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τόπο του δεν είναι νικητής.
Αλλά κανένας δεν είναι νικητής
σα δε γυρνά στον τόπο του
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να αναζητούμε ό,τι μας ενώνει,
όχι ό,τι μας χωρίζει...
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ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  20 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ  20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΖΑΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  20 
ΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 
ΖΑΧΟΣ ΔΗΜ. του ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΛΟΣ 20 
ΤΖΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΛΟΣ 20 
ΖΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) ΒΟΛΟΣ 20 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  20 
ΜΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘ.  20 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  20 
ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΗΣ 20 
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  20 
ΚΟΦΦΑ ΝΤΙΝΑ  20 
ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.  20 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.  20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΓΙΑ  20 
ΚΑΤΣΙΦΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΝΤΙΝΑ 20 
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  20 
ΝΕΡΑΙΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘ.  20 
ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  20 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ  20 
ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20 

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 
ΖΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘ. 20 
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 20 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ 20 
ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 
ΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  20 
ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΟΣ 30 
ΝΤΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 20 
ΖΑΧΟΥ ΝΑΝΣΥ 20 
ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜ. 20 
ΖΑΡΟΝΙΚΟΥ - ΜΗΤΣΩΝΗ ΡΟΥΛΑ 20 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.  20 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 20 
ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  20 
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  20 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  20 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  20 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ  10 

Πλήρωσαν τη συνδρομή τους στον “ΓΛΑΒΑ”

Ο "Γλαβάς της Νεράιδας"  
και το Δ.Σ. του Συλλόγου Νεραϊδιωτών 

σας εύχονται ένα ελπιδοφόρο 2017
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Τι είναι η πατρίδα μας;

Eίναι … 
… Η ανατολή του ήλιου πίσω απ’ την Αρέ-
ντα και η πρώτη ακτίνα του στο «τσουγκά-
νι» του Κριάκουρα;
… Ο επιβλητικός Κριάκουρας, όνειρο του 
καθένα μας να τον «ανέβουμε» μια μέρα 
για να δούμε το χιόνι που «κρατάει» μέχρι 
τον Αύγουστο σε κάποια απόκρημνα και 
μονίμως σκιερά μέρη του;
… Το «Χαλίκι» στη Φούρκα, σημείο ανα-
φοράς για την επιστροφή των ζώων απ’ 
την πρωϊνή βοσκή;
… Η δύση του ήλιου πίσω απ’ την κο-
ρυφογραμμή του Κριάκουρα και η σχη-
ματιζόμενη … σκιώδης γραμμή που την 
παρακολουθούσαμε λεπτό προς λεπτό ν’ 
ανεβαίνει απ’ τα αμπέλια σιγά-σιγά, μέχρι 
να σβήσει στο πιο ψηλό άκρο της οροσει-
ράς του Χατζή και να δώσει η μέρα τη σκυ-
τάλη της στη νύχτα;
… Η εντυπωσιακή ανατολή της Πανσε-
λήνου του Αυγούστου απ’ την Αρέντα και 
η φωτεινή της διαδρομή στον ουρανό της 
Νεράιδας, που έκανε τη νύχτα μέρα και 
μας κρατούσε συντροφιά στα ρομαντικά 
ξενύχτια μας, ώσπου να δύσει τις πρώτες 
πρωϊνές ώρες, πίσω απ’ την κορυφογραμ-

μή Κριάκουρα-Αη Λια;
… Το αγνάντεμα απ’ το «Κλουρ΄», με το 
βλέμμα να χάνεται πέρα στον μακρινό ορί-
ζοντα και τις σκέψεις να στήνουν τρελό 
χορό, αναπολώντας περασμένα, ατενίζο-
ντας μελλούμενα, επιμερίζοντας παρόντα; 
… Οι ατέλειωτες συζητήσεις κάτω απ’ τη 
«σκιά της πλατάνου», όπου «λύνονται» ως 
δια μαγείας όλα τα εκκρεμή ζητήματα του 
χωριού για τις 20 μέρες του καλοκαιριού;
… Οι ξαφνικές μπόρες του Αυγούστου που 
δημιουργούσαν δεκάδες φυσικούς παρο-
δικούς καταρράκτες (τις περίφημες ορσί-
δες) στις πλαγιές του απέναντι βουνού;
… Τα ατέλειωτα αθώα πειράγματα μεταξύ 
των χωριανών στις τσιπουροκατανύξεις 
και ουζοκατανύξεις στα τρία μαγαζιά του 
χωριού;
… Το πανηγύρι, το κορυφαίο γεγονός στο 
χωριό με τα πατροπαράδοτα «κάγκελα», 
όπου τα γεμάτα σημασία βλέμματα αλλά 
και οι χαριτολογίες «δίνουν και παίρνουν» 
καθώς «γυρίζει» το διπλοκάγκελο και οι 
χορευτές-τριες έρχονται αντικριστά;
… Οι θρησκευτικές υπαίθριες εκδηλώσεις, 
τ’ Αη-Λιως, της Θεοτόκου, της Αγίας Πα-
ρασκευής, όπου όλοι σχεδόν οι χωριανοί 

Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας;  
Μὴν εἶν᾿ οἱ κάμποι;
Μὴν εἶναι τ᾿ ἄσπαρτα ψηλὰ βουνά;  
Μην είναι ο ήλιος της, που χρυσολάμπει;…

Iωάννης Πολέμης
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… εξέδραμαν πεζοί για να ακούσουν 
τη λειτουργία, να πάρουν «ανφορά» και να 
«δουν» ποιος θα πλειοδοτήσει για να «πά-
ρει» και να κρατήσει την ιερή εικόνα;
… Οι κωδωνοκρουσίες τα κυριακάτικα 
πρωινά που καλούν τους χωριανούς να 
προσέλθουν στον Αη-Γιώργη για τη Θεία 
Λειτουργία;
… Ο στολισμός του Επιταφίου τη Μ. Πα-
ρασκευή, η ψαλμωδία των Εγκωμίων, κατά 
ομάδες το βράδυ του Επιταφίου και ο … 
υφέρπων συναγωνισμός για το ποια ομάδα 
θα τα καταφέρει καλύτερα;
… Το γύρισμα της σούβλας το Πάσχα στις 
γειτονιές και το ξεφάντωμα με τη μουσική 
στη διαπασών και το στήσιμο απρογραμ-
μάτιστου γλεντιού, όπου συγγενείς και 

φίλοι αλλά και … διαβατικοί από άλλες 
γειτονιές, δημιουργούσαν περίσσιο κέφι 
ως το απόγευμα;
… Τα βελάσματα των κοπαδιών που, σε 
συνδυασμό με τους διαφορετικούς ήχους 
των κουδουνιών τους, δημιουργούσαν μια 
συναυλιακή ατμόσφαιρα που έρχονταν 
από μακριά και χάνονταν μακριά…
… Κι άλλα πολλά είναι η πατρίδα μας, που 
ο καθένας μας μπορεί να σκεφτεί και να 
περιγράψει σύμφωνα με τα δικά του βιώ-
ματα και τις δικές του θύμησες… 
Τόσα που μπορεί να γεμίσει πολλές φορές 
αυτή τη σελίδα του Γλαβά, σε επόμενα 
τεύχη… 

Χρήστος Μαντέλλος

Την Κυριακή 18 Δεκέμβρη

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤ ΙΚΗ Γ ΙΟΡΤΗ
Όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογός μας, 
οργανώνει και φέτος γιορτή για τα παιδιά των Νεραϊδιωτών (και 
των φίλων της Νεράιδας). Την Κυριακή, λοιπόν, πριν τα Χριστού-
γεννα, στις 18 Δεκέμβρη, στη αίθουσα του συλλόγου (Σουλιω-
τών & Πανταζή στο Ν. Κόσμο), οι μικροί Νεραϊδιώτες θα διασκε-
δάσουν με την παρουσία του κλόουν που έχει καλέσει το Δ.Σ.. 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν και δωράκια.
Μη φανταστείτε ότι οι γονείς και συνοδοί  

θα μείνουν ακέραστοι!!!!!!!!!
Σας  περ ιμένουμε ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ΝΕΟΛΑΙΑ - ΓΕΡΟΥΣΙΑ
Νίκη της γερουσίας στα πέναλτι
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ΣΕ ΠΕίΣΜΑ ΤωΝ ΚΑίΡωΝ ΤΟ ΠΑΝΗΓύΡί ΜΑΣ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ...
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ΤΟ ΠΑΝΗΓύΡί ΜΑΣ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑ...
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο 
Σύλλογός μας διοργάνωσε λαχειο-
φόρο αγορά για την ενίσχυσή του. 
Η επιτυχία της, αν κρίνουμε απο την 
κοσμοσυρροή και την αγωνία, ήταν 
μεγάλη, όπως και το κέφι. Οι φωτο-
γραφίες αδιάψευστος μάρτυρας.

Κυνήγι θήσαυρου
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▶ Τα αποτελέσματα του τουρνουά: Για άλλη 
μια χρονιά πραγματοποιήθηκε το πρωτάθλη-
μα μεταξύ των χωριών της ορεινής πατρί-
δας, υπό την αιγίδα του συλλόγου Νεράιδας. 
Μετά από τέσσερις συνεχόμενες κατακτήσεις 
- και έξι συνολικά - η ομάδα της Νεράιδας 
δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, το 
οποίο κατέκτησε η Μεσοχώρα δίκαια στον τε-
λικό που διεξήχθη στο γήπεδο της Νεράιδας, 
επικρατώντας του Αετού με 4-3. Συγχαρητή-
ρια στην τροπαιούχο αλλά και στις υπόλοιπες 
οχτώ ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά.

Μεσοχώρα - Κορυφή 5-1
Βαθύρεμα - Παχτούρι 6-4

Αετός - Νεράιδα 0-6
Αρματολικό - Κορυφή 3-1

Παχτούρι - Πλοπιακός 2-2 (διακοπή)
Βαθύρεμα - Πλοπιακός 5-4

Νεράιδα - Παχτούρι 8-1
Αρματολικό - Λαφίνα 5-0

Παχτούρι - Αετός 2-6
Πλοπιακός - Νεράιδα 2-4
Μεσοχώρα - Λαφίνα 11-1

Αετός - Πλοπιακός 3-1
Νεράιδα - Βαθύρεμα 6-2

Αρματολικό - Μεσοχώρα 4-2
Λαφίνα - Κορυφή 4-5
Αετός - Βαθύρεμα 6-1

Αρματολικό 9
Μεσοχώρα 6
Κορυφή 3
Λαφίνα 0

Νεράιδα 12
Αετός 9
Βαθύρεμα 6
Πλοπιακός 1
Παχτούρι 1

Ημιτελικά: 
Αρματολικό - Αετός 1-1  
(διακοπή υπέρ Αετού)

Νεράιδα - Μεσοχώρα 1-2

Τελικός: Μεσοχώρα - Αετός 4-3

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

▶ Η ΚΑΒΑ ΑΛΕΞΙΟΥ που εδρεύει στην Άρτα 
προχώρησε σε δωρεά μπουκαλιών με νερό 
ΣΕΛΙ προς τον Σύλλογο Νεραιδιωτών τα 
οποία μοιράστηκαν στις ομάδες που φιλο-
ξενήθηκαν στο γήπεδο της Νεράιδας κατά 
την διάρκεια των αγώνων. 
Ευχαριστούμε τον Βασίλη Αλεξίου για την 
ευγενική προσφορά του. 
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ΑΓώΝΑΣ ΔρΟμΟυ

Ζέσταμα πριν τον αγώνα




