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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015
Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλογου

 Σάββατο 25/7: Ποδοσφαιρικός αγώνας Γερουσία-Νεολαία
 Παρασκευή 31/7: Αντάμωμα στον Αϊ-Θόδωρο
 Κυριακή 9/8 : Τέλεση μνημόσυνου στη μνήμη 
  της Χαρικλειας. Γιαννέλου
 Κυριακή 9/8: Παιδική ζωγραφική στην πλατεία του χωριου
 Δευτέρα 10/8: «Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού»  
  παιχνίδι για παιδιά
 Πέμπτη 13/8: Αγώνας δρόμου 

Όπως είναι γνωστό, αν και λειτουργούμε κυρίως αυθόρμητα, ο σύλλογος 
συμβάλει έκτος από ηθικά και οικονομικά  στο παραδοσιακό πανηγύρι του 
χωριού μας

Μια νέα εποχή φαίνεται να ξεκινά για το Σύλλογο Νεραϊδιωτών. Αρκεί 
να δει κανείς τη σύνθεση του νεου ΔΣ . Νέο κυριολεκτικά. Όλοι τους 
νέα, έως πολύ νέα, παιδιά. Παιδιά που ήταν καιρό τώρα, με τον ένα η 

τον άλλο τρόπο, από το ένα η το άλλο πόστο, από τον ένα η τον άλλο χώρο, κο-
ντά στο Σύλλογο.  Ένα σύλλογο που τα τελευταία χρόνια είχε φροντίσει να είναι 
αυτός που θα φέρει κοντά του τα νέα παιδιά. Φυσικά και τα παλιά μέλη δεν θα 
εξαφανιστούν. Θα είναι παρόντα όταν και όπου χρειαστεί, αλλά το «κουμάντο» 
θα το κάνουν οι νέοι. Πρέπει να το κάνουν οι νέοι και πρέπει να τους αφήσουμε 
να το κάνουν, εμείς απλά να τους έχουμε στο νου μας γιατί όπως λέει και ο στίχος  
…άμα γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Και είμαι σίγουρος πως θα μας έχουν και 
αυτοί στο νου τους γιατί ξέρουν καλά ότι κάθε νέο βγαίνει  μέσα από το παλιό.
Προσμένοντας το «νέο» λοιπόν …καλό καλοκαίρι

Ο ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ έδωσε συνδρομή για τον «ΓΛΑΒΑ» 20,00  
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Μερικά χρόνια πριν, σ' 
ένα «σκληρό πυρή-
να» Νεραιδιωτων είχε 

αρχίσει να ωριμάζει σταδιακά 
μια νέα σκέψη: να ανεβάσουμε 
θεατρική παράσταση στη Νεραΐ-
δα! Με ηθοποιούς κάποιους από 
μας. Με υποστηρικτές και συ-
ντελεστές και θεατές αυτής της 
παράστασης, όλους μας. Τους 
μόνιμους, μα και τους υπόλοι-
πους, καλοκαιρινούς, διαβατά-
ρικους και περιστασιακούς κα-
τοίκους του χωριού. Τον καθέναν από μας, που 
νοιώθει ότι στο συγκεκριμένο χώρο τοποθετού-
νται, όχι μόνο οι ρίζες του, οι μνήμες του, αλλά 
και πολλές από τις ελπίδες του για το κοντινό 
η απώτερο προσωπικό του μέλλον. Ελπίδες, σε 
κάποιες στιγμές, ακόμα και για το μέλλον των 
παιδιών μας.

Απέναντι σε τέτοιες προτάσεις ως πρώτη 
αντίδραση, αυθόρμητη, εύλογη, ορθώνεται συ-
νήθως η δυσπιστία. Και οι ερωτήσεις, οι απορίες 
που ακλουθούν, πέφτουν στη  σειρά. Όπως οι 
σταγόνες της βροχής, η μια πίσω από την άλλη : 
Μα είναι δυνατόν ; Αντέχει Θέατρα η Νεραΐδα ; 
Δηλαδή, τι;  Θα μετατρέψουμε το χω-
ριό σε “Μπροντγουέι” ή κάτι παρόμοιο;                                                             
Έχουν μήπως καμία ιδιαίτερη όρεξη οι συντοπί-
τες μας να παραστήσουν τους “θεατρόφιλους” 
πρωτευουσιάνους;

Ερωτήσεις και αντιδράσεις σαν αυτές, διαθέ-
τουν, αναμφιβολως, τη χρησιμότητα τους. Διότι, 
αν μη τι άλλο, μας βοηθούν στο να ανοίξει μια 
ουσιαστική συζήτηση για την έννοια και το ρόλο 
του πολιτισμού μέσα στη ζωή, στη συλλογική 
καθημερινότητα αγροτικών και ορεινών κοι-
νοτήτων, όπως η Νεραΐδα. Σε περιοχές που δεν 
διαθέτουν θέατρα, ούτε κινηματογράφους, ούτε 

αίθουσες τέχνης. Συμβάλλουν στο να ψάξουμε 
να βρούμε, να σκεφτούμε, να ανταλλάξουμε 
ιδέες σχετικά με νέες και εναλλακτικές μορφές 
μαζικής ψυχαγωγίας στο γενέθλιο τόπο μας. 
Ψυχαγωγία, πέρα από το καθιερωμένο, το παρα-
δοσιακό τρίγωνο : Την τηλεόραση, το καφενείο, 
τα ετήσια τοπικά πανηγύρια.  Όχι προφανώς σε 
αντίθεση με όλα τα παραπάνω. Που είναι - ίσως 
να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον - τα διαχρο-
νικά, αδιαμφισβήτητα καταφύγια για να “σκο-
τώνουμε” την πλήξη, τη ρουτίνα του ελεύθερου 
χρόνου μας. Απλώς εννοούμε, ότι πρέπει να δι-
ερευνηθούν, δίπλα στις υπάρχουσες, ατομικές η 
συλλογικές μορφές διασκέδασης και κοινωνικό-
τητας, κι άλλες,  επιπρόσθετες, νέες δυνατότητες 
για την ανάπτυξη άγνωστων ως τώρα (ατομι-
κών όσο και συλλογικών) μορφών ψυχαγωγίας. 
Και μια από τις πάμπολλες νέες δυνατότητες 
ήταν και το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, 
τα καλοκαίρια.

Ας το προσέξουμε λίγο περισσότερο. 
Έδω δεν μιλάμε για απλή διασκέδαση αλλά 
για κάτι σημαντικότερο. Για ψυχαγωγία ! 
Δηλαδή, όχι μόνο ψυχική εκτόνωση, γλέντια και 
χαρές. Αλλά, μαζί, παράλληλα με τούτα εδω, θέ-
λουμε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην τρο-
φή του μυαλού, στην καλλιέργεια της ατομικής 

Μαγικό ταξίδι στο όνειρο
Του Χρήστου Ντίνου 
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σκέψης, στην ανάπτυξη των αισθητικών απαι-
τήσεων και της κοινωνικής συνείδησης ολωνων 
μας. Συζητάμε με λίγα λόγια για τον τρόπο που 
επιδρούσαν το θέατρο κι άλλες καλές τέχνες 
στους πολίτες της αρχαίας Ελλάδας. Σε ανθρώ-
πους με πολύ λιγότερα τυπικά μορφωτικά εφό-
δια από όσα διαθέτουν οι κάτοικοι της σημερινής 
Νεραΐδας. Όπως είναι γνωστό, για τους αρχαίους 
προγόνους οι πολιτιστικές εκδηλώσεις λειτουρ-
γούσαν ψυχαγωγικά. Εν ολίγοις, δεν ήταν μόνο  
σκέτη διασκέδαση. Αλλά και πηγή εκπαίδευ-
σης, μόρφωσης,   ευρύτερης καλλιέργειας . 
Γιατί άραγε να μην μπορεί να ισχύει κάτι παρό-
μοιο και για μας ;

Μιλάμε τέλος για μια προσπάθεια που απο-
τελεί τον πυρήνα κάθε λαϊκού πολιτισμού. Την 
προσπάθεια που προϋποθέτει και καλλιεργεί την 
πάνδημη συμμέτοχη των ανθρώπων στα πολιτι-
στικά δρώμενα. Που οδηγεί σε δρόμους κατάρ-
γησης της διάκρισης ανάμεσα σε δημιουργούς 
και σε θεατές η ακροατές. Σε ένα δρόμο όπου 
όλοι προσπαθούν να συμβάλλουν, να εκφρά-
σουν γνώμη, να συμμετέχουν ενεργά, να βοηθή-
σουν στο να προκύψει ένα καλλιτεχνικό συμβάν, 
ένα πολιτιστικό γεγονός. Όπως ακριβώς και στο 
πανηγύρι, από τις κορυφαίες εκδηλώσεις των 
τοπικών λαϊκών πολιτισμών, δεν χορεύουν μόνο 
οι επαγγελματίες χορευτές, δεν παίζουν μουσική 
μόνο οι επαγγελματίες μουσικοί, δεν τραγου-
δούν μόνο όσοι είναι καλλίφωνοι. Σκεφτόμε-
νος πάνω στη πραγματικότητα των θεατρικών 
παραστάσεων στη Νεραΐδα προσδοκούσα κάτι 
ανάλογο και αυτό εισέπραξα. Τη συλλογικότη-
τα της προσπάθειας. Τη μαζική συμμετοχή σε 
αυτήν σαν δημιουργική μορφή κατάκτησης μιας 
επιπλέον κοινωνικότητας. Στη μικρή χώρα που 
ζούμε το θέατρο δεν υπάρχει μόνο ως παράδοση 
αλλά λειτούργησε επίσης  ως επινόηση της πα-
ράδοσης. Από τη νότια Ελλάδα μέχρι τη βόρεια, 
από την ηπειρωτική  Ελλάδα ως τα μικρά  νησιά 
τα χώματα είναι παντού "φυτεμένα" με θέατρα.  
Από το έντεχνο θέατρο ως και τις παραστάσεις 
του Καραγκιόζη το θέατρο αντανακλούσε   πά-
ντα τις πραγματικές κοινωνικές και υπαρξιακές 

αντιθέσεις, τις μικρές και μεγάλες συγκρού-
σεις, που βίωναν οι άνθρωποι μέσα από τις 
κοινωνικές και ατομικές τους δραστηριότητες.  
Ανεξάρτητα από την αισθητική ποιότητα της 
κάθε θεατρικής προσπάθειας, η συμμετοχή των 
ανθρώπων  στη θεατρική παράσταση, ακόμα και 
η πιο παθητική τους συμμετοχή, είναι ένας από 
τους "τρόπους ύπαρξης" του ατόμου μέσα στην 
κοινότητα. Ένας ανεκτίμητος δρόμος αυτοεπί-
γνωσης, αντίδρασης απέναντι στις κοινωνικές 
συμβατικότητες και (αρκετά συχνά) αντίστασης 
στην καταπίεση της εξουσίας.

Με άλλα λόγια ο ρόλος και η αξία της θεα-
τρικής παράστασης για τις βιωματικές εμπειρίες 
των ανθρώπων στην προσωπική και κοινοτική 
τους ζωή είναι στοιχεία ανεκτίμητα και αναντι-
κατάστατα.

Κι αν όντως είναι έτσι, το αρχικό ερώτημα εί-
ναι εύκολο να αντιστραφεί. Γιατί όχι θέατρο (και) 
στη Νεραΐδα ;

Όχι μόνο εγώ άλλα και άλλοι χωριανοί, πε-
ριμένουμε εναγωνίως την επανεκκίνηση, την 
επομένη θεατρική παράσταση, που θα μας δια-
σκεδάσει, θα μας ψυχαγωγήσει, θα μας ενώσει, 
θα μας κοινωνικοποιήσει πάλι. 

Και είμαστε πολλοί…

ΑΠΟΨΗ
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Αγαπητοί χωριανοί,
Θα ήθελα πριν μπω στην παρου-
σίαση του διοικητικού απολογι-
σμού, να αναφερθώ σε μερικά 
ζητήματα που τα θεωρώ πολύ 
σημαντικά και έχουν σχέση με τη 
λειτουργία του Συλλόγου αφε-
νός και αφετέρου με τη δράση 
του στο χωριό και τη στάση του 
απέναντι σε ζητήματα που αφο-
ρούν την Κοινότητα και τους χω-
ριανούς.
Υπάρχει μια μερίδα χωριανών 
που υποστηρίζουν (και μάλιστα 
κάποιοι με αυστηρό τόνο που δεν επιδέχε-
ται αντιρρήσεις), ότι ΟΛΑ (!) τα έσοδα από 
τα κληροδοτήματα της αείμνηστης χωριανής 
μας Χ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ (ενοικίαση των διαμερι-
σμάτων), πρέπει να "πηγαίνουν" στο χωριό 
και εννοούν βέβαια για την πραγματοποίηση 
έργων. 
Σα γενική βέβαια θεώρηση κι εμείς δε δια-
φωνούμε ότι είναι υποχρέωση (οπωσδήπο-
τε ηθική) του Συλλόγου, να διαχειρίζεται τα 
έσοδα των κληροδοτημάτων αυτών, σύμφω-
να με το γράμμα και το πνεύμα του όρου που 
έθεσε, με τη δήλωση τελευταίας βουλήσε-
ως η δωρήτρια. Πως όμως μεταφράζεται η 
δήλωσή της «αφήνω την περιουσία μου στο 
χωριό Νεράιδα»; Και ποιος είναι αυτός που 
ερμηνεύοντας «αυθεντικά» τη δήλωσή της, 
μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτή εκπληρώνεται 
μόνο με την πραγματοποίηση κατασκευαστι-
κών έργων; Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ότι θα 
πρέπει να δίνεται (κι αυτό κάνουμε) προτε-

ραιότητα. Γιατί κάτω από ποια λογική όταν 
γίνεται ένα καλντερίμι, ένα τοιχίο, μια βρύση, 
τα λεφτά "πηγαίνουν" στο χωριό και έτσι τότε 
"εκτελείται" η εντολή της δωρήτριας, ενώ η 
πραγματοποίηση π.χ. μιας παιδικής θεατρικής 
παράστασης, που την παρακολουθεί σύσσω-
μο το χωριό (περί τα 400 άτομα), είναι εκτός 
της "εντολής" της. Και ποιος μπορεί να ισχυρι-
στεί ότι αναπαύεται η ψυχή της δωρήτριας με 
το να "βλέπει" το άψυχο τοιχίο ή πιθανό μια 
βρύση και ότι "δυσανασχετεί" σα βλέπει εκα-
τοντάδες νεραϊδιώτες και νεραϊδιώτισσες να 
ψυχαγωγούνται, παρακολουθώντας 35 και 
πλέον νεραϊδιωτάκια να παίζουν θέατρο και 
να τραγουδούν και τους γονείς τους να τα 
καμαρώνουν; Ή όταν η ομάδα που την απαρ-
τίζουν νεραϊδιωτόπουλα κατακτά το κύπελλο 
στο ποδοσφαιρικό τουρνουά και τα μέλη της 
το χαίρονται και το πανηγυρίζουν, μπορεί να 
βρεθεί εχέφρων άνθρωπος-νεραϊδιώτης να 
υποστηρίξει ότι τα λίγα έξοδα που διατέθη-

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Στη Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2015

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαίου, ο απερχόμε-
νος Πρόεδρος Χρήστος Μαντέλλος παρουσίασε το Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ. για το 
από 6/4/2014 μέχρι 24/5/2015 χρονικό διάστημα. Τον δημοσιεύουμε, λόγω ενδιαφέροντος, 
ολόκληρο:
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καν, για ένα αναψυκτικό, ένα δείπνο ή για την 
αγορά μιας αναμνηστικής πλακέτας κυπέλου, 
δεν "πήγαν" στο ΧΩΡΙΟ; 
Λέμε λοιπόν ότι είναι θέμα φιλοσοφίας το 
πως αντιλαμβάνεται ο καθένας και πως ερ-
μηνεύει τα πράγματα. Η δική μας, επαναλαμ-
βάνω, φιλοσοφία είναι πως η έννοια ΧΩΡΙΟ 
είναι συνυφασμένη πρώτα με τους ανθρώ-
πους, με τις ζωντανές ψυχές που ζουν, επι-
σκέπτονται, "αναπνέουν" για το χωριό και 
μετά με το περιβάλλον, τα βουνά, τα δέντρα 
και τα χωράφια που έχουν κι αυτά την αξία 
τους, αλλά χωρίς τους ανθρώπους δεν έχουν 
κανένα περιεχόμενο. 
Ένα άλλο σοβαρό θέμα που θέλω να θίξω 
είναι αυτό της κριτικής (ιδιαιτέρως αυστηρής) 
των ΑΠΟΝΤΩΝ και των ΚΑΚΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΝ. 
Των μεν πρώτων που παρά το ότι δε γνωρί-
ζουν πρόσωπα και πράγματα, κρίνουν, επικρί-
νουν και χωρίς να είναι σε θέση να διακρί-
νουν το σωστό από το λάθος, την αλήθεια 
απ' την ανακρίβεια, με ελαφρά «τη καρδία», 
συμπεραίνουν και αποφαίνονται καταδικα-
στικά για ανθρώπους που δίνουν σημαντι-
κό χρόνο και χρήμα για τα συμφέροντα του 
Συλλόγου και κατ' επέκταση του χωριού μας. 
Αντί να προσέλθουν στις Γ.Σ. για να ενημε-
ρωθούν από πρώτο χέρι και να σχηματίσουν 
τη δική τους άποψη, φτιάχνουν σενάρια με 
βάση το τρίπτυχο: "κάτι άκουσα, κάτι έμα-
θα, κάτι μου είπαν να σας πω" και με ύφος 
εισαγγελικό, αναρωτιούνται (πάντα από 
"ιδιαίτερο" ενδιαφέρον) που πάνε τα έσοδα 
απ' τα διαμερίσματα; Των δε δεύτερων (ευ-
τυχώς ελαχίστων) που αν και γνωρίζουν τις 
δυσκολίες, το "τρέξιμο" των μελών του Δ.Σ. 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αναφύονται κατά τη διεκπεραίωση των δια-
χειριστικών υποθέσεων με τα διαμερίσματα 
(εφορίες, δικηγόροι, λογιστικά, επισκευές, 
συντήρηση, ενοικιαστές, πληρωμές φόρων, 
παρακολούθηση χρεώσεων κ.α.), συνειδητά 
επικρίνουν και δε χρωστάνε καλό λόγο για 
κανέναν. Είναι αυτοί οι λίγοι, που παρά το ότι 
ήταν απόντες στις δύσκολες ώρες που γινό-

ταν μια τεράστια αγωνιώδης προσπάθεια να 
συγκεντρωθεί σεβαστό χρηματικό ποσό για 
να παραμείνουν τα κληροδοτήματα στη Νε-
ράιδα, στη συνέχεια προέβησαν σε αψυχολό-
γητες ενέργειες που λίγο έλειψε να αποβούν 
μοιραίες και να χαθούν οριστικά σημαντικά 
περιουσιακά στοιχεία για το χωριό μας. 
Και είναι αυτοί οι λίγοι που ακόμα και μέ-
χρι πρότινος, έχοντες ως προμετωπίδα ένα 
σύλλογο που έχει μεν την έδρα στη Νεράι-
δα (αβανταδόρικο πρόσχημα με συναισθη-
ματικές προεκτάσεις), αλλά που το Δ.Σ του 
απαρτίζεται (τουλάχιστο μέχρι πρότινος) από 
άτομα ξένα προς το χωριό, που δε γνωρίζουν 
σιαπού πέφτει η Νεράιδα και τα οποία πολ-
λές φορές στο παρελθόν μας έχουν εγκαλέ-
σει και ανακαλέσει στην οικονομική τάξη. Κι 
έχουμε φτάσει στο σημείο, Μαρκοζάνηδες, 
Ταρανάδες, Σπετσέρισσες και άλλοι διάττο-
ντες δικοί μας, που τους βλέπει το χωριό ανά 
5ετίες ή 10ετίες, να κατηγορούν και να στέλ-
νουν στον ανακριτή να απολογηθεί, μέλος 
του ΔΣ του Συλλόγου, χωριανή μας, μέλος 
της μικρής μας κοινωνίας, που έχει δώσει το 
είναι της για το σύλλογο και το χωριό, βά-
ζοντας απ' την τσέπη της χρήματα που δε 
μπορούν να φανταστούν οι απέχοντες από 
πράξεις και έργα, αλλά πρώτοι στα λόγια, 
χωριανοί μας. Να επικρίνουν τα μέλη του ΔΣ, 
τα νέα παιδιά που αν και δουλεύουν μέχρι 
αργά το απόγευμα, βρίσκουν χρόνο να ασχο-
ληθούν και με το σύλλογο και το χωριό, κλέ-
βοντας απ αυτόν για την ξεκούρασή τους και 
την ψυχαγωγία τους. 
Κλείνοντας την παρένθεση – για να μπω και 
στο κυρίως θέμα του απολογισμού – να πω 
και δυο λόγια για τη μεγάλη προσπάθεια που 
απαιτείται αναφορικά με τη διαχείριση της 
περιουσίας του Συλλόγου, που είναι περιου-
σία του χωριού μας, της Νεράιδας μας. 
Πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι απαιτεί-
ται χρόνος για να διεκπεραιωθεί η γραφει-
οκρατία που περιβάλλει αυτή τη διαχείριση 
και να παρακολουθούνται στενά τα διαδικα-
στικά ζητήματα τα σχετικά μ' αυτή τη διαχεί-
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ριση για να μην βρίσκεται ο Σύλλογος 
προ εκπλήξεων και να πληρώνει τυχόν 
αβλεψίες. Το να κάθεται κανείς στη γω-
νιά του, όλο το χρόνο και να κάνει την 
κακοπροαίρετη κριτική στον πλάτανο το 
καλοκαίρι και να απευθύνεται αόριστα 
με το βαρύγδουπο εκείνο "που πήγαν τα 
λεφτά;" ή τόσο ενοίκιο επί τόσους μή-
νες ίσον τόσα ευρώ, είναι η πιο εύκολη 
και ανέξοδη στάση. Και ως εκ τούτου 
η ανεύθυνη αυτή στάση δεν υπολογί-
ζει τα έξοδα (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΝΦΙΑ, Εφορία, 
επισκευές, συντηρήσεις, φθορές από 
το χρόνο και αλλαγές, ενοικιαστών, κλπ) Ή 
μήπως νομίζει ότι τα έξοδα τα πληρώνει ο 
Δήμος, ή μήπως το ΔΝΤ;
Εμείς γνωρίζαμε πως έχει μεγάλο "τρέξιμο" 
και παρόλα αυτά δεχτήκαμε και αναλάβαμε 
το βαρύ φορτίο, για να κρατήσουμε το νερό 
στ' αυλάκι και να μην πάει στράφι η προσπά-
θεια που έκανε εκείνο το Δ.Σ, να βάλει το 
νερό στ' αυλάκι. Τα λέω ενώπιον της ΓΣ για 
να μην παραποιούνται από στόμα σε στόμα 
και να αφαιρέσω τη δυνατότητα από οποιον-
δήποτε να μειώσει έστω και στο ελάχιστο τις 
φιλότιμες προσπάθειες του ΔΣ, που μοναδι-
κό σκοπό έχουν την περιφρούρηση των συμ-
φερόντων του Συλλόγου.

Μπαίνω τώρα στην παρουσίαση, με περιεκτι-
κό αλλά ουσιαστικό τρόπο (για να μην κου-
ράσω το σώμα με λεπτομέρειες), του διοικη-
τικού απολογισμού: 
‣ Έγινε στις 13 Ιουλίου, στα Τουρκοβούνια, 
η καθιερωμένη λειτουργία (μετά αρτοκλα-
σίας), στη μνήμη της Αγ Κυριακής - Στις 25 
Ιουλίου στο γήπεδο Νεράιδας, έγινε ο κα-
θιερωμένος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμε-
σα στη Γερουσία και τη Νεολαία – Ενεργή 
συμμετοχή του Συλλόγου στο πανηγύρι και 
οικονομική στήριξη για την έναρξη και τα κά-
γκελα - Καθαρισμός της πλατείας ενόψει πα-
νηγυριού - Τέλεση λειτουργίας-αρτοκλασίας 
και διάθεση εδεσμάτων και αναψυκτικών-
ποτών, στις 31 Ιουλίου στο χώρο αναψυχής 

στον Αη-Θόδωρο - Τέλεση στον Αη-Γιώργη 
μνημόσυνου της αείμνηστης ευεργέτιδας του 
χωριού μας, Χαρίκλειας Γιαννέλου – Παιδική 
ζωγραφική με μεγάλη συμμετοχή (περί τα 40 
παιδιά) στην πλατεία και έκθεση των έργων 
τους - Παιδική θεατρική ομάδα, με τη συμμε-
τοχή 35 και πλέον παιδιών, που παρουσίασαν 
θεαματικά το έργο του Ευγένιου Τριβιζά, "Η 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ ΓΑΤΑ" - Με πρωτοβουλία 
του Συλλόγου δρομολογήθηκε διαδικασία 
δενδροφύτευσης, στο προαύλιο του Σχολεί-
ου, όπου κυρίαρχο ρόλο είχαν τα παιδιά της 
Νεράιδας. Με απόφαση του ΔΣ η ομάδα του 
χωριού πήρε μέρος στο καθιερωμένο ποδο-
σφαιρικό τουρνουά των ομάδων των χω-
ριών της γύρω περιοχής που οργανώθηκε με 
κοινή απόφαση των Συλλόγων - Εκδώσαμε 
κι εφέτος το ημερολόγιο της Νεράιδας μια 
έκδοση με 13 φύλλα το οποίο διανεμήθη-
κε στην Αθήνα, χωριό, Άρτα, Τρίκαλα, Βόλο 
– Πραγματοποιήσαμε τη χριστουγεννιάτικη 
γιορτή για τα παιδιά των νεραϊδιωτών, ηλι-
κίας μέχρι 12 ετών - Με απόλυτη επιτυχία 
έγινε και η φετινή μουσικοχορευτική βραδιά 
του Συλλόγου μας. Φέτος για πρώτη φορά 
ο χορός έγινε μεσημέρι πράγμα που διευκό-
λυνε πολλούς χωριανούς με μικρά παιδιά να 
συμμετάσχουν - Αποπληρώσαμε το έργο της 
κατασκευής πέτρινου τοίχου (που εισηγήθηκε 
η ΤΚ Νεράιδας και ενέκρινε ο Δήμος Πύλης) 
στην αυλή του Σχολείου - Χορήγηση κονδυ-
λίου για την κατασκευή και τοποθέτηση σι-
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δερένιας αυλόπορτας Σχολείου - Χορήγηση 
κονδυλίου για εργασίες στην πλατεία Αγ. Γε-
ωργίου (τοποθέτηση σπασμένων πλακών στο 
πεζούλι της εκκλησίας, επισκευή ρηγμάτων 
στον περίγυρο των πλατάνων ) - Καθαρισμός 
και κοπή χόρτων στο Σχολείο, Αϊ Θόδωρο, 
γήπεδο - Αποδοχή αιτήματος και πληρωμή 
ποσού για πετρέλαιο στο Δήμο Πύλης για 
κίνηση απορριμματοφόρου στη Νεράιδα για 
να πάρει τα σκουπίδια - Συντήρηση χώρου 
αναψυχής στον Αϊ Θόδωρο (παγκάκια, κιό-
σκι) - Αποδοχή αιτήματος από ΤΚΝ για αγο-
ρά πετρελαίου για ώρα ανάγκης στο χωριό 
- Συνεχίστηκε η έκδοση του περιοδικού «ο 
ΓΛΑΒΑΣ της Νεράιδας» - Απευθύναμε γρα-
πτές προσκλήσεις για υποβολή προσφορών 
από ενδιαφερομένους για τα έργα της κα-
τασκευής βρύσης στην αυλή του σχολείου 
και του ελαιοχρωματισμού του Δημοτικού 
Σχολείου Νεράιδας - Ανατέθηκε στον Παπα-
Αποστόλη η κατασκευή προθηκών-ραφιών, ο 
καθαρισμός των αντικειμένων λαϊκής τέχνης, 
επισκευές ταβανιού και παραθύρων αίθου-
σας σχολείου, βάψιμο-συντήρηση θρανίων 
(εργασία- προσφορά Παπαποστόλης).
‣ Η χρονιά του 2013 όπως είχαμε αναφέρει 
πέρυσι εδώ στη ΓΣ ήταν πράγματι δύσκολη 
κι απ' αυτή του 2012. Αλλά η φετινή ήταν 
ακόμα πιο δύσκολη, καθόσον συνεχίστηκε 
με μεγαλύτερη ένταση η οικονομική κρίση 
πράγμα που δυσκόλεψε τους ενοικιαστές να 
ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώ-
σεις τους (εξαιτίας αυτών των δυσκολιών, 
ζήτησαν μείωση του μισθίου και προκειμένου 
να ψάχνουμε για ενοικιαστές με κίνδυνο να 
μείνουν ανοίκιαστα για πολύ χρόνο, αποφα-
σίσαμε μικρές μειώσεις) - Το σημαντικό είναι 
ότι πλέον έχουμε αποπληρώσει όλα τα χρέη 
στους πιστωτές (οπότε βγαίνουμε με άνεση 
απ το μνημόνιο!!!).
‣ Εν τω μεταξύ οι πληρωμές ΕΝΦΙΑ συνε-
χίστηκαν, φόρος από ενοίκια καταβλήθηκε, 
εργασίες (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές) συ-
ντήρησης έγιναν, αλλαγές και επισκευές στα 
διαμερίσματα επίσης έγιναν, είχαμε αποχώ-

ρηση ενοικιαστή ΣΤ και μετά από συντήρηση, 
βάψιμο, αποκατάσταση ζημιών επί υδραυ-
λικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
αναζητήθηκε μετά από αλλεπάλληλες επι-
σκέψεις και βρέθηκε κατάλληλος ενοικια-
στής, με τον οποίο ευελπιστούμε ότι δε θα 
έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Προβήκαμε 
στην αλλαγή κουζίνας λόγω υγρασίας μετά 
και από αίτημα του νέου ενοικιαστή που δέ-
χτηκε υψηλότερο μίσθιο με συμφωνία πλη-
ρωμής του κόστους της, σε ποσοστό 50% ο 
καθένας.
‣ Παρακολούθηση στην εφορία, όλων των 
αλλαγών με φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, και 
άλλες υποχρεώσεις Συλλόγου που απορρέ-
ουν απ' την κυριότητα και ενοικίαση των 3 
διαμερισμάτων. Αποτέλεσμα αυτού του εν-
διαφέροντος ήταν και ο εντοπισμός λάθους 
στην πράξη προσδιορισμού του ποσού ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 600 ευρώ και ο σωστός επανα-
προσδιορισμός μετά από σχετική ένστασή 
μας, όπως επίσης και η υποβολή αίτησης 
ρύθμισης οφειλών ΕΝΦΙΑ σε 10 δόσεις των 
130 ευρώ και ακόμα ο εντοπισμός μέσω δι-
αδικτύου της μη καταβολής του ΕΕΤΥΔΕ του 
2013, που εκ παραδρομής δεν κατέβαλε με 
την πληρωμή της ΔΕΗ ενοικιαστής, ενώ εμείς 
το είχαμε συμψηφίσει με την αφαίρεση του 
ανάλογου ποσού απ το ενοίκιο.
‣ Επισκέψεις συχνότατες για είσπραξη ενοι-
κίων, που μπορεί να είναι και διαδοχικές για 
κάθε διαμέρισμα, συχνή επικοινωνία με ενοι-
κιαστές που έχουν οικονομικές δυσχέρειες 
να καταβάλλουν έγκαιρα το μίσθωμα ή με 
επανειλημμένα προβλήματα που κατά και-
ρούς ανακύπτουν (βλάβες, αλλαγές, αιτήμα-
τα ενοικιαστών), 
‣ Θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση του 
διοικητικού απολογισμού με ένα παρήγορο 
για το Σύλλογο και γενικότερα για το χωριό 
μας στοιχείο. Τη συμμετοχή της νεολαίας της 
Νεράιδας σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις 
του Συλλόγου. Θεωρούμε το γεγονός αυτό 
ως το πιο ουσιαστικό επίτευγμα του τωρινού 
Δ.Σ. Εμείς οι παλαιότεροι (εγώ πολύ-πολύ 
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παλαιότερος) απερχόμαστε ήσυχοι, καθόσον 
με βάση τις σημερινές παρουσίες των νέων 
αλλά και με βάση το ενδιαφέρον που επέ-
δειξαν οι νέοι που τώρα είναι στο ΔΣ, μαζί 
με άλλους που συμμετείχαν σε διάφορες εκ-
δηλώσεις του Συλλόγου, διαβλέπουμε καλή 
συνέχεια, εν ολίγοις, διαφαίνεται πως αφή-
νουμε το Σύλλογο σε καλά και στιβαρά χέρια. 
‣ Εγώ προσωπικά θέλω να τονίσω ιδιαίτερα 
και να υποσχεθώ και να δεσμευτώ ενώπιον 
της Γ.Σ. (αν και με δεσμεύει περισσότερο η 
συνείδησή μου και η αγάπη προς το Σύλλογο 
και το χωριό) ότι θα είμαι ωσεί παρών και θα 
παρέχω εφόσον μου ζητηθεί - από οποιοδή-
ποτε ΔΣ - τις όποιες συμβουλές και εμπειρί-
ες μου. Και ακόμα, για όσο χρειασθεί, μέχρι 
να ενημερωθεί το νέο ΔΣ, θα βοηθήσω και 
ενεργά σε θέματα εφορίας, πληρωμών μέσω 
διαδικτύου, δημιουργίας ετικετών για ΓΛΑΒΑ 
και ο,τιδήποτε θελήσει το ΔΣ πάντα θα είμαι 
πρόθυμος να προστρέξω σε βοήθειά του.
Θα ήθελα, για να τελειώνω, γιατί καταχρά-
στηκα το χρόνο σας, να απευθύνω ένα μεγά-
λο ευχαριστώ σε όλους τους συγχωριανούς 
με τους οποίους συνεργάστηκα σε όλα τα ΔΣ 
που συμμετείχα για πολλά χρόνια, μάλλον 
για πολλές δεκαετίες και αν στεναχώρησα 
και κανέναν δεν το έκανα ποτέ σε προσωπι-
κό επίπεδο, αλλά από άγχος και πίεση για το 
καλό του συλλόγου και του χωριού μας. 
‣ Ειδικότερα να ευχαριστήσω τους συμβού-
λους στα δύο τελευταία χρόνια που με βοή-
θησαν να ανταποκριθώ στα καθήκοντα του 
Προέδρου και τα νέα παιδιά που συμμετείχαν 
στο ΔΣ, τα οποία αν και δεν είχαν πολύ χρόνο 
καθόσον δούλευαν πολλές ώρες, εν τούτοις 
σε κάθε κάλεσμά μου ήταν πάντα πρόθυμα 
να προσφέρουν . 
‣ Όπως επίσης να ευχαριστήσω τον Αντι-
πρόεδρο για την πολύ καλή και θετική συ-
νεργασία και την πολύτιμη βοήθειά του σε 
πολλά ζητήματα.
‣ Ακόμα να ευχαριστήσω την υπεύθυνη των 
πολιτιστικών θεμάτων και διαχείρισης των πε-
ριουσιακών στοιχείων, που έφερε σε πέρας, με 

πολλές ώρες δουλειάς και χρόνου απασχόλη-
σης, το πιο δύσκολο έργο, αυτό της διευθέτη-
σης και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των 
σχετικών με τα διαμερίσματα ζητημάτων, συν 
τις πετυχημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις 
οποίες πρωτοστάτησε τα τελευταία χρόνια, με 
αποκορύφωμα τις μεγάλες θεατρικές επιτυ-
χίες για 7 συναπτά έτη, ή τις εκδηλώσεις για 
τα παιδιά (γιορτές Χριστουγέννων, ζωγραφική 
κλπ) και συν τη βοήθειά της στην προετοιμασία 
και αποστολή του περιοδικού. Ενας άνθρωπος 
δηλ. για πολλές υποχρεώσεις του Συλλόγου. 
‣ Επίσης το Χρ. Ντίνο για την υπερπολύτιμη 
προσφορά του στη συνέχιση έκδοσης του πε-
ριοδικού μας και το Νίκο Καρακώστα για τη 
σημαντική προσφορά του, η οποία δεν περιο-
ριζόταν στην επαγγελματική του υποχρέωση 
(εκτύπωση "Γ", δέσιμο και φακελοποίηση), 
αλλά μας παρείχε βοήθεια πολλές φορές 
και στη διαδικασία επικόλλησης ετικετών και 
ακόμα κάποιες φορές μας διευκόλυνε με τη 
μεταφορά του περιοδικού στο ταχυδρομείο. 
‣ Τέλος να ευχαριστήσω όλους τους 
χωριανούς-μέλη του Συλλόγου και τους 
συνδρομητές του Γ, για την ηθική στήρι-
ξή τους στις προσπάθειές μας και τη συ-
μπαράστασή τους με τη συμμετοχή τους 
στις εκδηλώσεις.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

 Σε δυο ομίλους χωρίστηκαν οι οκτώ 
ομάδες που θα συμμετάσχουν στο καθιε-
ρωμένο πια  τουρνουά ποδοσφαίρου της 
Ορεινής Πατρίδας  που θα  πραγματοποι-
ηθεί κι εφέτος το καλοκαίρι:

1ος όμιλος: ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ - ΑΕΤΟΣ - 
ΛΑΦΙΝΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 
2ος όμιλος: ΒΑΘΥΡΕΜΑ - ΚΟΡΥΦΗ - 
ΝΕΡΑ'Ι'ΔΑ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ
Το τουρνουά θα αρχίζει στις 8 Αυγούστου και ο τελικός θα γίνει στις 14 Αυγού-
στου στο γήπεδο του Αετού. 

Η ομάδα της Νεραΐδας θα αντιμετωπίσει στις τρεις αγωνιστικές των προκριματι-
κών (με τη σειρά) τις ομάδες των χωριών ΚΟΡΥΦΗ- ΒΑΘΥΡΕΜΑ- ΠΑΧΤΟΥΡΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 24ης 
Μαϊου 2015, στην πρώτη του Συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παναγιώτης Κων. Μαντέλλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θανάσης Γ. Καρακώστας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Χρήστος Νεραϊδιώτης
ΤΑΜΙΑΣ : Κώστας Δ. Αλειφτήρας
ΥΠΕΥΘ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΗΛ. : Χάρης Σκίντζης
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ : Νίκος Σταμούλης
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Παύλος Αθανασιάδης
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βάγια Π. Νίκου
ΥΠΕΥΘ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΘΕΜ. : Δήμητρα Ν. Γιαννέλου
ΑΝΑΠΛ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : Στάθης Β. Παφίλης

Ο «Γ» εύχεται σε όλα αυτά τα νέα παιδιά να μπορέσουν να  πραγματοποιήσουν το 
«όραμά τους» για το Σύλλογο.

Το νέο Δ.Σ 
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Σε ένα κατάμεστο από δύο χιλιάδες περί-
που θεατές ανοικτό θέατρο του Δήμου 
της Ηλιούπολης πραγματοποίησε την κα-

θιερωμένη ετήσια μουσικοχορευτική εκδήλωση 
του ο Λαογραφικός Όμιλος Ήλιδα την Τετάρτη 
24 Ιουνίου.
Υπό την καθοδήγηση των δύο υπευθύνων  χο-
ροδιδασκάλων,του συμπατριώτη μας από το 
Παχτούρι Κώστα Βασιλάρα και του Παναγιώτη 
Γκούβα,οι διακόσιοι χορευτές του Ομίλου που 
συμμετείχαν στην εκδήλωση παρουσίασαν για 
τρεις περίπου ώρες ένα υπέροχο θέαμα με χο-
ρούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
Θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν ο γάμος.  
Στην διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν 
τραγούδια και παρουσιάστηκαν χοροί ,καθώς 
και κάποια έθιμα του γάμου, από την Ρούμελη 
και τον Μοριά,τους Σαρακατσαναίους,τις Σέρ-
ρες,την Νάξο,την Μυτιλήνη,την Μικρά Ασία,την 
Θράκη. Χαρακτηριστικά και τα  Θεσσαλικά τρα-
γούδια όπως μεταξύ άλλων “η Νερατζούλα” και 
το “Συμπέθερε”.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν εξαίρετοι μουσικοί 

όπως ο Γιώργος Κωτσίνης στο Κλαρίνο, ο Μα-
νώλης Κόττορος στο Βιολί και στο τραγούδι,ο 
Θωμάς Κωνσταντίνου στο Λαούτο,ο Χρίστος 
Δανάκης στην Γκάιντα και στο τραγούδι,ο Λά-
ζαρος Ακριβόπουλος στα Κρουστά και ο Γιάν-
νης Κατσής στο Τραγούδι. Το δικό τους χρώμα 
έδωσαν στους χορούς και στα τραγούδια της 
Νάξου η Μαρία Σκουλά στο Τραγούδι, ο Νίκος 
Ευβοιώτης στο Βιολί και ο Πέτρος Δήμας στο 
Λαούτο.
Παραβρέθηκε ο δήμαρχος της Ηλιούπολης Βα-
σίλης Βαλασσόπουλος με την πλειονότητα των 
μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Μεταξύ των θεατών πάρα πολλοί συμπατριώ-
τες μας  από τα χωριά της ορεινής μας  πατρί-
δας όπως το Παχτούρι,τον Αετό,την Νεράιδα 
και την Λαφίνα.
Μέσω του “Γλαβά” ο συμπατριώτης μας Κώ-
στας Βασιλάρας θα ήθελε να ευχαριστήσει 
όλους τους συμπατριώτες μας που κάθε χρόνο 
με την παρουσία τους στην εκδήλωση τιμούν 
τον ίδιο προσωπικά αλλά και τον Όμιλο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Λ.Ο. ΗΛΙΔΑ
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Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας 

Χρήστου Καρακώστα

▶ Τελείωσαν οι καινούργιες βρύσες 
στο χωριό, που έγιναν με τη φρο-
ντίδα του συλλόγου.

▶ Καθαρίστηκε απo τον τοπικό Πρόε-
δρο το γήπεδο του χωριού. 

▶ Μεγάλωσαν τα δέ-
ντρα που φυτεύτη-
καν πέρσι στο Δη-
μοτικό Σχολείο. Να 
τα προσέχουμε όλοι 
ώστε να ομορφαί-
νουν το χώρο.

▶ Αρκούδα έφαγε με-
λίσσια στη Θεοτόκο. Επίσης λύκος 
έφαγε πρόβατα χωριανού μας πριν 
από 20 μέρες.

▶ Βάφτηκε το Δημοτικό Σχολείο και 
κατασκευάστηκαν ράφια-προθήκες 
από τον παπά-Αποστόλη. Απομένει 
η τοποθέτηση των παλαιών αντι-
κειμένων.

▶ Λειτουργεί ξανά το Βακούφ’κο 
υπό νέα Διεύθυνση. Μαγαζάτορας 
ο συγχωριανός μας Δημήτριος Γ. 
Αθανασιάδης. Καλές δουλειές και 
καλές… τιμές.

ΑΝΤΕ ΚΑΙ …ΚΑΛΑ  
ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Νάντια έλα  
στο χωριό

Δύο νέες πέτρινες βρύσες 

Με ένα πρωτόγνωρο (για τα μέχρι τώρα δεδο-
μένα) τρόπο ανατέθηκαν οι εργασίες για την κα-
τασκευή δύο πέτρινων βρυσών στο χωριό. Κατα-
τέθηκαν κλειστές προσφορές στον εκπρόσωπο 
της τοπικής κοινότητας Νεράιδας, μετά από δη-
μόσια πρόσκληση του Συλλόγου Νεραϊδιωτών. 
Οι βρύσες (η κατασκευή των οποίων έχει ολο-
κληρωθεί ) έγιναν με δαπάνες του Δημήτρη Γ. 
Μαντέλλου (στο σχολείο) και των γονέων του, 
Γιώργου και Βασιλικής Μαντέλλου, (κάτω από 
τη «δημοσιά» στη στροφή για την Αγία Παρα-
σκευή). 
Να σημειώσουμε ότι το όλο «εγχείρημα» ήταν 
υπό την αιγίδα και επίβλεψη του Συλλόγου μας. 
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Σκηνές παράδοσης αναβίωσαν στη Νεράιδα 
στα μέσα του Ιούλη μιας και η Μαρία Χητα 
και ο Βαγγέλης Τζαλοκωστας αποφάσισαν 

να παντρευτούν τηρώντας τα έθιμα της μικρής τους 
πατρίδας. Απλώθηκαν προικιά, ζυμώθηκαν κουλού-
ρες και συνοδεύτηκε με τραγούδια και κεράσματα το 
ξύρισμα του γαμπρού. Βλάμηδες υπόδεσαν τη νύφη, 
η οποία αφού προσκύνησε τον πατέρα παραδόθηκε 
στο γαμπρό συνοδεία παραδοσιακών τραγουδιών.
Όμορφες στιγμές για τους νεόνυμφους αλλά και για 
όσους βρέθηκαν στο χωριό τις μέρες εκείνες.

Δυναμικό ΟΧΙ, από τους Έλληνες, στην προτεινόμενη συμφωνία στο 
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 

Σύνολο χώρας
Εγγεγραμμένοι  9.858.508
Ψήφισαν    62,50 %
Ακυρα/Λευκά     5,80 %
ΟΧΙ : 61,3
ΝΑΙ : 38,7

Στο Δήμο Πύλης τα αποτελέσματα 
είχαν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι 25.249
Ψήφισαν 613.708 / 54,29 %
Άκυρα/Λευκά 8,44 %
ΟΧΙ : 56,13%
ΝΑΙ : 43,87%

Στη Δ. Ε.Νεραΐδας από τους 1.477 
εγγεγραμμένους, ψήφισαν οι 581 
(39,34 %), Άκυρα/Λευκά 42 και 
ειχαμε:
ΟΧΙ : 59,18%
ΝΑΙ : 40,82%

ΟΧΙ σε νέο μνημόνιο

Ειδικά στη Νεράιδα ψήφισαν 108 χωριανοί, Άκυρα/Λευκά 6 και είχαμε:
ΟΧΙ : 62,74%
ΝΑΙ : 37,25%



14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΡΑΪΔΑ25 χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Την Κυριακή της Ορθοδοξίας (5.3.90) με βυζα-
ντινό τελετουργικό στη Μητρόπολη Ιωαννίνων 
απονεμήθηκε απ’τον Πατριάρχη Κωνσταντινου-
πόλεως «δια 
χριρών του 
Μητροπολ ί -
του Ιωαννίνων 
κ. Θεοκλήτου» 
στο χωριανό 
μας λόγιο Δη-
μοσθένη Κόκ-
κινο το οφίκιο 
του Άρχοντος 
Ι ε ρ ο μ ν ή μ ο -
νος της Αγίας 
και Μεγάλης 
του Χριστού 
Εκκλησίας. Η 
τιμητική διά-
κριση έγινε στα 
πλαίσια της 
αναγνώρισης 
απ’τη μεριά του Πατριαρχείου της σημαντικής 
προσφοράς του λογοτέχνη στα Γράμματα και τον 
Πολιτισμό. Το Δ.Σ. του Μορφωτικού και Εκπολιτι-
στικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών Τρικάλων «Η ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ» συγχαίρει το χωριανό μας λογοτέχνη 
και ποιητή για τη μεγάλη τιμή που του έγινε απ’τη 
μεριά της Εκκλησίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. για τις πο-
λιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνε-

δρίαση της 5,9,90, αποφάσισε να 

πραγματοποιήσει κι εφέτος, σε συ-

νεργασία με τον Αρτινό Σύνδεσμο 

Νεραϊδωτών διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις το καλοκαίρι, στο χωριό. 

Προς τούτο θα πάνε στην Άρτα δύο 

μέλη του Συμβουλίου για να ορίσουν 

από κοινού το πλαίσιο των εκδηλώ-

σεων (το πρόγραμμα θα δημοσιευθεί 

έγκαιρα στο επόμενο τεύχος).
Άλλες αποφάσεις που πήρε το Δ.Σ. 

είναι η τοποθέτηση εμφανών πινακί-

δων στον αυτοκινητόδρομο σε παρα-

καμπτήρια προς τη Νεράϊδα σημεία, 

καμπάνια για την ευαισθητοποίηση 

των κατοίκων στο θέμα της καθαριό-

τητας «εξορμήσεις» με τη συμμετοχή 

κυρίως της νεολαίας για τη γνωριμία 

με τα όμορφα τοπία της Νεράϊδας 

(Νεράϊδα δεν είναι μόνο τα τέσσερα 

καφενεία κι η πλατεία), συγκέντρωση 

στο Γλαβά για φαγητό και κρασί με 

καλεσμένους όλους τους χωριανούς 

για ένα εύθυμο ξεφάντωμα κ.λπ. Τέ-

λος, αποφασίστηκε η σύγκληση Γε-

νικής Συνέλευσης, η ημερομηνία της 

οποίας θα γίνει γνωστή με σχετική 

ανακοίνωση.

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Βρισκόμαστε στα μέσα του 1990. Το νέο Δ.Σ. επανακυκλοφορεί κανονικά το «ΓΛΑΒΑ» και 
προγραμματίζει κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις με το σύλλογο Άρτας. Με ενέργειες του 
αείμνηστου Γιώργου Καγαγκούνη, μεταφέρονται στο χωριό δύο μπασκέτες απ’το Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας.
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Άλλες ειδήσεις
● Όπως πληροφορηθήκαμε, τελείωσε 

ένα σημαντικό, για την ίδια την ύπαρ-
ξη της Νεράϊδας, έργο αναδάσωσης 
στα «Πουριά».

● Δεν έχει γίνει ακόμη η πλήρωση της 
θέσης του ιερέα στο χωριό. Έτσι 
απ’τον Αύγουστο του ’89 που σκοτώ-
θηκε ο άτυχος παπα-Λάμπρος, οι Νε-
ραϊδιώτες «λειτουργούνται» περιοδικά 
απ’τον παπα-Λιάπη (απ’την Κορυφή). 
Με την ευκαιρία σημειώνουμε πως 
του Αγίου Γεωργίου (πολιούχου Νερά-
ϊδας) λειτούργησε στον Άη-Γιώργη ο 
πάπα-Κώστας Μαντέλλος.

ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
Ο ΧΟΡΟΣ

Μικρή η συμμετοχή  
Νεραϊδιωτών

Όπως θα κατάλαβαν οι αναγνώ-

στες, η αναφορά μας (τεύχος 11) 

στο χορό την 1.4.90. είχε πολλές 

πρωταπριλιάτικες αιχμές. Προς απο-

κατάσταση της αλήθειας, λέμε πως 

ο χορός ήταν αποτυχημένος, όσον 

αφορά, τουλάχιστο, την προσέλευση 

του κόσμου και, ειδικά, των χωρια-

νών μας. Ο Σύλλογος υποχρεώθηκε 

βάσει συμφωνίας με τη δ/νση του 

κέντρου να καταβάλει τα’αντίτιμο 

140 καρτών. Έτσι κάποια έσοδα για 

το Σύλλογο προήλθαν μόνο απ’την 

πώληση των 1,800 λαχνών. Μικρή 

ήταν και ηπροσέλευση εκπροσώ-

πων μαζικών φορέων και, γενικά, 

επώνυμων συμπατριωτών μας. Πα-

ραβρέθηκαν ο Πρόεδρος (Γιάννης 

Νίκου) και οι Σύμβουλοι της Κοινό-

τητας, η Πρόεδρος (Χρυς. Τσάκα-

λου) και ο Γραμματέας (Λ. Χονδρός) 

της Ομοσπονδίας Ασπροποτάμου, 

ο Πρόεδρος (Ε,. Κουρμέτζας) και μέλη 

του Δ.Σ. του Συλλόγου Λαφινιωτών 

καθώς κι ο επίτιμος Πρόεδρος (Στρ. 

Κατσιλάμπρος) του Συλλόγου Παχτου-

ριωτών.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του συλ-

λόγου Κ. Μπασιούκας αφού αναφέρ-

θηκε στα αίτια της καθυστέρησης της 

πραγματοποίησης του φετινού χορού, 

τόνισε την ανα΄γκη ύπαρξης και ζω-

ντανής παρουσίας του Συλλόγου, κό-

ντρα στην άποψη που λέει πως τέτοιοι 

Σύλλογοι ό,τι είχαν να δώσουν το έδω-

σαν και μοιραία οδηγούνται στο μαρα-

σμό και τη διάλυση.
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Η γιορτή της Αγίας Κυριακής
Έγινε και φέτος η καθιερωμένη γιορτή σε 

μνήμη της Αγίας Κυριακής στη Πεντέλη στις 

8 Ιούλη. Παραβρέθηκαν καμιά πενηνταριά 

χωριανοί και φίλοι στην αρτοκλασία, που 

έγινε το πρωί της Κυριακής στο ξωκλήσι 

της Αγ. Τριάδος και κατόπιν στο διπλανό 

καφενεδάκι, όπου κουβέντιασαν κυρίως ζη-

τήματα χωριανικά. Οι πιο μερακλήδες κατά 

τις μεσημεριανές ώρες, πήγαν σε διπλανή 

ταβέρνα, όπου και γεύτηκαν εκλεκτούς με-

ζέδες!
Στη Νεράϊδα στο «Μοναστήρι» τη μνήμη της 

Αγίας Κυριακής (7.7.90) γιόρτασε πλήθος 

κόσμου (πάνω από δύο χιλιάδες) με κλαρίνα 

και….μαλλί της γριάς! Τ’αυτοκίνητα θάταν 

γύρω στα 500!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ

● Παντρεύτηκε στο Άγιο Δημήτριο (Κυ-

ράτσα) Άρτας στις 16 του Απρίλη ο 

Νεραϊδιώτης χοροδιδάσκοαλος και 

ανταποκριτής του «Γλαβά» Σπύρος 

Νεραϊδιώτης με την Κορυφιώτισσα 

Βάσω Χονδρού.

● Στις 21.4.90 στα Τρίκαλα έγινε ο γά-

μος του χωριανού μας Φώτη Καρακώ-

στα με τη Γαλήνη Λεπίδα απ’τα Σέρβια 

Κοζάνης. Το μυστήριο τελέστηκε απ’το 

χωριανό μας παπα-Κώστα κι απ’τον 

Κορυφιώτη παπα-Αλέκο.

● Παντρεύτηκαν στις 13 του Μάη η χω-

ριανή μας Ευαγγελία Ν. Αραπογιάννη 

κι ο Βασίλης Λαμπούδης. Ευχές για 

βίο ανθόσπαρτο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Οι χωριανοί μας Ιωάννα Αθανασιάδη (τ΄¨Λά-

μπρου-Αντρία¨) και ο σύζυγός της Νίκος από-

κτησαν κόρη στις 9.4.90.

● Κόρη επίσης απόκτησαν το Μάη ο Δημήτρης Γ. 

Αθανασιάδης (τ΄Γιωργου Φωτακη) και η σύζυ-

γός του Βάση Παπατάτση. Να τους ζήσουν!
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«Αλλοτινές μας εποχές, αλλοτινοί μας χρόνοι...»



18 ΑΠΟ ΤΑ ΑΡχΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣχΟΛΕΙΟΥ

 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΝΕΡΑЇΔΑΣ 
1985
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Η ηθική συνείδηση σαν πυξίδα  
στη ζωή του ανθρώπου

Ακούμε πολλές φορές "ο άνθρωπος 
αυτός ενεργεί κατά συνείδηση", "έχει 
ήσυχη τη συνείδησή του" και άλλα πα-

ρόμοια. Όλα αυτά αναφέρονται στην ηθική 
συνείδηση του ανθρώπου δηλ. στη λειτουργία 
της ψυχής, με την οποία ο άνθρωπος γνωρίζει 
και κρίνει το ηθικά ορθό ή το ηθικά εσφαλμέ-
νο. Είναι ένα εσωτερικό φως θα λέγαμε, που 
φωτίζει την καθημερινή μας πορεία στη ζωή, 
μία εσωτερική φωνή που κρίνει την ποιότητα 
και την αξία ή απαξία των πράξεών μας. Όπως 
οι ναυτικοί για να σιγουρευτούν στην πορεία 
τους συμβουλεύονται την ναυτική πυξίδα, η 
οποία ανεπηρέαστη από κάποιο μαγνήτη δεί-
χνει πάντα το βόρειο πόλο, έτσι κι εμείς έχου-
με την ηθική μας συνείδηση, του αν είναι ανε-
πηρέαστη, δείχνει τη σωστή πορεία στη ζωή.
Πριν από τις πράξεις μας προτρέπει (προτρε-
πτική συνείδηση) να πράξουμε το σωστό ή 
μας αποτρέπει (αποτρεπτική συνείδηση) από 
το κακό. Μετά την πράξη μας επιδοκιμάζει, 
οπότε ακολουθεί το συναίσθημα της γαλήνης 
ή μας αποδοκιμάζει αντίστοιχα, οπότε ακο-
λουθεί ο έλεγχος, οι τύψεις.
Όταν έχουμε ηρεμία στη ψυχή μας μιλούμε 
για υγιή συνείδηση κι όταν επακολουθούν τύ-
ψεις μιλούμε για ασθενική συνείδηση.

Τα γνωρίσματα της υγιούς συνείδησης

1. Είναι ορθή. Η συνείδησή μας χωρίς κανένα 
ενδοιασμό φωτίζει και κρίνει πάντοτε το 
ορθό.

2. Είναι βέβαιη και ακλόνητη. Έχει απόλυτη 
σιγουριά για το ποιόν της πράξης μας και 
δεν κλονίζεται από τις πιέσεις, τους μικρο-
ϋπολογισμούς, την κοινή γνώμη, τους συμ-
βιβασμούς κ.λπ.

3. Είναι νηφάλια και άγρυπνη. Ο θυμός και 
η οργή είναι κακοί σύμβουλοι στην ήρεμη 
και νηφάλια συνείδηση, όπως η αδιαφορία 
και η πνευματική οκνηρία είναι εχθροί της 
άγρυπνης συνείδησης.

4. Είναι ζώσα και ενεργής. Η ζωντάνια της 
συνείδησης πρέπει να είναι ουσιαστική και 
όχι επιφανειακή. Να αξιολογεί δυναμικά 
εκείνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί, με 
έργα και όχι λόγια.

5. Είναι αγαθή. Είναι η τέλεια μορφή γιατί 
ταυτίζεται με το αγαθό.

Γνωρίσματα ασθενικής ηθικής συνείδησης

1. Η φαρισαϊκή ή υποκριτική συνείδηση
Αυτή διαμορφώνεται από τους ανθρώ-
πους, που παίζουν θέατρο στη ζωή. Φο-
ρούν μάσκα για να κρύβουν την εσωτερική 
τους γύμνια και το κενό και επιδεικνύουν 
το προσωπείο, δηλαδή υπερεκτιμούν και 
μεγιστοποιούν κάθε καλό, που τυχόν κά-
νουν, με μόνη επιδίωξη την κοινωνική απο-
δοχή και αναγνώριση. Τα πάντα κάνουν 
"προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις".

2. Η στενή και φοβισμένη συνείδηση
Διαμορφώνεται όταν ο άνθρωπος δίνει 

Γράφει ο Γιώργος Ζάχος
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μεγάλη σημασία στα μικρά και ασήμαντα, 
στους τύπους. Φοβάται το παραμικρό για-
τί το θεωρεί βαρύ αμάρτημα (φοβάται τον 
ίσκιο του, λέει ο λαός) π.χ. οι θρησκόληπτοι.

3. Η ευρεία συνείδηση
Σ’αυτή ο άνθρωπος δίνει σημασία στα με-
γάλα και σπουδαία (απάτη, αδικία, φόνος, 
ληστεία κ.λπ.) και παραβλέπει αυτά, που 
θεωρεί ασήμαντα π.χ. το σεβασμό, την ευ-
γένεια, την αγάπη στον πλησίον κ.λπ.

4. Η ελαστική συνείδηση
Εδώ κυριαρχεί ο εγωϊσμός και το ατομικό 
συμφέρον. Το κακό, που διαπράττει ο ίδιος 
το κρίνει με άκρα επιείκεια πολλές φορές 
χωρίς αυτοκριτική, ενώ το ίδιο πράγμα δεν 
το συγχωρεί στο συνάνθρωπό του και το 
κρίνει με άκρα αυστηρότητα.

5 Η υποκειμενική, αυθαίρετη και άκαμπτη 
συνείδηση
Ο εγωϊσμός, η αλαζονεία κι ο φανατισμός 
(γηπεδικός χουλιγκανισμός - κομματική 
εξάρτηση - καιροσκοπισμός - θρησκευτι-
κός φονταμεταλισμός κ.λπ.) σκοτίζουν τη 
συνείδηση σε σημείο ο άνθρωπος να έχει 
πνευματική τύφλωση και να μη μπορεί να 
δει την αλήθεια.

6. Η αληθοφανής συνείδηση
Φαίνεται αληθινή αλλά δεν είναι. Εδώ 
ανήκουν οι άνθρωποι που διατυμπανίζουν 
τη φιλανθρωπία, που ασκούν αλλά με 
κλεμμένα χρήματα. Επίσης όσοι είναι εθι-
σμένοι στο ψεύδος.

7. Η ανάλγητη και πωρωμένη συνείδηση
Σ’αυτή κυρίαρχο στοιχείο είναι η ανθρώ-
πινη αδιαφορία και ολιγωρία. Όσο ο άν-
θρωπος αδιαφορεί να θεραπεύσει τις άλ-
λες μορφές της ασθενικής συνείδησης θα 
φθάσει σε κάποια στιγμή να μη νοιώθει 
τύψεις, να γίνει ανάλγητος στον άνθρώπι-
νο πόνο και να καταλήξει στην ηθική αναι-
σθησία. Και το χειρότερο στην πώρωση 

οπότε χαίρεται για το κακό, που συμβαίνει 
γύρω του και στενοχωριέται για το καλό.

Το υποσυνείδητο

Ακούμε πολλές φορές να λέγεται «άβυσ-
σος η ψυχή του ανθρώπου». Εννοούμε εδώ 
ότι εκτός από τη λειτουργία της ηθικής συ-
νείδησης στο χώρο της ψυχής υπάρχει και 
ένας χώρος που λέγεται υποσυνείδητο. Μέσα 
σ’αυτό το χώρο αποθηκεύονται ανεκπλήρω-
τες επιθυμίες, τραυματικές εμπειρίες από τα 
παιδικά μας χρόνια, αισθήματα μειονεξίας από 
μια σωματική ή πνευματική ατέλεια, πικρίες, 
προσβολές, ταπεινώσεις και δημιουργούν τα 
λεγόμενα νευρωτικά συμπλέγματα (complex). 
Αυτά βέβαια λειτουργούν ανεξάρτητα από τις 
επιταγές της ηθικής συνείδησης. 
Μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου 
αυτού συμβαίνουν φοβερές ψυχικές κατα-
στάσεις, όπως δυσαρμονία, φόβος, αγωνία, 
απειλή, βιώματα αυτοκαταστροφής και εκδι-
κητικής μανίας και άλλα.
Πολλές φορές αδυνατούμε να εξηγήσουμε τη 
συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου που εξωτε-
ρικεύει κάποια από αυτά τα συμπλέγματα τα 
(complex) και λέμε «αυτός βγάζει τα αποθη-
μένα του».

Ιστορική αναδρομή

Η αρχαία φιλοσοφία, η ελληνική γραμματεία, 
η λογοτεχνία και η λαογραφία αναφέρονται 
στην ύπαρξη και λειτουργία της ηθικής συνεί-
δησης. Ο σοφός Σωκράτης π.χ. την ονομάζει 
«δαιμόνιο», που δεν τον αφήνει να ησυχάσει.
Μάλιστα περισσότερο τονίζουν τον αδυσώ-
πητο έλεγχο της συνείδησης. Σύμφωνα με τη 
Μυθολογία οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποι-
ήσει τις τύψεις. Ήταν οι ερινύες Θεές του Άδη, 
φύλακες του δικαίου και των αγράφων νόμων, 
όργανα της Θεάς Δίκης. Η κατοικία τους ήταν 
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το Έρεβολ (σκοτάδι). Η όψη τους ήταν μαύρη 
και τρομερή. Κρατούσαν στα χέρια τους φί-
δια και αναμμένα δαδιά. Με τα φτερά τους 
κυνηγούσαν κατά πόδας τους ενόχους και με 
κάποιο τρομακτικό κι ανατριχιαστικό τραγούδι 
τους σφυροκοπούσαν αδιάκοπα μέχρι τρέλας.
Ένα παράδειγμα, από την εποχή του Βυζαντί-
ου, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Ο Αυ-
τοκράτορας Κώνστας, για να απαλλαγεί από 
άλλο διεκδικητή του θρόνου του, ανάγκασε 
σχεδόν το νεαρό αδελφό του Θεοδόσιο να 
χειροτονηθεί Διάκος. Επειδή όμως ακόμη 
ανησυχούσε, έβαλε έμπιστους αυλικούς και 
τον δολοφόνησαν. Νόμιζε πλέον ότι ήταν 
ελεύθερος και ήσυχος να χαρεί την εξουσία 
του. Όταν το βράδυ αποσύρθηκε στα Ανάκτο-
ρα να κοιμηθεί ξαφνικά πετάχτηκε από τον 
ύπνο του, γιατί είδε την οπτασία του Διακό-
νου αδελφού του με το Δισκοπότηρο στο χέρι 
γεμάτο αίμα, που του έλεγε «αδελφέ πίε. Αυτό 
δεν ήθελες; Πιές λοιπόν το αίμα του αδελ-
φούλη σου». Τρομαγμένος άλλαξε δωμάτιο. 
Και εκεί συνέβη το ίδιο. Άλλαξε κατοικία, 
αλλά και εκεί πάλι η ίδια οπτασία με τα λόγια 
«αδελφέ πίε».
Ασχολήθηκε με το κυνήγι κι άλλες διασκεδά-
σεις να καλύπτει όλο το χρόνο αλλά δεν μπό-
ρεσε να ησυχάσει. ΄Εφυγε από την Κωνστα-
ντινούπολη και πήγε να εγκατασταθεί στην 
Κάτω Ιταλία αλλά και εκεί δεν τον άφησαν 
οι τύψεις. Τελικά σχεδόν έχασε τα λογικά του 
και είχε άσχημο τέλος γιατί δολοφονήθηκε 
και ο ίδιος.

Η ηθική συνείδηση κατά τη Χριστιανική 
Διδασκαλία

Κατά τη Χριστιανική Διδασκαλία η ηθική συ-
νείδηση είναι δώρο του Θεού και έμφυτη 
στον άνθρωπο.
Επίσης, κατά τη Χριστιανική Ηθική, είναι δύ-
σκολο, αν όχι αδύνατο, ο άνθρωπος από μό-

νος του να διατηρήσει ορθή, ακλόνητη, νηφά-
λια, άγρυπνη και αγαθή τη συνείδησή του. Και 
τούτο γιατί ζει σ’ένα κόσμο όπου κυριαρχούν 
η ιδιοτέλεια, το συμφέρον, η κοινωνική αδι-
κία, η καταπίεση, η εξαγορά συνειδήσεων, η 
απάτη, η αδιαφορία, η αλαζονεία, η κρίση των 
πνευματικών αξιών κ.λπ. Επηρεάζεται λοιπόν 
ο άνθρωπος από αυτό το περιβάλλον και πολ-
λές φορές οδηγείται στις χειρότερες μορφές 
της ασθενικής συνείδησης (φαρισαϊκής, ανάλ-
γητης και πωρωμένης) και στο βεβαρημένο 
υποσυνείδητο με τα ποικίλα συμπλέγματα 
(complex).

Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού 
(Θεία χάρη). Ο Χριστός με τη ζωή του, τη Δι-
δασκαλία του και τη θυσία του άνοιξε στους 
ανθρώπους το δρόμο της αληθινής ελευθε-
ρίας και της ανιδιοτέλειας. Εγώ είμι η Οδός, 
η Αλήθεια και η Ζωή, τόνισε ο Ίδιος. Με την 
εφαρμογή των Διδαχών του και τη συμμετοχή 
στα Μυστήρια της Εκκλησίας (με τα οποία με-
ταδίδεται η Θεία Χάρη) θα θεραπεύουμε κάθε 
φορά την ασθενική μας συνείδηση. 
Ιδιαίτερα, με το Μυστήριο της Μετάνοιας θα 
λυτρώνεται ο άνθρωπος από το φορτίο του 
υποσυνείδητου.
Αν αδιαφορούμε, αδρανούμε, συμβιβαζόμα-
στε (με τη πρόφαση, έτσι κάνουν όλοι), υπο-
κύπτουμε σε πιέσεις, εξαγοραζόμαστε εύκολα 
κ.λπ. θα οδηγούμαστε κάθε φορά σε αδιέξοδα.
Ο ίδιος ο Χριστός διακήρυξε «Ει το φώς του 
ευ σοι σκότος έστι, το σκότος πόσον;» (Δηλ. 
αν αφήσεις το φως που έχεις μέσα σου να 
γίνει σκοτάδι, σκέπτεσαι που θα καταλήξεις;).
Χρέος μας είναι αυτή τη φωνή μέσα μας να 
την κάνουμε πυξίδα χωρίς αποκλίσεις. Αυτό 
που μας άφησε παρακαταθήκη ο Απ. Παύλος 
«πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευμαι» (πρά-
ξη κγ,1).
(Δηλ. πάντα έπραξα το αγαθό, που μου το 
υπαγόρευε η συνείδησή μου).
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Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος
Αγαπητοί φίλοι,
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος 

μας βρίσκει στις 4 γωνιές της Ελλάδας, δίνοντας 
μάχες ενάντια στις απειλές που αντιμετωπίζει η 
φύση. Όμως, η σημερινή γιορτή μας καλεί να ση-
κώσουμε το κεφάλι και να απολαύσουμε το θαύμα 
της ζωής γύρω μας:

Στο δάσος της Δαδιάς στον Έβρο -το φυσι-
κό παράδεισο που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ποικι-
λία αρπακτικών πουλιών σε όλη την Ευρώπη!- τα 
5 τελευταία ζευγάρια του γύπα ασπροπάρη επιμέ-
νουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους και να προετοι-
μάζουν τα μικρά τους για το μακρινό ταξίδι προς 
την Αφρική. Αυτές τις μέρες παρακολουθούμε και 
προστατεύουμε τις φωλιές τους και το πείσμα τους 
μας εμπνέει!

Στα Σεκάνια της Ζακύνθου, η θαλάσσια χε-
λώνα καρέτα τώρα βγαίνει στην αμμουδιά για να 
φτιάξει τις φωλιές της. Είναι οι πιο κρίσιμες μέρες 
του χρόνου και είμαστε σε επιφυλακή κοντά της, 
περιμένοντας σε 2 μήνες τα γεννητούρια. Με δέος 
παρακολουθούμε έναν κύκλο ζωής που κρατά -κυ-
ριολεκτικά- από την εποχή των δεινοσαύρων!

Στη Γυάρο, η σπάνια μεσογειακή φώκια -600 
έχουν απομείνει!- έχει βρει καταφύγιο στην απομό-
νωση που προσφέρει η πρώην γη της εξορίας. Πριν 
λίγες μέρες καθαρίσαμε από σκουπίδια τις σπηλιές 
και τις αμμουδιές όπου θα γαλουχήσει τα μικρά 
της. Το όραμα μιας θαλάσσιας προστατευόμενης 
περιοχής που θα θρέφει τόσο τον άνθρωπο όσο 
και τη φύση μας γεμίζει ελπίδα!

Όσο για τους υγρότοπους της Κρήτης και 
των άλλων νησιών, αυτές τις μέρες έχουν... μετα-
κομίσει στην Νότια Αμερική. Μέσα σε λίγα χρόνια 
οι νησιωτικοί υγρότοποι πέρασαν από την αφάνεια 
και τον άμεσο κίνδυνο μπαζώματος, στη διεθνή 
αναγνώριση και προστασία. (διαβάστε σας παρα-
καλώ εδώ ένα λίγο παλιότερο άρθρο για το πεί-
σμα που τελικά ανταμείφθηκε με επιτυχίες για τα 
μικρά αλλά υπερ-πολύτιμα υγροτοπάκια). Τώρα 
λοιπόν, οι συνάδελφοί μου Θάνος Γιαννακάκης και 
Καλούστ Παραγκαμιάν βρίσκονται στη 12η Σύνοδο 
Ραμσάρ στην Ουρουγουάη και προωθούν διεθνές 

ψήφισμα για την προστασία των νησιωτικών υγρο-
τόπων, το οποίο συντάχθηκε με πρότυπο τη δική 
μας δουλειά. Πιστέψτε με, η χαρά μου για αυτή την 
εξέλιξη δεν περιγράφεται.

Το θαύμα της φύσης που μας περιβάλλει στη-
ρίζεται στους νόμους που προστατεύουν τη φύση. 
Όμως, σήμερα οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει και έτσι 
η φετινή παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος έρχεται 
σε μια περίεργη συγκυρία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
που για χρόνια ήταν πρωτοπόρος στην προστασία 
της φύσης (μέσα από το Δίκτυο Natura 2000, το 
μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό δίκτυο προ-
στατευόμενων περιοχών στον κόσμο) σήμερα ανα-
θεωρεί: μήπως η φύση εμποδίζει την ανάπτυξη; 
μήπως μας στοιχίζει πολύ;

Μαζί με άλλες 100 περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις στην Ευρώπη αποφασίσαμε να περάσουμε ένα 
μήνυμα στήριξης προς το περιβάλλον. Στο ερώτημα 
που θέτει η Επιτροπή, "είναι αναγκαίο η νομοθε-
σία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει να προ-
στατεύει τα είδη και τους οικοτόπους;" μέσα σε 3 
εβδομάδες 200.000 Ευρωπαίοι πολίτες απάντησαν 
με ένα ξεκάθαρο "ναι!". Ας δώσουμε ένα δυναμικό 
παρών και από την Ελλάδα! Μέρα γιορτής σήμερα, 
ας κάνουμε δώρο στη φύση τη φωνή που δεν έχει: 
ας στηρίξουμε την έκκληση για τη διατήρηση των 
νόμων προστασίας της φύσης στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη.
Πάντα στη διάθεσή σας στο theo.nantsou@wwf.gr

Με φιλικούς χαιρετισμούς  
Θεοδότα Νάντσου  

επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής WWF Ελλάς
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Στα χωριά των Ανατολι-
κών Τζουμέρκων, από 
τη δεκαετία του ’50 

και δώθε, δεν υπάρχει σπί-
τι να μην έχει έστω και μια 
φωτογραφία από αυτές που 
τράβηξε ο εκ Θεοδωριάνων 
πλανόδιος φωτογράφος Πά-
νο-Λάκκας, απα-θανατίζοντας 
πρόσωπα και γεγονότα. 

Οι κάτοικοι των χωριών 
τον θυμούνται πάντα με μια 
φωτογραφική μηχανή: πότε 
να την κρατάει στα χέρια, 
πότε να την κουβαλά κρεμασμένη στον ώμο 
και πότε να την έχει πιασμένη από το σβέρκο. 
Καθημερινές και σχόλες, σε γάμους και πα-
νηγύρια, τον έβλεπαν να περιφέρεται στους 
δρόμους και στα σοκάκια των χωριών, στις 
πλατείες και στα μαγαζιά, ρωτώντας διακρι-
τικά με περίσσια ευγένεια αν θέλουν να τους 
φωτογραφίσει. Έβγαζε φωτογραφίες προσω-
πικές, οικογενειακές, συντροφικές, φωτογρα-
φίες εβδομαδιαίες αναμνηστικές, καθώς και 
φωτογραφίες για ταυτότητες, ασπρόμαυρες 
παλαιότερα και αργότερα, με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, έγχρωμες.

Ο Πάνο-Λάκκας είναι ένας σεμνός και πρά-
ος άνθρωπος, μια ευγενική φυσιογνωμία που 
χαίρεσαι να κουβεντιάζεις μαζί του για καθε-
τί, περισσότερο όμως σε ευχαριστεί να ακούς 
ιστορίες και γεγονότα που έχουν να κάνουν 
με την περιοχή των Τζουμέρκων και γενικότε-
ρα της Άρτας. Γιατί ο Πάνο-Λάκκας, εκτός από 
φωτογράφος, θα μπορούσε να είναι και ένας 
ιστορικός της μεταπολεμικής περιόδου για την 
περιοχή της Άρτας, ανασύροντας μνήμες από 
το παρελθόν που τις αφηγείται με γλαφυρό 

τρόπο. Μνήμες από το έπος 
του ’40 και της εθνικής αντί-
στασης, την περίοδο του εμ-
φυλίου πολέμου και τα χρόνια 
της εξορίας, γεγονότα από τη 
δικτατορία και αργότερα από 
τη μεταπολίτευση, καθώς και 
δρώμενα από τα χωριά των 
Ανατολικών Τζουμέρκων. 

Παρόλο που τα χρόνια πέ-
ρασαν, ο Πάνο-Λάκκας ακόμα 
και τώρα, σε αυτή την προχω-
ρημένη ηλικία που βρίσκεται, 
συνεχίζει να βγάζει φωτογρα-

φίες, ερασιτεχνικά όπως λέει, γιατί η τέχνη και 
το μεράκι δεν ξεχνιούνται. Τραβάει φωτογρα-
φίες όπου και αν βρεθεί και, αφού τις εμφα-
νίσει, τις χαρίζει σε φίλους και γνωστούς. Και 
δεν αρκείσαι μόνο σε αυτή την προσφορά του 
και στην ομορφιά της φωτογραφίας, μα πιότε-
ρο σε ευχαριστεί και σε συγκινεί η δωρεά της 
ψυχής του, που σε κάνει να τον εκτιμάς ακόμα 
περισσότερο. 

Μέσα από τη φωτογραφία ο Πάνο-Λάκκας 
σε γυρίζει δεκαετίες πίσω και σε ξεναγεί σε 
εκείνα τα όμορφα χρόνια της νιότης. Κοιτώ-
ντας αυτές τις παλιές ασπρόμαυρες φωτο-
γραφίες αλλά και τις νεότερες, τις έγχρωμες, 
βγάζεις ένα βαθύ αναστεναγμό νοσταλγώντας 
το παρελθόν και γίνεσαι μέσα σου, έστω και 
για λίγο, παιδί.

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί προδημοσίευση από 
το βιβλίο που ετοιμάζει ο Σπύρος Νεραϊδιώτης και που 
αναμένεται να κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο. Το νέο 
του βιβλίο θα πραγματεύεται τα σημαντικά δρώμενα 
των μικρών μας κοινωνιών -όπως ο γάμος- και τους 
ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτά.

Ο φωτογράφος
Του Σπύρου Νεραϊδιώτη



24

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΔΡΑ: ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων έχει προγραμματίσει 
για το καλοκαίρι του 2015 τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1. ΣΤ΄ Ειδική Σύσκεψη (ετήσια συνάντηση) των Υπευθύνων και των μελών των Ομάδων Έρευνας 

(ΟΕ) της Ι.Λ.Ε.Τ., που θα γίνει στις 31 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στους 
Κτιστάδες, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρ-
κων. Στη συνάντηση αυτή θα αξιολογηθεί η μέχρι τώρα πορεία των Ο.Ε. και θα συζητηθούν προ-
βλήματα, δυσκολίες και η προοπτική της πορείας του όλου έργου. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η 
βράβευση των μελών των Ομάδων Έρευνας και η απονομή τιμητικού διπλώματος. 

2. Διοργάνωση ημερίδας αφιερωμένης στην προσωπικότητα και το έργο του συμπατριώτη μας ποιη-
τή Γιώργου Κοτζιούλα, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 
10 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πλατανούσας (γενέτειρας του ποιητή).

3. Στις 2 Αυγούστου έτους 2015 και ημέρα Κυριακή, στην Πράμαντα και στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Δημαρχείου Βορείων Τζουμέρκων:

 α) Ώρα 10 π.μ. θα συγκληθεί Ειδική Γενική Συνέλευση (Καταστατική) για την τροποποίηση του 
Καταστατικού της Εταιρείας.

 β) Ώρα 12 π.μ. θα γίνει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ι.Λ.Ε.Τ.
Προσκαλούμε θερμά και εγκάρδια τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων και 
όλους τους Τζουμερκιώτες και φίλους της Εταιρείας (Ι.Λ.Ε.Τ.) να τιμήσουν με την παρουσία τους τις 
παραπάνω εκδηλώσεις. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μεγαλύτερη ήταν φέτος (σε σύγκριση με πέρυσι) η προ-
σέλευση των πιστών στη γιορτή της προστάτιδας των 

ορεινών Αγίας Κυριακής, στις 6 Ιουλίου το βράδυ, στο ομώνυμο 
μοναστήρι.
Από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (6 Ιουλίου) 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 ακο-
λούθησε η αγρυπνία και ο διήμερος εορτασμός ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης, με την τέλε-
ση της Θείας Λειτουργίας από τον ιερέα Νεράιδας, Απόστολο Οικονόμου.
Στο ομώνυμο εκκλησάκι τη ς Αγ. Κυριακής, στα Τουρκοβουνια, τελέστηκε η καθιερωμένη θεια 
λειτουργία και αρτοκλασία, από το Σύλλογο μας, στις 12 Ιουλίου παρουσία αρκετών χωριανών.
Να σημειώσουμε τη βοήθεια του Γιώργου και της Λαμπρινής Γώγου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2103826232 – 6976687076 (Κων. Μαργώνης) 
26510 32996 – 6932997380 (Αθαν. Μπαζούκας)
2310 464848 – 6946017461 (Παύλος Σμύρης)
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Η πληθώρα του νερού στη φύση
δηλώνει το σημαντικό ρόλο του στη ζωή

Το νερό σε υγρή (συνήθως) ή στερεά (πάγος, 
κρύσταλλο, χιόνι κλπ) μορφή, καλύπτει πο-
σοστό 75% από τη συνολική επιφάνεια της 

γης, δηλαδή το συντριπτικά και καταφανώς με-
γαλύτερο μέρος της. Από το νερό που είναι υγρής 
μορφής, μόνον το ασήμαντο ποσοστό 0,76% εί-
ναι «γλυκό», πόσιμο, ποταμών, λιμνών και πηγών, 
ενώ το υπόλοιπο 99,25% είναι αλμυρό, ήτοι των 
θαλασσών.

Όταν πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, 
δημιουργήθηκε το Ηλιακό Σύστημα, οι κεντρικές 
του περιοχές, εκεί που σήμερα βρίσκονται οι πλα-
νήτες, Ερμής, Αφροδίτη, Γη κι Άρης, ήταν πολύ 
θερμές κι αδυνατούσαν να συγκεντρώσουν μεγά-
λες ποσότητες νερού, γιατί εξατμίζονταν από τις 
διάφορες λεκάνες εισροής κι εκροής.

Επομένως εύλογα δημιουργείται μέσα μας η 
απορία, για τον τρόπο που η γη κατάφερε να έχει 
τόσο πολύ περισσότερο νερό, συγκριτικά με τους 
άλλους τρεις πλανήτες, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
προηγουμένως ως θερμοί και πλησιέστεροι στον 
ήλιο. 

Για πληρέστερη εξήγηση, ας στραφούμε πρώ-
τα στην νοερή απεικόνιση μιας διατομής της γης, 
της οποίας το πιο κοντινό μέρος στην επιφάνειά 
της είναι βέβαια ο φλοιός, που είναι βραχώδης 
και το πλάτος του ανάμεσα στα 5 και 75 χιλιό-
μετρα, δηλαδή το στρώμα αυτό χαρακτηρίζεται 
από λεπτότητα.

Το επόμενο γεωλογικό στρώμα, το αμέσως 
εσώτερο κομμάτι του φλοιού, ο άνω μανδύας 
είναι ευρύτερος με πάχος που κυμαίνεται ανάμε-
σα στα 50 και 120 χιλιομέτρων κι επίσης βρα-
χώδης. Αυτό το κομμάτι του άνω μανδύα μαζί με 
τον φλοιό αποτελούν τη λιθόσφαιρα, όπου μέσα 
στους κόλπους αυτού του διπλού στρώματος 
βρίσκονται συνήθως οι δεξαμενές των υπόγειων 
υδάτων.

Οι τεκτονικές πλάκες της γης που μετακινού-

νται από έκλυση φυσικών δυνάμεων, είναι κατά 
τον αριθμό επτά ή οκτώ και καταλαμβάνουν εκτε-
ταμένες διαστάσεις, συμπαγείς κι αδιαπέραστοι, 
φτιαγμένες από ακλόνητους και στερεούς βρά-
χους, επίσης μέσα στα πλαίσια της λιθόσφαιρας.

Όσο εισδύει κανείς βαθύτερα μέσα στον άνω 
μανδύα κι ιδίως όταν κατεβαίνει κάτω από τη λι-
θόσφαιρα, η θερμοκρασία ολοένα και περισσό-
τερο αυξάνεται αλματωδώς και λόγω της πίεσης 
που συνεχώς μεγεθύνεται, οι βράχοι βαθμιαία 
μαλακώνουν, τα πετρώματα όλο και περισσότε-
ρο τήκονται και συνθλίβονται από την αφόρητη 
πίεση. Η όλη γεωλογική ύλη μοιάζει με πυρακτω-
μένη, παχύρευστη μάζα. Πάνω σ’ αυτή τη μάζα, 
σούπα επιπλέουν οι τεκτονικές πλάκες.

Ο άνω μανδύας (upper mande) καταλαμβάνει 
περίπου βάθος που φθάνει σε μεριές-μεριές μέ-
χρι 410 χιλιόμετρα. Μπορεί εξάλλου σχηματικά 
αυτός να αναπαρασταθεί με μία φλούδα πορτο-
κάλι. Ας σημειωθεί, πράγμα ευκατανόητο, ότι οι 
αποστάσεις μετρούνται ευθύγραμμα και γι’ αυτό 
βέβαια δεν είναι αμελητέες.

Στη συνέχεια ενδότερα του άνω μανδύα βρί-
σκεται η λεγόμενη «μεταβατική ζώνη (transition 
zone) που εκτείνεται μετά τα 410 χιλιόμετρα. Σε 
αυτά προστίθεται το πλάτος του, περίπου 250 
χιλιόμετρα, οπότε παρατηρείται να φθάνει στο 
βάθος των 660 χιλιομέτρων. 

Κι αυτή ακολουθείται από τον λεγόμενο «κα-
τώτερο μανδύα» (lower mante), που ξεκινά από 
το σημείο των 660 χιλιομέτρων και φθάνει μέχρι 
τη συμπλήρωση 2.000 χιλιόμετρα, δηλαδή έχει 
ασύγκριτα μεγαλύτερο πάχος από τα προηγούμε-
να γεωλογικά στρώματα που αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω. Πρόκειται για πιο πυρακτωμένη ζώνη. 
Αυτή κι ο κατώτερος μανδύας έχουν κατά πολύ 
αυξημένη θερμοκρασία.

Ουσιαστικά δεν περιέχουν νερό τα πετρώμα-
τα στον άνω μανδύα, κάτω από τη λιθόσφαιρα, 

Γράφει ο Ηλίας Καραθάνος
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καθώς κι εκείνα στον κάτω μανδύα, όπως η συ-
νήθης πρασινωπή ολιβίνη, ηφαιστειογενούς προ-
έλευσης. Η πρόσφατη ανακάλυψη, με την οποία 
ασχολείται το παρόν πόνημα, είναι το γεγονός 
κατά το οποίο στη μεταβατική ζώνη, δηλαδή εκα-
τοντάδες χιλιόμετρα κάτω απ’ τους πυθμένες των 
ωκεανών, υπάρχουν τεράστια αποθέματα νερού, 
δεσμευμένα από ένα γαλαζωπό πέτρωμα, τον 
ρινγκουδίτη (ringuvoodue).

Το εν λόγω πέτρωμα που στον φλοιό της γης 
και στον άνω και κάτω μανδύα της, είναι αστα-
θές και σπανιότατο, όμως στη μεταβατική ζώνη 
καθίσταται σταθερό κι αρραγές, ενώ κιόλας εκεί 
είναι το επικρατέστερο. Περιέχει ένα σχετικά μι-
κρό ποσοστό από νερό μοριακά δεσμευμένου. 
Όμως η συνολική ποσότητα του ρινγκουδίτη στη 
μεταβατική ζώνη είναι τόσο μεγάλη, ώστε να κά-
νουμε λόγο για την ύπαρξη εκεί εγκλωβισμένων 
τεράστιων αποθεμάτων νερού, σχεδόν τριπλάσι-
ων από τον συνολικό όγκο νερού που διαθέτουν 
αθροιστικά όλοι μαζί οι ωκεανοί του πλανήτη μας.

 Εκτός του νερό που είναι δεσμευμένο στους 
ρινγκουδίτες στη μεταβατική ζώνη υπάρχει κι 
ελεύθερο νερό, που οφείλεται στην αστάθεια 
του προκειμένου πετρώματος στο σημείο που 
αμέσως συνορεύει με την περιοχή του κάτω μαν-
δύα. Μπορούμε βέβαια να πραγματοποιήσου-
με μια υπολογιστική προσομοίωση της εν λόγω 
κατάστασης, δηλαδή να εμφανίσουμε κομμάτια 
ρινγκουδίτη να περιβάλλονται από αστείρευτες 
ποσότητες ύδατος σε υγρή μορφή.

Η ύπαρξη νερού στη μεταβατική ζώνη κυρί-
ως σ’ αυτή την τελευταία μορφή, έχει ελεγχθεί 
πειραματικά, μετρώντας την ταχύτητα μετάδοσης 
σεισμικών κυμάτων στην περιοχή, που προκαλού-
νται σκοπίμως εργαστηριακά, λαμβανομένης υπ’ 
όψη της χημικής σύνθεσης του ύδατος, καθώς 
και της συνοχής και πυκνότητας των μορίων του.

Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από την 
προηγούμενη ανάλυση του θέματος, είναι ότι ένα 
πολύ μεγάλο μέρος του νερού της γης, φαίνεται 
ήδη να έχει παραχθεί σε προγενέστερες εποχές και 
να συνεχίζει και τώρα ακόμη να παράγεται κι έτσι 
να αναπληρώνονται οι οποιεσδήποτε απώλειες, 
κατά την ανεξιχνίαστη Θεία Πρόνοια, στα έγκατά 
της, στην απώτερη μεταβατική ζώνη, αν και δεν κα-
θίσταται ορατό με γυμνό οφθαλμό, αλλά επιστη-

μονικά εμφανές και πρόδηλο, αφού είναι άφθονο 
και δεσμευμένο σε πετρώματα ρινγκουδίτη.

Αυτό το νερό κατόπιν από την ως άνω διαδι-
κασία παραγωγής κι αποθήκευσης, από την μετα-
βατική ζώνη αναδύεται στην επιφάνεια της γης, 
ακολουθώντας τις ίδιες γεωλογικές διαδικασίες 
που προκαλούν την μετακίνηση των τεκτονικών 
πλακών. Για μεγαλύτερη κατανόηση, αφομοίωση 
κι εμπέδωση του ζητήματος αυτού, η προκειμένη 
ανάδυση μπορεί να παρουσιαστεί σχηματικά, μ’ 
έναν σωλήνα όπου ρέουν γαλάζιοι όγκοι νερού 
και ρινγκουδίτες από τη μεταβατική ζώνη, απευ-
θείας σε λεκάνες επίγειας συγκέντρωσης υδάτων 
και κυρίως αναβλύζουν στους ωκεανούς. Επί-
σης και με την σφοδρή προωθητική δύναμη που 
εκλύουν οι εκρήξεις των ηφαιστείων, μεταφέρο-
νται αυτά τα ίδια υλικά στην επιφάνεια της γης.   

 Έτσι ο κύκλος του νερού στον πλανήτη μας 
δεν περιλαμβάνει μόνον τη σχετικά ταχεία κυκλο-
φορία του μεταξύ των ωκεανών, της ατμοσφαί-
ρας και του αμέσως υπεδάφους, αλλά επιπλέον 
παρατηρείται η ίδια ταχύτητα στην ανανέωση 
στην επιφανειακή εισροή, λίμνες, ποτάμια, πηγές.

Πολύ περισσότερα ύδατα φαίνεται ότι διακι-
νούνται με γεωλογικό τρόπο, μέσω του άνω και 
κάτω μανδύα, όμως εξαιτίας της πλατφόρμας 
που χαρακτηρίζεται από γεωλογική βραδύτητα, 
αυτά κατ’ ανάγκην προχωρούν πολύ πιο αργοπο-
ρημένα, προσεγγίζοντας περιόδους της τάξεως 
δισεκατομμυρίων ετών.

Σύμφωνα με την εμπεριστατωμένη και πέρα 
για πέρα έγκυρη κρίση των ερευνητών, αυτό το 
φαινόμενο θα μπορούσε να εξηγήσει, ευνόη-
τα, τη διαχρονική σταθερότητα του όγκου των 
υδάτων όλων των λεκανών ή δεξαμενών εισρο-
ής κι εκροής τους, τόσο των επιφανειακών, όσο 
και των υπόγειων, αλλά σε ανώτερα γεωλογικά 
στρώματα.

Λέγεται ότι οι πόλεμοι στο μέλλον θα έχουν 
σαν αιτία την έλλειψη νερού από τον κόσμο, κυρί-
ως για άρδευση και πόσιμη χρήση ζώων κι ανθρώ-
πων. Πάντως πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν 
αφθονία υδάτινου πλούτου, ανάμεσα στις οποίες 
υπάγεται κι η Ήπειρος σε πρωτοποριακό ρόλο, 
όπου οι φυσικές και τεχνικές λίμνες, τα ποτάμια, 
τα φράγματα, τα αρδευτικά έργα και τα δάση εγ-
γυώνται στο διηνεκές αυτό το «λευκό χρήμα».
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Εκεί άνοιξε ένα κουτί και μού ‘δωσε ένα 
λουκούμι, μήπως και ξεχαστώ κι ηρεμή-
σω – δεν ήξερε ο άνθρωπος τί να κάνει. 

Ή μάλλον κάτι ήξερε: υπήρχε η αντίληψη σ’ 
εκείνον τον τόπο, από ποιός ξέρει πόσο παλιά 
χρόνια, πώς πάνω στην μεγάλη ταραχή και στο 
απότομο λαχτάρισμα κάποιου, στον τρόμο (έλε-
γαν γι’ αυτό μιά χαρακτηριστική λέξη: «φρίξη», 
εννοώντας το «σοκ»), πρέπει να βρίσκεται ένα 
σβέλτο και ψύχραιμο χέρι από δίπλα, να του 
χώνει στο στόμα κάτι γλυκό, πολύ γλυκό, άτι 
που να λιγώνει τα έντερα, να τα «κόβει», και να 
υποτάζει έτσι το κακό, να το ξορκίζει. Φυσικά το 
πράγμα έπαιρνε, όπως όλα τότε, και μιά ανά-
λογη τελετουργία: θυμάμαι λοιπόν πως πάντα 
βρισκόταν μιά γυναίκα, περισσότερο ψυχρή, ή 
σοφή, παρά έξαλλη σε τέτοιες ώρες, που μου 
έφερνε πάνω σ’ ένα τσεκούρι να γλείψω μέλι. 
Αυτό κάνανε με όλους. Το τσεκούρι, πίστευαν, 
έκοβε τον τρόμο της ψυχής, τον πανικό, και το 
μέλι γλύκαινε και γαλήνευε τα τσιγέρια, την τα-
ραχή του σώματος. («….και εκ των διαφερόντων 
καλλίστην αρμονίαν» - για να μνημονεύσουμε 
εδώ και τον λαμπρό Εφέσιο).

Είναι μια ανεξίτηλη εικόνα, μιά βαθύτατη 
αίσθηση και μιά ολόκληρη ιστορία, που έμεινε 
μέσα μου ολοζώντανη: το τσεκούρι με το μέλι… 
Και ο τρόπος που με πλησίαζε εκείνη η γυναί-
κα, ο τρόπος που ανέβαινε γοργά-γοργά, σαν 
να την κυνηγούσαν, τις σκάλες, κι αθόρυβα σαν 
να’ταν μόνο σκιά, ο τρόπος που έμπαινε απ’ την 
πόρτα και με πλησίαζε… - ειλικρινά δεν θα’ θελα 
να απαλλαγώ ποτέ απ’ αυτήν την εικόνα! Ήξερα 
πια την τελετή, ανακάθιζα στο κρεββάτι και την 
περίμενα με σταυρωμένα χέρα και καρδιά που 
κόντευε να σπάσει. Πρόβαλλε απ’ την πόρτα 
και την κοίταζα στα μάτια. Την κοίταζα κατά-
ματα καθώς με πλησίαζε και χαμογελούσε πα-
ράξενα, λόγο χαμένα, στον αέρα. Είχε η κίνηση 
του κορμιού της κάτι απ’ την απαλότητα και τη 
σαφήνεια του αιλουροειδούς. «Μάτια μου αμί-
λητα, μεγάλα σαν βδομάδες», συνήθιζε να μου 
λέει, «κοίτα να δεις τί σου’ φερα!...». Κρατούσε 
το τσεκούρι στο ύψος του στήθους της ή λίγο 

πιο πάνω, κι είχε ανοιχτή την παλάμη του άλλου 
χεριού από κάτω για το μέλι που έσταζε. Έφτανε 
στο κρεββάτι, σήκωνε το ’να πόδι σαν ν’ ανέβαι-
νε σε άλογο και καθόταν μπροστά μου. Έφερνε 
μαλακά το τσεκούρι στο στόμα μου κι έγερνα να 
γλείψω το μέλι…. Στην αρχή, τις πρώτες φορές, 
που όλη αυτή η ιστορία με φόβιζε κάπως κι αρ-
νιόμουνα να βάλω την γλώσσα στο τσεκούρι, 
την συνόδευε και μιά άλλη γυναίκα. Αυτή η δεύ-
τερη μου κρατούσε τα χέρια, το κεφάλι, με κα-
νάκευε, μού έλεγε πώς ίσα-ίσα αυτό θα με γλυ-
τώσει απ’την τρομάρα….. «Γλείψ’το, γλείψ’το», 
μου έλεγαν, πότε η μιά, πότε η άλλη. «Βγάλε 
την γλωσσίτσα και γλείψ’το όλο, λίγο-λίγο… 
Έτσι…. Κι άλλο, μάτια μου, κι άλλο… Έτσι… Όλο 
το μέλι, να φύγει ο φόβος – σιγά, μην κοπείς! 
Μόνο ο φόβος να κοπεί, να φύγει ο ίσκιος…». 
Έτσι μιλούσαν. Κι εκείνη με το τσεκούρι και η 
άλλη που παραστεκόταν. Κι άλλα έλεγαν, πολλά. 
Ειπωμένα με πολλή τέχνη. Και με πίστη. Έπαιζαν 
ρόλο κι εκείνα τα λόγια, συμπλήρωναν την τε-
λετή του τσεκουριού. Κι όλα είχαν έναν στόχο: 
να σε γλυκάνουν στο σώμα και στην ψυχή. Κει 
το κατάφερναν. Ήταν σαν να με μισοϋπνώτιζαν 
μεσ’απ’την σιγανή τρυφερή ομιλία και το δέος 
του τσεκουριού, που την κόψη του την είχαν 
βουτήξει σε μέλι. Ένοιωθα σαν πούπουλο μετά. 
Ακουμπούσα στον τοίχο ή στο μαξιλάρι, λυτρω-
μένη κι ανάλαφρη, τόσο ανακουφισμένη ξαφ-
νικά μετά από εκείνη την ένταση, που καμμιά 
φορά με κατέκλυζε μιά επιθυμία να γελάσω, να 
κυλιστώ στα γέλια. Εκείνες οι δυό τότε ξαναγί-
νονταν κανονικές γυναίκες, σφούγγιζαν το τσε-
κούρι με τα δάχτυλα, έπαιρναν το μέλι που είχε 
μείνει εδώ κι εκεί, κι έγλειφαν μετά τα δάχτυλα 
και τα ξανάγλειφαν – «Μμμμ… ωραίο είναι», 
έκαναν. Σώπαιναν μετά κι έβγαιναν στην σάλα. 
Ή έμεναν και με κοίταζαν πότε-πότε, χωρίς να 
λένε τώρα τίποτα. Τί να σκέφτονταν άραγε; Δεν 
ήξερα. Ούτε κι εκείνες ήξεραν για μένα τί σκε-
φτόμουν…

Από την "Περσινή αρραβωνιαστικιά", το πρώτο 
βιβλίο της Ζ. Ζατέλη.

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΜΕ ΜΕΛΙ
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ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος

“Μακάριος ο νους ος κατά τον καιρό της προσευχής  
τελείαν ο-μορφίαν εκτήσατο”

Άγιος Νείλος Σιναϊτης (Ε,79)

Έφυγε ο ταπεινός Λευίτης-Πρωτοπρεσβύτερος π. Κων/νος Μαντέλλος,  
από τη Νεράϊδα Τρικάλων, αφήνοντας ακέραιο το πνεύμα της προσφοράς

“Σπένδομεν δάκρυ θαλερόν εν τω μνημοσύνω τούτω
 τον γεραρόν της Χριστιανικής παράδοσης αγωνιστήν”

Καθώς ξετυλίγεται το 
ειλητάριο του έργου 
του, στην κοινωνία 

ήταν καθαρός και πολύτι-
μος, στην Εκκλησία αγαπη-
τός και προσηνής, ευγενικός 
και πολύπλευρα νοητός…
Δικαιούται σίγουρα την Ιερά 
Παράκληση: “Ελεύθερα να 
προσέλθω σε Σένα, Κύριε, 
έχοντας την των Πατέρων 
Πίστη ακλόνητον και την 
του Ιησού Αγάπην στερράν, 
πορευόμενος και την ειλι-
κρινή οικειότητα της Χρι-
στοκεντρικής Μεγάλης Ελπίδας…”
Στη διαδρομή του μπροστά από την Αγία Τρά-
πεζα δεν υπέκυψε στη λογοκρατία της φο-
νταμενταλιστικής ιερωσύνης, αυτή της αταί-
ριαστης στη διακονία του γλυκύτατου Ιησού 
εθελοτυφλίας και στη φαρισαϊκή ορθολογι-
στική όσο και υποκριτική στάση του φανατι-
σμού…
Παρέμεινε πιστός στη νουθεσία του Αποστό-
λου Παύλου: “Δει του Πρεσβυτέρου ανεπί-
ληπτον είναι, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, 

διδακτικόν, επιεικήν, άμα-
χον, αφιλάργυρον, του ιδίου 
οίκου καλώς προϊστάμε-
νος, τέκνα έχοντα κόσμιον 
υποταγήν μετά πάσης σε-
μνότητος και παρρησίας” 
(Πρέπει ο Πρεσβύτερος να 
είναι άμεμπτος και νηφάλι-
ος, σώφρων, σεμνός, φιλό-
ξενος, να διδάσκει τον λόγον 
του Θεού καλώς και ορθώς 
στους άλλους. Να είναι επι-
εικής-να μην ασκείται με 
τρομολαγνία της Κόλασης-
φιλειρηνικός και αφιλάργυ-

ρος… Να κυβερνάει με σύνεση και στοργή το 
σπίτι του, να έχει τα παιδιά του καλώς παιδα-
γωγημένα σε υπακοή με κάθε σεμνότητα εν 
Ελευθερία…).
Έφυγε ο Παπα-Κώστας της Πίνδου και των 
Τζουμέρκων-πιστός στην παράδοση του Ελ-
ληνικού Πολιτισμού και στη διδαχή της Πατε-
ρικής θεολογίας-σε μια εποχή που παράδερνε 
ανάμεσα στη σύγχιση και την αλλοτρίωση ανά-
μεσα στο φονταμενταλισμό και στην πονηρά 
αντιγραφή ξένων προς την Ορθοδοξία στόχων, 

Γράφει ο Λευτέρης Αθ. Αναστασίου
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σε μια εκκοσμικευμένη θεσμοποίηση του 
ύποπτου και “αγοραίου” ορθολογισμού 
και στην αντίθετη με την Πίστη του Λαού 
δυτική θρησκειοποίηση της Εκκλησίας… 
Κάτι σαν… “Όπους Ντέϊ...” Το γνήσιο 
ορθόδοξο βίωμα πάντοτε συνδυάζεται 
εύστοχα με την πυρακτωμένη αίσθηση 
της Μεγάλης παρακαταθήκης του Ιησού 
“Αγαπάτε αλλήλους…”.
Συχνά έλεγε-καθισμένος μετά τον Εσπε-
ρινό στο πεζούλι της Εκκλησίας-με κείνη 
την πράγματι αυθόρμητη γνησιότητά 
τους σε μας που τον προσέχαμε με ανοι-
χτό το στόμα: “Όταν πρωτομπήκα στην Εκ-
κλησία, αισθάνθηκα εκείνο το ριγηλό δέος της 
μυστικής φθοράς και τη βαθειά ανησυχία για 
τούτη την άγνωστη πορεία που άρχιζα στη ζωή 
μου….Μια λύτρωση που άρχιζε και νόμιζα πως 
θα τελείωνε με την Προσευχή του Ιησού στο 
κήπο της Γεσθημανής…. Είχε μια μοναδικότη-
τα αυτή η εμπειρία και καρτερία της Πίστης: 
Μελέτη, περισυλλογή, νήψη, προσευχή…..
Για τον Παπα-Κώστα, η Αγάπη είναι η Μεγάλη 
Καινή εντολή τη καινής ζωής, η καθ’υπερβο-
λή οδός, που άνοιξε ο Ναζωραίος Ιησούς ερ-
χόμενος στους ανθρώπους. Καμμία σχέση με 
παράνομα συνέδρια, με μονολιθικό αυταρχικό 
Ιουσαϊκό νόμο, με φαρισαϊκή τακτική.
Συχνά επαναλάμβανε στη διδαχή του ο σεπτός 
Πρωθιερέας: “Πάντες οι Άγιοι ταύτην τη τελει-
ότητα φθάνουσιν, όταν τέλειοι γένωνται και 
τον Ιησούν ακολουθούν εν τω υπερεκβλύζειν 
την αγάπην Αυτού και την φιλανθρωπίαν εις 
πάντας εν τω τελειωθήναι τω πόθω του πλησί-
ον” (Ισαακ του Σύρου, σελ. 307-8)… Ο “Παπάς” 
μας, καθώς τον αποκαλούσαν στα χωριά μας-
κι ήταν ο πιο αγνός και υψηλός τίτλος για κάθε 
ιερωμένον-απήλθε γεραρός των πατερικών 
γραμμάτων και ζηλωτής πυρίπνους, τραχύς την 
ειλικρίνειαν και τομός την γλώσσαν… Νομίζω 
ότι στις μέρες μας κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός 
αναζητάει σε τέτοιους ιερωμένους τα πρότυπα: 
το αυθεντικό, το αληθινό, το πηγαίο…
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Κ. Μαντέλλος υπήρξε 
αυτό το πρόσωπο το ζητούμενο, γιατί ήταν ο 

διπλανός του κάθε Χριστιανού και κάθε Αν-
θρώπου γενικότερα που είχε κάποια ανάγκη.
Ενσάρκωνε την αλληλεγγύη και την συμπό-
νια…
Είχε τη δυνατότητα να μεταλαμπαδεύει αυτή 
την αλήθεια και να την κοινωνεί από το Θείο 
Δισκοπότηρο της Θυσίας.
Δεν κρατούσε τη Λαβίδα της Μεταλαβιάς από 
το χέρι και τη φοβέρα της…Κόλασης στα χεί-
λη…
Στην εξόδιο ακολουθία στη Ζωοδόχο Πηγή 
των Σαραγιών ένιωθα πως δεν είχα μπροστά 
μου τη σορό ενός νεκρού… Ένιωθα πως είχα 
το μυστήριο της Ζωής και τη μορφή της Αγά-
πης… Ο Λόγος του Παπα-Κώστα πήγαζε κυ-
ρίως από την ποιότητα της ταπεινότητας της 
καρδιάς του, από το αυθόρμητο της πραότητός 
του από την αρετή των προθέσεών του…
Έφυγε ο καλός ποιμήν εγκεντρίζων την ποι-
μαντικήν του διδασκαλίαν εις την βυζαντινή 
Εκκλησιαστικήν, την ιεροπρεπή συνάμα τελε-
τουργία… Εγκιβώτιζε αυτήν εις τα αδαπάνητα 
των Ιερών Συνόδων ταμιεία…
Θεολογικός μαζί και της αρχαίας Ελληνικής 
γραμματείας γνώστης άπλωνε την αγκαλιά 
του σε όλη την Ιστορία της Πατρίδας την Ιε-
ράν και την Θύραθεν. Ομολογούσε καυχώμε-
νος όσα οι προ αυτού Ιεράρχες και Διδάσκαλοι 
εδογμάτισαν και ομολόγησαν. Έστρεφε την 
προσοχή του στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, 
τον Θουκυδίκη.

συνέχεια στη σελίδα 30
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Προς τους συντάκτες και αναγνώστες του περιοδικού
Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας δε μου επιτρέπει 
πλέον να συνεχίσω να γράφω στο περιοδικό. 
Όσο οδυνηρό κι αν είναι για μένα, κάποια στιγ-
μή θα συνέβαινε κι αυτό και πρέπει, νομίζω, ο 
καθένας μας να συμβιβάζεται με την πραγμα-
τικότητα. 

Αισθάνομαι την ανάγκη πρώτα πρώτα να ευ-
χαριστήσω το Θεό που, ως αυτή την ηλικία, με 
βοήθησε να διατηρήσω την πνευματική μου 
διαύγεια. Κατά δεύτερο λόγο θέλω να ευχα-
ριστήσω, διαχρονικά, τη συντακτική επιτροπή 
του περιοδικού, που με περισσή ευγένεια μου 
έδωσε την ευκαιρία τόσα χρόνια,ελεύθερα, να 
εκφράσω τις απόψεις μου για διάφορα θέματα, 
κυρίως θρησκευτικού, κοινωνικού, ιστορικού 
και λαογραφικού περιεχομένου. 

Ευχαριστώ ακόμη και όλους τους αναγνώστες 
του «ΓΛΑΒΑ», τους οποίους ικανοποιούσαν 
τα κείμενά μου και αυτούς, που διατηρούσαν 
κάποια επιφύλαξη. Τους πρώτους ευχαριστώ 

περισσότερο γιατί με παρότρυναν να συνεχίσω 
να γράφω. 

Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη και έμπνευση 
σ’όλους όσους έχουν την ευθύνη έκδοσης του 
περιοδικού και να είναι σίγουροι ότι εκτελούν 
ένα σημαντικό έργο. 

Από το προχωρημένο της ηλικίας μου (εμπει-
ρία) και από τη μικρή μου έστω συμβολή στο 
περιοδικό αντλώ, νομίζω, το δικαίωμα να εκ-
φράσω και μια άλλη ευχή, συνάμα και επιθυ-
μία, το περιοδικό να συνεχίσει την ανοδική του 
πορεία και να μην εμπλακεί ποτέ σε στείρες 
προσωπικές αντεγκλήσεις ή ακούσιες κομματι-
κές αντιπαραθέσεις, που σίγουρα θα το απαξι-
ώσουν και θα το υποβαθμίσουν. Να διατηρήσει 
τον πολιτιστικό, ανοικτό, πλουραλιστικό, ενω-
τικό, επικοινωνιακό και πατριωτικό χαρακτήρα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Ζάχος

Σπένδομεν δάκρυ θαλερόν στον Ιερέα και δι-
δάσκαλο γιατί έτρεχε όπου υπήρχε ανάγκη 
να συνδράμει «καθάπερ ποδήρει τω ζήλω κο-
σμούμενος…
Κάτω από τα πλατάνια στην κεντρική πλατεία 
μετά τον Εσπερινό μιλούσε για τα συναξάρια 
των εορταζόντων Αγίων και της γιορτής το μή-
νυμα…
Θυμάμαι εκείνη την απαλή και καθαρή φωνή 
του, όταν κόντευε η Μεγάλη Εβδομάδα.
Πώς μπορεί ν’αναστηθεί ο Χριστιανός όταν οι 
πιο πολλοί ξεχάσανε ν’αγαπούνε;
Υπάρχει Αγάπη δίχως Σταύρωση του “Εγώ”;
Υπάρχει ελπίδα ζωής χωρίς Ανάσταση;

Μεστή θα είναι η ευλογία του στα παιδιά του 
που λάτρευε και στην Πρεσβυτέρα την αγα-
πημένη του που του παραστάθηκε σ’ όλες τις 
δύσκολες στιγμές στη ζωή…
Καλόν Παράδεισο Παπα Κώτα
Η Μνήμη σου άσθιτος είη και αγήρως.
Καλό σου ταξίδι στη Χώρα των Μακάριων.
Ξέρεις που θα δώσεις εκεί πάνω χαιρετισμούς.

 “Τώρα σιωπή και λύπη
σέβονται του Πρεσβύτη την ψυχή
Σιωπή αιώνια
αγνάντια στων θνητών την περιωπή” (Λ.Α.)

συνέχεια από τη σελίδα 29

ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Παππούς έγινε ο Νίκος Δ. Γιαννέλος μιας και 

ο γιος του Βασίλης και η σύζυγος του Κάλια 
απέκτησαν γιο στις 12 Μάη.

• Ο Σπήλιος Απ. Αθανασιάδης και η σύζυγος 
του Ρούλα απέκτησαν κόρη στις 6 του Ιούλη 

 Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο συγχωριανός Ανδρέας Βασ. ΠΑΦΙΛΗΣ και 

η σύζυγός του Μελίνα Καραμπούλα, βάφτι-
σαν το δεύτερο αγοράκι τους και το ονόμασαν 
ΘΩΜΑ.

 Να τους ζήσει το νεοφώτιστο!

ΓΑΜΟΙ
•	 Η	 συγχωριανή	 μας	 ΣΥΓΙΖΗ	 Γενοβέφα	 του	

Πέτρου, παντρεύτηκε στις 15/4/2015, τον 
εκλεκτό της Κωνσταντίνο ΜΑΛΛΙΟ, στο Δη-
μαρχείο Λάρισας.

•	 Ο	 ταμίας	 του	 Συλλόγου	 μας	 Κώστας Δημ. 
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ και η Κωσταντίνα Ν. ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑΔΗ παντρεύτηκαν στις 2 Μαίου, στην  
εκκλησία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, 
στον Πειραιά. Κουμπάρος ο επίσης συγχωρια-
νός μας  Νίκος Δ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ .

•	 Στην Αγία Κυριακής έγινε στις 18 Ιουλίου ο 
γάμος της Μαρίας Χ. ΧΗΤΑ και του Ευάγ-
γελου Α. ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Μετά τα στέφανα 
ακολούθησε γλέντι, με ζωντανη ορχηστρα, 
στο «82» στη σμίξη Άσπρου και Γκούρας. 

 Ευχές για μια ζωή ευτυχισμένη!

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Απεβίωσε η νεραϊδιώτισσα Γεωργία Καραπα-

τή (κάτοικος Καλών Νερών Βόλου Μαγνη-
σίας) στης 27 Φεβρουαρίου 2015. Η κηδεία 
έγινε το Σάββατο 28/02 στα Καλά Νερά.

•	 Εκοιμήθη, σε ηλικία 82 ετών, στις 26 Απριλίου 
κοιμήθη στα Τρίκαλα, ο νεραϊδιώτης ιερέας 
Κώστας Θ. Μαντέλλος.  Τον εκλιπόντα ιερέα 
που θα μείνει στη μνήμη όλων μας ως ο πα-
πα-Κώστας  (ένδειξη ευρύτατης αποδοχής και 
αγάπης που απολάμβανε απ’ το σύνολο των 
χωριανών), συνόδευσαν στην τελευταία του 
κατοικία, στη εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής 
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στα Τρίκαλα, πολλοί νεραϊδιώτες και συμπα-
τριώτες απ’ τα χωριά της ορεινής μας πατρίδας.

•	 Έφυγε	απ’	τη	ζωή,		σε	ηλικία	80	ετών,	ο	συγχω-
ριανός μας Δημήτρης ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΣ. 
Την περίοδο 1981-1986, οπότε και διετέλεσε 
Διοικητής της ΔΕΗ, είχε φροντίσει να ηλε-
κτροδοτηθούν τα ξεχασμένα χωριά των ορει-
νών Τζουμέρκων (μεταξύ των οποίων και η 
Νεράιδα). Το 2001 ο Σύλλογος Νεραϊδιωτών 
Άρτας είχε τιμήσει το συμπατριώτη μας με 
αναμνηστική πλακέτα για την προσφορά του 
στο χωριό. Με την αγγελία του θανάτου του 
το ΔΣ της ΔΕΗ εξέδωσε ψήφισμα για να τιμή-
σει τη μνήμη του και παράλληλα ενέκρινε τη 
χορήγηση ποσού για το παιδικό χωριό SOS, 
στη μνήμη του πρώην Διοικητή της ΔΕΗ.

 Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους



Νερατζούλα φουντωμένη...
Για σπούδιαξε μπαρμπέρη μου...

Ξύπνα περδικομάτα μου....


