
Γλαβας
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

IANOYAΡΙΟΣ - MAΡΤΙΟΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 141

Ξένε, σαν δης ένα χωριό  
        όπου γελάει η φύσις,
κ’ εις κάθε πλάτανο κοντά  
     που κρύπτεται μια κόρη
ωραία σαν το τριαντάφυλλο    
      — εκεί να σταματήσης·
έφθασες, ξένε, στη Νεράϊδα.
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για να μην 
… Χαιρετίσουμε τον Πλάτανο!

Και ποιος δεν έχει ξα-
ποστάσει το απομε-
σήμερο του καλοκαι-

ριού κάτω από έναν πλάτανο; 
Το αιωνόβιο δέντρο, άρρη-
κτα δεμένο με τη ζωή στην 
ύπαιθρο, προσφέρει σκιά 
και δροσιά σε γεωργούς, πε-
ραστικούς και πανηγυριώ-
τες. Για πόσο, όμως, ακόμη; 
Ο μικροσκοπικός μύκητας 
ceratocystis platani συνεχίζει 
το καταστρεπτικό του έργο, 
που ξεκίνησε το 2003. Αυτή 
τη στιγμή χιλιάδες πλατάνια 
έχουν νεκρωθεί σε Πελοπόν-
νησο, Ήπειρο και Θεσσαλία 
από την ασθένεια του μετα-
χρωματικού έλκους του πλα-
τάνου. Το περιοδικό μας είχε 
αναφερθεί από πολύ νωρίς στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το 
αποφύγουμε.  

Η ασθένεια είναι θανατηφόρος και η κατά-
σταση είναι μη αναστρέψιμη για τα δένδρα που 
έχουν προσβληθεί.  Αρχικά τα προσβεβλημέ-
να πλατάνια εμφανίζουν μειωμένη βλάστηση, 
μικροφυλλία ή/και χλώρωση (κιτρίνισμα) των 
φύλλων. Στα μεγάλα δένδρα παρατηρούνται 
νεκρά κλαδιά συνήθως στη μία πλευρά του 
δένδρου, ενώ στη συνέχεια η προσβολή επε-
κτείνεται και στα υπόλοιπα κλαδιά. Τα πιο μι-
κρά δένδρα νεκρώνονται ολοσχερώς μέσα σε 
μια βλαστική περίοδο. Ο μύκητας εισβάλλει 
στο δέντρο από πληγές στα κλαδιά, τον κορμό 
ή στις ρίζες. Η ασθένεια μεταδίδεται από μολυ-
σμένα εργαλεία και εκσκαπτικά μηχανήματα, 

αλλά και αναστομώσεις των 
ριζών.

Η κατάσταση είναι κρί-
σιμη αυτή τη στιγμή. Κα-
λούμαστε να δράσουμε για 
να προστατεύσουμε τα υγιή 
αποφεύγοντας παρεμβάσεις 
στα δέντρα (κλαδέματα, αμ-
μοληψίες κ.λπ.) και απολυ-
μαίνοντας τα εργαλεία». Τα 
μολυσμένα δένδρα πρέπει 
να νεκρώνονται και να κα-
ταστρέφονται.  Η διακίνη-
ση ξύλου πλατάνου από τα 
προσβεβλημένα δένδρα, για 
καυσόξυλα ή άλλες χρήσεις, 
ενέχει κίνδυνο διάδοσης.

Από τη στιγμή που ένα 
δένδρο προσβληθεί, δεν 
υπάρχει καμία γνωστή μέθο-

δος ή κάποιο φυτοφάρμακο που θα μπορούσαν 
να θεραπεύσουν την ασθένεια. Ωστόσο είναι 
δυνατή η λήψη προληπτικών φυτοπροστευτι-
κών μέτρων για τον περιορισμό διασποράς της 
ασθένειας. Οι βασικοί στόχοι των μέτρων αντι-
μετώπισης είναι η αποφυγή της διάδοσης του 
μύκητα σε άλλες περιοχές και η εξαφάνιση της 
ασθένειας σε κάθε περιοχή που παρουσιάζεται. 
Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ασθέ-
νειας είναι η έγκαιρη διάγνωση σε νέες εστίες 
προσβολής. Όταν η ασθένεια βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια και ο αριθμός των προσβεβλη-
μένων δένδρων είναι περιορισμένος, τα μέτρα 
αντιμετώπισης είναι αρκετά αποτελεσματικά 
και το κόστος περιορισμένο. Ενδεικτικά, αλλά 
ουσιαστικά προληπτικά μέτρα αναφέρουμε 
στο οπισθόφυλλο του παρόντος τεύχους. 
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Της Χρήστου Αλ. Κοτσονάσιου*

Εν όψη του καλοκαιριού, εποχής ωρί-
μανσης και συλλογής των αρωμα-
τικών φυτών κάνουμε γνωστό για 

πολλοστή φορά στους πολίτες του Νομού 
τα παρακάτω:
Στις ορεινές περιοχές του Νομού Τρικάλων 
φύονται πολλά είδη αρωματικών φυτών, 
από τα οποία τα πιο γνωστά είναι η ρίγανη, 
το τσάι του βουνού, η μέντα, το μελισσόχορ-
το, το φασκόμηλο, το θυμάρι, το δεντρολί-
βανο, ο άγριος δυόσμος κ.α. και αποτελούν 
σημαντικό κομμάτι της τοπικής χλωρίδας.

Η οικολογική τους αξία είναι μεγάλη, 
αφού συντηρούν πλήθος άγριων εντόμων, 
έχουν όμως και μεγάλη θεραπευτική – οικο-
νομική αξία ως βότανα και μελισσοκομικά 
φυτά. 

Όλοι οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι, 
όπως τα βότανα πρέπει να διαχειρίζονται 

σωστά με γνώμονα την αειφορική κάρπω-
ση, δηλαδή να παίρνουμε από τη φύση τόσα, 
όσα αυτή μπορεί γρήγορα να αναπληρώσει. 
Το ακριβώς αντίθετο είναι η υπερκάρπωση 
από την οποία κινδυνεύουν ορισμένα αρω-
ματικά φυτά.

Συγκεκριμένα: Η ρίγανη και το τσάι του 
βουνού βρίσκονται στην κορυφή της προτί-
μησης του πληθυσμού και δέχονται σημα-
ντικές πιέσεις από την αλόγιστη συλλογή 
με σκοπό την παράνομη εμπορία, με άμεσο 
κίνδυνο την εξαφάνιση τους από ορισμένες 
περιοχές του Νομού μας.

Τόσο η ρίγανη όσο και το τσάι είναι πο-
λυετή φυτά τα οποία αναβλαστάνουν κάθε 
χρόνο από το ρίζωμα τους, αλλά και με σπό-
ρους.

Συνεπώς όσον αφορά τη συλλογή τους, 
θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018

Το καλοκαίρι έρχεται και πολλοί Νεραιδιώτες θα ξεχυθούν στις πλάγιες, για να μαζέψουν 
ρίγανη και οι πιο τολμηροί τσάι. Η Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων (προϊστάμενος της 
οποίας είναι ο Χρήστος Αλ. Κουτσονάσιος) εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο και 
δημοσιεύουμε.
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αφενός μεν να μην εκριζώνονται τα μητρι-
κά φυτά και αφετέρου δε να μην κόβονται 
όλα τα ανθοφόρα στελέχη τους, τα οποία 
παράγουν τους σπόρους από τους οποίους 
προκύπτουν τα νέα φυτά.

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Νομού 
μας ότι τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλα-
μπάκας έχουν εκδώσει Δασικές Απαγορευ-
τικές Διατάξεις με τις οποίες επιτρέπουν 
την συλλογή κυρίως του τσαγιού και της 
ρίγανης κατά την εποχή της ωρίμανσης, υπό 
όρους. Συγκεκριμένα ρυθμίζουν το χρόνο, 
τον τρόπο αλλά και την συνολική ποσότητα 
κατ΄άτομο.
● Από τα μέσα μηνός Ιουλίου έως και μέσα 
Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η συλλογή του 
τσαγιού και 
● Μετά τις 10 Αυγούστου έως και τέλους 
μηνός Σεπτεμβρίου επιτρέπεται η συλλογή 
της ρίγανης.
Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται η συλ-
λογή μόνον με κοπή και όχι εκρίζωση, για 
τους λόγους που προαναφέραμε.
● Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η επιτρεπό-
μενη ποσότητα συλλογής κατ΄άτομο για 
προσωπική χρήση για τα αρωματικά φυτά 
που φύονται στα ορεινά του Νομού μας και 
που είναι στην κορυφή της προτίμησης του 
πληθυσμού όπως: η ρίγανη, τσάι του βου-
νού, μέντα, μελισσόχορτο, φασκόμηλο, θυ-
μάρι, δενδρολίβανο, διόσμος κ.α.,
Είναι: 
α) Για μεν την περιοχή αρμοδιότητας Δα-
σαρχείου Καλαμπάκας ½ του κιλού κατ΄ά-
τομο την ημέρα και μέχρι 1½ κιλά συνολικά 
το χρόνο.

β) Για δε την περιοχή αρμοδιότητας Δασαρ-
χείου Τρικάλων 1 κιλό κατ΄άτομο την ημέρα 
και μέχρι 2 κιλά συνολικά το χρόνο, πέραν 
των παραπάνω ποσοτήτων απαιτείται άδεια 
της Δασικής Αρχής.
● Όσοι εκ των πολιτών έχουν δημιουργήσει 
νόμιμες φυτείες αρωματικών ειδών, προς 

εμπορία θα πρέπει να απευθύνονται στα 
κατά τόπους Δασαρχεία του Νομού προκει-
μένου να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες 
άδειες συλλογής και διακίνησης των αρω-
ματικών φυτών.
Δυστυχώς όμως παρατηρείται το φαινόμε-
νο ορισμένοι ασυνείδητοι να προβαίνουν 
σε καταστροφική υπερσυλλογή των συ-
γκεκριμένων βοτάνων τσαγιού και ρίγανης 
κυρίως, τα οποία θυσιάζονται στο βωμό του 
κέρδους.
Επειδή ως αρμόδια υπηρεσία έχουμε την 
ευθύνη για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος γνωρίζουμε στο κοινό ότι θα λάβουμε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως συνεχείς 
ελέγχους και περιπολίες σε γνωστά στην 
υπηρεσία σημεία συλλογής των και σε ση-
μεία εμπορίας καθ΄ όλο το 24ωρο και επιβο-
λής αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες 
στα πλαίσια εφαρμογής των δασικών διατά-
ξεων. 
Στην προσπάθεια μας αυτή ελπίζουμε στην 
ευαισθητοποίηση και συνδρομή των πο-
λιτών, τούτο επιβάλλεται από όλους μας, 
ώστε να περιορισθεί το φαινόμενο της λη-
στρικής συλλογής των αρωματικών φυτών 
κυρίως τσαγιού και ρίγανης και να αποτρέ-
ψουμε τον κίνδυνο εξαφάνισής των από 
ορεινές περιοχές του Νομού μας στις οποίες 
από αρχαιοτάτων χρόνων αποτελούν την 
τοπική χλωρίδα και κληρονομιά της χώρας 
μας και αυτό αποτελεί χρέος όλων μας.
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Πάσχα  Νεραΐδας  Πάσχα

Αρκετοί Νεραιδιώτες (περί τα 100 άτομα) προτίμησαν και φέτος να ακούσουν το «Χρι-
στός Ανέστη» από το στόμα του παπά-Αποστόλη και επισκέφτηκαν το χωριό τους για 
τις γιορτές του Πάσχα. Οι γυναίκες στόλισαν τον επιτάφιο που ακολούθησαν όλοι κατά 
την περιφορά του. Ο καιρός βοήθησε την Κυριακή και γλεντάκια στήθηκαν στους μα-
χαλάδες κατ την διάρκεια του ψησίματος του οβελία. Μακάρι του χρόνου να μπορέσου-
με και άλλοι να βρεθούμε στα πατρογονικά μας.
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Νέα απ’το χωριό

▶ Ξεραίνεται ο μεγάλος πλάτανος στην 
πλατεία. Πρέπει κάτι να γίνει σύντομα 
γιατί η ασθένεια μεταδίδεται σ’ όλες τις 
κορφάδες.

▶ Σε κακή κατάσταση βρίσκεται η περί-
φραξη του γηπέδου ποδοσφαίρου. Σε 
κάποια σημεία είναι πεσμένες οι πόχες 
ενώ και η πόρτα είναι μόνιμα ανοιχτή 
και πεσμένη με αποτέλεσμα να μπαί-
νουν τα ζώα μέσα στο γήπεδο.

▶ Χαλασμένη είναι και η πόρτα στο ηρώο 
πεσόντων στην πλατεία.

▶ Ο αγροτικός δρόμος για βρύση Νεράι-
δας πάει μέχρι τη θέση «Μπίμα». Χρειά-
ζεται το μηχάνημα για να την καθαρίσει 
μέχρι πάνω.

▶ Ο σύλλογος προτίθεται να κατασκευ-
άσει τη βρύση στη θέση «Τσιλμιντού». 
Όμως ο δρόμος πριν από κάποια χρόνια 
έμεινε στη μέση. Ευνόητο είναι ότι 
πρέπει να προχωρήσει. Τι λέει ο τοπικός 
Πρόεδρος;

▶ Δεν έγινε ουσιαστική δουλειά για τη 
διάνοιξη πλατείας πάρκινγκ στις «Κρα-
νιές». Πρέπει να επανέλθουμε

▶ Πολλές βροχές ανοιξιάτικες στο χωριό 
το τελευταίο διάστημα.

▶ Οι ντομάτες «θριαμπεύουν».

ΆΝΤΕ ΚΆι ΚΆλΟ ΚΆλΟΚΆιρι!!!

Του ανταποκριτή μας  
Χρήστου Καρακώστα

▶ Προετοιμασία για το μουντιάλ

▶ Χώρος στάθμευσης Κρανούλας

▶ Έναρξη προεκλογικού αγώνα
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Ο ΤΥΠΟΣ ΕΓρΆΨΕ
Κυκλοφόρησε το Γρεβενοσέλι

Το πρώτο δίμηνο του 1993 κυκλοφόρησε ένα 

καινούριο περιοδικό απ’ τον συγχωριανό μας 

Κώστα Χρηστάκη, το όνομα του οποίου φέρνει 

την παλιά ονομασία του χωριού μας. Το «Γρε-

βενοσέλι» θ’ ασχολείται και θα καταγράφει την 

ιστορία, τη λαογραφία και τον πολιτισμό των 

Τζουμέρκων, όπως υποδηλώνει και ο υπότιτ-

λός του. Άλλά θα παρακολουθεί βεβαίως «τις 

απαιτήσεις των καιρών και τις πιο σύγχρονες 

μορφές πολιτιστικής έκφρασης». Το περιοδικό 

φιλοδοξεί να φανεί άξιο μέσα στην εποχή του, 

να είναι πάντοτε έτοιμο να πει «παρόν» στο 

πρώτο κάλεσμά της, να μην καθυστερεί σε μια 

γωνιά ρεμβασμού. «Το "Γρεβενοσέλι" έρχεται να 

συντελέσει σε μια προσπάθεια αναζήτησης και 

τεκμηρίωσης της ιστορίας της μικρής ορεινής 

μας πατρίδας, των ανατολικών Τζουμέρκων, 

στη διάσωση και διάδοση των παραδόσεων 

του λαού μας στην καλλιέργεια της παραδοσι-

ακής κουλτούρας του τόπου μας».
Να σημειώσουμε ότι η έκδοση του «Γρεβενο-

σελίου» αποτελεί κατά τη γνώμη μας μια ακό-

μα σημαντική προσπάθεια για την πνευματική 

ανάπτυξης της περιοχής μας, ιδίως όταν αυτή 

γίνεται από κάποιον ο οποίος έχει προσφέρει 

στο παρελθόν απ’ το μετερίζι των στηλών του 

«ΓλΆΒΆ».
Να του ευχηθούμε καλή δύναμη στην προσπά-

θειά του και ολόπλευρο αγκάλιασμα αυτής της 

προσπάθειας απ’ τους ανθρώπους της ορεινής 

μας περιοχής. 
• Οι σημειώσεις μέσα σε εισαγωγικά, είναι παρ-

μένες από το πρώτο τεύχος του «Γρεβενοσε-

λίου».

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Βρισκόμαστε στην άνοιξη του 1993. Ο Σύλλογος αποφασίζει για πρώτη φορά να αγοράσει 
παραδοσιακές στολές, αφού το ενδιαφέρον για το χορευτικό τμήμα είναι μεγάλο…

SOS απ’ τη Νεράιδα
ΤΆ ΠΆιΔιΆ ΔΕΝ ΠηΓΆιΝΟΥΝ ΣΧΟλΕιΟ 

ΧωριΣ ΤηλΕφωΝΟ ΆΠΟ 17 ΟΚΤωΒριΟΥ

«SOS» εκπέμπουν οι κάτοικοι του ακριτικού 

χωριού του Νομού μας Νεράιδα, καθώς πα-

ραμένουν ξεκομμένοι από την ανθρώπινη 

κοινωνία. Για ένα και παραπάνω μήνα παρα-

μένουν αποκλεισμένοι οδικώς, ενώ τα τηλέ-

φωνα σταμάτησαν να κουδουνίζουν εδώ και 

ένα τετράμηνο. Ενώ τα παιδιά αφότου κόπη-

κε η συγκοινωνία, σταμάτησαν να πηγαίνουν 

σχολείο, καθότι δεν λειτουργεί στο χωριό 

τους, αλλά σε κοντινό χωριό, την Κορυφή. η 

συγκοινωνία θεωρείται πολυτέλεια… Πέρσι 

λειτουργούσε το Άγροτικό ιατρείο και κάλυ-

πτε τις ανάγκες και των γύρω χωριών(λαφίνα, 

Κορυφή, Παχτούρι, Άετό). Τώρα δεν έχουν δι-

καίωμα ούτε ν΄ αρρωστήσουν ακόμα…
Εφημερίδα «η ΕΝηΜΕρωΣη», αρχές Μάρτη ’93).
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Στην Καλαμπάκα βρίσκονται 
οι βαθύτερες ιστορικές μας ρίζες

Σ’ ένα έγγραφο του αυτοκράτορα του Βυζα-
ντίου Άνδρόννικου Γ΄ του Παλαιολόγου το 
οποίο είναι καταγραμμένο στην εκκλησία της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμπάκα, 
αναφέρεται και το χωριό μας. Εκεί λοιπόν συ-
ναντάμε τη φράση «… και καταντά εις το Γρε-
βενοσέλι και παρά τον Άχιλώον ποταμόν…».
(περιοδικό «ΤΟ ΓρΕΒΕΝΟΣΕλι», τεύχος 1, Γενάρης, 

φλεβάρης ’93).

Η επανάσταση στον Ασπροπόταμο

Στις 5 ιουλίου κηρύχθηκε η επανάσταση στην 
επαρχία Άσπροποτάμου. η επαρχία αυτή κα-
τελάμβανε ένα τμήμα της Πίνδου, γύρω απ’ 
τις πηγές του Άχελώου ή Άσπροποτάμου και 
είχε 67 χωριά που κατοικούνταν κυρίως από 
Έλληνες. Ονομαστός για την ανδρεία και τον 
πατριωτισμό του ήταν ο οπλαρχηγός της πε-
ριοχής Νικ. Στορνάρης, καθώς και οι καπετα-
ναίοι Άθ. Μάνταλος, οι αδελφοί λιακατά και 
η οικογένεια του πλουσίου κτηνοτρόφου Γ. 
Χατζηπέτρου.
(Περιοδικό «η λΆφιΝΆ», τεύχος 33, Μάρτης 
’93)

Στην κυκλοφορία ως το τέλος 
΄93
Η σήραγγα της «Σκάλας Κορλί-
γκα»
Μαζί με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώ-
ρας, προχωρεί και ο δρόμος Τρικάλων-Άρ-
τας. Ένα όνειρο άρχισε να παίρνει σάρκα και 
οστά. Μέχρι το τέλος Άυγούστου στη σή-
ραγγα θα ολοκληρωθούν και τα ηλεκτρο-
μηχανολογικά έργα (συστήματα φωτισμού, 
πυρασφάλειας, αερισμού κλπ), ενώ ήδη τε-
λειώνει η σκυροδέτησή της. 
(Εφημερίδα «ΤΟ ΠΆΧΤΟΥρι», αρ. φύλλου 120 , 

Γενάρης-φλεβάρης ’93).

Κύμα κακοκαιρίας στο χωριό
Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη 
χώρα στις αρχές του νέου έτους, δημιούρ-
γησε και στο χωριό μας σοβαρά προβλή-
ματα. Οι αναμεταδότες της τηλεόρασης, 
το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τηλέφωνα 
είχαν συχνές διακοπές κι ο δρόμος που 
μας συνδέει με την Άρτα διεκόπη γιατί το 
ύψος του χιονιού στη θέση Σταυρός ξεπέ-
ρασε τα 2 μέτρα.
(Εφημερίδα «ΤΆ ΘΕΟΔωριΆΝΆ», αρ. φ. 248-
249, Νοέμβρης-Δεκέμβρης ’93).

Υπερσύγχρονο μηχάνημα στο φράγμα
Ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα υπόγειων 
έργων πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη 
διάνοιξη σήραγγας μήκους επτά χιλιομέ-
τρων, μέσω της οποία θα μεταφέρονται τα 
νερά του Άχελώου στο φράγμα της Με-
σοχώρας που κατασκευάζει η ΔΕη. Είναι 
μηχάνημα ολομέτωπης κοπής με συρμό 
αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής, το 
οποίο δημιουργεί ταυτόχρονα προστατευ-
τικό τοίχωμα με εκτόξευση σκυροδέμα-
τος. λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση 
και για το χειρισμό του απαιτούνται 24 
άτομα σε κάθε βάρδια.
(Εφημερίδα «ΕλΕΥΘΕρΟΤΥΠιΆ», 14-2-93)

Άλλες εκδόσεις που λάβαμε
● Ηπειρωτική Εστία: Μηνιαία λογοτε-
χνική Εφημερίδα, Δεκέμβριος 1992
● «Τα νέα του Πέτα»: Άρ. φύλλου 73, 
ιανουάριος- φεβρουάριος ‘93
● Η Αλήθεια: Εβδομαδιαία Εφημερίδα 
των Τρικάλων.

25 χΡονΙΑ ΓλΑβΑς
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Τι γίνεται με το οικόπεδο;

Το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και όλα 
τα μέλη του Συλλόγου πιστεύουμε, θέ-
λουν να μάθουν τις ενέργειες που γί-
νονται τώρα για το περίφημο οικόπεδο 
της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, σε ποιο 
σημείο βρίσκεται η μελέτη κι αν υπάρ-
χει πρόοδος ή λύση στο θέμα αυτό. 
Κάποιος απ’ τους αρμόδιους επιτέλους 
πρέπει να μας δώσει επίσημες διευκρι-
νήσεις.

Σκέψεις για μια συγκέντρωση-γλέ-
ντι το Μάιο

Υπάρχει η σκέψη από μέρους του Συμ-
βουλίου για μια μάζωξη των χωριανών, 
μια Κυριακή του Μάη, έξω απ’ την Άθή-
να. Να βρεθούμε να πιούμε όλοι μαζί, 
να συζητήσουμε και να γλεντήσουμε. 
Άν τελικά η σκέψη μετατραπεί σε από-
φαση, όλοι οι χωριανοί θα ειδοποιη-
θούν έγκαιρα.

Πρόσκληση για εμφανίσεις του σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις

Συνεχίζονται τα μαθήματα παραδοσιακών 

χορών κάθε δεύτερο Σάββατο στην ΠΟλΥ-

ΤΕΧΝΕιΟΎΠΟλη Ζωγράφου, με την ίδια ή 

και μεγαλύτερα θα λέγαμε ανταπόκριση από 

πλευράς των παιδιών. Σε πρόσφατη συζήτη-

ση που είχαμε με το δάσκαλο Σπ Νεραϊδιώτη 

τονίστηκε εκ μέρους του όχι μόνο η μεγάλη 

συμμετοχή των παιδιών, αλλά και η όρεξη και 

η προσπάθειά τους να δημιουργήσουν κάτι 

το ξεχωριστό. Ήδη το Δ.Σ. δέχτηκε κάποιες 

προτάσεις για εμφανίσεις του χορευτικού σε 

διάφορες εκδηλώσεις στη χώρα μας και στο 

εξωτερικό. Υπάρχουν σκέψεις για τέτοιες εμ-

φανίσεις το καλοκαίρι αλλά ακόμα δεν έχει 

παρθεί οριστική απόφαση.

Άπ’ την πλευρά μας να τονίσουμε για μια ακό-

μη φορά τη σημασία του χορευτικού τμήματος 

και την ολόπλευρη συμπαράσταση που πρέπει 

να έχει από μέρους όλων των χωριανών.

Απόκτηση παραδοσιακών στολών

Στα πλαίσια της πρόσφατης απόφασης της 

Γ.Σ. των Μελών, αλλά και της ανάγκης για την 

αόκτηση παραδοσιακών στολών για το χορευ-

τικό, το Δ.Σ. παρήγγειλε ήδη στα Γιάννενα 8 

πλήρεις ανδρικές φορεσιές (τσακτσίρες), οι 

οποίες θα είναι έτοιμες περίπου το Μάϊο. Να 

σημειώσουμε ότι η τσακτσίρα, είναι παραδοσι-

ακή φορεσιά στα προπολεμικά κυρίως χρόνια 

στη Νεράιδα και οι 8 αυτές φορεσιές, θα πλη-

σιάζουν όσο γίνεται περισσότερο τις γνήσιες 

της περιοχής μας.

Ενίσχυση στο εκκλησάκι του Κοσμά του 
Αιτωλού

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να ενισχύσει 

οικονομικά το νεόκτιστο εκκλησάκι του Κοσμά 

του Άιτωλού στη θέση «Άλωνάκι» και για το 

σκοπό αυτό διέθεσε το ποσό των 15.000 δρχ.
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Κι άλλο ιχθυοτροφείο: Μετά τον 
Παύλο φωτίου και ο Χρήστος Καρα-
κώστας (Πένιας) δημιούργησε ιχθυο-
τροφείο στα «πλατάνια» και έριξε για 
πρώτη δόση 7.000 γόνο πέστροφας.
Επιλέξιμα αιγοπρόβατα: Οι κτη-
νοτρόφοι της Κοινότητάς μας πήραν 
την πρώτη δόση από τα επιλέξι-
μα αιγοπρόβατα που ανέρχεται σε 
2.113 δρχ. κατά κεφαλή ζώου.
ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα: Υπογρά-
φτηκε απ’ τον Υπουργό Παιδείας 
η ίδρυση Σχολής ΤΕφΆΆ (Γυμνα-
στική Άκαδημία) στα Τρίκαλα και 
σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα δε-

χτεί τους πρώτους φοιτητές κατά το 
σχολικό έτος 1994-95.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Του ανταποκριτή μας Γιώργου Οικονόμου

Εγκατάσταση του τηλεφώνου: Το Κοινοτικό 

Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ 18/93 απόφασή 

του ενέκρινε να εγκατασταθεί το Κοινοτικό τη-

λέφωνο στο καφενείο «η ΆιΓλη» για την εξυ-

πηρέτηση των κατοίκων.

Προϋπολογισμός της Κοινότητας: Εγκρίθη-

κε απ’ το Κοινοτικό Συμβούλιοο προϋπολογι-

σμός ιδας-

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά δρχ. 12.648.000

Έκτακτα δρχ. 19.100.000

Χρημ. Υπόλοιπ δρχ.      150.000

Σύνολο δρχ. 31.898.000

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα δρχ. 31.748.000

Άποθεματικό δρχ.      150.000

Σύνολο δρχ. 31.898.000

Η πρώτη απαρτία: Για πρώτη φορά το Κοινοτικό 

Συμβούλιο ήταν σε απαρτία κατά τη συνεδρίασή 

του στη Νεράιδα στις 28-2-93 και μάλιστα με 1,5 

μέτρο χιόνι

Αξιόλογη ενέργεια: Άξίζουν συγχαρητήρια στον 

Γεώργιο λάππα απ’ τα Θεοδώριανα, ο οποίος με 

πρωτοβουλία του αγόρασε σωλήνες και τις τοποθέ-

τησε στο χάντακα των συνόρων του νέου δρόμου 

Νεράιδας-Θεοδωριάνων, ώστε να γίνεται η διάβα-

ση του δρόμου με αυτοκίνητο.

25 χΡονΙΑ ΓλΑβΑς
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Στο πλαίσιο των δράσεων του φορέα Δια-
χείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 

Κοιλάδας Άχελώου, Άγράφων και Μετεώρων 
για την Ευρωπαϊκή ημέρα Πάρκων με θέμα 
«Πολιτιστική κληρονομιά και περιβάλλον», 
επισκέφτηκαν την περιοχή μας εκπρόσωποι 
9 Δήμων από την προστατευόμενη περιοχή 
Μαγικών Βουνών, συνοδευόμενων από τον 
αντιπρόεδρο του Europarc (Πανευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Προστατευόμενων Περιοχών) 
κο Paolo Castro,, για τεχνικές συναντήσεις με 
τοπικούς φορείς, στα πλαίσια προγράμματος 
ERASMUS+. 
Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν η ανταλλαγή 
εμπειριών για την ενεργοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας μέσω πολιτιστικών δράσεων.
Οι επισκέψεις τους έγιναν στις εξής περιοχές:
● Μουσείο Νεότερης Τέχνης Θ. Παπαγιάννης, 

Ελληνικό ιωαννίνων
● Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων
● Εργαστήρι Τσόπελας «Γιώργος Πολύζος»
● Μουσείο ιστορικής λαογραφικής Εταιρεία 

Τζουμέρκων

● Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

● Μουσείο Καλαρρυτινής Άργυροτεχνίας, Κα-
λαρρύτες

● Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

● Άρχαιολογικό Μουσείο Άρτας

● ιστορικό Γεφύρι Άρτας

● Τουριστικό Γραφείο Μετεώρων Δήμου Κα-
λαμπάκας, Καλαμπάκα

«…Είχαμε την ευκαιρία, όλοι μαζί, να αποδεί-
ξουμε πέραν των συνεργειών μεταξύ της τοπι-
κής κοινωνίας και του φορέα Διαχείρισης ότι η 
προστασία της φύσης στην περιοχή της κεντρι-
κής Πίνδου, και ειδικότερα στα νέα διευρυμέ-
να όρια του Εθνικού Πάρκου, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με την διαχρονική ανθρωπινή 
δραστηριότητα και αποτελεί τμήμα της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς.

Εξάλλου, εδώ η ανάδειξη του πολιτισμού ση-
μαίνει και ανάδειξη ποιότητας φύσης….» ση-
μειώνει το ΔΣ του φορέα στο σχετικό Δελτίο 
Τύπου.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & X. ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. «Προβλέπουν» τον καιρό ολόκληρου του έτους 
2.  Άπό τους αρχαίους έχουν ειπωθεί πολλά, εδώ 

μόνο ένα – Άρθρο 
3.  Δεν είναι τόσο σταθερή και θέλει ιδιαίτερη 

προσοχή όταν χρειασθεί να την ανεβοκατέβεις 
4.  21 – Έχουν και τα άνθη 
5.  Προσωνύμιο που παραπέμπει στην καταγωγή 

σοφού της αρχαιότητας 
6.  Πολλές έγιναν απ’ τους λαούς, κατά καιρούς, 

εδώ μόνο μία 
7.  Προσβάλλουν … την υγεία – Υποθετικό 
8.  Υπάγεται στα προκαταρκτικά του φαγητού 
9.  Σε μαρμαρένιο χόρευε ένας λεβέντης, κατά πως 

θέλει δημοτικό μας τραγούδι 
10. Κι ένα άλλο δημοτικό (ιστορικό) τραγούδι, σε 

τσάμικο ρυθμό, που με βάση το θρύλο έσωσε 
τη ζωή καταδικασμένου σε θάνατο, που ζήτησε 
από τον Άγά, να το χορέψει ως τελευταία του 
επιθυμία.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος της προσωκρατι-

κής περιόδου (έζησε 6ο με 5ο αιώνα π.Χ.) 
2.  Δώδεκα στη σειρά, εδώ μόνο ένας (αιτιατ.) – 

Ερωτηματικό, αλλά και αναφορικό, ανάλογα με 
την περίπτωση 

3.  Τράπεζας αρχικά – Προφήτισσα, αδελφή του 
Μωϋσή και του Άαρών (αντιστρ.) 

4.  …… Ουίλιαμς: Περίφημος Άμερικανός ηθοποιός 
που αυτοκτόνησε – Επίθετο, επαναλαμβανόμενο 
δηλώνει οριακές καταστάσεις υπομονής 

5.  Ο μικρότερος (καθαρ., με άρθρο) 
6.  Με μεταφορική έννοια, αυτός που κατέχει με 

πληρότητα μια επιστήμη ή τέχνη – Πρόθεση με 
απόστροφο 

7.  Περίφημη πηγή στους πρόποδες του Παρνασσού, 
που πήρε το όνομά της από μυθική νύφη 

8.  Γνωστό δημοτικό τραγούδι, σε ρυθμό τσάμικο, 
που εξυμνεί τη γυναικεία ομορφιά 

9.  Άνιψιός και αχώριστος σύντροφος του ηρακλή – 
Επαναλαμβανόμενο … χορεύει 

10. Πρόθεση – Έχει κατατεθεί και απαγορεύεται από 
άλλον η χρήση του.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Τ. 140):
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΆΣΠρΆΔι – Τ.Κ. 2. ΜΟλΟΓΆ – ΚΆρ 3. ΚΆλΆΜΠΟΚι 4. ΆΤ – λΆιΜΟΣ 5. ΣΚΆλιΣΤηρι  
6. φιΝΟ – ΤΟΜ 7. ΟΓ – ηρΕΜη 8. Κ.Ο. – ΓΕΝΕΣη 9. ιΣΤΟριΆ – λΆ 10. ΆΠΟΣΤΆΣιΆΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ά.Μ. – ΣφΆΚιΆ 2. ΣΟΚΆΚι – ΟΣΠ 3. ΠλΆΤΆΝΟ – ΤΟ 4. ρΟλ – λΟΓΓΟΣ 5. ΆΓΆλι – ΕρΤ  
6. ΔΆΜΆΣΚηΝιΆ 7. ΠιΤ – ρΕΆΣ 8. ΚΟΜηΤΕΣ 9. ΤΆ ΚΟρΟΜηλΆ – 10. ΚριΣιΜη - ΆΣ 

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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1. Η πώληση λιγνιτικών μονάδων είναι 
μνημονιακή υποχρέωση;
Ναι, στο μνημόνιο του 2015 περιλαμβάνεται 
στόχος μείωσης του μεριδίου της ΔΕη στην 
ηλεκτρική ενέργεια στο 50% το 2020, από το 
94% που ήταν το 2015. Άρχικά δόθηκε η δυ-
νατότητα λήψης «εναλλακτικών μέτρων» μείω-
σης του μεριδίου της ΔΕη τα οποία όμως δεν 
απέδωσαν (φτάσαμε αισίως σε ποσοστά 84%). 
Έτσι, ενεργοποιήθηκαν τα «διαρθρωτικά μέ-
τρα» - διπλωματική έκφραση για την πώληση 
μονάδων της ΔΕη.
Τον περασμένο Μάιο (2017) η ελληνική Κυβέρ-
νηση συμφώνησε στο λεγόμενο ‘συμπληρωμα-
τικό μνημόνιο’ το οποίο εξειδίκευσε τα μέτρα 
για την ΔΕη στην ‘αποεπένδυση’, δηλαδή πώ-
ληση, του 40% των λιγνιτικών μονάδων της 
επιχείρησης.
2. Με το σημερινό πακέτο πώλησης, επι-
τυγχάνεται η μνημονιακή υποχρέωση;
Όχι. Το πακέτο λιγνιτικών εργοστασίων που 
προωθεί προς πώληση η κυβέρνηση αντιστοιχεί 
στο 20% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕη και όχι 
στο 40% που απαιτείται.
3. Υπάρχει άλλος τρόπος να πετύχουμε τον 
στόχο του 40%;
Άσφαλώς. Να σταματήσει η κατασκευή νέων 
μονάδων (δηλ. της μονάδας Πτολεμαΐδα V και 
τα σχέδια για τη Μελίτη ιι) και να αποσυρθούν 
οι πλέον ρυπογόνοι σταθμοί, όπως έχει προ-
γραμματιστεί βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσί-
ας (μονάδες Καρδιάς και Άμυνταίου). Σε αυτό 
το ενδεχόμενο, εάν πωληθούν σε ιδιώτες 3 
λιγνιτικές μονάδες (Μεγαλόπολη III και IV και 

η Μελίτη I), επιτυγχάνεται το επιθυμητό ποσο-
στό, και ταυτόχρονα απαλλάσσεται η ΔΕη από 
σταθμούς που μόνο οικονομικές τρύπες θα της 
δημιουργήσουν τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας 
της αυστηροποίησης της περιβαλλοντικής νο-
μοθεσίας και του ανταγωνισμού από φθηνότε-
ρες και πιο καθαρές μορφές ενέργειας.
4. Ισχύει ότι η ΔΕΗ έχει βγάλει στο σφυρί 
τις καλύτερες μονάδες της;
Εξαρτάται ποιο κριτήριο επιλέγει κανείς για να 
κρίνει το πακέτο μονάδων που θα μείνει στη 
ΔΕη και των μονάδων που θα πουληθούν:
• Ποιος θα κατέχει μεγαλύτερη ισχύ; Συγκρίνο-
ντας την εγκατεστημένη ισχύ των δύο «πακέ-
των», η ΔΕη θα αξιοποιεί περίπου 3.400MW, 
ενώ οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές –εάν τελικά 
υπάρξουν- θα έχουν στην κατοχή τους ένα λι-
γνιτικό χαρτοφυλάκιο 930MW. 
• Ποιος θα πάρει τις πιο γερασμένες μονάδες; η 
μέση ηλικία των μονάδων που θα μείνουν στη 
ΔΕη θα είναι 33 έτη, ενώ αυτές που θα πουλη-
θούν σε επενδυτή 27 έτη. Πιο μεγάλη σε ηλικία 
μονάδα συνεπάγεται συνήθως αυξημένα έξοδα 
συντήρησης και περισσότερες βλάβες.
• Ποιος θα πάρει τις πιο παραγωγικές μονάδες; 
Ο επενδυτής. Οι μονάδες που θα αγοράσει, λει-
τουργούν περισσότερες ώρες τον χρόνο (50% 
για το 2016) σε σχέση με αυτές που θα μεί-
νουν στην ΔΕη (λειτούργησαν κατά 41% πέρ-
σι). Περισσότερος χρόνος λειτουργίας σημαίνει 
και περισσότερα έσοδα για τον ιδιοκτήτη των 
μονάδων.
• Ποιος θα πάρει τις πιο βρώμικες μονάδες; Ο 
νέος επενδυτής θα κατέχει τις πιο ρυπογόνες 

Άπλές απαντήσεις σε 7 δύσκολες ερωτήσεις 
για την πώληση της ΔΕη

Στον ιστοχώρο της WWF Ελλάς «αλιεύσαμε» το παρακάτω κείμενο που δίνει απαντήσεις με απλά 
λόγια για ζητήματα που μας αφορούν αλλά δεν πολύ-καταλαβαίνουμε

Andrea Bonetti / WWF Ελλάς
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μονάδες λιγνίτη στην Ελλάδα όσον αφορά τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (δη-
λαδή την Μεγαλόπολη III και την Μεγαλόπο-
λη IV) και επομένως θα πληρώνει αναλογικά 
περισσότερο για δικαιώματα εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα παραγόμε-
νης ενέργειας. Άπό την άλλη, όσο αφορά τους 
υπόλοιπους ρύπους, στη ΔΕη θα παραμείνουν 
οι σαφώς πιο βρώμικες μονάδες. Ο στόλος της 
θα εκπέμπει 2,3 φορές περισσότερο διοξείδιο 
του θείου (SO2), 2 φορές περισσότερο οξείδιο 
του αζώτου (ΝΟΧ) και 16 φορές περισσότερα 
μικροσωματίδια. Ο περιορισμός αυτών των ρύ-
πων απαιτεί δαπανηρά έργα αναβάθμισης για 
λόγους συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομο-
θεσία. 
5. Η τωρινή συμφωνία είναι καλύτερη ή 
χειρότερη από τη «μικρή ΔΕΗ» που είχε 
προωθηθεί παλιότερα;
Δύσκολο να απαντηθεί, αλλά μάλλον καλύτε-
ρη. Το πακέτο της «μικρής ΔΕη» που είχε ετοι-
μαστεί προς πώληση το 2014 περιελάμβανε λι-
γνιτικές μονάδες ίσης ισχύος, αλλά με χειρότε-
ρα, για τη ΔΕη, ποιοτικά χαρακτηριστικά, όσον 
αφορά τις εκπομπές CO2.
Επιπλέον, η «μικρή ΔΕη» περιελάμβανε και 
υδροηλεκτρικές μονάδες (900MW) και τη μο-
νάδα φυσικού αερίου της Κομοτηνής (485MW). 
Οι υδροηλεκτρικές μονάδες, εάν τελικά παρα-
μείνουν στην ΔΕη, μπορούν να αποτελέσουν 
τον κορμό ενός νέου επιχειρηματικού μοντέ-
λου, που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον, με 
εκτεταμένη εκμετάλλευση ΆΠΕ.
Άπό την άλλη μεριά βέβαια οι συνθήκες το 
2014 που προωθούνταν η ιδέα της πώλησης 
της «μικρής ΔΕη» ήταν ευνοϊκότερες για τον 
λιγνίτη, πράγμα που θα βοηθούσε στην προ-
σέλκυση καλύτερων προσφορών για τις προς 
πώληση μονάδες. 
6. Ποιος επηρεάζεται από τις εξελίξεις;
• Το ενεργειακό μέλλον της χώρας. η προσέλ-
κυση επενδυτών και νέων κεφαλαίων για πα-
λιές και νέες μονάδες θα κλειδώσει το ενερ-
γειακό μοντέλο της χώρας στον λιγνίτη για τα 
επόμενα 50 χρόνια.

• Οι εργαζόμενοι. Άνεξαρτήτως του καθεστώ-
τος ιδιοκτησίας των λιγνιτικών μονάδων, τα 
επόμενα χρόνια μόνο στην Δ. Μακεδονία, περί-
που 4.500 εργαζόμενοι της ΔΕη θα χάσουν τη 
δουλειά τους, εξαιτίας των δυσμενών οικονομι-
κών συνθηκών για σταθμούς λιγνίτη.
• η τσέπη των πολιτών και το ενεργειακό κό-
στος της βιομηχανίας. η μεγάλη συμμετοχή 
των ΆΠΕ στο ενεργειακό μείγμα θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια 
έως και 12% σε σχέση με την διαιώνιση του 
λιγνίτη (WWF Ελλάς – Μακροχρόνιος ενεργει-
ακός σχεδιασμός).
• Το περιβάλλον. η διαιώνιση του λιγνίτη, μέσω 
νέων επενδύσεων, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, 
το έδαφος και τους υδατικούς πόρους στις πε-
ριοχές εκμετάλλευσης του καυσίμου, ενώ μεγα-
λώνει το κλιματικό αποτύπωμα της χώρας μας. 
7. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση;
Το συμφέρον της χώρας, των πολιτών, της ΔΕη 
και των τοπικών κοινωνιών, έχουν έναν κοινό 
παρανομαστή. Τη ματαίωση κάθε σχεδίου για 
νέες λιγνιτικές μονάδες, και την τήρηση των 
νέων, αυστηρότερων περιβαλλοντικών ορίων 
των υφιστάμενων μονάδων.
Είναι απολύτως εφικτό και οικονομικότερο να 
παραχθεί η ίδια ενέργεια που θα προκύψει 
από την Πτολεμαΐδα V, συνδυάζοντας αιολικά, 
φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας που αποτελούν ήδη ιδιοκτησία της 
ΔΕη. Επομένως αυτή η παρωχημένη επένδυση 
πρέπει να εγκαταλειφθεί άμεσα και τα χρήματα 
που θα εξοικονομηθούν να διοχετευτούν προς 
καθαρότερες και οικονομικά αποδοτικότερες 
ενεργειακές υποδομές.
Την ίδια στιγμή, προέχει η προστασία του κοι-
νωνικού ιστού στις περιοχές που έχουν αφαι-
μαχθεί για την ηλεκτροδότηση της χώρας. Σύμ-
φωνα με μελέτη του WWF Ελλάς, αν οι πόροι 
που προορίζονται για τη κατασκευή των δύο 
νέων λιγνιτικών μονάδων στη Δ. Μακεδονία, 
διοχετεύονταν συγκεκριμένα σε 12 βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες θα δημιουργού-
σαν συνολικά 12.000 θέσεις εργασίας, δίνο-
ντας νέα ζωή στην τοπική οικονομία.

ΕνηΜΕΡωςη
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Σαν σ' αντικρίζω θάλασσα 
στο ιριδίζον λιόγερμα,
τη σκέψη μου τη δαπανώ 
στης μνήμης μου το ξόδεμα.

Σαν σ' αγναντεύω θάλασσα, 
οι θύμισές μου μαίνονται
στου νου μου τον ευαίσθητο 
το δέκτη, μα βουβαίνονται

Σαν σ' αγκαλιάζω θάλασσα, 
με το γαλάζιο βλέμμα μου
νιώθω μ' Εκείνη να βουτώ, 
μες στου βυθού το ψέμα μου

Σα σε αγγίζω θάλασσα, 
αναπολώ και χάνομαι
και τ΄ απαλό το χάδι σου, 
μ' Εκείνη το μοιράζομαι 

Σαν σε αφήνω θάλασσα
η μοναξιά μου δένεται
στον ερχομό τ' απόβραδου
στη νύχτα που ' ξυφαίνεται.

Ονειροπόληση …

… Στιχουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

Tεύχoς 141 (149) - 25oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898
ιΔιOΚΤηΣιΆ ΤOΥ ΜOρφωΤιΚOΥ ΚΆι 
ΠOλιΤιΣΤιΚOΥ ΣΥλλOΓOΥ ΝΕρΆΪΔιωΤωΝ 
ΤριΚΆλωΝ “η ΆΓ. ΚΥριΆΚη”

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜφωΝΆ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
ΠΆΥλΟΣ Ν. ΆΘΆΝΆΣιΆΔηΣ

EΠIMEλEIA YλHΣ: XPHΣTOΣ NTINOΣ

ΠΆρΆΓωΓη: ΜΥριΚη, Bαλτετσίου 39,  
τηλ. 210 3812373, 210 3844265.

ΆρΘρΆ-ΕΠιΣΤOλΕΣ: Χ. ΝΤιΝΟΣ, Νάξου 
3, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8026322, 
6976404864  
e-mail: glavades@yahoo.gr

ΕΠιΤΆΓΕΣ: ΚΆρΆΚωΣΤΆ Βάγια,  
Θεσσαλονίκης 76-78, 118 54 ΆΘηΝΆ

Aρ. λογαριασμού:  
351-002101-065925 Alpha Bank

Eτήσια συνδρoμή 15 ευρώ (4 τεύχη)

Γλαβας
ο

ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

η Μαρία ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, ο ΤΖΕΓΙΑΝ-
ΝΑΚΗΣ Ιωσήφ και η κόρη τους Βάσω 
προσέφεραν στην ποδοσφαιρική ομά-
δα της Νεραΐδας το χρηματικό ποσό για 
την αγορά  αθλητικού υλικού (φόρμες), 
εις μνήμην του  αδελφού της και θειου  
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ.

Ο Σύλλογος συνέδραμε στην  αποκατά-
σταση – αντικατάσταση της σκεπής της 
κεντρικής εκκλησίας του χωριού μας, 
Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, με το ποσό των 
1.000 €.

ΚΆρΆΚωΣΤΆ ΣΤΆΥρΟΥλΆ  20 
Συνδρομή  στον  “ΓΛΑΒΑ”

Οι στίχοι του εξωφύλλου είναι από ποίημα του Καβάφη 
" Το Nιχώρι" με παράφραση του ονόματος του χωριού.

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.




