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Δε θα 'ρθω πια στον τόπο που η πατρίδα μου
τον έδωκε το γιόρτασμα της νιότης,
παρά περαστικός, με την ελπίδα μου,
με τ' όνειρο που εσβήστη, ταξιδιώτης.
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Νέα απ’το χωριό

▶ Βαρύς ήταν ο χειμώνας φέτος 
στο χωριό, με χιόνια, βροχές και 
ισχυρούς ανέμους.

▶ Λίγες φορές ήταν ανοιχτά τα 
καφενεία κι έτσι για τους ελάχι-
στους χειμωνιάτες οι ώρες περ-
νούσαν δυσκολότερα.

▶ Η γέφυρα Κονδύλη στο Γρεβενί-
τη χρειάζεται άμεση συντήρηση 
ή αποκατάσταση των φθαρμέ-
νων υλικών

▶ Παρέμβαση χρειάζεται να γίνει 
και στον πλάτανο στην πλα-
τεία, που προσβλήθηκε απ’ το 
μεταχρωματικό έλκος. Όμως 
όχι απλώς κόψιμο τα κλωνά-
ρια αλλά, όπως λένε οι ειδικοί, 
εμπότισμα όλων των μολυσμέ-
νων μερών του.

▶ Επιδιόρθωση πρέπει να γίνει και 
στη μικρή ξύλινη πεζογέφυρα 
στο Γλαβά,

▶ Στις 3 Απριλίου μεταφέρθηκαν 
για προσκύνημα στην έδρα του 
Δήμου, τα ιερά λείψανα της Αγ. 
Κυριακής.

▶ Δύο τελικά οι υποψήφιοι για την 
Τοπική Κοινότητα Νεράιδας.

▶ Σας περιμένουμε.
  

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

Του ανταποκριτή μας  
Χρήστου Καρακώστα

Εορτασμοί  
της 25ης Μαρτίου
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Η περιορισμένη συμμετοχή στις δύο τελευ-
ταίες εκδηλώσεις του Συλλόγου, που έγι-
ναν στην Αθήνα (χορός, συνέλευση) και 

οι βαρύγδουπες για άλλη μια φορά αναλύσεις που 
«ψάχνουν» να αιτιολογήσουν το γεγονός, στάθη-
καν αφορμή για να γραφτεί τούτο δω το άρθρο. 
Ερωτήματα του τύπου τι συμβαίνει με το Σύλλογο, 
τι φταίει και οι χωριανοί και οι φίλοι δεν έρχονται 
στο χορό, γιατί απουσιάζουν πολλά μέλη από τη 
Γ.Σ., υποβλήθηκαν ξανά. Και βέβαια μην περιμένετε 
οι αναλύσεις αυτές να απαντήσουν επί της ουσίας, 
καθόσον δεν έχουν (ποτέ δεν είχαν) σκοπό να επι-
λύσουν κανένα θέμα, γιατί, εκτός των άλλων, είναι 
μιας χρήσεως, κρατούν όσο μια Συνέλευση, ή - όταν 
πρόκειται για θέματα που αφορούν το χωριό – τρεις 
έως πέντε (3-5) μέρες «κάτωθεν της σκιάς του πλα-
τάνου». Εν ολίγοις «έπεα πτερόεντα» που λέει και ο 
Όμηρος στην «Οδύσεια», δηλ. λόγια του αέρα. 

Αν όμως εδώ που τα λέμε θελήσει κάποιος να 
εξετάσει ουσιαστικά κι όχι επιδερμικά τα πράγμα-
τα, τα δει σε βάθος χρόνου και σε συνδυασμό και 
με άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου, θα διαπιστώ-
σει πως το πρόβλημα της συμμετοχής ή μη, περι-
ορίζεται μόνο στο χορό και στις Γ.Σ.. Εκδηλώσεις 
οι οποίες, τουλάχιστο εδώ και δύο δεκαετίες απ’ 
ότι θυμάμαι, δεν ήταν και οι πλέον μαζικές… Τού-
το όμως δεν εμπόδισε το Σύλλογο, ειδικότερα την 
τελευταία και πλέον δεκαετία, να μεγαλουργήσει, 
πραγματοποιώντας σημαντικότατες εκδηλώσεις, 
στις οποίες η συμμετοχή υπήρξε θεαματική. Πάρ-
τε για παράδειγμα τις θεατρικές παραστάσεις που 
«ανέβηκαν» στα δέκα περίπου τελευταία χρόνια (με 
την παρουσία μέχρι και 450 θεατών), ή την αναβίω-
ση (δις) του εθίμου των «προσωπίδων» (καθολική 
συμμετοχή των χωριανών), ή τη λαϊκή βραδιά στην 
πλατεία (όλο το χωριό ήταν εκεί), ή τις παιδικές 
εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, ζωγραφική, 
μαθησιακά παιγνίδια, αθλητισμός κ.α.). Επομένως, 
ας μην προβαίνουμε σε γενικούς αφορισμούς, ας 
μην μεμψιμοιρούμε διαρκώς κι ας μη μένουμε σε μια 
στείρα κριτική, φτάνοντας κάποιοι στο σημείο να 

τα μηδενίζουν όλα. 
Ας σταθούμε τώρα στο πρόβλημα (;) της ισχνής 

συμμετοχής στο χορό. Ζήτημα που, κατά την άποψή 
μου, δε μπορεί να αναγορευτεί και σε μείζον για το 
σύλλογο. Και αν ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σί-
γουρα έχει τους λόγους του, που ποικίλουν. Ο ένας 
γιατί δεν υιοθετεί την αντίληψη ότι κάθε μορφής 
έκφραση που υπηρετούσε τους σκοπούς μιας επο-
χής, μπορεί να υπηρετήσει και τη σημερινή, ο άλλος 
για καθαρά οικονομικούς λόγους, ή ο τρίτος που, 
με πρόφαση την κρίση, «ξεπέρασε» τελικά το ηθικό 
δίλημμα της συμμετοχής του, που κινούνταν από 
συναισθηματικούς λόγους, από ένα είδος «υπο-
χρέωσης» προς το σύλλογο. Και φυσικά θα πρέ-
πει να προστίθενται κάθε φορά και οι συγκυριακά 
απόντες (θάνατοι προσφιλών προσώπων, έκτακτα 
γεγονότα κ.α.). Και βέβαια η λεγόμενη χοροεσπε-
ρίδα, υπό το πρίσμα των όσων κατά καιρούς έχουμε 
βιώσει στα κέντρα διασκέδασης, δε μπορεί να θεω-
ρηθεί εν τέλει και εκδήλωση με το ειδικό βάρος που 
προσδίδεται σε άλλα σπουδαία παραδοσιακά έθιμα 
(π.χ. πανηγύρι, προσωπίδες, θρησκευτικές παραδό-
σεις κλπ ). Οπότε αν ο χορός στην Αθήνα επιβεβαι-
ωθεί για μια ακόμα φορά πως δεν «τραβάει» πλέον, 
ας αντικατασταθεί με καινούργιες δραστηριότητες 
(π.χ. μια δωρεάν προβολή θεατρικής παράστασης, ή 
κινηματογραφικής ταινίας, μια εκδρομή, μια ομαδι-
κή επίσκεψη σε μουσείο, μια προσπάθεια συνεύρε-
σης σε μια ταβέρνα μια Κυριακή μεσημέρι, κινήσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος κ.α.). Σε 
καμία περίπτωση δε μπορώ να θεωρήσω το χορό 
ως παραδοσιακό έθιμο που πρέπει να συνεχίσει να 
υπάρχει ακόμα και στην περίπτωση που ο κόσμος 
δεν τον προτιμά. Το να διατηρείς κάτι που δεν στη-
ρίζεται γενικά απ’ τους πολλούς, αποκαλώντας 
το παραδοσιακό και ως εκ τούτου διατηρητέο εις 
το διηνεκές, είναι άκρως ανιστόρητο και εν τέλει 
αντιδραστικό. Όπως και σε καμία περίπτωση δε 
θα ‘μουν αυτός που θα πήγαινε κόντρα σε απόφα-
ση Συμβουλίου για την πραγματοποίηση χορού, αν 
αυτό έτσι έκρινε τη δεδομένη στιγμή.

Όποιος συλλογάται …
Γράφει ο Χρήστος Μαντέλλος
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Ας πάμε τώρα στο θέμα της μικρής συμμετο-
χής των μελών στις Γεν. Συνελεύσεις, το οποίο και 
θεωρώ πιο σοβαρό και θα πρέπει και σοβαρά να 
το αντιμετωπίσουμε. Όχι πως πιο παλιά στις Γ.Σ. 
υπήρχε το … αδιαχώρητο. Εγώ θυμάμαι, όλοι θυ-
μούνται, πως ο αριθμός των μελών στις Συνελεύ-
σεις, εκτός ελαχίστων «αναλαμπών», πάντα κυ-
μαινόταν μεταξύ των 25-35 ατόμων. Ο Σύλλογος 
όμως προχωρούσε και, όπως προανάφερα, είχε και 
μεγάλες πολιτιστικές δημιουργίες. Άρα, το θέμα 
υφίσταται όχι γιατί (άμα το συγκρίνουμε με το πα-
ρελθόν), χειροτέρεψε, αλλά επειδή είναι υπαρκτό, 
από μόνο του, έτσι κι αλλιώς. Είναι ζήτημα ουσίας 
μια αναθέρμανση της σχέσης των μελών με το Σύλ-
λογο. Και τούτο γιατί μια ικανοποιητική συμμετοχή 
των μελών του στις Συνελεύσεις, έχει περισσότερο 
ειδικό βάρος για την ίδια την υπόσταση του Συλλό-
γου. Κι αν τα μέλη του νέου Δ.Σ. έχουν την όρεξη 
και συμφωνούν, ας ξεκινήσουν μια συζήτηση (π.χ. 
μια μάζωξη το καλοκαίρι στο χωριό την περίοδο 
που κορυφώνεται η έλευση των χωριανών, ίσως να 
ενδείκνυται), για να δοθεί η δυνατότητα στον κα-
θένα να ενημερωθεί και να τοποθετηθεί απέναντι 
στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για να γίνει αντιληπτό 
από όλους, ότι και μόνο για τη διαχείριση των περι-

ουσιακών του στοιχείων, είναι απαραίτητη η ύπαρ-
ξη του Συλλόγου. Η όποια στη συνέχεια δραστη-
ριότητά του, εξαρτιέται (σε όλους τους συλλόγους 
γίνεται αυτό) απ’ τον ελεύθερο χρόνο που έχουν 
στη διάθεσή τους τα μέλη του εκάστοτε διοικητι-
κού συμβουλίου, σε συνάρτηση με το ζήλο και το 
μεράκι τους. 

Ευελπιστώ να εύρει απήχηση στα μέλη και τους 
χωριανούς η σώφρων εκείνη άποψη που θεωρεί την 
ύπαρξη του Συλλόγου μια αναγκαιότητα και να 
απομονωθούν κάποιες φωνές που υιοθετούν βα-
ρύγδουπες αναλύσεις του τύπου «έλα μωρέ τώρα, 
οι σύλλογοι αυτοί ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν 
και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής τους». Το να βάλεις 
μια κλειδωνιά στην πόρτα του Συλλόγου, που πι-
θανό να επιφέρει και μια άλλη μεγαλύτερη στην 
πόρτα του χωριού, είναι η εύκολη λύση. Είναι όμως 
το χείριστο, να συναινέσουμε όλοι μας να γίνει η 
παράδοση της σφραγίδας του συλλόγου στο πρω-
τοδικείο και η παράδοση των κλειδιών του χωριού 
σε διορισμένο φύλακα. Στο κάτω-κάτω τίποτε δεν 
μπορείς να προδικάσεις για πάντα στη ζωή, η οποία 
πολύ συχνά μας επιφυλάσσει εκπλήξεις και επανα-
φέρει στο προσκήνιο πολλά πράγματα που τα θεω-
ρήσαμε χαμένα. 

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

ΓΕνική ΣυνΕλΕυΣή του ΣυλλοΓου ΜαΣ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Απρι-
λίου η Γεν. Συνέλευση των μελών του 
Συλλόγου Νεραϊδιωτών. Στη διάρκεια 

των εργασιών της ο Πρόεδρος παρουσίασε το 
διοικητικό απολογισμό, ο Ταμίας τον οικονο-
μικό και μετά από συζήτηση, διευκρινίσεις επί 
του απολογισμού και παρεμβάσεις μελών για 
διάφορα θέματα, ψηφίστηκε ομόφωνα απ' τα 
παριστάμενα μέλη, που αποτελούσαν νόμιμη 
απαρτία, ο γενικός απολογισμός.
Στη συνέχεια και μετά από μια συζήτηση, που 
διεξήχθη σε ένα άριστο καλό κλίμα, σχετικά με 
την εκλογή νέου Δ.Σ., υπήρξε η πρόταση του 
Προεδρείου που ομόφωνα υποστήριξε η Γενική 
Συνέλευση, να παραμείνει στη θέση του και για 
την επόμενη διετία, το απερχόμενο Δ.Σ.  
Τελικά σύσσωμο το απερχόμενο Δ.Σ., αποδέ-

χτηκε την πρόταση και αποφάσισε να συνεχίσει 
και για την επόμενη διετία την προσφορά του 
στο Σύλλογο και με εκφρασμένη τη βούλη-
ση όλων των παρισταμένων να του παράσχει 
ενεργά βοήθεια όποτε χρειαστεί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νεραϊ-
διωτών Τρικάλων που προήλθε απ' τις αρχαι-
ρεσίες της 7ης Απριλίου 2019, συγκροτήθηκε 
σε σώμα, ως εξής:
▶ Πρόεδρος: Αθανασιάδης Παύλος 
▶ Αντιπρόεδρος: Γώγος Κ. Δημήτρης 
▶ Γραμματέας: Νίκου Βάγια 
▶ Ταμίας: Αλειφτήρας Δ. Κώστας
▶ Μέλη: Καρακώστας Απ. Σάκης, Ντίνος Ι. 

Δημήτρης, Σκίτζης Χάρης και Μαντέλλου 
Νάντια (αναπλ.)

Χ.Μ.
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Στο εκλογικό τμήμα Νεράιδας της Κοινότητας Νεράιδας, στις τέσσερις κάλπες που στή-
θηκαν για τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών, Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινο-
τικών εκλογών, ψήφισαν 142 απ' τους 280 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους (ποσοστό 
αποχής περί το 50%) και ο κάθε συνδυασμός έλαβε τις παρακάτω ψήφους:

ΝΔ: 23, ΣΥΡΙΖΑ: 65, ΚΙΝΑΛ: 19, ΚΚΕ: 4, Χ.Α.: 4, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 
1, ΜΑΡΙΑΣ: 1, ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ: 1, ΜΕΡΑ25: 1, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 3, ΑΚΥΡΑ: 4

ΑΠ' ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Συμμαχία υπέρ των Πολιτών (Αγοραστός Κωνσταντίνος): 51, Η Θεσσαλία στην καρδιά μας 
(Τσιλιμίγκας Νικόλαος): 53, Αριστερή Παρέμβαση (Ντούρος Ευστάθιος) 13, Λαϊκή Συσπεί-
ρωση (Τσιαπλές Αναστάσιος): 6, Ανυπότακτη Θεσσαλία (Δελημήτσος Κωνσταντίνος): 2, Ελ-
ληνική Αυγή (Μπίλη Μαρία) : 2, Θεσσαλία-Πράσινη Περιφέρεια (Ακρίβος Αθανάσιος): 6, 
Πρωτοβουλία (Ακρίβος Αθανάσιος): 8 

Ευρωεκλογές

Περιφερειακές 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΡΑΪΔΑ
ΞΑΝΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ Η ΝΕΡΑΙΔΑ

ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Η Ν.Δ. Συμμετοχή 58,69 % Άκυρα/Λευκά 4,46 %

Οι Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο πραγματοποιήθηκαν στις 23-26 Μαΐου 
2019 και αποτέλεσαν την ένατη κοινοβου-
λευτική εκλογική διαδικασία από την καθι-
έρωση των άμεσων εκλογών το 1979. Η 
ημέρα των εκλογών για την Ελλάδα ήταν η 
Κυριακή 26 Μαϊου. 
751 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου εκπροσωπούν περισσότερα από 512 
εκατομμύρια ανθρώπους από τα 28 κράτη-
μέλη, εκ των οποίων οι 21 ευρωβουλευτές 
προέρχονται από την Ελλάδα. Τον Φεβρου-
άριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφισε ώστε να μειωθεί ο αριθμός των 
ευρωβουλευτών του από 751 σε 705, εάν 

το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρούσε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Μαρτίου 2019. 
Ωστόσο, λόγω παράτασης της λειτουργίας 
του Άρθρου 50 και ορισμού της ημερομηνί-
ας του Brexit ως αποτέλεσμα της μη έγκαι-
ρης επίτευξης συμφωνίας ως προς τους 
όρους αποχώρησης της χώρας, το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο προσήλθε στις κάλπες για την 
ανάδειξη των εκπροσώπων του στην Ευ-
ρωβουλή, μαζί με όλα τα υπόλοιπα κράτη-
μέλη της ΕΕ. Σε περίπτωση μετέπειτα απο-
χώρησης, οι 27 επιπλέον των 73 εδρών του 
θα μοιραστούν σε μερικά από τα υπόλοιπα 
κράτη, βάσει αναλογίας πληθυσμού.
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Στο Δήμο Πύλης 
ΕΠΑΝΕΚλογή ΚώΣτΑ ΜΑΡΑβΑ

Οι εκλεγέντες Πρόεδροι των 4 Κοινοτήτων 
Στή ΔήΜοτΙΚή ΕΝοτήτΑ ΝΕΡΑιΔΑΣ

Στην Κοινότητα Νεράιδας 
ΕΠΑΝΕΚλογή, ΜΕ ΔΙΑφοΡΑ 4 ψήφώΝ, τοΥ ΚΥΡ. βλΑΧογΙΑΝΝή

Στο Δήμο Πύλης εκλέχτηκε ξανά (και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή), Δήμαρχος ο Κώστας 
Μαράβας, με ποσοστό 52,03% και ο συνδυασμός του "Πρώτα ο άνθρωπος", πήρε 17 έδρες. 
Έτσι έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο νέο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πύλης (είναι 33με-
λές). Στη Νεράιδα πήρε 115 ψήφους στους 142, ήτοι ποσοστό 80%. Οι άλλοι 3 υποψήφιοι 
έλαβαν: Χήρας: 22, Τσιούτσιας: 3, Καλύβας Βάιος: 2
Οι υπόλοιπες 16 έδρες κατανεμήθηκαν ως εξής: 
Λαϊκή Συσπείρωση: 2 έδρες, Πύλης Όραμα: 8 έδρες, Πύλη Αξιών": 6 έδρες
Πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος ούτρας, του συνδυ-
ασμού "Πρώτα ο άνθρωπος", απ' τη Δημοτική Ενότητα Αιθήκων, με 1.187 ψήφους.
Την έδρα που κερδίζει ο συνδυασμός "Πρώτα ο άνθρωπος" του Κώστα Μαράβα, στη Δημοτική 
Ενότητα Νεράιδας, καταλαμβάνει ο υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος από το Αρματολικό Σω-
τήρης Χατζής, που συγκέντρωσε 568 ψήφους, έναντι 319 του νεραϊδιώτη Γιώργου Οικονόμου. 

Οι πρόεδροι που εκλέχτηκαν στις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019, στις Κοινότητες Αρματολι-
κού, Νεράιδας, Κορυφής και Παχτουρίου, που απαρτίζουν τη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας του 
Δήμου Πύλης, είναι οι παρακάτω:

Κοινότητα Πρόεδρος ψήφοι
αρματολικού τεντολούρης Παναγιώτης 207
νεράιδας Βλαχογιάννης κυριάκος 99
κορυφής Χονδρός Χαρίλαος 99
Παχτουρίου Μπόλης Παναγιώτης 114

Χρ. Μ.

Με διαφορά 4 ψήφων (99-95) από το Χρήστο Καρα-
κώστα, ο Κυριάκος Βλαχογιάννης εκλέχτηκε ξανά Πρό-
εδρος της Κοινότητας Νεράιδας. Οι δύο υποψήφιοι πή-
ραν 78 (Καρακώστας) και 65 Βλαχογιάννης) ψήφους 
στο εκλογικό τμήμα της Νεράιδας, αλλά η Λαφίνα έκρι-
νε την εκλογή, αφού εκεί ο Βλαχογιάννης πήρε 34 ψή-
φους, έναντι 17 του Καρακώστα.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΣ 2019 
ΔήΜοτΙΚή ΕΝοτήτΑ ΝΕΡΑιΔΑΣ: το ΥψήλοτΕΡο ΠοΣοΣτο Στο ΜΑΡΑβΑ

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την εμπιστοσύνη σας! αν και η υπόσχεση παραμένει 
η ίδια! Με υπομονή και επιμονή θα τα καταφέρω να ανταποκριθώ στα καθήκοντα μου!

κυριάκος Βλαχογιάννης

Η πιο … αδικημένη, κατά την πενταετία που πέρασε, Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πύλης, 
αυτή της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας, «αντάμειψε» με το πιο υψηλό ποσοστό την παράτα-
ξη «Πρώτα ο άνθρωπος» του επανεκλεγέντος Δημάρχου Κώστα Μαράβα.
Και για του λόγου το αληθές, δείτε τα ποσοστά και τις ψήφους που έλαβε η δημοτική παρά-
ταξη του κ. Μαράβα «Πρώτα ο άνθρωπος», σε κάθε Δημοτική Ενότητα:

Δημοτική Ενότητα ψήφοι ποσοστά 
Αιθήκων 1544 56,41 %
Γόμφων 1791 46,46 %
Μυροφύλλου 245 62,82 %
Νεράιδας 499 62,85 %
Πιαλείων 1610 57,69 %
Πινδέων 1001 53,42 %
Πύλης 1429 45,19 %

Καλή τετραετία Δήμαρχε και καλή δύναμη για συνέχιση του έργου σας.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως στη δεύτερη (συνεχόμενη) αυτή θητεία σας, εσείς ως Δήμαρχος 
και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δώσετε μεγαλύτερο βάρος στην περιοχή της Δημοτικής Ενό-
τητας Νεράιδας, την πιο ορεινή και απομακρυσμένη του Δήμου Πύλης και θα αντιμετωπίσετε 
με τη δέουσα σοβαρότητα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και βέβαια το προαναφερόμενο 
γεγονός για τα ποσοστά, δε δημιουργεί από μόνο του «δικαίωμα» για ευνοϊκή μεταχείριση, 
έχει όμως και η περιοχή αυτή το δικαίωμα, να απαιτήσει από τη δημοτική αρχή, να επιδείξει η 
τελευταία το ίδιο ενδιαφέρον που επέδειξε για τις άλλες δημοτικές ενότητες. 
Ίσως στο παραπάνω σκεπτικό μας να προβάλατε τον ισχυρισμό ότι για να αντιμετωπίσουμε 
τα προβλήματα που έχει η κάθε Κοινότητα θα πρέπει και να τα υποβάλουν στο δημοτικό συμ-
βούλιο οι πρόεδροι των κοινοτήτων που, κατά τεκμήριο, τα γνωρίζουν καλύτερα. Και θα συμ-
φωνούσαμε σ’ αυτό, καθόσον πως μπορεί κανείς να εγκαλέσει το Δήμαρχο ή το Δ.Σ., όταν π.χ. 
υπάρχει Πρόεδρος Κοινότητας που δεν έχει υποβάλει εγγράφως ούτε ένα θέμα που αφορά 
την Κοινότητά του, καθόλη τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου; 

Χρ. Μ.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Με σύμμαχο τον καιρό τις τελευταίες 
μέρες, αλλά και την Κυριακή του 
Πάσχα, 150 περίπου νεραϊδιώτες, 

αλλά και επισκέπτες στο ξενοδοχείο, βρέθη-
καν στην ορεινή πατρίδα για να περάσουν τις 
άγιες μέρες της Ορθοδοξίας. Μέχρι τη Μ. Πέ-
μπτη ο καιρός ήταν άστατος, κρύος και βρο-
χερός, αλλά απ’ το πρωί της Μ. Παρασκευής 
έως του Αϊ-Γιωργιού, τη Δευτέρα, ήταν ηλιό-
λουστος κι έτσι το ψήσιμο του οβελία έγινε 
στις αυλές.
Τη Μ. Παρασκευή στολίστηκε ο Επιτάφιος, 
κυρίως με λουλούδια απ’ το χωριό μας κι όλος 
ο τόπος ήταν ανθισμένος με υπέροχα χρώμα-

τα. Το μεσημέρι έγινε η Αποκαθήλωση και το 
βράδυ τα εγκώμια από ομάδες χωριανών και η 
περιφορά σε κλίμα ευλάβειας και κατάνυξης. 
Με αρκετό κόσμο, βαρελότα και πυροτεχνή-
ματα γιορτάστηκε η Ανάσταση, τη νύχτα του 
Μ. Σαββάτου. 
Να σημειώσουμε ότι σχεδόν όλη τη Μ. Εβδο-
μάδα είχαμε δύο ιερείς. Εκτός απ’ τον Παπα-
ποστόλη – στο τροπάριο της Κασσιανής ήταν 
συγκλονιστικός! – ιερουργούσε στο χωριό 
μας και ο νέος ιερέας απ’ τα Θεοδώριανα Πα-
παθωμάς Πλακιάς, εγγονός του Παπαθωμά.

Θωμάς Μαντέλλος
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Ο φωτογράφος και κινηματογραφι-
στής Βασίλης Γκανιάτσας, δεν έχει 
καθημερινές και σχόλες. Μόλις 

πληροφορήθηκε ότι την Κυριακή του Πά-
σχα θα έχει καλό καιρό και η φύση θα έχει 
τα ιδανικά χρώματα και αρώματα, ανη-
φόρισε προς τα ανατολικά Τζουμέρκα και 
τράβηξε πλάνα και φωτογραφίες με ό,τι 
τον ευχαρίστησε και τον συγκίνησε. Αυτός 
είναι ο Βασίλης... Η φαντασία, το μεράκι, 
η ευαισθησία, η αγάπη για κάτι που κάνει 
κάποιος δε σπουδάζονται, παρά βγαίνουν 
μέσα από την καρδιά, μα πιότερο από το 
μεγαλείο της ψυχής. Και ο Βασίλης Γκανι-
άτσας, πάντα αθόρυβα και κυρίως με τη 
σεμνότητα που τον διακρίνει, μας το επι-

βεβαιώνει κάθε φορά με το πλούσιο και 
ποιοτικό έργο του.

Σπύρος Νεραϊδιώτης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Ρίξαμε μια ματιά στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτ. Συμβουλίου και διαπιστώσαμε 
τούτο, που δε μπορεί να μείνει ασχολίαστο: Στην τελευταία (10η) συνεδρίασή του, στα 22 θέ-
ματα με τα οποία ασχολήθηκε (αλλά και σε άλλα 33 της 9ης συνεδρίασης), δε "χωρά" ούτε ένα 
(αριθμός 1) θέμα!, που να αφορά τα 6 χωριά της Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας!!! 

Να αναμείνουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Χ.Μ.

Κυριακή του Πάσχα, με παρέα τον Πένια και τον φωτογράφο κινηματογραφι-
στή βασίλη γκανιάτσα, περπατήσαμε στις πλαγιές των ανατολικών τζουμέρ-
κων καταγράφοντας με τις μηχανές του βασίλη τις ομορφιές της φύσης. 
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Ο χορός του Συλλόγου 

Έναρξη με το "διπλοκάγκελο" Ο χαιρετισμός του Προέδρου Π. Αθανασιάδη και το 
κόψιμο της πίτας

Έγινε την Κυριακή το μεσημέρι, 17 Μαρτίου, ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρι-
κάλων, στον πολυχώρο "Νέο Κάστρο", στη Δάφνη. Η μικρή σχετικά συμμετοχή μελών και φίλων, 
η έναρξη του χορού με τον παραδοσιακό χορό "τα κάγκελα", (με ανόθευτα τα λόγια της "Κωστη-
λάτας", όπως τα απόδωσε ο Θ. Μαντέλλος), το κέφι που κράτησε, χωρίς παύση, ως το τέλος, η 
πολύ καλή ως άριστη δημοτική ορχήστρα "Οι κυρατζήδες", η κοπή της πίτας του Συλλόγου, η 
παρουσία του δημάρχου και του αντιδημάρχου Πύλης και του υποψήφιου για την Τοπική Κοινό-
τητα Νεράιδας (Κ. Μαράβα, Σωτ. Αγγέλη και Χρ. Καρακώστα αντίστοιχα), που ήρθαν αυθημερόν 
απ' τα Τρίκαλα, ειδικά για το χορό, ήταν απ' τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της όλης εκδήλωσης.

Δε θα σταθούμε ξανά στα αίτια της μικρής συμμετοχής, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να επιδο-
κιμάσουμε τα μέλη του Δ.Σ. και για την προσπάθειά τους να οργανώσουν άψογα την εκδήλωση 
και για την επιλογή της θαυμάσιας δημοτικής ορχήστρας που μας κράτησε συντροφιά αυτές τις 5 
περίπου ώρες. Με αντιπροσωπευτικά επιλεγμένα τραγούδια και σκοπούς του «κλασικού» ρεπερ-
τορίου, με ένα κλαρίνο γνήσιο και "λαϊκό" που το άκουσμά του "μπόρεσε" να γεμίσει την ψυχή μας 
μεράκι και συγκίνηση. Μια ορχήστρα που δεν ξέφυγε ούτε σε μια στιγμή, ούτε σε ένα τραγούδι, 
απ' αυτό που λέμε γνήσιο δημοτικό τραγούδι, ένα δημοτικό συγκρότημα αποτελούμενο από νέα 
παιδιά, που σέβονται το χορευτή, τον εαυτό τους και τη δουλειά τους.

Χ.Μ.
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H Εργατική Πρωτομαγιά. Η γιορτή ιστορικής 
μνήμης της εργατικής τάξης, η μέρα των 
εθιμικών -εν πολλοίς τελετουργικών παρά 

διεκδικητικών- εργατικών συγκεντρώσεων. Και για 
ορισμένους, μέρα απόδοσης φόρου τιμής στους 
διακόσους εκτελεσμένους κομμουνιστές της Και-
σαριανής (το τελευταίο, ως μέρος της ελληνικής 
θυσιαστικής κινηματικής ιδιαιτερότητας).
Αύριο και η άλλη πρωτομαγιά. Αυτή των λουλου-
διών, των επίσης εθιμικών και παγανιστικών στε-
φανιών, των ολιγόωρων επισκέψεων στις εξοχικές 
περιοχές που περιβάλλουνε 
τις πόλεις .
Αύριο και η τρίτη πρωτομαγιά. 
Αυτή των όσων αδιαφορούν 
για τις δύο πρώτες. Πρωτομα-
γιά της κρατικά επιβληθείσας 
(από την τελευταία δικτατορία 
) υποχρεωτικής αργίας, του 
ραχατιού, του υπερωριακού 
πρωινού ύπνου- μια παραλλα-
γή Κυριακής χωρίς Θείες Λει-
τουργείες, χωρίς χαζοχαρού-
μενα τρεχάματα σε.. αγρούς, 
χωρίς τις ταλαιπωρίες μιας 
προσωπικής συμμετοχής στα καλέσματα των ερ-
γατικών οργανώσεων και των πολιτικών φορέων 
της αριστεράς.
Όπως οι περισσότεροι υιοθετούν ένα ηθικό κώδικα 
και ένα τρόπο ζωής που τους βολεύει στις μάχες 
της επιβίωσης, θα έλεγα ότι κατ' αναλογία, ο κα-
θένας επιλέγει το είδος της πρωτομαγιάς που του 
ταιριάζει. Προφανώς, οι επιλογές δεν περιορίζο-
νται μόνο στα "είδη" που προανέφερα αλλά επε-
κτείνονται και σ' άλλα, ανάμεικτα, υβριδικά, ρευ-
στά ιδεολογικά σχήματα / προσλήψεις της πρώτης 
μέρας του Μάη.Σ ε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι 
επιλογές αποτελούν προϊόντα ή υποπροϊόντα προ-
σωπικών βιωμάτων, οικογενειακών καταβολών, 
συλλογικών κοινωνικών και πολιτικών εντάξεων. 
Ενδιαφέροντα ζητήματα προβληματισμού, χρήσι-
μα πεδία διαλόγου. Αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή 

δεν ψάχνομαι για την πλούσια λαογραφική ιστο-
ρία της πρωτομαγιάς των λουλουδιών, ούτε (πολύ 
περισσότερο) για την κοινωνιολογική πτυχή της 
μετατροπής μιας μέρας παραδοσιακής απεργιακής 
κινητοποίησης σε επίσημη κρατική αργία - με από-
φαση των πιο στυγνών εκπροσώπων των αστών.
 Με απασχολεί αποκλειστικά η σκέψη εκείνων που 
είτε πάνε στις αυριανές συγκεντρώσεις, είτε απέ-
χουν από αυτές, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 
Αναγνωρίζουν στη πρώτη του Μάη μια μέρα της 
παγκόσμιας εργατικής τάξης. Σε αυτούς απευθύ-

νω τις που στέλνω. Σκέψεις 
που - ας σημειωθεί - ουδεμία 
σχέση έχουν με την εργατική 
Πρωτομαγιά. Δεν απασχολού-
νται με το ιστορικό αυτής της 
μέρας αλλά με κάτι άλλο πολύ 
σημαντικότερο: τον πραγματι-
κό, τον αυθεντικό (όχι τον μυ-
θικό ή μεταφυσικό) κοινωνικό 
ρόλο των εργατών ως τάξη. 
Με αφορμή την Πρωτομαγιά 
απείρως προτιμότερο οι σκέ-
ψεις μας και οι προβληματι-
σμοί μας να εστιάζονται στον 

κόσμο της μισθωτής εργασίας - στο ουσιώδες "εί-
ναι" του- παρά στα ανούσια και τα χιλιοειπωμένα 
επετειακά αφιερώματα γι αυτή την, όντως εμβλη-
ματική, μέρα και στις κενές πρακτικού νοήματος 
"εργατικές" αιτηματολογίες..
Σε λόγους (για την εργατική τάξη) που να επιδρούν 
αφυπνιστικά, παραγωγικά, να διεγείρουν το λογι-
σμό, να οδηγούν σε αναστοχασμό ως προς το ταξι-
κό υποκείμενο της επανάστασης ή και την ίδια την 
έννοια της κοινωνικής επανάστασης.
Πόσοι άραγε από τους ομιλητές των αυριανών συ-
γκεντρώσεων, που θα επικαλεστούν πολλές φορές 
την έρμη την εργατική τάξη, θα καταφέρουν να δι-
εγείρουν τη σκέψη μας αποφεύγοντας μέσα από 
ανούσιους λόγους να μας βυθίσουν γι άλλη μια 
φορά "στα πιο βαθιά χασμουρητά" ;

Σπύρος Κουριδάκης

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Το κόμμα είναι ο τόπος επι-
βεβαίωσης της ορθότητας 
της στρατηγικής. Το σωμα-
τείο, τόπος ανακοίνωσης των 
τελευταίων απολεσθέντων 
μαχών. Το κίνημα. τόπος πε-
ριφοράς των νεκρών μας.

Χρ. Μιάμης
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Οι συνέπειες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πο-
λέμου για την Ελλάδα και τους πολίτες της 
ήταν τρομακτικές και ανεπανόρθωτες. Το 

Τρίτο Ράιχ συνέχισε, χωρίς διακοπή, από την πρώ-
τη έως την τελευταία μέρα της κατοχής της Ελλά-
δας την κτηνώδη και εγκληματική του δράση σε 
βάρος του ελληνικού λαού. Από την τρομοκρατία 
της πείνας, πέρασε στην τρομοκρατία των Ολο-
καυτωμάτων, έχουν αναγνωριστεί 100 Ολοκαυτώ-
ματα πόλεων και χωριών, πέρασε στην τρομοκρα-
τία των εκτελέσεων και στην οργανωμένη ληστεία 
του εθνικού μας πλούτου. Κατέστρεψε ολοσχερώς 
την χώρα και τις υποδομές της υπονομεύοντας την 
αναπτυξιακή της πορεία. Οι αποζημιώσεις που αξι-
ώνει η Ελλάδα και αναφέρονται στο πόρισμα της 
διακομματικής επιτροπής αφορούν: 
• Πολεμικές αποζημιώσεις για τις υλικές κατα-

στροφές (καταστροφή ή αρπαγή υποδομών, 
στρατιωτικού υλικού, εκκλησιών, κατοικιών, βι-
ομηχανιών, χρυσού, γεωργικών προϊόντων κ.α. 

• Πολεμικές επανορθώσεις των θυμάτων και των 
συγγενών τους(εκτελέσεις, αναπηρίες, εγκλει-
σμούς σε Στρατόπεδα Συγκέντρωσης κ.α.) 

• Αποπληρωμή του αναγκαστικού κατοχικού δα-
νείου 

• Επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θη-
σαυρών 

Προκύπτει ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση 
μεταξύ των κρατών που θρήνησαν θύματα εξαι-
τίας του πολέμου. Η αναλογία των θυμάτων επί 
του συνολικού πληθυσμού των 7.335.000, απο-
γραφή του 1939, ανέρχεται σε ποσοστό 19,70%, 
το οποίο αντιστοιχεί σε 558 χιλ. θανόντες και 880 
χιλ. ανάπηρους. Παρ’ όλα αυτά η Γερμανία δεν 
αναλαμβάνει τις ευθύνες της, ισχυρίζεται ότι το 
θέμα έκλεισε το 1960, όταν κατέβαλλε στην Ελ-
λάδα 115 εκ. μάρκα. Η καταβολή αυτή όμως έγινε, 
για να πετύχει η Γερμανία την αποφυλάκιση του 
Μαξ Μέρτεν σφαγέα των Εβραίων της Θεσσα-

λονίκης. Αν και είναι γεγονός ότι καμία ελληνική 
κυβέρνηση, έως σήμερα, δεν διεκδίκησε μεθοδικά 
τις γερμανικές οφειλές με εξαίρεση, το 1995, την 
επίδοση Ρηματικής Διακοίνωσης στην Γερμανία 
για την έναρξη διαπραγματεύσεων, όμως και καμία 
ελληνική κυβέρνηση δεν παραιτήθηκε των δίκαιων 
αυτών αξιώσεων μας, όπως ισχυρίζεται η γερμανι-
κή πλευρά. Αντίθετα η ελληνική αξίωση παραμένει 
νομικά ισχυρή επειδή: 
1) ήδη, από την περίοδο της κατοχής το Τρίτο Ράιχ 

είχε αρχίσει την αποπληρωμή του αναγκαστικού 
κατοχικού δανείου 

2) το 1946, στην Διάσκεψη των Παρισίων είχε 
αναγνωριστεί και προσδιοριστεί ένα σχετικά μι-
κρό ποσό αποζημιώσεων σε σχέση με το μέγε-
θος των καταστροφών στην Ελλάδα 

3) το 1953, με την Συμφωνία του Λονδίνου, οι 
γερμανικές οφειλές πάγωσαν, λόγω της προτε-
ραιότητας που δόθηκε από τις Νικήτριες Δυνά-
μεις για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ομοσπονδι-
ακής Γερμανίας, η οποία θα ήταν ανάχωμα στην 
επέκταση του Σοβιετικού Κράτους. Όμως σε κα-
μία περίπτωση δεν χαρίστηκαν οι οφειλές της, 
τέθηκαν σε αδράνεια έως την υπογραφή ‘’Συμ-
φώνου Ειρήνης’’ μεταξύ της Γερμανίας και των 
Νικητριών Δυνάμεων, λόγω της διαίρεσης της.

Το 1990, μετά την επανένωση της, υπογράφηκε 
το λεγόμενο ‘’Σύμφωνο 2+4’’ μεταξύ της Γερμα-
νίας και των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Αγγλίας και της 
Γαλλίας, το οποίο καλύπτει νομικά και τα μη συμ-
βαλλόμενα, αλλά παθόντα από τον πόλεμο, κράτη, 
όπως η Ελλάδα. Άλλωστε δεν παραγράφονται τα 
αδικήματα κατά της ανθρωπότητας. Στην Ελληνική 
προσπάθεια εντάσσονται και άλλες δυνάμεις. Πριν 
λίγες ημέρες Βουλευτές των Πράσινων, της Αριστε-
ράς, καθώς και στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος Γερμανίας υπέγραψαν κείμενο, το οποίο 
αναφέρεται στην γερμανική ευθύνη για 
τον πόλεμο και στις υποχρεώσεις έναντι 

Ομιλία της Εύης Καρακώστα στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτη-
ση επι της πρότασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Βούτση 
"Για τη διεκδίηκηση των Γερμανικών οφειλών" (17/4719)

→
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της Ελλάδας, με το οποίο ζητούν 
την επιστροφή του αναγκαστικού 

κατοχικού δανείου, την επιστροφή των λύ-
τρων που καταβλήθηκαν για την απαλλαγή 
των Εβραίων από τα καταναγκαστικά έργα 
και τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου για την 
βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και ειδι-
κότερα των μαρτυρικών ελληνικών χω-
ριών. Επίσης βιβλίο-όπλο στον αγώνα της 
Ελλάδας για την ηθική, πολιτική και ιστο-
ρική δικαίωση στο ζήτημα των πολεμικών 
επανορθώσεων, αποτελεί και το πόνημα 
των Γερμανών Ιστορικών-Συγγραφέων 
Καρλ Ροθ και Χέρμπετ Ρούμπνερ με τίτλο: 
‘’ Η οφειλή των επανορθώσεων: Υποθήκες 
της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη’’, το οποίο παρουσιάστηκε 
και στην Αθήνα τον περασμένο Φεβρουά-
ριο και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής. Το 
κείμενο αυτό συνιστά ένα ακόμη όπλο της 
χώρας μας, η οποία θα ξεκινήσει τη διεκδί-
κηση των γερμανικών οφειλών σε νομικό, 
διακοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο. 
Σήμερα που ο φασισμός σηκώνει κεφάλι, 
ξανά, στην Ευρώπη, η Γερμανία, αλλά και 
όλη η δημοκρατική Ευρώπη οφείλει να 
αναγνωρίσει την αντίσταση του ελληνικού 
λαού εναντίον του φασισμού, οφείλει να 
αναγνωρίσει την απαρέγκλιτη εφαρμογή 
του Διεθνούς Δικαίου, οι γερμανικές απο-
ζημιώσεις βρίσκουν νομικό έρεισμα στις 
διατάξεις της Δ’ Σύμβασης της Χάγης (Θε-
μελιώδεις Αρχές Δικαίου Πολέμου-1907), 
τις οποίες επικαιροποίησε, το 1946, η από-
φαση του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικα-
στηρίου της Νυρεμβέργης. Διότι δίχως την 
επικράτηση του Διεθνούς Δικαίου, υπάρχει 
κίνδυνος νέων ολοκαυτωμάτων. Η υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων της 
γερμανικής κατοχής υπηρετεί, όχι μόνο τα 
εθνικά δίκαια των Ελλήνων, αλλά και την 
δημοκρατία και τον πολιτισμό της Ευρώ-
πης. Στον αγώνα κατά του φασισμού δεν 
χωράνε μισόλογα και υπαναχωρήσεις.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

«Κατάθεση ψυχής»
Γράφει ο Σπύρος Νεραϊδιώτης

Διαβάζοντας κανείς το 
πόνημα του Χρήστου 
Καραγκούνη, γίνεται 

σοφότερος άνθρωπος. Μέσα 
από τη συλλογή ποιημάτων 
«Κατάθεση ψυχής» ανασύ-
ρονται όμορφες εικόνες από 
τα παλιά, από τη βουκολική 
ζωή, αλλά γίνεται και μια 
προβολή όμορφων ανθρώ-
πινων συναισθημάτων, αυτά 
που κάνουν τον άνθρωπο 
πιο όμορφο πιο ωραίο, τα 

συναισθήματα αυτά που όταν αναδεικνύονται μοσχοβο-
λάει η κοινωνία, μοσχοβολάει η ίδια η ζωή.

Στο πρώτο μέρος ο ποιητής μέσα από το 15σύλλαβο 
στίχο κάνει μια αναφορά στη βουκολική ζωή της ορει-
νής πατρίδας με κάθε λεπτομέρεια. Με όμορφο ποιητικό 
λόγο αναφέρεται στα άγρια και τα ήμερα του βουνού, στις 
στάνες των τσελιγκάδων, στη νιότη και τη λεβεντιά, στον 
έρωτα και την αγάπη, στην καθημερινότητα και τις σχό-
λες. Βγάζει μια νοσταλγία, εικόνες όμορφες ρομαντικές, 
ανθρώπινες. 

Στο δεύτερο μέρος αναδεικνύεται ο πόνος. Ένας πό-
νος που βγαίνει από τα εσώψυχά του. Ενώ ο ίδιος μέσα 
του πονάει, προς τα έξω βγάζει έντονα, κατάθεση ψυχής 
και ένα σύμπλεγμα όμορφων συναισθημάτων που για τον 
ίδιο γίνεται βάλσαμο ψυχής.

Στο τρίτο μέρος αναφέρεται σε ότι έχει σχέση με την 
καθημερινότητα, την οικογένεια, την κοινωνία γενικότε-
ρα. Εδώ αναδεικνύονται οι ανθρώπινες σχέσεις, που στη-
ρίζονται σε αρχές, αξίες και ιδανικά. 

 Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο ποιητής ανα-
φέρεται στην πολιτική ζωή του τόπου, καθώς και στην 
παγκοσμιοποίηση. Από ευαίσθητος και νοσταλγός, από 
ρομαντικός και λυρικός, μετατρέπεται σε σατυρικός και 
καυστικός κριτής των πεπραγμένων.

Χρήστο Καραγκούνη, ξέρεις ότι σαν άνθρωπο σε εκτι-
μώ, σε αγαπάω, αλλά και σε θαυμάζω. Σε θαυμάζω γιατί 
είσαι ένας μικρός ήρωας. Και οι ήρωες στις μέρες μας σπα-
νίζουν. Γι’ αυτό και εσύ είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος. 

→
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Tεύχoς 145-146 (153-154) - 26oς 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 

■ Στη μνήμη της αγαπημένης τους μητέ-
ρας γεωργίας (γίτσας) Κώστα Μ. Μπα-
σιούκα, τα παιδιά της, έδωσαν το ποσό 
των 50 ευρώ,  για το περιοδικό του Συλ-
λόγου «ο Γλαβάς της νεράιδας».

ΕΙΣ ΜΝήΜήΝ

■ Ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό 
των 100 € από τον κ. ΧΗΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ 
(ΙΑΤΡΟ), υποψήφιο Δήμαρχο Πύλης.

ενισχυση

Δημήτρης  
Κουτσιαμπασιάκος
ΑνΑπληρωτης ΚΑθηγητης  

ςχολης ΚΑλων τεχνων 

Ο συμπατριώτης μας από το Αρματολι-
κό Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, ένας 
σημαντικός σκηνοθέτης, δημιουργός, 
κινηματογραφιστής και δάσκαλος της 
υποκριτικής, εκλέχτηκε αναπληρωτής 
καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, 
στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ 
με γνωστικό αντικείμενο "Σκηνοθεσία".

Το απόσπασμα στο εξώφυλλο είναι από το ποιήμα
"Σε παλαιό συμφοιτητή" του Κώστα Καρυωτάκη

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.

Τ ι μ η Τ ι κ η δ ι Α κ ρ ι σ η

Στο χωριανό μας δάσκαλο  
Θανάση Χρηστάκη

Η ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών 
Ελλάδας, σε ειδική εκδήλωση στο Πνευ-
ματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών, στις 22 Μαϊου 2019, τίμησε το 
χωριανό μας δάσκαλο Θανάση Χρη-
στάκη, για την πολύ μεγάλη προσφορά 
του στην ιεροψαλτική τάξη.
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ΝεράιΔά
πολιτιστικο κάλοκάιρι '19 

• Θρησκευτική εκδήλωση στη μνήμη της  
άγ. κυριακής στα τουρκοβούνια

• ποδοσφαιρική συνάντηση ανάμεσα στη 
γερουσία και τη νεολαία

• Ζωγραφική για τα παιδιά και έκθεση των έργων 
τους

• Δημοτική και λαϊκή βραδιά στην πλατεία
• συμμετοχή στο ποδοσφαιρικό τουρνουά μεταξύ 

των ομάδων των ορεινών χωριών μας, εφόσον 
πραγματοποιηθεί

• άντάμωμα στον άη-Θόδωρο
• Μνημόσυνο για την ευεργέτιδα του χωριού 

Χαρίκλεια Γιαννέλου
• συγκέντρωση στην πλατεία του χωριού προς 

ενημέρωση των χωριανών για ορισμένα θέματα 
που σχετίζονται με το σύλλογο και το χωριό. 
προτάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα από τους 
χωριανούς προς το σύλλογο.


