
  

 

 

 

 

 

 

     
 

       

Κωδικός : 4414

Πληρωμένο τέλος 

Ταχ.Γραφείο Βιλίων 

           Αριθμός Αδείας 502 
 

Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης του εξωραϊστικού Συλλόγου <<ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ>> Βιλίων Αττικής  Τ.Κ

Αριθμός Φύλλου 50*Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2009

 

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια

Συμπλήρωση πενήντα τευχών εφημερίδας 
«ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ» 

 
σας ,αποτελεί το Πεντηκοστό τεύχος 
της εφημερίδας μας, από την έναρξη 
της κυκλοφορίας της.«Επετειακά» 

σκεπτόμενοι ,λοιπόν ,αναδημοσιεύουμε 
τμήμα της πρώτης σελίδας του 
παλαιότερου φύλλου του 

«Κιθαιρώνα»,που βρέθηκε στο αρχείο 
του Συλλόγου (αριθμός φύλλου 2-

Μάρτιος 1995),καθώς και δύο κείμενα 
του Επιτίμου μέλους του Συλλόγου 

,αειμνήστου Κωνσταντίνου 
Ράικου,που δημοσιεύτηκαν στο φύλλο 

αυτό. 
 

Ολοκληρώθηκαν δύο 
έργα στον οικισμό 
μας ,με πρωτοβουλία 
και  
ομόφωνες 
αποφάσεις του 
Διοικητικού 
Συμβουλίου του 
Συλλόγου. 
Πρόκειται για την 
διαμόρφωση του 
εξωτερικού χώρου 
του  
Πνευματικού-
Πολιτιστικού μας 
Κέντρου , και την 
κατασκευή  
πέτρινου τοιχείου 
στον χώρο 
Αθλοπαιδειών 
(γήπεδα μπάσκετ). 
 

EΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 
Ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου 

μας θα πραγματοποιηθεί 
στις 18 Ιουλίου 2009 , ημέρα 

Σάββατο 
την επομένη δηλαδή της Αγίας 

Μαρίνας,που εορτάζει ο Ιερός μας 
Ναός , 

στον εξωτερικό χώρο –πισίνα- του 
ξενοδοχείου ΒΕΡΟΡΙ, 
στα Βίλια Αττικής. 

Προσκλήσεις μπορείτε να 
προμηθεύεστε από τα γραφεία του 

Συλλόγου, 
και από όλα  τα μέλη ∆Σ του 

Συλλόγου.  
(τηλέφωνα επικοινωνίας στην δεύτερη 

σελίδα της εφημερίδας)  
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ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ 
(όταν βρίσκεστε στόν οικισμό) 

------------------ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

(Ταμίας Βούλα Καλιακμάνη 2263022457 – 6939552787) 
------------------- 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ 
(Γεν.Γραμματέας Ελευθερία Μανούσου 2263023207 – 6972453876) 

----------------------- 
Μπορείτε ακόμα να αποστείλλετε το έντυπο ή την συνδρομή σας ταχυδρομικά 

(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τήν Ταμία ή τήν Γ.Γραμματέα) 
στήν διεύθυνση 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
Οικισμός Αγιος Νεκτάριος 

Ταχ.Θυρίδα 2304 
Βίλια Αττικής 
Τ.Κ 19012 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 
Oτι κάποιες επιχειρήσεις – μαγαζιά – επαγγελματίες τής περιοχής κυρίως, 

αλλά καί πέρα από τά όρια τού Δήμου μας , 
στηρίζουν τίς προσπάθειες τού Συλλόγου μας, 

συνδράμοντας μέ καταχωρήσεις τους στήν εφημερίδα μας. 
Ανταποδώστε αυτή τήν συνεισφορά τους 

καί υποστηρίξτε τoυς ανάλογα. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Γιά οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας 

Ρουμπάκης Γιώργος 
groubakis@olympic-catering.gr 

Μιχαλιτσιάνος Περικλής 
tsiano@otenet.gr 
------------------------ 

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου 
Μαρία Δεσύπρη 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Πρόεδρος      Ρουμπάκης Γιώργος 
( 2263023640 / 2103541525 / 6978101151 ) 
Αντ/δρος        Ιακώβου Ηρακλής 
( 2263023628 / 6978197539 ) 
Γεν.Γραμμ.    Μανούσου Ελευθερία       (2263023207 / 
6972453876 ) 
Ταμίας           Καλιακμάνη Παρασκευή (2263022457 / 
6939552787 ) 
Ειδ.Γραμμ.    Δεσύπρη Μαρία                (2109811681 / 
6945959919 ) 
Μέλος            Μιχαλιτσιάνος Περικλής (2263023257 / 
2109735841 / 6977066632 ) 
Μέλος           Δημησιάνος Σπύρος          (2263023210 / 
2104004112 / 6976647711 ) 
 

ΚΚΚΙΙΙΘΘΘΑΑΑΙΙΙΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ    
   

Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού συλλόγου Βιλίων «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ». 

Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
 

*** 
Τιμή φύλλου     0,01 ευρώ 

*** 
Εκδότης 

Ρουμπάκης Γεώργιος 
Διέυθυνση 

Αγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια 
Τηλ:22630 – 23640 

6978101151 
Υπεύθυνοι Ύλης 

Συντακτική επιτροπή 
*** 

Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν προσωπικές 
απόψεις του υπογράφοντος 

Κωδικός Γεν.Γραμ.Ενημέρωσης :4414 
*** 

Ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου : 
Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου 

Τηλ: 6948941314 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, 
 
Mε αφορμή ότι το συγκεκριμένο τεύχος της εφημερίδας μας ,κυκλοφορεί ταυτόχρονα 
με την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών και ως εκ τούτου το «ζωντάνεμα» του 
οικισμού μας από την παρουσία των περισσοτέρων εκ των οικιστών σε αυτόν, 
σας υπενθυμίζει και σας παρακαλεί , 

 Να σεβαστείτε τις ώρες κοινής ησυχίας .Κάντε τις εργασίες που έχετε     
προγραμματίσει  ή που σας προέκυψαν ,σε ημέρες και ώρες που δεν ενοχλείτε,  
ή ενοχλείτε λιγότερο τους γύρω σας. 

 Μην ρυπαίνετε τον οικισμό .Τουλάχιστον....αυτό. Αν θέλετε και μπορείτε, 
επιμεληθείτε τον καθαρισμό από σκουπίδια και κλαδιά / πευκοβελόνες,των 
χώρων γύρω από τις κατοικίες σας. 

 Tηρείτε καθαρό τον χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών που βρίσκεται στην είσοδο 
του οικισμού. Μην αφήνετε εκτεθειμένα τα σκουπίδια σας ,έρμαια του καιρού, 
των ζώων και πτηνών. 

 Οσοι δεν βρίσκετε αλληλογραφία σας, πιθανόν να βρίσκεται στα γραφεία του 
Συλλόγου. Αναζητήστε την εκεί. 

 Τακτοποιήστε τις εκκρεμότητές σας με τον Σύλλογο, και τον Φύλακα του 
οικισμού. 

 Η Τακτική Γενική Συνέλευση  των μελών του Συλλόγου στα μέσα του 
Σεπτέμβρη ,θα έχει- εκτός των άλλων- και Θέμα Αλλαγής Καταστατικού. 
Φροντίστε να είστε παρόντες για να έχουμε την απαραίτητη απαρτία . 

 Ο ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  του οικισμού μας ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
στις 17 ΙΟΥΛΙΟΥ την ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  και 
στις 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ τον ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ. 

Γιώργος Ρουμπάκης 

ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ    ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΦΦΦΩΩΩΝΝΝΑΑΑ  
Αστυνομία Βιλίων ………………… 22630 22100 
Πυροσβεστική :   ……………….     199 
Δήμος Βιλίων :    …………………    22630 -22515 
                                                         22630-22993 
                                               Fax:   22630-23631 
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :……  6945202106 
Πρώτες Βοήθειες :…………………  166 
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ………..  22630-22207 
Ιατρός Τσουμάνη – Γερογιάννη… 22630-22500 
Θριάσιο Νοσοκομείο: …………….  .210-5551502 
ΔΕΗ Βιλίων :…………………………. 22630-22301 
ΔΕΗ Βιλίων Βλάβες:………………   10507 
ΔΕΗ Πληροφορίες: ………………   .210-5546227 
ΟΤΕ Βιλίων: …………………………..22630-22135 
ΟΤΕ Βιλίων Βλάβες: ………………   121 
ΚΤΕΛ Βιλίων : ………………………..22630-22206 
ΚΤΕΛ Βιλίων Τηλ.Αθήνας : ………..210-3244448 
Γραφείο Συλλόγου: …………………22630-23701 
Τηλ.Φύλακα…………………………. .6945346896 

mailto:groubakis@olympic-catering.gr
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ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ 
ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΑΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Την αγάπη τους για το περιβάλλον 
και το πράσινο έδειξαν οι μαθητές του 
Γυμνασίου και Λυκείου Βιλλίων. Με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Βιλλίων 
και του διευθυντή του σχολείου κ. 
Παπαοικονόμου Δημ. οι μαθητές 
πραγματοποίησαν την πρώτη φάση της 
δεντροφύτευσης, στον εξωτερικό 
περιφερειακό δρόμο του χωριού μας, 
ξεκινώντας από το ύψος της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, φτάνοντας 
μέχρι την διασταύρωση (παλιά σφαγεία). 

 

Ευχαριστούμε θερμά το δασαρχείο 
Λειβαδιάς, που ανταποκρίθηκε στο αίτημά 
μας και μας τροφοδότησε με όσα δέντρα 
ζητήσαμε. 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον 
γεωπόνο κ..Θανάση Λεμπέση που 
αφιλοκερδώς και με μεγάλη προθυμία, 
συντόνισε την δεντροφύτευση και μαζί με 
τους συνεργάτες του άνοιξαν τις λακκούβες 
κατά μήκος του δρόμου και διευκόλυναν 
έτσι τους μαθητές μας. 

Ευχαριστούμε και το Δήμο Βιλλίων 
που μετέφερε τα δενδρύλια από το 
δασαρχείο Λειβαδιάς. 

 Για το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων    

Γυμνασίου – Λυκείου Βιλλίων   
Μπότση – Δρίκου Βενετσάνα 

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ,ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ , 

ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 

Ήταν μια μέρα πραγματικής 
γιορτής για τους μαθητές μας και με την 
καθοδήγηση των καθηγητών τους, 
γέμισαν και τις δύο πλευρές του δρόμου 
με δέντρα, με όραμα να φτιάξουν έναν 
δρόμο ιδανικό για περίπατο! 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά 
 
-Την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για την ευγενική προσφορά τεσσάρων 
Μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
-Τόν κ. Γιώργο Τσαλιαγκό –Κατασκευές Αλουμινίου/Σιδήρου,για την προσφορά της μεταλλικής πόρτας  του 
εξωτερικού χώρου ΠΠΚ και του κάγκελου στον εξωτερικό άμβωνα της εκκλησίας. 
-Τον κ.Απόστολο Κοντογεώργη ,για την προσφορά χρωμάτων και υλικών βαφής 
για χρήση τους σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. 
-Τον κ.Χάρη Περδίκη και την κ.Μανούσου Ελευθερία για την προσφορά ενός ταχυθερμοσίφωνα στην κουζίνα 
του Πνευμ.-Πολιτ. Κέντρου. 
-Τους κ.Σπύρο και Κώστα Δημησιάνο γιά όλες τις εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως 
που απαιτήθηκαν στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του ΠΠΚ. 
-Τον κ.Ηρακλή Ιακώβου για την οικονομική κάλυψη δύο εργατικών ημερομισθίων, 
για τις ανωτέρω ηλεκτρολογικές εργασίες . 
-Τον κ. Δημήτρη Σπαθή για την προσφορά  των  φυτών για  τον εξωτερικό χώρο του  
ΠΠΚ ,και το συνεχές ενδιαφέρον του για τον οικισμό .  
-Τον κ. Μαμαλούδη Δημήτρη ,για την συμπλήρωση και κατάθεση της φορολογικής  
δήλωσης 2009 του Συλλόγου για μια ακόμη χρονιά. 
-Tον κ. Παναγιώτη Καρβελά ,για  υδραυλικές  εργασίες  που προσέφερε  στούς χώρους του ΠΠΚ. 
-Τον κ. Θάνο Καλογριδάκη, για τήν προσφορά των δένδρων (σφένδαμοι) που φυτεύτηκαν στα παρτέρια του 
ΠΠΚ .  
-Toν κ. Χάρη Περδίκη για τήν επιμέλεια της πλειονότητας των φωτογραφιών της εφημερίδας.  
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ» 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 50 ΦΥΛΛΩΝ 

Συλλόγου και με τους κ.κ. κατά σειρά 
Παναγιώτη Βαβουλογιάννη - Πρόεδρο κατά τη 
θεμελίωση , Αθανάσιο Μπαλλά – Πρόεδρο 
κατά τη θυρανοιξία, Μιχάλη Τριανταφύλλου – 
Αντιπρόεδρο, Ευτυχία Κουλακιώτου – Γενικό 
Γραμματέα, Απόστολο Κοντογιώργη – ταμία, 
Απόστολο Ιακωβάκη, Χρυσόστομο 
Κυριακόγκωνα και Ιωάννη Πολυχρόνη – μέλη, 
με αίσθημα ευθύνης και αισιοδοξίας, έκαναν 
πράξη και υλοποίησαν τη δωρεά του 
Συνεταιρισμού, ανεγείραντες τον, υπάρχοντα 
σήμερα στον οικισμό μας, ιερό ναό. 
Με την πάροδο όμως του χρόνου και κατά την 
πορεία των έργων ανέγερσης της Εκκλησίας, 
επικράτησε η σκέψη να γίνει ο ναός 
τρισυπόστατος, ονομαζόμενος ΄΄ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓΙΟΥ 
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ΄΄, για να γιορτάζεται 
πανηγυρικά τους μήνες Ιούλιο και Άυγουστο, 
αφού τους μήνες αυτούς διανέμουν στον 
οικισμό μας οι περισσότεροι οικιστές, 
επιλέγησαν δε να τιμώνται οι δύο τελευταίοι 
Άγιοι, γιατί στην ευρύτερη περιφέρεια του 
Δήμου Βιλίων δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες 
να τιμώνται τους μήνες αυτούς στη μνήμη 
αυτών των Αγίων μιας και η μνήμη του Αγίου 
Νεκταρίου τιμάται την 9η Νοεμβρίου, περίοδο 
κατά την οποία δεν βρίσκεται κανένας στον 
οικισμό, με λογική συνέπεια να είναι ανέφικτη 
η πανηγυρική λειτουργία. 

Σήμερα, ο ιερός ναός κοσμεί τον 
οικισμό μας. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι, 
εκτός από τις σωστές και προγραμματισμένες 
ενέργειες των τότε Διοικητικών Συμβουλίων, 
σημαντική συμβολή για την ανέγερση του 
ναού έπαιξαν οι ανιδιοτελείς προσφορές των 
κ.κ. Αναστάσιου Μόρφα-πολιτικού μηχανικού, 
που έκανε δωρεάν τη μελέτη και τα σχέδια της 
εκκλησίας, Μιχαήλ και Κώστα Λούκου και Δ. 
Μπεθάνη-εργολάβων χωματουργικών 
εργασιών, που έκαναν δωρεάν τις 
χωματουργικές εργασίες και των καθ’όλα 
άξιων και ικανών εργολάβων οικοδομών, 
Αναστάσιου και Γαβριήλ Λούκου, που έκαναν 
τα καλουπώματα και έριξαν εντελώς δωρεάν 
τα μπετά. 
Πέραν αυτών, ανεκτίμητη είναι η προσφορά 
για την ανέγερση της εκκλησίας των κ.κ. (κατά 
αλφαβητική σειρά) Χαράλαμπου Γαλανάκη, 
Απόστολου Ιακωβάκη, Χρυσόστομου 
Κυριακόγκωνα και Αθανάσιου Μπαλλά- του 
τελευταίου μάλιστα, εκτός από την προσωπική 
προσφορά, η παρακίνηση άλλων πιστών 
Χριστιανών να προσφέρουν δωρεές στην 
εκκλησία είναι πολλαπλώς ανεκτίμητη. 
Σημαντικές, όμως, είναι οι προσφορές πολλών 
άλλων οικιστών σε χρήμα, εικόνες και άλλου 
είδους εξοπλισμό της εκκλησίας, που 
δυστυχώς μέσα στις λίγες αυτές γραμμές δεν 
είναι δυνατόν ν’αναφερθούν.Γι’αυτό, από το 
επόμενο φύλλο του ΄΄ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ΄΄ θα 
δημοσιεύουμε, σε συνέχειεςαπό το τηρούμενο 
στην εκκλησία, βιβλίο, το ιστορικό της 
ανέγερσης, στο οποίο άλλωστε αναγράφονται 
όλοι οι δωρητές προς αυτήν. 
Η εκκλησία μας, όμως, δεν έχει τελειώσει 
ακόμα. Πρέπει πολλά να γίνουν και μέσα  
 

σ’αυτήν και στον περιβάλλοντα αυτής χώρο. Με 
το συναίσθημα λοιπόν της χριστιανικής πίστης 
που μας διακρίνει και με την συνεργασία όλων 
των οικιστών, θα προσπαθήσουμε να βρεθεί ο 
τρόπος και η χρυσή τομή, ώστε και επέκταση 
αυτής και καλύτερος εξωραϊσμός και 
καλλωπισμός, μέσα και έξω από την εκκλησία, 
να γίνει. Πιστεύουμε ότι με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, με ειλικρινή και ανιδιοτελή διάλογο, 
μέσα στα πλαίσια της θρησκευτικής μας 
συνείδησης – γιατί η εκκλησία είναι υπόθεση 
όλων των οικιστών – θα δημιουργήσουμε μια 
εκκλησία – κόσμημα για τον οικισμό μας, στην 
οποία θα τιμούμε τους προστάτες Αγίους, 
ΝΕΚΤΑΡΙΟ, ΜΑΡΙΝΑ και ΦΑΝΟΥΡΙΟ. Ας 
συμβάλλουμε, λοιπόν, έστω και από το 
υστέρημά μας, στην επέκτασή της και τον πλήρη 
τελετουργικό εξοπλισμό της και ας 
πραγματοποιήσουμε τα παραπάνω, μακριά από 
μεμψιμερίες, εγωισμούς, ωχαδερφισμούς, 
ετσιθελισμούς και αντιθέσεις, αν και ΄΄από τις 
αντιθέσεις και συγκρούσεις γνωμών, αναπηδάει 
η αλήθεια΄΄, όπως έγραψε μυθιστοριογράφος, 
Ονορέ Μπαλζάκ. 

Ας θυμηθούμε, όμως και τα λόγια του 
Απόστολου Παύλου προς τον Τιμόθεο: ΄΄ Τούτο 
γνώριζε, ότι κατά τας τελευταίας ημέρας θα 
έλθουν καιροί δύσκολοι. Διότι οι άνθρωποι θα 
είναι εγωϊσταί, φαντασμένοι, υπερήφανοι, 
αχάριστοι, ασεβείς, αδιάλλακτοι, συκοφάνται... 
΄΄Άνθρωποι που έχουν την εξωτερική μορφή της 
ευσέβειας, αλλά με τη ζωή τους αρνούνται την 
δύναμή της και ας προσπαθήσουμε όλοι, σαν 
συνειδητοί και πιστοί χριστιανοί, να βρούμε την 
χρυσή τομή και να κάνουμε την εκκλησία μας, 
τον τρισυπόστατο ιερό ναό μας ΄΄ ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΓΙΟΥ 
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ΄΄ κόσμημα για τον οικισμό μας και 
παρακαταθήκη πίστεως και προσευχής για τις 
επερχόμενες γενιές. 

Κ. Δ, Ράικος   

Αγαπητοί  φίλοι, μέλη, συνοικιστές, 
 

Με  την  ευκαιρία  της συμπλήρωσης 
πενήντα τευχών από την έναρξη 

κυκλοφορίας 
της εφημερίδας μας «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ» 

,αναδημοσιεύουμε σε αυτό το 
50ό «επετειακό» φύλλο,δύο κείμενα του 
αειμνήστου Κωνσταντίνου Δ. Ράικου,που 
υπηρέτησε επί σειρά ετών τον Σύλλογο,από 
διάφορες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

και όχι μόνον. 
Ο Σύλλογος αποτιμώντας αυτή την 

προσφορά του ,καθώς και την γενικότερη 
παρουσία του στον οικισμό μας ,τον ετίμησε 

στο ελάχιστο που μπορούσε, 
ανακηρύσοντάς τον ,τον Ιανουάριο 2007, επί 

Προεδρίας κ.Χρήστου Κυπριάδη , με 
πρόταση του επί σειρά ετών μέλους ΔΣ  κ. 
Ιωάννη Χριστόπουλου, και φυσικά με 
ομόφωνη απόφαση ΔΣ και Γενικής 

Συνέλευσης ως το Πρώτο Επίτιμο Μέλος 
του. 

Τα συγκεκριμένα κείμενα με θέματα σχετικά 
με τον Οικισμό και τον Ιερό Ναό μας, 
πέραν της γνώσης  που μας παρέχουν 

,αποτελούν και ιστορικά στοιχεία  αφού 
αναφέρονται σε αυτά σκεπτικά, περιβάλλον 
και ονόματα ανθρώπων που συνέβαλαν 
στην επίτευξη οραμάτων και στόχων. 

Τα άρθρα αυτά , 
--O ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 

ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  και 
--Η ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ 

δημοσιεύτηκαν στο παλαιότερο φύλλο της 
εφημερίδας «Κιθαιρώνας» 

που υπήρχε στο αρχείο του συλλόγου ,και 
είναι το φύλλο 2 ,του Μαρτίου 1995, με 

υπεύθυνο έκδοσης τον κ.Χρήστο Κυπριάδη. 
Γιώργος Ρουμπάκης 

Η ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ 
" ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – 

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ " 

Από τον οικοδομικό Συνεταιρισμό " ΑΓΙΟΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ " που αγόρασε την έκταση που 
βρίσκεται ο ομώνυμος οικισμός μας, 
παραχωρήθηκε με το υπ`αριθμόν 3953/04-10-
1972 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βιλίων 
κ. Αναστάσιου Ρούση στην Εκκλησιαστική 
Επιτροπή του ιερού ναού της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος του Δήμου Βιλίων, έκταση γης 4 
στρεμμάτων με τη ρητή υποχρέωση να 
ανεγερθεί στην έκταση αυτή, από τους 
οικιστές, ιερός ναός, τιμώμενος στο όνομα 
προστάτη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, 
αλλά και του οικισμού, του ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, η δε εκκλησία να ανήκει και να 
διοικείται από την Εκκλησιαστική Επιτροπή 
του ιερού ναού της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος του Δήμου Βιλίων. Μετά από πολλά 
χρόνια αδράνειας, οι οικιστές με επικεφαλής τα 
τότε Διοικητικά Συμβούλια του Εξωραϊστικού 
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Ο οικισμός ¨’Αγιος Νεκτάριος¨ που βρίσκεται 
στη θέση ¨Μαγκούλεζα¨ της κτηματικής περιφέρειας 
του Δήμου Βιλίων, τέως Δήμου Ειδυλλίας, σε ύψος 
650-700 μέτρων, στους πρόποδες του όρους 
Κιθαιρώνα (υψ. 1410 μ.) και απέναντι από το όρος 
Πατέρα, συνεστήθη το έτος 1970 σε έκταση 372,300 
στεμμάτων. Η έκταση ανήκε στους αδελφούς Νικόλαο, 
Κωνσταντίνο και Δημήτριο Μακρυνόρη του Αριστείδη 
και αγοράστηκε με τα υπ´αριθμόν 2609/17-4-1970 
συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βιλίων, κ. 
Αναστάσιου Ρούση από τον οικοδομικό συνεταιρισμό 
Δημοσίων Υπαλλήλων και στρατιωτικών και 
πολιτικών συνταξιούχων ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ¨.  

Πρώτοι οικιστές υπήρξαν μέσα στον 
οικισμό,με αλφαβητική σειρά, οι κ.κ. Γεράσιμος 
Βασιλείου, Σπύρος Δαλαβάγκας, Μιχαήλ Ζερβάκης, 
Δημήτριος Ζιώγας, Σωκράτης Θεοδώρου, Ευτυχία 
Κουλακιώτου, Γεώργιος Κουλακιώτης, Παναγιώτης 
Κυριακόγκωνας, Χρυσόστομος Κυριακόγκωνας, 
Γεώργιος  Λυκούδης, Χαρίλαος Παπαδόπουλος, 
Γιάννης Πολυχρόνης, Κων/νος Ράικος και Μιχαήλ 
Τριανταφύλλου. Εκτός του οικισμού δε, οι κ.κ. 
Παναγιώτης Βαβουλογιάννης, Δημήτριος 
Ζουγανέλης, Σταμάτης Θάνος, Κων/νος Θεμελής, 
Βασίλειος Μετάνιας, Παύλος Όππερμαν και Νικόλαος 
Πολυκρέτης. 

 Ο οικισμός σήμερα παρουσιάζει αλματώδη 
αύξηση. Υπάρχουν εντός αυτού 130 και πλέον οικίες 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως δεύτερες κατοικίες, έχει 
ανεγερθεί τρισυπόστατος ναός, για τον οποίο 
γράφουμε σε άλλη στηλη, ηλεκτροδοτείται, έχει αστική 
τηλεφωνία, σφαλτοδρομένους δρόμους και 
καταβάλλεται προσπάθεια ασφαλτόστρωσης όλων 
των καθέτων τουλάχιστον δρόμων,ανέγερσης 
πνευματικού κέντρου, αξιοποίησης του αθλητικού 
γηπέδου, καθώς και αξιοποίησης όλων των 
υπαρχόντων σε διάφορα σημεία του οικισμού, 
υπολοίπων μικρών κοινοχρήστων χώρων.  

Όλα αυτά επιτεύχθησαν χάρη στις 
προσπάθειες των προηγούμενων διοικητικών 
συμβουλίων του εξωραϊστικού συλλόγου, με 
προέδρους κατά σειρά τους κ.κ. Παναγιώτη 
Βαβουλογιάννη, Αθανάσιο Παπανικολάου, Αθανάσιο 
Μπαλλά και Μιχάηλ Τριανταφύλλου. 
Επί προεδρίας δε των δύο τελευταίων επιτεύχθησαν 
πάρα πολλά.Θα ήταν παράλειψη αν δεν ανέφερα τη 
θετική συμβολή, για την επίτευξη των όσων έγιναν 
στον οικισμό μας, του Δημάρχου Βιλίων, κ. Κων/νου 
Μακρυνόρη, καθώς και του τέως Νομάρχη Δυτικής 
Αττικής, κ. Αθανάσιου Μπούρα. Χρειάζονται, όμως, 
πολλά να γίνουν στον οικισμό μας.  

Απαιτούνται προσπάθειες απ´όλους μας. 
Γι´αυτό, όσοι από τους οικιστές έχουν διάθεση να 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πανέμορφου 
οικισμού μας και έχουν προσβάσεις στις διάφορες 
Δημόσιες Υπηρεσίες ή και πολιτικές ακόμα 
διασυνδέσεις, ας συνδράμουν το Σύλλογο προς το 
σκοπό αυτό, της προώθησης δηλαδή των αιτημάτων 
μας, γιατί η αξιοποίηση του οικισμού είναι και 
υπόθεση όλων των οικιστών. 

Κ. Δ. Ράικος. 
 

Κύριε Καλογριδάκη, 
 Έχει γίνει φανερό πλέον σε 
όσους διαβάζουν τις επιστολές στην 
εφημερίδα του οικισμού, ότι μαίνεται 
πολύμηνος πόλεμος μεταξύ οικιστού, που 
για κάποιους λόγους προκαλεί θορύβους κι 
εκείνου που ενοχλείται από αυτούς. 
 Δεν γνωρίζω ποιά σχέση 
ακριβώς έχετε εσείς με αυτό το έπος, δεν 
γνωρίζω εάν - εφ΄όσον έχετε σχέση - 
ευρίσκεσθε εν δικαίω ή αδίκω και βεβαίως 
με κανένα τρόπο δεν θα ήθελα να 
εμπλακώ, εάν δεν ένοιωθα βαθύτατα 
ενοχλημένη ως άνθρωπος από  την 
ενυπόγραφη ( συνεπώς επιδεχόμενη 
δημόσια κριτική ) επιστολή σας στο τεύχος 
Οκτωβρίου 2008 της εφημερίδος 
«ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ». 
 Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο τον 
απαξιωτικό χαρακτηρισμό σας ως 
«παράγκας» της οποιασδήποτε οικίας. 
Θεωρώ σνομπίστικη την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι για να μην ενοχλείται 
κανείς από θορύβους στην εξοχή (!) θα 
πρέπει να διαθέτει στο εξοχικό του 
θερμομόνωση, ηχομόνωση και όποια άλλη 
μόνωση του υποδείξει ο μηχανικός  και 
τέλος, θεωρώ εξαιρετικά προκλητική τη μη 
αναγνώριση σε κάποιον που έχει 
παράγκα, του δικαιώματος να ενοχλείται 
από θορύβους και απίστευτη την υπόδειξή 
σας : εφόσον ενοχλείται να μπαίνει στην 
«παράγκα» του και να μένει σιωπηλός !!! 
 Κύριε Καλογριδάκη, νομίζω ότι ο 
σεβασμός προς όλους ανεξαιρέτως, με 
πράξεις και λέξεις και όχι οι μονώσεις είναι 
η απαραίτητη προϋπόθεση συνύπαρξης 
και το ελάχιστο δείγμα πολιτισμού. 

Μετά τιμής, 
Άννα Ζωγράφου – Σταματοπούλου 

   οικίστρια  
 

Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ¨ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ¨ ΒΙΛΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΗ 
Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ 

Όταν γεννιόμαστε  ξέρουμε ότι θα 
μεγαλώσουμε και θα γεράσουμε. Ο 
δρόμος συγκεκριμένος,  όμως η 
διαδρομή για άλλους μικρή για άλλους  
μεγάλη. 
Να γιατί είναι ευτυχία να γερνάς, να 
έχεις μεγάλη διαδρομή γιατί έχεις ζήσει 
και ζεις.  
Άδικο και κρίμα για κάποιους που δεν 
πρόφτασαν να γεράσουν. Χαρείτε την 
κάθε στιγμή, ζήστε την κάθε ηλικία 
χωρίς αγωνία και άγχος χαρείτε το 
κάθε λεπτό σαν να είναι το τελευταίο. 
Διώξτε τον εγωισμό σας και τους 
φόβους σας και δώστε  αγάπη ώστε  
αυτή η διαδρομή όσο μήκος κι αν έχει 
να είναι εμπλουτισμένη με 
συναίσθημα. 
Στην ζωή μας περνάμε χαρές και λύπες 
και επειδή όλα υπάρχουν σε 
ισορροπία, την  
δυστυχία ακολουθεί η ευτυχία και το 
δάκρυ το χαμόγελο. 
Αντικρίστε  το κάθε πράγμα  μόνο από 
την  καλή του πλευρά και αφήστε 
ελεύθερο  τον εαυτό σας  στα θετικά 
και μόνο συναισθήματα . Δώστε 
πρώτα χαμόγελο και αγάπη, 
προσφέρετε  χαρά και αισιοδοξία και 
μετά θα πάρετε ότι δώσετε. 
΄Όταν γερνάς και βλέπεις τη διαδρομή 
να τελειώνει, σε καταλαμβάνει το 
άγχος, η αγωνία, ο φόβος. Μπορεί να 
είναι φυσικό αποτέλεσμα το τέλος της 
διαδρομής όμως αυτό μη σας φοβίζει, 
μπορεί κάποτε να μην υπάρχουμε σαν 
φυσική οντότητα, όμως ο δρόμος στην 
ουσία δεν τελειώνει ποτέ, αρκεί στο 
διάβα σου να έχεις προσφέρει, να έχεις 
αγαπήσει και αγαπηθεί. 

ΜΑΡΙΑ     ΔΕΣΥΠΡΗ 
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Αγαπητά μέλη – , 
 

Όπως οι περισσότεροι από εσάς 
έχετε ήδη δεί ,ολοκληρώνονται δύο 
κατασκευές που αφορούν διαμορφώσεις σε 
κοινόχρηστους χώρους και στοχεύουν στην 
ευταξία και καλλωπισμό του οικισμού και 
απευθύνονται σε όλους τούς οικιστές. 

Πρόκειται για την διαμόρφωση του 
εξωτερικού χώρου του ΠΠΚ και την 
διαμόρφωση με κατασκευή πέτρινου τοιχείου 
στον  χώρο αθλοπαιδειών (γηπέδων 
BASKET). 

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις 
του ΔΣ στηριζόμενα σε ιδέες και δουλειά 
μελών του συλλόγου και βοήθεια – 
προσφορές φίλων και Δήμου Βιλίων. 

Οι χώροι αυτοί θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι ικανοποιούν κάποιες ανάγκες 
του οικισμού , χωρίς να προσβάλλουν ή να 
ενοχλούν την αισθητική της πλειονότητας των 
οικιστών και ταπεινά απολογούμαστε σε 
όσους για διαφόρους λόγους ,διαφωνούν ή 
επιφυλάσσονται. 
Θέλουμε την βοήθεια και τις ιδέες όλων για να 
επέμβουμε θετικά και σε άλλα σημεία του 
οικισμού. 

Στα παρακάτω κείμενα αναφέρονται – 
ξεχωριστά για κάθε έργο-στοιχεία που 
αφορούν την κατασκευή τους, καθώς και οι 
εμπλεκόμενοι στην κατασκευή των έργων 
αυτών, για να γνωρίζουμε όλοι μας ποιοί και 
με ποιόν τρόπο βοήθησαν στην ολοκλήρωσή 
τους. 
Τα παρακάτω κείμενα συνοδεύονται με 
φωτογραφίες πρίν και μετά την κατασκευή 
τους  

Για το ΔΣ του Συλλόγου   

φίλοιφίλοι

 
Γιώργος Ρουμπάκης 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Ο χώρος εξωτερικά του ΠΠΚ στρώθηκε με σταμπωτό 
δάπεδο συνολικής επιφάνειας 340 τετραγωνικών 
μέτρων.Τα στρογγυλά παρτέρια ήταν ιδέα του 
Θ.Καλογριδάκη που επιμελήθηκε το σχέδιο – χρώμα του 
δαπέδου, καθώς και την φύτευση δέντρων στα παρτέρια. 
Αγοράστηκαν 5 κολόνες φωτισμού και 3 προβολείς με 
ενέργειες και ενδιαφέρον για καλύτερη τιμή αγοράς από 
την κ. Μ. Δεσύπρη. Τοποθετήθηκαν ήδη και λειτουργούν 
στον χώρο με εργασία που αφιλοκερδώς προσέφεραν οι 
κ.κ. Κώστας και Σπύρος Δημησιάνος και επιπλέον κάλυψη 
2 εργατικών ημερομισθίων από τον κ. Η. Ιακώβου. 
Ογδόντα μικρά θαμνώδη φυτά που μπήκαν στο μεγάλο 
παρτέρι του χώρου προσεφέρθησαν από τον οικιστή κ. 
Σπαθή Δημήτρη.  
Με έξοδα του συλλόγου αγοράστηκε το ηλεκτρολογικό 
υλικό και έγιναν οι οικοδομικές εργασίες που 
χρειάστηκαν, καθώς και η υπό κατασκευή προστατευτικού 
κάγκελου μήκους 27 μέτρων, σε χαμηλή τιμή-προσφορά 
του κ. Γ. Τσαλιαγκού- Εμπόριο Αλουμινίου/Σιδήρου, ο 
οποίος προσέφερε εντελώς δωρεάν στο σύλλογο, την 
εξωτερική σιδερένια πόρτα του χώρου και το πολυγωνικό 
κάγκελο του εξωτερικού άμβωνα της εκκλησίας. 
Το χώμα που χρειάστηκε για να γεμίσουν τα παρτέρια που δημιουργήθηκαν (ένα φορτηγό), 
καθώς και όσο χώμα απαιτήθηκε  για το μπάζωμα του χώρου πριν πέσουν τα μπετά , 
προσεφέρθησαν από τον Δημήτρη και Γιώργο Μπεθάνη-Χωματουργικές εργασίες. 
Ο Δήμος Βιλίων προσέφερε με την μορφή σκυροδέματος 38,5 κυβικά και άλλα 9 κυβικά 
προσέφερε η εταιρεία "Χ.Αργυρίου-Βιομηχανία Σκυροδέματος". Η αξία του ανωτέρω- αθροιστικά-
σκυροδέματος αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού κόστους του σταμπωτού δαπέδου. 
Θεωρούμε ότι ο χώρος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, απαιτείται μόνον ο καλλωπισμός του με φυτά, 
που πιθανόν να τοποθετηθούν  Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2009.                
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Αγαπητά μέλη – , 
 

Όπως οι περισσότεροι από εσάς 
έχετε ήδη δεί ,ολοκληρώνονται δύο 
κατασκευές που αφορούν διαμορφώσεις σε 
κοινόχρηστους χώρους και στοχεύουν στην 
ευταξία και καλλωπισμό του οικισμού και 
απευθύνονται σε όλους τούς οικιστές. 

Πρόκειται για την διαμόρφωση του 
εξωτερικού χώρου του ΠΠΚ και την 
διαμόρφωση με κατασκευή πέτρινου τοιχείου 
στον  χώρο αθλοπαιδειών (γηπέδων 
BASKET). 

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις 
του ΔΣ στηριζόμενα σε ιδέες και δουλειά 
μελών του συλλόγου και βοήθεια – 
προσφορές φίλων και Δήμου Βιλίων. 

Οι χώροι αυτοί θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι ικανοποιούν κάποιες ανάγκες 
του οικισμού , χωρίς να προσβάλλουν ή να 
ενοχλούν την αισθητική της πλειονότητας των 
οικιστών και ταπεινά απολογούμαστε σε 
όσους για διαφόρους λόγους ,διαφωνούν ή 
επιφυλάσσονται. 
Θέλουμε την βοήθεια και τις ιδέες όλων για να 
επέμβουμε θετικά και σε άλλα σημεία του 
οικισμού. 

Στα παρακάτω κείμενα αναφέρονται – 
ξεχωριστά για κάθε έργο-στοιχεία που 
αφορούν την κατασκευή τους, καθώς και οι 
εμπλεκόμενοι στην κατασκευή των έργων 
αυτών, για να γνωρίζουμε όλοι μας ποιοί και 
με ποιόν τρόπο βοήθησαν στην ολοκλήρωσή 
τους. 
Τα παρακάτω κείμενα συνοδεύονται με 
φωτογραφίες πρίν και μετά την κατασκευή 
τους  

Για το ΔΣ του Συλλόγου   

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

 
Γιώργος Ρουμπάκης 

 

Ο χώρος εξωτερικά του ΠΠΚ στρώθηκε με σταμπωτό 
δάπεδο συνολικής επιφάνειας 340 τετραγωνικών 
μέτρων.Τα στρογγυλά παρτέρια ήταν ιδέα του 
Θ.Καλογριδάκη που επιμελήθηκε το σχέδιο – χρώμα του 
δαπέδου, καθώς και την φύτευση δέντρων στα παρτέρια. 
Αγοράστηκαν 5 κολόνες φωτισμού και 3 προβολείς με 
ενέργειες και ενδιαφέρον για καλύτερη τιμή αγοράς από 
την κ. Μ. Δεσύπρη. Τοποθετήθηκαν ήδη και λειτουργούν 
στον χώρο με εργασία που αφιλοκερδώς προσέφεραν οι 
κ.κ. Κώστας και Σπύρος Δημησιάνος και επιπλέον κάλυψη 
2 εργατικών ημερομισθίων από τον κ. Η. Ιακώβου. 
Ογδόντα μικρά θαμνώδη φυτά που μπήκαν στο μεγάλο 
παρτέρι του χώρου προσεφέρθησαν από τον οικιστή κ. 
Σπαθή Δημήτρη.  
Με έξοδα του συλλόγου αγοράστηκε το ηλεκτρολογικό 
υλικό και έγιναν οι οικοδομικές εργασίες που 
χρειάστηκαν, καθώς και η υπό κατασκευή προστατευτικού 
κάγκελου μήκους 27 μέτρων, σε χαμηλή τιμή-προσφορά 
του κ. Γ. Τσαλιαγκού- Εμπόριο Αλουμινίου/Σιδήρου, ο 
οποίος προσέφερε εντελώς δωρεάν στο σύλλογο, την 
εξωτερική σιδερένια πόρτα του χώρου και το πολυγωνικό 
κάγκελο του εξωτερικού άμβωνα της εκκλησίας. 
Το χώμα που χρειάστηκε για να γεμίσουν τα παρτέρια που δημιουργήθηκαν (ένα φορτηγό), 
καθώς και όσο χώμα απαιτήθηκε  για το μπάζωμα του χώρου πριν πέσουν τα μπετά , 
προσεφέρθησαν από τον Δημήτρη και Γιώργο Μπεθάνη-Χωματουργικές εργασίες. 
Ο Δήμος Βιλίων προσέφερε με την μορφή σκυροδέματος 38,5 κυβικά και άλλα 9 κυβικά 
προσέφερε η εταιρεία "Χ.Αργυρίου-Βιομηχανία Σκυροδέματος". Η αξία του ανωτέρω- αθροιστικά-
σκυροδέματος αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού κόστους του σταμπωτού δαπέδου. 
Θεωρούμε ότι ο χώρος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, απαιτείται μόνον ο καλλωπισμός του με φυτά, 
που πιθανόν να τοποθετηθούν  Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2009.                
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ  
ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ  (Γηπέδων BASKET) 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ  4 

Οντέ θα ιδώ μαύρο πουλί 
ποτέ δεν το σκοτώνω, 

γιατί κι αυτό για να φορεί 
μαύρα,θα ν-έχει πόνο. 

Γ.Σταυρακάκης 
-------------------------------------- 
Χωρίς να φταίξω κανενός 
θωρρώ και με μισούνε, 

Φταίει που είμαι στα ψηλά 
και δεν μπορούν να βγούνε. 
--------------------------------------- 
Τσ  αγγέλους επαρήγγειλα 
την έννοια  σου να έχουν, 
και μού παν πως οι άγγελοι 
αγγέλους δεν προσέχουν. 

--------------------------------------- 
Δυό τρείς φορές να λυπηθείς 

και χίλιες να γελάσεις, 
κι ετσά ο θάνατος θ αργεί 
ακόμα κι αν γεράσεις 

--------------------------------------- 
Χαρές με τριγυρίσανε 

πράμα που δεν μαρέσει, 
γιά θα γυρίσουνε καημοί 
και θα βρεθώ στή μέση. 

Α.Χαιρέτης 
 

Γιώργος και Σοφία Ρουμπάκη 

Το πέτρινο αυτό τοιχείο έγινε για καλλωπισμό – 
ευπρεπισμό κυρίως αλλά και στήριξη του συγκεκριμένου 
χώρου, που βρίσκονται τα δύο  γήπεδα μπάσκετ. 
Στηρίχθηκε αρχικά σε μια ιδέα του Θ. Καλογριδάκη, όμως 
την τελική του μορφή – διαμόρφωση  οπτικά και τεχνικά 
έκανε ο υπογράφων. 

Η πέτρα που χρησιμοποιήθηκε είναι η ίδια που 
προέκυψε από την εκσκαφή του χώρου. 
Το τοιχείο αυτό έχει μήκος 65 μέτρα και το ύψος του 
ποικίλλει από 1 μέτρο το χαμηλότερο έως 2 μέτρα το 
υψηλότερο σημείο του,χωρισμένο σε τέσσερα  επίπεδα  / 
σκαλοπάτια. Κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με έξοδα του 
συλλόγου.      

Στο συγκεκριμένο χώρο προβλέπεται ακόμα 
κατασκευή πεζοδρομίου – στήσιμο μικρής πέργκολας με 
παγκάκια και φύτευση δέντρων ή θάμνων στην πίσω 
πλευρά του τοιχείου . Προσεχώς.........          
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

Tην Κυριακή 5 Απριλίου 09 στο Πνευματικό μας 
Κέντρο, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον καθηγητή 
Δημήτρη Σοφιανό με θέμα “ Η θέση της γυναίκας στις 
διάφορες θρησκείες” .Ήταν ομολογουμένως μία εξαίσια 
παρουσίαση της συμπεριφοράς διαφόρων Ανατολικών 
κυρίως πολιτισμών στις γυναίκες. Παρ’ ότι όλοι οι 
παρευρισκόμενοι γνωρίζαμε κάποια στοιχεία γύρω απ’ αυτό 
το θέμα, στο τέλος γίναμε σοφότεροι.O ομιλητής με τις 
ειδικές γνώσεις του, αλλά και με τον ήπιο και κατανοητό 
τρόπο παρουσίασης του θέματος και με την βοήθεια της 
τεχνολογίας, στο τέλος εισέπραξε το χειροκρότημα όλων, 

για την ισχνή παρουσία οικιστών στην ομιλία, γεγονός 
που μας προβλημάτισε και στενοχώρησε , δεδομένου ότι 
το Kέντρο δεν δημιουργήθηκε μόνο για συνελεύσεις και 

χορούς, αλλά και για πνευματικές διεργασίες . 
Περικλής Μιχαλιτσιάνος    

 

οι οποίοι παρ’ 
όλη την  διάρκεια 
των 2 ωρών 
έμειναν 
καθηλωμένοι 
μέχρι το τέλος. 
Επί τη ευκαιρία, 
η Επιτροπή του 
Πνευματικού 
Κέντρου 
εκφράζει τη λύπη 

Στις 17 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε ομιλία με 
θέμα: “Το Δάσος του Κιθαιρώνα οι κίνδυνοι που 
το απειλούν και η προστασία του”. Κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο Δασολόγος οικιστής Δημήτρης 
Σπαθής και συνομιλητές η Βάσω Δαλακούρα 
Δασολόγος και ο Ανέστης Σαμπανίδης 
Δασοπόνος οικιστής. Η παρουσίαση  ήταν πάρα 
πολύ ενδιαφέρουσα με επιστημονική αλλά και 
ταυτόχρονα κατανοητή ανάλυση, με νέα στοιχεία 
αλλά και προτάσεις προς την πολιτεία και 
άλλους φορείς για την προστασία του Δάσους 
ιδιαίτερα στο θέμα της πρόληψης. Δόθηκαν 
επίσης και συμβουλές προς τους οικιστές ως 
προς το θέμα της πρόληψης των πυρκαγιών  

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή οικιστών 
ήταν μέτρια γεγονός απαράδεκτο για ένα 
τόσο  “καυτό” θέμα. Γενικά η σχεδόν 
απογοητευτική παρουσία  μελών του 
συλλόγου στις περισσότερες εκδηλώσεις , 
τροχοπεδεί τη διάθεση είτε του Δ.Σ. του 
Συλλόγου είτε της Επιτροπής του ΠΠΚ για 
περαιτέρω εκδηλώσεις με φυσική συνέπεια 
την πιθανή αδρανοποίησή τους.         

Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
                                           

και προστασίας απ΄αυτές.Έκπληξη ήταν η εισήγηση του νεαρού και πολλά υποσχόμενου   
Ανέστη Σαμπανίδη μονίμου κατοίκου του οικισμού μας ο οποίος αφιερώνοντας πολύ χρόνο 
(Κείμενα-φωτογραφίες-οργάνωση παρουσίασης) ενθουσίασε το κοινό με τα θέματά του.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 



__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 9 __________ 
 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 

Έγιναν και αυτό το Πάσχα με την 
παρουσία αρκετών πιστών οι καθιερωμένες 
λειτουργίες Μ. Πέμπτης, Μ. Παρασκευής και 
Ανάστασης στην εκκλησία του οικισμού μας. Ο 
καλός καιρός ευνόησε και την περιφορά του 
επιταφίου γύρω από το τετράγωνο της 
εκκλησίας. Την Μ. Παρασκευή το πρωί 

Για μια ακόμα φορά δόθηκε  η ευκαιρία στους οικιστές του Πόρτο Γερμενό να 
εκκλησιαστούν κατά την Μ. Εβδομάδα,όχι όμως στον Ι.Ν του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πού 
υπέστη σοβαρές ζημιές από εμπρησμό, με απότέλεσμα η Αρχαιολογική Υπηρεσία να 
απαγορεύσει εγγράφως κάθε είδους λειτουργία του Ναού, αλλά στον Ι.Ν ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
& ΑΓ.ΑΝΝΑΣ εντός του Αρχαιολογικού χώρου.   

Το Δ.Σ του Εξωραιστικού Συλλόγου 
Οικιστών Αιγοσθένων [Ε.Σ.Ο.Α] με 
συντονισμένες ενέργειες και με την πολύτιμη 
βοήθεια φίλων του Συλλόγου προέβη στην 
ανεύρεση και φιλοξενία ιερέα, καθαρισμό της
περιοχής και τοποθέτηση περιμετρικού 
φωτισμού, χωρίς να σημειωθεί καμμία 
αλλοίωση του περιβάλλοντα χώρου.  
       Ενας μεγάλος αριθμός ανθρώπων 
κάθε ηλικίας κατέκλυσε την περιοχή και 
παρακολούθησε με κατάνυξη τις 
λειτουργίες των ιερών ακολουθιών κατά  την Μεγάλην Εβδομάδα, συμμετείχε στον 

στολισμό του Επιταφίου και συνόδευσε μαζι με 
τις μυροφόρες τον Επιτάφιο κατά την περιφορά 
του στο κέντρο του οικισμού μας. 

      Τέλος το βράδυ του Μ.Σαββάτου 
αρκετοί πιστοί  παρακολούθησαν και γιόρτασαν 
με ιδιαίτερη λαμπρότητα τήν Ανάσταση του 
Κυρίου, ενώ πολλοί από αυτούς παρέμειναν στόν
χώρo για να παρακολουθήσουν την 
μεταμεσονύκτιο λειτουργία και να λάβουν τη θεία 
κοινωνία.    

    Το Δ.Σ του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά
τις αρμόδιες Αρχές και τους φίλους του Συλλόγου 
πού με την συμμετοχή τους συνέβαλαν  στην 
επιτυχία  των εκδη-λώσεων αυτών.  

έγινε ο στολισμός του Επιταφίου από 
γυναίκες  αλλά και μικρά παιδιά του 
οικισμού μας . Το αποτέλεσμα ήταν ένας 
πολύ όμορφος, έργο τέχνης, Επιτάφιος. Το 
Δ.Σ. του Συλλόγου και το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο, ευχαριστούν  πολύ  τις 
γυναίκες αλλά και τα μικρά παιδιά για την 
προσωπική εργασία που κατέβαλαν για 
τον εξαίσιο αυτό στολισμό. 

    
  ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ                                                        
Ο Γεν. Γραμματέας    
  Λιάρος Παναγιώτης 

      [Ε.Σ.Ο.Α] 
   ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

     ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 
        [ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ] 

             ΕΔΡΑ: ΑΙΓΟΣΘΕΝΑ 
      ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 6974445099 - 6944754019 

    Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
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AVOCADO Καταπολεμά 
τον διαβήτη Μειώνει τη χοληστερίνη 

Αποτρέπει τα 
εμφράγματα Ρυθμίζει τη πίεση 

 
Απαλύνει το δέρμα 

BANANA Προστατεύει 
τη καρδιά 

Μαλακώνει τον βήχα Δυναμώνει τα 
κόκαλα 

Ρυθμίζει τη πίεση Σταματά τη διάρροια 

GRAPEFRUIT 
Προστατεύει 

από τα 
εμφράγματα 

Βοηθά στην απώλεια 
βάρους 

Βοηθά στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

Καταπολεμά τον 
καρκίνο του 
προστάτη 

Μειώνει τη χοληστερίνη 

MANGO Καταπολεμά 
τον καρκίνο 

Ενισχύει τη μνήμη Ρυθμίζει τον 
θυρεοειδή 

Βοηθά τη πέψη Προστατεύει από την 
Νόσο του Alzheimer 

ΑΓΚΙΝΑΡΑ Βοηθά στη 
πέψη 

Μειώνει τη χοληστερίνη Προστατεύει τη 
καρδιά μας 

Σταθεροποιεί το 
ζάχαρο 

Προστατεύει από 
Ηπατίτιδες 

ΑΝΑΝΑΣ Δυναμώνει τα 
κόκκαλα 

Απαλύνει το κρύωμα Βοηθά τη πέψη Εξαφανίζει οζίδια Σταματά τη διάρροια 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ Καταπολεμά 
τον καρκίνο 

Ρυθμίζει τη πίεση Προστατεύει την 
όραση 

Προστατεύει από 
Alzheimer 

Επιβραδύνει τη γήρανση 

ΒΡΩΜΗ Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμά τον 
καρκίνο 

Καταπολεμά τον 
διαβήτη 

Θεραπεύει την 
δυσκοιλιότητα 

Απαλύνει το δέρμα 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ Προστατεύει 
από έλκη 

Δυναμώνει τα κόκκαλα Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Ενισχύει το 
ανοσοποιητικό 

σύστημα 
Βοηθά τη πέψη 

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ Προστατεύει 
την όραση 

Φτιάχνει τη διάθεση Καταπολεμά τον 
καρκίνο 

Δυναμώνει τα 
κόκκαλα 

 
 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ Επιβραδύνει 
τη γήρανση 

Θεραπεύει την 
δυσκοιλιότητα 

Ενισχύει τη μνήμη Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Προστατεύει από 
καρδιακές παθήσεις 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Προστατεύει 
την καρδιά 

μας 

Βοηθά στην απώλεια 
βάρους 

Καταπολεμά τον 
καρκίνο 

Καταπολεμά τον 
διαβήτη 

Απαλύνει το δέρμα 

ΚΑΡΟΤΑ Προστατεύουν 
την όραση 

Προστατεύουν τη 
καρδιά μας 

Αποτρέπουν τη 
δυσκοιλιότητα 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Βοηθούν στην απώλεια 
βάρους 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ Προστατεύει 
τον προστάτη 

Βοηθά στην απώλεια 
βάρους 

Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Βοηθά στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

Ρυθμίζει τη πίεση 

ΚΑΡΥΔΙΑ Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμούν τον 
καρκίνο 

Ενισχύουν τη μνήμη Φτιάχνουν τη 
διάθεση 

Προστατεύουν από 
καρδιακές παθήσεις 

ΚΑΣΤΑΝΑ 
Βοηθούν στην 

απώλεια 
βάρους 

Προστατεύουν  τη 
καρδιά μας 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο Ρυθμίζουν τη πίεση 

ΚΑΥΤΕΡΕΣ 

ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

(ΤΣΙΛΙ) 

Βοηθούν τη 
πέψη 

Απαλύνουν τον 
πονόλαιμο 

Θεραπεύουν την 
ιγμορίτιδα 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό 

ΚΕΡΑΣΙΑ Προστατεύουν 
τη καρδιά μας 

Καταπολεμούν τον 
καρκίνο 

Θεραπεύουν την 
αϋπνία 

Επιβραδύνουν τη 
γήρανση 

Προστατεύουν από την 
νόσο Αlzheimer 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 

Προστατεύει 
από τον 

καρκίνο του 
προστάτη 

Καταπολεμά τον 
καρκίνο του μαστού 

Δυναμώνει τα 
κόκκαλα 

Εξαφανίζει τις 
μελανιές 

Προφυλάσσει από 
καρδιακές παθήσεις 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 
Μειώνουν τον 

κίνδυνο 
εμφράγματος 

Καταπολεμούν τον 
καρκίνο 

Σκοτώνουν τα 
βακτηρίδια 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμούν τους 
μύκητες 

ΛΑΧΑΝΟ Καταπολεμά 
τον καρκίνο 

Αποτρέπει τη 
δυσκοιλιότητα 

Βοηθά στην απώλεια 
βάρους 

Προστατεύει τη 
καρδιά μας 

Βοηθά στις αιμορροϊδες 

ΛΕΜΟΝΙΑ Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Προστατεύουν την 
καρδιά μας 

Ρυθμίζουν τη πίεση Απαλύνουν το 
δέρμα 

Θεραπεύουν το 
σκορβούτο 

ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΙ Βοηθούν τη 
πέψη 

Καταπολεμούν τον 
διαβήτη 

Προστατεύουν την 
καρδιά μας 

Βελτιώνουν την 
πνευματική μας 

υγεία 

Ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ Ρυθμίζουν τη 
πίεση 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Σκοτώνουν τα 
βακτηρίδια 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Δυναμώνουν τα κόκκαλα 

ΜΕΛΙ Επουλώνει 
πληγές 

Βοηθά τη πέψη Προστατεύει από 
έλκη 

Αυξάνει την 
ενέργεια 

Καταπολεμά τις 
αλλεργίες 

 ΜΗΛΑ Προστατεύουν 
τη καρδιά 

Αποτρέπουν τη 
δυσκοιλιότητα 

Σταματούν τη 
διάρροια 

Βελτιώνουν 
τη Νεφρική 
Ανεπάρκεια 

Μαλακώνουν τις 
αρθρώσεις (αποτρέπουν 

την αρθρίτιδα) 

ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
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ΜΟΥΡΑ Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Προστατεύουν 
τη καρδιά  μας 

Σταθεροποιούν το 
ζάχαρο 

Ενισχύουν τη 
μνήμη 

Αποτρέπουν τη 
δυσκοιλιότητα 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ Δυναμώνει τα 
κόκκαλα 

Προστατεύει 
την όραση 

Καταπολεμά τον 
καρκίνο 

Προστατεύει τη 
καρδιά μας 

Ρυθμίζει τη πίεση 

ΝΕΡΟ 
Βοηθά στην 
απώλεια 
βάρους 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Καταπολεμά τη 
πέτρα στα νεφρά 

Απαλύνει το 
δέρμα 

 
   

ΝΤΟΜΑΤΑ Προστατεύει 
τον προστάτη 

Καταπολεμά 
τον καρκίνο 

Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Προστατεύει 
την καρδιά μας 

 
   

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ Ρυθμίζουν τη 
πίεση 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Δυναμώνουν τα 
κόκαλα 

Προστατεύουν 
τη καρδιά μας 

Βοηθούν στην 
απώλεια βάρους 

ΠΕΠΟΝΙΑ, 
ΜΗΛΟΠΕΠΟΝΑ 

Προστατεύουν 
την όραση 

Ρυθμίζουν τη 
πίεση 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό 

ΠΙΤΟΥΡΟ 
Καταπολεμά 
τον κολονιαίο 
προστάτη 

Θεραπεύει την 
δυσκοιλιότητα 

Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Βοηθά στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

Βελτιώνει τη 
πέψη 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
Ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό 

σύστημα 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Προστατεύουν την 
καρδιά μας 

Ρυθμίζουν την 
αναπνοή 

 
   

ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΛΕΜΟΝΙ 

(LIME) 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Προστατεύουν 
την καρδιά μας 

Ρυθμίζει τη πίεση Απαλύνει το 
δέρμα 

Θεραπεύει το 
σκορβούτο 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΙ Καταπολεμά 
τον καρκίνο 

Προστατεύει 
την καρδιά μας 

Βοηθά στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

Βοηθά στην 
απώλεια 
βάρους 

Σκοτώνει τα 
βακτηρίδια 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ 
Θεραπεύουν 

την 
δυσκοιλιότητα 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Βοηθούν στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

Βοηθούν τη 
πέψη 

Βοηθούν στις 
αιμορροΐδες 

ΡΥΖΙ Προστατεύει 
την καρδιά μας 

Καταπολεμά 
τον διαβήτη 

Καταπολεμά τη 
πέτρα στα νεφρά 

Καταπολεμά 
τον καρκίνο 

Βοηθά στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

ΣΚΟΡΔΟ Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Ρυθμίζει την 
πίεση 

Καταπολεμά τον 
καρκίνο 

Σκοτώνει τα 
βακτηρίδια 

Καταπολεμά τους 
μύκητες 

ΣΠΟΡΟΙ 

ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

Καταπολεμά 
τον κολονιαίο 
προστάτη 

Θεραπεύει την 
δυσκοιλιότητα 

Μειώνει τη 
χοληστερίνη 

Βοηθά στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

Βελτιώνει τη 
πέψη 

ΣΤΑΦΥΛΙΑ Προστατεύουν 
την όραση 

Καταπολεμούν 
τη πέτρα στα 

νεφρά 

Καταπολεμούν τον 
καρκίνο 

Βελτιώνουν τη 
κυκλοφορία του 

αίματος 

Προστατεύουν 
την καρδιά μας 

ΣΥΚΑ 
Βοηθούν στην 

απώλεια 
βάρους 

Βοηθούν στην 
αποτροπή 
εγκεφαλικών 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

 Ρυθμίζουν την 
πίεση 

ΦΑΣΟΛΙΑ Αποτρέπουν τη 
δυσκοιλιότητα 

Βοηθούν τις 
αιμορροΐδες 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Σταθεροποιούν 
το ζάχαρο 

ΦΡΑΟΥΛΕΣ Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Προστατεύουν 
την καρδιά μας Ενισχύουν τη μνήμη 

Μειώνουν το 
άγχος 

 
   

ΦΥΣΤΙΚΙΑ 
Προστατεύουν 
από καρδιακές 

παθήσεις 

Βοηθούν στην 
απώλεια 
βάρους 

Καταπολεμούν τον 
καρκίνο του 
προστάτη 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Δημιουργούν/Επι
δεινώνουν 
πεπτικές 
διαταραχές 

ΨΑΡΙ Προστατεύει 
την καρδιά μας 

Ενισχύει τη 
μνήμη    

 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ 

ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

7 "ΜΗ" ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 
 

* ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΕΤΕ – Ειδικά πειράματα έχουν 
αποδείξει ότι το ένα τσιγάρο μετά το φαϊ 
ισούται με 10 !!!! Οπότε αυξάνονται 
αυτομάτως οι πιθανότητες του καρκίνου. 
* ΜΗ ΦΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΦΡΟΥΤΑ – Θα 
προκαλέσουν φούσκωμα στο στομάχι. 
Καλύτερα 1-2 ώρες μετά ή 1 ώρα πριν από 
το φαγητό.  
* ΜΗ ΠΙΕΙΤΕ ΤΣΑΙ – Διότι τα φύλλα του 
τσαγιού έχουν υψηλή περιεκτικότητα οξέως. 
Η ουσία αυτή θα κάνει τις πρωτεΐνες του 
φαγητού  μας πιο σκληρές, και θα γίνουν πιο 
δύσπεπτες.  
* ΜΗ ΧΑΛΑΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΖΩΝΗ/ΜΗ 

ΞΕΚΟΥΜΠΩΣΕΤΕ ΡΟΥΧΑ - Θα στρίψει και θα 
μπλοκάρει το έντερο. 
* ΜΗ ΚΑΝΕΤΕ ΜΠΑΝΙΟ – Θα αυξήσει τη 
κυκλοφορία του αίματος στα χέρια, τα πόδια 
και στο σώμα, οπότε θα μειωθεί η ποσότητα 
του αίματος που βρίσκεται στο στομάχι. Με 
αυτό το τρόπο η πέψη εξασθενεί. 
* ΜΗ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕΤΕ/ΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ – 
Πάντα ακούγαμε πως μετά από ένα γεύμα αν 
κάνουμε 100 βήματα θα ζήσουμε ως τα 99. 
Αυτό στη πραγματικότητα δεν ισχύει. Το 
περπάτημα θα αποτρέψει την απορρόφηση 
των θρεπτικών ουσιών του φαγητού μας.  
* ΜΗ ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ – Δε θα γίνει 
σωστή πέψη, οπότε θα έχουμε 
γαστρεντερολογικές λοιμώξεις. 
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Ο 24χρονος τριαθλητής και συνοικιστής μας Αλέξανδρος 
Σταθόπουλος ο οποίος είναι και τελειόφοιτος στα ΤΕΙ Πειραιά ¨αυτοματισμού¨ 
είχε σαν πρόκριμα τα δύο IRONMAN καθώς τερμάτισε με επιτυχία στην Ζυρίχη 
Ελβετίας τον Ιούλιο του 2007 και στο LANZAROTE της Ισπανίας (Κανάριοι 
νήσοι) τον Μάη του 2008. Επίσης τερμάτισε 1ος την ποδηλατική διάσχιση 
Αθήνα – Σπάρτη 256 χλμ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ¨ και τον ορεινό υπερμαραθώνιο 
τρεξίματος 110 χλμ στο Παρανέστι της Δράμας. Αυτά ήταν αρκετά για τους 
Καναδούς διοργανωτές που τον κάλεσαν άμεσα. Αν και δεν είχε στόχο το 
ULTRA MAN  ΚΑΝΑΔΑ 2008, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον 57χρονο 
πατέρα του Τάσο, επίσης τριαθλητή ο οποίος ήδη είχε επιλεγεί και αυτός αλλά 
ένα τροχαίο περιστατικό του χάρισε ένα κάταγμα στο πόδι του τον Μάη μήνα 
και έμεινε εκτός μάχης. 

Οι όροι αντιστράφηκαν λοιπόν και ο πατέρας έγινε συνοδός και 
προπονητής μαζί. Στις 30 Αυγούστου στην πόλη PENTICTON κοντά στο 
ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ, ο Αλέξανδρος ήταν παρών στην εκκίνηση του ULTRA MAN  
ανάμεσα στους έμπειρους και δυνατότερους τριαθλητές που ήταν κατά 
δεκαετίες μεγαλύτεροι του. Ο καθένας θα μπορούσε πολύ εύκολα να διακρίνει 
την αποφασιστικότητα, την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό του που ήταν 
και τα κύρια όπλα του να τιμήσει τα ελληνικά χώματα και να γράψει τον 
προσωπικό του μύθο. 

Γνώριζε πολύ καλά ότι το ULTRA MAN το έχουν τερματίσει από το 
1992 μοναχά 165 τριαθλητές (λόγω εγκαταλέιψεων), ότι θα ήταν ο πρώτος 
έλληνας σε συμμετοχή και ο μικρότερος ηλικιακά στην Ιστορία του ULTRA 
MAN. Άλλωστε και η φυσική του κατάσταση ήταν άριστη με δεδομένο ότι ο 
κύριος όγκος της προετοιμασίας του έγινε στην περιοχή μας που λατρεύει 
αφάνταστα και είναι η καταλληλότερη. Ο αγαπημένος του Κιθαιρώνας τον 
φιλοξένησε στην κορυφή του αρκετές φορές που ανέβαινε τρέχοντας ή 
ποδηλατώντας από τον Πόρτο Γερμενό αφού πρώτα έκανε τα ανάλογα 
κολυμβητικά χιλιόμετρα. Κολύμπησε λοιπόν τα 10 χλμ στην παγωμένη λίμνη, 
όσο είναι δηλαδή η απόσταση Αθήνα – Πειραιάς ή 5 ½ φορές το πήγαινε έλα 
Ριο-Αντίριο, συνοδευόμενος από κανό που τον τροφοδοτούσε και του χάραζε 
την πορεία. Ο χρόνος του ήταν 3:38:15. Ποδηλάτησε τα 420 χλμ σε χρόνο 
15:49:59 μια απόσταση Αθήνας – Ιωάννινα ανάμεσα στα καναδέζικα βουνά με 
δυνατούς ανέμους και συχνές ολιγόλεπτες χαλαζοπτώσεις, Τέλος τερμάτισε 
τρέχοντας τους (δύο Μαραθωνίους) 84,3 χλμ όσο η απόσταση Αθήνα –
Κόρινθοςμε επίσης τρομερές ανηφοροκατηφόρες που κυριολεκτικά έσπαγαν τα 
πόδια των τριαθλητών. Τα τελευταία χιλιόμετρα που ήταν και τα πιο κρίσιμα, οι 
αθλητές επιστράτευσαν όλες τους τις δυνάμεις για να νιώσουν και το μεγαλείο 
της συνεργασίας ψυχής και σώματος για την ολοκλήρωση της υπέρβασής τους. 

¨Ο μικρός σύγχρονος έλληνας Ηρακλής¨ όπως τον ανέφεραν τα 
καναδέζικα μέσα ενημέρωσης τερμάτισε συγκινημένος ανάμεσα σε αρκετούς 
έλληνες ομογενείς που ήταν παρόντες με τις ελληνικές τους σημαίες. 
Σύνολο χρόνου 29:03:03 που τον έφερε στην τιμητική 3η θέση της γενικής 
κατάταξης και 1ος παγκόσμιος ULTRA MAN στην ηλικιακή του 
κατηγορία.Το υφυπουργείο αθλητισμού που είναι ο κύριος χορηγός του και οι 
έλληνες αθλητικοί συντάκτες Π.Σ.Α.Τ τον βράβευσαν σαν τον κορυφαίο έλληνα 
αθλητή στους αγώνες αντοχής για το 2008 και με κοινή τους διαπίστωση 
αναγνώρισαν ότι η προσπάθεια αυτή ήταν και η μεγαλύτερη στην ιστορία του 
ελληνικού σύγχρονου αθλητισμού στους αγώνες υπεραποστάσεων.          
                                                                                                     Τ.Σ                          

Οι αγώνες υπεραντοχής μεγάλων τριάθλων ULTRA MAN και IRONMAN (ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ) είναι σχεδόν άγνωστα για τα αθλητικά δεδομένα στην χώρα μας και 
πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Όπως λένε και γράφουν οί ειδήμονες του 
χώρου, οι αγώνες αυτοί που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και χρηματικά έπαθλα για τους 
νικητές, απευθύνονται συνήθως στους ελάχιστους αθλητές στον κόσμο που αγαπούν την 

δοκιμασία και που τα ψυχικά τους αποθέματα 
υπερτερούν της σωματικής τους δύναμης . 
Ο μοναδικός τους στόχος είναι να ξεπερνούν  ΜΟΝΟ τα 
δικά τους όρια. 

Είναι φυσικό τα αγωνίσματα αυτά να μην 
εντάσσονται στα γνωστά Ολυμπιακά αθλήματα, σπορ, 
παιχνίδια, λόγω του υπερβολικά υψηλού βαθμού 
δυσκολίας που έχουν. Η επιλογή για συμμετοχή τους 
στο ULTRA MAN γίνεται από την παγκόσμια 
ομοσπονδία υπεραποστάσεων ¨τιμής ένεκεν¨για τους 
τριαθλητές που έχουν τερματίσει την τελευταία χρονιά 
σε δύο IRONMAN (3800 χλμ. κολύμπι-180χλμ. 
ποδηλασία –42 χλμ. τρέξιμο, μαραθώνιος δρόμος) 
όπως και σε μεμονωμένους αγώνες αντοχής. 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Ασφάλειες Ζωής
Κατοικιών
Αυτοκινήτων 

 
Κάθε στιγμή 
ασφαλίζουμε με 

συνέπεια ότι έχει αξία 
για εσάς. 

 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΑ. Τηλ 
2109549960         
6977003484 

 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΙΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  
ΤΟΥ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ  

Έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε ένα 

«ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ  ΣΤΟ 
ΣΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» 

 
 

το Σάββατο 20 Ιουνίου 2009  ΩΡΑ:20:00 
 
στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο 

του Αγίου Νεκταρίου 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ULTRA MAN ΚΑΝΑΔΑ 2008-AΓΩΝΕΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 

(10 ΧΛΜ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-420 ΧΛΜ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ-83,4 ΧΛΜ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ) 
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Α Ν  ΚΟ ΙΖΩ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ-ΓΕΛΑΩ –ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ - ΜΑΘΑΙΝΩ

 

          ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ           
1.Παλιά ονομασία του οικισμού μας.    2.Αεράκι.‐ Δίψηφο φωνήεν.              

3.Το μικρό όνομα Αμερικανού δημοσιογράφου.‐Έκφραση άρνησης.            
 4. Σύνδεσμος. – Κι άλλος σύνδεσμος (αντίστ).   
 5. Κάπταιν του Ιούλιου Βερν.‐Λέσχη    αυτοκινήτου.  

ΑΝΕΚΔΟΤA ΓΙΑ ΞΑΝΘΙΕΣ 
1. Μια ξανθιά ήθελε να πουλήσει το αυτοκίνητο της, αλλά δεν 
έβρισκε αγοραστή.  
Αποφασίζει να ρωτήσει ένα φίλο της τι φταίει. Αυτός την ρωτάει 
πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει και αυτή του απαντάει 300.000. Τότε 
αυτός την συμβουλεύει να βρει ένα μηχανικό να αλλάξει τα 
χιλιόμετρα σε λιγότερα και  
ίσως το πουλήσει...  
Αυτή πηγαίνει στο μηχανικό και της αλλάζει τα χλμ. από 300.000 σε 
40.000. Μετά από λίγες μέρες της τηλεφωνεί:  
-Τι έγινε το πούλησες το αμάξι σου;  
-Όχι.     -Γιατί;  
-Με έχεις για χαζή; Αφού έχει κάνει μόνο 40.000 !!! 

2.Μια ξανθιά πάει στον πάγκο δανεισμού της Βιβλιοθήκης και λέει:  
- Δανείστηκα ένα βιβλίο την προηγούμενη βδομάδα, αλλά ήταν το 
πιο βαρετό βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ. Δεν είχε καθόλου 
υπόθεση, αλλά είχε υπερβολικά πολλούς χαρακτήρες.  
- Ώστε εσείς λοιπόν μας πήρατε τον τηλεφωνικό κατάλογο!!! 

                ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ     

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1   

6.Με αυτή γράφουμε (Γεν).‐ ο  αριθμός 318 

7.Κοντάρι (αντίστ) ‐  Μπερδεμένη ….αγάπη.   
  8.Θέλει το.. λο για να γίνει.. θαμπό ‐ Κλωστή – Έχουν τα Βίλια (αρχικά)    
9.  Σπίτι.   10.Ανήκει κατά ένα μέρος στο Δήμο Βιλίων.   

                                                  ΚΑΘΕΤΑ            
1.Πάρα πολύ (αρχαία).‐ Δούλευε σε …μαντείο 2.Τούρκος αξιωματούχος 
(γεν).‐Πολύτιμο αγαθό που λείπει από την περιοχή μας.   

3. Πόρτο της περιοχής μας.‐ Γαλλικό άρθρο.               
4.Ονομασία μιας περιοχής των Βιλίων. 5.Άρθρο. –Αναφορική 
αντωνυμία (αρχ)– Μουσική νότα.               

6. Αρχικά αθλητικών σωματείων. – Πάσχα χωρίς…τέλος.               

7. Αείμνηστη ηθοποιός γεννημένη στα Βίλια.‐ Αρχή και τέλος.               

8.Η αρχική ονομασία των Βιλίων.‐ Ίδια γράμματα.               

9. Κρύο...της περιοχής μας.               

10. Επιφώνημα πόνου.‐ Μουσική νότα.‐ Άλογο.               
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3                               

4                               
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7                               

8                               

9                               

10                               

                     

       

 

Κ Ο Υ Ι Ζ    

1.Πως λέγονται οι Μακεδόνες που ψήνουν μπριζόλες? 
Θρακομακεδόνες. 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΘΕΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 
1. ‐Πήγα το σκύλο μου στην κτηνίατρο σήμερα, επειδή δάγκωσε την 
πεθερά μου. -Και τι έγινε; Του έκανες ευθανασία; -Όχι, του ακόνισα 
περισσότερο τα δόντια!                                                                         
2. Δύο φίλοι συζητούν: - Ξέρεις ποιo είναι το χειρότερο όνομα για 
πεθερά ρωτάει ο ένας? - Ποιό του απαντάει ο άλλος? - ΕΛΠΙΔΑ - 
Γιατί? - Γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. 
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 Υλικά:  
4 ξύλινα δοκάρια μήκους 70 εκ. και πάχους 10x10 εκ. 
28 σανίδες μήκους 1 μ. και πάχους 2,5x9 εκ. 
Κατασκευή: 
Οι σανίδες καρφώνονται στα δοκάρια, αφήνοντας μεταξύ τους ένα διάκενο περίπου 
1 εκ., έτσι ώστε να αερίζεται σωστά ο σωρός (κομπόστ). 
Το δοχείο αυτό το τοποθετούμε επί του εδάφους στον κήπο μας, αφού σκαλίσουμε 
πρώτα το χώμα της περιοχής για να επιτρέψουμε στους γεωσκώληκες να ανέβουν 
στο σωρό. 
Το δοχείο δεν έχει πάτο. Μπορούμε να κατασκευάσουμε αν θέλουμε και καπάκι 
χρησιμοποιώντας 11 σανίδες ακόμα και άλλες 2-3 κάθετες σε αυτές. 
Οδηγίες:  
Tο ιδανικό μέγεθος αυτού του δοχείου που βοηθάει στο γρήγορο χώνεμα των 
φυτικών υπολειμμάτων είναι αυτό που έχει διαστάσεις βάσης 1x1μ. και ύψος 0,7-
1μ. 
Το ύψος αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνεται σε κάθε περίπτωση, επειδή μεγαλύτερος 
σωρός θα έχει πρόβλημα αερισμού. Το δοχείο μπορείτε να το κατασκευάσετε 
εύκολα μόνοι σας με τις παραπάνω οδηγίες, αλλά υπάρχουν και κάδοι οικιακής 
κομποστοποίησης εμπορίου. 

Οι κάδοι κομποστοποίησης εμπορίου είναι συνήθως πλαστικοί και 
έχουν σχήμα κυβικό ή κυλινδρικό. Πολύ συχνά έχουν αεραγωγούς στα τοιχώματά 
τους για να επιτρέπουν το σωστό αερισμό του σωρού. Στη βάση τους έχουν 1-4 
συρόμενα πορτάκια για να επιτρέπουν στο χρήστη να αφαιρεί το ώριμο κομπόστ 
που έχει κατακαθίσει στον πάτο του κάδου.Έχουν μεγάλο καπάκι για να 
επιτρέπουν την άνετη ρίψη των οργανικών που έχουμε συλλέξει στην κουζίνα ή τον 
κήπο. 
Κάποιοι κάδοι έχουν διάτρητο πάτο έτσι ώστε να φεύγουν τα στραγγίσματα στο 
έδαφος και να μπορούμε να τον μετακινήσουμε με το περιεχόμενό του. Άλλοι κάδοι 
είναι χωρίς πάτο, δίνοντάς μας την ευκαιρία να σηκώσουμε τον κάδο και να 
ανακατώσουμε καλύτερα τον σωρό. Σημαντική είναι η ποιότητα του πλαστικού που 
είναι κατασκευασμένος ο κάδος έτσι ώστε να μην χάνει την ελαστικότητά του από 
την υπερβολική έκθεση στον ήλιο με το πέρασμα του χρόνου. 

Οι χειροποίητοι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης μπορούν να γίνουν 
με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος κατασκευής με σανίδες αναφέρθηκε 
προηγουμένως. 
Άλλη κατασκευή μπορεί να γίνει με τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Η τοποθέτησή τους 
πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχουν πολλά κενά μεταξύ των 
υλικών και να εξασφαλίζεται ο αερισμός του σωρού. 
Διαιρώντας τον κάδο  
Για να έχετε πάντοτε έτοιμο λίπασμα για τον κήπο, διαιρέστε το δοχείο σε δύο 
τμήματα με μια κινητή κατασκευή από πλαστικό ή σανίδες. Έτσι μπορείτε να έχετε 
χωριστά το ώριμο κομπόστ από τον υπόλοιπο σωρό και να το αφαιρείτε όταν 
χρειάζεται ανακάτωμα ή ανάμιξη των δύο. 
Ο σωρός των φυτικών υπολειμμάτων 
Σκαλίστε ελαφρά το χώμα με την τσουγκράνα για να επιτρέψετε στα σκουλίκια να 
ανέβουν στο σωρό. Απλώστε ένα στρώμα από υπολείμματα κλαδέματος για να 
αερίζεται η βάση, προσθέστε μετά φυτικά υπολείμματα φαγητού, ανάμικτα με λίγο 
νερό. 
Σκαλίστε το μίγμα με την τσουγκράνα και συμπιέστε το ελαφρά. 
Προσθέστε ένα λεπτό στρώμα της πλούσιας σε άζωτο κοπριάς από κότες ή κρέας 
ψαριού, αν η ζύμωση θα γίνει φθινόπωρο ή χειμώνα. 
Προσθέστε άλλο ένα στρώμα υπολειμμάτων. Αν το έδαφοε είναι όξινο, προσθέστε 
λίγη σκόνη ασβεστόπετρας, για να εμποδίζει τη διαφυγή της αέριας αμμωνίας, από 
την οποία η μικροοργανισμοί παράγουν το απαραίτητα άζωτο. 
Καλύψτε τον κάδο με ένα διάτρητο μαύρο πλαστικό φύλλο και πάνω του βάλτε ένα 
παλιό χαλί ή μια λινάτσα. Αφήστε το σωρό για μια βδομάδα για να αρχίσει η 
ζύμωσηκαι να ανέβει η θερμοκρασία του. 
Όταν ο όγκος του υλικού μειωθεί στο ένα τρίτο του αρχικού, γεμίστε το δοχείο με τα 
ίδια υλικά. 
Μετά από μερικές βδομάδες τραβήξτε με την τσουγκράνα τις λιγότερο ζεστές 
πλευρές του σωρού προς το θερμότερο κέντρο (αναστροφή του σωρού). Μετά από 
τέσσερις μήνες περίπου ένα θρυμματισμένο σκούρο καφέ λίπασμα θα είναι έτοιμο 
για να το χρησιμοποιήσετε. 
 

(Μεταφορά Βούλα Καλιακμάνη)   

ΣΤΗΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

  
 

Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω 
περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο   ] 2x 

Ντράγκα-ντρουγκ το καμπανάκι 
Ντράγκα-ντρουγκ μες στο βραδάκι 
Ντράγκα-ντρουγκ το καμπανάκι 

να μάς πάει κούτσα-κούτσα στο παλιό μας το τσαρδάκι 
Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα 

αλλ’ άνοιξε το βήμα σου, να φτάσουμε στο τέρμα   ] 2x 
Ντράγκα-ντρουγκ κι αν βρούμε θέση 

θα στρωθείς και θα σ’ αρέσει 
Ντράγκα-ντρουγκ κι αν βρούμε θέση 

λίγο απάνω σου να γείρω, γιατί έχω γίνει φέσι 
Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με ταξάρες 

Για μάς τα ντόρτια κι οι διπλές και γι άλλους οι εξάρες  ] 2x 
Ντράγκα-ντρουγκ το καμπανάκι 

Ντράγκα-ντρουγκ μες στο βραδάκι 
Ντράγκα-ντρουγκ το καμπανάκι 

Ντράγκα-ντρουγκ τι κρίμα που ’ναι να ’σαι τόσο φτωχαδάκι 

Μουσική/Στίχοι: Σουγιούλ Μιχάλης/Σακελλάριος Αλέκος 

Το τραμ το τελευταίο 

http://www.kithara.vu/index.php?cmd=ci&cre=spucipul+mixalgs
http://www.kithara.vu/index.php?cmd=ci&cre=sakellarips+alekps


__ Κιθαιρώνας __________________________________ 15 __________ 
 

ΣΤΗΛΗ ΚΗΠΟΥ 
 

 Υπάρχουν ορθιοκλαδείς και πλαγιοκλαδείς ή 
έρπουσες ποικιλίες.  Ποικιλία  
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ- FRANCHETTI: 

 Πολύ όμορφος ορθιόκλαδος θάμνος Ύψους 
2,5 μ και Διαμ. 1,5 μ 

 Αειθαλής με αψιδωτό σχήμα 

 Έχει μικρά γκριζοπράσινα φύλλα που στην 
κάτω επιφάνεια είναι ασημένια 

 Έντονη ανθοφορία Απρίλιο και Μάιο. Μικρά 
αρωματισμένα λευκά άνθη που στη 
συνέχεια γίνονται καρποί / τσαμπιά 
χρώματος κόκκινο – πορτοκαλί. 

 Φυτεύεται σε ομάδες , συστάδες και 
μπορντούρες 

 Πολύ ανθεκτικό στο κρύο ( -30 οC) 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ   ΒΟΤΑΝΑ 

  
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ 

   ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ - COTONEASTER ΚΥΤΙΣΟΣ-CYTISUS 

 Υπάρχουν πολλές ποικιλίες με 
διαφορετικούς χρωματισμούς στην 
ανθοφορία 

                 Γενικά ο Κύτισος παρουσιάζει:  

 Αψιδωτό σχήμα με πολύ διακοσμητικά 
τρυφερά κλαδιά που γέρνουν 

 Άφθονη ανθοφορία τον Απρίλιο  

 Φυτεύεται μεμονωμένο ή σε ομάδες ή 
συστάδες 

 Πολύ ανθεκτικό στο κρύο ( -30 οC) 
 

ΚΥΤΙΣΟΣ 

NANTINA-NANDINA / DOMESTICA

ΝΑΝΤΙΝΑ 
  Ύψος  2- 2,5 μ / Διάμ. 1,5-2 μ 

 Θάμνος  όμορφος αειθαλής με σχήμα 
σφαιρικό και εξεζητημένη κομψότητα  

 Όρθια στελέχη ωραία διακλαδισμένα 
στολισμένο με φύλλωμα σύνθετο, 
φτερώδες με λογχοειδή φύλλα που 
την Άνοιξη έχουν απαλό πράσινο 
χρώμα, το Φθινόπωρο γίνονται ροζ 
για να καταλήξουν κόκκινα το 
Χειμώνα 

 Τον Ιούλιο φόβες με άσπρα ροζ άνθη 
που το Φθινόπωρο μεταμορφώνονται 
σε κόκκινους φωτεινούς καρπούς που 
παραμένουν στο φυτό μέχρι τον 
Μάρτιο 

 Ανθεκτικό φυτό, φοβάται τους 
δυνατούς και παρατεταμένους πάγους 

 Φυτεύεται μεμονωμένο σε συστάδες 
σε μέτριους ή ελεύθερους φράχτες και 
σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες 

 Αντέχει στο κρύο (-15 οC). 
         Γιώργος Χαβαλές 

Καλεντούλα 

Η Καλεντούλα είναι ένα άγριο 
φυτό που θα συναντήσουμε σε 
πολλά μέρη της πατρίδας μας. 
Η καλεντούλα 
χρησιμοποιήθηκε στην 
παραδοσιακή ιατρική, από τον 
12ο κιόλας αιώνα, σαν 
αντισπασμωδικό, ιδιαίτερα για 
το στομάχι, και σαν τονωτικό 
του ήπατος. Περιέχει 
φλαβονοειδή, αλκαλοειδή, 
βιταμίνη C, ασβέστιο, 
καροτένια, και βιταμίνη Α. 
Οδηγίες Προετοιμασίας: 2 
κουταλιές, 8-12 Λεπτά, 90°-
100° Κελσίου  
 

Μολοχάνθη 

Τα νεαρά φύλλα της μολόχας μαζεύονται 
την άνοιξη ενώ τα μπουμπούκια της 
μαζεύονται το καλοκαίρι και νωρίς το 
φθινόπωρο. Ενώ μπορούν και τα δύο 
μέρη του φυτού να χρησιμοποιηθούν για 
ρόφημα, τα άνθη είναι τα πιο 
διαδεδομένα. Η λέξη malva προέρχεται 
από την ελληνική λέξη «μαλακός», όνομα 
που κέρδισε χάρη στη μαλακτική της 
δράση. Στη χώρα μας χρησιμοποιείται 
ευρέως ως καταπραϋντικό για το λαιμό και 
το κρυολόγημα Είναι επίσης γνωστή για 
την ιδιότητα της να βοηθά στον καθαρισμό 
του παχέως εντέρου. 
Οδηγίες Προετοιμασίας: 2 κουταλιές, 4-8 
Λεπτά, 100° Κελσίου 
 

ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ 

ΜΟΛΟΧΑΝΘΗ 

     Στην  είσοδο των Βιλίων έναντι  πρατηρίου AVIN 
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ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ: 
Τ  ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ 

Ο τόπος μας ο Κιθαιρώνας, όλες οι αρχαίες μεγάλες και μικρές 
πόλεις που βρίσκονται γύρω του και οι μεγάλοι αρχαίοι δρόμοι που τον 
διέσχιζαν, είναι χώροι μεγάλης ιστορικής σημασίας. Εδώ διαδραματίστηκαν 
μεγάλα ιστορικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την ελληνική ιστορία. Τα 
Αιγόσθενα, οι Ελευθερές, οι Ερυθρές, οι Υσιές, οι Πλαταιές βρίσκονται εδώ, 
ακόμη και σήμερα, να μας θυμίζουν την ιστορία, τους θρύλους και τις 
παραδόσεις μας. 

Όμως, ο Κιθαιρώνας και η ζωντανή ιστορία που τον περιβάλλει 
παραμένουν  άγνωστοι, αναξιοποίητοι και παραμελημένοι. Δύο είναι οι 
διαστάσεις του προβλήματος: Η συνεχής υποβάθμιση του δάσους του 
Κιθαιρώνα και η δασονομική του απαξίωση. Η παντελής απουσία 
αναπτυξιακών πολιτικών που έχουν στόχο την ανάδειξη και εκμετάλλευση 
του ελατοδάσους αλλά και γενικότερα του δασικού οικοσυστήματος του 
Κιθαιρώνα. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. 

Το γεγονός και μόνο ότι έχουν γίνει ελάχιστες μελέτες διαχείρισης 
του δάσους του Κιθαιρώνα, αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Το 
δάσος άρχιζε να διαχειρίζεται δασονομικά το 1932. Από τότε μια μελέτη  
έγινε το 1253, μια το1959 και η πιο πρόσφατη το 2000. Είναι φανερό ότι οι 
επισημάνσεις των μελετών  δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. 
Οι κίνδυνοι που απειλούν το δασικό οικοσύστημα του Κιθαιρώνα είναι 
αρκετοί και πάντα παρόντες. 

1) Η λαθροϋλοτομία που έχει περιοριστεί αλλά δεν έχει μηδενιστεί. 
2) Η ανεξέλεγκτη βόσκηση που κάνει το δάσος να γερνάει και να 

μην αναγεννιέται. 
3) Η αποσάθρωση του εδάφους 
4) Οι φλόγες που πάντα παραμονεύουν και η αντιπυρική 

προστασία που ποτέ δεν επαρκεί. 
Οι περισσότεροι από τους κινδύνους είναι ανθρωπογενείς. Οι 

επιστήμονες δασολόγοι και δασοπόνοι έχουν προτάσεις για το πως 
μπορούμε να αποτρέψουμε τις δυσμενείς συνθήκες για το δάσος που 
προσεγγίζει τα χαμηλότερα όρια αντοχής του σε ότι το αφορά την ύπαρξη 
του. 
Είναι χρέος του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δήμων Βιλίων, 
Ερυθρών και Πλαταιών να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βελτίωσης 
του δασικού συστήματος του Κιθαιρώνα. Πιέζοντας την πολιτεία και 
αναζητώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης που έχουν ευαισθησία σε 
θέματα περιβάλλοντος, μπορούμε να προστατέψουμε το δάσος μας. 

 Η δεύτερη διάσταση του προβλήματος είναι η αναπτυξιακή. Για 
μας που ζούμε στους πρόποδες του Κιθαιρώνα έχει μεγάλη σημασία για την 
ίδια την ζωή μας, η εφαρμογή μιας πολιτικής που θα στηρίζεται σε τρεις 
πυλώνες, την ανάπτυξη του Κιθαιρώνα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 
Αυτά είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες 
περιοχές. Παραμένουν όμως ανεκμετάλλευτα. 

Το στοίχημα για τις περιοχές μας είναι να δημιουργήσουμε νέες 
αναπτυξιακές δραστηριότητες που συνδυάζουν αρμονικά μορφές 
εναλλακτικού τουρισμού, προσαρμογές στις συνθήκες του Κιθαιρώνα, όπως 
αναρρίχηση, ιππασία, μονοπάτια πεζοπορίας, τοξοβολία, ποδήλατο 
βουνού, αιωροπτερισμός, πάρκα ορεσίβιων δραστηριοτήτων, υπαίθρια 
μπάρμπεκιου, κτλ., την ανάδειξη των ιστορικών χώρων των Αιγοσθενών, του 
κάστρου Ελευθερών, των Πλαταιών μέσω συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων, μουσικών βραδιών, κτλ. Την δημιουργία Κέντρου 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κιθαιρώνα, κάτι που έχει γίνει με άλλους 
ορεινούς όγκους στην Ελλάδα, όπως στο Μέτσοβο και στο Μαίναλο. 
Δηλαδή ενός οργανισμού που θα μπορεί να συντονίσει όλες τις επιμέρους 
αναπτυξιακές και περιβαλλοντολογικές δράσεις. 

Νομίζω πως οι καλές προθέσεις δεν λείπουν από κανέναν. Λείπει, 
όμως, η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, η επεξεργασία 
αναπτυξιακών πολιτικών και ο εναρμονισμός τους σε ένα κοινό σχέδιο 
δράσης. 

Άλλες περιοχές της χώρας μας ξεκίνησαν από το μηδέν και 
κατάφεραν θαυμαστά πράγματα. Μπορούμε κι εμείς, με την συστράτευση 
όλων των θεσμικών φορέων και του ντόπιου επιστημονικού δυναμικού. 

Οι κοινές τοπικές δράσεις μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη 
του Κιθαιρώνα και τουτόπου μας.  

 
                                                                               Κώστας Πλούμπης 
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ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ: 
 ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ ΒΟΥΝΟ 

Ο τόπος μας ο Κιθαιρώνας, όλες οι αρχαίες μεγάλες και μικρές 
πόλεις που βρίσκονται γύρω του και οι μεγάλοι αρχαίοι δρόμοι που τον 
διέσχιζαν, είναι χώροι μεγάλης ιστορικής σημασίας. Εδώ διαδραματίστηκαν 
μεγάλα ιστορικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την ελληνική ιστορία. Τα 
Αιγόσθενα, οι Ελευθερές, οι Ερυθρές, οι Υσιές, οι Πλαταιές βρίσκονται εδώ, 
ακόμη και σήμερα, να μας θυμίζουν την ιστορία, τους θρύλους και τις 
παραδόσεις μας. 

Όμως, ο Κιθαιρώνας και η ζωντανή ιστορία που τον περιβάλλει 
παραμένουν  άγνωστοι, αναξιοποίητοι και παραμελημένοι. Δύο είναι οι 
διαστάσεις του προβλήματος: Η συνεχής υποβάθμιση του δάσους του 
Κιθαιρώνα και η δασονομική του απαξίωση. Η παντελής απουσία 
αναπτυξιακών πολιτικών που έχουν στόχο την ανάδειξη και εκμετάλλευση 
του ελατοδάσους αλλά και γενικότερα του δασικού οικοσυστήματος του 
Κιθαιρώνα. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. 

Το γεγονός και μόνο ότι έχουν γίνει ελάχιστες μελέτες διαχείρισης 
του δάσους του Κιθαιρώνα, αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Το 
δάσος άρχιζε να διαχειρίζεται δασονομικά το 1932. Από τότε μια μελέτη  
έγινε το 1253, μια το1959 και η πιο πρόσφατη το 2000. Είναι φανερό ότι οι 
επισημάνσεις των μελετών  δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. 
Οι κίνδυνοι που απειλούν το δασικό οικοσύστημα του Κιθαιρώνα είναι 
αρκετοί και πάντα παρόντες. 

1) Η λαθροϋλοτομία που έχει περιοριστεί αλλά δεν έχει μηδενιστεί. 
2) Η ανεξέλεγκτη βόσκηση που κάνει το δάσος να γερνάει και να 

μην αναγεννιέται. 
3) Η αποσάθρωση του εδάφους 
4) Οι φλόγες που πάντα παραμονεύουν και η αντιπυρική 

προστασία που ποτέ δεν επαρκεί. 
Οι περισσότεροι από τους κινδύνους είναι ανθρωπογενείς

ΤΟ
 

. Οι 
επιστήμονες δασολόγοι και δασοπόνοι έχουν προτάσεις για το πως 
μπορούμε να αποτρέψουμε τις δυσμενείς συνθήκες για το δάσος που 
προσεγγίζει τα χαμηλότερα όρια αντοχής του σε ότι το αφορά την ύπαρξη 
του. 
Είναι χρέος του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δήμων Βιλίων, 
Ερυθρών και Πλαταιών να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βελτίωσης 
του δασικού συστήματος του Κιθαιρώνα. Πιέζοντας την πολιτεία και 
αναζητώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης που έχουν ευαισθησία σε 
θέματα περιβάλλοντος, μπορούμε να προστατέψουμε το δάσος μας. 

 Η δεύτερη διάσταση του προβλήματος είναι η αναπτυξιακή. Για 
μας που ζούμε στους πρόποδες του Κιθαιρώνα έχει μεγάλη σημασία για την 
ίδια την ζωή μας, η εφαρμογή μιας πολιτικής που θα στηρίζεται σε τρεις 
πυλώνες, την ανάπτυξη του Κιθαιρώνα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 
Αυτά είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες 
περιοχές. Παραμένουν όμως ανεκμετάλλευτα. 

Το στοίχημα για τις περιοχές μας είναι να δημιουργήσουμε νέες 
αναπτυξιακές δραστηριότητες που συνδυάζουν αρμονικά μορφές 
εναλλακτικού τουρισμού, προσαρμογές στις συνθήκες του Κιθαιρώνα, όπως 
αναρρίχηση, ιππασία, μονοπάτια πεζοπορίας, τοξοβολία, ποδήλατο 
βουνού, αιωροπτερισμός, πάρκα ορεσίβιων δραστηριοτήτων, υπαίθρια 
μπάρμπεκιου, κτλ., την ανάδειξη των ιστορικών χώρων των Αιγοσθενών, του 
κάστρου Ελευθερών, των Πλαταιών μέσω συναυλιών, θεατρικών 
παραστάσεων, μουσικών βραδιών, κτλ. Την δημιουργία Κέντρου 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κιθαιρώνα, κάτι που έχει γίνει με άλλους 
ορεινούς όγκους στην Ελλάδα, όπως στο Μέτσοβο και στο Μαίναλο. 
Δηλαδή ενός οργανισμού που θα μπορεί να συντονίσει όλες τις επιμέρους 
αναπτυξιακές και περιβαλλοντολογικές δράσεις. 

Νομίζω πως οι καλές προθέσεις δεν λείπουν από κανέναν. Λείπει, 
όμως, η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, η επεξεργασία 
αναπτυξιακών πολιτικών και ο εναρμονισμός τους σε ένα κοινό σχέδιο 
δράσης. 

Άλλες περιοχές της χώρας μας ξεκίνησαν από το μηδέν και 
κατάφεραν θαυμαστά πράγματα. Μπορούμε κι εμείς, με την συστράτευση 
όλων των θεσμικών φορέων και του ντόπιου επιστημονικού δυναμικού. 

Οι κοινές τοπικές δράσεις μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη 
του Κιθαιρώνα και τουτόπου μας.  

 
                                                                               Κώστας Πλούμπης  
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