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ΓΩΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 40€
ΤζΟΤζΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 20€ 
ΓΩΓΟΥ ΝΙΚΗ 20€ 
ΣΥΓΙζΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ιερέας 20€
ΤζΕΦΕΡΛΟΥ – ζΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20€
ζΑΧΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20€
ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 20€
ΝΕΡΑΙΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 20€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20€
ΜΠΙζΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20€
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20€
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΜΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20€
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20€
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 20€
ζΑΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΚΩΣΤΑΣ 20€
ζΑΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20€
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20€
ζΑΡΟΝΙΚΟΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ 20€
ζΑΧΟΥ ΓΙΟΥΛΑ 20€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ 20€
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ 30€
ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ 20€
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 20€
ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20€
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10€
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20€
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΓΙΑ 20€
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 20€
ζΑΧΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30€
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20€
ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20€
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20€
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20€
ΝΕΡΑΙΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20€
ζΑΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20€
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20€   
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20€
ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20€
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20€

Πλήρωσαν τη συνδρομή τους στον “ΓΛΑΒΑ”

-Τι έγινε;- Βγήκε ο «Γλαβάς»; -Πότε θα βγει;
Συνεχείς και επίμονες ερωτήσεις από τους χωριανούς, φίλους, συνδρομητές και εν τέλει 
τους αναγνώστες του «Γ» απευθυνόταν προς τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και από το Δ.Σ. 
προς τον επιμελητή της ύλης, αυτό το μεγάλο διάστημα που καθυστέρησε η έκδοση του 
περιοδικού μας. 
Ερωτήσεις οι οποίες έκρυβαν μια αγωνία, ένα φόβο μήπως «κλείσει» το περιοδικό. Γιατί 
είναι αλήθεια πως όσο κι αν διαμαρτυρόμαστε για αυτά που γράφει ή για αυτά που δεν 
γράφει, όλοι τον θέλουμε. Είναι ο συνδετικός μας κρίκος με την ποθεινή πατρίδα, με 
τους ανθρώπους της, είναι αυτός που μας γεμίζει άλλοτε χαρά, άλλοτε λύπη, άλλοτε 
μας ευχαριστεί και άλλοτε μας εκνευρίζει, μας δυσαρεστεί,… που «με έφερε από την 
Αυστραλία» όπως είχε πει χωριανός μας.
Τεχνικά αλλά κυρίως προσωπικά θέματα με ανάγκασαν να τον αφήσω λίγο (ή έστω 
αρκετά) πίσω. Σίγουρα όμως δεν τον έχω παρατήσει και ούτε έχω τέτοιες σκέψεις. Θέλω 
να πιστεύω ότι (για να χρησιμοποιήσω μια επίκαιρη έκφραση) μετά την κρίση «επιστρέ-
ψαμε στην κανονικότητα». Θα ήθελα όμως και περιμένω τη βοήθεια σας, την βοήθεια 
όλων, με άρθρα, ειδήσεις, ιστορίες, φωτογραφίες και ότι άλλο.
Ο «Γ» είναι εδώ και σας εύχεται «καλές αντάμωσες».

Χ.Ν. 
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"Πρώτος στο χωριό ή δεύτερος στη Ρώμη;"
Γράφει η Μαριάννα Μαντέλλου

Όλοι γνωρίζουμε την παροιμία "Καλύτε-
ρα πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερος 

στην πόλη", εννοώντας πως είναι πιο εύκολο 
να αποκτήσεις υστεροφημία και δόξα σε μια 
περιοχή με λίγο πληθυσμό, παρά σε μια πυκνο-
κατοικημένη, όπως είναι η πόλη. Ωστόσο, μια 
τέτοια ερμηνεία μου φαίνεται απαισιόδοξη, 
καθώς όταν στοχεύουμε σε κάτι μικρό ή λίγο, 
πετυχαίνουμε κάτι λιγότερο απ' το θεμιτό ακο-
λουθώντας το δρόμο της εύκολης λύσης. Βέ-
βαια, η παροιμία μπορεί να δεχθεί και μια άλλη 
ερμηνεία: καλύτερα λίγες υποχρεώσεις και να 
μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτές, παρά πολ-
λές και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, διότι 
"όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα"! 
Ωστόσο, η παροιμία αυτή έχει παραλλαχθεί, 
καθώς η σωστή ρήση μας πηγαίνει πίσω στο 
παρελθόν, όταν ο Καίσαρας στα 33 του εξε-
λέγη ταμίας και στάλθηκε στην Ισπανία. Ενώ 
περνούσε από ένα φτωχό και με λίγους κατοί-
κους χωριό των Άλπεων και οι επιτελείς του 
αναρωτιόνταν γελώντας, αν υπήρχαν εκεί 

φιλοδοξίες κι ανταγωνισμοί των δυνατών, ο 
Καίσαρας είπε "Θα ήθελα να είμαι πρώτος σ' 
αυτούς, πάρα δεύτερος στη Ρώμη".
Ίσως είναι πιο εύκολο σ' ένα χωριό να διοικείς. 
Για πόσο καιρό όμως; Κι αν όντως θεωρείς τον 
τόπο που ζεις "χωριό", ασχέτως με το μέγεθος 
που έχει, αυτόματα θεωρείς και τους κατοί-
κους του "χωριάτες". Μήπως όμως αυτό αυτο-
μάτως σε κάνει κι εσένα "πονηρό-βλάχο"; Στο 
κάτω κάτω αν βλέπεις τα πράγματα έτσι απλο-
ϊκά και μηδενιστικά, τι σε εμποδίζει να πεις και 
για τους πρώτους της πόλης, ότι και αυτοί με 
τη σειρά τους πουλάνε φύκια για μεταξωτές 
κορδέλες, απλά σε ένα μεγαλύτερο χωριό; Το 
μόνο που μένει τελικά, είναι η δουλειά που 
διεκπεραιώνεις, να έχεις ανησυχία και κάπου 
εκεί θα βρεις το δρόμο σου. Και αν όντως νιώ-
θεις δεύτερος, δεν πειράζει. Θα μπορούσες να 
ήσουν και τελευταίος. Το θέμα είναι να υπη-
ρετείς εσύ αυτό που κάνεις, και όχι αυτό που 
κάνεις να εξυπηρετεί την οποιαδήποτε μαται-
οδοξία σου.

Παρά τούτοις είναι μάλλον πρώτος ή παρά Ρωμαίοις δεύτερος
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Πανηγύρι στη Νεράιδα
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Μια άκρως συγκινητική στιγμή εκτυλί-
χτηκε στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2018 
στη Νεράιδα, όταν, χάρις στις έρευνες 

του Λεων. Αγγέλη, καθηγητή του Πανεπ. Θεσα-
λονίκης, μεταφέρθηκαν τα οστά δύο νεραϊδιω-
τών, που έχασαν τη ζωή τους από αδελφά χέρια, 
κατά τη μελανή περίοδο της ιστορίας μας, του 
εμφύλιου σπαραγμού του 1946-1949.  Περίοδο 
που ευχόμαστε να μην ξαναπεράσει ποτέ ο τόπος 
μας, γιατί κακός ο πόλεμος, αλλά τρισχειρότερος 
ο αδελφοκτόνος σπαραγμός.

Συγκεκριμένα τα δυο παιδιά, ο Κώστας Κόκ-
καλης (γιος του Γιάννη) και ο Πάνος Κόκκαλης 
(γιος του Χρήστου), σε συμπλοκή που έγινε 
στις 8 Μάη του 1947, στο Ραφτόπουλο Ευρυ-
τανίας μεταξύ ανταρτών του ΕΑΜ (στις τάξεις 
του οποίου είχαν ενταχθεί κατά τη διάρκεια της 
Εθνικής Αντίστασης) και του ΕΔΕΣ, εγκλωβί-
στηκαν και συνελήφθησαν, βρίσκοντας στη συ-
νέχεια τραγικό θάνατο, από αδελφά χέρια.

Η συμβολική αυτή κίνηση του κ. Αγγέλη να 
φέρει έστω και μετά από τόσα χρόνια τα οστά 
των δύο νεραϊδιωτών στον τόπου όπου αυτοί 
γεννήθηκαν, έχει τρανή αξία και δικαιολογημένη 
η συγκίνηση των συγγενών τους, αλλά και των 
χωριανών που παρέστησαν στην επιμνημόσυνη 
δέηση που τελέστηκε από τον Παπαποστόλη, 
κατά την τοποθέτηση των οστών,  σε ειδική προς 
τούτο οστεοθήκη.

Συγκινητικές και οι στιγμές της δραματικής 
αφήγησης του κ. Αγγέλη, σχετικά με τον εντοπι-
σμό και τη διαδικασία μεταφοράς των οστών στη 
γενέτειρα των δύο παλικαριών. Ακόμα συγκινη-
τική ήταν η στιγμή όταν, με αφορμή το γεγονός 
των δύο ανταρτών, έκανε αναφορά στο έπος της 
Εθνικής Αντίστασης,  απαγγέλοντας με τρεμά-
μενη φωνή το γνωστό σε όλους μας ποίημα του 
μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου "Καπνισμένο 
Τσουκάλι".  "Και να αδελφέ μου που μάθαμε να 

κουβεντιάζουμε ήρεμα κι απλά...".  "... Κι αύριο 
λέω θα γίνουμε πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα 
λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος σ' όλες τις 
καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σύ-
κα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη...". 

Αξίζει ειδικής αναφοράς και ο ορθός λόγος 
του Θανάση Χρηστάκη (είπαμε, να λέμε τα σύ-
κα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη), ο οποίος  ανα-
φέρθηκε στις συνέπειες της θλιβερής παρένθε-
σης του εμφύλιου που έβλαψε πολλαπλώς την 
Ελλάδα, το ρόλο των ξένων στην υποδαύλιση 

Θύματα της εμφύλιας διαμάχης
Παρουσίαση:  Χρήστος Μαντέλλος

Ο κ. Αγγέλης ενώ ενημερώνει με μεγάλη συγκινη-
σιακή φόρτιση για το πως εντόπισε και έφερε ως 
τη γενέτειρά τους τα οστά των δύο νεραϊδιωτών 
ανταρτών

Ο δάσκαλος Θανάσης Χρηστάκης κατά την ενδια-
φέρουσα ομιλία του
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Σχετικά με προηγούμενο τεύχος του Γλαβά και τα αρνητικά σχόλια προς τον πρόεδρο της κοινότητας 
Βλαχογιάννη Κυριάκο. Λόγω παράβλεψης δεν το αντιληφθήκαμε εγκαίρως με συνέπεια να δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα. Το συμβούλιο του συλλόγου και εγώ σαν πρόεδρος και υπεύθυνος του περιοδικού 

θα θέλαμε να ζητήσουμε συγνώμη για το λάθος μας και να υποσχεθούμε ότι δεν θα συμβεί ξανά στο μέλλον 
και ότι ήταν ένα λάθος και τίποτα άλλο. Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε λόγω των επικείμενων εκλογών το 
περιοδικό και η ιστοσελίδα του συλλόγου είναι στη διάθεση των υποψηφίων για οποιαδήποτε ανακοίνωση 
επιθυμούν χωρίς αρνητικά σχόλια όμως για τον "αντίπαλο" υποψήφιο. Το περιοδικό είναι ανοικτό σε όλους 
χωρίς να παίρνει το μέρος κανενός. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία σε όλους.

Λείψανα της Αγίας στην Αυστραλία
Με μέριμνα του ιερέα Νεράιδας Αποστόλη Οικονόμου

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στην 
Αυστραλία, όπου διαμένουν 
προσφιλή του πρόσωπα, ο ιε-
ρέας της Νεράιδας Αποστόλης 
Οικονόμου, με τις ευλογίες του 
Μητροπολίτη Τρίκκης & Σταγών 
Χρυσοστόμου, μετέφερε λείψα-
να της Αγίας Κυριακής, τα οποία 
τοποθετήθηκαν στο ναό του 
Αγίου Γεωργίου, στην Αδελαϊδα, 
όπου και παρέμειναν επί τρίμηνο, 
για προσκύνηση από τους Έλλη-
νες της Αυστραλίας, αλλά και 
τους άλλους πιστούς. Τα λείψα-
να φρόντισε και επανέφερε στη βάση τους, ο ίδιος ο παπαΠοστόλης, με την επιστροφή του στη Νεράιδα.

Χρ. Μαντέλλος

εΠΙΦΥΛΛΙδεΣ

του εμφύλιας διαμάχης για την επικράτηση των 
δικών τους αντίστοιχα συμφερόντων, μη παρα-
λείποντας να θίξει και τις δικές μας ευθύνες στον 
παράλογη αυτή καταστροφική σύρραξη. Επίσης 
συγκίνησε ο λόγος του όταν αναφέρθηκε στην 
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να στηθεί το 
μνημείο της Εθνικής Συμφιλίωσης στην πλατεία 
Κλαυθμώνος. Στο σημείο αυτό έδωσε τη δική του 
ενδιαφέρουσα ερμηνεία, για το συμβολισμό του 

μνημείου, σημειώνοντας πως η  "παράσταση των 
δύο νέων, ίδιου ύψους, συμβολίζουν τις δύο αντι-
παραταχθείσες παρατάξεις, που σηκώνουν ψηλά 
τα χέρια, ενώνοντας τις παλάμες τους, ένδειξη 
αγάπης και ομοψυχίας,  για να καταδειχτεί έτσι, 
πως σ' αυτό τον παράλογο αλληλοσπαραγμό δεν 
υπήρξε νικητής και νικημένος.  Και ο  ομιλητής 
κατέληξε με την ευχή, να μην ξαναζήσει ποτέ ο 
λαός μας τέτοιες δραματικές καταστάσεις.

Ο Παπα-Ποστόλης κατά 
την υποδοχή των λειψά-
νων της Αγίας ...

Στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Αδε-
λαϊδα.
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Κυριάκος - Χρήστος: Χωρίς αντιπαλότητα
Για την εκπροσώπηση της Κοινότητας

Όπως είναι γνωστό, η Τοπική Κοινότητα Νεράιδας, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 ("Καλλικράτης"), υπά-
γεται στη Δημοτική Ενότητα Νεράιδας, του Δήμου Πύλης. Στη Δ.Ε. Νεράιδας, υπάγονται και οι Τοπικές 
Κοινότητες Αρματολικού, Παχτουρίου, Κορυφής.
Σύμφωνα με τον τελευταία ψηφισθέντα ν. 4555/2018, ("Κλεισθένης Ι", για την απλή αναλογική), η ανάδειξη 
του τοπικού εκπροσώπου (Προέδρου) σε χωριά - Κοινότητες, μέχρι 300 κατοίκων, αποσυνδέεται από τα 
δημοτικά ψηφοδέλτια και γίνεται με ξεχωριστή κάλπη. Οπότε στις κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοί-
κους, εισάγεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του εκπροσώπου της τοπικής Κοινότητας (προκειμέ-
νου να αξιοποιούνται, στα κοινά μικρών χωριών, πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής).
Ο Χρήστος (Καρακώστας), πρώην εκπρόσωπος της Τ.Κ. Νεράιδας και ο Κυριάκος (Βλαχογιάννης), τωρινός 
εκπρόσωπος, χωρίς αντιπαλότητες και κραυγές, διεκδικούν στις επικείμενες εκλογές της 26ης Μαίου, την 
εκπροσώπηση της Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας.

NeρΑϊδΑ

Χρήστος Αλειφτήρας
Έπαινος για την προσφορά του

Ξέραμε ότι ο Χρήστος Αλειφτήρας, χρημάτισε Πρόεδρος 
της Κοινότητας Νεράιδας, για 10 περίπου χρόνια. Ένας 
Πρόεδρος που, κατά κοινή ομολογία, πολιτεύτηκε με 

συνετό τρόπο, πάντα ενωτικός και χαμηλών τόνων, προσπάθη-
σε και τα κατάφερε, να αντιμετωπίζει και να επιλύει τις όποιες 
διαφορές των δημοτών με γνώμονα το δίκαιο και το νόμιμο, 
προτάσσοντας την καλόπιστη συζήτηση που με το δικό του 
τρόπο «επέβαλε» μεταξύ των εμπλεκομένων. 

Γι αυτό και οι Δημότες της Νεράιδας και της Λαφίνας (υπα-
γόταν τότε στην Κοινότητα Νεράιδας), τον αντάμειψαν και 
τον εξέλεξαν Πρόεδρο της Κοινότητας επί τρεις συνεχόμενες 
τετραετίες, ήτοι 1975-1979, 1979-1983, 1983-1987. Να ση-
μειώσουμε πως την τελευταία δεν την ολοκλήρωσε, καθόσον 
υπέβαλε παραίτηση για λόγους υγείας (τη θέση του κατέλαβε, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Βασίλης Δ. Γιαν-
νέλος).

Όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ. Όμως υπάρχει και ένα γε-
γονός, για το οποίο ο Χρήστος Αλειφτήρας ποτέ δεν έκανε λόγο και το οποίο έγινε γνωστό τελευταία, 
όταν ο συγχωριανός μας Ν. Γιαννέλος, «έβγαλε» από την αφάνεια τον έπαινο που είχε λάβει το 2008 
και είχε κάπου φυλαγμένο ο Χρήστος, από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών και νυν Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, για την προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν ήθελε ο ίδιος 
να δημοσιευτεί, αλλά εμείς κρίναμε ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός που θα πρέπει να γίνει γνωστό 
στη δική μας, μικρή κοινωνία.

Χ.Μ.

Τιμής ένεκεν
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23 Ιουλίου:

Γήπεδο ποδοσφαίρου στα Βακούφκα: Έγινε 
κι εφέτος ο καθιερωμένος ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ της νεολαίας και της γε-
ρουσίας. Η ομάδα της Γερουσίας (που δεν 
ήταν και τόσο ... γερουσία), νίκησε με σκορ 
8-4 και πήρε το κύπελο, που αθλοθέτησε ο 
Σύλλογος.

30 Ιουλίου:

Στο ξωκκλήσι, στον Αη-Θόδωρο, πραγμα-
τοποιήθηκε το καθιερωμένο «Αντάμωμα» 
των χωριανών, όπου μετά τη λειτουργία και 
την αρτοκλασία στον αύλειο χώρο, όσοι πα-
ραβρέθηκαν (και ήταν αρκετοί), «επιδόθη-
καν» στις συζητήσεις, πειράγματα και βέβαια 
στα αναψυκτικά και εδέσματα που φρόντισε 
να υπάρχουν, το Δ.Σ. του Συλλόγου.

9 Αυγούστου:

Με την καθοδήγηση της Νάντιας, τα παιδιά 
απασχολήθηκαν με χειροτεχνίες LAND-

ART. Ο όρος σημαίνει Τέχνη της Γης και 
συνίσταται σε καλλιτεχνικές δημιουργίες με 
υλικά της φύσης. 

10 Αυγούστου:

Α. Στην πλατεία το πρωί: Παιδική ζωγρα-
φική

Β. Το βράδυ της ίδιας μέρας, η παιδική θε-
ατρική ομάδα του Συλλόγου, παρουσίασε 
στο κοινό της Νεράιδας, που γέμισε σχεδόν 
την πλατεία, το θεατρικό έργο του Αλέξ. 
Αδαμόπουλου, "Ο σιμιγδαλένιος". 
Υπό την καθοδήγηση της Νάντιας, η πολυ-
μελής (περί τα 50 παιδιά) θεατρική ομάδα 
απέδωσε πολύ ωραία και δίκαια έλαβε τα 
παρατεταμένα χειροκροτήματα των θεα-
τών. 
Η Νάντια συνεπικουρούμενη από τη Μα-
ριάννα, κατάφερε, για άλλη μια φορά, παρά 
τις λίγες σχετικά πρόβες (λόγω αντικειμενι-
κών δυσκολιών), να παρουσιάσει στο κοι-
νό μια όμορφη παράσταση. Πέρα απ' την 
καθαυτή παράσταση, που έτσι κι αλλιώς 
αποτελεί από μόνη της σπουδαίο γεγονός, 
η συμμετοχή των παιδιών σε θεατρικά δρώ-
μενα, μπορεί να αποτελέσει, ένα επί πλέον 
κίνητρο για επισκέπτονται το καλοκαίρι το 
χωριό.

11 Αυγούστου:

Τελέστηκε κι εφέτος το ετήσιο μνημόσυνο 
στη μνήμη της μεγάλης δωρήτριας του χω-
ριού μας, Χαρίκλειας Γιαννέλου. 

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου
Παρουσίαση:  Χρήστος Μαντέλλος
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Παιδική ζωγραφική
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Θεατρική παράσταση "Ο σιμιγδαλένιος"
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11 Αυγούστου:
Μουσικοχορευτική βραδιά
Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου, 
πραγματοποιήθηκε κι εφέτος στην πλατεία, 
η μουσικοχορευτική βραδιά, που καθιερώ-
θηκε πέρσι και η οποία έλαβε πανχωριανικό 
χαρακτήρα, αφού σχεδόν όλο το χωριό ήταν 
εκεί.
Το γλέντι που δεν είχε σταματημό ως το 
πρωί ( συνήθης κατάληξη "πιπέρι", "Κωστη-
λάτα"), το σέρβις των παιδιών του συλλό-
γου που ήταν πολύ καλό και γρήγορο (βο-
ήθησαν σ' αυτό πάρα πολύ και τα μέλη της 
ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως επίσης και οι 
"συνήθεις ύποπτοι" ειδικοί στο ψήσιμο και 
στη διανομή των ποτών και αναψυκτικών) 
και τέλος η καλή, ως απόδοση, δημοτική 
ορχήστρα, ήταν τα στοιχεία εκείνα που κα-
ταγράφονται ως θετικά στην πραγματο-
ποίηση της εκδήλωσης. Θα πρέπει όμως να 

καταγραφεί και η επιφύλαξη που αρκετοί 
χωριανοί διατήρησαν, αναφορικά με κάποια 
δημοτικά (;) τραγούδια που ακούστηκαν, 
ξένα προς τη νεραϊδιώτικη καθαρή δημοτι-
κή παράδοση. 

12 Αυγούστου:

Το πρωϊ, της Κυριακής, στο Ρεματάκι, έγινε 
ο αγώνας δρόμου, με τη συμμετοχή πολ-
λών παιδιών, διαφόρων ηλικιών. Απονεμή-
θηκαν βραβεία νικητών, αλλά και συμμετο-
χής, που αθλοθέτησε ο Σύλλογος.

Να σημειώσουμε πως ένα απρόοπτο πε-
ριστατικό δεν επέτρεψε τελικά την πραγ-
ματοποίηση της θεατρικής παράστασης 
«Μαντελλαίοι & Καρακωσταίοι», που είχε 
προγραμματισθεί για το Σάββατο το βράδυ, 
11 Αυγούστου.

Με τη συμμετοχή των ομάδων από οχτώ (8) 
χωριά της περιοχής μας, διεξήχθη κι εφέ-

τος το τουρνουά ποδοσφαίρου. Οι ομάδες από 
τα χωριά Αρματολικό, Αετό, Κορυφή, Λαφίνα, 
Μεσοχώρα, Νεράιδα, Ν. Πεύκη και Παχτούρι, 
χωρίστηκαν σε δυο ομίλους. Στους αγώνες που 
ακολούθησαν, Νεράιδα και Πεύκη απ' τον πρώ-
το όμιλο, καθώς και Αρματολικό και Μεσοχώ-

ρα απ' το δεύτερο, προκρίθηκαν στα ημιτελικά. 
Στους δυο αγώνες των ημιτελικών που ακο-
λούθησαν (Νεράιδα-Μεσοχώρα και Ν. Πεύκη-
Αρματολικό), νικητές αναδείχτηκαν οι ομάδες 
της Μεσοχώρας και του Αρματαολικού, οι 
οποίες προκρίθηκαν στον τελικό, όπου το Αρ-
ματολικό επικράτησε της Μεσοχώρας με σκορ 
4-1 και κατέκτησε το κύπελο για το 2018.

Τουρνουά ποδοσφαίρου
Κυπελούχος η ομάδα του Αρματολικού
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Το χορευτικό του Λαογραφικού Ομίλου 
«ΤΑ ΤζΟΥΜΕΡΚΑ» συμμετείχε σε Διε-
θνές Φολκλορικό Φεστιβάλ που έγινε 

το Σάββατο 18 Αυγούστου στα Καλάβρυτα 
Αχαΐας. Ήταν καλεσμένο της «Στέγης Καλα-
βρυτινών Πάτρας «Αγία Λαύρα», που μαζί 
με το Δήμο Καλαβρύτων συνδιοργάνωσαν 
το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών χο-
ρών, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 
ΟΥΝΕΣΚΟ.
Η συμμετοχή εφτά χορευτικών μεταξύ αυ-
τών και ενός ξένου από την Κίνα, έδωσε 
ιδιαίτερο χρώμα στην όλη εκδήλωση, την 
οποία τίμησαν με την παρουσία τους, ο πε-
ριφερειάρχης Δ. Ελλάδας Απόστολος Κα-
τσιφάρας, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, εκπρό-
σωποι του Δήμου Πατραίων, εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Πολιτισμού και η υπεύθυνη 
πολιτισμού της ΟΥΝΕΣΚΟ Ουρανία Κομπο-
ρόζου.
Η έναρξη του φεστιβάλ έγινε με παρέλαση 
των χορευτικών τα οποία διέσχιζαν τους 
δρόμους των Καλαβρύτων τραγουδώντας. 
Πάνω από 200 χορευτές, έδωσαν χρώμα 
και ζωντάνια στο χώρο, αφήνοντας όμορ-
φες εντυπώσεις.
Το χορευτικό των Τζουμέρκων παρουσία-
σε χορούς από την Ήπειρο, κερδίζοντας τις 
εντυπώσεις με την άψογη εμφάνισή του, 
αλλά και με την αυστηρότητα του ύφους 
που διακρίνει τους ηπειρώτικους χορούς, 
αποσπώντας έτσι τα χειροκροτήματα του 
κοινού.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε με τις καθιερωμέ-
νες, ανταλλαγές δώρων και αναμνηστικών. 
Οι διοργανωτές πρόσφεραν αναμνηστικό 
δίπλωμα στον Λ.Ο. «Τα Τζουμέρκα» για τη 
συμμετοχή του, ενώ η πρόεδρος του Ομί-
λου Αλέκα Γιολδάση, με τη σειρά της, αντα-

πέδωσε με πλακέτες οι οποίες απεικόνιζαν 
το ιστορικό γεφύρι της Άρτας, στον πρόε-
δρο της Στέγης «Αγία Λαύρα», Παναγιώτη 
Φραντζή, καθώς και στον υπ. πολιτισμού 
της Κίνας, Τζην Ρε Σουμ, προσκαλώντας τον 
τελευταίο με το χορευτικό της Κίνας, στην 
πόλη της Άρτας.
Η αποστολή των «Τζουμέρκων», η οποία 
ανέβηκε στα Καλάβρυτα μέσω του οδο-
ντωτού σιδηροδρόμου, είχε την ευκαιρία να 
επισκεφτεί το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, 
καθώς και το μουσείο ολοκαυτώματος.
Την παραμονή του φεστιβάλ ο δάσκαλος 
του χορευτικού Σπύρος Νεραϊδιώτης μίλη-
σε για τη συμμετοχή του χορευτικού των 
«Τζουμέρκων», στο φεστιβάλ καθώς και για 
τον τζουμερκιώτικο λαϊκό πολιτισμό, στην 
Ελληνική ραδιοφωνία Πατρών, σε πρωινή 
εκπομπή της ΕΡΑ που παρουσιάζει ο δημοσι-
ογράφος, Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος.
Την επόμενη μέρα 19 Αυγούστου, τα χορευ-
τικά της Στέγης «Αγία Λαύρα», του Λ.Ο. «Τα 
Τζουμέρκα» και το χορευτικό της Κίνας, χό-
ρεψαν στην Κουρούτα Ηλείας, σε εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο Δήμος Ήλιδας.

Το χορευτικό του Λ.Ο. «Τα Τζουμέρκα»  
Παρών στο 1ο Διεθνες Φεστιβάλ παραδοσιακού χορού

Ο χοροδιδάσκαλος Σπύρος Νεραϊδιώτης με 
τον Κινέζο Υπουργό Πολιτισμού Τζην Ρε Σουμ
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Ορεινή Όαση 
Η μεταφορική έννοια της λέξης όαση γίνεται κατανοητή σε όλο το μεγαλείο της 
σε αυτό το μικρό κομμάτι γης πριν την Μεσοχώρα. Εδώ δεν έχει απλά δροσιά 
αλλά αν θελήσεις να μείνεις περισσότερο από το «να πάρω μια ανάσα» ίσως 
χρειαστείς και πανωφόρι. Ο «ντάλα ήλιος» και το «άναμμα» του κατακαλόκαι-
ρου βρίσκονται ακριβώς μερικά μέτρα μακριά από το μικρό εκκλησάκι της Αγίας 
Κυριακής και το όριο μεταξύ  κάψας και δροσιάς είναι ο δρόμος.
Θα ήταν, βέβαια πολύ καλύτερα αν γινόταν και μια μικρή διευθέτηση των νερών 
από τις βρύσες που δημιουργούν μια λιμνούλα η οποία δυσχεραίνει την πρό-
σβαση στις βρύσες. Θεωρώ ότι το κόστος ενός αυλακιού, για παράδειγμα, είναι 
όχι απλώς μικρό αλλά αμελητέο.
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Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,

Η κυβέρνηση και το πετρελαϊκό λόμπι έχουν 
χτίσει ένα αφήγημα που αναφέρεται σε μυθικά 
κέρδη και οφέλη, χωρίς να έχουν το παραμι-
κρό στοιχείο για να το τεκμηριώσουν. Κανείς 
όμως δεν μας έχει πει τι θα μας κοστίσει μια 
πετρελαιοκηλίδα στις ακτές και τις θάλασσές 
μας…
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δώσαμε σήμερα 
στη δημοσιότητα τη νέα οικονομοτεχνική μας 
μελέτη με τίτλο “Το πραγματικό κόστος του 
πετρελαίου”, μέσω της οποίας παρουσιάζονται 
και αναλύονται για πρώτη φορά τεκμηριωμέ-
να, οι επώδυνες επιπτώσεις των εξορύξεων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη χώρα 
μας. Σύμφωνα με τη μελέτη ένα σοβαρό ατύ-
χημα θα έχει ολέθριες συνέπειες για δεκαετίες 
στην τουριστική βιομηχανία και την αλιευτική 
δραστηριότητα του Ιονίου, της Δυτικής Ελλά-
δας και της Κρήτης, κοστίζοντας στην εθνική 
οικονομία έως και 5,3 δισ. ευρώ.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου για να πιέσουμε 
την ελληνική κυβέρνηση να εγκαταλείψει ορι-
στικά το πρόγραμμα εξόρυξης υδρογονανθρά-
κων στη χώρα μας.Πες σήμερα όχι στο πετρέ-
λαιο και ένωσε τις δυνάμεις σου με το WWF, 
διεκδικώντας ένα μέλλον χωρίς εξορύξεις!

ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Η θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και της Κρήτης 
είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα παγκόσμιας 
σπουδαιότητας που φιλοξενούν σπάνια και 
απειλούμενα είδη. Και είναι πόλος έλξης για 
δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες από όλον τον 
κόσμο κάθε χρόνο. Δεν είναι οικόπεδα προς 
παραχώρηση για εκμετάλλευση από την πε-
τρελαϊκή βιομηχανία. Ούτε στους χειρότερους 
εφιάλτες μου δεν θα φανταζόμουν πλατφόρ-
μες εξόρυξης πετρελαίου δίπλα στην Κέρκυρα, 
την Κεφαλονιά και τα Χανιά. Εσύ;

Δημήτρης Ιμπραήμ 
Υπεύθυνος εκστρατείας

Τουρισμός, αλιεία και τοπικές κοινωνίες,  
οι μεγάλοι χαμένοι από τις εξορύξεις  

πετρελαίου στην Ελλάδα
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Tεύχoς 143-144 (151-152) - 25oς 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
•	 Στη		Μύκονο	στην	εκκλησία	της	Αγίας	Σοφί-

ας, έγινε, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο γάμος του 
Βασίλη Παπαζήση και της νεραϊδιώτισσας 
Βάνας Παφίλη, κόρης των  Δημητρίου και 
Νατάσας Παφίλη. Ακολούθησε η δεξίωση 
των καλεσμένων, σε ένα πολύ όμορφο πε-
ριβάλλον, στο Ζενίτ, παραλία PARADISO, 
δίπλα στο club CAVO PARADISO.

 Ευχές για μια ζωή ευτυχισμένη!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Οι χωριανοί μας Στάθης Βασ.  Παφίλης και 

Πηνελόπη Ελ. Καρακώστα, απόκτησαν και 
την κόρη.

• Ο χωριανός μας Δημήτρης Ελ. Καρακώστας 
και η σύζυγός του Έλενα απέκτησαν γιο.

 Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στα Ιω-

άννινα, η Ιωάννα Κόκκινου, σύζυγος του 
αείμνηστου χωριανού μας Δημοσθένη Κόκ-
κινου.

•	 Πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε την επομένη η Νίτσα, σύζυγος 
του συγχωριανού μας Ιωάννη Φ. Καρακώ-
στα.

•	 Πέθανε στην Αθήνα στο τέλος του Οκτώ-
βρη και κηδεύτηκε στη Νεράιδα η Νίκη, 
σύζυγος του συγχωριανού μας Χρήστου Ν. 
Καραγκούνη.

•	 Ο	 χωριανός	 μας	 Νίκος	 Κων.	 Καρακώστας	
(Μητρούλης) πέθανε στην Άρτα όπου και 
κηδεύτηκε.

 Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο χωριανός μας Θανάσης Κυρ. Καρακώ-

στας και η Αλεξάνδρα, βάφτισαν το γιο 
τους και τον ονόμασαν Κυριάκο – Άγγελο.

 Να τους ζήσει το νεοφώτιστο!

Tο κειμενο στο οπισθοφυλο ειναι απόσπασμα απο το: 
"Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού" του Γιάννη Ρίτσου  

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.

Να μας συγχωρήσετε  
για όσα κοινωνικά  
μας έχουν διαφύγει
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Τότε το φεγγάρι  σκόνταψε στις ιτιές κι έπεσε στο πυκνό χορτάρι.
Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα.
Τρέξανε τα παιδιά, πήραν στα παχουλά τους χέρια το φεγγάρι κι 
όλη τη νύχτα παίζανε στον κάμπο.
Τώρα τα χέρια τους είναι χρυσά, τα πόδια τους χρυσά, κι όπου πα-
τούν αφήνουνε κάτι μικρά φεγγάρια στο νοτισμένο χώμα. Μα, ευ-
τυχώς, οι μεγάλοι που ξέρουν πολλά, δεν καλοβλέπουν. Μονάχα οι 
μάνες κάτι υποψιάστηκαν.

Γι αυτό τα παιδιά κρύβουνε τα χρυσωμένα χέρια τους στις άδειες 
τσέπες, μην τα μαλώσει η μάνα τους που όλη τη νύχτα παίζανε κρυ-
φά με το φεγγάρι.


