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«Την Κυριακή ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί γιατί είχαμε κανονί-
σει να πάμε εκδρομή με τους χωριανούς μας. Εγώ είχα αγωνία 
για το πια παιδιά, από αυτά που παίζουμε μαζί τα καλοκαίρια 
στο χωριό, θα ερχόταν στην εκδρομή. Πήγαμε κάπου στο κέ-
ντρο της Αθήνας και μπήκαμε στο λεωφορείο. Ήταν αρκετά 
παιδιά.
Η πρώτη μας στάση ήταν σε ένα χωριό της Κορινθίας που 
λέγεται Τρίκαλα. Εκεί κάναμε μια βόλτα και άλλοι καθίσαμε 
σε καφετέριες και άλλοι παίξαμε στα λίγα χιόνια που είχε στο 
δρόμο και στη αυλή μιας μικρής εκκλησίας.
Σε λίγη ώρα μαζευτήκαμε ξανά στο λεωφορείο και ξεκινήσα-
με για τη λίμνη. Από τα παράθυρα θαυμάζαμε το τοπίο, το 
δάσος με τα καταπράσινα δέντρα που σε πολλά σημεία είχαν 
γίνει κάτασπρα από το χιόνι. Σε κάποια μέρη χιόνιζε κιόλας. 
Δυστυχώς δεν σταματήσαμε να παίξουμε στα χιόνια αν και 
εμείς τα παιδιά το ζητήσαμε πολλές φόρες.
Η λίμνη Δόξα είναι μια πανέμορφη λίμνη στην ορεινή Κοριν-
θία, κοντά στο χωριό Γκούρα. Έχει γαλαζοπράσινα και καθα-
ρά νερά καθώς και ένα αξιοθαύμαστο εκκλησάκι στην άκρη 
ενός κομματιού ξηράς που φτάνει στο κέντρο της, του Αγίου 
Φανουρίου. Κάναμε βόλτα τριγύρω θαυμάζοντας το μέρος 
και ψωνίσαμε διάφορα τοπικά προϊόντα από τους μικροπω-
λητές που βρίσκονταν εκεί. Όταν φτάσαμε όλοι στο εκκλησά-
κι βγάλαμε μια φωτογραφία ε όλοι μαζί.
Τότε γυρίσαμε ξανά στο πούλμαν και ξεκινήσαμε για την επι-
στροφή. Μέσα στο πούλμαν πήραν τις παραγγελίες για το τι 
θέλουμε να φάμε και έτσι όταν φτάσαμε πεινασμένοι στην ταβέρνα δεν αργήσαμε να φάμε μια και 
ήταν όλα ετοιμα.Εμεις τα παιδιά, μόλις φάγαμε βγήκαμε στην μεγάλη αυλή της ταβέρνας και αρχί-
σαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα… 
Νομίζω περάσαμε πολύ ωραία!»

Η εκδρομή

Η λΙΜΝΗ ΔΟξΑ
Είναι μια τεχνητή λίμνη, σε υψόμετρο 900 μέτρων, η οποία βρίσκεται στην αρχαία Φενεό 
της Κορινθίας. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και 
στηρίχτηκε στο χείμαρρο Δόξα που ρέει σε κείνη την περιοχή. Κατά το παρελθόν η λί-
μνη έχει πλημμυρίσει αρκετές φορές, καλύπτοντας όλο τον ευρύτερο κάμπο της περιο-
χής Φενεού. Στο κέντρο της λίμνης υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Παλιό-
τερα υπήρχε εκεί η μονή του Αγίου Γεωργίου, αλλά λόγω των πλημμυρών, μεταφέρθηκε, 
σε μικρή απόσταση από την αρχική της θέση, σε διπλανό ύψωμα.

Με αφορμή την εκδρομή που διοργάνωσε ο Σύλλογος, ο μικρός Άπο, που συμμετείχε, έγραψε 
δυο λόγια για αυτή και βρήκε κάποια στοιχεία για τον προορισμό.
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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου

Το Σαββατόβραδο, στις 24 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος χορός 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών, στην ταβέρνα "η Παλιά Σοφίτα", στο Πε-
ριστέρι. Το ίδιο βράδυ ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. έκοψαν και την πίτα του Συλλόγου. 

Στα χαρακτηριστικά της βραδιάς η έναρξη του χορού με την παραδοσιακή "Κωστηλάτα", 
που τραγούδησε συγχωριανός μας Θ. Μαντέλλος, ο συγκρατημένος φέτος αριθμός των 
συμμετασχόντων, το κέφι των νέων παρά το ότι η ορχήστρα δεν βοηθούσε σ’ αυτό και η 
ατυχής επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για τέτοια εκδήλωση, σε αντίθεση με το καλό 
φαγητό της ταβέρνας.
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ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ 

Ενδιαφέρων το σχόλιο χωριανού μας, σε σελίδα κοινωνικού 
δικτύου,  για το «χορό» του Συλλόγου και επειδή ακούστη-
καν (δεν γράφτηκαν όμως) και άλλα σχόλια το δημοσιεύου-
με εδώ, με την ελπίδα να αρχίσει μια κουβέντα για το πώς 
και το τι θέλουμε από την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση του 
Συλλόγου μας.

Χρήστος Νεραϊδιώτης:
Απορίας άξιο με τέτοιο συμβούλιο, ικανών ατόμων, νέων και 
με όρεξη, ο χορός της Νεράιδας να μετρά 70 Νεραϊδιώτες 
και χωριά με σύνολο 70 άτομα πληθυσμό να μη χωράνε σε 
κέντρα. Καλό θα είναι κάποιοι να μην περιορίζονται μόνο στην κριτική. Συγχαρητήρια στον 
πρόεδρο και το Δ.Σ. καθώς και σε αυτούς που είναι κοντά στο σύλλογο και βοηθούν με όποιον 
τρόπο μπορούν.



12 ΝΕΡΑΪΔΑ

Ο σεισμός του 1967 
Ο σεισμός του 1967 ήταν ένα γεγονός που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στο χωριό μας και στην 
μετέπειτα πορεία του . Ο Γλαβας θέλοντας  να σταθεί και να εστιάσει στο θέμα αυτό έχει κάνει 
αναφορές στο παρελθόν και τώρα δημοσιεύει κάποιες φωτογραφίες που μας έστειλε ο Νίκος Κ. 
Καρακώστας (Ψαράς), καθώς και μια επιστολή του παπά-Θωμά (30 Οκτώβρη του 1967) σε χωρια-
νούς όπου ζητά τη συνδρομή τους για να ξαναχτισθεί το μοναστήρι.
Θα περιμένουμε οποιαδήποτε πληροφορία, φωτογραφία, ιστορία σχετικά με το σοβαρό αυτό γε-
γονός για να το δημοσιεύσουμε σε επόμενο τεύχος.

Τα πρώτα μετασεισμικά καταλύματα!! Μετά έριξαν με αλεξίπτωτα σκηνές.

Σκηνές  στο  ρεματάκι.
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Ως θα έχετε ασφαλώς πληροφορηθή, το χωριό μας 
η όμορφη Νεράιδα Τρικάλων κατεστράφη ολο-
σχερώς, συνεπεία των τελευταίων καταστρεπτικών 
σεισμών. Αι οικίαι μας κατέρρευσαν, όλοι δε οι 
κάτοικοι διαμένομεν εις σκηνάς, με τα οποίας, από 
της πρώτης στιγμής, η Εθνική μας Κυβέρνησις 
εφρόντισε να μας εφοδιάση δι’ αεροπλάνων, κα-
θότι είμεθα τελείως απομεμομωμένοι από απόψεως 
συγκοινωνίας.
Ο φοβερός Εγκέλαδος τίποτε δεν άφησε όρθιο. Τί-
ποτε δεν σεβάστηκε. Ούτε την όμορφη εκκλησιά 
μας, που στέκονταν με μεγαλοπρέπεια στο κέντρο 
του χωριού μας και μας αγκάλιαζε όλους στοργικά. 
Ούτε τα γραφικά μας ξωκκλήσια, που στόλιζαν  τις 
καταπράσινες πλαγιές και στεφάνωναν τους λόγους. 
Μα πιο πολύ δε σεβάστηκε το όμορφο και θαυ-
ματουργό μοναστήρι μας. Το μοναστήρι της Αγίας 
Κυριακής – μεγάλη η χάρη Της -, που στο διάβα 
του καιρού, ήταν γραφτό να δοκιμάση, όχι μονάχα 
τις φλόγες των κατακτητών, αλλά και τη μανία του 
τελευταίου σεισμου της 1ης ΜαΪου. Το μοναστήρι 
μας, που κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου, συγκεντρώνει 
χιλιάδες ευσεβών προσκυνητών, που με πίστη ρέουν 
να επικαλεστούν τη χάρη της Αγίας και νιώσουν 
στην ψυχή τους βάλσαμο παρηγοριάς, γαλήνης, ελ-
πίδας. Που τις μέρες του του Δεκαπενταύγουστου 
έρχονται απ’ άκρη τόπου εκεί να λειτουργηθούν και 
να επικαλεστούν την προστασία της Αγίας.
Δεν κλαίμε για τα σπίτια μας που έπεσαν. Θρη-
νούμε το μοναστήρι μας, που ήταν για μας το στήριγμα, το αποκούμπι της καρδιάς μας. Το μοναστήρι που 
στάθηκε για το χωριό μας προστάτης και βοηθός και λυτρωτής δεινών πολλών και φοβερών κινδύνων. Γι’ 
αυτό θρηνούμε. Γιατί, με ποιες δυνάμεις να το ξαναφτιάξωμε πάλι; Που να βρούμε τόσα χρήματα που θα 
χρειαστούν να το ξαναχτίσωμε; Βέβαια απ’ το υστέρημά μας θα δώσωμε ό,τι μπορούμε. Κι αν δεν έχωμε 
χρήματα, διαθέτομε τα ευλογημένα μας χέρια και την ψυχή μας. Όλοι μας θα δουλέψωμε, χωρίς το παρα-
μικρό αντάλλαγμα, να ξαναφτιάξωμε την εκκλησιά μας καλύτερη από πριν. 
Για να φέρωμε όμως σε αίσιο πέρας την προσπάθειά μας αυτή, την άγια και θεάρεστη προσπάθεια, ζητάμε 
κι από σας τη δική σας, προσωπική συνδρομή, για την ανέγερση της εκκλησιάς μας, που θα παραμείνη 
παντοτεινά η Σιλωαμική Κολυμβήθρα που στα νερά της η ψυχή μας θα βρίσκη τη γαλήνη, την παρηγοριά, 
την ελπίδα.
Ευχόμεθα ο Πανάγαθος να σας ευλογή. Να σας δίδη χαρά και υγείαν.

Μετά πατρικών ευχών
Ιερεύς Θωμάς Πλακιάς
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Τα Τζουμέρκα στην Πανηπειρωτική 2018 

Το χορευτικό του Λαογραφικού Ομίλου «Τα Τζουμέρκα», πήρε μέρος στην μεγαλειώδη εκδή-
λωση της Πανηπειρωτικής που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Κυριακή 25 Φλεβάρη 
2018. Το χορευτικό που εδρεύει στην Άρτα και  δάσκαλός του είναι ο συγχωριανός μας Σπύ-
ρος Νεραϊδιώτης, ήταν ανάμεσα σε άλλα 100 χορευτικά από την Ήπειρο και τους απόδημους 
Ηπειρώτες στην ελληνική περιφέρεια. Την όλη εκδήλωση κάλυψε με απευθείας σύνδεση σε 
όλο τον κόσμο η τηλεόραση της Ε.Ρ.Τ.
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Νέα απ’το χωριό

▶ Πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη του δημάρχου και του 
νέου δημοτικού συμβου-
λίου στο χωριό, με όλους 
τους εκπροσώπους των 
τοπικών κοινοτήτων της 
Δημοτικής Ενότητας Νε-
ράιδας. Έγινε πρόγραμμα 
δράσεων και έργων που 
αφορούν το κάθε χωριό. Ο 
νέος προϋπολογισμός θα 
είναι μεγαλύτερος  και στο-
χευμένος  στα πολλά προ-
βλήματα των χωριών μας.

▶ Έθεσα το θέμα  του κεντρι-
κού δρόμου αρμοδιότητας 
περιφέρειας (με την μελέ-
τη σε εκκρεμότητα από πέ-
ρυσι!).

▶ Ανέφερα το πάγιο αίτημα για δρόμο αμαξιτό σε όλα τα σπί-
τια των χωριών μας (Λαφίνα και Νεραΐδα). 

▶ Ζήτησα παρεμβάσεις στο γήπεδο και στο νεκροταφείο! Κλά-
δεμα σε επικίνδυνα δέντρα, όπως επίσης  και οστεοφυλάκιο.

▶ Όπως γνωρίζετε είμαι όλο το χειμώνα εδώ! Ο δρόμος δεν 
έκλεισε καθόλου και πρώτη φορά όλα τα σοκάκια καθαρί-
στηκαν από τα χιόνια!

▶ Αρκετά χιόνια 
«κράταγε» ο 
Φλεβάρης για 
το χωριό μας. Το 
ύψος του χιονιού 
έφτασε σχεδόν το 
ένα μέτρο.

▶ Αποκαταστάθηκε 
η ζημιά στο δρό-
μο  Αγ. Κυρια-
κή-Νεράιδα, στο 
γνωστό σημείο 
που συχνά έχουμε 
το ίδιο πρόβλημα.

▶ Δέκα περίπου 
άτομα ήταν οι 
χωριανοί που 
έμειναν όλο το 
χειμώνα στο χω-
ριό.

▶ Επέστρεψε ο Πα-
παποστόλης απ’ 
την Αυστραλία 
και μας περιμένει 
για «Ανάσταση» 
στη Νεράιδα.

Του ανταποκριτή μας  
Χρήστου Καρακώστα

ΣαΣ περιμενουμε για παΣχα ΣΤο χωριο!

νέα είχαμε και από  
τον τοπικό πρόεδρο,  
Κυριάκο Βλαχογιάννη,  
ο οποίος μας έστειλε  
φωτογραφίες  
και μας ενημέρωσε  
για τα του χωριού αλλά  
και για τα του Δήμου.
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