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Ο «Γλαβάς της Νεράιδας»  

σας εύχεται  

Χρόνια Πολλά

Χωρίς αποκλεισμούς και μικρότητες

Πολύ συχνά στην κοινωνική μας ζωή, ακούμε και αναπαράγουμε πράγματα τα οποία, ούτε αληθινά 
είναι, ούτε έχουν καλό αποτέλεσμα. Απεναντίας σπιλώνουν ανθρώπους, δημιουργούν αρνητικές 
εντυπώσεις και γενικά δηλητηριάζουν τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ συγγενών, φίλων , συγχω-

ριανών. Το σημαντικό είναι ότι αυτό γίνεται- όχι πάντα- ηθελημένα με σκοπό να βλάψουμε ένα πρόσωπο ή 
ένα συλλογικό φορέα. Πόσες φορές αλήθεια δεν κατηγορήσαμε άδικα το διπλανό μας και το ανακαλύψαμε 
κατόπιν εορτής;

Έτσι, αβίαστα και χωρίς να σκεφτούμε τον αντίκτυπο των λόγων μας, υιοθετούμε και πολλαπλασιάζου-
με αυτά που ακούσαμε εναντίον οποιουδήποτε. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο σύλλογος «προτιμά» και «στηρίζει» 
κάποια μαγαζιά στο χωριό και «αποκλείει» άλλα. Κάποιος το είπε στο φίλο του, αυτός στον άλλο και χωρίς 
να το ψάξουμε το «φωτοτυπήσαμε» και με περισσή προθυμία το «σερβίραμε καλοπροαίρετα». Τι καλοί χω-
ριανοί αλήθεια θα ‘μασταν αν δε λέγαμε τη γνώμη μας;

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο σύλλογος δεν αποτελείται από έναν, ούτε μόνο από το διοικητικό συμβούλιο. Η 
θέση του συλλόγου -όχι των ατόμων- είναι και πρέπει να είναι η ίδια απέναντι σε όλους τους καταστημα-
τάρχες στο χωριό. Κανέναν δεν αποκλείει και κανένας δεν περισσεύει. Όταν κάποιος επενδύει στο χωριό, 
είτε σε μαγαζί, είτε σε μηχανήματα, είτε σε οποιοδήποτε τομέα, αυτό αποτελεί ανάπτυξη για την περιοχή, 
δημιουργεί θέσεις εργασίας και το κυριότερο δίνει ζωή στα χωριά μας. Είναι αυτονόητο λοιπόν, ότι τέτοιες 
ενέργειες τις στηρίζουμε ανεπιφύλαχτα.

Από κει και πέρα, το πού θα κάτσει ο καθένας να πιει τον καφέ του, ή το κρασί του και να φάει με την 
οικογένειά του, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ούτε μπορεί ο σύλλογος να κάνει κουμάντο σε κανέναν, ούτε να 
του υποδείξει σε ποιο μαγαζί θα πάει. ‘Άλλωστε ο καθένας μας επιλέγει στη σημερινή εποχή με προσωπικά 
κριτήρια. Η εξυπηρέτηση, η ευγένεια, οι τιμές, η ποιότητα, η καθαριότητα είναι κατά την προσωπική μου 
άποψη κάποια από αυτά. Και οι μαγαζάτορες αν έχουν ή δεν έχουν την πελατεία που νομίζουν, ας κοιτάξουν 
κάτι που ίσως χρειάζεται διόρθωση. Το ίδιο και οι καλοθελητές. Ας κοιτάξουν τον εαυτό τους και να μη 
ασχολούνται πού τρώει, τι φοράει ή πώς περπατάει ο άλλος.

Θα 'θελα επίσης να τονίσω με την ευκαιρία ότι οι σύλλογοι πρέπει να έχουν την ίδια στάση και απέναντι 
σε όποιον εκλέγεται στα κοινά. Δηλαδή, την άριστη συνεργασία με τον τοπικό πρόεδρο, όποιος κι αν είναι, 
το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους. Διαφορετικά δεν έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
Έτσι, πορεύονται υπεύθυνα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά και όχι με παραπολιτικές τακτικές 
και μικρότητες.

Θωμάς Μαντέλλος

Επειδή οι πραγματικές εικόνες-ιστορίες 
δίνουν τις καλύτερες απαντήσεις, εγώ 
θα πάω μία επίσκεψη στο χωριό μου την 

Νεράϊδα Τρικάλων, εκεί επάνω στα Τζουμέρκα 
και σε υψόμετρο 1100μ. και πάνω.
Στην περιοχή υπάρχουν παραδοσιακά κτηνο-
τροφικά χωριά μικρά ή μεγαλύτερα όπου πα-
ρήγαγαν εξαιρετικό βούτυρο, τυρί, φέτα και 
βέβαια υπέροχα κρέατα από ζώα ελεύθερης 
βοσκής. 
Αναμφίβολα δύσκολη ζωή τόσο στο χώρο 
εργασίας τους όσο και στο επίπεδο ζωής της 
οικογένειάς τους λόγω έλλειψης κοινωνικών 
παροχών, πολιτιστικών και παροχών παιδείας.
Ήρθε όμως η εποχή της «αλλαγής», όπως με 
μια λέξη υποσχέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. 
Μπήκαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ώ τι 
θαύμα, δόθηκαν οι επιδοτήσεις για την ανά-
πτυξη της περιφέρειας.
Χρόνος επίσκεψής μου ο Φλεβάρης του 2012. 
τα χωράφια στρωμένα με λίγο χιόνι. Πολύ ευ-
χάριστο το περπάτημα για μας τους ανθρώ-
πους της πόλης. Παρέα με τον ξάδερφό μου 
τον Χρήστο πήγαμε μέχρι τη στάνη του. Εκτρέ-
φει περίπου 60 ζώα (γελάδια-μοσχάρια). Μία 
πρόχειρη αποθήκη από λαμαρίνες γεμάτη τρο-
φή και έξω στο χιόνι τα ζώα. Πήρε στη πλά-
τη του την ΄΄μπάλλα΄΄ από χόρτο και άρχισε 
να την μοιράζει στα ζωντανά πάνω στο χιόνι. 
Εδώ οφείλω να σημειώσω ότι αυτά τα ζώα 
σφάζονται από 60 έως 80 άντε 100 κιλά. Ο 
ξάδερφός μου ο Χρήστος γεννήθηκε – μεγά-
λωσε – ζει σ’αυτό το χωριό, που τον χειμώνα 
εδώ και μερικά χρόνια ζουν μόνο 20-25 άτο-
μα. Το 2012 ήταν και η τελευταία χρονιά που 
λειτούργησε Δημοτικό Σχολείο στη διευρυμέ-
νη Κοινότητα Νεράϊδας (6 χωριά).
Ο ξάδερφός μου ο Χρήστος όπως και οι υπό-
λοιποι κτηνοτρόφοι στο χωριό μου, επιδοτού-

νται για κάθε ζώο που έχουν. Μερικοί δηλώ-
νουν και κανένα ζώο επιπλέον μια και έτσι 
είναι το «σύστημα» προκειμένου να πάρουν 
κάτι παραπάνω. Έτσι όταν ο Πάγκαλος τους 
είπε ότι όλοι μαζί τα φάγαμε αυτοί ένοιωσαν 
κλέφτες και προσευχήθηκαν διπλά για συγχώ-
ρεση αμαρτιών.
Στο ερώτημά μου «γιατί Χρήστο αφού δικαιού-
σαι επιδότησης να κατασκευάσεις έναν ωραίο 
στάβλο για τα ζώα να μην είναι στο κρύο» μου 
απάντησε: «Εύη για να πάρω επιδότηση πρέ-
πει πρώτα να ξοδέψω καμιά 20αριά χιλιάδες 
ευρώ και αν την πάρω. Να λαδώσω κιόλας».
Πράγματι έπρεπε να πληρώσει:
●	 Αρχιτέκτονα	για	τα	σχέδια	και	την	έκδο-

ση	της	οικοδομικής	άδειας
●	 Οικονομολόγο	για	την	οικονομικοτεχνι-

κή	μελέτη
●	 Περιβαντολόγο	για	 την	περιβαλλοντική	

μελέτη
●	 Γεωπόνο	σύμβουλο
●	 Κάποιο	γραφείο	για	την	προώθηση	του	

φακέλου	και	αν...
Πώς να τα κάνει όλα αυτά ο κτηνοτρόφος 
Χρήστος απ’την Νεράϊδα Τρικάλων; Έτσι λοι-
πόν χωρίς δυνατότητες και διεξόδους, με την 
οικογένεια στην πόλη για να σπουδάσουν τα 
παιδιά, παρέμεινε στα παλιά πίνοντας κανένα 
τσίπουρο παραπάνω, να πνίγει το φόβο του 
μήπως ανακαλύψουν πως τα έφαγε μαζί με 
τον Τσοχατζόπουλο, το Λιάπη και λοιπούς.
Σκέφτομαι τώρα εγώ η αρχιτέκτονας ελεύθε-
ρος επαγγελματίας ενάντια στα συμφέροντά 
μου βέβαια.
Αν; Αν λέω είχαμε ή θέλουμε να δημιουργή-
σουμε ένα οργανωμένο κράτος όπου ο αρχιτέ-
κτονας, ο οικονομολόγος, ο περιβαντολόγος, 
ο γεωπόνος, δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι, σχε-
δίαζαν τον σύγχρονο στάβλο του Χρήστου και 

Που θα βρούμε τα λεφτά;
Της Eύης Καρακώστα
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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 8 Μαρτίου, 
στην «Παληά Ταβέρνα του Κρητικού», ο κα-
θιερωμένος ετήσιος χορός του Συλλόγου, 
μια εκδήλωση που γίνεται, ανελλιπώς, εδώ 
και 50 σχεδόν χρόνια, από της ιδρύσεως δη-
λαδή του Συλλόγου (1965). 
Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, που οι πολ-
λοί διέρχονται, λόγω της παρατεταμένης οι-
κονομικής κρίσης, συγκινητική ήταν η προ-
σέλευση των νεραϊδιωτών και των φίλων 
του Συλλόγου και της Νεράιδας που σχεδόν 
γέμισαν την αίθουσα του κέντρου και το γλέ-
ντησαν ως τις 4 το πρωί.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει 
να τονιστεί είναι η δυναμική παρουσία της 
νεολαίας που κυριάρχησε. 
Η βραδιά ξεκίνησε με την ορχήστρα του 
κέντρου σε λαϊκά τραγούδια που κράτησε 
ως την ολοκλήρωση της προσέλευσης των 
καλεσμένων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Χρ. Μαντέλλος, στο σύντομο χαι-
ρετισμό του, επεσήμανε αυτές τις δυσκολίες, 
ευχαρίστησε ιδιαίτερα όλους για την παρου-
σία τους και την υπέρβαση που έκαναν, ανα-
φέρθηκε στη μέρα της γυναίκας που συνέπε-
σε με τη χοροεσπερίδα και κάλεσε τα μέλη 
του χορευτικού του Συλλόγου ν’ ανοίξουν το 
χορό με 4 αντιπροσωπευτικά τραγούδια των 
Τζουμέρκων.
Με το γνωστό μας δεξιοτέχνη του κλαρίνου 
Βαγγέλη Κουτσοκώστα (που τον έφερε απ’ 
την Άρτα ειδικά για τη βραδιά το Δ.Σ του 
Συλλόγου) και το φίλο του Συλλόγου Κώστα 
Τσιαμπά, κύλησε η υπόλοιπη βραδιά. Με λίγα 
λόγια κυριάρχησε το δημοτικό πρόγραμμα, 

κατ’ απαίτηση των συμμετεχόντων, περιορί-
ζοντας, είναι αλήθεια, στο ελάχιστο το λαϊκό 
πρόγραμμα του κέντρου.
Μας γέμισε ικανοποίηση και ελπίδες και το 
σημειώνουμε ιδιαίτερα, η παρουσία της νε-
ολαίας της Νεράιδας, η οποία για μια ακόμα 
φορά, τα τελευταία χρόνια, κυριάρχησε στο 
χορό του Συλλόγου.
Μας συγκίνησε η παρουσία συγχωριανών, 
που παρά τα σημαντικά προβλήματα (οικο-
νομικά και προσωπικά) που αντιμετωπίζουν, 
έδωσαν εν τούτοις το παρόν, σε αντίθεση με 
κάποιους άλλους, οι οποίοι χωρίς να έχουν 
τέτοια προβλήματα, έλαμψαν δια της απου-
σίας τους (μας προβλημάτισε και μας λύπη-
σε ιδιαίτερα το γεγονός της απουσίας συγ-
χωριανών που κατά καιρούς διαδραμάτισαν 
ρόλο στα διοικητικά πράγματα του Συλλό-
γου μας).
 
Στην» Πίτα του Ηπειρώτη»

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου η 
καθιερωμένη πανηγυρική εκδήλωση «Η πίτα 
του Ηπειρώτη», που διοργανώνει κάθε χρόνο 
η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας.  

ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Από τις δραστηριότητες του Συλλόγου Νεραϊδιωτών 
Γράφει	-	σχολιάζει	ο	Χρήστος Μαντέλλος

τον κατασκεύαζε με χρήματα της επιδότησης 
που τόσο χρόνια του δίνουν στο χέρι, τον δί-
δασκαν κιόλας πώς να περιποιείται τα ζώα του 
το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν; 
Ο Χρήστος να εργάζεται σε εξαιρετικές συν-
θήκες που θα ζήλευε και η κόρη του που τε-
λείωσε Τ.Ε.Ι. ζωϊκής παραγωγής και σήμερα 
εργάζεται σε δουλειές που δεν έχουν σχέση 
με τις σπουδές της.
Τα ζώα του θα αποκτούσαν πολλαπλάσιο βάρος 
στο ίδιο χρονικό διάστημα. Άρα ο Χρήστος θα 
κέρδιζε από τν πώληση του επιπλέον κρέατος.
Θα απαιτείτο για τη χώρα πια, μικρότερη ή και 
καθόλου εισαγωγή κρέατος.
Άρα μικρότερη εξαγωγή συναλλάγματος.
Δημιουργία μιας χώρας με αυτάρκεια στη δια-
τροφική αλυσίδα σε μεγάλο ποσοστό.
Επιστροφή των νέων στην περιφέρεια (αποκέ-
ντρωση-περιφερειακή ανάπτυξη).
Και βέβαια όλα τα παραπάνω δημιουργούν 
ελεύθερα επαγγέλματα στον ιδιωτικό αγροτι-
κό τομέα μια και γύρω απ’το παράδειγμα που 
ανέπτυξα μπορούν να δημιουργηθούν πολλές 
μεταποιητικές οικογενειακές δραστηριότητες 
και με κάλυψη της τοπικής κατανάλωσης των 
προϊόντων, και γιατί όχι, και εξαγωγές.
Για να γίνουν αυτά είναι προαπαιτούμενο, 
ένας σωστά οργανωμένος, παραγωγικός δη-
μόσιος τομέας, ένα κράτος που φροντίζει τον 
άνθρωπο, που τον επιμορφώνει, που του πα-
ρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνίας 
και όχι απομονωτισμού.
Ένα κράτος που του διαμορφώνει συνθήκες 
ασφάλειας για την οικογένειά του, την υγεία 
τους, τη μόρφωση των παιδιών του.
Ένα κράτος που του διαμορφώνει υγιές εμπο-
ρικό δίκτυο για τα προϊόντα του, τόσο στην εγ-
χώρια αγορά όλο και στις εξαγωγές. Δηλαδή, 
ένα κράτος που σχεδιάζει και έχει την ευθύνη 
του σχεδίου.
Για όλα τα παραπάνω, δεν χρειάστηκε να δια-
θέσουμε ούτε ένα ευρώ πέραν αυτών που ήδη 
διαθέταμε μέχρι σήμερα χωρίς παραγωγικό 
αποτέλεσμα.

Θα με ρωτήσει κανείς, οι κυβερνώντες τόσα 
χρόνια δεν ήξεραν να τα κάνουν όλα αυτά; Μά 
και βέβαια!
Όμως, δεν θα πουλούσαν εξυπηρέτηση στον 
χωριανό μου ώστε να τους ψηφίζει, χωρίς να 
του δίνουν τη δυνατότητα να επιμορφωθεί, 
να καλυτερέψει τις συνθήκες της προσωπικής 
τους ζωής. Έτσι, τον κρατούν στον φόβο και 
την εξάρτηση.
Αν δεν φρόντιζαν να ερημώσουν τα χωριά, 
δεν θα αιτιολογούσαν τον Καποδίστρια και 
στη συνέχεια τον Καλλικράτη, ώστε να δη-
μιουργούν ένα απόλυτα ελεγχόμενο-συγκε-
ντρωτικό κράτος εύκολα μεταβιβάσιμο στην 
ιδιωτικό τομέα.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν με θάρρος, χωρίς 
φόβο, σε μια ανασυγκρότηση του πρωτογε-
νούς τομέα, στη μεταποίηση των προϊόντων 
τους, σ’αυτή την υπέροχη χώρα με αυτό το 
υπέροχο κλίμα. Να δώσουμε την ευκαιρία 
στους ανθρώπους της επαρχίας να νιώσουν 
παραγωγικοί και αξιοπρεπείς στον τόπο που 
γεννήθηκαν και που θέλουν να ζουν.
Έτσι από επιλογή θα υπάρξει η περίφημη πε-
ριφερειακή ανάπτυξη που πρεσβεύει η αριστε-
ρά, αλλά απαιτεί και η ισόρροπη ανάπτυξη. Για 
αυτά δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε ούτε ένα 
ευρώ. Αντίθετα διαμορφώνουμε ένα απαραί-
τητο δημόσιο, σωστά οργανωμένο, με αξιο-
κρατία, διαφάνεια. Ουσιαστικά παραγωγικό 
και συμπαραστάτη στον ιδιωτικό τομέα. 
Αυτά πρέπει να γίνουν κτήμα των Ελλήνων 
πολιτών ώστε να φύγει ο φόβος πως χωρίς 
τα δάνεια των «τοκογλύφων» δεν μπορούμε 
να ζήσουμε.

Πρέπει με τη δύναμη του χαρακτήρα των 
Ελλήνων, με τον ήλιο, τα βουνά και τη 
θάλασσά μας, να απαντήσουμε: «Εμείς, 
θα τα βγάλουμε πέρα χωρίς δανεικά». 
Θα παράγουμε τα δικά μας προϊόντα, θα 
αξιοποιήσουμε τις δικές μας δυνάμεις με 
πρόγραμμα, δουλειά και εντιμότητα. Αυ-
τός είναι ο πλούτος μας.
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Αγαπητοί χωριανοί,

Σας καλούμε την Κυριακή, 6 Aπριλίου 2014, ώρα 11.30, στην αίθουσα του 
Συλλόγου (Πανταζή 21-23, Ν. Κόσμος), όπου θα γίνει η ετήσια απολογιστική 
Γενική Συνέλευση. 
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός (10-3-13 έως 5-4-14)
Ενημέρωση για σημαντικά ζητήματα Συλλόγου - προτάσεις μελών.
Αγαπητοί χωριανοί η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση κρίνεται λίαν απαραί-
τητη, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα για τα όσα συμβαίνουν στο Σύλλογο 
κι έτσι να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος η παραπληροφόρηση. Να ασκήσετε 
εκεί την όποια κριτική σας, να λύσετε τυχόν απορίες σας, να πάρετε από αρμό-
δια χείλη απαντήσεις επί τυχόν ερωτημάτων σας, να υποβάλετε τις προτάσεις 
σας και να αποφασίσετε επί σημαντικών ζητημάτων του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεκάδες χορευτικά συγκροτήματα (περισ-
σότερα από κάθε άλλη φορά, όπως ανα-
κοίνωσαν οι οργανωτές), που παρουσίασαν 
δημοτικούς χορούς από διάφορες περιοχές 
της Ηπείρου και των Τζουμέρκων, πληθώρα 
εξαίρετων οργανοπαιχτών της ηπειρώτικης 
δημοτικής μουσικής παράδοσης, χορωδιακά 
σχήματα κλπ, συμμετείχαν στην κορυφαία 
ετήσια πολιτιστική εκδήλωση της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, σε μια 
τρίωρη μουσικοχορευτική πανδαισία που 
αναδείχνει τον πλούτο της ηπειρώτικης μου-
σικής παράδοσης.
Στην εκδήλωση συμμετείχε (καλεσμένο της 
Π.Σ.Ε) και το χορευτικό του Συλλόγου Νε-
ραϊδιωτών Τρικάλων, με 20 χορευτές. Το χο-
ρευτικό μας,, παρουσίασε τρεις ηπειρώτικους 
χορούς που αντιπροσώπευαν τα τραγούδια 
«Άσπρα μου πουλιά» (ζαγορίσιος), «Ξενιτεμέ-
να μου πουλιά» (πωγωνίσιος) και «Λιώσανε 
τα χιόνια» (παραδοσιακό της Ηπείρου).

Μεγάλη συμμετοχή στο χορευτικό 

Ικανοποίηση στο Σύλλογο για τη δυναμι-
κή παρουσία της νεολαίας στην πρόβα του 
χορευτικού, λίγες μέρες πριν την εμφάνισή 
του στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στην εκδή-
λωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας «η πίτα του Ηπειρώτη» (πραγματο-
ποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου),. Περίπου 
25 νέοι και νέες προσήλθαν στην αίθουσα 
του Συλλόγου, γεμίζοντας αισιοδοξία και ελ-
πίδα για το μέλλον του Συλλόγου. Το ΔΣ του 
Συλλόγου ήταν εκεί σύσσωμο. 
Μετά το τέλος της πρόβας ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου έκοψε την πίτα του χορευτικού, εν 
μέσω παραδοσιακών τραγουδιών και εύθυ-
μων στιγμών.

Η Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15 Δεκεμ-
βρίου, η καθιερωμένη, τα τελευταία χρόνια, 

χριστουγεννιάτικη γιορτή, που διοργάνωσε 
ειδικά για  τα παιδιά (ως 12 ετών) ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Νεραϊδιωτών Τρικάλων.
Η γιορτή έγινε στην αίθουσα του Συλλόγου, 
όπου πλέον των 25 παιδιών παρακολούθη-
σαν ένα ωριαίο πρόγραμμα ταχυδακτυλουρ-
γού αλλά και συμμετείχαν ενεργά στις διά-
φορες ταχυδακτυλουργικές του ενέργειες.
Πριν την παράσταση τα παιδιά με την παρό-
τρυνση του μέλους του Δ.Σ. Βάγιας Καρακώ-
στα, είπαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Η χριστουγεννιάτικη γιορτή έκλεισε με τη 
διανομή σε όλα τα παιδιά ενός συμβολικού 
δώρου και τις καθιερωμένες ευχές ενόψει 
των εορτών των Χριστουγέννων.

Το ημερολόγιο του Συλλόγου
Θαυμάσια τοπία της Νεράιδας αλλά και εικό-
νες σπάνιες μέσα απ’ το χωριό, περιλαμβάνει 

η έκδοση του ημερολογίου του Συλλόγου για 
το 2014, που διατέθηκε ήδη στους χωρια-
νούς και φίλους της Νεράιδας. 
Είναι μια πολύ όμορφη έκδοση, που θα πρέ-
πει να «μπει» σε κάθε νεραϊδιώτικο σπίτι. 
Όποιος δεν το πήρε και θέλει να το αποκτή-
σει ας έλθει σε επικοινωνία με τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην πρόβα πριν την εμφάνιση στο Σ.Ε.ΦΤο χορευτικό του Συλλόγου
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΑΔΕΛΦ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΩΤΩΝ

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγ-
ματοποίησε η Αδελφότητα Παχτουριωτών σε 
εκδήλωση που οργάνωσε στις 16 Φεβρουα-
ρίου ημέρα Κυριακή στο κλειστό θέατρο του 
δημαρχείου της Ηλιούπολης.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα από τριακόσιους 
περίπου Παχτουριώτες και φίλους, το Δ.Σ. της 
Αδελφότητας παρουσίασε μια δίωρη εκδήλω-
ση, πλαισιώνοντας την κοπή της πίτας, με ανα-
φορά στο παρελθόν.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ηχητικά αποσπάσμα-
τα και φωτογραφίες Παχτουριωτών δημοτικών 
μουσικών που συνόδευαν τα πανηγύρια, αλλά 
και τα γλέντια γενικότερα των Παχτουριωτών 
παλαιότερα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από Παχτου-
ριώτισες κοπέλες διαβάστηκαν κείμενα και 
απαγγέλθηκαν ποιήματα Παχτουριωτών δημι-
ουργών με θέμα το Παχτούρι (Αποστόλη Οικο-
νόμου, Νίκου Παπακόγκου, Παναγιώτη Σπύρου, 
Στράτου Κατσιλάμπρου).
Προβλήθηκαν παλιές φωτογραφίες από χορο-
εσπερίδες και εκδηλώσεις για την κοπή πίτας 
που ξεκινούσαν από το μακρινό 1960 μέχρι και 
πιο πρόσφατες.
Το χορευτικό συγκρότημα της Αδελφότητας 
Παχτουριωτών υπό την καθοδήγηση του προέ-
δρου της Αδελφότητας Κώστα Βασιλάρα πλαι-
σίωσε την εκδήλωση με δύο εμφανίσεις του με 
χορούς από την Θεσσαλία και Ήπειρο και με 
λαϊκούς χορούς.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης στο φουαγιέ 
του θεάτρου στους παρευρισκόμενους μοι-

ράστηκε η πίτα και προσφέρθηκαν αναψυ-
κτικά και ποτά.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΦΙΝΑΣ
Τη Κυριακή 9 Μαρτίου ο σύλλογος της Λαφί-
νας πραγματοποίησε στην Αθήνα την ετήσια 
χοροεσπερίδα του στο κέντρο «ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ» 
κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη. Η νεαρή και 
δραστήρια πρόεδρος του συλλόγου Βέττα Κο-
ριμέντζα, η Αντιπρόεδρος Χαρά Βλάχου και τα 
άλλα νεαρά μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
βρήκαν αυτή την υπέροχη και μάλιστα σε οικο-
νομική τιμή αίθουσα και με το περίσσιο μεράκι 
τους δημιούργησαν μία υπέροχη ατμόσφαιρα 
όπου 150 και πλέον Λαφινιώτισσες και Λαφι-
νιώτες με τους φίλους τους διασκέδασαν με 
την ψυχή τους από το μεσημέρι μέχρι αργά το 
βράδυ. Όσο για τη φιλοξενία των Λαφινιωτών 
στη χοροεσπερίδα τους, η γνωστή φιλοξενία 
όλων των Ορεινών. (Πηγή: dovroi.gr)

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΕΤΙΩΤΩΝ
Η ετήσια χοροεσπερίδα του Συλλόγου Αετιω-
των έγινε την Κυριακή στις 23 Φλεβάρη στο 
Δημοτικό αναψυκτήριο μέσα στο άλσος της 
Ηλιούπολης.
150 άτομα περίπου έδωσαν το παρόν εκ των 
οποίων οι μισοί περίπου ήταν φίλοι του Συλ-
λόγου. Οι προσδοκίες ήταν πράγματι μεγαλύτε-
ρες. Αρκετοί αυτοί που δεν ήρθαν την τελευταία 
στιγμή. Ήταν βέβαια και η γρίπη που σαρώνει 
τελευταία.
Το κέφι και ο χορός στο αποκορύφωμα με τους 
παρευρισκόμενους να δίνουν τα ρέστα τους. 
Βροχερός ο καιρός έξω αλλά η ζεστασιά και η 
ζωντάνια δεν έλειψαν για άλλη μια φορά. Τα 
''παιδιά του Ασπροποτάμου'' του Τάκη Τσάκα-
λου και Γρηγόρη Χατζηλυμπέρη έβαλαν όπως 
πάντα το χεράκι τους. Και βέβαια η παρουσία 
του μεγάλου ερμηνευτή του δημοτικού μας 
τραγουδιού Αντώνη Κυρίτση με τον υιό του 
Θωμά απογείωσαν το γλέντι.
(Πηγή: aetosaspropotamou.gr)

Xριστούγεννα στη Νεράιδα
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Τον Αύγουστο του 2013, ο Φορέας Δι-
αχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζου-
μέρκων, Περιστερίου και Χ. Αράχθου, 

λειτούργησε το Γραφείο του Κέντρου Πλη-
ροφόρησης Νεράιδας, που του παραχωρή-
θηκε από το Δήμο Πύλης. Το Γραφείο έτυχε 
θερμής υποδοχής και προσέλκυσε κόσμο από 
την αρχή της λειτουργίας του. Επισκέπτες 
του Πάρκου, οι οποίοι έδειχναν μεγάλο εν-
διαφέρον στην περιβαλλοντική ενημέρωση 
που γινόταν και ντόπιος πληθυσμός, ο οποί-
ος αγκάλιασε την κίνηση με μεγάλη χαρά. 
Αρχικά έγιναν οι αναγκαίες επισκευές και 
προσθήκες στο κτήριο (βάψιμο, ηλεκτρολο-
γικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κλπ.) 
που ήταν σημαντικές για τη λειτουργικότητα 
του χώρου. Στη συνέχεια, αντιμετωπίστηκε 
το πρόβλημα της θέρμανσης και του απαραί-
τητου εξοπλισμού, προκειμένου να καταστεί 
ο χώρος ανθρώπινος (άνετος) και φιλόξενος 
για τους εργαζόμενους και για τους επισκέ-
πτες. 
Μελλοντικά υπάρχει σχεδιασμός να τοπο-
θετηθεί κατάλληλος εκθεσιακός εξοπλισμός 
που θα προβάλει το ιδιαίτερο οικοσύστημα 
της περιοχής και του Εθνικού Πάρκου γενι-
κότερα.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε 
τις ευχαριστίες μας, ιδιαίτερα στον Τοπικό 
Πρόεδρο της Τ.Κ. Νεράιδας κ. Χρήστο Καρα-
κώστα, αλλά και στο Δήμαρχο και το Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, τόσο για 
την παραχώρηση του κτηρίου, όσο και για 
την πολύτιμη βοήθεια τους σε ότι χρειαστή-
καμε μέχρι σήμερα. Μέλη του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων βοήθη-
σαν, επίσης, με τις πολύτιμες πληροφορίες 
τους το έργο του εν λόγω Γραφείου.
Εκτός από την πιο πάνω υλικοτεχνική υπο-
δομή, προτεραιότητα δόθηκε, κυρίως, στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας και των επισκεπτών. Γι’ αυτό, το 
Κέντρο Πληροφόρησης παρέμεινε ανοικτό 
καθ’ όλο το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.
Το Σάββατο έγιναν ενημερώσεις του κοινού, 
καθώς και ξενάγηση στο μονοπάτι του Προ-
φήτη Ηλία.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νεραΐδας 
Νέο Γραφείο στο χωριό

Την Κυριακή, μετά τον εκκλησιασμό, πέρα-
σαν πολλά άτομα από το Γραφείο του Κ.Π., 
όπου συζητήθηκαν θέματα, που απασχολούν 
την τοπική κοινωνία, σχετικά με το Πάρκο. 
Αργότερα έγινε ξενάγηση ενός γκρουπ στο 
μονοπάτι του Άγιου Θεόδωρου. 
Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, η εργαζόμενη 
στο Κέντρο Πληροφόρησης κα Εύ(β)η Χαρί-
ση, ως εκπρόσωπος του Φ.Δ., παραβρέθηκε 
στη Δοξολογία και κατόπιν στην κατάθεση 
στεφάνου στο Μνημείο της πλατείας του 
χωριού. 
Επίσης, το Κέντρο Πληροφόρησης άνοιξε 
και την ημέρα των Φώτων, για να γιορτάσει 
τα Θεοφάνεια μαζί με τους κατοίκους του 
χωριού.

Από νωρίς το πρωί, όλοι οι εναπομείναντες 
ντόπιοι κάτοικοι, καθώς κι η εργαζόμενη στο 
Γραφείο του Κ.Π. κα Εύ(β)η Χαρίση, μετά της 
οικογενείας της, παραβρέθηκαν στην εκκλη-
σία κι ακολούθως στον Αγιασμό των Υδάτων, 
στον Γλαβά.
Επακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας του 
Κέντρου Πληροφόρησης, με προσκαλεσμέ-
νους όλους τους κατοίκους και με την ευ-
λογία του ιερέα, πατέρα-Απόστολου, έγινε κι 
Αγιασμός του Γραφείου. 
Στο τέλος της θρησκευτικής και κοινωνικής 
αυτής εκδήλωσης, η εκπρόσωπος του Φο-

ρέα Διαχείρισης και Υπεύθυνη του Κέντρου 
Πληροφόρησης ευχαρίστησε όλους τους κα-
τοίκους της Νεράιδας για τη θερμή υποδο-
χή στον τόπο τους και τους ευχήθηκε «Καλή 
Χρονιά».

Κλείνοντας το σημείωμά μας αυτό, να δώ-
σουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες:
Το ΚΠ Νεράιδας λειτουργεί από τον Αύγου-
στο του 2013 και η υπεύθυνη λειτουργίας 
του είναι η κα Παρασκευή Χαρίση, ΔΕ Ξενα-
γός-Οδηγός Βουνού. Για οποιαδήποτε πλη-
ροφορία μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 
του Γραφείου 2434032004, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.
Ο Φορέας Διαχείρισης λειτουργεί συνολικά 
έξι (6) Κέντρα Πληροφόρησης. Τα δυο (2) εξ 
αυτών βρίσκονται στην Π.Ε. Ιωαννίνων (Τ.Κ. 
Χουλιαράδων και Τ.Κ. Πραμάντων του Δή-
μου Βορείων Τζουμέρκων), δυο (2) στην Π.Ε. 
Άρτας (Τ.Κ. Αγνάντων και Τ.Κ. Βουργαρελί-
ου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων) και 
δυο (2) στην Π.Ε. Τρικάλων (Τ.Κ. Νεράιδας 
του Δήμου Πύλης και Τ.Κ. Καλλιρρόης, Θέση 
«Τρία Ποτάμια», του Δήμου Καλαμπάκας).

Βασιλική Καλτσούνη 
Περιβαλλοντολόγος MSc

Παρασκευή Χαρίση
ΔΕ Ξεναγός-Οδηγός Βουνού
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Το γλυκοχάραμα είναι από τις ωραιό-
τερες και ομορφότερες εικόνες της 
μητέρας φύσης. Είναι η αρχή της και-

νούργιας μέρας, που χαράζει σιγά-σιγά και 
τόσο γλυκά. Η φύση δείχνει ολοφάνερα όλο 
της το μεγαλείο, τη λαμπρότητα και την αί-
γλη. Πολλές φορές έτυχε να ιδώ και να απο-
λαύσω αυτή την εντυπωσιακή και καθ’ όλα 
τέλεια εικόνα της φύσης. 

Για άλλη μια φορά, ξεκινώντας από το 
κλεινόν άστυ νύχτα πριν το χάραμα, με συ-
νοδοιπόρο το φωτογράφο και κινηματογρα-
φιστή Βασίλη Γκανιάτσα, και με προορισμό 
τα περήφανα Τζουμέρκα, βλέπουμε στον 
ορίζοντα να ξεπροβάλλει δειλά-δειλά το 
φως της μέρας από την κορφή της Αρέντας. 
Σα να θέλει να δείξει στους ανθρώπους πως 
η μέρα ξημερώνει για όλους και πως ο ήλιος 

ανατέλλει για τον κάθε άνθρωπο. Είναι ένα 
μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας στα σκα-
μπανεβάσματα της ζωής. Και μετά οι πρώτες 
ηλιαχτίδες του ζωοδότη ήλιου να χτυπούν 
κατάκαρδα τον Κριάκουρα και να λούζουν 
με το φως τους τον κόσμο όλο, σκορπώντας 
παντού χίλια χρώματα κι αρώματα. Όλο αυτό 
το μαγευτικό πανόραμα είναι ένα ποίημα της 
φύσης, μαρτυρώντας η ίδια πως: «Τα πάντα 
εν Σοφία εποίησε».

Φτάνοντας στο χωριό συναντήσαμε τον 
Πένια (Χρήστο Καρακώστα), έναν από τους 
λιγοστούς μόνιμους κατοίκους (είκοσι πέντε 
περίπου νοματαίοι), οι οποίοι αντιστέκονται 
φυλάσσοντας Θερμοπύλες, πηγαίνοντας 
κόντρα στα σημεία των καιρών. Πρόσχαρος 
ο Πένιας, φιλόξενος, φιλότιμος, αγνός, με 
καρδιά μικρού παιδιού. Άνθρωπος για όλες 

Περιηγητές των ορέων
του	Σπύρου Νεραϊδιώτη

τις δουλειές: αγρότης, τοπικός πρόεδρος, 
ψάλτης, «υπηρέτης» της τοπικής κοινωνίας, 
κάποιοι δίκαια τον αποκαλούν «σημαία του 
χωριού». Μας υποδέχτηκε κερνώντας τους 
πρωινούς καφέδες, και στη συνέχεια δέχτηκε 
στην πρόταση να έρθει μαζί μας, ανηφορίζο-
ντας τις βουνοκορφές των ανατολικών Τζου-
μέρκων. 

Βγαίνοντας από το χωριό με τα σύνεργα 
ανά χείρας φτάσαμε στο Γλαβά, την αστεί-
ρευτη πηγή που το αγιασμένο νερό της βγαί-
νει μέσα από τα σπλάχνα των ευλογημένων 
Τζουμέρκων. Περνώντας και τα τελευταία 
γυμνά πλατάνια, και με το κρύο να είναι 
τσουχτερό, φτάσαμε στο ξωκλήσι του Πα-
τρο-Κοσμά, κάνοντας την πρώτη στάση για 
τα πρώτα πλάνα του ντοκιμαντέρ. Από το 
ξέφωτο σημείο του Πατρο-Κοσμά, αν απλώ-
σεις τα χέρια σου νομίζεις πως θα αγγίξεις τα 
πρώτα σπίτια του χωριού. Από εκεί βλέπεις 
λες και βρίσκεσαι σε μπαλκόνι, αγναντεύο-
ντας το χωριό που είναι σκαρφαλωμένο στις 
ανατολικές πλαγιές των Τζουμέρκων και 
φαντάζει μαργαριτάρι στον ήλιο. Τα σπίτια 
αγναντεύουν τον ήλιο και μάταια προσπα-
θούν να ζεσταθούν από τις ηλιαχτίδες του 
μέσα στο χειμωνιάτικο τοπίο, και κάπου-κά-
που μέσα στην απόλυτη ησυχία να ακούγεται 
και κάνα κουδούνισμα από τα λιγοστά πρά-
ματα που βόσκουν στο πράσινο. 

Επόμενος προορισμός η ράχη του Άη-

Λιά, περπατώντας στο γραφικό μονοπάτι 
ανάμεσα στα κέδρα και τα ελάτια, με την ανά-
σα μας να είναι υγρή, και τον Πένια να μολο-
γάει ιστορίες και γεγονότα από τα παλιά. 

Με τις αφηγήσεις του Πένια χωρίς να 
το καταλάβουμε φτάσαμε στο ξωκλήσι του 
Αη-Λιά. Ένα πανέμορφο μέρος σε υψόμετρο 
κάπου εκεί στα χίλια διακόσια πενήντα. Εί-

ναι στο μεταίχμιο των ορίων Ηπείρου-Θεσ-
σαλίας. Από εκεί βλέπεις, από τη μια μεριά 
τις πλαγιές της Κωστηλάτας και τις κορφές 
των Τζουμέρκων, που φαίνονται σαν να φό-
ρεσαν άσπρες κουκούλες από το πολύ χιόνι 
και κάτω στο βάθος τη Γκούρα, ακούγοντας 
τη βουή του νερού. Από την άλλη μεριά τα 
θεσσαλικά βουνά και στο βάθος τον φιδωτό 
Άσπρο. 

Ο Βασίλης έστησε κάμερα στην κορυφή 
του βράχου, παίρνοντας πλάνα από τον γύρω 
ορίζοντα. Από εκείνο το σημείο θαρρείς πως 
είσαι μετέωρος, βλέποντας συγχρόνως δυο 
πανέμορφα δίδυμα χωριά, που τα ενώνει ο 
λαϊκός πολιτισμός. Δυτικά είναι τα Θεοδώ-
ριανα και ανατολικά η Νεράιδα. Η όλη εικόνα 
είναι μια μαγεία της φύσης, με ποικιλία χρω-
μάτων, κυρίως το βαθύ πράσινο, το καφέ και 
κίτρινο του χειμώνα με το άσπρο στις κορφές, 
και το απέραντο γαλάζιο του ουρανού.

Από εκεί ανηφορήσαμε προς τις Λάκκες, 
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Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας 

Χρήστου Καρακώστα

▶	Ήπιος	σε	γενικές	γραμμές	ήταν	φέτος	ο	
χειμώνας	στο	χωριό	με	λίγα	χιόνια	και	
αρκετές	βροχές.

▶	Στη	 μακρινή	 Αυστραλία	 ταξίδεψε	 ο	
Παπαποστόλης	για	να	βρεθεί	για	λίγες	
μέρες	κοντά	στα	παιδιά	του,	που	εργά-
ζονται	εκεί.

▶	Τις	 εργασίες	 αποκατάστασης	 των	 ζη-
μιών	 στο	 δρόμο	 της	 εισόδου	 του	 χω-
ριού	 ανέλαβε	 ο	 εργολάβος	 Θανάσης	
Κουρεμένος.

▶	Τελείωσε	 σχεδόν	 και	 το	 έργο	 στο	 δη-
μοτικό	σχολείο.	Κατά	γενική	ομολογία,	
η	 δουλειά	 του	 χωριανού	 μας	 Παύλου	
Φωτίου	ήταν	άριστη.

▶	Τσιμέντο	ρίχτηκε	από	το	δήμο	στη	γέ-
φυρα	του	Γρεβενίτη,	στην	Αγία	Κυριακή.

▶	Το	γραφείο	στον	 ξενώνα	καθαρίστηκε	
από	το	Εθνικό	Πάρκο	Τζουμέρκων.	Επί-
σης,	τοποθετήθηκε	σόμπα,	κλιματισμός	
και	αποκαταστάθηκαν	ρωγμές	και	άλλα	
μικροπροβλήματα.

▶	Την	 πίτα	 του	 έκοψε	 το	 εκκλησιαστικό	
συμβούλιο.	Τυχερή	για	δεύτερη	χρονιά	
η	Ιουλία	Φωτίου.

▶	Αγιασμός	 των	 νερών	 του	 Γλαβά	 έγινε	
στις	6	Ιανουαρίου.

▶	Δύο	μαγαζιά	λειτούργησαν	όλο	το	χει-
μώνα.	 Το	Βακούφκο	 και	 απέναντι	 του	
Γιαννέλου.

Σε	 τούτους	 τους	
χαλεπούς	 και-
ρούς,	 η	 Νεράι-
δα,	 το	 χωριό	
των	 ανατολικών	
Τζουμέρκων	αντι-
στέκεται	 σθενα-
ρά,	 πηγαίνοντας	
κόντρα	 στα	 ση-
μεία	των	καιρών.	
	Είναι	η	αετοφωλιά	των	κακοτράχαλων	βου-
νών	με	τους	είκοσι	πέντε	μόνιμους	κατοίκους	
που	στα	χίλια	εκατό	και	κάτι	υψόμετρο,	φυλά-
νε	Θερμοπύλες	τους	χειμερινούς	μήνες,	μέσα	
σε	αντίξοες	καιρικές	συνθήκες,	δουλεύοντας	
σκληρά	 στις	 αγροτικές	 δουλειές,	 παραμελη-
μένοι	και	ξεχασμένοι	από	την	πολιτεία.	
	Παραμονές	της	εθνικής	γιορτής	βρήκαν	την	
ευκαιρία	 να	ανεβούν	στο	 χωριό	 και	 κάποιοι	
χωριανοί	που	μένουν	στα	αστικά	κέντρα,	για	
να	 γιορτάσουν	 εκεί	 την	 επέτειο	 της	 εθνικής	
παλιγγενεσίας,	ξεφεύγοντας	για	λίγο	από	την	
καθημερινότητα	και	το	άγχος	της	πόλης.
	Ανήμερα	της	25ης	Μαρτίου	τελέστηκε	θεία	
λειτουργία	 για	 τη	 γιορτή	 του	 Ευαγγελισμού	
της	Θεοτόκου,	στην	εκκλησία	του	Αη-Γιώργη,	
και	στη	συνέχεια	ακολούθησε	δοξολογία	για	
την	εθνική	επέτειο	της	Ελληνικής	Επανάστα-
σης.	 Μετά	 οι	 λιγοστοί	 παρευρισκόμενοι	 κα-
τευθύνθηκαν	 προς	 το	 πέτρινο	 μνημείο	 που	
βρίσκεται	 στην	 άκρη	 της	 πλατείας	 για	 την	
καθιερωμένη	 κατάθεση	 στεφάνου	 και	 την	
εκφώνηση	του	πανηγυρικού	της	ημέρας,	από	
τον	πρόεδρο	του	τοπικού	Συμβουλίου	Χρήστο	
Καρακώστα	(Πένια).	

μέσα από δύσβατο μονοπάτι, με τον Πένια 
μπροστά να ανοίγει δρόμο ανάμεσα στα κέ-
δρα και σκαρφαλώνοντας στους βράχους 
και κάπου-κάπου να σου κόβει την ανάσα το 
ξαφνικό φτερούγισμα της πέρδικας, ξεπετώ-
ντας απότομα από τις τούφες. 

Μετά από αρκετή ώρα φτάσαμε στις 
Λάκκες, στο ψηλότερο σημείο που είναι το 
«σημάδι», σε υψόμετρο χίλια πεντακόσια και 
κάτι.

Φανταστικό! Υπέροχο τοπίο! Από εκεί 
«βλέπεις το Θεό»! 

Το μάτι σου δε χορταίνει να βλέπει τον 
ορίζοντα. Η καρδιά σου ανοίγει, βγάζοντας 
όμορφα συναισθήματα δέους και θαυμα-
σμού. Ηρεμείς, ξεκουράζεσαι ψυχικά απο-
βάλλοντας το καθημερινό άγχος, η ψυχή σου 
φτερουγίζει ανάλαφρα. Το μάτι σου χάνεται 
στο βάθος του ορίζοντα, ατενίζοντας τις θεσ-
σαλικές βουνοκορφές, τις κορφές των Τζου-
μέρκων και Αγράφων και μακριά πολύ μακριά 

να γυαλίζει η θάλασσα του Αμβρακικού. Τα 
χωριά μέσα στο γούπατο, φαίνονται σα να εί-
ναι γραδωμένα ανάμεσα στα βουνά, λες και 
είναι πολυέλεοι κρεμάμενοι από τον ουρανό, 
και τα σπίτια σαν κόκκοι καλαμποκιού. 

Ο Βασίλης, αφέθηκε στο χρόνο τραβώ-
ντας πλάνα ασταμάτητα, θαυμάζοντας πότε-
πότε την ομορφιά του τοπίου. Για τον Πένια 

αυτά είναι κάτι το συνηθισμένο, γιατί από 
αυτά τα μέρη περνάει καθημερινά. Για μένα 
σχεδόν κάτι παρόμοιο, αφού εκεί έχω ανεβεί 
κάμποσες φορές. 

Μετά από πολύ ώρα στις Λάκκες, αφού 
αδυνατούσαμε να ανεβούμε στο ύψος του 
Κριάκουρα λόγω χιονιού, κατηφορίσαμε με 
προορισμό το χωριό από την άλλη μεριά, 
σταματώντας ενδιάμεσα στο ξωκλήσι του 
Αη-Θόδωρου, για να σβήσουμε εκεί τη δίψα 
μας στη βρύση, που το νερό αναβλύζει από 
το βράχο, και είναι ανάλαφρο σαν αγίασμα. 
Φτάνοντας στο χωριό, στο καφενείο αντα-
μώσαμε και κάποιους από τους χειμωνιάτες. 
Πιάνοντας την κουβέντα δεν καταλάβαμε 
πως πέρασε η ώρα, με τα πρώτα απόσκια του 
δειλινού να πέφτουν πάνω από το Γλαβά. 
Έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής για 
την πόλη, μετά από αυτό το ολοήμερο οδοι-
πορικό στα βουνά.

Η περιήγηση στις βουνοκορφές των ορέ-
ων, ήταν άλλη μια εμπειρία. Η ομορφιά της 
ζωής βρίσκεται στα μικρά και καθημερινά 
πράγματα, κατά ένα μέρος σε αυτά που σχε-
τίζονται με τη φύση. Γιατί η φύση είναι όμορ-
φη και η κάθε εποχή του χρόνου έχει τις δικές 
της χάρες, προσφέροντας πολλά στον άν-
θρωπο, τόσα που δε φαντάζεται. Αρκεί να το 
καταλάβει. Το μόνο που χρειάζεται από τον 
άνθρωπο, είναι, ο Σεβασμός…!
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Με γνώση των ευ-
θυνών της κατά-

στασης και των προ-
βλημάτων του Δήμου 
Πύλης κατέρχομαι ως 
υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος στον ως 
άνω Δήμο στις αυτοδι-

οίκητες εκλογές του Μαΐου με τον συνδυα-
σμό του Υποψηφίου Δημάρχου Κων/νου Μα-
ράβα «Πρώτα ο άνθρωπος»
Η εμπειρία μου ως αυτοδιοικητικού υπαλλή-
λου, η αγάπη μου για την ορεινή πατρίδα, η 
γνώση μου από πρώτο χέρι των προβλημά-
των που χρόνια απασχολούν τον τόπο μας, 
αποτελούν βασικό στοιχείο, σιγουριά και δέ-
σμευση για την προσφορά μου
Σας ξέρω και ξέρετε ότι γνωρίζω καλά και τα 
προβλήματα και τις λύσεις τους, για το λόγο 
αυτό ζητώ την υποστήριξή σας.

Γεώργιος Οικονόμου

Αγαπητοί χωριανοί,
Ζητώ τη στήριξή σας 

στις δημοτικές εκλογές, 
έχοντας ως βασική μου 
προτεραιότητα τα συμ-
φέροντα του χωριού και 
της περιοχής μας γενικό-
τερα. Είμαι υποψήφιος 

στο Τοπικό Συμβούλιο με το συνδυασμό του 
Κώστα Μαράβα.
Στην τετραετία που πέρασε, προσπάθησα 
όσο ήταν δυνατόν, να αναδείξω τα προβλή-
ματα του χωριού και να επιτύχω την επίλυση 
τους. Η συνεργασία μου με τους φορείς ήταν 
άψογη και ως μόνιμος κάτοικος είχα σαφή 
και άμεση γνώση των ζητημάτων που προέ-
κυπταν.
Όλοι μαζί να παλέψουμε για το παρόν και 
μέλλον των χωρικών μας.

Σας ευχαριστώ,
Χρήστος Καρακώστας

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Για μια ακόμη φορά 

αποφάσισα να είμαι υπο-
ψήφιος στις προσεχείς 
δημοτικές εκλογές, με το 
συνδυασμό του Υποψή-
φιου Δημάρχου Κωνστα-
ντίνου Κουφογάζου για 

το αξίωμα του τοπικού προέδρου της τοπικής 
Κοινότητας Νεράϊδας.
Γνωρίζω αρκετά καλά τα προβλήματα των χω-
ριών Νεράϊδας και Λαφίνας και έχω την διάθε-
ση και θέληση να προσφέρω.
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι τον 
περισσότερο καιρό στο χωριό μας και έχω την 
γνώση και την εμπειρία να δώσω λύσεις σε ση-
μαντικά προβλήματα του τόπου μας.
Οι σημαντικότερες θέσεις μου είναι οι ακόλου-
θες:
1) Συντήρηση και άμεση βελτίωση του επαρχια-
κού δρόμου για Νεράϊδα-Λαφίνα.
2) Επείγουσα μελέτη για την διευθέτηση των 
βρόχινων νερών και την αποφυγή κατολισθή-
σεων.
3) Εσωτερική οδοποιία όπου χρειάζεται και βελ-
τίωση αυτών που ήδη υπάρχουν.
4) Άμεση αποκατάσταση των ζημιών της ιστο-
ρικής γέφυρας του Γρεβενίτη και άλλων ιστορι-
κών μνημείων.
5) Συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς 
(συλλόγους, εκκλησία κ.α.).
6) Βελτίωση των αθλητικών χώρων.
7) Συντήρηση και επέκταση του Κοιμητηρίου.
8) Συντήρηση, βελτίωση των αγροτικών δρό-
μων και κατασκευή μικρών δεξαμενών για το 
πότισμα των ζώων.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι θα αντιμε-
τωπιστούν και άλλα ζητήματα που θα προκύ-
ψουν μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις και προ-
τάσεις των συγχωριανών μας.

Με εκτίμηση
Κυριάκος Χ. Βλαχογιάννης

Σχεδόν ένας μή-
νας έχει περάσει 
από την ημέρα 

που ο Σταύρος Θεο-
δωράκης αποφάσισε 
να αφήσει την δημο-
σιογραφία, και να ανα-
κοινώσει την δημιουρ-
γία του νέου πολιτικού 
φορέα του, με την 
ονομασία «Το Ποτάμι», ο οποίος θα δοκιμαστεί, 
για πρώτη φορά, στις Ευρωεκλογές της 25ης 
Μαΐου. «Μπορεί να υπάρξει πολιτική χωρίς 
κομματικό παρελθόν;», αναρωτιέται ο –κατά τ’ 
άλλα συμπαθής- δημοσιογράφος στο κείμενο- 
διακήρυξη της δημιουργίας του «κινήματος» 
που (σύμφωνα με τα λόγια του) «θα γίνει ένα 
ΠΟΤΑΜΙ που θα αλλάξει την Ελλάδα». Πώς; 
Το μόνο που ο ιδρυτής του Ποταμιού φροντίζει 
να κάνει απολύτως σαφές είναι ότι, σε αυτό, 
δεν χωρούν «επαγγελματίες» πολιτικοί. Σε απο-
λίτικες εποχές, όπως η σημερινή, η απαξίωση 
του πολιτικού κόσμου μπορεί να φαντάζει ελ-
κυστική στα μάτια πολλών, αλλά δεν σταματάει 
να είναι επικίνδυνη. Η ίδια απαξίωση, άλλωστε, 
ήταν αυτή που στις περασμένες εθνικές εκλο-
γές, «έβαλε» την χρυσή αυγή στην Βουλή, αλλά 
μας έκανε, για λίγο και να ασχολούμαστε με την 
άλλη «φούσκα»- αυτή με το όνομα «Δημιουρ-
γία Ξανά», και τον Θάνο Τζήμερο. 
«Το μνημόνιο ήταν η μοναδική λύση όταν 
βρεθήκαμε στα όρια της χρεοκοπίας», «Χρεια-
ζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο για έξοδο από την 
κρίση», «Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πε-
ριβάλλον ασφαλές για τους επενδυτές», είναι 
μερικές μόνο από τις «θέσεις» του Ποταμιού, 

οι οποίες και θα είχαν 
εντελώς διαφορετι-
κό νόημα αν α) είχαν 
συγκεκριμένες προ-
τάσεις από πίσω και 
β) δεν είχαν ακουστεί, 
πολλάκις, τα τελευταία 
χρόνια, από τα στόμα-
τα «επαγγελματιών» 
(όπως είναι της μόδας 

να τους αποκαλούμε) πολιτικών, και συγκεκρι-
μένα αυτών που καταλαμβάνουν κυβερνητικές 
θέσεις. Με άλλα λόγια, το να βγει η χώρα από 
την κρίση, αλλά και η περιβόητη «ανάπτυξη», 
δεν συνιστούν προτάσεις, αλλά θέσεις τις οποί-
ες, πριν τον κύριο Θεοδωράκη, έχουμε ακούσει 
και από τα στόματα δεκάδων άλλων πολιτικών, 
με χαρακτηριστικότερα ονόματα αυτά των Σα-
μαρά και Βενιζέλου. 
Λίγο από Αριστερά (άλλωστε ο ίδιος ο Σταύρος 
Θεοδωράκης «πάντα θεωρούσε τον εαυτό του 
αριστερό»), λίγο από «φιλελεύθερη παράταξη» 
(όπως είναι της μόδας τελευταία να αποκαλού-
με την δεξιά), μερικοί γνωστοί υποστηρικτές 
άσχετοι (φαινομενικά) με την πολιτική και δη-
μοσκοπήσεις που το φέρνουν τρίτο στις προ-
τιμήσεις των ψηφοφόρων, και μεταδίδονται 
κάθε βράδυ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
του Mega Channel, είναι αυτά που, μέχρι στιγ-
μής, το Ποτάμι έχει να επιδείξει. Από προτάσεις, 
σε πολιτικά πλαίσια, ούτε λόγος. Και αυτό, για 
ένα κόμμα δεν είναι ατού, όπως πάνε να μας 
πείσουν οι «φίλοι» του νέου αυτού φορέα. 
Κανείς δεν ζητάει από τον Σταύρο Θεοδωρά-
κη ή τους συμμετέχοντες στο εγχείρημα να 
προσδιορίσουν σε ποιον υπάρχοντα πολιτικό 

Θα μας πάρει το «Ποτάμι»;
Της Αφροδίτης Γκόγκογλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφάσισε να 

ιδρυθεί Ταμείο Αλληλοβοήθειας, με μο-

ναδικό σκοπό τη βοήθεια και συμπαρά-

σταση απ’το Σύλλογο στους χωριανούς 

που έχουν μεγάλη και άμεση οικονομική 

ανάγκη. Για το σκοπό αυτό κατατέθηκαν 

απ’το Δ.Σ. πέντε χιλιάδες δρχ. (5.000) 

στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και ανοί-

χτηκε ο υπ’αριθ. 1162960117 λογα-

ριασμός. Το αρχικό ποσό βέβαια είναι 

συμβολικό και η ελπίδα του Δ.Σ. είναι, 

τα χρήματα αυτά να πολλαπλασιαστούν 

σιγά-σιγά, έτσι ώστε οι χωριανοί που 

θα έχουν μεγάλη οικονομική ανάγκη να 

βοηθηθούν αποκλειστικά απ’το Ταμείο 

αυτό.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙ-
ΜΑΤΟΣ
Η εθελοντι-
κή αιμοδοσία 
είναι η υπέρ-
τατη προ-
σφορά στο 
συνάνθρωπό 
μας. Μ’αυ-
τή τη σκέψη 
το Δ.Σ. στου 
Σ υ λ λ ό γ ο υ 
αποφάσ ισε 
τη δημιουρ-
γία Τράπεζας 

Αίματος. Μια ενέργεια που θα μείνει πιστεύ-
ουμε σαν η καλύτερη προσπάθεια του 
Συλλόγου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, μελών του Συλλόγου κυρίως, ή 
χωριανών μας γενικότερα. Η ιδέα αυτή 
της Τράπεζας Αίματος είχε δημιουργηθεί 
πριν το σημερινό Δ.Σ. πάρει την τύχη του 
Συλλόγου στα χέρια του, απ’την Κίνηση 
που προηγήθηκε. Τώρα λοιπόν αυτή η 
ιδέα πραγματοποιείται μετά από πολλές 
προσπάθειες. Η Τράπεζα Αίματος δημι-
ουργείται στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών, αφού πρέπει να τονίσουμε 
τη μεγάλη συμβολή της Αντιπροέδρου του 
Δ.Σ. Βάσως Χρηστάκη, η οποία εργάζεται 
σ’αυτό το νοσοκομείο.

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Βρισκόμαστε στα τέλη του 1988 και στις αρχές του 1989. Ο «Γ» συμπληρώνει ένα χρόνο 
ζωής , ως όργανο του Συλλόγου. Την ίδια εποχή το Δ.Σ. προχωρά σε πρωτοπόρες και σημα-
ντικές αποφάσεις.

ΜΗΝΥΜΑ
Του Προέδρου της Κοινότητας Νεράϊδας
Γ. Νίκου για τον καινούργιο χρόνο
Με την ανατολή του καινούργιου χρόνου 1989 
εύχομαι σ’όλους τους κατοίκους των δύο χωριών 
που αποτελούν την Κοινότητα Νεράϊδας ατομική 
και οικογενειακή ευτυχία. Στους δύο Συλλόγους 
του χωριού μας, Αθηνών και Άρτας, απευθύνω 
εγκάρδιο χαιρετισμό κι ολόθερμες ευχές για πε-
ραιτέρω πρόοδο και κοινωνική δράση. Ελπίζω το 
1989 η Πολιτεία να σκύψει με περισσότερη προ-
σοχή κι ενδιαφέρον στα προβλήματα της ορεινής 
περιοχής μας. Οι Σύμβουλοί μου κι εγώ αυτό το 
χρόνο υποσχόμαστε να εργαστούμε με περισσό-
τερο ζήλο και ν’απαιτήσουμε αγωνιστικά τη λύση 
των προβλημάτων της Κοινότητάς μας.

25 χρΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

Ο συγχωριανός μας 
Σπύρος Νεραϊδιώτης 
υποψήφιος 
Δημοτικός 
Σύμβουλος στο 
δήμο Σκουφά 
στο συνδυασμό 
Παρέμβαση Πολιτών

Ο συμπατριώτης μας 
και αντιδήμαρχος 
Πέτρος Τεντολούρης 
ξανά υποψήφιος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
στο Δήμο Πύλης  
στο συνδυασμό του 
Κων. Κουφογάζου

Ο συγχωριανός 
μας Παναγιώτης 
Καραγιώργος 
υποψήφιος 
Δημοτικός 
Σύμβουλος στο 
δήμο Αρταίων στο 
συνδυασμό του Γ. 
Παπαλέξη

Ο συγχωριανός 
μας Λάμπρος 
Ζάχος υποψήφιος 
Δημοτικός 
Σύμβουλος στο 
Δήμο Παλλήνης στο 
συνδυασμό του Θ. 
Ζούτσου

χώρο ανήκουν. Αυτό που ζητείται, όμως, από 
οποιονδήποτε ζητάει την ψήφο των πολιτών 
είναι να δώσουν το πολιτικό τους στίγμα. Και 
αυτό, εδώ και αιώνες, δεν είναι άλλο από τον 
τρόπο που αντιλαμβάνεται την παραγωγή αλλά 
και την διανομή του πλούτου. Το «όλοι μαζί 
να αναπτυχθούμε», γενικώς και αορίστως, δεν 
συνιστά πρόταση, αλλά μία αόριστη επιθυμία. 
Και αυτή η απολίτικη προσέγγιση της πολιτι-
κής, είναι ένας από τους λόγους που φτάσαμε 
μέχρι εδώ. Οι κοινωνίες, όμως, και ο τρόπος 
που αυτές διοικούνται, έχουν να ανταπεξέλ-
θουν σε σύνθετες καταστάσεις, έξω από την 
λογική της ηθικολογίας (όπου υπάρχουν οι 
«κακοί» πολιτικοί και οι «καλές» πρωτοβουλί-
ες «απλών ανθρώπων»τύπου Ποταμιού). Και 
το ερώτημα, στην εποχή της κρίσης παραμένει: 
Πώς θα βγούμε από αυτήν; Πώς θα κάνουμε τις 
κοινωνίες μας, και, συνεπώς, την καθημερινό-
τητά μας –ο καθένας ξεχωριστά και συνεπώς 

όλοι μαζί– καλύτερες; Πώς θα μπορέσουμε να 
συνυπάρξουμε, χωρίς να καταπατά ο ένας τα 
δικαιώματα και την διαφορετικότητα του άλ-
λου; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που «βασανί-
ζουν» την ανθρώπινη ύπαρξη, από την εποχή 
που αυτή αντιλήφθηκε ότι, ο μόνος τρόπος να 
επιβιώσει, είναι με την συμμετοχή στις -όποιες- 
κοινωνικές ομάδες. Και σε αυτά πρακτικές απα-
ντήσεις μπορούν να δοθούν μόνο μέσα από την 
πολιτική. Εντέλει, το εγχείρημα του Σταύρου 
Θεοδωράκη μπορεί και να πετύχει- αν θεω-
ρήσουμε επιτυχία την είσοδο του νέου αυτού 
φορέα στην Ευρωβουλή- στόχο που ο ίδιος ο 
δημοσιογράφος έβαλε. Άλλωστε αποδεικνύεται 
ιστορικά ότι, σε ζοφερούς καιρούς, όπως αυτοί 
που ζούμε, η απολίτικη, μανιχαϊστική ερμηνεία 
των πραγμάτων αποδεικνύεται ελκυστική για 
μεγάλη μερίδα του κόσμου. Το ερώτημα είναι, 
που μας έχει οδηγήσει. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
● Το προάστειο της Νεράϊδας 
«ΚΡΑΝΟΥΛΑ» συνδέθηκε οδι-
κά με το χωριό. Ήδη ο δρόμος 
έφτασε μέχρι το σπίτι του Χρή-
στου Νίκου και το ερχόμενο κα-
λοκαίρι πληροφορίες μας λένε 
ότι θα προχωρήσει μέχρι τη 
θέση «ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ». Η άλλη….
κεντρική αρτηρία προς «ΚΟΚ-
ΚΙΝΕΪΚΑ» έφτασε μέχρι τη 
στροφή του Νάσιου Κόκκινου.
● Γέμισε ήδη νερό η δεξαμενή 
που έγινε στη θέση «ΚΑΜΠΟΙ» 
(Στς’καμπς), χωρητικότητας 75 
περίπου κ.μ. Στο εξής δεν θα 
υπάρχει πρόβλημα νερού για 
τους χωριανούς.
● Οι εργασίες για τη διάνοιξη 
του δρόμου Θεοδωριάνων – 
Νεράϊδας, σταμάτησαν μπρο-
στά στην τέταρτη και τελευταία 
«Κάναλη», για το λόγο ότι τελεί-
ωσαν τα χρήματα. Ήδη, όπως 
πληροφορηθήκαμε, εγκρίθηκε 
από τη Νομαρχία Τρικάλων ή 
διάθεση του ποσού 6.000.000 
δρχ., με το οποίο πιστεύεται ότι 
θα ολοκληρωθεί η διάνοι-
ξη και η σύνδεση ανάμε-
σα στα δύο γειτονικά χω-
ριά θα είναι (;) γεγονός. 
Μάλλον θα χρειαστούν κι 
άλλα πολλά λεφτά για να 
είμαστε σε θέση να πού-
με ότι η σύνδεση πραγ-
ματοποιήθηκε. Οι εργα-
σίες για το «ρίξιμο» της 
τελευταίας «Κάναλης» 
θ’αρχίσουν την Άνοιξη.

ΝΕΡΑΪΔΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
ΝΕΡΑΪΔΑ:
● Νωρίς-νωρίς φέτος το χιόνι επισκέφθηκε το χωριό 

μας. Μόλις το 3ο δεκαήμερο του Οκτώβρη και στο 

πρώτο του Νοέμβρη οι πρώτες νιφάδες έφτασαν μέ-

χρι τ’Αλώνια. Πάντως μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη ο 

καιρός ήταν σχεδόν καλοκαιριάτικος.

● Ο γιατρός, του οποίου η θητεία έληγε τέλος Οκτώ-

βρη, με σχετική αίτησή του, που φυσικά έγινε απο-

δεκτή απ’το Κοινοτικό Συμβούλιο κι εγκρίθηκε απ’το 

Νομίατρο, θα παραμείνει στο χωριό μέχρι τα Χριστού-

γεννα.
● Τη Νεράϊδα επισκέφθηκε στις 25.10.88 ο Πρόεδρος 

της ΛΑΡΚΟ συγχωριανός μας Δημ. Παπαμαντέλλος.

● Η αγάπη ενός αθλητή στον αθλητισμό εξακολουθεί 

να υπάρχει και μετά την αποχώρησή του απ’τους στί-

βους. Ο κανόνας αυτός επαληθεύτηκε και στην περί-

πτωση του Μήτσιου Ι. Ζάχου με την ενέργειά του να 

δωρήσει στο χωριό μας ένα φιλέ για βόλλεϋ-μπωλ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Καταστροφές στο χωριό:

Σφοδροί άνεμοι έντασης 9 μποφώρ σάρωσαν 

στις 28.2.89 κυριολεκτικά την περιοχή μας και 

προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια, δέντρα 

κ.λπ., όπως μας μετέδωσε εσπευσμένα ο μόνιμος 

ανταποκριτής μας στη Νεράϊδα Χρ. Καρακώστας 

(Πένιας). Ήταν το ……κύκνειο άσμα του Κουτσο-

φλέβαρου. Ας ελπίσουμε σε μια όμορφη άνοιξη.

● ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
 Στις 14 Νοέμβρη 

1988 ο δικός μας Θω-
μάς Μαντέλλος (συ-
ντάκτης του «Γ») και 
η Μαρία Χαρτζανιώτη 
απόκτησαν κοριτσάκι. 
Να τους ζήσει και μια 
μέρα να τη δούμε συ-
ντάκτρια του, ημερήσι-
ου τότε, «Γλαβά».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΕΡΑΪΔΑ
● Περιήλθε σε γνώμη μας το 

6039/8.11.88 έγγραφο της Νομαρχί-

ας Τρικάλων σύμφωνα με το οποίο, θα 

χορηγείται οικοδομική άδεια, εφόσον 

προσκομίζεται βεβαίωση από ειδικό επι-

στήμονα (γεωλόγο), ότι η περιοχή όπου 

θ’ανεγείρεται η οικοδομή δεν έχει προ-

βλήματα κατολισθήσεων. Αν καταλαβαί-

νουμε καλά μέσα στο χωριό υπάρχουν 

σημεία κατολισθήσιμα και μη κατολι-

σθήσιμα; Η ερμαφρόδιτη αυτή κατάστα-

ση για το αν το χωριό μας είναι βιώσι-

μο ή όχι θα συνεχιστεί για πολύ χρόνο 

ακόμα; Μήπως το Κοινοτικό Συμβούλιο 

πρέπει να θέσει το πρόβλημα εκ νέου 

στους αρμόδιους φορείς; Αλήθεια κάτι 

δάνεια που είχαν εγκριθεί σε μερικούς 

των οποίων τα σπίτια είχαν καταστρα-

φεί ολοσχερώς, πότε θα δοθούν άραγε; 

Μήπως όταν επιστρέψει ο Κοσκωτάς;

● Χιόνια πολλά έφερε ο Δεκέμβρης. Στη 

Νεράϊδα ζουν απομωνομένοι ακόμα και 

τηλεφωνικά 30 άτομα. Τελικά πότε λει-

τουργούν τα ατηλέφωνα που είναι τον 

καιρό αυτό, ο μόνος τρόπς επικοινωνί-

ας των χωριανών μας που μένουν στο 

χωριό; 10-20 ημέρες το χρόνο, τον Ιούλιο, Αύγουστο; Οι 

υπεύθυνοι του Τεχνικού Τμήματος Τρικάλων, που τόσους 

επαίνους είχαν πάρει απ’τον τύπο της περιοχής μας όταν 

έστηναν το κέντρο των 50 περίπου παροχών στα χωριά 

μας τι κάνουν στις δύσκολες στιγμές; Κύριε Συγκροτημα-

τάρχη Τρικάλων τα’ακούς;
● Στις 4 Γενάρη ΄89 φεύγει απ’το χωριό ο γιατρός που 

είχε πάρει παράτση απ’το τέλος Οκτώβρη…επειδή το 

ζήτησε ο ίδιος. Νεραϊδιώτες περιμένετε, θάρθει πάλι η 

άνοιξη και πιθανό να έρθει (αν τελικά έρθει) καινούργιος 

γιατρός, θ’ανεβαίνει αυτός που είναι στη Μεσοχώρα.

● Περατώθηκε η περίφραξη δασικής έκτασης πάνω 

απ’τον Γλαβά και έχει αρχίσει η δενδροφύτευση πεύ-

κου, σπάρτου και ακακίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
● Γεννήσεις
 Ο χωριανός μας Αποστόλης 

Καρακώστας και η Βάσω Και-
νούργιου απόκτησαν αγόρι. 
Αγόρι επίσης γέννησε και η 
Αρτεμισία Παλούκη. Να τους 
ζήσουν!

● Βαφτίσεις
 Στις 26.10.88 η χωριανή μας 

Γαρουφαλιά Ν. Ζάχου και ο σύ-
ζυγός της Δημήτρης Σταμού-
λης βάφτισαν τα’αγοράκι τους 
και τούδωσαν το όνομα ΝΙΚΟΣ. 
Πολύχρονο!

Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλό-
γου μας κόπηκε στις 21 Γενάρη στην 
αίθουσα Σκοπελιτών στο Θησείο. Μοι-
ράστηκαν δώρα στα παιδιά και προ-
βλήθηκαν σλάιτς. Μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Πρόεδρος κι ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Παχτουριω-
τών κ.κ. Τσιούνης Δημ. Και Κατσαρός 
Φώτης.

25 χρΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ25 χρΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
● Κορίτσι απόκτησαν στις 26.11.88, ο Κώστας Δημοσθ. 

Κόκκινος και η σύζυγός του Ελίζαμπεθ. Πολλές ευχές 

απ’τη σύνταξη του «Γ».
● Απολύθηκαν απ’τις τάξεις του στρατού λι: Κώστας Κόκ-

κινος, Παναγιώτης Νίκου και Γιώργος Π. Καρακώστας. 

Καλοί πολίτες, αδέλφια!
● Κοριτσάκι απόκτησαν στις 16.1.89 η Κλιτύα Σπ. Καρα-

κώστα και ο Κώστας Τσουχαντάρης. Ακόμα η Αγγελική 

Νικ. Καρακώστα και ο Γιάννης Ζησόπουλος απόχτησαν 

στις 23.2.89 αγοράκι. Να τα χαίρονται.

ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου μας πραγματοποι-
ήθηκε στις 14.1.89 στην αίθουσα 
Εμποροϋπαλλήλων. Πρόεδρος της 
Συνέλευσης ήταν ο κ. Χρήστος Καρα-
γκούνης, ο οποίος για μια ακόμα φορά 
εντεπεξήλθε άριστα στα καθήκοντά 
του. Στο προεδρείο ήταν επίσης ο κ. 
Χαράλαμπος Καρακώστας (αντιπρό-
εδρος) και η κ. Δήμητρα Οικονόμου 
(Γραμματέας). Η συνέλευση άρχισε με 
το Διοικητικό και Οικονομικό Απολο-
γισμό του Δ.Σ., τον οποίο παρουσίασε 
ο πρόεδρος Θωμάς Μαντέλλος. Σε 
κεντρικά σημεία της ομιλίας του ανα-
φέρθηκε στις κορυφαίες ενέργειες του 
Δ.Σ. (περιοδικό, πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, Τράπεζα Αίματος, Ταμείο Αλληλο-
βοηθείας, επιχορηγήσεις απ’το κράτος), 
καθώς και στο ποιοτικό και πολιτιστικό 
ανέβασμα του Συλλόγου. Ακολούθησαν προτάσεις 
και τοποθετήσεις μελών και η έκθεση της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Τα πρώτα βήματα
Άρχισε η λειτουργία της ΤΡΑ-

ΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ του Συλλό-

γου μας με τις πρώτες προσφο-

ρές σε αίμα απ’τους χωριανούς 

μας Χαράλαμπο Καρακώστα και 

Κώστα Χρηστάκη. Αλλά και το 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

φαίνεται πως οι χωριανοί μας 

το βλέπουν με μεγάλη συμπά-

θεια, αφού άρχισαν ήδη οι 

πρώτες προσφορές.

Η γιορτή των 3 ιεραρχών (Μεγ Βασιλεί-
ου, Ιωάννη του Χρυσοστόμου και Γρηγ 
του Θεολόγου 30 Ιανουαρίου) δεν εί-

ναι για μας τους Έλληνες μόνο θρησκευτική 
γιορτή αλλά και γιορτή της Παιδείας και των 
γραμμάτων.
Σα θρησκευτική γιορτή καθιερώθηκε τον 
11ο αιώνα (εποχή του Αυτοκράτορα Αλέξιου 
Κομνηνού) με σκοπό να σταματήσει η συζή-
τηση για το ποιος από τους 3 Ιεράρχες ήταν 
ο ανώτερος. Έτσι με τη γιορταζόμενη κοινή 
μνήμη τους να δειχθεί η ισοτιμία τους. 
Στα μετέπειτα χρόνια επί αιώνες θεωρούνταν 
ανεπίσημα και γιορτή της Παιδείας. Επίσημα 
όμως καθιερώθηκε το 1842 από τη σύγκλητο 
του τότε ιδρυθέντος πανεπιστημίου Αθηνών. 
Με την πάροδο του χρόνου το ένα σχολείο 
μετά το άλλο μέχρι σήμερα τη γιορτάζουν 
και σαν γιορτή της Παιδείας, θέλοντας να 
εκφράσουν τα ιδανικά, που ενέπνευσαν τους 
3 Ιεράρχες «γυμνασίου με ν της ψυχής των 
ανθρωπίνην σοφίαν, τέλος δε την θείαν».
Γιατί όμως καθιερώθηκε σα γιορτή της Παι-
δείας και οι 3 αυτοί «φωστήρες της τριση-
λίου Θεότητας» θεωρούνται προστάτες της 
Παιδείας και των γραμμάτων; Μήπως στο πέ-
ρασμα των χρόνων δεν υπήρξαν άλλοι, ίσως 
σοφότεροι από αυτούς Χωρίς αμφιβολία 
υπήρξαν. Όμως για τους 3 Ιεράρχες υπάρ-
χουν μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που 
δείχνουν την υπεροχή τους και εκτιμήθηκαν 
από τους ανθρώπους των γραμμάτων.

1. Σαν επιστήμονες και παιδαγωγοί.
Φάνηκε από τη νεαρή τους ηλικία ο τρό-

πος της σκέψης τους. Σαν σπουδαστές δεν 
παρασύρθηκαν από τη μονομέρεια και το 
φανατισμό στην αναζήτηση της γνώσης στα 
μεγάλα πνευματικά κέντρα της εποχής. Ο Μ. 
Βασίλειος κι ο Γρηγόριος πήραν μαθήματα 
στη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών, που τότε 
δίδασκαν ειδωλολάτρες δάσκαλοι.
Απόκτησαν εγκύκλια και ποιοτική μόρφωση 
σ’όλους τους τότε τομείς της επιστήμης. Όλα 
αυτά φαίνονται στο πλήθος των έργων, που 
μας άφησαν.
Επιστημονικά, θεολογικά και φιλοσοφικά με 
διαλεκτική δύναμη, που καταπλήσσει, ομιλη-
τικά με συναρπαστική ρητορική δεινότητα, 
ερμηνευτικά με βαθειά κι ακριβολόγο ερμη-
νεία και ανάλυση, ιστορικά με πιστότητα και 
κριτική δύναμη αξιόλογη, λυρικά με φλογε-
ρούς τόνους ισχυρών εσωτερικών δονήσεων, 
απολογητικά με εξαίρετη λογική συνοχή και 
συνέπεια, από το χριστιανικόν πνεύμα.
Σαν κορυφαίοι επιστήμονες, αλλά περισσό-
τερο σαν εξαίρετοι παιδαγωγοί, έστρεψαν 
πρώτα το ενδιαφέρον τους στην παιδεία. Κα-
τανόησαν ότι η Παιδεία είναι το βασικότερο 
κοινωνικό αγαθό για την πνευματική επιβίω-
ση, όπως η τροφή είναι αναγκαία για τη βιο-
λογική επιβίωση. Έπρεπε λοιπόν να βρεθούν 
τα γνήσια μορφωτικά αγαθά με πανανθρώ-
πινες αξίες, για να αποτελέσουν το θεμελι-
ακό παράγοντα στην αγωγή των παιδιών. Κι 
αυτά τα αναζήτησαν χωρίς στείρο θρησκευ-
τικό φανατισμό που σκοτώνει το πνεύμα κι 
οδηγεί στη μονομέρεια κι αποκλειστικότητα 
στους δύο μεγάλους πολιτισμούς, που δέ-
σποζεν στην εποχή τους, το χριστιανισμό και 

Γιατί η γιορτή των 3 Ιεραρχών  
καθιερώθηκε σα γιορτή παιδείας

Toυ	συνεργάτη	μας	Γιώργου Ζάχου
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τον Ελληνισμό. Οι δύο αυτοί πολιτισμοί που 
ξεκίνησαν από διαφορετικές κατευθύνσεις ο 
ένας από την Παλαιστίνη κι ο άλλος από την 
Ελλάδα έπρεπε να συναντηθούν, να δώσουν 
τα χέρια, γιατί είχαν μεγάλη συγγένεια σε βα-
σικά ζητήματα της ζωής, παρά τα όσα τους 
χώριζαν. Η συγγένεια αυτή φαίνεται κύρια 
στα 3 σημεία.
1) Στο θρησκευτικό χαρακτήρα του Ελληνι-
κού λαού και του πολιτισμού του.
2) Στην αναγνώριση της αξίας του ανθρώπου 
από το ελληνικό πνεύμα και 
3) Στην αναγνώριση από τον ελληνισμό της 
υπεροχής του πνεύματος από την ύλη.

Ακολούθησαν αυτό, που παλαιότερα είχε 
διατυπώσει ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και 
μάρτυρας «ουκ αλλότρια εστί τα Πλάτωνος 
διδάγματα των του Χριστού» (Δε διαφέρει η 
διδασκαλία του Πλάτωνα από τη διδασκαλία 
του Χριστού).
Βρήκαν στην αρχαία φιλοσοφία και ενσωμά-
τωση τη φιλοτιμία, τη μεγαλοφροσύνη, την 
ευψυχία, την αυτοθυσία, την καλλιτεχνική 
δημιουργία και την προσήλωση στα ιδανικά 
της ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Από το 
Χριστιανισμό πήραν την πίστη, την ελπίδα, 
την αγάπη που τη μετουσίασαν σε κοινωνιι-
κή δικαιοσύνη. Ο αρχαίος κόσμος έκανε τον 
πολίτη, κι ο Χριστιανισμός τον άνθρωπο. Δεν 
είχαν θέση το ψέμα, ο μύθος, τα είδωλα και 
η πλάνη. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει 
τους μαθητές του να μελετούν τα συγγράμ-
ματα των αρχαίων και θεωρεί απαίδευτους 
αυτούς, που περιφρονούν την αρχαία ιστο-
ρία. Η κοσμοϊστορικής σημασίας συνάντηση 
των δύο πολιτισμών, που πέτυχαν οι 3 Ιεράρ-
χες δικαιολογούν την αδιάψευστη παρατή-
ρηση, που έγινε από ξένους ιστορικούς, ότι 
ο Χριστιανισμός δεν υπήρξε ούτε παραστρά-
τημα, ούτε εκμηδένιση του ελληνισμού αλλά 

ανάπτυξη και συμπλήρωση του». Αυτό το 
επίτευγμα ξεπέρασε τα όρια του ελληνισμού, 
πήρε υπερεθνικό και μάλιστα παγκόσμιο χα-
ρακτήρα, σε σημείο οι 3 Ιεράρχες να ονομά-
ζονται Οικουμενικοί Διδάσκαλοι.
Μία μικρή σταχυολόγηση από τις παιδαγωγι-
κές τους ιδέες, που είναι διάσπαρτες σε όλο 
το έργο τους δείχνει του λόγου το αληθές.
Χρειάζεται πολλή τέχνη στην προσφορά του 
μαθήματος για να είναι ενδιαφέρον και ελ-
κυστικό.
Προσφορά της ύλης να μην είναι δυσανάλο-
γος προς τη νοητική ικανότητα των μαθητών. 
Να υπάρχει διάλογος και συνεργασία δασκά-
λου και μαθητή. 
Η αγάπη δασκάλου και μαθητή είναι το πιο 
βασικό στοιχείο.
Να υπάρχει ελεύθερη έκφραση και συμμετο-
χή των μαθητών στη διαδικασία του μαθή-
ματος.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός να μη γί-
νεται με αυθαίρετα επιλογή των γονέων κ.λπ.

2. Σαν κοινωνικοί αναμορφωτές.
Οι 3 Ιεράρχες σαν επιστήμονες και παιδαγω-
γοί δεν κλείστηκαν μέσα στα γραφεία τους 
για επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις των 
κοινωνικών προβλημάτων.
Βγήκαν έξω στην κοινωνία και είδαν από κο-
ντά τη φτώχεια, την αθλιότητα, την απληστία, 
την πλεονεξία, την καταπίεση, την εκμετάλ-
λευση, την αμάθεια, την αδικία και κοινωνική 
ανισότητα. 
Δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια, πρό-
σφεραν πρώτα όλες τους τις δυνάμεις στην 
υπηρεσία των συνανθρώπων τους και μετά 
μοίρασαν όλη την περιουσία τους στους 
φτωχούς.
Δεν ήταν από εκείνους, που δίνουν στον άλλο 
κάτι τι σαν ελεημοσύνη αλλά από εκείνους, 
που δίνουν ολάκερο τον εαυτό τους κάτι που 

κοστίζει κόπο, μόχθο, υπομονή, θυσία, προ-
σφορά.
Δεν ήταν απ’αυτούς που σφίγγετε η καρδιά 
τους, μουδιάζει το χέρι τους, τρέμει κι αναζη-
τά τα «ψιλά» στην τσέπη, γυρεύει να προσφέ-
ρει αυτό που περισσεύει, το άχρηστο αυτό 
που σάπισε στο χρόνο κι έφαγε η σκουριά.
Δε φοβήθηκαν τις αντιδράσεις και διωγμούς 
όταν άσκησαν έλεγχο στην αδιάφορη και δι-
εφθαρμένη κοσμική εξουσία της εποχής τους. 
Μας έδειξαν τον αληθινό ανθρωπισμό αυτού 
που αγκαλιάζει τον άνθρωπο και τον ανυψώ-
νει από τα ρείθρα του υλιστικού ωφελισμού 
στη φωτεινή σφαίρα της υπερφυσικής αγά-
πης. 
Όλα όσα έχουν αναφερθεί δείχνουν ξεκά-
θαρα, γιατί η εκκλησία τους ονόμασε «μεγί-
στους φωστήρας» «εισόδους του παραδεί-
σου», «προπύργια και στύλους», «επίγειους 
αγγέλους». Γιατί οι άνθρωποι των γραμμά-
των τους ονόμασαν «σάλπιγγες της αληθεί-
ας», «του Λόγου προμάχως», «ποταμούς της 
σοφίας», «διδασκάλους της οικονομίας» και 
γιατί καθιέρωσαν τη γιορτή τους σα γιορτή 
της Παιδείας.

Μαζί με όλα τα παραπάνω οι 3 Ιεράρχες σαν 
εργάτες του πνεύματος, σαν σκαπανείς της 
επιστήμης, σαν κοινωνικοί αναμορφωτές, 
σαν εμπνευσμένοι πρωτοπόροι παιδαγωγοί, 
σαν σημαιοφόροι του πανανθρώπινου ιδανι-
κού αποτελούν τα πιο φωτεινά παραδείγμα-
τα για τη νεότητα.
Δείχνουν στους νέους κυρίως ανθρώπους 
στην πορεία της ζωής τους να μη περιορί-
ζονται σε μερικά καταπραϋντικά για την αλ-
λαγή του κόσμου, που εξαπατούν δίνοντας 
μια ψεύτικη εικόνα, να μην αδρανούν αφή-
νοντας ναρκωμένη την κοινωνική αθλιότητα. 
Απεναντίας να ενεργούν ώστε τα κοινωνικά 
προβλήματα να ουρλιάζουν για να ξυπνούν 
πότε-πότε τις συνειδήσεις των υπευθύνων.
Αυτό τον αγώνα μας υπενθυμίζει και ο Κλε-
μανσώ (πάλε πότε πρωθυπουργός της Γαλ-
λίας).
«Η επανάσταση η κοινωνική και πνευματική, 
που θα σώσει τον κόσμο θα γίνει όταν οι χρι-
στιανοί αποφασίσουν αληθινά να ζήσουν το 
χριστιανισμό τους».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘρΗΣΚεΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘρΗΣΚεΙΑ

Νέο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Η Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών όρισε το νέο εκκλησιαστικό συμβούλιο Νεράιδας  

στο οποίο συμμετέχει, εξ όσων γνωρίζουμε, για πρώτη φορά μια γυναίκα. 
Τα νέα μέλη του συμβουλίου είναι:

Οικονόμου Απόστολος, ιερέας
Καρακώστας Δ. Ελευθέριος,

Αθανασιάδης Βασίλειος,
Αναγνώστου Ηλίας και 

Καρακώστα - Παφίλη Μερόπη
Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται καλή δύναμη και μια γόνιμη συνεργασία.
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Εμείς οι Έλληνες στην διάρκεια της μα-
κραίωνης ιστορίας μας, είμαστε συνη-
θισμένοι να ζούμε μέσα σε αντίξοες 

συνθήκες και να αποδυόμαστε συχνά σε άνι-
σους απελευθερωτικούς αγώνες ή αμυντι-
κούς κι αποτρεπτικούς εχθρικής επίθεσης και 
σύγκρουσης. Όχι λίγες φορές στο παρελθόν, 
αλλά και τώρα, διεξάγουμε έναν αναίμακτο 
πόλεμο στο ιδεολογικό και πνευματικό πεδίο 
της οικονομίας, με όπλα τις εθνικές μας αρε-
τές, τα ιδεώδη και τα ιδανικά.

Και σήμερα με την επώδυνη οικονομική 
κρίση, που μας τάραξε συθέμελα, όπως πάντα 
δεν αντιμισούμε, ούτε εχθρευόμαστε κανέναν. 
Απλώς με την ενθύμηση του ένδοξου παρελ-
θόντος μας, παρόλο που είμαστε μικρός και 
πανάρχαιος λαός, ανάμεσα σε Ανατολή και 
Δύση, θα μπορέσουμε να βαδίσουμε αγέρωχα 
και ζωντανοί στο παρόν και το μέλλον, που δι-
αγράφονται ευοίωνα.

Απ’ την άλλη μεριά, η προηγηθείσα μακρά 
περίοδος εθνικής αμνησίας, βλέπουμε πως 
τώρα απαιτεί εθνικό σκληρό αυτοέλεγχο κι 
αναγνώριση εκ μέρους μας ότι «ημάρτομεν, 
ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν, ουδέ συνετηρήσα-
μεν…». Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ντυμένη 
τον πορφυρό χιτώνα, τον αιματοβαμμένο από 
τους παλιούς, τους νέους και τους σημερινούς 
μάρτυρές της, περιμένει την εθνική επιστροφή 
μας, που έχει σφυρηλατηθεί στην προσωπική 
επιλογή του καθενός.

Δεν είμαστε διατιθεμένοι να προδώσου-
με αυτήν την Εκκλησία, που υπήρξε για μας 
εθνοσωτήριος κιβωτός και σε άλλες παρόμοι-
ες χαλεπές εποχές για τους φίλους και τους 
εχθρούς μας, ευεργετική και φιλάνθρωπη. 
Δεν είμαστε αποφασισμένοι να ενδώσουμε 

στις δήθεν φιλικές υποδείξεις των διαφόρων 
State Department, ισοπεδώνοντάς την με 
τους θρησκευτικού μύθους που βρίθουν αδυ-
ναμιών σαν ανθρώπινα κατασκευάσματα, που 
μας κατακλύζει η Παγκοσμιοποίηση.

Γι’ αυτό οι σημερινοί Έλληνες, ας μνημο-
νεύουμε ότι μας βεβαιώνει η πινακοθήκη των 
εθνικών αγώνων κι αγωνιών πως «έστι Δίκης 
οφθαλμός…», «έστι Υπέρμαχος Στρατηγός», 
«έστι δυνατόν το εν ανθρώποις αδύνατον». 
Ο λόγος είναι αλάνθαστος κι αληθινός, σύμ-
φωνα με πανηγυρικό του Σπύρου Μαρινάτου 
που εκφωνήθηκε σε επέτειο της 28ης Οκτω-
βρίου 1940: «Θνητά τα παθήματα, αθάνατο το 
Έθνος». 

Λοιπόν, ας αντισταθούμε ομοθυμούντες, 
«ψυχή και σώματι» στην ηττοπάθεια και στην 
απόγνωση, εξαιτίας του ευτελισμού «ιερών 
και όσιων», τόσο από τη μεριά των ντόπιων 
δοσίλογων, εντολοδόχων, τοποτηρητών και 
προδοτών, όσο κι από τη μεριά της αγνωμο-
σύνης των Ισχυρών της γης. Ας μας γίνει πια 
μάθημα ότι μόνο με την ειλικρίνεια, την αγνό-
τητα και την αξιοπρέπεια, χωρίς «τα μαστίγια, 
τους εμπαιγμούς και τους κολλαφισμούς» των 
παρατρεχάμενων, θα μπορέσουμε να ορθώ-
σουμε τα πόδια μας, γιατί δεν μας χρειάζεται 
το Δυτικό πρότυπο βίου που μας προσφέρουν 
πρόθυμα, καθώς δεν είναι ελληνικό.

Το δικό μας εθνικό στερεότυπο έχει ιδιαι-
τερότητες, συνυφασμένες με το γεωγραφικό 
ανάγλυφο του τόπου μας, το μεσογειακό κλί-
μα, τις δαντελωτές παραλίες, τα απόκρημνα 
βουνά μας, την ελεύθερη κι αδάμαστη ψυχή 
του Έλληνα και το ζηλευτό πολιτιστικό και 
πνευματικό μας επίπεδο. Με αδιασάλευτο 
γνώμονα αυτήν την διαπίστωση, ας σταθούμε 

Και τώρα πάλι εθνικός αγώνας
Γράφει ο	Ηλίας	Καραθάνος
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ευθυτενώς κι ασυμβίβαστοι με το εγχείρημα 
της παγκόσμιας δολοφονίας του ανθρώπου

Για μας υπάρχει τρόπος, πλαίσιο, τεχνική, 
που οδηγεί στην επίτευξη της ανόρθωσης, 
μάλιστα με αναπτυξιακή προοπτική, όταν θυ-
μηθούμε τα τόσα πατροπαράδοτα «ΟΧΙ» της 
τεράστιας ιστορικής μας διαδρομής. Αυτά 
λειτουργούν ως ασφαλείς οδοδείκτες που κα-
τευθύνουν την πάλλουσα ελληνική καρδιά, η 
οποία αναφωνεί: «Νυν υπέρ πάντων αγών!», 
καθώς οι θυσίες της, κατά βάθος εκτιμούνται 
διεθνώς, άλλο αν ο εκφραστικός τύπος την 
περιορίζει.

Οι υγιείς διεθνείς πολιτικοί κύκλοι σέβο-
νται την ιδιορρυθμία κάθε λαού, που είναι 
προσηλωμένη σε μια αξιόλογη παράδοση, η 
οποία δεν συμπαθεί την απότομη τεχνική αλ-
λαγή και την μυθοποίηση των ψυχρών αρετών, 
αλλά συμμερίζεται τον άνθρωπο, πέρα από 
τον τυποποιημένο δυτικό ανθρωπισμό, κατά 
τον οποίο ευημερεί ο στατιστικός λογισμός. 

Παράλληλα με το σφρίγος του αγώνα στην 
έννοια της υπομονής, που δεν ισοδυναμεί με 
στωική απάθεια, αλλά με δραστηριότητα, 
ενεργοποίηση και συμμετοχή, ας ασπαστού-
με και τον ακόλουθο στίχο που να δυναμιτίζει 
την ορμή μας: «Σε βλέπω ταπεινωμένη/ και σε 
ονομάζω Ελλάδα./ Σε βλέπω κλαίουσα/ και σε 
ονομάζω Ελλάδα../ Σε βλέπω αδύναμη/ και σε 
ονομάζω Ελλάδα./ Και σου λέω, / κάνε υπο-
μονή…». 

Τη στιγμή που εμείς υποβαλλόμαστε σε 
τόσες οδυνηρές θυσίες, ιδίως στα κατώτερα 
και μεσαία λαϊκά κοινωνικά στρώματα, εξαι-
τίας των Μνημονίων και της Τρόικας, η Γερ-
μανία λοιπόν, χρωστάει στην Ελλάδα, αναμφι-
σβήτητα κατά το περιοδικό Der Spiegel χωρίς 
ποτέ η χώρα μας να πάρει αποζημίωση, ούτε 
για το κατοχικό δάνειο, ούτε για τα απερίγρα-
πτα δεινά που υπέστη κατά την διάρκεια της 
ναζιστικής κατοχής.

Ορθά ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα 
Βόλφγκανγκ Ντόλτ Είπε «ως Γερμανοί έχουμε 
την υποχρέωση να αναλάβουμε την ευθύνη 
των πράξεων των προγόνων μας». Και συνεχί-
ζει λέγοντας ότι «είναι καθήκον του Γερμανού 
πρέσβη να δει με τα ίδια του τα μάτια, τα μέρη 
όπου συνέβησαν τα γεγονότα της κατοχής, 
στην Καισαριανή, στα Καλάβρυτα, στο Δίστο-
μο, στα Ανώγεια, ώστε να συνειδητοποιήσει 
τι έγινε στο όνομα της Γερμανίας», κατά την 
δημοσίευση της εφημερίδας «Η Καθημερινή» 
στο φύλλο της 12/05/2013.

Και πρόσθεσε στο τέλος της συνέντευξης 
αυτής, επιβεβαιώνοντας τα προηγούμενα κα-
ταφατικά λόγια του σχετικά με το ελληνικό αί-
τημα περί καταβολής της γερμανικής αποζημί-
ωσης: «Ηθικά κατανοώ ότι η Ελλάδα μπορεί 
να διεκδικήσει κι η Γερμανία να κάνει περισ-
σότερα για να αποδείξει ότι αναλαμβάνει τις 
ευθύνες του παρελθόντος της».

Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η Γερμανία άρ-
παξε και τότε από την λιμοκτονούσα Ελλάδα 
ό,τιι μπόρεσε κι όταν κάποτε αποχώρησε άφη-
σε πίσω της αποκαΐδια σε μια χώρα έρημη, 
καταπληγωμένη, γονατισμένη κι επαιτούσα… 
Ανεξάρτητα από τα δικολαβίστικα επιχειρήμα-
τα της τελικής νομικής έκβασης της υπόθεσης, 
το μεγάλο στίγμα που αμαυρώνει την ιστορία 
της Γερμανίας θα παραμείνει και θα διαιωνί-
ζεται κιόλας.

Η Γερμανία, σημερινή συνεταίρος μας στην 
ΕΕ, τον περασμένο αιώνα για δυο φορές, ανα-
στάτωσε κι αιματοκύλισε την Ευρώπη, με απο-
τέλεσμα να βγει τελικά ηττημένη, αλλά αλώ-
βητη ως προς το ελληνικό οικονομικό θέμα, 
της τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων της. Άρα 
η σημερινή παρασιτική της ευημερία, ίσως να 
σταματήσει την προώθησή της στο μέλλον, 
γιατί πιθανόν να ανασχεθεί η αναπτυξιακή πο-
ρεία, λόγω αλαζονείας, καθώς άλλωστε στις 
Παροιμίες ια΄28 βλέπουμε ότι ο λόγος του 

Θεού είναι σαφής: «Ο πεποιθώς επί πλούτω 
ούτος πεσείται».

Κατά τον Ψαλμό ι΄7, «δίκαιος Κύριος και 
δικαιοσύνας ηγάπησεν». Γι’ αυτό η αισιοδοξία 
μας για την ευμενή διευθέτηση της ελληνικής 
οικονομικής κρίσης ακουμπάει στην δικαιοσύ-
νη του Θεού, που αργά ή γρήγορα θα μιλή-
σει εύγλωττα, αποβάλλοντας το ερύθημα της 
ντροπής του για οποιαδήποτε λάθη και παρα-
λείψεις.

Κατά τον Οράτιο, οι Έλληνες με τον πολιτι-
σμό και την παιδεία τους εισήγαγαν τις τέχνες 
στο αγροίκο Λάτιο, το οποίο υπέταξαν αμαχη-
τί και το εξελλήνισαν. Αυτή είναι η μοίρα των 
Ελλήνων. Να υποτάσσουν τους κατακτητές. 
Κι όμως οι πολιτικοί μας παράγοντες, τα τε-
λευταία χρόνια αρνούνται να σταθούν ακμαίοι 
στο ύψος των περιστάσεων, απέναντι στους 
οικονομικούς κατακτητές, τους σφετεριστές 
της χώρας μας, «ωραίοι, ως Έλληνες».

Και παλιά, όπως και τώρα, σε διαφορετικά 
επίπεδα, η Ελλάδα πρόσφερε στην ανθρωπό-
τητα το πρώτο χαμόγελο της νίκης εναντίον 

της άψυχης ύλης, διαλύοντας το θρύλο για 
το αήττητο των φαλάγγων του ολοκληρωτι-
σμού, και φώτισε τον δρόμο για τον οριστικό 
θρίαμβο του ποδοπατημένου δικαίου και της 
ελευθερίας. Με τις αιματηρές θυσίες μας και 
σήμερα στον στίβο της οικονομικής κρίσης, γί-
ναμε δημιουργοί νέων Μαραθώνων, δίνοντας 
το παράγγελμα στον κόσμο για την οριστική 
στροφή προς μια υπέροχη κάθαρση…

Οι ξένοι κεφαλαιοκράτες φαίνεται πως 
δεν συνειδητοποίησαν την ποιότητα των Ελ-
λήνων, μεθοδεύοντας οικονομικό πόλεμο με 
την Ελλάδα, όταν όμως κατάλαβαν πως άδικα 
«προς κέντρα λακτίζουν», ήταν πλέον πολύ 
αργά για να «νίψουν τα χέρια τους». Όλοι 
πρέπει, ντόπιοι και ξένοι εμπλεκόμενοι στην 
περίσταση, να είμαστε διαλλακτικοί, ανεξίκα-
κοι και συγχωρητικοί, γινόμενοι μιμητές του 
Θεού, ως τέκνα αγαπητά Του, κατά την προ-
τροπή του Αποστόλου Παύλου (Εφες ε΄1), με 
απαρέγκλιτο γνώμονα το σύνθημα: «Αλλήλων 
τα βάρη βαστάζετε».

ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ο συγχωριανός Κωνσταντίνος Μπασιούκας του Μάρκου, πέτυχε Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων, Πολυτεχνείου Πατρών. Η επιτυχία του Κώστα, εκ παραδρομής, δεν σημειώθηκε στο 
προηγούμενο φύλλο του «Γ». 
Κώστα, έστω και καθυστερημένα, συγχαρητήρια και καλή δύναμη για την απόκτηση του πτυχίου.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΝΑΤΑΣΑ	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Οδός	Ελευθερίας
Αγ.	Δημήτριος	-	Πέτα	Άρτα

Τηλ.	Fax:	26810	83060,	κιν.:	6986	732470
e-mail:	natassa.athanasiadi@hotmail.com
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Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε από τον 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας 
(FAO) των Ηνωμένων Εθνών, ως ημέ-

ρα προβληματισμού σχετικά με τον ρόλο και 
την αξία των δασών και γενικότερα των χερ-
σαίων οικοσυστημάτων και ευαισθητοποίησης 
του κόσμου προς την κατεύθυνση προστασίας 
αυτών.
Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν τη με-
γαλύτερη και σημαντικότερη συνιστώσα του 
φυσικού χερσαίου περιβάλλοντος και διαδρα-
ματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην διατήρηση 
της οικολογικής ισορροπίας, στην αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία 
των δασικών εδαφών, οικισμών και υποδομών, 
στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου 
ορίζοντα και στην βελτίωση της ποιότητας του 
νερού. Παράλληλα προσφέρουν ξυλεία, βιο-
μάζα, μη ξυλώδη προϊόντα, καθώς επίσης και 
την δυνατότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμβάλλο-
ντας στην τοπική και Εθνική οικονομία.
Ειδικότερα τα δάση του Ν. Τρικάλων είναι από 
τα πλέον παραγωγικά της χώρας και έχουν 
έντονη παρουσία και συνεισφορά στην οικονο-
μική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Ο ορει-
νός όγκος του Ν. Τρικάλων αποτελεί από τους 
δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς.
 Η Δασική Υπηρεσία με την αειφορική διαχεί-
ριση των δασών προσφέρει θέσεις εργασίας 
και εισόδημα σε ένα σημαντικό κομμάτι του 
πληθυσμού των ορεινών - ημιορεινών περιο-

χών του Νομού από την υλοτομία – μεταφορά 
του ξύλου, όπως επίσης δίνει τη δυνατότητα 
να λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις επεξερ-
γασίας και εμπορίας ξύλου.
Τα τελευταία χρόνια παρόλη την αποδυνά-
μωση, την έλλειψη προσωπικού, την έλλειψη 
μέσων και την πλημμελή χρηματοδότηση οι 
δασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παράγουν 
έργο και να προστατεύουν τα δημόσια αγα-
θά, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες 
που τους παρέχονται.
Μπορεί οι δασικές υπηρεσίες να μην ήταν πά-
ντα αρεστές σε όλους διότι εκ του συντάγμα-
τος είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν την 
ελληνική ύπαιθρο, τα δάση, τις δασικές εκτά-
σεις και το περιβάλλον. Μπορεί να στάθηκαν 
εμπόδιο σε καταστάσεις που εξυπηρετούσαν 
συμφέροντα ή μπορεί να εμπόδισαν καταπατή-
σεις δημόσιας περιουσίας και αλλαγές χρήσεις 
γης σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, πάντα όμως 
λειτούργησαν με γνώμονα, το ελληνικό δίκαιο, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής του συνόλου.
Μπορεί η δασική νομοθεσία να είναι πολύπλο-
κη και η παρεμβολή των δασικών υπηρεσιών 
σε πολλές διοικητικές πράξεις να μην είναι εύ-
κολα κατανοητή από πολλούς, σίγουρα όμως 
σε πραγματικά απαραίτητες δράσεις που συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη, στην επιχειρηματικό-
τητα και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
οι δασικές υπηρεσίες μπορούν να δώσουν 
λύσεις.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Του Χρήστου Κουτσονάσιου*

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αναφέρεται και το γεννήσεως - Άξιο, δρα-

στήριο 
2.  Παράγει η Άρτα 
3.  Κατηγορία φυτού - ... Τα είχε τετρακόσια 
4.  Το μικρό όνομα περιβόητου γκάγκστερ - 

Μ' αυτό ξαίνουν το μαλλί 
5.  Μικρός σάκος που ο βοσκός έβαζε το κο-

λατσιό του 
6.  Όμοια σύμφωνα - Πρέπει να θρέψει πολλά 

ο πολύτεκνος 
7.  Και έτσι το άλογο (αντιστρ.) - Συνεχόμενα 

στο αλφάβητο 
8.  Βασική μονάδα της Αυτοδιοίκησης - Μπο-

ρεί να είναι ποδοσφαιρική αλλά και ... αί-
ματος (καθ.) 

9.  Επαναλαμβανόμενο ... βιάζεται - Έχει ο αε-
τός αλλά και ο ... έρωτας 

10.  Ένας απ' τους μεγαλύτερους ποιητές μας.

ΚΑΘΕΤΑ
1.  Πρόθεση με απόστροφο - Ελληνική κωμω-

δία του 1961 (χωρίς το άρθρο) 
2.  Μ' αυτό ανοίγουν φύλλο ζύμης (με άρθρο) 
3.  Μπαίνει σε συμφωνίες (αιτ.) - Μανιακή κα-

τάσταση 
4.  Αναφέρεται και στη βροχή (γεν.) - Το 2001 

εντάχτηκε και η Ελλάδα σ' αυτή 
5.  Διαμένουν αρκετοί συμπατριώτες μας εκεί 

(γεν.) 
6.  Πόλη της Τουρκίας, υπήρξε κέντρο του μι-

κρασιατικού ελληνισμού - Ένα σύμφωνο 
7.  Διάσημος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής - 

Σκληρή όταν είναι του κατακτητή 
8.  Μακριά, στην τοπική μας διάλεκτο - Αντι-

θετικός σύνδεσμος 
9.  Κι άλλο σύμφωνο - Το λέμε και για τον 

Υπουργό Εθν. Οικονομίας (αιτ.) 
10.  Ομηρική σύζυγος - Αναφέρεται και στα 

σκυλιά (γεν.).
Λύση προηγούμενου (τ. 122):
Οριζόντια: 1. ΝΤΟΡΑ - ΑΡΤΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΡΙ 3. ΥΠΟΜΕΝΩ 4. Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 5. ΖΧ - ΤΕΝΙΣΤΑ 6. 
ΤΡΑΓΙΣΙΑ 7. ΚΟΑ - ΓΑΤΟ 8. ΟΥ - ΦΥΣΙΚΟΣ 9. ΚΡΑΝΟ - ΚΙΛΟ 10. ΕΙΣ - ΣΤΗ - ΑΣ
Κάθετα: 1. ΖΟΥΑΝ - ΚΟΚΕ 2. ΠΑΧΤΟΥΡΙ 3. ΜΟΚΟ - ΡΑ - ΑΣ 4. ΡΕΜΑΤΑ - ΦΝ 5. ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΣ 6. 
ΑΝΑΝΙΑΣ 7. ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ 8. ΡΑ - ΤΣΙΟΚΙ 9. ΤΡΙΟΤΑ - ΟΛΑ 10. ΑΙ - ΣΑ - ΟΣΟΣ

Χρήστος Μαντέλλος
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Μπορεί για παράδειγμα με τους εντα-
τικότερους ελέγχους και τις νέες νομο-
θετικές ρυθμίσεις για την λαθροϋλοτο-
μία, σε πολλές περιπτώσεις οι δασικοί 
υπάλληλοι να έγιναν δυσάρεστοι διότι 
εφάρμοσαν το νόμο. Η κοινωνία δεν 
πρέπει να τους κατηγορεί για αυτό 
αλλά πρέπει όλοι να προστατέψουμε 
και να αποτρέψουμε φαινόμενα κυρί-
ως λαθροϋλοτομιών γιατί έτσι αφενός 
μεν κάνουμε ζημιά στο οικοσύστημα, 
αφετέρου δε αφαιρούμε πολύτιμο 
εισόδημα από τις τοπικές κοινωνίες. 
Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να κα-
λύψουν τις ατομικές τους ανάγκες 
μέσα από κανόνες όπως έκαναν πά-
ντα. Φαινόμενα εμπορίας παράνομων 
προϊόντων λαθροϋλοτομίας πρέπει να 
κατασταλούν για όφελος όλων.
Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλο-
ντος στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα 
των δασών, οι υποδομές για την κτηνο-
τροφία, το οδικό δίκτυο και η πρόσβα-
ση στα χωριά του ορεινού όγκου, τα 
αντιδιαβρωτικά έργα, οι διευθετήσεις 
ποταμών και ρεμάτων για την προ-
στασία των οικισμών και υποδομών 
και την αποτροπή πλημμυρικών φαι-
νομένων, είναι διαχρονικά έργο που 
υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί 
η δασική υπηρεσία και ως εκ τούτου 
απαιτείται άμεση στήριξη και ενίσχυση 
των δασικών υπηρεσιών, περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά.
Τα δάση του Νομού έχουν ακόμα πε-
ρισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη 
και ήπια αξιοποίηση, που θα δώσουν 
θέσεις εργασίας στην δύσκολη αυτή 
οικονομική συγκυρία, πάντα βέβαια με 
χρηστή διαχείριση και με την επίβλεψη 
της Δασικής Υπηρεσίας. 

Τρίκαλα 21/3/2014

* Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Η 21η Μαρτίου όπως είναι γνωστό έχει ανακηρυ-
χθεί Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας με στόχο να 
φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο δάσος και τη 
φύση.
Για το λόγο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνι-
κού Πάρκου Τζουμέρκων (Φ.Δ. του Ε.Π.Τ.) στο 
πλαίσιο των δράσεων του εορτασμού της ημέρας 
αυτής, διοργάνωσε δράσεις δενδροφύτευσης, σε 
διάφορες τοποθεσίες του Δήμου Κ. Τζουμέρκων, 
σε συνεργασία με το Δασαρχείο Άρτας , το Δήμο, 
τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της. Οι 
μαθητές έσκαψαν, φύτεψαν, γιόρτασαν την ημέ-
ρα αυτή με χαρά και ικανοποίηση για τη δική τους 
συμμετοχή.
Επίσης, μερικά δενδράκια δόθηκαν στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Νεράιδας, με πρωτοβουλία της 
εργαζόμενης κ. Εύης Χαρίση, για τη φύτευσή τους 
στο προαύλιο χώρο του Σχολείου και στην πλατεία 
«Χαρίκλειας Γιαννέλου», μπροστά από το Κέντρο 
Πληροφόρησης του Φ.Δ. 
Η δενδροφύτευση έγινε με τη συμμετοχή του τοπι-
κού Προέδρου κ. Χρ. Καρακώστα και των κατοίκων 
του χωριού.
Ας φυτέψει σήμερα ο καθένας μας από ένα δέν-
δρο, για να καλυτερεύσει η ζωή των παιδιών μας.

ΕΥΗ ΧΑΡΙΣΗ
Ξεναγός – Οδ. Βουνού 

Κ.Π. Νεράιδας

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρ-
κου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χα-
ράδρας Αράχθου 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, διοργάνωσε διαγωνισμό φωτο-
γραφίας, που είχε θέμα «Τζουμέρκα: Ταξίδι στο 

χρόνο και στη φύση των βουνών». 
Έπειτα, από την αξιολόγηση των φωτογραφιών 
από την πενταμελή κριτική επιτροπή, την οποία 
αποτελούσαν:
- Χρήστος Χασάνης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

Φ.Δ. 
- Αθανάσιος Μπαζούκας, Γραμματέας του 

Δ.Σ. του Φ.Δ. 

Η πετρόκτιστη 
βρύση 
«Κρυστάλλω» 
στο Βουργαρέλι, 
1ο βραβείο 
(φωτό Ευστάθιος 
Κουτσιαύτης)

Παλιά 
αρχοντικά 

στο Συρράκο, 
2ο βραβείο 

(φωτό 
Χρήστος 
Σάλλας)

Το ιστορικό γεφύρι Πλάκας, βραβείο κοινού  
(φωτό Αλεξάνδρα Μπόμπολη)

Κρόκοι στο όρος Λάκμος, 3ο βραβείο (φωτό Δημήτριος 
Λεβέντης)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
«Τζουμέρκα: Ταξίδι στο χρόνο και στη φύση των βουνών»
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ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20 
ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 20 
ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ 20 
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 
ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΗΣ 20 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤ ΠΕΤΡΟΣ 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΕΡΕΑΣ 20 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ. 20 
ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ 20 
ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 
ΣΑΜΛΙΔΟΥ-ΚΟΚΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 
ΤΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20 
ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 

ΤΣΟΥΤΣΚΙΡΙΝΤΖΕ ΣΙΜΟΣ 20 
ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ Κ. ΝΙΚΟΣ 20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ Κ. ΕΛΛΗ 20 
ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ 20 
ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ Ν. ΚΩΣΤΑΣ 20 
ΔΙΒΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  20 
ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΠΗ 20 
ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ (ΙΩΑΝ) 20 
ΧΗΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 20 
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΕΡΗ 20 
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20 
ΓΩΓΟΥ ΚΙΚΗ 20 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: 
ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΛΙΤΣΑ 50 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΑΤΑΣΑ 30 
ΖΑΧΟΣ ΔΙΟΝ 10 

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”

- Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Φωτογράφος 
από Π.Ε. Άρτας 

- Πολυδεύκης Ασωνίτης, Φωτογράφος από 
Π.Ε. Ιωαννίνων 

- Βασίλειος Κυριακούλης, Φωτογράφος από 
Π.Ε. Τρικάλων, απονέμονται τρία (3) βραβεία 
στις τρεις (3) καλύτερες φωτογραφίες από τις 
διακόσιες δύο (202) που κατατέθηκαν από ερα-
σιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους και 
ένα βραβείο στη φωτογραφία που κέρδισε την 
προτίμηση του κοινού μέσα από ηλεκτρονική 
ψηφοφορία. 
Η φωτογραφία που μάγεψε το κοινό δίνοντάς 
της 758 ψήφους, τραβήχτηκε από την κα Αλε-
ξάνδρα Μπόμπολη, από την Άγναντα, στην 
οποία δίδεται το βραβείο κοινού και απεικονίζει 
το Ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας, το μεγαλύτερο 
πέτρινο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων.
Η φωτογραφία με τη πετρόκτιστη βρύση «Κρυ-
στάλλω» με τα επτά «στόματα», η οποία αποτε-
λεί εξαιρετικό στολίδι – στοιχείο της ταυτότη-
τας του χωριού Βουργαρελίου, χάρισε τη νίκη 
(πρώτη θέση) στον κ. Ευστάθιο Κουτσιάφτη, 

από το Αθαμάνιο. Τη δεύτερη θέση στο διαγω-
νισμό κατέλαβε ο κος Χρήστος Σάλλας, από την 
Αθήνα, με τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στο 
Συρράκο και την τρίτη θέση κατέκτησε ο κος 
Δημήτριος Λεβέντης, από το Χαλίκι Τρικάλων 
με τη φωτογραφία που απεικονίζει κρόκους στο 
Όρος Λάκμος. 
Επιπρόσθετα, ο Φορέας έχει προγραμματίσει 
τη λειτουργία έκθεσης φωτογραφίας, όπου 
την ημέρα των εγκαινίων θα απονεμηθούν τα 
βραβεία για τις τέσσερις (4) καλύτερες φωτο-
γραφίες του Ά Διαγωνισμού Φωτογραφίας. 
Θα ακολουθήσει έγκαιρα σχετική ανακοίνωση 
(Δελτίο Τύπου) για τον τόπο και το χρόνο της 
λειτουργίας της.
Κλείνοντας, ο Φορέας Διαχείρισης εκφράζει τις 
θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους συμμε-
τάσχοντες και τους χορηγούς για την πολύτιμη 
αρωγή τους στην υποστήριξη της διοργάνωσης 
του Ά Διαγωνισμού Φωτογραφίας.

Χρυσάνθη Ζέρβα
ΠΕ Διοικητικός του Φ.Δ.

(e-mail: park.tzoumerka@gmail.com)

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας 
Αράχθου, το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 

2013 διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Εθνικό 
Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας 
Αράχθου: Δράσεις, Προσδοκίες, Προοπτική». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Δημαρχείου Βορείων Τζουμέρ-
κων, στην Πράμαντα.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε, εκ μέρους της 
οργανωτικής επιτροπής, ο Γραμματέας του Δ.Σ. 
του Φ.Δ. κ. Αθανάσιος Μπαζούκας και κατόπιν 
το λόγο πήραν τα υπόλοιπα μέλη του Προεδρεί-
ου, οι κ.κ. Χρήστος Χασάνης, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Φ.Δ., Ιωάννης Σεντελές, Δήμαρχος Βορείων 
Τζουμέρκων και Χρήστος Χασιάκος, Δήμαρχος 
Κεντρικών Τζουμέρκων και μέλος του Δ.Σ. του 
Φ.Δ., οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό.
Την ημερίδα, επίσης, τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Περιφερειάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρος 
Καχριμάνης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Ιωαννίνων, κ. Γεώργιος Χαβέλας, κάτοικοι 
και επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς και φοι-
τητές και λοιποί εκπρόσωποι άλλων φορέων. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν από τον Πρόεδρο και Ειδικό Επι-
στήμονα του Φορέα κ. Χρήστο Χασάνη για το 
έργο και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη 
διετία 2012-2013, εναρκτήριο διάστημα λει-
τουργίας του Φορέα. Τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι οι 
προτεραιότητες που τέθηκαν ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία, παρά τις αντιξοότητες που προέ-
κυψαν. Στη συνέχεια η κα Καλτσούνη Βασιλική, 
Περιβαλλοντολόγος MSc του Φ.Δ. επικεντρώ-
θηκε στη συμμετοχή του Φορέα σε δραστηριό-
τητες με άλλες δημόσιες δομές, συλλόγους κλπ. 
Ακολούθησε, η ομιλία της κας Χαρίκλειας Μπί-
σα, Βιολόγου–MSc Περιβαλλοντολόγου και Συ-

ντονίστριας του Φορέα, για το πρόγραμμα δρά-
σης που αφορά την επόμενη διετία. Από τα έργα 
που θα υλοποιηθούν, τα σημαντικότερα είναι η 
εγκατάσταση μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος 
στα Κέντρα Πληροφόρησης του Φορέα, καθώς 
και το πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθη-
σης σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και 
τύπων οικοτόπων.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η εισήγηση του κ. 
Αθανάσιου Μπαζούκα, Δασοπόνου και Γραμμα-
τέα του Δ.Σ. του Φ.Δ. και της Δασολόγου MSc 
του Φορέα, κας Αγγελικής Λαζαρίδου, σχετικά 
με τις παρεμβάσεις για την αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος στο Εθνικό Πάρ-
κο. Παρουσιάστηκε το προσωπικό, τα μέσα και ο 
εξοπλισμός φύλαξης και ενημερώθηκε το ακρο-
ατήριο για τους τρεις (3) τομείς (κλιμάκια) φύ-
λαξης, καθώς και τις αρμοδιότητες αυτών. Επι-
πρόσθετα, ο κος Αθαν. Μπαζούκας επισήμανε 
την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού (πλήρωση 
κενών οργανικών θέσεων), για την αποτελεσμα-
τικότερη προστασία και διαχείριση του Εθνικού 
Πάρκου.
Τέλος, ακολούθησε η ομιλία του κ. Γρηγορίου 
Παπανώτη, Τεχνικού Οικονομολόγου - Μελε-
τητή, ο οποίος παρουσίασε τεχνικο-οικονομική 
μελέτη, αναφορικά με τη Βιωσιμότητα του 
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρ-
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Ο συμπατριώτης μας 
σκηνοθέτης και σενα-
ριογράφος Δημήτρης 

Κουτσιαμπασάκος συνεχίζει 
να μας εκπλήσσει ευχάριστα. 
Μετά την τελευταία του ται-
νία «0 Μανάβης», ένα ρόουντ 
μουβι ντοκιμαντέρ, που πήρε 
πολύ καλές κριτικές και βρα-
βεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης, ο Δημήτρης «επανέρχεται» με 
τη νέα του ταινία «ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Ημερολόγιο 
σπουδής» (Becoming an actor), ένα ντοκι-
μαντέρ για την εμπειρία της εκπαίδευσης του 
ηθοποιού.
Η ταινία επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο επί-
σημο πρόγραμμα το 16ου Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου προβλήθηκε 
δυο φορές, στις 21 και 23 Μαρτίου 2014! 
Λίγα λόγια για την ταινία: Στη Αθήνα του 2010, 
μια ομάδα νέων δίνουν εξετάσεις σε μια δρα-
ματική σχολή και ξεκινούν την προσπάθεια να 
γίνουν ηθοποιοί. Το ντοκιμαντέρ αφουγκρά-
ζεται τις αγωνίες και τα όνειρά τους κατά τα 

τρία χρόνια της φοίτησή τους, 
ενώ παράλληλα αποτυπώνει το 
πώς η όλη εμπειρία τους δια-
μορφώνει όχι μόνο ως ηθοποι-
ούς αλλά και ως χαρακτήρες. 
Η διάρκεια της ταινία είναι 61 
λεπτά.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο πο-
λυβραβευμένος συμπατριώ-
της μας, χάρισε συγκινητικές 

στιγμές με τις προηγούμενες δουλειές του 
όχι μόνο στο κοινό της ιδιαίτερης πατρίδας 
μας, απ’ όπου αντλεί κυρίως τα θέματα των 
ταινιών του, αλλά και στο ευρύτερο κοινό 
όταν αυτές προβλήθηκαν σε Αθήνα και άλλες 
πόλεις. Η μικρού μήκους ταινία «η Γέφυρα», 
το εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ «ο Ηρακλής, ο 
Αχελώος και η γιαγιά μου», η συγκινητική 
μεγάλου μήκους ταινία «Ο Φύλακας» και η 
προαναφερόμενη «ο Μανάβης» ήταν απ’ τις 
πιο σημαντικές δουλειές του.
Δημήτρη να ‘σαι πάντα καλά και να μας δώ-
σεις κι άλλες κινηματογραφικές επιτυχίες.

Χ.Μ.

Η	νέα	ταινία-ντοκιμαντέρ	του	συμπατριώτη	μας	Δ.	Κουτσιαμπασάκου

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Ημερολόγιο σπουδής

εΝΗΜερΩΣΗ

κου μετά το 2015, όταν σταματήσουν ή 
περιοριστούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές 

χρηματοδοτήσεις.
Η ημερίδα στέφθηκε με επιτυχία, δεδομένης 
της ικανοποιητικής συμμετοχής και της αντα-
πόκρισης του κοινού στο κάλεσμα του Φορέα. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι παρευρι-
σκόμενοι έθεσαν κάποιες προτάσεις και προ-
βληματισμούς για τα έργα που εντοπίζονται 

εντός του Εθνικού Πάρκου. 
Τα συμπεράσματα και τα πορίσματα που προέ-
κυψαν από τη συζήτηση, το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Φορέα θα προσπαθήσει, στο πλαίσιο 
του εφικτού και των οικονομικών δυνατοτήτων, 
να τα ιεραρχήσει και να δρομολογήσει την αξι-
οποίηση τους.

Βασιλική Καλτσούνη
Περιβαλλοντολόγος MSc

Από αριστερά: Αθανάσιος Χρηστάκης, Ελευθεριος Νικ. Καρακωστας,  
Αθανάσιος Μαντέλλος (Νάσιο Κόκκινος), Δημήτρης Ντίνος (Μήτσιο Ματσιόλιας), Αλέξης Νίκου (Κνάφτης)

Από αριστερά: Αθανάσιος Αλειφτήρας (Νάσιο Κοσμάς),  
Βαγγέλης Κουρμέντζας (Καλόγριας) από Λαφίνα και ο Δημήτρης Ντίνος (Μήτσιο Ματσιόλιας)
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Κανονικά θα έπρεπε 
να πανηγυρίζουμε. 
Εμείς απλώς χαιρό-

μαστε που ακόμη και σ αυ-
τούς τους ισοπεδωτικούς 
καιρούς υπάρχουν φωνές 
του κοινού νου και της λο-
γικής. Γιατί αν μη τι άλλο 
η πρόσφατη απόφαση του 
ΣτΕ για την εκτροπή του 
Αχελώου – 26/2014 – είναι 
απόφαση που κυρίως βα-
σίζεται στην κοινή λογική, 
προσπαθώντας να βάλει 
τέρμα σ ένα παραλογισμό 
δεκαετιών.
Περιμένοντας να μελετήσουμε το τελικό κεί-
μενο και να τοποθετηθούμε αναλυτικά, επι-
σημαίνουμε για την ώρα τα παρακάτω:
● Για έκτη φορά – αν δεν χάσαμε τον λογα-

ριασμό – το ΣτΕ ακυρώνει τα έργα εκτρο-
πής του Αχελώου, ως παράνομα.

● Για πρώτη φορά όμως, το ΣτΕ με την από-
φαση 26/2014 μπαίνει στην ουσία των 
έργων. Δεν τοποθετείτε δηλαδή μόνο 
στα τυπικά και στα νομικά αλλά παίρ-
νει θέση επί της ουσίας. Μ' άλλα λόγια, 
έχουμε μπροστά μας μια απόφαση τομή, 
η οποία σίγουρα θα παίξει ρόλο και σε 
αποφάσεις που αφορούν και σε άλλα με-
γάλα έργα. Διαπιστώθηκε δηλαδή ευθεία 
παράβαση των κοινοτικών οδηγιών για 
τους οικοτόπους. Το ανώτατο ακυρωτικό 
δικαστήριο με την υπ' αριθμόν 26/2014 

απόφασή του ακύρωσε τους περιβαλλο-
ντικούς όρους που εγκρίθηκαν το 2006 
με τον νόμο Σουφλιά αλλά και το σχέ-
διο διαχείρισης των λεκανών απορροής. 
Δηλαδή το τρικ με το οποίο η διοίκηση 
και η πολιτεία προσπάθησαν -δια νό-
μου - να παρακάμψουν την Ελληνική και 
την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σύμφωνα με 
την ολομέλεια του ΣτΕ «το επίδικο έργο, 
κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία 
του φακέλου, αλλά και τους κανόνες της 
κοινής πείρας συναγόμενους με βάση τα 
στοιχεία αυτά, συνεπάγεται εκτεταμένη 
περιβαλλοντική βλάβη σε περιοχή που 
περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000, 
δηλαδή σε ευαίσθητη από περιβαλλοντι-
κή άποψη περιοχή, υπαγόμενη σε νομικό 
καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας. Η επι-
βαλλόμενη δε από την αρχή της βιώσιμης 

Με αφορμή άρθρο του συνεργάτη του "Γ" Γ. Ζάχου για το χωριό μας, σε προηγούμενο τεύχος, ο χω-
ριανός μας Βασίλης Κ. Μαντέλλος «σκάλισε» το αρχείο του ,ανέσυρε και μας έστειλε το παρακάτω 
κείμενο το οποίο είχε δημοσιευτεί στην Τρικαλινή εφημερίδα «Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» τον Οκτώβρη του 
2008 και είναι από το βιβλίο του Β. Κ. ΣΠΑΝΟΥ «ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ».

Η σημερινή Νεράϊδα του νομού των Τρικάλων. 
Πρόκειται για οικισμό της βυζαντινής εποχής, που 
μνημονεύεται σε έγγραφα του 1336 και 1393, 
εκ των οποίων το πρώτο ενσωματώνει άλλα των 
ΙΑ΄ και ΙΒ΄ αιώνων. Στην τουρκική απογραφή 
του 1454/55, αναφέρεται, ως Kiravinasili, μετα-
ξύ των χασίων του διοικητή των Τρικάλων.
Στις πηγές της Τουρκοκρατίας, ο οικισμός μνη-
μονεύεται ως Γρεβενόν και ως Γρεβενοσέλη.
Το 1820, το Γρεβενοσέλι είχε 3 σπίτια, ενώ, σύμ-
φωνα με την απογραφή, το 1881 είχε 345 κα-
τοίκους.
Ο Β.Δ. Ζώτος, το 1878 και 1882, αναφέρει, 
αντίστοιχα, 20 οίκους με 600 κατοίκους και 500 
κατοίκους. Τον οικισμό μνημονεύουν και ο Ν. 
Γεωργιάδης και Ν. Σχινάς. Στον οικισμό υπήρχε, 
μέχρι το 1962 που καταστράφηκε από κατολί-
σθηση, ο ναός της Γέννησης της Θεοτόκου ή της 
Παναγίας Φανερωμένης, που είχε ανεγερθεί το 
1608 και τοιχογραφηθεί το 1651, ενώ η Μονή 
της Αγίας Κυριακής, ενωμένη σήμερα με τη Νομή 
του Αγίου Γεωργίου του Μυροφύλλου, πρέπει 
να ιδρύθηκε πριν από το 1850. Στον οικισμό 

δεν υπάρχει τοπωνύμιο Παλαιοχώρι, μολονότι 
η παράδοση αναφέρει ότι γύρω στο 1750 είχε 
ερημώσει.
Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, κατά την 
Τουρκοκρατία, οι πηγές δεν παρέχουν καμία 
πληροφορία. Έτσι, θεωρείται ανέκαθεν κεφαλο-
χώρι, γεγονός που οφείλεται και στο ορεινό της 
τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται. Μία αναφορά 
του σε κατάλογο με τα τσιφλίκια του Αλή, σημαί-
νει ότι ο Αλή είχε εκεί κάποιες ιδιοκτησίες.
Όσον αφορά το τοπωνύμιο, προτάθηκαν οι ερμη-
νείες ότι προέρχεται από το Γρεβενοσέλι < Γρε-
βενό (= γρίβιο) + σέλωμα, σημαίνει σταχτόχρωμο 
σέλωμα και είναι ελληνικό και ότι προέρχεται από 
το δημώδες γρεβενό (= ρόδι, κόκκινο χρώμα) + 
σλαβικό σέλι (= χωριό), οπότε προέρχεται από τις 
σλαβικές λέξεις greben (= βουνοκορφή, ράχη) + 
selo (= χωριό, κυρίως). Η από το ομώνυμο πα-
ρακείμενο όρος δεν φαίνεται πιθανή, καθώς το 
όρος Νεράϊδα βρίσκεται σε αρκετά μεγάλη από-
σταση από τον οικισμό, βορείως της Πυρράς, του 
Νεραϊδοχωρίου και του Περτουλίου. 

Αχελώος	και	Μεσοχώρα	κερδίζουν	τη	μάχη

Ιστορική απόφαση του ΣτΕ, δικαιώνει 
το Κίνημα κατά της εκτροπής 

εΠΙΣΤΟΛεΣεΝΗΜερΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, σε συνεργασία με το Δήμο 
Πύλης και τον τοπικό εκπρόσωπο, προχώρησε στην 
ανάθεση έργου στο Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας. Συ-
γκεκριμένα κατασκευάστηκε στον αύλειο χώρο πέτρι-
νος τοίχος με περίφραξη.
Έτσι λύθηκαν σημαντικά προβλήματα όπως η διέλευ-
ση και αναστροφή μεγάλων οχημάτων καθώς και η 
στάθμευση οχημάτων. Παράλληλα τα παιδιά μπορούν 
να παίζουν ανεμπόδιστα στην αυλή του σχολείου 
αλλά και να αξιοποιηθεί ο χώρος.

Ήδη ο σύλλογος προχωρά σε δεντροφυτευση και υπάρχουν και άλλες ιδέες.
Να σημειωθεί ότι η κατασκευή του τοίχου έγινε με πολύ μεράκι από τον χωριανό μας Παύλο 
Φωτίου.
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ανάπτυξης αποτροπή ή μετριασμός 
και επανόρθωση της βλάβης αυτής 
προϋποθέτει την τήρηση των κα-
νόνων της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας, πλείστοι από τους οποίους 
έχουν παραβιαστεί στην προκειμένη 
περίπτωση, σύμφωνα με όσα εκτί-
θενται σε προηγούμενες σκέψεις. 
Με τα δεδομένα αυτά, το επίδικο 
έργο εκτροπής ποσότητας 600 εκα-
τομμυρίων κ.μ. ύδατος ετησίως των 
υδάτων του Αχελώου, όπως έχει 
σχεδιαστεί και εγκριθεί με την προ-
σβαλλόμενη απόφαση, αντίκειται προ-
δήλως στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης». Μ' άλλα λόγια το δικαστήριο έκρινε 
επίσης ότι το έργο σχεδιάστηκε ελλιπώς 
και χωρίς να ληφθούν υπόψη όλες οι 
εναλλακτικές λύσεις, ενώ στην απόφαση 
τονίζεται ότι, προκειμένου να επιτραπεί 
το έργο εκτροπής του Αχελώου, ήταν 
αναγκαίο να διενεργηθεί η δέουσα εκτί-
μηση των επιπτώσεων στις οικολογικά 
προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, 
τόπους κοινοτικής σημασίας, ζώνες ειδι-
κής προστασίας κ.α. (Μήπως το ΣτΕ και 
οι Σύμβουλοι επικρατείας προσχώρησαν 
μαζί με μας και άλλους στους εχθρούς 
της ανάπτυξης και της οικονομίας;)

● Οι σύμβουλοι του ΣτΕ διαπίστωσαν επί-
σης παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης 
της Γρανάδας για την προστασία της αρ-
χιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης, 
τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί πρόνοια 
για τα πολιτιστικά στοιχεία που βρίσκο-
νται στην περιοχή του φράγματος της 
Συκιάς και απαιτούν ειδική προστασία, 
όπως το Βυζαντινό Μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου στο Μυρόφυλλο, αλλά και άλ-
λοι αρχαιολογικοί χώροι.

Με βάση την νέα απόφαση αλλά και το πλαί-

σιο που βάζει η συγκυρία ήρθε η κατάλληλη 
ώρα να θέσουμε με επίταση ένα καίριο ερώ-
τημα. Θα απολογηθεί και θα πληρώσει κα-
νείς για την τεράστια σπατάλη οικονομικών 
και φυσικών πόρων για ένα λάθος σχεδια-
σμένο φαραωνικό έργο; Θα απολογηθεί κα-
νείς στους Θεσσαλούς αγρότες γιατί για δε-
καετίες δεν αναζητήθηκε πραγματική λύση, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά συμβατή, στο 
πρόβλημα της λειψυδρίας στον Θεσσαλικό 
κάμπο; Θα τιμωρηθεί κανείς για αυτό το με-
γάλο σκάνδαλο;
Το περιβαλλοντικό κίνημα, οι φορείς, οι περι-
βαλλοντικές οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνί-
ες που δεν υποκύπτουν, θα συνεχίσουμε συ-
στηματικά και με συνέπεια τον καλόν αγώνα 
μας μέχρι η πολιτεία να καταλάβει το λάθος 
της και να βάλει οριστικό τέλος στα κατα-
στροφικά της σχέδια.
Τέλος αφιερώνουμε αυτή την απόφαση σ 
όλο εκείνο το πολιτικό προσωπικό τοπικά και 
περιφερειακά που με περισσή χολή και λά-
σπη προσπαθούν να σπιλώσουν ένα συνεπές 
οικολογικό κίνημα και μια αυθεντική τοπική 
κοινωνία που δεκαετίες τώρα εκτός από το 
Ποτάμι, το Περιβάλλον, το Χωριό τους, υπε-
ρασπίζονται και την κοινή λογική. 

Μεσοχώρα 12 Ιανουαρίου 2014

εΠΙΣΤΟΛεΣ EΠΙΣΤΟΛεΣ

Αγαπητοί συμπατριώτες, μέλη της Συντακτι-
κής επιτροπής του περιοδικού «Ο Γλαβάς» 

σας χαιρετώ.
Σας συγχαίρω γιατί σε χαλεπούς καιρούς εξα-
κολουθείτε να εκδίδετε το περιοδικό σας με την 
ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη του, γεγονός που 
αποδεικνύει την αγάπη σας για την ιστορική και 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου σας, της πα-
νέμορφης Νεράϊδας. Ως αναγνώστης του περιο-
δικού θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις μου 
σχετικές με το δημοτικό τραγούδι, το οποίο είναι 
γραμμένο στο οπισθόφυλλο του τεύχους υπ’α-
ριθ. 122 του Απριλίου-Ιουνίου 2013.
Η πλοκή και η οικονομία του τραγουδιού καθώς 
και το περιεχόμενό του προετοιμάζουν τον ανα-
γνώστη για κάποια σπουδαία δράση του πανέ-
μορφου νέου ο οποίος ετοιμάστηκε να βγει στο 
κέντρο του χωριού μια επίσημη ημέρα κατά την 
οποία συντελείται το πανηγύρι, το κορυφαίο 
δρώμενο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής 
της ορεινής πατρίδας που σύμφωνα με άλλο 
δημοτικό άσμα «οι νιές κι οι νιοί στολίζονται να 
βγουν στο πανηγύρι». Έρχονται λοιπόν οι δύο τε-

λευταίοι στίχοι του εν λόγω τραγουδιού να δημι-
ουργήσουν την ανατροπή, ενώ θα ανέμενε κανείς 
την κορύφωση. Ο νέος δηλ. απαντά ότι πήγε να 
μαζέψει ρίγανη και λίγο τσάϊ. Είναι δυνατόν;
Κατά την άποψή μας, που είναι και κοινή συνα-
ντίληψη και άλλων φιλολόγων με τους οποίους 
προβληματισθήκαμε, το κλείσιμο του τραγου-
διού φαίνεται κάπως άστοχο, δεν συνάδει με την 
τόση ομορφιά, την ενδυμασία του νέου και με τη 
«χρονιάρα» μέρα. Εκεί που ο αναγνώστης του 
τραγουδιού αρχίζει ν’ανεβαίνει προς τις κορυφές 
του Κριάκουρα και της Φούρκης, νοιώθει μέσα 
του μια πτώση γιατί ο εν λόγω νέος προέβη σε 
μια ασχολία, την οποία θα την έκανε μια συνηθι-
σμένη μέρα. Εξάλλου πρακτικά θα ήταν δύσκολο 
φορώντας «τα καλά» του ρούχα να ισορροπήσει 
στα γκρεμοστέφανα του Κριάκουρα, στα χαλιά-
δια της Φούρκας και στις μαχαιρωτές πλαγιές της 
Κακαρδίτσας για να μαζέψει το τσάϊ ή τη ρίγανη 
χαμηλότερα οπωσδήποτε. Πέραν τούτων θα ήταν 
παράταιρο και αφελές να επιδείξει ο νέος αυτός 
στη μέση της ομήγυρης των Νεραϊδιωτών τη ρί-
γανη και το τσάϊ, δεδομένου ότι όλοι οι κάτοι-

Το οπισθόφυλλο του τ.122 του «Γ» προβλημάτισε τον αναγνώστη του. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα 
όχι μόνο γιατί είναι «ενεργός» αναγνώστης αλλά και γιατί μπήκε στον κόπο να μας στείλει τις 
σκέψεις του, δίνοντας μας την δυνατότητα προβληματιστούμε με ένα ενδιαφέρον και ιδιαίτερο 
θέμα. Παραθέτω τους στίχους του «τραγουδιού» της Λουκίας Καρακώστα στους οποίους ανα-
φέρετε η επιστολή:

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.
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 EIΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ (Βούλα τ’ Τσιαλαμάγκα)

«Το μοιρολόϊ δεν ταιριάζει. Μόνο το καλημέρισμα.» Έτσι μου είπες στο ταξίδι της Μάνας μου. 
«Κι εγώ την καλημέρισα σήμερα τη Μάνα σου την Ουρανία».
Θα σε καλημερίσω, Βούλα, θα σε πάω μαζί μου στ’Αλώνι του Τσιαλαμάγκα, μπροστά στη λιθό-
στρωτη αυλή και θα καθίσω στο κουλούρι... να μάθω όλους τους τρόπους και τους ανθρώπους, 
να μάθω το σεβασμό και την καλοσύνη, την αρχοντιά και τη έγνοια για τους άλλους. Ταξίδευες 
με τα μάτια σου και μάγευες με τη φωνή σου... Στο σκάλο και στο πότισμα, στο μάζεμα της σο-
δειάς, εκεί στο χωράφι, ιδρώτας και κόμπος, και η φωνή σου ένα δάσος γεμάτο πουλιά και χίλιες 
μυρωδιές. Θα σε καλημερίσω και θα σ’αφήσω να τραγουδήσεις του κάτω κόσμου τις φωνές και 
να τις ενώσεις και να τις φωτίσεις, έτσι όπως ξέρεις, τόσο ταπεινά, με τόση αξιοπρέπεια όπως 
έφυγες...

ΗΛΙΑΣ Κ. ΖΑΧΟΣ (31.10 – 1.11.2013)

Ιούνης του ’93. Πρωί – πρωί ξε-
κινήσαμε με τον Βασίλη Γκανι-
άτσα και το συνεργείο του από 

την Άρτα, με προορισμό την ορεινή 
πατρίδα, για τις ανάγκες γυρίσμα-
τος μουσικού οδοιπορικού στ’ ανα-
τολικά Τζουμέρκα. 

Φτάσαμε στο χωριό την ώρα 
που ο ήλιος έσκαγε μύτη από την 
κορυφή της Αρέντας και οι πρώτες 
αχτίδες του χτύπησαν τον ξάγρυ-
πνο Κριάκουρα. Ξεπεζέψαμε στο 
βακούφικο μαγαζί, που μοιάζει με 
μπαλκόνι στον ήλιο. Οι λίγοι θα-
μώνες που εκείνη την ώρα ήταν 
εκεί, μας καλωσόρισαν με περίσσια 
ζεστασιά και δε μας άφησαν να πληρώσουμε τους 
καφέδες που είχαμε παραγγείλει. Ο Βασίλης δεν 
έκατσε καθόλου, όλη την ώρα με την ολοκαίνουρ-
γη κάμερα τραβούσε πλάνα δεξιά κι αριστερά και 
πριν προλάβουμε να αποπιούμε τον καφέ, φώναξε 
κοφτά:

– Πάμε! πάμε! η φύση σήμερα έχει φανταστικά 
χρώματα, είναι στο αποκορύφωμα. 

 Φορτωθήκαμε τα σύνεργα και ανηφορίσαμε 
προς τα Αλώνια. «Εκεί που σε αμνημόνευτα χρόνια 
έβγαιναν τα βράδια με αυγουστιάτικο φεγγάρι οι 
καλότυχες, που ήταν νεράιδες και χόρευαν φορώ-
ντας μονάχα ένα πέπλο, ανάμνηση από τις νύμφες, 
τις δρυάδες και τις νηρηίδες των αρχαίων και τρα-
γούδαγαν το τραγούδι»:

«Θρούμπι κι αγριορίγανη και βασιλικό
κι άλλο ένα βότανο,
να του ‘ξεραν οι μάνες των παιδιών
ποτέ κακό δεν πάθαιναν». 
Περνώντας το προαύλιο του σχολείου αφήνο-

ντας πίσω μας και το τελευταίο σπίτι, ακούσαμε μια 
φωνή να σιγοτραγουδάει τραγούδια της ξενιτιάς. 

– Είναι η Βούλα, ψιθύρισα. Η «Βούλα του Τσια-
λαμάγκα». 

Μια αρχόντισσα στην καρδιά και στην ψυχή. 
Είναι αυτή που κουβαλάει μέσα της έναν ανεκτί-

μητο θησαυρό. Ολάκερη την πα-
ράδοση της ορεινής πατρίδας. Δεν 
υπάρχει τραγούδι, μύθος, παραμύθι, 
ιστορία, γεγονός που να σχετίζεται 
με τον τόπο και να μην το ξέρει η 
Βούλα. Ακόμα και γιατροσόφια από 
βότανα του βουνού ξέρει η Βούλα. 

Τη στιγμή που πήγαινα να την 
καλημερίσω, ξεκινάει ένα τραγού-
δι της ξενιτιάς. Ο Βασίλης έστησε 
κάμερα και τραβούσε παίρνοντας 
μόνο ήχο, γιατί οι φυλλωσιές των 
δέντρων εμπόδιζαν τη λήψη εικό-
νας. Ανατρίχιασε το κορμί μου. Ήξε-
ρα ότι η Βούλα τραγουδάει ωραία, 
την άκουγα από μικρό παιδί. Τόσο 

εκφραστική, τόσο γλυκιά, τόσο λυρική δεν την είχα 
ματακούσει. 

 Τα πουλιά πάνω στις κερασιές κουνούσαν 
μόνο τα φτερά τους, σα να ήθελαν να χειροκρο-
τήσουν. Είχαν σωπάσει για να ακούσουν και αυτά 
αυτό το συγκινητικό τραγούδι από τη φωνή της 
Βούλας. Γιατί όταν τραγουδάει η Βούλα, «εδώ σω-
παίνουν τα πουλιά, σωπαίνουν κι οι καμπάνες». 

- Γεια σου, θεια Βούλα, της φώναξα, αφού ολο-
κλήρωσε το τραγούδι.

- Καλώς του παλικάρι μ’, καλουσόρ’σις στου 
χουριό μας! μου απάντησε πρόσχαρα. 

- Τι κάνεις;
- Καλά είμι, γεια μ’.
- Τι καλό φκιάνεις σήμερα;
- Πλαστό μι τσ’κνίδια. Καρτιρού τα πιδιά, τουν 

Κώστα μ’ κι τ’ Βασίλου μ’ απ’ ’ν Αθήνα. Έγειραν 
στουν Αη-Λιά, φάν’καν στου Φτιρούσιου κι έκα-
μαν δώθι στου Ρόγγι. Τ’ς γλέπου τώρα κι όπ’ να ’νι 
θα ξικαμπίσουν. 

- Καλώς να τους δεχτείς, θεια Βούλα.
- Φχαριστώ, πιδί μ’. 
- Κυρά Βούλα, με συγκίνησες με το τραγούδι 

που είπες, της φώναξε ο Βασίλης. Σε παρακαλώ, 
μπορείς να πεις ένα μοιρολόι, όποιο εσύ θέλεις, να 
σε τραβήξω για την τηλεόραση;

Η Κοσμοκαλόγρια των Τζουμέρκων 
Toυ	Σπύρου Νεραϊδιώτη

κοι της περιοχής των Τζουμέρκων νιώθουν κάθε 
απόγευμα τη μυρωδιά του τσαγιού, όταν φυσούν 
οι δειλινές αύρες από τα κορφοβούνια τους.
Ο νέος λοιπόν «εκόμιζε γλαύκα εις τας Αθήνας» 
δηλ. έφερνε κάτι κοινό και συνηθισμένο στην κο-
ρυφαία εκδήλωση της κοινότητας. Ποιος νομίζε-
τε πως θα του έδινε σημασία;
Κατανοούμε απόλυτα την επιθυμία του συμπα-
τριώτη ο οποίος συνέθεσε το εν λόγω ποίημα, 
να δηλώσει την αγάπη για τον τόπο του, το πα-
νέμορφο χωριό του, τη Νεράϊδα με το να φέρει 
τα «αγαθά» της στο προσκήνιο, αλλά φρόνιμο 
είναι να τηρείται το μέτρο, η αρμονία και η λαϊκή 
σοφία, που κρύβουν τα δημοτικά μας τραγούδια, 
αυτός ο πλούτος της παράδοσής μας. Με όλον 
το σεβασμό που έχουμε προς τον γράφοντα το 
εν λόγω τραγούδι και με την μέγιστη επιφύλαξη 
νομίζουμε ότι ως κατά κλείδα σ’αυτό θα ταίρια-
ζε κάτι παραπλήσιο με τους παρακάτω στοίχους 
που ήρθαν στη σκέψη μας διαβάζοντας και ξανα-
διαβάζοντας το τραγούδι.

- Τι έχεις λεβέντη στον τρουβά, που κρέμασες 
στον ώμο;
- Έχω μπουγάτσα στον τρουβά κι ήρθα στο με-
σοχώρι 

για να καλέσω συγγενείς και φίλους μου στο γάμο 
την Κυριακή παντρεύομαι την κόρη π’αγαπάω…

Οι στίχοι αυτοί θεωρούμε ότι εναρμονίζονται και 
με το ποίημα που έχετε στο εμπροσθόφυλλο του 
περιοδικού αλλά και με την αισθητική των φωτο-
γραφιών που κοσμούν τον Γλαβά.
Για να ενισχύσουμε τους προβληματισμούς που 
εκθέσαμε θα περιγράψουμε μια ποιμενική εικό-
να. Ενας πεζοπόρος ακούει έντονη τη μουσική 
από τους Κύπρους και την κουδούνα, που απο-
τελούν «την αρμάτα» του κοπαδιού και βλέπει 
στη στροφή του δρόμου οκτώ με δέκα τραγιά 
γκεσέμια αρματωμένα με τα κυπριά τους να προ-
βάλουν στην πρωτοπορία του κοπαδιού. Αμέσως 
φαντάζεται ότι θα ακολουθήσει ένα κοπάδι με 
400-500 πρόβατα. Φανταστείτε τα συναισθήμα-
τά του και την έκπληξή του, όταν διαπιστώσει ότι 
αυτή την επική μεγαλοπρέπεια των δέκα αρχη-
γών του κοπαδιού, ακολουθεί ένα κοπαδάκι με 
100-150 πρόβατα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και 
Τζουμεκιώτικους χαιρετισμούς

Νίκος Β. Καρατζένης, Φιλόλογος
Φιλιππιάδα, Νοέμβριος 2013



4544

ΣΕΜΝΟΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟΜΙΛΗΤΟΣ
«Σεμνός και λιγομίλητος εθαύμαζε την πλάση
κι η σπάθα τον κεραύνωσε κι ως λιόντας εβρυχήθη»
 (Γιάννης Ρίτσος)

Καθόταν εκεί σ’ ένα ακριανό τραπέζι του καφενείου, 
πότε μοναχικός και σιωπηλός, καπνίζοντας αμέρι-
μνα το τσιγάρο του και πότε με παρέα συνομιλώ-

ντας απλά και ήρεμα, πίνοντας το κρασί του. 
 Η καρέκλα αυτή έμελλε να μείνει αδειανή και το ποτήρι 
μισοάδειο, γιατί έφυγε ξαφνικά, ένα πρωί του Αυγούστου 
πετώντας με τα φτερά της ψυχής του σε άλλους τόπους 
μακρινούς κι αλαργινούς, χωρίς να το πει σε κανένα, έτσι 
αθόρυβα, όπως αθόρυβος και ήσυχος ήταν. 

 Πάλεψε δυνατά και αδυσώπητα, όπως ο Διγενής σε μαρμαρένια αλώνια. 
 Ήταν η μοναδική και η τελευταία μάχη που ο Νίκος έχασε, παλεύοντας μέχρις εσχάτων. Δεν 
το περίμενε κανένας να χάσει, γιατί ο Νίκος ήταν δυνατός, ήταν ένας μαχητής στη ζωή και 
νικητής, στυλοβάτης στην οικογένεια, αξιοπρεπής στον οικογενειακό του κύκλο και στην 
κοινωνία γενικότερα.
 Τον φωνάζαμε «Νίκο Φωτάκη», γιατί έτσι τον ξέραμε, έτσι τον ήξερε και ο κόσμος. 
 Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών Άρτας. Για με-
γάλο χρονικό διάστημα διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου, προσφέροντας τα μέγιστα. Ήταν 
μια σεβαστή προσωπικότητα για τους χωριανούς, ένας άνθρωπος πράος και αθόρυβος, έντι-
μος και ενωτικός, έχοντας καλή συνεργασία με όλους, κρατώντας ισορροπίες χωρίς να δυ-
σαρεστεί κανένα. Και ο Σύλλογος της Νεράιδας επί των ημερών του, σε εποχές και καιρούς 
δύσκολους έπαιξε καθοριστικό ρόλο, διοργανώνοντας εκδηλώσεις στο χωριό, καθώς και 
στην πόλη της Άρτας. 
 Φεύγοντας ο Νίκος, άφησε ένα κενό πίσω του, τόσο στην οικογένειά του, όσο και στην κοι-
νωνία. Γιατί οι απόμαχοι του εργασιακού βίου, μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα, 
είτε με την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά, είτε με την εμπειρία της ζωής και τη σοφία της 
γνώσης. 
 Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν αφήνονται στη λησμονιά του χρόνου. Γι’ αυτό και ο Νί-
κος ζει, γιατί είναι μέσα στις καρδιές και τη μνήμη αυτών που τον ήξεραν και τον αγαπούσαν. 
 Νίκο, σ’ ευχαριστούμε για όσα εσύ έκανες, και να ξέρεις πως όλα αυτά μένουν ανεξίτηλα στη 
μνήμη όλων μας. Όσον αφορά για το ήθος σου, τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά σου, αυτά 
που εσύ έδωσες στην οικογένειά σου, ήδη φαίνονται στο χαρακτήρα των παιδιών σου. 
 Κοιμήσου τώρα σεμνέ και αθόρυβε Νίκο, να ξαποστάσεις από το μεγάλο αγώνα της μάχης 
που έδωσες. 
Καλό και ήσυχο ύπνο να έχεις! 

Σπύρος Νεραϊδιώτης

Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦεΥΓΟΥΝ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦεΥΓΟΥΝ

- Χρυσέ μ’ άνθρωπε, στάκα ψίχα να τ’ράξου τ’ 
γάστρα, μη μ’ καεί του ψουμί, κι θα έρθου πίσου, 
είπε η θεια-Βούλα γυρνώντας μετά από λίγο. 

- Κυρά Βούλα, πήγαινε σε παρακαλώ στη βρύ-
ση, ακούμπησε το χέρι σου στην πέτρα και όταν 
σου κάνω νόημα ξεκίνα. 

Ακουμπισμένη στον αγκώνα της και στην πα-
λάμη του χεριού της, με βλέμμα καρφωμένο στο 
νερό που ανέβλυζε γάργαρο απ’ τη σιωπή αγια-
σμένο, κάτω από τη σκιά της κερασιάς που ο ήχος 
του έμοιαζε με μουσική υπόκρουση, τραγουδούσε 
η Βούλα, «ποιος θέλ’ ν’ ακούσει κλάματα». Ένα συ-
γκλονιστικό μοιρολόι που αναφέρεται στον Μάρ-
κο Μπότσαρη. Τα ωραία και γλυκά τσακίσματα της 
φωνή της άλλοτε έβγαζαν λυγμό, άλλοτε πόνο ψυ-
χής και άλλοτε καλοφωνικό ειρμό, σε ήχο πλάγιο 
και τόνο βυζαντινό, χερουβικό, με ύφος αυστηρό, 
επιβλητικό, κάνοντας ακόμα και τις πέτρες να ρα-
γίσουν από συγκίνηση.

- Σ’ ευχαριστώ, κυρά Βούλα, μέσα απ’ την καρ-
διά μου, μονολόγησε χαμηλόφωνα με δέος ο Βασί-
λης, ευχαριστημένος, εντυπωσιασμένος και συγκι-
νημένος, βάζοντας την παλάμη του χεριού του στο 
μέρος της καρδιάς του και κάνοντας μια ελαφριά 
υπόκλιση, ένδειξη σεβασμού αλλά και θαυμασμού. 

Ανεβαίνοντας προς τα Αλώνια, ο Βασίλης μου 
λέει:

- Δεν έχω ξανακούσει τέτοια εκφραστική φωνή.
- Αυτή είναι η παράδοση, του αποκρίνομαι. 

Αυτός είναι ο ζωντανός δεσμός με το παρελθόν. Η 
θεια Βούλα είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενιές, είναι μια αληθινή αρχόντισσα. 

Η θεια Βούλα, πριν από λίγες μέρες, έφυγε στα 
ενενήντα της. Άνοιξε τα φτερά της ψυχής της και 
πέταξε σε άλλους τόπους, μακρινούς κι αλαργι-
νούς. Έφυγε τη «μέρα της αποταμίευσης», ίσως 
να ήταν και θεϊκό σημάδι. Γιατί η Βούλα, μάζευε με 
στοργική αγάπη, κομμάτι – κομμάτι τα πατροπα-
ράδοτα, τα έβαζε στο σεντούκι της μνήμης, για να 
τα παραδώσει στη ροή του χρόνου, κάνοντας το 
χρέος της στο ακέραιο απέναντι στη Γενιά. 

«Βούλα τ’ Τσιαλαμάγκα»! έτσι την αποκαλού-
σαν οι μεγαλύτεροι, έτσι την ξέραμε κι εμείς από 
μικρά παιδιά, έτσι την γνώριζαν όλοι. Και είχε την 
εκτίμηση και το σεβασμό όλων, μικρών και μεγά-
λων. Γιατί η «Βούλα του Τσιαλαμάγκα» ήταν μια 

αξία, ένα κεφάλαιο, μια αυθεντική προσωπικότητα 
για τη ζώσα παράδοση, για τα πατροπαράδοτα, για 
την τοπική κοινωνία γενικότερα. 

Σε τούτους τους χαλεπούς καιρούς, που η στεί-
ρα παγκοσμιοποίηση στο διάβα της θέλει να αφα-
νίσει ό,τι έχουμε σα λαός, η Βούλα άφησε πίσω της 
έναν ανεκτίμητο θησαυρό, που είναι παρακαταθή-
κη για τις επόμενες γενιές. 

Τα τραγούδια και τα μοιρολόγια, τις ιστορίες 
και τους θρύλους, τους μύθους και τα παραμύθια, 
τους δεκαπεντασύλλαβους στίχους των ποιημά-
των της και τα γιατροσόφια από τα αγριοβότανα 
του βουνού. Τα τοπωνύμια της μικρής μας πατρί-
δας ένα προς ένα. Το τζουμερκιώτικο γλωσσάρι με 
τα τοπικά ιδιώματα και την προφορά, απομεινά-
ρια της δωρικής διαλέκτου. Τις ντόπιες νοστιμιές, 
αλλά και τις φορεσιές, για καθημερνές και σχόλες. 

Μα πιότερο όμως άφησε τη γεμάτη από αγά-
πη καρδιά της, στα άγια χώματα της ορεινής πα-
τρίδας. Στα αλώνια, στα λαγκάδια και στα ρέματα, 
στις στάνες και στις στρούγκες των τσελιγκάδων. 
Στις κορφές του Αη – Λιά και του Κριάκουρα, στο 
θρόισμα των φύλλων και το κελάδισμα των που-
λιών, στο αγιασμένο νερό των Τζουμέρκων. Στην 
Αγία Κυριακή την προστάτιδα και στα πέτρινα 
ξωκλήσια στις πλαγιές του βουνού, στον πολιούχο 
Αϊ-Γιώργη τον καβαλάρη. Στην ανατολή του ήλιου 
από τα ψηλώματα της Αρέντας και στο λιόγερμα με 
τα απόσκια του δειλινού πάνω από την πηγή του 
Γλαβά. Στις λουλουδιασμένες αυλές των σπιτιών 
και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν. Στο Τζου-
μερκιώτικο τοπίο γενικότερα. 

Κράτησε η Βούλα και κάτι για τον εαυτό της. 
Ένα τζιουμανίκι από κρανιά, σαν και αυτό που είχε 
ο μεγάλος δάσκαλος του Γένους, ο Πατρο – Κο-
σμάς, για ν’ ακουμπάει και να ξαποσταίνει. 

«Βούλα του Τσιαλαμάγκα», να είσαι σίγουρη 
πως όλα αυτά που εσύ άφησες, έχουμε χρέος να 
τα διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να τα 
παραδώσουμε πιστά και αυθεντικά στις επόμενες 
γενιές, για να υπάρχει συνέχεια σε ό,τι έχει σχέση 
με τα πατροπαράδοτα. 

Κοιμήσου τώρα ήσυχα, διδασκάλισσα της Γε-
νιάς! 

Καλόν ύπνο «Κοσμοκαλόγρια – Αρχόντισσα 
των Τζουμέρκων»!
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Πάει η κερά-Πηνελόπη έφυ-
γε! Πέταξε σαν την γερακί-

να σε άλλους τόπους μακρινούς 
και αλαργινούς. Έφυγε έτσι όπως 
ήταν, όπως έζησε μια ολάκερη 
ζωή. Περήφανη, αγέρωχη, δυ-
νατή σαν λέαινα, ανυποχώρητη 
στις δυσκολίες της ζωής, σαν γε-
ρακίνα, ήταν μια αριστοκράτισ-
σα στην ψυχή και στην καρδιά, 
με άριστη πνευματική διαύγεια, 
και πόδι ελαφροπάτητο, παρά τα 
ογδόντα οχτώ της χρόνια. 
Έτσι ήταν από κοπέλα, από γερό σκαρί φκιασμέ-
νη, από σόι αρχοντικό, από το «Κοκκιναίικο», και 
το είχε καμάρι κιόλας, που το έλεγε και καυχιό-
ταν. 
Οι αρχιτσελιγκάδες της εποχής εκείνης θέλα-
νε να την κάνουν νύφη στα παιδιά τους, για να 
κάνουν όπως έλεγαν γερή οικογένεια και να 
κάνουν προκοπή, έτσι όπως μολογάν οι παλιοί. 
Γιατί η «Λόπη του Κόκκινου» ήταν γυναίκα πρό-
τυπο, ιδανική για οικογένεια. Και οι παλιοί δεν 
έκαναν ποτέ λάθος. 

Η κερά-Λόπη έκανε μια υπέροχη 
οικογένεια. Ήταν ο ακρογωνι-
αίος λίθος, αυτό που χρειάζεται 
μια πραγματική οικογένεια. Ήταν 
μάνα, σύζυγος, αφέντρα του σπι-
τιού. Δούλεψε σκληρά στη ζωή της 
για την οικογένεια και να σπουδά-
ξει τα παιδιά της, και τα κατάφερε 
γι’ αυτό και ήταν περήφανη και κα-
μάρωνε.
Ήταν και στην κοινωνία η κερά-
Πηνελόπη καθωσπρέπει, ήταν κο-
ντά στον άνθρωπο, και στις χαρές 

και στις λύπες, και στις δύσκολες στιγμές μα και 
στις όμορφες. 
Οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν αφήνονται 
στη λησμονιά του χρόνου. Η Κερά-Πηνελόπη, 
είναι σαν να μην έφυγε, γιατί είναι μέσα στις καρ-
διές μας. Είναι η μάνα και η γιαγιά, η αδερφή και 
η θεια-Λόπη, η γειτόνισσα και η συμπατριώτισ-
σα, η αρχόντισσα και η αριστοκράτισσα.  Είναι η 
κερά-Πηνελόπη, που τώρα κοιμάται.
 Καλόν ύπνο, γερακίνα.

Λόπη μας, 
Ας είναι ! ;
Πέρασες σιωπηλή τα Άγραφα και τα χιονισμένα Τζουμέρκα, διάβηκες τον Αχελώο 
που ψάχνει τ' αδέλφια του και τον Άραχθο που γυρεύει τη θάλασσα.
Κράτησες το χέρι του εγγονού σου - του γιατρού - και του διηγήθηκες τη ζωή σου με 
το χτύπο της φλέβας σου και το μακρινό σου βλέμμα με το βαθύ σου δάκρυ.
Μίλησες στα παιδιά σου και τα εγγόνια σου κι άφησες γραμμένη την Αγάπη σου που 
είχες μέσα σου για όλους μας ...
Το πρόσωπό σου, τα μάτια σου, τα χείλη σου και η κίνηση του χεριού ... έγνεψαν στα 
παιδιά σου ... Σας ευχαριστώ...

ΗΛΙΑΣ Κ. ΖΑΧΟΣ

Η γερακίνα
Του Σπύρου Νεραϊδιώτη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Ο χωριανός μας Γιώργος Απ. Ντίνος 

(Κούδας) και η σύζυγος του Σοφία απέ-
κτησαν και δεύτερο αγόρι στις 26/03/14.
Να τους ζήσει το νεογέννητο!

θΑΝΑΤΟΙ
•	 Πέθανε	 στις	 31/10/2013	 η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ-ΧΡΗΣΤΑΚΗ (Βούλα τ’ 
Τσιαλαμάγκα). Η κηδεία της έγινε την επο-
μένη στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

•	 Πέθανε στις 6/1/2014 η χωριανή μας ΜΠΑ-
ΣΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (Γιώργαινα Λαμπρο-
κώστα). Η κηδεία της έγινε στην Άρτα

•	 Πέθανε στις 13/1/2014 η χωριανή μας 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, σύζυγος 
Τάσου Καρατάσου. Η κηδεία της έγινε στο 
Ανοιξιάτικο.

•	 Έφυγε, στις 16/2/2014, πλήρης ημερών (89) 
η χωριανή μας ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΝΤΕΛ-
ΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ. Η κηδεία της έγινε 
την επομένη στην Άρτα.

 Συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Tεύχoς 124-125 (132-133) - 24oς χρόνoς - 
τρίτη περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898

ΙΔΙOΚΤΗΣΙΑ ΤOΥ ΜOΡΦΩΤΙΚOΥ ΚΑΙ 
ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΥΛΛOΓOΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Η ΑΓΙΑ 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:  
GR44 O140 3510 3510 0210 1065 925 
Alpha Bank

Eτήσια συνδρoμή 15 ευρώ (4 τεύχη)

Γλαβας
ο

ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
● Ο συγχωριανός μας ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛ-

ΛΟΣ του Χαριλάου, κατέθεσε υπέρ του 
ΓΛΑΒΑ το ποσό των 100 ευρώ (50 ευρω 
εις μνήμην της αγαπημένης του μητέρας 
Πελαγίας Χαρ. Μαντέλλου, με τη συ-
μπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο 
της, και 50 ευρω εις μνήμην της Σταυ-
ρούλας Μαντέλλου-Χρηστάκη).

● Ο φίλος της Νεράιδας και συνδρομητής 
του «Γ», ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ενί-
σχυσε το περιοδικό με το ποσό των 20 
ευρώ, εις μνήμην του συγχωριανού μας 
Κώστα Αθ. Μαντέλλου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο συγχωριανός μας Πέτρος Συγίζης ευχαρι-
στεί τη συγχωριανή μας Μαρούλα Λ. Ζάχου-
Παναγιώτου για την ενεργή συμπαράστασή 
της σε ένα σοβαρό θέμα υγείας που αντιμε-
τώπισε η κόρη του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 6 Απριλίου, ημέρα Κυριακή, τελείται το 
ετήσιο μνημόσυνο του συγχωριανού μας Δη-
μήτρη Κ. Γώγου (Δμήτρη Πάσχου). Το μνημό-
συνο θα γίνει στο εκκλησάκι της Αγίας Κυ-
ριακής, στα Τουρκοβούνια.

Ο «Γ» ευχαριστεί το Σπύρο Νεραιδιώτη για την άμε-
ση βοήθεια του στην έγκαιρη ολοκλήρωση του παρό-
ντος φύλλου.

Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦεΥΓΟΥΝ



...Κανένας δεν κατάλαβε τι έλεγε η Καμπάνα. Γιατί καθένας άκουγε τη δική 
του σκέψη. Κ' ύστερα γυρίσανε όλοι στα σπίτια τους με την φανφάρα, που 
έπαιζε χαρούμενα κομμάτια. Εκεί στο σπίτι τους ανάμενε ζεστό φαγί και ζε-
στή αγκαλιά. Κ' είτανε όλοι τους βαθιά περήφανοι με την ιδέα, πως έχουνε 
την πιο κ α ι ν ο ύ ρ ι α και την πιο μ ε γ ά λ η Καμπάνα σ' όλη τη Γης.

Κώστας Βάρναλης


