
1525 χρονια Γλαβας

Κολακευτικά σχόλια 
για το περιοδικό μας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
αναγκαίο για την περιοχή, 
χαρακτηρίζει το περιοδικό 
μας η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΤΥΠΙΑ», σε σχετική ανα-
φορά της, στις αρχές Αυ-
γούστου. Τέτοια σχόλια από 
έγκυρη εφημερίδα ευρείας 
κυκλοφορίας, αποτελούν για 
μας ηθική ικανοποίηση και 
ταυτόχρονα μια υποχρέωση 
να διατηρήσουμε το «ΓΛΑ-
ΒΑ» σε υψηλό επίπεδο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Ο συγχωριανός μας Φώτης Κ. Καρακώστας και η 

σύζυγός του Γαλήνη Λεπίδα, απόκτησαν κόρη στις 28 

Αυγούστου. 
Ευχές από το «ΓΛΑΒΑ» για υγεία και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Στις 23 Αυγούστου στην Αγία Κυριακή βαφτίστηκε το 

κορτσάκι του Χρήστου Κ. Χήτα. Ανάδοχος ο Κώστας Η. 

Λάμπρος και το όνομα της μικρής Μαρία.
● Στην Αγία Κυριακή επίσης βαφτίστηκε το αγόρι του 

Παναγιώτη Δ. Ζάχου και ονομάστηκε Δημήτρης.
● Ακόμα βάφτιση έκανε και ο Λάμπρος Γ. Μπασιούκας. 

Το κοριτσάκι του το ονόμασε Δήμητρα.
● Φαίνεται πως το όνομα αυτό, είχε την τιμητική του 

την εποχή αυτή, γιατί και ο Χρήστος Δ. Καρακώστας, 

ονόμασε την κόρη του  Δήμητρα.
Να τους ζήσουν!

ΓΑΜΟΙ
● Στις 6 Ιουνίου, παντρεύτηκαν η Έφη Γεωργίου (κόρη 

της Ελένης Καλατζή) και ο Αντώνης Πάτσης.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι

● Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή της σήραγγας κοντά στον Αετό. 

Ήδη, όπως διαπιστώσαμε, έχει σχεδόν τελειώσει η διάνοιξη και στη συνέχεια 

θα γίνουν οι εργασίες στο εσωτερικό της. Κατά πληροφορίες, πολύ σύντομα θ’ 

αρχίσουν οι εργασίες για τη διάνοιξη μικρότερης σήραγγας στη θέση που είναι  

«ο καθρέφτης».

● Βελτιώθηκε αισθητά ο δρόμος Κάψαλα-γέφυρα Γκούρας με ικανοποιητική 

διάνοιξη και στρώσιμο χαλικιού 3Α.

● Με τις πρώτες βροχές δυσκόλεψε αρκετά η  διέλευση τροχοφόρων στο οδικό  

δίκτυο της περιοχής μας. Κατά τη μετάβασή μας στο χωριό, στις 3 Οκτώβρη, δια-

πιστώσαμε οι ίδιοι την κακή κατάσταση του δρόμου και ειδικά στο κομμάτι απ’ το 

εργοτάξιο της ΑΕΓΕΚ μέχρι την Αγία Κυριακή, όπου σε μερικά σημεία («Ορσίδες», 

«Καθρέφτης», Αγία Κυριακή κ.α.) η διέλευση έχει καταστεί λίαν επικίνδυνη λόγω 

πτώσης λίθων. Στο δε κομμάτι του δρόμου από γέφυρα Γρεβενίτη προς Νεράιδα 

σε μερικά σημεία έχουν σχηματιστεί αυλάκια απ’ τα νερά της βροχής που εισέρ-

χονται στο  οδόστρωμα, λόγω έλλειψης τεχνικών έργων.
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Το πανηγύρι 

Επ α ν α λ ή -
φθηκε, δυ-
στυχώς, κι 

εφέτος η περσινή 
εικόνα κατά την 
πρώτη ημέρα του 
πανηγυριού. πενι-
χρή η συμμετοχή 
των χωριανών και 
φιλότιμη η προ-
σπάθεια κάποιων 
«μοϊκανών», να 
διασώσουν τη χα-
μένη τιμή του πανηγυριού και να αποτρέ-
ψουν το σβήσιμο του λυχναριού του που 
τρεμοσβήνει, έτοιμο να παραδοθεί κι αυτό 
στη δίνη των καιρών. Μια ανάσα πριν την 
κατάργησή του, μήπως πρέπει την ύστατη 
στιγμή να προσθέσει ο καθείς μας τη δική 
του ανάσα, ώστε να ξαναζωντανέψει και να 
μη χαθεί μια παράδοση τόσων ετών, να μη 
γίνει αποποίηση εν τέλει μιας βαριάς πολι-
τιστικής κληρονομιάς; Ίσως αποκληθώ γρα-
φικός ή εκτός εποχής. Εγώ θα έλεγα ότι μια 

βαθιά νοσταλγία 
και ένας αθεράπευ-
τος ρομαντισμός, 
με «αναγκάζει» να 
επιστρέψω σε θύ-
μισες παλιές, όταν 
στο πανηγύρι (σε 
μια πλατεία που 
έσφυζε από κόσμο) 
ξετυλίγονταν δι-
πλής σειράς χορός, 
όπου στη μία σειρά 
πρ ωτοχορε υτής 

ήταν άντρας και στην άλλη σειρά γυναίκα. 
Θα μου πει κάποιος ότι πρέπει να κοιτάμε 
μπροστά, να μη γυρίζουμε στο παρελθόν, 
τα πράγματα άλλαξαν, τα παλιά έσβησαν. 
Όμως ένδειξη ότι μπορείς να ζήσεις το σή-
μερα και να προχωρήσεις μπροστά δεν είναι 
όταν πλέον δε σε αγγίζουν οι αναμνήσεις 
σου, τα βιώματά σου, όταν καταργείς τα έθι-
μα και τις παραδόσεις σου. Μπορείς να τη-
ρείς τα έθιμα και να τα αναπαριστάς, χωρίς 
βέβαια το παρελθόν να σε κρατάει δέσμιο. 
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Σπεύδοντας να επιστρέψω στην πραγματι-
κότητα, να σημειώσω πως καλύτερη ήταν η 
εικόνα κατά τη δεύτερη μέρα του πανηγυ-
ριού, 27 ιουλίου. Έτσι όταν ήρθε η ώρα να 
«βαρέσει» η ορχήστρα τα κάγκελα, ο κύκλος 
της πλατείας σχεδόν «έκλεισε», βοηθούσης 
βεβαίως σ’ αυτό και της αυθόρμητης συμμε-
τοχής της …επερχόμενης γενιάς. Ευχάριστη 
νότα η παρουσία των δύο χωριανών μας, 
που τραγούδησαν τα «κάγκελα» πάνω στους 
αυθεντικούς στίχους, όπως δηλ. τραγουδιό-
νταν παλιά, στα πανηγύρια της εποχής. 
πάντως, δε μπορεί να περάσει απαρατή-

ρητο το γεγονός ότι πολλοί χωριανοί (και 
ειδικά τα τελευταία χρόνια), επιλέγουν να 
επισκέπτονται το χωριό για να περάσουν τις 
ολιγοήμερες διακοπές τους, κυρίως κατά το 
πρώτο 15ήμερο του αυγούστου. πολλές ερ-
μηνείες δίδονται για το γεγονός αυτό, αλλά 
ο καθένας για τους δικούς του λόγους και 
με τα δικά του κριτήρια κάνει την επιλογή 
του. Θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο 
στο γεγονός της επίσκεψής του στο χωριό 
και όχι στην περίοδο που επιλέγει να πραγ-
ματοποιήσει αυτή την επίσκεψη.

Χρήστος Μαντέλλος
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ποδοσφαιρικό τουρνουά
Κυπελλούχος η ομάδα της Μεσοχώρας

Συνεχίστηκε για μια ακόμα χρονιά 
η διεξαγωγή του τουρνουά ποδο-
σφαίρου με τη συμμετοχή χωριών 

της περιοχής μας, του Δήμου πύλης. Συμ-
μετείχαν φέτος οι ομάδες των χωριών αε-
τός, αρματωλικό, Κορυφή, Λαφίνα, Μεσο-
χώρα, νεράιδα, ν. πεύκη και παχτούρι. οι 
ομάδες χωρίστηκαν σε δύο ομίλου, ήτοι: 

Α’ Όμιλος:  Β΄ Όμιλος:
αετός Λαφίνα  
αρματωλικό Μεσοχώρα
Κορυφή ν. πεύκη 
νεράιδα  παχτούρι 

Στους προκριματικούς αγώνες προκρίθη-
καν για τα ημιτελικά από τον α’ Όμιλο η 
νεράιδα και το αρματωλικό και από το Β’ 
Όμιλο η Μεσοχώρα και η ν. πεύκη. Στα 

ημιτελικά προκρίθηκαν για τον τελικό, η 
νεράιδα, που νίκησε τη ν. πεύκη και η  
Μεσοχώρα που νίκησε το αρματωλικό. 
Στον τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο Με-
σοχώρας, οι δύο αντίπαλες ομάδες νεράι-
δα και Μεσοχώρα, μετά από ένα συναρπα-
στικό αγώνα, αναδείχτηκαν ισόπαλες με 
σκορ 3-3. Έτσι ο αγώνας οδηγήθηκε στα 
πέναλτι, όπου η ομάδα της Μεσοχώρας 
επικράτησε και στέφθηκε  κυπελλούχος.
Σημαντικό να αναφέρουμε το πολύ καλό 
κλίμα, εντός και εκτός γηπέδου. Επίσης να 
συγχαρούμε την διοργανώτρια Μεσοχώρα 
για την πραγματοποίηση του τουρνουά 
και προσωπικά τον παναγιώτη Χονδρό. 
Ελπίζουμε του χρόνου να φέρουμε πάλι το 
κύπελλο στο χωριό μας.

Χ.Μ.
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Εν Τη ΕνΩΣΕι η ιΣΧύΣ…

Σε αυτή τη 
φ ρ ά σ η 
που ει-

πώθηκε από τον 
πρόεδρο της 
αδ ε λ φ ό τ η τ α ς 
κ. Βασίλη Βασι-
λάρα κατά την 
ομιλία του στη 
γιορτή της πίτας, 
αποτ υπώνεται 
και το ύφος που 
είχαν οι φετινές 
εκδηλώσεις στο όμορφο χωριό μας, οι οποίες 
πραγματοποίησαν από κοινού η αδελφότητα 
και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος. Με βασικό 
άξονα την σωστή συνεργασία και οργάνωση, 
θελήσαμε  να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς 
όφελος όχι μόνο των παχτουριωτών αλλά και 
των σκοπών της ιστορικής μας αδελφότητας 
που είναι η αγαστή συνεργασία με τον άλλον 
επίσης ιστορικό σύλλογο του χωριού μας. Σε 
αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε και τη φετινή χρο-
νιά θέλοντας να ισχυροποιήσουμε στο βαθμό 
που μπορούσαμε, τα θεμέλια που τοποθετήσα-
με πριν από περίπου ένα χρόνο, ώστε με σωστά 
και ισορροπημένα βήματα, κάθε χρόνο αν όχι 
να γιγαντώνεται, τουλάχιστον να πορεύεται με 
σωστό και συντονισμένο σχέδιο υλοποίησής 
τους. παρά τα εμπόδια που παρουσιάζονται 
(ανεπάρκεια εύρεσης λύσεων από την πλευρά 
της Δημοτικής αρχής λόγω οικονομικών δυ-
σκολιών, μη επαρκής συμμετοχή των παχτου-
ριωτών σε καίρια ζητήματα που αφορούν το 
χωριό), τα μέλη του Δ.Σ. με συμμάχους τόσο 
την αγάπη τους για το χωριό και την αποφα-
σιστικότητά τους για την υλοποίηση των σκο-
πών της αδελφότητας, όσο και την αμέριστη 

συμπαράσταση 
από αρκετούς 
παχτουριώτες, 
καταφέρνουν και 
φέρνουν εις πέ-
ρας στο βαθμό 
που τους αναλο-
γεί, τα ζητήματα 
που προκύπτουν 
κατά καιρούς. 
Φέτος λοιπόν, οι 
εκδηλώσεις μας 
ξεκίνησαν με δύο 

δράσεις, η πρόταση των οποίων προήλθε από 
την περσινή γενική Συνέλευση από τους πα-
χτουριώτες. 
η πρώτη ξεκίνησε στις 9 το πρωί της 9ης αυ-
γούστου, με τον ΚαΘαριΣΜο ΣΕ ΔιαΦο-
ρα ΣηΜΕια Τού ΧΩριού και η δεύτερη 
το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τον ΚαΘα-
ριΣΜο Τού ΚοινοΤιΚού γραΦΕιού. η 
συνέχεια είχε ως εξής: πΕΜπΤη 10/08.: αΣ 
ΦύΤΕΨούΜΕ ΛούΛούΔια παιΔια - & 
ΜαΘηΜα ΕΛΛηνιΚηΣ ΜύΘοΛογιαΣ 
με τον γιΩργο ΧρηΣΤαΚη - παραΣΚΕύη 
11/08 - πιΚ - νιΚ ΣΤην παναγια Και 
Κύνηγι Τού ΧαΜΕνού ΘηΣαύρού - & 
οΤαν Το παραΔοΣιαΚο ΣύνανΤηΣΕ 
Το ΣύγΧρονο παιΧνιΔι - ΣαΒΒαΤο 
12/08 .:  Τούρνούα ΤαΒΛι - ΔηΛΩΤηΣ - & 
4ος αγΩναΣ ΔροΜού - ΚύριαΚη 13/08 
- ΣύνΕΛΕύΣη ΣΤην πΛαΤΕια - γιορΤη 
πιΤαΣ - γΛΕνΤι ΜΕ παραΔοΣιαΚα Και 
ΛαΪΚα αΚούΣΜαΤα - & παρΤύ νΕΩν 
- ΔΕύΤΕρα 14/08 : ΚαραοΚΕ ΣΤο Χαγια-
Τι - ΤΕΤαρΤη 16/08 - ΕπιΜνηΜοΣύνη 
ΔΕηΣη Και ΚαΤαΘΕΣη ΣΤΕΦανΩν ΣΤο 
ΜνηΜΕιο ΤΩν πΕΣονΤΩν. 
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Είναι η καρδιά σου ανέμη
κι ως μαέστρος κατανέμει,
τις καρδιές που αγαπάνε
και γι΄ αυτή καρδιοχτυπάνε.

Μια τη στέλνει στα λιμάνια,
κι άλλη να μαδά γεράνια
και μια τρίτη, λέει, τη θέλει,
στην ουσία δεν τη μέλλει.

Ειν’ αυτή που λέει στα ίσια
πως την αγαπά περίσσια,
και στον αργαλειό της ντύμα
μόνιμα τυλίγει νήμα.

απ΄ τ’ αδράχτι ως τη σαΐτα 
η ζωή της μαργαρίτα
ξετυλίγει και τυλίγει
πόνο στο καρούλι πνίγει.

Όπως η σαΐτα μπαίνει
στο στημόνι και το χτένι
και το υφάδι της αφήνει
όμορφο υφαντό να γίνει,

Έτσι κι η καρδιά θα μένει
σταθερά προσηλωμένη
να κεντά το υφαντό της
τυλιγμένη στ’ όνειρό της

ΚΑΡΔΙΑ-ΑΝΕΜΗ

Ποιεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

(παραδοσιακά αντικείμενα λαϊκής τέχνης)

Ολοκληρώθηκε φέτος τον Αύγουστο, με 
πρωτοβουλία μικρής ομάδας χωριανών, η 
εργασία που είχε σκοπό την καταγραφή, 

το διαχωρισμό, τη συντήρηση, την τοποθέτηση 
σε ράφια και την εκθεσιακή τακτοποίηση των πα-
ραδοσιακών αντικειμένων λαϊκής τέχνης, όπως 
επίσης και τη δημιουργία και ανάρτηση καρτέλας 
ταυτοποίησης στο καθένα απ’ αυτά, με παράλλη-
λη καταχώρισή του σε ειδικό βιβλίο για την ενη-
μέρωση των χρηστών-επισκεπτών του Μουσείου, 
σχετικά με τη χρήση του κάθε αντικειμένου.

 Όπως είναι γνωστό, τα παραδοσιακά αντικείμενα 
λαϊκής τέχνης, εκτίθενται στο Σχολείο Νεράιδας, 
το οποίο λειτουργεί ως προσωρινό λαογραφικό 
μουσείο και είναι επισκέψιμο, υπό προϋποθέσεις. 
Σήμερα η γωνιά της αίθουσας του Δημ. Σχολείου 
Νεράιδας, όπου φιλοξενείται το Μουσείο, παρου-
σιάζει την εικόνα, όπως αυτή φαίνεται στις παρα-
πάνω φωτογραφίες. 

Χρήστος Μαντέλλος



21ορΕινΗ πατριΔα

16 χρόνια μετά την κατασκευή του

Το φράγμα της Μεσοχώρας θα λειτουργήσει

Κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης τύπου 
που παραχώρησε ο 

Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος, 
στις  2/8/2017, ανακοι-
νώθηκε η υπογραφή της 
Απόφασης Έγκρισης των 
Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) για τη συνέχιση 
των εργασιών στο υδροηλεκτρικό έργο της Με-
σοχώρας. Το φράγμα της Μεσοχώρας παραμέ-
νει σχεδόν έτοιμο αλλά ανενεργό από το 2001, 
καθώς για πολλά χρόνια αποτελούσε μέρος του 
έργου της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, που 
έχει κριθεί παράνομο έξι φορές από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας. Για να λειτουργήσει το 
φράγμα της Μεσοχώρας αυτόνομα, ανεξάρτητα 
από το έργο της εκτροπής, ως υδροηλεκτρικό, 
χρειαζόταν ο αρμόδιος υπουργός να υπογράψει 
την ΑΕΠΟ.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Φάμελλος δήλωσε: "Το 
πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι πως πρό-
κειται για ένα αμιγώς υδροηλεκτρικό έργο που 
έχει απεμπλακεί πλήρως από την εκτροπή του 
Αχελώου, σύμφωνα με τις επιταγές του ΣτΕ". 
Επιπλέον ο Αναπληρωτης Υπουργός ανέφερε 
πως η ΑΕΠΟ λαμβάνει υπ' όψιν της το σύνολο 
της μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,για 
τις συνθήκες ευστάθειας του χωριού της Με-
σοχώρας, ενώ θα προβλέπει αναθεώρηση του 
Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) με ευθύνη του Δήμου 
Πύλης και της Περιφέρειας. Επίσης ανακοινώθη-
κε πως θα υπάρξουν σαφείς προβλέψεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική της Μεσοχώρας, μέσω 
ειδικών σχεδίων που θα καταρτιστούν από τον 
Δήμο.
Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε πως το μη-
κατακλυζόμενο τμήμα του χωριού της Μεσοχώ-
ρας θα παραμένει και θα επεκταθεί. Σημειώνεται 

ότι δικαίωμα αποζημίω-
σης θα έχουν και όσοι κά-
τοικοι επιθυμούν από το 
μη κατακλυζόμενο τμήμα 
να αποχωρήσουν. Με ευ-
θύνη της ΔΕΗ πρόκειται 
να κατασκευαστούν μά-
λιστα τα έργα υποδομής 
όπως ο οδοφωτισμός και 

η ύδρευση για να μεταφερθούν οι κάτοικοι που 
θα αιτηθούν την μετεγκατάστασή τους.
Τέλος, για το ζήτημα των απαλλοτριώσεων, ο 
κ. Φάμελλος ανέφερε πως υπάρχει σαφές χρο-
νοδιάγραμμα για τις απαλλοτριώσεις των κατα-
κλυζόμενων εκτάσεων, ενώ ανέφερε πως όλα 
τα έσοδα από τις απαλλοτριώσεις δημόσιων και 
δημοτικών εδαφών θα προορισθούν για επεν-
δύσεις στη Μεσοχώρα και για τη βελτίωση του 
παραλίμνιου περιβάλλοντος,ενώ ο περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας δεσμεύτηκε πως η υλοποίηση του 
έργου, από της πλευρά της Περιφέρειας, θα γίνει 
όσο το δυνατόν ταχύτερα.
«Το φράγμα της Μεσοχώρας, ωφελεί και δε 
βλάπτει κανέναν», τονισε ο κ. Αγοραστός, και 
επεσήμανε οτι το έργο θα συμβάλει στη μείωση 
των εκπομπών ρύπων, τις εισαγωγές καυσίμων, 
η χώρα θα αποκτήσει εν δυνάμει τη δυνατότητα 
εξαγωγής ενέργειας, ενώ παράλληλα δημιουρ-
γούνται νέες θέσεις εργασίας, τονώνεται η το-
πική κοινωνία και εκπληρώνονται οι Ευρωπαϊκοί 
στόχοι.
«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τον Δήμο 
Πύλης, για τον νομό Τρικάλων και για ολόκλη-
ρη τη χώρα», δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής 
Κώστας Μαράβας, ενώ εξήρε τις προσπάθειες 
του ΥΠΕΝ. «Σαν δήμος Πύλης αναλαμβάνουμε 
πλήρως τις ευθύνες μας και θα κάνουμε ό,τι 
χρειαστεί προκειμένου όλα να πάρουν το δρό-
μο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας 
και την ευαρέσκεια των δημοτών.
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Οριστικό τέλος στην εκτροπή του Αχελώου 
δια στόματος πρωθυπουργού

Μια υπόθεση που έχει κρατήσει πε-
ρίπου 20 χρόνια και δεν αφορού-
σε τα πραγματικά αναπτυξιακά και 

περιβαλλοντικά δεδομένα της Θεσσαλίας, 
μπήκε οριστικά στο αρχείο καθώς ο Αλέξης 
Τσίπρας έκλεισε τη συζήτηση για το έργο 
της εκτροπής του Αχελώου στην Λάρισα 
στις 11/10/2017 .
Αναφερόμενος στις μέχρι σήμερα συνέπει-
ες της φιλολογίας των προηγούμενων δε-
καετιών για την εκτροπή του ποταμού, ο 
πρωθυπουργός τόνισε πως επρόκειτο για 
“μια επιλογή που καθυστέρησε άλλα έργα 
υποδομής, επέτρεψε την υπερκατανάλωση 
νερού, εξαιτίας και του μηδενικού περιβαλ-
λοντικού ελέγχου και οδήγησε τον κάμπο 
σε σοβαρό αδιέξοδο” εξηγώντας πως όλα 
αυτά τα χρόνια έχουν καταναλωθεί πάνω 
από 3 δισ. κυβικά μέτρα νερό που δεν ανα-
νεώνεται, καθώς κάθε χρόνο, από αυτό το 
μη ανανεώσιμο νερό, οι αγρότες του θεσ-
σαλικού κάμπου αντλούσαν μια ποσότητα 
της τάξης των 150 εκ. κυβικών “πράγμα 
που σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια 
οδηγούμαστε στην ερημοποίηση”.
Δέσμευση του πρωθυπουργού για τους κα-
τοίκους της Θεσσαλίας ήταν η αντικατάστα-
ση των φαραωνικού τύπου σχεδίων για την 
εκτροπή του Αχελώου από μια εναλλακτική 
πρόταση. 

Από το όραμα του Αντρέα  
στο στοίχημα του Σουφλιά

Η απόφαση για την εκτροπή του Αχελώου 
ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από τον Αν-
δρέα Παπανδρέου στην επέτειο του Κιλελέρ 
το 1983 και έκτοτε η φήμη για το έργο έχει 
αποκτήσει μυθικές διαστάσεις και πολλές 
φορές προβλήθηκε ως λύση όλων των προ-
βλημάτων του πολύπαθου θεσσαλικού κά-
μπου. Αυτό το έργο αναμένονταν να αποτε-
λέσει το όχημα της «Αλλαγής», το οποίο θα 
σημάδευε την πορεία της Ελλάδας σε δύο 
βασικούς τομείς. Αφενός στον ενεργειακό, 
καθώς μέσω των Υδροηλεκτρικών εργο-
στασίων που θα κατασκευάζονταν η χώρα 
θα αποκτούσε ενεργειακή αυτονομία, ενώ 
στη Θεσσαλία θα δημιουργούνταν η… βα-
ριά βιομηχανία του αγροτικού τομέα, με την 
μεταφορά 1,1 δισ. κυβικών μέτρων νερού, 
τα οποία ως επί το πλείστον θα χρησιμοποι-
ούνταν στην άρδευση.
Από το 1983 έως και το 2010 οι πολιτικοί 
των εκάστοτε κυβερνήσεων, όταν επισκέ-
πτονταν τη Θεσσαλία, φρόντιζαν πάντα να 
πουν κάτι υπέρ της εκτροπής με τελευταίο 
μεγάλο υπέρμαχο του έργου τον Γιώργο 
Σουφλιά που ως υπουργός ΠΕΧΩΔΕ δεν 
δίσταζε να βάζει και στοιχήματα για την 
ολοκλήρωση του έργου από τον ίδιο. Πα-
ράλληλα όλα αυτά τα χρόνια, έξι φορές το 
έργο έχει συζητηθεί στα δικαστήρια και άλ-
λες τόσες έχει μπλοκαριστεί από το ΣτΕ με 
τους εκάστοτε κυβερνώντες να υποστηρί-
ζουν πως υπήρχε πάντα ένα παράθυρο που 
έμενε ανοιχτό ώστε να μπει το νερό σε ένα 
αυλάκι που όπως όλα δείχνουν σφραγίστη-
κε οριστικά από τον Αλέξη Τσίπρα.

πηγή: reader.gr
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Το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) 
είναι ένα από τα πλέον απειλούμενα είδη θηλα-
στικών στην Ελλάδα και γι’ αυτό απαγορεύεται το 
κυνήγι του… στην περιοχή προστασίας της φύσης 
«Τσούμα Πλαστάρι – Κούτσουρο» του Ασπροπο-
τάμου μια μικρή ομάδα που αποτελούνταν από 
πέντε αγριόγιδα καταγράφηκε...
Φέτος το καλοκαίρι οκτώ (8) αγριόγιδα παρα-
τηρήθηκαν στην παραπάνω περιοχή προς τέρψη 
των κάτοικων και των περαστικών, που έβλεπαν 
τα άτομα αυτού του μικρού κοπαδιού άλλοτε να 
τρέχουν στις απόκρημνες πλαγιές και άλλοτε να 
στέκονται στα απόκρημνα βράχια.  
Δυστυχώς όμως ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώ-
θηκε από έγκυρες πηγές ότι την Παρασκευή 15 
Σεπτεμβρίου 2017, θανατώθηκαν από λαθροθή-
ρες  πέντε αγριόγιδα, από τα οποία τρία θηλυκά, 
στην περιοχή «Τσούμα Πλαστάρι – Κούτσουρο». 
Ενόψει της φετινής κυνηγετικής περιόδου ο Φο-
ρέας καλεί όλους τους κυνηγούς που μένουν στα 
χωριά του Εθνικού Πάρκου να συμβάλλουν στη 
διαφύλαξη των πολύτιμων φυσικών πόρων και 
των θησαυρών της ελληνικής υπαίθρου, ένας από 
τους οποίους είναι το σπάνιο και προστατευόμε-
νο αγριόγιδο. Επίσης, θέλουμε να τονίσουμε ότι 
θα συνεχίσει να εποπτεύει την προστατευόμενη 

περιοχή σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες…
Τέλος, επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε προσπά-
θεια διατήρησης και προστασίας των φυσικών 
οικοσυστημάτων και των ζώων που ζουν σε αυτά 
δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συνεργασία της 
τοπικής κοινωνίας και να τονίσουμε παράλληλα 
ότι η πολιτεία οφείλει να λάβει δραστικότερα μέ-
τρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιστα-
τικά λαθροθηρίας. 

Το Δ. Σ.

ΕνΗΜΕρΩςΗ

Λαθροθήρες σκότωσαν πέντε αγριόγιδα σε απαγορευμένη ζώνη  
στο Εθνικό πάρκο Τζουμέρκων, περιστερίου και χαράδρας αράχθου. 

Λ.Ο "Τα Τζουμέρκα"
Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Άρτας, πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 4 του νοέμβρη η γ. 
Συνέλευση του Λ.ο "Τα Τζουμέρκα" κατά τη δι-
άρκεια της οποίας έγινε απολογισμός δράσεων, 
οικονομικός απολογισμός και εγκρίθηκαν τα 
πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. ομόφωνα.
ακολούθησε εκλογική διαδικασία για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ, το οποίο συγκροτήθηκε σε 
σώμα την Κυριακή 5 του νοέμβρη.
η συνεδρίαση έγινε στο γραφείο του ομίλου, 
και ακολούθησαν τα εγκαίνια του, παρουσία 
του αντιδημάρχου πολιτιστικών Κώστα Χα-
ρακλιά

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας που παρευρέ-
θηκαν στην Εκλογοαπολογιστική γενική Συνέ-
λευση, καθώς και το Επιμελητήριο Άρτας για 
την παραχώρηση της αίθουσας.

Το Δ.Σ

η κατανομή των αξιωμάτων έχει ως εξής:

πρόεδρος: αλέκα γιολδάση
αντιπρόεδρος: γιάννης Φράγκος

γραμματέας: Κατερίνα Ζαβού
Ταμίας: Σπύρος νεραιδιώτης

Μέλος: Στέφανος ντάλας

αγριόγιδα στο Εθνικό πάρκο Τζουμέρκων, περιστερί-
ου και χαράδρας αράχθου. φωτ.: Χαρ. παπαϊωάννου 
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Αι- Λιάς 20/7/2017

Θεοτόκος 15/8/2017

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 15 Σεπτέμβρη έγιναν τα εγκαίνια του οδο-
ντιατρείου του χωριανού μας Χρήστου Σπ. Νεραιδιωτη επί 
της οδού Μακρυγιάννη 10 στην Άρτα, παρουσία χωριανών 
και φιλών. Αν και του ευχηθήκαμε στο προηγούμενο τεύχος 
ξανά ευχές για καλή πορεία. 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Παρακάμφθηκαν οι επικίνδυνες στροφές του, με 

την κατασκευή της Ιόνιας οδού
2. Μαζί με το … καλαμάρι, ρέει η γλώσσα του 

(αντιστρ.)  – Τα … κατεβάζουν για ασφάλεια
3. Φαγητό – Προτάσσονται … βασιλιάδων
4. Μεταφορικά, πολύ όμορφη γυναίκα – Στον ώμο 

και … δρόμο
5. Φιλικό, προσφιλές – Γνωστή και ως Κυβέλη 

θεότητα
6. Κάθριν … : Μεγάλη ντίβα του κινηματογράφου – 

Κι άλλος διάσημος ηθοποιός
7. Μαθηματικός της αρχαιότητας,  που θεωρείται 

και «πατέρας της Γεωμετρίας» (με άρθρο)
8. Δε λείπει σχεδόν ποτέ από το τραπέζι – Καθημε-

ρινή εφημερίδα
9. … Βόλτα για μωρά – Και τέτοια σκεύη
10. Γεμάτο το … Αιγαίο – Ανάσα στην έρημο

ΚΑΘΕΤΑ
1. Σταθερή αμοιβή εργαζομένου (αιτιατ.) – Χρονι-

κός σύνδεσμος
2. Και τέτοια πηγή (θηλ.)
3. Δεσπόζει των Ανατολικών Τζουμέρκων με υψόμ 

2.130 μ.
4. Η βρετανική πολεμική αεροπορία (αρχ.)  – Απ’ το 

όνομα μεγάλης πόλης στη βορειοδυτική Τουρκία
5. Θα το βρούμε στον αργαλειό – Βυζαντινή νότα
6. Γνωστή η φράση του, «ψάχνω να βρω άνθρωπο» 

(γεν.)
7. Μπορεί να είναι και απαράβατος – Πόλη της 

Γερμανίας, λιμάνι στη Βαλτική
8. Δυσκόλεψε το Δημοσθένη – Κωμόπολη στο 

νομό Πέλλας
9. Όλη, ολόκληρη (δημ.) – Σύμφωνα … λεπτομέρειας
10. Κωμωδία του Μενάνδρου – Το επώνυμο γνω-

στής δημοσιογράφου 

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Τ. 138):
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ   2. ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟ   3. ΟΡΟΣΕΙΡΑ   4. ΝΙ – ΡΑΓΑ   5. ΤΣ – ΑΔΗΦΑΓΑ   6. ΑΦΜ 
– ΙΡΑΝ   7. ΣΟΥΡΗΣ – ΗΠΑ   8. ΕΔΡΑΣ – ΑΝΗΡ   9. ΙΡΑ – ΗΠΙΟ   10. ΣΑΤΟ – ΧΑΙΤΗ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ   2. ΓΑΡ – ΣΦΟΔΡΑ   3. ΑΡΟΝ – ΜΥΡΑΤ   4. ΜΑΣΙΑ – ΡΑ   5. ΕΤΕ – ΔΕΗΣΗ   6. 
ΜΑΙΡΗ – Π.Χ   7. ΝΤΡΑΦΙ – ΑΙΑ   8. ΟΙ ΑΓΑΡΗΝΟΙ   9. ΝΚ – ΑΓΑΠΗ   10. Α.Ο.Κ - ΑΝΑΡΧΗ

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤαύροΛΕΞο



27ΕπιςτολΕς 

Δεν ξέρω 
αλλά τα 
τ ε λ ε υ τ α ί α 

χρόνια θα ’λεγα 
πως το χωριό δεν με 
έλκει όπως παλιά, 
τότε που περίμε-
να πώς και πώς να 
πάρω την καλοκαι-
ρινή άδεια, για να 
περάσω εκεί τρεις 
ξέγνοιαστες βδομά-
δες. Θα μου πεις, οι εποχές έχουν αλλάξει, τα 
χρόνια περνούν και δεν έχεις την ίδια όρεξη 
όπως τότε. Όχι, δε νομίζω, οι εποχές μπορεί 
να αλλάζουν, όμως η αγάπη για το χωριό μέ-
νει αναλλοίωτη, αξεθώριαστη και δεν έχει να 
κάνει με το πέρασμα των χρόνων. Έχει να κά-
νει με τις προσδοκίες του καθενός, με το πώς 
σκέφτεται και πολύ περισσότερο πώς ο καθέ-
νας μας έχει φιλοσοφήσει την ίδια του τη ζωή.

Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, η παρέα μας, η 
γενιά του ’60, λαχταρούσε να πάει στο χωριό, 
να ανταμωθούμε όλοι μαζί εκείνες τις μέρες, 
να ανταλλάξουμε δυο κουβέντες γεμάτες 
νόστο, να περπατήσουμε στις πλαγιές και να 
ανεβούμε στις κορφές των ορέων, να διοργα-
νώσουμε εκδηλώσεις, να πρωτοστατήσουμε 
στο πανηγύρι. Σε αυτή τη γιορτή που κάποιοι 
από πέρυσι, με το «δε βαριέσαι» ή «δεν πειρά-
ζει», κατήργησαν την παραμονή του πανηγυ-
ριού, σηματοδοτώντας σταδιακά τη μετατρο-
πή του σε μονοήμερο, συμβάλλοντας ακόμα 
και στην αλλοίωσή του.

ανηφορίζοντας αρχές αυγούστου με προ-

ορισμό την ορει-
νή πατρίδα και με 
παρέα σε όλη τη 
διαδρομή τις ηπει-
ρώτικες μελωδίες, 
δεν κατάλαβα πως 
έφτασα στο χωριό. 
Με το που έφτασα 
θέλησα να ξεδι-
ψάσω από το πολύ 
κάμα πίνοντας από 
αυτό το ευλογη-

μένο νερό που πηγάζει από τα σπλάχνα των 
Τζουμέρκων. Μάταια όμως, οι βρύσες αγκο-
μαχούσαν, ενώ οι υδραυλικές εγκαταστάσεις 
έτριζαν με κίνδυνο να σπάσουν.

- Δεν έχ’ νιρό, καλ’μέρα σ’, αποκρίθη-
κε η μάνα μου. Κάθι μέρα του ίδιου συναγώι 
έχουμι, πότι έρχιτι κι είνι θιλό και πότι κόβιτι. 
ούλ’ την μέρα κι ούλ’ τ’ νύχτα πουτίζουν μι τα 
μπεκ, συμπλήρωσε. πήγα να ανοίξου τ’ βρύσ’ 
κι έσπασι του ποτήρ’ απ’ τουν αέρα.  

- Δεν είναι τωρινό φαινόμενο, απάντησα. 
αυτό το πρόβλημα συνηθίζεται κάθε χρόνο 
αυτές τις μέρες, ενώ όσο άκουγα το νερό να 
κυλάει στο γλαβά, η δίψα μου φούντωνε πε-
ρισσότερο. για να πλυθείς, άστο καλύτερα, 
ούτε καν να το σκέφτεσαι. Κάποιοι εκεί στη 
γειτονιά, αγανακτισμένοι από την έλλειψη 
νερού, έβριζαν θεούς και δαίμονες, ρίχνοντας 
ευθύνες εδώ και εκεί.  

πού είναι ο γλαβάς, είπα μέσα μου. πού 
είναι η νεράιδα με τις εβδομήντα δυο φυσι-
κές βρύσες, η νεράιδα που έδωσε νερό και σε 
άλλα διπλανά χωριά. Το νερό! αυτό το πο-

Όπου και να ταξιδέψω  
η νεράιδα με πληγώνει

Του Σπύρου Νεραϊδιώτη* 
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λύτιμο αγαθό για την ύπαρξη της ζωής, ανα-
γκαίο για τον άνθρωπο, για τα ζώα, για τις 
καλλιέργειες. Δυστυχώς στο χωριό τα λογα-
ριάζουν αντίστροφα. 

ο Δήμος πύλης όμως θα στείλει λογαρια-
σμούς με 62 ευρώ. Άλλο πάλι και τούτο, το 
νερό στο χωριό που πηγάζει από το βουνό, 
να είναι ακριβότερο από αυτό της πόλης. Και 
σαν να μη φτάνει αυτό, στέλνουν τους λογα-
ριασμούς από το Δήμο εκπρόθεσμα. Δεν είναι 
για τη χρέωση τόκου που μπαίνει στους λο-
γαριασμούς, το πρόβλημα είναι ότι δεν τους 
δέχονται εκπρόθεσμα τα ΕΛΤα και πρέπει ο 
δικαιούχος να πάει στην πύλη για να τον πλη-
ρώσει, ή να υποχρεωθεί σε κάποιον άλλον.

Μετά από λίγη ώρα είπα να ανεβώ στα 
καφενεία, να ανταμώσω τους συγχωριανούς 
μου, να συναντήσω τους παιδικούς φίλους 
μου που έχω ένα χρόνο να τους δω και να 
σβήσω τη δίψα μου εκεί στην κεντρική βρύση 
του χωριού.

Διασχίζοντας τα σοκάκια του χωριού, αι-
σθάνθηκα μια δυσοσμία και έπιασα αμέσως 
τη μύτη μου. Ερχόταν από τους κάδους των 
σκουπιδιών. γεμάτοι οι κάδοι και τα σκουπίδια 
απέξω βουνό. Κάνα δυο γυναίκες εκείνη την 
ώρα, μη μπορώντας να πλησιάσουν, πέταξαν 
από απόσταση τις σακούλες στο σωρό με τα 
σκουπίδια. Κατακαλόκαιρο με το χωριό να 
είναι ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο, ο Δήμος 
πύλης αδυνατεί να στείλει απορριμματοφό-
ρα. Τα ανταποδοτικά τέλη όμως τα εισπράτ-
τει κάθε δίμηνο από τους λογαριασμούς της 
ΔΕη. ο Δήμαρχος πύλης όταν ήρθε στο πα-
νηγύρι δεν αισθάνθηκε να του μυρίζουν τα 
σκουπίδια; ή έκανε πως δεν τα είδε; ο «Καλλι-
κράτης» που έφεραν οι «πολιτικοί», ή η «πολι-
τική», ήταν η ταφόπλακα για τα ορεινά χωριά. 
η περιφέρεια, κυρίως όμως οι «αετοφωλιές» 
του ορεινού όγκου, δε διοικούνται με λογι-
στές από τα κεντρικά γραφεία του κράτους. 

ανεβαίνοντας στο καλντερίμι, αναμέρισα 
λίγο στην άκρη του δρόμου για να περάσουν 

πέντε-έξι γελάδια, ενώ σε κάποια σημεία του 
δρόμου υπήρχαν κοπριές, αλλού φρέσκιες και 
αλλού ξηρές.

πλησιάζοντας προς τα καφενεία, ερχόταν 
στα αυτιά μου όλο και πιο δυνατά ένας ήχος 
αποκρουστικός, σκληρός, άτσαλος και πό-
τε-πότε κάτι κραυγές αλλόκοτες σαν ιαχές 
πολέμου γότθων και οστρογότθων. Είναι οι 
ταβλαδόροι, αυτές τις μέρες το τάβλι έχει την 
«τιμητική» του στο χωριό, παίρνοντας μορφή 
επιδημίας. 

«παίξε τάβλι, ρε ατζαμούκλα», «Θέλω 
γερό αντίπαλο εγώ ρεεεεεε», «θα το πάρω 
μαρς αυτό το παιγνίδι», «στο κόψιμο είσαι 
καλός βλέπω», «τώρα που σου έπιασα την πα-
ραμάνα, τώρα παίξε όσο θέλεις». αυτές είναι 
οι πιο συνηθισμένες από τις πολλές φράσεις 
που ακούγονται στο παιγνίδι, οι οποίες συνο-
δεύονται από τον άχαρο ήχο που σκορπούν 
τα ζάρια και το δυνατό χτύπημα που με νεύρο 
προκαλούν τα πούλια πάνω στο τάβλι, ενώ 
οι παρευρισκόμενοι γύρω-γύρω παρακολου-
θούν με δέος, κρεμασμένοι άλλοι σα σταφύ-
λια και άλλοι σαν φωτιστικά σώματα σε κολώ-
νες, σχολιάζοντας πότε-πότε λες και βλέπουν 
αγώνα ντέρμπυ ολυμπιακού-παναθηναϊκού. 

Λίγο παραπέρα έπαιζε άλλη μια παρέα 
και στο βάθος άλλη μια χωρίς θεατές. αυτοί 
προφανώς είναι στη β΄ εθνική, όπως τους 
έχουν χαρακτηρίσει, γι’ αυτό και δεν έχει ενδι-
αφέρον το παιγνίδι τους. Δίπλα τους κάθεται 
κάποιος σαν αρπαχτικό που περιμένει ανυπό-
μονα να τελειώσουν, να πάρει το τάβλι και να 
παίξει. «Κάνας καλός στο τάβλι να αναμετρη-
θούμε;» φώναξε κάποιος, ενώ άλλος ένας φώ-
ναζε δυνατά: «Έχω τον τάδε δίδυμο, υπάρχουν 
αντίπαλοι για τετράδα στη δηλωτή;» Εκείνος 
που περίμενε με ανυπομονησία το τάβλι, το 
πήρε όπως ο Μωυσής τις δέκα εντολές από το 
Θεό, το κράτησε στα χέρια του σαν ανεκτίμη-
το κειμήλιο, το εναπόθεσε ευλαβικά στο τρα-
πέζι σαν ιερό ευαγγέλιο και ξεκίνησε να παίζει 
με αντίπαλο, με τη χαρά ζωγραφισμένη στα 
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χείλη του, ενώ οι παρευρισκόμενοι έπιασαν 
γρήγορα θέσεις γύρω-γύρω, λες και βρήκαν 
το μαγικό χαρτάκι, ένα εισιτήριο σε ντέρμπι, 
για να παρακολουθήσουν τη νέα μονομαχία.

Κοντοστάθηκα για αρκετή ώρα άβολα, με 
αμηχανία, σκέφτηκα μήπως δεν θα ’πρεπε να 
έρθω στο χωριό, ενώ μου πέρασε και η ιδέα να 
γυρίσω πίσω στην πόλη. αλλά είπα θα περά-
σουν οι μέρες, άλλωστε έχει και κάποιες εκδη-
λώσεις εδώ στο χωριό. Τη σκέψη μου διέκοψε 
η πρόσκληση συγχωριανών μου, να κάτσουμε 
να πιούμε κάνα τσιπουράκι. Καθίσαμε περιμέ-
νοντας κάνα τέταρτο μέχρι που να παραγγεί-
λουμε και άλλο ένα τέταρτο και να έρθουν τα 
τσίπουρα.

αυτή είναι η καθημερινότητα στο χωριό, 
όλη μέρα τάβλι και δηλωτή, από το πρωί ως 
το βράδυ, με ένα διάλειμμα το μεσημέρι για 
τσίπουρο. 

Ευτυχώς τις επόμενες μέρες ήρθαν στο 
χωριό πέντε-έξι παιδιά, μουσικοί, και το με-
σημέρι έγινε ένα αυτοσχέδιο γλέντι. Ήταν, θα 
’λεγα, μια όαση μέσα στην έρημο της καθημε-
ρινότητας και της ρουτίνας. Μαζεύτηκαν πα-
ρέες-παρέες στα γύρω τραπέζια συμμετέχο-
ντας στα τραγούδια και στο κέφι. Μια παρέα 
από παιδιά, χωρίς να δείξουν το ίδιο ενδιαφέ-
ρον με τους υπόλοιπους, έπαιζαν αμέριμνα 
τάβλι –η ταβλίτιδα φαίνεται είναι μεταδοτική 
και κολλάει αμέσως– ενώ άλλα δυο-τρία έπαι-
ζαν με τα κινητά τους. Εντύπωση μου έκανε 
όταν, την ώρα που τραγουδούσε ο παπάς την 
«Τζαβέλαινα», σε τόνο ιερατικό, βυζαντινό, 
αυτά δε γύρισαν καν το κεφάλι τους να δουν 
ποιος τραγουδάει και να ακούσουν έστω και 
για λίγο το υπέροχο αυτό τραγούδι. ακόμα 
και τα άγρια θηρία στο άκουσμα της μουσικής 
ημερεύουν τέτοιες στιγμές. 

Δεν φταίνε τα παιδιά για ό,τι γίνεται, εμείς 
οι μεγάλοι φταίμε. Εμείς τα καθοδηγούμε. 
ποιος από εμάς το καλοκαίρι στο χωριό πήρε 
τα παιδιά από το χέρι να τα πάει στο γήπεδο 
να παίξουν ποδόσφαιρο, όπως εκείνα τα χρό-

νια, διοργανώνοντας καλοκαιρινό πρωτάθλη-
μα «Κάτω-απάνω Μαχαλάς», ή «ολυμπια-
κοί-παναθηναϊκοί»; ποιος από εμάς πήρε τα 
παιδιά από το χέρι να τα οδηγήσει στο γεμάτο 
από βάτα εδώ και χρόνια γήπεδο του Μπά-
σκετ; ποιος από εμάς ενδιαφέρθηκε να στή-
σει –πολύ εύκολα και χωρίς κόπο– τους πα-
ραπεταμένους και σκουριασμένους δοκούς με 
το φιλέ του βόλεϊ στην πλατεία, γιατί η αυλή 
του σχολείου κόπηκε στα δυο; ποιος από εμάς 
τους είπε πως υπάρχει και πινγκ πονγκ στο 
σχολείο; ποιος από εμάς τους είπε πως υπάρ-
χει και η άλλη νεράιδα, αυτή των μονοπατιών 
και των βουνοκορφών; Κανείς! Έτσι θα απο-
κτήσουν τα παιδιά βιώματα από το χωριό; για 
να έρχονται και αργότερα όταν μεγαλώσουν 
και κάνουν τη δική τους οικογένεια;

Φιλότιμες προσπάθειες κάνει ο πολιτιστι-
κός Σύλλογος με τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
πολιτισμού στο χωριό, όπως ζωγραφική για τα 
παιδιά, αθλητικούς αγώνες, παιδικό θέατρο, 
με αποκορύφωμα τη μουσική βραδιά. Άλλω-
στε ο μήνας αύγουστος θεωρείται σαν μήνας 
εκδηλώσεων από πολλούς Συλλόγους.

αυτή η νεράιδα μου αρέσει. αυτή μου ται-
ριάζει, και μας ταιριάζει νομίζω. Μαζί με τις 
διακοπές να συνδυάζεις και το πολιτισμικό 
γίγνεσθαι. οι μεγαλύτεροι να δείχνουν σαν 
φωτεινοί οδοδείχτες το δρόμο και στις νεότε-
ρες γενιές. 

Δεν μου αρέσει η νεράιδα της λειψυδρίας, 
των σκουπιδιών, της ακαθαρσίας, του ταβλιού 
και της δηλωτής. Το τάβλι και η δηλωτή εί-
ναι για τους ξωμάχους, τους απόμαχους του 
αγροτικού και εργασιακού βίου. 

Όλα αυτά κουράζουν, ενοχλούν, σε κά-
νουν να αισθάνεσαι άβολα και υποτονικά και 
σε απομακρύνουν από το χωριό. γι’ αυτό, όπου 
και να ταξιδέψω η νεράιδα με πληγώνει. 

--------------------
*ο Σπύρος νεραϊδιώτης είναι: χοροδιδάσκα-
λος – λαογράφος – τηλεοπτικός παραγωγός 
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Δέκα πέντε του Σεπτέμβρη εννιά η ώρα το πρωί 
ο χάρος αρματώθηκε και ψάχνει να σε βρει

από καιρό σε έψαχνε εσύ δεν του κρυβόσουν
ούτε και λιποτάχτησες γιατί δεν τον φοβόσουν    

απ’ τις φορές που σε έψαχνε τον είχες πια κουράσει
γι’ αυτό κι αρματώθηκε τα νεύρα του είχαν σπάσει 

Όσες φορές παλέψατε στα μαρμαρένια αλώνια 
έβγαινες πάντα νικητής στου πόνου τα σαλόνια 

Ήσουνα πάντα γελαστός ακόμα κι αν πονούσες 
τους πόνους και τα βάσανα εσύ τους αγνοούσες 

Όταν σε ρώτησα αν πονάς, μου είπες δε πειράζει
και να πεθάνω βρε αδερφέ δεν βάζω εγώ μαράζι

Στον δρόμο τον αλαργινό εκεί που θ’ ανεβαίνεις 
να περπατάς ανάλαφρα με το σταυρό που σέρνεις  

Όταν θα βγεις στην κορυφή γιάννη μου να φωνάξεις   
μήπως και  βρεις τ’ αδέλφια σου να πας εκεί ν’ αράξεις  

Μεγάλη είναι η απώλεια, για εμάς τους χωριανούς   
απ’ την νεραΐδα κίνησες να πας στους ουρανούς    
 
Καλώ σου ταξίδι φίλε μου στον δρόμο που πηγαίνεις  
παρέα με τους φίλους σου μια βόλτα για να βγαίνεις 

                                                                    αΘηνα 15-09-2016
ΧρηΣΤοΣ ν. ΚαραγΚούνηΣ

για τον φίλο μου γιάννη Μαντέλλο

■ Η Βασιλική Νικ. ΤΖΟΤΖΟΛΗ (κόρη της νεραϊδιώτισσας Χρυσάνθης Δ. Ντίνου), έδωσε για το 
περιοδικό «ο Γλαβάς της Νεράιδας», το ποσό των 50 ευρώ, στη μνήμη της θείας της Αθανασίας 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ (κόρη Δημ. Ντίνου – Μήτσου Τούπου - ). 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
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Tεύχoς 139 (147) - 24oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898
ΙΔΙoΚΤΗΣΙΑ ΤoΥ ΜoΡΦΩΤΙΚoΥ ΚΑΙ 
ΠoΛΙΤΙΣΤΙΚoΥ ΣΥΛΛoΓoΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Η ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ”

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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 

ΓΑΜΟΙ
• παντρεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2017, 

στην εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος, στο Βόλο, ο συγχωριανός μας γιάννης 
Ζάχος (γιος του γιώργου και της Ειρήνης) και 
η Μαρία ντοϊλιάνη.

 Ευχές για μια ζωή ευτυχισμένη!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• ο Θανάσης Κυριάκου Καρακώστας και η σύ-

ζυγος του απέκτησαν και δεύτερη κόρη.
 Να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• η Κατερίνα Χρήστου Καρακώστα και ο σύζυ-

γός της Στέλιος βάφτισαν την κόρη τους στην 
αγ. Κυριακή και την ονόμασαν αντωνία.

• ο Βασίλης νικ. γιαννέλος και η σύζυγός του 
Κάλια βάφτισαν το δεύτερο γιο τους και τον 
ονόμασαν Χαράλαμπο.

• ο Κώστας αλειφτήρας και η σύζυγός του νά-
ντια αθανασιάδη, βάφτισαν το γιο τους και 
τον ονόμασαν Δημήτρη.

 Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Πέτυχαν σε σχολές:
• Η Βασιλική Παναγιώτα Τζεγιαννά-

κη (κόρη της Μαρίας Π. Καρακώστα) 
πέτυχε στο τμήμα Διοίκησης Οικονομί-
ας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και 
Τουριστικών Μονάδων στο ΤΕΙ Δυτ. 
Ελλάδας.

• Η Λαμπρινή Α. Αθανασιάδη πέτυχε 
στην Κτηνιατρική σχολή του Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

• Η Ιωάννα Αλ. Κόκκαλη πέτυχε στο 
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών και Πληροφορικής Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

• Ο Νίκος Μακρυγιάννης (γιος της Νε-
ραϊδιώτισσας Β. Τζότζολη) πέτυχε στη 
Σχολή Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπο-
ρικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο.

• Ο Λεωνίδας Ζαμόρτας (γιος της συγ-
χωριανής μας Ρούλας Παππά) πέτυχε 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολυ-
τεχνείο Θεσσαλίας.

 Ευχόμαστε καλή φοίτηση.

Στο εξώφυλλο είναι η ζωγραφιά που χάρισαν τα νεραϊ-
διοτόπουλα στις «καλοκαιρινές» τους δασκάλες Νάντια  
και Μαριάννα. 

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.



Εσείς του κόσμου οι σοφοί
για δώστε απάντηση σωστή.
Ποιος έχει το χρυσό κλειδί
όπου ανοίγουν οι ουρανοί;
Ένα κορίτσι το ‘χει
κι όποιος κι αν το παρακαλεί,
όχι του λέει όχι.

Οδυσσέας Ελύτης  
(Το χρυσό κλειδί)


