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Κι αν χιονίζει στο πνεύμα
κι αν κρυώνουν οι μεγάλες ιδέες
ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει.
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Το ΔΣ του  

Συλλόγου μας  

και "ο Γλαβάς  

της Νεράιδας"  

σας εύχονται  

ένα 2018  

καλύτερο των 

προσδοκιών σας 

Μάταια περιμέναμε και εμείς και οι αναγνώστες μας την 
ενημέρωση για το βακούφκο μαγαζί. Το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο τηρεί "σιγήν ιχθύος"
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… Σοβαρές κουβέντες καφενείου
Του Χρήστου Μαντέλλου

Τη δική τους ιστορία έχουν γράψει τα 
καφενεία στο χωριό μας (όπως άλλω-
στε και στα περισσότερα χωριά της 

χώρας). Τόπος συνάθροισης των χωριανών 
στη λήξη της ημέρας, μετά την κοπιαστική 
ολοήμερη δουλειά στο χωράφι ή στο κοπά-
δι, αποτέλεσαν, ίσως, τον πιο προβεβλημένο 
δημόσιο χώρο και λειτούργησαν, τολμώ να 
πω, ως χώροι ολοκλήρωσης της ανθρώπινης 
επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. Για τους κα-
τοίκους των χωριών, των παλαιότερων ιδίως 
χρόνων, της περιόδου της φτώχειας και της 
σκληρής αγροτικής και ποιμενικής ζωής, το 
καφενείο ήταν το σημείο αναφοράς, ο τόπος 
όπου θα χαλάρωναν και όπου γνώριζαν πως 
εκεί θα βρουν έναν πρόθυμο συνομιλητή, 
έναν συγχωριανό τους, για να του πουν τις 
ανησυχίες τους και ν’ ακούσουν τις δικές του, 
να μάθουν  τα νέα για την πολιτική ζωή, να 
πάρουν και να δώσουν πληροφορίες για τα 
«καθέκαστα» στο χωριό, να κουβεντιάσουν 
για τις σοδειές τους, για τις δυσκολίες τους, 
για τα παιδιά τους, για τους χωριανούς που 
έχουν πάρει το δρόμο της εσωτερικής, αλλά 
και της εξωτερικής μετανάστευσης. Εκεί γίνο-
νταν συζητήσεις επί συζητήσεων, εκεί «ανέ-
βαζαν» και «κατέβαζαν» κυβερνήσεις, εκεί 
έδιναν κι έπαιρναν τα αλληλοπειράγματα, 
άλλοτε καλοπροαίρετα που οδηγούσαν σε 
γενική ευθυμία και καμιά φορά κακοπροαίρε-
τα που κατέληγαν και σε άσχημες παρεξηγή-
σεις. Εκεί η φράση «βάλε μας απόνα», ή «φέρε 
μας μια γύρα» επαναλαμβανόταν πολλές 
φορές και ήταν η αιτία που, μερικές φορές, ο 
δρόμος για το σπίτι, δεν είχε πλάτος (ευτυχώς 
ήταν οι φράχτες), αλλά μόνο μήκος. Πέραν 
αυτών, εκεί έπιναν το πρωί το καφεδάκι τους, 
προτού ξεκινήσουν για τις δουλειές τους, εκεί 
περνούσαν ευχάριστα τις ώρες τους, παίζο-

ντας «κολτσίνα» ή «ξερή» κατά τις Κυριακές 
και τις σχόλες,  με έπαθλο για το νικητή ένα 
λουκούμι, ή ένα υποβρύχιο (βανίλια), ή κάνα 
γλυκό του κουταλιού. Θα ήθελα όμως εδώ να 
σημειώσω, ότι μέσα σ’ ένα ανδροκρατούμενο 
τότε περιβάλλον,  δεν αναδείχτηκε μια αρνη-
τική παράμετρος αυτού του σκηνικού, που, 
εξαιτίας ενός αυστηρού εθιμικού δικαίου,  δεν 
«επέτρεπε» στις γυναίκες να περάσουν το κα-
τώφλι των καφενείων, ειμή μόνον για να αγο-
ράσουν τα απαραίτητα για το σπίτι. Μια ντε 
φάκτο κατάσταση που αποτέλεσε  κραυγαλέα 
αδικία σε βάρος των γυναικών, ιδίως τα πιο 
παλιά χρόνια,  που η ζωή τους ήταν απόλυτα 
συνυφασμένη με τη δουλειά στο χωράφι και 
το σπίτι και ως ξεκούραση και χαλάρωση, λο-
γιζόταν, και ήταν, μόνο η περίοδος του ύπνου. 

Στα καφενεία εκτός των προαναφερομέ-
νων, διαδραματίζονταν και άλλα γεγονότα, 
συνυφασμένα με τον τρόπο ζωής στο χωριό. 
Κάποιοι επέλεγαν να τελέσουν στον πρό-
σφορο για μαζικές εκδηλώσεις χώρο των 
καφενείων (και ειδικά του Βακούφκου), τους 
αρραβώνες τους, ή να δεξιωθούν τους καλε-
σμένους τους μετά το γάμο τους ή μετά τη 
βάφτιση των παιδιών τους. Εκεί, οι συγγενείς 
εκλιπόντος χωριανού, θα προσέφεραν τον 
καθιερωμένο καφέ μετά τη λήξη της νεκρώ-
σιμης ακολουθίας, ή μετά την τέλεση του μνη-
μοσύνου, όπου θα μοίραζαν και «στάρι» (κόλ-
λυβα). Εκεί θα μαζεύονταν μετά το σχόλασμα 
της εκκλησίας όλοι σχεδόν οι χωριανοί για 
να πιουν τον καφέ τους οι μεγαλύτεροι ή το 
αναψυκτικό τα παιδιά.   Επίσης στα καφενεία 
(ιδία στο Βακούφκο που έφερνε πάντα «όργα-
να»), συνεχιζόταν, μετά την πλατεία, το πανη-
γύρι σχεδόν μέχρι το πρωί. Ακόμα να πούμε 
πως τα καφενεία, κυρίως κατά την προεκλο-
γική περίοδο, «δέχονταν» και τις επισκέψεις 



4 τΟ ΘΕΜΑ

των πολιτευτών. Η επιλογή του καφενείου, 
όπου θα μιλούσε ο υποψήφιος βουλευτής, γι-
νόταν από τους τοπικούς κομματάρχες, αυτό-
κλητους ή εντολοδόχους των υποψηφίων, με 
βάση τα «στοιχεία» που αυτοί συγκέντρωναν 
για το που επρόσκειτο κομματικά, το εκάστο-
τε ακροατήριο. Εκεί αναδεικνύονταν, ουσια-
στικά, οι πρόεδροι της κοινότητας μετά των 
κοινοτικών συμβούλων, ακόμα και οι εκκλη-
σιαστικοί σύμβουλοι.

Τα Καφενεία, πέραν της κύριας αποστολής 
τους, λειτούργησαν για πολλά χρόνια και ως 
παντοπωλεία, με αρκετά προϊόντα της εποχής 
όπως όσπρια, ζυμαρικά, μπακαλιάρος, πράσι-
νο σαπούνι, φωτιστικό πετρέλαιο, λουμίνια, 
σπίρτα, φυτίλια, ρέγγα κ.α. Πολλοί χωριανοί,  
ψώνιζαν τις περισσότερες φορές βερεσέ λόγω 
και της φτώχειας που επικρατούσε. 

Το ότι αναφέρομαι σε παρελθόντα χρόνο, 
δε σημαίνει πως πολλά απ’ τα τεκταινόμενα 
εκείνα τα χρόνια στα καφενεία, δεν έφτα-
σαν και ως τις μέρες μας. Απλά θέλω να το-
νίσω  πως η λειτουργία των καφενείων τότε, 
ήταν πιο αναγκαία, δεδομένου ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των κατοίκων διέμεινε μόνιμα 

στο χωριό. H χρόνο με το χρόνο αυξανόμενη 
αστυφιλία και η ως εκ τούτου δραματική μεί-
ωση των μονίμων κατοίκων, ειδικά τους μήνες 
του χειμώνα, οδήγησε και τα καφενεία στο 
μαρασμό με επαπειλούμενο τον κίνδυνο του 
κλεισίματος. Μια μικρή αναλαμπή που σημει-
ώθηκε στο μεσοδιάστημα, με τη λειτουργία 
τριών καφενείων ακόμα και τους μήνες του 
χειμώνα, ήταν καθαρά συγκυριακή, και όπως 
φάνηκε αποτέλεσε το κύκνειο άσμα πρoτού 
φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση του λου-
κέτου, που άφησε τους λιγοστούς κατοίκους 
χωρίς ένα «απάγκιασμα», χωρίς ένα στέκι  για 
τον καφέ ή το ποτό τους. 

Δύσκολο πράγματι να πει κανείς ποια 
θέση είναι σωστή στο ζήτημα του λουκέτου. 
Και όσο αφορά το «ιδιωτικό καφενείο», δε 
μπορεί να έχει κανείς την απαίτηση να κρατά 
κάποιος το μαγαζί του ανοιχτό, πιθανώς και 
επί ζημία του (πάντως σίγουρα όχι επ’ ωφε-
λεία του). Τα πράγματα όμως, είναι εντελώς 
διαφορετικά στην περίπτωση του Βακούφκου 
καφενείου. Και τούτο γιατί το τελευταίο (πέ-
ραν του οικονομικού οφέλους που προσδοκά 
αυτός που πλειοδότησε και το νοίκιασε), έχει 
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να επιτελέσει ένα άλλο κύριο σκοπό, δηλ. να 
παραμένει ανοικτό και τους  δύσκολους μή-
νες του έτους, αχώριστος σύντροφος και του 
«τελευταίου των μοϊκανών» που έχει επιλέξει 
να ξεχειμωνιάσει στο χωριό. Άλλωστε ο όρος 
που ετίθετο πάντα στις συμβάσεις ενοικίου, 
δηλ. να παραμένει ανοικτό καθόλη της διάρ-
κεια του έτους, αυτόν το σκοπό εξυπηρετού-
σε. Το Βακούφκο, πιστεύω θα πρέπει να πα-
ραμένει εκεί ανοιχτό, ως απομεινάρι μεν μιας 
εποχής που έφυγε, αλλά παράλληλα και ως 
μια προσδοκία, ως μια μικρή άσβεστη φλόγα, 
ότι μπορεί να αποτελέσει, στο εμφύσημα κά-
ποιου ονειροπόλου, το έναυσμα για μια αντί-
στροφη μέτρηση.  

 Το φλέγον αυτό ζήτημα θα πρέπει να το 
δει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, να το δούμε 
όλοι μας, να βρεθεί μια λύση για να παραμέ-
νει ανοιχτός αυτός ο φάρος επικοινωνίας. Αν 
υπάρχει διάθεση μπορεί να βρεθεί μια λύση. 
Θα μπορούσε π.χ. (μια ιδέα ρίχνω στο τραπέ-
ζι),  όταν ο ενοικιαστής  αδυνατεί για κάποια 
χρονική περίοδο,  να το διατηρήσει ο ίδιος 
ανοιχτό, να αναθέτει τη διαχείρισή του,  σ’ 
έναν απ’ τους λεγόμενους χειμωνιάτες, τον 
οποίο θα καθιστά υπεύθυνο, για την τήρηση 

τουλάχιστο δύο θεμελιωδών όρων: Πρώτον 
να «κρατά» σε καθημερινή βάση ανοιχτό το 
καφενείο και δεύτερο να μεριμνά για την προ-
μήθεια βασικών πραγμάτων (κυρίως καφέ, 
ζάχαρη, κάνα ποτό, ξύλα για τη σόμπα). Έτσι 
οι «χειμωνιάτες», θα έχουν τη δυνατότητα να 
προσέρχονται, να ανταλλάσσουν δυο κουβέ-
ντες, να πίνουν το καφεδάκι ή  το ποτό τους, 
να παίζουν ένα τάβλι ή μια δηλωτή.  Θα μπο-
ρούσε ακόμα και ο Σύλλογος Νεραϊδιωτών να 
τους προμηθεύει τα προαναφερόμενα βασικά 
πράγματα και μόνο για τους τρεις μήνες του 
χειμώνα (το κόστος είναι μηδαμινό)…

Δε ξέρω ποια λύση θα δοθεί από τον ιερέα 
και το εκκλησιαστικό συμβούλιο. Όμως, η 
εικόνα με το Βακούφκο κλειστό (όταν υπάρ-
χουν χωριανοί που δεν έχουν ένα στέκι να 
περάσουν την ώρα τους, αναγκαζόμενοι να 
μετακινούνται χιλιόμετρα για να πιουν ένα 
καφέ), δεν είναι η αρμόζουσα (sic!) και θα 
πρέπει άμεσα να ανατραπεί. Γιατί αν παραμεί-
νει επ’ αρκετό η εικόνα αυτή με το λουκέτο να 
πέφτει βαρύ πάνω στην πόρτα εισόδου του 
Βακούφκου, το σενάριο που θέλει και την το-
ποθέτηση φύλακα στο χωριό, κατά τους μήνες 
του χειμώνα, δε φαντάζει και τόσο μακρινό…
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Ένα ημερολόγιο με εντελώς διαφορετι-
κό θεματολόγιο, συγκριτικά με τα μέ-
χρι τώρα εκδοθέντα, κυκλοφορήθηκε 

απ’ τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεραϊδιωτών 
Τρικάλων. Θα μπορούσε κάλλιστα να χαρα-
κτηριστεί ως ένα συλλεκτικό ημερολόγιο, για-
τί αυτή τη φορά τις σελίδες του δεν τις «κα-
ταλαμβάνουν» τα συνήθη μεν, εξαίρετα, κατά 
τα άλλα δε, τοπία του χωριού μας, ούτε και 
τα διάφορα στιγμιότυπα από τις κοινωνικές ή 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται το κα-
λοκαίρι στο χωριό. 

Τις 13 σελίδες του (1 σελίδα για κάθε 
μήνα, συν το εξώφυλλο) αυτή τη φορά, κο-
σμούν φωτογραφίες που απεικονίζουν παρα-
δοσιακά αντικείμενα λαϊκή τέχνης (μαγειρι-
κά και οικιακά εν γένει σκεύη, γεωργικά και 
επαγγελματικά εργαλεία), που εκτίθενται στο 
Δημοτικό Σχολείο, το οποίο λειτουργεί ως 
εκθεσιακός χώρος. Είναι αυθεντικά αντικείμε-
να που τα διατηρούσαν πολλοί χωριανοί μας 
στα σπίτια τους και τα οποία παρέδωσαν πριν 
πολλά χρόνια, για τη δημιουργία ενός Μου-
σείου Λαϊκής Τέχνης. 

Ένας επί πλέον λόγος για τον οποίο θα 
πρέπει όλοι να προμηθευτούν το φετινό ημε-
ρολόγιο του Συλλόγου μας, είναι και το ότι 
η κάθε σελίδα του, σίγουρα θα έχει για τον 
καθένα, κάποιο ενδιαφέρον. Και στους μεν με-
γαλύτερους όλο και κάποια ανάμνηση μπορεί 
να ξυπνήσει μέσα τους απ’ τα νεανικά τους 
χρόνια, στους δε νεότερους μπορεί να γίνει 
αφορμή να πληροφορηθούν (από τις απαντή-
σεις που θα λάβουν σε τυχόν ερωτήματα που 
θα τους γεννηθούν), για τη χρησιμότητα των 
αντικειμένων αυτών (μερικά μπορεί και να 
τους είναι και παντελώς άγνωστα).

Όσοι λοιπόν για διάφορους λόγους δεν το 
έχουν προμηθευτεί ακόμα, θα πρέπει με την 
πρώτη ευκαιρία, να το αναζητήσουν από τα 
μέλη τους Δ.Σ.

Το Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνήσει να το δι-
ακινήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, έτσι ώστε 
να το ημερολόγιο αυτό να φτάσει σε κάθε νε-
ραϊδιώτη, μέχρι και το τελευταίο αντίτυπο. 

 Χ.Μ.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στις 17 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου Νεραιδιωτών η 
καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή. Αρκετά Νεραϊδιωτόπουλα, συνο-
δευόμενα από τους γονείς τους παρευρέθηκαν και διασκέδασαν με τον γελωτοποιό 
(κλόουν στα ελληνικά) που είχε προσκαλέσει το ΔΣ. Καφές, αναψυκτικά, τσιπουρά-
κι και μικρολιχουδιές προσφέρθηκαν στους παρευρηθέντες και επίσης με το πέρας 
της εκδήλωσης μοιράστηκαν συμβολικά δωράκια στους μικρούς μας χωριανούς. Το 
ΔΣ ευχαριστεί όλους τους γονείς που μαζί με τα παιδάκια τους τιμούν κάθε χρόνο με 
τη παρουσία τους τη γιορτή μας!!! 
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ

Καιρό τώρα το συζητούσαμε, κάθε 
φορά που βρισκόμασταν με διάφο-
ρες αφορμές, να πάμε μια εκδρομή. 

Να βρεθούμε όλοι μαζί, όσοι μπορούμε, για 
μια μέρα. Εκτός καλοκαιριού. Νάχουμε το 
χρόνο να τα πούμε, ήσυχα και άνετα. Δεν 
μας δίνει τέτοια ευκαιρία η δυνατή μουσι-
κή, ο περιορισμένος χώρος και χρόνος στο 
«χορό». Το έκανε, λοιπόν, πραγματικότητα 
το σημερινό ΔΣ και έτσι βρεθήκαμε, που 
αλλού, στα Τρίκαλα (της Κορινθίας όμως), 
για καφεδάκι, ουζάκι και λίγο χιονοπόλεμο 
και στη λίμνη Δόξα στη συνέχεια, ως του-
ρίστες που συνέχισαν με ένα φαγοπότι σε 
ταβέρνα της περιοχής της Φενεού, όπου 
δεν έλειψε και ο χορός. Γεμίσαμε δυο λε-
ωφορεία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
το ξανακάνουμε. Εμείς ευχαριστούμε το 
ΔΣ για την ενέργεια και το ΔΣ εμάς για τη 
συμμετοχή μας. 
Α, και περιμένουμε να ξανοίξει ο καιρός.
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«Την Κυριακή ξυπνήσαμε νωρίς το πρωί γιατί είχαμε κανονί-
σει να πάμε εκδρομή με τους χωριανούς μας. Εγώ είχα αγωνία 
για το πια παιδιά, από αυτά που παίζουμε μαζί τα καλοκαίρια 
στο χωριό, θα ερχόταν στην εκδρομή. Πήγαμε κάπου στο κέ-
ντρο της Αθήνας και μπήκαμε στο λεωφορείο. Ήταν αρκετά 
παιδιά.
Η πρώτη μας στάση ήταν σε ένα χωριό της Κορινθίας που 
λέγεται Τρίκαλα. Εκεί κάναμε μια βόλτα και άλλοι καθίσαμε 
σε καφετέριες και άλλοι παίξαμε στα λίγα χιόνια που είχε στο 
δρόμο και στη αυλή μιας μικρής εκκλησίας.
Σε λίγη ώρα μαζευτήκαμε ξανά στο λεωφορείο και ξεκινήσα-
με για τη λίμνη. Από τα παράθυρα θαυμάζαμε το τοπίο, το 
δάσος με τα καταπράσινα δέντρα που σε πολλά σημεία είχαν 
γίνει κάτασπρα από το χιόνι. Σε κάποια μέρη χιόνιζε κιόλας. 
Δυστυχώς δεν σταματήσαμε να παίξουμε στα χιόνια αν και 
εμείς τα παιδιά το ζητήσαμε πολλές φόρες.
Η λίμνη Δόξα είναι μια πανέμορφη λίμνη στην ορεινή Κοριν-
θία, κοντά στο χωριό Γκούρα. Έχει γαλαζοπράσινα και καθα-
ρά νερά καθώς και ένα αξιοθαύμαστο εκκλησάκι στην άκρη 
ενός κομματιού ξηράς που φτάνει στο κέντρο της, του Αγίου 
Φανουρίου. Κάναμε βόλτα τριγύρω θαυμάζοντας το μέρος 
και ψωνίσαμε διάφορα τοπικά προϊόντα από τους μικροπω-
λητές που βρίσκονταν εκεί. Όταν φτάσαμε όλοι στο εκκλησά-
κι βγάλαμε μια φωτογραφία ε όλοι μαζί.
Τότε γυρίσαμε ξανά στο πούλμαν και ξεκινήσαμε για την επι-
στροφή. Μέσα στο πούλμαν πήραν τις παραγγελίες για το τι 
θέλουμε να φάμε και έτσι όταν φτάσαμε πεινασμένοι στην ταβέρνα δεν αργήσαμε να φάμε μια και 
ήταν όλα ετοιμα.Εμεις τα παιδιά, μόλις φάγαμε βγήκαμε στην μεγάλη αυλή της ταβέρνας και αρχί-
σαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Η ώρα πέρασε πολύ γρήγορα… 
Νομίζω περάσαμε πολύ ωραία!»

Η εκδρομή

Η λΙΜΝΗ ΔΟξΑ
Είναι μια τεχνητή λίμνη, σε υψόμετρο 900 μέτρων, η οποία βρίσκεται στην αρχαία Φενεό 
της Κορινθίας. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και 
στηρίχτηκε στο χείμαρρο Δόξα που ρέει σε κείνη την περιοχή. Κατά το παρελθόν η λί-
μνη έχει πλημμυρίσει αρκετές φορές, καλύπτοντας όλο τον ευρύτερο κάμπο της περιο-
χής Φενεού. Στο κέντρο της λίμνης υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Παλιό-
τερα υπήρχε εκεί η μονή του Αγίου Γεωργίου, αλλά λόγω των πλημμυρών, μεταφέρθηκε, 
σε μικρή απόσταση από την αρχική της θέση, σε διπλανό ύψωμα.

Με αφορμή την εκδρομή που διοργάνωσε ο Σύλλογος, ο μικρός Άπο, που συμμετείχε, έγραψε 
δυο λόγια για αυτή και βρήκε κάποια στοιχεία για τον προορισμό.
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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου

Το Σαββατόβραδο, στις 24 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος χορός 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεραϊδιωτών, στην ταβέρνα "η Παλιά Σοφίτα", στο Πε-
ριστέρι. Το ίδιο βράδυ ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. έκοψαν και την πίτα του Συλλόγου. 

Στα χαρακτηριστικά της βραδιάς η έναρξη του χορού με την παραδοσιακή "Κωστηλάτα", 
που τραγούδησε συγχωριανός μας Θ. Μαντέλλος, ο συγκρατημένος φέτος αριθμός των 
συμμετασχόντων, το κέφι των νέων παρά το ότι η ορχήστρα δεν βοηθούσε σ’ αυτό και η 
ατυχής επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για τέτοια εκδήλωση, σε αντίθεση με το καλό 
φαγητό της ταβέρνας.
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ΣΧΟΛΙΟ ΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ 

Ενδιαφέρων το σχόλιο χωριανού μας, σε σελίδα κοινωνικού 
δικτύου,  για το «χορό» του Συλλόγου και επειδή ακούστη-
καν (δεν γράφτηκαν όμως) και άλλα σχόλια το δημοσιεύου-
με εδώ, με την ελπίδα να αρχίσει μια κουβέντα για το πώς 
και το τι θέλουμε από την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση του 
Συλλόγου μας.

Χρήστος Νεραϊδιώτης:
Απορίας άξιο με τέτοιο συμβούλιο, ικανών ατόμων, νέων και 
με όρεξη, ο χορός της Νεράιδας να μετρά 70 Νεραϊδιώτες 
και χωριά με σύνολο 70 άτομα πληθυσμό να μη χωράνε σε 
κέντρα. Καλό θα είναι κάποιοι να μην περιορίζονται μόνο στην κριτική. Συγχαρητήρια στον 
πρόεδρο και το Δ.Σ. καθώς και σε αυτούς που είναι κοντά στο σύλλογο και βοηθούν με όποιον 
τρόπο μπορούν.


