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ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Ο καθένας που γυρνά στον  
τόπο του δεν είναι νικητής
Αλλά κανένας δεν είναι νικητής
σα δε γυρνά στον τόπο του
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... έλα στο χορό
πάρε με και εμένα λίγο να χαρώ
έλα στο χορό
θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ...
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3ΤΟ ΘΕΜΑ

Προστατεύω το περιβάλλον σημαίνει ότι 
κάνω ότι περνάει από το χέρι μου, ώστε 
να μη ρυπαίνω το έδαφος, την ατμό-

σφαιρα, τις θάλασσες, τα ποτάμια, τις λίμνες. 
Να προστατεύω κάθε μορφής ζωή που διαβιεί 
πάνω ή μέσα σε αυτά. Να μη σπαταλάω τους 
-μη ανανεώσιμους- φυσικούς του πόρους, γιατί 
η αναπλήρωση τους είναι μια πολύ αργή δια-
δικασία. Να το αγαπάω, να το φροντίζω, να το 
σέβομαι...και αυτό με τη σειρά του θα το εκτιμή-
σει και θα μου το ανταποδώσει μια μέρα. Στους 
καρπούς του που δεν θα είναι μολυσμένοι, στο 
νερό του που δεν θα φοβάμαι να το πιω, στη 
θάλασσα που θα μπορώ να κολυμπήσω... Αυτή 
είναι η σημασία του και η σπουδαιότητα του. 
Γι΄ αυτό και το γιορτάζουμε κάθε 5η Ιουνίου..., 
αλλά μια φορά κάθε χρόνο δεν είναι αρκετή. 

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, που αντιμε-
τωπίζει σήμερα ο πλανήτης και καλείτε να αντι-
μετωπίσει ο άνθρωπος, είναι πάρα πολλές. Για 
κάποιες από αυτές γίνεται λόγος στη συνέχεια.
● Η κλιματική αλλαγή εξαιτίας του φαινο-

μένου του θερμοκηπίου, αποτελεί ίσως τη 
μεγαλύτερη με τις σημαντικότερες και ήδη 
εμφανείς επιπτώσεις. Η χρήση των συμ-
βατικών ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, πε-
τρέλαιο) και η καταστροφή των δασών έχει 
συντελέσει στην αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας της γης.

● Η αλόγιστη εκμετάλλευση των υδατικών 

πόρων για άρδευση και άλλες χρήσεις, σε 
συνδυασμό με τη ρύπανση των επιφανεια-
κών και υπόγειων νερών από την απόρριψη 
ποικίλλων ρύπων σε αυτά, π.χ. αστικά λύ-
ματα, βιομηχανικά απόβλητα κλπ., από την 
απόπλυση λιπασμάτων και υπολειμμάτων 
φυτοφαρμάκων, είναι ένα άλλο σημαντι-
κό περιβαλλοντικό πρόβλημα, με ολέθριες 
συνέπειες για τις κοινωνίες που το αντιμε-
τωπίζουν. Το γεγονός που επιτείνει το πρό-
βλημα είναι ότι η παρουσία ρυπαντών στα 
νερά τα αποκλείει από κάθε άλλη χρήση 
τους και περιορίζει ακόμη περισσότερο τα 
διαθέσιμα αποθέματα καθαρού νερού ανά 
την υφήλιο. 

● Η μείωση της βιοποικιλότητας αποτελεί 
ένα άλλο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλη-
μα παγκόσμιας εμβέλειας. και αυτό, γιατί 
πολλά είδη ζώων και φυτών εξαφανίζονται 
καθημερινά εξ’ αιτίας της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας. Σε αυτές τις δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνονται: η έντονη υλοτομία, 
αλιεία και θήρα, η εντατική γεωργία που 
βασίζεται στις μονοκαλλιέργειες, η άναρ-
χη αστικοποίηση, η ανάπτυξη τουριστικών 
καταλυμάτων, η ρύπανση του εδάφους, του 
νερού και της ατμόσφαιρας, καθώς και η ει-
σαγωγή ξενικών ειδών, τα οποία μπορούν 
να αλλάξουν την ισορροπία των οικοσυ-
στημάτων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ημέρα αφύπνισης  
της περιβαλλοντικής μας συνείδησης 
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● Η απώλεια/υποβάθμιση εδαφών λόγω των 
καταστροφικών πρακτικών που εφαρμόζο-
νται στη γεωργία και κτηνοτροφία. Τα αί-
τια της υποβάθμισης είναι τα πλημμυρικά 
φαινόμενα, οι πυρκαγιές, η υπερβόσκηση, 
η ερημοποίηση, οι ανεξέλεγκτες υλοτομίες 
κλπ., με αποτέλεσμα η γη να εγκαταλείπε-
ται, επηρεάζοντας έτσι την οικονομία και 
συντελώντας σε μεταναστεύσεις πληθυ-
σμών. 
Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέ-

ρα Περιβάλλοντος, η οποία ορίστηκε από τον 
ΟΗΕ το 1972 να είναι η 5η Ιουνίου, θα πρέπει 
ο καθένας μας να αναλογιστεί τη συμπεριφορά 
του και να αποκτήσει μια περισσότερη φιλική 
στάση υπέρ του περιβάλλοντος. Μικρές αλλα-
γές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν 
να συμβάλουν σημαντικά στην προστασία 
του. Να υιοθετήσουμε πρακτικές που να βασί-
ζονται στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη συ-
νετή χρήση του νερού, στη μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων, στη διαλογή στην πηγή, 
κάνοντας ανακύκλωση, κομποστοποίηση 
κλπ., στην αποφυγή συνθετικών λιπασμάτων 
και φυτοφαρμάκων στον κήπο μας, στη φιλι-
κότερη προς το περιβάλλον οδήγηση, αλλά 

και στην αποφυγή κοντινών μετακινήσεων με 
το αυτοκίνητο. Να προστατεύουμε το διαθέ-
σιμο «πράσινο» και να δεντροφυτεύουμε τις 
περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά, ή και 
από άλλες επεμβάσεις.

Το φυσικό περιβάλλον πρέπει να το γιορ-
τάζουμε όλο το χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα. 
Πρωταρχικό μέλημα μας να είναι το όραμα 
ενός καθαρού και υγιούς τόπου, του οικοσυ-
στήματος, για να ζει ποιοτικά ο κάθε άνθρω-
πος, το κάθε ζώο, το κάθε πουλί, το κάθε φυτό. 
Αν μας ενδιαφέρει η διατήρηση της ζωής στη 
γη και το μέλλον των επερχόμενων γενεών, 
τότε πρέπει να επικεντρωθούμε στην προσπά-
θεια κάλυψης των σημερινών αναγκών, χωρίς 
να υπονομεύουμε την αντίστοιχη προσπάθεια 
και των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις 
δικές τους ανάγκες. Με άλλα λόγια..., η προ-
στασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση δική 
μας, γιατί ο αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος 
στα παιδιά μας παρά σε εμάς. 

Βασιλική Ι. Καλτσούνη
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος MSc

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 
Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου

ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
Νεραϊδιωτών Τρικάλων «Η Αγία Κυριακή» 

σας προσκαλεί στην εκδήλωση του χορευτικού,  
Σάββατο  9 Αυγούστου, στην πλατεία του χωριού
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στις ομάδες των Παλαιμάχων και 
των Νέων Νεράιδας. Ο σύλλογος αθλοθετεί κύπελλο. Θα τιμηθεί ο 
παλαίμαχος συγχωριανός μας Δημήτρης Ι. Ζάχος

26-27 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ενεργή συμμετοχή στην πραγματοποίηση του παραδοσιακού πανη-
γυριού

31 ΙΟΥΛΙΟΥ: Στο χώρο αναψυχής στο ξωκλήσι του Αϊ-Θόδωρου, το αντάμωμα 
των Νεραϊδιωτών με εδέσματα, αναψυκτικά και ποτά. Θα προηγηθεί 
λειτουργία μετά αρτοκλασίας. 

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Παραμυθοβραδιά: Δραματο-
ποίηση παραμυθιού.

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Μνημόσυνο στη μνήμη της ευ-
εργέτιδας του χωριού Χαρίκλει-
ας ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ.

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: • 11 π.μ. Παιδική ζωγραφική  
•    8.30 μ.μ.: « Η τελευταία μαύρη 
γάτα», του Ευγ. Τριβιζά: Θεατρι-
κή παράσταση με την παιδική 
θεατρική ομάδα του Συλλόγου. 
•   Ακολουθεί αμέσως η εμφάνι-
ση του χορευτικού του Συλλό-
γου σε παραδοσιακά δημοτικά 
τραγούδια.

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που 
θα γίνουν στο Κομμένο Άρτας, 
σε μνήμη των θυμάτων της να-
ζιστικής θηριωδίας.

7-13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ποδοσφαιρικό τουρνουά μετα-
ξύ των ομάδων των χωριών της 
περιοχής.

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κλήρωση λαχνών λαχειοφόρου 
αγοράς 

Ακόμα ο Σύλλογος προτίθεται να κάνει, σε ενδιάμε-
σες ημερομηνίες, δύο περιπάτους σε μονοπάτια του 
χωριού και ένα παραδοσιακό πικ-νικ στις Λάκες.
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Με σχετικό έγγραφό του προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου 
Πύλης, ο Σύλλογός  μας ζητά να γίνει διαπιστωτικός έλεγχος για την 
καταλληλότητα ή μη του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στην 
παιδική χαρά στην αυλή του Δημ. Σχολείου, καθόσον ελλοχεύουν κίν-
δυνοι για τα παιδιά που κάνουν χρήση των παλιών και φθαρμένων 
οργάνων της.
Άμεση μεν ήταν η απάντηση του Δήμου, αλλά κινείται στα πλαίσια του 
γενικού και αορίστου. Παραθέτουμε το αίτημα του Πολιτιστικού μας 
Συλλόγου και τη σχετική απάντηση του Δήμου. 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών
(Υπόψη Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κ. Δούλαλα Κων/νου)

Κύριε Αντιδήμαρχε,
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα σοβαρό πρόβλημα στο οποίο θα 
παρακαλούσαμε να δώσετε την απαραίτητη προσοχή και στη συνέχεια 
να προβείτε  στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπισή του.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής πέτρινου τοιχίου 
στην αυλή του Σχολείου, έργο που εγκρίθηκε από το Δήμο και το οποίο 
διασφαλίζει την προστασία των παιδιών από εξωγενείς παράγοντες, κα-
θόσον αποκλείει την είσοδο αυτοκινήτων στο χώρο. Όμως η διασφάλιση 
της προστασίας προϋποθέτει και καλή κατάσταση του εξοπλισμού της 
παιδικής χαράς, πράγμα που επίσης προϋποθέτει κατά τακτά χρονικά δι-
αστήματα να ελέγχεται ο εξοπλισμός αυτός και όταν παρίσταται ανάγκη 
είτε να επισκευάζεται είτε να αντικαθίσταται.
Στην παιδική χαρά που ως γνωστό λειτουργεί (υποτυπωδώς είναι αλή-
θεια) στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας, κάποια από τα εκεί 
εγκαταστημένα όργανα χρήζουν επισκευής ή και αντικατάστασης, κα-
θόσον, όσο δυνάμεθα να εκτιμήσουμε, έχουν καταστεί επικίνδυνα για τα 
παιδιά.
Μετά τα παραπάνω θα παρακαλούσαμε για την άμεση αποστολή  ειδι-
κευμένου τεχνικού της Υπηρεσίας σας, προς διαπίστωση της πραγματι-
κής κατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού και με βάση τα ευρήματα να 
προβείτε στις δέουσες ενέργειες (επισκευή, αντικατάσταση, εγκατάσταση 
νέου εξοπλισμού, ή άλλες κατά την κρίση σας ενδεδειγμένες παρεμβάσεις).

  Ο Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
              Χρήστος Μαντέλλος               Χρήστος Νεραϊδιώτης

Και η απάντηση  
του Δήμου:

Έχοντας υπόψη σχετική αίτη-
σή σας, σας ενημερώνουμε ότι 
υπάλληλοι της Τεχν Υπηρεσί-
ας του Δήμου πραγματοποί-
ησαν αυτοψία στην παιδική 
χαρά που λειτουργεί στον 
προαύλειο χώρο του δημοτι-
κού σχολείου και σας αναφέ-
ρουν τα εξής:
Στα πλαίσια ελέγχου της συ-
γκεκριμένης παιδικής χαράς 
διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις της 
σχετικής Υπ. απόφασης, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία για τη σωστή λειτουρ-
γία αυτής και δεν τηρούντα 
τα μέτρα ασφαλείας.
Ο Δήμος Πύλης διενεργεί 
αυτή τη χρονική περίοδο 
ελέγχους σε όλες τις παιδικές 
χαρές που λειτουργούν στην 
περιοχή χωρικής ευθύνης 
του. Στα πλαίσια των αρμο-
διοτήτων του μετά την ολο-
κλήρωση αυτών των ελέγχων 
θα προβεί στις απαιτούμενες 
παρεμβάσεις προκειμένου οι 
υφιστάμενες παιδικές χαρές 
να προσαρμοστούν στις προ-
διαγραφές της κείμενης νο-
μοθεσίας ή στην κατάργηση 
αυτών.

Ο αντιδήμαρχος Πύλης 
Δημ Καλαντζής

Να ελεγχθεί η καταλληλότητα της Παιδικής Χαράς

Παρέμβαση του Συλλόγου για έλεγχο  
του υπάρχοντος εξοπλισμού
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Με χιόνια τη Μ. Παρασκευή υποδέχτηκε η Νεράιδα τους 130 χωριανούς που 
«ανέβηκαν» για Πάσχα στο χωριό.
Φωτιά πήραν τα τζάκια και οι σόμπες αλλά παρά το κρύο η Ανάσταση έγινε 
στην πλατεία. 
Κάποιοι θαρραλέοι τόλμησαν και ψήσανε τον οβελία στις αυλές τους.
Στην πλατεία γιόρτασε και ο Αη-Γιώργης.
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Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Την Κυριακή 18 Μαίου, πραγματοποι-
ήθηκαν οι Δημοτικές και Περιφερει-
ακές εκλογές, όπως επίσης και στις 

25 του ίδιου μήνα οι Ευρωοεκλογές (και οι 
επαναληπτικές στους Δήμους και  Περιφέ-
ρειες). Στη Νεράιδα ανέβηκαν αρκετοί χω-
ριανοί την πρώτη Κυριακή, ενώ τη δεύτερη, 
η συμμετοχή μειώθηκε αισθητά. Λόγω του 
ότι κάποιοι παρέμειναν στο μεσοδιάστη-
μα των δύο ψηφοφοριών, σημειώθηκε μια 

ασυνήθιστη για την εποχή κίνηση.
Αλλαγή φρουράς είχαμε στο Δήμο Πύ-

λης όπου εκλέχθηκε για πρώτη φορά και 
από τον πρώτο γύρο, Δήμαρχος ο  Κώ-
στας Μαράβας. Αλλαγή είχαμε και στο 
χωριό μας, όπου εκπρόσωπος της Τοπικής 
Κοινότητας Νεράιδας εκλέχτηκε, με 120 
ψήφους, ο Κυριάκος Χρ. Βλαχογιάννης, 
που θα διαδεχθεί τον Χρήστο Δ. Καρακώ-
στα,  που μειοψήφησε με 80 ψήφους.



9ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑιΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Χατζής Σωτήρης
ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: Νεράιδας: Κυριάκος Χρ. Βλαχογιάννης 

Παχτουρίου: Μπόλλης Κ. Παναγιώτης 
Κορυφής: Χονδρός  Π. Χαρίλαος 
Αρματωλικού: Τεντολούρης Γ. Παναγιώτης  

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρέμεινε περιφερειάρχης ο κος Κ. Αγοραστός 
με αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων τον κο Χρ. Μιχαλάκη.
Νέος δήμαρχος στο Δήμο Τρικκαίων ο Δ. Παπαστεργίου.
Στο Δήμο Άρτας εξελέγη δήμαρχος ο Χρήστος Τσιρογιάννης και στο Δήμο 
Κεντρικών Τζουμέρκων ο Μαρίνος Γαρνέλης.

Δημοτική Ενότητα Νεράιδας 
(Αετός, Αρματωλικό, Κορυφή, Λαφίνα, Νεράιδα, Παχτούρι)
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Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χωριανούς 
που με τίμησαν με την ψήφο τους στις τελευ-
ταίες εκλογές.
Επίσης αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαρι-
στήσω δημόσια όσους με στήριξαν τα προηγού-
μενα χρόνια στη διάρκεια της θητείας μου ως 
τοπικός εκπρόσωπος του Δήμου.
Ιδιαίτερα το Σύλλογο ΄΄Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ΄΄ 
για τη συμπαράστασή του και τη συνεργασία 
μας.
Εύχομαι στο νέο Πρόεδρο, Κυριάκο Βλαχογιάν-
νη, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκο-
λο έργο που αναλαμβάνει.

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους φί-
λους μου και όλους τους συνδημότες που στή-
ριξαν τόσο το συνδυασμό μας «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΣ» όσο και εμένα προσωπικά.
Διαβεβαιώνω πως πάντα θα είμαι πρόθυμος για 
την ανιδιοτελή προσφορά μου στο Δήμο. Σφίγ-
γω με κατανόηση το χέρι και σε όσους για δια-
φόρους λόγους δε με ψήφισαν.

Οικονόμου Γεώργιος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Πύλης

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ολό-
ψυχα όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο 
σας στις εκλογές του Μαϊου 2014. Επίσης, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς, που με 
βοηθήσατε πριν τις εκλογές και μαζί δώσαμε 
έναν έντιμο και καθαρό αγώνα. Να γνωρίζετε 
ότι θα είμαι κοντά σε όλους, ανεξάρτητα αν με 
ψηφίσατε ή όχι, έτοιμος να ακούσω κάθε πρό-
ταση και κριτική. Τα προβλήματα των χωριών 
μας (Νεράϊδας-Λαφίνας) καθώς και όλων των 
συνδημοτών μας είναι κοινά και ελπίζω να μπο-
ρέσω να βοηθήσω στην επίλυσή τους.

Με εκτίμηση
Κυριάκος Χ. Βλαχογιάννης

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράϊδας

Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας 

Χρήστου Καρακώστα

▶ Στο Μοναστήρι της Αγίας Κυρια-
κής βρέθηκε ο νέος Δήμαρχος 
Κώστας Μαράβας. Στη συνέχεια 
επισκέφθηκε  για λίγο (με το επι-
τελείο του) το χωριό μας.

▶ Πολλές οι εκδηλώσεις που προ-
γραμματίστηκαν το φετινό καλο-
καίρι, κυρίως για τα παιδιά.

▶ Εθελοντικά από χωριανούς κα-
θαρίστηκαν απ’ τα χορτάρια το 
Σχολείο, ο Αϊ-Θεόδωρος και το 
γήπεδο. Παράδειγμα προς μίμη-
ση και όχι «κουβέντες στα καφε-
νεία».

▶ Ολοκληρώθηκε το έργο στο Δη-
μοτικό Σχολείο. Έτσι τα παιδιά 
έχουν το χώρο τους και τ’ αυτοκί-
νητα το δικό τους.

▶ Κλειστή, προς το παρόν, παραμέ-
νει η παιδική χαρά μετά από αυ-
τοψία στο χώρο από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου που έκρινε 
ότι δεν είναι ασφαλής.

ΚΑΛΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ  
ΚΑΙ ΚΑΛO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή έτσι 
και φέτος ο Λ.Ο. ΗΛΙΔΑ πραγμα-
τοποίησε την ετήσια εκδήλωσή του 

με  χορούς  και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. 
Στις 18 Ιουνίου στο κατάμεστο από δύο χι-
λιάδες περίπου θεατές, ανοικτό θέατρο του 
Δήμου Ηλιούπολης, ο συμπατριώτης μας 
από το Παχτούρι  χοροδιδάσκαλος Κώστας 
Βασιλάρας και ο συνεργάτης του Παναγιώ-
της Γκούβας με τριακόσιους χορευτές μέλη 
του Ομίλου παρουσίασαν ένα τρίωρο πρό-
γραμμα που παρακολούθησαν οι θεατές με 
αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι την λήξη του. 
Παρουσίασαν χορούς και τραγούδια 
από τα Άγραφα, την Ικαρία, την Αριδαία, 
την Κέρκυρα, την Κρήτη, την Μεσημ-
βρία, την Βόρεια Θράκη, την Φλώρινα 
και έκλεισαν το πρόγραμμα τους με ρε-
μπέτικα τραγούδια και λαϊκούς χορούς. 
O τίτλος της φετεινής εκδήλωσης ήταν 
«μάθε τέχνη κι άστηνε ....κι άμα πεινά-
σεις πιάστηνε»  με αναφορά σε παλιά 
επαγγέλματα που έζησαν γενιές και γε-

νιές σε δύσκολες εποχές. Ένα εντυπωσι-
ακό θέμα και θέαμα, αφού πολλοί θυμή-
θηκαν και οι νεότεροι έμαθαν για πρώτη 
φορά επαγγέλματα που σήμερα έπαψαν 
τα περισσότερα τουλάχιστον να υπάρχουν. 
Έτσι πέρασαν από την σκηνή μεταξύ άλλων ο 
πετράς, ο καρεκλάς, ο ψαθάς, ο γανωματής, 
ο αλευράς, ο βυρσοδέψης, η γυναίκα με τον 
αργαλειό, ο άνδρας με το ακόνι, τα λουστρά-
κια, το ζευγάρι με τη  λατέρνα, ο σφουγγα-
ράς, ο ψαράς διορθώνοντας τα δίχτυα του. 
Το παρών έδωσε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης 
Βασίλης Βαλασσόπουλος με μέλη του δημο-
τικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η 
συμπατριώτισσα μας από την Λαφίνα δημο-
τική  σύμβουλος Ηλιούπολης Μαρία Λιάπη-
Ανδρουλάκη.
Σημαντική όμως ήταν όπως κάθε χρόνο η 
παρουσία των συμπατριωτών μας από την 
ορεινή πατρίδα που δίνουν βροντερό πα-
ρών στην εκδήλωση, σε μια συνάντηση λίγο 
διάστημα πριν όλοι ανηφορίσουμε για τα 
χωριά μας.

Η ΕΚΔΗΛΩΣH ΤΟΥ Λ. Ο. ΗΛΙΔΑ
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 ... Τώρα το καλοκαίρι που θα 
βγεις στο χωριό, φίλε και ξά-
δελφε, μην ξεχάσεις:

- Να ανάψεις το καντήλι της 
Αγίας Κυριακής και να  προ-
σευχηθείς γι’ αυτούς που 
τους έκαψαν ζωντανούς οι 
Γερμανοί. Ήταν τραυματίες 
και τ’ άρματα ζωσμένοι.

- Το καντήλι να ανάψεις! Ξέ-
ρεις ότι οι ζωντανοί δεν κατε-
βαίνουν εκεί, είτε αντρειωμένοι είτε ταπεινοί. Το θέλει από αιώνες και το ποθεί ο άνθρωπος 
να κατεβεί στον Άδη, να δει και να χορέψει με  τους φίλους, τους συγγενείς, τους συναγωνι-
στές, τους γείτονες. Να προσευχηθείς και γι αυτούς που χάθηκαν για το χατίρι του κόσμου 
και για το «τίποτα».

- Να σταθείς στα Πλατανάκια και σαν πιεις νερό και δροσιστείς, κοίτα προς τη μεριά της 
Αγίας Παρασκευής... Ξέρεις εσύ! Θ’ ακούσεις τα κοτσύφια στις αγριοκερασιές και θα κα-
ταλάβεις... Να πας στη χαραμοφάγα γη, που κρατεί τα πάντα και για πάντα στ’ αχόρταγα 
σπλάχνα της, ότι αγάπησαν, για ότι λαχτάρισαν στον απάνω κόσμο. Άναψε ένα κερί... Μετά 
άφησε το δάκρυ και τον κόμπο...

- Να γύρισεις προς το χωριό, το πανηγύρι αρχίζει και τα βιολιά σε καρτερούν. Αν μάθεις ότι 
στις γέφυρες και στους δρόμους για το χωριό, συνωστίζονται να ξέρεις ότι είναι από χαρά που 
περπατούν να φτάσουν στο χωριό...

 ... Εκείνοι που συνωστίστηκαν στα λιμάνια να φτάσουν στην πατρίδα κάηκαν ζωντανοί και 
δε γύρισαν ούτε στο χωριό ούτε στην πατρίδα. Θέλουν να τους ξεχάσουν!

- Να καβαλικέψεις ξάδελφε και να πας από στρούγκα σε στρούγκα. Θ’ ακούσεις τραγούδια 
και φωνές και πρόβατα και κουδούνια... Έμειναν από τότε σκιές ...

 Έτσι ξάδελφε θάρθουν στ’ αυτιά σου: «Στρούγκα μου, πουν’ τα πρόβατα, στρούγκα μου, 
πουν’ τα γίδια και σεις έρμα στρουγκόλιθα σαν πουν’ οι αρμεχτάδες». 

- Να γυρίσεις στο πανηγύρι, άρχισε ο χορός: «Ψηλά στην Κωστηλάτα», «Τζουμέρκα μου πε-
ρήφανα, βουνά μου παινεμένα...» Κι εκεί σα βρεις καιρό και θυμηθείς, δώσε και μια «διάτα» 
στα όργανα: «Τι να της κάνω της καρδιάς της παραπονεμένης; Βολές με κάνει να γελώ, βολές 
κι αναστενάζω» ... 

 «Ξένος κι εδώ ξένος κι εκεί, κι όπου κι αν πάγω ξένος»... 
Γρεβενίτης
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Στο έμπα του 
Μάη πρέπει να 
βρίσκεται στο 

χωριό, στην αγαπημέ-
νη του Νεράιδα, για να 
ακούσει λέει τον κού-
κο να λαλεί. Να βλέπει 
αυτό το ευλογημένο 
νερό που είναι σαν αγί-
ασμα, να αναβλύζει 
από τα σπλάχνα των 
Τζουμέρκων, να το πί-
νει, να σκουπίζει με το 
μανίκι τού ράσου του 
τις λίγες σταγόνες στα 
κάτασπρα γένια του και 
να ευφραίνεται η ψυχή 
του.  Να βλέπει τη φύση 
να ανανεώνεται και 
μαζί της να ανανεώνεται και αυτός.

Τη σκέφτεται ο παπα – Κώστας τη Νεράιδα, 
τη συλλογιέται ολόκληρο χειμώνα, εκεί που 
βρίσκεται στην πόλη για ξεχειμώνιασμα. Περι-
μένει πώς και πώς τη μέρα που θα επιστρέψει 
στη γενέτειρα, προτού πιάσουν οι ζέστες, γιατί 
το κάμα δεν το αντέχει, λέει, ούτε το χλωριω-
μένο νερό το θέλει. Και όταν τον ρωτάς πόσο 
καιρό θα μείνει στο χωριό, «μέχρι να πέσει το 
πρώτο χιόνι», σου απαντάει. 

Πολύ πρωί ο παπα – Κώστας, με το γλυκοχά-
ραμα προτού σκάσει μύτη ο ήλιος από τις κορ-
φές της Αρέντας, θα πάρει τις στράτες προς τα 
Βαργιάνια. Θέλει να αφουγκραστεί το θρόισμα 
των φύλλων στη σιωπή του τοπίου, να απολαύ-
σει την ηρεμία της φύσης, να περπατήσει μέσα 
στα κέδρα και στα κοντοελάτια, να νιώσει τη 
δροσιά στα ρουθούνια του, να συνομιλήσει 
με τα πουλιά που την ώρα εκείνη ξυπνούν και 

τον καλωσορίζουν, να 
αγναντέψει τις έρημες 
στρούγκες, πηγαίνο-
ντας ο νους του πίσω σε 
άλλες εποχές. Αλλά να 
μαζέψει και καμιά χεριά 
ρίγανη, από αυτή που 
όταν τη μαζεύεις, λέει, 
μοσχοβολάει ο τόπος. 
Και όταν ο ήλιος ανε-
βεί δυο τρεις παλάμες, 
θα επιστρέψει πίσω με 
ευφορία ψυχικής αγαλ-
λίασης. 

Πολλές φορές τον 
βλέπω με την γκλίτσα 
πιασμένη πισθάγκωνα 
να κατεβαίνει στο κα-
φενείο με αργό και ήρε-

μο βήμα. Να κάθεται στο βακούφικο μαγαζί, 
κάτω από τον πλάτανο, πίνοντας τον πρωινό 
καφέ του. Να αγναντεύει πότε προς τη ράχη 
του Αη – Λια και την πλαγιά του Πατρο – Κο-
σμά και πότε προς το μοναστήρι της Αγίας 
Κυριακής και στο βάθος να φτάνει το μάτι του 
στον φιδωτό Άσπρο και από μέσα του να ευχα-
ριστεί το Θεό γι’ αυτή την ομορφιά της φύσης. 

Αργότερα θα κουβεντιάσει με τους γύρω του 
– συνήθως συνομήλικούς του – ιστορίες του 
χθες και του σήμερα, με ιδιόμορφο και γλαφυ-
ρό ύφος, έτσι απλά, ήρεμα και αργά, με μικρά 
κενά στη συζήτηση, όπως κουβεντιάζουν οι 
άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. 

Ο πρωτοπρεσβύτερος παπα-Κώστας είναι 
καλλίφωνος, με χροιά μεταλλική και ύφος 
αγιορείτικο. Διακρίνεται για την ηρεμία του, 
την πραότητά του, τις καλές του συμβουλές, 
όποτε του ζητούνται, και για την αγάπη του 

Ο Γέροντας της ορεινής πατρίδας
Γράφει ο Σπύρος Νεραϊδιώτης
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στον αθλητισμό. Πολλές φορές εκείνα τα χρό-
νια, θυμάμαι, μας μάζευε στο αλώνι και παίζαμε 
μπάλα. Έκανε το διαιτητή, γιατί ήταν δίκαιος. 
Και όταν έβλεπε μια ομάδα να είναι αδύνατη, 
έπαιζε και αυτός για να την ενισχύσει.

Χορεύει ο παπα-Κώστας και στο πανηγύρι 
«τον Ντελή-παπά», όχι μόνο σαν ένδειξη της 
αγάπης του για την ιεροσύνη και την του Χρι-
στού εκκλησία, αλλά και για να κάνει το χρέος 
του απέναντι στα πατροπαράδοτα. 

Οι παπάδες στην ορεινή πατρίδα είναι μπρο-
στάρηδες στα πανηγύρια, σέρνοντας πρώτοι 
το χορό στο Διπλοκάγκελο. Είναι ιερείς με 
προσφορά στην πνευματική υπόσταση της 

εκκλησίας και στην κοινωνική ζωή της μικρής 
μας πατρίδας. Έτσι θέλει ο απλός λαός τους 
παπάδες στον τόπο του. 

Ο παπα – Κώστας είναι ένας αυθεντικός 
ορεινός, ένα κεφάλαιο για την ορεινή πατρίδα, 
μια ξεχωριστή αξία, είναι ίσκιος για το χωριό, 
όπως θα έλεγαν οι παλαιότεροι. Η πραότη-
τα, οι αργές κινήσεις και η γαλήνια όψη τού 
Γέροντα δείχνουν απλότητα και ηρεμία, οι 
καθάριες και λίγες κουβέντες του μαρτυρούν 
σοφία. 

   Άγιε Γέροντα, «δότε την ευχήν ημίν». (Άγιε 
Γέροντα, δώσ’ μας την ευχή σου).

Ελαφρώς μειωμένη ήταν φέτος (σε σύγκρι-
ση με πέρυσι) η προσέλευση των πιστών στη 
γιορτή της προστάτιδας των ορεινών Αγίας 
Κυριακής, στις 6 Ιουλίου το βράδυ, στο ομώ-
νυμο μοναστήρι. 
Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (6 Ιου-
λίου) άρχισαν να καταφτάνουν προσκυνητές 
από τα γύρω ορεινά χωριά, αλλά και από πιο 
μακρινές περιοχές. Γύρω στις 8 το βράδυ όταν 
πια ολοκληρώθηκε η προσέλευση, ξεκίνησε 
ο πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, 
προεξάρχοντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου 
της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, 

Πρωτοπρεσβύτερου Δημητρίου Κυρίτση, ο 
οποίος τέλεσε και τη Θεία Λειτουργία, στην 
Αγρυπνία που ακολούθησε.
Παρέστησαν πολλοί ιερείς της περιοχής μας, 
εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, ο βουλευ-
τής της ΝΔ Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης 
και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Πύλης Κώστας 
Μαράβας. 
Ο διήμερος εορτασμός ολοκληρώθηκε το 
πρωί της Κυριακής, με την τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας από τον ιερέα Νεράιδας, Από-
στολο Οικονόμου.

6-7 Ιουλίου

Στην Αγία Κυριακή της Νεράϊδας
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Τον άκουσα, δεν 
τον είδα που ήταν 
ανάμεσα στους 

λιγοστούς προσκυνητές, 
που ανηφόριζαν το μικρό 
μονοπάτι που πάει προς 
την Αγία Κυριακή. 
Κοντοστάθηκα για λίγο 
να αφουγκραστώ τη 
φωνή του. Μου φάνηκε 
γνώριμη η φωνή, χαρα-
κτηριστική, δωρική, με 
τα τζουμερκιώτικα ιδι-
ώματα και την προφο-
ρά. Την είχα ματακούσει 
πολλές φορές αυτή τη 
φωνή, από μικρό παιδί 
και μου  ‘μεινε χαραγμέ-
νη και ανεξίτηλη μες στην ψυχή μου. 

 Ένα ελαφρύ χαμόγελο ζωγραφίστηκε τότε 
στα χείλη μου. 

Αυτός είναι! είπα μέσα μου. Ναι αυτός, ο λε-
βεντόπαπας! Ο παπα – Θωμάς! Ανέβαινε με 
βήμα αργό την ανηφόρα ακουμπισμένος στο 
μπαστούνι του, παρά τα ενενήντα χρόνια που 
κουβαλάει στη ράχη του. Πηγαίνει στην Αγία 
που γιορτάζει, να προσκυνήσει στη Χάρη της. 

 Εκείνη τη στιγμή μες στο μυαλό μου αστρα-
πιαία, άρχισαν να ξετυλίγονται σαν κινημα-
τογραφική ταινία, εικόνες από τα παλιά. Τότε 
που ο παπα – Θωμάς ήταν για πολλά χρόνια 
εφημέριος στη Νεράιδα, τη νύμφη των ανατο-
λικών Τζουμέρκων. Τον αγαπούσε ολόκληρο 
το χωριό και τον σέβονταν. Παπάς που με το 
δικό του αυθεντικό τρόπο έβαλε τη δική του 
σφραγίδα στην τοπική κοινωνία της ορεινής 
πατρίδας. Στον ιερό χώρο της εκκλησίας θαρ-
ρείς πως ήταν ένας ιερωμένος με μορφή αγί-

ου. Αλλά έξω απ’ αυτή 
έπαιρνε ένα εντελώς δια-
φορετικό ύφος. Γίνονταν 
ένας επαναστάτης, από-
γονος του Παπαφλέσσα 
και του Αθανάσιου Διά-
κου. Άρχοντας πραγμα-
τικός, σκληρός με την 
αδικία, αυστηρός με τον 
εαυτό του, συμπαραστά-
της των αδυνάτων και 
κατατρεγμένων, ακού-
ραστος εργάτης στην 
υπηρεσία του ποιμνίου 
του, ατίθασος με τους 
υψηλά ιστάμενους στο 
πολιτικό και εκκλησια-
στικό στερέωμα, ευαί-

σθητος σαν άνθρωπος, που στο άκουσμα της 
μελωδίας του «Χριστός Ανέστη» τον είδα να 
δακρύζει. 

 Παπάς με προσφορά στην πνευματική 
υπόσταση της εκκλησίας και στην κοινωνική 
ζωή της μικρής μας πατρίδας. Ο ακρογωνιαί-
ος λίθος, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, που 
αντιμετώπιζε κάθε πρόβλημα των λιγοστών 
κατοίκων. Εκείνα τα χρόνια, όταν έπεφτε πολύ 
χιόνι, γύρναγε από σπίτι σε σπίτι στο χωριό και 
φώναζε: «χωριανοί, είστε καλά;». Ανάσταση 
έβγαζε περιμένοντας να έρθει και ο τελευταί-
ος, ρωτώντας «είμαστε όλοι εδώ;». 

 Μερακλής άνθρωπος ο παπα – Θωμάς. Στο 
πανηγύρι χόρευε τον Παλαμιώτη. Ανασκού-
μπωνε τις δυο άκρες του ράσου στη μέση του 
και αφήνονταν στο ρυθμό του τραγουδιού. 
Μερακλώνονταν, χόρευε και εκφράζονταν. Και 
στο Διπλοκάγκελο, μαζί με τους άλλους παπά-
δες έσερνε το χορό στο πανηγύρι της Νεράιδας. 

Μια πράγματι βιβλική μορφή…
Γράφει ο Σπύρος Νεραϊδιώτης
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 Χωρίς να το καταλάβω έφτασα δίπλα του, 
τον χαιρέτησα εγκάρδια με εκτίμηση και σεβα-
σμό. Σταμάτησε, κοίταξε άνωθεν σα να ήθελε 
να ευχαριστήσει το Θεό, πήρε μια βαθιά ανάσα 
να ξαποστάσει, βγάζοντας από τα ρουθούνια 
του ανακούφιση, λέγοντας με φωνή τρεμάμε-
νη και κουρασμένη. 

- Δε μπορούσα παιδί μου να μην έρθω… Στη 
Νεράιδα παιδί μου, βρίσκεται η μισή μου καρ-
διά, και η άλλη μισή στην Αγία… Μόνο που 
δεν με ακούνε τα ποδάρια μου, για… και λίγο η 
μέση με πονάει, αλλά να… βλέπεις που η Αγία 
με αξίωσε να έρθω. 

Ο παπα – Θωμάς μπήκε μέσα στο χώρο της 
εκκλησίας, για να τον αντικρύσω λίγο αργότε-
ρα έξω, στην πίσω αυλή του Ναού. Τον είδα να 
αγναντεύει απάνω ψηλά το στεφάνι (απότομη 
βουνοπλαγιά), με δέος. 

- Να, εκεί μου λέει, με ύφος επιβλητικό, δεί-
χνοντας με το χέρι του. 

Ω! του θαύματος! Εκεί είδα το καντήλι της 
Αγίας, να φέγγει τα μεσάνυχτα!

 Γύρισε προς το μέρος μου συγκινημένος, 
ακούμπησε στο μπαστούνι του παίρνοντας το 
ύφος του Πατρο – Κοσμά, του μεγάλου αυτού 
εθναπόστολου, που πέρασε από τα μέρη μας, 
και δίδαξε για το Θεό και την Πατρίδα και προ-
φήτεψε τη μεγάλη Επανάσταση του Γένους. 

 Άρχισε τότε ο παπα – Θωμάς να διηγείται 
με συγκίνηση αλλά και θαυμασμό, τα θαύματα 
της Αγίας Κυριακής. Τον διέκοψε για μια στιγ-
μή ο ήχος της καμπάνας που χτύπαγε εκείνη 
την ώρα εσπερινό. Κάνοντας το σταυρό του 
αναφώνησε με ευλάβεια: 

«Αγία Κυριακή μου, μεγάλη η Χάρη σου» συ-
νεχίζοντας και πάλι τη διήγηση. 

 Μιλούσε ασταμάτητα επαναλαμβάνοντας 
αρκετές φορές τη φράση, «Ω! του θαύμα-
τος!». Σταματούσε πότε – πότε για να ψάλλει 
χαμηλόφωνα, τα τροπάρια που έψαλλαν την 
ώρα του εσπερινού. Γιατί ο παπα – Θωμάς έχει 
καλή φωνή, καθάρια, γλυκιά, μελωδική, με 
ρυθμό δωρικό και χροιά ξύλινη σαν να χτυπά-

νε σήμαντρα σε βυζαντινό συλλείτουργο. 
 Και πάλι μετά να συνεχίζει. Να λέει για τον 

άνθρωπο, για τις αξίες και τα ιδανικά, για τα 
χωριά μας, για τους δύσκολους καιρούς που 
βιώνει η Πατρίδα και το Έθνος, αλλά και ο 
πολύπαθος λαός που υποφέρει όλα αυτά τα 
δεινά. 

 Είχε ύφος αγίου όταν αναφερόταν στο Χρι-
στό και την Αγία Κυριακή. Το πρόσωπό του 
άλλοτε έπαιρνε την αγριάδα του αγωνιστή 
αντάρτη της εθνικής αντίστασης, που κόρφω-
ναν οι ράχες του Αη-Λια και του Κριάκορα, μι-
λώντας για την σημερινή πολιτική κατάσταση, 
και άλλοτε έπαιρνε γαλήνια όψη, σαν «Φως 
Ιλαρό», όταν αναφερόταν στον άνθρωπο, γε-
μάτος αγάπη. Και άλλοτε έπαιρνε τη μορφή 
του Αη-Γιώργη, πολιούχου της ποθεινής πα-
τρίδας, σαν να ήθελε να καρφώσει με το βλέμ-
μα της ψυχής του κατάκαρδα τη λαίλαπα της 
παγκοσμιοποίησης, που καραδοκεί στη γωνία 
για να κατασπαράξει σαν άγριο θηρίο, να αφα-
νίσει τα πατροπαράδοτά μας και να ισοπεδώ-
σει τις αξίες μας. 

 Δεν μπορούσα ούτε να τον διακόψω, ούτε 
να ρωτήσω, ούτε να συμπληρώσω. Μόνο να 
ακούω μπορούσα. Γιατί ο παπα – Θωμάς είναι 
μια ξεχωριστή, μια αυθεντική προσωπικότητα 
και αξία, ένα κεφάλαιο για τον τόπο μας, μη 
μπορώντας να αντισταθείς στο λυρισμό της 
ψυχής του. Σαν κληρικός, αγάπησε την του 
Χριστού Εκκλησία, σαν άνθρωπος αγάπησε 
τον ίδιο τον άνθρωπο, τη φύση, την ορεινή 
πατρίδα. 

 Έτσι όπως τον συνάντησα στο χώρο της Αγί-
ας Κυριακής, έχω την αίσθηση πως είναι μια 
γλυκύτατη φυσιογνωμία. Τα κάτασπρα μαλ-
λιά και γένια του, οι βαθουλωτές κόγχες των 
ματιών του από το βαθύ γήρας, μαρτυρούν 
σοφία. Η γαλήνια όψη του προσώπου του και 
τα ξεθωριασμένα γαλανά μάτια του, δείχνουν 
καλοσύνη και αγάπη. Θαρρώ πως ο παπα – 
Θωμάς είναι μια πράγματι βιβλική μορφή. 

 Ευλόγησον ημάς! Άγιε Γέροντα! 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ - ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
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Ένα όμορφο αλλά ση-
μαδιακό όνειρο που είδε 
στον ύπνο του, ήταν κα-
θοριστικό για τον ίδιο 
καθώς και η αφορμή για 
να αλλάξει ολόκληρη η 
ζωή του. 

Είδε λέει, πως ήταν 
στην αντίπερα όχθη του 
Άσπρου και από εκεί δε 
θωρούσε τίποτα μπρο-
στά του, γιατί παντού 
ήταν αντάρα, πολύ αντά-
ρα και μέσα από αυτή την 
πυκνή αντάρα να κάνει 
άξαφνα την εμφάνισή 
της μια γυναίκα «κοκκι-
νοφορεμένη, μαυρομά-
τα» και να του λέει ρητά 
και κατηγορηματικά: 

«Γύρνα πίσω, το χωριό σε χρειάζεται». Και 
αμέσως εξαφανίστηκε!

 «Ω! Του θαύματος!» Και τότε άρχισε να ξα-
νταριάζει και το τοπίο να ξεθαμπώνει και φά-
νηκε λέει, ξεκάθαρα «το καντήλι της Αγίας» 
που τρεμόφεγγε απάνω ψηλά, στη μέση από 
το στεφάνι, και κάτω στη ρίζα του γκρεμού «το 
μαναστήρι της Αγίας Κυριακής» να είναι φωτα-
γωγημένο με φως ιλαρό, κατανυκτικό και από 
μέσα να ακούγεται μια αγγελική ψαλμωδία σαν 
να γίνεται μέγας εσπερινός σε βυζαντινό συλ-
λείτουργο, και στο τέλος της λειτουργίας να 
ακούγεται δυνατά και ψαλμωδικά σε τόνο χε-
ρουβικό: Άξιος! Άξιος! Άξιος! 

Και απάνω στο χωριό λέει, φεγγοβολούσαν 
φώτα, λες και ήταν υπέρλαμπρα αστέρια και 
με το γλυκοχάραμα οι πρώτες ηλιαχτίδες χτυ-
πούσαν τον ξάγρυπνο Κριάκουρα και το χωριό 
τότε έλαμπε σαν μαργαριτάρι στον ήλιο, και η 

φύση φόρεσε τα γιορτινά 
της σκορπώντας παντού 
χίλια χρώματα και αρώ-
ματα. 

Ενώ τα πουλιά κελαη-
δούσαν γλυκά, άξαφνα 
λέει, άρχισαν τότε να 
χτυπούν χαρμόσυνα 
εφτά καμπάνες όλες μαζί, 
πρώτα αυτή του πολιού-
χου του χωριού, του Αη-
Γιώργη και μετά οι άλλες 
από τα ξωκλήσια του Άη-
Θόδωρου, του Πατρο-
Κοσμά, του Άη-Λιά, της 
Αγίας Παρασκευής, της 
Θεοτόκου και αυτή από 
το μαναστήρι της Αγίας 
Κυριακής, και χτυπού-

σαν τόσο δυνατά λέει, που ο ήχος τους ήταν 
στη διαπασών και έφτανε μέχρι τον έβδομο 
ουρανό. 

Εκείνη τη στιγμή αυτός από την ταραχή 
του ξεπετάχτηκε απότομα από τον ύπνο και 
η καρδιά του χτυπούσε δυνατά σαν τις εφτά 
καμπάνες και από την αγωνία του ήταν καταϊ-
δρωμένος σαν να πέρασε ολόκληρος μέσα από 
το κεφαλάρι του Γλαβά και να λούστηκε με το 
δροσερό νερό του, που είναι σαν αγίασμα. 

 Μετά από λίγο αφού καταλάγιασε, έκανε το 
σταυρό του ψελλίζοντας: Αγία Κυριακή μου! 
Μεγάλη η Χάρη σου! Ας γίνει το θέλημά Του!

Ο Θεός έστειλε την Αγία Κυριακή στον ύπνο 
του, όπως εξηγείται στο όνειρο, για να του πει 
να έρθει στο χωριό και να γίνει παπάς, γιατί το 
χωριό ήταν δίχως παπά και οι κάτοικοι ήταν για 
πολύ καιρό αλειτούργητοι και ο Θεός εισάκου-
σε τις παρακλήσεις των κατοίκων και τους έκα-
νε τη Χάρη.

Ο παπα-Αποστόλης των ορεινών
Γράφει ο Σπύρος Νεραϊδιώτης
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 Ήταν θέλημα Θεού, για τον Αποστόλη Οικο-
νόμου το πέμπτο από τα έξι παιδιά της οικογέ-
νειας του Στάθη και της Στάθαινας τ’ ’Κονόμου, 
μετά από αυτό το όνειρο που είδε, να αφήσει 
πίσω του τη μακρινή Αυστραλία που ήταν 
χρόνια εκεί μετανάστης, να περάσει θάλασσα 
πλατιά, κάμπους, βουνά και όρη, και να γυρίσει 
πίσω στο χωριό να φορέσει το ράσο και έτσι το 
όνειρο να γίνει πραγματικότητα. 

 Και αφού χειροτονήθηκε παπάς στο χωριό ο 
παπα-Αποστόλης, μετά βαΐων και κλάδων χο-
ρεύοντας το χορό του Ησαΐα μέσα σε μια πανη-
γυρική ατμόσφαιρα με τη συμμετοχή πολλών 
χωριανών, έθεσε από τότε τον εαυτόν του στην 
υπηρεσία του Θεού καθώς και ολόκληρης της 
τοπικής κοινωνίας.

 Θα μπορούσε ο παπα-Αποστόλης να είναι 
ένας αξιόλογος παραδοσιακός τραγουδιστής 
και πολύ περισσότερο ένας εξαίρετος ψάλτης, 
γιατί έχει μελωδική και ψαλμωδική φωνή, δω-
ρική και καθάρια, σε τόνο ιερατικό και βυζα-
ντινό, με χροιά ξύλινη σαν αυτή του πατέρα 
του, του Στάθ’ ’Κονόμου που ήταν για πολλά 
χρόνια ψάλτης, αλλά και σαν της μάνας του της 
Βασίλως, που είχε φωνή σαν του αηδονιού και 
που τραγουδούσε στις χαρές και στους γάμους 
σε καθημερνές και σχόλες. Από αυτούς πήρε ο 
παπα-Αποστόλης αυτό το ωραίο χάρισμα και 
ψέλνει τόσο ωραία. 

 Κάποιοι τον αποκαλούν «Μελωδό» για την 
ωραία του ψαλμωδία, που κάνει ακόμα και 
τους άθεους να προσέρχονται στην εκκλησία, 
μόνο και μόνο για να τον ακούσουν να ψέλνει 
με αυτή την αγγελική φωνή, το «Φως ιλαρόν», 
«η γέννησή σου Χριστέ», «το τροπάριο της 
Κασσιανής», «Μεγαλοβδομαδιάτικους» και 
«Αναστάσιμους» ήχους και ύμνους πολλούς, σε 
οκτώηχο. 

 Κάποιοι άλλοι τον αποκαλούν «Παπαφλέσ-
σα» γιατί φυλάει «Θερμοπύλες» στο χωριό, 
κυρίως τους χειμερινούς μήνες και μάλιστα σε 
τούτους τους χαλεπούς καιρούς που τα χωριά 
μας έχουν ερημώσει. 

 Αγαπάει το χωριό ο παπα-Αποστόλης και 

ταυτίστηκε με αυτό το Τζουμερκιώτικο τοπίο 
της άγριας ομορφιάς, με τις βουνοκορφές και 
τα κρυστάλλινα νερά, με τα αλώνια, τα λαγκά-
δια και τα ρέματα, με το ψυχικό τοπίο της μου-
σικοχορευτικής παράδοσης, με τη Νεράιδα των 
πανηγυριών.

 Το Νεραϊδιώτικο τοπίο λέει, είναι πολύ όμορ-
φο κάθε εποχή του χρόνου. Η άνοιξη με το πρά-
σινο, με τον ξανθό Απρίλη και τον μυρωδάτο 
Μάη, το καλοκαίρι με τα κρυστάλλινα νερά και 
τις λουλουδιασμένες αυλές των σπιτιών, το πα-
νηγύρι της Νεράιδας που γίνεται στις 26 Ιου-
λίου στην καρδιά του καλοκαιριού, σέρνοντας 
ο ίδιος το «Διπλοκάγκελο» όπως το απαιτεί η 
παράδοση, κάνοντας το χρέος του απέναντι 
στην ιστορία αυτού του τόπου. Του αρέσει και 
το χινόπωρο με τα κίτρινα και καφετί χρώματα, 
ακόμα και ο χειμώνας του αρέσει με τα χιόνια 
τα πολλά. 

 Του αρέσει γενικότερα η Νεράιδα, αυτό το 
στολίδι των ανατολικών Τζουμέρκων, όπως λέει, 
ευχαριστώντας το Θεό γι’ αυτή την ομορφιά της 
φύσης. Τον συγκινεί η ομορφιά των χρωμάτων, 
το γλυκοχάραμα και η ανατολή, το λιόγερμα και 
το δειλινό, το άρωμα της ρίγανης και του τσα-
γιού, ο ήχος του νερού που κυλάει. Την πονάει 
αυτή την πολυπόθητη πατρίδα ο παπα-Απο-
στόλης, γιατί πατρίδα γι’ αυτόν δεν είναι μόνο 
η ομορφιά του τοπίου, είναι και κάτι άλλο, τα 
ιδανικά και οι αξίες που βιώνει, τα πατροπαρά-
δοτα και η ιστορία αυτού του τόπου, τα μνήματα 
των προγόνων, ο κρυφός αναστεναγμός από τις 
αναμνήσεις των παιδικών βιωμάτων, αλλά και 
ό,τι έχει σχέση με αυτό που κρατάει πάντα ζω-
ντανή αυτή τη «ρημάδα», την εγκαταλελειμμέ-
νη και περιφρονημένη ορεινή πατρίδα. 

 Ο παπα-Αποστόλης, εκτός από εφημέριος 
της ορεινής πατρίδας είναι και μάστορας, ένας 
καλός μαραγκός, που παίρνει το ακατέργα-
στο ξύλο και το μετατρέπει σε κομψοτέχνημα 
κατασκευάζοντας ξύλινες δημιουργίες. Αλλά 
και τις ελεύθερες ώρες θα ασχοληθεί και με 
τα κηπευτικά να τα έχει όπως λέει, για τις νη-
στήσιμες μέρες και για όλη τη σαρακοστή. Έχει 
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Λιγοστοί οι χωριανοί και συμπα-
τριώτες που ανηφόρισαν προς τα 
Τουρκοβούνια, το πρωί της Κυ-
ριακής, 13 Ιουλίου και παρέστη-
σαν στην τέλεση του μνημοσύ-
νου της Αγίας Κυριακής, στο εκεί 
ομώνυμο εκκλησάκι. 
Μετά το τέλος της αρτοκλασίας, 
με τη συμβολή του χωριανού μας 
Γιώργου Γώγου και της γυναίκας 
του Ειρήνης, απόλαυσαν, κάτω απ’ τη σκιά 
των πεύκων, τα γλυκίσματα, το καφεδάκι και 
τα αναψυκτικά (προσφορά του Συλλόγου), εν 
μέσω συζητήσεων και αναμνήσεων από τα πε-
ρασμένα. 
Να σημειώσουμε πως η θρησκευτική αυτή εκ-
δήλωση που γίνεται με πρωτοβουλία του Συλ-
λόγου μας, καθιερώθηκε από της ιδρύσεώς 
του (1965) και πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
την πρώτη Κυριακή, αμέσως μετά τη γιορτή 
της Αγίας (7 Ιουλίου). Παλαιότερα γινόταν 
στην Πεντέλη, στο εκκλησάκι της Αγ. Τριάδας, 
όπου φυλασσόταν και η εικόνα της Αγίας Κυ-

ριακής. Τότε, μετά τη λήξη της θρησκευτικής 
τελετής και μόλις οι παραβρισκόμενοι έπιναν 
τον καφέ τους , ακολουθούσε, σε παρακείμενη 
ταβέρνα, τρικούβερτο γλέντι που τις περισσό-
τερες φορές κρατούσε ως αργά το απόγευμα. 
Μετά πολλά χρόνια, σιγά-σιγά, το μικρό αυτό 
πανηγύρι (γιατί ως τέτοιο θεωρείτο, ίσως στα 
πρότυπα του αντίστοιχου που γινόταν στο μο-
ναστήρι της Αγίας, στη Νεράιδα), άρχισε να 
φθίνει και τελικά καταργήθηκε. Στη συνέχεια 
η εικόνα της Αγίας Κυριακής μεταφέρθηκε στο 
ομώνυμο εκκλησάκι, στα Τουρκοβούνια και 
έκτοτε το μνημόσυνο τελείται εκεί. 

Χ.Μ.

Θρησκευτική εκδήλωση στα Τουρκοβούνια

Εις μνήμην της Αγ. Κυριακής
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επίσης και κατοικίδια που ασχολείται με αυτά 
κάθε μέρα, αλλά και καμιά φορά όταν ξαδειάζει 
θα κατεβεί και στο Γρεβενίτη να ψαρέψει καμιά 
πέστροφα να τη βάλει στο τηγάνι. Ακόμα και 
ποδόσφαιρο παίζει ο παπα-Αποστόλης, στον 
ετήσιο καθιερωμένο αγώνα «Νεολαία Γερου-
σία», που γίνεται κάθε καλοκαίρι στο χωριό, 
έχοντας αξιόλογες επιδόσεις. 

 Κάθε απόγευμα ο παπα-Αποστόλης πριν γύ-
ρει ο ήλιος πίσω από τη ράχη του Κριάκουρα, 
κινάει πίσω από τις Κρανιές που είναι το σπίτι 
του, με το ράσο ανασκουμπωμένο στη μέση και 
την γκλίτσα με το δικέφαλο αετό πισθάγκωνα, 
περνώντας με βήμα αργό τα σοκάκια του χω-

ριού και ανεβαίνει προς την εκκλησία να ανά-
ψει πρώτα τα καντήλια και μετά να πάει στο 
καφενείο να πιεί τον καφέ του, αγναντεύοντας 
από το κουλούρι της αυλής προς κάθε κατεύ-
θυνση, θαυμάζοντας τα τοπία του χωριού σα να 
τα βλέπει για πρώτη φορά.

 Ο παπα-Αποστόλης, είναι αυτό που έλειπε 
από το χωριό, αυτό που χρειαζόταν η τοπική 
κοινωνία, είναι ο απλοϊκός παπάς που με την 
ιδιοσυγκρασία του θεωρείται ένας πραγματι-
κά αληθινός εφημέριος της ορεινής πατρίδας. 
Άξιος! 

«Αγίασον τούς αγαπώντας την ευπρέπειαν 
τού οίκου σου».
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Παράδειγμα προς μίμηση
Υπάρχουν εκείνοι 
που λένε πολλά λό-
για στα καφενεία, 
κάνουν κριτικές χω-
ρίς κόστος, απορρί-
πτουν οποιοδήποτε 
έργο γίνεται, ενώ 
οι ίδιοι δε βάζουν 

«λίθον επί λίθου». Υπάρχουν κι εκείνοι που 
αποφεύγουν τα παχιά λόγια κι αρκούνται στα 
έργα.
Ένας απ’ τους δεύτερους είναι κι ο Τάκης 
Παναγόπουλος. Πήρε το τσαπί προμηθεύτη-
κε δενδρύλλια και αθόρυβα, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες, τα φύτεψε στο χώρο του μνημείου 
που ήταν γυμνός. Στην προσπάθειά του αυτή 
είχε και βοήθεια που του πρόσφερε ο Νίκος 
Γιαννέλος.
Τάκη, μας συγχωρείς, ξέρουμε πως δεν το 
ήθελες να γράψουμε για την πράξη σου, δεν 
το κάνεις για να «φαίνεσαι». Όμως κάποιες 
χρήσιμες ενέργειες πρέπει να καταγράφονται 
και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. 

Τελείωσε το έργο στο σχολείο
Με την το-
ποθέτηση και 
της πόρτας 
στο δημοτικό 
σχολείο, ολο-
κληρώθηκε το 
έργο που χρη-
ματοδότησε ο 

σύλλογος σε συνεργασία με το Δήμο Πύλης. 
Ένα έργο το οποίο αφενός μεν έλυσε το πρό-
βλημα παρκαρίσματος και διέλευσης μεγάλων 
αυτοκινήτων και αφετέρου δημιούργησε ένα 
χώρο αποκλειστικά για τα παιδιά και στον 
οποίο μπορούν να γίνονται διάφορες εκδηλώ-

σεις, μέσα και έξω από το κτίριο του σχολείου. 
Ήδη προγραμματίζεται δεντροφύτευση στην 
αυλή και βάψιμο του εσωτερικού χώρου για 
φέτος το καλοκαίρι.

Μερική αποκατάσταση ζημιών 
στην πλατεία, στον Αη-Γιώργη

«Εδώ και 
πολύ καιρό 
η πλατεία 
είχε υποστεί 
κάποιες ζη-
μιές (μικρά 
ρ ή γ μ α τ α , 
αποκόλλη-

ση πλακών, ρήγματα στο στρογγυλό τοιχίο 
που περιβάλλει τους πλάτανους). Ζημιές που 
θα έπρεπε πριν από καιρό να επισημανθούν 
και να ζητηθεί από το Δήμο να αποκαταστα-
θούν. Στις σχηματισθείσες ρωγμές φύτρωσαν 
χόρτα ακόμα και πλατανάκια.
Το ΔΣ του Συλλόγου ομόφωνα αποφάσισε 
να διαθέσει ανάλογο ποσό για να αποκατα-
σταθούν οι ζημιές και έδωσε άμεσα εντολή 
εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Ήδη 
οι εργασίες αποκατάστασης έγιναν. Επί πλέον 
τοποθετήθηκαν πλάκες στο πεζούλι, σε όλο το 
μήκος του, προς τη μεριά της εκκλησίας.
Παραμένει όμως ένα άλλο (το κυριότερο) 
πρόβλημα κι αυτό είναι το μεγάλο ρήγμα που 
υπέστη το τοιχίο απ’ την έξω πλευρά προς το 
δρόμο, κοντά στη βρύση. Θα πρέπει άμεσα να 
ζητηθεί απ’ το Δήμο η επισκευή, προτού με-
γαλώσει με κίνδυνο ακόμα και κατάρρευσης 
του τοιχίου. 
Ίσως χρειασθεί κονδύλι που αυτή τη στιγμή ο 
Σύλλογος δε διαθέτει. Αλλά αν συνεχιστεί η 
αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής και δεν πα-
ρέμβει άμεσα για την επισκευή του ρήγματος, 
δε θα αφήσουμε να επέλθει το χειρότερο που 
υποψιαζόμαστε.



2125 χΡΟΝΙΑ ΓΛΑΒΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΑΣΧΑ 

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ
Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα έδωσαν φέτος 

τα χιονισμένα βουνά των Τζουμέρκων κατά τις 

μέρες του Πάσχα, κυρίως στους εκατοντάδες 

χωριανούς και συντοπίτες μας, που ανέβηκαν 

για να γιορτάσουν εκεί τη Λαμπρή. Κι ενώ μέχρι 

τη Μ. Πέμπτη η ηλιοφάνεια ήταν το κύριο χα-

ρακτηριστικό του καιρού στα χωριά μας, τη Μ. 

Παρασκευή άρχισε η κακοκαιρία με βροχές για 

να κορυφωθεί λίγο μετά την Ανάσταση με αέρα, 

χιονοπτώσεις και χαλάζι. Εκείνο όμως που πα-

ραπάνω απ’την απότομη μεταβολή του καιρού 

εντυπωσίασε τους ορεινούς επισκέπτες ήταν η 

αθλιότητα του δρόμου, κυρίως στα κομμάτια 

Βαθύρεμμα – Μεσοχώρα κι Αγία Κυριακή – Νε-

ράϊδα.

Η Νεράϊδα έζησε όπως παλιά τη Μεγάλη Βδομάδα

Την τύχη να ξαναζήσουν βυζαντινές στιγμές είχαν οι εκατό περίπου ΝεραΪδιώτες που ανέβη-

καν στο χωριό για να γιορτάσουν το Πάσχα μαζί με τους «χειμωνάτες» χωριανούς τους. Το 

παραδοσιακό χρώμα των ημερών φάνηκε εντονότερα τη «μαύρη μέρα», τη Μ. Παρασκευή 

(που ο καιρός της τόνισε το μαύρο), όταν μετά από πρωτοβουλία δέκα χωριανών μας (διάβα-

σε στη διπλανή σελίδα) τραγουδήθηκε στα σπίτια το μεγαλοβδομαδιάτικο τραγούδι «Σήμερο 

μαύρος ουρανός..» που είχε ν’ακουστεί χρόνια πολλά.

Κατά τη μέρα του Πάσχα οι χωριανοί μας δυσκολεύτηκαν κάπως να ψήσουν στη σούβλα 

τ’αρνί, λόγω του καιρού, ενώ λιγότερο άτυχοι στάθηκαν αυτοί που προτίμησαν να ψήσουν 

στη γάστρα,

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Αρχές του 1989 και για πρώτη φορά αποφασίζεται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό να 
γίνουν από κοινού με το Σύλλογο Άρτας. Επίσης, η Νεράϊδα θα φιλοξενήσει και τις εκδηλώ-
σεις της Ομοσπονδίας Ασπροποτάμου. Έτσι το καλοκαίρι προμηνύεται πλούσιο. Πράγματι. 
Αλλά μετά…
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ΝΕΡΑΪΔΑ: ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟ-

ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το φετινό καλοκαίρι στη Νεράϊδα 

ήταν οπωσδήποτε πιο δημιουργικό 

και πιο εντυπωσιακό στον τομέα των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων κι αυτό 

γιατί συνέπεσαν στον ίδιο χώρο, οι 

εκδηλώσεις «ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΑ» της 

Ομοσπονδίας και οι «ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΔΗ-

ΛΩΣΕΙΣ» των Πολιτιστικών Συλλό-

γων του χωριού.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο 

χωριό μας φέτος ξετυλίχτηκαν σκη-

νές από εποχές άλλες, που οι νεότε-

ροι δεν έχουν ζήσει κι οι παλιότεροι 

έβλεπαν – πικραμένοι – να χάνονται 

στο χρόνο…. Ήταν σκηνές που ορ-

θώθηκαν κόντρα στην απώλεια της 

πολιτιστικής μας παράδοσης, ήταν η 

γνήσια πολιτιστική έκφραση των αν-

θρώπων της ορεινής μας πατρίδας.

Με σκοπό, λοιπόν, να θυμηθούν οι 

παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι, η 

Ομοσπονδία Ασπροποταμιτών, κα-

θώς και οι Σύλλογοι του χωριού διοργάνωσαν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη 

πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Νεράϊδα.

Αναφερόμενοι πρώτα στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας θα πούμε ότι έγιναν στο 

χωριό στις 30 Ιούλη και χρωματίστηκαν ιδιαίτερα με την παρουσία του θαυμάσιου 

θοδωριανίτικου συγκροτήματος «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» με τη συμμετοχή των χορευτικών του 

Αρτινού Συνδέσμου Νεράϊδας, καθώς και με το λαϊκό βραδινό γλέντι στο «Βακούφκο 

μαγαζί» απ’το συγκρότημα του Βούκια. Παρουσιάστηκε επίσης η «Βίζιτα» πατροπα-

ράδοτο έθιμο χωριών, της περιοχής, ακούστηκαν παλιά παραδοσιακά τραγούδια από 

γνήσιες λαϊκές φωνές του τόπου μας και απαγγέλθηκαν ποιήματα ορεινών ποιητών. 

Επίσης, η εκδήλωση χρωματίστηκε με έκθεση παλιάς φωτογραφίας, ζωγραφικής, 

ορεινού τύπου και βιβλίου.
Αλλά και οι κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις των δυο Συλλόγων μας έδωσαν κάτι το 

ξεχωριστό φέτος, με αποκορύφωνα την αναπαράσταση – για δεύτερη χρονιά – του 

αρχαίου εθίμου των Προσωπίδων.
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Οι πολιτιστικές καλοκαιρινές εκδη-

λώσεις των δύο Νεραϊδιώτικων Συλ-

λόγων, που έγιναν σε συνεργασία με 

την Κοινότητα και που επισφράγισαν 

την ενότητα των χωριανών, είναι οι 

παρακάτω:

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ (Πλατεία Νεράϊδας 22 και 23 Ιούλη)

Την αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε με 

την ενωτική χαιρετιστήρια ομιλία του ο 

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αθήνας – Συλλόγου που ανέλαβε την πρωτοβουλία της 

συνδιοργάνωσης – Θωμάς Μαντέλλος. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και τα χαιρετιστήρια μηνύματα 

του Αρτινού Συνδέσμου και του Προέδρου της Κοινότητας Γιάννη Νίκου. Στη συνέχεια το παιδικό 

χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου της Άρτας, που πλαισιώθηκε με μικρούς χορευτές του Αθηνα-

ϊκού Συλλόγου, χόρεψε χορούς απ’την Ήπειρο και την επόμενη – 23 Ιούλη – άλλους απ’την Ελλάδα.

ΤΑΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

(Σχολείο Νεράϊδας, 23 Ιούλη)

Το πρωϊνό της μέρας, σαράντα περίπου μικρά παιδιά συγκεντρώθηκαν στο σχολείο, όπου ζωγράφι-

σαν κι έκφρασαν με χρώματα το αντιπολεμικό μήνυμα της εποχής μας, έτσι όπως το αισθάνεται η 

αγνή παιδική ψυχή. Στην αρχή διαβάστηκε το ποίημα του Γ. Ρίτσου «Ειρήνη» και μοιράστηκε χαρα-

κτηριστική φωτογραφία απ’το ολοκαύτωμα της Χιροσίμα. Τ’άπόγευμα όλες οι ζωγραφιές εκτέθηκαν 

στην πλατεία και προκάλεσαν το ενδιαφέρον των χωριανών.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ (Πλατεία, 23 Ιούλη)

Τη μεμονωμένη, το καλοκαίρι του ’87, προσπάθεια των χωριανών μας Θ. Ντίνου και Θαν. Χρηστά-

κη, που πέρυσι στήριξαν το περιοδικό μας, και ο Αθηναϊκός Σύλλογος, υιοθέτησαν φέτος όλοι οι 

φορείς του χωριού, σε βαθμό που μπορούμε σήμερα να μιλάμε ότι ωρίμασε η ιδέα για δημιουργία 

Λαογραφικού Μουσείου στη Νεράϊδα. Απομένει η εξεύρεση χώρου – μέλημα της Κοινότητας – για 

τη στέγαση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με πρωτοβουλία του περιοδικού μας έγινε, για πρώτη φορά στην περιοχή, φέτος έκθεση ορεινού 

τύπου. Παράλληλα έγινε έκθεση παιδιού βιβλίου (δωρεά των χωριανών μας Κώστα και Ευρυδίκης 

Μαντέλλου), που σκοπό είχε, κυρίως, την προώθηση της ιδέας για δημιουργία βιβλιοθήκης.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΝΕΟΛΑΙΑ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ» (Γήπεδο Νεράϊδας, 25 Ιούλη)

Η ποδοσφαιρική συνάντηση που ξεκίνησε το 1982 με πρωτοβουλία του «Γ» και που έγινε πια θε-

σμός, πραγματοποιήθηκε φέτος με φροντίδα όλων των φορέων. Το ματς, που διεξήχθη μέσα σ’α-

θλητική άμιλλα, έληξε με νίκη της νεολαίας (σκορ 8-5). Τα γκολ των νικητών σημείωσαν: Παν. 

Νίκου (3), Παντ. Βλαχογιάννης, Σπ. Νεραϊδιώτης, Παύλος Αθανασιάδης, Θωμ. Μαντέλλος και Κ. 

Χρηστάκης.
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Άλλες ειδήσεις
● Στη Μουτσιάρα, αρκούδα (κατ’άλλους λύκος) 
γκρέμισε περί τα 150 πρόβατα του Παχτουριώτη 
κτηνοτρόφου Θόδωρου Κατσαρού.
● Στις 2.7.89 έγιναν τα εγκαίνια του Βακούφκου κα-
φενείου η «ΑΙΓΛΗ» με το νέο «ιδιοκτήτη» Ν. Καρα-
κώστα. «Καλές δουλειές».

Καφενείον ο «Ο ΓΛΑΒΑΣ»

● Άνοιξε το μαγαζί της Φωτούλας 

Χρ. Βλαχογιάννη. Διαθέτει μαγει-

ρείο και ψησταριά. Η επωνυμία 

του: «ΓΛΑΒΑΣ»! Τιμή μας και «κα-

λορίζικο»! Έτσι, η Νεράϊδα έχει πια 

τέσσερα καφενεία!

ΚΕΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ: 
Μετά την τοποθέτηση της κεραίας 

στο Μοναστήρι Νεράϊδα κι η Κο-

ρυφή βλέπουν αρκετά καθαρά το 

ένα απ’τα δύο κανάλια της ελληνικής 

τηλεόρασης. 

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Στις 8 του Ιούλη ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου μας Θωμάς Μαντέλλος κι 

η γυναίκα του Μαρία Χαρτζανιώτη 

βάφτισαν την κορούλα τους στα Τρί-

καλα. Νουνά ήταν η ….άνση Γ. Ζάχου, 

η οποία χάρισε της μικρής το όνομα 

Κωνσταντίνα. «Πολλές ευχές» στο πε-

ριοδικό μας! 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
● Η «Κωστηλάτα» στη Νεράϊδα: Η Ομοσπονδία 

Ασπροποταμιτών κάλεσε το θοδωριανίτικο 
συγκρότημα για να χορέψει στις εκδηλώσεις 
της, που θα γίνουν φέτος στη Νεράϊδα. Η «Κω-
στηλάτα» αποδέχτηκε ευχάριστα την πρόσκλη-
ση. Έτσι τ’»Ασπροποτάμια» φέτος αναμένεται 
να χρωματιστού έντονα με την παρουσία του 
περίφημου χορευτικού, το οποίο λίγες μέρες 
νωρίτερα θα έχει επιστρέψει απ’την Ευρώπη 
(πιθανό απ’την Αλβανία κι όχι απ’την Αυστρία, 
σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μας).

Παραδόθηκε τα’αρχείο του Δη-
μοτικού Σχολείου
Στις 2.4.89 υπογράφτηκε απ’τον Πρόεδρο Γ. 
Νίκου, το σχολικό έφορο Λ. Καρακώστα και 
το δάσκαλο Λαφίνας Γ. Μάστορα, το πρωτό-
κολλο παράδοσης και παραλαβής του αρχεί-
ου του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου 
Νεράϊδας. Για την τύχη του κτιρίου και της 
περιουσίας του σχολείου γράψαμε σχετικά 
στο προηγούμενο τεύχος.
● Στις 30 του Μάη ο συμπατριώτης μας 
υφυπουργός Πρόνοιας κ. Χρ. Οικονόμου 
μίλησε στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) 
σε συγκέντρωση ετεροδημοτών του νομού 
Τρικάλων. Στην ομιλία του, στην οποία πα-
ραβρέθηκαν αρκετοί ορεινοί, υποστήριξε ότι 
ο νομός μας αναπτύσσεται όσο κυβερνάει τη 
χώρα μας το ΠΑ.ΣΟ.Κ.



25ΝΕΡΑΪΔΑ

«Αυτή η ιστορία μιλά για το πως πήρε το όνομά του 
το χωριό Νεράιδα που βρίσκεται στα βουνά των Τρι-
κάλων και έχει μεταδοθεί και την έλεγαν οι γιαγιάδες 
του χωριού στα εγγόνια τους γύρω από τα τζάκια.. 

Σε μένα έφτασε λίγο διαφορετικά αλλά δεν έχει 
σημασία. Αρχίζω λοιπόν...

Πολύ παλιά στα ψηλά βουνά ενός χωριού που 
το έλεγαν Γρεβενό, τα καλοκαίρια οι βοσκοί με τις 
φλογέρες και τα κοπάδια τους κοιμούνταν εκεί, κάτω 
από τα δέντρα. Μια νύχτα που γινόταν μέρα, λίγο πριν 
ο ήλιος ανατείλει, ένας νεαρός βοσκός ξύπνησε από 
γυναικεία δροσερά γέλια και αλλόκοτα τραγούδια. 
Ακολουθώντας τα τραγούδια έφτασε στις κοπέλες 
και κρυμμένος πίσω από ένα δέντρο τις κοίταζε και 
είδε πως ήταν νεράιδες. Τραγουδούσαν και χόρευ-
αν σε κύκλους, φορούσαν μακριά ασημόχρυσα και 
καταπράσινα ρούχα, είχαν μακριά μαλλιά μέχρι τους 
αστράγαλους και στο κεφάλι τους φορούσαν μαντή-
λες φτιαγμένες από φύλλα. 

 Ήταν πανέμορφες. Ο βοσκός θαμπώθηκε μόλις 
τις είδε, αλλά ξεχώρισε μια από όλες και ένιωσε πως 
ερωτεύτηκε. Νεραϊδοπαρμένος πήγε γρήγορα στο 
σπίτι του στο χωριό και είπε στη μάνα του.
- Είδα νεράιδες να χορεύουν ξέφρενα στο βουνό 

και εγώ αγαπώ μια. Πως μπορώ να την κάνω δική 
μου;

Και η μάνα του απάντησε:
- Εκεί που θα χορεύει, πήγαινε και τράβα τη μαντή-

λα της και μην της τη δίνεις όσο και να στη ζητάει. 
Χωρίς τη μαντήλα της δεν θα μπορεί να φύγει και 
θα μείνει για πάντα κοντά σου.

Ο βοσκός έκανε ότι του είπε η μητέρα του. Της πήρε το 
μαντήλι κι αυτή τον ακολούθησε παρακαλώντας τον 
να της το δώσει πίσω. Αλλά ο βοσκός δεν το έκανε. 
Την πήγε σπίτι του και η νεράιδα αναγκάστηκε να τον 
παντρευτεί , αφού δεν μπορούσε αλλιώς να φύγει. 

Οι μέρες περνούσαν με την όμορφη νεράιδα να ζητά 
κάθε μέρα το μαντήλι της. Μετά από λίγο καιρό του 
γέννησε ένα παιδί χαμογελαστό σαν τον ήλιο και 
χλωμό σαν το φεγγάρι. Όσο το παιδί ήταν ακόμα 
στους πρώτους του μήνες, η νεράιδα είπε στον βοσκό:
- Τώρα άντρα μου δώσε μου τη μαντήλα μου γιατί 

έχω το παιδί, να φύγω δεν μπορώ.
Κι αφού ο βοσκός την έβαλε να υποσχεθεί τρεις φόρες 
πως δεν θα φύγει από κοντά του της το έδωσε πίσω. 
Τότε εκείνη το φόρεσε και ξαφνικά εξαφανίστηκε. 
Αλλά κάθε βράδυ η ξωτικιά πήγαινε στο σπίτι στο χω-
ριό, έμπαινε κρυφά από το παράθυρο, άλλαζε, θήλαζε 
και νανούριζε ο μωρό της, άφηνε τα άπλυτα δίπλα 
στην κούνια και έφευγε ξανά. Αυτό γινόταν για πολ-
λές νύχτες ώσπου μια μέρα λέει ο βοσκός στη μάνα 
του:
- Μάνα, το μωρό το βρίσκω καθαρό, αλλαγμένο, 

χορτασμένο και ήσυχο και τα άπλυτα τα ρούχα 
κάτω. Τα βράδια μάλλον έρχεται η καλή μου και 
τ’ αλλάζει.

- Κρύψου στο παραθύρι και όταν μπει πάρε τη μα-
ντήλα της ξανά κι αυτή τη φορά ρίξτην στη φωτιά.

Έτσι κι έκανε. Το βράδυ καθώς έμπαινε για να περιποι-
ηθεί τον καρπό της, ο βοσκός πήρε τη μαντήλα της και 
μπροστά στα μάτια της αγαπημένης του την έκαψε.
- Τώρα θα μείνεις για πάντα μαζί μου, της είπε..
Η νεράιδα θρηνούσε ασταμάτητα για μέρες απαρηγό-
ρητη για το μαντήλι της. Απελπισμένη πήγε στο κεντρι-
κό σημείο του χωριού, στην πλατεία, τραγούδησε ένα 
από τα παλιά τραγούδια των ξωτικών και ήσυχα μετά, 
ξεψύχησε. Εκεί φύτρωσε ένα πλατάνι που αν ποτέ 
επισκεφτείτε το χωριό θα το δείτε στη τωρινή πλατεία. 
Από τότε το χωριό από Γρεβενό, μετονομάστηκε σε 
Νεράιδα…»

Για τη μεταφορά 
Χρήστος Μαντέλλος

Πως πήρε το όνομά της η Νεράιδα Τρικάλων
Στην ιστοσελίδα http://neraidokosmos1.wordpress.com/forum ... ψάρεψα το παρακάτω κείμενο, με 
τίτλο νεραϊδοιστορίες, όπου εξιστορείται μία άλλη εκδοχή του μύθου με τις πανέμορφες κοπέλες, τις 
νεράιδες και το πως πήρε την ονομασία του το χωριό μας.
Είπα να τη μεταφέρω στις στήλες του περιοδικού μας ως μια επί πλέον αναφορά για τη Νεράιδα και 
όποιος θέλει την κρατάει, όποιος άλλος την απορρίπτει:
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εκεί χορεύουν τα κορίτσια με τα παιδιά (γεν.)  
2.  Σύνδεσμος - Άρθρο της καθαρεύουσας - Ξε-

νικά, η τέχνη  
3.  ... Γίνεται φασαρία εκεί, σύμφωνα με λαϊκό 

τραγούδι  
4.  Ο Πρόεδρος της Συρίας - ... Δεν κάνει τον 

παπά (αντιστρ.)  
5.  Θάμνος που προτιμούν οι μέλισσες (πληθ.)
6.  Τα πάντα ...,  σύμφωνα με τον Ηράκλειτο - 

Ονομαστός Βασιλιάς της Ηπείρου (319-272 
Π.Χ.)  

7.  Το γουρούνι στην αρχαιότητα - Γλέντι, δια-
σκέδαση, ξεφάντωμα  

8.  Τέτοιος ερμηνευτής ο Παβαρότι (αιτ., καθαρ.) 
- Ομάδες κομμάτων στη Βουλή (αρχικά)  

9.  Αριθμός, που τον συναντάμε στη γραμματική 
(αιτ.) -  Θεά της αρχαιότητας  

10.  Και έτσι η σχολική τσάντα (γεν.) - Γυναίκα 
του Αβραάμ.

ΚΑΘΕΤΑ
1.  Ένα από τα ωραιότερα χωριά στα Τζουμέρκα  
2.  Θεότητες του χρόνου στην αρχαιότητα - 

Προσωπική αντωνυμία (αιτ.)  
3.  Φταίει ο γάιδαρος και δέρνει το ...., λαϊκή 

παροιμία - ... Νόλτε: Διάσημος ηθοποιός  
4.  Η νομισματική ένωση - Λέμε κι έτσι το καλα-

μπόκι  
5.  Νησί του Αιγαίου, κοντά στην Πάρο (με άρ-

θρο)  
6.  Γυναικείο χαϊδευτικό - Γεωμετρικό σχήμα 

(αιτ.)  
7.  Λίμνη στο Κιλκίς, στα σύνορα με τα Σκόπια  

(γεν.)  
8.  Σακούλι με τροφή που κρεμιέται στο λαιμό 

του ζώου - Θεότητα των Αιγυπτίων  
9.  Γνωστός γελοιογράφος μας (γεν.) - Κινημα-

τογραφικό βραβείο  
10.  Και τέτοιο αλεύρι.

Λύση προηγούμενου (τ. 122):
Οριζόντια: 1. ΕΤΟΣ - ΙΚΑΝΟ  2. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ  3. ΠΟΑ - ΟΚΑ  4. ΑΛ - ΛΑΝΑΡΙ  5. ΤΑΓΑΡΙ  6. ΣΣ - 
ΣΤΟΜΑΤΑ  7. ΙΤΑ - ΣΤ  8. ΔΗΜΟΣ - ΟΜΑΣ  9. ΑΡΟΝ - ΦΤΕΡΑ  10. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
Κάθετα: 1. ΕΠ - ΑΤΣΙΔΑΣ  2. ΤΟ ΠΛΑΣΤΗΡΙ  3. ΟΡΟ - ΑΜΟΚ  4. ΣΤΑΛΑΣ -ΟΝΕ  5. ΑΡΤΑΣ  6. ΙΚΟ-
ΝΙΟ - ΦΙ  7. ΚΑΚΑ - ΜΠΟΤΑ  8. ΑΛΑΡΓΑ - ΜΕΝ  9. ΝΙ - ΤΣΑΡΟ  10. ΟΑΡ - ΡΑΤΣΑΣ

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ



27ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΓΙΑ   ΤΙΣ   ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΕΣ

Η ενασχόληση περιστασιακά, σε βιοτεχνι-
κό κι οικοτεχνικό επίπεδο, για βιοπορι-
στικούς λόγους, σε βαθμό ανάλογο με 

τις απαιτήσεις της κλειστής τοπικής αγοράς 
και της ιδιοκατανάλωσης, με την πρωτογενή 
παραγωγή άσβεστης, εν είδει καμένων ασβε-
στολιθικών πετρών, ασβέστης, συνιστούσε 
παλιότερα το παραδοσιακό επάγγελμα του 
ΑΣΒΕΣΤΑ.
Με άλλα λόγια, το μέγεθος του καταναλωτι-
κού ρεύματος, καθώς κι οι διαμορφούμενες 
τιμές της μονάδας του εν λόγω προϊόντος, ως 
συνέπεια αυτού του γεγονότος, σηματοδοτού-
σε την ευκαιριακή σύσταση ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΩΝ. Η 
ανοικοδόμηση σπιτιών, η ανακαίνιση ή ανα-
παλαίωσή τους, το άσπρισμα διαχωριστικών 
τοίχων, η απολύμανση δέντρων, αυλών, πεζου-
λιών κλπ συνθέτουν οργασμό κατανάλωσης 
ασβέστης κι αποτελούν κίνητρα για στήσιμο 
ασβεσταριών.
Πολλοί χωριανοί μας, γνώστες κι επιδέξιοι 
της προκείμενης δουλειάς, επειδή το εισό-
δημά τους ήταν πενιχρό κι ανεπαρκές για τη 
στοιχειώδη συντήρηση της πολυμελούς οικο-
γένειάς τους, προκειμένου να το αυξήσουν 
κάπως, καταπιάνονταν σ’ αυτό το στήσιμο, πι-
στοί στην αλήθεια του ρητού «η πενία τέχνας 
κατεργάζεται». Αυτό το εγχείρημα επινοήθηκε 
μέχρι τη δεκαετία του 1960 στο χωριό μας. Ως 
κατάλληλη τοποθεσία προσφέρονταν «η Ξυ-
λόπορτα», επειδή εκεί αφθονούσαν οι «άσπρες 
πέτρες» στους παρακείμενους χαλιάδες, σε 
συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση.
Ένας απ’ αυτούς τους χωριανούς μας που ει-
δικευόταν στην εν λόγω ασχολία, ήταν ο Δη-
μήτριος Αθανασιάδης (Φωτάκης). Εξαιτίας της 
συγγένειάς μου και της έμφυτης περιέργειάς 
μου κι έφεσης προς μάθηση από μικρό παιδί, 

το έτος 1960, μόλις πεντάχρονος, επισκέφθη-
κα μία τέτοια ασβεσταριά στην «Ξυλόπορτα» 
Νεράιδας.
Την έλεγαν ακόμη «ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣ-
ΤΗΣ», κατά την διάλεκτο των ντόπιων, όπως 
άκουσα εκεί από έναν ειδήμονα, γιατί πραγμα-
τικά η ασβεσταριά είναι ένα καμίνι, αναπτύσ-
σοντας υψηλές θερμοκρασίες. Η κατασκευή 
της απαιτούσε εντατική εργασία από πολλά 
χέρια, γι’ αυτό μπορούμε να πούμε ότι πρό-
κειται για ένα ομαδικό επάγγελμα, δηλαδή μια 
συνεργασία, μια σύμπραξη που απαιτούσε τον 
ΚΟΜΑΝΤΑΔΟΡΟ, τον ιθύνοντα νου.
Η ασβεσταριά, πρώτα-πρώτα ήθελε μερικά χε-
ροδύναμα παλικάρια για σκάψιμο με κασμά και 
φκιάρι ενός ευμεγέθους λάκκου, γιατί συνή-
θως στήνονταν σε απρόσιτες, άνυδρες, ξηρές, 
ασβεστολιθικές περιοχές, απροσπέλαστες σε 
τροχοφόρα εκσκαπτικά μηχανήματα. Γύρω-γύ-
ρω στο εσωτερικό αυτού του λάκκου έκτιζαν 
πρόχειρα, σε τοιχοποιία τις πολλές ασβεστολι-
θικές πέτρες που είχαν κουβαλήσει με τα χέρια 
σε σωρούς από κοντινή απόσταση. Αυτές ήταν 
οι κατάλληλες πέτρες, που μετά από υποβολή 
σε υψηλές θερμοκρασίες για «κάνα βδομάδα 
να καίει», καθίσταντο πρόσφορες στην παρα-
γωγή «ΆΚΑΥΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ».
Για να επιτύχουν την επιθυμητή θερμοκρασία, 
συγκέντρωναν πολλά ξύλα από πεσμένα και 
γέρικα έλατα της γύρω πυκνόφυτης δασώδους 
περιοχής, που μετέφεραν μαζικά με υποζύγια. 
Τα σώριαζαν έξω από τον χώρο του ασβεστο-
κάμινου, σε ορισμένο μέρος. Απ’ εκεί επιτήδεια 
κάποιοι εργάτες τα τοποθετούσαν μέσα στον 
λάκκο, ενδότερα από τις πέτρες, πρώτα «τα 
προσανάμματα» κι από επάνω τα χονδρά. Με 
τη βοήθεια αυτής της διάταξης των καυσόξυ-
λων και την επάλειψη με κάμποσο πετρέλαιο, 

Γράφει ο Ηλίας Αθ. Καραθάνος
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τροφοδοτούσαν με φωτιά το εύφλεκτο υλικό.
Αφού «η θραμπάλλα» έκαιγε για «μερόνυκτα», 
στη συνέχεια έριχναν «φκιαριές» χώμα για να 
την απομονώσουν, να πάψει η ανανέωση με 
οξυγόνο, να σιγοκαίει, να αναπτύξει υψηλή 
θερμοκρασία προς την πρόχειρη τοιχοποιοία 
των ασβεστολιθικών πετρών, σβήνοντας σι-
γά-σιγά. Ήδη οι πέτρες έχουν «σκάσει», έχουν 
χάσει τη συνοχή, στιλπνότητα και τη σκληράδα 
τους. Με την προαναφερόμενη πρακτική δια-
δικασία, απελευθερώνεται το διοξείδιο του άν-
θρακα και μένει η ασβέστη στα συστατικά της, 
σε συμπαγή ακόμη μορφή της πέτρας, κάπως 
αποσυντιθέμενης. 
Έτσι η πρώτη φάση παραγωγής του εν λόγω 
προϊόντος της ασβέστης σε σχήμα πέτρας, 
ακατάλληλης ακόμη για οικοδομικές εργασίες, 
είχε τελειώσει. Στην μορφή αυτή όμως διατί-
θετο στην κατανάλωση, χάρη φθηνότερης τι-
μής, αν και χρειαζόταν περαιτέρω επεξεργασία 
για ν’ αποκτηθεί η τελική γνωστή μορφή του 

παχύρευστου άσπρου υγρού.
Λοιπόν, πωλούνταν στο εμπόριο της τοπικής 
αγοράς, σε μεγάλες ποσότητες σε άσβεστη 
πέτρα μέσα σε σακούλες, ατόφιες καμένες 
πέτρες ή σε σκόνη και μεταφέρονταν με τα 
μουλάρια στον τόπο της οικοδομής, όπου ενα-
ποτίθετο μέσα σε ανοιγμένο λάκκο, ανακατε-
μένη με πολύ νερό, σε αναλογία 1/20. Εκεί η 
ασβέστη «έσβηνε», προσλαμβάνοντας νερό κι 
έμεινε στο σκάμμα, τουλάχιστον για δέκα ημέ-
ρες, μέχρις ότου το νερό εξατμιζόταν υπό την 
επίδραση της θερμοκρασίας του ήλιου.
Τέτοιοι λάκκοι υπήρχαν σε ξέφωτα και προσή-
λια μέρη των αυλών και των κήπων, ενώ πολ-
λές διάφορων ιδιοκτητών-καταναλωτών της 
ασβέστης βρίσκονταν στην πλατεία του «ρεμα-
τάκι». Στην περίπτωση που ο ασβέστης δεν θα 
χρησιμοποιούνταν αμέσως, τότε σκεπαζόταν 
με άμμο και χώμα για την διατήρησή του και 
πάντα περιφραγμένοι για την προφύλαξη. 
Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι οι χω-
ριανοί μας στα περασμένα χρόνια της πείνας 
και της αυστηρής κι αναγκαστικής λιτότητας, 
κυρίως μέχρι τη δεκαετία του 1960, αναδεί-
χτηκαν συνεπείς στο αρχαιοελληνικό δόγμα 
«πενία τέχνας κατεργάζεται», εξασκώντας το 
ως άνω παραδοσιακό επάγγελμα. Στις ημέρες 
μας τα ηνία τα πήρε η μαζική βιομηχανοποιη-
μένη παραγωγή, η οποία και το κόστος το έριξε 
κι έγινε ανανταγωνιστική προς την χειροποίητη 
που περιγράφηκε.

ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

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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«Χάρμα οφθαλμών» και «πηγή γνώσης»

Έκθεση φωτογραφίας του Φ.Δ.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη έκθεση φωτογραφίας του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζου-

μέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου με 
θέμα «Τζουμέρκα – Περιστέρι: Δημιουργήματα της 
Φύσης και του Ανθρώπου».

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 31/3/2014 μαζί 
με την απονομή των βραβείων για τις 4 καλύτερες 
φωτογραφίες του Α΄ Διαγωνισμού Φωτογραφίας 
και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4/4/2014.

Στα εγκαίνια της έκθεσης και στην απονομή 
των βραβείων παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου, κος Αλ. Καχριμάνης, ο κος 
Χρήστος Χασάνης, Πρόεδρος του Φ.Δ., ο κος Ιω-
άννης Καραμπίνας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,ο κος 
Αθαν. Μπαζούκας, Γραμματέας του Δ.Σ., οι Αντι-
περιφερειάρχες κ.κ. Ν. Ανατολιωτάκης και Ι.Κατέ-
ρης (μέλος Δ.Σ.) και ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζου-
μέρκων, κος Χρ. Χασιάκος (μέλος Δ.Σ.), καθώς και 
όλοι οι εργαζόμενοι στο Φορέα και ανάμεσα τους 
η Χρυσάνθη Ζέρβα, η οποία με μεράκι συνέδραμε 
«τα μάλα» στο να υλοποιηθεί η όλη εκδήλωση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεναγήθηκαν πάνω 
από 400 επισκέπτες και οι εντυπώσεις αρκετών 
από αυτούς, όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο εντυ-
πώσεων, απεικονίζουν ανάγλυφα τα συναισθήμα-
τα ικανοποίησης, τόσο για την άρτια οργανωμένη 
έκθεση, όσο και για τα μεγαλόπρεπα μνημεία της 
Φύσης και της Κτίσης, με τα οποία είναι σπαρμένη 
η προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε αποσπάσματα από 
το βιβλίο εντυπώσεων

«…Τα κομψοτεχνήματα που φιλοτέχνη-
σε απλόχερα η Πρωτομαστόρισσα Φύση και τα 
αριστουργήματα που σμίλεψαν οι κοσμοχτίστες 
τζουμερκιώτες μαστόροι σμίγουν αρμονικά, σε 
ένα ταιριασμένο πάντρεμα, μέσα σε ένα αυθεντικό 
παραδοσιακό περιβάλλον, που απαθανατίζουν οι 
«κλέφτες του χρόνου», οι καλλιτέχνες φωτογρά-
φοι. Φυσικά και ανθρώπινα δημιουργήματα που 
θα αφήσουν ανεξίτηλα ίχνη στη μνήμη μας….» 

Αθανάσιος Γ. Μπαζούκας, Αντιπρόεδρος της 
Ιστορικής κι Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων 
(ένας “ παθιασμένος” Τζουμερκιώτης).

«…Ανεξερεύνητα Τζουμέρκα, μια ανεξάντλη-
τη ομορφιά που μας καθηλώνει. Σας ευχαριστούμε 
για την έκθεση!..» Ελένη Βήρου, Ειδική Σύμβουλος 
Περιφερειάρχη Ηπείρου.

«…Αξιέπαινη η προσπάθεια! Εύχομαι να συ-
νεχιστεί η προσπάθειά σας, ώστε και εθελοντικά 
να γίνει παράδειγμα προς μίμηση από άλλους φο-
ρείς….» Χρόνης Καλτσούνης, Γενικός Δ/ντης Ανα-
πτυξιακού Προγράμματος, Περιβάλλοντος και 
Υποδομών Περιφέρειας Ηπείρου

«..Ο φακός αποτυπώνει … και εμείς οφείλουμε 
να γνωρίζουμε, να εκτιμούμε, να προστατεύουμε 
και να αναδεικνύουμε τους φυσικούς και πολιτι-
στικούς θησαυρούς της πατρίδας μας. Θερμά συγ-
χαρητήρια!!! …» Απ. Κατσίκης, Καθηγητής Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.

«…Ο φυσικός πλούτος των Τζουμέρκων είναι 
έτσι κι αλλιώς μοναδικός. Η ανάδειξη του ήταν ένα 
χρέος γενεών και εσείς με έναν μοναδικό κι απλό 
τρόπο του δώσατε την αίγλη που του αξίζει, υπάρ-
χουν κι άλλα εξίσου όμορφα δημιουργήματα της 
φύσης και των φυσιολατρών προγόνων μας που 
πρέπει και οφείλετε ν΄ αναδείξετε, το ΠΕΡΙΜΕ-
ΝΟΥΜΕ! Θερμά συγχαρητήρια…» Σπυρ. Κου-
κουθάκης. 

Επίσης, φιλοδοξία της Οργανωτικής Επιτρο-
πής είναι η έκθεση να μεταφερθεί στις πόλεις της 
Άρτας και των Τρικάλων και όχι μόνο. 

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερ-
μά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθειά μας και 
συνέβαλαν στην ευδωση των στόχων μας, που 
ήταν η προβολή των ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς 
τοπίων, των μνημείων της λαϊκής αρχιτεκτονικής 
και της πολιτιστικής κληρονομίας του Εθνικού 
Πάρκου, αλλά και η ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας για την προστασία αυτού.

Για την οργανωτική Επιτροπή
Χρυσάνθη Ζέρβα
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Μην «πυροβολείτε» τη Μεσοχώρα
Του θανάση Καλατζή

Τον τελευταίο καιρό 
και μετά την κατα-
λυτική απόφαση 

του ΣτΕ για τη συνολική 
εκτροπή του Αχελώου και 
ενόψει των αυτοδιοικητι-
κών και ευρωεκλογών, δι-
άφοροι παράγοντες (υπο-
ψήφιοι του Δήμου Πύλης 
αλλά και συντεχνιακοί 
φορείς-επιμελητήρια) διαρρηγνύουν τα ιμάτιά 
τους, ζητώντας μετ΄ επιτάσεως την απεμπλοκή 
του φράγματος Μεσοχώρας από την εκτροπή 
Αχελώου και την άμεση λειτουργία του. Έχουν 
βέβαια απογοητευθεί από τη μη πραγμάτωση 
της εκτροπής και προσπαθούν να πάρουν τη 
ρεβάνς με τη λειτουργία του φράγματος Με-
σοχώρας.

Κάποιοι μάλιστα κάνουν και παρα-ανάγνω-
ση της απόφασης του ΣτΕ και το επικαλούνται 
για την απεμπλοκή του έργου Μεσοχώρας. Η 
ακρίβεια είναι (αρ.14) ότι το ΣτΕ ακύρωσε την 
επικύρωση των σχεδίων διαχείρισης των υδα-
τικών πόρων Δυτ. Στερεάς και Θεσσαλίας που 
προτείνουν την απεμπλοκή (παρ. δ) από την 
εκτροπή του Αχελώου. Συνεπώς δεν υπάρχει 
καμιά διοικητική πράξη που να στηρίζει τη συ-
νέχιση έργων στα πλαίσια της εκτροπής.

Κι αν κάποιοι επικαλούνται ότι το έργο ολο-
κληρώθηκε και μάλιστα κόστισε και πολλά χρή-
ματα, τους θυμίζουμε πως κι άλλα έργα κόστι-
σαν χρήματα αλλά εγκαταλείφθηκαν ή άλλαξε 
ο σχεδιασμός τους (στην περιοχή μας η τυφλή 
γέφυρα στην Αγία Κυριακή Νεράιδας). Και τελι-
κά το πρόβλημα το έχουν αυτοί που σχεδίασαν 
και αποφάσισαν ένα φαραωνικό έργο με την 
ελληνική λογική των έργων, «ας το ξεκινήσου-
με και βλέπουμε».

Απορούμε γιατί όλοι κόπτονται για τη λει-

τουργία του έργου, κα-
νείς όμως δεν έχει την 
ευαισθησία να πει δυο 
κουβέντες για το ιστορική 
ΜΕΣΟΧΩΡΑ που εξαφα-
νίζεται και τους ανθρώ-
πους που ξεριζώνονται. 
Την ιστορία ενός τόπου 
δεν την γράφουν τα έργα 
αλλά οι άνθρωποι που 

τους δίνεται η δυνατότητα να ζήσουν και να 
δημιουργήσουν στον τόπο τους. Γιατί οι άν-
θρωποι γράφουν την ιστορία με προοπτική το 
μέλλον, ενώ τα έργα περιορίζονται στο παρόν 
ή σε σύντομο χρόνο.

Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για ανάπτυ-
ξη της περιοχής από τη δημιουργία της λίμνης 
Μεσοχώρας. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι 
ανάπτυξη είναι καφετέριες και ταβέρνες (γι‘ 
αυτό γέμισαν οι πόλεις μας από καφέ-μπαρ) 
παραβλέποντας τον πρωτογενή και δευτερο-
γενή τομέα παραγωγής. Είναι αυτοί που «ονει-
ρεύονται» μια λίμνη Πλαστήρα αλλά δεν έχουν 
συζητήσει με τους επιχειρηματίες Ελάτης-Περ-
τουλίου –Χρυσομηλιάς! Είναι αυτοί που δεν 
έχουν κάποιο άλλο παράδειγμα ανάπτυξης σε 
τεχνητή λίμνη να μας παρουσιάσουν από τις 
πάμπολλες που έχει δημιουργήσει η ΔΕΗ! (Ας 
συνεχίσουν μετά τη Μεσοχώρα για Άρτα, να 
συναντήσουν τη λίμνη Πουρναρίου και να δουν 
τα παραλίμνια χωριά Μελάτες, Καλεντίνη κ.α.!)

Τέλος κάποιοι να είναι βέβαιοι πως οι λί-
γοι Μεσοχωρίτες με τους πολλούς φίλους τους 
από όλη την Ελλάδα, θα συνεχίσουν να παλεύ-
ουν για την ύπαρξη της Μεσοχώρας. Γιατί το 
φράγμα έχει πεπερασμένο και μάλιστα σύντο-
μο χρόνο ζωής, ενώ η Μεσοχώρα έχει δημι-
ουργική ζωή μερικών εκατοντάδων χρόνων και 
προόρισται να έχει πολλά περισσότερα.
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ΓΑΜΟΙ
•	 Η συγχωριανή μας Πηνελόπη Ελ. Καρα-

κωστα και ο επίσης συγχωριανός μας Στά-
θης Β. Παφίλης παντρεύτηκαν στις 27 Ιου-
νίου στο Δημαρχείο Τρικάλων. 

•	 Η συγχωριανή μας Άννα Χρ. Ψώφιου και 
ο Σωτήρης Μαργώνης παντρεύτηκαν στις 
19 Ιουλίου στον Άγιο Θεράποντα Αγίων 
Αναργύρων Άρτας.

•	 Η συγχωριανή μας Βιβή Δ. Αθανασιάδη 
και ο Βασίλης Τσάκαλος παντρεύτηκαν 
στις 20 Ιουλίου στην Παναγία Βλαχερνών 
Άρτας.
Ευτυχισμένη ζωή στους νεόνυμφους!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Η συγχωριανή μας Βίκυ Γ. Οικονόμου και 

ο σύζυγος της Γιώργος Μπονάτσος, απέ-
κτησαν δεύτερο αγόρι στις 11 Ιουλίου.
Να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Η συγχωριανή μας Κατερίνα Γ. Γώγου και 

ο σύζυγός της Αλέξανδρος Χαρίσης βάπτι-
σαν την κόρη τους στις 29/6/14 στον Άγιο 
Τρύφωνα Παλλήνης και την ονόμασαν 
Χρυσοβαλάντω - Δέσποινα.
Να τους ζήσει το νεοφώτιστο!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στη Σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης εισήχθη μετά 
από εξετάσεις η χωριανή μας Μαρία Βλαχο-
γιάννη, κόρη του Γιώργου Παντ. Βλαχογιάννη.
Μαρία συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία.

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ

Tεύχoς 126 (134Σ) - 24oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898

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

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
Χρήστος Μαντέλλος

EΠIMEΛEIA YΛHΣ: XPHΣToΣ NTINoΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΥΡΙΚΗ, Bαλτετσίου 39, τηλ. 
210 3812373, 210 3844265.

ΑΡΘΡΑ-ΕΠΙΣΤoΛΕΣ: Χ. ΝΤΙΝΟΣ, Νάξου 
3, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8026322, 
6976404864  
e-mail: glavades@yahoo.gr

ΕΠΙΤΑΓΕΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βάγια,  
Θεσσαλονίκης 76-78, 118 54 ΑΘΗΝΑ

Aρ. λογαριασμού:  
351-002101-065925 Alpha Bank

Eτήσια συνδρoμή 15 ευρώ (4 τεύχη)

Γλαβας
ο

ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 

Οι στίχοι του εξωφύλλου είναι του Δ. Σαββόπουλου από 
το τραγούδι «Σου μιλώ και κοκκινίζεις»

Το περιοδικό ευχαριστεί θερμά την κα Μάρη Ξένου για 
την πολύτιμη, εδώ και καιρό, βοήθεια της στη δακτυλο-
γράφηση των χειρογράφων.

Φωτ. Εξωφύλλου: 1η σειρά από αριστερά: Αναστασία Δ. 
Γώγου, Δημήτρης Κ. Γώγος, Κώστας Βλαχογιάννης, Γε-
ωργία Βλαχογιάννη, Τασία Καραγκούνη(;), Βαγγελή Δ. 
Κόκκαλη(;). Στη 2η σειρά ο πρώτος ειναι ο Νίκος Αραπο-
γιάννης και δεύτερος ο Χρήστος Αλειφτήρας(;).

Φωτ. oπισθόφυλλου: Από αριστερά: Καρακώστα Ουρα-
νία, Μαντέλλος Χ. Γιώργος, Μάντελλος Χρήστος, Αρα-
πογιάννης Χρήστος, Αλιφτήρας Κ.Τάκης, Καρακώστας Θ. 
Κώστας, Λάμπρος Δημήτριος, Παφίλης Αθανάσιος.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   10 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. 30 
ΠΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜ 20 
ΛΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓ 20 
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣ 15 

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”



Ερχόμαστε από παλιά...
...και συνεχίζουμε


