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θα αντέχαμε την έρημο,  
χωρίς την προσμονή της όασης;
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Τι είναι η πατρίδα μας;

… Φέρνοντας στο νου μου την προσπάθεια 
του ποιητή (Ιωάννης Πολέμης) να δώσει 
τον ορισμό της πατρίδας, παρακινήθηκα κι 
εγώ και επιχείρησα, κάνοντας μια βουτιά 
στα περασμένα, να δώσω το δικό μου ορι-
σμό, για τη δική μου μικρή, ορεινή πατρίδα.
Τί είναι, λοιπόν, η πατρίδα μου; Μην ειν᾿ :
… η από νύχτα σε νύχτα διαδρομή καβάλα 
στα μουλάρια του Σπύρο-Γώγου;
… η «απομόνωση» από τον υπόλοιπο κό-
σμο για το καλοκαίρι ;
… οι μήνες του καλοκαιριού στο χωριό στις 
διακοπές της σχολικής χρονιάς;
… τα δυο θεόρατα πλατάνια της πλατείας, 
… ή η θέα απ΄ το κλουρ;
… το γλυκό του κουταλιού ή το «υποβρύ-
χιο», που κέρναγε ο παππούς στο καφενείο;
… το λουκουμάκι-έπαθλο του νικητή στο 
τραπεζάκι της τετράδας της «δηλωτής»;
… τα πέτρινα σκαλιά για την πλατεία, που 
τ΄ ανέβαινα σε δευτερόλεπτα σαν έβαζε 
φωνή ο Γιάννη-Κνάφτης;
… το «τσιλίκα-τσιλικάρι», ή το «ποταμάκι» 
στα πεζούλια της πλατείας;

… τα κάστρα και οι ομηρικές μάχες των 
«ατσαινων» και των «μπακατσελιων», ή 
ο «κλωτσοντενεκές» και οι φωνές «απ΄ το 
μνημείο!» ή «απ΄ τις κολόνες!» ;
… ο «ασβός» στο χωράφι του Μήτσο-Φάνη 
ή οι μπουλότσες, οι «Γακίσιες»;
... η βαρέλα με το νερό από το Δεντράκι ή 
τα κρυωμένα στις τρεχούμενες βρύσες του 
χωριού καρπούζια;
… τα μεσημεριάτικα χαλίκια του Αλέκου 
στη στέγη του παππού;
… η αναμονή και η προϋπάντηση του Τσί-
λια στον Αι-Λια ή το ποιο χέρι θα πιάσεις 
στο χορό της «Κωστηλάτας»;
… η βιβλική μορφή του Χρίστο-Αναγνώστη 
και ο φόβος μην «πέσει» η μπάλα προς την 
αυλή του, ή η γραφική φιγούρα του Πανάκη 
με το φέσι και το τσιγκελωτό μουστάκι;
… ο Πένιας, ο Τζάρης, ο Νασιάς, ο Μπου-
τσώνης, ο Κούκος, ο Κάκος, ο Πρύτανης, ο 
Ψυχολόγος, ο Πιλότος, ο Πούσκας, ο …, ο 
… , ο …, ο ……

… η θειά Βασίλω

Διάχυτη ήταν η ανησυχία πολλών από εμάς, συλλογικών και μη, για το αν θα κα-
ταφέρουμε να "κάνουμε" φέτος πανηγύρι. Δύσκολη χρονιά. Λόγω των οικονο-
μικών μας που συνεχίζουν να βουλιάζουν, λόγω της απαισιοδοξίας που υφέρπει 

μια και δεν φαίνονται ίχνη ανάκαμψης (αντιθέτως νέα μέτρα έρχονται συνεχώς), αλλά 
και λόγω των ημερών που θα διεξαχθεί το πανηγύρι, μεσοβδόμαδα, αμφιβάλουμε όχι 
μόνο για την επιτυχία του, αλλά και για μια αξιοπρεπή διεξαγωγή. Δυστυχώς, όπως 
λέει και ο Βασίλης, το χωριό μας (κυρίως λόγω οικονομικής κρίσης), τείνει να "κατα-
ντήσει' ένα θερινό θέρετρο για ένα 10ημερο, άντε 1-15 Αυγούστου.
Ανησυχία λοιπόν και προβληματισμός υπήρξε τόσο για τη διεξαγωγή, όσο και για το 
πως θα "πορευτεί" αυτός ο θεσμός από εδώ και πέρα. Δεν είμαστε από αυτούς που 
θέλουν να το μεταφέρουμε βολικότερες μέρες (πχ Σαββατοκύριακο), ούτε να το "ανα-
θέσουμε" στο σύλλογο. Θέλουμε το πανηγύρι μας να μείνει πανηγύρι, με τα όργανα 
στην πλατεία και στα μαγαζιά, με αρνιά στη σούβλα, με την "παραγγελιά" για χορό και 
το κέρασμα της ορχήστρας. Δε θέλουμε να το μετατρέψουμε σε φεστιβάλ με φολκλόρ, 
χορευτικά, σουβλάκια και χορό ελεύθερο.
Μα θα μου πείτε, αν τώρα πια δε μας αντιστοιχεί; Τι να πω, ας σβήσει;
Τώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, το γεγονός έχει ήδη συντελεστεί. Ας λάβουμε 
υπόψη μας τα αποτελέσματα και ας πράξουμε στο μέλλον με το χέρι στην καρδιά και 
όχι με τη λογική.
Με το χέρι στην καρδιά λοιπόν: «ΚΑΛΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ και ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ».



τι λες, Νάσιο,  
θα κάνουν παν΄γυρ΄ 

φέτο;

εγώ λέω πως όχι,  
...αλλά αυτοί  
να κάνουν!!!

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

ΕΙΣηΣΕΙΣ - ΣχοΛΙΑ

Νέα απ’το χωριό
Του ανταποκριτή μας  

Χρήστου Καρακώστα

▶ Με αρκετό κόσμο γιορτάστηκε η μνή-
μη της Αγίας Κυριακής στο Μοναστή-
ρι, στη Νεράιδα. Μεταξύ των προ-
σκυνητών και ο Δήμαρχος, Κώστας 
Μαράβας, ο οποίος, στη συνέχεια επι-
σκέφτηκε το χωριό και συνομίλησε με 
τους κατοίκους.

▶ Δεν ολοκληρώθηκε ο δρόμος για τον 
Άι- Λια λόγω της γεωμορφολογίας 
του εδάφους. Ο δρόμος σταμάτησε 
στη θέση Κλίσμα.

▶ Συνεχίζονται οι εργασίες στο γήπεδο, 
με στόχο να είναι έτοιμο όσο το δυ-
νατόν συντομότερα.

▶ Πεντακόσια πρόβατα και διακόσια 
περίπου γελάδια είναι ο αριθμός των 
ζώων φέτος στο χωριό.

▶ Αυτονόητο είναι ότι οςψάλτης δεν 
πληρώνεται όταν απουσιάζει απ’ την 
εκκλησία. Όλα τ’ άλλα, είναι κουβέ-
ντες για τα καφενεία…

▶ Με πολλά προβλήματα ο δρόμος Αγία 
Κυριακή- Νεράιδα. Πολλά επικίνδυνα 
σημεία, στα οποία χρειάζονται άμεσα 
παρεμβάσεις.

▶ Δεν έχει πολύ κόσμο ακόμα το χωριό. 
Ελπίζουμε στα πανηγύρια και μετά να 
γεμίσουν τα καφενεία και η πλατεία.

Εκδηλώσεις του  
Συλλόγου στο Χωριό  
Ιούλιο – Αύγουστο 2016

▶ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ – 
ΓΕΡΟΥΣΙΑ (25 Ιουλίου)

▶ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ 
(30 Ιουλίου)

▶ ΠΑΡΤΥ ΝΕΩΝ -ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ- ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
(10 Αυγούστου)

▶ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ (11 Αυγούστου)

▶ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Σ. ΝΕΡΑΙΔΙΩΤΗ  
(12 Αυγούστου 20:30)

▶ ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  
(13 Αυγούστου 10:00 πμ)

▶ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ  
(13 Αυγούστου 18:30) 

▶ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ  
(6-14 Αυγούστου)

Επίσης θα τελεστεί τον Αύγουστο επιμνη-
μόσυνη δέηση στη μνήμη της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ και ανήμερα τον 15αυγουστο 
μετά την εκκλησία θα γίνει η κλήρωση 
λαχειοφόρου αγοράς.

...συγκέντρωση 
μετοίκων
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▶ Πάντως τώρα με το δρόμο πρέπει να 
ανοίξουμε και ένα καφενείο η καλύτερα 
ένα cafe-resto-bar στον Αι-Λια γιατί με-
ρικοί που θέλουν να πάνε εκεί για καφέ 
μπορεί να ξεχάσουν να τον πάρουν μαζί 
τους.

▶ Με σβουνιές καταμεσής των δρόμων 
θα μας υποδεχθεί για το πανηγύρι η Νε-
ράιδα;

▶ Αν θέλει κάποιος να βρει τον πυρο-
σβεστικό κρουνό θα πρέπει ή να ξέρει ή 
να μαντέψει που βρίσκεται αφενός, αλλά 
και να ξεριζώσει τα αγκάθια αφετέρου. 
Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Αυτά όμως 
είναι απλά καθημερινά πράγματα και δε 
χρειάζονται ούτε έγκριση από το Δήμο, 
ούτε κονδύλια, ούτε, ντε και καλά, την 
παρέμβαση του "τοπικού". Απλώς να 
απλώσουμε το χεράκι μας.

Η καλή μας αγελάδα, βόσκει ΜΕΣΑ (!!!) 
στο γήπεδο.

(φωτό-σχόλιο Χρ. Μαντέλλος)

Ευτυχώς υπάρχουν και κάποια ανθισμέ-
να μπαλκόνια

Για άλλη μια χρονιά η ΑΕΝ έφτασε στον ημιτε-
λικό των play-offs, του πρωταθλήματος 9Χ9 
στο οποίο αγωνίστηκε και τη φετινή χρονιά 
2015-2016, όπου αποκλείστηκε γνωρίζοντας 
την ήττα με 4-2. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο 
μιας και η ομάδα στον συγκεκριμένο αγώνα 
έδειξε το κακό της πρόσωπο.
Η ομάδα πάντως στην κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήματος τερμάτισε στη 2η θέση.

Στις 29 / 05 / 2016, στα γραφεία του συλ-
λόγου, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος οικονο-
μικός απολογισμός, παρουσία της Ελεγκτικής 
Επιτροπής (Τρόικα) Χρήστος Καραγκούνης 
(Πρόεδρος), Γιάννης Ντίνος (μέλος) και Νίκος 
Γιαννέλος (μέλος). Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν 
ΟΛΑ ΚΑΛΩΣ !!!!!

Υπό την αιγίδα του συλλόγου μας θα διεξα-
χθεί και φέτος το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 
στα χωριά μας. Στην κλήρωση που έγινε στις 
18/7/16 διαμορφώθηκαν οι όμιλοι ως εξής: 
1ος: ΝΕΡΑΙΔΑ-ΑΕΤΟΣ-ΠΑΧΤΟΥΡΙ-ΒΑΘΥΡΕ-
ΜΑ-ΠΛΟΠΙΑΚΟΣ
2ος: ΜΕΣΟΧΩΡΑ-ΚΟΡΥΦΗ-ΛΑΦΙΝΑ-ΑΡΜΑ-
ΤΟΛΙΚΟ.

ΠοδοσφαιριΚο  
Πρωταθλημα 2015-2016

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teachers4 
Europe συμμετείχε η συγχωριανή μας Νά-
ντια Μαντέλλου, με το Δημοτικό Σχολείο 
Μπατσίου Άνδρου με θέμα "Ταξιδεύοντας 
με Νεράιδες".
Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαι-
σθητοποίηση των μαθητών στο σεβασμό 
της πολιτιστικής πολυμορφίας και της ευ-
ρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα 
από παραμύθια της Ευρώπης. Οι μαθητές 
ξεκίνησαν ένα «παραμυθένιο ταξίδι», στα 

μονοπάτια των κρατών μελών της Ένωσης, 
συναντώντας μάγισσες, γίγαντες, λύκους, 
ζώα που μιλούν, παράξενα δάση, χρυσά βα-
σίλεια, πρίγκιπες και βασιλοπούλες. Όταν 
έφτασαν πια στο τέλος της διαδρομής, κα-
τάλαβαν πώς «οτιδήποτε βλέπεις μπορεί 
να γίνει παραμύθι και μπορείς να βγάλεις 
μια ιστορία από οτιδήποτε αγγίξεις».
Η συμμετοχή βρaβεύτηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και η Νάντια βρέθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.
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Μεταδόθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 
ρεπορτάζ για την ιστορία του μοναστη-
ριού της Αγίας Κυριακής από την ΕΡΑ. 
Ο Σπύρος Νεραϊδιώτης μίλησε για την 
ιστορία, το πανηγύρι εκείνων των χρόνων 
καθώς και για τη  θρησκευτική γιορτή της 
προστάτιδας των ορεινών, την Αγία των 
φτωχών και κατατρεγμένων, τη δική μας 
Αγία Κυριακή.

Άλλοι με τα πόδια, άλλοι με τα αγροτι-
κά ως τη μέση της διαδρομής, ανέβηκαν 
στον Αι-Λια οι Νεραιδιωτες, ανήμερα της 
γιορτής του. Το σημαντικό είναι ότι την 
εικόνα την κράτησαν "πιτσιρικάδες". 
Όσο αφορά το θέμα της διάνοιξης του 
δρόμου προς τον Αι-Λια θα το "ανοίξου-
με" στο επόμενο τεύχος για να έχουμε ει-

σπράξει τις απόψεις των χωριανών μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Σημ: τη φώτο "δανειστήκαμε" από ανάρτηση της Σοφίας Χονδρού στο facebook.

Μεγάλη ήταν και φέτος η προσέλευση των 
πιστών στη γιορτή της αγίας των ορεινών, 
της Αγίας Κυριακής, στις 6 Ιουλίου το βρά-
δυ, στο ομώνυμο μοναστήρι.
Από νωρίς το απόγευμα άρχισαν να κα-
ταφτάνουν προσκυνητές από τα γύρω 
ορεινά χωριά, αλλά και από πιο μακρινές 
περιοχές. Γύρω στις 8 το βράδυ όταν πια 
ολοκληρώθηκε η προσέλευση, ξεκίνησε ο 
πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασί-
ας, ακολούθησε η αγρυπνία και ο διήμερος 
εορτασμός ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης, με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας 
από τον ιερέα Νεράιδας, Απόστολο Οικονόμου. Έκανε και το θαύμα της η Αγία και οι 
έντονες στην τριγύρω περιοχή βροχοπτώσεις, μετατράπηκαν σε ψιχάλες στο χώρο του 
μοναστηρίου, με αποτέλεσμα να μην πτοηθούν οι πιστοί.

Πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Δ.Σ. του Συλλόγου Νεραϊδιωτών Αθήνας, η κα-
θιερωμένη θρησκευτική εκδήλωση (λειτουργία μετά αρτοκλασίας), στη μνήμη της 
Αγίας Κυριακής, στο ομώνυμο εκκλησάκι, στα Τουρκοβούνια Αττικής.

Παραβρέθηκαν αρκετοί χωριανοί και φίλοι του χωριού και του Συλλόγου. Μετά το τέλος 
της λειτουργίας και αρτοκλασίας, στον εξωτερικό χώρο του ξωκκλησιού, ο οποίος, σημει-
ωτέο έχει διαμορφωθεί πάρα πολύ ωραία, καθίσαμε όλοι κάτω απ’ τη σκιά των πεύκων, 
ήπιαμε το καφεδάκι ή αναψυκτικά, μαζί με διάφορα εδέσματα, προσφορά του Συλλόγου. 
Για το ψήσιμο και το σερβίρισμα των καφέδων, αναψυκτικών και εδεσμάτων, φρόντισαν 
οι χωριανές μας Λαμπρινή και Ειρήνη (Γώγου), οι οποίες μαζί με το Γιώργο (Γώγος) βοή-
θησαν ουσιαστικά στην όλη διαδικασία της εκδήλωσης.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους ευχαριστεί θερμά.

Χ.Μ.

Γιορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Κυριακής
Την Κυριακή, 17 Ιουλίου, στα Τουρκοβούνια

Φωτό Χρ. Μαντέλλος


