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ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
Ο καθένας που γυρνά στον  
τόπο του δεν είναι νικητής.
Αλλά κανένας δεν είναι νικητής
σα δε γυρνά στον τόπο του
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Εκκλησιά ζωγραφιστή, δυο παράθυρα στο φως, 
μία πόρτα ανοιχτή και καμπάνα σκαλιστή. 
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Τώρα είναι Μάης κι άνοιξη τώρα είναι το καλοκαίρι
τώρα κι η γη στολίζεται στ’ άνθη και στα λουλούδια.
Τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει…

Αν και ο Μάρτης ήταν αυτός που έφερε τα φετινά χιό-
νια στο χωριό, η άνοιξη ήρθε, ο τόπος πρασίνισε, τα 
πρώτα λουλούδια άνθισαν, είναι και το Πάσχα την 
πρωτομαγιά οπότε αρχίζει να σε τρώει το σαράκι και να 
σε καλεί το χωριό.
Οι κτηνοτρόφοι είναι σε αναμονή, αλλά και οι συνταξιούχοι ετοιμάζονται να ανέβουν. Οι 
λιγοστοί χειμωνιάτες περιμένουν να φανούν χωριανοί στο μαχαλά τους και να ανοίξουν τα 
σπίτια, να ανταλλάξουν κουβέντες με τους επανακαμφθέντες εσωτερικούς μετανάστες χω-
ριανούς, να μάθουν τα νέα τους, να τους πουν τα δικά τους.
Σε αυτό το πνεύμα , λοιπόν, και ο «πιλότος» ανέβηκε στον τοίχο και παίζοντας τη φλογέρα, 
μας καλεί στο τόπο μας γιατί

Όποιος γυρνά στον τόπο του δεν είναι νικητής, 
αλλά κανένας δεν είναι νικητής σα δε γυρνά στον τόπο του.

Ο Γλαβας της Νεράιδας  
και το Δ.ς. του συλλόγου μας

σας εύχονται 

Καλή ανάσταση
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Κόκκινη κλωστή  
         δεμένη….
                           Της Νάντιας Μαντέλλου

«Σσσσς», φώναξε η βάβω. «Κάντε ησυ-
χία, ν’ακούσουμε τη φωτιά που πισπιρά-
ει». «Όταν ησυχάζαμε, τότε ξεκινούσε τις 
ιστορίες της», έτσι μεγαλώσαμε, θυμάμαι 
να μου λέει ο μπαμπάς, η Λένα, ο Βασίλης. 
Μπροστά στη φωτιά, ακούγοντας παρα-
μύθια.
Κάπως έτσι μεγάλωσα κι εγώ, μόνο που 
δεν είχα τη φωτιά.. Είχα τα βιβλία, τις κα-
σέτες και την «Κυρατσα Μάρω και τον Κυ-
ρανκόλα», όποτε πήγαινα στη Νεράιδα.
Τι είναι όμως τα παραμύθια; Η λέξη παρα-
μυθεύομαι, προέρχεται από το αρχαιοελ-
ληνικό ρήμα παραμυθεύομαι, που σημαίνει 
συμβουλεύω, παρακινώ, παρηγορώ. Μή-
πως έχουμε ξεχάσει να «παραμυθεύουμε» 
τα παιδιά μας; Η δουλειά, το καθημερινό 
άγχος, μας κάνει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά 
το έχουν ανάγκη. Ξεχνάμε να ξετυλίξουμε 
το κουβάρι της δημιουργικής τους σκέψης 
και κρατάμε φυλακισμένη τη φαντασία 
τους, εγκλωβίζοντάς τα σε άλλους τσι-
μεντένιους τοίχους, λες και δεν φτάνουν 
αυτοί που έχουν καθημερινά.
Συχνά συναντώ παιδιά που δεν μπορούν 
να φανταστούν, να ονειρευτούν πέρα από 
τα αυστηρά πλαίσια της λογικής. Από την 
άλλη, μπορείς στα μάτια άλλων παιδιών 
να δεις τη σπίθα και τη λάμψη της δημι-
ουργικότητάς τους. Πού οφείλονται άραγε 
αυτές οι διαφορές; Κοιτάξτε τους γονείς 
τους, θα σας πω. Κάποιοι κρύβουν κάτω 

από τα μαξιλάρια τους βιβλία, ή άλλα πιο 
τυχερά ακούν και εκείνα την «Κυρατσα 
Μάρω και τον Κυρανκόλα».
Ακούγοντας ένα παραμύθι, ένας μαγικός 
κόσμος ξετυλίγεται μπροστά μας. Μάγισ-
σες, γίγαντες, λύκοι, ζώα που μιλούν, πα-
ράξενα δάση, χρυσά βασίλεια, πρίγκιπες 
και βασιλοπούλες και φυσικά Νεράιδες…., 
τις ξέρουμε άλλωστε καλά! Φτάνοντας 
στο τέλος μιας ιστορίας ένα παιδί κατα-
λαβαίνει πως οτιδήποτε βλέπει μπορεί να 
γίνει παραμύθι, μπορεί να βγάλει μια ιστο-
ρία από οτιδήποτε αγγίξει. Πολλοί από 
εσάς αναρωτιέστε, αν πράγματι υπάρχουν 
παιδαγωγικοί στόχοι πίσω από αυτά. Την 
απάντηση θα σας τη δώσει ο Αϊνστάιν, όχι 
εγώ! Όταν λοιπόν, τον ρώτησε μία μητέρα, 
πώς θα κάνει πιο έξυπνο το παιδί της, εκεί-
νος απάντησε: «Διαβάστε στα παιδιά σας 
παραμύθια!»
Τα παιδιά ταξιδεύοντας σε δάση, σε λί-
μνες, σκαρφαλώνοντας σε γέφυρες, συνα-
ντώντας «καλούς και κακούς», μαθαίνουν 
να κυνηγούν τους δικούς τους «κρυμμέ-
νους θησαυρούς», για να χτίσουν στο τέ-
λος μόνα τους το δικό τους «βασίλειο της 
τύχης».
Και να θυμάστε πως «τα παραμύθια εί-
ναι για να κοιμούνται τα παιδιά και 
για να ξυπνάνε οι μεγάλοι», είπε κάπο-
τε ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 
«Σσσςς…, η φωτιά έσβησε», είπε η βάβω.
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Ο ετήσιος χορός  
του Συλλόγου  
Νεραϊδιωτών
Σάββατο 5 Μαρτίου '16
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Σε ένα όμορφο και οικογενειακό περι-
βάλλον, έγινε στις 5 Μαρτίου 2016, 
στην ταβέρνα «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ», ο ετή-

σιος χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου Νε-
ραϊδιωτών.
Η βραδιά ξεκίνησε με ωραία ελαφρά και λα-
ϊκά τραγούδια με τη λαϊκή ορχήστρα του κέ-
ντρου, μέχρι οι καλεσμένοι του Συλλόγου να 
απολαύσουν το πλούσιο και ποιοτικό φαγητό 
που συνοδεύονταν με πολύ καλό κρασί. Ακο-
λούθησε ο σύντομος χαιρετισμός του Προέ-
δρου του Συλλόγου Άκη Μαντέλλου, ο οποί-
ος στη συνέχεια έκοψε την πίτα του Συλλό-
γου, πλαισιωμένος από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
Το μουσικό πρόγραμμα της όμορφης βρα-
διάς συνεχίστηκε με παραδοσιακά δημοτικά 
τραγούδια, αρχής γενομένης με την ξακου-
στή «Κωστηλάτα». Κι αν η φωνή του Πέτρου 
Πανάγου και ο γνώριμος στους νεραϊδιώτες 
ήχος του κλαρίνου του «δικού» μας Βαγγέλη 
Κουτσοκώστα, δημιούργησαν τις προϋποθέ-

σεις για μια εξαίρετη βραδιά, η συντριπτική 
παρουσία της νεολαίας απλά το επιβεβαίωσε, 
με το αμείωτο κέφι της ως τις πολύ πρωϊνές 
(5 π.μ.) ώρες, όταν «εκτέλεσαν» το παραδο-
σιακό «πως το τρίβουν το πιπέρι».
Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς και η λίγο 
περιορισμένη αλλά δυναμική συμμετοχή της 
«παλαιάς φρουράς» που μας έδειξε ότι δεν 
έχει χάσει τη χορευτική της δεινότητα.
Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοικητική ομάδα 
(στο σύνολό της απαρτίζεται από νέους) για 
την άψογη προετοιμασία και εκτέλεση της εκ-
δήλωσης. Λαβαίνοντας κανείς υπόψη και τις 
λοιπές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε 
στον ένα σχεδόν χρόνο της θητείας της 
η ομάδα αυτή, καταλήγει αβίαστα στο 
συμπέρασμα, ότι ο Σύλλογος είναι 
σε καλά χέρια και η συνέχιση 
των δραστηριοτήτων 
του, θεωρείται δε-
δομένη.
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ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΦΙΝΙΩΤΩΝ
Στο κέντρο «ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑ» πραγματοποιήθηκε το με-
σημέρι  της Κυριακής 20 Μαρτίου ο ετήσιος χορός του 
Εκπολιτιστικού συλλόγου Λαφινιωτών Τρικάλων «Η Λα-
φίνα» με την παρουσία πολλών Λαφινιωτών και φίλων.
Στο γλέντι που έγινε γεμάτο κέφι δικαιώθηκε η επιλογή 
του ΔΣ, αλλά και η πεποίθηση ότι πρέπει να γίνονται 
τέτοιες εκδηλώσεις, για να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία μεταξύ των συγχωριανών. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η λαχειοφόρος αγορά με πολλά δώρα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ  ΓήπΕδΟ ΝΕΡΑιδΑΣ
Μια φιλόδοξη προσπάθεια που ξεκίνησε ο Σύλλογος μας φαίνεται πως οδεύει σε επιτυχή 
έκβαση. Με τη συνεργασία της τοπικής κοινότητας, του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας 
και του Δασαρχείου άρχισαν εργασίες στο γήπεδο Νεράιδας. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες που 
διευθετούν τα νερά, παραχωρήθηκε χώμα για επίστρωση και συνεχίζουμε. Δεν θα αναφέ-
ρουμε λεπτομέρειες προς το παρόν αλλά να πούμε ότι ο Σύλλογος ευελπιστεί σε ένα καθόλα 
αξιόλογο αγωνιστικό χώρο για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της, 
αγωνιζόμενη σε ανεξάρτητο πρω-
τάθλημα 9Χ9 στην Αθήνα, διανύει η 

ομάδα της Νεράιδας. Η ομάδα επανιδρύ-
θηκε το φθινόπωρο του 2014 έπειτα από 
επιθυμία και πρωτοβουλία των συμμετεχό-
ντων, οι οποίοι διατηρούσαν άριστες σχέ-
σεις και....εκτός των γραμμών. Στην πρώτη 
της παρουσία η ομάδα τερμάτισε πρώτη στο 
πρωτάθλημα, όμως λεπτομέρειες της στοί-
χισαν τον τίτλο στον τελικό. Φέτος η ομάδα 
βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση, ενό-
ψει των πλέιοφ του πρωταθλήματος που θα 
πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο. Να αναφέ-
ρουμε ακόμη πως η ομάδα, παράλληλα με 
το πρωτάθλημα, δίνει και φιλικούς αγώνες 
με ερασιτεχνικές ομάδες στην Αθήνα ενώ 

τα καλοκαίρια συμμετέχει στο καθιερωμένο 
πρωτάθλημα των χωριών της ορεινής πα-
τρίδας με μεγάλη, εώς τώρα, επιτυχία. Να 
τονιστεί πως κάθε αγώνας αποτελεί γιορτή 
για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και για 
τους λιγοστούς φίλους που παρακολουθούν 
την προσπάθειά τους, μιας και κάθε φορά 
τις αγωνιστικές υποχρεώσεις ακολουθούν 
συζήτηση και φαγοπότι!!! 

Συνεχίζει η Α.Ε.Ν

Επάνω από αριστερά: Παναγιώτης Καρακώ-
στας, Θανάσης Καρακώστας, Παύλος Αθανασι-
άδης, Χάρης Σκίτσης, Σάκης Καρακώστας, Γιώρ-
γος Ευαγγέλου, Κώστας Παλούκης Κάτω από 
αριστερά: Άκης Μαντέλλος, Χρήστος Νεραϊδιώ-
της, Γιώργος Αθανασιάδης, Κυριάκος Μαντέλ-
λος, Δημήτρης Ντίνος, Χρήστος Μακρυγιάννης.
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• Όπως μας ενημέρωσε 
ο τοπικός Πρόεδρος 
έχει καθαριστεί από τα 
μηχανήματα του Δήμου 
ο δρόμος Αγία Κυριακή – 
Νεράιδα. Το συγκεκριμένο 
κομμάτι παρουσιάζει 
προβλήματα σε τρία, κυρίως, 
σημεία, στα γνωστά δηλαδή, 
κοντά στην Αγία Κυριακή, 
κοντά στα Χ'τέικα και στο 
κομμάτι στο έμπα του χωριού 
(πάνω απ’ το σπίτι του Γ. 
Κόκκινου). Υπάρχουν όμως, 
μας είπε, διαβεβαιώσεις 
από την περιφέρεια για 
την χρηματοδότηση 
αποστραγγιστικών και τοιχίων 
τύπου ¨ζαρζανέτ¨.

• Ξανάρχεται στο προσκήνιο 
εκείνη η παλιά μελέτη του 
Δασαρχείου για το δρόμο 
προς τον Αι-Λιά;

Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας  

Θωμά Λάμπρου

▶ Ήπιος ήταν φέτος ο χει-
μώνας στο χωριό. Λίγα 
χιόνια που έπεσαν ήταν 
τώρα το Μάρτη, αλλά 
και αυτά «σηκώθηκαν» 
νωρίς.

▶ Λιγότεροι από 10 ήταν 
το φετινό χειμώνα οι 
παραμένοντες στο χω-
ριό Νεραιδιώτες.

▶ Ανοικτό είναι το βα-
κούφικο μαγαζί. Βέ-
βαια τον πλάτανο τον  
πετσοκόψανε  και να 
δούμε για τον ίσκιο το 
καλοκαίρι.

▶ Χωρίς ψάλτη έμεινε το 
χωριό το χειμώνα λόγω 
της αναχώρησης του 
Πένια για Τρίκαλα.

▶ Με κατάθεση στεφά-
νου από τον τοπικό 
πρόεδρο, στο μνημείο, 
τιμήθηκε η 25 Μάρτιου στο χωριό.

▶ Προβλήματα με καταπτώσεις στο δρόμο για 
το χωριό το χειμώνα αλλά η αποκατάσταση 
ήταν έγκαιρη.

▶ Περιμένουμε να ανέβει κόσμος το Πάσχα μια 
και ο καιρός αναμένεται καλός.

κΑλΟ
ΠΑΣΧΑ

Με αφορμή το μνημόσυνο 
του πατέρα του, για το οποίο 
αναγκάστηκε να ψάξει ψάλτη 
στην ευρύτερη περιοχή, ο 
Θωμάς Λάμπρος απευθύνει 
δημόσιο ερώτημα, μέσω 
του περιοδικού μας, προς 
τον ιερέα της Νεράιδας, για 
το αν έπρεπε να υπάρχει 
ψάλτης στο χωριό και για το 
αν ο μέχρι πρότινος ψάλτης, 
ο οποίος μετακόμισε το 
φετινό χειμώνα στα Τρίκαλα, 
συνεχίζει να πληρώνεται, 
παρότι δεν προσφέρει 
υπηρεσίες.
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Η 25η Μαρτίου στη Νεράιδα

Γιορτάστηκε και φέτος στη Νεράιδα η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο 
γιορτασμός ξεκίνησε το πρωί με την καθιερωμένη δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο, χορο-
στατούντος του ιερέα Νεράιδας Αποστόλη Οικονόμου. Ακολούθησε στην πλατεία επιμνη-
μόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των ηρώων, από τον Εκπρόσωπο της 
τοπικής κοινότητας Κυριάκο Βλαχογιάννη. Συγκινητική η στιγμή απαγγελίας ποιήματος επ' 
ευκαιρία της επετείου, από τη μαθήτρια, της 6ης Δημοτικού, Φωτεινή Κυρ. Βλαχογιάννη, 
όπως και η παρουσία 15 περίπου νεραϊδιωτών, που αφήψισαν το κρύο και τη βροχή και 
βρέθηκαν (κάποιοι για τριήμερο στο χωριό) στο χώρο της εκδήλωσης.

Δήλωση της Εύης Καρακώστα 
για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

ΒΟΥΛΕΎΤΡΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ή φετινή 8 Μάρτη, παγκόσμια ήμέρα της Γυναίκας ας αποτελέσει το εφαλτήριο 
για νέους διεκδικητικούς αγώνες για την εξάλειψη της ανισότητας των δυο φύλων.

Την είπαν σουφραζέττα, την είπαν αντάρτισσα…την είπαν Ηρώ 
και Λέλα… μάνα, γυναίκα κι αδερφή… την είπαν μισό του ου-
ρανού… σήμερα τη λένε πρόσφυγα κι είναι στη χώρα μας. 
Η όποια βελτίωση των συνθηκών στην εργασία, στη συμμετοχή των 
γυναικών στα κοινά, στη συμμετοχή μας στην εκπαίδευση προέκυψε 
κάτω από διαρκείς κι ανυποχώρητους αγώνες. Η σημερινή πάλη για 
τα δικαιώματα μας συνεχίζει να στρέφεται ενάντια στον κοινωνικό 
και οικονομικό αποκλεισμό των γυναικών, ενάντια στην έμφυλη βία, 
στις διακρίσεις και στις ανισότητες που έχουν ενταθεί στις συνθή-
κες οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας. 

Η σημερινή γιορτή δεν μπορεί να μην είναι αφιερωμένη σε όλες αυτές τις γυναίκες που αγωνί-
στηκαν για την εξάλειψη των ανισοτήτων και των διακρίσεων σε βάρος τους και δεν μπορεί να 
μην αφορά και να αναδεικνύει τον ρόλο των χιλιάδων γυναικών εθελοντριών που καθημερινά 
δείχνουν τα φιλόξενα και αλληλέγγυα αισθήματά τους απέναντι στα θύματα της προσφυγικής 
κρίσης.
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Οριστικό τέλος στα 
«νεκρά» από πεντα-
ετίας σχέδια εκτρο-

πής του Αχελώου βάζει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Όπως εξηγεί ο υπουργός 
Πάνος Σκουρλέτης, το 
φράγμα της Μεσοχώρας 
θα λειτουργήσει ως υδρο-
ηλεκτρικό έργο, αποσυνδε-
δεμένο από τα έργα της εκτροπής. Μάλιστα έχει 
δοθεί εντολή στη ΔΕΗ να προχωρήσει άμεσα τις 
μελέτες για τη λειτουργία του φράγματος και την 
«επέκταση» του κατακλυζόμενου χωριού Μεσο-
χώρα. Επιπλέον, κατά την αναθεώρηση των δια-
χειριστικών σχεδίων των υδάτων της χώρας θα 
απαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά στην εκτροπή.
Η απόφαση ανακοινώθηκε σε φορείς της Θεσ-
σαλίας προχθές, κατά τη διάρκεια επιστημονικής 
συνάντησης. «Η εκτροπή είναι λανθασμένη από 
κάθε άποψη, περιβαλλοντική και οικονομική. 
Επιπλέον έχει επανειλημμένως ακυρωθεί από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Ομως ήταν η αιτία 
που δεν έγινε κανένα σοβαρό υδατικό έργο στη 
Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια, όπως φράγματα, 
εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα αξιοποίησης του νε-
ρού της Κάρλας», λέει στην «Κ» ο κ. Σκουρλέτης. 
«Μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια, για να κρα-
τήσει “ζωντανό” το έργο η πολιτεία προχώρησε 
σε διάφορες... δημιουργικές πατέντες, όπως την 
ενοποίηση των σχεδίων διαφορετικών υδατικών 
διαμερισμάτων, ώστε να μην είναι η εκτροπή αντί-
θετη στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Κατά την αναθεώρηση, όμως, των διαχειριστικών 
σχεδίων των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας 
μέσα στο 2016 θα υπάρξει επιστημονικός και όχι 
πολιτικός διαχωρισμός των υδατικών διαμερι-
σμάτων και θα απαλειφθεί η εκτροπή ως ενδε-
χόμενη λύση».
Ο κ. Σκουρλέτης ανακοίνωσε ότι θα εγκρίνει την 
αποσύνδεση του φράγματος της Μεσοχώρας από 
τα έργα της εκτροπής, λύση που είχε προταθεί και 
από τους προκατόχους του Γιάννη Μανιάτη και 

Τίνα Μπιρμπίλη. «Θα υπάρ-
ξουν όλες οι αναγκαίες δι-
κλίδες ασφαλείας, ώστε το 
φράγμα της Μεσοχώρας 
να λειτουργήσει το ταχύτε-
ρο ως υδροηλεκτρικό έργο 
χωρίς να μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως έργο εκτρο-
πής. Η ΔΕΗ έχει έτοιμη 
πρόταση, την οποία κοστο-

λογεί στα 20 εκατ. ευρώ. Ακόμα 90 εκατ. ευρώ θα 
διαθέσει η ΔΕΗ για την επέκταση προς τα πάνω 
του χωριού Μεσοχώρα, μέρος του οποίου θα κα-
τακλυστεί από την πλήρωση του φράγματος με 
νερό. Ηδη δόθηκε εντολή στη ΔΕΗ να “τρέξει” τα 
δύο έργα».
   Το ζητούμενο βέβαια είναι τι θα απογίνουν τα 
ημιτελή έργα του φράγματος της Συκιάς και της 
σήραγγας εκτροπής, τα οποία έχουν «παγώσει» 
από το ΣτΕ από το 2010. «Θα πρέπει να δούμε 
το θέμα της αποκατάστασης της περιοχής. Πώς 
μπορεί να γίνει, πού θα βρούμε πόρους. Είναι, 
ωστόσο, νωρίς να μιλήσουμε γι’ αυτό», λέει ο κ. 
Σκουρλέτης.
Η εγκατάλειψη των φαραωνικών σχεδίων της 
εκτροπής θα είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε μια 
παράλογη υπόθεση, που κράτησε περισσότερο 
από 20 χρόνια και κόστισε 600 εκατ. ευρώ. Το 
έργο έχει ακυρωθεί 5 φορές από το ΣτΕ, καθώς η 
πολιτεία επέμενε να αναζητεί τρόπους να παρα-
κάμψει τις αντιρρήσεις του ανώτατου ακυρωτι-
κού δικαστηρίου.
   Να σημειωθεί, πάντως, ότι τη στήριξή του στη 
λειτουργία του φράγματος της Μεσοχώρας ως 
υδροηλεκτρικού έργου εξέφρασε και ο προκάτο-
χος του κ. Σκουρλέτη, Γιάννης Μανιάτης, κατηγο-
ρώντας μάλιστα τον νυν υπουργό για ολιγωρία. 
Οπως υποστηρίζει ο κ. Μανιάτης, η νέα μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου είχε 
υποβληθεί από τη ΔΕΗ από τα τέλη του 2014, 
αλλά δεν είχε εγκριθεί.

ΠΗΓΗ: Γιώργος ΛΙΑΛΙΟΣ, εφ. ΚΑΘΗΝΕΡΙΝΗ 
5/2/16

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗ
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Νέο δ.Σ στης Αδελφότητα παχτουριωτών
Η Γ. Συνέλευση της Αδελφότητας Παχτουρι-
ωτών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 
Απριλίου 2016, προκήρυξε εκλογές για ανάδει-
ξη νέου Δ.Σ.. Από τις εκλογές, λοιπόν, που έγιναν 
την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στην αίθουσα 
του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου, εκλέχθηκαν 
οι παρακάτω:  
Μπανούζας Νικόλαος, Παπακώστα Μαρία, 
Ασπιώτη Σοφία, Λάκκας Άρης, Τσιρογιάννη Ξέ-
νια, Βασιλάρας Βασίλης, Βασιλάρα Λιάννα 

 
Επεισόδια στη Μεσοχώρα.
Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον πρώην 
υπουργό Περιβάλλοντος και βουλευτή κ. Μανιά-
τη προγραμμάτισε επίσκεψη στο φράγμα Μεσο-
χώρας. 
Ο Σύλλογος κατακλυζομένων εξέφρασε την 
αντίθεσή του στην καταστροφή της Μεσοχώ-
ρας και την τακτική του Δήμου Πύλης να μην 
ενημερώνει και να μην συνεργάζεται με τους 
κατοίκους και τους φορείς της Μεσοχώρας.  
Μάλιστα ο εκπρόσωπος της ΤΚ Μεσοχώρας 
κ. Αθ. Σακκάς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον κ. 
Μαράβα για την αδιαφορία του για τη Μεσο-
χώρα και τον αποκλεισμό του από κάθε συμ-
μετοχή και ενημέρωση σχετικά με το φράγμα 
(επισκέψεις στην Αθήνα, δημοτικές συσκέψεις). 
Ένταση δημιουργήθηκε από τη συμπεριφορά 
ορισμένων δημοτικών εκπροσώπων αλλά χάρη 
στην ψυχραιμία των Μεσοχωριτών αποφεύχθη-
καν τα χειρότερα.
Πηγη: http://www.mesochoranet.gr/

πυρκαγιά στα Θεοδώριανα. 
Γρήγορα έσβησε η πυρ-
καγιά που είχε ξεσπάσει 
στις 5-4-16 έξω από το 
χωριό
Στην κατάσβεση πήραν 
μέρος δύο πυροσβε-
στικά οχήματα με εφτά 
άντρες της πυροσβεστι-
κής, κάτοικοι του χωριού 

και οι υπάλληλοι του εργοστασίου εμφιάλωσης 

νερού που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο.
Η φωτιά κατέκαψε δασική έκταση περίπου οχτώ 
στρεμμάτων, ενώ ευτυχώς λόγω της αντίθετης 
κατεύθυνσης του ανέμου δεν επεκτάθηκε στο 
διπλανό ελατόδασος. 

Ο «Σιωπηλός Μάρτυρας» η νέα ταινία του 
δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Για την παλιά φυλακή των Τρικάλων μιλά στο 
καινούριο του ντοκιμαντέρ, μετά τον «Μανάβη» 
και το «Ηθοποιοί: Ημερολόγια Σπουδής», ο σκη-
νοθέτης Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος. Πρώην 
κρατούμενοι, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ένας 
πρώην διευθυντής της φυλακής και μία ιστο-
ρικός περπατούν στο ερημικό κτίριο -πριν αυτό 
κατεδαφιστεί- και ανατρέχουν στην ιστορία 
τόσο της παλιάς φυλακής (που μετρούσε πάνω 
από 110 χρόνια ζωής), όσο και της Ελλάδας. Το 
ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε στο 18ο Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Έφυγε από την ζωή ο παραδοσιακός τρα-
γουδιστής Χρήστος Φωτίου.
Ο άτυχος παραδοσιακός ερμηνευτής, έχασε την 
ζωή του σε περιοχή κοντά στο Κάτω Αθαμάνιο 
Άρτας, κατά την διάρκεια του αγαπημένου του 
χόμπι του κυνηγιού. Ο Χρήστος Φωτίου γεννή-
θηκε στις 3 Μαρτίου 1947 στην Άρτα. Εκτός από 
τραγουδιστής, ήταν και πολύ καλός οργανοπαί-
κτης, καθώς έπαιζε βιολί, λαούτο και άλλα. Γιός 
μουσικού της παράδοσης, άρχισε της επαγγελ-
ματική του σταδιοδρομίαστα 12 του χρόνια και 
συνεργάστηκε με πολλά ονόματα του δημοτικού 
τραγουδιού. Έχει τραγουδήσει σε πολλές χώρες, 
όπου υπάρχουν Ηπειρώτες και του έχουν απονε-
μηθεί πολλές διακρίσεις
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1. Σκαφίδι : Ξύλινη σκάφη 
όπου ζύμωναν το ψωμί

2. Βαρέλα: Στενόμακρο (συ-
νήθως κυλινδρικό) ξύλινο 
δοχείο για τη μεταφορά 
πόσιμου νερού
 

3. Βαρέλι: Κυλινδρικό ξύλι-
νο δοχείο όπου φυλασσό-
ταν το τυρί (φέτα)
 

4. Κοφίνα: Ψάθινο καλάθι 
για τα άπλυτα ρούχα
 

5. Πλαστήρι & πετρόβεργος: 
Πλαστήρι, ξύλινο στρογγυ-
λό σκεύος, όπου άνοιγαν 
το φύλλο για πίτες. Πετρό-
βεργος (πλάστης), λεπτή και 

μακρουλή ξύλινη βέργα, κυλινδρικού σχήμα-
τος, που βοηθούσε στο άνοιγμα φύλλων για 
πίτες, πάνω στο πλαστήρι.

6. Παλάντζα (μονή): Είδος 
ζυγαριάς, με έναν μεταλ-
λικό δίσκο, για ζύγισμα 
μικρού βάρους πραγμάτων

7. Παλάντζα (διπλή): Ζυ-
γαριά με δύο μεταλλικούς 
δίσκους που ενώνονταν με 
αλυσίδα
 

8. Στατέρι (καντάρι): 
Είδος ζυγαριάς που 
ζύγιζε σε οκάδες. 
Ήταν μια σιδερένια 
βέργα με δύο γά-
ντζους, που στο ένα 
άκρο της κρεμούσαν 
το αντικείμενο που 
ήθελαν να ζυγίσουν 
και στο άλλο μετακι-
νιόταν ένα αντίβαρο 
μέχρι να ισορροπήσει η βέργα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Από το τεύχος αυτό και στα επόμενα, θα παραθέτουμε φωτογραφίες των παραδοσιακών αντικει-
μένων λαϊκής τέχνης όπως αυτά είναι ήδη εκτεθειμένα στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Νε-
ράιδας και όπως τα φωτογράφησε, ο χωριανός μας Χρήστος Μαντέλλος, με στόχο σε 4 -5 εκδόσεις 
το πολύ, να ολοκληρωθεί η παράθεση όλων των αντικειμένων (η περιγραφή και η χρήση του κάθε 
αντικειμένου που σημειώνεται δίπλα στην ονομασία του, είναι προϊόν εργασίας που έκανε ο ίδιος, 
ενώ στην καταγραφή της ονομασίας του κάθε αντικειμένου, βοήθησε ο Χρήστος Καρακώστας) 
Σκοπός της δημοσίευσης αυτής είναι αφενός να γίνει η καταγραφή τους ΚΑΙ μέσα απ’ το πε-
ριοδικό του Συλλόγου και αφετέρου να ενημερωθούν όσοι χωριανοί και συνδρομητές, 
δε μπορούν, για διάφορους λόγους, να πάνε στο χωριό για να δουν από κοντά τα εκθέματα. 
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9. Ψήστης καφέ (καβουρ-
ντιστήρι): Οικιακό σκεύος, 
με το οποίο έψηναν 
(καβούρντιζαν) τον καφέ 
(ολόκληρα σπυριά) και 
στη συνέχεια τον έκοβαν 
στο μύλο του χεριού 
(καφεκόπτης)

10. Κόσκινο: Στρογγυ-
λό ξύλινο σκεύος, με 
σίτα στον πάτο, για να 
συγκρατούνται τα ξένα 
σώματα καθώς και οι 
μεγαλύτεροι απ’ το κα-
νονικό κόκκοι των υπό 
κοσκίνισμα πραγμάτων

11. Μποτινέλος : 
Κυλινδρικό ξύλινο 
σκεύος, ίσαμε 1 μέτρο 
ύψος, μέσα στο οποίο 
«χτυπούσαν» με ειδικό 
μακρύ ξύλο (φουρλέ-
τσι), το γάλα με απο-
τέλεσμα να ξεχωρίζει 
το βούτυρο απ’ το 
ξινόγαλο.

 
12. Λάμπα (λαδιού): 
Σκεύος φωτισμού, 
αποτελούμενο από 
μεταλλικό δοχείο 
βάσης με περιεχό-
μενο από πετρέλαιο 
ή και λάδι, φιτίλι 
για τον έλεγχο του 
ρυθμού της καύσης 
και γυάλινη καμινάδα 
(λαμπόγυαλο) για 
την προστασία της 
φλόγας

13. Καντήλι ή λυχνά-
ρι (φέξο): Πυραμιδικής 
συνήθως μορφής οικιακό 
σκεύος φωτισμού, που 
λειτουργούσε με φυτίλι και 
πετρέλαιο (ή και λάδι)

14. Σίδερο (ρούχων): Μεταλ-
λικό σκεύος για σιδέρωμα 
των ρούχων. Το πάνω μέρος 
με το χερούλι άνοιγε προς τα 
πίσω και μέσα έβαζαν αναμ-
μένα κάρβουνα

15. Παγούρι : Μικρό στρογ-
γυλό ξύλινο δοχείο για νερό, 
η γνωστή σε μας Φτσέλα
 

16. Γουδί: Ξύλινο (συνήθως) 
μαγειρικό σκεύος, σε κοίλο 
σχήμα, που χρησιμοποιείτο με 
το γουδοχέρι για την πολτο-
ποίηση στερεών ουσιών

17. Καρδάρι: Μικρό ξύλινο 
στρογγυλό δοχείο, που έβαζαν 
το γάλα κατά το άρμεγμα
 

18. Τάβλα (φαγητού): 
Στρογγυλό ξύλινο 
τραπέζι με πολύ κοντά 
πόδια, όπου έτρωγε όλη 
η οικογένεια, καθισμένη 
σε σκαμνιά ή και στα 
γόνατα

19. Τηγάνι: Χάλκινο (συ-
νήθως), μαγειρικό σκεύος, 
γανωμένο για να μην οξειδώ-
νεται.
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20. Πυροστιά-κουροψά-
λιδο: Πυροστιά, σιδερέ-
νιο σκεύος, τριγωνικού 
σχήματος με πόδια που 
το έβαζαν στη φωτιά 

για να στηρίζεται η κατσαρόλα ή το τηγάνι. 
Κουροψάλιδο, ψαλίδι με το οποίο κούρευαν 
τα ζώα
 
21. Βιδούρα: Ξύλινο 
κυλινδρικό σκεύος, όπου 
έβαζαν το βούτυρο 
(κυρίως)
 

22. Λανάρι: Ξύλινο 
εργαλείο επεξεργασίας 
μαλλιού. Το χρησιμοποι-
ούσαν για να ξαίνουν και 
να καθαρίζουν από ξένα 
σώματα το μαλλί, πριν το 
γνέσιμο

 
23. Σαϊτα (αργαλειού): 
ξύλινο εξάρτημα του 
αργαλειού, σκαμμέ-
νο εσωτερικά, όπου 
συγκρατούσε κατά 
μήκος μια βέργα. Στη 
βέργα τύλιγαν το νήμα 
(διασίδι), το οποίο με 
το πέταγμα της σαϊτας, περνούσε μέσα στο 
στημόνι

 
24. Αδράχτι-σφοντύλι: 
Αδράχτι, ξύλινη κυλινδρι-
κή βέργα, που η μια άκρη 
της κατέληγε μυτερή απ’ 
την οποία πέρναγε το 
σφοντύλι, ένα στρογγυ-
λό ξύλο με τρύπα στη 
μέση, που βοηθούσε το 
αδράχτι να περιστρέφε-

ται. Στην άλλη άκρη τύλιγαν λίγο μαλλί και 
με την περιστροφή του αδραχτιού το μαλλί 
λίγο-λίγο γινόταν κλωστή

25. Διάστρα: ξύλινο 
εργαλείο, με πολλές 
τρύπες κατά μήκος 
στις δυο άκρες, με 
το οποίο γινόταν το 
δέσιμο του νήματος.

 

26. Ανέμη: Ξύλινο εργαλείο 
που περιστρεφόταν και βο-
ηθούσε στο ξετύλιγμα της 
κούκλας του νήματος

27. Σαρμανίτσα: Είδος 
κούνιας (συνήθως ξύλι-
νη), που τη χρησιμοποι-
ούσαν ως κρεβατάκι για 
τα μωρά
 

28. Σκαφίδα (σκάφη): 
Ξύλινο μακρόστενο και 
βαθουλό σκεύος για το 
πλύσιμο των ρούχων
 

29. Κοσιά : Γεωργικό ερ-
γαλείο αποτελούμενο από 
μια μεταλλική στενόμακρη 
λεπίδα και ένα μακρύ ξύ-
λινο κοντάρι μήκους 2-2,5 
μ. Τη χρησιμοποιούσαν 
για το κόψιμο τριφυλλιού 
και χλωρών ή (και) ξερών 
χόρτων
 

30. Πλάνη: Ξύλινο 
εργαλείο χειρός, σε 
διάφορα μεγέθη, με 
μια κοφτερή λεπίδα, 
που χρησιμοποιείτο 
για τη λείανση ξύλι-
νων επιφανειών
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17 ΦΛΕΒΑΡΗ, ΚΕΝΤΡΟ CAN-CAN

Πρωτοφανής κοσμοσυρροή στο χορό του 

Συλλόγου
Αυτό που έγινε την τελευταία μέρα της Αποκρηάς, 

17 Φλεβάρη, στο κέντρο διασκέδασης CAN-CAN, 

δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του Συλλό-

γου. Κι ο πιο υπεραισιόδοξος δε θα φανταζόταν 

ποτέ, πως ένας μικρός σύλλογος θα μπορούσε 

να γεμίσει μια τεράστια αίθουσα 700 ατόμων. Κι 

όμως έγινε κι αυτό. Και δικαίωσε την επιλογή του 

Δ.Σ. να πραγματοποιήσει το χορό την τελευταία 

μέρα της Αποκρηάς, πριν την Καθαρά Δευτέρα, 

κόντρα στις κασσάνδρες που προεξοφλούσαν 

την αποτυχία του. Βέβαια δεν θα μπορούσε κα-

νείς να ισχυριστεί πως ο χορός αυτός ήταν του 

Συλλόγου Νεραϊδιωτών, αλλά των φίλων του. 

Λίγοι οι νεραϊδιώτες και τούτο έχει την εξήγησή 

του. Πάρα πολλοί οι θάνατοι για τη Νεράιδα το 

έτος 1990 και στις αρχές του 1991.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του 

Συλλόγου, αφού καλωσόρισε τους συμπατριώ-

τες και ευχαρίστησε τους πολυπληθείς φίλους 

του Συλλόγου που είχαν κατακλύσει την αίθουσα, 

τόνισε: Είναι σ’ όλους γνωστό πως το κυριότερο 

έσοδό μας, είναι αυτό που προέρχεται απ’ την τέ-

λεση της ετήσι-
ας χοροεσπε-
ρίδας, αφού 
το Υπ. Πολιτι-
σμού φαίνεται 
να έχει κόψει 
τους δεσμούς 
του με τους 
πολιτιστικούς 
σ υ λ λ ό γο υ ς , 
όπως ο δικός 
μας και μας 
αρνείται και 
την παραμι-
κρή επιχορήγηση. Και είναι οι σύλλογοι αυτοί 

που πασχίζουν για τη διαφύλαξη της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς και που αντιστέκονται στην 

αποκοπή απ’ τους ορίζοντες της γενέτειρας, εί-

ναι αυτοί που εμποδίζουν την αποξένωση του 

σύγχρονου ανθρώπου απ’ τις αξίες της μικρής 

κοινότητας. Γι’ αυτό αγαπητοί μου φίλοι, είναι 

σημαντική κι ωφέλιμη η οποιαδήποτε ενίσχυσή 

σας για μας που επιμένουμε ν’ αγωνιζόμαστε και 

να πάσχουμε για το χωριό μας, απ’ τις επάλξεις 

αυτού του σωματείου.

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
17 Μάρτη 1991, απογραφή πληθυσμού: Η ΕΣΥ 

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας) έγραψε:

Νεράιδα Τρικάλων κάτοικοι 164
Αετος Τρικάλων ΄΄ 94
Κορυφή Τρικάλων ΄΄ 124 (125)

Λαφίνα Τρικάλων ΄΄ 72
Ν. Πεύκη Τρικάλων ΄΄ 97 (101)

Παχτούρι ΄΄ 184
Μεσοχώρα Τρικάλων ΄΄ 523 (264)

Σημ.: Οι αριθμοί στην παρένθεση παραπέμπουν 

την προηγούμενη απογραφή (1981)

Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Α Ε Γ Ε Κ :
Προχωράει στην υλοποίηση της συμφωνίας με την 

Κοινότητα. Διαπιστώσαμε οι ίδιοι, κατά τη μετά-

βασή μας στη Νεράιδα για την απογραφή, πως η 

Τεχνική Εταιρία ΑΕΓΕΚ Α.Ε., έκανε πολύ καλή δου-

λειά στο δρόμο Αγ. Κυριακής- Νεράιδας. Η χαλι-

κόστρωση που έγινε βοηθάει στην άνετη διέλευση 

των αυτοκινήτων ακόμα κι αυτή την εποχή, μετά τη 

φοβερή κακοκαιρία, που προηγήθηκε όλο σχεδόν 

το χειμώνα. Κατά ασφαλείς πληροφορίες του «Γ» η 

ΑΕΓΕΚ, αμέσως μετά το Πάσχα, θ’ αρχίσει τις εργα-

σίες και θα παραδώσει σε σύντομο χρονικό διάστη-

μα στην κυκλοφορία, την παρακαμπτήριο κάτω απ’ 

το εικόνισμα της Αγ. Κυριακής.
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ΑΡΤΙΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
● Με τη συμμετοχή 250 περίπου νε-
ραϊδιωτών και φίλων του Συνδέσμου, 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Φλεβάρη στο 
Κέντρο «ΚΑΡΙΝΟΣ», ο καθιερωμένος ετή-
σιος χορός. Τα έσοδα που προήλθαν απ’ 
την τέλεση του χορού θα βοηθήσουν το 
Σύνδεσμο στον προγραμματισμό κάποιων 
πολιτιστικών (πιστεύουμε) εκδηλώσεων. 
Στο χορό παραβρέθηκε απ’ τη μεριά της 
Κοινότητας, ο Πρόεδρος Γιάννης Νίκου.
● Γέφυρες Γκούρα και Αχελώου: Αμέσως 
μετά το Πάσχα, θα στηθούν απ’ το Στρατό 
(1η Στρατιά) οι γέφυρες στη Γκούρα και 
τον Αχελώο, μ’ αποτέλεσμα τη συντόμευ-
ση του δρόμου Αγ. Κυριακής – Καψάλων.
● Σκάλα Σκορλίγκα: Επανήρχισαν μ’ 
εντατικό ρυθμό οι εργασίες για την κα-
τασκευή της πολυθρύλητης σήραγγας 
στη Σκάλα Κορλίγκα. Οι εργασίες, όπως 
γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος, είχαν 
σταματήσει επειδή, λόγω της κατολίσθη-
σης είχε καταστραφεί το μηχάνημα διά-
νοιξης.
● Συνταξιούχοι ΟΓΑ: Οι συνταξιούχοι 
Ο.Γ.Α στην Κοινότητα Νεράιδας (Νεράι-
δα- Λαφίνα) ανέρχονται στον αριθμό 80.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Έγινε στις 8 Μάρτη η ετήσια Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου Νεραϊδιωτών με θέματα τον απολογισμό 

πεπραγμένων του Διοικ. Συμβουλίου και τη διάθεση 

των χρημάτων που εξοικονομήθηκαν, κυρίως απ’ το 

χορό του Συλλόγου. Όσον αφορά τον απολογισμό η 

Γ.Σ. εκτίμησε ότι πρόκειται για έναν θετικό απολογισμό 

που σαφώς θα μπορούσε να είναι καλύτερος. Ανα-

φορικά με τη διάθεση των χρημάτων (για την ιστο-

ρία αναφέρουμε πως ο χορός απέδωσε το ποσό του 

1.400.000 δρχ.), η Γ.Σ. αποφάσισε και στη συνέχεια 

εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να κάνει τ’ απαραίτητα για τη 

δημιουργία γηπέδου μπάσκετ στο χωριό κι αν υπάρξει 

υπόλοιπο ποσό να διατεθεί για τη συντήρηση της παι-

δικής χαράς που είναι έξω απ’ το σχολείο στ’ «Αλώνι».

Η εκτίμηση του «ΓΛΑΒΑ» για τη Γ.Σ., όσο αφορά το 

περιεχόμενο αλλά και τη μορφή της είναι θετική. Αν 

αναλογιστεί κανείς την κατάσταση που βρισκόταν 

ο Σύλλογός μας ένα χρόνο πριν, δε μπορεί παρά να 

διαπιστώσει την πρόοδο. Τότε υπήρχε ένα διάχυτο 

κλίμα καχυποψίας, κακής θέλησης νεραϊδιώτη προς 

νεραϊδιώτες και, γενικά, οι τόνοι ήταν ανεβασμένοι. Η 

ειλικρίνεια και η κατανόηση δε μπορεί να πει κανείς 

πως κυριαρχούσαν στο Σύλλογο. Όλο αυτό το κλίμα 

εκδηλωνόταν μορφικά στην αδυναμία σχηματισμού 

Δ.Σ. Την τελευταία στιγμή το τωρινό Δ.Σ. εκλέχτηκε 

σα λύση ανάγκης, η πορεία του όμως το κατέγραψε 

σαν κάτι παραπάνω από «λύση ανάγκης». Η αλληλο-

κατανόηση των μελών του έφτασε σ’ αρκετά υψηλά 

επίπεδα, αν μη τι άλλο, ώριμων ανθρώπων που του-

λάχιστον αγαπούν απλά το Σύλλογο και το τοποθετούν 

στο κέντρο, σε σχέση με εγωκεντρικές νοοτροπίες, 

που συγκριτικά με την εμβέλεια του Συλλόγου μας, 

καταντάνε γελοίες.
Το καλό πνεύμα του Δ.Σ. εκφράστηκε και στη συνέ-

λευση για να πιστοποιηθεί κι εδώ ότι συνολικά οι 

νεραϊδιώτες προχωρήσαμε. Πετύχαμε μια βαθμίδα 

πιο ψηλά απ’ εκείνη που είμαστε πέρσι. Μάθαμε να 

συζητάμε καλόπιστα, ν’ ακούμε τον ομιλητή, να συμ-

φωνούμε ή να διαφωνούμε χωρίς να «μουλαρώνου-

με». Γενικά ρίξαμε τους τόννους. Είμαστε ενωμένοι. 

Όχι χάριν της οποιασδήποτε ανούσια ενότητας, αλλά 

γιατί μάθαμε να ξεχωρίζουμε το κυρίαρχο απ’ το 

δευτερεύον, την ουσία απ’ τους τύπους
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κάτι λιγότερο 
από 60. Τό-

σες είναι οι πό-
λεις της Ελλάδας 
που φιλοξενούν 
έστω ένα τμήμα 
Πανεπιστημίου ή 
ΤΕΙ. Σε μια χώρα 
που διαιρείται 
σε 52 νομούς, 
οι πόλεις με πα-
ρουσία ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
είναι ακόμη περισσότερες κι από αυτούς. Το 
κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση 
ήταν πολλά και γνωστά, δηλαδή το εξής ένα: 
τα τοπικά δίκτυα. Οι κοινωνικές δυνάμεις που 
επιθυμούσαν την ίδρυση Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ ανά την περιφέρεια με μόνο κριτήριο την 
ευκαιριακή οικονομική κερδοσκοπία, που εξω-
ραϊσμένα και μόνο ονομάστηκε «ανάπτυξη». 
Γιατί, τελικώς, πέρα από την εστίαση και την 
ενοικίαση δωματίων δεν είδε προκοπή κανέ-
νας άλλος παραγωγικός κλάδος στις περιοχές. 
και ασφαλώς οι ίδιοι οι φοιτητές υπήρξαν για 
χρόνια εκμεταλλευόμενοι, ως κακοπληρωμένο 
και ελαστικό εργατικό προσωπικό σε μπαρ και 
ταβέρνες.

Όμως, το κύριο πρόβλημα δεν είναι η απο-
τυχία αυτής της στενόμυαλης οικονομικής 
λογικής. Είναι η ακαδημαϊκή αποτυχία, το μορ-
φωτικό και ανθρωπολογικό αποτέλεσμα αυτής 
της επιλογής. Ο χρόνος των σπουδών είναι 
από τους πιο κομβικούς στη ζωή των ανθρώ-
πων. Επιτυχημένες σπουδές δεν σημαίνει μόνο 
επιτυχημένη εξέταση σε πενήντα μαθήματα. Η 
φοίτηση αφορά την γνωριμία των ανθρώπων 

με την επιστήμη. 
και αν δούμε την 
επιστήμη ως αυτό 
που πράγματι εί-
ναι, ως τον τρόπο 
με τον οποίο οι 
άνθρωποι κατα-
νοούν και επηρε-
άζουν τον κόσμο 
που τους περι-
βάλλει –τον φυ-

σικό, τον τεχνολογικό, τον κοινωνικό κόσμο- 
τότε καταλαβαίνουμε και τι σημαίνει επιτυχία 
στον τομέα αυτό. Σημαίνει άνοιγμα του μυα-
λού, διεύρυνση των τρόπων σκέψης, εμπλουτι-
σμό των νοητικών μας εργαλείων, σπάσιμο των 
προεπιστημονικών μας αντιλήψεων. και αυτά 
προϋποθέτουν πολλαπλά ερεθίσματα, επαφή 
με διάφορα ρεύματα σκέψεις, με διαφορετικές 
προσεγγίσεις μέσα στην ίδια επιστήμη αλλά 
και ανάμεσα στις διαφορετικές επιστήμες.

Για να το πούμε αλλιώς, η διαδικασία των 
σπουδών είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο 
που συμμετέχει σε αυτές να ανασυγκροτήσει 
ολόκληρη τη σχέση του με την κοινωνία, τις 
ιδέες και τις πρακτικές της, με τη φύση, με τον 
ίδιο του τον εαυτό. Αυτό έχει κάποιες εντελώς 
δομικές προϋποθέσεις, χωρίς τις οποίες καμιά 
παραπάνω κουβέντα δεν μπορεί να γίνει. Πρώ-
τη βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας επι-
στημονικής κοινότητας. Οι σπουδές δεν μπο-
ρούν να διεξάγονται σε επιστημονική γυάλα. 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κάθε επιστήμης 
πρέπει να μπορούν να έρχονται σε επαφή με 
τις αντιλήψεις και τις προτεραιότητες των συ-
ναδέλφων τους από άλλα πεδία. Ο μηχανικός 

Πρώτα κινηματογράφο  
και μετά πανεπιστήμιο

Του Σταύρου παναγιωτίδη* 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών πρέπει να ξέρει 
πως σκέφτεται ο φιλόλογος ή ο γλωσσολόγος, 
λόγω της μεγάλης σημασίας της διεπιστημο-
νικότητας. Διαφορετικά, για παράδειγμα, πως 
θα μελετηθεί η λειτουργία ηλεκτρονικών μετα-
φραστικών συστημάτων χωρίς την σύμπραξη 
των δύο αυτών κλάδων; Τα πανεπιστημιακά 
τμήματα, λοιπόν, θα πρέπει να λειτουργούν 
όχι απομονωμένα το ένα από το άλλο, αλλά σε 
πόλους. Το ότι υπάρχουν τμήματα που βρίσκο-
νται μόνα τους σε μια ολόκληρη πόλη συνιστά 
μνημείο απαράδεκτου σχεδιασμού, κάνει τους 
φοιτητές να ζουν το πανεπιστήμιο σαν να ήταν 
ένα λίγο μεγαλύτερο φροντιστήριο και υπη-
ρετεί μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από 
την διεύρυνση των οριζόντων που περιγράψα-
με πιο πάνω: αυτήν της ασυλοποίησης. Πόσο 
μάλλον όταν αυτή η πόλη βρίσκεται στην πα-
ραμεθόριο.

και αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη βασική 
προϋπόθεση που αφορά τον τύπο της περιοχής 
όπου στήνεται ένα πανεπιστήμιο. Οι σπουδές 
δεν μπορεί να γίνονται σε κοινωνικό κενό. Η 
πόλη που φιλοξενεί ένα ίδρυμα πρέπει να έχει 
κάποιες βασικές προδιαγραφές, ώστε να δί-
νει την ευκαιρία στους φοιτητές να δέχονται 
πολλά κοινωνικά ερεθίσματα, να συμμετέχουν 
και να δημιουργούν σε πολλά διαφορετικά 
πεδία. Δεν θέλουμε επιστήμονες που να ζουν 
σε κοινωνικό κενό. Σπουδές σημαίνει να έχεις 
την ευκαιρία να πηγαίνεις στο θέατρο και στο 
σινεμά, να διαβάζεις λογοτεχνία, να αθλείσαι, 
να παρακολουθείς πολιτικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις, να συμμετέχεις με δυο λόγια στα 
πράγματα της παγκόσμιας κοινωνίας μέσα από 
τις δραστηριότητες της τοπικής στην οποία 
εντάσσεσαι. Όσο πιο πολλά στοιχεία κερδίσει 
κανείς μέσα από τη συμμετοχή του στην κοινω-
νία, από το σύνολο των κοινωνικών δραστη-
ριοτήτων και τα εντάξει άμεσα ή έμμεσα στην 
οπτική των σπουδών του, όσο πιο πολύ κατα-
φέρει να φιλτράρει την κοινωνική του εμπειρία 
μέσα από τις επιστημονικές γνώσεις που απο-

κτά, αλλά και αντιστρόφως  να κριτικάρει τις 
γνώσεις που παίρνει δοκιμάζοντας τις στην 
καθημερινή κοινωνική του εμπειρία, τόσο πιο 
ολοκληρωμένος θα είναι ως επιστήμονας και 
ως πολίτης.  Για να το πούμε, λοιπόν, με λίγες 
λέξεις, δεν μπορούμε να φτιάξουμε πανεπιστή-
μιο σε μια πόλη που δεν έχει κινηματογράφο!

Ακριβώς, λοιπόν, επειδή οι σπουδές είναι μια 
εμπειρία ζωής, δεν είναι αποδεκτό το να φοιτά 
κανείς σε ένα τμήμα που βρίσκεται μόνο του σε 
κάποια μικρή πόλη της περιφέρειας. Η περιφέ-
ρεια πρέπει να έχει λιγότερους και μεγάλους 
πανεπιστημιακούς πόλους, με την κατάλληλη 
υλική υποδομή στις σχολές και την κατάλληλη 
κοινωνική υποδομή στις τοπικές κοινωνίες που 
τα φιλοξενούν, ώστε πανεπιστήμιο και τοπικές 
κοινωνίες να προοδεύουν το ένα διά του άλ-
λου, ορθολογικά και ουσιαστικά, να ανθίζουν 
και όχι να μετράνε απλώς καταθέσεις τοπικών 
μικροεπιχειρηματιών και τσακισμένα χρόνια σε 
παρακμιακά περιβάλλοντα.

Όσα τμήματα βρίσκονται σκόρπια και μόνα 
ή σχεδόν μόνα τους σε πόλεις, κωμοπόλεις και 
χωριά πρέπει να ενσωματωθούν σε μεγάλους 
πανεπιστημιακούς πόλους, σε κοινότητες. Με 
την πλήρη διασφάλιση του ότι ούτε μείωση 
προσωπικού και θέσεων φοίτησης θα φέρει 
αυτό, αλλά ούτε και απότομη οικονομική καθί-
ζηση στις περιοχές που θα τα στερηθούν, μέσω 
αντισταθμιστικών μέτρων. Μα το κρίσιμο είναι 
να αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα και να μην 
φοβόμαστε τις μικρές ρήξεις.

Για την ακρίβεια, να καταφέρνουμε να τις 
διευθετούμε. Αλλά με το επίκεντρο πάντα 
στην ουσία των σπουδών, της επιστήμης, της 
κοινωνικής τους χρησιμότητας και σε όλα όσα 
οφείλει να προσφέρει το κράτος στους μελλο-
ντικούς του πολίτες.

*Υποψήφιος διδάκτορας Ιστορίας, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο

Πηγή: www.stokokkino.gr
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Επί των ορέων ωραιότης

Ο άνθρωπος είναι πλά-
σμα που μιλάει και τρα-
γουδάει. Τραγουδάει και 
το τραγούδι του αντηχεί σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης. ή πρώτη του γλώσσα 
ήταν το τραγούδι. Η μου-
σική είναι η υψηλότερη από 
όλες τις τέχνες.
Η μουσική με τους στίχους 
και τις νότες της διεγείρει 
τη μνήμη και τη συγκίνησή 
μας. Η μουσική μπορεί να 
μας προκαλέσει τα υψηλό-
τερα ή τα πιο βαθιά συναι-
σθήματα. Σε κάθε κοινωνία 
μια από τις πρωταρχικές λειτουργίες της 
μουσικής είναι συλλογική και κοινοτική, 
να συγκεντρώνει τους ανθρώπους και 
να τους συνδέει μεταξύ τους. Οι άνθρωποι 
τραγουδούν μαζί και χορεύουν μαζί, σε όλους 
τους πολιτισμούς και εύκολα τους φαντάζεται 
κανείς να κάνουν το ίδιο γύρω από τις πρώτες 
φωτιές, πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. 
Αυτός ο πρωταρχικός ρόλος έχει ως ένα βαθ-
μό χαθεί σήμερα. Πρέπει να πάμε σε κάποια 
συναυλία ή σε κάποιο μουσικό φεστιβάλ ή σε 
κάποιο πανηγύρι, για να βιώσουμε και πάλι 
τη μουσική ως κοινωνική δραστηριότητα, για 
να γευτούμε και πάλι τη συλλογική έξαψη και 
το δέσιμο με τους άλλους που προσφέρει η 
μουσική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μουσική 
αποτελεί κοινοτική εμπειρία και φαίνεται ότι 
γίνεται κάποια σύνδεση ή «πάντρεμα» των 
νευρικών συστημάτων, μια «νευρογαμία»… 
Ο ρυθμός και η κίνηση (και τα συναισθήματα) 
που προκαλεί, η δύναμη που έχει να συν-
κινεί και να συγκινεί πρέπει να έπαιξαν 
έναν κρίσιμο πολιτισμικό και οικονομικό 

ρόλο στην εξέλιξη του 
είδους, φέρνοντας τους 
ανθρώπους κοντά και 
δημιουργώντας ένα αί-
σθημα συλλογικότητας 
και κοινότητας. Η ακρόα-
ση δημοτικών τραγουδιών, 
με τον συγκεκριμένο σκοπό, 
το περιεχόμενο και το συ-
ναίσθημά τους, προξενούν 
προσωπικές αντιδράσεις 
και παρακινούν τους αν-
θρώπους να συμμετάσχουν. 
Υπάρχουν πολλά επίπεδα 
στα οποία η δημοτική μου-
σική μπορεί να απευθυνθεί 

στον άνθρωπο, να εισδύσει μέσα του, να τον 
μεταμορφώσει. Δενόμαστε όταν τραγουδάμε 
μαζί, καθώς μοιραζόμαστε τις συγκεκριμένες 
συναισθηματικές εμπειρίες και τα συνδετικά 
στοιχεία του τραγουδιού, αλλά ο δεσμός εί-
ναι πιο βαθύς, πιο πρωταρχικός αν χορέ-
ψουμε μαζί συντονίζοντας τα σώματά μας 
και όχι μόνο τις φωνές μας. Όταν μας κρατά 
κάποιος, εάν κάνεις τα βήματα του χορού 
μαζί με άλλους, προκύπτει μια χορευτι-
κή ανταπόκριση, μια αίσθηση σωματικής 
ταυτότητας και συνείδησης, μια μορφή 
συνείδησης που ίσως είναι πιο βαθιά από 
όλες και τέλος μια πρωταρχική αίσθηση 
κίνησης και ζωής... Μια φορά και ένα και-
ρό, ένα όνειρο, μου είπε ότι κρύωνε…
Ο Σπύρος Νεραϊδιώτης παίρνει μια παλιά-πα-
λιά ιστορία και την ξετυλίγει από πάνω μας, 
την απλώνει σε όλο της το μέγεθος, μας σκε-
πάζει με αυτήν και διπλώνει την άκρη της κάτω 
από το πιγούνι μας, για να ζεσταινόμαστε λίγο 
τους χειμώνες των γηρατειών μας…
Μια απερίγραπτα γλυκιά πηγή αναμνήσεων 

Γράφει ο Κώστας Τραχανάς
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ξεχείλισε και πλημμύ-
ρισε τον Σπύρο Νεραϊ-
διώτη. Οξύνει τη μνή-
μη. Καλλιεργώντας την 
ελπίδα. Επιστρατεύ-
οντας ζωντανούς και 
νεκρούς. Οι πράξεις 
του είναι ενσαρκωμέ-
νες μνήμες. Ο Σπύρος 
είναι ένας γεμάτος και 
πολύ τυχερός άνθρωπος. Στο αίμα του κυλά 
αίμα Νεραϊδιώτικο και χορός δημοτικός. 
Η ζωή του ήταν παράξενα απλή. Φτώχεια και 
στέρηση. Το άνθος της νιότης του Σπύρου με 
ένα άλμα πενήντα πέντε χρόνων έχει γίνει η 
εσχατιά της ηλικίας του. Ο χρόνος δεν έχει κυ-
λήσει προς την κατεύθυνση της φθοράς, αλλά 
του εξαγνισμού. Ο χρόνος του έχει αποκρυ-
σταλλωθεί σε ένα τέλειο κόσμημα. Πενήντα 
πέντε χρόνια έχουν περάσει σαν μια στιγμή. 
Κάτι ξεπήδησε από μέσα του και του έσβησε 
τη συνείδηση της ηλικίας του, ένα είδος πα-
ράκλησης, λες και είχε χώσει το πρόσωπό του 
στη ζεστή της αγκαλιά. Κάτι που φώλιαζε εδώ 
κι πενήντα πέντε χρόνια, σε μια γεύση ζυμωτό 
ψωμί, μια χιονισμένη μέρα, κάτι που πρόσφερε 
γνώση και δεν εξαρτιόταν από την επίγνωση 
της ζωής, αλλά περισσότερο από μια μακρι-
νή στιγμιαία ευτυχία, κάτι που είχε διαλύσει 
το σκοτάδι της ζωής. Μια στιγμή. Ο Σπύρος 
ένιωθε ότι δεν είχε συμβεί απολύτως τίποτα 
στο διάστημα που χώριζε τον Σπύρο των οκτώ 
και των δεκάξι, από τον Σπύρο των πενήντα 
πέντε. Μια στιγμή, χρόνος μόλις αρκετός 
για να πηδήξει από το ένα τετράγωνο στο 
άλλο, ένα παιδί που έπαιζε κουτσό… Όπλα 
του Σπύρου είναι η φαντασία και η μνήμη. Τα 
όνειρά του και οι αναμνήσεις του ήταν φωτει-
νά και σπίθιζαν, ξεχείλιζαν από ευτυχία ζωής, 
περισσότερο από όσο η ίδια η ζωή του.

πώς γυρίζουν πίσω οι αναμνήσεις…
Η ίδια η Νεράιδα τυλιγμένη σε ένα απαλό ανοι-
ξιάτικο χιόνι, ολοένα ξεμάκραινε μαζί με τη θύ-
μηση της ζωής του όσο περνούσαν τα χρόνια. 

Όλο και πιο μακρινό, 
αλλά ποτέ στην από-
σταση που είχε διανύ-
σει, για να κρυφτεί στα 
βάθη της καρδιάς του. 
Καθώς προσπαθούσε 
να την θυμηθεί, η Νε-
ράιδα βρισκόταν σε 
μια χιονισμένη κορ-
φή, σαν ένας ναός 

στα Μετέωρα, η ομορφιά της είχε πλέον κάτι 
το τραχύ, η απαλότητά της μια μέρα οργής.
Ο Σπύρος Νεραϊδιώτης κάνει μια αναδρο-
μή στη ζωή του, κάνει ένα απολογισμό 
της ζωής του, προσπαθεί να ανασυνθέσει 
το παρελθόν του. Επιχειρεί να κολλήσει μια 
για πάντα τα κομμάτια του, να βάλει σε μια 
τάξη τις νεκρωμένες του αναμνήσεις. προ-
σπαθεί να μην του ξεφύγει τίποτα από το 
παρελθόν του, αφού ξέρει ότι έχουμε ζήσει, 
βρίσκεται μέσα μας και κανείς δεν μπορεί να 
αλλάξει το παραμικρό γεγονός, την παραμικρή 
λέξη. Γυρίζει στην παλιά Νεράϊδα, που είναι 
γεμάτη φωτιές, χορούς, τραγούδια, νεκρούς 
και φαντάσματα. Η μνήμη είναι σαν καθρέφτης 
φαντασμάτων!! Ξέρει ότι ένα μέρος που δεν 
έχει μνήμη, δεν έχει τίποτα.
Ο Σπύρος Νεραϊδιώτης δεν θέλει να αφήσει 
τους αγαπημένους νεκρούς του χωριού του, 
να πεθάνουν εντελώς .
Οι αγαπημένοι νεκροί του δεν είναι στον ου-
ρανό, μα στη μνήμη του, στις επιθυμίες του και 
στη φαντασία του. Τους θυμόταν όλους; Ε 
λοιπόν εκεί ζούσαν, στη μνήμη του, άγρυ-
πνοι φρουροί της Νεράϊδας.
Ο Σπύρος διηγείται τη ζωή του, έχει ανάγκη να 
μάθει τι αξία είχε η ζωή του. Αν το θέμα είναι 
να διηγηθεί τη ζωή του, να τη διηγηθεί στα 
αλήθεια, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει από 
τον παππού του, καθώς αυτή ήταν η πρώτη 
σημαντική ανάμνηση που είχε, και που ήταν το 
καταφύγιό του, μετά τον πατέρα του, τον 
Χρήστο, που δεν τον θυμάται καθόλου (ο Σπύ-
ρος έμεινε ορφανός δυο χρονών), που σίγουρα 
τον παρακολουθούσε από το θάνατο, ο Σπύρος 
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στη γη, ο πατέρας 
του στον ουρανό, 
έπειτα τα κανα-
κέματα εκείνης 
της ακούραστης 
μάνας του, της 
Κωνσταντινιάς, 
οι τηγανίτες που 
του είχε φτιάξει η 
μάνα του κάποιο 
χιονισμένο πρωινό, το προφίλ της μάνας του 
καθώς φυσούσε τα κάρβουνα, την λάμψη στα 
μάγουλά της όταν άναβε τα κάρβουνα στο κάθε 
φύσημα, το παιχνίδισμα των φωτοσκιάσεων, τις 
πέτρες και τους βράχους της Νεράϊδας , που 
συγκρατούν όλα τα χρώματα του κόσμου, τις 
φωνές των μικρών παιδιών του χωριού του , 
που έμοιαζαν με γυαλί που έσπαζε, τα αγόρια 
που πετάνε πέτρες στο ρέμα του Γλαβά, μια 
βροχή Περσίδων στον καθαρό ουρανό της Νε-
ράιδας, τους φίλους του και τα παιδιά της 
γενιάς του ‘60, που χορεύουνε την φεγ-
γαροπρόσωπη, τις γριές που μοιρολογού-
σαν, τη γυναίκα που έφτιαχνε καφέ και σέρβιρε 
στους άντρες, τους καθισμένους στα σκαμνιά, 
την άλλη γυναίκα που κουβαλάει νερό με την 
βαρέλα, τις νύχτες τις κατοικημένες από ψυχές, 
τους ακέφαλους καβαλάρηδες και τις νεράι-
δες, τις άσβηστες φωτιές των τσοπάνων, 
τις φωνές των νεκρών που ανεβοκατεβαίνουν 
τους λόφους του χωριού, και αντιλαλούσαν σε 
γκρεμούς και φαράγγια, την ανατολή του ήλιου 
από τα ψηλώματα της Αρέντας, τις κορφές του 
Αι -Λιά, τις Λάκκες του Κριάκουρα, τις πλαγιές 
της Κωστηλάτας, τα Αλώνια, τον πένια, που 
φυλάει Θερμοπύλες και που μολογάει 
ιστορίες και γεγονότα από τα παλιά, την 
Βούλα τ’ Τσιαλαμάγκα, τη κοσμοκαλόγρια, την 
Αρχόντισσα των Τζουμέρκων, με τα συγκλονι-
στικά της μοιρολόγια, τη Γιωργία τ’ Σταφλά, την 
Πετροπέρδικα, με τα τραγούδια της τάβλας, τον 
λογοτέχνη Δημοσθένη Κόκκινο, τον λεβέντη 
παπά-Θωμά από τα Θεοδώριανα, τον Πανο-
Τσιώλη, τον Γιώργο-Νασιά, τον παπα-Αποστόλη 
και τον παπα-Κώστα, το μαγαζί του Βασίλη-Ού-

ζου, τις νεράιδες 
και τις καλότυ-
χες, το νεραϊδιώ-
τικο τοπίο, το πα-
νηγύρι ως τρόπος 
ζωής της Νεράι-
δας, που γίνεται 
στις 26 Ιουλίου, τα 
τραγούδια του πα-
νηγυριού: το Κα-

γκελάρι, την Κωστηλάτα και το Μαρία λεν 
την παναγιά, τον πολιούχο του χωριού τον 
Αι-Γιώργη, τα ξωκλήσια του Πατρο-Κοσμά και 
Αι-Θόδωρου, το μοναστήρι της Αγίας Κυρια-
κής, τον μικρό που χόρευε τον τσάμικο λες και 
ήτανε μεγάλος, που χόρευε από την κούνια του 
και που παρέλαβε τη σκυτάλη με τα πατροπα-
ράδοτα τραγούδια από τον παππούλη του και 
κληρονόμησε το μεράκι και το πάθος, για 
το χορό, από τον πατέρα του, τον Χρήστο, 
τον μερακλή και λεβέντη, που ο χάρος τον 
γέλασε μια χαραυγή, τον μπάρμπα-Νάσιο 
τον προξενητή, τον πλανόδιο φωτογράφο Πά-
νο-Λάκκα, το κλαρίνο του Τσίλια Στεργίου, τον 
Νίκο-Σταφλά, που χορεύει την Παπαδιά κρατώ-
ντας για αρκετή ώρα το τραπέζι, πιασμένο με 
τα δόντια του, τον Βαγγέλη Κουτσοκώστα τον 
κλαριτζή, τον Γωγο-Πρέντζα που τραγουδούσε 
πολύ όμορφα, τα γλέντια των πρωινών ωρών, 
τα σεβνταλίδικα και νταλκαδιάρικα τραγούδια, 
την παραγγελία, τον «παπά που βαρεί τα σήμα-
ντρα», της νύφης τα πιστρόφια, το σχόλασμα 
του γάμου, τα τραγούδια και τα μελίσματα 
που τραγουδούν και χορεύουν στους γά-
μους, τον κυρ-νονό και την πεθερά, το «απόψε 
μαυρομάτα μου, θα κοιμηθούμε αντάμα», και το 
«Ωραία που ‘ναι η νύφη μας», την ζυγιά (όργανα 
–ορχήστρα), την γίδα με τον τραχανά, τις πίτες, 
τα τυριά, τις κουλούρες, τους κουραμπιέδες, το 
πιάτο με τα κουφέτα, τους μπράτιμους και τις 
μπρατίμισσες, τους μπεκτσίδες και τους σχαριά-
τες, τα άσπρα μαντήλια και την μαντζουράνα 
στο αυτί, το μυρωδάτο και σγουρό βασιλικό, την 
βερικοκί φλοκωτή στο μουλάρι, τον γαμπρό και 
την νύφη, τα προικιά της νύφης, τα στέφανα και 
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τις βέρες, το «αφήνω γεια, πατέρα μου και συ, 
γλυκιά μανούλα μου», το στολισμένο άλογο του 
γαμπρού, το ξύρισμα του γαμπρού, τα όργανα 
που παίζουν συρτά τραγούδια, το στόλισμα της 
νύφης, τα σπιτικά ποτά (το κράνο και το βατό-
μουρο), τα αλευρώματα του γαμπρού, τον αρ-
γαλειό και τις μαντανίες, τις βελέτζες, τα τσόλια 
και τα στρωσίδια, τα πλούσια ήθη και έθιμα 
της Νεράϊδας, τα Τζουμέρκα, το σταυρο-
δρόμι στα μουσικά ακούσματα, την Ήπειρο 
της πεντατονίας και την μουσικοχορευτική 
παράδοση των ανατολικών Τζουμέρκων. 
Ο πρωινός ουρανός στα Ανατολικά Τζουμέρκα 
ήταν ανέφελος, κοκκινωπός σχεδόν κεχριμπα-
ρένιος, πλυμένος με τα άστρα να χάνονται ανά-
μεσα στο φως και να διαλύονται σαν μαχαίρια 
από πάγο. Τα σύννεφα στην ανατολή ρόδισαν 
πολύ αχνά. Κάτω από τις βουνοκορφές ανοι-
χτόχρωμα γκρίζα σύννεφα φούσκωναν σαν θά-
λασσα. Τα βουνά καθρέφτιζαν παγιδεύοντας τις 
ροζ ανταύγειες μέχρι χαμηλά στους πρόποδές 
τους. Τα σπίτια της Νεράϊδας φαινόταν αμυδρά, 
σαν κουκίδες στην πλαγιά.
Φάνηκε ο ήλιος από την κορφή της Αρέ-
ντας, για πρώτη φορά κόκκινος σαν αίμα, 
μελαγχολικός, λες και δεν ανέτελλε, αλλά 
ήταν έτοιμος να δύσει. Το πάνω και το κάτω 
μέρος του κρύβονταν από δυο σειρές σύννεφα 
σαν γυαλιστερά χείλη. Ένα ειρωνικό χαμόγελο 
από λεπτά άλικα χείλη, φάνηκε για λίγο ανά-
μεσα στα σύννεφα. Ο Κριάκουρας προκαλού-
σε συχνά διάφορες ψευδαισθήσεις, μέσα από 
την ψυχρότητα και τη λευκότητά του, επέτρε-
πε κάθε είδους φαντασίωσης. Ο Κριάκουρας 
ήταν μια μυστηριακή οριακή τελειότητα 
και η ομορφιά του περιείχε στοιςχεία ενός 
ακαθόριστου λυρισμού. Ήταν μαζί το άπειρο 
και το συγκεκριμένο. Αυτός ο Κριάκουρας επη-
ρέαζε κάθε διάθεση, έλεγχε κάθε συναίσθημα.
Ο τόπος φάνταζε λευκός και άγονος, ίδιος 
με τοπίο αγνότητας. Η διαύγεια στην Νεράι-
δα είναι εκθαμβωτική. Όλα ρέουν αδιάκοπα 
σαν ένας χείμαρρος.
Η φύση είναι ένας άρτιος καλλιτέχνης με 
έμπνευση εξίσου φωτεινή όσο και μαύρη…

Νεράϊδα. Ένας τόπος ήσυχος και γαλήνιος. 
Ένας τόπος αναμνήσεων. Σε αυτόν τον τόπο 
ξημέρωσε και το κλαρίνο συνεχίζει να 
παίζει. Είναι τα γλέντια των πρωινών ωρών, 
τότε που γίνονται τα καλύτερα γλέντια. Είναι 
οι νέοι του χωριού, που κάθονται μαζί και γλε-
ντάνε στο πανηγύρι στο ίδιο μέρος ,στο τρα-
πέζι της νεολαίας, που βρίσκεται αριστερά 
στην αυλή του μαγαζιού, κάτω από τον πλά-
τανο και φωτίζονται από το αβέβαιο φως της 
αυγής. Χοροπηδούν και τραγουδούν, την ώρα 
που κοιτάζουν τα διαδοχικά παιγνιδίσματα του 
φωτός και της σκιάς.
Αυτοί οι νέοι και οι φίλοι της δεκαετίας 
του ‘60, ξεκινήσανε πάνω στα Ανατολικά 
Τζουμέρκα, στη Νεράϊδα Τρικάλων, να 
φυτέψουνε το φεγγάρι…
Ξεσήκωναν τον κόσμο με αλησμόνητα γλέντια. 
Ο χορός των νέων μπορούσε να γίνει μεταδο-
τικός όσο το γέλιο.
Οι ηλικιωμένοι από την φασαρία της μουσικής, 
άνοιγαν τα τζάμια, για να μπει μέσα η ομορφιά 
της τελευταίας στιγμής, πριν κάνει την εμφά-
νιση στην Αρέντα, ο ήλιος. Ακούγεται μακριά 
ένα τύμπανο, η αντήχηση του τυμπάνου συγ-
χωνευόταν στον αέρα του σούρουπου με τον 
ήχο του κλαρίνου, του βιολιού, της κιθάρας, 
του ακορντεόν, σε ένα πανζουρλισμό, που έκα-
νε όλους τους νέους της εποχής του ‘60, να 
βγάζουν τον κόσμο έξω και να τους τυλίξουν 
στο γλεντοκόπι σαν μια πύρινη μπάλα, τους 
ενσωμάτωνε στους ήχους τους, στο συναπά-
ντημα των καλότυχων και των ξωτικών, και ο 
Σπύρος τραγουδούσε με όλη τη δύναμη της 
φωνής του, με τα «όπα» του, τα «άιντε», και 
«γεια σας ρε παιδιά», γιατί ο κόσμος όλος είχε 
συγκεντρωθεί σε ένα τόπο χαμένο ανάμεσα 
στις κορφές του Κριάκουρα και της Αρέ-
ντας, στα άγια χώματα της ορεινής πα-
τρίδας, για να γιορτάσουν την γιορτή της 
Αγίας παρασκευής.

* Ο Κώστας Τραχανάς είναι βιβλιοκριτικός, φί-
λος της Νεράιδας.
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Διοργάνωση εθελοντικής δράσης καθαρισμού στον Άραχθο ποταμό
Με εκδήλωση Rafting για τον καθαρισμό του 
Αράχθου συμμετέχει φέτος στην πανελλήνια 
εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού «Let’s do it 
Greece 2016», ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας 
Αράχθου σε συνεργασία με το Δήμο Βορείων 
Τζουμέρκων και τις εταιρείες Via Natura, Active 

nature, Alpine Zone, Trekking Hellas και Rafting 
Ioannina, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη! 
Η συμβολική αυτή εκδήλωση στόχο έχει να ευ-
αισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται στις παραποτάμιες 
περιοχές από την αλόγιστη ρίψη σκουπιδιών και 
απορριμμάτων στα ποτάμια και στα ρέματα.

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε και φέ-
τος, με διάφορες δράσεις, στις εκδηλώσεις 
για το καλωσόρισμα των χελιδονιών που 

διοργάνωσε η  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 
Συγκεκριμένα, το προσωπικό του Φορέα Δι-
αχείρισης είχε τη χαρά να επισκεφτεί τα Δη-
μοτικά Σχολεία Πραμάντων και Ματσου-
κίου, καθώς και το Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Βουργαρελίου, περ-
νώντας ένα ευχάριστο και δημιουργικό από-
γευμα με τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτό. 
Το πρόγραμμα των επισκέψεων, περιελάμβανε την 
παρουσίαση με θέμα «Υποδεχόμαστε την Άνοιξη 
και τα Χελιδόνια», χάρτινες κατασκευές, καθώς 
και κατασκευή χελιδονοφωλιών με πηλό, ώστε 
τα ίδια τα παιδιά, έμπρακτα να καλωσορίσουν τα 
χελιδόνια, ετοιμάζοντας το «σπιτικό» τους.  Συνο-
λικά υπολογίζουμε ότι ενημερώθηκαν για τα χελι-
δόνια και το μακρινό τους ταξίδι περίπου 50 μα-
θητές μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους. 
Ο Φορέας Διαχείρισης αποδεχόμενος την πρό-
σκληση του Νηπιαγωγείου Πραμάντων, συμ-
μετείχε την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, στο 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με τίτλο «Περπα-
τώ περπατώ εις το Δάσος», με αφορμή τον εορ-
τασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας. 
Οι μαθητές τόσο του Νηπιαγωγείου, όσο και 
του Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων με τους 
συνοδούς εκπαιδευτικούς τους, είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν για τις ωφέλειες του 
δάσους, τα ζώα, τα φυτά και τα δέντρα που συ-
ναντούμε εκεί αλλά και τους κινδύνους που το 
απειλούν, μέσω της παρουσίασης με τίτλο «Το 
Δάσος Πηγή Ζωής», από την εργαζόμενη του 
Φορέα κ. Δ. Κανακάρη, Ξεναγό και Υπεύθυ-
νη του Κέντρου Πληροφόρησης Πραμάντων. 
Την παρουσίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Βορεί-
ων Τζουμέρκων, ακολούθησε προβολή βίντεο 
σχετικού περιεχομένου, καθώς και δεντροφύ-
τευση στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου. 
Στόχος του Φορέα  ήταν να συμβάλλει στην ευ-
αισθητοποίηση των παιδιών ώστε να συνειδητο-
ποιήσουν και να εκτιμήσουν την προσφορά του 
δάσους αλλά και την επιτακτική ανάγκη για την 
προστασία του.

ΕΘΝΙκΟ ΠΑΡκΟ ΤΖΟΥΜΕΡκΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & X. ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Τμημα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

«ΧΕλΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 2016»
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26 ΨΥχΑΓΩΓΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ήταν ένας απ’ τους πιο δημοφιλείς κωμικούς 

(με άρθρο)
2. Παραδοσιακό τραγούδι του γάμου
3. Αριθμητικό – Ο Θεός Ήλιος για τους Αιγύπτι-

ους – Μόριο της γλώσσας μας (αντιστρ.)
4. Εργαλείο του γνεσίματος
5. Υπάρχει και τέτοιος λίθος (με άρθρο)
6. Εταιρεία γαλακτομικών – Άρθρο της κρητι-

κής διαλέκτου (αντιστρ.)
7. Ασχολείται με τα σχολικά κτίρια – Άρθρο 

(αντιστρ.)
8. Ξακουστός ποιητής της Ισπανίας που δολο-

φονήθηκε απ’ τους φασίστες – Απόθεμα
9. «Μπαίνουν» στις συμφωνίες – … Ιταλική 

αγάπη
10. Προσωπική αντωνυμία (αιτιατ.) – Αναφέρε-

ται και τσάρτερ (γεν.)

ΚΑΘΕΤΑ
1. Παραδοσιακή μηχανή παραγωγής ενέργειας 

για το άλεσμα (με άρθρο)
2. Άνδρες (αγγλ.) – Παραπέμπει
3. Είναι ο ιερέας (με άρθρο)
4. Εκδίδεται από Υπουργό (αρχικά) – Μικρό 

(συνήθως πήλινο ή ξύλινο) δοχείο για κρασί 
ή νερό

5. Πρόχειρα περιφραγμένος χώρος για το άρ-
μεγμα 

6. Λέγεται κι έτσι η Κέρκυρα – Άρθρο (αντιστρ.)
7. Πρόθεση με απόστροφο – Μυρωδιά
8. Αρχικά Κέντρων Υγείας – Βουνό της Αττικής
9. Χωρίς μιλιά αυτός – Βουνά
10. Και τέτοιες τάσεις και ενέργειες

Το σταυρόλεξο δημιουργεί  
ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤΑΥΡΟλΕΞΟ
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Σεργιάνι στα μονοπάτια της φύσης  
με συνοδοιπόρο το δημοτικό τραγούδι

Στο λυκαυγές της 
2ης δεκαετίας 
του 21ου αιώνα, 

μιας εποχής που δίκαια 
έχει χαρακτηριστεί ως 
«η εποχή των τέλειων 
μέσων και των συγκεχυ-
μένων σκοπών», παρα-
τηρούμε πως καίριοι θε-
σμοί της κοινωνίας μας 
κλονίζονται συθέμελα. 
Καθημερινά, ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με άσχημα φαινόμενα κοινωνικής 
αναλγησίας. Κομφορμισμός, Υλισμός, Εγωπαθής 
βίος, Ξενομανία, Παγκοσμιοποίηση, Ωχαδερφι-
σμός, απομάκρυνση από την Φύση, τα Πατρο-
παράδοτα, τις Τέχνες, την Εκκλησία, το Δημοτι-
κό Τραγούδι, συνθέτουν λίγο πολύ το πάζλ του 
σημερινού γίγνεσθαι. Σε αυτά τα πλαίσια, αν 
κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, θα διαπι-
στώσουμε πως δυο από τους παραπάνω τομείς 
σεργιανούν μαζί στο μονοπάτι του χρόνου. Αυτοί 
δεν είναι άλλοι από τη Φύση και το Δημοτικό 
Τραγούδι. Δύο οντότητες άρρηκτα συνδεδεμέ-
νες διαχρονικά, με την μία να προσδιορίζει την 
άλλη και τις δυο μαζί να ομορφαίνουν τον πο-
λιτισμό και την καθημερινότητά μας. Όμως, ποιά 
η σημασία της κάθε μίας οντότητας για τον άν-
θρωπο και πως το «πάντρεμά» τους επηρεάζει 
τη ζωή μας;

Η Φύση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
ανθρώπινης υπόστασης, άρα και των στοιχείων 
που συνδέονται με αυτή. Κατ’ ουσίαν, πρόκειται 
για το υπερσύνολο δύο βασικών οντοτήτων. Της 
χλωρίδας και της πανίδας, που συνθέτουν το 
φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιού-
μαστε, αποτελώντας έναν μικρό κρίκο αν θεω-
ρήσουμε πως αυτό αποτελεί μια αέναη αλυσίδα.

Διαχρονικά, λειτουργεί 
προνοητικά έτσι ώστε 
να προστατεύει τα «παι-
διά» της και αυτά να 
εξελίσσονται ομαλώς. 
Παλαιότερα, ο άνθρω-
πος ανταπέδιδε αυτή 
την αγάπη καθότι είχε το 
χρόνο και την ικανότητα 
να την αφουγκραστεί, 
να την σεβαστεί, να την 
αγαπήσει, να την εκτιμή-

σει, να την προστατεύσει, να γίνει μαζί της ένα. 
Δυστυχώς, όμως, τα τελευταία χρόνια, ελέω 
των σημείων των καιρών, ελέω των αλλοτρι-
ωτικών δογμάτων, ελέω πολλών παραγόντων, 
γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες κινήσεων και 
καταστάσεων που επιβεβαιώνουν πως το μέ-
τρο χάθηκε προ πολλού. Αποκορύφωμα το ση-
μερινό τέλμα στο οποίο έχουμε περιέλθει σαν 
χώρα, σαν κοινωνία, σαν πολιτισμός. Σε αυτά τα 
πλαίσια, γίναμε τυπολάτρες, ακολουθώντας τα 
πρέπει, το κενό, το στείρο, το φαίνεσθαι, το αβα-
σάνιστο, βιώνοντας μια άσχημη καθημερινότητα. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι και η λήθη που 
μας κυριεύει περί της βαρύτητας που κατέχει η 
Φύση. Δεν υπάρχει ίχνος σεβασμού και σύνεσης 
απέναντί της, με μεγαλύτερη αιτία το βωμό του 
χρήματος και εν γένει του συμφέροντος. Απ’ ότι 
φαίνεται, ξεχάσαμε από πού προερχόμαστε και 
πού θα καταλήξουμε. Καλά θα ήταν, λοιπόν, να 
έχουμε στο μυαλό μας πως η Φύση είναι μία 
μεγάλη παράσταση. Αυτή η παράσταση έχει στη 
διάθεσή της τέσσερα διαφορετικά σκηνικά - τις 
εποχές του χρόνου - και τους ίδιους ηθοποιούς. 
Τον ήλιο, το φεγγάρι και τα άστρα. Οι θεατές εί-
ναι που αλλάζουν, με ότι αυτό μπορεί να συνεπά-
γεται – σημαίνει. Πρέπει κάποια στιγμή να κατα-

Toυ Κώστα Β. Αναγνώστου
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νοήσουμε τη σημασία 
της συναρτήσει της 
ζωής μας, πριν επι-
βεβαιώσουμε πανη-
γυρικά το λεχθέν των 
Ινδιάνων Κρεέ που 
πολύ εύστοχα δια-
τύπωσαν ότι «Μόνο 
όταν το τελευταίο δέ-
ντρο θα έχει κοπεί, ο 
τελευταίος ποταμός δηλητηριαστεί και το τελευ-
ταίο ψάρι πιαστεί, θα συνειδητοποιήσουμε πως 
δεν μπορούμε να τραφούμε με λεφτά.

Από την άλλη πλευρά, το δημοτικό τραγούδι 
του τόπου μας θα μπορούσε κάποιος να πει πως 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτιστικής 
μας ταυτότητας. Γενιές και γενιές το διέδωσαν 
από στόμα σε στόμα, φτάνοντάς το ως εδώ 
σήμερα, με διάφορες παραλλαγές κατά τόπους 
και κατά εποχές. Η δημοτική μας μούσα είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη καθη-
μερινότητα, καθότι έχει εμπνευστεί απ’ όλες τις 
εκφάνσεις του βίου μας. Τραγούδια της Αγάπης, 
της Λύπης, της Χαράς, του Γάμου, του Θανάτου, 
της Ξενιτιάς, Ιστορικά κ.ο.κ είναι μερικές από τις 
ευδιάκριτες κατηγορίες που μπορούν να επιση-
μανθούν, έχοντας τις περισσότερες φορές έντο-
νο το στοιχείο της φύσης στο στίχο τους. Αναφέ-
ρονται, δηλαδή, τόσο στον κύκλο της ζωής, όσο 
και στον κύκλο του χρόνου καθότι είναι άμεσα 
συνδεδεμένα και με σχετικά έθιμα.

Κατ’ επέκταση, αν μελετήσουμε σε βάθος το 
στίχο, θα διαπιστώσουμε πως λαμβάνουν χώρα 
αναφορές σε συγκεκριμένα αντικείμενα και τό-
πους, γεγονός που προσδίδει ρεαλιστικό χαρα-
κτήρα στην παράδοση. Σ’ αυτά τα πλαίσια, δεν 
είναι τυχαίο δε, πως το δημοτικό τραγούδι έχει 
χαρακτηρισθεί ως το ξέσπασμα της ψυχής του 
λαού, σαν συγκλονίζεται από πλήθος ένθερμων 
συναισθημάτων όντας εμφορούμενη από αυτά. 
Πρόκειται για ένα είδος τραγουδιού που μέσα 
από την θαμπωτική ομορφιά, την αβίαστη απλό-
τητα, την δύναμη και τη ζωντάνια που αναβλύ-
ζουν από το στίχο, μας πλημμυρίζει με έντονη 
συγκίνηση και υπερηφάνεια. Σαφώς και μιλάμε 

για κάτι το διαχρο-
νικό, το πηγαίο, το 
λιτό, το όμορφο, το 
εμπνευσμένο, το κα-
θάριο, το δυνατό, 
εν αντιθέσει με το 
φθηνό, αγοραίο, ευ-
καιριακό συρτολαϊκό 
συνοθύλευμα που 
χαρακτηρίζει το «δη-

μοτικό άκουσμα» της μάζας σήμερα. Καταλα-
βαίνουμε, λοιπόν, πως και το δημοτικό τραγούδι 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινό-
τητάς μας, όντας θεσμός και στάση ζωής».

Πώς «παντρεύονται», όμως, Φύση και Δημο-
τικό τραγούδι;

Μελετώντας το δημοτικό τραγούδι της πε-
ριοχής μας, θα διαπιστώσουμε πόσο όμορφος 
είναι ο γάμος και η συμβίωση των παραπάνω 
οντοτήτων. Αποτέλεσμα αυτού, ονειρεμένα τα-
ξίδια νου και ψυχής σε μονοπάτια αγαπημένα. 
Στην καρδιά της Φύσης! Νιώθοντας το απαλό 
θρόϊσμα του αγέρα μέσα στο δάσος του περή-
φανου έλατου. Ακούγοντας τη βοή του κατεβα-
σμένου ποταμού την Άνοιξη, τότε που λιώνουν 
τα χιόνια και η γη ζωντανεύει. Περιδιαβαίνοντας 
πλακόστρωτα καλντερίμια στα όμορφα βλαχο-
χώρια της Πίνδου. Χαλαρώνοντας με τα περίτε-
χνα μουσικά συναπαντήματα των αηδονιών στο 
Ανοιξιάτικο σούρουπο. Ξεδιψώντας από το κρυ-
στάλλινο νερό της παλιακής βρύσης στο κέντρο 
του χωριού όπου σταματήσαμε να ξαποστάσου-
με. Αγναντεύοντας το κοπάδι στην απέναντι ράχη 
που σκαρίζει μετά το άρμεγμα, μέσα σε ιαχές, 
βελάσματα, γαβγίσματα, υπό τους ήχους των 
περήφανων κουδουνιών. Ξημερώνοντας με τον 
κυνηγό την αυγή στο καρτέρι, παρατηρώντας την 
πούλια που τρεμοσβήνει. Απολαμβάνοντας τον 
ερωτευμένο νέο να τραγουδά το γλυκοχάραμα 
ψιθυριστά στο αυτί της αγαπημένης του. Θρηνώ-
ντας τον αδικοχαμένο φαντάρο που δε γύρισε 
ποτέ από του Γράμμου τα ψηλά βουνά, μένοντας 
για πάντα εκεί να κρατά Θερμοπύλες και νωπές 
τις μνήμες του σύγχρονου παρελθόντος. Μοιρα-
ζόμενοι το στεναγμό της μάνας που έχει τη σκέ-
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ψη της στα ξένα και στο βλαστάρι της, ξεπροβο-
δίζοντάς το με συμβολικά προϊόντα της φύσης 
στο κλαψόδεντρο. Σεργιανώντας στο πορτοκαλί 
δάσος της οξιάς το Φθινόπωρο, αναζητώντας τις 
τελευταίες γλυκές λαμπές του ήλιου μέχρι την 
επόμενη Άνοιξη. Και τόσες άλλες εικόνες που 
μας έρχονται στο μυαλό, ακούγοντας διαχρονικά 
δημοτικά άσματα. Επίσης, θα αποτελούσε ασυγ-
χώρητη εθελοτυφλία η παράλειψη του μουσικού 
παράγοντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Μουσική 
επένδυση προσεγμένη, πολλές φορές απλή, δω-
ρική, αυθεντική και συνάμα μερακλήδικη. Άλλω-
στε, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 
οργανικοί σκοποί της παράδοσής μας που είναι 
άρρηκτα συνυφασμένοι με την φύση. Ο «Σκά-
ρος», με τον σκάρο και τη βοσκή των κοπαδιών. 
Το «Κεραταζίδικο», με το διάβα των καραβανιών 
στη βλαχόστρατα. Ο περήφανος «Ήλιος», με τον 
ευεργέτη και ζωοδόχο ήλιο κ.ο.κ.

Πόσες φορές, άλλωστε, δε δημιούργησε η 
δημοτική μας μούσα εμπνευσμένη από το φυ-
σικό κάλλος; Αμέτρητες! Τότε, που ο αγνός 
άνθρωπος του χωριού ήταν ένα με τη φύση. 
Τότε, που ο σεβασμός, η αγάπη, η εκτίμηση και 
ο παιδικός φόβος του προς το πρόσωπό της 
ήταν χαρακτηριστικός. Τότε, που ο άνθρωπος 
αφουγκράζονταν τις ανάγκες της φύσης και 
αντίστροφα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και 
η θεματολογία των τραγουδιών του από αυτή. 
Τότε..! Πλέον, οι ανάγκες και οι ανησυχίες του 
σύγχρονου ανθρώπου έχουν εξελιχθεί μέσα 
στο χρόνο με αποτέλεσμα να έχουμε οδηγηθεί 
σε διαφορετικούς δρόμους. Φυσιολογικό, σκε-
πτόμενοι πως το δημοτικό τραγούδι προαπαιτεί 
Βίωμα, Άκουσμα και ποταμό Θυμήσεων έτσι 
ώστε να ξεκλειδώσει το συναισθηματικό κόσμο 
του εκάστοτε μερακλή, γλεντιστή, ακροατή, χο-
ρευτή. Γεγονός που δεν είναι αποκλειστικά κακό 
βέβαια. Αιθεροβατώντας, όντας προγονόπλη-
κτοι και αδιάλλακτοι δεν μπορούμε να κάνουμε 
βήματα μπροστά. Αντίθετα, με οξυδέρκεια και 
γνώση, μπορούμε να εγκρίνουμε / απορρίψουμε 
τάσεις και θεσμούς του παρελθόντος έτσι ώστε 
να ομορφύνουμε την καθημερινότητά μας. Μέσα 
από αναζητήσεις τέτοιου είδους θαρρώ πως η 

δημοτική μούσα εκφρασμένη συναρτήσει της 
φύσης συγκαταλέγεται στα κέρδη του παρελθό-
ντος! Άλλωστε, ο Ίων Δραγούμης είχε πει πως 
πηγαίνοντας στα δημοτικά τραγούδια, στη δημο-
τική τέχνη και στη χωριάτικη και λαϊκή ζωή (που 
είναι άρρηκτα δεμένες με τη φύση) θα βρεις τη 
γλώσσα και την ψυχή σου. Με αυτά τα εφόδια, 
αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα θα πλάσεις 
ότι θέλεις: Παράδοση, Πολιτισμό, Αλήθεια και 
Φιλοσοφία.

Εν κατακλείδι, πολλά θα μπορούσαν ακόμη 
να λεχθούν μα έχω την εντύπωση πως το αβία-
στο καταστάλαγμα των παραπάνω σκέψεων εί-
ναι το εξής. Η Δημοτική Μουσική του τόπου μας, 
το Φυσικό Κάλλος του τόπου μας, ο Πολιτισμός 
του τόπου μας, ένα συγκεκριμένο σύμπλεγμα 
Αρχών, Αξιών, Ηθών, Εθίμων, Συνηθειών, Συμπε-
ριφορών και Πατροπαράδοτων συνθέτουν λίγο 
πολύ μια βαριά κληρονομιά. Αυτή την κληρονο-
μιά που ευτυχήσαμε να λάβουμε από τους προ-
γόνους μας, είμαστε ηθικά και άτυπα υποχρεω-
μένοι να μεταλαμπαδεύσουμε – κληροδοτήσου-
με στις νεότερες γενιές, έτσι ώστε να διατηρηθεί 
στο ακέραιο η πολιτιστική μας ταυτότητα. Υπό 
αυτό το πρίσμα, ο καθένας μπορεί να μάχεται 
από το μετερίζι στο οποίο μπορεί να αποδώ-
σει καλύτερα, έτσι ώστε να σταθεί σαν βράχος 
ενάντια στον Χείμαρρο της αλλοτρίωσης που 
μας έφερε το κατεβασμένο ποτάμι των σημείων 
των καιρών. Όλοι μαζί, ενωμένοι, με σύμπνοια 
και αλληλεγγύη έχουμε τη δυνατότητα να υψώ-
σουμε ένα φράγμα απέναντι στο νερό και να το 
εκτρέψουμε της καταστροφικής του πορείας. Με 
την ελπίδα πως θα καταφέρουμε, έστω και την 
ύστατη τούτη στιγμή, να αναθερμάνουμε τη μι-
κρή σπίθα που απέμεινε μισοκοιμισμένη από την 
πάλαι ποτέ πυρκαγιά του πολιτισμού μας. Με σε-
βασμό, συνέπεια, αγάπη και ευαισθησία προς τα 
πατροπαράδοτα, έτσι ώστε βάζοντας ένα μικρό 
χαλικάκι στο βουνό της ιστορίας του τόπου μας, 
να το διατηρήσουμε ανέπαφο. Άλλωστε, ένας 
λαός που δεν τιμά – γνωρίζει την ιστορία του, 
είναι καταδικασμένος ισόβια να δοκιμάζεται στα 
ίδια.. γυμνάσια, μέχρι να την εμπεδώσει. Θα τα 
καταφέρουμε τελικά; Η ιστορία θα δείξει..
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Μάννα μου
Στο μαύρο σου μαντήλι τυλίξαμε
της απαντοχής μας τις στράτες – φλάμπουρο
επιστροφής στην Ιθάκη του δικού μας νόστου…
στην αγκαλιά σου ζεστάναμε
την παγερή νύχτα της λήθης-τον άληκτο όρκο
για να μη σβήσει στην άβυσσο η φλόγα
που πυρώνει στη στέγη της Ιερής μας Εστίας,
το ιδεολογικό μας εωθινό…  
                                                    
Μάννα μου
Στην ολόφεγγη ματιά σου – μια απέραντη θάλασσα –
λιώσαμε τους πάγους της αδικίας
και τα κρούσταλλα του μίσους…
Στον κρυφό στεναγμό σου, πλέξαμε
τη μουσική της κοινωνικής μας μπαλάντας
πένθιμο και ηρωικό άσμα στο βιγλάτορά μας
της λευτεριάς…
η αγωνία σου δωρικός κίονας στις προσδοκίες μας
Παιδιά εμείς με πολλά όνειρα –
το χαμόγελό σου – ομηρικό πικροχαμόγελο
και Τζουμερκιώτικο μοιρολόγι –
μνήμη δικαίου και δικαίωσης… 
                                                    
Μάννα μου
Το σκαρί της γενιάς σου
δεν βούλιαξε σε όποια θύελλα…
Πήρα μια δέσμη φωτός από τα μάτια του κύρη μας
και στόλισα τον πόνο μου με κυκλάμινα…
Έγειρα στην αγκαλιά σου κι έγινα πιο άνθρωπος
Μάννα μου Σταύρωσή μας και Ανάσταση μαζί…
Μάννα μου στο θυροστόμι του σπιτιού μας,
Της Ιερής Φάτνης
Η αγκαλιά σου – πλατυτέρα του κόσμου όλου…
                                                    
Μαμά μου
Η μορφή σου σκαλισμένη από ακοίμητες μνήμες
οι μόνες που φιλτράρουν την αίσθησή μας –
αυτές που σκιαγραφούν ένα πίνακα ζωής
και αποτυπώνουν μια στάλα καυτή, γήινη θλίψη.
Θλίψη απέραντη μα θλίψη άμωμη.

Μαμά 
Θα ζεις πάντα δίπλα μας να μας θυμίζεις
το λυρικό, ελεγειακό ήχο του θρήνου
και να μας καλείς εκεί
που ανταμώνουν τα παιδιά όλου του κόσμου
με το αθώο χαμόγελο στα χείλη…
                                                    
Μαμά 
κουβαλώντας χειμωνανθούς του Φλεβάρη
για το ταξίδι σου ανατολικά της Εδέμ,
πέρα από τους κιμμέριους Τόπους,
όπου οι έγνοιες είναι πικρές
και η μοναξιά στυφή στου ουρανού το χειμώνα,
βάζω προσκεφάλι μου τον αγώνα σου
και σκέπη μου τη Στοργή σου… 
                                                    
Μαμά μου
Έσβησες με το χάραγμα της αυγής
με το άγγιγμα της πρώτης ηλιαχτίδας
σαν τα χαμόγελα που γενναιόδωρα μας χάριζες.
Έγινες ένα με τα’ άστρα…Ψάξε…
Εκεί θα βρεις όλους τους δικούς μας…Παλαιούς και Νέους…
Το Σιούλα, τον Ηλία, τον Αλέκο…της λευτεριάς τους ήρωες
στόλισέ τους με στεφάνια δάφνης…
                                                    
Μαμά 
Έξω από τα καθημέρια σχήματα
νά’ρχεσαι συχνά στον ύπνο μου
να μ’ αγγίζεις με το Ιερό σου ρίγος
αυτό από τους κήπους της Α – θανασίας
για να χορταίνω θρήνους και κλάμα…
καλό σου ταξίδι…. 
                                                    
Ο λευτέρης Σου

Η Μάννα μου  του Λευτέρη Αθ. Αναστασίου

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ

Ειρηνοδίκης. Μετά την επιτυχία της σε διαγωνισμό που 
έγινε για κάλυψη θέσεων στο δικαστικό κλάδο, η συγ-
χωριανή μας Βάνα (Βάγια) Δ. Παφίλη τοποθετήθηκε ως 
ειρηνοδίκης στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου. 
Αποφοίτησε. Ο συγχωριανός μας Παναγιώτης Ηλία 
Αναγνώστου πήρε επάξια το πτυχίο του από το Πανεπι-
στήμιο Πειραιά (τμήμα Χρηματοοικονομικών-Τραπεζικής) 
το Φλεβάρη. 

Βάνα και Παναγιώτη καλή σταδιοδρομία!
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ΓΕΝΝήΣΕΙΣ
• Στις 9 Οκτωβρίου του 2015 γεννήθηκε η κόρη 

της Γεωργίας καραθάνου του Ηλία και του 
συζύγου της Ιωάννη Ευσταθίου.

• Ο Θοδωρής Τσαφούλιας (γιος της συγχωρια-
νής μας Εύης καρακώστα) και η σύζυγός του 
Ηρώ απέκτησαν αγόρι το Γενάρη.

• Ο συγχωριανός μας κωνσταντίνος Αναγνώ-
στου του Ηλία και η σύζυγός του Ευδοκία 
απέκτησαν κόρη στις 11 Φλεβάρη.

• Ο Ηλίας Μίχας (γιος της χωριανής μας Αθα-
νασίας Αναγνώστου) και η σύζυγός του απέ-
κτησαν αγόρι το Μάρτη. 
Να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 13 Απριλίου 

σε ηλικία 56 ετών ο συγχωριανός μας ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ Παναγιώτη κΑΡΑκΩΣΤΑΣ. Η κηδεία 
του έγινε την επομένη από το 3ο νεκροταφείο 
Αθηνών.

 Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 30 
ΑΛΙΦΤΗΡΑ ΜΑΡΙΑ 30 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 
(δάσκαλος στην πανέμορφη Νεράιδα  
του 1972-74 όπως σημειώνει ο ίδιος)
ΠΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 
ΧΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 
ΦΑΡΑΝΤΑΛΗ ΕΛ. 20 
ΧΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 
ΛΕΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15 
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15 

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Με το ποσό των 20 ευρώ ενίσχυσε το «Γλαβά» 
ο συγχωριανός μας Αποστόλης Αθ. Καρακώστας 
στην μνήμη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Η Α.Ε Νεράιδας αποχαιρέτησε τον φίλο και 
συγχωριανό μας ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ που 
ήταν κοντά μας στα περισσότερα παιχνίδια 
της ομάδας στέλνοντας στεφάνι ως ελάχιστο 
φόρο τιμής στο τελευταίο αντίο...
φίλε ΓΙΩΡΓΟ καλό ταξίδι...

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι  
του Χρήστου Ντίνου

Tεύχoς 133 (141) - 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 



παιδιά ενός κατώτερου θεού;


