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Έχω την  εντύπωση πως εκείνο που ενθουσίασε περισσότερο τα παιδιά,  ήταν η εντυ-
πωσιακή κατασκευή των αερόστατων, μια όμορφη δημιουργία από χαρτί (papier 

mache, όπως λέγεται), που τους «δίδαξε» η Νάντια. 
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Και ήταν αυτά τα πολύχρωμα αερόστατα που γέμισαν την πλατεία του χωριού, όταν 
το βραδάκι τα παιδιά, παρουσίασαν στο κοινό την παιδική θεατρική παράσταση «το 

ξύλο βγήκε απ’ το παράδεισο», σε διασκευή της συγχωριανής μας Μαριάννας Μαντέλ-
λου. Μια παράσταση, όπου η σκηνή πλημμύρισε από καθηγητές του «Κολεγίου Νεράι-
δας», οι οποίοι τα βρήκαν σκούρα από τις ζωηρές μαθήτριες και όπου όλοι οι μικροί «ηθο-
ποιοί» ήταν πραγματικά φανταστικοί. Άνετοι στο ρόλο τους, φυσικοί στις αντιδράσεις 
τους, κέρδισαν δίκαια το στεντόρειο χειροκρότημα όλων των θεατών. Χαρακτηριστική 
είναι η φράση του Κωσταντίνου «κανένα πρόβλημα, το ‘χω», ως απάντηση στην ερώτηση 
που του απευθύνθηκε πριν την παράσταση, για το πώς αισθάνεται. Όλοι τους λοιπόν «το 
‘χαν».



11ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017



12 ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017

Εφέτος με πρω-
τοβουλία του 
Συλλόγου, επι-

χειρήθηκε για πρώτη 
φορά, η οργάνωση 
μουσικής βραδιάς 
επάνω στην πλατεία, 
όπου την ευθύνη της 
τέλεσης και την εξυ-
πηρέτηση των προσκεκλημένων την είχαν 
τα ίδια τα μέλη του Δ.Σ. Η εκδήλωση αυτή 
έγινε την Παρασκευή το βράδυ, στις 11 Αυ-
γούστου, μετά την παιδική θεατρική παρά-
σταση. Ήταν μια μουσική βραδιά, κατά την 
οποία η πλατεία γέμισε τραπέζια, καθώς η 
συμμετοχή των χωριανών ήταν μαζική. Σχε-
δόν όλο  το χωριό ήταν εκεί.  Και μάλιστα 
οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν, 
παρέμειναν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες, 
ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που τους πήρε η 
αυγή, καθόσον το πλούσιο και άκρως γλε-
ντζέδικο μουσικό πρόγραμμα (με εναλ-
λασσόμενη λαϊκή και δημοτική μουσική), 

κράτησε αμείωτο το 
κέφι τόσο των νέων, 
που έδωσαν τα ρέστα 
τους, όσο και πολ-
λών από τις παλιότε-
ρες γενιές. Ήταν μια 
βραδιά όπου κύλη-
σαν όλα οργανωμένα 

και εθελοντικά, μια βραδιά κατά την οποία 
όλα τα μέλη τους Δ.Σ., αλλά και τα μέλη 
της ποδοσφαιρικής ομάδας, προσέφεραν 
μεγάλη βοήθεια και με μεγάλη προθυμία 
εξυπηρέτησαν τους προσκεκλημένους, στο 
σερβίρισμα των φαγητών και των ποτών, με 
αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί με επιτυχία η 
όλη εκδήλωση. 
Πιστεύω πως η επιτυχία του εγχειρήματος, 
θα αποτελέσει κίνητρο για την επανάληψή 
του, η δε αποκτηθείσα εμπειρία, θα αποτε-
λέσει τη βάση για μια ακόμα καλύτερη ορ-
γάνωση για την επόμενη χρονιά και ως εκ 
τούτου, για μια ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.

Λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά
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Γράμμα απ’ την μακρινή Αυ-
στραλία

Συγκίνηση προκάλεσε το γράμμα που 

έστειλε ο συγχωριανός μας Αποστόλης 

Οικονόμουπου ζει και εργάζεται στην 

Αυστραλία (Αδελαϊδα). Με λίγα απλά 

και γεμάτα νόστο για την πατρίδα λόγια, 

καταδείχνει το πόσο σημαντικό είναι για 

έναν ξενιτεμένο να λαβαίνει ένα μήνυμα, 

ένα γράμμα και στην προκειμένη περί-
πτωση το περιοδικό μας, που τον φέρνει 

για λίγες στιγμές κοντά στο χωριό του. 

Ο Αποστόλης μαζί με τα λίγα λόγια του, 

έστειλε και μια οικονομική ενίσχυση για 

το περιοδικό  (150 δολάρια Αυστραλί-
ας):

«Φίλε Λάμπρο και αγαπητά μέλη του 
«Γλαβά», σας χαιρετώ.

Έχει πάει καιρός τώρα που λαμβάνω 
αυτό το ωραίο περιοδικό, το «Γ», εδώ 
μακριά στην Αυστραλία. Η χαρά μου εί-
ναι μεγάλη γιατί νιώθω πως είμαι πολύ 
κοντά στην πατρίδα και δίπλα στο χω-
ριό μας. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω 
με την ευκαιρία τώρα που έρχεται ο 

κουνιάδος μου στην Ελλάδα να στείλω 

ένα μικρό ποσόν για αυτό το εξαίρετο 

περιοδικό. Και όταν πάλι θα μπορώ θα 

υπάρχει από μένα υποστήριξη. Θα ήθελα 

να το στέλνεται στη διεύθυνση που σας 

γράφω. Σας χαιρετώ όλους.

Αποστόλης Οικονόμου

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

…Συγκίνηση προκαλεί σε εκείνο τεύχος το γράμμα του Αποστόλη Οικονόμου (παπά-Απο-
στόλη σήμερα), από τη μακρινή Αυστραλία. Πως τα φέρνει η ζωή! Σήμερα ο παπά-Αποστόλης 
είναι πάλι εκεί, αφού τα παιδιά του ζουν και δουλεύουν εκεί…

Το ξεκαθάρισμα συγχύσεων σε σχέση με 

τις αρμοδιότητες τους, δεν συνιστά υπο-

βάθμιση, αντίθετα προλαβαίνει ζητήματα 

που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν.   
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ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Κατά γενική ομολογία, το  φετινό πανηγύρι ήταν το καλύτερο τα τελευταία χρόνια. 

Αποκορύφωμά του τα «κάγκελα», όπου ένιωθε όμορφα βλέποντας την πλατεία 

του χωριού γεμάτη από ανθρώπους οι οποίοι φέτος συμμετείχαν ενεργά, χορεύο-

ντας και τραγουδώντας. 

Ο Πρόεδρος, οι Σύλλογοι και οι γεροντότεροι, έδωσαν το παράδειγμα κι ακο-

λούθησαν όλοι. Η «Κωστηλάτα» τραγουδήθηκε όπως πέρσι απ’ τους Μαντέλλο 

Θωμά και Κώστα Χρηστάκη, ανόθευτα και λεβέντικα. Είναι σημαντικό οι στίχοι των 

παππούδων μας ν’ ακούγονται αυθεντικά χωρίς την παρεμβολή νεωτερίστικων και 

ξένων στοιχείων.

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ  
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

α) Στις 25 Ιουλίου το πρωί, τα παιδιά 

έτρεξαν ανώμαλο δρόμο (υπήρχαν δυο 

κατηγορίες, αγόρια και κορίτσια). Η συμ-
μετοχή δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

β) Το απόγευμα της ίδιας μέρας, έγινε ο 

καθιερωμένος αγώνας Νεολαίας-Γερου-
σίας. Τιμώμενο πρόσωπο φέτος, ήταν ο 

παλαίμαχος Νίκος Αθανασιάδης. Για την 
ιστορία αναφέρουμε ότι ο αγώνας έληξε 
3-0 υπέρ της Νεολαίας.

γ) Το βράδυ στην πλατεία απονεμήθηκε 
το κύπελο στους νικητές, καθώς και τα 
μετάλλια για τον αγώνα δρόμου.

δ) Είκοσι περίπου μικροί συγχωριανοί 
μας συγκεντρώθηκαν στις 28 Ιουλίου 
στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού και 
ζωγράφισαν πάνω σ’ ελεύθερο θέμα. 
Τα έργα των παιδιών παρουσιάστηκαν 
στις 4 Αυγούστου και ομολογουμένως 
απέσπασαν το θαυμασμό των χωρια-
νών μας. Μαζί με τα έργα ζωγραφι-
κής έγινε και έκθεση του περιοδικού 
«ΓΛΑΒΑΣ».


