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ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Ο καθένας που γυρνά στον  
τόπο του δεν είναι νικητής.
Αλλά κανένας δεν είναι νικητής
σα δε γυρνά στον τόπο του.
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«Υπάρχει  
βαθιά σκιά εκεί  
όπου υπάρχει  
πολύ φως»  
(Γκαίτε)
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Εθνικές εκλογές – Ιούλιος 2019
Από εκλογές σε εκλογές: Συμμετοχή  57,91%,  Άκυρα/Λευκά  2,08%.

ΣΥΡΙΖΑ: 62
ΝΔ: 28
ΚΙΝ.ΑΛ: 20
ΜΕΡΑ25: 5

ΚΚΕ: 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 2
Χ.Α: 1
ΜΛ-ΚΚΕ: 1

Όποιος γυρνά στον τόπο του δεν είναι νικητής,
Αλλά κανένας δεν είναι νικητής σα δε γυρνά στον τόπο του.

Αυτή η «ρήση» που φέρνει στην προμετωπίδα του ο «Γ», μου 
ήρθε στο μυαλό μόλις έμαθα για τη Σοφία. Τη Σοφία τ΄Κνάφτη, 

το πρώτο παιδί του Μήτσο-Κνάφτη, ψυχοκόρη του Αλέξη-Κνάφτη. 
Χήρα από νωρίς μετοίκησε στο Βόλο, στην Αθήνα και τέλος στα 
Τρίκαλα όπου δούλεψε να μεγαλώσει τα παιδιά της. Αγώνας, ένας 
διαρκής αγώνας, όπως για πολλούς χωριανούς μας εκείνα τα χρό-
νια, στον οποίο στάθηκε παλληκαρήσια. Έζησε τα τελευταία χρόνια 
της το χειμώνα στην Αγριά, κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια της, και 
όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε, όσο είχε καλο καιρό, στο χωριό 
της, τη Νεράιδα. Στη Νεράιδα, εκεί που γύρισε να πει το τελευταίο 
αντίο, να μας αποχαιρετήσει. Στον τόπο της, ΝΙΚΗΤΡΙΑ.
Κάλο ταξίδι…                                                                                                                                

Χ.Ν.

                       Νέο "Μαγαζί"
Ως «χώρο του Τσιαλαμάγκα» προσφωνεί ο Κώστας Χρηστάκης το 
χώρο που διαμόρφωσε σε ιδιοκτησία του στον πάνω μαχαλά (δί-
πλα στο αλώνι).  Για το χώρο αυτό γράφει ο ίδιος στο πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων: Στο πολιτιστικό μαγαζί του "Τσιαλαμάγκα" εκτός 
από πνεύμα (βιβλιοθήκη, εικόνες και έντυπο υλικό), θα βρείτε και 
οινό-πνευμα, καθώς και αναψυκτικά.»
Εκεί, λοιπόν, έγιναν διάφορες εκδηλώσεις με προβολή video, φω-
τογραφιών και μουσική το δεύτερο 10ημερο του Αυγούστου.

Τα αποτελέσματα στο εκλογικό τμήμα Νεράιδας Τρικάλων: 
Ψήφισαν : 123, Άκυρα-Λευκά: 2, Έγκυρα: 121
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Ζητήματα στην Τ.Κ. Νεράιδας
Κάποιοι χωριανοί μας, το καλοκαίρι, συνέλεξαν και κατέγραψαν τα διάφορα ζητήματα που 
μας απασχολούν σε σχέση με τη διαμονή μας στο χωριό. Τα ζητήματα αυτά  έχουν τεθεί υπό-
ψη του Προέδρου της Τ.Κ. Νεράιδας, και αναμένονται ενέργειες.

Α. Ζητήματα Καθαριότητας
1. Γενική καθαριότητα στο χωριό. Ένα απ' 
τα πιο σοβαρά στην Κοινότητά μας, καθόσον 
τα τρία τουλάχιστο τελευταία χρόνια δεν έχει 
«περάσει» συνεργείο καθαρισμού. Η από και-
ρού εις καιρόν εθελοντική εργασία δεν αποτε-
λεί λύση στο πρόβλημα. 

2. Καθαρισμός των αυλακιών (δεν έχουν 
καθαριστεί ποτέ) στα σοκάκια του χωριού 
και επανατοποθέτηση των σχαρών προ-
στασίας, που έχουν σε πολλά σημεία μετα-
κινηθεί απ΄ τη θέση τους, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει κίνδυνο ατυχήματος είτε των διερχο-
μένων αυτοκινήτων, είτε και των πεζών.

 3. Καθαρισμός στο λαγκάδι του χείμαρρου 
Γλαβά, που μπορεί να αποτελέσει ακόμα και 
εστία μόλυνσης, με τα παντός είδους άχρηστα 
αντικείμενα που ρίχνονται εκεί. 

4. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να τε-
θεί τέρμα στην παραμονή ζώων μέσα στο  
χωριό.

Β. Ζητήματα Ύδρευσης
5. Διακοπές Υδροδότησης:  Σε ένα χωριό με 
τόσα νερά, είναι αντίφαση μερικά νοικοκυριά 
να μην έχουν νερό, κάποιες ώρες της ημέρας. 
Θα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση για την 
επίλυση του προβλήματος αυτού που ταλανί-
ζει την Κοινότητα εδώ και 20 χρόνια. 

6. Η συχνότητα παρακολούθησης των δικτύ-
ων ύδρευσης καθορίζεται με βάση τον όγκο 
ημερήσιας κατανάλωσης σε κυβικά μέτρα νε-
ρού ανά ζώνη παροχής. Σε μικρές κοινότητες 
όμως, όπως η δική μας, που δε λειτουργεί σύ-
στημα αυτόματης χλωρίωσης, πρέπει να διε-

νεργούνται περισσότεροι έλεγχοι, πράγμα που 
δε γίνεται. Ένα από τα μέτρα προφύλαξης είναι 
σίγουρα και η περίφραξη των δεξαμενών 
(έχει ενταχθεί η Κοινότητά μας στην απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης 
στο πρόγραμμα περίφραξης- προστασίας των 
δεξαμενών, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί). 

Γ. Άλλα Ζητήματα 
7. Να ληφθεί μέριμνα απ' την αρμόδια Υπηρε-
σία, για τη νεροτριβή, η οποία παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά λειτουργεί πλημ-
μελώς. Το καπάκι να διορθωθεί και να παρέχει 
ασφάλεια, σε όσους τη χρησιμοποιούν. 

 8. Υπενθύμιση για την περαιτέρω αντιμετώ-
πιση της ασθένειας του μεταχρωματικού 
έλκους, απ' το οποίο έχει προσβληθεί ο ένας 
πλάτανος στην κεντρική πλατεία.

9. Πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση για την 
επισκευή του τοιχίου στήριξης, κάτω απ΄ 
την πλατεία, απ' τη μεριά του μνημείου, στην 
προέκταση, που λειτουργούν οι τουαλέτες του 
Βακούφκου. Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα, 
πρέπει να επισκευασθεί επειγόντως, καθόσον 
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος κατάρρευσης, με 
δραματικά, για τους διαμένοντες πλησίον του 
τοιχίου, αποτελέσματα. 

10. Φωτισμός του δρόμου που οδηγεί στην 
Αγία Παρασκευή.

Δ. Επείγουσες Επισκευές - παρεμβάσεις:
11. Επισκευές στο Σχολείο. Να αποκατα-
σταθεί το σπασμένο τζάμι της πόρτας εισόδου, 
να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. 
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12. Υπενθυμίζουμε ότι στο Σχολείο «λει-
τουργεί» Μουσείο ειδών λαϊκής τέχνης, 
με πάνω από 100 παραδοσιακά αντικείμε-
να. Θα πρέπει να επισκεφθεί το Σχολείο η 
αρμόδια υπηρεσία πολιτισμού του Δήμου, 
προκειμένου να καταγράψει και να λάβει 
μέριμνα για τη συντήρηση των σπουδαίων 
αυτών παραδοσιακών αντικειμένων λαϊκής 
τέχνης. Η προσπάθεια ως εδώ του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Νεράιδας ήταν αξιέπαινη. Η 
παρέμβαση του Δήμου είναι απαραίτητη. Με 
λίγα έξοδα για τη σχετική διαμόρφωση του 
χώρου, μπορεί να καταστεί επισκέψιμο. 

13. Κεντρικό καλντερίμι, από Ρεματάκι 
προς Πλατεία. Το θέμα της κακοτεχνίας του 
τέθηκε επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά 
δεν έγινε τίποτε για τη διόρθωσή του. Θα 
πρέπει τουλάχιστο να απομακρυνθούν τα 
φθαρμένα κάγκελα που είναι ετοιμόρροπα 
και να τοποθετηθούν καινούργια, κατά μή-
κος του, ώστε οι πεζοί, ηλικιωμένοι κυρίως, 
να διέρχονται με ασφάλεια. Παρόμοια κά-
γκελα προστασίας να τοποθετηθούν και στο 
δρόμο από το Κοινοτικό Γραφείο προς το 
μαγαζί Βλαχογιάννη και κάτω από το δρόμο 
Ζάχου, στον πάνω μαχαλά. 

14. Απαιτούνται παρεμβάσεις στο πλακό-
στρωτο της κεντρικής πλατείας, λόγω 
των ρωγμών που υπέστη σε κάποια σημεία, 
όπου έχουν μετακινηθεί οι πλάκες. 

15. Επισκευή στον περίγυρο του κορμού 
του πλάτανου στην πλατεία, όπως επίσης 
και στη μεγάλη ρωγμή που υπέστη το τοιχίο, 
πίσω απ' τη βρύση, αριστερά στα σκαλιά της 
πλατείας.

16. Περίφραξη του χώρου του μνημείου 
πεσόντων και ανάδειξη των ονομάτων που 
έχουν σβηστεί με το πέρασμα του χρόνου. 

17. Διαπλάτυνση για τη δυνατότητα στρο-
φής των αυτοκινήτων έξω απ' την αυλή του 
Σχολείου.

18. Εξοπλισμός Κοινοτικού γραφείου.

Νέα απ’το χωριό

▶ Τσιμεντοστρώθηκε ο δρόμος πάνω απ’ 
το Σχολείο και λίγα μέτρα ακόμα, μέχρι 
τις δεξαμενές

▶ Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής 
καινούργιας κεραμιδοσκεπής στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Επίσης 
έγινε καθαρισμός περιμετρικά του ναού.

▶ Ξεκίνησαν οι εργασίες για την 
ασφαλτόστρωση του δρόμου Νεράιδας-
Θεοδωριάνων, στις Κάναλες.

▶ Ο Παπαποστόλης αναχωρεί για την 
Αυστραλία, όπου θα βρεθεί για λίγο 
καιρό κοντά στα παιδιά του.

▶ Καλοκαιρινές μέρες όλο το φθινόπωρο 
ως τώρα, με ελάχιστες βροχές!

Του ανταποκριτή μας  
Χρήστου Καρακώστα

Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια όλους 
τους συμπατριώτες που με τίμησαν με 

την ψήφο τους στις δημοτικές εκλογές. Ιδι-
αίτερα ευχαριστώ από καρδιάς τους συγ-
χωριανούς μου νεραϊδιώτες που με ανέ-
δειξαν πρώτο σε ψήφους στο χωριό μου. 
Ωστόσο το διπλανό χωριό αποφάσισε δια-
φορετικά. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσω 
να προσφέρω ό,τι μπορώ και να βοηθήσω 
στη λύση των προβλημάτων της ορεινής 
πατρίδας.

Ευχαριστώ
Χρήστος Δ. Καρακώστας

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
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Ιστορία του Συλλόγου

Το σκέφτηκα πολλές φορές στο παρελ-
θόν να επιχειρήσω να γράψω (μάλλον 
να καταγράψω) σε γενικές γραμμές την 

πορεία του Συλλόγου (τ. Αδελφότητας, πρ. 
Συνδέσμου), από της ιδρύσεώς του, το έτος 
1965. Και τώρα που το επιχειρώ, διαπιστώνω 
πως είναι πράγματι ένα δύσκολο εγχείρημα, 
καθόσον τα υπάρχοντα στοιχεία δε φωτίζουν 
όλες τις πτυχές αυτής της πορείας, ενώ οι μαρ-
τυρίες των πρωταγωνιστών (για το χρονικό 
διάστημα τουλάχιστο που ο γράφων δεν ήταν 
ανάμεσα σ’ αυτούς) είναι τόσο αποκλίνουσες 
σε μερικά ζητήματα, που εμένα τουλάχιστο 
με αποτρέπουν για να τις επικαλεστώ. Στις 
δυσκολίες αυτές προστίθεται και το γεγο-
νός ότι τα αρχεία του Συλλόγου, όπου ανέ-
τρεξα για να αντλήσω στοιχεία, αρχίζουν 
από το έτος 1974 και δώθε. Δεν βρέθη-
κε φάκελος που να περιέχει στοιχεία για 
τη δράση ή για τα μέλη που απάρτισαν τα 
διοικητικά συμβούλια παρά μόνο η ιδρυ-
τική πράξη του 1965, που τουλάχιστο, 
έχει ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία, τα 
ονόματα των ιδρυτών του Συλλόγου και 
η αίτηση προς το  Πρωτοδικείο για έγκρι-
ση τροποποίησης του καταστατικού του 
1972. Σκέψεις να καταθέσω στοιχεία για 
το διάστημα αυτό με βάση μαρτυρίες που 
συνέλεξα, τις απέρριψα στη συνέχεια για-
τί οι μαρτυρίες αυτές, όπως προανέφερα, 
ήταν αποκλίνουσες και κατά συνέπεια, όσο 
αφορά την περίοδο πριν το 1974, μια επι-
χειρούμενη καταγραφή της ιστορίας του 
Συλλόγου, θα αφίστατο εκείνης που δια-
σφαλίζει η παράθεση των αναμφισβήτη-
των στοιχείων των αρχείων που αφορά το 

χρονικό διάστημα από το 1974 ως τα σήμερα 
("scripta manent"=τα γραπτά μένουν). Μόλις 
ολοκληρωθεί η εργασία αυτή (καταγραφή των 
σπουδαιότερων γεγονότων από τη δράση του 
Συλλόγου, παράθεση των ονομάτων των με-
λών των εκάστοτε Διοικ. Συμβουλίων, αναφο-
ρά στις Γενικές Συνελεύσεις, στις τροποποιή-
σεις καταστατικού, στις πράξεις των Δ.Σ., κ.α.), 
το αποτέλεσμά της θα αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Συλλόγου (neraida.net) και θα δημο-
σιευτεί σε συνέχειες στο περιοδικό «ο Γλαβάς 
της Νεράιδας».

Με την καταγραφή της ιστορίας του Συλλόγου μας καταπιάστηκε ο Χρ. Μαντέλλος. Δύσκολο εγχεί-
ρημα και χρονοβόρο. Απαραίτητο όμως κατά τη γνώμη μας. Μεχρι να ολοκληρωθεί το έργο και μπο-
ρέσουμε να το παρουσιάσουμε στην πλήρη του μορφή σας δίνουμε μια πρόγευση με την δημοσίευση 
κάποιων αποσπασμάτων. 
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Το πολιτικό σκηνικό
Στα πολιτικά πράγματα, κυριαρχούσε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,  ο οποίος, ως αρχηγός της 
Ένωσης Κέντρου, 14 μήνες πριν ( 16 Φεβρουαρίου 1964), είχε πετύχει σαρωτική εκλογική 
νίκη, λαμβάνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά που έχει λάβει ποτέ πολιτικός σχημα-
τισμός (52,8%). Τον Ιούλιο όμως του 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ήλθε σε ρήξη με το 
λαοπρόβλητο πρωθυπουργό και τον ανάγκασε σε παραίτηση. Σ' αυτό βοήθησε και η στάση 
μεγάλης μερίδας βουλευτών της Ένωσης Κέντρου, οι οποίοι με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη, αποσκίρτησαν από το κόμμα, (κίνηση που έμεινε στην πολιτική ιστορία του τόπου, 
ως "αποστασία") και έδωσαν το πρόσχημα διορισμού από το βασιλιά Κωνσταντίνο, διαδοχικών 
πρωθυπουργών. Η αποστασία προανήγγειλε μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας 
στη χώρα και τελικά οδήγησε στη Χούντα των Συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967. 

Η μεγάλη εσωτερική μετανά-
στευση
Στις αρχές της δεκαετίας του '60, ένα με-
γάλο (για τα μεγέθη της Νεράιδας) κύμα 
εσωτερικής μετανάστευσης ξεκίνησε 
στο χωριό, όπως και στα υπόλοιπα της 
περιοχής, αλλά και της χώρας, το οποίο 
φούντωσε ως το τέλος της δεκαετίας και 
συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό, τουλά-
χιστο ως τα μέσα της επομένης (1975). 
Ήδη το έτος που ιδρύθηκε η Αδελφότη-
τα (1965), είχε μετοικήσει στην Αθήνα, 
μεγάλος αριθμός νεραϊδιωτών, οι οποίοι 
και  εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περι-
οχές (οι περισσότεροι στην περιοχή του 
Θησείου, αλλά και στον Πειραιά κ.α.)...

Η προσπάθεια προσαρμογής
... Έπρεπε λοιπόν ο καθένας που βίωνε 
δύσκολες πράγματι καταστάσεις, μέσα 
στο χάος της μεγαλούπολης, να βρει 
έναν τρόπο να αντιδράσει, να απορρίψει την 
ιδέα της επιστροφής, να διασκεδάσει τους 
φόβους του, να πνίξει την κακή ψυχολογία 
του και να αρχίσει να αισιοδοξεί. Έπρεπε 
άμεσα να βρει τρόπους επικοινωνίας, να έλ-
θει σε επαφή με τους άλλους, τους πολλούς 

συμπατριώτες του, να βγει από τον απομο-
νωτισμό που του επέβαλε μια αδυσώπητη 
καθημερινότητα και να αρχίζει να προσθέτει 
κι άλλους δρόμους στη μοναδική διαδρομή 
του, που ήταν "δουλειά σπίτι και αντίστρο-
φα"...
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Η  Ίδρυση του Συνδέσμου (μετέπειτα Αδελφότης)
... Από τους πρώτους μήνες της εγκατάστασης των πρώτων νεραϊδιωτών στην Αθήνα, στις αρ-
χές της δεκαετίας του '60, άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα για τη δημιουργία μιας Αδελφότητας 
(όπως συνηθιζόταν τότε να ονομάζουν τους πολιτιστικούς συλλόγους). Στα διάφορα περι-
στασιακά στέκια που δημιουργήθηκαν, (όπως το πρώτο στέκι στο Μοναστηράκι, το καφενείο 
του "Θεολόγου"), η σκέψη για την ίδρυση της Αδελφότητας ήταν η κυρίαρχη στις συζητήσεις 
μεταξύ των χωριανών και την υιοθετούσαν όλο και περισσότεροι, που εν τω μεταξύ έφταναν 
στην Αθήνα προς ανεύρεση εργασίας. Ένας συλλογικός φορέας, αποτελούσε, ειδικά την εποχή 
εκείνη, υπολογίσιμη δύναμη και ένα αίτημά του προς τους αρμόδιους, είτε για τη ... μακρινή 
γενέτειρα, είτε για τα μέλη του, σίγουρα είχε διαφορετική αντιμετώπιση.  
Με την πάροδο  του χρόνου η ιδέα άρχισε να ωριμάζει και στις 9 Ιουνίου του έτους 1965, συ-
ντάχθηκε και υπογράφηκε η ιδρυτική πράξη για τη σύσταση του σωματείου. Την ιδρυτική πρά-
ξη υπογράφουν (ως ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ) οι παρακάτω είκοσι δύο (22) αναφερόμενοι νεραϊδιώτες 
(η παράθεση των ονομάτων τηρήθηκε όπως είχαν αναγραφεί στην ιδρυτική πράξη). Σημαντική 
εδώ ήταν η συμβολή του δικηγόρου συγχωριανού μας Κωσταντή Κόκκινου (ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ), 
ο οποίος ανέλαβε την όλη διαδικασία ώστε να αποκτήσει νομική οντότητα. Το γραφείο του, 
στην οδό Ιπποκράτους 13, από τη σύλληψη της ιδέας για ίδρυση Αδελφότητας, μέχρι την 
αναγνώρισή της από το αρμόδιο δικαστήριο, είχε de facto μεταβληθεί σε τόπο συνάντησης 
πολλών χωριανών. Η αναγνώριση ως Σωματείο έγινε με την υπ' αριθ. 15700/65 απόφαση 
του Πρωτοδικείου Αθηνών και η καταχώριση στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων 
σωματείων, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" και διακριτικό τίτλο "Η 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ", έλαβε αύξοντα αριθμό 11107/65.   

Εν Αθήναις τη 21η Απριλίου 1965
ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ : **
*Προηγείται το κείμενο του σχεδίου του 
Καταστατικού που αποτελείται από τριά-
ντα τρία (33) άρθρα, το οποίο υποβλήθη-
κε, όπως ο νόμος ορίζει, προς έγκριση στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών, από την εκλεγμένη 
από τους ιδρυτές προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή. Το καταστατικό εγκρίθηκε και 
αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθ. 15700/65 
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατα-
χωρήθηκε δε στα βιβλία Αναγνωρισμένων 
Σωματείων με αύξοντα αριθμό 11107/1-
10-1965.
**Ακολουθεί η παράθεση των ονομάτων 
των 22 ιδρυτικών μελών με τις υπογραφές 
τους...

Η πρώτη Διοίκηση
Το σχέδιο καταστατικού υπέβαλε στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, όπως ορίζει ο νόμος, η 
υπό των ιδρυτικών μελών εκλεγείσα προ-
σωρινή Διοικούσα Επιτροπή, την οποία 
αποτελούσαν οι:
*...
*Ακολουθούν τα 5 ονόματα της προσωρι-
νής Διοικούσας Επιτροπή

Είναι στην ουσία η πρώτη Διοίκηση η οποία  
και προέβη στις δέουσες ενέργειες, προκει-
μένου ο Σύνδεσμος να αποκτήσει νομική 
προσωπικότητα, απαραίτητης για τη νομι-
μότητα των συλλογικών δραστηριοτήτων 
του.  
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Αγία Κυριακή

Λειτουργία στο εκκλησάκι  
του πάτερ-Κοσμά

Οι λιγοστοί Νεραιδιώτες  που βρισκόταν το Σάββατο, 
24 Αυγούστου, στο χωριό, γιόρτασαν τη μνήμη του 

πάτερ- Κοσμά στο  ομώνυμο ξωκλήσι. Η λειτουργία (με 
αρτοκλασία) τελέστηκε από τον ιερέα του χωριού, πατέ-
ρα Απόστολο Οικονόμου.

Ανήμερα των εκλογών γιόρτασε το μοναστήρι της Αγίας Κυριακής. Σε κάποιους φά-
νηκαν πολλοί ενώ σε άλλους λιγότεροι. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν ήταν λίγοι οι 

προσκυνητές που, από όλη τη γύρω περιοχή, συγκεντρώθηκαν το προηγούμενο βράδυ, στο 
μοναστήρι για να τιμήσουν τη μνήμη της «αγίας των ορεινών».
Από βραδύς η λειτουργία και ανήμερα… οι εκλογές. Την επομένη Κυριακή, 14 Ιουλίου, 
στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής στα Τουρκοβούνια, πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο 
Νεραϊδιωτών, η καθιερωμένη θρησκευτική εκδήλωση, με λειτουργία και αρτοκλασία στη 
μνήμη της Αγίας. Όπως κάθε φορά όσοι χωριανοί και συμπατριώτες παραβρέθηκαν κε-
ράστηκαν θέματος (από τις πάντα πρόθυμες να βοηθήσουν Λαμπρινή και Ειρήνη Γώγου) 
καφεδάκι και αναψυκτικά.
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ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ

Νεολαία - Γερουσία σημειώσατε ένα (1)

Ο αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ «Νεολαί-
ας» και «Γερουσίας» είχε καθιερωθεί να 
διεξάγεται την παραμονή του πανηγυ-

ριού (25 Ιουλίου).  Τότε, βέβαια, όλοι οι Νεραι-
διώτες βρίσκονταν στο χωριό για το πανηγύρι. 
Το πανηγύρι ήταν τριήμερο και είχαμε όργανα 
και στα τρία (τότε) μαγαζιά όλα τα βράδια. Τότε 
σκεπτόμασταν …που θα χωρέσουμε. Τα τελευ-
ταία χρόνια, οι χωριανοί απουσιάζουν από το 
χωριό, το πανηγύρι κρατά με το ζόρι δυο βρά-

δια, η ορχήστρα είναι μόνο σε ένα μαγαζί  και 
σκεπτόμαστε …πως θα συμπληρώσουμε.
Αυτά, λοιπόν, έφεραν και την ανάγκη μεταφο-
ράς της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα σε μια 
μέρα όπου θα βρίσκονται αρκετοί χωριανοί 
έτσι ώστε να συμπληρώσουμε ομάδα. 
Φέτος αυτή η ημέρα ήταν η 12η Αυγούστου, 
όπου μετά την ισοπαλία (3-3) στο κανονικό 
ματς η διαδικασία των πέναλτι ανέδειξε νική-
τρια την ομάδα της Νεολαίας.
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Αγώνες δρόμου

Στις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε 
ο αγώνας δρόμου για παιδιά, που έχει 

καθιερώσει πια ο Σύλλογος Νεραϊδιωτών.  
Μεγάλος ήταν ο αριθμός των παιδιών που 
συμμετείχαν. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν 
έπαινοι συμμετοχής.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Νεραιδιωτάκια μα-
ζεύτηκαν στην πλατεία και ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους 

στη ζωγραφική. Σίγουρα το χαίρονται  (και το περιμένουν κάθε 
χρόνο) τα μικρά, το χαίρονται όμως και οι γονείς οι οποίοι κα-
μαρώνουν τα βλαστάρια τους. 

Ζωγραφική παιδιών

Δημοτική και λαϊκή βραδιά στην πλατεία

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερω-
θεί, τον Αύγουστο,  η διοργάνωση 

μιας δημοτικό - λαϊκής βραδιάς, στην 
πλατεία του χωριού, από μέρους του 
Συλλόγου μας.  Είναι μια καλή ευκαι-
ρία για γλέντι, την οποία οι χωριανοί 
δεν αφήνουν να πάει χαμένη.
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Η Α.Ε.Ν κυπελλούχος!

Για ένα ακόμη καλοκαίρι τα 8 χωριά της 
περιοχής μας συμμετείχαν σε τουρνουά 
ποδοσφαίρου. Το τουρνουά, το οποίο 

διεξήχθη, από 7 έως 14 Αυγούστου έχει ή 
καλύτερα δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον σε 
μικρούς και μεγάλους χωριανούς οι οποίοι 
συμμετέχουν παρακολουθώντας το. Ειδικά 
τα μικρά Νεραιδιωτόπουλα οργανώνουν μια 
αρκετά δυναμική ¨κερκίδα¨ οι οποία ακολου-
θεί την ομάδα σε όλους τους αγώνες, εντός 
και εκτός Νεραΐδας. Η χαρά τους δε, όταν η 
ομάδα κερδίζει είναι μεγαλύτερη και από αυτή 
των παικτών. Πόσο μάλλον όταν η Α.Ε.Ν. στέ-
φεται κυπελλούχος όπως και φέτος.
Τα προκριματικά με 2 νίκες και μια ισοπαλία 
έφεραν την Α.Ε.Ν. στους ημιτελικούς όπου 
επικράτησε της Μεσοχώρας και πήρε το εισι-

τήριο για τον τελικό με αντίπαλο την ομάδα 
του Αρματωλικού.  

Αετός - Νεράιδα : 0-3 (άνευ αγώνος)  
Νεράιδα - Παχτούρι : 1-1
Κορυφή - Νεράιδα : 1-4
Ημιτελικός : Μεσοχώρα - Νεράιδα: 2-4

Στον τελικό, λοιπόν, στο γήπεδο του Αρματω-
λικου, η ομάδα ποδοσφαίρου της Νεράιδας, 
την οποία «κοουτσάρισε» ο Θανάσης Καρα-
κωστας, μετά από έναν πολύ καλό αγώνα, αν 
και δέχτηκε πρώτη γκολ, τελικά επικράτησε 
της αντίστοιχης ομάδας του Αρματωλικού, με 
σκορ 1-4.  
Για την ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραγιώργος 
πέτυχε τρία γκολ και ο Παναγιώτης Νίκου το 
τέταρτο.
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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 τον παραπάνω τίτλο και θέμα τον 
μύλο πραγματοποίησε και φέτος την 

ετήσια μουσικοχορευτική του εκδήλωση ο 
Λ.Ο. Ηλιδα.
Στις 26 Ιουνίου στο κατάμεστο Δημοτι-
κό θέατρο του άλσους της Ηλιούπολης ο 
συγχωριανός μας από το Παχτούρι Κώ-
στας Βασιλάρας και ο συνεργάτης του Πα-
ναγιώτης Γκούβας με διακόσιους περίπου 
χορευτές –μέλη του Ομίλου παρουσίασαν 
ένα υπέροχο θέαμα, με θέμα τον μύλο και 
τα δρώμενα γύρω από αυτόν (ξεφλούδι-
σμα, ξεσπύρισμα, άλεσμα, ζύμωμα ψω-
μιού, κ.α.).
Συγχρόνως και ενώ τα δρώμενα γύρω από 
τον μύλο εξελίσσονταν παρουσιάστηκαν 
χοροί και τραγούδια από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας (Δωδεκάνησα - Θεσσαλία - 

Κεφαλονιά - Νάουσα - Θράκη - Ικαρία - 
Λέσβο - Πόντο και Μικρά Ασία).
Την εκδήλωση πλαισίωσαν εξαίρετοι μου-
σικοί όπως ο Γιώργος Κωτσίνης στο κλαρί-
νο, ο Θωμάς Κωνσταντίνου στο λαούτο ο 
Κώστας Κίκιλης στο βιολί, ο Λάζαρος Ακρι-
βόπουλος στα κρουστά, ο Χρήστος Συρα-
νίδης στην ποντιακή λύρα, η Αλίκη Κατσα-
ρού και ο Γιάννης Κατσής στο τραγούδι.
Παραβρέθηκαν η πλειονότητα των μελών 
του Δ.Σ. της Ηλιούπολης καθώς και πάρα 
πολλοί συμπατριώτες μας από τα χωριά 
της ορεινής μας πατρίδας.
Ο συμπατριώτης μας Κώστας Βασιλάρας 
μέσω του “Γλαβά” θα ήθελε να ευχαριστή-
σει όλους τους συμπατριώτες μας που με 
την παρουσία τους στην εκδήλωση τίμησαν 
τον ίδιο προσωπικά αλλά και τον Όμιλο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΗΛΙΔΑ 
 …Του μύλου τα αλέσματα 
 τραγούδια και καλέσματα
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Νέος αγροτικός δρόμος

Διάνοιξη νέου αγροτικού δρόμου έγινε το κα-
λοκαίρι στο χωριό. Ο δρόμος ξεκινάει απ’ το 
παλιό γήπεδο της «Βλησάραινας», περνάει 

από τη Βρύση «Τσιλμιντού», μέχρι τα «Πέρα Βαργιά-
νια», μετά τον «Ποτιστή» και φθάνει μέχρι τώρα, σχε-
δόν στα «Κάτω Βαργιάνια». Στόχος η ένωσή του με 
την «Κρανούλα». Ο δρόμος είναι ιδανικός για περί-
πατο και αξίζει εδώ να αναφέρουμε τον αντιδήμαρ-
χο Σωτήρη Αγγέλη , που επέδειξεμεγάλο ενδιαφέρον 
για το έργο. ‘Ηταν πιο εύκολο λοιπόν – μεταφορά 
υλικών κλπ- να κατασκευαστεί η πέτρινη βρύση στου 
«Τσιλμιντού». Η πολυπόθητη βρύση κατασκευάστηκε 
με δαπάνη του συγχωριανού μας Δημήτρη (Μίμη) Γ. 
Μαντέλλου. Έτσι ο καθένας έχει πλέον πρόσβαση 
να φτάσει και να απολαύσει το καλύτερο νερό, που, 
όπως λένε, έχει η συγκεκριμένη πηγή.

Αποκατάσταση γέφυρας Γρεβενίτη!

Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης στο δη-
μοτικό σχολείο νεράιδας!

28η Οκτωβρίου

Κατάθεση στεφανιού, στο μνημείο πε-
σόντων Νεραιδιωτών, έγινε από τον 
Πρόεδρο της Τ.Κ. Νεράιδας Κυρ. Βλα-

χογιάννη, στην πλατεία του χωριού, την 28η 
Οκτωβρίου 2019, με αφορμή την επέτειο 
του ιστορικού ΟΧΙ. Στην  κατάθεση καθώς 
και στη δοξολογία  (η τέλεση της οποίας έγι-
νε από τον ιερέα Θωμά Πλακιά) παρευρέθη-
καν όσοι Νεραϊδιώτες βρισκόταν στο χωριό 
εκείνη την ημέρα (και ήταν αρκετοί).
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Δεν μας ξεχνά τα τελευταία χρόνια 
ο μητροπολίτης μας. Επισκέπτεται 

κάθε καλοκαίρι  τη Νεράιδα και λειτουρ-
γεί στον Αι Γιώργη.

Λαχειοφόρος συλλόγου
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Ο Κυριάκος Βλαχογιάννης παραβρέθηκε και ορκίστηκε ως Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότη-
τας Νεράιδας στην τελετή ορκωμοσίας που έγινε στις 25 Αυγούστου στην Πύλη. Με την πα-
ρουσία αρκετών δημοτών, ο (επανεκλεγείς) δήμαρχος Πύλης, Κώστας Μοράβας, οι δημοτικοί 

σύμβουλοι του Δήμου και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ορκίστηκαν στον αύλειο χώρο του 
Δημαρχείου.
Ευχόμαστε μια θητεία γεμάτη έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας, ειδικά τα δικά μας ορεινά χωριά 
που δεν έχουν τον τουριστικό χαρακτήρα των «περί το Περτουλι» χωριών του Δήμου.
Στον Κυριάκο ευχόμαστε καλή δύναμη και του θυμίζουμε ότι ο Σύλλογος θα είναι αρωγός σε ότι 
χρειαστεί.

Με  προσήλωση στο 
σύνθημα «ΠΡΩΤΑ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και 

λέγοντας ότι το μυστικό της 
επιτυχίας, κρύβεται στη δου-
λειά και τη συνεργασία και όχι 
στην ατομικότητα ο Δήμαρχος 
Κώστας  Μαράβας όρισε τους 
νέους Αντιδημάρχους για την 
επόμενη διετία.
Ο Αρματολικιώτης Σ. Χα-
ντζής ορίστηκε  Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Έργων και Πολεοδο-
μίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. Επίσης θα είναι αρμόδιος για τις "ορει-
νές" Δημοτικές Ενότητες Νεράιδας, Πινδέων, 
Μυροφύλλου. 

Οι λοιποί Αντιδήμαρχοι είναι:
Τζάνης Βησσαρίων,  Αντι-
δήμαρχος Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Πολιτικής Προστασίας και 
παράλληλα αναπληρωτής Δη-
μάρχου. 
Δούλαλας Κωνσταντίνος, 
Αντιδήμαρχος Καθημερινότη-
τας (καθαριότητας-περιβάλ-
λοντοςς και Ποιότητας Ζωής).
Αγγέλης Σωτήριος, Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού, Τουρι-

σμού, Παιδείας και Αθλητισμού.
 Ζούρτος Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Μέριμνας 
και Υγείας.

Oρκωμοσία των νέων αιρετών  
στο Δήμο Πύλης

Oι νέοι Αντιδήμαρχοι
Ο Σωτ. Χαντζής αρμόδιος στην Δ.Ε. Νεράιδας
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Αρκετά καλό το φετινό πανηγύρι

Ικανοποιητική θα λέγαμε συνολικά τη συμ-
μετοχή των χωριανών στο φετινό πανηγύ-
ρι. Βέβαια το κλίμα την πρώτη μέρα στην  

πλατεία ήταν, ως συνήθως, υποτονικό, αλλά 
στα «Κάγκελα» -τραγουδήθηκαν παραδοσι-
ακά από τους Σπύρο Νεραϊδιώτη και Θωμά 
Μαντέλλο- η εικόνα θύμιζε παλιές καλές 
εποχές. Σ΄ αυτό βοήθησε και η παρουσία 
πολλών συμπατριωτών απ΄τα γύρω χωριά. 
Επίσης να πούμε ότι τα βράδια και τα δυο 
μαγαζιά δούλεψαν ικανοποιητικά, αφού ήταν 
γεμάτα και τα «όργανα» «βαρούσαν» μέχρι το 
πρωί.
Θα επαναλάβω μια πρόταση που έχω κάνει 

και παλιότερα. Ίσως, την πρώτη μέρα στην 
πλατεία, ο Σύλλογος να πληρώνει την κομπα-
νία για δυο-τρεις ώρες και ο κόσμος να χο-
ρεύει ελεύθερα –προσοχή όχι με πρόγραμμα- 
αλλά κανονικά με παραγγελία όπως τώρα. 
Μόνο που ο χορός θα είναι πληρωμένος. Αν 
υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, γίνεται και δι-
πλός χορός. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες 
προτάσεις, αλλά ο Σύλλογος πρέπει να «δει» 
τι μπορεί να κάνει για το κορυφαίο δρώμενο 
στο χωριό, γιατί είμαστε απ΄τα τελευταία χω-
ριά στην Ελλάδα που το κρατάμε έτσι ακόμα.

Θωμάς Μαντέλλος.
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Αντέχουμε στο χρόνο 

Οι Νεραιδιώτες, με τα τραγούδια που 
παραγγέλλουν, επί πληρωμής,  χο-
ρεύουν εξωτερικεύοντας τα συναι-

σθήματά τους. Ο χορός στη Νεράιδα είναι 
πάντοτε συλλογικός. Με τη διαφορά  όταν 
παραγγέλνει ο ένας, τραγούδι που κάποια 
σημασία έχει γι αυτόν, να το χορεύει πρώ-

τος στον χορευτικό κύκλο και οι άλλοι 
να τον συνοδεύουν. Όλοι ίσοι στον χορό 
είναι στα «Κάγκελα», χορό που λαμβά-
νει χώρα την τρίτη μέρα  του πανηγυριού.   

(Παρ. Κουτσοκώστα, το πανηγύρι της Νεραΐδας Τρι-
κάλων)

νΕΡΑϊδΑ - ΠΑνηγυΡΙ
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Συνάντηση με το Νομάρχη 
Οι Πρόεδροι Κοινότητας και Συλ-
λόγου Νεραίδιωτών Αθήνας, επι-
σκέφτηκαν στι 16 Μάη το Νομάρχη 
Τρικάλων και του ζήτησαν να επι-
δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον του 
για την Κοινότητα Νεράιδας.
Ο Νομάρχης υποσχέθηκε (σ.σ. άλ-
λωστε όλοι οι Νομάρχες υπόσχο-
νται), μέσα στα πλαίσια των οικονο-
μικών δυνατοτήτων … κλπ κλπ

Εκμίσθωση ακινήτου

Το Κοιν. Συμβούλιο Νεράιδας, κατά την 5/14.5.94 συ-
νεδρίασή του, με παρόντα τα 5 από τα 7 μέλη του, απο-
φάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την εκμίσθωση του ακινήτου που 
κατέχει η Κοινότητα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ν. 
Κόσμο, στον …., υπό τους εξής όρους:

1. Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται μέχρι την ημέρα 
της αξιοποιήσεως του οικοπέδου, από την Κοινότητα Νε-
ράιδας

2. Το ύψος του μισθώματος συμφωνείται και καθορίζε-
ται σε 12.500 δρχ. μηνιαίως, ήτοι 50.000 δρχ ετησίως…. 
(αναφέρονται 8 συνολικά όροι)……………..

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Xρήστος Μαντέλλος

Τεύχος 36 (Ιούλιος 1994)

Συλλογος Νεραϊδιωτών:

Καμία εκδήλωση το καλοκαίρι στο χωριό

Ο Σύλλογος με σχετική ανακοίνωσή του, 

κάνει γνωστό στους χωριανούς ότι «φέ-

τος μετά την ίδρυση του Πνευματικού 

Κέντρου της Κοινότητας δεν θα προ-

γραμματίσει καμία εκδήλωση στο χωριό 

το καλοκαίρι, όπως γινόταν μέχρι τώρα. 

Θα συμβάλει και θα βοηθήσει με οποιο-

δήποτε τρόπο …»

(σ.σ.: για τεχνικούς λόγους, ο Θωμάς Μαντέλλος, που επιμελείται της στήλης, δε μπόρεσε να ασχοληθεί μ΄ 
αυτή, στο παρόν τεύχος).

Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι προς το Φθινόπωρο του 1994. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν 
τα με αρ. φύλλου 36 και 37 τεύχη του «ΓΛΑΒΑ», με εξώφυλλα από στιγμιότυπα του πανηγυριού 
(προπανηγυρικό και μεταπανηγυρικό τεύχος) και με περιεχόμενα ενδιαφέροντα θέματα της επο-
χής. Η έκδοση ήταν την περίοδο εκείνη διμηνιαία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: 
• Αγόρι  απέκτησαν στις 8 Απρίλη ο Κοσμάς Β. Αλειφτήρας και η σύζυγός του Ρίτα.

• Ο εκ των συντακτών του «Γ» Θωμάς Μαντέλλος και η σύζυγός του Μαρία, απέκτησαν στις 

2 Ιουνίου και τη δεύτερη κόρη. 
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου και το «Γ», ευχές για υγεία και καλή ανατροφή

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ:
• Ο Χριστόδουλος Πετσιμέρης (γιος της νεραϊδιώτισσας Σοφίας Κόκκινου) και η σύζυγός του 

Δώρα, βάφτισαν την κόρη τους και την ονόμασαν ΣΟΦΙΑ 

• Επίσης ο συγχωριανός Γιώργος Νικ. Αθανασιάδης βάφτισε το γιο του και τον ονόμασε 

ΝΙΚΟ
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!
ΓΑΜΟΙ:
• Ο συγχωριανός Μάρκος Μπασιούκας και η ναυπλιώτισσα Ματίνα Παπαγεωργίου τέλεσαν 

τους γάμους τους στις  7 Μαίου στον Άγιο Νικόλαο Ναυπλίου. Μετά τα στέφανα έγινε 

τρικούβερτο γλέντι σε κοσμική ταβέρνα του Ναυπλίου με τη συμμετοχή και πολλών συγχω-

ριανών μας.
• Στις 8 Μαίου στον ιερό ναό Αγίας Φωτεινής στη Ν. Σμύρνη παντρεύτηκαν ο συμπατριώτης 

μας απ’ τη Λαφίνα Κώστας Αναστασίου και η επίσης συμπατριώτισσά μας απ’ το Παχτούρι 

Γεωργία Ν. Κούτρα.
• Ο νεραϊδιώτης Φώτης Ν. Ζάχος και η ευβοιώτισσα Ιωάννα Αδάμ, παντρεύτηκαν στον ιερό 

ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στην Καλλιθέα, στις 15 Μαΐου.

• Ο Παναγιώτης Ι. Νίκου και η Άννα Γκαρτζωνίκα, παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Αγ. Παρα-

σκευής στο Πολύδροσο Άρτας, το Σάββατο, 18 Ιουνίου. Μετά τα στέφανα το βράδυ στον 

Άγιο Δημήτριο το γλέντησαν για τα καλά με καλεσμένου πάρα πολλούς χωριανούς.

• Στις 18 Ιουνίου παντρεύτηκαν στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, Άνω Πετράλωνα και οι Ηλίας 

Καραμανλής και Ιωάννα Παπαντζίκου (κόρη της νεραϊδιώτισσας Παναγιώωτας Πάνου).

• Στις 25 Ιουνίου ο Κώστας Τσοφύλλας και η Αλέκα Κ. Φωτίου τέλεσαν τους γάμους τους 

στον ιερό ναό Αγ. Δημητρίου Άρτας.
Σε όλους τους νιόπαντρους το Δ.Σ. του Συλλόγου και ο «Γλαβάς της Νεράιδας» εύχεται να 

περάσουν μια χαρούμενη ζωή και ν’ αποκτήσουν γερούς απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ: 
• Πέθανε στις 10 Μάη στην Αθήνα ο συγχωριανός μας Δημήτρης Ζάχος. Η κηδεία του έγινε 

την επομένη μέρα στη Νεράιδα, μετά από επιθυμία του ίδιου.

• Στο χωριό της αποφάσισε ν’ αφήσει την τελευταία της πνοή η συγχωριανή μας Ουρανία Κ. 

Ζάχου Στις 21 Μάη έφτασε εκεί και την επομένη πρωί-πρωί, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Η 

κηδεία έγινε το απόγευμα της ίδιας μέρας.

• Πέθανε στις 13 Ιουνίου στον Πειραιά ο συγχωριανός Δημήτρης Γώγος. Η σωρός του μετα-

φέρθηκε στην αγαπημένη του Νεράιδα, όπου έγινε και η κηδεία την επομένη μέρα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεραϊδιωτών Αθήνας και ο «Γλαβάς της Νεράιδας» συλλυπούνται 

τους οικείους των παραπάνω εκλιπόντων.

25 χΡονΙΑ γΛΑβΑσ
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Ειδήσεις σε 1΄ 

● Εγκρίθηκε η διάθεση απ’ τη Νομαρχία Τρικάλων ενός φορτωτή-γκρέϊντερ και ενός φορτη-

γού για τις ανάγκες της Κοινότητας Νεράιδας. Ήδη έχουν γίνει βελτιωτικά έργα κατά μήκος 

του δρόμου Νεράιδας-Αγ. Κυριακής όπως και στο γήπεδο Νεράιδας το οποίο έχει στρωθεί 

με ψιλό χαλίκι…
● Άρχισαν και συνεχίζονται οι εργασίες για τη βελτίωση του δρόμου Νεράιδας-Θεοδοριά-

νων….
● Στις 22-5-94 έγινε στη Νεράιδα η δη-

μοπράτηση το έργου για την κατασκευή 

δρόμου προς «Λάκες Νεράιδας», προϋ-

πολογισμού 3.000.000 δρχ. ….

● Προϊστάμενος της Α΄/ θμιας Εκπαίδευ-

σης Ν. Τρικάλων ανέλαβε ο συμπατρι-

ώτης μας απ’ τη Λαφίνα Λευτέρης Ανα-

στασίου, ο οποίος βοήθησε σημαντικά 

στην υπόθεση επανίδρυσης του Δημ. 

Σχολείου Νεράιδας…..

Ο Αχελώος σε κρίσιμη καμπή

Ο Αχελώος και η παραφύσει εκτροπή του 

βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Η κυβέρνηση 

επανεξήγγειλε το έργο εκτροπής μαζί με τα 

υπόλοιπα μεγάλα έργα. Παράλληλα όμως 

ακύρωσε τη σύμβαση με την TAYERO. 

Επομένως η υπόθεση της εκτροπής περ-

νάει ξανά στη σφαίρα των εξαγγελιών και 

των προθέσεων.
Οι φωνές για την επαπειλούμενη οικολο-

γική καταστροφή βρίσκουν όλο και με-

γαλύτερη απήχηση στ’ αυτιά τόσο των τοπικών 

όσο και ΕΟΚικών παραγόντων. Έχουμε ήδη την 

πρώτη ένδειξη από το Συμβούλιο της Επικρατεί-

ας που κάνει αρνητική εισήγηση για το έργο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντώντας σε υπομνή-

ματα της Κοινότητας Μεσοχώρας εξετάζει ξανά 

το ζήτημα κυρίως από την οικονομική και οικο-

λογική σκοπιά. Από την άλλη στη Μεσοχώρα το 

φράγμα όλο και υψώνεται ….

(Εφημερίδα Μεσοχώρα, αρ φ. 54, Απρίλης- 

Μάης 1994).

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 1994 
Αποτελέσματα στη Νεράιδα:
      Ψήφισαν 158 (άκυρα 6)
ΠΑΣΟΚ : 70 Ψήφοι 
Ν.Δ. : 38 >>
ΠΟΛ.ΑΝ : 13 >>
ΣΥΝ : 9 >>
ΔΗΑΝΑ: 6 >>
ΚΚΕ : 6 >>
ΛΟΙΠΑ : 10 >>

25 χΡονΙΑ γΛΑβΑσ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ: 
• Η συγχωριανή μας Λίτσα Ι. Νίκου και ο σύ-

ζυγός της Στέφανος απόκτησαν κοριτσάκι, το 

Σεπτέμβριο
• Ο συγχωριανός μας Νίκος Κ. Καρακώστας και 

η σύζυγός του Σωτηρία, απόκτησαν αγοράκι τον 

Ιούλιο.
• Επίσης αγόρια απέκτησαν οι παρακάτω:

  Η Ρούλα Παππά (κόρη της νεραϊδιώτισσας 

Μαρίας Νίκου) και ο σύζυγός της Αντώνης Ζα-

μόρτας
  Η συγχωριανή Έφη Β. Γιαννέλου και ο σύζυγός 

της Παναγ. Καραγεώργος
  Η συγχωριανή μας Έλλης Καρακώστα και ο 

σύζυγός της Γραμμένος Γραμμένος
  Η συγχωριανή μας Μαρία Ν. Καρακώστα και ο 

σύζυγός της Φώτης 
  Ο συγχωριανός μας Γεώργιος Παλούκης και η 

σύζυγός του Ευαγγελία
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου και το «Γ», ευχές για 

υγεία και καλή ανατροφή
ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ:
• Η Μαρίνα Λ. Κοντογιάννη (κόρη της νεραϊδιώ-

τισσας Ντίνας Λ. Μπασιούκα) και ο σύζυγός της 

Αλέκος Τάτσης, βάφτισαν το αγοράκι τους στο 

μοναστήρι της Αγ Κυριακής και το ονόμασαν 

Κωνσταντίνο
• Επίσης στην Αγία Κυριακή βάφτισαν το κορι-

τσάκι τους ο Κώστας Δ. Γώγος και η σύζυγός 

του Κατερίνα και το ονόμασαν Αναστασία-Ει-

ρήνη.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΓΑΜΟΙ:
• Έγινε στις 8 Οκτωβρίου στο ναό της Αγ Τρι-

άδας Πειραιά, γάμος του συγχωριανού μας 

Γεωργίου Π. Καρακώστα και της Ρένας Αναστ. 

Αποστόλου,
• Στο Βόλο, στις 17 Σεπτεμβρίου παντρεύτηκαν 

η Όλγα του Βαγγέλη Καπογιώργου και ο Ιππο-

κράτης Δεληγιάννης
• Στο μοναστήρι της Αγ. Κυριακής έγινε ο γάμος 

της νεραϊδιώτισσας Ευθ. Γιαννέλου και του Πα-

ναγ. Καραγεώργου στις 23 Ιουλίου. Λόγω του 

παραδοσιακού του χαρακτήρα και του τόπου 

τελέσεως του παρέχουμε ιδιαίτερο αφιέρωμα 

στη σελ. 14
Σε όλους τους νιόπαντρους το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου και ο «Γλαβάς της Νεράιδας» εύχεται να 

περάσουν μια χαρούμενη ζωή και ν’ αποκτή-

σουν γερούς απογόνους.

ΤΕΥΧΟΣ 37 (ΣΕπΤΕΜΒΡΙΟΣ 1994)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας και το Κοινοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ιεραρχήσουν και να λύ-
σουν μερικά ζωτικά προβλήματα που καίνε τους κατοίκους, ειδικά τους μήνες οτυ καλοκαιριού 
που είναι πολύς κόσμος (ντόπιοι και ξένοι). Οι συντάκτες του «Γ» περιδιαβήκαμε πολλά σημεία 
έξω και μέσα στο χωριό και καταγράψαμε μερικά προβλήματα, σημαντικότερα απ’ τα οποία, 
θεωρήσαμε (και τα εκθέτουμε) τα παρακάτω.
Καλούμε με καλοπροαίρετη διάθεση, ως δημότες που ενδιαφέρονται για το χωριό τους, τον 
Πρόεδρο και τους κοινοτικούς συμβούλους, να ρίξουν το βάρος ιδίως στα παρακάτω:
(Γίνεται αναλυτική αναφορά : ΣΟΥΠΙΔΙΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΟ – ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ – ΠΟΤΙΣΤΗΣ- ΤΣΙΛΜΙΝΤΟΥ 
– ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΠΑΡΚΙΝΓΚ).

ΤΟ ΒΑΚΟΥΦΚΟ ΜΑΓΑΖΙ

Αφού κάποιοι έκαναν την πλάκα τους πριν λίγο καιρό με τη διαδικασία της δημοπρασίας για 
την ενοικίαση του Βακούφκου μαγαζιού και, όπως ήταν επόμενο το … παρέδωσαν προτού το 
… πάρουν, η δημοπρασία επαναλήφθηκε την Κυριακή 20 Οκτώβρη και τελικά, μη υπάρχοντος 
ουσιαστικού αντιπάλου, πλειοδότης αναδείχτηκε ο Βασίλης Γιαννέλος με 300.000 δρχ.

25 χΡονΙΑ γΛΑβΑσ
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Στη μακρινή Αυστραλία βρέθηκε πέ-
ρυσι ο παπά-Αποστόλης για να δει 
την οικογένεια του. Αυτό που δεν εί-

ναι γνωστό, όμως, είναι ότι στο διάστημα 
που βρίσκεται εκεί ιερουργεί και διακονεί 
σε πολλούς ορθόδοξους ναούς στην πόλη 
Αδελαΐδα. Μια πόλη στην οποία ζουν περί-
που 150.000 Έλληνες.
Και όπως όλοι ξέρουμε, οι Έλληνες ομογε-
νείς αγαπούν και νοσταλγούν τη μανα Ελ-
λάδα σε μεγάλο βαθμό και παρευρίσκονται 
μαζικά σε όλες τις εκδηλώσεις, εθνικές και 
θρησκευτικές.
Στις 6 Ιανουαρίου 2019, ο παπά-Απο-
στόλης λειτούργησε και αγίασε τα ύδατα 
στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου και 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από όπου δημο-
σιεύουμε και τις σχετικές φωτογραφίες. 

Θωμάς Μαντέλλος

Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία στην Αυστραλία
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σοβαρό εμπόδιο αλλά και νησί των Σποράδων 
2. Κατά μία έννοια, σπίτι, κατοικία – Γυναικείο 

υποκοριστικό 
3. Παραπέμπει κυρίως στα πολιτικά γεγονότα του 

1965 
4. Δεσπόζει έξωθεν της εκκλησίας 
5. Τελικός σύνδεσμος – Χώρα της Αμερικής (γεν.) 
6. Είδος κυπέλου, αλλά και κάλυμμα ρόδας αυτο-

κινήτου (αντιστρ.) – Σύμφωνο 
7. Καμιά σχέση με τον αστρονόμο 
8. Ακινητοποιεί – Όμοια φωνήεντα – Μουσική 

νότα (αντιστρ.) 
9. Το «χτυπούν» για ν’ ακούσει το γαϊδούρι (παροι-

μία, με άρθρο) 
10. Στη γενική το θηλυκό αναφορικής αντωνυμίας 

της αρχαίας – Υπάρχουν και σωτηρίας τέτοιες.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Πνευματικό παιχνίδι – Ζει στην πόλη (θηλ.) 
2. … Και τέτοιος αέρας 
3. Περίφημος, διάσημος 
4. Φοιτητική παράταξη – Έγχορδο μουσικό όργα-

νο (γεν.) 
5. Και τέτοιο γεγονός – Διστακτικό μόριο 
6. Έτσι τα θέλουν μερικοί για να τα κατανοήσουν 

– Επίρρημα της αρχαίας που σημαίνει πάρα 
πολύ 

7. Έγχορδο κρουστό μουσικό όργανο 
8. Έχει και η προτεραιότητα – 14 
9. Στερούνται σοβαρότητας, γελοίοι 
10. Απαγορεύει – Δεν αναδίδει καμία μυρουδιά 

αυτός (με άρθρο). 

ΛΥΣΗ πΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Τ. 142):
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ 2. ΛΑΥΡΙΟ 3. ΙΚΑ – ΡΑΔΙΚΙ 4. ΓΑ – ΚΙΜ – ΔΑΝ 5. ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ  
6. ΤΟ – ΟΝΑΡ – ΤΙ 7. Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 8. ΡΑΣΟ – ΑΞΙΝΑ 9. ΕΚΑΒΗ – ΗΝΙΑ 10. ΣΙΤΑΡΙ – ΤΑΚ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΛΙΓΑΤΟΡΕΣ 2. ΚΑΝΟΝΑΚΙ 3. ΑΛΑ – ΤΑΣΙ (αντιστρ) 4. ΞΑ – ΚΛΟΚΟΒΑ 5. ΑΥΡΙΑΝΗ – ΗΡ  
6. ΓΡΑΜΜΑΤΑ 7. ΔΙΟ (αντιστρ.) – ΠΡΑΞΗ 8. ΡΟΪΔΗ – ΡΙΝΤ 9. ΚΑΣΤΑΝΙΑ 10. ΝΙΟΣ (αντιστρ.) - ΙΣΑΑΚ

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΨυχΑγΩγΙΑ
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Πέρασαν σαράντα χρόνια που κυβέρναγαν τη χώρα
δύο κόμματα κυρίως, Δαναών έφερναν δώρα,
τέσσερις δεκαετίες «τρώγονταν» ημερησίως
το ΠΑΣΟΚ και η Νου Δούλα, τα κατάφερναν αισίως

Οικογένεια, πατρίδα και θρησκεία μας πουλούσε 
η Νου Δου και άμα λάχει το λαό ξυλοκοπούσε,
σοσιαλισμό με βούλα το ΠΑΣΟΚ είχε σημαία
το χεράκι στα ταμεία όμως το ‘βαλε λαθραία…

Πότε ο ένας πότε ο άλλος πέρναγαν τετραετίες 
κι όταν έφτασε η ώρα να μας πούνε τις αιτίες
πώς η χώρα που φαινόταν με ανάπτυξη αράδα
κι έφτασε μέχρι σημείου να «χτυπήσει» Ολυμπιάδα,

ξαφνικά χωρίς αιτία βρέθηκε μπροστά στη πόρτα
μιας βαριάς χρεοκοπίας κι άμα θες να μάθεις ρώτα
το Γιωργάκη που δηλώνει τη μια μέρα πως υπάρχουν
τα λεφτά γ αυτή τη χώρα κι έχουν γνώση αυτοί που άρχουν

και την άλλη να προστρέχει στο Καστελοριζωνήσι
και με άνεση να λέει γιατί πρέπει να ζητήσει
Δάνειο απ’ το ΔΝΤ, το … φιλόπτωχον Ταμείον
Που όσες χώρες το ́ χουν πάρει, έχουνε ταμείο …μείον;

Κι αφού έβαλε στη χώρα τη θηλειά που επιζητάνε
οικονομικοί δυνάστες που αυτοί μας κυβερνάνε
άφαντος την άλλη μέρα για να δώσει εξηγήσεις
κι ο λαός στις κάλπες πάλι μήπως και βρεθούνε λύσεις

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 
        (ή τριών μνημονίων)

Του Χρήστου Μαντέλλου
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Τ’ αποτέλεσμα που βγήκε απ΄ τις εκλογές εκείνες
δεν τους ήταν αρεστό κι αρχινήσανε σειρήνες 
και σαν είδαν κι άλλο κόμμα να «χτυπάει» εξουσία
αίφνης άφησαν την έχθρα και τα «βρήκαν» στην ουσία

Σαμαράς και Βενιζέλος τα γκεμιάσαν με τη μία
Και το δεύτερο υπογράψαν και αντίσταση καμία
Αν και ο Αντώνης λέων, μες στα …Ζάπεια, θυμάμαι
πως σε δεύτερο μνημόνιο, ορκιζότανε δεν πάμε

Όμως δεύτερο υπεγράφη κι η Ελλάδα εβυθίσθη
πιο πολύ στο χρέος μέσα, κι ούτε τίποτα ελύθη 
κι όταν τα ταμεία αδειάσαν, εύκολα το θέμα λύσαν
στις συντάξεις βάλαν χέρι, τις μισές σχεδόν αφήσαν

Τότε ο λαός ηγέρθη και ́ ξεχύθη στις πλατείες
και ζητούσε για να μάθει τις πραγματικές αιτίες,
τι συνέβη τόσα χρόνια και του κρύβαν την αλήθεια
το ότι η ‘κονομία ανθούσε, ήταν σκέτα παραμύθια;

Και γεμίσαν οι πλατείες πλήθος αγανακτισμένων
που ́ βλεπε να καταργούνται χρόνια τώρα κεκτημένων
και στο Σύνταγμα φωνάζαν όλοι οι συγκεντρωμένοι
να οδηγηθεί η χώρα σ΄ εκλογές την επομένη

Και σ’ αυτή τη συγκυρία, της Αριστεράς το κόμμα
άρπαξε την ευκαιρία να ανέλθει κι άλλο ακόμα
και ο νεαρός Αλέξης εις την πρώτη ομιλία
από το λαό ζητάει να του δώσει ευκαιρία

 Ασυγκράτητος ο Τσίπρας υποσχέθηκε να σκίσει
μόλις βγει στην εξουσία τα μνημόνια, να η λύση!
κι έτσι ο τύπος απ’ την Άρτα που δεν ήταν από τζάκι
αμφισβήτησε στα ίσα Σαμαρά και Μητσοτάκη

25 του Γενάρη, δυο χιλιάδες δέκα πέντε
στήθηκαν ξανά οι κάλπες και ένας άνεμος Πουνέντε
έφερε στην εξουσία τους Μαδουροσυριζαίους
και μια ταραχή μεγάλη σ’ όλους τους «νοικοκυραίους»

Νόμιμοι ιδιοκτήτες και νονοί αυτής της χώρας
όπως τόσα χρόνια νιώθαν και πολύ προσοδοφόρας
δεν τη χώνεψαν την ήττα και δεν άναψαν τα φώτα
και αντί να παραδώσουν φύγαν απ’ την πίσω πόρτα

σΑΤΙΡΙΚοΙ σΤΙχοΙ
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Με βαριά καρδιά αφήκαν τα «δικά» τους τα γραφεία
και στα πρόσωπά τους ήταν φανερή η απορία
πώς ο κόσμος παρεσύρθη που να του κοπεί το χέρι
κι έφερε στην εξουσία αγραβάτωτο ασκέρι;

Για να είμαστε εντάξει στην πολιτική Ιστορία
Πρέπει να υπενθυμίσω, πως για την πλειοψηφία
τα συμφώνησε εν πρώτοις και ο Πάνος ο Καμένος
γέλασε μ’ αυτό το μίγμα και ο κάθε πικραμένος

Και για να καθησυχάσει, όλο το κατεστημένο
και μπροστά στους «Συριζαίους» να μη δείχνει φοβισμένο
διαδίδαν απ’ τον Τύπο, τηλεόραση και βάλε
πως οι ΑΝΕΛΟΣΥΡΙΖΑΙΟΙ, θα ́ χουν γρήγορα φινάλε

Και η Τρόικα που τώρα, την αποκαλούν «Θεσμοί»
άρχισε τις παρεμβάσεις για να δείξουνε πυγμή
Γιουογκρουπ, ΕΟΚ, Ευρώπη, Τρόϊκα και Διεθνές (ΝΤ)
 συντονίστηκαν αμέσως κι άρχισαν τις απειλές

Έτσι ο Σόιμπλε φωνάζει το βαστάζο του Γερούν 
στο γραφείο και του λέει, πράξε κατά το δοκούν
βρες το johan Varoufakis, πέστου για να συμφωνήσει
πριν να γίνει κάνα Grexit και τη χώρα διαλύσει

Νταίσελμπλουμ και Βαρουφάκης συναντιούνται στο Υπουργείο
ο Γερούν βλέπει το Γιάνη πρόβατο για το σφαγείο
και του λέει να υπογράψει να μη γίνει εδώ Νταχάου
μα ο Γιάνης δεν κολώνει και τον … στέλνει μ΄ ένα ουάου!

Τσίπρας λαύρος κατά πάντων κι έχοντας για σύμμαχό του
τον καθηγητή το Γιάνη Βαρουφάκη στο πλευρό του
δημοψήφισμα εξαγγέλει μ΄ ένα ερώτημα όμως γρίφο
Και ζητά απ’ τους πολίτες να του δώσουνε την ψήφο

Κι ο λαός αγριεμένος το ερώτημα δεν «πιάνει»
κι ένα εξήντα δυο του δίνει και τον έχει πια τρελάνει
και στο Σύνταγμα το βράδυ μια ανθρώπινη πλημμύρα
εξαφάνισε τα ζόμπι που εβγήκανε στη γύρα
 
Τρέχει στου Μαξίμου ο Γιάνης τον Αλέξη ν’ ανταμώσει
να τον συγχαρεί δεόντως και το χέρι να του δώσει,
βλέπει πρόσωπα θλιμμένα κι έναν Τσίπρα ταραγμένο
και του έμεινε το χέρι στον αέρα τεντωμένο
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-Γιάνη μου στο λέω εσένα, αν τις τράπεζες μας κλείσουν
και τα ΑΤΜ αδειάσουν και δεν τα ξαναγεμίσουν; 
το ‘πιασα του λέει με νόημα κι έτσι ο Βαρουφάκης πάει
σπίτι συντροφιά να κάνει στη γυναίκα του Δανάη

Και μετά απ’ αυτό ο Τσίπρας στρέφεται προς τον Ευκλείδη 
για να βγάλει από την τρύπα αυτόν τον Σόιμπλε, το φίδι
και αμέσως στη Γενεύη πάνε για να συναντήσουν
Άγκελα, Λαγκάρντ και Όλαντ μήπως και τα συμφωνήσουν

Σύσκεψη ολονυκτία, με τον Τσίπρα συζητάνε
της Ευρώπης οι ηγέτες, όλοι τον σφυροκοπάνε
και στις 17 τις ώρες, τότε αποκαμωμένος
το μνημόνιο το τρίτο το συμφώνησ΄ ο καημένος

Το εξήντα δύο μένει σαν κεραυνοβολημένο
δίκαια αναρωτιέται, μα δεν είναι ψηφισμένο
ένα ΟΧΙ κεφαλαίο που στον Σόϊμπλε εστάλη
για να μάθει πως ο Έλλην δεν το σκύβει το κεφάλι;

Ο τραγέλαφος ποιος είναι, ικανός να σε τρελάνει
πως του ΝΑΙ ο ψηφοφόρος έστησε τρελό γαϊτάνι
όταν πια «διαπιστώθη» στην ουσία και στην πράξη
νικητής δεν ειν’ το ΟΧΙ μα το ΝΑΙ, Θεός φυλάξοι!

Τότε ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι στο λαό προσφεύγει
ότι είναι δημοκράτης, κανενός μη διαφεύγει!
κι ο λαός του ξαναδίνει εντολή να κυβερνήσει
τότε πια οι ιδιοκτήτες έχουνε παρανοήσει

Και διακόσιοι είκοσι δύο το μνημόνιο υπογράφουν
και τα κόμματα δεν ξέρουν ποιον, γιατί τον διαγράφουν
παίρν’ ο Τσίπρας τα κομμάτια μνημονίων που ‘χε σκίσει
και με προσοχή μεγάλη προσπαθεί να τα κολλήσει

Κι η παρένθεση ανοίγει κάθε μήνα, κάθε χρόνο
κι οι Μαδουροσυριζαίοι βολευτήκανε στο θρόνο
και σαν είδαν ξένοι ντόπιοι νέους νόμους να ψηφίζουν
άρχισαν να ανησυχούνε και τα δόντια τους να τρίζουν

Κι επειδή οι ιδιοκτήτες νόμιμοι νονοί της χώρας
δεν μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν εις ιδέας νικηφόρας
αρχινίσαν να χτυπάνε κάτω από τη ζώνη πλέον
και με fake news παλεύουν που τα ξέρουν εκ βαθέων
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Για της Μάνδρας τις πλημμύρες, των Πρεσπών τη συμφωνία, 
για την πυρκαγιά στο Μάτι, το «Ρουβίκωνα», την … Τροία
Τσίπρας ήταν η αιτία και οι κύκλοι της Μαρέβας
κυκλοφόρησαν πως φταίει και στ’ αμάρτημα της Εύας

Και συνέχισαν που λέτε, τη δική τους προπαγάνδα 
και γνωστοί κονδυλοφόροι λάσπη έριχναν … αγάντα,
έτσι έφτασαν πολίτες, να δηλώνουν πως δε θέλουν
να τους κυβερνά ο Τσίπρας, το γιατί χωρίς να ξέρουν

Κι όλα τούτα … ενισχύει, μία δήλωση τ’ Ανθίμου
πως ο άθεος ο Τσίπρας κι οι αγύρτες του Μαξίμου
τους ναούς σ’ όλη τη χώρα ότι σκέφτονται να κλείσουν
τις εικόνες στα σχολεία όλες να εξαφανίσουν! 

Έρχεται και ο Βορίδης χωρίς πέλεκυ ανά χείρας
με γλυκύτητα πια τώρα, λόγ΄ αποκτηθείσας πείρας,
μόλις βγούμε, λέει στον Κούλη, να ισχύσει ένας νόμος
όποιος ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει να τον πιάνει ο αστυνόμος!

Στις είκοσι έξι Μάη και την έβδομη Ιούλη, 
ο κυρίαρχος λαός, ψήφο δίνει εις τον Κούλη
και στον Τσίπρα που πριν λίγο, τον αγάπησε με τρέλα 
του ‘πε τώρα Αλέξη τράβα, μέχρι τη Βενεζουέλα.

Έτσι γλύτωσ΄ ο κοσμάκης απ’ τον Τσίπρα, το κομμούνι 
και με τον Κυριάκο τρώει, ήδη με χρυσό πηρούνι 
και η προπαγάνδα λέει, βρήκε η χώρα το ρυθμό της
κι ότι επανήλθε λένε, πλέον η «κανονικότης» ,

γιατί εξέλιπεν ο φόβος και η εγκληματικότης 
και μεσ’ στα νοσοκομεία, λάμπει η καθαριότης,
στα Εξάρχεια ηρεμία, οι Ρουβίκωνες σιγήσαν
μετανάστες ετρομάξαν, πόδι δεν ξαναπατήσαν

Τέρμα και οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και λοιπά
πήρε εμπρος η ́ Κονομία με ραβδάκια μαγικά,
για τις Πρέσπες αφωνία και οι Μεγαλέξανδροι
βγάλαν περικεφαλαία, μείνανε … Αλέξανδροι

Έτσι και του εγκεφάλου έχεις υποστεί την πλύση
πείθεσαι πως και ο Ήλιος ανατέλλει από τη δύση
ΚΙ επειδή καλοί μου φίλοι τα ‘χω πάρει στο κρανίο
τελειώνω κι όσα είπα τα κλειδώνω στο ΑΡΧΕΙΟ!
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Επανεκδίδεται το βιβλίο του χωριανού 
μας, χοροδιδασκάλου, Σπύρου Νεραϊ-
διώτη, το οποίο αφορά την καταγραφή 

παραδοσιακών χορών. Σ΄ αυτή τη 2η έκδοση, 
έχει δοθεί περισσότερη σημασία στην καταγρα-
φή των βημάτων που  ακολουθεί ο χορευτής και 
για αυτό έχουν αφαιρεθεί οι φωτογραφίες. Ο 
συγγραφέας σημειώνει:

  … « Τους ηπειρώτικους χορούς τους αγά-
πησα με όλη μου την καρδιά, τους έκανα ένα με 
την ψυχή μου και μεγάλη μου επιθυμία ήταν πε-
ρισσότερο να τους καταγράψω, παρά να τους με-
ταδώσω μέσα από το άψυχο χαρτί, αφού ο χορός 
είναι έκφραση, είναι άγγιγμα ψυχής, είναι άρω-
μα και τρόπος ζωής και δεν μπαίνει σε καλούπια, 
ούτε τυπώνεται, ούτε γράφεται. Όπως και η πα-
ράδοση δεν σπουδάζεται στα πανεπιστήμια και 

στα φροντιστήρια, παρά ανακαλύπτεται στη μήτρα της κοινωνίας και διαμορφώνεται με 
τη μακρά και ομοιόμορφη άσκηση στις αυθεντικές, άμεσες και ζωντανές εκδηλώσεις των 
μελών της.

    Θα έλεγε κανείς ότι η έκδοση του παρόντος βιβλίου περισσεύει, τη στιγμή που έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας πολλές εκδόσεις που καταπιάνονται με το δημοτικό τραγούδι 
και το χορό. Σε μια εποχή όμως, που οι εθνικές παραδόσεις φαίνεται να τίθενται οριστικά 
στο περιθώριο χάριν ενός παγκόσμιου πολιτισμού της κατανάλωσης, αξίζει να αναδειχθεί 
η βιωματική αυθεντικότητα των λαϊκών αυτών τελετουργιών και μια ακόμη προσπάθεια 
καταγραφής και προσέγγισής τους, κάθε άλλο παρά περιττή μπορεί να θεωρηθεί. 

     Γι' αυτό το λόγο θέλησα να κάνω την καταγραφή των χορών της Ηπείρου, όπως 
τους έχω δει να χορεύονται σε κάθε περιοχή, όπως τους χορεύω όλα αυτά τα χρόνια, όσο 
μπορούσα πιο απλά, πιο κατανοητά. Θέλω να πιστεύω πως με την εργασία μου «ΧΟΡΟΙ 
ΗΠΕΙΡΟΥ – Βήματα στην παράδοση» θα βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στο όλο οικοδόμημα 
για τη διάσωση, την προβολή και τη διάδοση της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης.»

Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΧΟΡΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ  
(βήματα στην παράδοση)
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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
•	 O	Nίκος	Κ.	Καρακώστας	(εγγονός	του	Νί-

κου Τσιόλη) και η εκλεκτή του Μαρία Γα-
τσομάλου ενώθηκαν με τα δεσμά του γά-
μου τον Ιούνιο.

•	 Την	Κυριακή,	20	Οκτωβρίου	παντρεύτηκε	ο	
Ηλίας Δ. Σταμούλης (γιος της νεραϊδιώτισ-
σας Γαρυφαλιάς Ζάχου) με την εκλεκτή του 
Τζούλια, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρί-
δωνα Πόρτο Ράφτη.

•	 Στις	27	Οκτωβρίου	έγιναν	οι	γάμοι	του	συγ-
χωριανού μας Δημήτρη Γώγου (γιος του 
Γιώργου και της Ειρήνης) και της Αγγελίνας 
Κάρμη-Μακρή, στην εκκλησία της Αγ. Τρι-
άδας Χολαργού

 Ευχές για μια ζωή ευτυχισμένη!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Ο	χωριανός	μας	Δημήτρης	Ελ.	Καρακώστας	

και η σύζυγός του Έλενα απέκτησαν γιο.
 Να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Στη Νεράιδα άφησε την τελευταία του 
πνοή,	στις	8	Ιουλίου	2019,	ο	χωριανός	μας	
Λάμπρος Γ. Μπασιούκας. Κηδεύτηκε την 
επομένη στη Βλαχέρνα Άρτας.

•	 Έφυγε από τη ζωή στα μέσα του Ιουλίου 
2019,	σε	ηλικία	91	ετών,	η	χωριανή	μας	Σο-
φία Χονδρού (Νίκου). Η κηδεία της έγινε 
στην Αγριά Βόλου. 

•	 H χωριανή μας Χριστίνα, χήρα Νίκου Αλει-
φτήρα (κόρη Ευσταθίου και Βάιας Παφίλη), 
έφυγε από τη ζωή, ύστερα από μια σκληρή 
μάχη, στις 28 Ιουλίου. Η κηδεία της έγινε 
στις	30	Ιουλίου	από	το	Κοιμητήριο	Καισα-
ριανής.

 Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΒΑπΤΙΣΕΙΣ
• Οι συγχωριανοί μας Στάθης Β. Παφίλης και 

Πηνελόπη Λ. Καρακώστα, βάφτισαν την 
κόρη	τους,	την	1η	Ιουνίου	2019	και	την	ονό-
μασαν ΘΕΟΔΟΣΙΑ.

• Ο συγχωριανός μας Δημήτρης (Σπήλιος) 
Αθανασιάδης και η σύζυγός του Ρούλα 
(Μπακανίκα), βάφτισαν το γιο τους, στις 23 
Ιουνίου και τον ονόμασαν ΑΠΟΣΤΟΛΟ.

 • Ο συγχωριανός μας Δημήτρης Καρακώ-
στας (γιος του «πιλότου») και η σύζυγός 
του ‘Έλενα Αγορίτσα, βάφτισαν, το Σάββα-
το,	20	Ιουλίου,	το	γιο	τους,	στην	Αγία	Κυ-
ριακή, και τον ονόμασαν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ.

• Ο Ηλίας Δ. Σταμούλης και η σύζυγός του 
Τζούλια, βάφτισαν το κοριτσάκι τους στις 
20	Οκτωβρίου	και	το	ονόμασαν	ΟΥΡΑΝΙΑ.

 Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Να μας συγχωρήσετε  
για όσα κοινωνικά μας έχουν διαφύγει

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.
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Όταν του φθινοπώρου η πόρτα ανοίξει
Όταν θα αποδημούνε τα πουλιά…


