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«Αλησμονώ και χαίρομαι,  
θυμάμαι και λυπάμαι»

Δίπλα-δίπλα σέρναμε το χορό στην πλα-
τέα, στον Άϊ-Γιώργη και μούλεγε τον 
καϋμό του και τον πόνο του, ο φίλος 

μου ο Γιώργος κι εγώ το δικό μου. Αγάπες και 
πανηγύρι, πάνε μαζί… 

Το βιολί και το τραγούδι, το κλαρίνο και το 
μαντολίνο και πίσω-πίσω, τ΄ αηδόνι… Τρεις μέ-
ρες και τρεις νύχτες κρατούσε-κρατάει-το πα-
νηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο χωριό μας, 
στη Νεράιδα… Τρεις μέρες και τρεις νύχτες λίγο 
θα κοιμηθούμε. Θα φτάσουν στο χωριό από μα-
κριά … είναι μακριά τα Τρίκαλα, μακριά η Άρτα, 
ακόμα πιο μακριά τα Γιάννενα κι η Αθήνα.

Όνειρο τότε να πάμε στο πανηγύρι στο χω-
ριό …, όνειρο και να καθίσουμε και λίγο πα-
ραπάνω. Σήμερα το χωριό μας είναι κοντά σ’ 

όλες τις πόλεις, σ’ όλα τα χωριά και φαίνεται 
ότι γινόμαστε πιο μακρινοί εμείς. Συντόμευσε 
ο τόπος και μεις μείναμε μακριά…

Σιγά-σιγά όμως αρχίζουμε να ξεθαρέβου-
με … θα ανεβούμε το καλοκαίρι στο χωριό, θα 
πιούμε κρύο νερό και το πανηγύρι θα το κρα-
τήσουμε ζωντανό, γιατί όταν η ζωή αρνιέται τη 
ρίζα της, έρχονται η μνήμη κι οι αγάπες και της 
δίνουν διάρκεια σ’ αυτό που λέμε «καταραμέ-
νο» χρόνο. 

Τα φερσίματα της ζωής με χίλιες δυο αλλα-
γές, μα ξεπήδησε μόνο του, αυτογέννητο, το 
κάθε συναίσθημά μας και μας άφησε λεύτερους 
κι έτσι έχουμε δικούς μας τρόπους για να πούμε 
τη χαρά μας και τη λύπη μας.

Έχουμε το πανηγύρι μας, έχουμε την Αγία 

«Συ που σέρνεις το χορό, κάνε διπλο-κάγκελο
και διπλοτσακίσματα
… να ́ δω τα μάτια της κοντά, τα γαϊτανάκια φρύδια
και το 15αύγουστο φοράμε δαχτυλίδια»

Κορίτσια  
της Νεράιδας
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1. Αργαλειός: Παρα-
δοσιακή ξύλινη οικιακή 
μηχανή, κατασκευασμέ-
νη από ξύλο και κινού-
μενη με μυϊκή δύναμη 
που χρησιμοποιούνταν 
για την ύφανση. Ο αρ-
γαλειός είχε πολλά 
εξαρτήματα κυριότερα 
των οποίων ήταν (κά-
ποια παρουσιάσαμε στο 
τεύχος 133):

α. Αντιά: δύο στρογγυλά ξύλα, το μπροστι-
νό (προστάντι), όπου τυλίγεται το υφαντό κα-
θώς φτιάχνεται, και το πίσω (πισάντι), πάνω 
στο οποίο τυλίγεται το νήμα του στημονιού.
β. Κουρούνα: κοντόχοντρο κυλινδρικό ξύλο 
που στηρίζει και συγκρατεί το προστάντι.
γ. Ποταμίστρα: μακρύ κυλινδρικό ξύλο που 
στηρίζει και συγκρατεί το πισάντι.
δ. Χτένι: παραλληλόγραμμο, με πλήθος από 
λεπτά δόντια από καλάμι που προσαρμό-
ζονται σε δύο στενά παράλληλα καλάμια ή 
ξύλα.
ε. Μιτάρια: κυλινδρικά ξύλα παράλληλα 
μεταξύ τους που πάνω τους είναι δεμένοι 
πολλοί λεπτοί σπάγκοι. στ. Ξυλόχτενο: δύο 
οριζόντια ξύλα με αυλακιές. Αυτά δένονταν 
με δύο μικρότερα ξύλα κάθετα. Μέσα τους 
προσαρμόζεται και κλειδώνει το χτένι με το 
οποίο χτυπιέται το υφάδι.
ζ. Σαϊτα (βλ. τ. 133).

η. Μασούρι: ξύλο λεπτό, που τύλιγαν πάνω 
του το μάλλινο νήμα, που με το πέταγμα περ-
νούσε μέσα στο στημόνι.
θ. Ποδαρικά: δύο μικρά ξύλα συνδεδεμένα 
με τα μιτάρια που τα πατούσαν διαδοχικά. 
Έτσι άνοιγε το στημόνι (το στόμα) για να περ-
νάει η σαΐτα.
ι. Στημόνι: Κόκκινο ή λευκό βαμβακερό νήμα 
που το τοποθετούσαν κατά μήκος του αργα-

λειού τεντωμένο. Πάνω 
του γινόταν η ύφανση. 

2. Αργαλειός με υφαντά 
(μουσείο αντικειμένων λα-
ϊκής τέχνης σχολείο Νεράι-
δας)

3. Στη σειρά από αρι-
στερά: α. Ξύλινο φτυάρι: Το χρησιμοποι-
ούσαν για το λίχνισμα του σταριού, κατά το 

αλώνισμα
β. Βουκέντρα: Ξύλι-
νη βέργα, που στη μία 
άκρη είχε μεταλλική 
βάση, με την οποία «κε-
ντούσαν» τα ζώα για να 
κινούνται πιο γρήγορα 
(συνήθως στο όργωμα, 
αλλά και στο αλώνι-
σμα)
γ. Δικριάνι: Μακρύ 
ξύλο που στη μια άκρη 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συνεχίζεται για δεύτερη φορά η παράθεση φωτογραφιών των παραδοσιακών αντικειμένων λαϊ-
κής τέχνης όπως αυτά είναι ήδη εκτεθειμένα στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας και 
όπως τα φωτογράφησε, ο χωριανός μας Χρήστος Μαντέλλος (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 
περιοδικό 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. 

Κυριακή, έχουμε 
την Αγία Παρα-
σκευή και σή-
μερα 26 Ιούλη, 
τη γιορτάζουμε 
– «πανηγυρί-
ζουμε». Θα κά-
νουμε το σταυρό 
μας στην Αγία 
Παρασκευή θα 
πούμε καλημέρα 
στους χωρια-
νούς μας που 
φύγανε και στέκουν αμίλητα τα μνήματα και 
μια φωνή θ’ ακούσουμε όλοι μας, απ’ το πιο 
καλό σχολειό της ζωής που είναι η φύση … να 
ακολουθήσουμε το δρόμο των Εθίμων που μας 
δένουν με μια αόρατη και γερή κλωστή και μας 
κάνουν όλους μαζί, μια οικογένεια κι ας είμαστε 
σκορπισμένοι εδώ κι εκεί. Η τρανή μας δόξα το 
πανηγύρι, μας λογαριάζει και λογαριάζουμε 
την πατρίδα μας… Αυτά τα ψυχόβγαλτα δη-
μιουργήματα των χωριανών μας, των ορεινών, 
των αγνών και των πιο δοξασμένων…

Πάνω σ’ αυτά τα ήθη και έθιμα, στα πανη-
γύρια μας, στις εκκλησιές μας, στους δρόμους 
μας, στις πλατέες, ακουμπάμε πλάι και λησμο-
νάμε το βάρος του καθημερινού «ζαλικιού» 
που λέμε άγχος. Είναι τα μονοπάτια της γενιάς 
μας και της ράτσας μας.

Το πανηγύρι μας είναι βγαλμένο απ’ τις ψυ-
χές των προγόνων μας, ζωγραφίζει και απεικο-
νίζει όλη την πορεία μας. Η πορεία μας δεν έχει 
αρχή και πιστεύω πως ποτέ δε θα τελειώσει.

«Είμαι ξένος και θα δω και θα πάω να ‘μο-
λογώ»

Είναι το σύνθημα της Φιλικής Εταιρίας, το 
σύνθημα του ξεσηκωμού. «Το μυστικό μας δε-
μένο γερά … μα θα το μεταφέρω και στ’ άλλα 
χωριά» … Είμαστε πολλοί και είμαστε μαζί.

Το πρώτο βράδυ αντροπαρέες, αδέλφια, ξα-
δέλφια, συγγενείς, φίλοι και ξένοι, παραμονή 
της Αγίας Παρασκευής.

Τα τραγού-
δια «Πάτα Γε-
ωργία στο ζιγκί 
κι ανέβα παν’ 
στη σέλα … Γε-
ωργία μου …», 
«Το Καραπατάκι 
… το παιδί το 
ομορφάκι», «Κει 
πέρα βγαίν’ ένας 
καπνός, σαν τι 
καπνός να βγαί-
νει, κάνουν οι 

βλάχοι μια χαρά, παντρεύουνε τη Βάσω»
Κι άμα έλθει η ώρα του Γώγου Πρέντζα με 

το βιολί και την τραγιάσκα, τότε η «Πούλια κι ο 
Αυγερινός θα μας καλωσορίσουν …» κι ο Πρέ-
ντζας θα μας πει «Κάτω στα δασιά πλατάνια, 
στην κρυόβρυση, κάθονταν δυο παλικάρια και 
μια λυγερή…», θ’ ακουστεί και μια τουφεκιά κι 
εκεί απάνω θα σφίξει το μαντήλι ο Περικλή-
Κόκκινος και θα κρατήσει γερά στα μπράτσα 
του απάνω … όλο το σόι να χορεύει κι αυτός 
να μη λυγίζει … κι εκεί πάνω στη χαραυγή, που 
φέγγει ο Κριάκουρας κι η Αρέντα γαλατίζει, 
θα πούμε όλοι μαζί «Κείνο τ’ αστέρι το λαμπρό 
που πάει κοντά στην πούλια, κείνο μου φέγγει 
κι έρχομαι …».

Γλέντι και χορός τα τρεις μέρες και τρεις 
νύχτες κι έρχεται το παράπονο … κι ο χωρι-
σμός γιατί είναι φτωχός ο τόπος μας, τα χιόνια 
είναι πολλά, βαρύς είναι ο χειμώνας … κι απά-
νω εκεί ο «γεροντότερος» θα φέρει δάκρυ στην 
άκρη του ματιού και θα ́ ρθει μόνο του στα χεί-
λη το τραγούδι «Παιδιά μ’ πήρε ο Χινόπωρος, 
παιδιά μ’ πήρε ο Χειμώνας, πέσαν τα φύλλα απ’ 
τα κλαριά, ξεσκιώσαν τα λημέρια… Παιδιά μου 
να ξεχειμάσουμε και τούτο το Χειμώνα».

Δε τελειώνει το πανηγύρι μας, θα «το κρα-
τάμε» και θα «το τραγουδάμε».

Απ’ το Αιγαίο με Αγάπη.
Ηλίας Ζάχος
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11. Στη σειρά από αριστερά:
α. Τανάλια (σιδερά): Τη χρησιμοποιούσαν 

οι σιδερά-
δες για να 
πιάνουν τα 
καυτά σίδε-
ρα που ζέ-
σταιναν σε 
ένα μεγάλο 

φούρνο σε υψηλή θερμοκρασία και να τα 
βάλουν πάνω στο αμόνι, όπου τα χτυπούσαν 
με ένα μεγάλο σφυρί για να τους δώσουν τη 
μορφή που ήθελαν.

β. Λίμα: εργαλείο οδοντωτό που χρησιμο-
ποιείται για τη λείανση ή τη λέπτυνση επιφα-
νειών ή αντικειμένων, κυρίως μεταλλικών.

12. Μπαλτάς: εί-
δος τσεκουριού που 
τον χρησιμοποιούσαν, 
κυρίως για τον τεμαχι-
σμό κρεάτων.

13. Τσεκούρι: εργαλείο κοπής με μια βαριά 
κοφτερή λεπίδα που στην άλλη άκρη  της 
έχει υποδοχή 
όπου προσαρ-
μόζεται ξύλινη 
λαβή. Το χρησι-
μοποιούσαν για 
τον τεμαχισμό ξύλων (κυρίως καυσόξυλων).

14. Υνί: Το υνί είναι ένα κομμάτι σίδερο 
με μυτερή προεξοχή που ήταν σφηνωμένο 
πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο, που βρισκόταν 

στη βάση του αρό-
τρου. Είναι το δόντι 
του αρότρου, που 
βυθίζεται στο χώμα 
και φτιάχνει τις «αυ-
λακιές» στη γη, για 
να δεχτεί αυτή, τη 
σπορά. 

15. Πέταλο (αλό-
γου): Το πέταλο είναι 
συνήθως ένα σιδερέ-
νιο αντικείμενο, σχε-
διασμένο έτσι που να 
προσαρμόζεται στις 
οπλές του ζώου (αλόγου, μουλαριού κλπ). Το 
έφτιαχναν οι σιδεράδες και το κάρφωναν με 
ειδικά καρφιά οι πεταλωτές στις οπλές (νύ-

χια) των αλόγων & μουλα-
ριών για να μην πληγώνονται 
στις πέτρες.

16. Καμουτσίκι: Είδος μα-
στιγίου, με το οποίο χτυπού-
σαν τα υποζύγια (μουλάρια, 
γαϊδούρια κλπ) για να προχω-
ρήσουν ή για να τρέξουν πιο 
γρήγορα.

17. Σαμάρι: 
Ξύλινο, συνή-
θως εξάρτη-
μα, καμπύλου 
σ χ ή μ α τ ο ς , 
που εφαρμό-
ζει στη ράχη 
των φορτηγών ζώων (γαϊδουριών και μουλα-
ριών), κυρίως για να στερεώνεται το φορτίο 
που μεταφέρουν αυτά, ή για να κάθεται ο 
αναβάτης. 

18. Ζυγκιά (αναβατήρες): Ήταν σε ζευγά-
ρι και τα κρεμούσαν αριστερά και δεξιά από 

τη σέλα ή το 
σαμάρι. Φτιαγ-
μένα συνήθως 
φτιαγμένες από 
μπρούντζο ή 
χαλκό, χρησί-

μευαν σαν ένα είδος σκαλοπατιού, ώστε ο 
αναβάτης να μπορεί να ανεβαίνει με ευκο-
λία στο άλογο ή το μουλάρι, ενώ παράλληλα 
βοηθούν για να ξεκουράζει τα πόδια του ο 
αναβάτης. 

του κατέληγε σε τρεις ή τέσσερις άκρες. Το 
χρησιμοποιούσαν στο αλώνι για να «γυρί-
ζουν» το στάρι καθώς και για το λίχνισμα 
μετά το αλώνισμα

4. Δρεπάνι: Κοφτερό γεωργικό εργαλείο, 
που το χρησιμοποιούσαν για το θερισμό των 

δημητριακών, αλλά και κό-
ψιμο χόρτων. Το παραδο-
σιακό δρεπάνι έχει λεπίδα 
από μέταλλο και στέλεχος 
από ξύλο.

5. Κασάρι: Είδος κλαδευ-
τηριού. Κοφτερό καμπυλω-
τό γεωργικό ερ-

γαλείο, που το χρησιμοποιούσαν 
γενικώς για τη κοπή χόρτων, βά-
των αλλά και λεπτών κλάδων. Η 
άλλη άκρη του είχε και υποδοχή 
για ξύλινο κοντάρι 

6. Ρόκα (ηλακάτη): Ξύλινο οικι-
ακό εργαλείο, που η μια άκρη του 
κατέληγε σε μια διχάλα, όπου οι 

κλώστρες στερέωναν την 
τουλούπα (ξασμένο μαλλί) 
για να τη γνέσουν και να 
τη μετατρέψουν σε νήμα. 
Οι μερακλήδες έφτιαχναν 
περίτεχνες ρόκες από ελα-
τάκια, λυγιές κι άλλα ξύλα 
με δυο και τρεις διχάλες.

7. Τα χειρόχτενα: Πρό-
κειται για ξύλινα μικρά 
εργαλεία στην άκρη των 

οποίων είναι στερεωμένα δυο σειρές μεγά-
λα δόντια. Τοποθε-
τούσαν στα «δόντια» 
του ενός χειρόχτενου 
μαλλί κι ύστερα με το 
άλλο χειρόχτενο άρ-
χιζαν να το χτενίζουν 
καλά κι από τις δυο 

μεριές. Τραβούσαν μετά αργά και προσεκτι-
κά το χτενισμένο μαλλί κι έπαιρναν έτσι μια 
μικρή ποσότητα καλό, ίσιο, με τις πιο μακριές 
τρίχες. Το διαλεγμένο έτσι μαλλί, το έστριβαν 
λίγο κι ετοίμαζαν τις τουλούπες για το γνέ-
σιμο.

8. Κρεμάστρα:  Ξύλινο αντικείμενο του οι-
κιακού εξοπλισμού που είναι σχεδιασμένη για 
να διευκολύνει την 
τοποθέτηση και φύ-
λαξη ρούχων. Απο-
τελείται από ένα 
τεμάχιο ξύλου σε 
σχήμα τριγώνου, με 
λειασμένες και 
στρογγυλεμένες άκρες για να αποφεύγεται η 
φθορά των ρούχων και ένα γάντζο, συνήθως 
μεταλλικό, που εξέχει από την αμβλεία γωνία. 

9. Πριονοκορδέλα (πριόνι): Μεταλλική 
ράβδος σε σχήμα κορδέλας με δόντια στη 

μια πλευρά, που τη χρησι-
μοποιούσαν για την κοπή 
κορμών και χοντρών κλά-
δων δέντρων, αλλά και οι 
μαραγκοί για το τεμάχισμα 
χοντρών ξύλων. Στις δυο 
άκρες προσαρμόζονταν 
ισάριθμες χειρολαβές από 

ξύλο, για να διευκολύνεται το πιάσιμο από 
δύο άτομα και να βοηθά στην κίνηση (μπρος-
πίσω) για την κοπή. 

10. Βαριοπούλα: Βαρύ σφυρί από χάλυβα 
και ξύλινη λαβή. Τη βαριοπούλα ή βαριά, τη 
χρησιμοποι-
ούσαν για 
το σπάσιμο 
πέτρας, τσι-
μέντου κλπ,. 
Μ ε ρ ι κ έ ς 
φορές (μικρή βαριοπούλα) τη χρησιμοποιού-
σαν σε συνδυασμό με το καλέμι.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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19. Ξύστρα 
(ζώου): Όργανο 
με το οποίο έξυ-
ναν το τρίχωμα 
του ζώου για να 
καθαρίσει.

20. Κουδούνια (ζώων): Χάλκινα εξαρτήμα-
τα για τα ζώα, με χαρακτηριστικό, έντονο ήχο 

. Τα μεγάλα, τα κρε-
μούσαν συνήθως 
στα αρσενικά γίδια 
τα λεγόμενα "γκε-
σέμια", αλλά και 
στα μουλάρια ή τα 

γελάδια. Υπήρχαν και μικρότερα που τα κρε-
μούσαν στα πρόβατα και στα κατσίκια (όπως 
στη φωτό).

21. Το κουδούνι του 
Δημοτικού Σχολείου 
Νεράιδας.

22. Φυσερό (σιδη-
ρουργού): Το φυσερό 
ήταν ένα από τα πιο 
απαραίτητα εργαλεία 
του του σιδηρουργού. . 
Ήταν συνδεμένο με το 
καμίνι. Αποτελούνταν 
από δύο βασικά μέρη, 
το μοχλό και τη φυσαρ-
μόνικα. Τραβώντας τον 
μοχλό, ανεβοκατεβαίνει 
το κάτω μέρος του φυσερού για να φυσά δυ-
νατά και να διατηρεί την φωτιά του καμινιού 
αναμμένη έτσι ώστε να πυρώ-
νουν τα μέταλλα για την ευ-
κολότερη επεξεργασία τους.

23. Κόπανος (ρούχων): 
Ξύλινο μακρόστενο κοντάρι 
που η μια άκρη του ήταν πιο 
φαρδιά, με το οποίο χτυπού-
σαν («κοπανούσαν») τα ρούχα 
κατά το πλύσιμο για να καθα-
ρίσουν.

O Πολιτιστικός Σύλλογος Νεράιδας  
"Η Αγία Κυριακή" θα παρουσιάσει το βιβλίο  
του Σπύρου Νεραϊδιώτη  
"ΕΝ ΧΟΡΩ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ", 
την Παρασκευή 12 Αυγούστου, 8.30 μ.μ.  
στη Νεράιδα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: 
Αθανασία Ζάχου, φιλόλογος
Αλέκα Γιολδάση, πρόεδρος του Λ.Ο. "Τα Τζουμέρκα"
Σοφία Κασελούρη, δημοσιογράφος

Την εκδήλωση θα προλογίσει και συντονίσει  
ο Χρήστος Μαντέλος

Στις τάξεις 
των οργανο-
παιχτών που 

πλαισίωναν το τρα-
γουδιστικό μέρος 
των ετήσιων πα-
νηγυριών του χω-
ριού μας, Νεράιδας, 
αφενός του μονοή-
μερου της Αγίας Κυ-
ριακής στις 7 Ιουλί-
ου και αφετέρου 
του τριήμερου της 
Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου, συμπε-
ριλαμβάνονταν πάντα σταθερά, ανεξάρτητα 
από τις εναλλαγές που σημειωνόταν στους 
υπόλοιπους μετά το έτος 1960: Οι συγχω-
ριανοί μας Νίκος και Γώγος Πρέντζας με το 
βιολί τους, ο συγγενής τους από τις Σελλάδες 
Άρτας Τσίλιας Στεργίου με το κλαρίνο του κι 
ο Στράτος Κατσίμπρας με την κιθάρα του.

Στο χορό που διεξαγόταν στο προαύλιο 
του Μοναστηριού της Αγίας Κυριακής, κατά 
την ομώνυμη πανηγυρική γιορτή, επειδή πλε-
όναζαν οι ξένοι προσκυνητές από όλη την 
ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι μάλιστα ήταν 
κουρασμένοι λόγω της μεγάλης απόστασης 
που διάνυσαν πεζοί, γι’ αυτό προς ανταμοιβή 
του κόπου τους και για να φανεί η φιλοξενία 
των ντόπιων, Νεραϊδιωτών, προτιμούνταν, 
ενώ οι τελευταίοι μπορεί εξαιτίας της κοσμο-
πλημμύρας, να μην έπαιρναν καθόλου σειρά 
ή στην καλύτερη περίπτωση να χόρευαν τα 
ξημερώματα.

Στο δεύτερο ως άνω πανηγύρι της Αγίας 
Παρασκευής που κατά την διάρκεια της μέρας 
γινόταν στην κεντρική πλατεία του Αγίου Γε-
ωργίου, ενώ κατά τη νύχτα, μετά το θάμπωμα 

στους χώρους των 
καφενείων, τόσο 
στην πρώτη αναφε-
ρόμενη φάση, όσο 
και στην άλλη, δεν 
υπήρχε ανάληψη 
από κάποιον συλλο-
γικό φορέα του οι-
κονομικού βάρους, 
αλλά ο καθένας χο-
ρευτής πλήρωνε απ’ 
την τσέπη του. Όσο 
αφορά στη διεξα-

γωγή του χορού στην πλατεία γινόταν αυτός 
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κοινότητας 
και προτιμούνταν και τις τρεις μέρες του πα-
νηγυριού ως πρωτοχορευτές οι γεροντότεροι 
–ένδειξη σεβασμού στην παράδοση- μαζί με 
τους πιο μορφωμένους, τις τοπικές κοινοτι-
κές αρχές, τους ιερωμένους και τον δάσκαλο 
του χωριού. Σε μια τέτοια ιεραρχία αξιωμά-
των και τίτλων έσερναν τον χορό, προσέχο-
ντας να απέχει ο ήλιος «καμιά κλίτσα» από 
τη δύση.

Για τους πιο γλεντζέδες χωριανούς μας 
πάντα υπήρχε χώρος να χορέψουν κι ενδιά-
μεσα από τους άλλους, με όπλο τους την ιδι-
ότητα των μερακλήδων και την δεξιοτεχνία κι 
ευλυγισία, ατού που τους έδιναν προτεραιό-
τητα. Σ’ αυτούς κατατάσσονταν στην κορυφή 
της κλίμακας των ταλέντων ο Μήτσιος Γιαν-
νέλος (Ούζος) κι ο Μήτσιος Ντίνος (Πατσιό-
γας) που εκτός από τα δημοτικά και τα έντε-
χνα του τόπου μας, χόρευαν περίφημα και το 
ζεμπέκικο χορό, μαθημένοι από τον Πειραιά 
και την Πάτρα, όπου ξενιτεύονταν. Άξιος της 
μνείας μας ας γίνει κι ο παπα-Θωμάς Πλακιάς 
που είχε αεικίνητη κορμοστασιά, διακρινόταν 

 Παρεπόμενα από το πανηγύρι  
της Νεράιδας

Toυ Ηλία Καραθάνου
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μοντέρνων πόλεων, οι οποίες χαρακτηρίζο-
νται από την αποχαύνωση με τις απομιμήσεις 
σε διασκευές, λόγω μιας τυπικής νοσταλγικής 
προσφοράς, που όμως ξεφεύγει από την ου-
σία της λέξης.

Η αθρόα συμμετοχή μας στο πανηγύρι 
είναι μια πραγματοποίηση επιτακτικού χρέ-
ους μας προς τους προγόνους και τον τόπο 
καταγωγής μας. Πρόκειται για εκπλήρωση 
ενός κοινού, απόκρυφου πόθου μας, μόνιμου 
μόνιμου καημού κι αναστεναγμού μας για να 
δούμε «καπνό αναρρέοντα» σε ένα «νόστιμο 
ήμαρ», όπως αναγράφεται στην Οδύσσεια 
του Ομήρου.

Ανέκαθεν ως εύθυμος λαός, εμείς οι Νε-
ραϊδιώτες, ήταν επόμενο να παρευρίσκεται 
σύσσωμος στις γιορτές, τα ξεφαντώματα και 
τα πανηγύρια, καθώς αυτά παράλληλα με 
την διασκέδαση, προσέφεραν κι απόδραση 
από την ρουτίνα της καθημερινότητας, με τις 
συνηθισμένες σκοτούρες.

Το πανηγύρι συνιστά το πλαίσιο ενός βα-
σικού εθίμου της Νεράιδας, στους κόλπους 
του οποίου διαδραματίζονται κι άλλα επιμέ-
ρους, τα οποία έχουν σαν σκοπό την έμφα-
ση σ’ αυτό με τον εμπλουτισμό του και την 
τόνωση και σύσφιξη της αλληλογνωριμίας. 
Η υπόστασή του ξεκινά από την ίδρυση του 
χωριού μας στα βυζαντινά χρόνια, οπότε 
πρωτοαναφέρεται το χωριό μας με το όνομα 
«Γρεβενοσέλι».

Στην Τουρκοκρατία διατηρείται και μετά 
με την απελευθέρωση αναβαθμίζεται κι 
έφθασε να το ζούμε σήμερα έχοντας την 
υποχρέωση να το παραδώσουμε ακέραιο 
στις νεότερες γενιές για να μείνει αλώβητο 
στα ατέλειωτα χρόνια ενός αίσιου μέλλοντος. 
Αλήθεια! Πόσα και πόσα δεν χρωστά η Ελλη-
νική Επανάσταση σε αυτές τις ανυποψίαστες 
συγκεντρώσεις των ραγιάδων που γίνονταν 
αθώα για θρησκευτικούς λόγους. Εκεί σ’ 
αυτά τα πανηγύρια μάθαιναν τις νέες ειδή-
σεις, αλληλοεμψυχώνονταν, οργάνωναν τον 
ανεφοδιασμό των κλεφτών κι αρματολών, 
πραγματοποιούνταν η στρατολογία νέων για 
τα λημέρια και τα αρματολίκια

Αυτές κι άλλες μεγάλες αποφάσεις για τη 
ζωτική υπόθεση της απελευθέρωσης του Γέ-
νους, παίρνονταν ανενόχλητα με το καθα-
ρό μυαλό που διαμόρφωνε η ξεγνοιασιά, με 
την ελευθερία ελιγμών που αποκόμιζαν από 
τον Τούρκο δυνάστη, σε συνδυασμό με την 
επιδεξιότητα που διέθεταν, ιδίως στη φάση 
των «κάγκελων».

Σε όλα τα Τζουμερκοχώρια από αμνημο-
νεύτων χρόνων γίνονταν πανηγύρια, προ-
παντός στο διάστημα του καλοκαιριού, που 
είναι κι οι περισσότερες πανηγυρικές γιορτές 
αγίων που τιμώνται οι μνήμες τους. Ο χορός 
αυτών των γιορτών τελειώνει στις 15 Αυγού-
στου με την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Αυτά διεξάγονταν κυρίως αυτή την περί-
οδο, λόγω του ορεινού χαρακτήρα και των 
ακραίων καιρικών συνθηκών κι επειδή ο κό-
σμος κατά τον χειμώνα ήταν φευγάτος στα 
χειμαδιά για να βρίσκουν πιο εύκολα τροφή 
για τα κοπάδια τους, να ενισχύουν και τα πε-
νιχρά οικονομικά τους με δουλειές, βάσισμέ-
νοι στην ευστροφία, διορατικότητα κι οξύ-
νοιά τους, ως καστανάδες, καραμελάδες κλπ. 
Τα πανηγύρια αποτελούσαν αφορμή να κατέ-
βουν στην οικοδομημένη περιοχή του χωριού 
κι όσοι βοσκοί έμειναν για πολύ χρόνο στις 
βουνοκορυφές των Τζουμέρκων κοντά στα 
ποίμνιά τους. Οι ενήλικες άφηναν «στα κλά-
ματα» τους γεροντότερους με τα λιανοπαίδια 
για να προσέχουν προσωρινά τα ζώα. Στους 
ώμους τους έφερναν κανένα σφαχτό και ποι-
κίλα γαλακτοκομικά προϊόντα, φρέσκα για τις 
ανάγκες των πανηγυριωτών.

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και μέχρι 
προπολεμικά (πριν τον Β  ́Παγκόσμιο Πόλε-
μο), σχεδόν σε κάθε κοπάδι υπήρχαν κλεμ-
μένα αιγοπρόβατα που σφάζονταν αλύπητα, 
αφού ήταν τζάμπα και δεν είχαν πληρωθεί 
για να κοστίζουν. Αυτή η κλοπή επιβάρυνε 
τους «αποκεινθούς», δηλαδή γινόταν απ’ αυ-
τούς πίσω απ’ αυτή τη ράχη, τους διπλανούς 
τους,, τους απέναντι κοντοχωριανούς. Οι 
τελευταίοι με τη σειρά τους λήστευαν τους 
πρώτους κι ολοκλήρωναν τον κύκλο κι έτσι 
με αμφοτεροβαρή τρόπο διαιωνιζόταν.

για την ενεργητικότητά του, ήταν επιδέξιος 
στους παραδοσιακούς χορούς και παντού 
ήταν μπροστάρης, στις χαρές και στις λύπες 
και φυσικά στα ξεφαντώματα των πανηγυ-
ριών μας. Από το σπίτι που φιλοξενούνταν 
οι ξένοι οργανοπαίχτες (συνήθως του Πρέ-
ντζα), το απόγευμα, όταν «έπεφταν» τα από-
σκια πάνω από τον Γλαβά, ανηφόριζαν για το 
γλέντι της πλατείας και στις τρεις ημέρες του 
πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής.

Επιπλέον απ’ το χορευτικό μέρος, στο 
πρόγραμμα της πλατείας περιλαμβάνονταν 
κατά την τρίτη μέρα οι προσωπίδες που λέ-
γονταν και μασκαράδες. Πρόκειται για ένα 
παμπάλαιο έθιμο και κρατά από τα Ελευσί-
νια Μυστήρια και τις Διονυσιακές γιορτές 
της ελληνικής αρχαιότητας, ενώ παρίσταναν 
άδολες σκηνές απ’ τις αγροτοκτηνοτροφικές 
ασχολίες του χωριού, σχετικά με τον ορεσίβιο 
και περιθωριοποιημένο τρόπο μιας ξεχασμέ-
νης περιοχής από τον πολιτισμό, την ανάπτυ-
ξη, την τεχνολογία, τον εκσυγχρονισμό και 
την διασκέδαση ή αναψυχή.

Συνήθως, υποδύονταν τον παπά, καλό-
γερο, καλαντζή (γανωτή), γιατρό, ζητιάνο. 
Ζωντάνευαν κι αναπαρίσταναν τον χωριάτι-
κο γάμο, με πλούσια κι αγνά πειράγματα του 
συμπεθεριακού, προκαλώντας το αυθόρμητο 
γέλιο των παρευρισκομένων, ως ξέσπασμα 
μιας άφατης ευχαρίστησης. Στα δρώμενα 
αυτά συμμετείχαν πολλοί συγχωριανοί μας 
που διέθεταν θαυμαστό υποκριτικό ταλέντο, 
με δηκτική τάση και διακωμώδηση περιστατι-
κών της καθημερινής πρακτικής στα πλαίσια 
της μικρής και κλειστής κοινωνίας του χω-
ριού μας.

Μεταξύ αυτών, ας μην παραλειφθεί να 
αναφερθούν οι χαρισματικοί συγχωριανοί 
μας Θεόδωρος Πρίντζος, ο Σταφυλάς, ο Γε-
ώργος Μπασιούκας (Λαμπροκώστας) κ.α. 
Πάντα σ’ αυτά τα πειράγματα έπαιρνε μέρος 
μόνον το ανδρικό φύλο και ποτέ το γυναι-
κείο, γιατί τότε η κοινωνία ήταν ανδροκρα-
τούμενη, ενώ επικρατούσε η κυριαρχία και τα 
ιδεώδη της πατριαρχικής οικογένειας.

Κατά το βράδυ αυτής της τελευταίας μέ-

ρας του πανηγυριού (τρίτη στη σειρά) τα όρ-
γανα πήγαιναν ιδίως στου Τσαλαμάγκα το μα-
γαζί, όπου ιδιαίτερα ξεφάντωναν οι χωριανοί 
που μασκαρεύτηκαν και το γλέντι έφθανε μέ-
χρι τα χαράματα, οπότε επεκτεινόταν κιόλας 
στο αλώνι, στη στρούγκα, στον Γλαβά, στο 
αλωνάκι μέχρι να φέξει για τα καλά και μετά 
το ξημέρωμα και την ανατολή του ηλίου.

Τα διαδραματιζόμενα στην πλατεία και τις 
τρεις μέρες ξεκινούσαν νωρίς το απόγευμα, 
όταν ο ήλιος ήθελε για να γείρει στη ράχη κά-
που «μια τριχιά», χωρίς να βαρέσει καμπάνα, 
όπως συνήθως συμβαίνει σε γειτονικά χωριά, 
αλλά το έναυσμα σημείωνε η θέση του ήλιου 
και το «εναρκτήριο λάκτισμα» αποτελούσε 
«το λάλημα του κλαρίνου». Πάντως, ας ξα-
νατονιστεί χάρη εμφάσεως ότι το πανηγύρι 
μας σε καμιά περίπτωση δεν υπολογίζεται ως 
απλό γλέντι, αλλά γίνεται σε χρονικό σημείο 
που τελειώνουν οι πολλές αγροτικές δου-
λειές κι έχει βαθύτερη σημασία, καθώς συμ-
βάλλει στη συνοχή των κατοίκων και στην 
εμπέδωση του αισθήματος αλληλεγγύης, 
φιλίας και γειτονίας των κοντοχωριανών. Γι’ 
αυτό πρέπει να γίνει ο μηχανισμός που αφο-
ρά την ύπαρξη και την διατήρηση της παρα-
δοσιακής φυσιογνωμίας και ιδιαιτερότητάς 
του που απηχεί στη διαιώνισή τους στη Νε-
ράιδα Τζουμέρκων, που με τις παλιές δομές 
ακόμη φημίζεται για τη φιλοξενία της.

Οι ευμενείς συνέπειες ειδικά του πανηγυ-
ριού της Αγίας Παρασκευής, στη σύγχρονη 
εποχή μας, που αποτελείται απ’ τα σημερινά 
χρόνια αποξένωσης, αποσύνθεσης κι απο-
σύνδεσης των στενών σχέσεών μας κι αλλο-
τρίωσης των συγγενικών κι ηθικών δεσμών. 
Στον καιρό μας παρατηρείται η διεύρυνση κι 
ισοπέδωση των πάντων, με ξεχείλισμα της 
σύμπνοιας δια της Παγκοσμιοποίησης της 
Νέο-Ταξικής Εποχής, με εισαγωγή ξενόφερ-
των χαρακτηριστικών.

Τα πανηγύρια αυτά του χωριού μας είναι 
καθαρά Νεραϊδιώτικη υπόθεση με αυξημένο 
τοπικό χρώμα, όσο αφορά την οργάνωση και 
τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, χωρίς να έχει 
καμιά σχέση με τα φολκλορικά φεστιβάλ των 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ανοίγω λάκκο στο χώμα, σκαλίζω – Γελοιο-

γράφος μας (γεν.)
2. Πόλη της Ηπείρου – Περιοχή της Πελοποννή-

σου
3. Χωριό της περιοχής μας
4. Ξενικό όνομα (με άρθρο) – Εξωτικό φρούτο 

(γεν.)
5. Παραδοσιακό γεωργικό μηχάνημα – Αγγλική 

διάζευξη
6. Τούρκος πασάς, που παρέδωσε τα Γιάννενα 

στον ελληνικό στρατό – Το κομμουνιστικό κόμ-
μα μεγάλης χώρας

7. Το σύνολο συγγενών – Παλιό πολεμικό ιστιο-
φόρο με κουπιά

8. Αγώνες προς τιμή της θεάς Ήρας – Ευρωπαίος 
κι αυτός (αντιστρ., αιτιατ.)

9. Διάσημη ηθοποιός που πήρε Όσκαρ για την 
ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» - Το χρησιμο-
ποιούσαν οι αγρότες για το θέρισμα δημητρια-
κών ή και χόρτων

10. Περιέχει και το τσάι – Φωνήεντα ποιότητας

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γνωστή εταιρεία για έπιπλα γραφείου – Τη 

«μοιράζουν» και ένστολοι (αντιστρ.)
2. Υπάρχει και προσώπου – Μερικοί τα υπερβαί-

νουν
3. Παραθαλάσσια πόλη της Τουρκίας με πολλούς 

αρχαιολογικούς χώρους
4. Πάμε … τσάρκα στη θάλασσα μ’ αυτές – Παρα-

πέμπει σε σελίδα (καθαρ.)
5. Πολύχρωμο σακίδιο πλάτης, τορβάς 6. 

Αποτελεί πλέον εναλλαχτικό τρόπο συναλλα-
γής (με άρθρο) – Πρόθεση της αρχαίας

7. Κυκλικός χώρος, όπου διαχωρίζονταν το στάρι 
απ’ τα στάχυα – Γυναικείο υποκοριστικό

8. Στα χωριά μας πολλά, εδώ ένα – Υπάρχουν και 
τέτοια αέρος 

9. Οι κεφαλές που διακοσμούσαν τους κίονες
10. Όμοια φωνήεντα – Κι άλλη περιοχή της Πελο-

ποννήσου

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ο ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 2. ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ 3. ΕΝΑ – ΡΑ – ΔΑ 4. ΣΦΟΝΤΥΛΙ 5. Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ 6. ΦΑΓΕ 
– ΤΣΗ 7. ΟΣΚ – ΤΟ 8. ΛΟΡΚΑ – ΣΤΟΚ 9. ΟΡΟΙ – ΑΜΟΡΕ 10. ΣΑΣ – ΠΤΗΣΗΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ 2. ΜΕΝ – ΟΡΑ 3. Ο ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ 4. Υ.Α. – ΦΛΑΣΚΙ 5. ΣΤΡΟΥΓΚΑ 6. ΤΖΑΝΤΕ 7. 
ΑΟ – ΤΙ – ΟΣΜΗ 8. Κ.Υ. – ΥΜΗΤΤΟΣ 9. ΑΛΑΛΟΣ – ΟΡΗ 10. ΣΑΔΙΣΤΙΚΕΣ

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Ανοιχτή Επιστολή στο Νομάρχη Τρικάλων 
Κύριε Νομάρχη,
Σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή, όλα τα 

Ελληνόπουλα έχουν ίσες ευκαιρίες μόρφω-

σης. Ακόμα ο ν. 1566/86 ορίζει ότι σκοπός 

της εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην 

ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυ-

ξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυ-

νάμεων των μαθητών και αναγνωρίζει σαν 

το βασικότερο συντελεστή για την επίτευξη 

των παραπάνω στόχων, την εξασφάλιση των 

αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολείων.
Τα παραπάνω μένουν γράμμα κενό στην πε-

ρίπτωση των παιδιών που οι γονείς τους δεν 

… μερίμνησαν να μετοικήσουν σε περιοχές 

όπου λειτουργούν Δημοτικά Σχολεία κι επι-

μένουν να ζουν στα δυσπρόσιτα χωριά της 

ελληνικής υπαίθρου και ν’ αντιστέκονται στο 

ξερίζωμά τους.
Σ’ ένα τέτοιο χωριό, τη Νεράιδα Τρικάλων, το 

1/θέσιο Δημ. Σχολείο μένει ερμητικά κλειστό 

εδώ και μια πενταετία (π.δ. 331/23.9.86) και 

τα παιδιά που βρίσκονται μόνιμα εκεί, μετα-

φέρονται σε άλλο χωριό, κάτω από αντίξοες 

συνθήκες, μ’ αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο 

μερικές φορές αδυνατεί να φτάσει στον προ-

ορισμό του.
Κάτω από τέτοιες συνθήκες όχι μόνο για ίσες 

ευκαιρίες μόρφωσης δε μπορούμε να μιλάμε, 

αλλά ούτε καν για στοιχειώδη μορφή εκπαί-

δευσης.
Κύριε Νομάρχη,
Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο Νομό 

μας, σας καλούμε να δείξετε την απαιτούμε-

νη ευαισθησία μπροστά στο σοβαρό αυτό ζή-

τημα και να κινήσετε τις διαδικασίες για την 

επαναλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου 

Νεράιδας, ο εσωτερικός και εξωτερικός χώ-

ρος του οποίου, σημειωτέο, βρίσκεται σ’ άρι-

στη κατάσταση. Άλλωστε ο εκσυγχρονισμός 

της χώρας που επαγγέλλονται κυβέρνηση και 

αντιπολίτευση, η πανεθνική προσπάθεια για 

να μη χαθεί το τρένο της ανάπτυξης, η πορεία 

εν τέλει της χώρας προς το 2000, δε μπορεί 

να συμβαδίζει με χωριά χωρίς σχολεία και 

παιδιά χωρίς δασκάλους.
Η Συντακτική Επιτροπή

Τον Ιούλιο του 1991, διεξάγονται οι κοινοτικές εκλογές και στη Νεράιδα. Τρεις συνδυασμοί, 
με υποψήφιους προέδρους το Γιάννη ΝΙΚΟΥ, το Γιώργο ΜΑΝΤΕΛΛΟ και το Γιώργο ΚΑΡΑ-
ΓΚΟΥΝΗ, διεκδικούν την ψήφο των ορεινών …



22 2325 χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ25 χΡΟΝΙΑ ΓΛΑβΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
● Ο Παναγιώτης Ζάχος και η σύζυγός του 
Αλεξία (Μπακατσέλου) απόκτησαν αγόρι.
● Στις 28.6.91 γεννήθηκε στην Άρτα ο γιος 
της Βάσως και του Σπύρου Νεραϊδιώτη, συ-
νεργάτη του περιοδικού μας.
ΓΑΜΟΙ:
● Παντρεύτηκαν στην Αγ. Τριάδα Πειραιά στις 
1.6.91, η Μαρία Παναγ. Καρακώστα και ο Ιω-
σήφ Τζεγιαννάκης
● Στην Αγ. Φανερωμένη Χολαργού στις 
8.6.91 ο Γιώργος Αθαν. Αλειφτήρας και η Νίκη 
Αν. Μπάλτα
● Στον Άγιο Ελευθέριο Άρεως στις 29.6.91 ο 
Δημήτρης Γιωργ. Βλαχογιάννης και η Γεωργία 
Ηλ. Καρανάτση
● Η Χρυσούλα Πετσιμέρη (κόρη της Σοφίας 
Κόκκινου) και ο Χάρης Βουτσινάς στις 27.4.91, 
στην Αγ. Ζώνη Κυψέλης
● Ο Χήτας Λευτέρης και η Κατερίνα Βερρο-
πούλου στις 12.5.91, στον Αγ. Αιμιλιανό, Λ. 
Σκουζέ.

● Τοποθετήθηκαν οι γέφυρες: Συντο-
μεύτηκε κατά πολύ ο δρόμος Καψάλων-
Αγίας Κυριακής με την τοποθέτηση δυο 
γεφυριών στον Άσπρο και στη Γκούρα, 
καθώς αποφεύγεται πλέον ένα μεγάλο 
κομμάτι του δρόμου που ήταν σε χρήση 
ως τώρα. Ήδη τ’ αυτοκίνητα διέρχονται 
απ’ τον καινούργιο δρόμο, ο οποίος, ας 
σημειωθεί, είναι σε πολύ καλή κατάστα-
ση.
● Λύκος: Λύκος έκανε την εμφάνισή του 
κοντά στο χωριό και κατασπάραξε ένα 
μουλάρι (του Π. Καρακώστα-Πανάκη)

● Δρόμος – Φράγμα: Για διευκόλυνση 
των εργασιών του φράγματος, η ΑΕΓ-
ΓΕΚ κατασκεύασε παρακαμπτήριο δρόμο 
(από γέφυρα Μεσοχώρας μέχρι σχεδόν 
τον «Κόκκινο»), ο οποίος είναι έτοιμος και 
θα δοθεί τις προσεχείς στην κυκλοφορία.

● Καιρός: Το δίμηνο Απρίλη- Μάη ο και-
ρός στην περιοχή μας ήταν πολύ βροχε-
ρός. Όπως λένε οι «χειμωνιάτες», φέτος 
οι βροχοπτώσεις ήταν οι μεγαλύτερες 
της τελευταίας δεκαετίας.

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΪ-ΓΙΩΡΓΗ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Νεράιδας 
ήδη προχώρησε στις εργασίες αναστύ-
λωσης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργί-
ου. Στην πλατεία του χωριού, στις αρχές 
του μήνα βρίσκονταν ξηλωμένα στασίδια, 
κομμάτια απ’ το γυναικωνίτη και διάφορα 
αντικείμενα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι θα ευαισθη-
τοποιηθούν στην πορεία της αναστύλω-
σης και θα πλησιάσουν όσο γίνεται πιο 
πιστά την παλιά παραδοχσιακή εσωτερι-
κή μορφή του ναού.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
Έπεσε νωρίς φέτος η Λαμπρή (7 Απρί-
λη) κι έτσι λίγοι, σε σχέση με πέρσι και 
πρόπερσι ήταν εκείνοι που δε σκιάχτη-
καν τον καιρό κι ανέβηκαν στη Νεράιδα, 
να γιορτάσουν «χωριανικά». Μεταξύ 
τους ήταν και καμιά δεκαριά μουσαφι-
ραίοι, φίλοι του Μήτσιου Λ. Καρακώστα 
απ’ τον Πειραιά. Και φέτος βρέθηκαν 
κορίτσια στο χωριό, να στολίσουν, κατά 
το έθιμο, τον επιτάφιο, με ίτσια και 
άνθη κερασιάς. Στην Ανάσταση, που 
βγήκε και φέτος πριν την ώρα της, με-
τρήθηκαν παραπάνω από πενήντα στην 
εκκλησιά.
Ο παπα-Πάνος (Λιάπης) απ’ την Κορυ-
φή που τον ξελειτούργησε ο Χρήστος 
Καρακώστας (Πένιας), πηγαινοέρχο-
νταν στα δυο χωριά κι έκανε ό,τι ήταν 
δυνατό να λειτουργήσει και τους νεραϊ-
διώτες, που δυόμισι χρόνια τώρα έχουν 
μείνει χωρίς παπά. Μετά την Ανάσταση, 
που βγήκε μέσα, λόγω καιρού, ακολού-
θησε γλέντι στα καφενεία, στου Βλαχο-
γιάννη και στου Πένια (Βακούφκο).
Οι νέοι «κράτησαν» το χορό κι αυτή 
τη χρονιά, ως τα ξημερώματα της Λα-
μπρής.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Κυριακή 21 Ιουλίου
Σε λίγους είναι γνωστό το ότι σε ορισμένες προβλη-

ματικές, Κοινότητες, οι εκλογές δε συμπίπτουν με τις 

Δημοτικές Εκλογές που διεξάγονται πανελλαδικά, αλλά 

αναβάλλονται για το επόμενο καλοκαίρι. Μεταξύ αυτών 

των κοινοτήτων συμπεριλαμβάνονται και οι Κοινότητες 

της περιοχής μας: Νεράιδας, Παχτουρίου, Μεσοχώρας.

Στη δική μας Κοινότητα, τρεις συνδυασμοί διεκδικούν 

την προεδρία, οι οποίοι σημειώνονται αναλυτικά παρα-

κάτων:
Α) «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
Έμβλημα: Η Ελιά
1. Νίκου Ιωάννης του Παναγιώτη (υποψ. Πρόεδρος)
2. Αθανασιάδης Δημήτριος του Νικολάου
3. Βλαχογιάννης Χρήστος του Παντελή
4. Βλάχος Ηλίας του Γεωργίου
5. Καρακώστας Χαράλαμπος του Δημητρίου
6. Κόκκαλης Δημήτριος του Ιωάννου
7. Κουρεμέντζας Βασίλειος του Χρήστου
8. Μπασιούκας Λάμπρος του Γεωργίου
9. Νίκου Φώτιος του Χρήστου
10. Χήτας Χρήστος του Κων/νου
Β) «ΝΕΡΑΪΔΑ-ΛΑΦΙΝΑ 2000 ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»
Έμβλημα: Δυο χέρια που σφίγγονται (Ενότητα)
1. Μαντέλλος Γεώργιος του Χαριλάου (υποψ. Πρόεδρος)

2. Αλειφτήρας Κοσμάς του Βασιλείου
3. Βλάχος Απόστολος του Νικολάου
4. Ζάχος Λάμπρος του Κων/νου
5. Καρακώστα Άννα του Παντελή
6. Καρακώστας Σπυρίδων του Γεωργίου
7. Λάμπρος Δημήτριος του Κων/νου
8. Μαντέλλος Περικλής του Ιωάννη
9. Οικονόμου Αρχόντω του Γεωργίου
10. Φωτίου Δημήτριος του Κων/νου
Γ) «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
Έμβλημα: Ζυγαριά
1. Καραγκούνης Γεώργιος του Νικολάου (υποψ. Πρόε-

δρος)
2. Αντωνίου Νικόλαος του Ευθυμίου
3. Γώγος Κων/νος του Δημητρίου
4. Ζάχος Απόστολος του Βασιλείου
5. Καινούργιος Πέτρος του Παναγιώτη
6. Καρακώστας Κων/νος του Αθανασίου
7. Παλούκης Γεώργιος του Κων/νου
8. Παφίλης Δημήτριος του Ευσταθίου
9. Παφίλης Ευάγγελος του Γεωργίου
10. Χονδρός Αλέξανδρος του Χαριλάου
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Ο Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα» 
παίζει σημαντικό ρόλο στα δρώμενα 
της περιοχής, βάζοντας τη σφραγίδα 

του στο πολιτιστικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, 
αναδεικνύοντας τα πατροπαράδοτα, με κυρί-
αρχα στοιχεία την ποιότητα, το σεβασμό και το 
μεράκι, προβάλλοντας μέσα από τις ίδιες τις 
εκδηλώσεις, αλλά και τα Μ.Μ.Ε. το χορό και το 
τραγούδι, το λαϊκό πολιτισμό των Τζουμέρκων, 
την ιστορία του τόπου, την πόλη της Άρτας με 
το θρυλικό γιοφύρι και τα βυζαντινά της μνη-
μεία, τις ομορφιές του Νομού και γενικότερα 
τη μουσικοχορευτική παράδοση της Ηπείρου. 
Μία από τις φετινές εκδηλώσεις του ήταν η 
προβολή των βυζαντινών μνημείων της Άρτας. 

Μια τηλεοπτική παραγωγή σε συνεργασία με 
την Νομαρχία Άρτας και τη εφορία βυζαντινών 
αρχαιοτήτων, η οποία προβλήθηκε σε ιδιωτικά 
τηλεοπτικά κανάλια. Το χορευτικό χόρεψε σε 
πέντε μνημεία της Άρτας: Στο κάστρο, στην 
Αγία Θεοδώρα, στο ιστορικό γιοφύρι, στην 
Παρηγορήτρια, και στην Παναγία των Βλαχερ-
νών. Μνημεία του 13ου αιώνα, που για το κα-
θένα μιλούσε ο καθηγητής ιστορίας του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων Κώστας Κωσταβασίλης 
και λαογραφικά στοιχεία η Ματίνα Μαλτέζου, 
ενώ η κάληψη έγινε από την «Vision Air». Ήταν 
μια ποιοτική εκδήλωση του Λ.Ο. Τα Τζουμέρκα 
που τα είχε όλα: Χορό, τραγούδι, ιστορία, λαϊκό 
πολιτισμό.

Λαογραφικός Όμιλος «Τα Τζουμέρκα»

Σε ένα κατάμεστο από δύο χιλιάδες περί-
που θεατές ανοικτό θέατρο του Δήμου 
της Ηλιούπολης πραγματοποίησε την 

καθιερωμένη ετήσια μουσικοχορευτική εκδή-
λωση του ο Λαογραφικός Όμιλος “Ήλιδα” την 
Τετάρτη 22 Ιουνίου. Υπό την καθοδήγηση των 
δύο υπευθύνων χοροδιδασκάλων,του συμπα-
τριώτη μας από το Παχτούρι Κώστα Βασιλά-
ρα και του Παναγιώτη Γκούβα,οι χορευτές 
του Ομίλου που συμμετείχαν στην εκδήλωση 
παρουσίασαν για τρεις περίπου ώρες ένα υπέ-
ροχο θέαμα με χορούς και τραγούδια από όλη 
την Ελλάδα. Θέμα της φετινής εκδήλωσης 
ήταν “ο πραματευτής”. Στην διάρκεια της εκ-
δήλωσης ακούστηκαν τραγούδια και παρουσι-
άστηκαν χοροί, από το Πωγώνι, την Τζιά,την 
Κρήτη, την Γουμένισσα Σερρών, την Ανατο-
λική Ρωμυλία, την Μεσημβρία καθώς και την 

Καππαδοκία της Μικράς Ασίας. Εντυπωσιακό 
ήταν επίσης το Ρεμπέτικο πρόγραμμα ξεκινώ-
ντας από την Σμύρνη και συνεχίζοντας στον 
Πειραιά. Την εκδήλωση πλαισίωσαν δέκα έξι 
υπέροχοι μουσικοί με επικεφαλής τον Γιώργο 
Κωτσίνη στο Κλαρίνο και τον Γιώργο Γεωργό-
πουλο στο μπουζούκι. Παραβρέθηκε ο δήμαρ-
χος της Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασσόπουλος 
με την πλειονότητα των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου. Μεταξύ των θεατών πάρα πολλοί 
συμπατριώτες μας από τα χωριά της ορεινής 
μας πατρίδας όπως το Παχτούρι, τον Αετό,την 
Κορυφή και την Λαφίνα. Μέσω του “Γλαβά” ο 
συμπατριώτης μας Κώστας Βασιλάρας θα ήθε-
λε να ευχαριστήσει όλους τους συμπατριώτες 
μας που κάθε χρόνο με την παρουσία τους στην 
εκδήλωση τιμούν τον ίδιο προσωπικά αλλά και 
τον Όμιλο. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Λ.Ο. ΗΛΙΔΑ
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ΟΡΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ- ΘΟΔΩΡΙΑΝΑ:
Ξανάρχισαν μέσα στον Αύγουστο οι εργασίες στην τοποθεσία «Κάναλες» για την οδική σύνδεση των δύο χωριών. Τα χρήματα όμως που δόθηκαν απ’ τη Νο-μαρχία Άρτας είναι ελάχιστα (1 εκατομμύριο δρχ.) και σίγουρα όπου να ‘ναι το έργο θα σταματήσει ξανά αν οι Κοινότητες δεν διεκδικήσουν περισσότερα.στήρι») συνεχίζει να λειτουργεί…

ΟΡΕΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΡΑΪΔΑ- ΘΟΔΩΡΙΑΝΑ:
Ξανάρχισαν μέσα στον Αύγουστο οι εργασίες στην τοποθεσία «Κάναλες» για την οδική σύνδεση των δύο χωριών. Τα χρήματα όμως που δόθηκαν απ’ τη Νο-μαρχία Άρτας είναι ελάχιστα (1 εκατομμύριο δρχ.) και σίγουρα όπου να ‘ναι το έργο θα σταματήσει ξανά αν οι Κοινότητες δεν διεκδικήσουν περισσότερα.στήρι») συνεχίζει να λειτουργεί…

AΠΟ ΤΑ ΑΡχΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣχΟΛΕΙΟΥAΠΟ ΤΑ ΑΡχΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣχΟΛΕΙΟΥ
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“Θησαυρός στα Τζουμέρκα”
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου 
σε συνεργασία με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, διοργάνωσαν το Σάββατο 23 Ιουλίου 2016 το 
χωρό-ευαίσθητο φορητό παιχνίδι «Θησαυρός στα Τζουμέρκα». 
“Όσοι είστε λάτρεις της φύσης αλλά και της περιπέτειας, δεν έχετε παρά να δηλώσετε συμμετοχή 
στο παιχνίδι και να περάσετε μια ημέρα γεμάτη πρωτόγνωρες συγκινήσεις! “ γράφει το δελτίο 
τύπου του φορέα και συνεχίζει “Ακόμη και αν κάποιος γνωρίζει την περιοχή, το παιχνίδι θα τον 
οδηγήσει να τη δει μέσα από την οπτική γωνία των τριών ιστοριών που το απαρτίζουν.” και μας 
υπόσχεται “να ζήσουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία μέσα στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περι-
στερίου και χαράδρας Αράχθου!”

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Με απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορί-
στηκε η νέα σύνθεση του Δ. Σ. του Φορέα. Στη θέση του Προέδρου παραμένει ο κος Χρήστος 
Χασάνης, Χημικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος (Ειδικός Επιστήμονας), ενώ στο Δ.Σ. συμμε-
τέχει και ο Κωνσταντίνος Μαράβας,, Δήμαρχος Πύλης, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, με 
αναπληρωτή τον Δημήτριο Βουρλίτση, Δημοτικό Σύμβουλο Καλαμπάκας, Αντιδήμαρχο τεχνι-
κών έργων.

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Πάρκων
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αρά-
χθου ως μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου Εθνικών Πάρκων και προστατευόμενων περιοχών 
(EUROPARK), συμμετείχε φέτος, για πρώτη φορά, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ευρω-
παϊκής Ημέρας Πάρκων, που γιορτάζεται συμβολικά κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου. 
Περισσότερες από 300 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 23 Ευρωπαϊκές χώρες, από μέλη αυ-
τού του δικτύου, με θέμα «Μια γεύση από τη φύση»
Στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Πραμάντων, 
Αγνάντων και Βουργαρελίου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης, για τους άγριους καρπούς που «γεννά» η φύση, για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
τους και για τα μέρη που τα συναντούμε, για τη χρήση και επεξεργασία (των καρπών ή άλλου 
μέρους των φυτών) από τη μαγειρική και την επιπλοποιία έως την ευεργετική επίδραση που έχουν 
στην υγεία, λόγω της μεγάλης διατροφικής και θρεπτικής τους αξίας. 
Δεν αρκεστήκαμε όμως μόνο στη μάθηση, αλλά παίξαμε και παιχνίδια γευσιγνωσίας ώστε να 
γευτούν τα παιδιά, με κλειστά μάτια, τους καρπούς της φύσης. Κάποια από τα είδη που κλήθηκαν 
να αναγνωρίσουν ήταν φράουλες, κεράσια, αχλάδια, μήλα, νεκταρίνια, καρύδια, αλλά και γλυκά 
του κουταλιού βατόμουρο, καρυδάκι, νεράντζι, λεμόνι κ.α.
Με αφορμή τον εορτασμό της συγκεκριμένης ημέρας, είναι ευκαιρία να αναγνωρίσουμε όλες τις 
«ευεργεσίες» της φύσης και τα αγαθά που «απλόχερα» μας προσφέρει! Παράλληλα όμως μπορού-
με να ευαισθητοποιηθούμε, αντιμετωπίζοντας με περισσότερη ωριμότητα και σκέψη τα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα! 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & X. ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Τμημα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

Η Βουλεύτρια Συριζα 
Β΄ Πειραιά και Πρό-
εδρος της Κοινοβου-

λευτικής Ομάδας Φιλίας 
Ελλάδας - Η.Π.Α., κ. Εύη 
Καρακώστα, σε πρόσφατο 
ταξίδι της στις Η.Π.Α. πραγ-
ματοποίησε σειρά συναντή-
σεων με φορείς της Ομο-
γένειας και Πολιτειακούς 
παράγοντες. Αναλυτικότερα, στην Πολιτεία της 
Νέα Υόρκης στην ετήσια συνάντηση του Αμερι-
κανο-Κυπριακού Επιμελητηρίου που διοργανώ-
θηκε την Παρασκευή 6η Μαΐου στην πόλη της 
Νέας Υόρκης, συναντήθηκε με την Βουλευτή 
της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κ. Νικόλ Μαλ-
λιωτάκη και τον Γερουσιαστή της Πολιτείας του 
Ρόντ Άιλαντ κ. Λεωνίδα Ραπτάκη, μέλη του Δ.Σ. 
της ΠΑ.Δ.Ε.Ε. (Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική 
Ένωση Ελληνισμού). Ανάμεσα στα θέματα της 
συνομιλίας τους, η κρίση του προσφυγικού 
προβλήματος και η αντιμετώπισή του, καθώς 
και ο καίριος ρόλος της ελληνικής ομογένειας 
στις προοπτικές επενδύσεων στην Ελλάδα. Στη 
συνέχεια, στην Πολιτεία του Ροντ Άιλαντ, συνο-
δευόμενη από τον Γερουσιαστή της Πολιτείας 
Κ. Λεωνίδα Ραπτάκη, επισκέφτηκε το Κοινοβού-
λιο της Πολιτείας στην πόλη του Πρόβιντενς, 
όπου και συναντήθηκε με την Γραμματέα της 
Πολιτείας του Ροντ Άιλαντ, Κ. Νέλλυ Γκορμπέα. 
Στη συνομιλία τους η Εύη Καρακώστα ανα-
φέρθηκε στους στενούς δεσμούς φιλίας που 
συνδέουν τον αμερικάνικο με τον ελληνικό λαό 
και ενημερώθηκε για την ιστορικότητα και τις 
δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας, το-
νίζοντας την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας 
και ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των Κοινο-
βουλίων. Την Πέμπτη 12η Μαΐου στην Πολιτεία 
της Μασσαχουσέττης, επισκέφτηκε Το Κοινο-
βούλιο της Βοστώνης, όπου παρέστη και αναγ-
γέλθηκε σε συνεδρίαση της Γερουσίας. Στο 
κτίριο του Κοινοβουλίου συναντήθηκε με τον 
ελληνικής καταγωγής Γερουσιαστή και Ηγέτη 

Της Μειοψηφίας Κ. Μπρους 
Ταρ, καθώς και με άλλους 
αξιωματούχους . Στη συνέ-
χεια επισκέφτηκε το Ελλη-
νικό Προξενείο, όπου και 
συναντήθηκε με την γενική 
πρόξενο της Ελλάδας στη 
Βοστώνη Κ. Ιφιγένεια Κα-
ναρά. Συζήτησαν θέματα 
που αφορούν τις δραστηρι-

ότητες της ελληνικής κοινότητας και ενημερώ-
θηκε για το αξιόλογο έργο που έχει επιτελέσει 
το Προξενείο μας σχετικά με την ανάπτυξη του 
φιλελληνισμού, την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας, αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει με μέλη της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας για την προώθηση των προγραμμάτων 
ανταλλαγής φοιτητών. Παρακάθησε σε γεύμα 
με Μέλη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των 
Ελληνο-Αμερικανικών Σωματείων, όπου είχε 
την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δραστηριό-
τητες και τις εκδηλώσεις τους, ενώ παράλληλα 
άκουσε τα αιτήματά τους και επισκέφτηκε μαζί 
τους το Ίδρυμα «Philoxenia House» Της Μη-
τρόπολης Βοστώνης, το οποίο έχει προσφέρει 
διαμονή και περίθαλψη σε πολλούς ασθενείς 
συμπατριώτες μας. Η κ. Εύη Καρακώστα, ως 
μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Ελληνισμού 
της Διασποράς του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
τόνισε την επιθυμία της Επιτροπής για σύσφιγ-
ξη των σχέσεων και μεγαλύτερη συνεργασία με 
την Ομογένεια και τους εκπροσώπους της. Το 
Σάββατο 14 Μαΐου παρέστη στα εγκαίνια του 
νέου Γραφείου Τύπου της Ελλάδας στη Νέα 
Υόρκη που πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουρ-
γό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά, και είχε την ευ-
καιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, καθώς και 
με τον νέο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη 
Νέα Υόρκη Κ. Κωνσταντίνο Κούτρα. 

Ευη Καρακωστα  
Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Πειραιά

Συναντήσεις της Εύης Καρακώστα στις Η.Π.Α.
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■ O παπα-Αποστόλης (Οικονόμου) ενίσχυσε το περιδοδικό με 20,00 € εις μνήμη 
της αδελφής του Μαρίας Δάγκλη.

■ O παπα-Αποστόλης (Οικονόμου) ενίσχυσε το περιδοδικό με 20,00 € εις μνήμη 
του Γεωργίου Π. Καρακώστα.

■ Ο Πέτρος Συγίζης ενίσχυσε το περιδοδικό με 20,00 € εις μνήμη του Γεωργίου 
Π. Καρακώστα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΣ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΩΓΟΥ 20 

συνδρομητές “ΓΛΑΒΑ”

Απρίλης μήνας ήτανε κι η μέρα ήταν Τετάρτη
ο μήνας είχε δεκατρείς, να πάει! Να μη ξανάρθει!

Ο χάρος είχε αρματωθεί, να βρει ψυχές να πάρει
το Γιώργο σαν αντάμωσε, δεν του ‘κανε τη χάρη

Γιατί ΄ναι σκληροτράχηλος και δεν καταλαβαίνει
σε σταυροδρόμι κάθεται, όποιος διαβεί τον παίρνει

Γιώργο νωρίς μας έφυγες, χωρίς να πεις μια λέξη
μες στ’ άγρια μεσάνυχτα προτού καλά να φέξει

Άφησες πίσω τα παιδιά να κλαίνε νύχτα μέρα
έχασαν τον προστάτη τους, να ζουν χωρίς πατέρα 

Άφησες τη γυναίκα σου σαν καλαμιά στον κάμπο
να περπατά ολημερίς, μες στην καυτή την άμμο

Και δυο γερόντους μοναχούς να σε μοιρολογάνε
Ήσουν το αποκούμπι τους, τώρα παραμιλάνε

Ο ήλιος χάθηκε γι αυτούς, ήρθε βαθύ σκοτάδι
Εσένα συλλογίζονται που βρίσκεσαι στον Άδη

Σε κλαίμε όλοι οι χωριανοί, γιατί ήσουν παλικάρι
Ήσουν το γελαστό παιδί, να πάρ΄ η ευχή να πάρει

Καλό ταξίδι Γιώργο μου, στο δρόμο να προσέχεις
Το γελαστό σου πρόσωπο κι εκεί ψηλά να έχεις.

Θα σε θυμόμαστε πάντα
Χρήστος Ν. Καραγκούνης

Στο γελαστό παιδί, Γιώργο Π. Καρακώστα 

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι  
του Χρήστου Ντίνου

Tεύχoς 134 (142) - 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 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Ο συγχωριανός μας ΣπήλιοςΑθανασι-

άδης & η σύζυγος του Ρούλα βάφτισαν  
την κόρη τους στον ιερό ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου στις 22 Μαΐου και την 
ονόμασαν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

•	 Οι συγχωριανοί μας Ευστάθιος Παφίλης 
& Πηνελόπη Καρακώστα βάφτισαν το γιο 
τους στον ιερό ναό Αγ. Αθανασίου στο 
Θησείο στις 12 Ιούνη. Και το όνομα αυτού 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.  

•	 Ο συγχωριανός μας Κυριάκος Χάιδος και η 
σύζυγός του βάφτισαν την κόρη τους, τον 
Ιούνιο, στην Αγία Κυριακή Νεράιδας και 
την ονόμασαν ΛΑΜΠΡΙΝΗ.

•	 Στη Αγία Κυριακή Νεράιδας, βάφτισαν το 
γιο τους και οι συγχωριανοί μας Δημήτρης 
Τζαλοκώστας και η σύζυγός του Κυριακή 
και τον ονόμασαν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

•	 Η χωριανής μας Παρασκευή, κόρη του 
Δημητρίου Αθανασιάδη και ο σύζυγός της 
Τσάκαλος Βασίλης βάφτισαν την κόρη 
τους τον Μάιο στη Αγ. Κυριακή και την 
ονόμασαν ΔΑΝΑΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ.

	 Να	τους	ζήσουν	τα	νεοφώτιστα!	

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, ορκίζεται 
η χωριανή μας Πελαγία-Μαριάννα Θ. Μα-
ντέλλου, ως πτυχιούχος του Παιδαγωγικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το ΔΣ του συλλόγου και ο " Γ" σου εύχονται 
καλή σταδιοδρομία!

Αγαπητέ αναγνώστη

Η μόνη πηγή εσόδων του περιοδι-
κού μας είναι η συνδρομή σου. Μη 
ξεχνάς, λοιπόν, την ανανέωσή της. 

Ο "Γλαβάς" φιλοδοξεί να γράφε-
ται από σας. Η αποστολή άρθρων, 
απόψεων, σχολίων, καθώς και η 
ενημέρωσή του για κοινωνικά γε-
γονότα, από εσάς κρίνεται απολύ-
τως αναγκαία.



 από γενιά... 
                 σε γενιά...


