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ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Ο καθένας που γυρνά στον  
τόπο του δεν είναι νικητής.
Αλλά κανένας δεν είναι νικητής
σα δε γυρνά στον τόπο του.
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Αχ Νεράιδα  
του χιονιά...
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Δύσκολος ο φετινός χειμώνας και μα-
κρύς. Το χιόνι ήταν πολύ και κράτησε 
για αρκετό καιρό. Το ίδιο και οι βροχές.  
Οι χειμωνιάτες μας όμως, είναι δυνατοί 
και όπως φαίνεται, όχι μόνο ανταπε-
ξήλθαν, αλλά αντιμετώπισαν τις όποιες 
δυσκολίες με χιούμορ.

25η Μαρτίου
Κατάθεση στεφάνου  
από τον  τοπικό πρόεδρο  
και τους λιγοστούς επιμένοντες 

Αχ Νεράιδα του χιονιά...
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Αυτό είναι όλο;
Της Νάντιας Μαντέλλου

Έτος 2017… 
Ελευθερία, 
γλώ σσα, 

ανθρώπινα συ-
ναισθήμτα, όλα 
ελεγχόμενα. Τα 
πάντα παρακο-
λουθούνται. Μικρές 
και μεγάλες οθόνες βρί-
σκονται παντού γύρω μας. Τα 
παιδιά δεν ακούγονται πια στις παιδικές 
χαρές και στις γειτονιές, δεν ξέρουν πώς 
να κάνουν φίλους∙ ή μάλλον ξέρουν,ένα 
«κλικ», αρκεί. Μα και αυτούς δεν τους 
χρειάζονται πια. Έχουν τις μικρές οθόνες 
που μονοπωλούν τη συντροφιά τους.
Στα σπίτια οι οικογένειες δε μιλούν, δε 
χρειάζονται, υπάρχουν τα πληκτρολόγια 
πια. Αμέτρητες διαδραστικές τηλεοθόνες 
ασκούν τον απόλυτο έλεγχο στις πράξεις 

και στις συνειδή-
σεις των αν-

θρώπων. Πού 
β ρ ί σ κ ε τ α ι 
όμως τελικά ο 
αληθινός κό-

σμος;
Άνθρωποι χαμο-

γελαστοί, ευδιάθετοι, 
μια επίπλαστη ευτυχία κα-

τακλύζει τα πάντα. Είναι όλοι τόσο χαρού-
μενοι; Τι κάνω λάθος; Αναρωτιέμαι…
Η απάντηση ήρθε μόνη της, έτσι με θρά-
σος, εισέβαλε στον κόσμο μου. Παρέες 
ανθρώπων διασκέδαζαν γύρω μου, τουλά-
χιστον αυτή την εντύπωση μου έδιναν… 
Εικόνα πρώτη. «Κλικ». Μια οικογένεια 
γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς να μιλά, γιατί 
άλλωστε να το κάνει αυτό; Οι τηλεοθό-
νες ήταν εκεί παρούσες. Εικόνα δεύτερη. 
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«Κλικ». Λίγο παραπέρα μια παρέα, έμοιαζε 
διαφορετική, ήθελα να είναι διαφορετική! 
Όχι, δεν ήταν ζευγάρια και παρέες που γε-
λούσαν, πάλι οι μικροσκοπικές οθονίτσες 
που φωσφόριζαν στο σκοτάδι ήταν εκεί. 
Δεν μπορούσαν να δουν τα αστέρια με 
τα μάτια, ούτε να ακούσουν το κύμα της 
θάλασσας, υπήρχαν ακόμα και γι’αυτά τα 
αντίστοιχα «κλικ»! Ξαφνικά, ανέβηκαν 
όλοι στη σκηνή τους, οι μικροσκοπικοί 
εισβολείς περνούσαν  μπροστά τους, οι 
προβολείς άναψαν και τα φώτα έδωσαν το 
σήμα για την έναρξη της σύντομης αυτής 
παράστασης. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο κου-

δούνι και…. Χαμόγελα και μια άκρατη ευ-
τυχία πλημμύρισε το σκηνικό. Για λίγα λε-
πτά, όλα έμοιαζαν ονειρικά. Μέχρι που τα 
φώτα έσβησαν και οι ηθοποιοί επέστρεψαν 
στις αρχικές τους θέσεις. 
Ποιες θέσεις; Αυτή, της ατελείωτης μονα-
ξιάς, της άκριτης σκέψης και του ανύπαρ-
κτου συναισθήματος. Η αυλαία είχε πέσει, 
το ίδιο και οι μάσκες. Έτσι λοιπόν προχω-
ράμε; Δε θέλω να το δεχτώ. Κι όμως, φο-
βούνται οι άνθρωποι, Ναζίμ… Φοβούνται 
την αυγή…, φοβούνται ν’ ακούσουνε και 
ν’ αγγίξουν…. Φοβούνται ν’ αγαπήσουν, μ’ 
ακούς;

Η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη αφού ένα μα-
κροχρόνιο όνειρο έγινε πραγματικότητα. Στις 
14/2 ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία 
από την Βουλή το νομοσχέδιο κύρωσης της 
διεθνούς συμφωνίας για την προστασία του 
Πάρκου Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας, της Αλ-
βανίας, της πΓΔΜ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η κύρωση της συμφωνίας αποτελεί ορόσημο 
για το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους 
της Πρέσπας. Αξίζει λοιπόν να γιορτάσουμε και 
να γνωρίσουμε καλύτερα το Πάρκο Πρεσπών.

Η Πρέσπα γιορτάζει!
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Πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλί-
ου, η ετήσια τακτική Γενική Συ-
νέλευση του Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Νεραϊδιωτών, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολο-

γισμός για τη διετία 24/5/2015 μέχρι 
2/4/2017 

2. Έγκριση Διοικητικοοικονομικου Απο-
λογισμού

3. Προτάσεις μελών 
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δι-

οικητικού Συμβουλίου
Προτού αρχίσει η συζήτηση επί των θεμά-
των της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση 
εξέλεξε ομόφωνα τον Πρόεδρο (Χρήστος 
Μαντέλλος) για να διευθύνει τις εργασίες 
της και το Γραμματέα για την τήρηση των 
πρακτικών (Βάια Π. Νίκου).

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης (Άκης) Κ. 
Μαντέλλος παρουσίασε στο σώμα τη 
δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Αναφέρουμε τις εκδη-
λώσεις που έγιναν κατά το διάστημα της 
θητείας του και οι οποίες, σε συντομία, 
είναι οι εξής:
■ Προετοιμασία και πραγματοποίηση 

της θρησκευτικής εκδήλωσης στη μνή-
μη της προστάτιδας των ορεινών Αγίας 
Κυριακή, στα Τουρκοβούνια.

■ Πραγματοποίηση της αθλητικής εκ-
δήλωσης «Ποδοσφαιρική συνάντηση 
Γερουσίας-Νεολαίας» στο γήπεδο της 
Νεράιδας.

■ Συμμετοχική υποστήριξη στα δρώμενα 
του πανηγυριού στο χωριό αλλά και με 
συμβολική υλική βοήθεια.

■ Τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου της 
ευεργέτιδας του χωριού Χαρίκλειας 
Γιαννέλου.

■ Ζωγραφική για τα παιδιά στη Νεράιδα.
■ Πραγματοποίηση της παιδικής ψυχα-

γωγικής εκδήλωσης «το κυνήγι του 
κρυμμένου θησαυρού» στη Νεράιδα.

■ Προετοιμασία, διοργάνωση και πραγ-
ματοποίηση ποδοσφαιρικού τουρνουά 
με τη συμμετοχή των ομάδων των χω-
ριών της ορεινής περιοχής μας.

■ Έκδοση του ημερολογίου του Συλλό-
γου.

■ Πραγματοποίηση της ετήσιας χοροε-
σπερίδας του Συλλόγου στην Αθήνα.
Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συλλόγου 

Κώστας Αλειφτήρας παρουσίασε τον οι-
κονομικό απολογισμό, ο οποίος φέρει 
θετικό πρόσημο. Ανέφερε ότι δεν υφίστα-
νται πλέον τα προβλήματα που υπήρχαν 
με κάποιους ενοικιαστές μέχρι το πρό-
σφατο παρελθόν, οι οποίοι δεν ήταν συνε-
πείς στις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα 
να ζημιώσουν το Σύλλογο. Ακόμα υπεν-
θύμισε στο Σώμα τη δραστική μείωση των 
εσόδων που προέρχονται απ’ τα ακίνητα, 
εξαιτίας της υψηλής απόδοσης φόρων και 
του ΕΝΦΙΑ.

 Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής Χρήστος Καραγκούνης κατέθεσε στη 
Συνέλευση την Έκθεση της Ελεγκτικής 

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Νεραϊδιωτών Τρικάλων
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Επιτροπή, και ζήτησε, με βάση  τον ενδε-
δειγμένο έλεγχο, την απαλλαγή του απερ-
χόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

Μετά απ’ αυτά, ο Πρόεδρος της Συ-
νέλευσης κήρυξη τη λήξη των εργασιών 
της Συνέλευσης και κάλεσε τα μέλη που 
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για 
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. 
Προς μεγάλη έκπληξη όλων, δήλωσαν ως 
υποψήφιοι για το Δ.Σ., 11 μέλη στο σύνο-
λό τους νέοι.

Επικράτησε κλίμα ενότητας και αισι-

οδοξίας και η Συνέλευση, ομόφωνα, πρό-
τεινε από τους 11 υποψήφιους, να απο-
τελέσουν οι 7 τα τακτικά μέλη, σύμφωνα 
με το καταστατικό, και οι υπόλοιποι 4 τα 
αναπληρωματικά. Η επιλογή να αποφα-
σισθεί στη συνεδρίαση που θα γίνει και η 
συγκρότησή τους σε σώμα. 

Επίσης η Συνέλευση, μετά από σχετική 
πρόταση μελών, αποφάσισε να αποτελέ-
σουν την Ελεγκτική Επιτροπή για τα επό-
μενα δυο χρόνια οι Βάγια Καρακώστα, 
Λάμπρος Ζάχος και Χρήστος Μαντέλλος.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Νεράιδά 2017



10 ή 11/7 Μνημόσυνο Χαρίκλειας 
Γιαννέλου

25/7 Αγώνας Ποδοσφαίρου Νεολαία-
Γερουσία

30/7  Λειτουργία και Γιορτή  
στον Αϊ- Θόδωρο

7/8    Αγώνας δρόμου
8/8    Κατασκευή papier mache
9/8    Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού

10/8 Παιδική ζωγραφική (το πρωί)
10/8 Αφήγηση παιδικού παραμυθιού 

της Όλγας Κουτσονάσιου  
(το βράδυ)

11/8 Παιδικό θεατρικό (το απόγευμα)
11/8 Μουσική βραδιά (το βράδυ)
13/8 Τουρνουά τάβλι
14/8 Τουρνουά δηλωτής

Πρόεδρος:   
Αθανασιάδης Ν. Παύλος 
Αντιπρόεδρος:  
Γώγος Κ. Δημήτρης 
Γραμματέας:  
Βάγια Π. Νίκου 
Ταμίας:  
Αλιφτήρας Δ. Κώστας 
Διαχείριση ακινήτων:  
Ντίνος Δημήτριος 

Υπευθ. πολιτιστικών εκδηλώσεων:  
Νάντια Μαντέλλου  
Υπεύθ. Γλαβά: 
Σάκης Α. Καρακώστας 
Υπεύθ. δημ. σχέσεων & αθλητισμού:  
Χάρης Σκίτζης 
Αναπλ. υπεύθ. πολιτιστικών εκδηλώσεων:  
Αγγέλα Μαντέλλου 
Ειρήνη Μαντέλλου
Παναγιώτης Γ. Καρακώστας.

Τα νέα μέλη του Δ.Σ. που συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
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Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αρά-
χθου, συμμετείχε για τέταρτη χρονιά, στη με-
γαλύτερη εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού 
της χώρας «Let’s do it Greece», με πολλές φί-
λες και φίλους να ανταποκρίνονται με θέρμη 
στο κάλεσμα. Τα ραντεβού δόθηκαν σε δύο 
περιοχές του Εθνικού Πάρκου, όπου από νω-
ρίς το πρωί του Σαββάτου 01 Απριλίου 2017, 
αρκετοί ήταν οι εθελοντές που μοιράστηκαν 
μαζί μας το όραμα για «αμόλυντα» βουνά και 
ρεματιές, δηλώνοντας έμπρακτα την αγάπη 
για τον τόπο τους, τα Τζουμέρκα. 
Οι δράσεις καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν 
στους Χουλιαράδες του Δήμου Βορείων Τζου-
μέρκων και στους Μελισσουργούς του Δήμου 
Κεντρικών Τζουμέρκων. Η απομάκρυνση των 
συσσωρευμένων σκουπιδιών, έγινε με φορτη-
γά και μηχανήματα των δήμων Βορείων και 
Κεντρικών Τζουμέρκων και τη βοήθεια των 

συμμετεχόντων που συνέβαλαν τα μέγιστα 
στην πραγμάτωσή των καθαρισμών. 

Χρόνο με το χρόνο οι εθελοντικές δράσεις 
που διοργανώνονται στο Εθνικό Πάρκο υπο-
στηρίζονται ένθερμα από τις τοπικές κοινω-
νίες και ελπίζουμε να γίνει βίωμα για όλους η 
προστασία της φύσης.

Με  την υπ΄αριθ. οικ. 12136/9-3-2017 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 119 ΥΟΔΔ/14-3-2017) ορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου 
ο κ. Σεραφείμ Φελέκης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
με μεταπτυχιακό στη Διαχείρισης Έργων (MSc), ως Ειδικός Επιστήμονας και ως Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Φ.Δ..

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & X. ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Τμημα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

Ολοκλήρωση δράσεων εθελοντικού καθαρισμού στο Εθνικό Πάρκο

Νέος Πρόεδρος του Φορέα
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Ο XOPOΣ ΣYΛΛOΓOY
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Με μεγάλη επιτυχία προαγμα-
τοποιήθηκε και φέτος η ετή-

σια χοροεσπερίδα - κοπή πίτας του 
συλλόγου μας. Η συμμετοχή ήταν 
μεγάλη, παρά την απουσία πολλών 
συγχωριανών μας λόγω πένθους.
Αξιοσημείωτη είναι τα τελευσταία 
χρόνια η έντονη συμμετοχή της 
νεολαίας μας στις εκδηλώσεις 
του συλλόγου μας, πράγμα για το 
οποίο νοιώθουμε περήφανοι.
Φυσικά ποτέ δεν λείπουν και οι 
μεγαλύτεροι που τόσα χρόνια 
κρατούν την παράδοση με τη δει-
νή χορευτικής τους ικανότητα και 
δίνουν κέφι και ρυθμό στις εκδη-
λώσεις μας.
Ο χορός του συλλόγου είναι θε-
σμός πολλών ετών που ενισχύει 
τους δεσμούς μεταξύ μας και με 
την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Πρέπει 
όλοι να μεριμνήσουμε για να τον 
συντηρήσουμε και να τον ενδυνα-
μώσουμε.
Εύχομαι στο νέο Δ.Σ. όρεξη και 
δύναμη να διοργανώνει ακόμη πιο 
όμορφες εκδηλώσεις.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του συλλόγου
Άκης Μαντέλλος



10 25 χΡοΝΙα γΛαβαΣ

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Τζουμερκιώτικος γάμος

ΘΟΔΩΡΙΑΝΑ 29.8.1971 (Κοδέλες).

Σκηνή απ’ το γάμο του Θοδωρια-

νίτη Λάμπρου Χάιδου (Κατσιούλα) 

και της Νεραϊδιώτισσας Βασιλικής 

Γιαννέλου (Βασίλω τ’ Ούζου). Ο 

γαμπρός, οι συχαριάτες, οι μπε-

χτσήδες και οι συμπέθεροι καβάλα 

στα εβδομήντα στολισμένα μου-

λάρια, συνοδεύουν τη νύφη απ’ 

τη Νεράιδα στα Θοδώριανα. Οι 

γάμοι μεταξύ των δύο χωριών συ-

νηθίζονταν επειδή υπήρχαν μεταξύ 

τους οι καλύτερες εμπορικές σχέσεις 

και συναλλαγές.

Ν Ε Ρ Α Ϊ Δ Α 
1962. Βλέ-
πουμε στο 
γάμο του Γώ-
γου Ψώφιου 
τους βλαμά-
δες (μπρα-
τίμια) Νάσιο 
Καραθάνο και 
Χρίστο Ψώ-
φιο, με φόντο 
το χορό που έστησαν οι συμπεθέροι 

στην πλατεία. Τον άτυχο Χρίστο τον 

πήρε ο χάρος λίγους μήνες αργότε-

ρα. Σκοτώθηκε στα έργα της ΔΕΗ, 28 

χρονών παλικάρι…

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥ-
ΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ 
ΚΑΙ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ 

ΧΟΡΟΣ
Γούρικο τελικά απο-
δείχτηκε το κέντρο 
CAN-CAN για το 
Σύλλογό μας, αφού 
την περσινή μεγά-
λη επιτυχία ήρθε 
να συμπληρώσει εξ 
ίσου και η φετινή. 
Δικαιώθηκε λοιπόν 
το Δ.Σ. που προτίμη-
σε τον ίδιο χώρο για 

την ετήσια χοροεσπερίδα του, αν και οι Νεραϊδιώτες 
ήταν κι εφέτος σαφώς λιγότεροι απ’ τους φίλους 
του Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος κ. Λάμπρος Ζάχος στη σύντομη ομιλία 
του, αφού καλωσόρισε τους καλεσμένους, ευχαρί-
στησε ιδιαίτερα τους πολυπληθείς φίλους του Συλ-
λόγου που είχαν κατακλύσει τη μεγάλη αίθουσα του 
κέντρου, ενισχύοντας έτσι οικονομικά (και ηθικά) το 
Σύλλογο στην προσπάθειά που κάνει για τη διατήρη-
ση των λαϊκών παραδόσεων.

Αρτινός Σύνδεσμος Νεράιδας
Το Δ.Σ. του Αρτινού Συνδέσμου Νεράιδας που προ-
ήλθε απ’ τις αρχαιρεσίες της 5 Ιανουαρίου 1992, 
στην πρώτη Συνεδρίασή του (6-1-92), συγκροτήθη-
κε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Χρήστος Ηλ. Μπασιούκας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Βλαχογιάννης
Γεν. Γραμματέας: Βασ. Χονδρού-Νεραϊδιώτη
Ταμίας: Ηλίας Καραθάνος
Σύμβουλος: Δημήτρης Κουφός
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Γιατρός και Δάσκαλος στη Νεράιδα
Εισακούσθηκαν οι διαμαρτυρίες μας
Ανέλαβε υπηρεσία στο Δημοτικό Σχολείο Νεράι-

δας, τη Δευτέρα, 27 Γενάρη 1992, ο δάσκαλος 

Σωτήρης Αντωνιάδης (κατάγεται απ’ τη Λάρισα). 

Έτσι λύθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώ-

πιζε το χωριό μας εδώ και πολλά χρόνια. Υπενθυ-

μίζουμε πως το σχολείο είχε παύσει να λειτουργεί 

απ’ το 1986, με το αιτιολογικό της έλλειψης μα-

θητών.
Τα επόμενα χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες 

για ν’ ανοίξει το Σχολείο, χωρίς αποτέλεσμα.

Επίσης την ίδια μέρα εγκαταστάθηκε στο Αγρο-

τικό Ιατρείο Νεράιδας και η γιατρός Φανή Αρίδα 

(κατάγεται απ’ τον Τύρναβο). Η άφιξη γιατρού στα 

χωριά μας, όπως ήταν φυσικό, ανέβασε το ηθικό, 

κυρίως των ηλικιωμένων, που μένουν το χειμώνα 

εκεί. 

● Αποζημίωση για αιγοπρόβατα. Άρχισε 

να καταβάλλεται η πρώτη δόση της αποζημί-

ωσης επιλέξιμων αιγοπροβάτων στους κτη-

νοτρόφους των χωριών μας.
● Σκάλα Κορλίγκα. Πληροφορούμαστε ότι 

η περίφημη διάνοιξη της σήραγγας στη θέση 

Σκάλα Κορλίγκα έφτασε στο τέλος της. Ήδη 

άρχισαν να γίνονται οι κατάλληλες εργασίες 

στο εσωτερικό της σήραγγας. Υπολογίζεται 

ότι το αργότερο σε 2 χρόνια θα δοθεί στην 

κυκλοφορία.
● Γαλαρία Πλάκας. Δόθηκε επί τέλους στην 

κυκλοφορία η σήραγγα στη θέση «Πλάκα» 

πριν τη Μεσοχώρα.
● Νεράιδα-Θοδώριανα: Θα ολοκληρωθεί 

την Άνοιξη ο αγροτικός δρόμος Νεράιδας-

Θεοδωριάνων. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η 

διάνοιξη και μπορεί να διαβεί κάποιος με τα 

… πόδια.
● Λύκος. Εμφανίστηκε λύκος στη Νεράιδα 

και «έφαγε» μία αγελάδα του Χρ. Καρακώστα 

και μία του Χρ. Χήτα.

Στη συνεδρίαση που έγινε στις 13 Οκτώ-
βρη 1991, πάρθηκαν οι παρακάτω αποφά-
σεις:
α) Έγινε αποδεχτή  η πίστωση ποσού 1.700.000 
δρχ. που ενέκρινε ο Νομάρχης Τρικάλων για 
την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη κτηνοτρο-
φικού δρόμου Νεράιδας-Θεοδωριάνων» και 
γράφτηκε το ποσό αυτό ως έσοδο, τροποποι-
ώντας έτσι τον προϋπολογισμό της Κοινότητας 
χρήσεως έτους 1991. Λόγω του επείγοντος του 
έργου, η ανάθεση έγινε απ’ ευθείας απ’ το Κ.Σ. 
στον εμπειροτέχνη Ελ. Καρακώστα. Το έργο 
προϋπολογισμού 1.700.000 δρχ., θα εκτελεστεί 
σύμφωνα με τις σχετικές «περί εκτελέσεως δη-
μοσίων έργων» διατάξεις.
β) Το κοινοτικό τηλέφωνο παραμένει στο καφε-
νείο του Γ. Λάμπρου μέχρι την Άνοιξη. Αν στο 
μεταξύ ενοικιαστεί  το εκκλησιαστικό καφενείο 
Νεράιδας (σ.σ. Βακούφκο), τότε αμέσως το τη-
λέφωνο μεταφέρεται εκεί.
γ) Ενισχύθηκε με το ποσό των 175.214 δρχ., το 
έργο «συντήρηση δικτύου ύδρευσης Νεράιδας» 
και ανατέθηκε η συντήρησή του στον εμπειρο-
τέχνη Ελ. Καρακώστα, κάτοικο Νεράιδας.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
• Για τη βελτίωση των βοσκοτόπων στα δύο χωριά 

της Κοινότητάς μας προγραμματίστηκαν να γίνουν 

τα παρακάτω έργα:
1) Αποπεράτωση αγροτικού δρόμου προς «Νεράι-

δα» Νεράιδας
2) Κατασκευή στέρνας στη θέση «Λάκες» Νεράιδας

3) Διάνοιξη κτηνοτροφικού δρόμου «Αγίους Ταξι-

άρχες» Λαφίνας
4) Κατασκευή ποτίστρας στη θέση «Ρέμα» Λαφίνας

5) Κατασκευή ποτίστρας στη θέση «Κάναλο» Λα-

φίνας
6) Χημική λίπανση σε Νεράιδα-Λαφίνα
• Ποσό 15.000.000 δρχ θα διαθέσει το Δασαρ-

χείο Τρικάλων για τη συνέχιση της διάνοιξης του 

δρόμου Νεράιδας-Θοδωριάνων.
• Αγιογραφίες. Όσοι ενδιαφέρονται και έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν αγιογραφίες για το ναό του 

Αγίου Γεωργίου Νεράιδας, να έρθουν σε επικοινω-

νία με τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους Νεράιδας

• Χιόνι έπεσε στο χωριό μας προς το τέλος Μάρτη 

(28/3) το ύψος του οποίου έφτασε τους 20 πό-

ντους. Στις επόμενες τρεις μέρες είχε ήδη λιώσει.

• Η διάνοιξη σήραγγας κοντά στο χωριό Αετός, 

έχει ήδη προχωρήσει σε βάθος 100 μέτρων περί-

που. Οι εργασίες για την ολοκλήρωση της διάνοι-

ξης συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς.
• Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας στη 

θέση «Σκάλα Κορλίγκα». Ήδη «πέρασαν» απ’ τη 

σήραγγα τα πρώτα αυτοκίνητα με κάποια δυσκο-

λία βέβαια, γιατί το οδόστρωμα δεν είναι 

ακόμα σε καλή κατάσταση. Με τσιμεντοενέσεις 

που έγιναν στο θόλο της σήραγγας, αποφεύχτηκε 

η πτώση λίθων και χωμάτων. Επίσης έγινε διάνοι-

ξη του δρόμου μετά τη σήραγγα, ο οποίος προσω-

ρινά συνδέθηκε μ’ αυτόν που υπήρχε στο σημείο 

της μικρής γέφυρας στη Γκούρα.
• Δημοπρατήθηκε το κομμάτι του δρόμου μετά τη 

σήραγγα μέχρι το Σκαρπάρι. Το έργο ανέλαβε η 

εταιρεία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» μαζί με την ΑΕΓΕΚ.
• Η δημοπράτηση του οικοπέδου που κατέχει η 

Κοινότητα στην περιοχή του Ν. Κόσμου Αττικής, 

αποφασίστηκε να γίνει με το σύστημα προσφοράς 

που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, σύμφω-

να με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 609/75 

Π.Δ. (η δημοπράτηση θα γίνει με τον ανωτέρω 

τρόπο επειδή υπάρχει οικονομική αδυναμία της 

Κοινότητας για ανάθεση της μελέτης).
• Δεξαμενή πέστροφας έγινε στη θέση «Βρύσες» 

Νεράιδας απ’ το συγχωριανό μας Παύλο Κ. Φωτί-

ου. Μαθαίνουμε πως θ’ ακολουθήσει και δεύτερη 

τέτοια δεξαμενή απ’ το Χρήστο Καρακώστα (Πέ-

νια).
• Στις 28 Μάρτη συνεδρίασε το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο Νεράιδας. Ένα απ’ τα θέματά του ήταν και 

η έγκριση των όρων για τη διενέργεια μειοδοτικής 

δημοπρασίας για την κατασκευή αντλιοστασίου 

στη Λαφίνα. Περισσότερα για τη συνεδρίαση αυτή 

στον επόμενο Γλαβά.

Δεκέμβρης ΄91 – Καταχείμωνο
Η Νεράιδα ζει …
Η Νεράιδα αντιστέκεται …

Η γέφυρα στη Γκούρα. Δέκα χρόνια τώρα … πε-
ριμένει την οδική σύνδεση των δύο νομών, της 

Άρτας και των Τρικάλων. Πόσο θα συνεχιστεί 
ακόμα η κοροϊδία σε βάρος μας κ. Υπουργέ των 
Δημοσίων Έργων; Εσείς τι λέτε κ.κ. Νομάρχες;
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Αντισυνταγματικός Νόμος  
για αφορολόγητο

Ο νομικός κόσμος 
μας φαίνεται ότι 
τελεί σε εγρήγορ-

ση, ως προς την διατύπωση 
της επικεφαλίδας για το 
αφορολόγητο, που κτίζεται 
αποκλειστικά με το πλα-
στικό χρήμα. Αναρωτιέται 
εύλογα κανείς, από πότε το 
νόμιμο μετρητό χρήμα άρα-
γε δεν λογίζεται και δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιο; 
Από πότε οι ίδιες ισόποσες και νόμιμες αποδείξεις 
έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση κι αξία. 
Αυτός ο υπολογισμός είναι παράδοξος κι αποτελεί 
οξύμωρο σχήμα.

Πάντως δεν ξέρουμε κι αναλογιζόμαστε, άραγε 
από πότε τιμωρείται έμπρακτα η χρήση του νόμιμου 
μετρητού και των νόμιμων αποδείξεων με τη φορο-
λογική επιβάρυνση αυτών που τα χρησιμοποιούν.  Η 
απόφαση της Κυβέρνησης, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ της 24/01/2017 και  περιγράφει το πώς χτίζε-
ται το αφορολόγητο τμήμα του εισοδήματος, είναι 
νομικά χωρίς βάση, στον αέρα, «πτερόεντα», λες κι 
είναι προφορικά λόγια του καφενείου.

Προσβάλλει σαφώς τη συνταγματική αρχή της 
αναλογικότητας, από μία επί τροχάδην ματιά στην 
εκτίμηση, πράγμα που σημαίνει ότι το Κράτος δίνει 
το δικαίωμα σε όλους τους πολίτες να χρησιμοποι-
ούν τα τραπεζογραμμάτια, δηλαδή τα μετρητά, με τα 
οποία διεκπεραιώνουν όλες τις συναλλαγές

Επομένως τα θεωρεί και τα αναγνωρίζει κιόλας 
ως μέσο νόμιμης συναλλαγής. Το ίδιο κράτος επι-
βάλλει την έκδοση αποδείξεων για παροχή αγαθών 
και υπηρεσιών, λειτουργώντας έτσι την εσωτερική 
αγορά με εμπράγματο μέσο, το  τραπεζογραμμάτιο. 
Τις αποδέχεται ισότιμα, ως φορολογική Αρχή.

Δηλαδή, για πιο ευχερή κατανόηση, εισάγουμε 
το εξής παράδειγμα: Η απόδειξη για την τυρόπιτα, 

που αγοράστηκε με μετρητά 
είναι η ίδια, με την περίπτω-
ση  αγοράς της τυρόπιτας με 
κάρτας. Η μία αυτή απόδει-
ξη έχει την ίδια αποδεικτική 
αξία αγοράς, έναντι οποιασ-
δήποτε , φορολογικής Αρ-
χής.

Επομένως, το Κράτος 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζει 
με διαφορετικό φορολο-

γικό τρόπο, τις ίδιες συναλλαγές, που γίνονται με 
μετρητά ή με κάρτα. Ακόμη πιο σαφώς, δεν μπορεί 
να τιμωρεί εκείνον που κάνει χρήση του νόμιμου 
μετρητού, έναντι εκείνου που χρησιμοποιεί κάρτα, 
από τη στιγμή που του έχει δώσει το δικαίωμα το 
τραπεζογραμμάτιο.

Ας παρακολουθήσουμε τον τρόπο διαφορετικής 
εκτίμησης και τιμωρίας στο ίδιο ως άνω παράδειγμα 
της αγοράς τυρόπιτας. Εκείνος που αγοράζει την 
τυρόπιτα με κάρτα, απαλλάσσεται από τη φορολο-
γία, ενώ εκείνος που την αγοράζει με μετρητά, επι-
βαρύνεται.

Αυτή η επιβάρυνσή του οφείλεται, αφενός μεν 
γιατί δεν απαλλάσσεται από την καθιερωμένη φο-
ρολογία κι αφετέρου, γιατί με τις ιδιότροπες κι ιδι-
όρρυθμες ιδέες της κυβέρνησης, ο φορολογούμενος 
θα πληρώσει και φορολογική ποινή, αν δεν συγκε-
ντρώσει συγκεκριμένο ποσό αγορών με κάρτα, το 
οποίο έχει οριστεί εισοδηματική δύναμη του εν λόγω 
φορέα.

Οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα κι υποχρέωση 
συνάμα να μαζεύουν νόμιμες αποδείξεις για τη δι-
καιολόγηση των αγορών αγαθών και παροχής υπη-
ρεσιών, χρησιμοποιώντας μετρητά, από τη στιγμή 
που το κράτος δεν έχει αποσύρει ούτε τις νόμιμες 
αποδείξεις, ούτε τα μετρητά.

Κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις  το κράτος δεν 

Toυ Ηλία Καραθάνου
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μπορεί να αναδειχτεί σε τιμωρό των πολιτών, που 
χρησιμοποιούν αυτούς τους δύο τρόπους. Η υπο-
δειγματική τιμωρία που επιβάλλει ο άδικος και συγ-
χρόνως σκληρός νόμος, που ψήφισε η κυβέρνηση, 
κάτω από τα κοιμισμένα μάτια της αντιπολίτευσης, 
ακόμη για άλλη μια φορά, είναι κατάφωρα καταχρη-
στική και παρατραβηγμένη.

Ένας  νομικός που τεκμηρίωσε αυτό, όπως δια-
τυπώνουν κι άλλοι ειδικοί, ήταν ο διδάκτορας του 
Εμπορικού Δικαίου σε Πανεπιστήμιο της Μεγάλης 
Βρετανίας, Νικόλαος Κουλάδης. Αυτό συμβαίνει 
στο άρθρο του: «Περί φορολογίας και… υδάτων», 
που επισήμανε ότι η μόνη ρύθμιση που μπορεί να 
κάνει το κράτος, διαχωρίζοντας το μετρητό από το 
λεγόμενο πλαστικό χρήμα, είναι να δώσει κίνητρο 
περαιτέρω φοροαπαλλαγής στους χρήστες καρτών. 
Όμως σε καμιά περίπτωση το κράτος δεν έχει τη δυ-
νατότητα να τιμωρήσει όσες δεν τις χρησιμοποιούν. 

Όπως στην τούρτα πάντα υπάρχει ένα κερασάκι 
έτσι και στον σχετικό νόμο προβλέπεται απαλλαγή 
του πέναλτυ επί της χρήσης μετρητών. Εισάγεται  
και μία εξαίρεση, για τις κατηγορίες βαριά αναπή-

ρων (πάνω από 80%). Ομοίως, η εξαίρεση ισχύει και 
για τους συμπολίτες μας άνω των 70 ετών, γιατί τους 
θεωρεί ανήμπορους, ως πολύ ηλικιωμένους που δεν 
διαθέτουν ούτε την σχετική διαύγεια πνεύματος, 
ούτε την σωματική ικανότητα.

Αυτές όμως τις δύο κοινωνικές ομάδες, αφενός 
των ΑΜΕΑ κι αφετέρου των υπερήλικων, χρησι-
μοποιώντας δυο μέτρα και δυο σταθμά, το κράτος 
υποχρεώνει να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις 
ηλεκτρονικά.

 Μπορούμε από αγανάκτηση, να αναφωνήσου-
με για το μεγαλείο (;) του αθάνατου ελληνικού κρά-
τους της ρουσφετολογικής πρακτικής κι αλλοπρό-
σαλλης τακτικής, με εφαρμογή της προχειρότητας 
και της τσαπατσουλιάς. Πρόκειται για το Κράτος 
μας, στο οποίο κάνουν κουμάντο, άλλες φορές, 
άσχετοι πολιτικοί κι άλλοτε δόλια στελέχη. Αυτοί  
με κοινό παρανομαστή την απληστία, τη σκοπιμό-
τητα και την ιδιοτέλεια προβαίνουν σε ασύστολες 
αδικοπραγίες σε βάρος μάλιστα ευπαθών πολιτών, 
οι οποίοι σέβονται την ελληνική, πολύχρονη και 
πνευματώδη Ελληνική Ιστορία.

Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Στην πορεία της 
κοινωνίας για την ισότητα, την αλληλεγγύη 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν οι μα-

κρόχρονοι αγώνες του γυναικείου κινήματος που 
κατοχύρωσαν τα αυτονόητα δικαιώματά μας.

Στη χώρα μας, που σήμερα η οικονομία της δο-
κιμάζεται σοβαρά, αλλά και σε όλο τον κόσμο, τα 
δικαιώματα των γυναικών αμφισβητούνται και κα-
ταστρατηγούνται στην εργασία, στην παραγωγή, 
στην οικογένεια, στη μητρότητα, στις σεξουαλικές 
σχέσεις.

Κι είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, με την 
κυβέρνηση της Αριστεράς, που πρέπει με γοργά 
βήματα να υλοποιηθούν οι διεκδικήσεις μας για την 
άρση των ανισοτήτων μεταξύ αντρών και γυναικών 
στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.

Κι είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, που 
στον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική  ανά-
πτυξη της χώρας, κρίσιμη προϋπόθεση αποτελεί η 
κατοχύρωση και ο σεβασμός των κοινωνικών δικαι-
ωμάτων γενικά και των δικαιωμάτων των γυναικών 
ειδικότερα.

Τιμούμε τους αγώνες των γυναικών, τιμούμε το 
φεμινιστικό κίνημα και τη σημασία του στη σημερι-
νή εποχή. Ο δικός μας καθημερινός αγώνας ενάντια 
στη λιτότητα, την ανεργία, τη φτώχεια, την έμφυλη 
βία, θα κάνει να ακουστεί και η φωνή των γυναικών 
που "δεν διαθέτουν φωνή", που αντιμετωπίζουν τις 
διακρίσεις, την υποτίμηση, τη βία χωρίς να ακούγο-
νται και να αντιδρούν, που θα μας φέρει πιο κοντά 
στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας και ελευ-
θερίας για όλους και όλες.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΎΜΕ ΚΑΙ ΣΎΝΕΧΙΖΟΎΜΕ  
ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

8 Μαρτίου 2017
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■ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ενίσχυσε το πε-
ριοδικό «ο Γλαβάς της Νεράιδας» με το 
ποσό των 50 €, «εις μνήμη του αγαπημέ-
νου και σεβαστού νονού». 

■ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ-ΝΤΙΝΟΥ,  
ενίσχυσε το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νε-
ράιδας», με το ποσό των 50 €, «εις μνήμη 
της αδερφής της Αθανασίας Παπαμάρ-
κου-Ντίνου, που  απεβίωσε στις 6 Ιανου-
αρίου 2017, σε ηλικία 90 ετών». 

■ Η ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΜΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 
ενίσχυσε το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νε-
ράιδας», με το ποσό των 50 €, «εις μνήμη 
της μητέρας της Καραγεώργου Πηνελό-
πης, με τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το 
θάνατό της». 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Tεύχoς 137 (145) - 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 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο συγχωριανός μας Βασίλης Βλαχογιάννης 

(γιος του Κώστα Βλαχογιάννη) και η σύζυγός 
του Βασιλική απέκτησαν ΚΟΡΙΤΣΙ

• Η συγχωριανή μας Παρασκευή ΑΘΑΝΑΣΙΑ-
ΔΗ (κόρη του Δημήτρη και της Βάσως) και ο 
σύζυγός της Βασίλης ΤΣΑΚΑΛΟΣ, απέκτη-
σαν στις  7 Δεκεμβρίου ΑΓΟΡΙ.

• Η συγχωριανή μας Κατερίνα Χρ. ΚΑΡΑΚΩΣ-
ΤΑ και ο σύζυγός της Στέλιος ΚΟΜΠΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ απέκτησαν , στις 2 Μαρτίου, ΚΟΡΙΤΣΙ. 
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Πέθανε η Αθανασία Παπαμάρκου στης 6/1/17 

ετών 90. Η κηδεία της έγινε την επόμενη μέρα 
στους Αγίους Αναργύρους Άρτας

•	 Πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 2017 στην Αθήνα, 
ο συγχωριανός μας Νίκος Κ. ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ.   

Η κηδεία του έγινε την επομένη από το νε-
κροταφείο Καισαριανής. Από τα πρώτα μέλη 
του Συλλόγου Νεραϊδιωτών, συμμετείχε  στις 
διαδικασίες για την ίδρυση του Συλλόγου το 
1965, είχε χρηματίσει Πρόεδρος και επανει-
λημμένα μέλος του Δ.Σ.

•	 Στις 19 Φεβρουαρίου 2017 έφυγε απ΄ τη ζωή ο 
συγχωριανός μας Γιώργος Αθ. ΠΑΦΙΛΗΣ. Η 
Κηδεία του έγινε στην Αθήνα στις 20/2, από 
το Γ’ νεκροταφείο. Είχε χρηματίσει αντιπρόε-
δρος και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Νεραϊ-
διωτών.

•	 Στις 30 Μαρτίου 2017 πέθανε στην Άρτα, 
όπου διέμενε, η Ουρανία Αθ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 
(Νάσαινα τ’ Φάνη), σε ηλικία 100 ετών. Η κη-
δεία της έγινε την επομένη στη Νεράιδα.

 Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30 
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Καλαμπάκα) 15 € 
ΜΠΟΤΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κομπότι Άρτας) 30 €
ΔΙΒΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20 €   
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Ιερέας) 15 €  
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20 €

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”
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Πάσχα  
στο  

χωριό
Με σύμμαχο τον καλό και-
ρό αρκετοί Νεραϊδιώτες, 
παρά το ότι το Πάσχα ήταν 
σχετικά νωρίς, γιόρτασαν 
τις Άγιες Μέρες στο χω-
ριό. Οι περισσότεροι ήρθαν 
μετά τη Μ. Παρασκευή ενώ 
στην Ανάσταση συμμετείχαν 
γύρω στα 150 άτομα. Ο απέ-
ριττα στολισμένος επιτάφι-
ος με άνθη από τη φύση της 
πατρικής γης, τα εγκώμια 
που έψαλαν ομάδες χωρια-
νών, αλλά και η Ανάσταση 
το Μ. Σάββατο, ήταν στιγμές 
κατάνυξης για όλους μας, 
που μόνο όταν βρίσκεσαι 
στην ορεινή πατρίδα τις βι-
ώνεις πραγματικά. 


