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Τα τελευταία 2 χρόνια ο σύλλογος 
πραγματοποίησε εκδηλώσεις στο χω-
ριό και στην Αθήνα: 
• Ετήσιος χωρός του συλλόγου
• Παιδική Χριστούγεννιάτικη γιορτή 

(Αθήνα)
• Παιδική ζωγραφική
• Αγώνας δρόμου
• Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού
• Τουρνουά ποδοσφαίρου
• Λαχειοφόρος αγορά κ. ά.
Επίσης έγινε και η επισκευή ενός τμήματος 
του γηπέδου.

Το πιο σημαντικό όμως της θητείας μας είναι 
ότι το Δ.Σ. κατάφερε τα τελευταία δύο χρό-
νια να αντιμετωπίσει με επιτυχία προβλήμα-
τα που προέκυψαν με τα διαμερίσματα του 
Συλλόγου (κακοπληρωτές, ζημιές, νομικά 
προβλήματα με ενοικιαστές) με αποτέλεσμα 
ο Σύλλογος πλέον να εισπράττει στην ώρα 
τους τα ενοίκια και να έχει σταθερά έσοδα!
Ευχαριστούμε τους συγχωριανούς για τη 
στήριξη τους κι ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. 
καλή και δημιουργική συνέχεια!

Ο τέως πρόεδρος του συλλόγου
Άκης Μαντέλλος

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Νεράιδά 2017


10 ή 11/7 Μνημόσυνο Χαρίκλειας 
Γιαννέλου

25/7 Αγώνας Ποδοσφαίρου 
Νεολαία-Γερουσία

30/7 Λειτουργία και Γιορτή  
στον Αϊ- Θόδωρο

7/8  Αγώνας δρόμου
8/8  Κατασκευή papier mache
9/8  Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού
10/8 Παιδική ζωγραφική (το πρωί)

10/8 Αφήγηση παιδικού 
παραμυθιού της Όλγας 
Κουτσονάσιου  
(το βράδυ)

11/8 Παιδικό θεατρικό (το 
απόγευμα)

11/8 Μουσική βραδιά (το βράδυ)
13/8 Τουρνουά τάβλι
14/8 Τουρνουά δηλωτής

Σάββατο 05/08
Μεσοχώρα-Ν. Πεύκη (Γηπ. Μεσοχωρας)

Κυριακή 06/08
Παχτούρι-Λαφίνα (Γηπ.Παχτουρίου)
Αετός-Νεράιδα (Γηπ. Νεράιδας)
Αρματωλικό-Κορυφή (Γηπ. Αετού)

Τρίτη 08/08
Μεσοχώρα-Λαφίνα (Γηπ. Μεσοχώρας)
Παχτούρι-Ν.Πεύκη(Γηπ.Παχτουρίου)
Αετός-Κορυφή (Γηπ. Αετού) 
Νεράιδα-Αρματωλικό (Γηπ. Νεράιδας)

Πέμπτη 10/08
Μεσοχώρα-Παχτούρι (Γηπ. Παχτουρίου)
Λαφίνα-Ν.Πεύκη (Γηπ. Μεσοχώρας)
Νεράιδα-Κορυφή (Γηπ. Νεράιδας)
Αετός-Αρματωλικό (Γηπ. Αετού)

Σάββατο 12/08
1ος Ημιτελικός (Γηπ.Μεσοχώρας)
2ος Ημιτελικός (Γηπ. Αετού)

Δευτέρα 14/08
ΤΕΛΙΚΟΣ (Γηπ.Μεσοχώρας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2017
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Το πανηγύρι της Νεράιδας
Της Εύης Ευαγ. Κουτσοκώστα*

Η Νεράιδα Τρικάλων αποτελεί χωριό 
των Τζουμέρκων. Τα Τζουμέρκα 
ανήκουν στην οροσειρά της Πίν-

δου που χωρίζει την Θεσσαλία από την Ήπει-
ρο. Στην παρούσα εργασία μελετάμε το πα-
νηγύρι του χωριού στο χρονολογικό πλαίσιο 
από το 1955 έως σήμερα. Έτσι λοιπόν στην 
παρούσα έρευνα θεωρήσαμε σκόπιμο να γί-
νει ολιστική έρευνα του χωριού σε ιστορικό 
και κοινωνιολογικό πλαίσιο. Επί Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας το χωριό ονομαζόταν Γρεβε-
νοσέλι. Η πρώτη επίσημη μετονομασία του 
χωριού προκηρύχθηκε σε έγγραφο ΦΕΚ το 
1928. Ο πληθυσμιακός αριθμός επηρεάστη-
κε από γεγονότα του 20ου αιώνα. Οι πόλεμοι 
της Γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου 
που και οι δύο ο ένας μετά τον άλλον τη δε-
καετία του ’40 που αποτέλεσαν πλήγμα στο 
σύνολο όλη την Ελλάδα καθώς και οι κατα-
στροφές που προκληθήκαν από τις πλημμύ-
ρες του '63 και τον σεισμό του '67 στάθηκε η 
αφορμή για μετανάστευση σε αστικές πόλεις 
καθώς και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση 
εργασίας. Χρησιμοποιούμε την λέξη αφορμή 
διότι η Νεράιδα υπήρξε τόπος χωρίς έσο-
δα από άλλες περιοχές. Ούτε τουριστικός 
προορισμός ήταν αλλά και λόγω της ορει-
νής γεωγραφικής του θέσης, δεν παρήγαγε 
προϊόντα που μπορούσαν να πουληθούν σε 
άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν πρόκειται για 
ένα φτωχό χωριό. Μετά τις καταστροφές οι 
άνθρωποι μετανάστευσαν και με αυτό τον 
τρόπο ήρθαν χρήματα στο χωριό.

Το χωριό γιορτάζει κάθε χρόνο προς 
τιμή της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου. 
Το πανηγύρι της Νεράιδας αποτελεί έναν 
σημαντικό θεσμό για κάθε χωριανό. Στην 
παρούσα εργασία μελετώντας την πορεία 
του πανηγυριού από το 1955 έως σήμερα, 
παρατηρήσαμε ότι η αγάπη των ντόπιων 
για το πανηγύρι παρέμεινε αναλλοίωτη όλα 
αυτά τα χρόνια. Παρόλο που μετανάστευ-
σαν, η αγάπη για το χωριό παρέμεινε και το 
πανηγύρι κάθε χρόνο ζωντάνευε όλο και πε-
ρισσότερο, καθόσον ήρθε και η οικονομική 
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ενίσχυση εξαιτίας της μετανάστευσης. Αυτό 
που φαίνεται να νίκησε την δυναμικότη-
τα του πανηγυριού δεν ήταν οι πληγές που 
υπέστη, αλλά η απώλεια των ανθρώπων που 
ζούσαν εκεί. Καθώς και οι νέοι απόγονοι των 
μεταναστευθέντων δεν έχουν κίνητρο πλέ-
ον να επισκεφτούν το χωριό. Τελικά ίσως η 
εσωτερική μετανάστευση, μακροπρόθεσμα, 
να αποτελεί την αιτία ερήμωσης των ορει-
νών χωριών. Δεν μπορούμε να το απαντή-
σουμε με ακρίβεια αλλά αυτό ίσως αποτε-
λεί κίνητρο για μια επιπλέον έρευνα που θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Επανερχόμενοι στο πανηγύρι της Νε-
ράιδας, παρατηρήσαμε ότι διαρκούσε τρεις 
μέρες. Οι μουσικοί αποτελούσαν και αυτοί 
εξάρτημα της μηχανής και με ρόλο εργατικό 
διεκπεραίωναν την κάθε επιθυμία των χω-
ριανών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μείωσε 
τις δυσκολίες των μουσικών, όπως η μετακί-
νηση των μουσικών στο χωριό και η έλλειψη 
ηχητικής ενίσχυσης. Τρεις μέρες το πανηγύρι 
και με τρόπο ιεροτελεστικό η κάθε μέρα ήταν 
σε διαφορετικό σημείο του χωριού όπως και 
ο τρόπος της επιτέλεσης. Από τη μια έχουμε 
το ρόλο πρωτοκαθεδρίας του πρωτοχορευ-
τή, αυτός που πληρώνει τους μουσικούς να 
παίξουν το τραγούδι που τον εκφράζει, ακο-

λουθώντας την κάθε κίνησή του στο χορό. 
Η άλλη όψη του θεσμού ήταν η συλλογική 
έννοια του χορού που συμμετέχει ισάξια όλο 
το χωριό, στο κύκλο της πλατείας, που πολ-
λές φορές πρέπει να διπλώσει για να χωρέσει 
όλος ο κόσμος να χορέψει. Ο λεγόμενος χο-
ρός «Κάγκελα», Κάγκελα, Κύκλες ή Διπλο-
κάγκελο. 

Τέλος να τονίσουμε την ιδιαίτερη εντύ-
πωση που δημιούργησε το γεγονός της 
αμοιβαίας αγάπης των χωριανών με τους 
μουσικούς. Διότι πρόκειται για συνεργασία 
πολλών χρόνων και αυτό επιβεβαιώνει την 
καλή σχέση μεταξύ τους. Η καλή σχέση επι-
βεβαιώνεται και με τη συνεργασία των ίδιων 
μουσικών για την διεκπεραίωση του πανη-
γυριού.

Δυστυχώς στην εποχή μας βλέπουμε να 
επιτυγχάνεται σταδιακή εξασθένιση του θε-
σμού του πανηγυριού στη Νεράιδα η οποία 
πιθανόν να οφείλεται στους λόγους εσωτε-
ρικής μετανάστευσης που προαναφέραμε. 
Το πανηγύρι και ο τρόπος λειτουργίας του, 
βλέπουμε να συμβαδίζει με την κουλτούρα 
των ελληνικών χωριών, κάτι που είδαμε να 
αντικαθρεπτίζεται με τη βιβλιογραφία στην 
αναζήτηση που κάναμε για την τεκμηρίωση 
αυτών των στοιχείων.

*  Η Εύη (Παρασκευή) Κουτσοκώστα είναι κόρη του γνωστού μας οργανοπαίκτη Βαγγέλη Κου-
τσοκώστα. Φέτος τελείωσε επιτυχώς το ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
της ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και η πτυχιακή της εργασία 
είχε ως θέμα : «ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΠΟ ΤΟ 1955 έως ΣΗΜΕΡΑ». 

Η Εύη μας παραχώρησε ευγενικά το σύνολο της  πτυχιακής της, κομμάτια της οποίας θα δη-
μοσιευθούν σε αυτό και  σε επόμενα τεύχη.  Το συγκεκριμένο «άρθρο» αποτελεί το γενικό συ-
μπέρασμα της εργασίας.  Την συγχαίρουμε για την απόκτηση του πτυχίου, την ευχαριστούμε 
για την παραχώρηση και ευελπιστούμε να την ακούσουμε και να διασκεδάσουμε μαζί της στη 
Νεράιδα, μιας και είναι μια εξαιρετική ακορντεονίστρια.
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 Όπως κάθε χρό-
νο έτσι και φέτος 
πλήθος πιστών 
από όλες τις γύρω 
περιοχές έδω-
σε το παρόν, την 
Πέμπτη 6 Ιουνί-
ου, στην τέλεση 
του Πανηγυρικού 
Αρχιερατικού Εσπερινού, στην Ιστορική 
Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής, στην Αγία των 
Ορεινών, στη Νεράιδα Τρικάλων. Φέτος η 
λειτουργία έγινε χοροστατούντος του Σε-

βασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Τρίκ-
κης και Σταγών 
κ. Χρυσοστόμου. 
Τον Θείο Λόγο 
κήρυξε ο Σταυρο-
φόρος Οικονόμος 
Πέτρος Καραχά-
λιος. 

Πριν το τέλος του Εσπερινού ο Μητροπο-
λίτης μας τίμησε με το οφίκιο του Σταυρο-
φόρου Οικονόμου τον εφημέριο του χωρίου 
μας π. Απόστολο Οικονόμου.  

Ο Σύλλογος Νε-
ραϊδιωτών τίμησε 
κι εφέτος τη μνήμη 
της Προστάτιδας 
των Ορεινών Αγίας 
Κυριακής, με την 
καθιερωμένη λει-
τουργία μετά αρτο-
κλασίας.
Η θρησκευτική εκδήλωση έγινε την Κυ-
ριακή, 15 Ιουλίου στα Τουρκοβούνια, στο 
ομώνυμο εκκλησάκι, όπου φυλάσσεται και η 
εικόνα της Αγίας. 
Μετά το τέλος της αρτοκλασίας, οι λίγοι 
σχετικά χωριανοί που συμμετείχαν ( οι πλη-
ροφορίες λένε ότι αρκετοί ήδη βρίσκονται 
στη Νεράιδα), συγκεντρώθηκαν σε ένα τρα-
πεζάκι, στο σκιερό περίβολο της εκκλησίας, 
όπου ήπιαν τα αναψυκτικά τουυς και γεύτη-
καν τα διάφορα εδέσματα, προσφορά  του 

Συλλόγου. Όπως 
ήταν επόμενο, στο 
δίωρο σχεδόν της 
παραμονής εκεί, 
κυρίαρχο θέμα συ-
ζητήσεων ήταν η 
επικείμενη επίσκε-
ψη στο χωριό και 

το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
Το Δ.Σ. θέλει να ευχαριστήσει και μέσα από 
τις στήλες της έκδοσής του «ο Γλαβάς της 
Νεράιδας», το Γιώργο και την Ειρήνη (Γώ-
γου) για τη βοήθεια που προφέρουν κάθε 
χρόνο όσο αφορά την προετοιμασία για 
την πραγματοποίηση της όλης εκδήλωσης, 
όπως επίσης και όλους, όσοι παραβρέθηκαν. 
Και του χρόνου, με υγεία!  

Κείμενο-Φωτο: Χ.Μ.

 Αγία Κυριακή Νεράιδας

Αγία Κυριακή
Εκδήλωση μνήμης στην Αθήνα
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1.  Ο φετινός χειμώνας ήταν ιδιαίτερα βα-
ρύς αλλά και "μακρύς". Ποια ήταν τα κυ-
ριότερα προβλήματα των «χειμωνιατών» 
και πως αντιμετωπίστηκαν;
Πράγματι, φέτος ο χειμώνας ήταν ιδιαίτε-
ρα βαρύς και με μεγάλη διάρκεια. Πολλά 
χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες, έως  -20.
Οι «χειμωνιάτες» μας όμως είναι μαθημέ-

νοι στα δύσκολα. Τα κυριότερα προβλή-
ματα  είναι ο αποκλεισμός και η διακοπή 
ρεύματος. Αντιμετωπίστηκαν όμως όλα 
με την συνεργασία του προέδρου και 
όλων των φορέων.  Με την αρωγή τους ο 
δρόμος δεν έκλεισε ούτε μια μέρα.

2. Ποια ήταν η συνεργασία σου με το 
Δήμο  Πύλης (τις υπηρεσίες) και την Πε-
ριφέρεια (αν χρειάστηκε);
Η συνεργασία μου, όπως προανέφερα,  
ήταν άψογη και έκτος της αντιμετώπισης 
των προβλημάτων, δρομολογήθηκαν έργα 
από την περιφέρεια και το δήμο εντός του 
έτους.

3. Θέλεις να αναφερθείς;
Έγιναν κάποια έργα βελτίωσης στο ρέμα 
Γρεβενίτης και στην βρύση στην Λαφινα. 
Αναμένουμε μηχανήματα από την περι-
φέρεια για την βελτίωση των κεντρικών 
δρόμων.

4. Τι να περιμένουμε το καλοκαίρι από 
μεριάς Δήμου;
Φέτος το καλοκαίρι από πλευράς δήμου 
θα υλοποιηθούν δυο σημαντικά έργα : η 
πλήρης φωταγώγηση του χωριού κ η τσι-
μεντόστρωση προς αλώνι-δεξαμενές!!!   

Σας περιμένουμε να περάσουμε ένα όμορ-
φο καλοκαίρι!!!!!!!!!! 

Ο «τοπικός» απαντά  
σε 3 + 1 ερωτήσεις στο λεπτό 
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Νέα απ’το χωριό

▶ Ολοκληρώθηκε η επιδιόρθωση 
του οδοστρώματος στη θέση 
«Βάτα», πάνω απ’ τη γέφυρα του 
Γρεβενίτη.

▶ Ζεστός ο καιρός τις πρώτες κα-
λοκαιρινούς μήνες στο χωριό.

▶ Πάρα πολύ κόσμος κι εφέτος στη 
γιορτή της Αγίας Κυριακής, στο 
Μοναστήρι. Τα αυτοκίνητα έφτα-
ναν μέχρι τη γέφυρα στο Σκαρ-
πάρι.

▶ Περίπου 1000 γιδοπρόβατα και 
250 αγελάδες βόσκουν τώρα 
στο χωριό. Όμως ο λύκος είναι 
πάντα παρών … 

ΑΝΤΕ ΚΑΙ  
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Του ανταποκριτή μας  
Χρήστου Καρακώστα Άξιος!!

Στο φετινό εοορτασμό της Αγίας Κυριακής, παρα-
βρέθηκε κι ο νέος Μητροπολίτης Τρίκκης & Σταγών 
Χρυσόστομος.

Σε μια λαμπρή τελετή, κατά τη διάρκεια του Εσπε-
ρινού, ο Επίσκοπος απένειμε τον τίτλο του «Σταυ-
ροφόρου Οικονόμου», στον ιερέα μας Απόστολο 
Οικονόμου, κάνοντας και ιδιαίτερη μνεία για την 
προσφορά του, ηθική και πνευματική, στα ορεινά 
χωριά μας, αφήνοντας τη μακρινή Αυστραλία, για ν’ 
αφιερωθεί στον τόπο του. 

Ο "Γλαβάς" εύχεται στον Παπαποστόλη υγεία και δύ-
ναμη, ώστε ν’ ανταπεξέρχεται στο δύσκολο έργο της 
Ορθόδοξης Πίστης και Κατήχησης.

Ο Πένιας στον κήπο του.  
Ένα αγγουράκι η πρώτη συγκομιδή.

Εδώ και 2-3 χρόνια 
το είχε κατά νου ο 
Κυριάκος και φέτος 
το έκανε πραγματικό-
τητα. Έκανε το μαγαζί 
«διαμπερές». 

- Ναι φίλε μου έχω 
τραπέζια πίσω αλλά 
δεν έχει κόσμο ...χα 
χα... σας  περιμένουμε!
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Το  Σάββατο (3 Ιουνίου 2017) παραμονή 
της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλο-
ντος, πολίτες και κινήματα από αρκετές 

πόλεις και περιοχές της Ελλάδας (Αθήνα, Ιω-
άννινα, Αγρίνιο, Χαλκιδική) που συμμετέχουν 
στο «Δίκτυο Μεσοχώρα – Αχελώος SOS», συ-
γκεντρώθηκαν στην Κεντρική Πλατεία της 
Μεσοχώρας, για να στηρίξουν τον αγώνα του 
«Συλλόγου Κατακλυζομένων» της περιοχής 
και να διαδηλώσουν ενάντια σε ένα τεράστιο 
περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
έγκλημα, το οποίο και η σημερινή κυβέρνηση 
επιμένει, με πλάγιο και μεθοδευμένο τρόπο, να 
συνεχίζει, παρά τις επτά ακυρωτικές αποφά-
σεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και 
παρά τον νικηφόρο σε θεσμικό και κοινωνικό 
αγώνα των κινημάτων, των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και των φορέων της Αιτωλοα-
καρνανίας για την αποτροπή του.
Tο απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνέλευση 
στην κεντρική πλατεία της Μεσοχώρας, στην 

οποία διατυπώθηκε η θέση,  ότι ο «εφιάλ-
της» της εκτροπής επανέρχεται και η Μεσο-
χώρα κινδυνεύει με αφανισμό. Την επόμενη 
μέρα Κυριακή 4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε 
πορεία στη στέψη του φράγματος από 200 
περίπου άτομα που έφτασαν ως εκεί κομ-
βόι  το οποίο ξεκίνησε από την κεντρική πλα-
τεία της Μεσοχώρας με κεντρικά συνθήματα: 
«Ελεύθερος ο ρους του Αχελώου – Να πέσει 
το φράγμα».
Μετά τη πορεία πραγματοποιήθηκε συγκέ-
ντρωση, στην οποία αποφασίστηκε η εγρή-
γορση όλων των μελών του Δικτύου, για την 
αντιμετώπιση της κυβερνητικής μεθόδευσης 
που επιχειρείται. Τέλος ανακοινώθηκε ότι 
στους σχεδιασμούς των Δράσεων του Συλ-
λόγου Κατακλυζομένων Μεσοχώρας είναι το 
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για να κα-
λυφθούν τα έξοδα της προσφυγής του Συλλό-
γου κατά της αδειοδότησης του ΥΗΣ

Αποχαιρέτα το  
το φράγμα Μεσοχώρας που χάνεις…

Tην πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, μεταξύ των 
οποίων και το ανενεργό Φράγμα της Μεσοχώρας, πρότειναν οι εκπρόσωποι των θεσμών στην ελλη-
νική κυβέρνηση μέσω των τεχνικών κλιμακίων.
Σύμφωνα με το thessaliaeconomy.gr η σχετική επιβεβαίωση για την υπόδειξη των δανειστών ήρθε 
από τον ίδιο τον πρόεδρο της εταιρίας Μανώλη Παναγιωτάκη.
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ – αν και ο κ. Σταθάκης, ο οποίος επίσης περιέγραψε τις κινήσεις της κυβέρνη-
σης, απέφυγε να αναφερθεί στο επίμαχο θέμα – τόνισε χαρακτηριστικά:«Πώληση μονάδων, όπως 
λένε οι ίδιοι (σ.σ. θεσμοί), πάλι δεν οδηγεί πουθενά, διότι δεν υπάρχει τέτοια επάρκεια κατ’ αρχάς σε 
μονάδες, ειδικά στα υδροηλεκτρικά που ζητούν. Τα υδροηλεκτρικά δεν μπορούν να παράξουν τόση 
ενέργεια ώστε να εξυπηρετήσουν τόσο μεγάλο πελατολόγιο και να βγάλουν και κέρδος».
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Στις 11/07/2017 στο Υπουργείο Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής ο Σύνδεσμος Κατακλυ-
ζομένων Μεσοχώρας πραγματοποίησε συνά-
ντηση με τον Υπουργό Κύριο Γεώργιο Σταθά-
κη ο οποίος για όσους δεν ξέρουν γνωρίζει το 
θέμα μας πολύ καλά. Συζητήσαμε εκτενώς για 
το φράγμα της Μεσοχώρας και τις επιμέρους 
επιπτώσεις από το φράγμα στο χωριό , στο αν-
θρωπογενές περιβάλλον, στον Αχελώο και στο 
γενικότερο περιβάλλον. 
Τονίσαμε όλες τις καταστροφικές συνέπειες 
αλλά και τις σημαντικές μελετητικές και κα-
τασκευαστικές παραλείψεις που έγιναν κατά 
την κατασκευή του δηλαδή την παντελή έλ-
λειψη σεισμολογικής μελέτης και όλους τους 
άλλους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει 
να λειτουργήσει το φράγμα. Ξεκαθαρίσαμε 

ότι αν υπογραφεί η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων εμείς θα προσφύγουμε στη δι-
καιοσύνη. Επιπροσθέτως επισημάναμε στον 
Υπουργό την προχειρότητα τη βιασύνη και τη 
μη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων του 
Δήμου Πύλης. 
Πάρθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση για πο-
λεοδόμηση τόσο του τομέα Δ της Μεσοχώρας 
όσο και του τμήματος στη συνέχεια αυτού, 
βάση της μελέτης Κωμοδρόμου η οποία σημει-
ωτέον δεν είχε επίσημα διαβιβαστεί στον Δήμο 
Πύλης τόσο για ενημέρωση όσο και για δια-
βούλευση που είναι απαραίτητα για την σωστή 
λειτουργία της δημοκρατίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ,  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Το χορευτικό του Λ.Ο. «Τα Τζουμέρκα» στην Πάτρα

Άριστες ήταν οι εντυπώσεις που άφησε στην Πάτρα τη Δευτέρα 19 Ιουνίου το χορευτικό του 
Λαογραφικού Ομίλου Άρτας «Τα Τζουμέρκα», με τη συμμετοχή του σε εκδήλωση που έγινε 
στο θεατράκι Μαρίνας στο λιμάνι της πόλης.  
Το χορευτικό του Λαογραφικού Ομίλου «Τα Τζουμέρκα» με την αυστηρότητα του ύφους που 
το διακρίνει χόρεψε χορούς από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και απέσπασε τα θερμά 
χειροκροτήματα των θεατών στο κατάμεστο θέατρο Μαρίνας.  

Αλέξανδρος Χάιδας
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Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περι-
στερίου και χαράδρας Αράχθου, ως 
η πρώτη προστατευόμενη περιοχή 

της Ελλάδας που διαθέτει πιστοποίηση με 
την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Του-
ρισμό» από το δίκτυο EUROPARC, συμμε-
τείχε στον εορτασμό της Πανευρωπαϊκής 
Ημέρας Πάρκων (EDoP), η οποία αποτελεί 
μια σημαντική δράση ευαισθητοποίησης σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου για δεύτερη συνεχή χρονιά διορ-
γάνωσε δράσεις ευαισθητοποίησης στο 
πλαίσιο εορτασμού της συγκεκριμένης 
ημέρας, η οποία φέτος ήταν αφιερωμένη 
στην κλιματική αλλαγή. Στόχος μας ήταν η 
εξοικονόμηση ενέργειας που προέκυψε από 
την αντικατάσταση των παλαιού τύπου 
ενεργοβόρων λαμπτήρων εξωτερικού φω-
τισμού, με νέους τύπου LED χαμηλότερης 
ενεργειακής κατανάλωσης και μεγαλύτε-
ρης διάρκειας ζωής.

Οι δράσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 24 
Μαΐου, ανήμερα του εορτασμού της Ημέ-
ρας των Πάρκων στις κατασκηνώσεις θη-
λέων της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης στο 
Αθαμάνιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρ-
κων, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητρο-
πολίτου κ.κ. Καλλινίκου, καθώς και στη 
Νεράιδα του Δήμου Πύλης όπου παρευρέ-
θηκε ο κ. Νικόλαος Τόλιας Δημοτικός Σύμ-
βουλος του Δήμου Πύλης. 

Η συνέχεια δόθηκε τις επόμενες ημέρες 
και σε άλλους «ακριτικούς» οικισμούς και 
τοπικές κοινότητες

…Η κλιματική αλλαγή, με την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη και ότι άλλο αυτή 
συνεπάγεται, παραμένει αναμφίβολα μια 
από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προ-
κλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει 
σήμερα ο άνθρωπος. Οποιαδήποτε λοιπόν 
ενέργεια που στοχεύει στην καταπολέμηση 
της, είναι ενθαρρυντική και επιβεβλημένη. 
Μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συ-
νήθειες, όπως η χρησιμοποίηση λαμπών 
νέας τεχνολογίας, η αποφυγή σπατάλης 
ενέργειας κ.α. σίγουρα θα έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της αλλαγής 
του κλίματος. 

Η πρωτοβουλία αυτή του Εθνικού Πάρ-
κου, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπα-
ϊκής Ημέρας των Πάρκων, θεωρούμε ότι 
αποτέλεσε ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητο-
ποίησης, αφού με την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας που προέκυψε καταφέραμε να περιο-
ρίσουμε τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, κατά 50 
τόνους κατ’ ελάχιστο ετησίως.

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

Αλλάζουμε το Κλίμα... Αλλάζουμε τα Πάρκα
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O Κριάκουρας είναι η κορυφή που χω-
ρίζει τη Νεράιδα των Τρικάλων από 
τα Θεοδώριανα της Άρτας. Πρόκει-

ται για ένα ιδιαίτερα σκληρό βουνό, όπου, 
δοκιμάστηκε σκληρά η αντοχή των ανθρώ-
πων για την επιβίωση μέχρι που άδειασε ο 
Τόπος...
Κάποιος που ξέρει τον Τόπο και το πώς να 
περπατήσει στην απότομη πλαγιά δεν δυ-
σκολεύεται να φτάσει στην περίφημη Τρύπα 
του Κριάκουρα· όποιος όμως δεν τη ξέρει και 
θέλει να την επισκεφθεί πρέπει οπωσδήποτε 
να συνοδεύεται από κάποιον ντόπιο. Είκοσι 
περίπου λεπτά απέχει από τη βρύση της Νε-
ράιδας αυτό το μνημείο της φύσης και για 
τους ντόπιους είναι κάτι παραπάνω από ψυ-
γείο! Απέναντι ακριβώς από τη βρύση, μετά 
από τη λάκα που καλείται Σαρμανίτσα, υψώ-
νεται μια μεγάλη πλάκα και στην κορυφή 
της αρχίζει μια πλαγιά που μοιάζει με σκάλες 

– και Σκάλες καλείται! Είναι όντως δύσκολη 
η ανάβαση σε αυτό το σημείο, αλλά αξίζει να 
την τολμήσετε για να γνωρίσετε την Τρύπα, 
η οποία, όπως λέει και το όνομά της, είναι μια 
μεγάλη – άγνωστο πόσο βαθιά- τρύπα μέσα 
στο κορμί του βουνού. Λέμε «άγνωστο», 
γιατί ο συσσωρευμένος πάγος στο εσωτερι-
κό της αποτελεί εμπόδιο στο να φτάσει κα-
νείς στον πάτο της. Ο πάγος αυτός, λένε οι 
ντόπιοι, προέρχεται από το πρώτο χιόνι που 
έριξε ο Θεός στον κόσμο, και αποδείχθηκε 
σωτήριος μια εποχή κατά την οποία είχε ξε-
σπάσει επιδημία δάγγειου πυρετού, όταν απ’ 
όλα τα χωριά της Άρτας έρχονταν κόσμος 
να πάρει πάγο. Το ίδιο έκαναν και οι ντόπιοι, 
τον χρησιμοποιούσαν όμως και στα πανηγύ-
ρια για να κρυώνουν τις μπύρες!
* Με τόσο χιόνι που έπεσε φέτος αναδημοσι-
εύουμε από την ιστοσελίδα http://actimon.
blogspot.gr

Το πρώτο χιόνι που έριξε  
ο Θεός στον κόσμο

του Ηλία Προβόπουλου *
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Ταξιδεύοντας στο χρόνο…
Επιμέλεια: Θωμάς Μαντέλλος

Είμαστε στα 1992. Ο «ΓΛΑΒΑΣ¨ συ-

μπληρώνει δέκα χρόνια από τότε που 

δύο νέοι συγχωριανοί μας αποφάσι-

σαν την έκδοσή του. Τη σκυτάλη πήρε 

ο Σύλλογος το 1988 και συνεχίζει να 

«κυκλοφορεί» στα σπίτια των Νεραϊ-

διωτών.

1982-1992
10 ΧΡΟΝΙΑ «ΓΛΑΒΑΣ»

Δύο νέοι τόλμησαν πριν από μια 
δεκαετία!

Σήμερα ο «Γ», ώριμος πλέον, 
έχει αγκαλιαστεί

απ’ τον κόσμο της ορεινής μας 
περιοχής!

***  Ειδήσεις σε 1΄ ***
● Έγινε στη Νεράιδα στις 5 Ιουλίου, δημοπρασία για την περισυλλογή των σκουπιδιών. Μειοδότητσε ο Κώστας Ηλ. Λάμπρος με 190.000 δρχ και για το χρονικό διάστημα από 6-7-92 έως 15-9-92.
● Ανατέθηκαν από την Κοινότητα στον εμπειροτέχνη Λάμπρο Μπασιούκα τα παρακάτω έργα: α) Κατασκευή ποτιστρών στη θέση «Ποτιστής» Νεράιδας και β)κατασκευή ποτιστρών στη θέση «Πη-γαδούλια» Λαφίνας.
● Υπέβαλαν δικαιολογητικά για σύνταξη από τον ΟΓΑ οι γεννηθέντες το έτος 1927.
Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Άρτας εκτελεί καθημερινά δύο δρομολόγια από Άρτα για Αγία Κυριακή Νεράι-δας. Οι αναχωρήσεις γίνονται από την Άρτα στις 5.30 το πρωί και 1.30 το μεσημέρι.
● Όπως πληροφορούμαστε, από τις αρχές Ιουλίου άρχισε φέτος το πρόβλημα της ύδρευσης του πάνω Μαχαλά. Πέρυσι το Κοιν. Συμβούλιο έδωσε κάποιες υποσχέσεις…
● Ο συγχωριανός μας Σπύρος Νεραϊδιώτης ανέλαβε το χορευτικό του Συλλόγου Καλεντίνης το οποίο προσκλήθηκε σε διεθνές φεστιβάλ φολκλόρ στη Γερμανία, όπου και χόρεψε από 19-6-92 έως 5-7-92.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατά τη συνεδρίασή του, που έγινε στο κοινοτικό 
κατάστημα Νεράιδας στις 17 Μάη ΄92, το Κοινο-
τικό Συμβούλιο πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:
1) Τροποποίησε τον προϋπολογισμό της Κοινό-
τητας χρήσεως 1992, γράφοντας ως έσοδο το 
ποσό των δρχ. 746.000 με το οποίο ενίσχυσε 
τις πιστώσεις για τα έργα αποπεράτωση-συντή-
ρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Νεράιδας με δρχ. 
500.000 και κατασκευή έργου ύδρευσης Λαφί-
νας με δρχ. 246.000.Αρτινός Σύνδεσμος Νε-
ράιδας
Το Δ.Σ. του Αρτινού Συνδέσμου Νεράιδας που 
προήλθε απ’ τις αρχαιρεσίες της 5 Ιανουαρίου 
1992, στην πρώτη Συνεδρίασή του (6-1-92), συ-
γκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Χρήστος Ηλ. Μπασιούκας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Βλαχογιάννης
Γεν. Γραμματέας: Βασ. Χονδρού-Νεραϊδιώτη
Ταμίας: Ηλίας Καραθάνος
Σύμβουλος: Δημήτρης Κουφός

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Εκλογές και νέο Δ.Σ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Ασπροποταμιτών έγιναν 
στις 20 Απρίλη ’92 και το νέο Δ.Σ. είναι 
το παρακάτω:
Πρόεδρος : Χονδρός Σωτήρης (Κορυφή)

Α΄ Αντιπρόεδρος: Λάκκας Χρήστος (Πα-

χτούρι)
Β΄ Αντιπρόεδρος: Καρακώστα Βάγια (Νε-

ράιδα)
Γ. Γραμματέας: Μπόλλης Παναγιώτης 

(Παχτούρι)
Αν. Γεν. Γραμμ.: Βοστάκη Ντίνα (Λαφίνα)

Ταμίας: Τσάκαλου Χρυσούλα (Αετός)

Αναπλ. Ταμίας: Καυκιάς Κώστας (Αετός)

Δημόσιες Σχέσεις: Μαντέλλος Βασίλης 

(Νεράιδα)
Αν. Δημ. Σχέσεων: Γούλας Αλέξανδρος 

(Λαφίνα)
Μέλος: Κουρεμένος Θωμάς (Κορυφή)

Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την 
πραγματοποίηση του φετινού Συνεδρίου 
στις 8 Αυγούστου στη Νεράιδα και των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 Αυγού-
στου στην Κορυφή.

Τα διαθέτουν για ίδρυση
λαογραφικού μουσείου

Στις 24 Απρίλη, τη Μ. Παρασκευή, ομάδα χωριανών μας 

αποτελούμενη απ’ τους Ντίνο Θύμιο, Χρηστάκη Αθανάσιο, 

Παλούκη Γιώργο, Καρακώστα Δημήτρη Ελ. (Φάνη), Ντίνο 

Μάκη, Καρακώστα Χρήστο (Πένια), Καρακώστα Ελευ-

θέριο (Φάνη), Γιαννέλο Κυριάκο και Χρηστάκη Κώστα 

γύρισαν στα σπίτια, σύμφωνα με το έθιμο και τραγού-

δησαν το «Σήμερα μαύρος Ουρανός». Όπως μας είπε ο 

δάσκαλος Θανάσης Χρηστάκης, τα λεφτά που μάζεψαν 

(29.000 δρχ.), τα διαθέτουν ως «φόλι» για την ίδρυση 

λαογραφικού μουσείου στη Νεράιδα, με την ελπίδα να 

γίνουν 2.000.000 δρχ.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Κοριτσάκι απέκτησε ο συγχωριανός μας Χρήστος Κ. Χήτας και η 

σύζυγός του Χριστίνα. 
Να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Παντρεύτηκαν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα (27 Απρίλη) ο συγ-

χωριανός μας Κώστας Νικ. Καρακώστας και η δεσποινίδα Ρούλα 

Ε. Παππά. Ο γάμος έγινε στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο 

Γρίμποβο Άρτας. Ζωή Ευτυχισμένη.

***  Ειδήσεις σε 1΄ ***
● Σε θανατηφόρο ατύχημα στο φράγμα πριν από μερικές μέρες, σκοτώθηκε ο χειριστής μπουλντό-

ζας Νικόλαος Μπιζάνης, 52 ετών, κάτοικος Αθαμανίου Άρτας.

● Δημοπρατήθηκε στις 17/5/92 «Ύδρευση Λαφίνας» με υπάρχουσα πίστωση 900.000. Ανάδοχος 

ορίστηκε ο Ευάγγελος Παπαλεξανδρής (Μηχανολόγος Μηχανικός).

● Ξανάρχισαν οι εργασίες για τη διάνοιξη του δρόμου προς Θεοδώριανα. Το Δασαρχείο Τρικάλων 

ενέκρινε για το σκοπό αυτό το ποσό των 8.000.000 δρχ.

● Αναμένεται σύντομα να τελειώσουν οι εργασίες για την κατασκευή της γαλαρίας στη θέση «ΑΕ-

ΤΟΣ» και ν’ αρχίσουν εργασίες για τη διάνοιξη άλλης σήραγγας στη θέση «Καθρέπτης-Νερό Λα-

φίνας».
● Άρχισε η ανέγερση της εκκλησίας «Κοσμάς ο Αιτωλός» στο Αλωνάκι που γίνεται με δωρεά του 

κ. Ηλία Μπασιούκα.
● Δικαιούχοι συντάξεως γήρατος ΟΓΑ για το έτος 1992, είναι οι γεννηθέντες το έτος 1927.

● Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξαναγίνει δημοπρασία για το Βακούφκο μαγαζί μέσα 

στον Ιούνιο. Ο νέος ενοικιαστής, σύμφωνα με την απόφαση θα είναι υποχρεωμένος να έχει ανοιχτό 

το μαγαζί απ’ την 1η Απρίλη μέχρι τέλους Οκτώβρη. Ο Σύμβουλος Κώστας Γ. Λάμπρου, πρότεινε 

να είναι ανοιχτό όλο το χρόνο.
● Επίσης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο καλεί όποιον μπορεί να κάνει δωρεά, για να γίνουν αγιογρα-

φίες στην εκκλησία του Αη-Γιώργη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Τρίτο κοριτσάκι απόκτη-
σε ο Χρήστος Καρακώστας 
(Πένιας) και η γυναίκα 
του Μαρία. Τυχερός ο 
«Πένιας», ανάμεσα σε 
τέσσερις γυναίκες!..
● Αγόρι απόκτησε ο Κώ-
στας Νικ. Καρακώστας και 
η γυναίκα του Σταυρούλα.
Να τους ζήσουν.

ΓΑΜΟΙ
● Παντρεύτηκαν στις 
13-6-92 η Νεραϊδιώτισσα 
Βασιλική Γ. Ντίνου και ο 
Παχτουριώτης Νίκος Κ. 
Παππάς. Ο γάμος έγινε 
στην εκκλησία της Αγίας 
Μαρίνας στο Θησείο.
Να ζήσουν ευτυχισμένοι
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1955 έως ΣΗΜΕΡΑ

Συνέντευξη Βασίλη Φωτίου*  
(5/2/2017)

Ποια χρόνια πη-
γαίνατε στο πανη-
γύρι; Και με ποια 
κομπανία;

Πηγαίναμε στο 
πανηγύρι της Νε-
ράιδας Τρικάλων 
από το 1965-1974. 
Τα πρώτα χρόνια 
πήγαινα με τον 
Τσίλια. Ο Τσίλιας 
ήταν παρατσούκλι. 
Κανονικά λεγόταν Στεργίου Βασίλης, αλλά 
ο κόσμος μέχρι σήμερα τον αποκαλεί με το 
παρατσούκλι «Τσίλιας». Δεν ήταν τυχαίος 
μουσικός, αρχικά ήταν καλός άνθρωπος και 
το παίξιμο του ήταν ρυθμικό, ακόμη και να 
μην ήξερε να χορεύει κάποιος, αυτός θα τον 
έκανε να χορέψει μέσα στο ρυθμό, θα τον 
ακολουθούσε. 

Έπειτα τα περισσότερα χρόνια, πήγαινα 
με τον Σωτήρη Κολιοκώστα, κλαρίνο από 
την Σκαλούλα Αθαμανίου, Νίκο Κολιοκώ-
στα λαουτοκίθαρο και τραγούδι, ξάδερφος 
του Σωτήρη, με τον Χρήστο Φωτίου, αδερ-
φός του Βασίλη (βιολί και τραγούδι), από 
το Κάτω Αθαμάνιο Άρτας, και ο Δημήτρης 
Σπύρου τραγούδι ο οποίος καταγόταν από 
την Καλεντίνη Άρτας (δεν πήγαινε όλα τα 
χρόνια αυτός). Τότε οι μουσικοί δεν έβγαι-
ναν να πούνε εγώ τραγουδάω, εγώ παίζω 
κιθάρα ακόμη και τα βιολιά τραγούδαγαν, 
έπρεπε να κάνουν 2 δουλειές. Ήταν σημα-

ντικό να ξέρει να 
τραγουδάει όλο το 
συγκρότημα. Τα 
πρώτα χρόνια δεν 
υπήρχαν τα μηχα-
νήματα για περισ-
σότερη ενίσχυση, 
οπότε έπρεπε να 
ξέρουν να τρα-
γουδάνε όλοι στο 
συγκρότημα, για 
να ακούγονται. 

Τα πρώτα περίπου τέσσερα χρόνια παίζαμε 
σκέτα. Έπειτα είχαμε μηχανήματα «τσιλόζο» 
με μπαταρία. Ήταν ένας ενισχυτής με μία 
κόρνα. Το μικρόφωνο το ένα, τραγουδούσε 
η φωνή, το άλλο πήγαινε στο κλαρίνο κοντά 
και μία κάψα που έβαζαν μέσα στο λαουτο-
κίθαρο για να ακούγεται. Το βιολί όταν τρα-
γούδαγε έπαιζε κοντά στο μικρόφωνο.

Πως πηγαίνατε στο πανηγύρι;

Δεν υπήρχε συγκοινωνία εκείνα τα χρόνια, 
ούτε δρόμος για να φτάσει κάποιος με αυ-
τοκίνητο. Έτσι κάποιοι από τους μουσικούς 
νοίκιαζαν άλογο και πήγαιναν στο χωριό 
για το γλέντι. Οι υπόλοιποι που δεν ήθελαν 
να πληρώσουν, πήγαιναν με τα πόδια. 

Πως ξεκινούσε το γλέντι;

Έτσι λοιπόν 25 Ιουλίου, παραμονή της Αγί-
ας Παρασκευής φτάναμε στο χωριό. Μόλις 
μας έβλεπαν οι χωριανοί φώναζαν «ήρθαν 
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τα βιολιά». Εκεί που μαζεύονταν ο κόσμος 
έλεγαν «Κουρτάτει τα βιολιά για να ξεκινή-
σουν». Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ώρα που 
θα ξεκινούσαμε. Ξεκινούσε λοιπόν τον γλέ-
ντι στο ένα από τα δύο μαγαζιά του χωριού. 
Την πρώτη μέρα γινόταν στο βακούφκο 
(μαγαζί της εκκλησίας). Συνήθως αυτός που 
είχε το μαγαζί έλεγε πια παρέα θα χορέψει. 
Υπήρχε μια σειρά στο χορό. Ο κόσμος πλή-
ρωνε τους οργανοπαίκτες. Τα χρήματα που 
έπαιρναν ήταν γύρω στις 1.000 δραχμές.

Ήσασταν ευχαριστημένοι με το ποσό;

Ήμασταν ευχαριστημένοι με το ποσό γιατί 
εκείνοι την εποχή είχαν μεγάλη αξία, αυτό 
το ποσό των χρημάτων. Περισσότερα χρή-
ματα πετούσαν αυτοί που έρχονταν από την 
Αθήνα ή οι ξενιτεμένοι. Ήταν ένας τρόπος 
να δείξουν ότι είναι εύποροι οικονομικά.

Τι τρώγατε και τι πίνατε εκεί;

Τρώγαμε κρέατα που έψεναν, πίναμε τσί-
πουρο και ούζο. Αυτά υπήρχαν τότε. Δεν 
υπήρχε συγκεκριμένη ώρα που τελείωνε 
το γλέντι. Ξημέρωνε πρώτα και μετά στα-
ματούσαν οι μουσικοί. Μετά κοιμόμασταν 
όπου μας έβαζαν αυτοί. Μας έπαιρναν στα 
σπίτια τους.

Η δεύτερη μέρα πανηγυ-
ριού πως ξεκινούσε και πως 
εξελισσόταν; 

Το πρωί πήγαινε ο κόσμος 
στην εκκλησία. Μόλις τε-
λείωνε η εκκλησία ήμασταν 
έτοιμοι οι μουσικοί στην 
πλατεία του χωριού. Από 
το μεσημέρι μέχρι το βρά-
δυ που νύχτωνε παίζαμε 
ασταμάτητα. Κάποιες φο-
ρές υπήρχε και δεύτερο συ-
γκρότημα. Ενώνονταν και 

οι δύο κομπανίες την ημέρα της Αγίας Πα-
ρασκευής στην πλατεία του χωριού, παίζαμε 
όλοι μαζί, «συμπράτταμε» και χόρευαν το 
διπλοκάγκελο. Στο διπλοκάγκελο κάποιες 
φορές προσθέταμε κάποιον στίχο πάνω στα 
επιτρεπόμενα όμως. 

Τι τραγούδια λέγατε στο διπλοκάγκελο;

Ο κόσμος ήταν πολύς. Ο χορός ήταν ομα-
δικός, συλλογικός. Η πλατεία γέμιζε από 
μικρούς και μεγάλους. Ο χορός γινόταν 2 
ακόμη και 3 κύκλους, ο ένας μέσα στον άλ-
λον για να μπορέσουν να χορέψουν όλοι. 
Στην αρχή έλεγαν κάποια συγκεκριμένα 
τραγούδια. (ψηλά στην Κωστηλάτα......) και 
μετά έλεγαν τραγούδια παλιά παραδοσια-
κά, που χορεύονταν στα τρία. Το πανηγύρι 
αυτό ήταν πολύ ξακουστό και ερχόταν κό-
σμος από τα γύρω χωριά, ακόμη και από την 
Άρτα για να δουν το έθιμο και να γλεντή-
σουν. Της Αγίας Παρασκευής ήταν λίγα τα 
χωριά που έκαναν πανηγύρι. 

Την τρίτη μέρα που γινόταν;

Την τρίτη και τελευταία μέρα γινόταν στο 
άλλο καφενείο του χωριού. Συνεχιζόταν η 
ίδια διαδικασία με τους αριθμούς με τα χαρ-
τάκια. Χόρευαν ανά παρέες. Τις πρωινές ώρες 
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έμεναν οι μεθυσμένοι και οι μερακλήδες. 
Μας έπαιρναν και μας πήγαιναν στην πηγή 
Γλαβά (στην βρύση) και παίζαμε τα τελευ-
ταία τραγούδια, έτσι τελείωνε το πανηγύρι.

Τι φορούσατε;

Η ενδυμασία ήταν χωρίς φορεσιές, αυτό με 
τις φορεσιές γινόταν μόλις ξεκίνησαν να 
δημιουργούνται σύλλογοι. H ορχήστρα φο-
ρούσαμε ότι καλύτερο είχαμε για εκείνη την 
εποχή. Η Νεράιδα ήταν το πιο φημισμένο 
χωριό για το πανηγύρι της. Συγκεκριμένα 
στο διπλοκάγκελο υπήρχε ένας σύλλογος 
μάζευε κάποια χρήματα και τα έδινε στην 
κομπανία.
Έπειτα κατεβαίναμε στην πλατεία και παί-
ζαμε στο καφενείο. Ακόμη και εάν δεν είχε 
έρθει κάποια παρέα εμείς ξεκινούσαμε για 
να ακούσει ο κόσμος και να έρθει έλεγαν 
,τα βιολιά βαρούνε πρέπει να βγούμε». Ο 
κόσμος ήταν πολύς και κάθονταν ακόμη και 
στα πεζούλια. 

Τι τραγούδια παίζατε;

Παίζαμε δημοτικά, τραγούδια της εποχής. Ο 
κόσμος φιλόξενος. Στο διπλοκάγκελο παί-
ζαμε πρώτα τα τραγούδια «Ψηλά στην Κω-
στηλάτα, Μαρία λεν την Παναγιά, Συ που 
σέρνεις τον χορό....», μετά παίζαμε τραγού-
δια παλιά, αρκεί ο ρυθμός να ήταν στα τρία.

Πόσες μέρες γινόταν το πανηγύρι;

Το πανηγύρι γινόταν 3 μέρες.

Γιατί πιστεύεται γινόταν τόσες μέρες;

Έπρεπε να γλεντήσει ο κόσμος. Είχε απωθη-
μένα και έπρεπε να γλεντήσει ο κόσμος...μια 
μέρα δεν έφτανε. Επίσης ερχόταν κόσμος 
από μακριά, δεν αρκούσε η μία μέρα. Ο κό-
σμος ήταν πολύς, έπρεπε να γλεντήσει, δεν 
έφτανε η μία μέρα.

Γινόταν παρεξηγήσεις;
Παρεξηγήσεις γινόταν όταν έπινε ο κόσμος 
και δεν ήξερε τι κάνει. Ακόμη αυτοί που έπι-
να δεν συμπεριφέρονταν σωστά στην ορχή-
στρα. Όταν πίνει ο κόσμος δεν αντιμετωπί-
σει καλά τα όργανα αυτό συμβαίνει μέχρι 
και σήμερα. Πάνω στο ποτό έλεγαν «παίξ-
τε γύφτοι». Αυτό συνέβαινε επειδή έπιναν 
αλλά και επειδή όταν του ήρθε η όρεξη να 
χορέψει δεν ήταν η σειρά του.

Τα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχαν μηχα-
νήματα ηλεκτρικά πώς σας άκουγε ο κό-
σμος;
Όταν χόρευαν πηγαίναμε μπροστά στο 
πρωτοχορευτή. Οι λόγοι ήταν διότι δεν εί-
χαμε ηλεκτρικά ώστε να ακούγεται η μουσι-
κή αλλά και επειδή θέλαμε να ήμαστε κοντά 
με τον χορευτή.

Η φιλοξενία τους πως ήταν;
Στην Νεράιδα ήταν καλός ο κόσμος και φι-
λόξενος. Δεν έχω να πω κακά λόγια. Μας 
έβαζαν στα σπίτια τους να κοιμηθούμε, μας 
έβαζαν να φάμε. Μόλις φτάναμε μας υποδε-
χόντουσαν ευχάριστα. Είναι ένα χωριό που 
θέλει να κάνει το πανηγύρι, να κρατάει τα 
ήθη και έθιμα του και να μην υπάρχουν πα-
ρεξηγήσεις.
*  Από την εργασία της Εύης Κουτσοκώστα. 

Ο Β. Φωτίου είναι οργανοπαίκτης (παίζει 
λαούτο και κιθάρα)
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ΤΡΑΥΜΑΤΑ-ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ: Αρκετά συχνοί 
τραυματισμοί, όπως γρατσουνιές ή κόψιμο 
από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, συνήθως 
χρειάζονται μόνο καθαρισμό με κάποιο αντι-
σηπτικό (betadine), και αρκεί λίγη πίεση στο 
σημείο του τραυματισμού ώστε να σταματή-
σει τυχόν αιμορραγία. Κατόπιν καλύπτουμε το 
τραύμα με καποια γάζα, ή αυτοκόλλητο επίθε-
μα. Σε πιο βαρείς τραυματισμούς, όπως βαθιά 
κοψίματα με έντονη αιμορραγία, καλύπτουμε 
και πιέζουμε το τραύμα για να σταματησουμε 
την αιμορραγία, και απευθυνόμαστε στην κο-
ντινότερη μονάδα υγείας. 
ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΑ: Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο 
άνοιγμα της μύτης, διότι είναι η συχνότερη 
αιμορραγία, κι αφορά συχνά σε μικρά παιδιά. 
Τοποθετούμε τον ασθενή σε καθιστή θέση και 
γυρτό προς τα εμπρός, ώστε να μην καταπίνει 
το αίμα. Πιέζουμε το μαλακό τμήμα της μύ-
της με τα δυο μας δάχτυλα για αρκετά λεπτά, 
οσότου σταματήσει η αιμορραγία. Από εκεί 
κι έπειτα, αποφεύγουμε την έντονη κούραση 

και την έκθεση στον ήλιο για λίγες ώρες, και 
στους ενήλικες το κάπνισμα.
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ: Στην περίπτωση που έχουμε 
τραυματισμό με κάταγμα, συνήθως αυτό αφο-
ρά στα άκρα (χέρια ή πόδια). Δεν προσπαθού-
με να κάνουμε κινήσεις στο χτυπημένο άκρο, 
το ακινητοποιούμε όσο νωρίτερα μπορούμε 
δένοντας το πάνω σε κάποιο σκληρό αντικεί-
μενο ( κομμάτι ξύλου ή ένα πάκο διπλωμένες 
εφημερίδες), και απευθυνόμαστε σε νοσοκο-
μείο. Αν το κάταγμα είναι σε κάποιο δάχτυλο, 
το δένουμε με το διπλανό του δάχτυλο για 
στηριξη. Αν μιλάμε για πολλαπλές βλάβες, 
όπως σε πτώση από βράχια ή μεγάλο ύψος 
ή τροχαίο ατύχημα, καλούμε εξειδικευμένη 
βοήθεια.
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ: Τα 
γνωστά μας βγαλσίματα και στραμπουλήγμα-
τα αντίστοιχα. Το πιο συχνό εξάρθρημα είναι 
αυτό του ώμου, το οποίο έχει αρκετό πόνο για 
τον ασθενή, ο οποίος δε μπορεί να κουνήσει 
το χέρι του, ή να το σηκώσει. Ακινητοποιού-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Του συγχωριανού μας ιατρού
Αριστοτέλη Μέλλου

Το καλοκαίρι είναι ξανά κοντά μας, κι όπως πάντα, ετοιμάζουμε σιγά σιγά τις βαλίτσες μας είτε 
για τις ορεινές μας πατρίδες, είτε για κάποια κοντινή ή μη παραλία… Ακόμα όμως και αυτές τις 
λίγες ημέρες χαλάρωσης μπορούν να συμβούν μικρά και μεγάλα ατυχήματα, τα οποία αφορούν 

στην υγεία μας. Η έλλειψη ιατρικής παροχής είναι εμφανής, τουλάχιστο όσον αφορά τα χωριά μας, 
οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ορισμένες αντιπροσωπευτικές περιπτώ-
σεις, ώστε να προστατέψουμε τους εαυτούς μας, τα συγγενικά μας πρόσωπα, ή ακόμα κι ένα ξένο 
σε μας άτομο, και να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες σε απλά περιστατικά ή να βοηθησουμε οσότου 
αναζητηθεί η κατάλληλη βοήθεια.
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με δένοντας μια πετσέτα ή ενα μαντήλι γύρω 
απο το λαιμό και βάζουμε το χέρι μέσα ώστε 
να στηρίζεται στο ύψος της καρδιάς. Δε δοκι-
μάζουμε να ξαναβάλουμε την άρθρωση, διότι 
έχει πολύ πόνο για τον ασθενή, κι ίσως τον 
τραυματίσουμε χειρότερα. Στα διαστρέμματα 
(συνήθως στον αστράγαλο) δένουμε την άρ-
θρωση, βάζουμε πάνω πάγο τυλιγμένο μέσα 
σε πετσέτα (πότε πάνω σε γυμνό δέρμα) και 
ξεκουράζουμε για λίγες μέρες. Αν ο τραυμα-
τισμός φαίνεται σοβαρός, απευθυνόμαστε σε 
μονάδα υγείας.
ΠΝΙΓΜΟΝΗ: Είναι η κατάσταση στην οποία ο 
ασθενής πνίγεται, είτε από μια μπουκιά φαγη-
τό, είτε από ένα ξένο σώμα που κατάπιε κατά 
λάθος, όπως ένα παιχνίδι που τυχόν θα κατα-
πιεί ένα μικρό παιδί. Αν ο ασθενής βήχει ικανο-
ποιητικά και δεν έχει δυσκολία στην αναπνοή, 
χτυπάμε ελαφρά στην πλάτη ώστε να τον βο-
ηθήσουμε. Σε περίπτωση που έχουμε έντονο 
βήχα, δυσκολία στην αναπνοή και το δέρμα 
του ασθενή αρχίζει να γίνεται κυανό, εφαρμό-
ζουμε τον εξής χειρισμό: πάμε από πίσω του, 
τον αγκαλιάζουμε, και πλέκοντας τα χέρια μας 
τον πιέζουμε με δύναμη ακριβώς κάτω από το 
στέρνο, λίγο πάνω από το στομάχι. Αυτό θα 
βοηθήσει στο να “φτύσει” ο ασθενής το αντι-
κέιμενο που κόλλησε.
ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΩΝ: Αρκετά συχνά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, δε χρειάζεται να 
μας ανησυχούν πάντα. Σε περίπτωση τσιμπή-
ματος από μέλισσα, απομακρύνουμε το κεντρί 
με μια καρφίτσα ή ενα μαχαίρι, πάντα κάνο-
ντας ήπιες κινήσεις. Στη συνέχεια τοποθετού-
με αλοιφή είτε αντιαλλεργική (fenistil), είτε 
με κορτιζόνη (elocon, fucicort, celestoderm). 
Επίσης μπορούμε να χορηγήσουμε αντιαλλερ-
γικό φάρμακο για λίγες ημέρες (xozal, zirtek, 
aerius). Το ίδιο κάνουμε και σε τσιμπήματα 
σφήκας, που δεν αφήνουν κεντρί. Το τσίμπη-
μα του σκορπιού σπάνια προκαλεί αλλεργία, 
άλλα συχνά πονάει πολύ, οπότε χορηγούμε 
παυσίπονα για κάποιες ημέρες. Είναι λογικό 
ορισμένες φορές να υπάρξει πρήξιμο στην πε-
ριοχή του τσιμπήματος για αρκετές ώρες. Αν 
τα τσιμπήματα μολυνθούν, ίσως χρειαστεί να 

λάβουμε αντιβίωση. Σε τσίμπημα φιδιού, και 
ειδικά οχιάς, δένουμε με ότι βρούμε το άκρο, 
5 εκατοστά πάνω από το σημείο του τσιμπή-
ματος, και απευθυνόμαστε στο κοντινότερο 
ιατρείο. Θα ανησυχήσουμε κυρίως σε τσι-
μπήματα που αφορούν την περιοχή του προ-
σώπου, όπου υπαρχει κίνδυνος να φράξει η 
αναπνευστική οδός. Συμπτώματα τα οποία θα 
πρέπει να μας ανησυχήσουν είναι: η ταχυπαλ-
μία, η έντονη εφίδρωση, η δύσπνοια, ζαλάδα 
και τάση προς έμετο, και η λιποθυμία. Σε αυτή 
την περίπτωση, μιλάμε για αλλεργικό σοκ, το 
οποίο μπορούμε να καθυστερήσουμε, κάνο-
ντας ένεση κορτιζόνης στο γλουτό, ή ένεση 
αδρεναλίνης στην πάνω επιφανεια του μηρού. 
Καλό είναι σε οικογένειες με ιστορικό έντονης 
αλλεργικής αντίδρασης, να υπάρχουν αυτά τα 
φάρμακα στη βαλίτσα μας, καθώς και μια σχε-
τική εκπαίδευση στον τρόπο ένεσης. 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: Τα πιο συνήθη είναι από τον 
ήλιο, και κυρίως στα μικρά παιδιά που παίζουν 
ώρες στον ήλιο. Συνιστάται η χρήση αντηλια-
κού με υψηλό δείκτη προστασίας, κυρίως τις 
ώρες από 11-3 το μεσημέρι. Σε περίπτωση 
εγκαύματος, δεν πειράζουμε την περιοχή, ούτε 
σπάμε τυχόν φουσκάλες που θα εμφανιστούν. 
Χρησιμοποιούμε κάποια ενυδατική κρέμα, 
καλύπτουμε τυχόν φουσκάλες που έσπασαν 
με βαζελινούχα γαζα, η γαζα fucidin, και χο-
ρηγούμε άφθονα υγρά (νερό, χυμούς). Αν τα 
εγκαύματα αφορούν σε μεγάλη περιοχή του 
σώματος, απευθυνόμαστε σε μοναδα υγείας, 
διότι μπορεί να χρειαστεί χορήγηση ορού. 
ΗΛΙΑΣΗ-ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ: Είναι δύο κατα-
στάσεις που προκαλούνται από την μεγάλη 
έκθεση στον ήλιο ή σε πολύ θερμό γενικά πε-
ριβάλλον. Η ηλιάση εμφανίζεται με ερυθρότη-
τα στο δέρμα, πονοκέφαλο, ταχυπαλμία, τάση 
προς εμετό, και γρήγορες αναπνοές. Σε αυτό 
το στάδιο χρειάζεται να πάμε τον ασθενή σε 
δροσερό μέρος και να του δώσουμε άφθονα 
υγρά κι ένα δροσερό ντους, ή μια δροσερή κο-
μπρέσα στο μέτωπο. Σε περίπτωση που έχου-
με αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος ή 
λιποθυμία, μιλάμε πλέον για θερμοπληξία, η 
οποία χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας.
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ΕΠΙΛΗΨΙΑ: Είναι μια δυστυχώς συχνή κα-
τάσταση, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Όσο τρομακτική κι αν 
είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που κάνει σπα-
σμούς, εντούτοις δεν απαιτείται πάντα κάποια 
θεραπευτική παρέμβαση. Το βασικό είναι να 
κρατήσουμε το θύμα μακριά από αντικείμενα 
που μπορεί να το τραυματίσουν, πχ έπιπλα, 
και να περιμένουμε να περάσει η κρίση. Πρέ-
πει να αποφεύγεται η προσπάθεια να ανοίξει 
το στόμα του θύματος, ειδικά με αντικείμενα, 
πχ κουτάλια. Συνήθως ο ασθενής συνέρχεται 
μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς να κάνουμε τί-
ποτα. Απαιτείται να καλέσουμε βοήθεια όταν 
η κρίση διαρκεί πάνω από 5 λεπτά, ή όταν ο 
ασθενής αργεί πάνω από 5 λεπτά να συνελθει. 
Επίσης δε δίνουμε τίποτα από το στόμα, μέχρι 
ο ασθενής να συνέλθει πλήρως, ώστε να μην 
πνιγεί.
ΛΙΠΟΘΥΜΙΑ: Είναι μια αρκετά συχνή κατά-
σταση κι οφείλεται σε πάρα πολλά αίτια. Το 
βασικό που κάνουμε όταν ένα άτομο καταρ-
ρεύσει μπροστά μας, είναι να τον κρατήσουμε 
ξαπλωμένο για τουλάχιστο 10-15 λεπτά, να 
σηκώσουμε τα πόδια ψηλότερα από το υπό-
λοιπο σώμα, και να περιμένουμε να ανακτή-
σει τις αισθήσεις του. Επίσης ελέγχουμε αν 
αναπνέει, βάζοντας το αυτί μας κοντά στο 
στόμα του, κι αν έχει σφυγμό, πιάνοντας τις 

καρωτίδες δεξιά κι αριστερά του λαιμού. Αν 
δεν αναπνέει και δεν έχει σφυγμό, καλούμε 
αμέσως για βοήθεια, κι αν γνωρίζουμε ξεκι-
νάμε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
(τις γνωστές μαλάξεις κι αναπνοές). Σε όλες 
τις περιπτώσεις, πλήν των πολύ απλών, καλό 
είναι ο ασθενής που λιποθύμησε να ελεγχθεί 
για όλα τα πιθανά αίτια λιποθυμίας. 

Τι θα πρέπει να περιέχει ένα κουτί πρώτων 
βοηθειών γενικής χρήσης, για το αυτοκίνητο 
ή το σπίτι:

βαμβάκι
οινόπνευμα

αποστειρωμένες γάζες
λευκοπλάστ

ελαστικοί επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών
γάζες βαζελινούχες ή fucidin

γάντια μιας χρήσεως
σύριγγες μιας χρήσης των 5ml

betadine
φυσιολογικός ορός σε αμπούλες

αντιβιοτικό σπρέι (pulvo)
ενεσιμη κορτιζόνη  

(solumedrol 500ml ή solucortef 250ml)
παυσίπονα και αντιπυρετικά  

(πχ depon, ponstan)
αντιαλλεργική αλοιφή  

(πχ fenistil) αλοιφή κορτιζόνης (πχ fucicort)

O κ. Τσαλοκώστας Παναγιώτης ορίζεται νέος Αντιδή-
μαρχος του Δήμου Κ. Τζουμέρκων και του μεταβιβάζονται 
οι αρμοδιότητες:
▶ Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
▶ Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισμού-Νεολαίας
▶ Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις δημοτικές 

ενότητες Αθαμανίας και Θεοδωριάνων
▶ Ύδρευση- αποχέτευση για τις Δημοτικές Ενότητες Αθα-

μανίας και Θεοδωριάνων
▶ Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων (η τέλεσή τους θα γίνεται από το Δήμαρχο)
▶ Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες
▶ Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

Ο κ. Π. Τσαλοκώστας νέος αντιδήμαρχος στο Δήμο Κ. Τζουμέρκων
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Αρίδα: Ειδικό οικιακό 
εργαλείο με το οποίο 
άνοιγαν τρύπες σε διά-
φορα αντικείμενα, ένα 
είδος τρυπανιού.

Γομωτής φυσιγγίων: 
Παραδοσιακό εργαλείο 
με το οποίο οι ίδιοι οι κυ-
νηγοί, έκαναν τη γόμωση 
των φυσιγγίων για να γε-
μίζουν το κυνηγετικό τους 
όπλο.

Κάβουρας: Μεταλλικό 
εργαλείο (που χρησιμο-
ποιείται από τον υδραυ-
λικό), για βίδωμα και 
ξεβίδωμα, με λαβίδα και 
κινητό σκέλος που ρυθμί-
ζει το άνοιγμά της.

Κακάβι: Μεταλλικό 
(ή και χάλκινο) σκεύος 
μαγειρέματος, ένα εί-
δος καζανιού, σε πολύ 
μικρότερο μέγεθος. Το 
χρησιμοποιούσαν για να 
βράζουν γάλα, να μα-
γειρεύουν φαγητό ή και 
να ζεσταίνουν νερό. Το 
κακάβι είχε ένα χερούλι, 
για να κρεμιέται απ’ την 
κρεμαστάλω, που το κρατούσε σε μια σχετι-
κή απόσταση από τη δυνατή φωτιά. Κακάβια 
υπήρχαν σε πολλά μεγέθη. 

Κανίστρα: Πλατύ και ρηχό καλάθι, πλεγμέ-
νο από καλάμι ή από λυγαριά, πανέρι. Χρησι-
μοποιείτο για τη μεταφορά μικρών πραγμά-

των. Συνήθης η 
χρήση του και 
στους γάμους, 
όπου το κρα-
τούσε ένα μι-
κρό παιδί, που 
προπορευόταν 
και μέσα είχε τα 
στέφανα, κου-
φέτα κ.α. 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Σε προηγούμενα τεύχη του «ΓΛΑΒΑ»(133,134,135), είχα κάνει μια παρουσίαση, με φωτογρα-
φίες και περιγραφή της χρήσης τους, ενός σημαντικού αριθμού αντικειμένων παραδοσιακής 
λαϊκής τέχνης (γεωργικά εργαλεία, οικιακά σκεύη, εργαλεία διαφόρων παραδοσιακών επαγ-
γελμάτων κ.α.), όπως αυτά είναι εκτεθειμένα στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας.
Επειδή, εκ παραδρομής, δεν έγινε αναφορά σε κάποια απ’ αυτά και για να ολοκληρωθεί ο 
κατάλογος όλων των εκθεμάτων, παραθέτω στο τεύχος αυτό και τα υπόλοιπα, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι ο συνολικός αριθμός αυτών που είναι ήδη στην έκθεση, ανέρχεται στα 100 
περίπου.
Να ενημερώσω δε, πως στις αμέσως επόμενες μέρες θα τοποθετηθεί ειδική καρτέλα στο κάθε 
αντικείμενο με την ονομασία του και, προς διευκόλυνση οποιουδήποτε ήθελε επισκεφτεί το 
χώρο για να δει τα εκθέματα, θα υπάρχει βιβλίο-ευρετήριο, όπου θα είναι καταχωρημένα, κατ’ 
αλφαβητική σειρά, όλα τα αντικείμενα, με σύντομη περιγραφή της χρήσης του καθενός.

Χρήστος Αθ. Μαντέλλος
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Καπάκι (φαγη-
τού): Ένα από τα 
βασικά σκεύη της 
οικιακής καθημε-
ρινότητας ήταν 
και το καπάκι του 
κακαβιού, που το 
χρησιμοποιούσαν 
συχνότατα και ως 
πιάτο.

Κρεμαστάλω: Ήταν 
μια σιδερένια χοντρή 
αλυσίδα που κρεμιόταν 
στο τζάκι (ή και αλλού) 
κι απ’ κει κρεμούσαν το 
κακάβι, περνώντας το 
χερούλι του, σε διάφο-
ρες θέσεις της αλυσίδας, 
ανάλογα με το πόσο μα-
κριά, έπρεπε κάθε φορά 
που έβραζαν το φαγητό 
ή ζέσταιναν νερό, να 
βρίσκεται το κακάβι απ’ 
τη φωτιά.

Μασιά: Οικιακό μεταλλικό 
εργαλείο, κάτι σαν ένα εί-
δος λαβίδας, τσιμπίδας. Τη 
χρησιμοποιούσαν στο τζάκι 
για να «τακτοποιούν» τα 
ξύλα στη φωτιά, ώστε να 
μην καπνίζει.

Οβίδα: Μεταλλική σφαί-
ρα (μεγάλου διαμετρήματος 
σχετικά μ’ αυτή), που τη χρη-
σιμοποιούσαν παλιά, ως βλή-
μα κανονιού. Η συγκεκριμένη 
οβίδα, βρέθηκε σε κάποιο 
σημείο στη Νεράιδα, για να 
«μαρτυράει» το καταστροφι-
κό πέρασμα των Γερμανών 
και από το χωριό μας, κατά 
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ραδιόφωνο: Ραδι-
όφωνο-αντίκα, που 
ανήκε στην Κοινό-
τητα Νεράιδας και 
«λειτουργούσε» στο 
χώρο του κοινοτικού 
γραφείου, που τότε 
στεγαζόταν σε πέτρι-
νο κτίριο στην πλα-
τεία του Αη-Γιώργη. 

Τα ν ά λ ι α : 
Είδος μεταλ-
λικού εργα-
λείου που 
αποτελείται 
από δύο μα-
κριές λαβές, 
οι οποίες 
σε ένα σημείο διασταυρώνονται και ανοιγο-
κλείνουν. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για πολλές 
χρήσεις, όπως για αφαίρεση καρφιών, κόψιμο 
συρμάτων και καλωδίων, συγκράτηση μικρών 
αντικειμένων κλπ. 

Φόρεμα: Γυναικείο φόρεμα 
εποχής.

Φυσιγγιοθήκη: Ειδική δερμάτινη θήκη που 
«φορούσε» ο κυνη-
γός στη μέση του, 
όπου ήταν τοποθε-
τημένα με σειρά τα 
φυσίγγια. Έτσι, όταν 
χρειαζόταν, με σχε-
τική ευκολία, έβγαζε 
απ’ τη θήκη νέα φυ-
σίγγια και ξαναγέμι-
ζε το κυνηγετικό του 
όπλο.
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Αντικείμενο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας είναι η ενίσχυση 
της κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε διεθνές διμερές επίπεδο, καθώς και 
η προβολή και προώθηση των θέσεων της xώρας σε εθνικά και διεθνή 
θέματα.

Θεωρώ μεγάλη τιμή την εκλογή μου ως Προέδρου της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 
φροντίζω να ασκώ με υπευθυνότητα και συνέπεια, τον θεσμικό ρόλο που 
έχω αναλάβει, της ενίσχυσης της συνεργασίας με τα Κοινοβούλια άλλων 
χωρών, της προβολής των θέσεων της Ελλάδας σε σημαντικά διεθνή ζη-
τήματα, της προώθησης των εθνικών θεμάτων και της ενδυνάμωσης της 
διεθνούς συνεργασίας.

Οι 84 Ομάδες Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων καλύπτουν τις διμερείς κοινοβουλευτικές 
σχέσεις με κοινοβούλια της Ευρώπης, της Αμερικανικής Ηπείρου, της Ασίας, της Αφρικής και της 
Ωκεανίας.

Εκλογή της Εύης Καρακώστα στη θέση  
της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας 
Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

50 χρόνια από την επιβολή της στρατιωτικής 
δικτατορίας στη χώρα μας…
50 χρόνια από την αρχή μιας ζοφερής, ανε-
λεύθερης  και καταπιεστικής επταετίας, που 
κατέληξε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρo. 
Θυμόμαστε το καθεστώς των βασανιστηρί-
ων και των χαφιέδων, και τιμούμε τα μέλη 
και τα στελέχη του αντιδικτατορικού αγώνα, 
όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες 
που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια ενάντια στη χουντι-
κή βαρβαρότητα. Κι αν στις μέρες μας βλέ-
πουμε στη χώρα μας νοσταλγούς των χου-
ντικών αποβρασμάτων να σηκώνουν κεφάλι 
ή να βρίσκουν πολιτικούς σχηματισμούς να 
τους εναγκαλίζονται, ο αγώνας εκείνος δεν 
ήταν μάταιος. Είναι πολλοί που συνεχίζουν 

να αγωνίζονται αμείωτα από τότε και αποτε-
λούν ένα σημαντικό κομμάτι της συλλογικής 
ιστορικής μνήμης και της Αριστεράς. Είναι ο 
αντιδικτατορικός αγώνας και το βαρύ τίμημα 
των θυσιών του λαού μας για δημοκρατία 
και λαϊκή κυριαρχία, προπομπός των αγώνων 
που ήρθαν, που έρχονται και που οφείλουμε 
να τους συνεχίσουμε.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ  
ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Απ’ τους πρωτεργάτες της εκστρατείας κατά της 

Τροίας (αιτιατ.)  
2.  Χρόνος στη Γραμματική (αιτιατ.)  
3.  Πολλές βουνοκορφές  
4.  Σύμφωνο – Στις γραμμές του τρένου πολλές, 

εδώ μόνο μία  
5.  Συνεχόμενα στο αλφάβητο (αντιστρ.) – Λαίμαρ-

γα, άπληστα  
6.  Το ζητούν σε πολλές υπηρεσίες (αρχικά) – Ασια-

τικό κράτος  
7.  Μεγάλος σατιρικός ποιητής μας – Κράτος της 

Αμερικής (αρχικά)  
8.  Έχουν και οι ομάδες τη δική τους (γεν.) – Ο άν-

δρας … αρχαιοπρεπώς  
9.  Σταμάτησε τον ένοπλο αγώνα και αυτοαφοπλί-

στηκε το 2005 – Απαλό, χαμηλών τόνων  
10. Μάρκα επίπλων γραφείου – Η πιο ωραία του 

αλόγου

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μπορεί να είναι και χιλιομετρικές 
2.  Αιτιολογικός σύνδεσμος της αρχαίας – Ισχυρά, 

βίαια 
3.  Αρχή φράσης του Ιησού προς τον παράλυτο – 

Σπουδαίος ηθοποιός μας 
4.  Εργαλείο τζακιού – Θεός Ήλιος  
5.  Αρχικά τράπεζας – Παράκληση, προσευχή  
6.  Γυναικείο όνομα – Προσδιορίζουν εποχή  
7.  Περιοχή δίπλα στην Πεντέλη – Εκεί πήγε ο Ιάσο-

νας να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας  
8.  Έτσι ονομάστηκαν κατά το μεσαίωνα οι Άραβες 

μωαμεθανοί (με άρθρο)  
9.  Τα έχει η … νίκη – Χιλιοτραγουδισμένη  
10. Ομάδα Α΄ Εθνικής (αρχικά) – Υπάρχει και τέτοια 

δόμηση

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Τ. 134):
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ  2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  3. ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ  4. ΟΠ (ΠΟ) – ΑΜΝΟΙ  5. ΣΑΛΑΣ – ΥΣ  6. ΑΝΑΞ 
– ΙΛΑΡΑ  7. ΡΙΟ – ΤΣΙΜΑ  8. ΙΑΣΙΟ – ΟΛΙΑ  9. ΟΤ (ΤΟ) – ΕΣΑ – ΕΟΤ  9. ΣΑΡΜΑΝΙΤΣΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ  2. ΕΠΟ – ΑΝΙΑΤΑ  3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  4. ΕΦΑΠΑΞ – ΙΕΜ (ΜΕΪ)  5. ΔΑΝ – ΤΟΣΑ  6. ΙΝΤΑ 
– ΙΣ – ΑΝ  7. ΚΕΙΜΗΛΙΟ  8. ΤΙΕΝ – ΑΜΛΕΤ  9. Ο ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ  10. ΑΪΣΑ – ΑΤΑ

Το σταυρόλεξο δημιουργεί ο Χρήστος Μαντέλλος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Το Σάββατο, 8 Απριλίου, στη γεμάτη 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Χαλανδρίου, σε μια ζε-

στή ατμόσφαιρα, έγινε η παρουσίαση του 
βιβλίου του συγχωριανού μας Σπύρου 
Νεραϊδιώτη «Εν χορώ και οργάνοις (επί 
των ορέων ωραιότης)», που οργάνωσε και 
πραγματοποίησε η Ένωση Ηπειρωτών Χα-
λανδρίου. 

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της 
η Πρόεδρος της Ένωσης Ευαγγελία Γαλά-
νη και συντόνισε το μέλος του Διοικ. Συμ-
βουλίου Χρήστος Τσιάβος. 

Για το βιβλίο και το συγγραφέα μίλη-
σαν, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Θε-
οδωριανιτών Άρτας Γιάννης Λιούκας, ο 
συγχωριανός μας Ηλίας Ζάχος, τ. Γενικός 
Διευθυντής του Πάντειου Πανεπιστημίου, 
ο Πρόεδρος της Αδελφότητας των Απα-
νταχού Διστρατιωτών και Έφορος της Πα-
νηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας 
Αντώνης Κοντός και ο δημοσιογράφος 

των «μικρών ελληνικών πατρίδων» Ηλίας 
Προβόπουλος. 

Στο μεσοδιάστημα των ομιλιών, το 
εξαιρετικό δημοτικό συγκρότημα των «Λα-
λητάδων», διάνθισε την παρουσίαση με 
όμορφα δημοτικά ηπειρώτικα τραγούδια 
του γάμου και των αρραβώνων (μαζί τους 
και ο Κώστας Λεοντίδης, που ερμήνευσε 
τραγούδια της Ηπείρου).

Το κύκλο των ομιλητών έκλεισε ο ίδιος 
ο συγγραφέας του βιβλίου κατασυγκι-
νημένος απ’ το ζεστό χειροκρότημα του 
κοινού, το οποίο και ευχαρίστησε για την 
παρουσία του. Ακόμα ευχαρίστησε τους 4 
παρουσιαστές που αποδέχτηκαν την πρό-
τασή του να παραβρεθούν και να μιλήσουν 
για το βιβλίο.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ύστε-
ρα από προτροπή και «απαίτηση» των πα-
ραβρισκομένων, ο Σπύρος Νεραϊδιώτης σε 
μια επίδειξη της χορευτικής του δεινότη-
τας, κατενθουσίασε τους χαλανδριώτες με 

Το βιβλίο του Σπ. Νεραϊδιώτη  
«Εν χορώ και οργάνοις» στο Χαλάνδρι
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ένα τσάμικο που εκτέλεσαν υπέ-
ροχα οι «Λαλητάδες».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
την επόμενη μέρα, Κυριακή 9 
Απριλίου, ο Σπύρος Νεραϊδιώ-
της, μίλησε για το χορό και δί-
δαξε χορούς απ’ την Ήπειρο στα 
μέλη του χορευτικού τμήματος 
της Ένωσης Ηπειρωτών Χαλαν-
δρίου. Πάνω από 60 χορευτές 
είχαν την ευκαιρία ν’ ακούσουν 
κάποια πράγματα για τη χορευ-
τική μας παράδοση, από έναν 
άνθρωπο που έχει ταυτίσει την 
ύπαρξή του και τη δράση του 
με το χορό και τους παραδοσι-
ακούς δημοτικούς ρυθμούς της 
πατρίδας μας.

Χρήστος Μαντέλλος

Να σημειώσουμε ότι παρουσίαση του 
βιβλίου στου Σπ. Νεραϊδιώτη, είχε γί-

νει και στην Πάτρα, στις 15 Μαρτίου, στην 
αίθουσα του Πανηπειρωτικού Συλλόγου 
Πατρών, με πρωτοβουλία του Συλλόγου.

Για το βιβλίο μίλησαν ο Αλέξ. Χάιδος 
Φιλόλογος, χοροδιδάσκαλος του Πανηπει-
ρωτικού Συλλόγου Πατρών, η Παναγιώτα 
Λάμπρη φιλόλογος και συγγραφέας απ’ τη 
Ροδαυγή Άρτας, η Αλέκα Γιολδάση πρόε-
δρος του Λαογραφικού Ομίλου «ΤΑ ΤΖΟΥ-
ΜΕΡΚΑ». 

Προλόγισε και συντόνισε την εκδήλω-
ση, ο Παν. Θεοδωρακόπουλος δημοσιο-
γράφος της ΕΡΤ. Χαιρετισμό απηύθυναν 
ο Κώστας Τσίρης, Πρόεδρος του Πανη-
πειρωτικού Συλλόγου Πατρών, ο Ανδρέ-
ας Σαμοθρακίτης Πρόεδρος της Κίνησης 

«ΠΡΟΤΑΣΗ» και ο Σπ. Μυλωνάς Διευθυ-
ντής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου 
της ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΗ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα απ’ τη 
διάθεση του βιβλίου δόθηκαν στην Κίνηση 
«ΠΡΟΤΑΣΗ» για τη στήριξη των προγραμ-
μάτων που υλοποιεί στην πρωτογενή πρό-
ληψη των εξαρτήσεων. 

Να πούμε ακόμα πως ο Σπύρος στις 
14 Μαρτίου μίλησε για το βιβλίο του στο 
ραδιόφωνο της ΕΡΑ, καλεσμένος του δη-
μοσιογράφου Παναγ. Θεοδωρακόπουλου, 
στις 15 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο «Στο 
Κόκκινο», ενώ στις 16 Μαρτίου το βράδυ 
παρουσίασε και δίδαξε χορούς της Ηπεί-
ρου στους χορευτές, στην αίθουσα του 
Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών.
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Με πολύ μεγάλη επιτυχία παρου-
σιάστηκε στις 13/05/2017 σε 
Αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΝΑ-

ΝΤΙ στα Τρίκαλα το παραμύθι που έγραψε 
η Όλγα Οικονόμου-Κουτσονάσιου με τίτλο 
«Ο Δημητράκης, ο Αζόρ και το μικρό τους 
μυστικό». Ομιλή-
τριες ήταν η καθη-
γήτρια Αγγλικής 
φιλολογίας - Ηθο-
ποιός Κωνσταντί-
να Κουτσονάσιου, 
και η παιδαγωγός 
Αλεξάνδρα Καρα-
γιάννη οι οποίες 
διηγήθηκαν κάποια 
αποσπάσματα του 
παραμυθιού ανα-
λύοντας τα μηνύ-
ματα που περνά-
ει στους μικρούς 
αναγνώστες, όπως 
την υπακοή στους 
γονείς , την αγάπη 
και την εμπιστοσύ-
νη προς τα ζώα ,την 
αποδοχή της δια-
φορετικότητας κα-
θώς και το bulling 
που είναι μείζον 
ζήτημα στις μέρες 
μας. Στη συνέχεια 
της παρουσίασης 

τον λόγο πήρε η συγγραφέας του παραμυ-
θιού Όλγα Οικονόμου-Κουτσονάσιου η 
οποία, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκό-
μενους, μίλησε για το παραμύθι και τους λό-
γους που την ώθησαν να προβεί στην συγ-
γραφή-έκδοσή του. Συγκεκριμένα εξήγησε 

ότι από μικρή ηλικία 
ασχολείται με τη συγ-
γραφή διηγημάτων 
και παραμυθιών και 
έκανε την αρχή με το 
εν λόγω παραμύθι. 
Η μεγάλη αγάπη της 
για τα παιδιά, η ευαι-
σθησία και η εμπιστο-
σύνη τους απέναντι 
στα κατοικίδια , και 
ειδικά στα σκυλάκια, 
είναι κάποιοι από 
τους λόγους που την 
παρακίνησαν να γρά-
ψει αυτό το παραμύθι. 
Είναι άλλωστε διαπι-
στωμένο πως τα παι-
διά που μεγαλώνουν 
με κάποιο κατοικίδιο 
και συγκεκριμένα ένα 
σκυλάκι αποκτούν 
ευαισθησία, υπευθυ-
νότητα, πειθαρχία, 
βασικές αρετές-αρχές 
για την διαμόρφωση 
του χαρακτήρα τους. 

«Ο Δημητράκης, ο Αζόρ  
και το μικρό τους μυστικό»
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση της Υπ. Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, για τη συγχώνευση του ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Νεράι-
δας με το ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Πύλης (ΦΕΚ Β’, αρ. φ. 1086/29-3-2017). 
Για τη συγχώνευση αυτή, είχε προηγηθεί σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 
του Δήμου Πύλης. Επίσης το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Νεράιδας, όπως 
και τα ληξιαρχεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, συγχωνεύτηκαν με το Ληξι-
αρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πύλης του Δήμου Πύλης. 
Πληροφορίες στον αριθμό τηλεφώνου 24343 50306.

Το καλοκαίρι θα γίνει η παρουσίαση του 
παραμυθιού στο χωριό μας στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αυγούστου 
σε συνεργασία με την Παιδαγωγό Νάντια 
Μαντέλλου(Υπεύθυνη των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων της Νεράιδας). Τέλος αξίζει 
να σημειωθεί πως το παραμύθι θα ταξιδέψει 
στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία!

Αλ. Κουτσονάσιος
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Το πρώτο ταξίδι μιας καρέτα από την αμμουδιά όπου 
σκάει το αυγό της μέχρι την ακροθαλασσιά είναι και 
το σημαντικότερο της ζωής της. Τα εμπόδια που συ-
ναντά είναι πολλά, ενώ για πυξίδα έχει μόνο το έν-
στικτό της. Μόνο αν τα καταφέρει την πρώτη φορά 
θα ξαναγυρίσει μετά από μερικές δεκαετίες στην ίδια 
παραλία για να γεννήσει τα μικρά της. Όμως μόλις 
1 στα 1.000 χελωνάκια καρέτα θα επιβιώσει τελικά!

Ένας πραγματικός Survivor της φύσης
1 στα 1000 χελωνάκια καρέτα επιβιώνει!

Ένα νέο βιβλίο, με τίτλο «Ισαάκ Μιζάν, 
Αριθμός βραχίονα 182641», έγραψε 
ο φίλος της Νεράιδας και συνεργά-

της του περιοδικού μας, φιλόλογος Δημή-
τρης Βλαχοπάνος.

Το βιβλίο αφηγείται την τραγική ιστορία 
του Αρτινού Εβραίου Ισαάκ Μιζάν, ο οποί-
ος μεταφέρθηκε μαζί με άλλους 351 αδελ-
φούς του στα στρατόπεδα ομήρων Άουσβιτς 
–Μπιρκενάου, Μπέργκεν – Μπέλζεν κλπ., 
όπου βίωσε όλη τη φρίκη της ναζιστικής 
κτηνωδίας και κουβάλησε, επιστρέφοντας 
ως επιζών στην πατρίδα του Άρτα, όλη την 
ανείπωτη τραγωδία που περίμενε τα εκατομ-
μύρια Εβραίων στα κρεματόρια. Ο Ισαάκ Μι-
ζάν γεννήθηκε το 1927 στην Άρτα, όπου και 
έζησε ως το έτος 1961, για να πάρει κι αυ-
τός, όπως και η πλειονότητα των υπόλοιπων 
επιζώντων Εβραίων, το δρόμο για την Αθήνα. 

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευ-
ής 24 Μαρτίου 1944 οι ναζιστές μάζεψαν 
τους Εβραίους της Άρτας, των Ιωαννίνων, 
της Πρέβεζας, του Αγρινίου, της Πάτρας, 
της Αθήνας, της Λάρισας, των Τρικάλων, του 
Βόλου και άλλων πόλεων της Ελλάδας. Και 
φορτώνοντάς τους στα βαγόνια της ντροπής, 

τους μετέφεραν στο Άουσβιτς, όπου οι ηλικι-
ωμένοι, οι ανίκανοι για δουλειά, οι μητέρες 
και τα παιδιά οδηγήθηκαν αμέσως στους 
θαλάμους αερίων και από εκεί στα κρεματό-
ρια. Και οι ικανοί για δουλειά χώθηκαν στους 
άλλους θαλάμους και στα καταναγκαστικά 
έργα. 

Ο Αρτινός Εβραίος Ισαάκ Μιζάν, ο ήρωας 
του βιβλίου, ζει σήμερα στη Γλυφάδα και συ-
νεισφέρει με όσες δυνάμεις του έχουν απο-
μείνει στη διατήρηση της μνήμης και στην 
καταδίκη της απανθρωπιάς που χαρακτηρίζει 
το ναζισμό. 

Το βιβλίο είναι πλημμυρισμένο από Ήπειρο.

«Ισαάκ Μιζάν, Αριθμός βραχίονα 182641»
Του Δημήτρη Βλαχοπάνου
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Έφυγες και είναι 
για όλους μας 
τόσο δύσκολο 

να το συνειδητοποιή-
σουμε και να το συνηθή-
σουμε. Η καθημερινότη-
τα είναι περίεργη, κάτι 
λείπει. Για άλλους ολο-
κλήρωσες τον κύκλο 
της ζωής σου, για μένα 
όμως έφυγες νωρίς.

Όλα όσα γράφω εί-
ναι λόγια αγάπης, ένα 
παράπονο και ένα γιατί, 
λόγια που υφαίνουν τη 
προσωπικότητα σου και 
όσα μας άφησε για κληρονομιά. Εργατικός 
από μικρός για να επιβιώσεις. Γνώρισες την 
γιαγιά μου, την Βαϊούλα σου όπως την έλε-
γες και κάνατε 2 παιδιά την Λίτσα και τον 
Πάνο. Εσύ με την γιαγιά τους διδάξατε το 
σωστό, το σεβασμό και την αξοπρέπεια. Δη-
μιούργησαν οικογένειες τα παιδιά σου και 
σου χάρισαν 5 εγγονές, τα κοριτσάκια σου 
όπως μας αποκαλούσες. Τα κατάφερες παπ-
πού μου, είχες μια ζηλευτή οικογένεια που σε 
καλές και δύσκολες στιγμές στάθηκε ενω-
μένη. Έτσι ήταν, ενωμένη, όταν έφυγες για 
το χωρίς επιστροφή ταξίδι σου, γιατί ο πό-
νος και η απώλεια είναι μεγάλη. Πως να ξε-
χάσω το χαμόγελο σου, την αισιοδοξία σου, 
την ζωντάνια σου που σε έκαναν να ξεχωρί-
ζεις και να είσαι αγαπητός. Για όλους είχες 
μόνο καλές κουβέντες να πεις, δεν θυμάμαι 
ποτέ να κατηγόρησες κανέναν. Λάτρευες το 
χωριό σου, την Νεράιδα και θυμάμαι που 
όλο το χειμώνα έλεγες, θα πάμε στο πανη-
γύρι στα κάγκελα να χορέψουμε και θα πε-
ράσουμε και από την Αγία Κυριακή. Πάντα 
στεκόσουν με την μαγκούρα σου δίπλα στην 
ορχήστρα, έτσι σε θυμάμαι. Ποτέ σου δεν 
μας φώναξες, ποτέ δεν μας χάλασες χατίρι, 

περίμενες να περάσουμε 
να σου πούμε καλημέρα, 
και αν δεν περνούσαμε, 
μας αναζητούσες. 

Γνωστός σε όλους 
σαν «ο Γιάν’ Κνάφτς ο 
πρόεδρος» κέρδισες 
το σεβασμό και την 
αναγνώριση. Ήσουν ο 
«Ίσκιος της Νεράιδας» 
όπως ανέφεραν οι συγ-
χωριανοί σου. Άψογος 
σύζυγος, άψογος πατέ-
ρας και ένας υπέροχος 
παππούς . Στην καρδιά 
μου θα σε έχω πάντα 

πάνω στο τρίκυκλο μηχανάκι σου, να χαμο-
γελάς. Ακόμη και στα τελευταία σου χρόνια , 
που πέρασες τόσα πολλά και ταλαιπωρήθη-
κες δεν παραπονέθηκες ποτέ σου. Θα ζήσω, 
έλεγες, να παντρέψω και τις 5 εγγονές μου. 

Ο Λιασίδης λέει: 
«Καλότυχοι που της ζωής το φως θωρούν 

πριν φύουν» 
Καλοτύχησες λοιπόν παππού μου, πο-

ρεύτηκες με αξιοπρέπεια με την Βαϊούλα 
σου, μεγάλωσες με πολύ αγάπη τα παιδιά 
σου, τα είδες να παίρνουν την ζωή στα χέ-
ρια τους, απέκτησες 5 εγγονές, γνώρισες 
το φως της ευτυχίας. Η φράση που έλεγες 
συνέχεια και θα μου μείνει και θα την λέω 
στα παιδιά μου είναι: Να ζήσεις σαν τα ψηλά 
βουνά… Να ξέρεις πως έτσι έχεις χαραχθεί 
και εσύ για πάντα στην καρδιά μου ...σαν τα 
ψηλά βουνά..! 

Παππού να μας προσέχεις από εκεί 
ψηλά! Καλό παράδεισο! 

Η μεγάλη σου εγγονή  
Κιφοκέρη Κωνσταντίνα

 (κόρη της νεραϊδιώτισας  
Ευαγγελίας Νίκου)

Πολυαγαπημένε μου παππού



31ΚοΙΝΩΝΙΚΑ

Tεύχoς 138 (146) - 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 Γιαννης Γεωργ. Μαντελ-

λος και η συζυγος του Εφη, βαπτισαν το γιο 
τους στις 4 Ιουνη στην Ελάτη Τρικάλων και 
τον ονόμασαν Γεώργιο.

• Ο Τάσος Δ. Παναγόπουλος (γιος της νε-
ραϊδιώτισσας Άννας Κ. Καρακώστα) και 
η σύζυγός του Έλμα, βάφτισαν την κόρη 
τους, στις 25 Ιουνίου, στη Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος, στου Φιλοπάππου και την 
ονόμασαν ΚΥΡΙΑΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ.

 Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

ΓΑΜΟΙ
• Η Ρόζα Καμπουράκη (κόρη της χωριανής μας 

Αλέκας Κ. Καρακώστα ) και ο Γιώργος Μίχος 
παντρεύτηκαν στην εκκλησάκι των Αγίων 
Αναργύρων στην Αίγινα στις 17 Ιούνη.

 Ευχές για μια ζωή ευτυχισμένη!

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Πέθανε στις 7 Απρίλη στην Άρτα, όπου διέμε-

νε, ο πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Νεράι-
δας Γιάννης ΝΙΚΟΥ. Η σορός του μεταφέρθη-
κε την επομένη στη γενέτειρά του Νεράιδα, 
όπου και ενταφιάστηκε.

•	 Στις 21 Απριλίου, έφυγε απ’ τη ζωή, ο συγ-
χωριανός μας Φάνης Αθ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ. 
Η σορός του μεταφέρθηκε την επομένη 
στη Νεράιδα όπου και ενταφιάστηκε. 

•	 Πέθανε	στις	22	Απριλίου,	η	συγχωριανή	
μας Γεωργία Δ. ΝΙΚΟΥ (κόρη του Μήτσιου 
Κνάφτη), που ζούσε στην Αγριά Μαγνησίας, 
όπου την επομένη, έγινε και η κηδεία της.

•	 Πέθανε	στις	9	Mαίου	σε	ηλικία	75	ετών	
στην Άρτα ο συγχωριανός μας Πέτρος Γ. 
Λάμπρου. Η κηδεία του έγινε την επομέ-
νη στη Νεράιδα.

 Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους

Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι της Νάσιας Φωτίου. 

Τα ανυπόγραφα κείμενα είναι του Χρήστου Ντίνου.

Επικοινωνιακό άνοιγμα  
του Συλλόγου

NeraidaTrikalon@gmail.com.

Αυτό είναι το e-mail, που δημιούργησε 
ο σύλλογος, με σκοπό την άμεση επι-
κοινωνία των απανταχού Νεραιδιωτων 
(αλλά και των φίλων της Νεράιδας), με 
το Δ.Σ. του συλλόγου.
Ό,τι, λοιπόν, θέλετε να πείτε, να μάθε-
τε, για ό,τι θέλετε να ενημερωθείτε, να 
εκφράσετε παράπονα, να ενημερώσε-
τε, να συμβουλεύσετε, να προτρέψετε, 
ακόμη κι αν θέλετε να έλθετε σε επικοι-
νωνία να πείτε ένα «γεια», μην διστά-
σετε. 
Γράψτε το και ταχυδρομήστε το  
σε αυτή τη διεύθυνση:  
NeraidaTrikalon@gmail.com. 
Τα ώτα του Δ.Σ. είναι ευήκοα!



...ούζο άμα θα πιεις


