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Ο καθένας που γυρνά στον  
τόπο του δεν είναι νικητής.
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σα δε γυρνά στον τόπο του
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Δέντρο το δέντρο,
πέτρα την πέτρα  
πέρασαν τον κόσμο
...

Φέρναν τη ζωή
στα δυο στεγνά τους 
χέρια σαν ποτάμι ...
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Παρακαλούμε τους συνδρομητές του «ΓΛΑΒΑ» που καταθέτουν ποσά στον τραπεζικό λογαρια-
σμό του Συλλόγου για συνδρομή στο περιοδικό, να μας ενημερώνουν άμεσα για την κατάθεση 
αυτή (στον αριθμό τηλεφ. 6970801170), καθόσον σε μερικές περιπτώσεις μας είναι άγνωστη 
η προέλευση και ο σκοπός της κατάθεσης κι αυτό δημιουργεί ορισμένα τυπικά προβλήματα 
(όπως αδυναμία καταχώρησης του καταθέτη-συνδρομητή στη λίστα των συνδρομητών που 
πλήρωσαν τη συνδρομή τους). 

Προς τους συνδρομητές μας

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ Φ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 40 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 20 
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 
ΒAΪΤΣΑΡΑ ΦΡΟΣΩ 10 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ ΓΙΩΡΓΟΣ 20 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ Δ ΡΟΥΛΑ 20 
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 
ΖΑΧΟΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 
ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30 
ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 20 
ΖΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ 20 
ΖΑΧΟΥ Γ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 30 
ΖΑΧΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 20 
ΖΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘ. ΓΙΩΡΓΟΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛ-ΒΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ι. ΦΩΤΗΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ν ΚΩΣΤΑΣ 20 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 30 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΛΛΗ 20 
ΜΕΛΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20 
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΗΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 20 
ΝΙΚΟΥ ΛΙΤΣΑ 20 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ 30 
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 
ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΗΣ 20 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 30 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤ. ΓΙΩΡΓΟΣ 20 
ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ 20 
ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 
ΤΖΕΦΕΡΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 
ΤΖΟΤΖΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 20 
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛ. 20 
ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 
ΤΣΟΥΤΣΚΕΡΙΓΚΕ ΣΙΜΟΣ 20 
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 20 
ΧΗΤΑΣ Δ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΧΗΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 20 
ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 20 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ Ντίνα 30 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
■ O Βασίλης Ιω. ΜΕΛΛΟΣ (γιος της Ειρήνης Β. Καραγιώργου),  ενίσχυσε με το ποσό των 
50 ευρώ το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νεράιδας», στη μνήμη της αγαπημένης του γιαγιάς 
Πηνελόπης (Λόπης) Καραγιώργου.
■ Η Μαρία Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που διαμένει στα Λεχώνια Μαγνησίας, ενίσχυσε με το ποσό 
των 40 ευρώ το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νεράιδας», στη μνήμη του αγαπημένου της 
πατέρα Δημήτρη ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
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... Εσείς με τις γερασμένες και ξεπερασμένες 
αντιλήψεις... Που, ενώ έχετε κολλήσει στο πα-
ρελθόν και δεν προσαρμόζεστε στο καινούρ-
γιο, στο νέο, δεν το αντέχεται κιόλας. Δε μπο-
ρείτε να το χωνέψετε ότι άλλοι τώρα, νεώτεροι, 
έχουν τα ηνία κι ότι πλέον δε γίνεται να περνά 
το δικό σας. Κι ενώ θα ‘πρεπε, σύμφωνα με την 
κοινή λογική, να αποτραβηχτείτε διακριτικά και 
ως γηραιότεροι απλά να δίνετε, όταν σας τη ζη-
τούν, τη συμβουλή σας, τι κάνετε; Συνωμοτείτε, 
συκοφαντείτε τους νέους, τη γενιά που σας ξε-
πέρασε, επειδή οι πράξεις τους, οι ιδέες τους, δε 
συμβαδίζουν με τις δικές σας. Πλησιάζετε άτο-
μα αγαθά στη ψυχή σε μια προσπάθεια να περά-
σετε τη διαστρεβλωμένη άποψή σας. Να δείξετε 
το δήθεν ενδιαφέρον σας!. Ναι το δήθεν, γιατί 
εκείνο που πραγματικά σας ενδιαφέρει δεν είναι 
η προσφορά, δεν είναι η καλοπροαίρετη κριτική 
για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά το 
πως θα διαβάλλετε, θα επιφέρετε το διχασμό, 
την αναστάτωση, για να αποτύχουν εκείνοι που 
αν μη τι άλλο, προσπαθούν για το γενικό συμ-
φέρον γιατί, σε αντίθεση με σας, αγωνιούν για 
το τι θα απογίνουν τα περιουσιακά στοιχεία του 
Συλλόγου και του χωριού μας. 

Κάλπικο το ενδιαφέρον σας και στείρο. Για-
τί αν ήταν πραγματικό και ανυστερόβουλο θα 
ήσασταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ στις συνελεύσεις, στις 
εκδηλώσεις, εκεί τέλος πάντων που αναπνέει η 
καρδιά του Συλλόγου και του χωριού, για να 
δείξετε, εσείς, ως υπερβατικοί, το δρόμο της 
ενότητας και της σύμπνοιας. Κι όχι να κρύβεστε 
σε κλειστούς και απόμερους χώρους και να συ-
νωμοτείτε με απώτερο σκοπό το πως θα βλάψε-
τε την προσπάθεια κάποιων να εξυπηρετήσουν 
το χωριανικό συμφέρον, στέλνοντας σημειω-
ματάκια δια «αντιπροσώπου» τον οποίο στη 

συνέχεια «αδειάζετε», όταν αυτός διαπιστώνει 
ότι τον χρησιμοποιήσατε για τους πονηρούς και 
διχαστικούς σκοπούς σας. 

Συντρίψατε τότε (που είχατε την παντοδυ-
ναμία κι εγώ την ανημπόρια) την παιδική μου 
ψυχή, δεν θα σας επιτρέψω τώρα που μπορώ 
και ανθίσταμαι, να συνεχίσετε να συντρίβετε κι 
άλλες νεανικές ψυχές, όχι, δε θα πάρουμε ό,τι 
στραβό κουβαλάτε μέσα σας, όχι! Μεγάλωσα 
πολύ πλέον και τη θωράκισα την ψυχή μου με 
αξίες που, αν τις έχετε ακούσει, λέγονται ειλι-
κρίνεια, σεβασμός, προσφορά, τιμιότητα, ευ-
γνωμοσύνη. 

Ξεπεραστήκατε και δεν το αντέχετε! Αντί 
να χαίρεστε, να εμπιστεύεστε, να συμβουλεύε-
τε τους νεότερους, συνωμοτείτε καχύποπτα, 
εγωιστικά, σε κρυφά ραντεβού, ή «πετώντας» 
στα καφενεία σπόντες άστοχες και άσχετες, 
«ερμηνεύοντας» κιόλας τη διαθήκη της αεί-
μνηστης ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ! Ναι με 
κεφαλαία γράφω το όνομά της, με κεφαλαία! 
Με κεφαλαία είναι γραμμένο και στην καρδιά 
μας, πιστέψτε το! Τη βλέπουμε να χαμογελά, 
στα χαμόγελα των αθώων παιδιών, των νεραι-
διωτόπουλων, που παίρνουν μέρος στις εκδη-
λώσεις στο χωριό της! Τη βλέπουμε που χαμο-

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ... Φαρισαίοι, Υποκριτές...
Της Βάγιας Καρακώστα 
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γελά μέσα απ το χειροκρότημα και τα χαμόγελα 
των μανάδων τους και των γιαγιάδων τους και 
ευφραίνεται η ψυχή της. Τη βλέπουμε να δροσί-
ζεται στη βρύση στο Ρεματάκι, κάθε φορά που 
κάποιος χωριανός ή επισκέπτης,  σκύβει να βρέ-
ξει τα χείλη του!

Μην ταράζετε λοιπόν υποκριτές αυτή τη γα-
λήνη της, δεν έχετε το δικαίωμα. Ούτε προτο-
μές, ούτε ντουβάρια, όλα τούτα είναι άψυχα! Η 
μνήμη της είναι στην καρδιά μας και στο νου 
μας! Μην κόπτεστε για τη διαχείριση και την 
παραπέρα πορεία της περιουσίας της. Είναι σε 
καλά χέρια. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.

Χαρίκλεια Γιαννέλου, ως γυναίκα, έζησες σε 
λάθος εποχή... Μόνο η φυσική σου παρουσία 
απουσίαζε από την αγαπημένη σου Νεράιδα. 
Την αγάπη σου την απέδειξες με τη γενναιο-
δωρία της μεγάλης καρδιάς σου!. Άφησες με 
αγάπη περισσή τους κόπους μιας ζωής σ’ αυ-

τούς που σου στέρησαν τον τόπο σου και τους 
ανθρώπους σου.

Τους άφησες όλα τα υπάρχοντά σου! Άφησες 
την ψυχή σου!!!!

Κάποιοι, ευτυχώς ελάχιστοι, μετρημένοι 
στα δάκτυλα, βιάζουν για μια φορά ακόμα την 
ψυχή σου! Τι κρίμα!. Συγγνώμη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, 
δε φταίει η γενιά μας, δε φταίμε εμείς για ότι συ-
νέβη τότε... Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε 
ως κόρη οφθαλμού τους κόπους σου. Χαμογέλα 
ψυχή μου μέσα από τα χαμόγελα των νεραιδιω-
τόπουλων, των εγγόνων και δισεγγόνων. Ξέ-
ρουμε πως ηρεμεί και αναπαύεται η ΨΥΧΗ σου 
σαν παρακολουθείς από ‘κει πάνω τα πράγματα 
και τους ανθρώπους. Εσύ, κι ας λεν ότι θέλουν 
κάποιοι, ήσουν μπροστά, πολύ μπροστά απ’ την 
εποχή σου. 

Είμαστε σίγουροι ότι επικροτείς τις πράξεις 
μας.

ΑΠΟΨΗ

Προς: Τα παιδιά της Νεράϊδας
Αγλαονίκης 11 Ζωγράφου, Αθήνα 15 772
Αριθμ.εγγρ.333139/αλ
 

ΚΕΡΚΥΡΑ, 15 Σεπτεμβρίου 2014
Αγαπητά μας παιδιά,
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την οικονομική 
ενίσχυση των δράσεών μας. Η κάθε προσφορά είναι 
για εμάς ένας μικρός θησαυρός που αξιοποιούμε με 
υπευθυνότητα και σεβασμό.
Χάρη σε εσάς, τους συμπαραστάτες μας σε όλη την 
Ελλάδα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει επιτύχει 
από το 1997 να παρέχει καθημερινά, πανελλαδικά, 
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, απο-

τελεσματικά και ποιοτικά υπηρεσίες σε παιδιά και 
οικογένειες που έχουν την οποιαδήποτε ανάγκη στη 
χώρα μας.
Σήμερα, που κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη 
χώρα μας είναι πιο δύσκολες παρά ποτέ και που τα 
προβλήματα ολοένα και αυξάνονται, ευχόμαστε ότι 
θα συνεχίσετε να στηρίζετε την κοινή μας προσπά-
θεια! Μόνο μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε!
Γιατί…. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει μεγά-
λους ευεργέτες, οι ευεργέτες του είστε εσείς!
Σας ευχαριστούμε
Με εκτίμηση
Κώστας Γιαννόπουλος
Πρόεδρος

Η παραπάνω επιστολή απευθύνεται στα μικρά Νεραιδιωτάκια τα οποία, συγκέντρωσαν διάφορα 
δωράκια (πολλά απ τα οποία τα κατασκεύασαν μόνα τους), «καθόρισαν» τις τιμές του καθενός και 
τα πουλούσαν στην πλατεία στους χωριανούς. Σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία τους, το χρηματικό 
ποσό που συγκέντρωσαν το έστειλαν στην Οργάνωση «Το χαμόγελο του παιδιού» .
Ένα τεράστιο ΜΠΡΑΒΟ στα παιδιά ... 

Και τι να ... πεις για τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα...
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Ποδοσφαιρικός αγώνας Γερουσίας-Νεολαίας:

Βαθιές ρίζες φαίνεται πως απέκτησε ο θεσμός 
της ποδοσφαιρικής συνάντησης ανάμεσα στους 
παλαίμαχους και τη νέα γενιά, ο οποίος τελείται 
συνεχώς και αδιαλείπτως από το 1982. Έτσι 
κι εφέτος, την καθιερωμένη ημερομηνία, 25 
Ιουλίου (λόγω βροχής διεξήχθη την επομένη 
26 Ιουλίου), ήταν εκεί οι «παλιοί» και οι «νέοι» 
για να «διεκδικήσουν» το κύπελο που αθλο-
θέτησε ο Σύλλογος. Ο αγώνας, όπως πάντα, 
σε αθλητικά πλαίσια και εν μέσω απρόβλε-
πτων και σπάνιων «φάσεων». 
Να σημειώσουμε ότι το σφύριγμα της λήξεως 
βρήκε νικήτρια την ομάδα των παλαιμάχων 
και το κύπελο παρέλαβε από τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου, ο αρχηγός της ομάδας Παπα-
ποστόλης Οικονόμου. 
Στα πλαίσια της ποδοσφαιρικής αυτής συνά-
ντησης, το Δ.Σ του Συλλόγου, τηρώντας ένα 
έθιμο ετών, τίμησε τον παλαίμαχο ποδοσφαι-
ριστή Δημήτρη Ιωάννη ΖΑΧΟ με αναμνηστι-
κή πλακέτα που του παρέδωσε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Χρήστος Μαντέλλος. Ο Πρό-

εδρος του Συλλόγου, αναφερόμενος στον τι-
μώμενο, θύμισε χαρακτηριστικές ποδοσφαι-
ρικές στιγμές με την ΑΕΝ και του ευχήθηκε 
υγεία και ευημερία. Απ’ τη μεριά του ο Δημή-
τρης, αφού ευχαρίστησε το ΔΣ του Συλλόγου 
για την τιμητική αυτή διάκριση, απευθυνό-
μενος στη συνέχεια στους νέους, τους παρό-
τρυνε να επιδίδονται σε αθλητικές δραστηρι-
ότητες γιατί αυτές ενισχύουν τόσο την ψυχική 
όσο και τη σωματική υγεία. 

Αντάμωμα στον Αϊ-Θόδωρο
Με μεγάλη συμμετοχή χωριανών (ξεπέρασε 
κάθε προηγούμενο), επαναλήφθηκε κι εφέτος 
η εκδήλωση, «Το αντάμωμα στον Αϊ-Θόδωρο».
Το αντάμωμα οργανώνεται απ΄ το Σύλλογο 
κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου και εκδηλώνεται 
αρχικά με την καθιερωμένη λειτουργία στο 
εκκλησάκι του Αϊ-Θόδωρου (και αρτοκλασία 
στην αυλή), συνεχίζεται με τη διάθεση εδε-
σμάτων, το ψήσιμο κρεάτων, την κατανάλω-
ση αναψυκτικών και μπύρας και τελειώνει, 
κατά κανόνα, με συζητήσεις για το χωριό και 
το Σύλλογο που διανθίζονται βέβαια με αθώα 
αλληλοπειράγματα. 

Μνημόσυνο Χαρ. Γιαννέλου

Την Κυριακή το πρωί, στις 3 Αυγούστου, μετά 
τη λήξη της λειτουργίας, έγινε με πρωτοβου-
λία του Συλλόγου το μνημόσυνο στη μνήμη 
της αείμνηστης χωριανής μας Χαρίκλειας 
Γιαννέλου, ευεργέτιδας του χωριού μας (ένας 
μικρός λόγος μνήμης σε άλλη σελίδα του πε-
ριοδικού)

Για ένα ακόμα καλοκαίρι ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος οργάνωσε και πραγμα-
τοποίησε πολλές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές και εθιμικές εκδηλώσεις, τις 
οποίες παρακολούθησε το σύνολο σχεδόν των χωριανών και αρκετοί συμπα-
τριώτες  απ’ τα γειτονικά χωριά.
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Δενδροφύτευση στην αυλή του Σχολείου
ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

ΝΕΡΑΪΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014

Με κύριο στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά 
της Νεράιδας οικολογική συνείδηση 

και, δευτερευόντως να ομορφύνει αλλά και 
να σκιαστεί η αυλή του Σχολείου, ο Σύλλογός 
μας, δρομολόγησε διαδικασία δενδροφύτευ-
σης, όπου κυρίαρχο ρόλο είχαν τα παιδιά της 
Νεράιδας.
Προς τούτο, την Κυριακή, στις 10 Αυγούστου, 
με τους γονείς τους πήραν τα απαραίτητα σύ-
νεργα και ανηφόρισαν προς το Σχολείο. Εκεί 
υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Δασών Ν. 
Τρικάλων κ. Χρ. Κουτσονάσιου και τη βοήθεια 
των γονέων ή των παππούδων τους, φύτευσαν 
τα μικρά δεντράκια την προμήθεια των οποίων 
με μεσολάβησή του εξασφάλισε (μετά από αί-
τημα και του Συλλόγου) και μετέφερε στο χω-
ριό, ο κ. Κουτσονάσιος, τον οποίο ευχαριστού-

με για μια ακόμα φορά που στέκεται πάντα 
δίπλα μας, πάντα πρόθυμος να παράσχει τη 
συνδρομή του πάνω σε θέματα αρμοδιότητάς 
του.
Τη δεντροφύτευση στήριξαν με την ενεργή πα-
ρουσία τους τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, 
ο απερχόμενος και ο νυν εκπρόσωπος της ΤΚ 
Νεράιδας, καθώς και γονείς ή παππούδες των 
παιδιών.

Η πολιτιστική δραστηριότητα του Συλλόγου συνεχίστηκε το Σάββατο το πρωί, 9 Αυγού-
στου, στην πλατεία, όπου περί τα 40 παιδιά, μέχρι την ηλικία των 12 ετών, συγκεντρώθηκαν, 
μετά από κάλεσμα του Συμβουλίου, να ζωγραφίσουν (πάνω σε καμβά). Τα έργα των παιδιών 
εκτέθηκαν στη συνέχεια στην πλατεία όπου γονείς, συγγενείς και χωριανοί πέρασαν και 
άφησαν τα ... διαπιστευτήριά τους.
Τα έργα παραδόθηκαν στο τέλος, ως ενθύμιο, στους δημιουργούς τους.

Παιδική ζωγραφική
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Στις 9 Αυγούστου το βράδυ, στην πλατεία του χωριού, η παιδική θεατρική ομάδα του Συλ-
λόγου παρουσίασε, στο νεραϊδιώτικο κοινό, το έργο του μεγάλου μας παραμυθά Ευγενίου 
Τριβιζά «η τελευταία μαύρη γάτα». Το έργο αποτελεί ένα δριμύ κατηγορώ ενάντια στην 
προκατάληψη, την ξενοφοβία, τη δεισιδαιμονία. 
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Χρ Μαντέλλος αφού ευχαρίστη-
σε τους παραβρισκόμενους χωριανούς για τη μεγάλη συμμετοχή τους και για το γεγονός 
ότι στηρίζουν συντριπτικά τις επιλογές του Δ.Σ., έκανε αναφορά στην παιδική θεατρική 
ομάδα, επαινώντας παράλληλα τη δουλειά που κάνει η δραστήρια Νάντια Μαντέλλου, η 
οποία για 4η συνεχόμενη χρονιά δημιουργεί και «ανεβάζει» παιδική παράσταση στη Νε-
ράιδα. Δύσκολο εγχείρημα αν σκεφτεί κανείς ότι έχει να αντιμετωπίσει μικρά παιδιά και 
το σπουδαιότερο διαφορετικές ηλικίες. Τέλος ευχαρίστησε όλους, όσοι βοήθησαν με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο για να πραγματοποιηθεί η παράσταση αυτή. 
Η οποία παράσταση, σημειωτέο, δεν τελειώνει με τη βαθειά υπόκλιση του ... πολυπληθούς 
θιάσου (περί τα 35 παιδιά παρακαλώ!) στο παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών, κα-
θότι τα σχόλια και οι έπαινοι για τα βλαστάρια της Νεράιδας διαρκούν πολλές μέρες μετά 
το γεγονός.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Απ’ την παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου
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Κυπελούχος η Νεράιδα

Ποδοσφαιρικό Τουρνουά

Με μεγάλη επιτυχία και μέσα σε 
αθλητικά πλαίσια διεξήχθησαν κι 
εφέτος οι αγώνες για το ποδο-

σφαιρικό τουρνουά, όπου έλαβαν μέρος 
οι ομάδες οκτώ χωριών της περιοχής μας. 
Τη διοργάνωση του τουρνουά φέτος  ανέ-
λαβε, με επιτυχία κατά γενική ομολογία, ο 
Σύλλογός Αετού στη μνήμη του πρόσφατα 
αδικοχαμένου νεαρού συμπατριώτη μας 
απ’ τον Αετό Βαγγέλη Μπικοράρου.  

Το τουρνουά διεξήχθη σε δυο φάσεις.  
Στην Α’ φάση, αυτή των Ομίλων, επικρά-
τησαν και προκρίθηκαν για τα ημιτελικά οι 
ομάδες του Αετού και του Αρματωλικού 
από τον Α΄ Όμιλο και οι της Νεράιδας και 
Λαφίνας, από τον Β΄ όμιλο. 

Στους δυο ημιτελικούς οι ομάδες της 
Νεράιδας και της Λαφίνας νίκησαν τις 
ομάδες του Αρματωλικού και του Αετού 
με 5-4 (στα πέναλτυ) και 1-0 αντίστοιχα 
και προχώρησαν στον τελικό, όπου η ομά-

δα της Νεράιδας επικράτησε με 3-0 και 
ανακηρύχτηκε κυπελλούχος του τουρνουά 
2014.

Να σημειώσουμε ότι από το 2007 που 
διοργανώνεται το τουρνουά με τη φροντί-
δα των Συλλόγων, κυπελλούχοι αναδεί-
χτηκαν κατά σειρά οι:

2007-2008 : ΝΕΡΑΪΔΑ
2009: ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ
2010: ΚΟΡΥΦΗ
2011: ΛΑΦΙΝΑ
2012-2013-2014: ΝΕΡΑΪΔΑ

Πρωταθλήτρια του πανεπιστημιακού πρωταθλή-
ματος Αθηνών για το 2014 αναδείχθηκε η ομάδα 
της Οδοντιατρικής Σχολής, νικώντας στον τελικό 
4-0 την ομάδα του Παιδαγωγικού. 
Αρχηγός της ομάδας της Οδοντιατρικής είναι ο 
«δικός μας» Χρήστος Νεραϊδιώτης



9ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

26-27 Ιουλίου

Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής

Το σκηνικό των τελευταίων ετών επανα-
λήφθηκε κι εφέτος στο κορυφαίο πολι-

τιστικό γεγονός του χωριού, το ΠΑΝΗΓΥΡΙ. 
Την πρώτη μέρα λιγοστή η παρουσία 

πανηγυριστών, εν αντιθέσει με τη δεύτερη, 
κατά την οποία γίνεται ο παραδοσιακός χο-
ρός των Τζουμέρκων «τα Κάγκελα». 

Αξίζει νομίζω να καταχωρηθούν ξανά 
δυο βασικά στοιχεία αναφορικά με το έθι-
μο αυτό, που σημειωτέο γίνεται σε πολλές 
περιοχές των Τζουμέρκων. Έτσι λοιπόν να 
πούμε πως ο χορός είναι σε 3σημο ρυθμό, 
σοβαρός, μεγαλοπρεπής, επιβλητικός και 
καθολικής συμμετοχής. Την ονομασία του 
την οφείλει ή στη λέξη κάγκελο, επειδή οι 
χορευτές είναι τοποθετημένοι και συνδεδε-
μένοι 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 
εμφανίστηκε δεν υπάρχουν. Πάντως στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας είναι ήδη γνω-
στός και λέγεται πως εξυπηρετούσε δυο 
σκοπούς, τον Εθνικό, γιατί τα Κάγκελα (ως 
επιτρεπόμενη εκδήλωση) επί Τουρκοκρα-
τίας ήταν ένας τρόπος για να συγκεντρώ-
νονται οι χωριανοί και να συνεννοούνται 
και να ανταλλάσσουν γνώμες για θέματα 
προστασίας και αντίστασης κατά των κα-
τακτητών χωρίς να γίνονται αντιληπτοί και 
τον Κοινωνικό, γιατί ο χορός εκτός από 
τρόπο διασκέδασης, ήταν αφορμή συνεύρε-
σης και επικοινωνίας  και μια καλή ευκαιρία 
για τους ξενιτεμένους να επιστρέψουν στην 
πατρίδα.

Να σημειώσουμε πως το παραδοσιακό 
μας πανηγύρι τίμησε φέτος με την παρου-
σία του ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Πύλης Κώ-
στας Μαράβας. 
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ΕΠΙΣΗΣ ΕυΧΑρΙΣΤΟυΜΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νεραϊ-
διωτών (τα μέλη του οποίου ενεργά συμμετεί-
χαν στην προετοιμασία των διαφόρων εκδηλώ-
σεων), αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
δημόσια, μέσα απ’ τις στήλες του Γλαβά, τους 
παρακάτω αναφερόμενους χωριανούς που είτε 
παρείχαν τη στήριξή τους στο Δ.Σ., είτε ενεργά 
βοήθησαν στην πραγματοποίηση των εκδηλώ-
σεων που έγιναν το καλοκαίρι στο χωριό:
1. Για την κάλυψη των αναγκών του ποδοσφαι-
ρικού αγώνα Νεολαίας-Γερουσίας, τους:
Βασίλη Μαντέλλο (κοπή χόρτων στον αγωνι-
στικό χώρο, που εμπόδιζαν την πραγματοποίη-
ση του αγώνα), 
Το Αλέκο Δ. Κόκκαλη που διαιτήτευσε τον αγώνα.
2. Για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής 
θεατρικής παράστασης, τους:
Νίκο Τζότζολη (διάθεση ξυλείας για την κα-
τασκευή της εξέδρας), Βασίλη Μαντέλλο και 
Πάνο Αλειφτήρα (για το στήσιμο της εξέδρας), 
Χρήστο Ντίνο, Βασίλη Μητσώνη, Κώστα Ζαρο-
νίκο (βιντεοσκόπηση, φωτό).
 3. Για τη στήριξη και βοήθεια στα μέλη του 

ΔΣ , για την προετοιμασία της εκδήλωσης της 
31ης Ιουλίου, στον Αϊ-Θόδωρο, τους:
Βασίλη Μαντέλλο (κοπή χόρτων στο χώρο ανα-
ψυχής), Πάνο Αλειφτήρα, Νίκο Γιαννέλο, Γιώρ-
γο Αθ. Καρακώστα, Μερόπη Καρακώστα (το-
ποθέτηση σκιάδιου, καθαρισμός χώρου), Ελένη 
Αλειφτήρα και Άννα Παναγοπούλου (καθαρι-
σμός εκκλησίας).
4. Για την οργάνωση και παρουσίαση της παι-
δικής θεατρικής παράστασης, την:
Νάντια Μαντέλλου. 
5. Για τη βοήθεια που πρόσφεραν στη Νάντια 
στην προετοιμασία της θεατρικής παράστα-
σης τις: Κυριακούλα Νεραϊδιώτη, Μαριάννα και 
Ειρήνη Μαντέλλου.
6. Για την κλήρωση της λαχειοφόρου, τον:
Κώστα Αθ. Ζαρονίκο. 

Τέλος ευχαριστεί όλους όσοι προσφέρθηκαν και 
βοήθησαν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου και 
δεν τους δεν αναφέραμε ονομαστικά, είτε γιατί 
διέφυγαν της προσοχής μας, είτε γιατί οι ίδιοι δε 
θέλησαν να αναφέρουμε.

● Τον κ. Κώστα ΜΑΡΑΒΑ, για την προσφορά 
του στο Σύλλογο επαρκή ποσότητα λουκάνικων, 
για τις ανάγκες εκδήλωσης του Συλλόγου.
● Τον κ. Χρήστο ΔΙΠΛΑ, ιδιοκτήτη του κατα-
στήματος Κρεάτων στα Στουρναρέικα, ο οποίος 
για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πρόσφερε μεγά-
λη ποσότητα ποιοτικού κρέατος για τις ανάγκες  
εκδήλωσης του Συλλόγου.                                                     
● Το συγχωριανό μας Χρήστο ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ  

για την προσφορά 9 βιβλίων (ανά 3 αντίτυπα 
από τρεις ποιητικές του συλλογές), που διατέθη-
καν  σε 3 χωριανούς, την ημέρα που διεξήχθη η 
κλήρωση της λαχειοφόρου. 
● Τον κ. Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟ, Διευθυντή 
Δασών Ν. Τρικάλων,  για την προμήθεια και τη 
μεταφορά τους στη Νεράιδα,  των δενδρυλλίων 
που φύτευσαν  τα παιδιά της Νεράιδας  στον αύ-
λειο χώρο του Σχολείου.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Ο Μιχάλης Λ. Κοντογιάννης, γιος της Κων/νιάς Μπασιούκα, άνοιξε γαστρε-
ντερολογικό ιατρείο στην Άρτα,  στην οδό ΤΖΑΒΕΛΛΑ 14.
Η Κατερίνα Λυράκη, σύζυγος του Μιχάλη Κοντογιάννη, άνοιξε Ρευματολογι-
κό ιατρείο στην Άρτα, στην οδό ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 1.
Μιχάλη, Κατερίνα σας ευχόμαστε καλή και πετυχημένη επαγγελματική σταδιο-
δρομία και να σας διακρίνει πάντα επαγγελματική συνείδηση και σωφροσύνη.
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Μια ωραία και ενδιαφέρουσα εκδήλωση που 
συνδύασε το τερπνό με το .... ωφέλιμο έγι-

νε τον Αύγουστο στο χωριό, στο μαγαζί του Βλα-
χογιάννη. Με πρωτοβουλία 2-3 γυναικών που 
«συνέλαβαν» την ιδέα, διοργανώθηκε σε χρόνο 
ρεκόρ ένας πρωτόγνωρος διαγωνισμός φαγητών. 
Στο κάλεσμα που απηύθυναν με ανακοίνωση σε 
όλες τις γυναίκες του χωριού, ανταποκρίθηκαν 
περί τις 38 νοικοκυρές, η κάθε μια απ’ τις οποί-
ες παρασκεύασε το ιδιαίτερό της φαγητό. Όλα 
τα φαγητά συγκεντρώθηκαν, τοποθετήθηκαν σε 
περίοπτη θέση για να είναι ορατά απ’ το κοινό για 
να τεθούν στη συνέχεια υπό την ... γαστρονομική 
κρίση τριμελούς επιτροπής προς ανάδειξη τριών 
νικητριών. Στο μέσον της γαστρονομικής αυτής 
πανδαισίας, δέσποζε η μεγαλοπρεπής κουλούρα 
που παρασκεύασε η Ντίνα Ψόφιου.
Ιδιαίτερα δύσκολο αποδείχτηκε το έργο της τρι-
μελούς ... γαστρονομικής επιτροπής (ορίστηκαν 
οι Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Γιαννέλος, 
Πάνος Αλειφτήρας), καθόσον όλα τα διαγωνιζό-
μενα φαγητά είχαν παρασκευασθεί από έμπειρα 
χέρια παλιών νοικοκυρών.
Τα τέσσερα πρώτα βραβεία κέρδισαν τελικά οι 
Βάγια ΝΙΚΟΥ (μακαρονόπιτα), Όλγα ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ (κολοκυθοανθοί), Ελένη ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ 
(χαλβάς), Γεωργία ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ (πλαστός). 
Ήταν μια αυθόρμητη εκδήλωση με τις γυναίκες 
να συμμετέχουν με μεράκι και με την προσδοκία 

να κερδίσουν ένα απ’ τα βραβεία, μια προσδοκία 
πάντως που διανθίζονταν από πολλά αλληλο-
πειράγματα και ατάκες που κυρίως στόχευαν τη 
μαγειρική των ...άλλων.
Ωραία πράγματι βραδιά την έναρξη της οποίας 
χαιρέτισε από μέρους του ΔΣ ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Χρ Μαντέλλος συγχαίροντας την 
πρωτοβουλία των γυναικών. 
Ανάρπαστα έγιναν τα φαγητά με τη λήξη της εκ-
δήλωσης και συνέτεινε σ’ αυτό η καλή βαθμολο-
γία που πήραν όλα τα φαγητά απ’ την επιτροπή 
γαστρονομίας. 
Κι όλα τέλειωσαν με τις κριτικές του κοινού για 
τα φαγητά που ξεχώρισε ο καθένας και με την 
υπόσχεση όλων των νοικοκυρών που συμμετεί-
χαν αλλά και εκείνων που δεν έλαβαν μέρος, ότι 
του χρόνου θα είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή 
αλλά και πιο οργανωμένη η εκδήλωση, με λιγό-
τερες παραλείψεις και λάθη.

Με πρωτοβουλία γυναικών της Νεράιδας

Διαγωνισμός γαστρονομίας
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στις 18 Οκτω-
βρίου, στην αίθουσα του Συλλόγου, η πρώτη 
για τη φετινή χρονιά συνάντηση των μελών 
του Χορευτικού Τμήματος. Με τη συμμετοχή 
να φτάνει σε ικανοποιητικά επίπεδα (18 άτομα) 
και τον ενθουσιασμό και τη θέληση των παι-
διών να συνεχίσουν, προφανή, έγινε η πρώτη 
πρόβα, υπό την καθοδήγηση της χοροδιδα-
σκάλισσας Βιβής ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, φίλης 
του Συλλόγου, που προσφέρθηκε αφιλοκερδώς 
να διδάσκει δυο φορές το μήνα. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και απ’ τις στή-
λες του «Γ» τη Βιβή ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ για 
την ευγενική προσφορά της στο Σύλλογο. Το 
μεράκι της για το χορό και η μεταδοτικότητά 
της στα μέλη της χορευτικής ομάδας, φάνηκαν 
απ’ την πρώτη πρόβα. Είμαστε βέβαιοι ότι ανά-
λογη θα είναι και η συνέχεια.
Θέλουμε να τονίσουμε πως επιδίωξη του ΔΣ 
του Συλλόγου είναι η συμμετοχή στο χορευ-
τικό όσο το δυνατό περισσότερων παιδιών. Γι’ 
αυτό καλούμε και μέσα απ’ τις στήλες του πε-
ριοδικού όλα τα παιδιά της Νεράιδας που αγα-
πούν το χορό και θέλουν να πλαισιώσουν τη 
χορευτική ομάδα, να έρθουν σε επικοινωνία με 

τον υπεύθυνο του χορευτικού Άκη Μαντέλλο 
(τηλεφ. 6932363763) για να δηλώσουν άμεσα 
τη συμμετοχή τους και να πληροφορηθούν τις 
μέρες και ώρες που θα πραγματοποιούνται οι 
πρόβες (ενημέρωση θα γίνεται και μέσω του  
διαδικτύου, στο οποίο όλοι οι νέοι σήμερα 
έχουν πρόσβαση).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλίμα που έχει δη-
μιουργηθεί στη χορευτική ομάδα, είναι οικείο, 
φιλικό και παρεΐστικο, στοιχεία που εμείς θεω-
ρούμε ότι αποτελούν και το κυρίαρχο ζήτημα. 
Κι αυτό γιατί η γνωριμία και η ανάπτυξη στη 
συνέχεια φιλικών σχέσεων ανάμεσα στη νεο-
λαία της Νεράιδας, μπορεί να χτίσει μια δυνα-
μική που θα έχει θετικά αποτελέσματα για το 
χωριό μας και το Σύλλογο.

Χ.Μ.

Οι πρόβες του χορευτικού

E N O I K I A Z E T A I ... 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα, στον 6ο όροφο,  τριάρι, ρετιρέ,  94 τ.μ., με τεράστια γωνιακή 
βεράντα και απεριόριστη θέα, στο Ν. Κόσμο, περιοχή Μπακνανά, Πανταζή 21-23 & Σου-
λιωτών.
Όποιος συμπατριώτης ενδιαφέρεται , μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του 
Συλλόγου,  στο τηλεφ.  6974770477.

Στις 21 Δεκεμβρίου η παιδική γιορτή 

Την Κυριακή και ώρα 11.00, στα γραφεία του Συλλόγου (Πανταζή 21-23, Ν. Κόσμος), 
θα γίνει η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή.
Στη γιορτή, που επιφυλάσσει εκπλήξεις, προσκαλούνται όλα τα παιδιά της Νεράιδας, 
ηλικίας 2-12 ετών. Παρακαλούνται οι γονείς που θα τα συνοδεύσουν να βρίσκονται 
έγκαιρα στο χώρο της προγραμματισμένης αυτής εκδήλωσης του Συλλόγου.
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Πρόκειται, αναμφισβήτητα, για μία ημερο-
μηνία που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της 
στις μουσικές μου θύμησες, διαχρονικά. 

Ο τόπος φωλιά των Τζουμέρκων και φα-
ντάζει σαν σθεναρός βράχος απέναντι 
στην μουσική αλλοτρίωση της εποχής μας. 
Το μεσημέρι της Κυριακής, λοιπόν, ανταμώ-
σαμε με εκλεκτή παρέα στο καφενείο του 
χωριού, όπου έλαβε χώρα παραδοσιακό γλέ-
ντι ωσάν αυτά του παλιού καλού καιρού.   
Με άσματα παλιά, αμιγώς παραδοσιακά, κέφι, 
χορό, τραγούδι και άφθονο τσίπουρο. Θα 
ήταν ασυγχώρητη εθελοτυφλία εάν δεν τόνι-
ζα το γεγονός πως η φιλοξενία των κατοίκων 
ήταν κάτι περισσότερο από εξαιρετική, καθότι 
ένα κύμα θέρμης και ενδιαφέροντος με κατέ-
κλυσε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου 
εκεί. Άνθρωποι μερακλήδες, γαλαντόμοι, έξω 
καρδιά, με βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους 
την αγία μας παράδοση οι Νεραϊδιώτες. Να 
χαίρεσαι να τους χαζεύεις καθώς γλεντούν.   
Ένας ακόμη λόγος που κάνει την περίπτωση 
ξεχωριστή, αποτελεί το γεγονός πως βρεθή-

καμε και από κοντά για πρώτη φορά με τον 
αγαπητό κύριο Σπύρο Νεραϊδιώτη, έπειτα 
από έτη διαδικτυακής φιλίας. Πιο ταιρια-
στά δεν θα μπορούσαμε να ‘χαμε ανταμώσει! 
Οφείλω, επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στην αγαπημένη φίλη Νάντια Μαντέλλου 
για τη μουσική πρόσκληση και σε όλους για 
την όμορφη φιλοξενία. Περάσαμε υπέροχα!   
Να είστε όλοι καλά, καλό Φθινόπωρο όπου 
κι αν βρίσκεται ο καθένας σας, με μια ευχή:  
«Εις το επανακούειν, με υγεία!»

Κώστας Αναγνώστου

 ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

Tο υπουργείο Υγείας με σχετική εγκύκλιο (Υ10γ/
Γ.Π οικ 89547/14-10-2014),  προκήρυξε τις κε-
νές και κενούμενες θέσεις Κέντρων Υγείας-Πε-
ριφερειακών Ιατρείων. Συνολικά θα καλυφθούν 
2.710 κενά σε μονάδες του ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθ-
μιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), κυρίως σε περιφερει-
ακά ιατρεία .

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, στο ΓΝ Τρικάλων θα 
προσληφθούν 15 γιατροί που θα επανδρώσουν 
τα παρακάτω περιφερειακά ιατρεία: 
Αγριελιάς, Γερακαρίου, Καλομοίρας, Κλει-
νού, Καστανιάς, Κονισκού, Οξύνειας, Παναγίας, 
Διαλεκτού, Μεσοχώρας, Νεράιδας, Στουρναρέ-
ικων, Γεωργανάδων, Κλοκοτού και Νεοχωρίου.

Για τα περιφερειακά ιατρεία
Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών

Η Ελένη Μαντέλλου μας έστειλε τα καινούργια τηλέφωνα από το Γραφείο του Δήμου 
Πύλης στα Τρίκαλα , που έχει μεταφερθεί στην πρώην Νομαρχία νυν Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση στον δεύτερο όροφο στα γραφεία 237 & 235, 
τηλέφωνο & Φαχ 2431351537 και  2431351535. 

Νεράιδα Τρικάλων, Κυριακή 4 Αυγούστου 2014
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Μετά από 2 χρόνια παραμο-
νής στο ιστορικό καφενείο «τ’ 
Μήτσιου Ούζου» και 2 στον ξε-
νώνα του «Λευτέρη & της Λου-
κίας», αναχώρησαν για την πα-
τρίδα τους (ΓΕΩΡΓΙΑ) ο Σίμος 
και η Μαντόνα (και ο μικρός 
απίθανος γιος τους Αλέξανδρος), δυο εξαιρε-
τικά παιδιά, που είχαν ξεκινήσει «απ’ άκρη τό-
που» και η τύχη τους έφερε σε ένα απομακρυ-
σμένο χωριό, το χωριό μας, για το μεροκάματο. 
Κατά την παραμονή τους στο χωριό μας και ει-
δικά στο καφενείο που νοίκιασαν, για να αντε-
πεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, έδωσαν μα-
θήματα αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευπρέπειας 
και εργατικότητας. Παρά τις δυσκολίες που 
είχαν να αντιμετωπίσουν μακριά απ’ την πατρί-

δα τους, παρά τα «κολλήματα» 
ορισμένων που τους αντιμετώ-
πιζαν με καχυποψία και απαξί-
ωση γιατί δεν ήταν «ελληναρά-
δες», οι ίδιοι ήταν ευγενέστατοι 
και εξυπηρετικοί απέναντι σε 
όλους τους πελάτες, καλοί 

επαγγελματίες (χωρίς να είναι του επαγγέλμα-
τος) και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. 
Εύχομαι να ‘ναι καλά και να εργάζονται εκεί 
στην πατρίδα τους και να χαίρονται το παιδάκι 
τους.
Μαντόνα, Σίμο, θα μας λείψετε σίγουρα το ερ-
χόμενο καλοκαίρι. 
... Και βέβαια σε κάποιους ο Σίμος θα τους λεί-
ψει και το χειμώνα!

Χ. Μαντέλλος

Μαντόνα, Σίμο, Αλέξανδρε 

Στο καλό, Καλή πατρίδα

Στέκουν εκεί, ένθεν και ένθεν της πλατείας 
Αγ. Γεωργίου, ως προστάτες του ομώνυ-
μου ιερού ναού. Ομορφαίνουν, σκιάζουν 

και δροσίζουν το χώρο, επηρεάζουν θετικά το 
μικροκλίμα. Ο λόγος για τα δυο αιωνόβια πλα-
τάνια, πραγματικά μνημεία της φύσης. Δε γνω-
ρίζω ακριβώς την ηλικία τους, άλλωστε δεν 
είναι αυτός ο σκοπός του σημειώματός μου. 
Ίσως μία, ίσως δύο, ίσως και τρεις εκατονταε-
τηρίδες...
Σκοπός της αναφοράς μου αυτής (απ’ αφορμή 
το τραγικό συμβάν στις Κομποτάδες Λαμίας 
όπου αποκόπηκε μεγάλο κλωνάρι πλατάνου 
και στοίχισε τη ζωή 9χρονου) είναι η έγκαι-
ρη παρέμβαση των ειδικών για προληπτικό 
έλεγχο, ώστε να εντοπιστούν ενδεχόμενα 
δείγματα επικινδυνότητας (πιθανή αποκοπή 
κλάδων) των αιωνόβιων αυτών πλατανιών. Οι 

φαινομενικά υγιείς και πράσινοι κλάδοι τους, 
ίσως να αποτέλεσαν το λόγο που ποτέ μέχρι 
τώρα δεν έχει γίνει έλεγχος της κατάστασής 
τους, πλην όμως αυτό δε διασφαλίζει απόλυ-
τα την αποτροπή ενδεχόμενων ατυχημάτων.  
Γι’ αυτό θα πρέπει ο Δήμος Πύλης να προβεί 
έγκαιρα σε ένα προληπτικό έλεγχο για να δια-
πιστωθεί η πραγματική κατάσταση των πλατά-
νων, προς αποφυγή τυχόν δυσάρεστων κατα-
στάσεων.

Χ. Μαντέλλος

Μήπως χρειάζεται ένας προληπτικός έλεγχος;

Τα αιωνόβια πλατάνια της πλατείας
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Με την καθιερωμένη δοξολογία (υπό ιερέως Από-
στολου Οικονόμου), την κατάθεση στεφανιού απ’ 
τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Νεράιδας (Κυρ. Βλαχο-
γιάννη), την απαγγελία ποιήματος απ’ τη μαθήτρια 
Φωτεινή Βλαχογιάννη και την παρουσία των λιγο-
στών κατοίκων του χωριού, γιορτάστηκε την Τρίτη, 
28 Οκτωβρίου, η ιστορική επέτειος του ΟΧΙ, προ-
πομπού της ηρωϊκής Εθνικής Αντίστασης του λαού 
κατά του φασισμού.

Στη Νεράιδα

Γιορτάστηκε  
η επέτειος του ΟΧΙ

Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας 

Χρήστου Καρακώστα

▶ Καλός γενικά ο καιρός στο έμπα 
του Φθινοπώρου με λίγα χιόνια 
στα βουνά.

▶ Ο Σίμος και η Μαντόνα εγκα-
τέλειψαν όχι μόνο τη Νεράϊδα 
αλλά και την Ελλάδα, αφού 
έφυγαν οριστικά για τη Γεωρ-
γία. Εμείς μόνο καλά λόγια και 
έργα θυμόμαστε απ’τα παιδιά 
αυτά.

▶ Η Πόπη κι ο Θωμάς μετακόμι-
σαν απέναντι στην Γιαννέλλου. 
Η δημοπρασία για το Βακούφκο 
θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι οι προσφο-
ρές θα είναι κλειστές (φάκελος).

▶ Χαλικοστρώθηκε ο δρόμος προς 
τη Θεοτόκο.

▶ Κατάθεση στεφάνου και ομι-
λία πραγματοποιήθηκε στις 28 
Οκτωβρίου απ’τον τοπικό Πρό-
εδρο, Κυριάκο Βλαχογιάννη.

▶ Μέχρι στιγμής οι λίγοι τσελιγκά-
δες βρίσκονται ακόμα στο χω-
ριό. Τα χειμαδιά περιμένουν λίγο 
ακόμα.

ΑΝΤΕ ΚΑΙ 
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

Εδώ και 1,5 χρόνο
Χωρίς ρεύμα ο δρόμος προς «Κρανούλα»
Οι επανειλημμένες κατά καιρούς οχλήσεις σε αρ-
μόδιους και μη του Δήμου Πύλης, για το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν, όσοι μένουν στο συνοικισμό 
«Κρανούλα», της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας, δεν 
βρήκαν μέχρι σήμερα παραλήπτη.
Εδώ και ενάμισι περίπου χρόνο έχει διακοπεί ο κε-
ντρικός φωτισμός στο δρόμο που οδηγεί στο συνοι-
κισμό και οι κάτοικοι πάνε στα σπίτια τους με φα-
κούς και φαναράκια. Η απελθούσα δημοτική αρχή 
πήρε μαζί της και τη λύση του προβλήματος και μά-
ταια περιμένουν οι κάτοικοι να δουν ... φως.
Περιμένουμε τώρα να δούμε πως θα αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα η νέα δημοτική αρχή και ειδικότερα ο 
αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Τόλιας (είναι θέμα επανα-
σύνδεσης παροχής και όχι νέας επέκτασης).

Χ. Μ.
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Ύστερα από πρωτοβουλία των παιδιών που 
απαρτίζουν κάθε καλοκαίρι την ομάδα μας 
στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα της ορεινής 
πατρίδας, (ξανά) δημιουργήθηκε η ομάδα ΑΕ 
Νεράιδας στην Αθήνα η οποία πλέον αγωνί-
ζεται σε κλειστό πρωτάθλημα 9χ9 στο οποίο 
συμμετέχουν ομάδες από διάφορες περιοχές 
της πρωτεύουσας. Η ομάδα, η οποία απαρ-
τίζεται αποκλειστικά από Νεαριδιωτες, στις 
6 πρώτες αγωνιστικές μετρά 5 νίκες και μια 
ισοπαλία έχοντας μάλιστα κερδίσει με το 
ευρύ 5-2 τους επί σειρά τριών ετών (αήττη-
τους) πρωταθλητές στην ομάδα των οποίων 
αγωνίζονται και πρωην επαγγελματίες ποδο-
σφαιριστές.
Οι 14 παίκτες που έχουν δηλωθεί στο πρω-
τάθλημα είναι οι : Θανάσης Γ. Καρακώστας, 
Παύλος Αθανασιάδης, Άκης Μαντέλλος, 
Γιώργος Αθανασιάδης, Κυριάκος  Μαντέλλος, 
Παναγιώτης Μαντέλλος, Σάκης Καρακώστας, 

Δημήτρης Ντίνος, Χρήστος Νεραιδιώτης, 
Πάνος Αλιφτήρας, Χάρης Σκιτσής, Χρήστος 
Μακρυγιάννης, Κώστας Παλούκης και Πάνος 
Καρακώστας.
Λόγω υποχρεώσεων του Θωμά Μαντέλλου, 
την ευθύνη της ομάδας έχουν αναλάβει οι 
Κώστας Αλιφτήρας, Σπήλιος Αθανασιάδης 
και Νίκος Σταμούλης οι οποίοι δίνουν το πα-
ρόν κάθε εβδομάδα στο γήπεδο. 
Ο «Γ» εύχεται κάθε επιτυχία και καλή συ-
νέχεια.

Να σημειώσουμε 
ότι ο Νίκος Στα-
μούλης (Τζάμια 
– Κρύσταλλα 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ) 
χορήγησε το ποσό 

των 100 ευρώ για την καινούρια εμφάνιση 
της ομάδας ενώ μέρος του ρουχισμού δώρισε 
στην ομάδα ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Μόλις έφτασε το παραπάνω κείμενο, ο «Γ» επικοινώνησε με τα παιδιά της ομάδας, τα οποία  
μας είπαν τα εξης:

Στιγμές της μεγάλης Α.Ε.Ν του παρελθόντος 
υπό την τεχνική ηγεσία του Πούσκας (αεί-
μνηστου Κώστα Παν. Μπασιούκα), θυμίζει η 
ποδοσφαιρική ομάδα της Νεράιδας που συ-
γκροτήθηκε πρόσφατα. Η ομάδα απαρτίζεται 
αποκλειστικά από νεραϊδιώτες ποδοσφαιρι-
στές και μέχρι στιγμής τα πάει περίφημα σε 
πρωτάθλημα, στο οποίο παίρνουν μέρος 12 
ομάδες. Είναι εκεί ο Θανάσης, ο Παύλος, ο 
Σάκης, ο Κυριάκος, ο Χάρης, ο Χρήστος, ο 
άλλος ο Χρήστος, ο Κώστας, ο Παναγιώτης, 
ο Δημήτρης, ο Νίκος, ο Γιώργος, ο Άκης, που 
ως μέλη της ομάδας αυτής, έχουν πετύχει και 
είναι πρώτοι στη σχετική βαθμολογία.
Εκείνο βέβαια που έχει για μας μεγαλύτερη 

σημασία και από τις επιτυχίες μέσα στο γή-
πεδο, είναι το ότι όλα αυτά τα νεραϊδιωτά-
κια έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη και ωραία 
παρέα και έξω από γήπεδο (τα περισσότερα 
συμμετέχουν και στο χορευτικό), είναι δε έκ-
δηλο το ενδιαφέρον τους για το αγαπημένο 
μας χωριό, το οποίο αποτελεί σημείο αναφο-
ράς στις συζητήσεις τους.

Συμμετέχει σε ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα
Επιτυχίες της Α.Ε.Ν
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Συνέντευξη με τον Δήμαρχο Πύλης 
Κωνσταντίνο Μαράβα

Πρώτα από όλα θέλω 
να σας ευχαριστή-
σω για την διάθεσή 

σας να σας εκφράσω από-
ψεις μου και σκέψεις για 
την πενταετία που έχουμε 
μπροστά μας.
Επίσης να σας τονίσω ότι 
θα είμαι κοντά σας για ότι 
χρειαστείτε, πάντα μέσα 
στα πλαίσια των δυνατο-
τήτων μας.
 Από την πρώτη στιγμή που κατεβήκαμε ζητώ-
ντας την ψήφο των δημοτών μας είχαμε υπο-
σχεθεί ότι θα βαδίσουμε με διαφάνεια, με νομι-
μότητα και περηφάνεια.
Θα κοιτάμε στα μάτια τους συμπολίτες μας και 
θα τους λέμε πάντα την αλήθεια.
   Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω τα εξής:
Οι πολιτικοί μας στόχοι προφανώς έχουν να κά-
νουν με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει 
στον Δήμο. Ξέρετε πόσο η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση έχει χάσει σε έσοδα τα τελευταία χρόνια της 
κρίσης από την κεντρική επιχορήγηση.
Στο μυαλό μας η πρώτη σκέψη είναι να είμαστε 
παρόντες –όσο παραπάνω γίνεται -  στην καθη-
μερινότητα των συμπολιτών μας. Και για τους 
κατοίκους του πεδινού όγκου και για αυτούς 
που μένουν στον ορεινό όγκο.
Η καθαριότητα, οι ανοιχτοί δρόμοι, ο φωτισμός 
είναι στις πρώτες προτεραιότητες.
Και αυτά σε συνεργασία των Προέδρων και των 
μελών των Τοπικών Συμβουλίων κάθε Τοπικής 

Κοινότητας με τους αρμό-
διους Αντιδημάρχους.
Θα κάνουμε πράξη την 
απόδοση στον Πρόεδρο 
κάθε Τοπικής Κοινότητας 
ενός ποσού χρημάτων 
κάθε έτος, όπως προ-
βλέπεται από τον Κώδι-
κα Δήμων & Κοινοτήτων, 
έτσι ώστε άμεσα οι ίδιοι 
οι Πρόεδροι να επιλύουν 

προβλήματα που παρουσιάζονται.
 Θέλω να σας πω εδώ ότι  δ υ σ τ υ χ ώ ς  ανα-
λάβαμε Ταμείο χωρίς χρήματα.
 Στο χρονικό διάστημα των  μηνών που πέρα-
σαν από την ημέρα που αναλάβαμε κάναμε τα 
εξής βήματα:
Οργανώσαμε την Υπηρεσία Εσόδων, κομβικό 
κομμάτι του Δήμου, η οποία υπολειτουργούσε. 
Προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα οικονομικά 
επ΄ ωφελεία των δημοτών μας.
Οργανώσαμε το Γραφείο Κίνησης ώστε να 
υπάρχει απόλυτος έλεγχος τόσο των οχημάτων 
όσο και των καυσίμων, πράγμα που ήδη γίνεται.
Μεταφέραμε τα Γραφεία που λειτουργούσαν 
στα Τρίκαλα, ως κομμάτι του Δήμου Πύλης σε 
χώρο μέσα στην Αντιπεριφέρεια Τρικάλων, εξοι-
κονομώντας έτσι ετησίως ποσό 6.000 Ευρώ.
Σας γνωρίζω εδώ ότι ήδη υπάρχει εξώδικο από 
τον ιδιοκτήτη διότι είναι απλήρωτος σε ενοίκια 
τέσσερα χρόνια. 
Μπήκαμε στην διαδικασία μηχανογράφησης 
όλων των στοιχείων του Δήμου, ώστε ανά πάσα 

Ο «ΓΛΑΒΑΣ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» επιθυμώντας να φιλοξενήσει μια μίνι συνέντευξη του νέου 
Δημάρχου Πύλης επικοινώνησε με το γραφείο του και του έθεσε τρία γενικά ερωτήματα:
1. Ποιοι είναι οι κεντρικοί πολιτικοί σας στόχοι;
2. Πως σκοπεύετε να «αντιμετωπίσετε» τα πέραν της Μεσοχωρας χωριά έτσι ώστε να υπάρ-

ξει μια «εξισορρόπηση» με τα χωριά του κάμπου και τα τουριστικά χωριά του Κοζιακα;
3. Υπάρχουν κάποια σχέδια ειδικά για τη Νεράιδα;
Η ανταπόκριση ήταν άμεση και να τι μας είπε ο κος Μαράβας τον οποίο ευχαριστούμε.
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στιγμή να υπάρχει καθαρή εικόνα όλων των δε-
δομένων του Δήμου για να μπορούν να λαμβά-
νονται καθαρές και αξιόπιστες αποφάσεις.
Βέβαια υπάρχουν και θα γίνουν προσπάθειες 
για έργα πνοής μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα – ΕΣΠΑ κ.λ.π.
Είμαστε θετικοί στην λειτουργία του Φράγμα-
τος Μεσοχώρας ως υδροηλεκτρικό έργο, γεγο-
νός που θα αποφέρει έσοδα υπέρ των συμφε-
ρόντων των τοπικών κοινωνιών.
 Θα είμαστε κοντά στους κατοίκους των πέραν 
της Μεσοχώρας χωριών και το χειμώνα – βοη-
θώντας τους λίγους μόνιμους κατοίκους- και το 

καλοκαίρι εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες 
μας.
Θα είμαστε κοντά στο Αρματολικό, στον  Αετό, 
στην Κορυφή, στη Νεραΐδα, στη Λαφίνα και στο 
Παχτούρι.
 Ειδικότερα σχέδια για τη Νεραΐδα αποτελούν 
το Τεχνικό Πρόγραμμα που έχουν καταθέσει οι 
Τοπικοί Πρόεδροι με τους Τοπικούς Συμβού-
λους, έτσι ώστε βήμα – βήμα να φτάσουμε σε 
επιθυμητά θετικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο Δήμαρχος Πύλης
Κων/νος Μαράβας 

Συνάντηση με το νέο Δήμαρχο Πύλης Κ. ΜΑΡΑΒΑ
Άτυπη συνάντηση (δεν είχε ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά του) με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ. 
Κώστα Μαράβα, είχε το καλοκαίρι αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου μας με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο του, ο οποίος αφού τον συνεχάρη για την εκλογή του στο δημαρχιακό αξίωμα, έκανε μια 
σύντομη αναφορά στο ιστορικό του Συλλόγου και κατέληξε με την ευχή για μια καλή συνεργασία των 
δύο πλευρών.
Απ’ τη μεριά του ο κ. Μαράβας άκουσε με προσοχή τα όσα είπε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., 
υποσχέθηκε να βοηθήσει κατά το δυνατό, λαμβανομένης υπόψη της δύσκολης οικονομικής συγκυρί-
ας και συνέστησε να υπάρχει μια συχνή επικοινωνία με το δημοτικό σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας 
Νεράιδας κ. Σωτ. Χαντζή. 
Στη συνάντηση ήταν παρών και ο απερχόμενος εκπρόσωπος της ΤΚ Νεράιδας και στενοί συνεργά-
τες του Δημάρχου. Στο περιθώριο της συνάντησης ο κ. ΜΑΡΑΒΑΣ παρέθεσε γεύμα προς τιμήν της 
αντιπροσωπείας του Συλλόγου. Χ. Μ.

Ο Φορέας Διαχείρισης έδωσε το παρόν σε αρκε-
τές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα το φετινό καλο-
καίρι στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας 
Αράχθου. Βασική επιδίωξη του Φορέα ήταν η ενη-
μέρωση για το Εθνικό Πάρκο και το έργο που επι-
τελείται, καθώς και η σημασία και αναγκαιότητα 
προστασίας των οικοσυστημάτων της οικολογικά 
«ευαίσθητης» αυτής περιοχής. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγμα-
τοποιηθήκαν αρκετές ξεναγήσεις στην προστα-
τευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου και σε 
επιλεγμένα μονοπάτια, από πολιτιστικούς και 
ορειβατικούς συλλόγους, οργανωμένες ομάδες 
πολιτών κ.α. Συνάμα, πραγματοποιήθηκαν και μια 

σειρά από εκδηλώσεις με την υποστήριξή του, οι 
οποίες συνέβαλαν στην ουσιαστικότερη επαφή με 
το φυσικό περιβάλλον και στη συνειδητοποίηση 
της τεράστιας οικολογικής και πολιτιστικής αξί-
ας του Εθνικού Πάρκου όπως: το Φεστιβάλ δρα-
στηριοτήτων και εκδηλώσεων Τζουμέρκων στο 
«Λιβάδι» Θεοδωριάνων με ποικίλες “extreme” 
δραστηριότητες, καθώς και ο Αγώνας Ορεινού 
Τρεξίματος «Στη σκιά του Κρυάκουρα» στα Θεο-
δώριανα. Παράλληλα, ενημερώσεις για το Εθνι-
κό Πάρκο έγιναν και σε διάφορες θρησκευτικές 
συναθροίσεις, όπως της Ιεράς Μονής Αγίας Κυ-
ριακής στη Νεράιδα Τρικάλων, με απροσδόκητα 
μεγάλη προσέλευση προσκυνητών.

Βίκυ Καλτσούνη

Καλοκαιρινές δραστηριότητες του Εθνικού Πάρκου
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ΠΟΛΥΝΕΚΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Το τραγικό γεγονός
Η Πέμπτη 10 Αυγούστου 1989 έμελ-

λε να γίνει η Τρίτη αποφράδα μέρα 

για το χωριό μας κατά τα τελευταία 

30 χρόνια, μετά την κατολίσθηση του 

’63 και τον καταστρεπτικό σεισμό 

του’67. Το φορτηγάκι που οδηγού-

σε ο παπα-Λάμπρος (Λ. Παππάς), το 

οποίο μετέφερε 23 προσκυνητές απ’ 

το μοναστήρι της Αγ. Κυριακής στο 

χωριό μας, ξέφυγε απ’την πορεία 

του, λίγα μέτρα παρακάτω απ’ το Ει-

κόνισμα του Μοναστηριού κι έπεσε 

σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων περί-

που. Τ’ αποτέλεσμα ήταν να σκοτω-

θούν ο παπάς του χωριού ηλικίας 

49 χρόνων, η Γεωργία Καραθάνου 

57 χρόνων και η Βάϊα Καλατζή 74 

χρόνων.
Ευτυχώς που ένας κορμός δέντρου 

σταμάτησε το κατρακύλισμα τ’ αυ-

τοκινήτου, περιορίζοντας σημαντικά 

τον τραγικό απολογισμό.
Οι παραπάνω ήταν όλοι σχεδόν χωριανοί 

μας και είχαν πάει απ’ το προηγούμενο βράδυ στο μοναστήρι για λειτουργία που 

έγινε 1 ώρα περίπου πριν το ατύχημα (συνέβη στις 5.30 το πρωί).

Μετά το τέλος της λειτουργίας οι 23 προσκυνητές επιβιβάστηκαν στο φορτηγάκι 

(κλειστή κλούβα) για να επιστρέψουν στη Νεράϊδα. Όμως κάποιο πρόβλημα φάνηκε 

πως υπήρχε και δεν έπαιρνε μπροστά η μηχανή

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Το καλοκαίρι του 1989 σημαδεύτηκε απ’το τραγικό δυστύχημα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 
3 ανθρώπους. Ήταν 10 Αυγούστου 1989, ημέρα Πέμπτη…..
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ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΙΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Μόλις έγινε γνωστό (την ίδια 

μέρα) στην Αθήνα το τραγικό γε-

γονός που συνέβη στο χωριό μας, 

τα εδώ ευρισκόμενα μέλη του 

Δ.Σ. του Αθηναϊκού Νεραϊδιώτι-

κου Συλλόγου ενεργοποιήθηκαν 

αμέσως στέλνοντας μηνύματα 

σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της 

πόλης, με τα οποία ζητούσαν πε-

ρισσότερο αίμα για την Τράπεζα, 

ενώ η επιτροπή του «ΓΛΑΒΑ» συ-

νέτασσε κείμενο διαμαρτυρίας, 

που απευθύνοντας στον Αθηναϊκό 

Τύπο (και κατόπιν στον Τρικαλινό 

και Αρτινό).

Επίσης απ’ την πρώτη στιγμή 

υπήρχε συνεχής επαφή με το χω-

ριό, Άρτα, Τρίκαλα για τη διαρκή 

ενημέρωση και παρακολούθηση 

της εξέλιξης των ασθενών. Δύο 

μέρες αργότερα άρχισε με κοι-

νή πρωτοβουλία των φορέων 

(Κοινότητα, Σύλλογοι, Εκκλησία) 

έρανος για τη βοήθεια των οικο-

γενειών των θυμάτων και των βα-

ριά τραυματισμένων.

Στην προσπάθεια αυτή βρήκαν 

αρωγούς την Κοινότητα Κορυφής 

και τον ΛΑΠΣ Κωστηλάτα, στους 

οποίους και απευθύνθηκαν. 

ΟΡΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ- ΘΟΔΩΡΙΑΝΑ:
Ξανάρχισαν μέσα στον Αύγουστο οι εργασίες στην τοποθεσία «Κάναλες» για την οδική σύνδεση των δύο χωριών. Τα χρήματα όμως που δόθηκαν απ’ τη Νο-μαρχία Άρτας είναι ελάχιστα (1 εκατομμύριο δρχ.) και σίγουρα όπου να ‘ναι το έργο θα σταματήσει ξανά αν οι Κοινότητες δεν διεκδικήσουν περισσότερα.στήρι») συνεχίζει να λειτουργεί…

25 χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
● Γεννήσεις: Η χωριανή μας Βασιλική Κ. Λάμπρου 

(παντρεμένη στα Θοδώριανα) γέννησε το τρίτο (!) 
αγόρι. Αγόρι επίσης απόχτησε κι ο χωριανός μας 
Λάμπρος Μπασιούκας. Να τους ζήσουν!

● Βαφτίσεις: Η χωριανή μας Βασιλική Κ. Λάμπρου 
(παντρεμένη στα Θοδώριανα) γέννησε το τρίτο (!) 
αγόρι. Αγόρι επίσης απόχτησε κι ο χωριανός μας 
Λάμπρος Μπασιούκας. Να τους ζήσουν!
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ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ:
Κατά το τελευταίο δεκαήμερο 
τ’ Αυγούστου ολοκληρώθη-
κε το τσιμεντοσκέπασμα της 
πλατείας της Νεράϊδας. Επί-
σης τσιμεντοστρώσεις έγιναν 
(απ ’το Δασαρχείο Τρικάλων) 
στο τμήμα του δρόμου «Μα-
ντάνι – Ρεματάκι» κι έξω απ’ 
το μαγαζί του Βλαχογιάννη. 
Απ’ τον Τρικαλινό τύπο εξάλ-
λου πληροφορηθήκαμε ότι η 
Νομαρχία θα δώσει για την 
αποχέτευση των νερών της 
πλατείας 300.000 δρχ. κι ότι 
αποφάσισε την εξόφληση της 
οφειλής (375.000 δρχ.) για 
τη διαμόρφωση κοινοτικών 
χώρων.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ – 
«ΝΕΡΑΪΔΑ»:
Ένα γκρέϊντερ βελτίωσε «πα-
τώντας» το τμήμα «Θοδωρή – 
Στριφτόμπουλο» του δασικού 
δρόμου που ξεκινάει απ’ το 
χωριό και τελειώνει στο βου-
νό «Νεράϊδα». Απ’ το τμήμα 
αυτό και παραπάνω δε μπό-
ρεσε να εργαστεί λόγω του 
ότι η συνέχεια ήταν αρκετά 
πετρώδης.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Επισκευάστηκε απ’ τον ΟΤΕ 
η παραδοσιακή τηλεφωνική 
γραμμή Νεράϊδας – Θοδωριά-
νων. Έτσι το χειροκίνητο τη-
λέφωνο («καβουρντιστήρι») 
συνεχίζει να λειτουργεί…

25 χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

Παρακαμπτήριος στην Αγ. Κυριακή!
Ευαισθητοποιημένη τελικά η Νομαρχία Τρικάλων απ’ το 
τραγικό δυστύχημα που συνέβη στη Νεράϊδα στις 10 τ’ 
Αυγούστου αποφάσισε (σε Νομ. Συμβούλιο) να διαθέσει 
για την παρακαμπτήριο (που θα κατασκευαστεί απ’ την 
κάτω μεριά του τόπου του δυστυχήματος ) 1.500.000 δρχ. 
Ο νέος δρόμος, ο οποίος δε θα ‘χει πλέον καθόλου ανέβα-
σμα, θάναι απόστασης 300μ. Όπως μας είπε ο πρόεδρος 
Γιάννης Νίκου η Νομαρχία υποσχέθηκε κι άλλα χρήματα 
σε περίπτωση που δε φτάσει το ποσό που προαναφέραμε.
Ο Παναγιώτης Νίκου στην Αναγέννηση Άρτας
Ο χωριανός μας ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Νίκου 
μεταπήδησε απ’ τον ΑΜΟΚ (Αθλητικό Μορφωτικό Όμι-
λο Κωστηλάτα) στην Αναγέννηση Άρτας που αγωνίζεται 
στην Γ΄ Εθνική Κατηγορία. Πληροφορηθήκαμε ότι με την 
απόδοσή του έχει ήδη βάλει θεμέλια για μόνιμη θέση στη 
βασική ενδεκάδα. Άντε Πάνο και στην Εθνική Ελλάδας!
Η Βάσω Στασινού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Μπάσκετ
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των λυκείων όχι μόνο συμ-
μετείχε η ομάδα της Βάσως Στασινού (απ’ τη Λαφίνα), 
αλλά πήρε κιόλας την πρώτη θέση, καταχτώντας το Κύ-
πελλο. Έτσι η 18χρονη Βάσω μπήκε δίχως εξετάσεις στη 
Γυμναστική Ακαδημία!
ΛΑΠΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ:
Ο Θοδωριανίτικος Σύλλογος διοργάνωσε στις 12 Αυγού-
στου στο χωριό του, αθλητικές και μουσικοχορευτικές 
εκδηλώσεις.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑΤΡΟ: Απ’ τις 30 Αυγούστου 
το αγροτικό ιατρείο Νεράϊδας δε χηρεύει πλέον, αφού ένα 
σχεδόν χρόνο αργότερα (!) η πολιτεία φρόντισε να στείλει 
γιατρό. Ο γιατρός λέγεται Χρήστος Λιάτας, φαντάρος απ’ 
το Ναύπλιο και θα κάτσει στη ΝεράΪδα 1 χρόνο περίπου. 
Καιρός η κοινότητα να διεκδικήσει τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό του ιατρείου.
ΒΛΑΧΟ-ΚΑΛΥΒΑ: Οι δύο τσελιγκάδες Χριστόφορος 
Γκούμας και Περικλής Κόκκινος κατασκεύασαν τον τε-
λευταίο καιρό καλύβα «στ’ Μπίμα» για προφύλαξη από 
το λύκο. Σημειώνουμε ότι το «ζ’λάπι» κατά το μήνα Ιούλη 
έφαγε τρία «ζωντανά» του πρώτου.
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Το ξεκίνημα των εκδηλώσεων έγινε την 
Κυριακή 10/8 με την πεζοπορία στο Εθνικό 
Πάρκο Τζουμέρκων και μετά από αίτημά μας 
στον Φορέα Διαχείρισης για επίσκεψη σε ειδι-
κή ζώνη της περιοχής. Η κατάληξη στο εκκλη-
σάκι του Προφήτη Ηλία Νεράιδας αποζημίω-
σε τους πεζοπόρους για την επίπονη ανάβαση 
καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να απολαύ-
σουν τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. 

Στις 11/8 το πρωί πραγματοποιηθήκαν 
τα καθιερωμένα τουρνουά δηλωτής και τάβλι 
ενώ το απόγευμα 115 (!) Παχτουριώτες όλων 
των ηλικιών έδωσαν το παρόν στον 1ο Γύρο 
Παχτουρίου όπου η διαφορά με τις Ειρηνο-
δρομίες οι οποίες διεξάγονταν παλαιότερα, 
ήταν ότι ο αγώνας αυτός πραγματοποιήθηκε 
μέσα στο χωριό ανεβάζοντας αρκετά το επί-
πεδο δυσκολίας. Στις δύο ειδικές κατηγορίες, 
αυτή του μικρότερου συμμετέχοντα και σε 
αυτή του μεγαλύτερου, τα κύπελλα παρέλαβαν 
η 4 ετών Υψηλάντη Σοφία και ο 90χρονος (!) 
Χρήστος Λύτρας αποδεικνύοντας ότι εμείς οι 
μικρότεροι σε ηλικία οφείλουμε να παραδειγ-
ματιζόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. 

Η 12η του Αυγούστου αφιερώθηκε εξ 
ολοκλήρου στη διοργάνωση της γιορτής της 
πίτας την οποία οι συγχωριανοί μας αγκάλια-
σαν θερμά (44 συμμετοχές- πλήθος κόσμου 
στην πλατεία). Η γιορτή ξεκίνησε με ομιλία 
της Προέδρου της Αδελφότητας κ. Β. Τσιούνη, 
με θέμα το πόσο σημαντική είναι η συμμετο-
χή του κόσμου, όχι μόνο σε εκδηλώσεις των 
Συλλόγων αλλά και γενικότερα στα κοινωνικά 
θέματα που απασχολούν το χωριό. 

Την επομένη το πρωί (13/8) ξεκίνησε η 

εκδρομή προς το Παλαιοχώρι για το πικ νικ 
η οποία έπειτα από δύο χρόνια λογίζεται ως 
θεσμός. Η Ιδιαιτερότητα φέτος ήταν ότι πριν 

από το πικ νικ πραγματοποιήθηκε πεζοπορία 
ως την εκκλησία του Προφήτη Ηλία. 

Το πάρτι των νέων όπως έχουμε συ-
νηθίσει να το λέμε έλαβε χώρα και πάλι στο 
χώρο του σχολείου το βράδυ της 13ης Αυ-
γούστου και ώρα 11 μ.μ. Από νωρίς είχε αρ-
χίσει να έρχεται ο κόσμος δίνοντας μια μικρή 
γεύση γι’ αυτό που θα ακολουθούσε. Η είσο-
δος των 5 ευρώ για τους ενήλικες άνω των 17 
ετών, δεν πτόησε κανέναν, το σχολείο γέμισε 
και άπαντες έμειναν ευχαριστημένοι. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
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Το μόνο βέβαιο είναι ότι χρειάζεται συ-
μπόρευση για να πετύχει ένα εγχείρημα και 
συμπόρευση σημαίνει όχι μόνο συνεργασία με 
οποιονδήποτε εκφράζει θέληση να βοηθήσει 
σε οτιδήποτε αλλά και τη δημιουργία σωστής 
βάσης ώστε να μπει και η επόμενη γενιά στο 
πνεύμα και στη λογική του “συμμετέχω ενερ-
γά, όπως μπορώ και σταδιακά” σε ότι αφορά 
το χωριό γενικότερα. Μόνο έτσι μπορεί να δο-
θεί το κίνητρο σ’ έναν νέο για να αποδείξει ότι 
το χωριό πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει..

Οι φετινές εκδηλώσεις ολοκληρώθη-
καν στις 17 Αυγούστου και ώρα 8 π.μ. με 
την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης μπροστά 

από το μνημείο των πεσόντων και κατέθεσαν 
στεφάνι, ο  πρόεδρος της Τ.Κ. Αετού Παχτου-
ρίου κ. Γιώργος Χονδρός, ο Πρόεδρος του 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παχτουριωτών κ. 
Γιώργος Χρηστάκης και η Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Παχτουριωτών κ. Βάσω Τσιούνη.   

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν  η συμμετο-
χή του κόσμου και στα έθιμα που λαμβάνουν 
χώρα κάθε χρόνο στο χωριό, ήτοι στην επι-
στροφή απ’ το μονοπάτι ανήμερα της γιορτής 
της Παναγίας μετά τη λειτουργία, στη βίζιτα 
και στα κάγκελα.

Από το Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αετού Τρικάλων, που 
προήλθε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν πρόσφατα, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Τσάκαλος Ηλίας του Νικολάου - Πρόεδρος
2. Γλαβάς Βασίλειος του Αθανασίου - Αντιπρόεδρος
3.  Κουτσογιάννης Ηλίας του Ανέστη - Γραμματέας
4.  Μπανταβάνης Νεκτάριος του Γρηγορίου - Ταμίας
5.  Τσάκαλος Παντελής του Γεωργίου - Μέλος
6.  Γούλας Δημοσθένης του Νικολάου - Μέλος
7.  Τσάκαλος Παρασκευάς του Νικολάου - Μέλος

Με την ευκαιρία της παρουσίασης του νέου και  νεανικού Συμβουλίου και τις ευχές μας να πετύχει 
τους σκοπούς που έχει θέσει, θα θέλαμε να επαινέσουμε τον απερχόμενο πρόεδρο του Συλλόγου 
Παντελή Τσάκαλο για τις υπηρεσίες που πρόσφερε κατά τη δεκαετή παραμονή στο τιμόνι του Συλλό-
γου και για το έργο που επιτέλεσε στο Σύλλογο και το χωριό του (με αποκορύφωμα την κατασκευή 
του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Αετό).  Η παραμονή του στο Δ.Σ. θα είναι ένας «ίσκιος» για τους 
νέους που πλαισιώνουν αυτό το Συμβούλιο και η πολύτιμη εμπειρία του θα βοηθήσει στο συντονισμό 
των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.

Χ. Μ.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Αετού
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μαχητικά γερμανικά κάθετης εφόρμησης, 

αλλά και άνθρωπος αγύριστο κεφάλι, ο ξε-
ροκέφαλος - Όμοια σύμφωνα 

2.  Πασίγνωστος γελοιογράφος μας - Ταινία 
του Κόπολα με τους Μπράντο και Πατσίνο 

3.  Ποταμός της Ελβετίας - Τόσες και οι εντολές 
4.  Λέμε κι έτσι το πυκνό δάσος - ... ούνο Ιταλικό 

τηλεοπτικό κανάλι 
5.  ..... ο Μελωδός: θεωρείται ως ο κορυφαίος 

υμνογράφος της Ορθόδ. Εκκλησίας 
6.  Το μαντρί - ... Σαρίφ: διάσημος ηθοποιός 
7.  Στην περιοχή μας το λέμε τσαλαφούτι (με 

άρθρο) 
8. Κατάληξη ανδρικών ονομάτων - Ανήκει στα 

σιτηρά (καθαρ.)
9.  ... Χάτσον: διάσημος αμερικανός ηθοποιός - 

Πρόθεση της αρχαίας 
10.  Έχει κι ο Σύλλογος τη δική του.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γεωργικό εργαλείο 
2.  ... Μισό τυρί - Ποσοτική αντωνυμία 
3.  Χαρακτηρισμός για το νερό (αντιστρ.) - ... 

Άφωνο κουτί 
4.  Μπορεί να είναι και ποδοσφαιρικός 
5. Καρποφόρο δέντρο που ευδοκιμεί στα χω-

ριά μας (πληθ.) 
6.  Υποθετικό - Ομοιωματικό μόριο - Οργάνωση 

που αυτοδιαλύθηκε το 1943, για να δημι-
ουργηθεί η ΕΠΟΝ 

7. Προστακτική της Κυριακής προσευχής 
(αντιστρ.) - Στη μουσική υπάρχουν εφτά, 
εδώ μόνο μία 

8.  Κινούνται με νερό. 
9.  Το κλαδευτήρι στην τοπική διάλεκτο (με άρ-

θρο) 
10.  Έγινε σπορ η συγκομιδή του στα χωριά μας 

- Τα ... παίρνουν οι θαρραλέοι.

Λύση προηγούμενου (τ. 126):
Οριζόντια: 1. ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ 2. ΑΡΑ - ΑΙ - ΑΡΤ 3. ΛΕΜΟΝΑΔΙΚΑ 4. ΑΣΑΝΤ - ΡΑΣΟ 5. ΡΕΙΚΙΑ 6. 
ΡΕΙ - ΠΥΡΡΟΣ 7. ΥΣ - ΡΑΒΑΪΣΙ 8. ΤΕΝΟΡΟΝ - ΚΟ 9. ΕΝΙΚΟ - ΗΡΑ 10. ΣΑΚΑΣ - ΣΑΡΑ
Κάθετα: 1. ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ 2. ΩΡΕΣ - ΕΣΕΝΑ 3. ΣΑΜΑΡΙ - ΝΙΚ 4. ΟΝΕ - ΡΟΚΑ 5. Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 6. 
ΛΙΑ - ΚΥΒΟ 7. ΔΟΪΡΑΝΗΣ 8. ΤΑΪΣΑΡΙ - ΡΑ 9. ΑΡΚΑ - ΟΣΚΑΡ 10. ΣΤΑΡΙΣΙΟ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Η αλήθεια για τα Μνημόνια

Με το πρώτο Μνημόνιο που υπογρά-
φηκε το έτος 2010 κι ιδίως με το 
1ο άρθρο του, δημιουργείται Ταμείο 

στην ουσία υφαρπαγής όλης της Ελλάδας 
από τους ξένους, με εννοούμενη οικονομι-
κή και φυσική εξόντωση των Ελλήνων. Το 
προκείμενο Ταμείο φέρει την παραπλανητική 
επωνυμία: «Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής πε-
ριουσίας του Δημοσίου» ΑΕ. Αυτό διοικείται εξ 
ολοκλήρου κι απ’ ευθείας από την Τρόικα και 
τους διεθνείς δανειστικούς οίκους.

Αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση στο 
έργο του της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία 
απεκδύεται κάθε τέτοιας αρμοδιότητας. Απαλ-
λάσσεται εξάλλου το εν λόγω Ταμείο από την 
υπαγωγή στο ισχύον Ελληνικό δημοσιονομικό 
καθεστώς. Όμως τα λειτουργικά έξοδά του, 
που είναι υπέρογκα, βαρύνουν αποκλειστικά 
το Ελληνικό Δημόσιο.

Εντός των ετών 2012 και 2013 θα προ-
κύψει νέο Σύνταγμα, που θα αναγνωρίζει την 
παραπάνω εκχώρηση της εθνικής έκτασης και 
την κατοχύρωση όλων των διατάξεων των 
Μνημονίων, με μια υποχρεωτική αναθεώρη-
ση και τροποποίηση του υπάρχοντος. Σ’ αυτή 
την υπόθεση έχουν δεσμευτεί εκ προοιμίου, τα 
δύο πολιτικά κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Το Ταμείο της παραπάνω σύνθεσης και δι-
καιοδοσίας θα προβαίνει μάλιστα στη συνεχή 
πώληση της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή για 
όσο χρόνο αποφασίζει κυριαρχικά κι αυθαίρε-
τα κι αυτεξούσια επιβάλλει η Τρόικα ερήμην 
του Ελληνικού λαού. Αν και στην ουσία απ’ 
αυτόν πηγάζει κάθε εξουσία. Τα έσοδα που 
θα αποκτώνται απ’ αυτήν την πώληση, πάνε 
100% στους δανειστές, αγνοώντας τις ζωτι-

κές ανάγκες επιβίωσης του Ελληνικού λαού 
και τις άλλες τέτοιες επιτακτικές του Κράτους 
μας.

Όσοι αντιλαμβάνονται ή μαθαίνουν από 
διαρροές για τα διαδραματισθέντα στις συνε-
δριάσεις του ως άνω Ταμείου, δεσμεύονται με 
εχεμύθεια προς τρίτους και τον Ελληνικό λαό. 
Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι όλοι 
που υπελάνθανε να πληροφορηθούν κάτι σχε-
τικό, είναι υποχρεωμένοι συμβατικά να κρα-
τούν το στόμα τους ραμμένο. Ακόμη πλέον 
από τα τακτικά μέλη σ’ αυτές τις συνεδριάσεις 
θα παραβρίσκονται και παρατηρητές των δα-
νειστών

Απ’ την άλλη μεριά, η Βουλή των Ελλήνων 
δεν έχει ούτε διαζευκτική ευχέρεια, αλλά της 
επιβάλλεται απ’ την παρωδία Δημοκρατίας, 
την οποία φανατικά πρεσβεύει η Δυτική κεφα-
λαιοκρατία, με «δεμένα τα χέρια» αναντίρρη-
τα, δουλικά και με παρωπίδες, να κυρώνει με 
Νόμο όλες τις πράξεις που διεξάγει το Ταμείο.

Το περιεχόμενο αυτών των διατυπωμέ-
νων ενεργειών θα παραμένει κλειστό σε κάθε 
φάση και με ζήλο θα τηρείται απόρρητο κι αυ-
στηρώς μη προσβάσιμο, ακόμη και στα Μέλη 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου και κατά συνέ-
πεια τον Ελληνικό λαό. Οι ίδιοι οι Υπουργοί 
της Κυβέρνησης παραδέχτηκαν δημόσια, λες 
και το γεγονός δεν ήταν καθόλου μειωτικό 
γι’ αυτούς, ότι αγνοούσαν παντελώς το περι-
εχόμενο του δεύτερου Μνημονίου του 2012, 
όταν προέβηκαν στην ψήφισή του.

Ειδικότερα το προκείμενο Ταμείο θα αντι-
καθιστά πλήρως την χάραξη πολιτικής γραμ-
μής, που κανονικά πρόκειται για αναφαίρετο 
δικαίωμα της εκλεγμένης από τον λαό Ελληνι-

Γράφει ο Ηλίας Αθ. Καραθάνος
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κής Κυβέρνησης. Αποφασίζει αποκλειστικά για 
τον καθορισμό της τιμής και τον προσδιορισμό 
των αγοραστών της πώλησης των Ελληνικών 
λιμανιών, δρόμων, αεροδιαδρόμων, βραχονη-
σίδων, μικρών νησιών-θέρετρων και γενικά 
ό,τι άλλο ελκυστικό υπάρχει επί Ελληνικού 
εδάφους, θάλασσας κι αέρα.

Με άλλα λόγια, μπορούμε ανεπιφύλακτα 
εξ αυτού του γεγονότος, να συμπεράνουμε ότι 
θα έχει τη δυνατότητα ο οποιοσδήποτε που 
προτείνεται απ’ την πλευρά του εν λόγω Ταμεί-
ου, είτε είναι κρατική οντότητα, είτε ιδιωτική 
πρωτοβουλία, να προβαίνει σε αγορά εθνικού 
Ελληνικού χώρου. Μάλιστα σε οποιαδήποτε 
τιμή ικανοποιείται το συμφέρον της Τρόικα 
κι οι δανειστές της Ελλάδας, η οποία κιόλας 
σταθμίζει την απόφασή της ανεξέλεγκτα.

Επίσης, με εντολή του αναφερόμενου Τα-
μείου, για ό,τι παρόλο που «βγαίνει στο σφυ-
ρί», στερείται ζήτησης προς πώληση και τε-
λικά δεν πουλιέται ή δεν αξιοποιείται, όπως 
μεταφράζεται ως αξιοποίηση, η πώληση χάρη 
ευφημισμού, στην γλώσσα των Μνημονίων, 
διαλύεται, χρεοκοπεί, εκκαθαρίζεται κι απολύ-
ονται οι εργαζόμενοί του.

Το εν λόγω Ταμείο οπλίζεται με τη δυνα-
τότητα να προσχωρεί στην εξυπηρέτηση των 
ετσιθελικών συμφερόντων των μεγαλοκαρχα-
ριών τοκογλύφων δανειστών και της Τρόικας. 
Να προμηθεύεται χρηματοδοτήσεων διά του 
δανεισμού προς όφελος αυτών των Δυτικών 
Κεφαλαιοκρατών, με οποιονδήποτε πρόσφο-
ρο τρόπο, ακόμη και με έκδοση δικού του 
ομολόγου.

Μπορεί ακόμη, στην ουσία κάνοντας χρή-
ση των απόλυτων κυριαρχικών του δικαιωμά-
των, κατ’ επιλογή του, να προβαίνει στην υπο-
θήκευση της Ελληνικής περιουσίας. Επίσης, 
στον κυκεώνα της χειραφέτησης της χώρας 
μας, ως ανηλίκου ή απαγορευμένου, που επι-
χειρούν τα Μνημόνια, ρητά ορίζουν αυτά πως 
δεν επιτρέπουν, απ’ εδώ και πέρα στην Ελλά-

δα να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στην 
αγορά των ομόλογων που έχει εκδώσει η ίδια, 
προκειμένου ανά πάσα στιγμή να αποσβένει 
το χρέος που τη βαραίνει .

Δηλαδή απαγορεύει στη χώρα μας ν’ ακο-
λουθεί την τακτική που εφάρμοζαν τα άλλα 
κράτη για την αντιμετώπιση της εθνικής τους 
χρεωστικής κατάστασης. Επιπλέον κάτι τραγε-
λαφικό που εξόφθαλμα υποτιμάει την πνευ-
ματική μας συγκρότηση ως Ελλήνων, είναι το 
αναφερόμενο στο άρθρο 14 του δεύτερου 
Μνημονίου, κατά το οποίο οι υπέροχοι Ελ-
ληνικοί αιγιαλοί και οι σπάνιες παραλίες μας 
παραχωρούνται ανέκκλητα κι επίσημα στους 
δανειστές.

Άρα συμπερασματικά και κατά διασταλτική 
ερμηνεία εξάγεται ότι ακόμη και τα νησιά μας 
στο σύνολό τους, κατ’ ουσία παραδίδονται 
αμαχητί στους δανειστές, καθώς επίσης και σε 
όσους αυτοί οι ίδιοι, κατά την απόλυτη κρί-
ση τους, θα μεταπωλούν το Ελληνικό χρέος, 
χωρίς την παραμικρή δυνατότητα παρέμβασης 
από τους Έλληνες Βουλευτές.

Έτσι, κάποιοι κακόβουλοι γείτονές μας θα 
μπορούν εύκολα ν’ αγοράζουν σ’ εξευτελιστι-
κά φθηνές τιμές, όποιο κομμάτι θέλουν από 
την Ελληνική επικράτεια, όπως για παράδειγ-
μα νησιά, λιμάνια, δρόμους, αερολιμένες κλπ. 
Δεν χρειάζεται πια να κάνουν παραβιάσεις 
εθνικού εναέριου χώρου ή χωρικών υδάτων 
ή να δημιουργούν θερμά επεισόδια ή να προ-
βάλλουν αστήρικτες διεκδικήσεις.

Ορίζεται στο «αχόρταγο» κείμενο των 
Μνημονίων ότι μετά από δικαστική προσφυ-
γή, ενώπιον διεθνών δικαστηρίων (σημ όχι 
Ελληνικών) από τη μεριά των επενδυτών ή 
δανειστών μας κινδυνεύουν να υποστούν κα-
τάσχεση Ελληνικά πολεμικά πλοία, υποβρύχια, 
αεροπλάνα, ελικόπτερα κι ο,τιδήποτε άλλο 
φέρει σήμανση με Ελληνική Σημαία, όπως για 
παράδειγμα αμαξοστοιχίες και διάφορα τρο-
χοφόρα.
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ΕΝΑΣ ΜΥΚΗΤΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΕΙ 
«ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ»

Μπορείτε να φανταστείτε ότι το 
«σύμβολο της αιωνιότητας» 
είναι είδος προς εξαφάνι-

ση; Κι όμως δεν πρόκειται για σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας, ο κίνδυνος 
είναι υπαρκτός.

Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ, είναι ένα δέντρο συν-
δεδεμένο με πολλές παραδόσεις, έχοντας ξε-
χωριστή ιστορική, κοινωνική, οικονομική, περι-
βαλλοντική και αισθητική αξία, στο οποίο πολλά 
χωριά και τοποθεσίες οφείλουν τα ονόματά 
τους. Κάτω από τα βαθύσκια πλατάνια έκαναν 
τις συνάξεις τους οι αρματολοί, οι κλέφτες και οι 
καπεταναίοι της Επανάστασης του 1821. Αποτε-
λεί σημείο αναφοράς σε ιστορικούς τόπους και 
μνημεία καθώς στέκει ως αιωνόβιο δέντρο στις 
περισσότερες πλατείες των χωριών, σηματο-
δοτώντας πανηγύρια, γάμους, γιορτές και την 
επανένωση των ξενιτεμένων. Με το πλούσιο 
φύλλωμά του μας προστατεύει τις ζεστές ημέρες 
του καλοκαιριού. Προστασία, όμως, ο πλάτανος 
χρειάζεται πλέον από όλους μας.

Τα τελευταία χρόνια μια καταστρεπτική 
ασθένεια, η «ασθένεια του μεταχρωματικού έλ-
κους του πλατάνου», που προκαλείται από το 
μύκητα Ceratocystis platani, έχει προσβάλει τα 
πλατάνια σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, κατ΄ 
επέκταση και του δικού μας Εθνικού Πάρκου. Ο 
κυριότερος παράγοντας που συμβάλει στη διά-
δοση και μεταφορά του μύκητα είναι ο άνθρω-
πος. Τα εργαλεία (όπως αλυσοπρίονα, πριόνια, 
τσεκούρια κλπ.) και τα μηχανήματα εκσκαφής, 
που έχουν έρθει προηγουμένως σε επαφή με μο-
λυσμένα πλατάνια, μπορούν εύκολα να μεταφέ-
ρουν το μύκητα. 

Σε πολλά ποτάμια και χειμάρους, όπως στην 
Πελοπόννησο, η ασθένεια έχει πάρει εκρηκτικές 
διαστάσεις με χιλιάδες νεκρά δέντρα. Στην περι-
οχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστε-
ρίου και χαράδρας Αράχθου εστίες προσβολής 
έχουν εντοπιστεί στην κεντρική πλατεία των 
Ραφταναίων, στη γέφυρα Πλάκας, στην πλατεία 

της Πλατανούσας και λίγο έξω από το 
Πάρκο κοντά στη γέφυρα Τζαρή. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
χώρα μας, λόγο της περιορισμένης 
εξάπλωσης του είδους, είναι απο-

κλειστικά υπεύθυνη για τη διατήρηση 
αυτού του τύπου οικοτόπου [92C0 Δάση 

Ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis)]. 
Όταν η ασθένεια προσβάλει κάποιο πλατάνι 

σε ένα ποτάμι, στη συνέχεια διαδίδεται στα γει-
τονικά δένδρα με επαφές των ριζών τους. Μέσα 
στους ποταμούς και χειμάρρους η μετάδοση του 
μύκητα γίνεται με κορμούς και κλαδιά προσβε-
βλημένων νεκρών δέντρων, που σπάζουν και 
μεταφέρονται με το ρεύμα του νερού συμβάλ-
λοντας στη δημιουργία νέων εστιών προσβολής. 

Από τη στιγμή που ένα δέντρο πλατάνου 
προσβληθεί δεν υπάρχει καμία γνωστή μέθοδος 
ή κάποιο φάρμακο που θα μπορούσαν να «θε-
ραπεύσουν» την ασθένεια και το συγκεκριμένο 
δέντρο είναι καταδικασμένο να νεκρωθεί. Ο μύ-
κητας που προκαλεί την ασθένεια επιβιώνει μέσα 
στο νεκρό ξύλο για αρκετά χρόνια, κατά συνέ-
πεια, το ξύλο από τα νεκρά δέντρα δεν μπορεί να 
αξιοποιηθεί για καυσόξυλα ή για οποιαδήποτε 
άλλη χρήση, γιατί μπορεί να συμβάλει στη διά-
δοση της ασθένειας σε άλλες περιοχές. 

Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση σχετική 
με την υλοτομία, κλάδευση, διακίνηση φυτών 
προς φύτευση, διακίνηση ξυλείας και διακίνηση 
σπόρων προς σπορά του πλατάνου απαγορεύε-
ται χωρίς την εποπτεία και έγκριση της Δασικής 
Υπηρεσίας. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε 
περιοχές με πλατάνια, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν 
προσβολές ή όχι, θα πρέπει να απολυμαίνονται. 

Αποφεύγουμε λοιπόν να πληγώσουμε με 
οποιοδήποτε τρόπο και μέσο άτομα πλατάνου. 

Ο περιορισμός της εξάπλωσης του μύκητα 
αποτελεί υποχρέωση όλων μας. 

Αγγελική Λαζαρίδου
Δασολόγος MSc
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Θαν. Καλαντζή: «Ποιμενικά»
Κυκλοφόρησε με την επιμέλεια 
των εκδόσεων ΤΥΠΟΙΣ το νέο 
βιβλίο του Θανάση Καλαντζή με 
τίτλο ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΑΣΠΟΠΟ-
ΤΑΜΟΥ ΠΙΝΔΟΥ.
Το βιβλίο καταγράφει την ποιμενι-
κή και κοινωνική ζωή των τσομπά-
νηδων του Ασπροποτάμου Τρικά-
λων. Στις 240 σελ. του βιβλίου ο 
συγγραφέας αναδεικνύει το ύφος 
και το ήθος της ζωής του Έλληνα 
τσομπάνου έτσι όπως ο ίδιος εκ-
φράζεται μέσα από τις πολλαπλές 
εκδηλώσεις του. Τον τρόπο ζωής 
και σκέψης του απλού λαϊκού αν-
θρώπου και πώς αυτή συνδέεται άρρηκτα με το 
χώρο και το είδος της δουλειάς, δουλειά επιβίω-
σης και όχι κέρδους. Το γλωσσικό ύφος κινείται 
εσκεμμένα ανάμεσα σ’ αυτό του γραμματιζού-
μενου κι αυτό του λαϊκού ανθρώπου, έτσι ώστε ο 

αναγνώστης άλλοτε να ακούει 
τον γραμματιζούμενο να περιγρά-
φει και να αφηγείται κι άλλοτε να 
«ζουμάρει» στο λόγο του απλού 
ανθρώπου:
«Κείνοι που έζησαν την ποιμενι-
κή ζωή φεύγουν ένας-ένας και η 
ζωντανή μαρτυρία τους χάνεται. 
Στις μνήμες των ζωντανών έσκυ-
ψα. Ακούμπησα με αγάπη και πόνο 
το αφτί μου στις καρδιές τους, εκεί 
που κρατούν τις θύμησες, όπως στο 
εικονοστάσι τα βάγια και τα στέ-
φανα. Από τέτοιους αυτόπτες μάρ-

τυρες πήρα το υλικό που χρειαζόμουν για να γράψω 
τούτο το «μυθιστόρημα», με μοναδική έγνοια να 
συμβάλω στην εικόνα ενός κόσμου που χάνεται για 
πάντα. Να μην ξεχνούν οι παλαιοί, να βγάλουν σω-
στή κρίση οι νέοι».

Ο Θανάσης Καλαντζής γεννήθηκε στη Μεσοχώρα Τρικάλων. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων Λογοτεχνία και Παιδαγωγικά και υπηρέτησε στη Δημόσια Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση. 
Έργο του: Παραδοσιακοί Διακριτικοί Τίτλοι (2002).
Το βιβλίο «Ποιμενικά, Ασπροποτάμου Πίνδου». ISBN: 978-960-93-6286-3, Σελίδες 240, τιμή 15,00€ .

● ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γεωργία (κόρη της Μαρίας Χρ. Βλαχογιάννη): Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης
● ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Βάσια (κόρη της Έφης Β. Γιαννέλου): Παιδαγωγικό Πατρών
● ΣΚΙΝΤΖΗΣ Χάρης (γιος της Ρένας Δ. Γώγου): Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Αθήνας
● ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Παναγιώτης του Γεωργίου: Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πειραιά
● ΝΙΚΟΥ Βάγια του Παναγιώτη: Φιλοσοφική Αθήνας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας
● ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος (εγγονός της Χρυσάνθης Ντίνου και Νίκου Τζότζολη): Μαθηματικό 

Αθήνας
● ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Κώστας του Μάρκου: Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμήμα Γεωγραφίας

Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια για την επιτυχία σας
Καλή δύναμη για την απόκτηση του πτυχίου.

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ
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Περάσαν ήδη χρόνια δυο απ’ τη δημοπρασία
π’ αξίζει να σημειωθεί εις το βιβλίο Γκίνες
πως το Βακούφκο μαγαζί «χτυπήθηκε» αγρίως
ευρώ χιλιάδες δώδεκα, για μια ντουζίνα μήνες

Το μίσθωμα παράλογο για το χωριό Νεράιδα
που έφτασε τόσο ψηλά για ένα πεισματάκι
για το «γαμώτο» δηλαδή και μ’ ελαφρά καρδία
«χτυπούσαν» λες και ήτανε κέντρο στο Κολωνάκι

Κι αντί το Κλησιαστικό ένα φραγμό να βάλει 
και όριο ανώτατο μισθώματος να θέσει
τρίβαν όλοι τα χέρια τους για την επιτυχία
κι ουδείς αναρωτήθηκε «βρε μη μας βάλουν φέσι;»

Περιχαρής κι ο Πρόεδρος στην ανακοίνωσή του
που έκανε υπό βροχή λίαν καταρρακτώδη,
να ‘ταν σημάδι θεϊκό που η δημοπρασία
εξόκειλε απ’ τη λογική σε τόπο νεφελώδη;

Κι ήρθε η πράξη αμείλικτη να επιβεβαιώσει 
πως ήτανε ανέφικτο να πληρωθεί το νοίκι,
βαρύ το χρέος δε μπορεί κανείς να το βαστάξει
εκτός κι αν έχει σίγουρο τον άσσο στο μανίκι.

Γι αυτό λοιπόν εκμισθωτής και μισθωτής αντάμα
να συμφωνήσουν θα ‘πρεπε για να δοθεί μια λύση
ο πρώτος να αποδεχτεί πως φταίν τα δεδομένα
κι ο δεύτερος να το δεχτεί και να αποχωρήσει,

Εν τέλει δικαστήριο ανέλαβε να δράσει
και βάσει της απόφασης έξωση διετάχθη
Όργανο αρμόδιο εκτέλεσε την πράξη
και το κλειδί παρέδωσε ως απαιτεί η τάξη 

Το μαγαζί παρόλα αυτά και ως δια μαγείας
βρέθηκε να ‘ναι ανοιχτό κατά την επομένη
αλλά και τον επόμενο το μήνα λειτουργούσε
κι ακόμα το Σεπτέμβριο τον είδαμε να βγαίνει

Και μόλις τον Οκτώβριο σαν όλα ερημώσαν
ερήμωσε και έκλεισε και το Βακούφκο αντάμα
και έμεινε πάλι ως διδαχή και κεντρική ιδέα
ο ετσιθελισμός περνά κι αυτό είναι το δράμα

Υ.Γ.:
Στο θέμα αυτό που έθιξα με προσοχή και χιούμορ
εκφράστηκαν κι ακούστηκαν διάφορες απόψεις
καθείς έχει τη γνώμη του και πράττει αναλόγως 
άλλωστε κάθε νόμισμα έχει και δύο όψεις
Όμως,
Άλλο να ́ χεις τη γνώμη σου και να την εκφράζεις
κι άλλο να λες αδιάφορα εμένα τι με νοιάζει 
εγώ θα βγάλω άλλωστε το φίδι απ’ την τρύπα;
ΤΟ ΦΙΔΙ ΟΜΩΣ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΕΙ.

Χ.  Μαντέλλος

Πλειοδοτικός διαγωνισμός
για την εκμίσθωση του «Βακούφκου»

Όπως έγινε γνωστό από το εκκλησιαστικό συμβούλιο, ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νεράιδας Τρι-
κάλων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την εκμίσθωση 
του Εκκλησιαστικού Καταστήματος, ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη Νεράιδα Τρικάλων. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι, στα 
γραφεία του νομικού συμβούλου της Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών, ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ, οδός 
Ζάππα 3, ΤΡΙΚΑΛΑ. 
Για κάθε σχετική με τη διακήρυξη πληροφορία, όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνι-
σμό, μπορούν να απευθύνονται στον κ. ΒΑΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (τηλ. 6973359650). 

Περί  
Βακούφκου ... 
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ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Πέθανε το Σεπτέμβριο στη Νεράιδα, όπου και εντα-

φιάστηκε, η συγχωριανή μας Λουκία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ-
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ .

•	 Πέθανε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα η συγχωριανή μας 
Βούλα Βασ. ΑΛΕΙΦΤΗΡΑ. Η σορός της μεταφέρθηκε 
στη Νεράιδα, όπου και ενταφιάστηκε.

•	 Πέθανε στις 14 Οκτώβρη, στα Τρίκαλα, όπου και 
διέμενε, ο συγχωριανός μας Αποστόλης Γεωργίου 
ΝΤΙΝΟΣ. Η κηδεία του έγινε την επομένη στο νε-
κροταφείο του Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Σαραγίων στα 
Τρίκαλα. 

Συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΛΟΓΟΣ ΜΝΗΜΗΣ

Για τη  
Χαρίκλεια Γιαννέλου

Τα λίγα λόγια που θα θέλαμε να 
σου πούμε αλησμόνητη, ξεχω-
ριστή μας Χαρίκλεια, είναι από 

καρδιάς. Γιατί κι εσύ είχες μεγάλη καρ-
διά, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη που 
χώραγε όλους τους χωριανούς σου.
Με κεφαλαία γράμματα αναφέρουμε 
τ’ όνομά σου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, με κεφαλαία 
είναι γραμμένο και στην καρδιά μας. Η 
μνήμη σου είναι στην καρδιά μας και 
στο νου μας!
Επέλεξες ν’ αφήσεις στο χωριό σου 
τους κόπους μιας ζωής. Πράξη πρω-
τοπόρα (ναι, ήσουν πολύ μπροστά απ’ 
την εποχή σου) και μοναδική. Η Πράξη 
σου που αποδείχνει τη γενναιοδωρία 
της μεγάλης σου καρδιάς, αποτελεί 
για μας οδηγό αλλά και παρακαταθή-
κη για να μην λοξοδρομήσουμε απ’ τις 
επιθυμίες και τις επιλογές σου.
Σε βλέπουμε να χαμογελάς μέσα απ’ 
τα χαμόγελα των παιδιών, των νεραϊ-
διωτόπουλων που λαβαίνουν μέρος 
στις παιδικές εκδηλώσεις στο χωριό 
σου! Σε βλέπουμε να χαμογελάς και 
να ικανοποιείσαι απ’ το χειροκρότημα 
και τα χαμόγελα των γονιών τους και 
των παππούδων και γιαγιάδων τους. 
Σε βλέπουμε να δροσίζεσαι στη βρύση 
στο Ρεματάκι κάθε φορά που κάποιος 
χωριανός ή επισκέπτης σκύβει να βρέ-
ξει τα χείλη του.
Χαρίκλεια Γιαννέλου, αν και άφησες 
άθελά σου τον τόπο σου, την αγαπη-
μένη σου Νεράιδα και πήρες το δρόμο 
της μεγάλης φυγής, εντούτοις η σκέψη 
σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου ποτέ 
δεν ξεμάκρυνε απ’ αυτή. 
Εν ειρήνη, αφέσου στη γαλήνη σου!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Φέτος ν΄ ανέβεις στο χωριό δε μπόρεσες πατέρα,
τους συγγενείς σου για να δεις 
                    με φίλους να γλεντήσεις, 
κι ως μπήκε το φθινόπωρο
                    είπες να χαιρετήσεις, 
τον Κώτσιο-Πάνο για να βρεις 
                    μαζί να τραγουδήσεις.

Μα η Νεράιδα έτρεξε να ’ρθει να σ’ανταμώσει, 
μες τα λουλούδια που’φεραν 
                       χειμωνιατών τα χέρια,
στη μαντζουράνα που ’βαλα  
                     μαζί σου για να πάρεις, 
μην πεις πως δε σ’ αγάπησε
                όπως την αγαπούσες.
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ΓΑΜΟΙ
•	 Η Αργυρώ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (κόρη του Βα-

σίλη Δ. Αθανασιάδη) και ο Ευάγγελος ΤΣΙ-
ΠΟΤΗΣ, παντρεύτηκαν στις 15 Απριλίου, 
στο Δημαρχείο Λαμίας. Το νιόπαντρο ζευγάρι 
εγκαταστάθηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

•	 Ο Γιάννης ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ (γιος του Γιώργου 
Χαρ. Μαντέλλου) και η Έφη ΚΑΛΑΜΠΑΛΙ-
ΚΗ, παντρεύτηκαν στις 23 Αυγούστου στην 
εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου, στον Καρα-
βόμυλο Φθιώτιδας.

•	 Στις 8 Σεπτεμβρίου, παντρεύτηκαν ο Απόστο-
λος ΒΕΡΒΕΡΗΣ και η Ευθυμία ΚΑΡΑΚΩΣ-
ΤΑ (κόρη των συγχωριανών μας Γρηγόρη Β. 
Καρακώστα και Γεωργίας Λάμπρου), στην 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, στην Αγριά 
Βόλου.

•	 Ο Θανάσης ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ (γιος του Κυριά-
κου και της Βάσως) και η Αλεξάνδρα ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΥ παντρεύτηκαν, στο δημαρχείο Αιγά-
λεω.

•	 Ο Δημήτρης ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (γιος του Απο-
στόλη και της Ντίνας και η Ρούλα ΜΠΑΚΑ-
ΝΙΤΣΑ, παντρεύτηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 
στην εκκλησία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 
στα Άνω Λιόσια.

 Ευχές για μια ζωή ευτυχισμένη!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Ο Βασίλης ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, γιος του Κώ-

στα και η σύζυγός του Βασιλική, βάφτισαν 
την κόρη τους και την ονόμασαν ΚΑΤΕΡΙΝΑ

•	 Ο Δημήτρης Χρ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ και η σύ-
ζυγός του Νίκη, βάφτισαν την κόρη τους, στις 5 
Οκτωβρίου και την ονόμασαν ΕΛΕΝΑ-ΛΥΔΙΑ

•	 Ο Γιώργος Απ. ΝΤΙΝΟΣ και η σύζυγός του 
Σοφία, βάφτισαν το δεύτερο γιο τους και τον 
ονόμασαν ΙΑΣΟΝΑ

•	 Ο Λεωνίδας Δημ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ και η σύζυγος 
του Κατερίνα βάπτισαν το δεύτερο γιο τους και 
τον ονόμασαν ΔΗΜΗΤΡΙΟ. Ανάδοχοι ο Δημή-
τρης Καλεσης και η Λένα Μαντελλου.

 Να τους ζήσoυν τα νεοφώτιστα!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Tεύχoς 127 (135) - 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, Bαλτετσίου 39, τηλ. 
210 3812373, 210 3844265.

ΑΡΘΡΑ-ΕΠΙΣΤOΛΕΣ: Χ. ΝΤΙΝΟΣ, Νάξου 
3, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8026322, 
6976404864  
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 τoυ εξωφύλλου και του οπισθοφύλλου είναι 
του Γιάννη Ρίτσου από τη συλλογή «Αγρύπνια», 1954.

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.

Τα κείμενα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων έγραψε ο 
Χρήστος Μαντέλλος.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Ο Ανδρέας Βασ. ΠΑΦΙΛΗΣ και η σύζυγός του 

Μελίνα απέκτησαν και δεύτερο αγόρι.
•	 Ο Στάθης ΠΑΦΙΛΗΣ και η Πηνελόπη ΚΑΡΑ-

ΚΩΣΤΑ απέκτησαν αγόρι.
•	 Ο Θανάσης Κυρ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ και η σύζυ-

γός του Αλεξάνδρα απόκτησαν κορίτσι. 
•	 Ο Παντελής ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ και η σύζυ-

γός του Ευαγγελία, απέκτησαν αγόρι.
 Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!



...κι όταν χορεύαν στην πλατεία,
μέσα στα σπίτια τρέμαν τα ταβάνια

και κουδούνιζαν τα γυαλικά στα ράφια...


