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Ορκίστηκε στις 20/10/15 ο γραμματέας του συλλόγου Χρή-
στος Νεραιδιώτης του Σπύρου και της Βασιλικής ως πτυχιού-
χος της Οδοντιατρικής στην άιθουσα τελετών του ΕΚΠΑ. Οι 
Νεράιδα ήταν παρούσα στη χαρά του μέσω της νεολαίας της. 
Ο Χρήστος, που υπηρετεί τώρα τη στρατιωτική του θητεία 
στα Τρίκαλα, παρέδωσε τη θέση του στη Βάγια Π. Νίκου. 
Ο "Γ" εύχεται στον Χρήστο καλή σταδιοδρομία και καλή θη-
τεία και στην Βάγια καλό κουράγιο.

Ο "Γλαβάς της Νεράιδας" και το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Νεραιδιωτών σας εύχονται ένα ελπιδοφόρο 2016
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Ο νέος νόμος για τα ΜΜΕ
Της Εύης Καρακώστα 

Ο νέος νόμος για τα ΜΜΕ δέχτηκε τον τε-
λευταίο καιρό επαίνους και επικρίσεις 
και δοκίμασε τα όρια των αντοχών του 

κομματικού μας συστήματος. Δεν είναι περί-
εργο καθώς το σύστημα αυτό είχε εδραιωθεί, 
μεταξύ άλλων, και χάρις στην συνεισφορά των 
μέσων που χειραγωγούσαν επί δεκαετίες την 
κοινή γνώμη και διαμόρφωναν ένα πλήθος 
υπηκόων αντί πολιτών. Το πλήθος αυτό απο-
δεχόταν τις πολιτικές του κομματικού συστή-
ματος που θα ξεσπούσαν αργότερα σαν θύ-
ελλα εναντίον του. Γι αυτό και ήταν απαίτηση 
πρώτα από όλα των πολιτών να αλλάξει κάτι 
στα ΜΜΕ και να γυρίσουμε σελίδα. Η ελληνική 
κοινωνία έχει ακούσει κι έχει δει πολλά, ειδικά 
τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Αρκετά από 
τα κακώς κείμενα, βγήκαν από τα ντουλάπια 
κι ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Είδαμε 
δημοσκοπήσεις να διαψεύδονται αφού πρώ-
τα είχαν κάνει τη δουλειά τους, είδαμε την 
προπαγάνδα να εξαπολύεται στοχευμένα και 
μεθοδευμένα, είδαμε την χειραγώγηση της 
πληροφόρησης από πρώτο χέρι. Είδαμε το 
τοπίο στο ίντερνετ να γίνεται χαοτικό, είδαμε 
τον έντυπο γραπτό λόγο να περιθωριοποιείται, 
είδαμε τα ΜΜΕ να περνούν σε μια κατάσταση 
γενικευμένης αναξιοπιστίας και επομένως κρί-
σης. Μαζί με την οικονομική κρίση που μείωσε 
την κατανάλωση, οι συνθήκες έγιναν ασφυκτι-
κές. Μόνες διέξοδοι κατάντησαν να είναι είτε 
τα θαλασσοδάνεια για παράταση του χρόνου 
ζωής κάποιων μέσων είτε οι απολύσεις δημο-
σιογράφων και το κλείσιμο των μέσων ενημέ-

ρωσης. Όλα αυτά μαζί συνιστούσαν συμπτώ-
ματα μιας αρρώστιας και κάποιος έπρεπε να 
βάλει το χέρι σε αυτή την πληγή για να την 
γιατρέψει. Αυτός ο κάποιος δεν μπορούσε 
παρά να είναι η κυβέρνηση που προσπαθεί, και 
με τον νέο νόμο, να βάλει μια τάξη σε αυτό το 
χαοτικό πεδίο, όπου, μεταξύ άλλων, τα κανά-
λια και οι συχνότητες - περιουσία του ελληνι-
κού λαού - αγοράζονται και πουλιούνται, και 
όπου μια ιδιωτική εταιρεία των καναλαρχών 
προικοδοτήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά 
- Βενιζέλου με τις δημόσιες συχνότητες και 
εξουσιοδοτήθηκε να μπλοκάρει το τηλεοπτικό 
σήμα με κωδικοποιητές. Αυτά και ένα σωρό 
άλλα απίθανα συμβάντα είναι τα πρώτα που 
πρέπει να αλλάξουν στον χώρο των ΜΜΕ. 

Ο νόμος αυτός ήδη άργησε πολύ, έπρεπε 
να έχει έρθει πριν από πολλά χρόνια αλλά την 
εξουσία ασκούσαν άλλες κυβερνήσεις που βο-
λεύονταν με το χάος. Όμως ένας νόμος που θα 
τακτοποιούσε το τοπίο δεν συνέφερε καθόλου 
στους διαπλεκόμενους πολιτικούς-οικονομι-
κούς παράγοντες-καναλάρχες, στο τρίγωνο 
της διαπλοκής. Και τώρα που με τον νέο νόμο 
ξεκινά η αντίστροφη πορεία οι πολίτες έχουν 
υπέρμετρες προσδοκίες καθώς αναμένουν να 
διορθωθούν με μιας οι αμαρτίες πολλών δεκα-
ετιών. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή στον τρόπο 
λειτουργίας των μμε και ενδιαφέρεται πρωτί-
στως για δυο πράγματα: την δικαιοσύνη και 
την ελευθερία. Οι πολίτες θέλουν να τελειώ-
νουμε με την λογική ότι κάποιοι, οι ιδιοκτήτες 
των ΜΜΕ, θα είναι υπεράνω των νόμων, θα 
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φοροδιαφεύγουν, 
θα γλιτώνουν φό-
ρους με φωτογρα-
φικές διατάξεις και 
θα παίρνουν δάνεια 
με όρους που δεν 
ισχύουν για τους 
απλούς πολίτες. 
Αυτό είναι το μέτρο 
δικαιοσύνης που 
ζητούν. Επίσης οι 
πολίτες θέλουν την 
εμβάθυνση της δη-
μοκρατίας, κι αυτό 
θα γίνει με τους 
καθαρούς όρους 
ανταγωνισμού και 
το κόψιμο του ομ-
φάλιου λώρου της 
διαπλοκής. Αυτό το 
βλέπουν σαν ένα 
μέτρο ελευθερίας. 
Υπάρχουν λοιπόν 
μεγάλες προσδοκί-
ες στον κόσμο και για να ικανοποιηθούν θα 
πρέπει η κυβέρνηση, έχοντας πλέον την στήρι-
ξη του νέου νόμου να ανταποκριθεί.

Ο νέος νόμος για τα ΜΜΕ ρυθμίζει το τηλε-
οπτικό πεδίο και όχι μόνο καθώς προσπαθεί να 
βάλει σε τάξη τον χώρο. Φροντίζει ώστε να γί-
νουν οι επιχειρήσεις των ΜΜΕ βιώσιμες για να 
μην εξαρτώνται πολιτικά και οικονομικά από 
την διαπλοκή. Αντιμετωπίζει επίσης τα θέματα 
της απασχόλησης και το ζήτημα της απρόσκο-
πτης λειτουργίας των εργαζομένων σε αυτά 
τα μέσα. Περιέχει ρυθμίσεις και προβλέπει 
όρους για το μετοχικό κεφάλαιο, την επάρ-
κεια των ιδιοκτητών των μέσων ενώ συνδέει 
τις άδειες με τα ζητήματα της απασχόλησης. Ο 
νόμος αυτός επιδιώκει να μην δημιουργηθούν 
εκ νέου επιχειρήσεις που, ως μη βιώσιμες, θα 
εξαρτώνται από τον δανεισμό κι επομένως 
θα είναι φορείς της νέας διαφθοράς και της 
διαπλοκής. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η 
κυβέρνηση θα επιλέξει καναλάρχες. Θα βάλει 
τους κανόνες που θα αποβλέπουν και στην βι-
ωσιμότητα των επιχειρήσεων των ΜΜΕ αλλά 

και στην δικαιοσύνη 
και την ίση μεταχεί-
ριση όλων. Γι αυτό 
και θα πάμε σε έναν 
Διεθνή Πλειοδοτικό 
διαγωνισμό με όλα 
τα χαρτιά πάνω στο 
τραπέζι. Θα χρει-
άζονται καθαρές 
τραπεζικές εγγυή-
σεις, φορολογικές 
ενημερότητες και 
ασφαλιστικές δι-
κλείδες για το μέλ-
λον των εργαζομέ-
νων. Και όπως είναι 
φυσικό το ΕΣΡ θα 
εποπτεύει τα ΜΜΕ 
χωρίς πολιτικές 
παρεμβάσεις. Μι-
λάμε για ανάπτυξη, 
η ανάπτυξη όμως 
δεν θα έρθει εξ ου-
ρανού. Χρειάζονται 

δικές μας προσπάθειες για να δημιουργηθεί 
το κατάλληλο τοπίο. Αυτός ο νόμος στοχεύει 
ακριβώς στην εξυγίανση του πεδίου ώστε να 
μπορούν να γίνουν επενδύσεις από σοβαρούς 
επενδυτές κι όχι από ανθρώπους που χρησι-
μοποιούν τα ΜΜΕ για να πετύχουν άλλους 
οικονομικούς στόχους. Βεβαίως η κυβέρνηση 
αναλαμβάνει και την ευθύνη να φέρει σε πέ-
ρας το έργο της εξυγίανσης των ΜΜΕ. 

Γιατί ο νόμος είναι η αναγκαία αρχή και 
η απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή, 
ωστόσο η καθημερινή πολιτική πρακτική είναι 
εκείνη που θα φέρει το έργο σε αίσιο τέλος. 
Και από όσο φαίνεται σήμερα, το αρμόδιο 
υπουργείο δείχνει να γνωρίζει το βάρος της 
ευθύνης που του αναλογεί καθώς επίσης δεί-
χνει και ικανό να επιτύχει. Χρέος όλων μας 
είναι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτή 
την κατεύθυνση. Ο νέος νόμος για τα μμε εί-
ναι σημαντική τομή για μια νέα αρχή. είναι ένα 
στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί επ' ωφελεία 
του ελληνικού λαού. 
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Γιορτή για τα παιδιά
Στις 20/12/2015 πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Συλλόγου η καθιερωμένη πια Χρι-
στουγεννιάτικη  Παιδική Γιορτή . 
Η προσέλευση των μικρών μας συγχωριανών 
για ακόμα μια χρονιά ήταν μεγάλη . 
Αρχικά οι μικροί μας φίλοι έπαιξαν , τραγούδη-
σαν , έκαναν διάφορα μαγικά κόλπα με την βο-
ήθεια του διασκεδαστή και στην συνέχεια από-
λαυσαν φαγητό , δροσερούς χυμούς και γλυκά . 
Αποχαιρετώντας τους και με τις ευχές όλων για 
Καλά Χριστούγεννα και Χαρούμενο, Υγιές και 
Ευτυχισμένο 2016, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μοίρασαν στα παιδιά συμβολικά δώρα. 
Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά 
και.... Ραντεβού το καλοκαίρι στο χωριό !!!

Κωνσταντίνος Αλιφτήρας 
Ταμίας
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Ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους του 
Συλλόγου μας, ότι ο καθιερωμένος ετήσιος χο-
ρός του, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 
2016, ημέρα Σάββατο, στο κέντρο διασκέδασης 
«ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» (οδός Γούναρη 42, Άνω 
Ελληνικό, τλφ. : 210 9619193).
Σε ένα όμορφο και οικογενειακό περιβάλλον 
και με μουσικό πρόγραμμα που πιστεύουμε πως 
θα ικανοποιήσει και τους φίλους της λαϊκής και 
τους φίλους της δημοτικής μουσικής, προεξο-
φλούμε ένα αυθεντικό γλέντι, σαν αυτό που ξέ-
ρουν να δημιουργούν κάθε φορά οι νεραϊδιώ-
τες και οι φίλοι τους. 
Το μουσικό πρόγραμμα ανοίγει με την ορχήστρα 
του κέντρου σε γνήσια λαϊκά και συμπληρώνε-

ται με το Βαγγέλη Κουτσοκώστα (κλαρίνο) και 
Πέτρο Πανάγο (φωνή) σε δημοτικά (παραδοσι-
ακά) τραγούδια.
Πλούσιο και ποιοτικό μενού, ελεύθερη κατανά-
λωση κρασιού και αναψυκτικών. 
Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ.
Όσοι λοιπόν επιθυμούν να είναι στα «Λιθαρί-
τσια» το βράδυ του Σαββάτου, στις 5 Μαρτίου, 
δεν έχουν παρά να έλθουν σε επικοινωνία με 
μέλη του Συλλόγου (τλφ. 693 2363763 - 697 
6762562 - 698 0004828), προκειμένου να 
προμηθευτούν τις κάρτες συμμετοχής. 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος 
Άκης Μαντέλλος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ

Ο ετήσιος χορός  
του Συλλόγου  
Νεραϊδιωτών

Σάββατο  
5 Μαρτίου 2016

 «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» 
Γούναρη 42, Άνω Ελληνικό
Ώρα προσέλευσης: 9:00μμ
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ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΑΒΑ

Συνδημότισσες και συνδημότες
Ένας ακόμα χρόνος πέρασε στην Ιστορία.
Ένας χρόνος με πυκνές πολιτικές εξελίξεις στον 
τόπο μας.
Έγιναν αλλεπάλληλες εκλογικές εθνικές αναμε-
τρήσεις, έγινε αλλαγή πολιτικών δυνάμεων, έγινε 
αλλαγή στην διοίκηση του Δήμου μας.
Παρά την κρίση σταθήκαμε όρθιοι.
Παρά τα οικονομικά προβλήματα που κληρονομή-
σαμε σαν Δήμος, προσπαθήσαμε και προσπαθού-
με να είμαστε κοντά στον πολίτη, στην καθημερι-
νότητα, να δίνουμε λύσεις, να υλοποιούμε μικρά 
και μεγάλα έργα.
Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς θέλω να ευχηθώ, 
σαν Δήμαρχος, προσωπικά στον καθένα υγεία, 
και οικογενειακή ευτυχία. 
Όλοι μαζί, πρώτα εσείς, τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Τοπι-
κών Κοινοτήτων, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι κάθε 
χωριού θα προχωρήσουμε μπροστά για ένα κα-
λύτερο ΑΥΡΙΟ.
Ένα ΑΥΡΙΟ που θα έχει ζωή στα ορεινά και στα 
πεδινά χωριά του Δήμου μας, ένα ΑΥΡΙΟ που θα 
έχει σαν κορωνίδα του τον Πολιτισμό.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας 

Χρήστου Καρακώστα

▶ Αρκετός κόσμος φέτος το καλοκαίρι 
στο χωριό. Παρά την κρίση και τις 
οικονομικές δυσκολίες και πανηγύ-
ρια έγιναν και τα μαγαζιά δούλεψαν.

▶ Επάρκεια «ορεινών προϊόντων» εί-
χαμε το φθινόπωρο. Καρύδια, μού-
ρες και κράνα σε μεγάλη αφθονία. 
Έτυχαν και οι εκλογές προς το τέ-
λος Σεπτεμβρίου και το «μπερμπέκι» 
πήγε σύννεφο.

▶ Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη 
δοξολογία και η κατάθεση στεφά-
νων απ’ τον Τοπικό Πρόεδρο στις 
28 Οκτωβρίου.

▶ Καμιά εικοσαριά άτομα στο χωριό 
πλέον στα μέσα Νοεμβρίου και τα 
μισά τον Δεκέμβρη. Λίγα και τα χιό-
νια φέτος μέχρι στιγμής

▶ Γύρισε από τη …μακρινή την Αυ-
στραλία ο παπα-Αποστόλης

▶ Αναχώρησε με τα γελάδια του για 
Τρίκαλα ο Πένιας. Επιστροφή την 
Άνοιξη.

Καλή χρονιά

Χορευτικο συλλογου
Όπως είναι γνωστό ο Σύλλογος λειτουργεί  χορευτικό τμήμα με εκμάθηση παραδοσιακών χο-
ρών. Κάθε δεύτερο Σάββατο, λοιπόν, σας περιμένουμε στην αίθουσα του Συλλόγου (Σουλιω-
τών και Πανταζή στο Ν. Κόσμο) να χορέψουμε παρέα τα τραγούδια του τόπου μας αλλά και να 
μάθουμε χορούς από όλη την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Χάρη Σκιτζή τηλ: 6986988967
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ,
ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ 
Προτού δώσω το λόγο στους ομιλητές που θα 
παρουσιάσουν το βιβλίο του Σπ. Νεραϊδιώτη, 
«ΕΝ ΧΟΡΩ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ (Επί των ορέων ωραι-
ότης)», θα μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για 
τo συμπατριώτη, χωριανό και καλό φίλο, το χο-
ρευτή των ΟΡΕΩΝ, αλλά και των ΩΡΑΙΩΝ (χο-
ρών του), το χορευτή της ορεινής μας πατρίδας. 
Δε θα τον αποκαλέσω συγγραφέα (άλλωστε κι 
ο ίδιος δε διεκδικεί τέτοια ιδιότητα), καθόσον δε 
γράφει συστηματικά, αλλά η συγγραφή του βι-
βλίου αυτού είναι εσωτερική ανάγκη του χορευ-
τή Νεραϊδιώτη, να μεταφέρει στο χαρτί και μέσω 
αυτού να εκφράσει τα συναισθήματά του και να 
«εξηγήσει» τη βιωματική του σχέση με το παρα-
δοσιακό τραγούδι και το χορό. Θα έλεγα ότι τον 
κινητοποιεί το πάθος και η αγάπη που έχει γι' 
αυτά και είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό να κάνεις 
κάτι με πάθος, γιατί σε κάνει πολύ πιο ανθεκτικό 
στις δυσκολίες και έχεις πάντα τη δίψα για να το 
φτιάξεις καλύτερα, να το πας ένα βήμα παραπέ-
ρα, να το ανεβάσεις ένα σκαλοπάτι παραπάνω. 
Συμβολικός ο τίτλος και ο υπότιτλος του βιβλί-
ου, όπως και η φωτογραφία του εξωφύλλου. Ο 
ίδιος λέει ότι ο τίτλος σε παραπέμπει στους «Αί-
νους» της Θείας Λειτουργίας, ο υπότιτλος στην 
επί του όρους ομιλία της Καινής Διαθήκης, ενώ 
η φωτογραφία του εξωφύλλου σου φέρνει αμέ-
σως στο νου τον «Εσταυρωμένο» χορευτή που 
κοιτάζει Άνωθεν, εκφράζοντας το συναίσθημα, 
τον άνθρωπο που πέφτει και ξανασηκώνεται, 
που αγωνίζεται για τη ζωή. Στο οπισθόφυλλο 
αποτυπώνεται ο λυρισμός της μουσικοχορευ-
τικής παράδοσης των ανατολικών Τζουμέρκων 
και γενικότερα της Ηπείρου, στην έκφραση των 
συναισθημάτων του χορευτή, καθώς χορεύει τις 

πρώτες πρωινές ώρες στο πανηγύρι του χωριού. 
Προσωπικά «διέγνωσα» (αν είναι ορθός ο όρος), 
μέσα απ’ τις ευφυέστατες ηχητικά 4 λέξεις του 
τίτλου, αλλά και απ’ αυτές του υπότιτλου, το 
ακατασίγαστο πάθος του αιώνιου χορευτή, την 
έγνοια του για τη διάσωση μιας τεράστιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς μιας ολόκληρης ορεινής 
περιοχής (των Τζουμέρκων – επί των ορέων 
ωραιότης), που έφτασε, ως εδώ, μέσα από τις 
μαζικές κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι, πανη-
γύρια, λαϊκά γλέντια –εν χορώ και οργάνοις-) 
και από διηγήσεις των πρωταγωνιστών και των 
επιγόνων τους. 
Είναι η τρίτη εκδοτική προσπάθεια του αγαπη-
τού Σπύρου με αναφορά στο δημοτικό τραγούδι 
και το χορό, αναφορά ευθέως ανάλογη με την 
πορεία του ίδιου απ’ τα πρώτα του βήματα, ως 
τα τώρα, που ήταν ένας διαρκής χορός (το έχω 
ξαναπεί πως ο Σπύρος είχε αρχίσει να χορεύει 
ήδη, ενώ ήταν ακόμα στην κοιλιά της μητέρας 
του), και μπορώ να πω πως πρώτα βίωσε και 
ύστερα μελέτησε το χορό και το δημοτικό τρα-
γούδι. 
Δε ξέρω να «ζυγίσω» και να πω πόσο αξίζει η 
συγγραφική αυτή προσπάθεια του φίλου και 
συγχωριανού Σπύρου Νεραϊδιώτη. Ξέρω όμως 
και το λέω με πλήρη συναίσθηση, πόσο βαθύ 
είναι το μεράκι του για το χορό, για το τραγού-
δι, πόσο αγαπά αυτό που κάνει και θεωρώ, πως 
είναι αυτός ο λόγος που το ́ χει πετύχει σε υψη-
λό βαθμό. Δε συμφωνώ με όσους ισχυρίζονται 
ότι έχει επέλθει κορεσμός στο θέμα, λόγω των 
πολλών παρόμοιων εκδόσεων που έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας και, υπ’ αυτή την έννοια, 
ότι είναι περιττή κι άλλη μια τέτοια προσπά-
θεια. Και δε συμφωνώ γιατί ο καθένας θα 
βάλει και το δικό του προσωπικό στοι-

«ΕΝ ΧΟρώ ΚΑι ΟρΓΑΝΟιΣ»  
(επί των ορέων ωραιότης) 

Το συντονισμό για την παρουσίαση του βιβλίου, του συγχωριανού μας Σπύρου Νεραϊδιώτη,«ΕΝ 
ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ (επί των ορέων ωραιότης)» που έγινε στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου, στην 
αίθουσα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, είχε ο συγχωριανός μας Χρήστος Μαντέλλος, ο 
οποίος προλόγισε και το συγγραφέα:
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χείο, θα καταγράψει και τη δική του βιω-
ματική αυθεντικότητα (όπως κάνει εδώ, 

πολύ πετυχημένα, ο Σπύρος όταν καταγρά-
φει περιστατικά με χωριανούς του, πρωταγωνι-
στές σε πολλά πανηγύρια του παρελθόντος), θα 
προσθέσει -σε τελευταία ανάλυση- και το δικό 
του λιθαράκι για τη διάσωση και την προβολή 
της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης. 
Η πολύχρονη και επίπονη προσπάθεια του Νε-
ραιδιώτη για τη συγκέντρωση και καταγραφή 
μεγάλου μέρους των δημοτικών τραγουδιών, 
είναι απόρροια μιας εσωτερικής δικής του ανά-
γκης να μην αφήσει να πέσει στη λήθη ο σημα-
ντικός αυτός πολιτιστικός πλούτος. Τραγούδια 
τόσο γνωστά και στο δικό μας χωριό (αλλά και 

σε άλλα χωριά της περιοχής των Τζουμέρκων), 
καθόσον τα τραγούδησαν και τα χόρεψαν στα 
πανηγύρια και στους γάμους γενιές και γενιές 
τόσο χωριανών μας, όσον και άλλων συμπα-
τριωτών μας. Γιατί εμείς οι νεραϊδιώτες, μπορεί 
διοικητικά να υπαγόμαστε στα Τρίκαλα, περισ-
σότερο όμως στραμμένα είναι τα μάτια μας και 
γερμένα τ’ αυτιά μας προς τα Τζουμέρκα, περι-
οχή με την οποία έχουμε πολλά κοινά πολιτιστι-
κά στοιχεία και λαϊκές παραδόσεις. Και μέσα σ’ 
αυτά κυρίαρχο ρόλο έχουν τα τραγούδια όπου 
ο άγνωστος λαϊκός συνθέτης εξωτερικεύει όλα 
εκείνα τα στοιχεία που συνοδεύουν στην πορεία 
του χρόνου κάθε άνθρωπο, κάθε τοπική κοινω-
νία, κάθε λαό.

Το ημερολόγιο του Συλλόγου
Για το 2016

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος εξέδωσε και 
κυκλοφορεί, για το έτος 2016, το 
ημερολόγιό του. Είναι ένα ημερο-

λόγιο που θα πρέπει να προμηθευτεί κάθε 
νεραϊδιώτης για να στηρίξει μ’ αυτόν τον 
τρόπο αφενός την προσπάθεια του Δ.Σ. και 
αφετέρου, με το ξεφύλλισμα των 14 σε-
λίδων του, να κάνει ένα νοερό ταξίδι στις 
ομορφιές του χωριού ή να δει αγαπημένα 
πρόσωπα μέσα από τις διάφορες κοινωνι-
κές εκδηλώσεις ή ακόμα και να επαναφέρει 
στη μνήμη του την ιστορία της Νεράιδας.
Το ημερολόγιο έχει ήδη σταλεί στους συγ-
χωριανούς στην επαρχία και διανέμεται και 
στην Αθήνα από τα μέλη του Δ.Σ. 
Όποιος λοιπόν συγχωριανός αλλά και φί-
λος του Συλλόγου και της Νεράιδας επι-
θυμεί να το αποκτήσει ας έλθει σε επικοι-
νωνία με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
(τηλέφ. 693 2363763, Άκης Μαντέλλος, 
Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ενδεικτικά παραθέτουμε δυο φωτογραφί-
ες από τις 13 που περιλαμβάνει η έκδοση.
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ΑΡΤΙΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
● Έγινε στις 19 Γενάρη, η ετήσια Γενική Συνέλευση του 

Συνδέσμου. Στη Συνέλευση συζητήθηκε ο οικονομικός 

και διοικητικός απολογισμό του Δ.Σ. για το 1990 καθώς 

και άλλα θέματα που ενδιαφέρουν το Σύλλογο και το 

χωριό. Ειδική μνεία έγινε για το θέμα της μετάβασης 

στη Νεράιδα, όσο το δυνατό περισσότερων χωριανών 

που διαμένουν στην Άρτα, για την απογραφή της 17ης 

Μάρτη. Ακόμα η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τον Γιώρ-

γο Ν. Αθανασιάδη ως μέλος του Διοικ. Συμβουλίου, στη 

θέση της Λίτσας Γ. Νίκου που παραιτήθηκε.

● Ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου, θα γίνει στις 16 

Φλεβάρη, μέρα Σάββατο, στο κέντρο διασκέδασης 

"ΚΑΡΚΙΝΟΣ", έξω απ'την Άρτα, στο Γλυκόριζο.

● Χαλικοστρώθηκε ο δρόμος Αγ. Κυριακής Νεράϊ-

δας και πριν λίγες μέρες "πατήθηκε" με γκρέϊντερ. Ο 

ανταποκριτής μας στη Νεράϊδα, αλλά και ο πρόεδρος 

της Κοινότητας μας είπαν ότι έγινε σχεδόν σαν .....

άσφαλτος.
● Πληροφορηθήκαμε πως έχουν ήδη μεταφερθεί οι 

γέφυρες που θα τοποθετηθούν πολύ σύντομα στον 

Ασπροπόταμο και στη Γκούρα. Έτσι συντομεύεται 

κατά είκοσι περίπου λεπτά η διαδρομή Καψάλων-Αγί-

ας Κυριακής, αφού αποφεύγεται ένα μεγάλο τμήμα 

του δρόμου που χρησιμοποιείται ως τώρα (πριν και 

μετά την Κορυφή).
● Άρχισε ήδη η απογραφή και στην πρώτη φάση-μέχρι 

28 Φλεβάρη 1991-απογράφονται τα κτίρια και οι κα-

τοικίες. Στις 17 Μάρτη θα γίνει απογραφή πληθυσμού 

και από 18 Μάρτη μέχρι 30 Ιουνίου 1991, θα γίνει η 

απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας. Τομεάρχης απο-

γραφής για Νεράϊδα, Λαφίνα, Κορυφή, Παχτούρι και 

Αετό ορίστηκε ο Γραμματέας της Κοινότητας Νεράϊδας.

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Στις αρχές του 1991ο ΓΛΑΒΑΣ μπαίνει στον 4ο χρόνο κυκλοφορίας του. Το Γενάρη πεθαίνει 
στα Γιάννενα ο μεγάλος ποιητής και λογοτέχνης Δημοσθένης Κόκκινος....

● Η κίνηση του Ληξιαρχείου, κατά το έτος 

1990 ήταν: Γεννήσεις: 4, Βαφτίσεις: 4, Γά-

μοι: 4, Θάνατοι: 5.

● Η Κοινότητα προτείνει για χρηματοδό-

τηση στη Νομαρχία Τρικάλων (απ'το Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1991), τα 

παρακάτω άμεσης προτεραιότητας, έργα: 

1) Αποπεράτωση πλατείας, 2) Ύδρευση 

Λαφίνας, 3) Τσιμεντοστρώσεις κοινοτι-

κών δρόμων, 4) Αποπεράτωση γηπέδων 

μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλλεϋ, 5) Απο-

περάτωση κτηνοτροφικού δρόμου προς 

αυχένα, Νεράιδας, 6) Αποπεράτωση κτη-

νοτροφικού δρόμου προς Θοδώριανα.

● ΓΑΜΟΙ
Στις 20 Οκτώβρη 1990, παντρεύτηκε η 

Ιωάννα Χ. Τζαχρήστα (κόρη της Βούλας Δ. 

Αθανασιάδη) με τον Σωτήρη Βορέα απ'το 

Μαρούσι Αττικής.
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Το δίκαιο του ισχυρού

Περίπου πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια 
περιέγραφε με εκφραστικό στόμφο τα 
πάθη και τα λάθη των ανθρώπων, μέσω 

από πρωτότυπα κι εμπνευσμένα παραμύθια, ένας 
κουτσός, δούλος, σοφός κι εφευρετικός, με το 
όνομα Αίσωπος και με τους γνωστούς μύθους 
του. Ένας από αυτούς τους μύθους είναι κι εκεί-
νος με το αρνί και τον λύκο, κατά τον οποίο ένα 
αρνί έπινε νερό από ένα ποτα-
μάκι κι ο λύκος το είδε κι ήθε-
λε να το φάει, αλλά επεδίωκε 
να βρει μια εύλογη αιτία., δη-
λαδή κάποια κάπως δικαιολο-
γημένη αφορμή

Λοιπόν, κατηγόρησε το 
αρνί ότι του θολώνει το νερό 
κι εκείνο δικαιολογήθηκε λέ-
γοντας ότι κάτι τέτοιο ήταν 
αδύνατο, αφού βρισκόταν σε 
πιο χαμηλό επίπεδο από τον 
λύκο. Αυτός συνέχισε «να δί-
νει άδεια για να πιάσει γεμά-
τα» λέγοντας απευθυνόμενος 
στο αρνί ότι πέρυσι έβρισε τον 
πατέρα του. Ο λύκος εισέπρα-
ξε την απάντηση του αρνιού ότι πέρυσι δεν είχε 
ακόμη γεννηθεί.

Το αρνί έτρεμε απ’ τον φόβο του, αλλά ο λύ-
κος αποφασισμένος για τον σκοπό του, να μην 
στερηθεί τη νοστιμιά του αρνιού, τελικά δεν συμ-
μερίζεται τις πειστικές δικαιολογίες του. Ο εν 
λόγω αισώπειος μύθος περιγράφει εύγλωττα μια 
διαχρονική κατάσταση, όπως συμπυκνώνεται στη 
φράση: «Το δίκαιο του ισχυρού», το οποίο πρώτα 
οι Σοφιστές της αρχαίας Ελλάδας καθιέρωσαν.

Αυτό το άδικο «δίκαιο του ισχυρού», πολλές 
φορές επιβάλλεται καταχρηστικά, ωμά και δυ-
ναστικά, όπως από τους τοκογλύφους δανειστές 
μας, κατά τις διαπραγματεύσεις για το χρέος μας. 
Σ’ αυτές όμως τις περιπτώσεις, συνήθως αναζη-
τούνται κάποια προσχήματα για να σχηματιστεί η 

ψευδαίσθηση ότι η τυραννική του επιβολή είναι 
δίκαιη κι αναγκαία.

Γι’ αυτό οι «ισχυροί» δεν διστάζουν να σκη-
νοθετήσουν διάφορα προκλητικά περιστατικά, 
τάχα έργα των λαών που επιβουλεύονται αυτά 
που περιλαμβάνονται στον όρο «προβοκάτσια», 
προκειμένου να επέμβουν με συντηρητικές κι 
οπισθοδρομικές συνταγές, γιατί τότε απουσιά-

ζει κάποιο επιχείρημα, που να 
«πιάνει τόπο».

Με κοινό στοιχείο αυτής 
της συμπεριφοράς των ισχυ-
ρών, την αλαζονεία, το ίδιο 
έγινε αναρίθμητες φορές στη 
διάρκεια της Ιστορίας, όπου 
αναδείχτηκε σε επιστήμη από 
τους ανατροπείς της ανθρω-
πότητας, Χίτλερ, Μουσολίνι 
και Στάλιν, ενώ στις μέρες 
μας το λεγόμενο «δίκαιο του 
ισχυρού», έφθασε στο αποκο-
ρύφωμά του, ακόμη και στους 
κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αυτά τα τελευταία χρόνια 
παρακολουθούμε με θλίψη μια τέτοια αλαζονική 
συμπεριφορά, αναπάντεχα κι απ’ τη μεριά «της 
θεωρούμενης» δημοκρατικής Ευρώπης προς 
την «ψωροκώσταινα» Ελλάδα. Αυτή η αλαζονι-
κή συμπεριφορά εκφράζεται με πρωτοστάτη τη 
Γερμανία, που διεκδικεί το αλάθητο, κι ας είναι 
βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Ο ισχυρισμός της φέ-
ρει στο προσκήνιο την παρωχημένη αντίληψη ότι 
αφού έχει καλύτερη οικονομία, επομένως οφεί-
λουν όλοι να υποταχτούν στη θέλησή της και να 
προσκυνήσουν κιόλας τη χάρη της.

Στα απλά και λογικά επιχειρήματα της Ελλά-
δας, αντιτάσσεται η παράλογη «λογική» τότε του 
λύκου πως το αρνί του θολώνει τα νερά (τώρα οι 
δανειστές ισχυρίζονται πως η Ελλάδα δια-
σαλεύει την απόλυτη τάξη), τότε πως το 

Γράφει ο Ηλίας Καραθάνος
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αρνί έβρισε τον πατέρα του λύκου (τώρα 
οι τοκογλύφοι λένε τάχα η Ελλάδα έκα-

νε πληθώρα ατασθαλιών στο παρελθόν), 
τότε πως δεν χαλιναγωγούν την ορμητικότητα 
του λύκου οι πειστικές δικαιολογίες του αρνιού 
(τώρα πρώτη η Γερμανία προβάλλει ανυπόφορες 
απειλές εναντίον της Ελλάδας και της συστήνει 
κιόλας ότι τα λογικά επιχειρήματά της δεν πρό-
κειται να κλονίσουν την ηγεμονική της θέση και 
πεισματικά δεν θα τα αποδεχτεί).

Οι παράλληλες πορείες, αφενός του αισώπει-
ου μύθου με τον λύκο και το αρνάκι και αφετέ-
ρου μεταξύ της Ελλάδας με τους συνεταίρους 
της στην ΕΕ, ισχύουν αναλλοίωτες, με παρεμφε-
ρείς αποφάσεις.. 

Αν κάποιος θελήσει να ερμηνεύσει το βάθος 
της νοοτροπίας του λύκου, θα διαπιστώσει ότι 
αυτή έχει θρησκευτικές ρίζες. Εντούτοις το φρό-
νημα της Ευρώπης εξακολουθεί να διέπεται από 
τη νοοτροπία του Παπικού αλάθητου και πρωτεί-

ου, αν και η πολιτική της ζωή έχει αποστασιοποι-
ηθεί από τη χριστιανική ζωή. Αποτελεί αυτή η ζωή 
μια άθρησκη μετάλλαξή του.

Οι εκάστοτε Ελληνικές Κυβερνήσεις μοιάζουν 
με ήρεμο κοπάδι προβάτων, απέναντι σ’ αυτή την 
ευρωπαϊκή αγέλη λύκων, που καιροφυλαχτεί να 
μας κατασπαράξει, αν και είναι θαυμαστό το γε-
γονός, κατά το οποίο κάποτε αποφασίζουμε να 
αντισταθούμε, με άκαμπτο φρόνημα. Κι όμως δεν 
είναι βέβαιο ότι νικούμε καθαρά, αλλά μάλλον 
πετυχαίνουμε πύρρειες νίκες κι υφιστάμεθα τι-
μητικές ήττες, όπως σύντομα θα δείξει ο χρόνος.

Το δίκαιο του ισχυρού είναι αυθαίρετο όπλο, 
πηγάζει από τον εγωκεντρισμό και τον ατομισμό, 
από τα ανθρώπινα χωρίς να αντέχει στις δημο-
κρατικές αρχές. Αυτό προσβάλλεται μόνον από 
τη σύμπνοια, ομόνοια κι ενότητα του Ελληνικού 
λαού με όλη την ηγεσία του, που δρα σαν μια 
οργανωμένη γροθιά.

Μυτιλήνη Λέσβου – Νεράιδα Τρικάλων  
και παντού, όπου και να πας,

η Ελλάδα την προσφυγιά αγκαλιάζει
«… Η μάνα αυτή, τόσο νέα, τόσο γενναία για να κυνηγά ελευ-
θερία και σωτηρία, τρυπάει το δίχτυ της Ανατολής και φτάνει 
στο ακρογιάλι της Μυτιλήνης. Το μωρό πεινάει και κλαίει, η 
μάνα αποκαμωμένη, δεν αντέχει ούτε να σκεφτεί τι θέλει και 
είναι ανήσυχο. Τρεις γιαγιάδες, απ’ αυτές με τα μαύρα ρούχα 
της μνήμης των νεκρών και του πένθους της ζωής που πέ-
ρασε, κάθονται στο πεζούλι, όπως κάθε μέρα. Μοιάζουν με 
άλλες, ίδιες σαν αυτές, σ’ όλα τα πεζούλια, πάντα, παντού, 
στ’ ακρογιάλια και στα ορεινά χωριά αυτής της χώρας. Μια 
ζωή, τα ’χουν πει όλα. Τα ξέρουν όλα η μια για την άλλη. 
Δεν υπάρχει και ανάγκη να πολυμιλάνε αφού νιώθουν και αι-
σθάνονται τον καιρό, τις εποχές, τη γλυκάδα ή τα δόντια του 
ήλιου. Έχουν μεγαλώσει παιδιά, εγγόνια, μικρότερα αδέλφια. 
Έχουν αναμετρηθεί με το θάνατο. Έχουν ζήσει τα γυρίσματα 
των αιώνων και τις αλλαγές της Ιστορίας. Αρρώστιες, πόλε-
μοι, καταστροφές, ξενιτιές, ξεριζωμοί, σεισμοί, αποχωρισμοί. 
Και φυσικά προσφυγιά…».
Αλεξάνδρα Τσόλκα (Για την αντιγραφή-συσχέτιση Χρ. Μαντέλλος)

(Η φωτογραφία με τις γιαγιάδες και τον 
μικρό Αλέξανδρο, είναι του Β. Αθανασιάδη)
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & X. ΑΡΑΧΘΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Τμημα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών
Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρ-
κου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαρά-
δρας Αράχθου, για 3η συνεχή χρονιά, 

αποδεχόμενος την πρόσκληση της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας, συμμετείχε στον εορ-
τασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών. Στο 
πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν ενημερωτικές πα-
ρουσιάσεις σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια των 
Π.Ε. Άρτας και Ιωαννίνων από εργαζόμενους του 
Φορέα Διαχείρισης. 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους, ενημε-
ρώθηκαν για την οικολογική αξία της προστα-
τευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Τζου-
μέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, την 
οριοθέτηση και τις ζώνες προστασίας του, τις 
επιτρεπόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες και 
«γνώρισαν» ορισμένα από τα σπάνια είδη χλω-
ρίδας και πανίδας που διαβιούν στην περιοχή, με 
εκτενή αναφορά και προβολή της ορνιθοπανίδας 
του Εθνικού Πάρκου από τον εξωτερικό συνεργά-
τη του Φορέα, τον ορνιθολόγο κ. Νίκο Μπούκα. 
Επιπρόσθετα, οι μαθητές των Δημοτικών Σχολεί-
ων είχαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν μάσκες 
και να παίξουν παιχνίδια με θέμα τα πουλιά. 

Οι επισκέψεις στις σχολικές μονάδες, πραγ-
ματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Δ/νση 
Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και τις Δ/νσεις 
Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας και Ιωαννίνων, 
στο πλαίσιο των δράσεων που διοργανώνονται 
κατά την Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης. Συγκεκριμένα, η εργαζόμενη του Φορέα, κ. 
Λεμονιά Γεροδήμου ενημέρωσε τους μαθητές των 
δημοτικών σχολείων Παναγιάς Διασέλλου, Πέτα 
και Κορφοβουνίου, καθώς και του γυμνασίου 

Πέτα της Π.Ε. Άρτας, η εργαζόμενη του Φορέα κ. 
Παρασκευή Χαρίση τους μαθητές του γυμνασίου 
Βουργαρελίου, η εργαζόμενη του Φορέα κ. Κων-
σταντίνα Χούμη τους μαθητές του γυμνάσιου-
λυκείου Αγνάντων και η εργαζόμενη του Φορέα 
κ. Χαρίκλεια Μπίσα τους μαθητές του γυμνασίου 
Μπιζανίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. Ο εκτιμώμενος 
αριθμός μαθητών ανέρχεται περίπου στους 320, 
ενώ των συνοδών εκπαιδευτικών στους 38.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ίδιας εβδομά-
δας ο Φορέας Διαχείρισης ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας για παρουσί-
αση του Εθνικού Πάρκου και των δράσεων του 
Φορέα Διαχείρισης στην επιμορφωτική ημερίδα 
με τίτλο «Περιβάλλοντας την Εκπαίδευση», την 
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας. 
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την εργα-
ζόμενη του Φορέα κ. Βασιλική Καλτσούνη. 

Στόχος του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί η δι-
αρκής ενημέρωση της σχολικής κοινότητας, ώστε 
να γνωρίσουν όλο και περισσότεροι μαθητές το 
Εθνικό Πάρκο και τη σπουδαιότητά του. 
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Έφυγε ο Γιωργάκη - Δ. Κόκκινος
(Γιώργος Μαντέλλος του Δημητρίου)

… Τον σκέπασε η γη της 
Αττικής στο Διόνυσο. Αγνα-
ντεύει πέρα μακριά που τε-
λειώνει η θάλασσα και χαμη-
λώνουν οι ορίζοντες.
… Έτσι μπάρμπα-Γιώργο 
τριγύρισες απ’ την «Κατάρα» 
της Μπουργκάνας ένοιωθες 
ότι κάπου μπορούσαν τα 
πράγματα να είναι «αλλιώς». 
Στη πρώτη γραμμή και την 
ώρα του συσσιτίου μας χαι-
ρέταγαν οι οβίδες των όλ-
μων απ’ την άλλη όχθη… και 
σε λίγο μας τραγούδαγαν 
και μας έλεγαν ποιήματα και  
ακόμη μας φώναζαν με τα μι-
κρά μας ονόματα … και πότε 
θα διαλυθούμε … ίσως λίγο να ζήλευα … όμως 
«εφ’ όπλου λόγχη» και ο νους μαζεμένος. Άκου-
γα τις διηγήσεις σου … δωρική αφήγηση χωρίς 
σφάλματα, χωρίς ψέματα, δίχως φκιαξίδια. Στον 
Καβαλλάρη ξεχείμαζες και σ’ άλλους τόπους… 
Όλες οι δουλειές για σένα ήταν σχεδόν εύκολες. 
Αγαπούσες και ποθούσες το χωριό σου. Ήταν 
ξεχωριστό για σένα το  γλέντι στο μαγαζί και το 
βιολί να παίζει … και απάνω εκεί στην ομορφιά 
στη ξαστεριά και στο χορό, ξαφνικά κάτι το βήμα 
δεν τραβά και το δοξάρι χάλασε … ο βιολιστής 
δεν έπαιζε … θρύψαλα το βιολί στον τοίχο κι ο 
βιολιστής μαρμάρωσε με ανοιχτό το στόμα …

Περήφανος όπως ήσουνα 
και όπως ταιριάζει στους 
Μαντελλαίους, άλλο βιολί 
την άλλη μέρα δώρισες στο 
βιολιστή και πάλι το γλέντι 
… κύλισε… Το «βασιλικό 
αίμα» όλα τα συγχωρεί και 
όλα τα ταιριάζει.
… Η γυναίκα σου η Βασίλω 
(κόρη του Φώτη Τσιώλη) πε-
ρήφανη σύντροφος , ακού-
ραστη στη ζωή, πάντα μαζί 
και συμπονετική με όλους… 
Με περηφάνεια παντρεύ-
τηκε και τα λίγα για σένα 
περίσσευαν. Στο χωριό στη 
Νεράιδα, είχες τα χωράφια, 
στις Παλιοκάλυβες και στα 

Βαργιάνια. … Λίγο το νερό μακριά το χωράφι, 
στις κόφτρες όλη νύχτα για τη μοιρασιά…
Η θυμοσοφία σου και το χαμόγελό σου με τις 
παραξενιές του κόσμου είχαν την απάντηση.
… Σου κράτησε το χέρι σου η γυναίκα σου και 
σε αποχαιρέτησε με ευγένεια και αγάπη, όπως 
ακριβώς το ήθελες και όπως ακριβώς ήταν όλη 
η ζωή σου… Δίπλα σου ο Μίμης δυνατός και 
καρτερικός σε αποχαιρέτησε όπως ακριβώς του 
δίδαξες και όπως άξιζε σ’ έναν Μαντέλλο.
Ξεκουράσου «Μπάρμπα – Γιώργο στην Αττική 
Γη …

Ηλίας Ζάχος

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
■ Η Βασιλική ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ, ενίσχυσε το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νεράιδας, με το ποσό 
των 100 ευρώ, στη μνήμη του του αγαπημένου της συζύγου Γεωργίου Δ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ

■ Ο Χ. Ν., ενίσχυσε το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νεράιδας, με το ποσό των 20 ευρώ, στη 
μνήμη του αγαπημένου του θείου Γεωργίου Δ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ.
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Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου 
Ντίνου.

Οπισθόφυλλο: μπρούτζινο γλυπτό του Γάλλου 
γλύπτη Μπρούνο Καταλάνο

Οι στίχοι στο οπισθόφυλλο είναι του Θανάση 
Χατζόπουλου, από το ποίημα «Οι μετανάστες 
της θλίψης» (συλλογή «Πρόσωπο με τη γη», 
εκδ. Γαβριηλίδης, 2012)

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Πέθανε στην Άρτα την 1η Οκτώβρη η συγ-

χωριανή μας Δήμητρα Ζάχου, σύζυγος Βασι-
λείου. Η σορός της μεταφέρθηκε στη γενέ-
τειρά της Νεράιδα, όπου και κηδεύτηκε την 
επομένη. 

•	 Ο συγχωριανός μας Μιχάλης Ψόφιος πέθανε 
στην  Ιταλία, όπου και κηδεύτηκε. Ζούσε εδώ 
και πολλά χρόνια μόνιμα στην Ιταλία με την 
ιταλικής καταγωγής σύζυγό του και τα παι-
διά του.

•	 Πέθανε στις 18 Δεκέμβρη στην Αθήνα ο χω-
ριανός μας Γεώργιος Δ. Μαντελλος (Γιωρ-
γάκη-Κόκκινος) σε ηλικία 96 ετών. Η κηδεία 
του έγινε την επομένη στο Άγιο Γεώργιο Διο-
νύσου.

•	 Πέθανε στις 2 Ιανουαρίου στη Λιμίνη Άρτας, 
όπου διέμενε, ο συγχωριανός μας Νίκος Πα-
φίλης του Ιωάννη. Η κηδεία του έγινε την 
επομένη στη Λιμίνη.

•	 Πέθανε αιφνιδίως στις 25 Γενάρη στην Αθή-
να η Μαρία σύζυγος Ιωάννη Κ. Κουτσοκώ-
στα. Η κηδεία της έγινε την μεθεπομένη στο 
νεκροταφείο Μεταμόρφωσης Αττικής.

•	 Πέθανε στα Τρίκαλα στις 8 Φλεβαρη η συγ-
χωριανή μας από τη Λαφίνα Ευτυχία Ανα-
στασίου. Η κηδεία της έγινε την επομένη στα 
Τρίκαλα.

 Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο συγχωριανός μας Δημήτρης Βλαχογιάν-

νης (του Χρήστου) και η σύζυγός του Δήμη-
τρα, απόκτησαν ΑΓΟΡΙ.

• Η Σοφία, κόρη του Κώστα Χ. Χονδρού, και 
ο σύζυγος της Ιωάννης απέκτησαν αγόρι 
στις 16 του Νοέμβρη.

 Να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ανήμερα του Αγίου Νικολάου ο Βασίλης Ν. 

Γιαννέλος και η σύζυγός του Κάλια βάφτι-
σαν το γιος τους και τον ονόμασαν Νίκο.

 Να τους ζήσει το νεοφώτιστο!

Tεύχoς 132 (140) - 24oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898
ΙΔΙoΚΤΗΣΙΑ ΤoΥ ΜoΡΦΩΤΙΚoΥ ΚΑΙ 
ΠoΛΙΤΙΣΤΙΚoΥ ΣΥΛΛoΓoΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Η ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ”

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
Παναγιώτης Κων. 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 

ΔΙΒΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20 €
ΛΙΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 20 €

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”
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…
Η θλίψη ακατοίκητη φέρνει τους μετανάστες της
Στον άλλο τόπο, να ηχεί από απόσταση τόσο
Σώμα σαν κέλυφος κενό. 


