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ο

ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Ο καθένας που γυρνά στον  
τόπο του δεν είναι νικητής.
Αλλά κανένας δεν είναι νικητής
σα δε γυρνά στον τόπο του.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Βασίλης 20 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. Δημήτρης 20 
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ Χρήστος 20 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ελένη 20 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Νίκος 20 
ΓΟΥΛΑ Ελένη 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ  Δημήτρης 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ Δ. Κώστας 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ-ΜΗΤΣΩΝΗ Ρούλα 20 
ΖΑΧΟΣ Γιώργος 30 
ΖΑΧΟΣ Δημήτρης 20 
ΖΑΧΟΣ Λάμπρος 20 
ΖΑΧΟΥ Αθανασία 20 
ΘΑΝΑΣΙΑΣ Σωτήρης 20 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ-ΜΕΛΛΟΥ Ειρήνη 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Αθ. Γιώργος 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δημ. Χρήστος 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ελ. Δημήτρης 20 
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Παναγιώτης 20 

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ Γιάννης 20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Κων. Παναγιώτης 20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Χρήστος 20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ Ευρυδίκη 20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ Κ. Φωτεινή 20 
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ Σπύρος 20 
ΝΕΡΑΪΔΩΤΗΣ Χρήστος 20 
ΝΙΚΟΥ Παναγιώτης 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αποστόλης 20 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ρούλα 20 
ΠΑΦΙΛΗΣ Ευστ. Δημήτρης 20 
ΤΖΕΦΕΡΛΗ-ΖΑΧΟΥ Παναγιώτα 20 
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Νίκος 20 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΓΡΕΒΕΝΟ" 20 
ΧΗΤΑΣ Δ. Χρήστος 20 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Ο Πέτρος ΞΥΔΙΑΣ, επίτιμο μέλος του Συλλό-
γου, ενίσχυσε το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νε-
ράιδας» με το ποσό των 70 ευρώ.

Πλήρωσαν τη συνδρομή τους στον “ΓΛΑΒΑ”

Πολλοί αναγνώστες μας απευθύν-
θηκαν στο περιοδικό και ρωτούν 
γιατί το βακούφ’κο καφενείο εί-
ναι κλειστό. Περιμένουμε από το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο να μας 
ενημερώσει σχετικά, έτσι ώστε να 
ενημερώσουμε και εμείς στη συ-
νέχεια τους αναγνώστες μας στο 
επόμενο τεύχος. 


Ο χορός του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί 

το Σαββατόβραδο 24 Φλεβάρη, στην Παλιά Σοφίτα στο Περιστέρι.
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…όπως τότε που τα γλέντια  ορ-
γανώνονταν στα ταπεινά καφε-
νεία του χωριού, στις αυλές ή και 
στα δώματα των σπιτιών, στις 
διπλανές αλάνες, στις πλατειές. 
Κάτω από τεράστιες καρυδιές 
και γέρικους πλατάνους κι όπου 
αλλού μπορούσαν οι χορευτές 
να σύρουν τα βήματά τους.
…τότε που οι οργανοπαίκτες 
είχαν άλλο κύριο επάγγελμα μα 
γνώριζαν παράλληλα και μουσι-
κή. Όχι μουσική του πενταγράμ-
μου, μα μουσική του καημού, του 
πόνου, της λύπης, της χαράς. 
Τόση όση χρειαζόταν για να συ-
νοδεύεις το τραγούδι των απο-
σταμένων, να συντονίσεις  και 
να συντονιστείς με τα πόδια του 
χορευτή.
… τότε που δεν υπήρχε εξατομίκευση αλλά ωραία κοινωνική συνοχή και οι λειτουργίες των 
κοινοτήτων, οι κοινωνικές και συγγενικές σχέσεις, η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων,  
η λύπη, το γλέντι, η χαρά, όλα λειτουργούσαν με άλλη λογική. Είχαν άλλη χροιά.
…τότε που ο Κώστας Κρυστάλλης  «Ἤθελε νἄταν τσέλιγκας» για, 

.... νἄχω μὲ τὰ βοσκόπουλα σὲ κάθε σκάρον γλέντι, 
νἄχω φλογέρα νὰ λαλῶ, ν᾿ ἀντιλαλοῦν οἱ κάμποι…

Νάντια ευχαριστούμε σε και την παρέα σου.

Σαλεύουν οι ξερολιθιές, ξεφάντωμα στον Αμπελώνα∙

Οίνο λουλούδιασε ο αιθέρας Μουσική
και Ήλιος ολόλαμπρος χειροκροτά
πανέρια αδειάζοντας με διάφανα χαμόγελα.
Αλεξία Αθανασίου «Γλέντι»
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Νέα απ’το χωριό

▶ Τσιμεντοστρώθηκε ο δρό-
μος απ’ το σχολείο μέχρι 
τη δεξαμενή.

▶ Βελτιώθηκε ο δρόμος 
προς τις Κρανιές με πα-
ρεμβάσεις σε κάποια δύ-
σκολα  σημεία.

▶ Περίπου 20 χωριανοί βρί-
σκονται τώρα στο χωριό

▶ Για την Αυστραλία αναχώ-
ρησε ο ιερέας του χωριού 
μας, πριν από λίγες μέρες.

▶ Η Πυροσβεστική απ’ το 
Αθαμάνιο, απεγκλώβισε 
τον Τζακ της Ελένης Φω-
τίου, απ’ τα Κριακούρια…

▶ Λίγες βροχές το φθινόπω-
ρο στο χωριό.

▶ Έκλεισε το καφενείο του 
Γιαννέλου που το λει-
τουργούσαν οι Θωμάς 
Λάμπρος και η σύζυγός 
του Πόπη. 

 

ΑΝΤΕ ΚΑΙ  
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ!

▶ Κατατέθηκε στεφάνι στις 28 Οκτωβρίου στο 
ηρώο απ’ τον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινό-
τητας Νεράιδας.

Του ανταποκριτή μας  
Χρήστου Καρακώστα

Ο Τρίκκης & Σταγών  
στη Νεράιδα

Τα χωριά μας επισκέφτηκε για ένα τριήμερο ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Τρίκκης & Σταγών Χρυσόστομος. 
Ο Μητροπολίτης ο οποίος έμεινε στη Νεράιδα επί τρεις 
μέρες, χοροστάτησε στη Θ. Λειτουργία, στον Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου Νεράιδας, το Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017, 
τελώντας και το μνημόσυνο της Χαρίκλειας Γιαννέλου, 
δωρήτριας του χωριού μας. Επίσης την Πέμπτη, 3 Αυ-
γούστου συμμετείχε στην Ακολουθία της Παρακλήσεως 
της Θεοτόκου.
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Με πάρα πολλές εκδηλώσεις κύλησε και το φετινό καλοκαίρι στη Νεράιδα, εκδηλώσεις τις 
οποίες παρακολούθησαν όλοι σχεδόν, όσοι βρέθηκαν εκείνες τις μέρες στο χωριό. Εκτός από 
το πανηγύρι, όλες οι άλλες εκδηλώσεις, έγιναν με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Νεραϊδιωτών, κατά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε 
και τον περισσότερο κόσμο το χωριό. 

Την Κυριακή, 30 Ιουλί-
ου, ανταποκρινόμενοι 
στο κάλεσμα του Δ.Σ. 
του Συλλόγου, πολλοί 
χωριανοί ανηφόρισαν 
–οι περισσότεροι με τα 
πόδια– για το ξωκλήσι 
του Αϊ-Θόδωρου, όπου 
παρακολούθησαν τη 
λειτουργία και στη συ-
νέχεια την αρτοκλασία 
(που έγινε στο προαύ-
λιο του ξωκλησιού). 
Ακολούθησε η καθι-
ερωμένη κουβεντού-
λα για τα χωριανικά  

ζητήματα, συνοδευό-
μενη με εδέσματα και 
αναψυκτικά-ποτά, που 
φρόντισε να προμηθευ-
τεί για τις ανάγκες της 
εκδήλωσης, το Δ.Σ. του 
Συλλόγου. 
Η μεγάλη κι εφέτος 
συμμετοχή στην εκδή-
λωση αυτή, που απο-
κλήθηκε από πολλούς 
ως «αντάμωμα» των 
χωριανών έξω από το 
χωριό, καταδείχνει πως 
αποκτά ρίζες και θα 
πρέπει να συνεχισθεί.

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Παρουσιάζει ο Χρήστος Μαντέλλος

Το αντάμωμα στον Αη-Θόδωρο
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Όπως είναι σε όλους γνωστό, εδώ 
και πολλά-πολλά χρόνια, την 
παραμονή του πανηγυριού, στις 

25 Ιουλίου, διεξάγεται, στο γήπεδο της 
Νεράιδας, ποδοσφαιρικός αγώνας, μεταξύ 
των ομάδων των παλαιμάχων (ομάδα της 
Γερουσίας) και των νέων (ομάδα της Νεο-
λαίας). Για διάφορους λόγους (π.χ. αδυνα-
μία συγκρότησης ενδεκάδων) δε στάθηκε 
δυνατό να πραγματοποιηθεί την καθιερω-
μένη ημερομηνία ο αγώνας αυτός και με-
τατοπίστηκε (μόνο για φέτος) για το πρώ-
το δεκαήμερο του Αυγούστου. Είθισται, 
όπως είναι γνωστό, την ημέρα διεξαγωγής 
του ποδοσφαιρικού αυτού αγώνα, να τιμά-
ται, για την προσφορά του στην ομάδα της 
ΑΕΝ, ένας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. 
Τιμώμενο πρόσωπο εφέτος ήταν ο εκλι-
πών χωριανός μας Γιώργος Παν. Καρακώ-
στας, για την προσφορά του στην ΑΕΝ.
Την αναμνηστική πλακέτα παρέλαβε, από 

τον πρόεδρο του Συλλόγου Παύλο Αθα-
νασιάδη, μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακά 
φορτισμένο κλίμα, ο πατέρας του πρόωρα 
αδικοχαμένου συγχωριανού μας, Πανα-
γιώτης Καρακώστας, παρουσία και του 
εγγονού του Παναγιώτη, που είναι τακτι-
κό μέλος της σημερινής ομάδας. Θα πρέ-
πει να σημειώσω εδώ, πως η παρουσία του 
Πάνου-Καρακώστα στο Σύλλογο είναι 
ενεργή και ανελλιπής, από της ιδρύσεως 
του Συλλόγου, το 1965, έχει δε χρηματίσει 
επί πολλά χρόνια Πρόεδρος και Γενικός 
Γραμματέας. 
Για την ιστορία να αναφέρω πως το Κύπε-
λο, που αθλοθέτησε ο Σύλλογος, κατέκτη-
σε η ομάδα της Νεολαίας, η οποία αναδεί-
χτηκε νικήτρια με σκορ 6-3.
*Σημείωση "Γ": Την καθιερωμένη ημερομηνία 
του αγώνα (25 Ιουλίου), διεξήχθη αγώνας με 
την ομάδα της νεολαίας να εκπροσωπείται από 
τους Νεραιδιώτες με ηλικίες περί τα 10 έτη.

Ποδοσφαιρικός αγώνας  
Γερουσία-Νεολαία
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Στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 
έγιναν πολλές παιδικές εκδηλώσεις, αρ-

χής γενομένης με τον αγώνα δρόμου, όπου 
έλαβαν μέρος πολλά παιδιά, από όλες τις 
ηλικίες (διαχωρισμός νικητών κατά ηλικία,) 
με τερματισμό στην πλατεία, στο Ρεματάκι. 
Απονεμήθηκαν από το Σύλλογο αναμνη-
στικά σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν 
στον αγώνα. 

Την επόμενη μέρα οι μικροί εξερευνητές 
«κόπιασαν» πολύ, μέχρι ένας απ’ αυτούς να 
ανακαλύψει τον κρυμμένο θησαυρό, στο 
παιχνίδι «το κυνήγι του κρυμμένου θησαυ-
ρού», που παίχτηκε για δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά.

 Έκπληξη προκάλεσε η μεγάλη συμμετοχή 
παιδιών, που πραγματοποίησαν ορειβατι-
κή-ενημερωτική εκδρομή ως το ξωκκλήσι 
του Αη-Λια, υπό την καθοδήγηση της κ. 
Εύης Χαρίση, υπεύθυνης του Κέντρου Πλη-
ροφόρησης Νεράιδας, του Φορέα Διαχείρι-
σης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων. 

Δραστηριότητες για τα παιδιά
Αγώνας δρόμου - Παπιέ μασέ – Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού  
Ζωγραφική – Αφήγηση παραμυθιού - Θεατρική παράσταση
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Να σημειώσω πως το βράδυ της ίδιας μέρας, στον ξενώνα «του Λευτέρη και της Λουκί-
ας», η Νάντια αφηγήθηκε στα παιδιά που συγκεντρώθηκαν εκεί, συνοδευόμενα από 

τους γονείς τους, το παιδικό παραμύθι, που έγραψε και εξέδωσε σε βιβλίο, η συγχωριανή 
μας Όλγα Οικονόμου, με τον τίτλο «Ο Δημητράκης, ο Αζόρ και το μικρό τους μυστικό». 

νεραϊδα – ΚαλοΚαιρι 2017

Το πρωί της 11ης Αυγούστου, στην πλα-
τεία του χωριού, τα παιδιά είχαν ξανά 

«την τιμητική τους», συμμετέχοντας στην 
παιδική ζωγραφική, υπό την καθοδήγηση 
της χωριανής μας Νάντιας Μαντέλλου. Γέ-
μισε η πλατεία πινέλα και χρώματα, με τους 
μικρούς ζωγράφους (και ήταν αρκετοί) να 

ξετυλίγουν το ταλέντο τους και τη δημιουρ-
γική τους σκέψη και να παραδίδει ο καθέ-
νας το δικό του έργο. Έργο που το απολάμ-
βαναν οι χωριανοί και οι υπερήφανοι γονείς 
τους, οι οποίοι είναι άξιοι επαίνων που προ-
τρέπουν τα παιδιά τους, από αυτή την ηλι-
κία, σε υγιείς δημιουργικές διεξόδους. 


