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Ο καθένας που γυρνά στον  
τόπο του δεν είναι νικητής.
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σα δε γυρνά στον τόπο του
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Σε πανηγύρι βρέθηκα σ’ένα μικρό χωριό,
οι χωρικοί με βάλανε να σύρω το χορό.
Για να χορέψω ήξερα μονάχα ένα τραγούδι
το λέγανε «κόρη ξανθή μοιάζεις με το λουλούδι».
Στην τρίτη τέταρτη στροφή και στο χορό απάνω,
γυναίκας χέρι με κρατεί πήγα για να πεθάνω.
Δειλά τη λοξοκοίταξα μου φάνηκε θεά,
στο πρόσωπο δεν άλλαξε και τα μαλλιά ξανθά.
Τα όργανα συνέχιζαν να παίζουν το τραγούδι,
πάλι ξανά την κοίταξα «έμοιαζε με λουλούδι».
Το χέρι που με κράταγε, δεν είχε αρραβώνα,
η κόρη που παράτησα, με καρτερεί ακόμα.
Δεν άντεξα, την κράτησα μπροστά για να χορέψει
και μάτι κλείνω στον παπά ταχιά να μας παντρέψει.
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Τώρα είναι Μάης κι Άνοιξη
Τώρα είν΄ το καλοκαίρι

Τώρα κι ο ξένος βούλεται 
Στον τόπο του να πάει…. 

Μια ανάσα , θέλω  να πάρω μια ανάσα  …
μια ανάσα από τη βουή της πόλης, μια ανάσα από το μουντό ουρανό της…
μια ανάσα από την κατήφεια, τις νευρικές φωνές, τα θυμωμένα βλέμματα….
μια ανάσα  από το άγχος που δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση της «κρίσης», 
μια κατάσταση που μας αναγκάζει να λέμε: «κάθε περ’σι και καλύτερα»…
μια ανάσα από τη «μεταρρύθμιση», από την «επερχόμενη ανάπτυξη»…
μια ανάσα από όλους αυτούς που «σώζουν» το τόπο, από αυτούς που λεν’ πως 
το μόνο τους ενδιαφέρον είναι η Ελλάδα, μόνο που η δική τους Ελλάδα δεν 
περιέχει  Έλληνες αλλά κάποιους αριθμούς, κάποια νούμερα … 
μια ανάσα από τα …«νούμερα».
Θέλω όμως και να σας δω, 
να αναπνεύσουμε μαζί τον καθάριο αγέρα του χωριού, τον απαλλαγμένο από 
όλα αυτά που μας πνίγουν στην ολόχρονη καθημερινότητά μας,
να πιούμε παρέα τον καφέ μας, τα τσιπουράκια μας,
να κουβεντιάσουμε όχι μόνο για τα δύσκολα αλλά και για τα απλά, για τα 
σοβαρά αλλά και για τα «χαζά» -να «αμπελοφιλοσοφίσουμε» βρε αδελφέ-,
να μαλώσουμε και πάνω εκεί να φιλιώσουμε,
να περπατήσουμε στο βουνό, να πάμε στο ποτάμι για μπάνιο,
να τραγουδήσουμε , να χορέψουμε, 
να ξενυχτήσουμε δίχως λόγο
 και πάνω απ΄ όλα να  πανηγυρίσουμε….
Καλώς να ορίσουμε , λοιπόν, και καλά πανηγύρια!!!
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Κάτω από το ευφραντικό φως καθαρών 
ουρανών, η εικόνα που όλο τον περα-
σμένο χρόνο μου αναστάτωνε το νου, 

ορθρίζει στο πρώτο εωθινό του θεριστή.
Χάδι ευφρόσυνων ζεφύρων ξεχύθηκε στου 
Μάη τα τέλη.
Μαζί με την ευλογία της πεντηκοστής (50) 
επετείου του Μεγάλου εφηβικού μου έρω-
τα….
Ιδού ο κόσμος της ευδοκίας διανοίγεται στο 
θαύμα της κενότητας του Καλοκαιριού. Στο 
ξάγναντο του Ιουνίου ο κατακλυσμός του 
φωτός εξαχνώνει όλα τα σχήματα της εγκο-
σμιότητας και τα καθιστά ημέρες ονείρου.
Ο άνθρωπος μπορεί να ονειρεύεται και την 
ημέρα. Και το όνειρο είναι ένα είδος στοχα-
σμού. Τότε που η βακχεία του φωτός εκστα-
σιάζει το πνεύμα.
«Είμαι ένα κλαδί φορτωμένο μνήμες
Το ακραίο κλαδί της γενιάς μου,
που γνώρισε την ιερή του φάτνη.
Τίναξε με νοτιά της σιωπής 
με βοριά της μελαγχολίας
και μάζεψε τα παιδικά μου ιχνογραφήματα»
(Λ.Α)

Δεν ξέρω αν είναι ικανή ακόμα η όρασή μου 
ν’ανακαλύψει το αίμα και τον πόνο, που ρά-

ντισαν εκείνα τα χώματα του Ασπροποτά-
μου….Ψιθυρίζω λόγια στοργής και Αγάπης 
στη δροσιά των νερών και των δένδρων….
Νιώθω το τρέμουλο των πουλιών και αγαλ-
λιάζω
«Κάποτε η Αγάπη σαν τρομαγμένο σπουργίτη
χτίζει φωλιά στην αγράμπελη στα “πηγαδού-
λια”
για να ευωδιάζει το θέρος» (Λ.Α)

Τότε είναι που ο πόνος γίνεται σιωπή και προ-
σευχή και επιζητεί γαλήνη στη γενέθλια Γη…..
Ο ήλιος κυκλοδίωκτος ορχείται φαεινός 
στην κορυφή του Αη-Ταξιάρχη και της 
Μουρτζιάς, λούζεται από τις φωτοσυρμιές 
του και απολαμβάνει θαλπερό χάδι από τη 
ζεστασιά του….

ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ

Το καλοκαίρι ήλθε… επιτέλους
Θα πας στο χωριό;  

Γράφει ο Λευτέρης Αθ. Αναστασίου

«Είχε η καρδιά μου γίνει πυροτέχνημα
Γεμάτη φως και επάνοδο
Πάω να βρω το αληθινό ανάστημα της τέφρας
Και μια φωνή πλημμυρισμένη μύρτα και ήλιο»

                                          ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Ποιήματα 
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«Θα δεις τουλίπες κόκκινες να κλείνουν τον 
ορίζοντα
και να λυγούν μεσουρανώντας. Και θα δεις
όμοιος με στέφανο νερού ν’ανατέλλει ένας 
ήλιος. 
Από το νερό και το χώμα είναι οι λέξεις μου 
ζυμωμένες με μπόλικο ήλιο και  περισσή 
Αγάπη»  
(Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Ρόδον το αμάραντον)

Χρειάστηκε  να ποτιστώ με τόσα πικρά φίλτρα 
τόσων ληκύθων για να καταλάβω τι σημαίνει 
“νόστος”….
Η συνείδηση ριγώσα στέκεται μπροστά στα 
συμβαίνοντα σε τούτη τη σκηνή καταμεσής 
της μεσημβρίας που ρίχνει τις ακτίνες του 
ήλιου κάθετα.
Αυτό που ζητώ τελικά είναι να ξαναβρεθεί 
ένας Λόγος που θα ξαναφέρει στους ανθρώ-
πους την καλοσύνη της καρδιάς και το φως 
στο αθώο βλέμμα των παιδιών……
«Μέσα στις πυρωμένες μέντες στην “παλιό-
στανη”
μέσα στη βαθειά ρεματιά στο “ρέμα”
από μυριάδες πόθους ανεκπλήρωτους
καταμεσήμερο του Αυγούστου
είσαι Συ το χέρι που κρατώ
είσαι το πρόσωπο που ντύθηκαν για πάντα»

Δεν είναι τυχαία τα δίχως πνοή συναισθή-
ματα, νιώθουμε σαν τουρίστες στον τόπο 
μας….”ξενοθώμεν του κόσμου”. Ξενιτεμένοι 
κι αυτοεξόριστοι γυρίζουμε ξανά στην Ιθάκη 
μας ιχνηλατώντας τα πατρικά μας χώματα.
«Λίγο-λίγο αποσυρόμαστε από τη σκηνή
Αγώνες, ιδεολογίες, πάθη και έρωτες
κειμήλια παλιάς εποχής…Τώρα ώριμα νιάτα» 
(Λ.Α)    

Διακοπές το Καλοκαίρι……Μπαίνοντας, το 
πρώτο που ακούμε στην “ιδιαίτερη πατρίδα” 

είναι οι ψίθυροι των νεκρών μας στο κοιμη-
τήρι…..Εδώ οργώσαμε το όνειρο…..Αυτό που 
στην πείνα της ζωής θα γίνει ψωμί για να το 
μοιράσουμε δίκαια σε όλους.
«Άνοιξα πολλά παράθυρα τούτο το δείλι
Δεν έβλεπαν όλα προς την ανατολή της 
ελπίδας
και κλαίω….» (Λ.Α)

Δεν εξορκίζεται το βάρος της ζωής με τούτες 
τις “κοντές” θερινές διακοπές. ….Κόβοντας το 
χρόνο φέτες με το ημερολόγιο, απλώς αμή-
χανοι και αφελείς στεκόμαστε στη ρωγμή 
του.
«Κύριε
Θα  έρθω πάνω σ’ένα κελάηδημα πέρδικας 
σκηνογραφία  Ακαθίστου Ύμνου και ευωδία 
ορύγανης νηστείας… μνήμων γενόμενος της 
υπόσχεσης για τον ιδρώτα των φτωχών»
(ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Ωδή στη Θεσ-
σαλία)

Όσο κι αν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο, 
αδυνατώ να του δώσω μία μεταφυσική, ακό-
μα και επιστημονική ερμηνεία στα ιχνήλατα 
όνειρα…! Θερινές απορίες ημιαστών, που δεν 
θέλουν να χάσουν τις ρίζες καταγωγής τους, 
αλλά ούτε και να βυθιστούν στην Ευρωπα-
ϊκή αλλοτρίωση από την….ύποπτη ΕΟΚική 
ολοκλήρωση στα χέρια του… ”παρασάλου” 
Σόϊμπλε.
«Και δεν έβρισκα το μεσημέρι πέτρα 
ν’ακουμπήσω
από τότε που με ρούφηξαν τόσες εκπλήξεις 
από τις χώρες του Γκαίτε και του Σάρτρ» (Κλ.
Κύρου)

Προσπαθούμε να μη νιώθουμε ενοχές για τη 
λησμονιά της Ιερής μας Φάτνης, όταν πρό-
κειται να “ξεφύγουμε” από το βρώμα της με-
γαλούπολης.
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«Τότε καμαρώστε το νέο
που κρατάει στη φούχτα του ακόμα, ένα 
πρόσφορο
για να μοιράσει στα παιδιά που πεινάνε» (Λ.Α)
Είναι μια ευκαιρία για να ενθαρρύνουμε τα 
παιδιά μας να κάνουν τις διακοπές τους στο 
χωριό του Μπαμπά ή του Παππού….Για να 
‘χουν ρίζα…..Να μην είναι “α-πάτριδα”
«Μη παίξεις με την έχτρα και τη φιλία του 
εαυτού σου. Αυτό σημαίνει κίνδυνο
Μπορεί να μείνεις ανέστιος» (Λ.Α)

Γεμάτοι επιθυμία για ...εξορμήσεις στις “πλα-
γιές και τις κορυφές” του χωριού, διασκεδά-
ζομε την απέλπιδα αγωνία για επιβίωση δρα-
πετεύοντας από τις “νεοσπηλιές”-αποθήκες 
της πλήξης μας στο ...αστυ. Αστοί και αστείοι 
μαζί...
Γοητευτικές είναι οι υπερβάσεις που προσφέ-
ρει η Φύση.
Ωραίες οι συμφιλιώσεις με τα λουλούδια, τον 
αλίσφακο και την ασφάκα, τη θρούμπη και τη 
ρίγανη... Δροσοσταλίδες που υγραίνουν την 
αυχμηρή μας ψυχή-ζωή… Νοτισμένες ανα-
μνήσεις επιστρέφουν στη γενέθλια Εστία του 
καθένα μας, δίχως βέβαια να έχουν εμποτιστεί 
από την “Ρεπούσεια και πρετεντέρεια” ιστορία 
της ιδιοτέλειας…. Μόνο έτσι στα παιδιά του 
μπορεί να δώσει κανείς μιαν άλλη όψη στην 
πολιτισμική ζωή του Τόπου μας… Για να μη 
σκεπάσουν τους καημούς και τα τραγούδια 

μας, το θεατρό μας και τη λογοτεχνία μας, τα 
μοιρολόγια και τους ύμνους μας, τα “δυτικά-
ευρωπαϊκά” μουντά σύννεφα… Κάποιες ανού-
σιες… πολιτιστικές-εργοδοτικές καρικατούρες, 
αποχυμώνοντας το λόγο και τη μουσική μας, 
από το δακτυλικό εξάμετρο του Ομήρου μέ-
χρι τον 15σύλλαβο στίχο και την ποίηση του 
Ρίτσου και του Βρεττάκου, του Δημοσθένη 
Κόκκινου και του Κωστή Παπακόγκου -αυτά 
που έρχονται από το Φήμιο της Ιθάκης και το 
Δημόδοκο των Φαιάκων-καλλιεργούν αγγλο-
σαξονικές μανίες αηδιαστικές, που δεν χρει-
άζεται ιδιαίτερη μορφωτική και πνευματική 
σκευή για να καταλάβεις την ολιγότητά τους... 
Ο στοχασμός μακριά από την αρχαία Ελληνι-
κή γραμματεία χάνει τη σοφία του, την ενέρ-
γειά του, το δημιουργικό του βάθος. Όμως το 
καλοκαίρι με τη γνησιότητα των πανηγυριών 
του, το ομοτράπεζο των φαμελιών και τα συ-
νήθη δρώμενα των “αδελφοτήτων της ξενιτι-
άς” μας θυμίζουν την ένδεια έκτασης, το έλ-
λειμμα ταπεινότητας – όχι ταπεινοφροσύνης 
– την έλλειψη αυτογνωσίας και την πενία του 
λόγου... του εφήμερου.
Η αήθης και άλογη κερδολαγνεία, η ανερμά-
τιστη ματαιοδοξία και η αφόρητη μετριότητα 
είναι οι μολυσμένες πληγές, που σαπίζουν τον 
σημερινό άνθρωπο και ήδη διέρρηξαν τον κοι-
νωνικό ιστό… Τα χάλια τα βλέπουμε… Γευόμα-
στε τα πικραμύγδαλα της αφροσύνης μας.
Έμεινε μόνο η αναμμένη φλόγα της Ιερής μας 
Εστίας, για να μαθαίνομε να κρατάμε τα μά-
τια της ψυχής μας ανοιχτά…!
Καλώς ήλθατε φίλοι στο χωριό μας….. Ανοι-
χτή η πόρτα μας… Περάστε…
Εδώ ρίζωσαν οι σκιές των νεκρών της Λευ-
τεριάς μας.
Άδικα οι ανιστόρητοι προσπαθούν, δεν θα 
ξερριζωθούν ποτέ.
Οι άνθρωποι απ’τη γενιά μου δεν πεθαίνουν.
Μένουν κι αγναντεύουν από το “σιότοπο”…
Καλό καλοκαίρι…!

ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

● Πέμπτη, 25 Ιουλίου το απόγευμα: Ο καθιερωμένος εδώ και 31 χρόνια ποδοσφαιρικός 
αγώνας ανάμεσα στη Γερουσία και τη Νεολαία.  

● Σάββατο, 27 Ιουλίου το μεσημέρι: Αναβίωση του έθιμου των προσωπίδων που τελού-
νταν παλιά στο χωριό, την τρίτη ημέρα του πανηγυριού. Τα δρώμενα θα βιντεοσκο-
πηθούν απ’ το κανάλι art-tv. Μετά τη λήξη των δρώμενων των προσωπίδων, θα γίνει 
έναρξη του πανηγυριού και θα ακολουθήσει ο παραδοσιακός τζουμερκιώτικος χορός 
“Τα Κάγκελα”.

● Τετάρτη, 31 Ιουλίου το πρωί: Λειτουργία με αρτοκλασία και στη συνέχεια φαγοπότι και 
ξεφάντωμα στο χώρο αναψυχής, στο παρεκκλήσι του Αη-Θόδωρου.

● Κυριακή, 4 Αυγούστου το πρωί: Τέλεση μνημοσύνου στη μνήμη της ευεργέτιδας του 
χωριού μας αείμνηστης Χαρίκλειας Γιαννέλου.

● Παρασκευή, 9 Αυγούστου το βράδυ: Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Συλλόγου θα 
παρουσιάσει την κωμωδία “Στρίβειν δια του αρραβώνος”, στην κεντρική πλατεία της 
Νεράιδας.

● Σάββατο, 10 Αυγούστου και 
ώρα 8 μ.μ.: Η παιδική θεατρική 
ομάδα του Συλλόγου θα πα-
ρουσιάσει τη μουσικοθεατρική 
παράσταση  “Το Παλιό Ραδιό-
φωνο”. 

● Το πρώτο 15ημερο του Αυγού-
στου: Θα γίνουν οι αγώνες για 
το καθιερωμένο πλέον,  Ποδο-
σφαιρικό Τουρνουά, με τη συμ-
μετοχή των ομάδων όλων των 
χωριών της Δημοτικής Ενότητας 
Νεράιδας και άλλων γειτονικών 
χωριών. 

● Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο 
του Αυγούστου, σε ημέρα που 
θα καθοριστεί, θα πραγματο-
ποιηθεί μία πορεία Νεράιδα-
Αμπέλια-Αγ. Κυριακή και μία 
κινηματογραφική προβολή για 
τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο 
Νεράιδας.

Χ.Μ.



�ΝΕΡΑΪΔΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πλήθος πιστών συνέρρευσε και φέτος στο μο-
ναστήρι της Αγίας Κυριακής, στη γιορτή της 
προστάτιδας των ορεινών. 
Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (6 Ιου-
λίου) άρχισε η προσέλευση των πιστών που 
κορυφώθηκε στις 8 το βράδυ, όταν έγινε ο πα-
νηγυρικός Εσπερινός, μετ’ αρτοκλασίας, προ-
εξάρχοντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου της 
Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, Πρω-
τοπρεσβύτερου Δημητρίου Κυρίτση,  ο οποίος 
τέλεσε και τη Θεία Λειτουργία, στην Αγρυπνία 
που ακολούθησε.
Παρέστησαν πολλοί ιερείς της περιοχής μας, 
εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων και του Δή-
μου Πύλης, ο πρώην Κοινοτάρχης της  τ. ΔΚ 
Νεράιδας κ.α.  
Σχολιάστηκε δυσμενώς  η στάση  του Δημάρ-
χου Πύλης, ο οποίος,  απ’ αφορμή περιστατικό 
που συνέβη  μεταξύ αυτού και του επιβλέπο-
ντος την τάξη αστυνομικού οργάνου, αποχώ-
ρησε χωρίς να παραστεί στον εορτασμό.
Ο διήμερος εορτασμός ολοκληρώθηκε το πρωί 

της Κυριακής,  με την τέλεση της Θείας Λει-
τουργίας, από τον ιερέα Νεράιδας,  Απόστολο 
Οικονόμου.
Με την ευκαιρία να σημειώσουμε την ανακαί-
νιση της σκεπής του μοναστηριού με πλάκες 
Πηλίου (οι μάστορες έκαναν θαυμάσια δου-
λειά!) και την ολοκλήρωση μιας υπέροχης 
αγιογράφησης στο εσωτερικό της μονής, δυο 
έργα από το κάλλος των οποίων έμειναν έκ-
θαμβοι όλοι οι πιστοί! 

X.M.

6-7 Ιουλίου

Στην Αγία Κυριακή της Νεράϊδας

Στις 14 Ιουλίου, το πρωί της Κυριακής, έγινε 
η λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, σε μνήμη της 
προστάτιδας των ορεινών Αγίας Κυριακής, στα 
Τουρκοβούνια, στο εκεί ομώνυμο εκκλησάκι. 
Η παρουσία των χωριανών κι αυτή τη φορά 
ήταν μικρή, γεγονός που τροφοδότησε εκ νέου 
τον προβληματισμό για την κατάργηση της εκ-
δήλωσης. Η θέση του Συμβουλίου  στο ζήτημα 
αυτό είναι ότι πρέπει να τελείται το θρησκευτι-
κό έθιμο και να τιμάται η μνήμη της Αγίας Κυ-
ριακής, ανεξάρτητα του αριθμού των ατόμων 

που κάθε φορά παρίσταται. 
Κατά τα άλλα η εκδήλωση κύλησε σύμφωνα 
με τα συνηθισμένα. Λειτουργία, αρτοκλασία 
και μετά στο διπλανό του παρεκκλησιού χώρο 
ο Γιώργος και η Ειρήνη (Γώγου) τα είχαν όλα 
έτοιμα για όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλω-
ση (καφεδάκι, αναψυκτικά, γλυκίσματα, προ-
σφορά του Συλλόγου). Τους ευχαριστούμε για 
μια ακόμα φορά για την πολύτιμή βοήθεια και 
στήριξή τους στο Σύλλογο.

Τουρκοβούνια:

Εις μνήμην της Αγ. Κυριακής
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Ο νέος αγροτικός ιατρός
Μετά από 7 περίπου μήνες χωρίς την παρου-
σία γιατρού, προσλήφθηκε πρόσφατα (από 
20/5/13), με απόφαση του Γ.Γ. του Υπ. Υγείας, 
στο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Νεράιδας, ο νέος 
αγροτικός ιατρός. Ο κ. Τζωρτζιώτης Απόστολος, 
ανέλαβε ήδη υπηρεσία και η θητεία του θα εί-
ναι ενός έτους, δηλ. μέχρι τις 20/5/2014, με 
την υποχρέωση της εκπλήρωσης του καθήκο-
ντος ιατρικής μέριμνας και επιμέλειας στα χω-
ριά της Δ.Ε. Νεράιδας (εκτός Αρματολικού). 
Καλωσορίζουμε το γιατρό στο χωριό μας και του 
ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη 
δύσκολη αποστολή του.
Γιατρέ, καλή θητεία!

Αντιδήμαρχος  
ο Ηλίας Καραγιώργος
Με απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων Χρήστου 
Λάππα, ο επί 12ετία Πρόεδρος της τ. Διευρυμένης 
Κοινότητας Νεράιδας Ηλίας Καραγιώργος, ορίστη-
κε αντιδήμαρχος Τρικκαίων. Ο νέος αντιδήμαρχος 
ανέλαβε την  Υπηρεσία Πολεοδομίας κι ένα μέρος 
του τμήματος των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ευχόμαστε στον πρώην Κοινοτάρχη Νεράιδας 
καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα δύσκολα και 
απαιτητικά νέα του καθήκοντα.

Χωρίς μαγαζί ο Αετός
Το γεγονός του κλειστού μαγαζιού στον Αετό 
το χειμώνα προβληματίζει τους Αετιώτες.
«Το μαγαζί και η πλατεία είναι το σήμα κατατε-
θέν του χωριού μας. Μπορεί το έργο του συλ-
λόγου να είναι το χαμόγελο μιας κερδισμένης 
περηφάνιας, μπορεί να σηματοδοτεί κάτι μελ-
λοντικό, όμως χωρίς μαγαζί όλα είναι ξεκρέ-
μαστα.» αναφέρει ο δικτυακός τόπος του Συλ-
λόγου Αετιωτών και είναι αλήθεια πως χωριό 
χωρίς μαγαζί είναι χωριό «νεκρό».

Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι τη διεύ-
θυνση του ξενοδοχείου ‘’ΝΤΙΝΑ’’ που 

βρίσκεται στα Τρίκαλα ανέλαβε ο συμπατριώ-
της μας  και παλιός συνεργάτης  του «Γ» Τάκης 
Σιαναβέλλης. Όπως μάθαμε οι τιμές θα είναι 
‘’ειδικές” για τους συμπατριώτες.
Τάκη ο «Γ» σου εύχεται καλές δουλειές

Τα νέα της Λαφίνας 

▶  Στις 10 Φλεβάρη έγινε μάζωξη των Λαφινι-
ωτών και αρκετών φίλων τους στην Ηλιούπολη, 
στην ταβέρνα του Αιμίλιου. Εκατόν είκοσι περίπου 
άτομα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δ.Σ 
του Συλλόγου τους, τραγούδησαν, χόρεψαν και 
γλέντησαν με παραδοσιακούς ήχους της ορχή-
στρας που φώναξε ο Αιμίλιος ειδικά για τους Λα-
φινιώτες. Ήταν ένα Λαφινιώτικο γλέντι, σαν εκείνα 
που μόνο αυτοί ξέρουν πάντα να δημιουργούν και 
για αρκετές ώρες όλοι ξέχασαν τα προβλήματα 
και τις σκέψεις της σημερινής δύσκολης εποχής 
που ζούμε…

▶  Οι κλέφτες έβαλαν και φέτος στο μάτι τα ορει-
νά χωριά μας. Από την εκκλησία της Λαφίνας, όπου 
προσπάθησαν να ανοίξουν το κουτί που οι πιστοί 
ρίχνουν τα χρήματα για τα κεριά, χωρίς όμως επι-
τυχία, πήγαν στη συνέχεια και διέρρηξαν το μαγαζί 
των Παναγιώτη Αντωνίου – Νίκης Φλούδα, αλλά 
μη βρίσκοντας χρήματα, έφυγαν τελικά με άδεια 
χέρια….
▶  Αρκετοί Λαφινιώτες ανέβηκαν νωρίς στο χω-
ριό για να φτιάξουν τους κήπους και να βάλουν τα 
πρώιμα για το καλοκαίρι κηπευτικά τους…

 Αθανάσιος Λιάπης  

ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗ 50 
ΓΩΓΟΥ-ΧΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 
ΓΩΓΟΥ Γ. ΝΙΚΗ 15 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΕΛΛΟΣ  Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  20 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΑ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20 
ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ “ΓΛΑΒΑ”
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Συμμετέχουμε ενεργά…
Γράφει ο Θωμάς Μαντέλλος

Μια τετραετία ζωής συ-
μπληρώνει σε λιγότε-
ρο πλέον από ένα χρό-

νο ο «Καλλικράτης» στο χώρο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν 
και –όπως είναι γνωστό- προ-
βλήθηκε σαν μια από τις βασι-
κότερες μεταρρυθμίσεις που 
θα άλλαζε ριζικά το διοικητικό 
χάρτη της χώρας, δυστυχώς η 
προοπτική αυτή δεν ενισχύθη-
κε με την απαιτούμενη πολιτική 
και οικονομική στήριξη. Έτσι λοιπόν οι Δήμοι 
βρέθηκαν εξαρχής αντιμέτωποι με σημαντικά 
προβλήματα και σοβαρές οικονομικές ελλεί-
ψεις.

Και παρόλο που είναι μάλλον νωρίς ακό-
μα για συνδυασμούς, υποψήφιους και όλα τα 
σχετικά, εντούτοις το φετινό καλοκαίρι στα 
ορεινά είναι και λίγο προεκλογικό, αφού το 
επόμενο θα είναι μετά τις δημοτικές εκλογές, 
οι οποίες προσδιορίζονται για τον προσεχή 
Μάιο. Έτσι λοιπόν, αναμένονται ενδιαφέρου-
σες επισκέψεις, βολιδοσκοπήσεις και συζη-
τήσεις για το θέμα αυτό. 

Προσωπικά πιστεύω ότι και εμάς όλους 
πρέπει να μας απασχολήσει το γεγονός , για-
τί δεν έχουμε την πολυτέλεια να βρισκόμαστε 
πολλές φορές όλοι μαζί, παρά μόνο τις μέρες 
του καλοκαιριού. Να «πέσουν» δηλαδή στο 
τραπέζι προτάσεις, ιδέες, πρακτικές, αλλά 
και πρόσωπα. Να συζητήσουμε μεταξύ μας 
προτεινόμενες λύσεις για τα προβλήματα ή 
το πώς θα θέλαμε να κινηθούν οι υποψήφιοι 
για το νέο δημοτικό συμβούλιο.

Θεωρώ επίσης σωστό και πρέπον όσοι 
χωριανοί σκέφτονται να θέσουν υποψηφι-

ότητα για δημοτικοί σύμβουλοι ή τοπικοί 
εκπρόσωποι, να τοποθετηθούν ανοιχτά και 
καθαρά από τώρα και όχι να επιδίδονται σε 
μυστικές μικροπολιτικές συζητήσεις πίσω 
από την κουρτίνα. Όλα αυτά δε χρειάζο-
νται πρωτόκολλα και επίσημες συναντήσεις. 
Απλώς να μας απασχολήσει το θέμα και να 
διαθέσουμε λίγο χρόνο στις κατ’ ιδίαν μας 
συζητήσεις εξωτερικεύοντας τη γνώμη μας 
και προτείνοντας θέσεις και πρόσωπα. Προ-
τείνω με άλλα λόγια ένα άτυπο καλοκαιρινό 
φόρουμ εκλογικού χαρακτήρα με αντικείμε-
νο τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Η διέξοδος από την προφανή κρίση που 
μαστίζει και την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί 
να προέλθει μόνο από την ενδυνάμωση των 
θεσμών που βρίσκονται κοντά στις καθημε-
ρινές ανάγκες του πολίτη. Συμμέτοχοι όμως 
είμαστε και εμείς. Και οφείλουμε να κατα-
θέσουμε τις θέσεις μας και να παρέμβουμε 
ενεργά στη διαμόρφωση των μελλοντικών 
σχημάτων. Απαιτείται όμως συμμετοχή, συ-
νεννόηση και όχι μικροπρεπείς αντιπαλό-
τητες που δεν έχουν θέση στην πολύχρονη 
παράδοση της νεραϊδιώτικης κοινωνίας.
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Λαογραφικός Όμιλος “ΗΛΙΔΑ”:
Πιστοί στη δημοτική παράδοση

Την Τετάρτη, στις 19 Ιουνίου, στο ανοικτό θέατρο του δημοτικού Άλσους Ηλιούπολης πραγ-
ματοποιήθηκε η καθιερωμένη παράσταση του Λαογραφικού Ομίλου “ΗΛΙΔΑ” με χορούς και 
τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα. 
Ως γνωστό χοροδιδάσκαλος και ψυχή του Λαογραφικού Ομίλου είναι ο  Πρόεδρος της Αδελ-
φότητας Παχτουριωτών συμπατριώτης μας Κώστας Βασιλάρας, που μαζί με το συνεργάτη 
του Παναγιώτη Γκούβα προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανή τη χορευτική δημοτική μας 
παράδοση  και να τη μεταδώσουν στις νεότερες γενιές. Το αν πετυχαίνουν το σκοπό τους, το 
μαρτυρά η κοσμοσυρροή κάθε χρόνο στο Άλσος Ηλιούπολης, το θερμό χειροκρότημα των θε-
ατών για τους χορευτές όλων των ηλικιών και η τρίωρη σχεδόν μουσικοχορευτική πανδαισία, 
που κρατάει το κοινό καθηλωμένο ως το τέλος του προγράμματος.
Φέτος η παράσταση είχε ως θέμα το Προξενιό. Χόρεψαν περί τους 250 χορευτές όλων των 
ηλικιών, αποδίδοντας χορούς απ’ την Κεφαλονιά, την Κύθνο, την Αλεξάνδρεια, την Κόνιτσα, τη 
Μικρά Ασία, τη Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου. 
Όπως και προηγούμενες χρονιές, οι συμπατριώτες μας Ορεινοί τίμησαν δεόντως την εκδήλω-
ση. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Συλλόγων Νεράιδας, Παχτουρίου, Λαφίνας, Αετού. 
Το παρόν έδωσε, όπως κάθε χρόνο σχεδόν, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης και μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

ΧΡ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ.
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Με πολύ υψηλές για την εποχή θερ-
μοκρασίες κύλησαν οι μέρες της 
Λαμπρής στο  χωριό, όπου σημειώ-

θηκε μεγάλη προσέλευση χωριανών, ο αριθ-
μός των οποίων ξεπέρασε τους διακόσιους 
τη Μ. Παρασκευή, την ώρα της περιφοράς 
του Επιταφίου.

Πολύ όμορφη και κατανυκτική η ατμό-
σφαιρα το βράδυ της Μ. Παρασκευής στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου ομάδες 
χωριανών έψαλαν συντονισμένα και μελω-
δικά και τις τρεις στάσεις των Εγκωμίων. Στη 
συνέχεια έγινε η περιφορά του Επιταφίου, 
που υποβάσταζαν νεολαίοι του χωριού και 

ακολουθούσε όλο το εκκλησίασμα.
Φαντασμαγορική η εικόνα στην πλα-

τεία, την ώρα της Αναστάσεως, όπου το 
φως των λαμπάδων “απάλυνε” το βαθύ 
σκοτάδι και ο χαρμόσυνος ήχος της καμπά-
νας που σήμανε την Ανάσταση,  διέσχισε 
της νύχτας τη σιγαλιά. Το “Χριστός Ανέστη” 
του παπα-Αποστόλη δόνησε την πλατεία 
και τις ψυχές όλων και αυτοστιγμεί μετα-
τράπηκε σε μια ευχή και έναν εναγκαλισμό. 
Αλήθεια γιατί αυτές οι στιγμές να μην ήταν 
καθημερινό φαινόμενο ανάμεσα στους αν-
θρώπους...

ΧΡ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ

5 Μαΐου 2013

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΡΑΪΔΑ
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Η συντριπτική πλειοψηφία όχι μόνο των 
σημερινών Ελλήνων Βουλευτών, αλλά 
και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας 

μας, νιώθει κόμπλεξ κατωτερότητας κι αδυναμί-
ας μπροστά στους «ξένους αφεντάδες» που τους 
προσκυνούν κιόλας «φιλώντας κατουρημένες 
ποδιές». Έτσι απέναντί τους είναι «βασιλικότεροι 
του βασιλέως», εφαρμόζοντας την αρχή που τους 
χαρακτηρίζει ως ηττοπαθείς, με εμφανή τα σημά-
δια του ραγιαδισμού.

Η μάστιγα της πελατοκρατίας, τα πλοκάμια 
της γραφειοκρατίας, της διαπλοκής, των ίντρι-
γκων, της διαφθοράς, της ανηθικότητας και της 
παρανομίας, τους απαλλάσσουν από τη νηφα-
λιότητα και την εγρήγορση της λογικής σκέψης. 
Επέτρεψαν στο διεθνές κεφάλαιο να βρει άνετα 
χώρο χωρίς προσπάθεια, για τα δικά τους μεγα-
λομπακάλικα, που διαφορετικά δεν θα μπορού-
σαν να παρεισφρήσουν στην ελληνική αγορά. Γι’ 
αυτό, κατέστρεψαν ολοσχερώς με πυρπόληση σε 
διάστημα δύο μηνών μεγάλες ελληνικές βιομη-
χανίες και πολυκαταστήματα (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, 
ΕΣΚΙΜΟ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΑΙΓΑΙΟ, 
ΧΡΩΠΕΙ, ΠΥΡΚΑΛ, ΜΙΝΙΟΝ, ΚΑΤΡΑΤΖΟΣ 
ΣΠΟΡ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ).

Προκειμένου να διαιωνίζεται το χρέος, σε μια 
ολοένα και περισσότερο εξάρτηση από τις τρά-
πεζες, ώστε να μας βάζουν στο χέρι τους, να μας 
κάνουν υποχείριό τους, παίρνοντας τελικά στον 
πλειστηριασμό την ακίνητη περιουσία κι ας είναι 
ευτελής, αποτελούμενη από το πατρικό σπίτι, το 
μοναδικό χωράφι και το οικογενειακό μαγαζί που 
είναι κειμήλια κι έχουν βιοποριστική αξία.

Αυτοί εξυπηρετώντας το άκρατο συμφέρον 
τους και μάλιστα ανήθικα, μας χώσανε στο χρη-
ματιστήριο, για να γίνουν πάμπλουτοι μέσα σε 
μια νύχτα οι θαμώνες-επιτήδειοι του παιχνιδιού, 
ανταλλάσσοντας τα λίγα υπάρχοντά μας, τον 

ιδρώτα μας, με «κοπανιστό» αέρα. Η σκοπιμότη-
τά τους απέβλεπε στο να χάσουμε το κομπόδε-
μά μας στο παράλογο και στημένο  παιχνίδι του 
τζόγου, ώστε τα επόμενα χρόνια αναγκαστικά να 
προβούμε σε δανεισμό, πέφτοντας αθώα κι άπρα-
γα θύματα στα γαμψά νύχια των τοκογλύφων 
ασύδοτων τραπεζών.

Εξάλλου είναι προφανές ότι αυτοί οι αδη-
φάγοι χρηματοπιστωτικοί κύκλοι επιθυμούν 
σφόδρα μια «ελεύθερη αγορά» που υπηρετεί τα 
αιμοβόρα γούστα τους, που δεν υπακούουν σε 
κανόνες νομιμότητας, καλής πίστης, χρηστών 
ηθών και δεοντολογίας. Αυτή η ασύδοτη αγορά 
είναι κατάλληλη για υπεράσπιση του «δίκαιου 
του ισχυρού», που κλείνει τον μπακάλη της γει-
τονιάς, στέλνοντας τον κόπο μας ως πεσκέσι στις 
υπεραγορές της Γερμανίας.  

Φαίνεται ότι η ένταξη της Ελλάδας το 1981 
στους εννέα εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(τότε επονομαζόμενη ΕΟΚ), ήταν άκαιρη και την 
βρήκε απροετοίμαστη στον οικονομικό τομέα, 
ενώ εκεί δεν βρήκε κατανόηση, συναντίληψη και 
δημοκρατική ευθιξία, στοιχεία απαραίτητα για 
την αλληλεγγύη. Η χώρα μας παρόλο που ήταν 
στα χαρτιά ισότιμο μέλος της Ένωσης, έμοιαζε με 
βγαλμένο ψαράκι από την γυάλα, που στη συνέ-
χεια την πέταξαν στον ωκεανό, όπου συνάντησε 
τους τεράστιους καρχαρίες, οι οποίοι έχουν τους 
δικούς τους κανόνες συμπεριφοράς.

Η αλλοπρόσαλλη πολιτική τους, τόσο των 
εγχώριων εκλεγμένων, όσο και των αλλοεθνών, 
είναι φιλική προς τους μη νόμιμους μετανάστες 
εξαιτίας σκοπιμότητας. Οι ξένοι επί πλέον θέλουν 
να τους περιορίσουν στα όριά μας, ώστε οι ίδιοι να 
απαλλαγούν από την ενοχλητική παρουσία τους. 
Εκείνοι οι ταγοί κι οι ομοεθνείς μας επιδιώκουν 
να μας προσομοιώσουν με την δυστυχία τους, 
ώστε να μειωθούν οι αναστολές κι οι αντιδράσεις 

Όχι δούλος στα Φαραωνικά σχέδια  
της Νέας Εποχής

Γράφει ο Ηλίας Καραθάνος
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μας στην λιτότητα και την συνεχή ύφεση. 
Φυσικά αυτοί οι «αλήτες» ηγέτες έχουν μια τέ-

τοια τακτική στο μεταναστευτικό ζήτημα, για να 
εντάξουν αυτό το φθηνό εργατικό δυναμικό των 
αλλοδαπών στην ευρωπαϊκή «ελεύθερη οικονο-
μική ζώνη» (ΕΟΖ), χάρη διαμόρφωσης ενός πει-
θήνιου και δουλικού εργατικού περιβάλλοντος, 
με αντιπαροχές ομαδικού καταυλισμού κι ενός 
μόνο συσσιτίου, παράγοντας σε άθλιες κι εξευτε-
λιστικές συνθήκες κι εντός Ευρώπης τα γερμανι-
κά προϊόντα, που τώρα συναρμολογούνται στις 
μακρινές χώρες τους, με μεταφορικά έξοδα, τα 
οποία μειώνουν τα ανεξέλεγκτα υπερκέρδη των 
βιομηχάνων που συντηρούν το σύστημα. 

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
αλλάξει τη ρότα πλεύσης της, αποσπώμενη από 
τη συντηρητική πολιτική και δείχνοντας ένα 
κοινωνικό πρόσωπο, προσαρμοσμένη προς τον 
άνθρωπο. Να κινείται πάλι στα ίχνη του Χέλμουτ 
Σμιθ και του Μιττεράν, εκδηλώνοντας την ανθρω-
πιά και την κοινοτική αλληλεγγύη, τουλάχιστον 
στα κράτη-μέλη. Η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποτελεί το ζητούμενο με την ύπαρξη 
ενιαίας εξωτερικής πολιτικής και συνταγματικής 
δέσμευσης, σε μια ομοψυχία των λαών, με πρότυ-
πο τις πολυεθνείς Ομοσπονδίες και τις ΗΠΑ. Η 
στροφή αυτή στο παρελθόν αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη για μια αρμονική συμβίωση.

Για όλα τα παραπάνω παρατιθέμενα γίνεται 
πλήρως αντιληπτή η χρησιμότητα της ασφάλει-
ας που παρέχει σε όλους τους Έλληνες πολίτες 
η γυάλα της χώρας μας, η καλύτερη γωνιά στον 
κόσμο, που σαν το καλύτερο οικόπεδο κοστο-
λογείται σε τιμή που ξεπερνά το δημόσιο χρέος 
μας, πράγμα που κατά την Τρόικα, εκφράζει τις 
συνολικές δυνατότητες ενός ενεργητικού συρρι-
κνωμένου, παρόλο που προστίθενται σ’ αυτό κι οι 
περγαμηνές των προγόνων μας.

Στην πρόθεσή τους να μας χειραγωγούν, να 
μας τραβούν από το σχοινί σαν το σκυλάκι τους 
κατά τη βούλησή τους, οφείλεται το γεγονός, 
σύμφωνα με το οποίο μας διευκολύνουν στην 
απόκτηση συσκευών τηλεόρασης-χαζοκουτιών, 
με το να τις πουλούν σε χαμηλές-προσιτές τιμές 

για όλα τα βαλάντια. Τον στόχο αυτόν της ποδη-
γέτησης επιδιώκουν πάλι πλαγίως διά της πριμο-
δότησης, ώστε όλοι οι Έλληνες αθρόα να συμμε-
τέχουμε στο πλούσιο φαγοπότι από το τρυφερό 
κουτόχορτο των καταπράσινων λιβαδιών από τα 
στημένα πάνελς, από τα προσβλητικά ριάλιτυς, 
από τα προπαγανδιστικά τούρκικα σήριαλ, που 
παραποιούν και ξευτελίζουν την ιστορία.

Θέλουν να μας ζαλίζουν καθημερινά, καθη-
λωμένους στον αναπαυτικό καναπέ, χωρίς εγρή-
γορση, νηφαλιότητα κι ανάληψη δραστηριότη-
τας, πετώντας μας σαν μπαλάκι από τα πρωινά 
πλατώ στη μεσημεριανή «χαζοβιόλα» κι από εκεί 
στην απογευματινή πληρωμένη ενημέρωση. Από 
νωρίς μέχρι το βράδυ γίνεται μία θλιβερή παρέ-
λαση χρυσοπληρωμένων, λαδωμένων κι υπερε-
κτιμημένων «τίποτα»,  χωρίς ειδική επιστημονική 
κατάρτιση, αλλά πασχίζουν με ατού την δεινή 
επιδεξιότητά τους, να μας φουσκώσουν με αέρα 
και με συνεχές στρεσάρισμα, πιπιλίζοντας τις 
υποβολιμαίες απόψεις τους, να μας κάνουν πλύ-
ση εγκεφάλου, ώστε να βλέπουμε το μαύρο ως 
άσπρο.   

Από χρόνια προγραμμάτιζαν αυτοί εξωτερι-
κοί ανθέλληνες σε άρρηκτη σύμπλευση με τους 
εσωτερικούς προδότες, δοσίλογους και καταδό-
τες, την ηθική, οικονομική, κοινωνική κι εθνική 
μας άλωση, γι’ αυτό σιγά-σιγά μας ξεκλήρισαν 
απ’ τα χωριά, μας ξέκοψαν από τη γη, σαν αντι-
στάθμισμα για την αφαίρεση της αγροτικής μας 
ιδιότητας, κάνοντάς μας αστούς των υδροκέφα-
λων πόλεων, βιομηχανικούς εργάτες ή το πολύ με 
μια ζηλευτή θέση στο δημόσιο. 

Ετσι επιδιώκουν να αποστούμε απ’ την πα-
τροπαράδοτη αποδοτική πρωτογενή παραγω-
γή, ώστε ν’ απαξιώσουμε το πρόσφορο χώμα σε 
συνδυασμό με το υπέροχο κλίμα μας, να γίνουμε 
μόνον αγοραστές, με αρνητικό ισοζύγιο συναλ-
λαγών, μεγάλοι χρεώστες σ’ αυτούς τους σκληρο-
τράχηλους πιστωτές μας, που θα έχουν πολλά να 
δώσουν έναντι μιας ευτελούς ακόμη χρηματικής 
μονάδας, γιατί μας θεωρούν ξέμπαρκους.

Σύμφωνα με το δαιμονικό και κακόγουστο 
σχέδιό τους, για να βγαίνουν πέρα καλύπτοντας 
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στοιχειωδώς τις ανάγκες τους οι άνθρωποι, πρέ-
πει να δουλεύουν κι οι δύο στο ζευγάρι, ακόμη και 
σε δυο διαφορετικές ο καθένας, ενώ ο παππούς 
θα είναι ενεργητικός και παραγωγικός ακόμη και 
στα 70 του, ώστε η συμμετοχή του στα έξοδα της 
οικογένειας να είναι βασική. 

Έτσι ο ελεύθερος χρόνος μηδενίζεται ακόμη 
και στην τρίτη ηλικία, για να μην επαρκεί για την 
ηθική ανατροφή των παιδιών κι η αξιακή διαπαι-
δαγώγησή τους να κρίνεται περιττή, ώστε να 
μεγαλώνουν μόνα τους, χωρίς προσανατολισμό 
κι αρχές. Καταβάλλεται λοιπόν κάθε προσπά-
θεια όχι μόνο με την φυσική εξόντωση (διά της 
φορολόγησης των παιδιών, την ευλογία των 
εκτρώσεων κλπ), αλλά και την μείωση της δυνα-
μικότητας ή ηθική εξουδετέρωση της ακμαίας σε 
ιδανικά ελληνικής φυλής, γιατί εμφορείται από 
υπερηφάνεια που φαίνεται καταραμένη και γι’ 
αυτό αξίζει να καταρρακωθεί και περιφρονηθεί 
και συκοφαντηθεί, αφού τους χαλάει τον σχεδι-
ασμό. 

Πραγματικά η ζωντάνια τους δεν διστάζει 
να αντιδράει, ενώ αποτελεί ανυπέρβλητο εμπό-
διο στην γερμανόφιλη στόχευσή τους. Ξέρουν 
πολύ καλά την επίδραση στο διεθνές στερέωμα 
της άφθαστης δύναμης στην πνευματικότητα, γι’ 
αυτό εξάλλου τονίζεται για μια ακόμη φορά ότι 
αυτές οι αρχές που υποτίθεται πως μας καθοδη-
γούν, προωθούν την υπογεννητικότητα και τον 
αφελληνισμό. Ευνόητη ασφαλώς η πρόθεσή τους, 
ότι δηλαδή τα κάνουν όλα αυτά, γιατί απλώς δεν 
θέλουν Έλληνες σ’ αυτόν τον τόπο, ούτε κατά το 
γένος, ούτε κατά την σκέψη.

Για να είναι διαδεδομένη η διαπότιση με ύφε-
ση στο εθνικό φρόνημα από αμάθεια ή ημιμά-
θεια προκρίνεται απ’ τους ίδιους ξεδιάντροπους 
κύκλους η μετατροπή, τάχα εκμοντέρνιση, στα 
σχολεία για την διδασκαλία της Ιστορίας και της 
Γλώσσας. Έτσι αποσκοπούν δολίως να αποδιαρ-
θρώσουν το πνευματικό επίπεδο του Ελληνικού 
λαού, διαλύοντας τη θαυμαστή συνοχή του. Στην 
ουσία θα τον κρατάνε ξεκρέμαστο, χωρίς επίγνω-
ση χωρίς να προβάλλεται έστω και παραμικρή 
αντίσταση.

Για την αποσάρθρωση λοιπόν και διασάλευση 
της κοινωνικής ενότητας και λαϊκής συνεκτικό-
τητας δικαιολογείται η εξαπόλυση απηνούς πο-
λέμου εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, 
του μαθήματος των θρησκευτικών, της οικογέ-
νειας, του Αγίου Όρους, του Ιερού Κλήρου, του 
Προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις αποβλέπουν στο να καταστεί ο 
λαός μας φυτό στην συνείδηση, να μην έχει ελ-
πίδα, ούτε προοπτική, ούτε όνειρα, ούτε νόημα, 
ούτε περιεχόμενο, να γίνει μια φούσκα, ένας κού-
φιος και στραπατσαρισμένος σκλάβος, που θα 
δουλεύει αδιάκοπα, ανόητα κι αναντίρρητα στα 
φαραωνικά τους σχέδια.

Καταλήγοντας στο πόνημά αυτό, βλέπουμε 
το λόγο που μας επιβλήθηκαν τόσα κυβικά μέτρα  
αλλοτρίωσης σε όλα τα επίπεδα, τουλάχιστον για 
τρεις συναπτές δεκαετίες κι αποκορύφωμα τα 
τελευταία χρόνια μετά το έτος 2008 της έξαρσης 
οικονομικής κι ηθικής κρίσης. Επομένως χρειάζε-
ται εκ μέρους μας κατάλληλος χειρισμός στα πα-
ραπάνω στοιχεία, με εξόρυξη της εισαγωγής τους 
στην καθημερινότητα από ανάγκη («ανάγκα και 
οι θεοί πείθονται»), αλλά επαναφορά στο προ-
σκήνιο της πολυπόθητης και πατροπαράδοτης 
ελευθερίας κι εθνικής ανεξαρτησίας, γιατί «ακό-
μα κι αν δεν μπορούμε να κατευθύνουμε τους 
ανέμους, μπορούμε όμως να προσαρμόσουμε τα 
πανιά», πηγαίνοντας αντίθετα στα σχέδιά τους, 
ο καθένας από το πόστο και τον τρόπο του, ενώ 
όλοι μαζί με την επίγνωση του τι θέλουν από μας 
και με ποιον τρόπο το επιχειρούν.

Κατά τον Γέροντα Παϊσιο τον Αγιορείτη, η 
αδιαφορία για τον Θεό οδηγεί στην αποσύνθε-
ση για όλα όσα υπάρχουν στον αισθητό κόσμο. 
Πρώτα ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό και κατόπιν 
αγαπάει κατά σειρά, τους γονείς, τους άλλους οι-
κείους, τους συγγενείς, τη δουλειά, το χωριό, το 
νομό, το κράτος, την πατρίδα του. Αντίθετα όποι-
ος δεν αγαπάει τον Θεό, δεν νιώθει έλξη συμπά-
θειας σε τίποτε, ούτε φυσικά στην πατρίδα του. 
Τα παραπάνω στοιχεία θέλουν να  τα διαλύσουν, 
δημιουργώντας μια κατάσταση συγκρητισμού 
και ρεμπελιό.
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ΝΕΡΑΪΔΑ:  
Ο ΚΑΙΡΟΣ

(του απεσταλμέ-
νου μας)

Επιτέλους ζεστά-
θηκε κι η Νεράι-
δα! Η θερμοκρα-
σία στις αρχές 
του Ιούλη έφτασε 
στους 30 βαθ-
μούς υπό σκιά, 
ενώ τις μέρες του 
καύσωνα το θερ-
μόμετρο έδειχνε 
35° Κελσίου.

�� χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

Το καινούργιο σχήμα του Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Μαντέλλος Θωμάς
Αντιπρόεδρος: Χρηστάκη Βάσω
Γ. Γραμματέας: Καρακώστας Απ.
Ταμίας: Καρακώστας Κυρ.
Ειδ. Γραμματέας: Χρηστάκης Κώστας
Μέλη: Παπαγιαννέλου Ελένη
 Καρακώστας Παναγ.
Για την Ομοσπονδία: Χρηστάκης Κώστας
 Καρακώστας Αποστ.

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Στις αρχές του 1988 έχουμε καινούριο σχήμα στο Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο αποφασίζει 
την αναβίωση για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια περίπου – του εθίμου των Προσωπίδων.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ Ο ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΣ ΚΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ-
ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Στις 26.6.88 συνεδρίασε 
το Δ.Σ. του Συλλόγου με 
θέματα ημερήσιας διάτα-
ξης 
α) Οικονομική ενίσχυση 
μελών του συλλόγου μας 
και β) Παραίτηση του κ. 
Παφίλη Δημητρίου από 
τη θέση όχι μόνο του 
προέδρου αλλά και από 
του μέλους του Δ.Σ.
Αποφασίστηκε να δια-
τεθεί ποσό για φιλαν-
θρωπικό σκοπό και έγινε 
αποδεκτή η παραίτηση 
του κ. Παφίλη, η οποία 
κατατέθηκε στο Δ.Σ. Ο 
τέως πρόεδρος δήλωσε 
πως οι λόγοι που τον ανά-
γκασαν σε παραίτηση ήταν 
«η υπονόμευση και η έλλει-
ψη συνεργασίας από την 
πλειοψηφία των υπολοί-
πων μελών του Δ.Σ.».
Την επομένη μέρα παραιτή-
θηκε κι ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Γώγος Κώστας «για 
λόγους προσωπικούς».
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

● Οι εργασίες διάνοιξης του 

δρόμου Νεράϊδας – Θεο-

δώριανων, συνεχίζονται 

εντατικά. Προβλέπεται η 

σύνδεση να γίνει μέσα 

στο μήνα Οκτώβρη.

● Για την ισοπέδωση του 

γηπέδου μεταφέρθηκε 

άμμος, αλλά δεν βελτι-

ώθηκε η κατάσταση του 

σημαντικά. Γιατί αν δε 

γίνει ο κεντρικός απο-

στραγγιστικός αύλακας, 

με την πρώτη βροχή 

υπάρχει κίνδυνος το γή-

πεδο να μετατραπεί σε 

βούρκο.
● Το Δασαρχείο ίσως ευαισθητοποιημένο απ’ 

την επιστολή του αναγνώστη του «Γλαβά» 

μας υποσχέθηκε ότι θα κάμει στο χωριό έργα 

δασικής αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα υπο-

σχέθηκε ν’ αναδασώσει ορισμένα μέρη γύρω 

απ’ το χωριό. Στην πρώτη φάση η Κοινότητα 

ζήτησε να αναδασωθεί το μέρος απ’ τη θέση 

«Γλαβάς» μέχρι το «Φτερούσιο».

 (Σημ.: Δασάρχης ανέλαβε ο κ. Νικηφόρος 

Αντωνιάδης, γαμπρός του υφυπουργού κ. Χρ. 

Οικονόμου).

● Εγκρίθηκαν 2 εκατομμύρια απ’ το Νομαρχι-

ακό Ταμείο για επέκταση του Υδραγωγείου, 

Νεράιδας. Η δημοπρασία θα γίνει στο Κοινο-

τικό Κατάστημα στις 22 Ιούλη. 

● ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ: Απ’ τον Ιούνιο η 

Νεράιδα αντιμετωπίζει πρόβλημα νερού. Τα 

μπεκ στους κήπους δουλεύουν απρογραμμά-

τιστα, με αποτέλεσμα οι βρύσες στα σπίτια 

να μην έχουν νερό. Πώς θα αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα φέτος η Κοινότητα; Ελπίζουμε όχι 

όπως τα περασμένα καλοκαίρια.

�� χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ

● Παντρεύτηκε πα-
ραδοσιακά στο χωριό 
η Δώρα Κ. Λάμπρου 
τον Πέτρο Μπανιά 
απ’ τα Φάρσαλα. Ο 
γάμος τους έγινε στις 
15.5.88. Ευχές…..
● Π α ν τ ρ ε ύ τ η κ ε 
στην Κάρυστο Εύ-
βοιας στις 4 Ιούνη, 
ο συντάκτης του 
περιοδικού μας Θω-
μάς Μαντέλλος την 
Μαρία Χαρτζανιώτη. 
Στο γάμο τους έγινε 
παραδοσιακό γλέντι 

και παραβρέθηκαν αρκετοί χωρι-
ανοί. 

 Ο «Γ» εύχεται στο νιόπαντρο ζευ-
γάρι «να ζήσει»!

● Παντρεύτηκε στις 2 Ιούλη στα Πε-
τράλωνα Αθήνας η χωριανή μας 
Άρτεμις Κ. Παλούκη τον Τρικαλινό 
Ιωάννη Παπακώστα. Να ζήσουν.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
● Η χωριανή μας Μαρία Παφίλη, 

γυναίκα του Βασίλη Παπαβασι-
λείου, απόχτησε αγοράκι στις 29 
του Μάη.

 Να τους ζήσει.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Αποφασίστηκε να γίνει φέτος στην 
Πεντέλη ο καθιερωμένος εορτασμός 
της Αγ. Κυριακής στις 10.7.1988
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Ο αντιπρόεδρος μας ενημερώνει  
απ’ τα Τρίκαλα

● Όπως μας πληροφόρησε ο αντιπρόε-
δρος κ. Γ. Μαντέλλος, ζήτησε με επι-
στολή του «Προς τον Πρόεδρον της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρα-
σης» την έγκριση της εγκατάστασης 
υποσταθμού τηλεόρασης στη Νε-
ράιδα, που θα εξυπηρετεί πάνω από 
δέκα Κοινότητες. Μας είπε ακόμα ότι:

● Στα πλαίσια των ΜΟΠ εντάχθηκε ο 
δρόμος Νεράιδα – Θεοδωριάνων κι 
εγκρίθηκαν 5.000.000 δρχ. για τη δι-
άνοιξή του.

�� χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

Ειδησούλες απ’τη Νεράϊδα

(του απεσταλμένου μας)

● Φέτος στο πανηγύρι μας θα είναι 

η φίρμα – όπως μας είπαν – στο 

δημοτικό τραγούδι, Κώστας Γου-

ρανάκης.
● Λύκος κατασπάραξε γίδια του 

Γκούμα και μερικά πρόβατα του 

Σπύρου Καρακώστα.

● Το Δασαρχείο υποσχέθηκε στους 

κατοίκους ότι θα κάνει στο χωριό 

έργα δασικής αναψυχής.

● Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο προ-

γραμματίζει να μεταφέρει νερό 

στο Μοναστήρι απ’ την 

πηγή που βρίσκεται 

στη θέση «Καραούλι». 

Αν πραγματοποιηθεί 

τελικά αυτό το έργο 

το μοναστήρι θ’ αξι-

οποιηθεί σε μεγάλο 

βαθμό.
● Στο χωριό μας στις 

αρχές Ιούλη ήρθε για 

δύο μήνες ο χωρια-

νός μας μετανάστης 

στην Αυστραλία, 

Αποστόλης Οικονό-

μου.
● Την ίδια εποχή έφτα-

σε εδώ κι ο σύγχρο-

νος Οδυσσέας του 

χωριού μας, ο πο-

λυταξιδεμένος στα 

λιμάνια του κόσμου, 

ο θαλασσόλυκος, 

Αποστόλης Ζάχος.
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Μυλωνάδες

Γώγο-Τούπος
Αντωνίου Γιώργος
Γιαννέλος Νικόλαος
Μπασιούκας Κωννος
Φωτίου Κωνσταντίνος
Αντωνίου Λάμπρος
Φωτίου Παύλος

Αγροφύλακες

Νίκο- Φωτάκης (Αθανασιαδης)
Μπασιούκας Γιώργος
Βλαχογιάννης Ιωάννης
Χήτας Δημοσθένης
Γιαννέλος Νικόλαος
Βλαχογιάννης Δημήτριος
Κουρεμέντζας Κωνσταντίνος

Κουρείς

Ζάχος Ιωάννης
Αθανασιάδης Δημήτριος

Σιδεράδες

Πρέντζας Γιώργος
Πρέντζας Νικόλαος
Πρέντζας Λάμπρος

Ξυλουργοί

Μαντέλλος Θ. Ιωάννης 
Αλιφτήρας Χρήστος
Κουτσοκώστας Κων/νος
Αντωνίου Λάμπρος
Γιαννέλος Αθανάσιος

Αγωγιάτες

Γώγος Κων/νος (Πάσχος)
Καραθάνος Αθανάσιος
Αλιφτήρας Χρ. Κων/νος 
Καραγκούνης Νικόλαος
Καρακώστας Σπυρίδων
Λάμπρου Λεωνίδας
Μαντέλλος Δ. Αθανάσιος

Ορθοπεδικός ζώων

Μπουργάνης Ηλίας

Μαμές

Παπαθωμέσια
Γιώργαινα Μαντέλλου

Κυνήγι

Σπανός   
Τσαλαμάγκας   
Λιάπης Δημήτριος   
Βλαχογιάννης Ιωάννης   
Μαντέλλος Ιωάννης   
Καρακώστας Αθανάσιος  
Παλούκης Γιώργος   
Παλούκης Κωνσταντίνος 
Φωτίου Κωνσταντίνος 
Κουρεμέντζας Κωνσταντίνος 
Μαντέλλος Κωνσταντίνος 
Μπασιούκας Ηλίας   
Πλακιάς Θωμάς

Ψαράδες

Νικόλας Νάνος
Παλούκης Γεώργιος
Χήτας Κωνσταντίνος

Καταστηματάρχες 

Κόκκαλης Γιώργος   
Τσαλαμάγκας
Παφύλης Γιώργος   
Ντίνος Χρήστος
Παφύλης Ιωάννης   
Μπασιούκας Ηλίας
Νίκου Παναγιώτης – 
Γιανέλλος Δημήτριος (Ουζος)
Ντίνος Γιώργος   
Ντίνος Δημήτριος   
Χήτας Νικόλαος
Καρακώστας Γρ. Κων/νος 
Χήτας Δημοσθένης
Αλιφτήρας Χρήστος
Κουτσοκώστας Κωνσταντίνος
Νίκου Ιωάννης
Λάμπρος Κωνσταντίνος
Καρακώστας Νικόλαος
Βλαχογιάννης Χρήστος
Γιαννέλος Βασίλειοςς
Λάμπρος Θωμάς
Καλύμνιου Ευαγγελία

Ιερείς

Οικονόμου Γιώργος
Μαντέλλος Θ. Κων/νος 
Παπαγιαννέλος Κωνσταντίνος
Παπαμαντέλλος Δημήτριος
Μαντέλλος Θωμάς
Πλακιάς Θωμάς
Μαντέλλος Κωνσταντίνος
Οικονόμου Απόστολος

Ταχυδρόμος

Νίκου Φώτιος

Χωριανοί που ασχολήθηκαν με τα παρακάτω επαγγέλματα στη Νεράϊδα
Γράφει ο Γιώργος Ευστ. Οικονόμου
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1. Η έννοια του θρησκευτικού συναισθήματος
Δόθηκαν πολλές ερμηνείες σχετικές  με την 

ύπαρξη, την προέλευση και τις εκδηλώσεις του 
θρησκευτικού συναισθήματος.

Άλλοι θεωρούν ότι είναι κάτι το υποκειμε-
νικό, δηλαδή είναι οι εντυπώσεις, τα συναισθή-
ματα και οι πράξεις του ατόμου ευρισκομένου σ’ 
επαφή μ’ αυτό, που ονομάζει Θείο.

Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν ότι δεν υπάρχει 
από μόνο του, αλλά είναι προϊόν της ομαδικής 
ζωής, πολλοί νομίζουν ότι είναι αποτέλεσμα φό-
βου, ταραχής και αγωνίας μπροστά στο άπειρο. 
Όλα αυτά, όμως, δεν καλύπτουν το νόημα και το 
περιεχόμενο του θρησκευτικού συναισθήματος, 
π.χ. η συγκίνηση αποτελεί ένα αρχικό συναίσθη-
μα και δεν είναι αποτέλεσμα φόβου ή ταραχής. 
Εξάλλου καλύπτει όλες τις άλλες ψυχικές λει-
τουργίες: τη νόηση (ο άνθρωπος επιθυμεί, ελπί-
ζει, αγαπά, χαίρεται και επικοινωνεί με το από-
λυτο ον) και με τη βούληση (ωθεί και υποτάσσει 
τη δραστηριότητά του σε ηθικούς κανόνες χωρίς 
εξαναγκασμό).

Τον πλήρη ορισμό του θρησκευτικού συ-
ναισθήματός μας έδωσε, νομίζω, ο μεγάλος 
ψυχολόγος Jung «Υπάρχει κάτι στον άνθρωπο, 
που έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τα άλλα 
ψυχικά γεγονότα. Αυτό ονομάζουμε θρησκευτι-
κό συναίσθημα, δεν είναι καθόλου μια ιδιαίτερη 
ικανότητα, ακόμη λιγότερο κάτι που προστέθηκε 
στην πνευματική ζωή. Είναι τρόπος ύπαρξης της 
εσωτερικής ζωής, που εισδύει λίγο-πολύ σ’ όλες 
τις δραστηριότητες και δίνει σωστό προσανα-
τολισμό. Είναι ένας εσωτερικός ρυθμιστής όλων 
των εκδηλώσεων της ζωής  μας».
2. Πώς βιώνεται το θρησκευτικό συναίσθημα 

στο χωριό μας
Από την επικράτηση του χριστιανισμού θα 

εξετάσουμε, βέβαια, πώς βιώνεται και εκδηλώνε-

ται το θρησκευτικό συναίσθημα με σχέση τη χρι-
στιανική πίστη. Έτσι, αυτό που σήμερα ονομά-
ζουμε θρησκευτικό συναίσθημα δεν είναι τίποτε 
άλλο, παρά αυτό που οι παλιότεροι χαρακτηρί-
ζουν απλά ως πίστη, αφιέρωση, ευσέβεια, αγάπη. 
Αν και με την πρώτη ματιά αυτό, που βιώνουμε, 
φαίνεται σαν μια απλοϊκή λαϊκή ευσέβεια, στο 
βάθος έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Ακολουθού-
με, νομίζω, αυτό που εκφράζει μια ανατολίτικη 
παροιμία «ένας άνθρωπος ήθελε ν’ ανακαλύψει 
το Θεό, πήγε παντού αλλά δεν το βρήκε. Ζήτησε 
ν’ ανακαλύψει την ψυχή. Πήγε παντού αλλά δεν 
την ανακάλυψε. Ζήτησε να ανακαλύψει το συ-
νάνθρωπό του. Τότε τα βρήκε και τα δύο».

Δε δεχόμαστε τη θρησκεία σαν μια ατομική 
ή εσωστρεφή ιδιωτική υπόθεση. Διατηρούμε στα 
σπίτια μας ένα υποτυπώδες εικονοστάσι για την 
οικογένεια. Οι γυναίκες ετοιμάζουν πρόσφορα 
για τη Θεία Λειτουργία (για όλο το πλήρωμα 
της εκκλησίας). Γράφουν ονόματα προσφιλών 
προσώπων, που έφυγαν από τη ζωή, για την 
ανάπαυση της ψυχής τους και ονόματα ζώντων 
για την υγεία τους, τα οποία διαβάζει ο Ιερέας 
παρουσία του εκκλησιάσματος. Με υπομονή 
ακούμε τα ονόματα εκατοντάδων νεκρών στα 
«Λάσσα» για να δείξουμε κατά έναν τρόπο, ότι 
οι δικοί μας άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή, 
μετέχουν στη γιορτή της χαράς (πανηγύρι). Τε-
λούμε κατά χρονικά διαστήματα μνημόσυνα 
για να φέρουμε στη μνήμη μας και να τιμήσουμε 
τα προσφιλή μας πρόσωπα, θυμόμαστε εμείς οι 
παλιότεροι τους ηλικιωμένους, που όταν πλησί-
αζαν να κοινωνήσουν, να απευθύνονται φωνα-
χτά στους χωριανούς «χωριανοί, σχωράτε με και 
Θεός σχωρέσει».

Σε όλα αυτά, βέβαια, βοήθησαν τα μέγιστα 
οι άξιοι κληρικοί, που υπηρέτησαν όλα τα χρό-
νια στο χωριό. Δύο τέτοιοι κληρικοί στη διάρκεια 

Το Θρησκευτικό συναίσθημα στο χωριό μας 
Toυ συνεργάτη μας Γιώργου Ζάχου
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της κατοχής οδηγούσαν με την ελληνική σημαία 
τους χωριανούς ενωμένους, να υποδεχθούν 
τους αντάρτες του ΕΛΑΣ ή του ΕΔΕΣ στη θέση 
«Σταυρός» και «Αλωνάκι» αντίστοιχα.

Πάντοτε δε στο χωριό μας βλέπαμε το γάμο 
και τη βάπτιση σαν θρησκευτικά και κοινωνικά 
γεγονότα. Όπως όλες οι ανώτερες μορφές της 
πνευματικής ζωής έτσι και το θρησκευτικό συναί-
σθημα δεν αναπηδά ξαφνικά από την ψυχή όπως 
η θεά Αθηνά από τη σκέψη του Δία, αλλά προσ-
διορίζεται, εμπλουτίζεται και υφίσταται μεταβο-
λές κατά τη διάρκεια της ζωής. Κι αυτό εξαρτάται 
από το οικογενειακό και φυσικό περιβάλλον, που 
θα ζήσει ο άνθρωπος, την παιδεία που θα δεχθεί 
και τη βοήθεια του Θεού (Θεία χάρη). Χωρίς 
αυτά υπάρχει φόβος το θρησκευτικό βίωμα να 
παραμείνει σαν μια σκέτη τυπολατρία (η νηστεία 
σαν στέρηση μόνο ειδών διατροφής, η τακτική 
προσκύνηση των εικόνων και των θρησκευτικών 
συμβόλων, η εθιμοτυπική συμμετοχή στη Θεία 
ευχαριστία κ.λπ.). Μπορεί ακόμη για διάφορους 
λόγους να οδηγήσει σε τερατώδεις μορφές της 
θρησκευτικής διαστροφής, όπως άρνηση, απι-
στία, δεισιδαιμονία, μηδενισμό και αθεΐα (η θρη-
σκευτική αβιταμίνωση, η λαθεμένη εικόνα του 
Θεού και του κόσμου, το κακό παράδειγμα των 
εκπροσώπων της εκκλησίας, ο διαχωρισμός της 
θρησκευτικής από την υπόλοιπη ζωή, τα ψευτο-
είδωλα και οι απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου 
κλπ). Στο χωριό μας, όμως, με την πάροδο του 
χρόνου καταφέραμε να κάνουμε την υπέρβαση 
δείχνοντας μία αξιοπρόσεκτη θρησκευτική ωρι-
μότητα. Από την απλοϊκή ευσέβεια πλησιάσαμε 

στη συνειδητή πίστη που επεκτείνεται στην κοι-
νωνική συνοχή. Αυτή η εμπέδωση του θρησκευ-
τικού βιώματος και η κοινωνική συνοχή αποτυ-
πώνονται:

Στην ικανοποιητική συμμετοχή στις λατρευ-
τικές ακολουθίες και ιδιαίτερα στην κατανυκτική 
Θεία Λειτουργία, που εκτιμήθηκε και από πολ-
λούς ξένους επισκέπτες.

Στην ομαδική συμμετοχή κατά την ευλογία 
των βασικών αγαθών της γης (άρτου – οίνου και 
ελαίου) με το αλυσιδωτό άγγισμα στην πλάτη 
του ενός στον άλλο μέχρι τον Ιερέα.

Στην εθελοντική συμμετοχή στην ετοιμασία 
του επιταφίου (τη Μ. Παρασκευή), στην αυθόρ-
μητη συμμετοχή ιδιαίτερα των νέων στη δημι-
ουργία αυτοσχέδιων χορών για την απόδοση των 
εγκωμίων και στην περιφορά του Επιταφίου.

Στην οργάνωση θρησκευτικο-κοινωνικών 
εκδηλώσεων στον Άγιο Θεόδωρο και στην πλα-
τεία του χωριού από τους πολιτιστικούς συλλό-
γους.

Στην προσπάθεια που γίνεται από όσους 
γνωρίζουν λίγο την ψαλτική τέχνη και στο ενδια-
φέρον που υπάρχει από αρκετά παιδιά να συνεχι-
σθεί η παράδοση για να ψάλλονται οι ύμνοι της 
Εκκλησίας κατά το γνήσιο θρησκευτικό μέλος.

Κυρίως όμως στην εθελοντική και ολόθερμη 
σύμπραξη όσων ενήργησαν στην ανοικοδόμηση 
και συντήρηση τόσων Ιερών ναών στο χωριό μας 
(δίνονται κάποια στοιχεία στη συνέχεια) κληρο-
δοτώντας σ’ όλους μας τις πατροπαράδοτες αρε-
τές της σύμπνοιας και της προσφοράς 

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Με το ποσό των 100 ευρώ ενίσχυσαν τον Συλλόγου μας τα παιδιά του Δημήτρη  Κ. ΓΩΓΟΥ,  
εις μνήμην του αγαπημένου τους πατέρα.

Η συγχωριανή μας Αγγελική ΜΑΣΤΟΡΑ πρόσφερε το ποσό των 50 ευρώ, για την ενίσχυση 
του περιοδικού  “ο Γλαβάς της Νεράιδας”,  εις μνήμην  του αγαπημένου της αδερφού Δη-
μήτρη  Κ. ΓΩΓΟΥ.
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«Αλλοτινές μας εποχές , αλλοτινοί μας χρόνοι...»
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Ξεχωρίζει απ’ τους λοιπούς χορευτές-πανηγυ-
ριώτες σαν σέρνει με το δικό του ξεχωριστό 
τρόπο το χορό, αποσπώντας την προσοχή 

όλων. Ωστόσο δε νοιάζεται να χορέψει για τους άλ-
λους, αλλά εκφράζει τα συναισθήματά του και έτσι 
βγάζει όλο το μεράκι του, απολαμβάνει το τραγού-
δι, το χαίρεται, το “ζει”, τον εκφράζει απόλυτα και γι 
αυτό το παραγγέλνει επιλεκτικά. Πέραν του όποιου 
ρυθμού του, του αρέσει και για τους λυρικούς του 
στίχους, για τη γλυκύτατη μελωδία του. Ο οργανο-
παίχτης ξέρει τα χορευτικά του καπρίτσια, τις χο-
ρευτικές του “ιδιοτροπίες” και γι αυτό δε χρειάζεται 
να του πει πως θα το αποδώσει.  Τόσα χρόνια σε 
τόσα πανηγύρια ξέρουν όλα τα χορευτικά του “χού-
για”. Μεταξύ τους συνεννοούνται μ’ έναν άγραφο 
κώδικα επικοινωνίας, με κοινό χαρακτηριστικό, το 
μεράκι. Σαν έρχεται η σειρά του να χορέψει, η ορχή-
στρα “αναστατώνεται”, κλείνει τα μικρόφωνα,  για 
να βγαίνει όλη η γλύκα της μελωδίας ανόθευτη, η 
ορχηστρική παρέα σηκώνεται όρθια, προϊδεάζο-
ντας για το τι θα επακολουθήσει. Πλησιάζει την 
ορχήστρα παραγγέλλει το τραγούδι, πληρώνει τα 
όργανα αδρά, για να ξεκινήσει η ιεροτελεστία.. 

Με όλων τα βλέμματα στραμμένα στον πρωτο-
χορευτή, γιατί γι αυτόν πρόκειται,  πανηγυριώτες 
που σιγοτραγουδούν, οργανοπαίχτες που βάζουν 
όλη την τέχνη τους και το μεράκι τους  και πρωτοχο-
ρευτής γίνονται ένα. Ψυχικά ντοπαρισμένος από το 
πολύ μεράκι, ναρκωμένος από το όπιο του νταλκά 
και του έρωτα και μεθυσμένος από τα λόγια και τη 
μελωδία του τραγουδιού, λικνίζει το κορμί του σαν 
το στάχυ, χτυπάει τα πόδια του με απότομα σταμα-
τήματα, όπως το άλογο,  πηγαίνει μπρος πίσω, όπως 
το κύμα της θάλασσας, κινείται με χαϊδευτικές και 
απαλές κινήσεις, όπως φυσάει ο αέρας..  

Το σόλο του τραγουδιού είναι η αποκορύφωση, 
η γοητεία, ο οργασμός της ψυχής, η έκφραση των 
συναισθημάτων, το άρωμα και η χορευτική ποίηση. 
Εκεί μαγεύεται και εκστασιάζεται, εκεί βγάζει το 
παράπονο, τη λεβεντιά, την κυριαρχία τον ερωτι-
σμό και την τρυφερότητα για την αγαπημένη του, 
τη γυναίκα της ζωής του.

Ο κλαριτζής που τόση ώρα αφουγκράζεται την 
ψυχή του, ξέρει ποια στιγμή θα επιλέξει να  κάνει 
το νεύμα στους υπόλοιπους οργανοπαίχτες να σιω-
πήσουν για να κατέβει, μόνος αυτός, για να παίξει 
το κλαρίνο στ’ αυτί του πρωτοχορευτή. Κι αυτό το 
αναθεματισμένο το κλαρίνο, λες και βλέπει, ακούει 
και αφουγκράζεται, μετατρέπει τον ήχο του σε γλυ-
κύτατη μελωδία, ξυπνώντας του όλες τις θύμησες. 

Πλήθος συναισθημάτων πλημμυρίζουν την 
καρδιά και την ψυχή του και τον ανεβάζουν στους 
εφτά ουρανούς. Έτσι βλέπει το χορό, έτσι τον νι-
ώθει, έτσι τον αισθάνεται. Μέσα του πάλλεται η 
ψυχή του Ρωμιού, όπως περιγράφεται στους στί-
χους της Ρωμιοσύνης του Γιάννη Ρίτσου: 

«κι όταν χορεύαν’ στην πλατεία
μέσα στα σπίτια τρέμαν’ τα ταβάνια
και κουδουνίζανε τα γυαλικά στα ράφια».

Αυτή είναι η αμοιβή του και ικανοποίηση. Γι’ 
αυτό θεωρεί τον εαυτό του τυχερό και πλούσιο. Γι’ 
αυτό ο χορός είναι η ίδια του η ζωή, η υπόσταση, ο 
κόσμος όλος. Είναι χαρά και απόλαυση, γλέντι και 
βίωμα, γλύκα και ομορφιά, πόθος και πάθος, ήθος 
και μύθος, τρέλα και ανατριχίλα, αγώνας και αγω-
νία. Αυτό είναι ο χορός! Είναι οι στιγμές που ο πρω-
τοχορευτής νιώθει την ανάγκη να ανοίξει τα χέρια 
του και να σφίξει στην αγκαλιά του όλο τον κόσμο, 
που αισθάνεται πως αγαπάει όλο τον κόσμο, που 
σκέφτεται πως τόσα χρόνια που χορεύει κερδίζει 
την αγάπη του κόσμου. Εκείνη τη στιγμή ανακαλύ-
πτει πως είναι πραγματικά «πλούσιος».

Οι στίχοι του ποιήματος του Νίκου Παπακό-
γκου, του τρανού ποιητή από τις μικρές μας πατρί-
δες, ταιριάζουν απόλυτα στον πρωτοχορευτή:

«Γεια σου, λεβέντη χορευτή,
στα νύχια περπατάς
και το λιγνό σου το κορμί
το στρίβεις σαν αδράχτι.
Ποια να ’ναι τάχα π’ αγαπάς
κι όλο γυρίζεις και κοιτάς
χωρίς ντροπή στη φράχτη;»

Ο πρωτοχορευτής
του Σπύρου Νεραϊδιώτη
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δέντρα που κυριαρχούν στα χωριά μας (με 

άρθρο).
2. Όμοια σύμφωνα - Το αλέτρι (καθαρ.).
3. Ασφαλιστικό ίδρυμα - ... Μισή γύρα - Αριθ-

μητικό.
4. Το φυτεύαμε για την παραγωγή κρεμμυδι-

ών (μια γραφή) - Μπρους ... Θρύλος των 
πολεμικών τεχνών και του κινηματογρά-
φου. 

5. Με τις ίδιες λέξεις, κατά λέξη.
6. Ο αριθμός 34 - Δηλωτικά κατηγορίας εκ-

παίδευσης - Λέξη από περίφημη φράση 
Σπαρτιατισσών.

7. Υπάρχουν και τέτοιες εξετάσεις.
8. ... Υπάρχει κι αυτή η Αραβία.
9. Πόλη της Ουκρανίας, αρχαία ελληνική 

αποικία (γεν.) - Μουσική νότα (αντ.).
10. Γιατρειά, θεραπεία - Νόμισμα μικρής αξίας.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Οι αναφερόμενοι σε νομό μας.
2. Εμφανίζεται κατά καιρούς στα χωριά μας 

- Μόριο της δημοτικής.
3. ... Ατέλειωτη ακτή -  .... γιαγιάς τα παραμύ-

θια, τραγουδάν οι Χαϊνιδες.
4. Μουσική νότα - Κόπωση, εξάντληση.
5. Παραδοσιακή μηχανή ύφανσης που χρησι-

μοποιήθηκε ευρύτατα και στα χωριά μας.
6. Ικανότατος ποδοσφαιριστής που “πέρασε” 

και από τον Ολυμπιακό - Νησιά στη Ζηλαν-
δία (αντ.) 

7. ... Ανάποδο άρθρο - Γράμμα της αλφαβή-
του (αντ.) - Ρήμα που αναφέρεται στον ήλιο 
(παρατ.).

8. ... Άφωνη Νεράιδα - Τροπικό επίρρημα.
9. Γυναικείο όνομα - ... Νόβακ: Διάσημη ηθο-

ποιός.
10. Πρωτεύουσα του Β. Βιετνάμ - Έχει και την 

έννοια της ιδιότητας ιερωμένου.

Λύση προηγούμενου (τ.118):
Οριζόντια: 1. Σκάρτη - ΔΕΘ 2. Καντούνι 3. Ακα - Αχνό 4. Λάσκος - Δια 5. Ορτύκι - Λαώ 6. Δαμάλια 
7. Χαλασιά - Ει  8. Πτι - Αλόνσο 9. Γράσο - Ή ταν 10. Νάσιος - Ανά
Κάθετα: 1. Σκάλο - Απόν 2. Κακαρδίτσα 3. Αναστασίας 4. ΡΤ - ΚΥΜΑ - ΡΙ     5. Το κοκάλογο 6. ΗΥ 
- Σίλας 7. ΝΑ - Ίχνη 8. Διχάλα - ΟΤΑ 9. Νια - ΕΛΑΝ   10. Θεοδώριανα

Χρήστος Μαντέλλος
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Ένα μεγάλο μέ-
ρος της επιφά-
νειας της γης εί-
ναι καλυμμένο 

με δάση, πολύτιμο πόρο 
για τον άνθρωπο, τη βιο-
ποικιλότητα, τις εδαφικές 
και υδατικές συνθήκες και 
την κατάσταση της ατμό-
σφαιρας. Ο άνθρωπος 
αρχικά χρησιμοποίησε το 
δάσος μόνο ως καταφύ-
γιο, για την ξυλεία και για την εξασφάλιση 
της τροφής του. Εκείνη την εποχή τα δάση 
χρησιμοποιούνταν με βιώσιμο τρόπο, δίχως 
να απειλούνται διάφορα είδη με εξαφάνι-
ση εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης. Από 
αυτές τις πρωτόγονες περιόδους  χρήσης 
των δασών μέχρι σήμερα, υπήρξε τεράστια 
αύξηση στην ποσότητα της ξυλείας που κα-
θημερινά υλοτομούνταν, και η καταστροφή 
των δασών προέκυψε για τους ακόλουθους 
σκοπούς:
● Μετατροπή της γης κυρίως σε βοσκο-

τόπια για την παραγωγή κρέατος 
● Παραγωγή δασικής ξυλείας. Τα μεγα-

λύτερα δάση στον κόσμο βρίσκονται κυ-
ρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κα-
ταστροφή της δασικής γης με σκοπό την 
εξαγωγή της ξυλείας στις ανεπτυγμένες 
χώρες, γίνεται βασικά δίχως να λαμβάνε-
ται υπόψη η βιωσιμότητα. 

● Επέκταση της γεωργικής γης. Η αύξηση 
του πληθυσμού απαιτεί περισσότερη γη 
για ανάπτυξη: σε πολλές χώρες η ευκο-
λότερη επιλογή είναι συχνά η εκμετάλ-

λευση της δασικής γης. 
● Δημιουργία βιομηχανικών ζωνών. Οι 

μεταλλευτικές βιομηχανίες συχνά επι-
διώκουν να χρησιμοποιούν δασική γη, 
προκαλώντας αποψίλωση. 

● Καύσιμος ύλη. Η  οικοδομική και η καύ-
σιμη ξυλεία από τα δάση είναι δημοφιλής 
στις αναπτυσσόμενες χώρες επειδή είναι 
φθηνή.

Σήμερα τα δάση απειλούνται από διάφορους 
παράγοντες όπως οι κλιματικοί μεταβολές,  
μεταδοτικές ασθένειες από έντομα ή άλλους 
παθογενείς οργανισμούς,  απειλές καθαρά 
ανθρωπογενούς φύσης, πυρκαγιές,  ατμο-
σφαιρική ρύπανση, αποψίλωση και αύξηση 
των πιέσεων από τις κοινωνίες. Ο άνθρωπος 
είναι εν μέρει υπεύθυνος για τις περισσό-
τερες από αυτές τις απειλές. Πράγματι, το 
αποτύπωμα της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας είναι πάντα παρών: είναι σχετικά μικρή 
η ευθύνη όσον αφορά τις κλιματικές διατα-
ραχές, σε σχέση με τις εκπομπές των αερίων 
του θερμοκηπίου, που ευθύνονται για μια με-
γάλη καταστροφή. Είναι μέτρια η ευθύνη για 
την ανάπτυξη ορισμένων τεχνητών δασοκο-

Η αποψίλωση των δασών και οι επιπτώσεις 
Toυ Δημήτρη Καλέση*
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μικών συστάδων επιρρεπών σε προσβολές  
παράσιτων. Και τέλος ο άνθρωπος ευθύνεται 
κατά το πλείστον για τα φαινόμενα ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης και  αποψίλωσης.
Τα νούμερα που προκύπτουν από τον υπο-
λογισμό του ποσοστού αποψίλωσης παγκο-
σμίως είναι εκπληκτικά. 
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ερευνητικό Ιν-
στιτούτο, 

● πάνω από το 80% των φυσικών δασών 
της γης έχουν ήδη καταστραφεί (με ρυθ-
μό 40 εκατ εκτάρια ετησίως).

● το 90% των τροπικών δασών στην Δ. 
Αφρική έχουν εξαφανιστεί από το 1900. 

● Η Βραζιλία και η Ινδονησία, που περι-
λαμβάνουν τις δύο μεγαλύτερες περιοχές 
με τροπικά δάση  παγκοσμίως, απογυ-
μνώνονται με ανησυχητικό ρυθμό εξαιτί-
ας της υλοτόμησης, των πυρκαγιών και 
της μετατροπής της γης σε γεωργική και 
κτηνοτροφική. 

Το 70% της βιοιποικιλότητας της γης βρί-
σκεται στα δάση. Τα τροπικά δάση λειτουρ-
γούν με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν 
βροχοπτώσεις σε γειτονικές χώρες που είναι 
επιρρεπείς στην ξηρασία.
Μελέτες έδειξαν ότι η καταστροφή των 
δασών αυτών σε χώρες της 
Δυτικής Αφρικής όπως τη 
Νιγηρία, τη Γκάνα και την 
Ακτή του Ελεφαντοστού, ευ-
θύνεται για την εικοσαετή 
ξηρασία στο εσωτερικό της 
Αφρικής. 
Η αποψίλωση έχει επίσης 
καταστροφικές παγκόσμιες 
συνέπειες. Τα δάση είναι οι 
φυσικοί καταναλωτές του 
διοξειδίου του άνθρακα, ενός 

από τα αέρια του θερμοκηπίου του οποί-
ου η σταδιακή επαύξηση στη ατμόσφαιρα 
συμβάλει στην παγκόσμια υπερθέρμανση. 
Η κοπή των δασών  όχι μόνο εξαλείφει αυ-
τές τις «δεξαμενές απορρόφησης άνθρακα» 
αλλά επιπλέον η καύση και αποσύνθεσή 
τους απελευθερώνει ακόμη περισσότερο δι-
οξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, μαζί 
με μεθάνιο, ένα άλλο σημαντικό αέριο του 
θερμοκηπίου.
Η αποψίλωση αποστερεί τον κόσμο από τα 
αναρίθμητα είδη χλωρίδας και πανίδας, κατα-
στρέφει ζωτική  βιοποικιλότητα και εξαφανί-
ζει φυτικά είδη με δυνατότητες  χρήσεις στην 
ιατρική, την γεωργία και την βιομηχανία.
Οι συνέπειες της αποψίλωσης είναι οι κύριες 
αιτίες για τις ανησυχητικές περιβαλλοντικές 
διαδικασίες που οδηγούν στην ερημοποίηση. 
Ενώ τα δάση θα συνεχίζουν να καταστρέφο-
νται  για δεκαετίες ακόμα, είναι πολύ σημα-
ντικό η εκστρατεία κατά της αποψίλωσης να 
γίνει με τον πιο ορθολογικά δυνατό τρόπο, 
όπως της βελτιωμένης προστασίας και δι-
αχείρισης των υπόλοιπων δασών, της ανά-
πτυξης  βιώσιμων κοινωνικο-οικονομικών 
προγραμμάτων, και την θέσπιση  πολιτικών 
και θεσμικών  μεταρρυθμίσεων.

* ο Δ. Καλέσης είναι δασολόγος
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ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έχοντας υπόψη:
Ότι στις περιοχές των περισσότερων ορεινών Δη-
μοτικών Διαμερισμάτων της Περιφέρειας του Δα-
σαρχείου Τρικάλων στις οποίες φύεται το μελισσο-
κομικό φυτό ρίγανη, η συλλογή του οποίου γίνεται 
από τους κατοίκους χωρίς σύστημα σε μεγάλες 
ποσότητες με εκρίζωση πριν της ωρίμανσης με απο-
τέλεσμα να κινδυνεύει με πλήρη εξαφάνιση προς 
μεγάλη ζημιά της μελισσοκομίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:
Απαγορεύουμε επί 10ετία τη συλλογή του φυτού 
ρίγανη σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δασαρ-
χείου Τρικάλων μέχρι 10 Αυγούστου κάθε χρόνου 
δηλαδή εποχή πριν της ωρίμανσής του, επιτρέπο-
ντας τη συλλογή μόνο μετά την 10η Αυγούστου και 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, με κοπή και όχι εκρίζωση.
……..
Έχοντας υπόψη:
Την ανάγκη προστασίας του αρωματικού φυτού σι-
δερίτης (τέϊον ή τσάϊ του βουνού) από την πρόωρη, 
έντονη και ληστρική συλλογή με άμεσο κίνδυνο 
εξαφάνισής του.
Επιτρέπουμε σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχεί-
ου Τρικάλων και κατά το χρονικό διάστημα από 15 
Ιουλίου μέχρι του χρόνου της φυσιολογικής απο-
ξήρανσης (15 Σεπτεμβρίου) εκάστου έτους ατελώς 
την ελεύθερη συλλογή του αρωματικού φυτού σιδε-
ρίτης (τέϊου ή τσάϊ του βουνού). Για εξασφάλιση της 
αναγέννησης και για αποφυγή της εξαφάνισής του, 
απαγορεύουμε την συλλογή σε άλλη εποχή εκτός 
της παραπάνω αναφερόμενης. Επίσης η συλλογή 
θα γίνεται με ειδικά εργαλεία και όχι εκρίζωσης.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης Της 
Λύσσας στην Ελλάδα.
Το βασικό είδος ζώου – στόχος και σημαντικός 

επιδημιολογικός δείκτης που επιλέγεται για την 
εφαρμογή του προγράμματος είναι η κόκκινη αλε-
πού, …
… θα θεωρείται ύποπτο προσβολής από τον ιό της 
λύσσας και το ζώο που ανευρίσκεται νεκρό από 
άγνωστη αιτία και για το οποίο υπάρχει ιστορικό 
άμεσης επαφής του με άνθρωπο (μέσω δήγματος, 
εκδορών, τραυματισμένων βλεννογόνων και λήξη 
πληγών τραύματος)….
Παθητική επιτήρηση νοείται, για τους σκοπούς του 
προγράμματος, η δήλωση όλων των νεκρών ζώων 
(οικόσιτων και ζώων της άγριας πανίδας) για τα 
οποία υπάρχει υποψία ότι έχουν προσβληθεί από 
λύσσα και από τα οποία λαμβάνονται τα κατάλλη-
λα δείγματα για την απομόνωση του ιού της.
Για το σκοπό του προγράμματος επιβάλλεται η κα-
ταγραφή και σήμανση των σκύλων και γατών στην 
Επικράτεια.
Ειδικότερα για τους ποιμενικούς σκύλους της πε-
ριοχής εφαρμογής του, επιβάλλεται μόνο η κατα-
γραφή τους.
Επιβάλλεται η διασφάλιση του προληπτικού αντι-
λυσσικού εμβολιασμού όλων των σκύλων και γα-
τών ηλικίας άνω των τριών μηνών.
Η λύσσα είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης.
Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορι-
σμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού 
Ceralocystis fimbriata f.sp.platani Walter που προ-
καλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους 
του πλατάνου.
Άμεση κοπή και όπου είναι δυνατό η εκρίζωση και 
καταστροφή με καύση ή με άλλο κατάλληλο τρόπο 
όλων των φυτών πλατάνου (Platanus I.), στα οποία 
έχει διαπιστωθεί μετά από εργαστηριακή εξέταση, 
ότι είναι προσβεβλημένα από τον επιβλαβή οργα-
νισμό.
Απαγορεύεται η διακίνηση φυτών πλατάνου.

Ο φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων έχοντας ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλ-
λοντος σας ενημερώνει για τις απαγορευτικές και ρυθμιστικές αποφάσεις και διατάξεις που βρίσκονται σε 
ισχύ στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου με σκοπό την πληροφόρηση των αναγνωστών σας. Ειδικότερα τη χρο-
νική αυτή περίοδο θα πρέπει να ληφθούν αυξημένα και άμεσα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης 
της νόσου της λύσσας και του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου καθώς και για την αποφυγή αφανισμού 
των φαρμακευτικών-αρωματικών φυτών από τα βουνά μας (τσάϊ βουνού, ρίγανη κ.λπ.) .
Εκτιμούμε την προσπάθεια που κάνετε να κρατάτε ενήμερους τους πολίτες για τα δρώμενα σε τοπικό επίπεδο 
και σας παρακαλούμε να συνεργαστούμε με σκοπό την πρόληψη περιβαλλοντικών ανομημάτων και την εν 
γένει προστασία και διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας της προστατευόμενης περιοχής.
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για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Τι δεν καταλαβαίνει ο Κύριος Αγοραστός;;;

Κι άλλες φωτογραφίες του Κυρίου Περιφερει-
άρχη και κυβερνητικών αξιωματούχων με φό-
ντο τα “έργα της εκτροπής του Αχελώου”. Τι δεν 
καταλαβαίνουν;; Τα έργα της εκτροπής για έκτη 
συνεχή φορά κρίθηκαν αυθαίρετα και παράνο-
μα από το ΣτΕ. Άρα η παρουσία εκεί του Κυρίου 
Αγοραστού σχετίζεται μόνο με την προσπάθειά 
του να νομιμοποιήσει αυθαίρετα και παράνομα 
έργα. Να κάνει δηλαδή αυτό που πολλές φορές 
έκανε η κυβέρνηση. Να νομιμοποιεί  αυθαίρετες 
βίλες και άλλες παράνομες εγκαταστάσεις σε 
καμμένα και καταπατημένα δάση και αιγιαλούς 
με το πρόσχημα ότι και κάποιοι φτωχοδιάβολοι 
έχτισαν ένα καλύβι.. Βέβαια ισχύει και εκδοχή 
ότι ο Κύριος Αγοραστός γράφει στα παλιά του 
τα παπούτσια τις αποφάσεις του Ανώτατου Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου της Χώρας, όπως κά-
νει η ΝΔ και η Κυβέρνηση, από την μήτρα της 
οποίας και ο ίδιος προέρχεται, με την απόφαση 
του ΣτΕ για την ΕΡΤ.

Είναι σοβαρή Πολιτεία αυτή ή Περιφερεια-
κή Αυτοδιοίκηση όταν με “κόλπα” προσπαθεί να 
ολοκληρώσει ένα παράνομο έργο; Υπάρχει επί-
σημα κάποιο έργο που να φέρει τον τίτλο «έργα 
μερικής μεταφοράς νερού του άνω ρου του πο-
ταμού Αχελώου προς Θεσσαλία»; Βαφτίζοντας 
δηλαδή το κρέας ψάρι ποιον νομίζουν ότι θα 
κοροϊδέψουν; 

Τα έργα που σταμάτησαν για έκτη φορά από 
τις αποφάσεις του ΣτΕ και την πίεση του του πε-
ριβαλλοντικού κινήματος είναι η “Εκτροπή του 
Αχελώου”. Αυτά τα έργα προσπαθούν να επανα-
κινήσουν με τερτίπια. Δηλαδή με “νέες” μελέτες 
και νέες παρανομίες.  Παραδέχονται μ αυτόν τον 
τρόπο, αυτό που το κίνημα κατά της εκτροπής 
και το ΣτΕ, εδώ και δεκαετίες υποστηρίζουν. Ότι 
δηλαδή τα έργα ποτέ δεν είχαν ολοκληρωμένες 
μελέτες που να αποδεικνύουν την αναγκαιότη-
τα τους, να περιγράφουν το τελικό δεσμευτικό 
σκοπό τους και να προσδιορίζουν με σαφήνεια 
το πραγματικό τους κόστος.  

Με βάση τα σημερινά σχέ-
δια της κυβέρνησης και του 
Κυρίου Αγοραστού, τα έργα της εκτροπής έχουν 
αλλάξει σαφώς σκοπό και προσανατολισμό. 
Από αρδευτικά έγινε υδρευτικά. Από τα αρχικά 
1,2 δις κυβικά μέτρα το χρόνο, εκτρεπόμενης 
ποσότητας νερού, σήμερα μιλάνε για διακόσιες 
πενήντα χιλιάδες κυβ. μέτρα. Άρα για ένα έργο 
που καμία σχέση δεν έχει τόσο με την άρδευση 
του Θεσσαλικού κάμπου - αγροτική ανάπτυξη 
-  όσο και με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα – περιβάλλον -. 

Με τι έχει σχέση; Με την ύδρευση των μεγά-
λων πόλεων της Θεσσαλίας, κυρίως Λάρισα και 
Βόλο. Έχουν πρόβλημα όμως αυτές οι πόλεις 
για να δικαιολογούν την βιασύνη του Κυρίου 
Αγοραστού; Όχι δεν έχουν. Υπάρχει όμως λόγος 
βιασύνης: Η κυβέρνηση και ο Κύριος Αγοραστός 
θέλουν να ολοκληρώσουν άρον άρον αυτά τα 
έργα για να καταλήξουν γρήγορα τα νερά του 
Αχελώου στις ΔΕΥΑ αυτών των πόλεων. Για να 
εξασφαλίσουν δηλαδή με χρήματα του Έλληνα 
φορολογούμενου  δωρεάν πρώτη ύλη παραγω-
γής υπερκερδών στις ιδιωτικές πολυεθνικές, που 
με βάση το σχέδιο Φούχτελ, θα αγοράσουν για 
ένα κομμάτι ψωμί τις ΔΕΥΑ Λάρισας και Βόλου. 

Το ίδιο ισχύει και για τον ΥΗΣ Μεσοχώρας. 
Βιάζεται ο Κύριος Αγοραστός και η κυβέρνηση 
να τον ολοκληρώσει για να παραχωρηθεί έτοι-
μος και όσο όσο στους ιδιώτες.

Με άλλα λόγια. Το επόμενο κύμα ιδιωτικο-
ποιήσεων αφορά τα νερά, τα ποτάμια και την 
ενέργεια. Ήδη η ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκης είναι στο 
στόχαστρο και χαρίστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. Ακο-
λουθούν οι υπηρεσίες νερού και αποχέτευσης 
των άλλων μεγάλων πόλεων. Της ΔΕΗ και των 
Υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ρεύμα-
τος.  Τα νερά του Αχελώου δηλαδή θα γίνουν με 
αυτό το τρόπο υπερκέρδη της Σουέζ, της Βεόλια, 
του Μυτιληναίου,  ή όποιας άλλης πολυεθνικής   
επιλεγεί από το success story του Κυρίου Σαμα-
ρά και της Τρόικα. Ο Κύριος Αγοραστός ανέ-
λαβε προφανώς να προωθήσει αυτό το 
deal, χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης 

Από την οικολογική οργάνωση “ΑΧΕΛΩΟΥ ΡΟΥΣ”, πήραμε και δημοσιεύουμε 
την παρακάτω επιστολή, που έχει σχέση με τα έργα της εκτροπής:
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τις πραγματικές ανάγκες της Θεσσαλικής 
κοινωνίας. Τις ανάγκες για νερό άρδευ-

σης, για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, τις ανάγκες για αγροτική δραστηριότη-

τα που θα καλύπτει τις προσδοκίες αξιοπρεπούς 
διαβίωσης των αγροτών στον τόπο τους. 

Το νερό όμως, όπως και τα ποτάμια, είναι 
δημόσια φυσικά αγαθά που μόνο στον κοινωνι-
κό έλεγχο μπορούν να υποταχθούν και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν 
για να παράγουν υπερκέρδη για ιδιώτες. Εκεί 
όπου με βάση τα Θατσερικής σύλληψης νεοφι-
λελεύθερα σχέδια, ιδιωτικοποιήθηκαν τα νερά 
και οι υπηρεσίες αποχέτευσης ( Λονδίνο, Βερο-
λίνο,  χώρες του τρίτου κόσμου και αλλού..), οι 
πολίτες πλήρωσαν ακριβά τις χαμηλού επιπέ-
δου υπηρεσίες και μετά από χρόνια το δημόσιο 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγκάστηκαν να 
επανακτήσουν τις κατεστραμμένες και απαξιω-

μένες υποδομές  ύδρευσης και αποχέτευσης για 
να εξασφαλίσουν στους πολίτες ασφαλείς και 
προσιτές υπηρεσίες. 

Δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν τα 
σχέδια της κυβέρνησης, του Φούχτελ και του 
Κυρίου Αγοραστού. Ο Αγώνας κατά των έργων 
της εκτροπής του Αχελώου σήμερα, είναι αγώ-
νας κατά της ιδιωτικοποίησης των νερών και 
των ποταμών. Είναι αγώνας να παραμείνουν 
αυτά τα φυσικά αγαθά σε δημόσιο ιδιοκτησία 
και κοινωνικό έλεγχο. Το κίνημά μας θα ενώσει 
τις δυνάμεις του σ αυτόν το αγώνα με τους πο-
λίτες και τα κινήματα σε ολόκληρη της Ευρώπη 
και το Κόσμο. Ας κοιτάξουν γύρω τους λοιπόν 
όσοι φωτογραφίζονται μπροστά στις καταστρο-
φές τους και θα καταλάβουν για το που πάει ο 
Κόσμος. 

“Αχελώου Ρους”



Διαγωνισμός φωτογραφίας 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας 
Αράχθου, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας, με θέμα: 
«Τζουμέρκα: Ταξίδι στο χρόνο και στη φύση των βουνών»

Ο διαγωνισμός θα είναι σε ισχύ ως την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013 και η 
έναρξη της διαδικτυακής ψηφοφορίας από τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου, έως 30 Αυ-

γούστου 2013.
Όπως αναφέρει στη σχετική προκήρυξή του, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων 
στην προσπάθεια του να προβάλει την περιοχή του Εθνικού Πάρκου, να αναδείξει τις ομορφιές του, 
αλλά και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία για την προστασία του, αποφάσισε να διοργα-
νώσει διαγωνισμό φωτογραφίας, ευελπιστώντας με αυτόν τον τρόπο να κεντρίσει την καλλιτεχνική 
φλέβα του κάθε φωτογράφου, ο οποίος μέσα από τις φωτογραφίες του θα συμβάλει στη συγκέ-
ντρωση και προβολή γνώσεων και πληροφοριών για την ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων.
Τις φωτογραφίες θα κρίνει πενταμελής κριτική επιτροπή και θα απονεμηθούν τέσσερα βραβεία στους 
νικητές του διαγωνισμού. Στις τρείς (3) καλύτερες φωτογραφίες θα δοθούν τρία βραβεία, ενώ πα-
ράλληλα θα υπάρχει και ξεχωριστό βραβείο κοινού με βάση τα αποτελέσματα της διαδικτυακής 
ψηφοφορίας. Οι καλύτερες φωτογραφίες που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή θα εκτυπωθούν και 
θα αποτελέσουν το υλικό Έκθεσης Φωτογραφίας που θα περιοδεύσει σε επιλεγμένους εκθεσιακούς 
χώρους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.
-------------------
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε:
α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση park.tzoumerka@gmail.com 
β. στο τηλέφωνο 2651043663.
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Ο Δ΄μήτρη  Πάσκος  πέθανε, Μεγάλη Εβδομάδα
όλοι περίμεναν χαρά και οι δικοί του κλάμα.
Κόκκινα αβγά όλοι βάφανε κι  εσφάζανε  γκουρπάνι
μα ο Χάρος  εσχεδίαζε,το   Δ΄μήτρη να τον πάρει,
που από μικρός ορφάνεψε, πατέρα αυτός δεν είχε,
με  δυό  αδερφάκια πιο μικρά, που ΄χαν την ίδια τύχη.
Ο Δ΄μήτρης με τη μάνα του, τη χήρα του μητέρα
με φρόνηση και λογική, τα  βγάζαν  όλα πέρα.
Ο  Δ΄μήτρης  ήτανε καλός, κανένα δε μισούσε
κλειδί είχε στο στόμα του  και δεν κακολογούσε.
Μεγάλη Τρίτη αποβραδί,  δέκα περίπου η ώρα
άκουσε βροντερή φωνή και να χτυπά η πόρτα.
Χτύπησε μια, χτύπησε δυό, χτύπησε τρεις και πέντε
Κλοτσιά δίνει στην πόρτα του και μέσα ο Χάρος μπαίνει.
Τον είδε και τον γνώρισε, το μαύρο καβαλάρη
στο χέρι είχε το σπαθί γυμνό, χωρίς θηκάρι.
Του λέει : Τοιμάσου φίλε μου, εγώ ήρθα για σένα
έχω  απ΄ όξω  τ΄ άλογο, χωράει δυό η σέλα.
Χαιρέτα όλους  σπίτι σου, έχω κι αλλού να πάω
έδωσα την υπόσχεση στο Στράτο  Κατσιαλάμπρο.
Χάρε μου κάτσε του ΄λεγε, να σε φιλοξενήσω
κι άμα περάσει η Λαμπρή θα σε ακολουθήσω.
Δεν είναι κρίμα κι άδικο, δεν είναι αμαρτία
όλοι να καρτερούν Λαμπρή κι εμείς εδώ κηδεία?
Όλοι με κόκκινα αβγά, Χριστός Ανέστη να λένε
και οι δικοί μου Χάρε μου κρίμα δεν είν΄ να κλαίνε?
-Τάματα εγώ δεν δέχομαι, ούτε και παρακάλια
τοιμάσου η ώρα πέρασε πάμε αγάλια, αγάλια.
Μεγάλη  Τετάρτη  είν΄ ταχιά, Πέμπτη οι ψυχές  
                                                                                θα βγούνε
του  Άδη  η πόρτα είν΄ ανοιχτή οι δ΄κοί σου καρτερούνε.
Τότε θα ψήσουνε αρνιά, όλοι τους θα χαρούνε
Και με τα κόκκινα τ΄ αβγά θα σε υποδεχτούνε.

                                               Βούλα Μαντέλλου-Χρηστάκη   

ΣΤΟ  Δ΄ΜΗΤΡΗ 
ΠΑΣΚΟ  
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΕ

Είδα κάποιο γεροντάκι      
έβγαινε απ το καπελειό
ήταν κάπως ζαλισμένο

το κρασί ήταν παλιό

Τη μύτη του δεν έβλεπε      
και όλο παραπατούσε
όπoια κολόνα έβρισκε

πήγαινε και ακουμπούσε

Με την κολόνα τ’άβαζε        
πως τον παρενοχλούσε     
να φύγει ήθελε αυτός 

μα εκείνη τον κρατούσε

Για τη γριά του έλεγε      
πως τον κακολογούσε
άμα βρεθεί σε καπελειό
το βράδυ τάχα αργούσε

Κάποια στιγμή κατάφερε 
να φύγει απ’  την κολόνα
τρεκλίζοντας παραπατά   
χτυπά και στον αγκώνα

Με τη σκιά του μίλαγε        
και όλο τηνε ρωτούσε

το όνομα της να του πει
μα αυτή τον αγνοούσε

Ένα σκυλί που διάβαινε     
να πάει για να πλαγιάσει   
ο γέροντας προσπάθησε 
κουβέντα να του πιάσει

Για πες μου φιλαράκι μου   
σε πια ταβέρνα ήσουν

να πάω να πιώ άλλη μισή      
προτού ακόμα κλείσουν

Όλοι τον συμβουλεύανε      
τα καπελειά να κόψει

μα αυτός πάντα τους έλεγε 
δυο τρία έπγα απόψε

Κι όλο αναρωτιότανε    
τι του ‘πε η γυναίκα

αν το κρασί είναι παλιό                      
να πιεί μονάχα δέκα;

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

ΤΟ  ΚΑΠΕΛΕΙΟ
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ΓΑΜΟΙ
• Η Σοφία ΣΑΜΛΙΔΟΥ, κόρη της συγχωρι-

ανής μας Βάσως Θεοφ. ΚΟΚΚΑΛΗ και ο 
Ευθύμιος ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  παντρεύτηκαν 
στις 29 Ιουνίου στον  ιερό ναό ΑΓ. ΚΩΝ/
ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ  στην Πάρνηθα.

• Στις 08/04/2013, παντρεύτηκαν στο Δημαρ-
χείο Πέτα Άρτας, η συγχωριανή μας Κατε-
ρίνα Χρήστου ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ και ο Στέλιος 
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Ευτυχισμένη ζωή στους νεόνυμφους!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο συγχωριανός μας Γιώργος Δημητρίου 

ΖΑΧΟΣ και η σύζυγός του Μαριάννα από-
κτησαν αγόρι!

• Ο συγχωριανός μας Κώστας ΧΗΤΑΣ και 
η σύζυγός του Ελένη, απόκτησαν δίδυμα 
(αγόρι-κορίτσι), στις 13 Μαΐου

• Ο συγχωριανός μας Δημήτρης Γεωργίου 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ και η σύζυγός του Νίκη, 
απόκτησαν κορίτσι στις  25 Ιουνίου.
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η συγχωριανή μας Σοφία ΧΟΝΔΡΟΥ (κόρη 

του Κώστα και της Νίκης) και ο σύζυγός της 
Γιάννης ΦΛΑΡΑΣ, βάφτισαν στις19/5/2013 
την κόρη τους στην Αγριά Βόλου και την 
ονόμασαν ΕΛΠΙΝΙΚΗ.

• Η συγχωριανή μας Ρούλα Δ. ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ 
και ο σύζυγός της Βασίλης ΜΗΤΣΩΝΗΣ , 
βάφτισαν το δεύτερο γιο τους και τον ονό-
μασαν ΔΗΜΗΤΡΗ. 

• Ο Στάθης Β. ΛΙΑΚΟΣ (γιος της νεραϊδιώ-
τισσας Ολυμπίας Παφίλη) και  η σύζυγός 
του Αγγελική, βάφτισαν το γιο τους και τον 
ονόμασαν ΙΟΛΑΟ.

• Οι συγχωριανοί μας Στάθης Γ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ και Βιβή Κ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ βάφτισαν 
την  κόρη τους στην Αγ. Κυριακή και την 
ονόμασαν ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ.

• Η συγχωριανή μας Σοφία Ηλ. ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΑΔΗ και ο σύζυγός της Κώστας ΣΕΝΤΟΥ-
ΡΗΣ, βάφτισαν στις 20/7/2013 το γιο τους 
και τον ονόμασαν ΗΛΙΑ..
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

θΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στις 30 Απριλίου στην Αθήνα, ο 

συγχωριανός μας Δημήτρης Κων/νου ΓΩ-
ΓΟΣ. Η σορός του μεταφέρθηκε στη γενέ-
τειρά του Νεράιδα, όπου και ενταφιάστηκε 
την επομένη.

• Πέθανε στις 29 Ιουνίου ο Μιχάλης ΓΙΑΝ-
ΝΑΚΑΚΗΣ, σύζυγος της συγχωριανής μας 
Ευαγγελίας ΣΥΓΙΖΗ-ΠΑΝΟΥ.

 Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους τους

Tεύχoς 122 (131) - 24oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898

ΙΔΙoΚΤΗΣΙΑ ΤoΥ ΜoΡΦΩΤΙΚoΥ ΚΑΙ 
ΠoΛΙΤΙΣΤΙΚoΥ ΣΥΛΛoΓoΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Η ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ”

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
Χρήστος Μαντέλλος

EΠIMEΛEIA YΛHΣ: XPHΣToΣ NTINoΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΥΡΙΚΗ, Ζωoδόχoυ Πηγής 36, 
τηλ. 210 3812373, 210 3844265.

ΑΡΘΡΑ-ΕΠΙΣΤoΛΕΣ: Χ. ΝΤΙΝΟΣ, Νάξου 3, 
151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8026322,  
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 

Οι στίχοι στο εξώφυλλο είναι του Γιώργου Ευστ. Οι-
κονόμου και στο οπισθόφυλλο της Λουκίας Μαντέ-
λου-Καρακώστα

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου



Λεβέντης ανηφόρισε κάτω από τις Κρανούλες.
Ήταν ψηλός, ήταν λιγνός και μαύρο το μουστάκι.
Φορά τσακτσίρα κάτασπρη και το ζωνάρι μαύρο.
Κρατούσε αγκλίτσα στο δεξί και σκούφια στο κεφάλι.
Στον ώμο κρέμασε τρουβά, έδεσε το παγούρι.
Στο μεσοχώρι ανέβηκε πού’χουνε πανηγύρι.
Φορούν στολές παράδοσης, τσεμπέρια, φουστανέλες.
Μα αυτός πολύ ξεχώριζε με εκείνη τη τσακτσίρα.
—Τι έχεις λεβέντη στο ντρουβά, που κρέμασες στον ώμο;
—Έχω μαζέψει ρίγανη, μάζεψα λίγο τσάϊ.
Απ’του χωριού μας τ’αγαθά, τα μοσχομυρωδάτα.


