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συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

■ Η Ελένη Καρακώστα-Γούλα που διαμένει στο Βόλο, κατέθεσε το ποσό των 50 ευρώ 
για ενίσχυση στο περιοδικό ο «Γλαβάς της Νεράιδας», στη μνήμη της αδελφής της Γε-
ωργίας Καρακώστα-Καραπατή του Χρήστου, που πέθανε, σε ηλικία 85 ετών, στα Καλά 
Νερά Βόλου, στις 26-2-2015.
■ Ο Γιώργος ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ του Χαριλάου, ενίσχυσε το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νεράι-
δας, με το ποσό των 50 ευρώ, στη μνήμη του ιερέα Κωνσταντίνου ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
■ Ο Ηλίας Κ. ΖΑΧΟΣ, ενίσχυσε το περιοδικό «ο Γλαβάς της Νεράιδας, με το ποσό των 30 
ευρώ, στη μνήμη του ιερέα Κωνσταντίνου ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ

Πέτυχαν σε Σχολές
■ Η Κωνσταντίνα, κόρη του συγχωριανού μας Αλέκου Δ. Κόκκαλη πέτυ-

χε στη Φιλολογία Ιωαννίνων.
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Δεκάδες παραδοσιακά αντικείμενα λαϊκής τέ-
χνης. Αγροτικά εργαλεία, μαγειρικά σκεύη, 
εργαλεία διαφόρων επαγγελμάτων και άλλα 

εν γένει οικιακά σκεύη. Μια σπάνια συλλογή που είχε 
συγκεντρωθεί με επιμέλεια εδώ και πολλά-πολλά 
χρόνια (δε θυμάμαι πόσα ακριβώς) από δύο χωρια-
νούς μας, τον αείμνηστο Θύμιο Ντίνο και το δάσκα-
λο Θανάση Χρηστάκη, για να εκτεθούν σε Μουσείο 
που θα δημιουργούνταν ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Πολλοί χωριανοί στο άκουσμα της δημιουργίας ενός 
τέτοιου Μουσείου, έσπευσαν και παρέδωσαν τότε, 
κάποια απ’ τα παραδοσιακά αντικείμενα που διατη-
ρούσαν στα σπίτια τους, στο χωριό. 
Για διαφόρους λόγους (που δεν είναι του παρόντος 
να αναφερθούν – άλλωστε το άρθρο σκοπό έχει να 
αναδείξει τη θετική πλευρά του εγχειρήματος) δεν 
κατέστη, όλα αυτά τα χρόνια, δυνατό να εξευρεθεί 
ένας χώρος που θα λειτουργούσε ως Μουσείο για 
να τοποθετηθούν και στη συνέχεια να εκτεθούν εκεί 
τα αντικείμενα αυτά. Μετά την περιφορά τους, όλα 
αυτά τα χρόνια, σε διάφορους χώρους, όπου «στε-
γάστηκαν» προσωρινά σε συνθήκες όχι και τόσο κα-
τάλληλες, για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, 
«βρήκαν» εφέτος μόνιμη στέγη, στο χώρο του Δημο-
τικού Σχολείου, όπου και τοποθετήθηκαν σε ειδικά 
διαμορφωμένα ράφια. 
Για να φτάσουν ως εκεί χρειάστηκε χρόνος και κό-
πος και εργασία κάποιων ανθρώπων. Νομίζω πως 
δε χρειάζεται η ονομαστική μνεία όλων όσων συ-
νέβαλαν, στην επίτευξη αυτού του αξιόλογου απο-
τελέσματος, άλλωστε ούτε οι ίδιοι επιδιώκουν κάτι 
τέτοιο. Η εθελοντική τους προσφορά σε πολλά θέ-
ματα προς όφελος της νεραϊδιώτικης κοινωνίας είναι 
γνωστή σε όλους. Η καθαριότητα του Σχολείου μετά 
και τις εργασίες, η τοποθέτηση των βιβλιοθηκών και 
άλλων μικροαντικειμένων στο χώρο, ο καθαρισμός 
και τοποθέτηση των βιβλίων, η διάταξη των θρανί-
ων, είναι εθελοντική προσφορά τους και πρωτοβου-
λία. Επίσης έγινε καταγραφή των αντικειμένων και 
σημειώθηκε η ονομασία του καθενός απ’ αυτά, έτσι 
ώστε σε εύθετο χρόνο (και όχι πέραν του ερχόμενου 
καλοκαιριού), αφού γίνει η σχετική επεξεργασία, να 
τοποθετηθούν οι σχετικές ετικέττες αναφοράς στην 
ονομασία και τη χρήση τους στο παρελθόν, προς δι-
ευκόλυνση και ενημέρωση των επισκεπτών.

Δε μπορώ όμως να μην αναφέρω αυτόν που πρό-
σφερε το πολύ, το αξιόλογο και το κύριο έργο για 
να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτόν που δού-
λεψε αφιλοκερδώς πολλές ώρες και μέρες για τη 
συντήρηση των αντικειμένων (τα καθάρισε ένα-ένα 
με το κατάλληλο υγρό καθαρισμού-συντήρησης), 
αυτόν που καλλιτέχνησε τα ειδικά ράφια (όπου το-
ποθετήθηκαν τα αντικείμενα), αυτόν που τοποθέτη-
σε τα ράφια στους τοίχους (με διάταξη), αυτόν που 
επισκεύασε το ξύλινο ταβάνι στην αίθουσα και έκα-
νε συντήρηση στα παντζούρια, τα παράθυρα και τις 
πόρτες. 
Από μένα τον πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου, από 
τα μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. επί της θητείας του 
οποίου έγινε η έναρξη των εργασιών, από τον Πρό-
εδρο και τα μέλη του τωρινού Δ.Σ., αλλά και από 
όλους τους χωριανούς, ένα τρανό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο 
χωριανό μας που επιτέλεσε το παραπάνω έργο. Κι 
αυτός δεν είναι άλλος από τον αγαπητό μας ΠΑΠΑ-
ΠΟΣΤΟΛΗ, τον ιερέα του χωριού μας. Το ξέρω ότι 
θα με ψέξει, όταν με το καλό ανταμώσουμε, για την 
αναφορά μου αυτή. Αλλά ήταν καθήκον μου να κάνω 
αυτήν την αναφορά. Επίσης ένα ΜΠΡΑΒΟ οφείλω να 
πω και σε ένα ακόμα πρόσωπο που βοήθησε σημα-
ντικά και σε πολλά τον Παπαποστόλη, μέχρι τέλους 
των εργασιών. Το Γιώργο Αθαν. Καρακώστα.
Να αναφέρω, επί τη ευκαιρία, τις εργασίες που προ-
ηγήθηκαν της τοποθετήσεως των αντικειμένων, που 
είναι το βάψιμο όλου του εσωτερικού χώρου του 
Σχολείου και διάφορες επισκευές του δαπέδου, με 
δαπάνες του Συλλόγου. Σημειωτέο ότι τις εργασίες 
εκτέλεσε τεχνίτης που μειοδότησε σε σχετική δημο-
πρασία.

Χρήστος Αθ. Μαντέλλος

Σε ειδικά ράφια, στην αίθουσα του Δημ. Σχολείου
Τοποθετήθηκαν και εκτίθενται τα είδη λαϊκής τέχνης
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Αγώνας δρόμου

Το μέλλον του χωριού στηρίζεται στους μικρούς Νεραϊδιώτες. Μόνο αν περνάνε καλά οι μικροί, 
αν τους αρέσει να περνούν τις διακοπές στο χωριό τους, θα συνεχίσουν να έρχονται και όταν 
μεγαλώσουν και αυτονομηθούν. Αφήστε που και τώρα τραβάνε τους γονείς τους. Πρέπει, λοι-

πόν να τους δώσουμε όσο γίνεται περισσότερες ευκαιρίες να δημιουργήσουν βιώματα, αναμνήσεις 
και το σημαντικότερο δεσμούς που θα τους συντροφεύουν στην υπόλοιπη ζωή τους και θα τους 
δημιουργούν την ανάγκη του χωριού.
Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος ο Σύλλογός μας έδωσε ιδιαίτερο βάρος  σε εκδηλώσεις που αφορούν 
τους μικρούς Νεραϊδιώτες. Εκτός από τη παιδική ζωγραφική, οργανώθηκαν αγώνας δρόμου αλλά 
και παιχνίδι χαμένου θησαυρού, εκδηλώσεις  στις οποίες οι μικροί ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά.

Το κυνήγι του θησαυρού

Λαχειοφόρος
Για την ενίσχυση των εσόδων του ο Σύλλογος διενέργησε λαχειοφόρο αγορά με πολλά και 
ενδιαφέροντα δώρα. Η κλήρωση που έγινε στο βακούφκο καφενείο συνοδεύτηκε με πειράγ-
ματα, γέλια, τσίπουρο και αναμνηστικές φωτογραφίες.



5ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ

Παιδική ζωγραφική
Με τη φροντίδα του Συλλόγου εκφράστηκαν και φέτος το καλοκαίρι, 
εικαστικά, οι  μικροί Νεραϊδιώτες. 



6 ΝΕΡΑΪΔΑ 2015

...το πανηγύρι της Νεράιδας
δε σταματά...
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΝΕΟΛΑΙΑ – ΓΕΡΟΥΣΙΑ!
Υπό καταρρακτώδη βροχή έγινε ο αγώνας ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ο οποίος έληξε ισόπα-
λος 2-2 και η νίκη ήρθε για τη Γερουσία κατά τη διαδικασία των πέναλτι (4-3).
Λόγω της βροχής, η απονομή του κυπέλλου στους νικητές έγινε (εν μέσω πανηγυρισμών) 
στις 27/7 στο βακούφκο μαγαζί.
.
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις
29-7-90:
Μερική επιτυχία είχαν οι αθλητικοί 

αγώνες που έγιναν την Κυριακή το 

πρωί στο Ρεματάκι. Την ίδια μέρα το 

βράδυ στην πλατεία χόρεψε το χο-

ρευτικό του Αρτινού Συνδέσμου Νε-

ράιδας. Αξίζουν συγχαρητήρια σ’ όλα 

τα παιδιά που πήραν μέρος όχι μόνο 

γιατί προσπάθησαν για το καλύτερο, 

αλλά και γιατί αν και δεν βρίσκονταν 

τις μέρες εκείνες στη Νεράιδα για δι-

ακοπές προσήλθαν απ’ τους τόπους 

διαμονής τους μ’ όλα τα επακόλουθα 

μιας τέτοιας ταλαιπωρίας. Θ’ άξιζε τον 

κόπο να τ’ απολαύσουμε σε μεγαλύτε-

ρης διάρκειας πρόγραμμα κι όχι μόνο 

για 20΄ της ώρας . Την ίδια ώρα έγινε 

και η απονομή του κυπέλου στον εκ-

πρόσωπο της Νεολαίας για την ποδο-

σφαιρική νίκη της επί της Γερουσίας 

,καθώς και η απονομή των βραβείων 

στους νικητές των αγώνων δρόμου 

(βλ. στήλη νεολαίας). Αξίζει να σημει-

ωθεί και η χορευτική φιγούρα στο ζεϊμπέκικο του μικρού Κυριάκου (τ’ Βασίλη Γιαννέλου) 

που έδωσε έναν άλλο τόνο στην εκδήλωση.

5-8-90:
Επιτυχία είχε η «γιορτή φασολάδας» που έγινε τελικά στην πλατεία – κι όχι στο Γλαβά – 

όπως είχε προγραμματισθεί. Ο Σύλλογος ευχαριστεί, μέσα απ’ τις στήλες του «Γ», όσους 

βοήθησαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην εκδήλωση αυτή, που εξελίχτηκε σε ένα 

μίνι γλέντι. 
Νεολαία-Γερουσία: 2-2
Έγινε στις 25.7.90 ο καθιερωμένος ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στη ΝΕΟΛΑΙΑ και τη 

ΓΕΡΟΥΣΙΑ. Ο κανονικός αγώνας έληξε 2-2 (σκόρερς οι: Κ. Χρηστάκης, αυτογκόλ για τη 

νεολαία και Θ. Μαντέλλος, Σπ. Νεραϊδιώτης για τη Γερουσία).

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος
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Στη Ρουμανία ο Κώστας
ΤΑναχώρησε για σπουδές στο Βουκου-
ρέστι, ο εκ των συντακτών του «ΓΛΑ-
ΒΑ», Κ. Χρηστάκης, αφήνοντας πίσω 
του δυσαναπλήρωτο κενό. Τη θέση του 
στη Συντακτική Επιτροπή πήρε ο Μίμης 
Μαντέλλος. Ο Σύλλογος κι ο «ΓΛΑΒΑΣ» 
ευχαριστεί τον Κώστα για τις πολύτιμες 
υπηρεσίες που πρόσφερε στην έκδοση 
του περιοδικού για το οποίο τόσο μεράκι 
είχε και εξακολουθεί να έχει, αφού, όπως 
δήλωσε, και απ’ τη Ρουμανία θα είναι τα-
κτικός συνεργάτης.
Να σημειώσουμε πως στη Ρουμανία 
πήγε για σπουδές κι ο Φώτης Καρακώ-
στας (του Γιάννη). Ακόμα πως εκεί (στην 
Τιμισοάρα) σπουδάζει (Ιατρική) κι ο Στά-
θης Αλειφτήρας (του Νίκου)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Κλιτύα Καρακώστα κι ο σύζυγός 

της Κώστας Τσουχαντάρης απόκτη-

σαν αγόρι στις 22.7.90.

● Αγόρι επίσης απόχτησε κι ο Σεραφείμ 

Κόκκαλης
● Ο Γιώργος Ν. Αθανασιάδης (τ’ Νίκου 

Αντρία) και η σύζυγός του Αλεξία, 

απόχτησαν αγόρι. 

● Αγόρι απόχτησαν στις 6.7.90 η Λίτσα 

Κουτσοκώστα κι ο σύζυγός της Γιάν-

νης Κούκος.
● Στις 4.10.90 η Κατερίνα Μπασιούκα 

κι ο σύζυγός της Βασίλης Παππάς 

απόχτησαν αγόρι.

● Αγόρι επίσης απόχτησαν στις 

27.11.90 ο Λάμπρος Γ. Μπασιούκας 

και η σύζυγός του Αναστασία.
Να τους ζήσουν !

ΓΑΜΟΙ
● Ο Χριστόδουλος Πετσιμέρης και η 

Δώρα Κολοβού παντρεύτηκαν στις 

14.7.90 στην Άρτα.

● Η Σταυρούλα Καραγιώργου κι ο Γιώρ-

γος Σταυρούλας στις 18.8.90 στην 

Άρτα
● Ο Χρήστος Ηλ. Μπασιούκας και η Ευ-

σταθία Μπαράκου στις 26.8.90 στην 

Άρτα
● Η Στέλλα Ψώφιου κόρη του Μιχάλη κι 

ο Vittorio Perri στις 8.9.90 στην Ιταλία
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ΝΕΑ ΑΠ’ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
● Χαλικόστρωση του δρόμου Νεράιδας-Αγ. Κυριακής

● Στα πλαίσια της συμφωνίας Κοινότητας-ΑΕΓΕΚ, η τελευ-

ταία άρχισε, ξεκινώντας απ’ το Ρεματάκι, τη χαλικόστρωση 

του δρόμου Αγ. Κυριακής-Νεράιδας και μάλιστα, όπως μα-

θαίνουμε, με κοσκινισμένο χαλίκι απ’ τον Αχελώο.

● Ο καιρός το δίμηνο Οκτώβρη-Νοέμβρη

 Καλοκαιριάτικος ο Οκτώβρης σ’ όλη την περιοχή του 

Ασπροποτάμου, προκάλεσε πολλούς νεραϊδιώτες, που 

«πετάχτηκαν» για Σαββατοκύριακο στο χωριό. Σκεφθείτε ν’ 

ασφαλτοστρωθεί κι ο δρόμος!... Πάντα αισιόδοξοι εμείς.

 Αντίθετα ο Νοέμβρης «μπήκε» ορμητικός και το … σύννεφο 

έφερε αρκετή βροχή και χοντρό χαλάζι. Στις 6 Νοέμβρη 

«έπεσε» το πρώτο χιόνι μέσα στο χωριό.

● Δημοτική Σύμβουλος η Ευαγγελία Καρακώστα

 Η χωριανή μας Ευαγγελία Καρακώστα, κόρη του Λευτέρη 

Ν. Καρακώστα, εκλέχτηκε δημοτική σύμβουλος Κερατσινί-

ου ως επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ».

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
● Καθυστερημένα πλη-

ροφορηθήκαμε το γε-
γονός της βάφτισης 
του γιου των Γεωργίας 
Βλαχογιάννη και Βασί-
λη Ζήση που έγινε στην 
Άρτα. Τ’ όνομά του: Δη-
μήτρης.
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Καλοκαίρι 2015 στη Νεράιδα…
Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, στο διάστημα μεταξύ 20 Ιουλίου και 15 Αυγούστου, το χω-
ριό γέμισε με κόσμο και άνοιξαν τα σπίτια. Η πλατεία γέμισε με φωνές παιδιών και τα σοκάκια 
με τα τρεχαλητά τους. Κυρίως όμως, τα καφενεία με θαμώνες, όπου οι φωνές, τα αστεία, οι 
διαφωνίες και τα πειράγματα καθημερινά δημιουργούσαν μια ιδιαίτερα ζωντανή κι ενδιαφέ-
ρουσα ατμόσφαιρα.
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ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Και φέτος η Νεράιδα κυπελλούχος!
 
Στα γήπεδα του Αετού, του Παχτουρίου, του Αρματολικού και της Μεσοχώρας αγωνίστηκε η 
ΑΕΝ και φέτος το καλοκαίρι, συμμετέχοντας στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που διοργανώθη-
κε μεταξύ των χωριών της ορεινής μας πατρίδας, το οποίο και κατέκτησε για έκτη συνολικά και 
για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν 8 χωριά ενώ η διοργάνωση των 
αγώνων ήταν υπό την αιγίδα του Συλλόγου Νεραϊδιωτών Αθήνας ''Η Αγία Κυριακή"
 
Αναλυτικά η βαθμολογία και τα αποτελέσματα:

ΜΕΣΟΧΩΡΑ 7
ΑΕΤΟΣ 5
ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ 4
ΛΑΦΙΝΑ 0
ΝΕΡΑΪΔΑ 9
ΒΑΘΥΡΕΜΑ 3
ΚΟΡΥΦΗ 3
ΠΑΧΤΟΥΡΙ 0*
 *(μηδενισμός)
 
ΛΑΦΙΝΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 0 - 4
ΑΕΤΟΣ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ 3 - 3
ΑΕΤΟΣ - ΛΑΦΙΝΑ 2 - 0
ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ 4 - 3
ΑΕΤΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 0 - 0
ΛΑΦΙΝΑ - ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟ 0 - 3

 
ΚΟΡΥΦΗ - ΝΕΡΑΪΔΑ 1 - 7
ΠΑΧΤΟΥΡΙ - ΒΑΘΥΡΕΜΑ 4 - 2
ΝΕΡΑΪΔΑ - ΒΑΘΥΡΕΜΑ 7 - 0
ΚΟΡΥΦΗ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ 5 - 0
ΝΕΡΑΪΔΑ - ΠΑΧΤΟΥΡΙ 3 - 0 (α.α) 
ΚΟΡΥΦΗ - ΒΑΘΥΡΕΜΑ 0 - 1
 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:  
ΜΕΣΟΧΩΡΑ - ΒΑΘΥΡΕΜΑ 3 - 2
ΑΕΤΟΣ - ΝΕΡΑΪΔΑ 0 - 3
 
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΝΕΡΑΪΔΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 2 - 0
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η σύνθεση της ομάδας… 

… και η τακτική
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Δεύτερη πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ

Για δεύτερη συνεχόμενη 

φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ, κατέλαβε την 

πρώτη θέση, στις εκλογές της 

25ης Σεπτέμβρη 2015. 

Και στη Νεράιδα νικητής 

ανεδείχθη ο ΣΥΡΙΖΑ, με 

65 ψήφους έναντι 27 του 

δεύτερου κόμματος.

Τα αποτελέσματα στη ΝΕΡΑΙΔΑ:

Ψήφισαν: 118, Έγκυρα: 117
ΣΥΡΙΖΑ 65 
ΝΔ 27
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 10
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4
ΚΚΕ 3
ΠΟΤΑΜΙ 2
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ 2
ΑΝΕΛ 1
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
 
Ψήφισαν: 666, Έγκυρα: 654
ΣΥΡΙΖΑ 245 37,46%
ΝΔ 220 33,64%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 37 5,66%
ΚΚΕ 35 5,35%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 34 5,20%
ΑΝΕΛ 34 5,20%
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ 18 2,75%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 9 1,38%
ΛΟΙΠΑ 22 3,36%

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
ΣΥΓΚΕNΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
Ψήφισαν: 5.566.295, Έγκυρα: 5.431.85

ΣΥΡΙΖΑ 35,46% 145 ΒΟΥΛ.
Ν.Δ. 28,10% 75 ΒΟΥΛ.
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,99% 18 ΒΟΥΛ.
ΔΗΜ. ΣΥΜΠ. ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 6,28% 17 ΒΟΥΛ.
Κ.Κ.Ε. 5,55% 15 ΒΟΥΛ.
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 4,09% 11 ΒΟΥΛ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 3,69% 10 ΒΟΥΛ.
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3,43% 9 ΒΟΥΛ.
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,86% 0 ΒΟΥΛ.
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,85% 0 ΒΟΥΛ.

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΣ 2015
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Ο Σάκης Παπαδόπουλος, η Παναγιώτα Δριτσέλη, ο Χρήστος Σιμορέλης, από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Κων-
σταντίνος Σκρέκας, από τη ΝΔ, είναι οι τέσσερις βουλευτές του νομού Τρικάλων.
Στο νομό Άρτας εξελέγησαν οι Όλγα Γεροβασίλη και Βασίλειος Τσίρκας από το ΣΥΡΙΖΑ,ενω από τη 
ΝΔ ο Γεώργιος Στύλιος.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Οικόπεδα στη θέση «Κρανιές». 165 τμ με τοπογραφικά και συμβόλαια.

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Τηλ.: 6972366623 Πέτρος Συγιζης

           2241091658 Λάμπρος Συγιζης

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
 
Ψήφισαν: 13.665, Έγκυρα: 13.251
ΣΥΡΙΖΑ 33,36%
ΝΔ 36,77%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6,54%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 5,95%
ΚΚΕ 5,64%
ΑΝΕΛ 2,65%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2,53%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,26%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1,47%
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 2,83%

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:
 
Ψήφισαν 82.572, έγκυρα 80.307
ΣΥΡΙΖΑ  35,78%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΑΡΑΤΙΑ 30,84%
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 7,35%
ΚΚΕ 7,11%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 5,67%
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3,05%
ΑΝΕΛ 2,85%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2,73%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1,82%
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 2,80%

Ξανά στη Βουλή η Εύη

Η χωριανή μας Ευαγγελία Ελ. Καρακώστα επα-
νεκλέχτηκε Βουλευτής στη Β΄ Περιφέρεια Πει-
ραιά με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας και ο "Γ" 
συγχαίρουν την νεραϊδιώτισσα και της εύχονται να 
'χει καλή δύναμη για να αντεπεξέλθει στο πράγματι 
δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.
Πιστεύουμε πως θα βοηθήσει κι αυτή την Κυβέρνηση 
για να πετύχει στο έργο της για το συμφέρον του Ελ-
ληνικού λαού, σε μια πολύ κρίσιμη οικονομική συγκυ-
ρία.Πιστεύουμε επίσης ότι θα παρέμβει προκειμένου 
να λυθούν και κάποια απ' τα χρονίζοντα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ιδιαίτερη πατρίδα μας.
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Με μια καινούργια έκ-
δοση (τρίτη στη σειρά), 
επανέρχεται στο χώρο 
του βιβλίου, ο συγχωρια-
νός μας χοροδιδάσκαλος 
Σπύρος Νεραϊδιώτης. 
Τίτλος του βιβλίου: ΕΝ 
ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ με 
υπότιτλο: (επί των ορέ-
ων ωραιότης). Ένα βιβλίο 
που περιγράφει με κάθε 
λεπτομέρεια, το γάμο 
και το πανηγύρι, τα δυο 
κορυφαία γεγονότα της 
τοπικής κοινωνίας των 
Ανατολικών Τζουμέρκων. 
Τα κατέγραψε ο Σπύρος, 
έτσι ακριβώς όπως τα 
είδε και τα βίωσε στις 
δεκαετίες του ’60 και ’70. Όσοι βίωσαν το 
γάμο από τα παλιά, θα τον θυμούνται σαν μια 
όμορφη ανάμνηση πλημυρισμένη από πλήθος 

συναισθημάτων, χρωμά-
των και αρωμάτων. Σαν 
ένα πραγματικά αληθινό 
παραμύθι, που σχετίζεται 
με τα δίδυμα χωριά Θε-
οδώριανα και Νεράιδα. 
Με γλαφυρό ύφος πε-
ριγράφει επίσης τα συ-
ναισθήματα που νοιώθει 
ο χορευτής χορεύοντας 
στο πανηγύρι του χωριού 
με την παρέα, τις πρώτες 
πρωινές ώρες. 
Το τρίτο μέρος του βιβλί-
ου περιλαμβάνει αφηγή-
σεις και περιγραφές από 
τα παλιά και λησμονη-
μένα των ανατολικών 
Τζουμέρκων. Οι σελίδες 

του κοσμούνται με 170 φωτογραφίες παλιές 
και σύγχρονες και είναι μια ευκαιρία να θυμη-
θούν οι παλαιοί και να γνωρίσουν οι νέοι.

«Εν Χορώ κΑι οργΑνοις»  
(επί των ορέων ωραιότης) 

Στην Άρτα 23 Οκτωβρίου 2015 στην αί-
θουσα του Πνευματικού Κέντρου «Σκουφάς» 
με συνδιοργανωτές ο Μ/Φ Σύλλογος Σκου-
φάς, το ΤΕΙ Ηπείρου και ο Λ.Ο. Τα Τζουμέρκα.
Στις 6 Νοεμβρίου στη Φιλιππιάδα Πρέβε-
ζας στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Φι-
λιππιάδας με διοργανωτή το Σύλλογο «Περί 
βιβλίου».Την παρουσίαση του βιβλίου θα 
πλαισιώσουν τα χορευτικά του Αγίου Βισσαρί-
ωνα και Ανωγειατών χορεύοντας χορούς από 
περιοχές της Ηπείρου.
Στις 14 Νοεμβρίου στα Τρίκαλα στην αί-
θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Τρικκαίων με Διοργανωτή το Σύλλογο Ηπει-
ρωτών Ν. Τρικάλων.

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο πνευμα-
τικό κέντρο των Ηπειρωτών, Κλεισθένους 
15 στην Αθήνα, με συνδιοργανωτές το Σύλ-
λογο των Απανταχού Διστρατιωτών Άρτας και 
την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας 
Τραγούδια του γάμου θα ερμηνεύσουν οι "Λα-
ληταδες". Η Εκδήλωση οργανώνεται υπό την 
αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδος.
Στους Βασίλη Γκανιάτσα και Σπύρο Νεραϊδιώ-
τη θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες 
για την προσφορά τους στο λαϊκό πολιτισμό. 
Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει Ηπει-
ρώτικο γλέντι στην ταβέρνα "το χαγιάτι" στο 
Γαλάτσι !!

Το βιβλίο ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ θα παρουσιαστεί:
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Από την Άρτα ήρθαν, 
ο χοροδιδάσκαλος 
και λαογράφος, 

Σπύρος Νεραϊδιώτης, 
και ο κινηματογραφιστής 
Βασίλης Γκανιάτσας, για 
την παρουσίαση του βι-
βλίου του ο πρώτος, για 
τις ανάγκες γυρίσματος 
ντοκιμαντέρ ο δεύτερος.

Ήταν μια όμορφη 
βραδιά που είχε το χρώμα και το άρωμα του λα-
ϊκού πολιτισμού των ανατολικών Τζουμέρκων, 
αφήνοντας άριστες εντυπώσεις και όμορφα συ-
ναισθήματα σε όσους παρευρέθησαν, το Σάββα-
το 14 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων. Η παρουσί-
αση του βιβλίου ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ (επί 
των ορέων ωραιότης), που έγραψε ο Σπύρος 
Νεραϊδιώτης, με καταγωγή από τη Νεράιδα Τρι-
κάλων, ήταν υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ηπει-
ρωτών Ν. Τρικάλων. 

Για το βιβλίο μίλησαν: ο Ηλίας Καραγιώργος, 
πρώην Πρόεδρος Δ.Κ. Νεράιδας, ο Λευτέρης 
Αναστασίου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο 
Κων/νος Παπαστεργίου, τέως Δήμαρχος Τρικ-
καίων. 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Νίκη 
Χύτα, ως εισηγήτρια και παρουσιάστρια του 
προγράμματος, καλωσόρισε το κοινό το οποίο 
κατέκλυσε την αίθουσα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί 
Νεραϊδιώτες, οι οποίοι ήρθαν να τιμήσουν τον 
συγχωριανό τους. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Τρίκκης και Σταγών, κ.κ. Χρυσόστομος, ο Δήμαρ-
χος Τρικκαίων κ. Δημήτριος Παπαστεργίου και ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων κ. Αθανάσιος 
Γραβάνης.

Η κα Χύτα στην εισήγησή της έκανε αναφο-
ρά στην Ήπειρο και τον αμύθητο θησαυρό της, 
που είναι ο λαϊκό της πολιτισμός, αναφέρθηκε 
επίσης στον συγγραφέα του βιβλίου καθώς και 
στο πλούσιο βιογραφικό του, τονίζοντας χαρα-

κτηριστικά στη συνέχεια, 
πως το βιβλίο αυτό είναι 
μια καταγραφή με κάθε 
λεπτομέρεια της τζουμερ-
κιώτικης λαϊκής παράδο-
σης, που οι παλαιότεροι 
την αποθήκευσαν στην 
ψυχή τους ως ένα από 
τα πολυτιμότερα κομμά-
τια της συλλογικής τους 
ζωής και συνείδησης. 

Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Ηλίας Καρα-
γιώργος, ο οποίος αναφέρθηκε στη βιωματική 
σχέση του Σπύρου Νεραϊδιώτη με τη λαϊκή πα-
ράδοση, αλλά και στο πάθος του για το χορό και 
το τραγούδι, που τον συνδέει άμεσα με τον τόπο 
καταγωγής του, τη Νεράιδα.

Στη συνέχεια ο Λευτέρης Αναστασίου, συγκι-
νημένος, έκανε ξεχωριστή μνεία σε κάθε κεφά-
λαιο του βιβλίου, αναλύοντας με ύφος γλαφυρό, 
τις αξίες, τις αρετές και τα ιδανικά της τοπικής 
κοινωνίας των ορεινών. 

Ο Κων/νος Παπαστεργίου, αναφέρθηκε εν 
συντομία, στα ανθρώπινα συναισθήματα και 
τις αξίες, που πηγάζουν μέσα από το γάμο και 
το πανηγύρι, αλλά περισσότερο όμως στάθηκε 
στις περιγραφές από τα παλιά και λησμονημένα, 
επειδή ο ίδιος είχε προσωπικά βιώματα από τα 
χωριά των ανατολικών Τζουμέρκων, ενώ συγκι-
νημένος αναφερόταν με μνήμη καθαρή και λε-
πτομέρεια για την κάθε περίπτωση.

Την εκδήλωση έκλεισε ο συγγραφέας του 
βιβλίου Σπύρος Νεραϊδιώτης, ο οποίος αφού 
ευχαρίστησε τους ομιλητές και το κοινό, ανα-
φέρθηκε περιληπτικά στο βιβλίο του και στην 
ακαταμάχητη προσωπική του ανάγκη να κατα-
γράψει με κάθε λεπτομέρεια το λαϊκό πολιτισμό 
των ανατολικών Τζουμέρκων, για να θυμούνται 
οι παλιοί και να γνωρίζουν οι νέοι. 

Διαβάζοντας το πόνημα του Σπύρου Νεραϊ-
διώτη, γίνεσαι θιασώτης της λαϊκής παράδοσης 
και γενικότερα της λαϊκής ψυχής των ορεινών. 
Οι 160 σελίδες του σε γυρίζουν πίσω σε 
άλλες εποχές, ενώ οι 163 φωτογραφίες 

Βραδιά λαϊκού πολιτισμού
Γράφει η Όλγα Πολυμέρου
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του σε κάνουν να νιώθεις πως συμμετέ-
χεις ενεργά στα δυο κορυφαία γεγονότα 

των ανατολικών Τζουμέρκων, το γάμο και το 
πανηγύρι. Η φωτογραφία του εξωφύλλου σου 
φέρνει αμέσως στο νου τον «Εσταυρωμένο» 
χορευτή που κοιτάζει Άνωθεν, εκφράζοντας 
το συναίσθημα, τον άνθρωπο που πέφτει και 
ξανασηκώνεται, που αγωνίζεται για τη ζωή. Ο 
τίτλος ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ σε παραπέμπει 
στους «Αίνους» της Θείας Λειτουργίας, ενώ 
ο υπότιτλος (επί των ορέων ωραιότης), στην 
«Επί του όρους, ομιλία» της Καινής Διαθήκης. 
Το οπισθόφυλλο αποτυπώνει τον λυρισμό της 
μουσικοχορευτικής παράδοσης των ανατολι-
κών Τζουμέρκων και γενικότερα της Ηπείρου, 
με την έκφραση των συναισθημάτων του χο-
ρευτή, όταν χορεύει στο πανηγύρι του χωριού. 

Ο Σπύρος Νεραϊδιώτης, στο βιβλίο του ΕΝ 
ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ (επί των ορέων ωραιότης), 
δεν ξέρω αν ζει για τα παλιά και λησμονημένα, 
ή αν γράφει χορεύοντας, ή χορεύει γράφοντας. 
Ξέρω όμως ότι είναι ένας λαϊκός δημιουργός. 
Ένας καλλιτέχνης. Και ο καλλιτέχνης γεννιέται, 
δε γίνεται.  

Το μεράκι και η αγάπη για κάτι που κάνεις 
δεν σπουδάζονται, παρά βγαίνουν μέσα από 
την καρδιά, μα πιότερο από το μεγαλείο της 
ψυχής. Και ο Σπύρος Νεραϊδιώτης, μας το επι-
βεβαιώνει κάθε φορά με το πλούσιο και ποιο-
τικό έργο του.

Η Όλγα Πολυμερου είναι μέλος του συλλόγου 
Ηπειρωτών Τρικάλων.

Προστασία της χλωρίδας και της πανίδας  
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, 
Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνι-
κού Πάρκου Τζουμέρκων 
Περιστερίου και χαράδρας 
Αράχθου, με την πολύτιμη 
συνεργασία της Ε΄ Κυνηγε-
τικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, 
του Αθλητικού Συλλόγου 
ερασιτεχνών αλιέων Ιωαννί-
νων “Ioannina Fishing Club”, 
των συναρμόδιων Υπηρεσι-
ών, των Τοπικών Φορέων και 
των κατοίκων της περιοχής, 
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επόπτευση 
– φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του καλο-
καιριού έχει ξεκινήσει πιλοτικά η υλοποίηση προ-
γράμματος επόπτευσης – φύλαξης της χλωρίδας 
και της πανίδας, συμπεριλαμβανομένης και της 
ιχθυοπανίδας, στην προστατευόμενη περιοχή 
με δύο βάρδιες περιπολιών όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τους 
τρεις (3) τακτικούς Φύλακες έχουν προσληφθεί 
και δεκαοκτώ (18) εποχικοί Φύλακες (διμηνίτες) 

και έχει διατεθεί αποκλειστι-
κά για την επόπτευση – φύ-
λαξη της περιοχής και ένα 
αυτοκίνητο επιπλέον, τύπου 
Jeep για την ενέργεια των πε-
ριπολιών. 

Τα αποτελέσματα έχουν 
δείξει ότι είναι αρκετοί οι 
επίδοξοι λαθραλιείες, λαθρο-
κυνηγοί και λαθροϋλοτόμοι 
που επιθυμούν να δράσουν 
στην περιοχή. Η αποτελε-

σματικότερη όμως φύλαξη της περιοχής δρα 
αποτρεπτικά στην υλοποίηση των στόχων τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της από-
πειρας παράνομης αλιείας στον ποταμό Άραχθο 
κοντά στην Πλατανούσσα, απ’ όπου προέρχεται 
και η παρακάτω φωτογραφία.

Ευελπιστούμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης θα 
συνεχίσει και την επόμενη χρονιά, έχοντας εξα-
σφαλίσει το απαραίτητο προσωπικό, να εποπτεύ-
ει την προστατευόμενη περιοχή.

Απόπειρα παράνομης αλιείας  
στην Προστατευόμενη Περιοχή

Βραδιά λαϊκού πολιτισμού
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Ο αδελφός μου … ο παπα-Κώστας

Περήφανος απ’ τη γενιά των Μαντελαίων ήθε-
λες να μείνεις κι έμεινες 
και αποφάσισες περήφανος να φύγεις.
Αδελφέ μου παπα-Κώστα.
Είχες μια αγκαλιά για όλους, ένα λόγο καλό για 
όλους. 
Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού, η ώρα που σμί-
γει ο πόνος με το χρόνο και μένει μόνο το γλυκό 
πέρασμα σ’ αυτούς, που συλλογίζονται, σ’ αυ-
τούς που μένουν.
Ο καλός Σαμαρείτης μπροστά μας πάντα, ο πα-
πα-Κώστας. Η ευχή του. Μακριά απ’ τις φανφά-
ρες και τα πολλά λιβάνια, μακριά απ’ τις κορώ-
νες για τη Σωτηρία του κόσμου, είχες στη ψυχή 
σου, στην καρδιά σου και στον κόρφο σου την 
πίστη σου και την ομιλία «επί του όρους».
… Εγώ ο αδελφός σου, ο φίλος σου και ο χω-
ριανός σου, εγώ που μαζί σου στα «Βαργιάνια» 
μοιράζαμε το νερό, μαλώναμε και το βράδυ, στο 
καφενείο, είμαστε αδελφοί και φίλοι. Έπεφτε ο 
ήλιος, «ρίχνονταν» από πέρα, έπρεπε το νερό να 
γυρίσει στα «κάτω Βαργιίανια», όμως είχα από-
τιστα … φώναζες σε άκουγα, άκουγα που έλεγες 
κι άλλο – ακόμα – θα το κρατήσεις … άσε να 
ποτίσω κι εγώ…
Έτσι πέρασε ο καιρός. Πέρασαν τα χρόνια, πέρα-
σαν και οι φίλοι.
Έμεινες ο Κώτσιο – παπάς – για μένα, ο αθλητής, 
ο ποδοσφαιριστής, θέλαμε να σε φτάσουμε. 
Ο παπα-Κώστας Μαντέλλος, στο Παχτούρι, 
στη Νεράιδα, στα χωριά τα έρημα, στα χιονισμέ-
να απ’ τον Οκτώβρη ως το Μάη. Δε σταμάτησες 
να καλωσορίζεις τους χωριανούς να εύχεσαι και 
να καμαρώνεις για όλους.
Την ώρα που οι προσευχές των συλλειτουργών 
σου στην «έξοδο» ενώνονταν με τις δικές μας 
σκέψεις, την ώρα εκείνη διάβαινες το χάος να 
συναντήσεις και να ενώσεις τον κόσμο και τους 
ανθρώπους, για να τους πεις πως μόνο η «ΑΓΑ-
ΠΗ» είναι η ζωή … Η Πελαγία, η παπαδιά – η 

σύζυγος, η ολιγόλογη, η γεμάτη καλοσύνη και 
τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου κι εμείς τα 
αδέλφια και τα ξαδέλφια, οι συγγενείς, οι χωρια-
νοί, οι φίλοι και οι γείτονες, όλα τα Τρίκαλα και 
τα χωριά σε ασπαστήκαμε, σε χαιρετίσαμε … με 
ένα άνθος και ένα δάκρυ στην άκρη των ματιών, 
έτσι όπως ήθελες να βλέπεις τον κόσμο και μόνο 
χαρές ν’ ακούς. 
Έμεινες στα Τρίκαλα, όπου μεγάλωσες κι όπου 
λειτούργησες πολλά χρόνια. Κρατώντας στη 
ζωή σου το Ευαγγέλιο και την πίστη σου, ζούσες 
με το όραμα για το μεγάλο ταξίδι, όπου στην αι-
ωνιότητα όλοι θα συναντηθούμε.
Αδελφέ μου, την ώρα που θα σε στεφανώνουν 
οι Άγγελοι και θα σε καρτερεί η αιωνιότητα, θα 
προσευχόμαστε όλοι εμείς για την ανάπαυση και 
την ανάσα της ψυχής… Εμείς οι κοσμικοί που 
ψάχναμε να βρούμε το νόημα της ζωής και του 
θανάτου … συναντάμε- συναντήσαμε- στο δρό-
μο μας, την Αγάπη σου και την Ευχή σου.
Οι αγριοκερασιές ανθίσανε στην Αγία Παρα-
σκευή, τα αγριοκέρασα κόκκινα και τα πουλιά 
τραγουδούν, τρυγώντας τα. Τα μνήματα στον 
ίσκιο περιμένουν κάθε φορά την Άνοιξη, ν΄ αρ-
θούν τα πουλιά να κελαηδούν και τα παιδιά με 
τα λάστιχα να τα κυνηγούν. 
Να πείτε στα παιδιά ν’ αφήσουν τα λάστιχα στην 
πόρτα, σα μπουν στα μνήματα και με τα πουλιά 
να τραγουδούν. 
Η σιωπή μας και η ΑΓΑΠΗ μας είναι γεμάτη, 
έτσι ακούγονται οι φωνές μας. 
Έτσι απλά έλεγες και συμβούλευες τα παιδιά, 
όταν πηγαίνουν στην Αγία Παρασκευή – στο 
χωριό – να αφήνουν τα «λάστιχα» τις σφεντόνες 
στην πόρτα και να μπαίνουν μέσα να τραγου-
δούν με τα πουλιά…
…. Τα μνήματα «σιωπηλά» μας ακούν κι εμείς 
μαζί τους κουβεντιάζουμε … και πάλι με τη σι-
ωπή βγαίνουμε και αποχαιρετούμε τους δικούς 
μας … χωριανούς.

Του Ηλία Κ. Ζάχου
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Δεύτερη κόρη απέκτησε ο Ηλίας Μινάγιας 

(γιος της χωριανής μας Ελένης Δ. Ντίνου) 
και η σύζυγός του Σοφία.

 Να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Βασίλης Γεωργ. Ριζόπουλος (γιος της 

πρώην Προέδρου του Συλλόγου Βάγιας 
Καρακώστα) και η σύζυγός του Σμαράγδα, 
βάφτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους και τα 
ονόμασαν ΓΙΩΡΓΟ και ΝΙΚΟ. Η βάφτιση 
έγινε σε ένα ειδυλλιακό ξωκκλήσι της Τή-
νου, που είναι κτισμένο κυριολεκτικά πάνω 
στη θάλασσα. 

• Η συγχωριανή μας Βίκυ Οικονόμου (κόρη 
του Γιώργου και της Τούλας) και ο σύζυγός 
της Γιώργος Μπονάτσος, βάφτισαν το αγο-
ράκι τους και το ονόμασαν ΜΙΛΤΙΑΔΗ-
ΓΙΩΡΓΟ. Η βάφτιση έγινε στο μοναστήρι 
της Αγίας Κυριακής Νεράιδας. 

• Ο συγχωριανός μας Θανάσης Καρακώ-
στας (γιος του Κυριάκου και της Βάσως) 
και η σύζυγός του Αλεξάνδρα Ευαγγέλου, 
βάφτισαν την κόρη τους και την ονόμασαν 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Η βάφτιση έγινε 
στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας Αιγάλεω.

• Ο συγχωριανός μας Βασίλης Βλαχογιάννης 
(του Κώστα) και η σύζυγός του Βασιλική, 
βάφτισαν το γιο τους στην Παναγία Βλα-
χερνών Άρτας και τον ονόμασαν ΙΩΑΝΝΗ.

 Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΑγΑπητοί ΑνΑγνώστεσ
• Ο μόνος πόρος του περιοδικού είναι οι 
συνδρομές σας. Μη ξεχνάτε να ενισχύετε 
το περιοδικό για να μπορέσουμε να συνεχί-
σουμε απρόσκοπτα τη κυκλοφορία του.
• Ο μόνος τρόπος για να μάθουμε τα κοινω-
νικά γεγονότα (γάμους, βαφτίσεις, επιτυχι-
ες, κ.λπ.) είστε εσείς.
Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε, έτσι 
ώστε να μπορούμε και εμείς να ενημερώ-
νουμε τους αναγνώστες μας.

Tεύχoς 131 (139) - 24oς χρόνoς - τρίτη 
περίoδoς. Κωδικός Υπουργείου: 3898
ΙΔΙOΚΤΗΣΙΑ ΤOΥ ΜOΡΦΩΤΙΚOΥ ΚΑΙ 
ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚOΥ ΣΥΛΛOΓOΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Η ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ”

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ NΟΜΟ: 
Παναγιώτης Κων. 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 

ΓΑΜΟΙ
•	 Ο	συγχωριανός	μας	Δημήτρης	Βλαχογιάν-

νης του Χρήστου και η εκλεκτή του Δή-
μητρα παντρεύτηκαν το Σεπτέμβριο στον 
Άγιο Δημήτριο (Κυράτσας).

•	 Ο	συγχωριανός	μας	Χάρης	Κ.	Χονδρός	πα-
ντρεύτηκε την εκλεκτή του Μαρία Δημο-
πούλου τον Σεπτέμβρη στον Βόλο.

•	 Ο Βασίλης Μίχος, γιος της συγχωριανής μας 
Μαρίας Ζαρονικου παντρεύτηκε το Σεπτέμ-
βρη στο Κορωπί.

•	 Η Πηνελόπη (Πένυ) Γκρίλλα, εγγονή της 
συγχωριανής μας Ελευθερίας Οικονόμου, 
παντρεύτηκε στις 5 Σεπτέμβρη τον Λεωνίδα 
Αλεβίζο στην Αθήνα. 

 Ευχές για μια ζωή ευτυχισμένη!
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Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…


