα θαυμάζαμε τον 
περίτεχνο εκσυγχρονισμό τους, αν και μας είχαν 
προγραμματίσει τώρα να ξυπνήσουμε μέσα σ’ ένα 
αδιέξοδο που μας οδηγεί σε δίλημμα και σκεπτικι-
σμό.

Το Γένος μας δεν χρειάζεται πιστοποιητικά 
νομιμοποίησης και νομιμοφροσύνης από κανέναν 
για την εύρυθμη λειτουργία του και τη λευτεριά 
του, αλλά διαθέτει πίστη και καρδιά κι εμπιστοσύ-
νη στις δικές του δυνατότητες και μόνο του θα τα 
βγάλει πέρα, γιατί δεν ανέχεται τη λοιδορία, καθώς 
έχει ευθιξία και νοιάζεται να διατηρήσει την υπό-
ληψή του, αφού έχει μεγάλη αντοχή κι επιδεικνύει 
χαλύβδινη υπομονή

Οι ξενοκρατίες πέρασαν ανεπιστρεπτί που βί-
αζαν, που έσφαζαν, που πυρπολούσαν, που κατέ-
στρεφαν, που τρομοκρατούσαν, που επέβαλαν την 
άδικη θέλησή τους, που πρότειναν τα όπλα τους, 
την πυγμή τους, τις ληστρικές τους ικανότητες, την 
παρασιτική τους τακτική. Ο ραγιαδισμός μας διέ-
κρινε μόνον στα χρονικά πλαίσια των ξενοκρατιών, 
ως διπλωματικός ελιγμός της ανάγκης και των πε-
ριστάσεων κι από το πέρασμά τους σταμάτησε να 

Συνέχεια στη σελίδα 28
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Επιμένουμε ...Χορευτικά
Άρχισαν και για το φετινό χει-
μώνα οι πρόβες του χορευτικού 
στην αίθουσα του Συλλόγου, 
υπό τις οδηγίες του χωριανού 
μας χοροδιδασκάλου Σπ. Νε-
ραϊδιώτη. Ενθουσιασμένοι φω-
τογραφήθηκαν μετά την πρώτη 
συνάντηση τους οι χορευτές 
και μας προσκαλούν στη παρέα 
τους.
Καλούνται, λοιπόν, όλοι οι νε-
ραϊδιώτες και νεραϊδιώτισσες 
αλλά και οι φίλοι του συλλό-
γου που ενδιαφέρονται για το χορό να συμμετάσχουν στη χορευτική ομάδα. Όσοι ενημερώ-
νονται τώρα, παρακαλούνται να έρχονται σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του χορευτικού 
Άκη Μαντέλλο (6932363763), για να πληροφορούνται κάθε φορά τη μέρα και την ώρα που 
γίνονται οι πρόβες.

Γιορτή για τα παιδιά
Σε πείσμα των καιρών και των οικονομικών δυσκολιών, το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει και φέτος την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή, που ορίστηκε για την Κυρια-
κή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί.
Η γιορτή που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα ψυχαγωγίας και συμβολικά δώρα για τα παιδιά, 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου, Σουλιωτών & Πανταζή 21-23, Ν. Κόσμος.
Καλούμε όλους τους Νεραϊδιώτες που έχουν παιδιά έως 12 ετών να παραβρεθούν και να τα 
συνοδεύσουν στο χώρο της εκδήλωσης, τουλάχιστο ένα τέταρτο πριν την καθορισμένη ώρα 
έναρξης. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών 
ευχαριστεί τον ΣΠΥΡΟ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗ, 
για την προσφορά του στο Σύλλογο ενός 
τραπεζιού πιγκ-πογκ (τοποθετήθηκε στην 
αίθουσα του Σχολείου) και ενός προβολέα 
σλάιντς με 200 φωτο-σλαιντς

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ

1. ΦΥΤΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
(γιός της Μαρίας Ν. Καρακώστα), 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

2. ΚΙΦΟΚΕΡΗ ΔΑΦΝΗ  
(κόρη της Ευαγγελίας Ι. Νίκου), 
ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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Πολλές και ενδιαφέρουσες ήταν κι εφέτος οι πολιτιστικές και εθιμικές εκδηλώσεις που ορ-
γάνωσε και πραγματοποίησε ή συμμετείχε ενεργά ο Σύλλογος Νεραϊδιωτών και τις οποίες 
παρακολούθησε το σύνολο σχεδόν των χωριανών και αρκετοί συμπατριώτες απ' τα χωριά της 
ορεινής μας περιοχής. 
25 Ιουλίου, ποδοσφαιρικός αγώνας 
Γερουσίας-Νεολαίας:

Από το 1982 που έγινε για πρώτη φορά πο-
δοσφαιρική συνάντηση ανάμεσα στους με-
γαλύτερους (παλαίμαχοι όπως επικράτησε 
ο όρος) σε ηλικία και στους νεώτερους πο-
δοσφαιριστές, μέχρι σήμερα, πέρασαν 30 και 
πλέον χρόνια. Μέσα στην 30ετία αυτή πολ-
λοί αποσύρθηκαν λόγω του ότι " πέρασαν 
τα χρόνια", άλλοι, νεώτεροι "πέρασαν" στην 
ομάδα των Παλαιμάχων, άλλοι, πιο νέοι, μαζί 
με κάποιους που ήταν αγέννητοι το 1982, 
αποτελούν σήμερα την ομάδα της Νεολαίας. 
Έτσι με την αλληλουχία των γενεών, όπου η 
νεότερη φέρνει το καινούργιο, ωθώντας το 
παλιό σιγά-σιγά προς την "έξοδο", οι ποδο-
σφαιρικές αυτές συναντήσεις έγιναν θεσμός, 
ο οποίος φαίνεται να έχει γερά θεμέλια, 
αφού επί τόσα χρόνια διεξάγεται αδιαλεί-
πτως και με έντονο ενδιαφέρον.

Να σημειώσουμε έτσι για το τυπικό μέρος ότι 
ο φετινός αγώνας έληξε ισόπαλος 4-4 και 
κρίθηκε στα πέναλτι, όπου επικράτησαν οι 
παλαίμαχοι, οι οποίοι και πήραν το κύπελλο 
που αθλοθέτησε ο Σύλλογος.

31 Ιουλίου, Αντάμωμα στον Αϊ-Θόδωρο 

Μεγάλη η συμμετοχή φέτος στην εκδήλωση 
"Το αντάμωμα στον Αϊ-Θόδωρο", όπως καθι-
ερώθηκε να λέγεται η μάζωξη των χωριανών 
στον προαύλιο χώρο του ομώνυμου ξωκλη-
σιού.
Το αντάμωμα οργανώνεται απ΄ το Σύλλο-
γο κάθε χρόνο στο τέλος του Ιουλίου και 
εκδηλώνεται αρχικά με την καθιερωμένη 
λειτουργία στο εκκλησάκι του Αϊ-Θόδωρου 
(και αρτοκλασία στην αυλή), συνεχίζεται με 
τη διάθεση εδεσμάτων, το ψήσιμο κρεάτων, 
την κατανάλωση αναψυκτικών και μπύρας 
και καταλήγει, κατά κανόνα, σε ένα χορευτι-
κό ξεφάντωμα. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών ευχαριστεί τον κ. ΧΡΗΣΤΟ ΔΙΠΛΑ, ιδιοκτήτη του κατα-
στήματος Κρεάτων στα Στουρναρέικα, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρόσφερε μεγάλη ποσότη-
τα ποιοτικών κρεάτων για τις ανάγκες της εκδήλωσης του Συλλόγου "Αντάμωμα" στον Αϊ-Θόδωρο.
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Στις 9 Αυγούστου η ερασιτεχνική θεατρική ομά-
δα του Συλλόγου, παρουσίασε, μπροστά σε 350 
θεατές, το έργο «Στρίβειν δια του αρραβώ-

νος», απ’ την ταινία το Γιάννη Δαλιανίδη «ο Ατσίδας», 
βασισμένης στο θεατρικό έργο του Δ. Ψαθά «Εξοχικόν 
Κέντρο ο Έρως». Ήταν μια πετυχημένη παράσταση 
που «έβγαλε» αρκετό γέλιο και γενικά άρεσε στους θε-
ατές, οι οποίοι αντάμειψαν την προσπάθεια των μελών 
της θεατρικής ομάδας με θερμά χειροκροτήματα. Να 
σημειώσουμε πως η φετινή παράσταση είναι η έβδομη 
κατά σειρά (συνεχώς από το 2007) που παρουσίασε η 
θεατρική ομάδα του Συλλόγου στο χωριό. Προηγή-
θηκαν το βουκολικό δράμα Γκόλφω και Τάσος και οι 
κωμωδίες «Φωνάζει ο κλέφτης», «ο Μπακαλόγατος», 
«Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα», «Μακρυκωσταίοι και Κο-
ντογιώργηδες», «Μιας πεντάρας νιάτα». 

9 Αυγούστου

Θεατρική παράσταση
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4 Αυγούστου, Μνημόσυνο Χαρ. Γιαννέλου

Την Κυριακή το πρωί, στις 4 Αυγούστου, τελέστηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου το μνημόσυνο στη 
μνήμη της αείμνηστης χωριανής μας Χαρίκλειας Γιαννέλου, ευεργέτιδας του χωριού μας.

15 Αυγούστου, στη Θεοτόκο

Θετική έκπληξη αποτέλεσε η κοσμοσυρροή (ο όρος χωρίς υπερβολή για τα μέχρι τώρα δεδομένα) 
το πρωί της Πέμπτης στο ξωκλήσι της Θεοτόκου, όπου τελέστηκε η λειτουργία επί τη ευκαιρία της 
γιορτής της Παναγίας. Μετά το τέλος της λειτουργίας πολλοί από το εκκλησίασμα ακολούθησαν την 
πορεία της εικόνας της Παναγίας από το ξωκλήσι στον Άγιο Γεώργιο.

4 Αυγούστου, Παιδική ζωγραφική 

 
Στις 4 Αυγούστου περίπου 35 παιδιά μέχρι την ηλικία των 12 ετών, συγκεντρώθηκαν, μετά από κάλεσμα 
του Συμβουλίου, στην πλατεία του χωριού και επιδόθηκαν στη ζωγραφική (πάνω σε ξύλο). Τα ενδιαφέ-
ροντα έργα τους εκτέθηκαν στη συνέχεια στην πλατεία, όπου και τα επιδοκίμασαν οι γονείς και όλοι οι 
χωριανοί και δόθηκαν στο τέλος, ως ενθύμιο, στους δημιουργούς τους.
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Στις 10 Αυγούστου ήταν η σειρά της παιδικής θεατρικής ομάδας, η οποία παρουσία-
σε τη μουσικοχορευτική παράσταση «το παλιό ραδιόφωνο». Σε ένα πανέμορφο 
και άψογα στημένο για την περίσταση σκηνικό, οι 30 μικροί πρωταγωνιστές ξεδί-

πλωσαν το ταλέντο τους στο χορό, στο τραγούδι, στην υποκριτική, σκορπώντας το γέλιο 
και εισπράττοντας το αυθόρμητο χειροκρότημα από 200 περίπου θεατές. 
Εξαιρετική (όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε) η δουλειά της Νάντιας Θ. Μαντέλλου, 
καθώς και των Μαριάννας Θ. Μαντέλλου και Κυριακούλας Σ. Νεραϊδιώτη.

10 Αυγούστου, Παιδική θεατρική παράσταση
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Ποδοσφαιρικό Τουρνουά
Σε πολύ καλό κλίμα και μέσα σε αθλητικά 
πλαίσια διεξήχθη το τουρνουά ποδοσφαί-
ρου που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Νεράιδας και συμμετείχαν ομάδες από όλα 
τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας, 
καθώς επίσης και από το Βαθύρεμα και τη 
Μεσοχώρα. Το τουρνουά διεξήχθη σε δυο 
φάσεις. 

Στην Α’ φάση, αυτή των Ομίλων, επικράτη-
σαν και προκρίθηκαν για τα ημιτελικά οι ομά-
δες της Νεράιδας και της Κορυφής από τον 
Α΄ όμιλο και οι ομάδες της Μεσοχώρας και 
του Αρματολικού από τον Β΄ όμιλο. 

Τα αποτελέσματα: 
Α΄ όμιλος: Νεράιδα - Λαφίνα = 3-0, Κορυ-
φή - Αετός = 2-0 α.α, Νεράιδα - Κορυφή = 
10-4, Λαφίνα - Αετός = 3-2, Αετός - Νεράιδα 
= 0-5, Λαφίνα - Κορυφή = 0-3.

Β ‘ όμιλος: Αρματολικό-Βαθύρεμα= 1-0, 
Παχτούρι - Μεσοχώρα = 3-2, Μεσοχώρα 
- Αρματολικό 4-2, Παχτούρι - Βαθύρεμα = 
1-4, Μεσοχώρα - Βαθύρεμα = 6-3, Αρματο-
λικό - Παχτούρι = 5-0.

Στους δυο ημιτελικούς οι ομάδες της Νεράι-
δας και της Μεσοχώρας νίκησαν τις ομάδες 
του Αρματολικού και της Κορυφής με 9-0 και 
2-0 αντίστοιχα και προχώρησαν στον τελι-
κό, όπου η ομάδα της Νεράιδας επικράτησε 
με 3-1 και ανακηρύχτηκε κυπελλούχος του 
τουρνουά 2013.

Να σημειώσουμε ότι από το 2007 που διορ-
γανώνεται το τουρνουά με τη φροντίδα των 
Συλλόγων, κυπελλούχοι αναδείχτηκαν κατά 
σειρά οι:
2007 : ΝΕΡΑΪΔΑ
2008: ΝΕΡΑΪΔΑ
2009: ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ
2010: ΚΟΡΥΦΗ
2011: ΛΑΦΙΝΑ
2012: ΝΕΡΑΪΔΑ
2013: ΝΕΡΑΪΔΑ

Η συγχω-
ριανή μας 
Βασιλική 
Φ. ΖΑΧΟΥ, 
αναδείχτηκε 
με την ομάδα 
του ΙΚΑΡΟΥ 
Καλλιθέας, 
πρωταθλή-
τρια μπάσκετ Κορασίδων, για την περίοδο 
2012-2013. 
Οι τελικοί αγώνες που ανέδειξαν την πρω-
ταθλήτρια ομάδα έγιναν στα Γρεβενά και 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατάταξη 
των 6 ομάδων έχει ως εξής:
1. ΙΚΑΡΟΣ 
2. ΓΑΛΑΤΣΙ
3. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
4. ΑΡΗΣ
5. ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
6. ΑΡΙΩΝ Πτολεμαϊδας 
Βασιλική συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες!
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27 Ιουλίου, Το έθιμο των "Προσωπίδων"  
και η αναπαράσταση του γάμου

ΝερΑιδΑ - ΚΑΛΟΚΑΙρΙ 2013

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Νεραϊ-
διωτών και τη συμμετοχή όλων σχε-

δόν των χωριανών, ανήμερα της δεύτερης 
μέρας του πανηγυριού και πριν την έναρξη 
του παραδοσιακού χορού τα "Κάγκελα", έγινε 
αναβίωση του εθίμου των "ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ". 
Το έθιμο αυτό είχε ζωηρή άνθιση στη Νεράι-
δα πριν τον πόλεμο (τρανή απόδειξη, πέραν 
των ζωντανών μαρτυριών, η χαρακτηριστική 
φωτογραφία του έτους 1937, όπου εικονί-
ζονται, μετά την αφαίρεση των προσωπίδων, 
οι πρωταγωνιστές του δρώμενου, που συν-
δυαζόταν πάντα με την αναπαράσταση του 
γάμου), αλλά μεταπολεμικά, χρόνο με το 
χρόνο άρχισε να φθίνει, ώσπου στο τέλος 
της δεκαετίας του '60 έσβησε. Αναβίωσε επι-
τυχέστατα το έτος 1988(1989), με πρωτο-
βουλία και πάλι του Συλλόγου κι εφέτος, 25 
χρόνια μετά, το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε 
να αναβιώσει εκ νέου το έθιμο, προκειμένου 
να μυηθούν σ' αυτό και οι νεώτεροι. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής, εκτός 
των προκαθορισμένων και συγκεκριμένων 
ρόλων (π.χ. κουδουνοφόρος καλατζής, για-
τρός, τσέλιγκας, μυλωνάς, γυναίκα αρμέγου-
σα τη γίδα κ.λ.π.), μετείχαν φέροντες προσω-
πίδες και όσοι άλλοι επιθυμούσαν, σε ρόλους 

που δημιούργησαν οι ίδιοι. Γιατί το δρώμενο 
πέραν των όποιων στοιχείων φέρει από το 
παρελθόν, έχει και χαρακτήρα δημιουργίας, 
έχει το στοιχείο του αυθορμητισμού, του 
ξεφαντώματος, της διακωμώδησης και δεν 
μπαίνει σε καλούπια. Η χρήση της προσωπί-
δας αποδεσμεύει και απελευθερώνει το άτο-
μο από φόβους, ανασφάλειες και αναστολές 
που το καταπιέζουν στην καθημερινότητά 
του, του δίνει τη δυνατότητα να εκφρασθεί 
ελεύθερα και να φανερώσει πτυχές του εαυ-
τού του, πράγμα που δεν έχει το απαιτούμε-
νο "θάρρος" να κάνει στην πραγματικότητα, 
επιτρέπει στο άτομο να αναδείξει το "παιδί" 
που όλοι κρύβουμε μέσα μας, δίνει τη δυνα-
τότητα επίσης στο άτομο να πειραματισθεί 
με διάφορους ρόλους. 

Στα πλαίσια του εθίμου εντάσσεται και 
αποτελεί ενιαία σατιρική εκδήλωση και 
η αναπαράσταση του γάμου-παρωδία με 
έντονα σκωπτικά στοιχεία, όπου κυριαρχεί 
η σάτιρα και οι αυθόρμητοι, με διάθεση δι-
ακωμώδησης των πάντων, "διάλογοι" που 
"αναπτύσσονται" μεταξύ των πρωταγωνι-
στών, αλλά και μεταξύ όλων των συμμετεχό-
ντων χωριανών.

Εν προκειμένω, τα δρώμενα ξεκίνησαν από 
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το "σπίτι" του γαμπρού, στην 
Κρανούλα, όπου οι καλεσμένοι 
του γαμπρού (που είχαν μα-
ζευτεί από νωρίς), είχαν στήσει 
τρικούβερτο γλέντι. Στη συνέ-
χεια και όταν ολοκληρώθηκε η 
προσέλευση των καλεσμένων, 
σχηματίστηκε πομπή η οποία 
με προπομπό τον κουδουνοφό-
ρο-καλατζή και ακολούθως τη 
νονά με τα στέφανα, το γαμπρό 
καβάλα σε γαϊδουράκι που το 
τραβούσε ... ονοδηγός και με τη 
συνοδεία κλαρίνου και κιθάρας, 
πήρε το δρόμο για το σπίτι της νύφης, το οποίο 
ορίστηκε στην άλλη άκρη του χωριού, προκει-
μένου να περάσει η πομπή από όλα τα σοκά-
κια του χωριού και να δοθεί η δυνατότητα σε 
όλους να παρακολουθήσουν τα τεκταινόμενα 
και σε άλλους που το επιθυμούσαν να ακολου-
θήσουν την πομπή που συνεχώς μεγάλωνε σε 
όγκο και δυνάμωνε σε παλμό. 

Να σημειωθεί ότι 4 περίπου ώρες πριν, 
τρεις νέοι, τα "μπρατίμια", με το λευκό μαντήλι 
στον ώμο και γαρύφαλλο στ' αυτί και με την 
ειδική μπουκάλα ούζου, χτύπησαν όλες τις 
πόρτες των σπιτιών για να προαναγγείλουν 
το γεγονός, να κεράσουν τους χωριανούς 
"έτσι για το καλό" ένα ποτηράκι ούζο και να 
τους καλέσουν να παραβρεθούν στο "γάμο".

Η πομπή μετά από ενδιάμεσες στάσεις, 
όπου εκτυλίχτηκαν όμορφες σκηνές και άλ-
λες που προκάλεσαν άφθονο γέλιο (χαρα-
κτηριστική η σκηνή στη βρύση όπου η βλάχα 
με την παραδοσιακή ενδυμασία, "κερνούσε" 
φρεσκότατο ξινόγαλο, που μόλις είχε φτιά-
ξει στον μποτινέλο, όπως και η "αποτυχημένη 
απόπειρα" του γαμπρού να φύγει γιατί το "με-
τάνιωσε"), έφτασε, τραγουδώντας τραγούδια 
του γάμου, στο σπίτι της νύφης, όπου ήταν 
συγκεντρωμένοι οι δικοί της "καλεσμένοι". Το 
τραγούδι "ξύπνα περδικομάτα μου κι ήρθα 

στη γειτονιά σου", δόνησε τον 
αέρα και στο άκουσμά του 
βγήκε η νύφη (σ.σ: την υποδύ-
εται άντρας) στο πλευρό του 
πατέρα της να προϋπαντήσει 
το μέλλοντα σύζυγό της. Αφού 
έγιναν οι "διαπραγματεύσεις" 
και επιβεβαιώθηκε η συμφω-
νία για το γάμο και την προί-
κα, όλοι μαζί πλέον κατευθύν-
θηκαν προς την εκκλησία για 
τη στέψη των μελλονύμφων. 
Εκεί έλαβαν χώρα πολλά ευ-
τράπελα, με πρωταγωνιστές 

τον αγιορείτη παπά (που έδινε πονηρές συμ-
βουλές στο γαμπρό), τον πατέρα του γα-
μπρού (που ζητούσε κάτι περισσότερα απ' 
ότι συμφωνήθηκε στο θέμα της προίκας), το 
γαμπρό (που λοξοκοίταζε την ωραία αδερφή 
της νύφης), το γιατρό (με τις τρέλες του που 
όλο ήθελε να παίρνει την πίεση της νύφης), 
την αγρότισσα (που εμφανίστηκε φορτωμέ-
νη ένα ζαλίκι ξύλα, και που προς στιγμή το 
απίθωσε στην πλατεία για ν' αρμέξει τη γίδα), 
τους προσωπιδοφόρους (που επιδίδονταν 
σε σκέρτσα και χορευτικές φιγούρες) και τον 
κορυφαίο, τον κουδουνοφόρο-καλατζή, (που 
θορυβούσε ακατάπαυστα με τις τεράστι-
ες κουδούνες ζωσμένες στη μέση, στοιχείο, 
όπως λέγεται, που παραπέμπει στους αρ-
χαίους Κορύβαντες που θορυβούσαν για να 
απομακρύνουν το κακό). 

Σα μια γενική αναφορά, να πούμε 
ότι το έθιμο των προσωπίδων, θεωρεί-
ται ως δρώμενο, κατάλοιπο της αρχαί-
ας διονυσιακής λατρείας. Η λατρεία 
του Διονύσου (θεός του κρασιού, της 
μεταμφίεσης, του ξεφαντώματος) ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρήση της 
προσωπίδας, δηλ. η χρήση της προσω-
πίδας για τελετουργικούς σκοπούς έχει 
πανάρχαια καταγωγή. 
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Με τη λειτουργία που τελέστηκε το 
πρωί της 26ης Ιουλίου στην εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου 

της Νεράιδας, άνοιξε ο κύκλος των διήμερων 
γιορταστικών εκδηλώσεων, κορύφωση των 
οποίων αποτελεί ο παραδοσιακός χορός "κα-
γκελάρι", το δειλινό της 27ης Ιουλίου.
Με μικρή συμμετοχή πανηγυριστών κύλησε 
η πρώτη μέρα του πανηγυριού, όπου μερίδα 
χωριανών έδινε φιλότιμες προσπάθειες να συ-
ντηρηθεί και να ζωντανέψει ο κύκλος των χο-
ρευτών, ο οποίος σιγά-σιγά όλο και μεγάλωνε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η δεύτερη 
μέρα του πανηγυριού, κατά την οποία η προ-
σέλευση ήταν αρκετά αυξημένη. Σ' αυτό συνε-
τέλεσε και η αμέσως προηγηθείσα εκδήλωση 
της αναβίωσης των προσωπίδων, εθίμου για 
το οποίο γίνεται αναφορά στη συνέχεια. Βέ-
βαια, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, εκείνο 
που πάντα κινούσε και εξακολουθεί να κινεί 
το ενδιαφέρον κατά τη δεύτερη μέρα (27 
Ιουλίου), είναι η πραγματοποίηση του εθίμου 
"το Καγκελάρι", με την τοπική ονομασία "τα 
Κάγκελα", παραδοσιακού χορού των Τζουμέρ-
κων, όπου όλοι οι παραβρισκόμενοι μπαίνουν 
στο χορό, και πιασμένοι ο ένας στον αγκώνα 
του άλλου, χορεύουν και τραγουδούν μαζί με 
τα "όργανα" "Μαρία λεν την Παναγιά", "Απάν' 

στην Κωστηλάτα", "Συ που σέρνεις το χορό, 
κάνε διπλοκάγκελο". 
Έτσι σα γενική αναφορά να πούμε πως ο χο-
ρός είναι σε 3σημο ρυθμό, σοβαρός, μεγαλο-
πρεπής, επιβλητικός και καθολικής συμμετο-
χής. Την ονομασία του την οφείλει ή στη λέξη 
κάγκελο, επειδή οι χορευτές είναι τοποθετη-
μένοι και συνδεδεμένοι όπως τα κάγκελα ή 
στα καγκέλια ή καγκελίσματα, τα διπλώματα, 
δηλαδή, του κύκλου που κάνουν οι χορευτές 
στο χορό.
 Οι ρίζες του χορού χάνονται στα βάθη του 
χρόνου. Μαρτυρίες για το πότε ακριβώς εμ-
φανίστηκε δεν υπάρχουν. Πάντως στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας είναι ήδη γνωστός. 
Λέγεται πως ο χορός εξυπηρετούσε δυο σκο-
πούς:
1. Εθνικό, γιατί το Καγκελάρι (ως επιτρεπό-
μενη εκδήλωση) επί Τουρκοκρατίας ήταν ένας 
τρόπος για να συγκεντρώνονται οι χωριανοί 
και να συνεννοούνται και να ανταλλάσσουν 
γνώμες για θέματα προστασίας και αντίστα-
σης κατά των κατακτητών χωρίς να γίνονται 
αντιληπτοί από αυτούς, και 
2. Κοινωνικό, γιατί ο χορός εκτός από τρόπο 
διασκέδασης, ήταν αφορμή συνεύρεσης και 
επικοινωνίας  και μια καλή ευκαιρία για τους 
ξενιτεμένους να επιστρέψουν στην πατρίδα.

26-27 Ιουλίου, Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής
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Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας 

Χρήστου Καρακώστα

▶ Αρκετός κόσμος το καλοκαίρι στο χωριό, καλό το 
πανηγύρι, πολύ ωραίες εκδηλώσεις από το Σύλ-
λογο με αποκορύφωμα τις προσωπίδες. Εύχομαι 
και του χρόνου καλύτερα.

▶ Τελείωσε το σκέπασμα του Ξενώνα με τσίγκο. 
Ένα έργο αναγκαίο, γιατί τα κεραμίδια έπεφταν 
πλέον στα κεφάλια μας.

▶ Στο ίδιο κτίριο παρέμβαση γίνεται από το Εθνικό 
Πάρκο Τζουμέρκων. Ιδιαίτερη μνεία να κάνου-
με για την υπάλληλο Εύη Χαρίση, για την οποία 
ακούγονται τα καλύτερα λόγια στο χωριό.

▶ Το δρόμο Αγία Κυριακή –Νεράιδα, καθώς και τη 
γέφυρα του Γρεβενίτη ανέλαβε ο εργολάβος Κω-
τούλας. Επιτέλους γιατί οι εργασίες είναι απαραί-
τητες.

▶ Την παραίτησή του υπέβαλε ο γιατρός του Π.Ι. 
Νεράιδας. Ευελπιστούμε η αναπλήρωση να γίνει 
σύντομα.

▶ Με δοξολογία, ποιήματα, τον πανηγυρικό της 
ημέρας, αλλά και κατάθεση στεφάνων από τον 
Τοπικό Εκπρόσωπο του Δήμου και τον Πολιτιστι-
κό Σύλλογο «Αγία Κυριακή» γιορτάσαμε την 28η 
Οκτωβρίου στο χωριό. Να αναφέρω επίσης ότι το 
τριήμερο το χωριό συγκέντρωσε αρκετό κόσμο.

▶ Μετά από 35 περίπου χρόνια στην υπηρεσία, συ-
νταξιοδοτήθηκε ο Γραμματέας του χωριού, Γιώρ-
γος Οικονόμου. Έτσι στο Δήμο πλέον από το χω-
ριό μας, υπηρετούν μόνο η Ελένη Κ. Μαντέλλου.

▶ Καθημερινή (εκτός Σαββάτου – Κυριακής) επικοι-
νωνία έχει η Νεράιδα με την Άρτα. Το λεωφορείο 
του κτελ ξεκινά από Άρτα στις 04:45 και από Νε-
ράιδα στις 6:30 και 15:00.

Παραιτήθηκε ο γιατρός
Παραιτήθηκε από τη θέση του ιατρού στο Π.Ι. 
Νεράιδας, πέντε (5) μήνες πριν τη λήξη της 
θητείας του, ο ιατρός Τζωρτζιώτης Απόστο-
λος, ο οποίος είχε προσληφθεί  για ένα έτος 
(η θητεία του έληγε το Μάρτιο του 2014), με 
σχετική απόφαση του Υπ. Υγείας.
Ο εν λόγω ιατρός προτού φτάσει στην παραί-
τηση, είχε διαμηνύσει στον εκπρόσωπο της  
Τ.Κ. Νεράιδας   ότι, λόγω έλλειψης στην έδρα 
του Π.Ι., των στοιχειωδών προϋποθέσεων δι-
αμονής, δε μπορεί  να συνεχίσει να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες του παρά μόνο μία μέρα την 
εβδομάδα(και στα 4 χωριά) και ότι στην περί-
πτωση που ο εκπρόσωπος της Κοινότητας, δεν 
συναινούσε σ' αυτό θα υπέβαλε αρμοδίως την 
παραίτησή του.
Ο εκπρόσωπος της ΤΚ Νεράιδας θεώρησε 
απαράδεκτη την ενέργεια αυτή που έθετε 
καθαρά το δίλημμα "ή μία μέρα παρουσίας ή 
παραίτηση" και έτσι δεν  συναίνεσε στην πα-
ρατυπία αυτή, που σε τελευταία ανάλυση ήταν 
αντίθετη και με τη σχετική απόφαση πρόσλη-
ψης του Υπ. Υγείας. 
Η κατ' αυτόν τον τρόπο αποχώρηση του ιατρού 
προκάλεσε άσχημη εντύπωση στους κατοίκους 
των 4 χωριών που καλύπτει το  Π .Ι. Νεράιδας, 
οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατρική 
φροντίδα, ενώ επέρχεται ο χειμώνας. 
Γι αυτό το Γ.Ν. Τρικάλων θα πρέπει άμεσα να 
ζητήσει να κινηθεί αρμοδίως η διαδικασία ανα-
πλήρωσης της κενής θέσης στο Π.Ι. Νεράιδας.

Χρήστος Μαντέλλος
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Στην αρχαία ελλη-
νική μυθολογία η 
Βία είναι θεότη-

τα, κόρη της Ωκεανίδας 
Στύγας και του Τιτάνα 
Πάλλαντα. Η Βία και τα 
αδέρφια της, το Κράτος, 
ο Ζήλος και η Νίκη ήταν 
μόνιμοι συνοδοί του Δία 
αφού, ακολουθώντας 
τις εντολές της μητέρας 
τους, πολέμησαν στο πλευρό του κατά την Τιτα-
νομαχία- τον δεκαετή πόλεμο ο οποίος εξασφά-
λισε στον αρχηγό των ολύμπιων θεών την από-
λυτη κυριαρχία του στον αέρα και στον ουρανό. 
Ο συμβολισμός μπορεί, καταρχήν, να φαίνεται 
άσχετος αλλά, στην πραγματικότητα, φανερώνει 
δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το πρώτο είναι 
ότι η Βία είναι αδερφή του Κράτους και το δεύτε-
ρο ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δία, που συμ-
βολίζει την επίγεια εξουσία. 

Το θέμα συζήτησης των ημερών μας, η βία και 
η “θεωρία των δύο άκρων”, αποτελεί και το με-
γαλύτερο ταμπού της ελληνικής κοινωνίας αυτή 
την στιγμή. Η καταδίκη της βίας “απ’ όπου κι αν 
προέρχεται” είναι υποχρεωτική, αν οι συμμετέχο-
ντες στον δημόσιο διάλογο δεν θέλουν να ταυ-
τιστούν με τις σκοτεινότερες σελίδες ή μορφές 
της σύγχρονης ιστορίας. Σε μία κοινωνία όπου 
η ανθρώπινη ζωή θεωρείται το μέγιστο αγαθό, 
είναι αυτονόητο ότι δεν είναι αποδεκτή η βία ως 
μέσο, εν τούτοις η δαιμονοποίησή της, μέσα από 
την “θεωρία ων δύο άκρων” έχει ως αποτέλεσμα 
μόνο την διαιώνιση της χρήσης της, Όπως κάθε 
κοινωνικό φαινόμενο, η βία έχει διαβαθμίσεις 
και, κυρίως, ερμηνείες, και αντί να αποτασσόμα-
στε την άσκησή της χωρίς δεύτερη σκέψη, ίσως 
θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να την ερμηνεύσουμε, 
να προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε και να 
την εξετάσουμε. Βία είναι και το γιαούρτι που εκ-

σφενδονίζεται από κάθε 
λογής “αγανακτισμέ-
νους” προς ένα πολιτικό 
πρόσωπο, βία είναι και 
οι εξορμήσεις νεοναζί 
ενάντια στους πάγκους 
αλλοδαπών μικροπωλη-
τών στις λαϊκές αγορές, 
βία είναι και η δολοφο-
νία του άτυχου Παύλου 
Φύσσα στο Κερατσίνι, η 

οποία φαινομενικά αφύπνισε μία ολόκληρη, φο-
βισμένη αλλά και κοιμισμένη κοινωνία απέναντι 
στον φασισμό. Έχουν, όμως, την ίδια βαρύτητα; 

Η πιο συντηρητική ελληνική κυβέρνηση, 
των τελευταίων τριάντα χρόνων, έχει καταφέρει, 
μέσω του πρωθυπουργού της, Αντώνη Σαμαρά, 
και των συμβούλων του, να καταστρέψει αυτό 
που οι προηγούμενες (δεξιές και όχι μόνο) κυ-
βερνήσεις είχαν καταφέρει: αν μη τι άλλο, να “θά-
ψουν” τα τσεκούρια του εμφυλίου, να αφήσουν 
πίσω τους το κλίμα του διχασμού ανάμεσα στην 
μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Έχοντας στον 
στενό του κύκλο ανθρώπους προερχόμενους από 
τις πιο ακραίες παρατάξεις της λαίκής δεξιάς, ο 
πρωθυπουργός βλάπτει, όχι μόνο την κοινωνική 
ισορροπία, αλλά και την ίδια την παράταξή του. 
Ήδη, πολλά από τα πιο προοδευτικά στελέχη της, 
έχουν φροντίσει να διαφοροποιηθούν από την 
λογική του διχασμού. Μήπως αυτό σημαίνει ότι 
δεν καταδικάζουν την βία; 

Αυτή η μανιχαίστική αντιμετώπιση του φαι-
νομένου της βίας, εκτός από απλοίκή είναι και 
επικίνδυνη: όποιος δεν το καταδικάζει μετά βδε-
λυγμίας θεωρείται ένοχος, όποιος δεν είναι σε 
θέση να απαντήσει με ένα “ναι” ή ένα “όχι”, στην 
σχετική ερώτηση, τρομοκράτης (Γιατί, αλήθεια, 
η ερώτηση “Αποκηρύσσετε την βία, απ’ όπου κι 
αν προέρχεται;”, δεν γίνεται ποτέ σε στελέχη της 
δεξιάς; Γιατί ο Γιάννης Δραγασάκης, για παρά-

Απεταξάμην
Της Αφροδίτης Γκόγκογλου
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δειγμα, είναι περισσότερο υποχρεωμένος να απα-
ντήσει στην ερώτηση, και πιο υπόλογος απέναντι 
στην βία, από τον πρώην “ακτιβιστή”, Μάκη Βο-
ρίδη;). Σαφώς η βία δεν έχει θέση σε μία ευνομού-
μενη πολιτεία και γι’ αυτό υπάρχει νομοθεσία που 
την τιμωρεί- λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά, 
ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά το να αποτελεί 
αυτή ταμπού περισσότερο εντείνει το πρόβλημα, 
παρά συμβάλλει στην λύση του. Ποιο είναι το 
όφελος που μπορεί να αποκομίσουμε, σαν κοι-
νωνία από τις γενικεύσεις και τις εξισώσεις και 
ποιο είναι το νόημα του να αποκηρύσσουμε κάτι 
αν δεν μπορούμε να το κρίνουμε, να το ζυγίσουμε 
και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας; 

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης κοινωνικών 
φαινομένων δεν πρέπει να έχει καμία θέση σε μία 
σύγχρονη, δυτική κοινωνία. Όταν το “καλό” αντι-
μάχεται το “κακό”, όποιος δεν είναι “μαζί μας”- 

όποιοι κι αν είμαστε, είναι, αυτόματα ενθρός μας. 
Το σύγχρονο κυνήγι των μαγισσών σκοπό έχει να 
πετάξει στην πυρά όποιον δεν αποτάσσεται, χω-
ρίς δεύτερη σκέψη, την βία- απ’ όπου κι αν προέρ-
χεται. Μήπως, όμως, η μη διάκριση των μορφών 
και των διαβαθμίσεών της, εξυπηρετεί άλλους 
σκοπούς; Μήπως, κάτι τέτοιο απλώς διαιωνίζει 
το διχαστικό κλίμα, το οποίο οι προηγούμενες 
γενιές πλήρωσαν πολύ ακριβά; Αν δεν μπορούμε 
να κρίνουμε, από ποιον ασκείται, με ποιον τρόπο 
και για ποιο λόγο η βία, πώς θα την καταδικάσου-
με; Τελικά, είναι περισσότερο χρήσιμο να εκφρά-
σουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση και την 
διαφοροποίηση της θέσης μας, απέναντι σε κάθε 
μορφή της, ή να προβληματιστούμε για την προ-
έλευσή της; Τι είναι πιο χρήσιμο, τι είναι αυτό που 
έκανε τις κοινωνίες να κάνουν βήματα μπροστά, 
ο “εξορκισμός”, ή ο προβληματισμός;

Ο Δήμαρχος Παλλήνης στη Νεράιδα

Το χωριό μας επι-
σκέφτηκε στις 9 Αυ-
γούστου, μετά από 
σχετική ανοιχτή πρό-
σκληση συγχωρια-
νού μας, ο δήμαρχος 

Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος. 
 Ένθερμος θιασώτης των πολιτιστικών δράσεων 
ο κ. Ζούτσος (με πλούσια πολιτιστική ατζέντα 
στο Δήμο του), επέλεξε τη μέρα αυτή να πραγ-

ματοποιήσει την επίσκεψή του στη Νεράιδα,  
προκειμένου να παραβρεθεί και στη θεατρική 
παράσταση «στρίβειν δια του αρραβώνος»  που, 
ως γνωστό, ανέβασε το βράδυ της Παρασκευής,  
9  Αυγούστου,  η θεατρική ομάδα  του Συλλόγου.
Κατά τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του 
Συλλόγου μας με το Δήμαρχο,  ο Πρόεδρος του 
προσέφερε, τιμής ένεκεν, ένα αντίτυπο του βι-
βλίου «Ορεινή Πατρίδα»,  (έκδοση της τ. Διευ-
ρυμένης Κοινότητας Νεράιδας, που αναφέρεται 
στα 6 χωριά που την απάρτιζαν),  με ιδιόχειρη 
αφιέρωση εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

ΔΙΠΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  «Ο ΜΑΝΑΒΗΣ»

Το ντοκιμαντέρ του συμπατριώτη μας  σκηνοθέτη - σενα-
ριογράφου  Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου “Ο Μανάβης”,  
τιμήθηκε με  τα 2 μεγάλα βραβεία, στο 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας. 
•    1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας 
•    Βραβείο Σκηνοθεσίας
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν πάνω από 75 ελληνικές ταινίες-ντοκιμαντέρ που αντιπροσω-
πεύουν ολόκληρη  την ελληνική παραγωγή του 2012-2013.
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Με πρωτοβουλία μελών του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου πραγματοποιήθηκαν τρεις πορεί-

ες, στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι χωρια-
νοί. Οι πορείες αυτές είχαν προορισμό τον 
Κριάκουρα, τη Φούρκα και τον Αη-Ταξιάρχη. 

Ακόμα μέλη του Δ.Σ. και εθελοντές χωρια-
νοί πήγαν στο Σχολείο και αφού πρώτα 

καθάρισαν την αίθουσα, τακτοποίησαν στη 
συνέχεια τα θρανία, μετέφεραν από το Κοιν. 
Γραφείο δύο βιβλιοθήκες τις οποίες εγκατέ-

στησαν στο χώρο της αίθουσας και τοποθέ-
τησαν με τάξη σειρά βιβλίων που ήταν  πα-
ραπεταμένα και μέσα στη σκόνη, ένα βήμα 
προτού καταστούν άχρηστα. Η επόμενη κίνη-
ση θα είναι ο καθαρισμός και η τακτοποίηση 
σε προθήκες όλων των αντικειμένων λαϊκής 
τέχνης που τώρα είναι συγκεντρωμένα σε ει-
δικό χώρο.

Συνεχίστηκαν  
και φέτος το καλοκαίρι 

τα μπάνια και οι βουτιές 
στον Άσπρο Εορτασμός της 28ης Οκτω-

βρίου στη Νεράιδα
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ΝΕΑ ΑΠ’ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
ΝΕΡΑΪΔΑ
● Μεγάλη επιτυχία σημείωσε φέτος το πα-

νηγύρι στην Αγ. Κυριακή. Πλήθος προσκυ-

νητών έφτασαν στο μοναστήρι από διάφορα 

μέρη (απ’την Ήπειρο και κυρίως από κοντινά 

χωριά) για να εκπληρώσουν πιθανόν, κάποιο 

τάμα στη Μεγαλομάρτυρα. Η διαμόρφωση 

της πλατείας που έγινε τελευταία, βοήθη-

σε στο να «στηθούν» πολλά μαγαζιά κι έτσι 

εξυπηρετήθηκε άνετα ο κόσμος. Μια ένδειξη 

της μεγάλης κοσμοσυρροής, η ουρά των αυ-

τοκινήτων των επισκεπτών, που έφτανε ως τη 

στροφή του Γρεβενίτη.
● Το πανηγύρι στο χωριό φέτος, είχε κι αυτό 

μεγάλη επιτυχία, αφού πέρα απ’την πρωτο-

φανή, κοσμοσυρροή, ήταν «χρωματισμένο» κι 

απ’το έθιμο των «προσωπίδων». Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι δεν είχαμε καθόλου τσακωμούς, 

και ότι η πλατεία την ώρα των «Κάγκελων» 

δεν χωρούσε άλλο κόσμο. Μειονέκτημα του 

πανηγυριού η ταυτόχρονη παρουσίαση των 

δύο κομπανιών στα μαγαζιά, δίπλα-δίπλα, 

έτσι ώστε οι παρευρισκόμενοι να μην ακούν 

καμιά απ’τις δύο. Να αναφέρουμε και το ότι 

χορεύτηκαν κατά το πλείστον τραγούδια πα-

ραδοσιακά κι όχι «μελαχροινάκια».

● Με την ευκαιρία του συνέδριου της Ομο-

σπονδίας, επισκέφτηκαν το χωριό μας στις 

30 Ιούλη, ο συμπατριώτης μας Υφυπουργός 

Υγείας κ. Χρ. Οικονόμου και ο Νομάρχης Τρι-

κάλων κ. Ρίζος.
● Στις 8 Αυγούστου επίσης επισκέφτηκε το 

χωριό μας 
και ο βου-
λ ε υ τ ή ς 
Τρικάλων, 
της Νέας 
Δημοκρατί-
ας κ. Σ. Χα-
τζηγάκης. 
Όχι, «προς 
Θεού»! οι 
παραπάνω 
επισκέψεις 
δεν ήταν 
… … π ρ ο ε -
κλογικές!!!!
● Το δασαρχείο Τρικάλων έφερε πασσάλους, 

για την περίφραξη δασικής έκτασης πάνω 

απ’το Γλαβά (σ.σ. όχι μην ανησυχείτε ο «ΓΛΑ-

ΒΑΣ» δεν περιφράζεται με τίποτα). Από πλη-

ροφορίες μας, η περίφραξη θα γίνει αργότε-

ρα, με μαύρη πεύκη, σπάρτα και ακακίες.

● Έγινε στις 21.8.88 στο χωριό, η δημοπρα-

σία για την ενοικίαση του καφενείου «Η ΑΙ-

ΓΛΗ». Απ’την άνοιξη λοιπόν μπακάλης στο 

«Βακούφκο» θα είναι ο χωριανός μας Νίκος 

Καρακώστας (Τσιώλης), που το «βάρεσε» με 

200.000 δρχ.  «Καλά κέρδη» και….. «καλή 

εξυπηρέτηση»!
● Η καινούργια βρύση που έγινε, αποτελεί 

κόσμημα του χώρου του μοναστηριού. Η ανά-

θεση του έργου, απ’το Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο στον πρωτομάστορα μπάρμπα-Νάσιο 

(Μητρούλη), προ εξοφλούσε τ’αποτέλεσμα.

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Το μεγάλο γεγονός το καλοκαίρι του 1988 ήταν το ξαναζωντάνεμα του εθίμου των προσω-
πίδων που ξαναέγινε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Η επιτυχία ήταν πρωτοφανής.



1925 χρΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
● Γεννήσεις: Η χωριανή μας Μα-

γδαληνή Αλειφτήρα κι ο σύζυγός 
της Χρήστος Κηρύκος, απόχτησαν 
αγόρι στις 20 Αυγούστου. Να τους 
ζήσει!

● Βαφτίσεις: Το κοριτσάκι τους 
βάφτισαν στις 21 Αυγούστου ο 
Χρήστος και η Μαρία Καρακώστα. 
Τόπος: Αγ. Κυριακή. Μέρα: Κυρια-
κή. Όνομα: Κυριακή! Πολλές ευχές!

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-

ΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Αναλυτικότερα τα γεγονότα: 
● ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (25.7.88): 

Στο γήπεδο «Βακούφκα» η Νεολαία νίκησε 

την ομάδα της Γερουσίας στα πέναλτυ 4-2 

(κανονικός αγώνας: 2-2). Πριν τον αγώνα 

τιμήθηκε ο παλαίμαχος χωριανός μας Γιώρ-

γος Ζάχος.
● ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ (27.7.88): Για πρώτη φορά 

μετά από μισό αιώνα, αναβίωσε το αρχαίο 

έθιμο των προσωπίδων με πρωτοβουλία 

του Συλλόγου μας και με μεγάλη υποστήριξη των 

χωριανών σ’αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

● ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (28.7.88): Στο Δημοτικό Σχολείο Νε-

ράϊδας, 36 μικροί Νεραϊδώτες ζωγράφισαν επάνω 

σ’ελεύθερο θέμα. Οι ζωγραφιές τους σε γενικές 

γραμμές έδειχναν την αγάπη του παιδιού για τη 

φύση και για το χωριό.
●  ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ» (28.7.88): Το Δ.Σ. για να προωθήσει 

την ιδέα δημιουργίας Λαογραφικού Μουσείου στο 

χωριό. Θεώρησε αναγκαίο να εκθέσει τα παλιά 

αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία 

των χωριανών μας Θ. Χρηστάκη – Θ. Ντίνου, ώστε 

να τονιστεί το ενδιαφέρον των χωριανών και κυρί-

ως της Νεολαίας πάνω στο θέμα αυτό.

● ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (28.7.88): Την ίδια μέρα, 

στο κεντρικό καφενείο του χωριού, τιμήθηκε μ’α-

ναμνηστική πλακέτα, ο χωριανός μας λογοτέχνης 

κ. Δημοσθένης Κόκκινος για την προσφορά του στα 

ελληνικά γράμματα. Ο κ. Κόκκινος στην ομιλία του, 

συγκινημένος δήλωσε πως θεωρεί τη χειρονομία 

αυτή σαν τη μεγαλύτερη τιμή που του έγινε μέχρι 

τώρα. 
● ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (29.7.88):Το κλείσιμο των 

καλοκαιρινών εκδηλώσεων έγινε με κλασσικό 

αθλητισμό στο γήπεδο. Οι αθλητές αγωνίστηκαν σε 

δρόμο 100 μ. νέων (πρώτοι οι:Γιώργος Καλιακώ-

στας, Διονύσης Ζάχος και 100 μ. νεανίδων (πρώ-

τη η Γιούλα Ζάχου) κει σε άλμα εις μήκος απλούν 

(πρώτος ο Μίχος Βασίλης με άλμα 3.79μ).
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Ναός Αγ. Γεωργίου

Στον Άγιο Γεώργιο είναι αφιερωμένος ο κεντρι-
κός ναός του χωριού. Είναι ένας απλός, ευρύχω-
ρος, λιθόκτιστος ναός ρυθμού βασιλικής. Πρέπει 
να ολοκληρώθηκε η ανοικοδόμησή του στα τέλη 
του προπερασμένου αιώνα. Είναι εντυπωσιακό 
το παραδοσιακό πλακόστρωτο στο εσωτερικό, 
το περίτεχνο σκαλιστό τέμπλο και οι εικόνες 
αυστηρής και γνήσιας βυζαντινής τεχνοτροπίας. 
Μπροστά στο Ναό εκτείνεται ευρύχωρη πλακό-
στρωτη πλατεία, που σκιάζεται από δύο τερά-
στια πλατάνια.

Το Μοναστήρι της Αγίας Κυριακής
Χαρακτηρίστηκε 
παρεκκλήσι του 
ενοριακού ναού 
του Αγίου Γεωρ-
γίου Νεράϊδας 
στην εποχή του 
Ιερέα Δημήτρη 

Παπαμαντέλλου μετά από σχετικές ενέργειες 
μέλους επιτροπής. Έτσι αποτράπηκε η υπαγωγή 
του στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Μυ-
ροφύλλου. Στη θέση του σημερινού Μοναστη-
ριού, που ξαναχτίστηκε μετά την πυρπόλησή 
του από τους Γερμανούς, υπήρχε παλιό ονομα-
στό και θαυματουργό Μοναστήρι, που χάθηκε 
πιθανόν από κατολίσθηση. Οι πήλινοι σωλήνες, 
που βρέθηκαν μαρτυρούν την ύπαρξη μεγάλου 
υδραγωγείου. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου 
από όλες τις γύρω αλλά και μακρινές περιοχές 
δείχνει ότι ήταν ανέκαθεν το θρησκευτικό κέ-
ντρο της περιοχής. Και σήμερα ακόμη διατηρεί 
το επιβλητικό του μεγαλείο και την αιωνόβια 
πνευματική του ακτινοβολία.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου
Υπήρχε ένας παμπάλαιος ναός, που γκρεμίστη-
κε μετά από κάποιες ζημιές, που είχε υποστεί. 
Σ’αυτό το παλιό ναό υπήρχαν πολεμίστρες, που 
αποδεικνύουν, ότι πρέπει να είχε χτιστεί την 
εποχή της τουρκοκρατίας. Δίπλα χρίστηκε το 
σημερινό γραφικό εκκλησάκι απ’όπου ξεκινά 

η λιτάνευση 
της Εικόνας 
της Θεοτόκου 
κάθε χρόνο 
το 15Αύγου-
στο. Νοτιό-
τερα σ’ένα 

Το Θρησκευτικό συναίσθημα στο χωριό μας 
Toυ συνεργάτη μας Γιώργου Ζάχου

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Οι Ιεροί Ναοί του χωριού μας
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα 7 γραφικά Εκκλησάκια του χωριού μας είναι αποτέλεσμα πίστης, αφιέρω-
σης, προσφοράς, εφευρετικότητας, τόλμης, θέλησης και ενότητας των πριν από μας συγχωριανών μας.
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ανάροιχο πρέπει να υπήρχε ένα ξωκλήσι με την 
ονομασία «Αγία Τριάδα» και στον ευρύτερο 
χώρο ο πρώτος οικισμός του χωριού μας.

Η Αγία Παρασκευή
Όπως και η Αγία 
Κυριακή, η εκ-
κλησία αυτή εί-
ναι συνδεδεμένη 
με την παράδοση 
και τη ζωή του 
χωριού. Ήταν ο 

κεντρικός ναός, όταν το χωριό μας βρίσκονταν 
στη θέση Καλύβια. Από τότε γινόταν το πανη-
γύρι στη γιορτή της Αγ. Παρασκευής κι εμείς οι 
μεταγενέστεροι το συνεχίζουμε την ίδια μέρα. 
Υπάρχει και το νεκροταφείο του χωριού γύρω 
από το ναό της Αγ. Παρασκευής. Κατά την παρά-
δοση οι πιστοί έπαιρναν χώμα από το χώρο του 
ναού για να θεραπευθούν από διάφορες ασθέ-
νειες και οι στείρες γυναίκες να τεκνοποιήσουν.

Ο Άγιος Θεόδωρος
Υπήρχε κάποια 
σύγχυση σε ποι-
όν από τους 2 
Αγίους Θεοδώ-
ρους ανήκει το 
εκκλησάκι αυτό 
στα βόρεια του 

χωριού τελικά έχει επικρατήσει ότι ανήκει στον 
Άγιο Θεόδωρο το Στρατηλάτη. Το γραφικό αυτό 
εκκλησάκι, επειδή ήταν το μοναδικό στα βόρεια 
του χωριού, ήταν σημαντικό περισσότερο για 
τους κτηνοτρόφους. Απ’αυτό περνούσαν πολ-
λές φορές, άναβαν ένα κεράκι, προσεύχονταν, κι 
έπαιρναν πνευματική δύναμη.

Κοσμάς ο Αιτωλός
Κοντά στη πηγή «Γλαβά» στη θέση «Αλωνάκι» 
χτίστηκε αυτό το όμορφο εκκλησάκι με τις ενέρ-
γειες και τη δαπάνη ενός συγχωριανού μας τα 
τελευταία χρόνια. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός πέρασε 

από το χωριό μας 
και σύμφωνα με την 
παράδοση μίλησε 
στους κατοίκους 
του χωριού στη 
πηγή του «Γλαβά». 

Στην θέση αυτή υπάρχει και μνημείο με ανάγλυ-
φη την εικόνα του Αγίου Κοσμά, που χτίστηκε 
επίσης με τις ενέργειες συγχωριανού μας.

Ο Προφήτης Ηλίας
Επειδή ο Προ-
φήτης αυτός 
χαρακτηρίζεται 
σαν Προφήτης 
της άγριας μο-
ναξιάς των απά-
τητων βουνών 

και ορεινών φαραγγιών, σύμφωνα με την πα-
ράδοση, οι ναοί προς τιμήν του χρίζονται στις 
κορυφές των βουνών. Έτσι οι παλιότεροι κάτοι-
κοι του χωριού διάλεξαν την άκρη της κορυφο-
γραμμής του βουνού (στην ανατολική πλευρά 
είναι ξαπλωμένο το χωριό μας) κι έχτισαν αυτό 
το εκκλησάκι, που ανακαινίσθηκε, όταν κινδύ-
νεψε να καταρρεύσει. Στη θέση αυτή λόγω της 
πανοραματικής θέας υπήρχε πάντα φυλάκιο των 
ανταρτών της εθνικής αντίστασης. Βομβαρδί-
στηκε από τα γερμανικά αεροπλάνα χωρίς να 
υποστεί ζημιά. Δύο βόμβες καρφώθηκαν στον 
αύλιο χώρο του ναού, χωρίς να εκραγούν. Οι χω-
ριανοί το απέδωσαν σε θαύμα και για το λόγο 
ότι το αεροπλάνο αυτό κατέπεσε φλεγόμενο 
πίσω από το βουνό.

Οι ναοί αυτοί δεν δείχνουν μόνο το βαθμό 
της ευσέβειας των προγόνων μας, αλλά και σή-
μερα σε κάθε επίσκεψή μας ανακουφίζουν και 
δυναμώνουν το φως της πίστης και της ελπίδας. 
Έγραψε κάποτε ο σοφός Forsyth: «Εάν η ζωή εί-
ναι κωμωδία για κείνον που απλά σκέπτεται και 
τραγωδία για κείνον που απλά αισθάνεται είναι 
μια ΝΙΚΗ για κείνον που πιστεύει». 
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Στα τέλη Δεκεμβρίου 1821 άρχισε τις ερ-
γασίες της η Α΄Εθνική Συνέλευση. Κυρί-
αρχο πρόσωπο εμφανίστηκε ο Μαυρο-

κορδάτος!
Μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, ο Φα-

ναριώτης που παρακαλούσε τον Υψηλάντη να 
τον δεχθεί ως συμπολεμιστή είχε βρεθεί στην 
κορυφή. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότη-
τά του είναι πράγματι εντυπωσιακή, όπως επί-
σης και η έλλειψη αναστολών, άμα σκεφτείς 
πως ούτε χρήμα ούτε αίμα ούτε τίποτα άλλο 
δεν είχε προσφέρει στην Αγώνα.

Οπωσδήποτε πρόσκαιρος πρόεδρος της 
Α΄Εθνικής Συνέλευσης εξελέγη αυτός. Όχι 
ένας από τους σπουδαίους πολέμαρχους που 
εξασφάλισαν τις νίκες, όχι ένας απ’τους πα-
τριώτες προκρίτους που θυσίαζαν περιουσίες, 
όχι ο εκπρόσωπος των Φιλικών, αλλά αυτός, 
ο Μαυροκορδάτος. Αυτός επίσης ήταν εκείνος 
που την 1η Ιανουαρίου 1822 διάβασε τη δια-
κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδος.

Το ελληνικόν έθνος, το υπό την φρικώ-
δη οθωμανικής δυναστείαν, μη δυνάμε-
νον να φέρη τον βαρύτατον και απαρα-
δειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και 
αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, 
κηρύττει σήμερον διά των νομίμων πα-
ραστατών του, εις Εθνικήν συνηγμένων 
Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώ-
πων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και 
ανεξαρτησίαν.

Η Συνέλευση αυτή κανόνισε, μεταξύ άλλων, 
ότι η σημαία της Ελλάδος θα ήταν γαλάζια 
με λευκό σταυρό, και το εθνόσημο θα ήταν 

επίσης γαλάζιο και λευκό, στρογγυλό σαν τις 
γαλλικές κονκάρδες. Η σημαία της Φιλικής 
Εταιρείας, ο όρκος, το «Ελευθερία ή Θάνα-
τος», ο Φοίνικας, αυτά είχαν παραλειφθεί.

Ακολούθως η Συνέλευση ψήφισε το 
«Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» 
που συνηθίζουμε να το λέμε Σύνταγμα της 
Επιδαύρου. Σε πολύ πολύ γενικές γραμμές, το 
Προσωρινόν Πολίτευμα προέβλεπε ένα Σώμα 
που θα ετοίμαζε και θα εψήφιζε Νόμους, το 
Βουλευτικόν. Και ένα άλλο Σώμα, το Εκτελε-
στικόν, που θα ήταν, στην ουσία, ο Ανώτατος 
Άρχων. Το Εκτελεστικόν θα διόριζε και το Δι-
καστικόν, δηλαδή τους δικαστές που πλέον θα 
δρούσαν στο εξής ανεξάρτητα.

Οι βασικές του ιδέες προέρχονται από τα 
διάφορα Συντάγματα της Γαλλικής Επανάστα-
σης και από το Αμερικανικό Σύνταγμα. Χωρίς 
να είναι ιδεώδες, αποτελεί μία σοβαρή προ-
σπάθεια να οργανωθεί ένα κράτος σε ευρω-
παϊκά πρότυπα, προβλέπει δε και πολλαπλά 
συστήματα εξισορρόπησης μεταξύ των πολι-
τικών και των στρατιωτικών δυνάμεων. Τώρα 
εάν ένα τέτοιο Σύνταγμα ανταποκρινόταν στις 
ανάγκες της Ελλάδος τότε είναι ένα άλλο 
θέμα.

Εδώ θα ήθελα να σκεφτούμε μαζί κάτι 
γενικότερο, δηλαδή το πολίτευμα. Τι πολίτευ-
μα νομίζεις πως θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα 
στα 1822; Βεβαίως αυτό που επιθυμούσαν οι 
μαχόμενοι Έλληνες. Αλλοίμονο αν έδιναν τη 
ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους για να 
αποκτήσουν ένα πολίτευμα που δεν ήθελαν. 
Μπορούμε, λες, να συναγάγουμε εμείς σήμε-

Η Ελλάς ανακηρύσσεται κράτος ελεύθερο
1η Ιανουαρίου 1822

Από το βιβλίο της ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗ (Εκδ. ΠΑΤΑΚΗ)
1821: Η ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
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ρα –θολά και αόριστα ίσως– τι επιθυμούσαν 
εκείνοι οι πρόγονοί μας τότε;

Νομίζω πως ναι, γιατί ξέρουμε ότι το όρα-
μα που είχαν κρατήσει τόσους αιώνες ζωντανό 
μέσα τους ήταν το Βυζάντιο με τον μαρμαρω-
μένο βασιλιά του. Το Βυζάντιο τραγουδούσαν, 
ύφαιναν, ζωγράφιζαν οι αγράμματοι Ρωμηοί. 
Στο Βυζάντιο και τους Αυτοκράτορές του ανα-
φέρονται ευθέως οι λόγιοι Ρωμηοί στο Προ-
σωρινόν Πολίτευμα, εκεί που λένε πως, μέχρις 
ότυ συντάξουν καινούργιους Νόμους, θα ακο-
λουθήσουν «τους νόμους των αειμνήστων 
χριστιανών ημών αυτοκρατόρων». Επί 
πλέον, μολονότι αναλφάβητοι οι περισσότεροι 
Έλληνες, είχαν μια καλή εποπτεία της ευρω-
παϊκής σκηνής. Οι ναυτικοί τους από τη μια 
και οι έμποροι από την άλλη τους έφερναν σε 
επικοινωνία με τον έξω κόσμο, άρα γνώριζαν 
ότι όλα τα κράτη (με εξαίρεση την Ελβετία και 
την Αμερική) μονάρχη είχαν να τους διοικεί. 
Μονάρχης ήταν κι ο δυνάστης τους, ο φοβε-
ρός Σουλτάνος. Έναν μονάρχη θα πρέπει να 
επιθυμούσαν λοιπόν κι αυτοί, Κι ακόμη οι πιο 
έμποροι ανάμεσά τους γνώριζαν ότι η Ευρώ-
πη δεν θα δεχόταν ποτέ να δημιουργηθεί στην 
Ελλάδα μια ρεπούμπλικα –ένα κράτος δηλαδή 
χωρίς βασιλιά (μια αβασίλευτη δημοκρατία), 
κάτι που θύμιζε δυσάρεστα τη Γαλλική Επα-
νάσταση.

Αυτές λοιπόν συνάγω πως πρέπει να ήταν 
οι αντιλήψεις των επαναστατημένων Ελλή-
νων. «Οι Έλληνες επιθυμούσαν βασιλιά», μας 
λέει ο Νικόλαος Δραγούμης στις Ιστορικές 
αναμνήσεις.

Τα πράγματα όμως τα έβλεπαν διαφορε-
τικά μερικοί από την Ευρώπη. Οι αναμνήσεις 
της αρχαίας Αθήνας, της υψηλής αρχαιοελ-
ληνικής τέχνης και της διανόησης του ελλη-
νικού κόσμου, αυτά ήταν που συγκινούσαν 
πολλούς καλλιεργημένους Ευρωπαίους, και 
μ’αυτά ταύτιζαν το ελληνικό έθνος που ζη-

τούσε την ελευθερία του. Ούτε το Βυζάντιο 
ούτε, βεβαίως, το Πατριαρχείο συμπεριλαμβά-
νοντας σ’αυτήν την εικόνα. Προς τα εκεί δε, 
προς αυτήν την αντίληψη του αρχαιοπρεπούς 
Ελληνισμού, παρασύρονταν και μερικοί από 
τους Έλληνες – ακόμη και Φαναριώτες- που 
είχαν σπουδάσει στην Ευρώπη. Τους ξίπαζε 
και τους κολάκευε η εικόνα αυτή, μολονότι 
γνώριζαν πόση άσχετη ήταν με την κατάσταση 
στην οποία είχε περιπέσει η έρμη σκλάβα πικρή 
Ρωμηοσύνη.

Έχουμε λοιπόν εδώ δύο διαφορετικές 
εικόνες. Η μία αποτελεί φαντασίωση Ευρω-
παίων – οι Έλληνες με χλαμύδες, ξαναμιλούν 
αρχαία και έχουν πρότυπό τους την Αθηναϊκή 
Δημοκρατία. Η άλλη καθρεφτίζει την πραγ-
ματικότητα του ρωμέϊκου – οι Έλληνες με 
τις βρώμικες φουστανέλες τους, αγριεμένοι 
απ’τη μακροχρόνια υποδούλωση και τον πό-
λεμο, μιλούν τα ελληνικά του Μακρυγιάννη 
και του Κολοκοτρώνη, αγωνίζονται για την 
πίστη τους, ονειρεύονται την Αγιά Σοφιά, νη-
στεύουν όταν νικούν και μεταλαμβάνουν πριν 
απ’τη μάχη.

Ας κρατήσουμε τις δύο εικόνες ξεχωρι-
στές. Λέω πώς έτσι θα μπορέσουμε να κατα-
λάβουμε πολλά απ’όσα συνέβησαν και τότε 
και αργότερα και ίσως συμβαίνουν ακόμη και 
σήμερα.

Την επανεμφάνιση των χριστιανών ημών 
αυτοκρατόρων, τον έναν επί κεφαλής, τον 
βασιλιά, περίμεναν οι πολλοί όταν επαναστα-
τούσαν. Αλλά όχι εκείνοι οι λίγοι που είχαν συ-
νηθίσει να κρατούν μερίδιο στη διοίκηση. Αυ-
τοί δεν έβλεπαν γιατί θα πολεμούσαν και θα 
ξοδεύονταν αν στο τέλος επρόκειτο να βγουν 
χαμένοι. Αυτός ήταν ο λόγος που αντέδρασαν 
τόσο ζωηρά στην πρόταση του Υψηλάντη. Το 
Προσωρινό Πολίτευμα όμως, όπου οι εξου-
σίες της μιας και μοναδικής κεφαλής ήταν 
μοιρασμένες σε πολλούς αξιωματούχους του 
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Εκτελεστικού και όχι μόνον, αυτό τους φάνηκε 
σύστημα πιο βολικό.

Έχουμε λοιπόν κατά τη δική μου αντίληψη, 
με την οποία εσύ μπορεί να μη συμφωνήσεις 
ή να βρεις επιχειρήματα για να διαφωνήσεις, 
από τη μια το μεγάλο πλήθος του ελληνικού 
κόσμου που ονειρεύεται να ξαναδεί τον Αυτο-
κράτορά του, κι από την άλλη τη μικρή μερίδα 
των προκρίτων και μερικών οπλαρχηγών, που 
γλυκαίνεται στην ιδέα ότι, ακόμη κι αν έρθει 
Αυτοκράτωρ, Βασιλιάς, Μονάρχης οποιασδή-
ποτε μορφής, εκείνοι θα μπορούν βασισμένοι 
στο Προσωρινόν Πολίτευμα –σ’αυτό ή σε κά-
ποια παραλλαγή του- να ροκανίζουν τις εξου-
σίες του για να διατηρούν την προνομιακή 
τους θέση.

Πολύ σύντομα αυτή η μερίδα ονομάστηκε 
ολιγαρχική, και ορθώς.

Πρόεδρος του Εκτελεστικού εξελέγη ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Σε λίγο έπαιρνε 
τον στρατό και τον οδηγούσε στην ήττα στο 
Πέτα αλλά και στη σπουδαία αντίσταση στο 
Μεσολόγγι.

Όσο για το Προσωρινόν Πολίτευμα, δεν 
πρόφθασε να ψηφιστεί και μερικοί προύχο-
ντες ένοιωσαν αδικημένοι και ζήτησαν την 
αλλαγή άρθρων του. Αυτή η διαμάχη για 
εξουσία, αυτό το σκληρό παζάρι με συνελεύ-
σεις για αλλαγές άρθρων και ατελεύτητες συ-
ζητήσεις, συνεχίστηκε απορροφώντας πολλές 
από τις δυνάμεις του Έθνους που χρειάζονταν 
αλλού.

Την εκδήλωση της αναβίωσης του εθίμου των «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ» κάλυψε και ήδη πρόβαλε δυο 
φορές το τηλεοπτικό κανάλι art-tv, σε μια τρίωρη σχεδόν εκπομπή του, με τίτλο «Στα μονοπάτια 
της παράδοσης» που μεταδίδεται κάθε Κυριακή και παρουσιάζει η Βίκυ Ευαγγελίου. 
Ο σταθμός έχει μεγάλη θεαματικότητα και η εμβέλειά του καλύπτει τους νομούς  Άρτας, Πρέβε-
ζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Κέρκυρας και μέρος του Ν. Αχαϊας.  
Ο σταθμός έχει εγγράψει τα δρώμενα σε dvd, το οποίο θα κυκλοφορήσει  και όποιος θέλει 
μπορεί να το προμηθευτεί απ’ το Σύλλογο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ    

Θεωρώ υποχρέωσή μου μετά από 33 χρό-
νια που υπηρέτησα την Κοινότητα Νεράι-
δας, την Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας 
και τον Δήμο Πύλης, να ευχαριστήσω όλους 
τους συνδημότες και ιδιαίτερα της ορεινής 
πατρίδας μου, που με αγκάλιασαν, με στήρι-
ξαν σε δύσκολες εποχές.
Ήταν αυτός ο κόσμος που με έκανε κάθε 
φορά να νιώθω ότι επιτελώ λειτούργημα 
και να νιώθω υψηλό αίσθημα ευθύνης απέ-
ναντί τους.
Τις καλές και κακές στιγμές ήμασταν πάντα 
μαζί.

Να ευχαριστήσω τα Κοινοτικά και Δημοτικά 
Συμβούλια, που συνεργάστηκα μαζί τους.
Τέλος να ευχαριστήσω ονομαστικά τους 
συνεργάτες Προέδρους Χρήστο Αλιφτή-
ρα, Βασίλη Γιαννέλο, Γιάννη Νίκου, Χρήστο 
Βλαχογιάννη, Ηλία Καραγεώργο και τον 
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Δ. Κουφογάζο που 
μαζί κατορθώσαμε να κάνουμε πολλά και 
σημαντικά πράγματα στα χωριά μας, δίνο-
ντας πάντα ξεχωριστό και ευδιάκριτο στίγ-
μα στο χωριό μου τη Νεράιδα.

Οικονόμου Ευστ.  Γεώργιος



25ΨΥχΑΓΩΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γυναικείο χαϊδευτικό - Πολλοί νεραϊδιώτες 

εκεί.
2.  Σημείο που βγαίνει άφθονο νερό (ουδ.).
3.  Αντέχω, ανέχομαι.
4.  Φυτρώνει μεσ’ στα τρίκορφα... (με άρθρο).
5.  Θα τα βρούμε στο ... χαζό - Παίκτης ατομι-

κού αθλήματος (γεν.).
6.  Ρούχα ή σκεπάσματα από τράγο.
7.  Γνωστή κρατική ορχήστρα (αρχικά) - Κα-

τοικίδιο (αρσ., αιτ.).
8.  Αρνητικό της αρχαίας - Υπάρχει και τέτοιος 

πλούτος.
9.  Φρούτο που ευδοκιμεί στην περιοχή μας - 

Αντικατέστησε την οκά.
10.  Πρόθεση της αρχαίας - Πρόθεση με άρθρο 

- Προτρέπει.

ΚΑΘΕΤΑ
1.  Δον ... Μεγάλος καρδιοκατακτητής (αντ.)-

Υπήρξε ποδοσφαιριστής του Άρη
2.  Χωριό της περιοχής μας.
3. ... Επιβάλλει σιωπή (αντ, ξεν.) - Θεός των Αι-

γυπτίων - Το ίδιο με το 10γ οριζόντια.
4. Ξεχειλίζουν στις πλαγιές των βουνών μας 

μετά τη βροχή - Άφωνη ...φωνή 
5.  Δεν τον εμπιστεύεσαι.
6.  Ονομαστός καλόγερος στην Αγ Κυριακή.
7.  Μηχανή που τη χρησιμοποιούν οι αγρότες.
8.  Το ίδιο με το 3β κάθετα - Το σφυρί στη 

διάλεκτο της περιοχής μας
9.  Παιδικό παιχνίδι που παίζονταν και στα 

χωριά μας - Ναι σε ..., γνωστή ψηφοφορία 
στη Βουλή

10.  Άρθρο της αρχαίας (πληθ.) - Δικά σου - 
Αναφορική αντωνυμία.

Λύση προηγούμενου (τ. 122):
Οριζόντια: 1. ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2. ΡΡ - ΑΡΟΤΡΟΝ 3. ΙΚΑ - ΓΥ - ΔΥΟ 4. ΚΟΡΚΑΡΙ - ΛΗ 5. ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ 
6. ΛΔ -ΥΕ - ΤΑΣ 7. ΙΑΤΡΙΚΕΣ 8. ΣΑΟΥΔΙΚΗ 9. ΟΔΗΣΣΟΥ - ΣΙ 10. ΙΑΣΗ - ΚΕΡΜΑ.
Κάθετα: 1. ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ 2. ΑΡΚΟΥΔΑ - ΔΑ 3. ΑΚΤ - ΤΣΗΣ 4. ΛΑ - ΚΟΥΡΑΣΗ 5. ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ 6. ΤΟΥ-
ΡΕ - ΚΟΥΚ 7. ΤΑ - ΞΙ - ΕΔΥΕ 8. ΝΡΔ - ΕΤΣΙ 9. ΙΟΥΛΙΑ - ΚΙΜ 10. ΑΝΟΪ - ΣΧΗΜΑ

Χρήστος Μαντέλλος
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▶ Ο Κορυφιώτης Νικόλαος Δημ. Χονδρός, ένας 
νέος άνθρωπος που αφήνει πίσω του την πρω-
τεύουσα και αναζητά την τύχη του στην ορεινή 
πατρίδα , θα είναι ο νέος ενοικιαστής και από 
01-01-2014 θα μας περιμένει σε ένα φιλόξενο 
χώρο στο ανακαινισμένο κοινοτικό κατάστημα 
του Αετού.
▶ Με την ευγενή χορηγία του φίλου του συλ-
λόγου Βίλυ Παναγιωτίδη κατασκευάστηκε 
η δεύτερη κερκίδα στο γήπεδο του ΑΕΤΟΥ . 
Πάνω σ’αυτή έγινε σενάζ για την περίφραξη, 
που μπορεί να λειτουργεί ως επιπλέον κερκίδα.
▶ Ένα μεγάλο γεγονός για το χωριό μας και 
την ευρύτερη περιοχή του Ασπροποτάμου ανή-
κει πια στην ιστορία. Δύο καλλιτέχνες θρύλοι 
της δημοτικής μας μουσικής, ο Αντώνης  Κυ-
ριτσης στο τραγούδι και o Πετρολούκας Χαλ-
κιάς στο κλαρίνο ανηφόρισαν  για πρώτη φορά 
τα  βουνά του Ασπροποτάμου. Μαζί τους  και 
η μόνιμη στις εκδηλώσεις του χωριού μας  δη-

μοτική κομπανία “τα παιδιά του Ασπροποτά-
μου” με τον Τάκη Τσάκαλοκαι τον  Γρηγόρη 
Χατζηλυμπέρη.
Πάνω από 400 άτομα ήταν παρόντες σε αυτή 
τη γιορτή..  Κάποια στιγμή ανέβηκαν στην εξέ-
δρα, με προτροπή του Αντώνη Κυρίτση μάλιστα, 
οι νεαροί Αετιώτες  Θανάσης Καρανάσιος με 
το βιολί και η Δήμητρα Χονδρού στο κλαρίνο, 
οι οποίοι έπαιξαν μερικά τραγούδια. Το γλέντι 
και ο χορός κράτησαν με αμείωτη ένταση μέχρι 
πρωΐας.
Πριν αρχίσει το γλέντι ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Παντελής Τσάκαλος προλόγισε τους δύο 
μεγάλους καλλιτέχνες και βράβευσε εκ μέρους 
του Συλλόγου με τιμητική πλακέτα τον Πέ-
τρο-Λούκα Χαλκιά για την μεγάλη προσφορά 
του στη δημοτική μας μουσική. Ως γνωστόν ο 
Αντώνης Κυρίτσης βραβεύθηκε από το Σύλλο-
γό μας τον Φλεβάρη στο χορό της Αθήνας.

Α Ε Τ Ο Σ  – K A Λ O K A I Ρ I  2 0 1 3 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20,00
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  20,00
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΧΡ. 20,00
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 20,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ. 20,00
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20,00
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20,00
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ. 20,00
ΓΩΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20,00
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ ΡΟΥΛΑ 20,00
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30,00

ΖΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ 20,00
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝ. 20,00
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΙΡ. 20,00
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΗΝΕΛ 20,00
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡ. 20,00
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘ. ΓΙΩΡΓΟΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΕΛΕΥΘ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ (ΑΓΡΙΑ ΒΟΛ) 20,00
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΝΙΑΣ 20,00
ΛΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 20,00
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20,00
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 20,00
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΛΕΝΑ 20,00
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΦΑΝΗ 20,00
ΜΕΛΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20,00

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”
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Τουρνουά τάβλι και δηλωτής την 11η Αυ-
γούστου. Και φέτος οι συμμετοχές και στα 
δύο παιγνίδια ήταν πολλές. Στους νικητές 
δόθηκαν αναμνηστικά δώρα από τους δύο 
συλλόγους.
Το πρωί της 12ης Αυγούστου πραγματο-
ποιήθηκε εκδρομή και πικ-νικ σε μια τοποθε-
σία όπου ήταν παλιά το χωριό και για αυτό 
ονομάζεται και «Παλιοχώρι». Έτσι δόθηκε 
η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να περπα-
τήσουν μια ωραία διαδρομή, να φάνε στην 

φύση, να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και να 
διηγηθούν ωραίες ιστορίες και όλοι μαζί να 
διασκεδάσουν μέχρι αργά το μεσημέρι που 
πήραν τον δρόμο της επιστροφής.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποι-
ήθηκε η καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια 
«γιορτή πίτας». Οι Παχτουριώτισσες νοικο-
κυρές έφτιαξαν όλων των ειδών πίτες τις 
οποίες συγκέντρωσαν στην πλατεία όπου και 
μοίρασαν στους παρευρισκόμενους..Σε όλες 
τις νοικοκυρές που έφτιαξαν πίτες δόθηκαν 
από τους δύο συλλόγους αναμνηστικά δώρα.
Αμέσως μετά την γιορτή πίτας παρουσιάστη-
καν παραδοσιακοί χοροί από την νεολαία 

του Παχτουρίου με την επιμέλεια και διδα-
σκαλία του χοροδιδασκάλου και προέδρου 
της Αδελφότητας Κώστα Βασιλάρα. Το πρό-
γραμμα διάρκειας μίας και πλέον ώρας πε-
ριελάμβανε χορούς από όλη την Ελλάδα και 
έκλεισε με Μικρασιάτικους χορούς και την 
χορογραφία της παγκοσμίως γνωστής μου-
σικής του « Ζορμπά».
Το βράδυ της 13ης Αυγούστου έγινε το 
πάρτι των νέων με την συμμετοχή των νέων 
του χωριού αλλά και νεολαίας από τα γύρω 
χωριά που επισκέπτονται το Παχτούρι αυτή 
την βραδιά.
Το βράδυ της 14ης Αυγούστου παρουσιά-
στηκε στην πλατεία του χωριού παράσταση 
θεάτρου σκιών (Καραγκιόζης) για μικρούς 
και μεγάλους και την παρακολούθησαν όλοι 
με μεγάλο ενδιαφέρον.
Το πρωί της 16ης Αυγούστου οι δυο σύλλο-
γοι πραγματοποίησαν όπως κάθε χρόνο μνη-
μόσυνο υπέρ των πεσόντων συγχωριανών 
τους. Στο μνημείο των πεσόντων κατέθεσαν 
στεφάνια ο πρόεδρος της τοπικής κοινότη-
τας Παχτουρίου –Αετού Γιώργος Χονδρός, ο 
πρόεδρος της Αδελφότητας Κώστας Βασιλά-
ρας και ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Βόλου Γιώργος Χρηστάκης.

Π A X T O Y Ρ I – K A Λ O K A I Ρ I  2 0 1 3 
Με μεγάλη επιτυχία στέφτηκαν οι εκδηλώσεις που έγιναν τον Αύγουστο στο Παχτούρι με την 
ονομασία «ΠΑΧΤΟΥΡΙ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013»και πραγματοποίησαν από κοινού οι δύο Παχτουριώτι-
κοι σύλλογοι. Η Αδελφότητα Παχτουριωτών και ο Εκπολιτιστικός σύλλογος Βόλου.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το τετραήμερο από 11 έως 14 Αυγούστου και περιελάμ-
βαναν:
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χαρακτηρίζει εμάς και τα παιδιά μας και τα εγγό-
νια μας, σύμφωνα με τη νοηματοδότηση πριν από 
δύο αιώνες της γενναίας ψυχής του Παπαφλέσσα, 
ο οποίος στα λόγια του καταλήγει παροτρύνοντας 
τους τότε εξεγερμένους Έλληνες εναντίον των 
Τούρκων, σαν να αναφερόταν σήμερα προς εμάς: 
«Τώρα είναι η σειρά σου! Να πεις το ‘ΟΧΙ’! Να πεις 
το νέο ‘ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ’! Η λευτεριά δεν χαρίζεται, 
κατακτιέται».

Πολλοί είμαστε που αρνούμαστε πεισματικά 
να γίνουμε οι πρώτοι Έλληνες στην τρισχιλιετή 
ιστορία του Έθνους μας, που θα σκύψουν με πλή-
ρη επίγνωση της δειλίας τους, το κεφάλι στους 
«μεταλλαγμένους», σύγχρονους κι εξωραϊσμένους 
κατακτητές, λέγοντας το περίφημο στερεότυπο: 
«Σφάξε με Αγά μου, να αγιάσω». 

Έτσι, καθυστερημένα ξεσηκωθήκαμε και παλιά, 
γιατί ξέρουμε ότι πριν από την υποβολή της σύσ-
σωμης ανατρεπτικής αντιπρότασής μας, να αφή-
νουμε να ξετυλίγεται και να απογυμνώνεται από 
κάθε ιερό κι όσιο, η πρόταση της αντίπερα πλευράς 
του ΔΝΤ και της ΕΕ που ασκούν πρακτική υπονό-
μευσης στα πρότυπα της λυκοφιλίας που ψευδώνυ-
μα κι υποκριτικά την βαπτίζουν «βοήθεια κι αλλη-
λεγγύη των λαών στο εταιρικό, διεθνές επίπεδο». 
Με αυτόν τον τρόπο, αφενός της εξάντλησης των 
περιθωρίων ειρηνικής συνδιαλλαγής κι αφετέρου 
με ασφαλή γνώμονα το εθνικό μας συμφέρον, πά-
ντα πολεμάμε ηρωικά και με τη βοήθεια του Θεού, 
νικάμε, γιατί ο αγώνας μας είναι παλλαϊκός και διε-
ξάγεται υπέρ βωμών κι εστιών.

Η αντίσταση ενός πονεμένου, κατατρεγμένου 
και πληγωμένου και καθαιμαγμένου κι αδικημέ-
νου κατάφωρα λαού της Ελλάδας, που επιζητά την 
ελευθερία του, την ζωή του να διάγει ανενόχλητος 
από ξένες παρεμβάσεις ωμές διαταγές ακόμη και 
στην εθνική του εσωτερική ανεξαρτησία, να συ-
μπεριφέρεται σύμφωνα με την κυρίαρχη θέλησή 
του, που εκφράζεται στο Εθνικό Σύνταγμα και τους 
Νόμους ενός ισότιμου Κράτους μέλους του ΟΗΕ, 
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, χωρίς τροποποιήσεις, αλλαγές, 
μεταρρυθμίσεις ή καταπατήσεις.

Η συνένωση της σπίθας του προσωπικού αγώ-
να του καθενός μας, σε μια πελώρια, καθαρτήρια 
φωτιά, με ομοψυχία, θετική συμβολή όλων μας, 
σύμπνοια, αλληλοκατανόηση, χωρίς διχόνοια και 
διχαστικές τάσεις, θα σώσει τον τόπο μας απ’ την 
«ρώσικη ρουλέτα» και του «αργού θανάτου» μας, 
στον οποίο επιδίδονται οι επαίσχυντοι δανειστές 
μας στα πλαίσια ενός καλοσχεδιασμένου πειρά-
ματος εναντίον μας, που μας θεωρούν ως φθηνά 
κι ευτελή πειραματόζωα στο εργαστήριο, το οποίο 
εδρεύει στην Ελλάδα που ικανοποιεί πλήρως τις 
ιμπεριαλιστικές κι επεκτατικές τους βλέψεις, κατά 
τους αβάσιμους υπολογισμούς τους που κάνουν 
«χωρίς τον ξενοδόχο».

Εν κατακλείδι αυτού του πονήματος μπορού-
με αβίαστα να προσθέσουμε ότι αυτή τη μορφή 
του αγώνα μας, που προκαλείται και κατά κάποιον 
τρόπο επιβάλλεται, ευλογείται κι απ την κοινή 
σύνεση και σωφροσύνη, καθώς πρόκειται για μια 
εξαναγκαστική και μετριοπαθή επιλογή, η οποία 
αποσκοπεί στην ένδειξη ενός γνήσιου και πηγαίου 
πατριωτισμού που αποβλέπει ανιδιοτελώς μόνον 
στη σωτηρία της πολυαγαπημένης πατρίδας μας. 
Παραιτούμαστε από κάθε εγωιστική διεκδίκηση 
ενός θώκου που μας εξασφαλίζει παχυλές απολα-
βές. Οι καρεκλοκένταυροι των Αθηνών ας εκλεί-
ψουν, γιατί στις σημερινές συνθήκες των «ισχνών 
αγελάδων» αποτελούν καταφανή πολυτέλεια.

Οι εξαίσιοι στίχοι του δόκιμου ποιητή μας Κω-
στή Παλαμά, που στο φέρετρό του στηρίχθηκε όλη 
η Ελλάδα, επίκαιροι και σήμερα, τονίζουν ανάγλυ-
φα και παραστατικά την ταυτότητα των άχαρων 
κι αδηφάγων πιστωτών μας: «Χρωστάμε σ’ όσους 
ήρθαν, πέρασαν, θα ‘ρθουνε, θα περάσουν. / Κριτές, 
θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί». Με άλλα 
λόγια, αριστοτεχνικά μας λέει ότι οι δανειστές μας 
είναι συνάνθρωποί μας, όπως κι οι κριτές μας για 
τον τρόπο που καθορίζουμε εμείς την αποπληρωμή 
του χρέους μας, σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, 
χωρίς να κινδυνεύει η επιβίωσή μας, χωρίς να είναι 
εξαντλητικές οι δόσεις, χωρίς να είναι υπερβολικά, 
υπέρμετρα και καταχρηστικά τα επιτόκια, χωρίς να 
είναι μικρές οι περίοδοι χάριτος, χωρίς να είναι αμε-
λητέα τα «κουρέματα»…

Συνέχεια από τη σελίδα 4

Αντιπαράθεσή μας στην ελληνική οικονομική κρίση



29ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1. Για την κατασκευή της εξέδρας για την κάλυψη 
των αναγκών των θεατρικών παραστάσεων, τους: 
Νίκο Τζότζολη (και για την πολύπλευρη βοήθειά 
του και σε άλλες εκδηλώσεις), Δημήτρη Φωτίου, 
Φώτη Καρακώστα, Βασίλη Μαντέλλο, Χρήστο 
Αλειφτήρα, Λάμπρο Ζάχο, Πάνο Χρ. Αλειφτήρα.
2. Για την πολύτιμη βοήθειά τους στην προετοι-
μασία της θεατρικής παράστασης, τους: Χρήστο 
Ντίνο (βιντεοσκόπηση, φωτό και των δύο θεατρι-
κών παραστάσεων), Παύλο Αθανασιάδη, Μαρία 
Χαρτζανιώτη, Σπύρο Νεραϊδιώτη, 
3. Για τη φροντίδα του  ώστε να διατεθούν δω-
ρεάν οι καρέκλες για τις ανάγκες των θεατρικών 
παραστάσεων τον: Δημήτρη Βασ. Γιαννέλο  
και για τη μεταφορά τους από Άρτα τον: Στέλιο 
Κομπογιάννη                                 
4. Για την κατασκευή των προσωπίδων τις: Νάντια 
Μαντέλλου, Κυριακούλα Νεραϊδιώτη, Μαριάννα 
Μαντέλλου
5. Για τη βοήθεια που πρόσφεραν στον καθαρι-
σμό του χώρου στον Αι-Θόδωρο και γενικά στις 
προετοιμασίες για την εκδήλωση της 31ης Ιουλί-
ου τους: Χρύσα Αθανασιάδη, Βασίλη Αθανασιάδη, 
Άννα Καρακώστα, Βασίλη Μαντέλλο, Λευτέρη Δ. 
Καρακώστα και την πρεσβυτέρα Μαρία Οικονόμου 
6. Για την οργάνωση και παρουσίαση της παιδικής 
θεατρικής παράστασης, την: Νάντια Μαντέλλου
και για την τεχνική υποστήριξη & την προετοι-
μασία της παιδικής θεατρικής παράστασης, τους: 
Στάθη Παφίλη, Στάθη Αλειφτήρα, Σπήλιο Αθανα-
σιάδη, Μαριάννα Μαντέλλου, Κυριακούλα Νεραϊ-
διώτη, Παναγ. Νίκου
8. Για τη μεταφορά του γαϊδάρου στο χωριό για 
τις ανάγκες των προσωπίδων, τους: Βασίλη Μα-
ντέλλο, Νίκο Γιαννέλο 

9. Για τη μεταφορά, με το αυτοκίνητό του, ποδο-
σφαιριστών και φιλάθλων, τον: Βασίλη Δ. Γιαννέλο
10. Για τον καθαρισμό του Σχολείου και  την τα-
κτοποίηση του αρχείου και των βιβλίων στις βιβλι-
οθήκες, τις: Μαρία Ζάχου και Μαρία Χ. Μαντέλλου
11. Για τη μεταφορά και τοποθέτηση των βιβλιο-
θηκών και τακτοποίηση των θρανίων στο σχολείο, 
τους: Λάμπρο Ζάχο, Βασίλη Μαντέλλο, Γιώργο 
Αθ. Καρακώστα
12. Για την κλήρωση της λαχειοφόρου, τον: Κώ-
στα Αθ. Ζαρονίκο 
13. Για την βοήθειά τους και την ενεργή συμμετοχή 
τους σε βασικούς ρόλους στην πραγματοποίηση 
του εθίμου των προσωπίδων, τους: Χρήστο Καρα-
γκούνη (γαμπρός), Κώστα Αλειφτήρα (νύφη), Γιώρ-
γο Οικονόμου (παπάς), Χρήστο Αλειφτήρα (πατέ-
ρας του γαμπρού), Νίκο Τζότζολη (πατέρας της 
νύφης), Ντίνα Αθανασιάδη (νονά), Θανάση Καρα-
κώστα (αδελφή νύφης), Βασίλη Αθανασιάδη (για-
τρός), Νίκο Γιαννέλο (Καλατζής), Νίκο Αραπογιάν-
νη (κουρέας), Παναγιώτη Νίκου (φωτογράφος), 
Βλησάρης Χήτας (μυλωνάς), Λάμπρο Ζάχο (αρχι-
τσέλιγκας), Γιώργος Πατσής (τσέλιγκας), Δημήτρης 
Πατσής (συμπέθερος), Βάγια Νίκου (βλάχα, με τον 
μποτινέλο), Άννα Καρακώστα (βλάχα), Αικατερίνη 
Πατσή (βλάχα), Ελένη Αλειφτήρα (γυναίκα τη ρόκα 
γνέθοντας), Αποστολία Γιαννέλου (αγρότισσα με το 
ζαλίκι και το άρμεγμα της γίδας), Βασίλη Γιαννέλο, 
Δημήτρη Γ. Αθανασιάδη ("μπαλωθιές"), Ελένη Φω-
τίου (με την παραδοσιακή κουλούρα του γάμου), 
Γιάννη Ντίνο, Βασίλη Παφίλη (συμπέθεροι), Βασίλη 
Μαντέλλο ("ονοδηγός", υπεύθυνος για την ασφαλή 
μεταφορά της νύφης), Χρήστο Νεραϊδιώτη - Βα-
σίλη Γιαννέλο - Θανάση Καρακώστα (τα τρία 
"μπρατίμια") 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Νεραϊδιωτών ευχαριστεί
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Το καλοκαίρι διάλεξε 
ο χάρος να σε πάρει
καιρό σε παραμόνευε 
δε σου έκανε τη χάρη 

Είχε σελώσει το άλογο 
με το σπαθί ζωσμένος 
χαράματα σε άρπαξε 
και τρέχει αλαφιασμένος 

Οι χωριανοί ρωτούσανε 
για ποιον χτυπά η καμπάνα 
ποιος έχει αράδα σήμερα 
για να πονάει μια μάνα 

Δεν ήταν τόσο δύσκολο 
μέσα στη γειτονιά μας 
ο Νίκος είχε τη σειρά 
δεν είναι πια κοντά μας

Νίκο στον Άδη που θα πας
δεν θα σαι μοναχός σου
θα βρεις το Δημητράκη σου 
εκεί είναι κι ο αδελφός σου 

Άφησες πίσω να σε κλαιν
τα άλλα τα παιδιά σου
όλα μαζί τα αδέλφια σου
μα πιο πολύ η κυρά σου

Σαν μια φιγούρα τραγική 
έμοιαζε η δόλια η μάνα
σαν άκουγε που χτύπαγε 
λυπητερά η καμπάνα

Φίλε μου Νίκο Φωτάκη
να το ξέρεις θα μας λύπεις
πως ήσουν τόσο βιαστικός 
αυτό δεν μας το είπες

Πάντα μαζί καθόμασταν 
στα ίδια τα θρανία
τη φτώχεια πολεμήσαμε 
και οι δυο μας με μανία 

Καλό ταξίδι φίλε μου 
στο δρόμο που πηγαίνεις
πάντοτε να ακουρμένεσαι 
και να μας περιμένεις

ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΦΩΤΑΚΗ 

Ο παιδικός σου φίλος Χρήστος Ν. Καραγκούνης, Νεράιδα 1-8-2013

«Έφυγε» 
ο Νίκος Αθανασιάδης

Ο Νίκος διετέλεσε επί σειρά ετών 
Πρόεδρος  του Αρτινού Συνδέσμου 
Νεράιδας. Η προεδρία του συνδέ-
θηκε με τη δημιουργία χορευτικού 
συγκροτήματος που πήρε μέρος σε 
πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
διαφόρων Συλλόγων. Επίσης ήταν 
απ’ τους υπέρμαχους της συνερ-
γασίας  του Αρτινού Συλλόγου με 
το Σύλλογο των Αθηνών και στα 
πλαίσια της συνεργασίας αυτής εί-
χαν πραγματοποιηθεί πολλές κοινές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Νεραϊδιωτών συλλυπείται τους οι-
κείους του.

14. Για την ευγενική προσφορά τους να δι-
αθέσουν το σπίτι τους για τις ανάγκες της 

αναπαράστασης του γάμου, τους: Γιώργο και 
Μερόπη Καρακώστα, Βασίλη και Χρύσα Αθανασι-
άδη, Αποστόλη και Ντίνα Αθανασιάδη 
15. Στο σπίτι της νύφης βοήθησαν: Μαρία Παφίλη, 
Σταυρούλα Παπαβασιλείου, Νάντια Μαντέλλου, 
Ελένη Ζαρονίκου, Βάγια Καρακώστα, Μερόπη Κα-
ρακώστα, Άννα Καρακώστα, Μαρία Ζαρονίκου.
* Το γάλα για τον μποτινέλο διέθεσαν οι Βαγγέ-
λης και Δημήτρης Τζαλοκώστας. 
* Την κουλούρα του γάμου έφτιαξε η Αναστασία 
Δ. Γώγου.
* Η ορχήστρα του Βαγγέλη Κουτσοκώστα συνό-
δεψε την πομπή του "γάμου" ως το τέλος.
* Στο συντονισμό της εκδήλωσης βοήθησε σημα-
ντικά ο Σπύρος Νεραϊδιώτης

* Οι κάμερες του ART TV κατέγραψαν μοναδικές 
στιγμές
* Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου προετοίμασαν την 
όλη εκδήλωση και συμμετείχαν ενεργά στα δρώ-
μενα, αλλά και με πολλή προσωπική εργασία (κα-
θαρισμό πλατείας, βοήθεια στη μεταφορά υλικών 
για την εξέδρα, καθαρισμό σχολείου, εκδήλωση 
στον Αϊ-Θόδωρο, κ.α)
* Τέλος να αναφέρουμε τον εκπρόσωπο της ΤΚ 
Νεράιδας Χρ. Καρακώστα για την  προσωπική του 
εργασία σε όλες τις εκδηλώσεις.
Ευχαριστούμε και οποιονδήποτε χωριανό βοή-
θησε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο 
το Σύλλογο στην πραγματοποίηση των εκδηλώ-
σεων και εκ παραδρομής δεν τον αναφέρουμε 
ονομαστικά.
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ΓΑΜΟΙ
•	 Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 στον 

Αγ. Ελευθέριο στα Πατήσια παντρεύτηκαν 
ο Ηλίας Κ. Μενάγιας (γιός της συγχωρια-
νής μας Ελένης Δ. Ντίνου) και η Σοφία Γε-
ωργίου.

•	 Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 στον Αγ. 
Κωνσταντίνο στα Τρίκαλα παντρεύτηκαν 
η Κωνσταντίνα Κλιάφα (κόρη της συγχω-
ριανής μας Θεοδώρας Δ. Κόκαλη) και ο 
Στέφανος Τάντος.
Ευτυχισμένη ζωή στους νεόνυμφους!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Η συγχωριανή μας Κατερίνα Γώγου (κόρη 

του Γιώργου Κ. Γώγου) και ο σύζυγός της 
Αλέξανδρος απόκτησαν ΚΟΡΙΤΣΙ.
Να τους ζήσει το νεογέννητο!

θΑΝΑΤΟΙ
•	 Πέθανε στις 1 Αυγούστου, σε ηλικία 70 

ετών, ο χωριανός μας Νικόλαος Δ. Αθανασι-
άδης. Η κηδεία του έγινε κατόπιν επιθυμίας 
του την επομένη στην Νεράιδα Τρικάλων.

•	 Πέθανε στις 8 Αυγούστου, σε ηλικία 91 
ετών, η χωριανή μας Ευθυμία Ντίνου σύζυ-
γος Λεωνίδα Λάμπρου. Η κηδεία της έγινε 
την επομένη στην Νεράιδα Τρικάλων, όπου 
και διέμενε.

 Συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Ο Γιώργος Μπουργάνης και η Δήμητρα 

Μπασιούκα, βάφτισαν στις 17-8-2013, 
στην Αγία Κυριακή, στην κόρη τους και 
την ονόμασαν ΕΥΤΥΧΙΑ.

•	 Η συγχωριανή μας Νικολέτα Γεωργίου 
Παφίλη και ο σύζυγός της Γιώργος Διαμά-
ντης, βάφτισαν στις 21-9-2013 την κόρη 
τους και την ονόμασαν ΚΥΡΙΑΚΗ. 

•	 Ο Ηλίας Κ. Μενάγιας (γιός της συγχωρια-
νής μας Ελένης Δ, Ντίνου) και η σύζυγός 
του Σοφία βάφτισαν στις 29-9-2013 την 
κόρη τους και την ονόμασαν ΕΛΕΝΗ. 
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Tεύχoς 123 (131) - 24oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898

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

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
Χρήστος Μαντέλλος

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 

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.

Τα κείμενα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων έγραψε ο 
Χρήστος Μαντέλλος.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Η Ευγενία ΓΟΥΛΑ (που διαμένει στα 
Καλά Νερά) ενίσχυσε το Σύλλογο με το 
ποσό των 30 €, εις μνήμην της θείας της 
Βασιλικής ΚΥΡΙΑΖΗ (το γένος Στερ. Κα-
ρακώστα).




