
  

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Κωδικός : 4414 

Πληρωμένο τέλος 

Ταχ.Γραφείο Βιλίων 

           Αριθμός Αδείας 502 

 

Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης του Εξωραϊστικού Συλλόγου <<ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ>> Βιλίων Αττικής Τ.Κ 19012 

Αριθμός Φύλλου 56* Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2010 

 

 

 “Με την ελπίδα πως μπορεί το αύριο 
ν’αλλάξει ,βρίσκει κανείς τη δύναμη τους 

πόνους να βαστάξει  ” 

 

 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ”                                                
ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2011 

Με επιτυχία έγινε και φέτος η εκδήλωση κοπής 
πίτας 2011 του συλλόγου μας. Μεγάλη συμμετοχή 
μελών και φίλων, η πλειονότητα της νέας Δημοτικής 
Αρχής με επικεφαλής το Δήμαρχο Γιώργο Δρίκο, 
προέδρων και εκπροσώπων Συλλόγων και φορέων 
της περιοχής και ο βουλευτής Θανάσης Λεβέντης.     

   

                                                            

                       ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ                              

-Ορισμός Αντιδημάρχων                                                                         
–Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και 
Επιτροπών  Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής                             
-Προεδρεία Δημοτικών Κοινοτήτων Μάνδρας –
Ερυθρών-Βιλίων-Οινόης                                                                       
-Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι                                    
(όλα τα ονόματα) 

 

ΔΗΜΟΣ    

ΜΑΝΔΡΑΣ  

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟΝ 
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΡΟΥΣΣΗ

 

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ                                                                   

26 ΚΑΙ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

     

…Και πολλά ακόμα θέματα, αθλητικά,   ενημερωτικά, σταυρόλεξα και ανέκδοτα, Ελληνικό τραγούδι,  μαντινάδες, 
στήλη Ελληνικής γλώσσας,  στήλη αναγνωστών, τα νέα του Πνευματικού Κέντρου, εθελοντισμός…. 
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                                                                             ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ 

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
(Ταμίας: Μαρία Δεσύπρη) 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ 
Μαρία Δεσύπρη 2109811681-6945959919, Γεν. Γραμματέας :Γιώργος Μυγδάλης 

2102637449-6976079100 , Αναπληρωτής Ταμίας: Νίκος Λάγιος:2263023853-
6978463685) 

Μπορείτε ακόμα να αποστείλετε το έντυπο ή τη συνδρομή σας ταχυδρομικά 
(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία ή τον Γ.Γραμματέα) 

στη διεύθυνση: 
                                    ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 

Οικισμός Άγιος Νεκτάριος 
Ταχ.Θυρίδα 2304 

Βίλια Αττικής  Τ.Κ 19012  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
               Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας 

Ρουμπάκης Γιώργος 
Μιχαλιτσιάνος Περικλής 

tsiano@otenet.gr 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου 

Αναστασία Καλλιδώνη 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Πρόεδρος :     Ρουμπάκης Γιώργος 
(2263023640 / 6978101151 ) 
Αντ/δρος :     Μιχαλιτσιάνος Περικλής(2263023257 / 
2109735841 / 6977066632 ) 
Γεν.Γραμμ.   Μυγδάλης Γιώργος 2102637449-6976079100 
Ταμίας:    Δεσύπρη Μαρία 
(2109811681 / 6945959919 ) 
Ειδ.Γραμμ  :  Παντελής Μυκιαδάκης: (2263023287 
(2104933392 / 6945821483) 
Μέλος: Καλλιδώνη Αναστασία (6976306850-2291053087) 
Μέλος: Λάγιος Νίκος (2263023853-6978463685) 
 

ΚΚΚΙΙΙΘΘΘΑΑΑΙΙΙΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   
   

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

Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
                                                  *** 

Τιμή φύλλου     0,01 ευρώ 
*** 

Εκδότης 
Ρουμπάκης Γιώργος 

Διεύθυνση 
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια 

Τηλ:22630 – 23628 
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 

• Εκτυπώσεις Ταμπακόπουλος Δημ. Σινοπούλου 
40 και Κομιανών 42 Περισσός  
Τηλ: 2109353634 

 
 

 
ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΦΦΦΩΩΩΝΝΝΑΑΑ   

Αστυνομία Βιλίων ………………… 22630 22100 
Πυροσβεστική :   ……………….     199 
Δήμος Βιλίων :    … ………………  2263320000 
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  
 
Ιστοσελίδα  Συλλόγου: www.agiosnektarios.gr 
 
 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ                                                                                                                                                             
το ΔΣ του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των αποδημησάντων σε ουράνιους τόπους οικιστών Λάιου Γρηγορίου και 

Θεοδώρου Σωκράτη, εξαίρετων ανθρώπων και επιτυχημένων 
οικογενειαρχών. 

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 
Ότι κάποιες επιχειρήσεις – μαγαζιά – επαγγελματίες της περιοχής 
κυρίως,αλλά και πέρα από τα όρια του Δήμου μας,στηρίζουν τις 
προσπάθειες του Συλλόγου μας,συνδράμοντας με καταχωρήσεις τους 
στην εφημερίδα μας.  Ανταποδώστε αυτή την συνεισφορά τους 

και υποστηρίξτε τoυς ανάλογα. 
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Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του Συλλόγου με πολύ μεγάλη συμμετοχή 
μελών και φίλων του Συλλόγου  καθώς και επισήμων προσκεκλημένων.H εκδήλωση ξεκίνησε με την ευλογία  από τον 
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Κύριλλο και τον Πατέρα Δαμασκηνό και στη συνέχεια μίλησαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
Συλλόγου   Γιώργος Ρουμπάκης , ο απελθών Δήμαρχος Βιλίων κ.Παναγιώτης Ρούσσης στον οποίο απενεμήθη τιμητική 
πλακέτα για την εν γένει προσφορά του στο Σύλλογο και ο νέος Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας κ. Γεώργιος Δρίκος. Στη 
συνέχεια χαιρετισμό και ευχές απεύθυναν  ο Αντιπρόεδρος  του Συλλόγου Περικλής Μιχαλιτσιάνος, η Ταμίας Μαρία 
Δεσύπρη και ο Πρόεδρος του Πνευματικού κέντρου Παντελής Μυκιαδάκης.   Στην εκδήλωση παρέστη απευθύνοντας 
χαιρετισμό και ευχές ο Βουλευτής Αττικής Λεβέντης Θανάσης.    Ακολούθησε γεύμα με προσφορές φαγητών και ποτών από 
το Σύλλογο αλλά και από μέλη και φίλους του Συλλόγου.                                                                                

 

              Καλημέρα, Χρόνια πολλά και καλή Χρονιά, Υγεία και δύναμη σε όλους σας. Για μια ακόμη φορά σας 
ευχαριστούμε πολύ για τη μεγάλη παρουσία σας εδώ σήμερα. Η φετινή γιορτή μας, η κοπή της πίτας του Συλλόγου, συμπίπτει 
και με τη μεγάλη αλλαγή που έφερε και στην περιοχή μας η εφαρμογή του «Καλλικράτη». Πολλοί οι επίσημοι προσκεκλημένοι 
που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους, ανάμεσα στους οποίους πολλά νέα πρόσωπα σαν ονόματα αλλά και σαν 
θέσεις, άνθρωποι που καλούμαστε από σήμερα να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσουν και να συνεργαστούμε. 
Ευχαριστούμε πολύ κατ’ αρχάς τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Κύριλλο και τον Πατέρα Δαμασκηνό που ευλόγησαν 
τη γιορτή μας. Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε πολύ για την τιμή της παρουσίας τους, τους: Δήμαρχο Μάνδρας -Ειδυλλίας κ. 
Δρίκο Γεώργιο και τους Δημοτικούς Συμβούλους Τώρο Αθανάσιο, Κολοβέντζο Παναγιώτη, Πλούμπη Κωνσταντίνο, 
Δουδέση Δημήτριο, Μπέκα Δημήτριο, Αδάμ Μελέτιο, Γραμματικό Μελέτιο, Τσάμο Παναγιώτη, Μεϊντάνη Ιωάννη, 
Φλώρου Καλομοίρα, Σαμπάνη Γεώργιο, Ρόκα Περικλή, Λινάρδο Ιωάννη, Παπακωνσταντίνου Αγγελική, Κανάκη 
Σπύρο, Σαββίδου-Καραμπίνη Πολυτίμη, Πανωλιάσκο Αθανάσιο. Επίσης τον Πρόεδρο της Δημ. Κοινότητας Βιλίων Δρίκο 
Σπύρο, την Αντιπρόεδρο Ρούσση-Παππά Ξανθή και τους Συμβούλους Δήμα Αναστάσιο και Κώνστα Δήμητρα και από την 
Δημ. Κοινότητα Μάνδρας την Σύμβουλο Υφαντή-Παπανικολάου Αθηνά. Ευχαριστούμε επίσης τον πρώην Δήμαρχο Βιλίων 
Ρούσση Παναγιώτη, τον πρώην Αντιδήμαρχο Βιλίων Κατσανέα Σωτήρη,  τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μύτικα  Καλαμίτση 
Κώστα, την Πρόεδρο του Συλλόγου Πόρτο Γερμενό Εμμανουήλ Δήμητρα και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αλεποχωρίου 
Ζουμπουλάκη Γιάννη. Χαιρετισμό μας έστειλαν είτε τηλεφωνικά είτε με fax η Υφυπουργός Χριστοφιλοπούλου Έφη και οι 
Βουλευτές Καντερές Νίκος, Ασπραδάκης Παντελής, Οικονόμου Βασίλης, Βλάχος Γεώργιος. 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δύο λόγια θα ήθελα να σας πω μόνο για όσα συνέβησαν στον Σύλλογο στο πρώτο Τρίμηνο θητείας του Νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου . 
Έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι  θα προσπαθήσουμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε μικρά έργα σε διάφορα σημεία 

του οικισμού και να ξεκολλήσουμε από το χώρο αυτό που είμαστε σήμερα , του Πνευματικού μας Κέντρου και του Ιερού Ναού 
μας δηλαδή . Δεν είναι εύκολο όμως , από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς των 
μελών και του Συλλόγου . 

Έγιναν και εδώ πράγματα λοιπόν , θα σας αναφέρουμε επιγραμματικά αργότερα. 
Ακολουθώντας όμως και το σκεπτικό του να ξεφύγουμε , κατασκευάσαμε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ, εκεί που πρόπερσι 
είχαμε χτίσει το πέτρινο τοιχίο , ένα πεζοδρόμιο στρωμένο με κυβόλιθους και παρτέρια μήκους 65μ και επιφάνειας 85 μ2 . 
Στην πάνω πλευρά του πέτρινου τοιχίου μπήκαν κάγκελα για να μπορέσουμε να φυτέψουμε δέντρα και φυτά χωρίς                                    

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΜΠΑΚΗ 
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να κινδυνεύουν  από τα κοπάδια τους θερινούς μήνες .Είναι ένας χώρος που θα τοποθετηθούν παγκάκια και σκέπαστρο και 
να αποτελέσει έτσι μια όμορφη γωνιά του οικισμού. 

Για  το συγκεκριμένο έργο λοιπόν ,  ο Δήμος Βιλίων μας κάλυψε όλο το κόστος των υλικών , μας προμήθευσε τα φυτά 
που απαιτούνται όχι μόνο για το συγκεκριμένο χώρο αλλά και αρκετά ακόμα , μας ενίσχυσε οικονομικά με 1000 ευρώ , με τα 
οποία καλύφθηκαν ημερομίσθια για την τοποθέτηση των τσιμεντένιων κρασπέδων ,  τον καθαρισμό , το μπάζωμα , καθώς και 
για την κατασκευή του κάγκελου από τους  Βιλιώτες Νίκος και Γιώργος Λεβέντης που ασχολούνται με τοποθετήσεις πλακιδίων 
– πέτρας κλπ. Και κατασκευή αλουμινίου – σιδήρου τοποθέτησαν εντελώς δωρεάν τους κυβόλιθους . Ένα μικρό έργο 
συνολικού κόστους  - υλικού και εργασίας 3300€ , για το οποίο ο Σύλλογος δεν επιβαρύνθηκε ούτε ευρώ . 

Επιπλέον ο Δήμος μας προσέφερε και 30 μ2 πέτρας που θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν σημεία του εξωτερικού 
χώρου όπως τα σκαλιά , ο άμβωνας κ.α. 

Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τους αδελφούς Λεβέντη και φυσικά τον Δήμαρχο Βιλίων κ .Παναγιώτη Ρούσση για την 
προσφορά τους . 

Ευχαριστούμε ακόμα τον Θεόδωρο Βογιατζόπουλο για την προσφορά και την τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων 
στον χώρο των γραμματοθυρίδων . 

Το  μέλος του ΔΣ Λάγιο Νίκο για την προσφορά δύο ελάτων , στη μνήμη του πρόσφατα θανόντος πατέρα του . 
Ευχαριστούμε πολύ και εγώ προσωπικά τον Πρόεδρο λειτουργίας ΠΠΚ Παντελή Μυκιαδάκη για το  ένθερμο ενδιαφέρον 

του για πολλές από τις δραστηριότητες του ΠΠΚ και του Συλλόγου .Και φυσικά και όλα τα μέλη του παρόντος  ΔΣ για τη 
δουλειά τους και το ενδιαφέρον τους  και φυσικά τον συνήθη ύποπτο , μέλος του Συλλόγου , οικιστή Θεοδωρόπουλο 
Κωνσταντίνο για την προσφορά των βασιλοπιτών. 

Υπενθυμίζουμε ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία που προ διετίας ξεκίνησε και η οποία αφορά την καταγραφή 
οικοπέδων – ιδιοκτητών –οικιών του οικισμού. Όσοι δεν έχετε συμπληρώσει το ειδικό έντυπο  είσαστε δεν είσαστε μέλη του 
συλλόγου παρακαλώ κάντε το ,το συντομότερο.  

 
Έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο ο Σύλλογος να απονέμει μικρά συμβολικά δώρα σε παιδιά οικιστών – μελών που 

εισήχθησαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ .Δύο παιδιά πέτυχαν φέτος τα οποία και καλώ να ανέβουν εδώ μαζί μου .Ο Σύλλογος μας λοιπόν 
συγχαίρει την :  

1)Μυκιαδάκη Παναγιώτα για την εισαγωγή της στη Σχολή Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής Σχολής στο Ηράκλειο 
Κρήτης .  

2)Ρουμπάκη Αναστασία , για την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ακολουθούν βραβεύσεις στους επιτυχόντες) 
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Σας ευχαριστούμε πολύ , σας ευχαριστούμε όλους όσοι 
ήσασταν εδώ σήμερα γιατί μπορεί να προσφωνούμε και να 
αποδίδουμε τις τιμές που πράγματι αξίζουν οι επίσημοι 
προσκεκλημένοι μας όμως εσείς , είσαστε η ψυχή και η δύναμη 
του Συλλόγου .Πάλι , Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους !                                                                     

                                                          
                                                          Γιώργος Ρουμπάκης 

 

 Εφέτος , όπως ήδη αναφέρεται στο πρόγραμμα της 
εκδήλωσης θα απονείμουμε και μια τιμητική πλακέτα  
στον απερχόμενο Δήμαρχο Βιλίων κ.Παναγιώτη Ρούσση  

Δύο λόγια μόνο για αυτό  
Στον Π.Ρούσση κάποιοι – πολλοί – λίγοι – δεν έχει 

σημασία θα μπορούσαν να καταλογίσουν όπως  σε 
όλους τους ασκούντες δημόσια εξουσία άλλωστε , 
κριτική που να αφορά διάφορους τομείς της ή άσκησης 
διαχείρισης αυτής της εξουσίας . 

Ουδείς όμως ακούστηκε να λέει – ίσως ούτε καν 
υπονόησε- οτιδήποτε που να αμφισβητεί την ηθική και 
την εντιμότητά του .Και σε ότι αφορά το Σύλλογο μας και 
τον οικισμό και τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα 
των 5 τελευταίων ετών , που και προσωπικά γνωρίζω , 
λόγω της συμμετοχής μου στο ΔΣ του Συλλόγου από 
διάφορες θέσεις , ήταν πάντα δίπλα μας, στηρίζοντάς 
μας και βοηθώντας οικονομικά , ηθικά ,παρών σ’όλες τις 
εκδηλώσεις μας , με άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών 
του Δήμου σε κακές καιρικές συνθήκες ή άλλα 
προβλήματα και άλλα . Και φυσικά , πάνω απ’όλα στην 
διάρκεια της θητείας του , δρομολογήθηκαν και 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες Ύδρευσης του οικισμού 
και ξεκίνησαν οι εργασίες πραγμάτωσης του έργου .  

Γι’ αυτούς τους λόγους το ΔΣ του Συλλόγου 
αποφάσισε ομόφωνα την απονομή τιμητική πλατείας , 
στον απερχόμενο Δήμαρχο Π.Ρούσση. 

 

Λοιπόν είναι η μοίρα του οικισμού και του Συλλόγου του σε 
όποια νέα δημοτική αρχή αναλαμβάνει να του θέτει πάντα το ίδιο 
αίτημα . 

Νερό , δήμαρχε. Εντάξει ξεκίνησε , προχώρησε , αλλά….. 
πιέστε , σπρώξτε, επιβάλετε την αποπεράτωσή του. 

Θα θέλαμε να ναι από τα πρώτα σας μελήματα . 
Μετά , ασφαλτοστρώσεις οδών .  Με την βοήθεια της 

Περιφέρειας απ’ότι ξέρω , θα πρέπει όλοι οι χωμάτινοι δρόμοι να 
ασφαλτοστρωθούν . 

Και τρίτον , είναι στις προθέσεις του ΔΣ να δημιουργήσει 
μια μεγάλη αντιπυρική ζώνη στην Δυτική πλευρά του οικισμού. Σε 
συνεργασία μαζί σας να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες προς την 
Δασική Υπηρεσία . Θέλουμε την στήριξή σας , την γνώση και την 
βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου για να προχωρήσουμε . 

Θα θέλαμε μια συνάντηση μαζί σας να ξεκινήσουμε τις 
διαδικασίες προς τη Δασική Υπηρεσία .Θέλουμε την στήριξή σας  
την γνώση και την βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου για να 
προχωρήσουμε. 

Θα θέλαμε μια συνάντηση μαζί σας για να τα συζητήσουμε 
μαζί και μ’άλλα μικρότερα αιτήματά μας , όταν οι υποχρεώσεις 
σας και η αναδιοργάνωση του νέου Δήμου το επιτρέψουν. Ίσως 
τον επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα . 

Καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα του Νέου Δήμου είναι 
πολλά , τα αιτήματα πολλών φορέων και οι ανάγκες 
πολλαπλάσιες , όμως σας παρακαλούμε , να έχετε και αυτά στην 
σκέψη σας και στις εκκρεμότητες πάνω στο γραφείο σας  

Και φυσικά να θεωρείται δεδομένη και τη δική μας βοήθεια 
και στήριξη όπου και αν μας χρειαστείτε .Αυτή τη μικρή που 
διαθέτουμε . 

Κύριε Δήμαρχε παρακαλούμε να κλείσετε την εκδήλωσή  μας 
. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Ακολουθεί η απονομή και ομιλία-ευχές-
ευχαριστήρια του Π.Ρούσση) 

Αξιότιμε, κύριε Δήμαρχε Μάνδρας Ειδυλλίας , 
αξιότιμε κ. Δρίκο η σκυτάλη σε εσάς τώρα – 
κυριολεκτικά και μεταφορικά .Γνωρίζουμε και 
αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο που αναλαμβάνετε είναι 
μεγαλύτερο και πολυπλοκότερο. 

Μας δείξατε προεκλογικά ότι θα είσαστε κοντά 
μας και το επιβεβαιώνετε και τώρα σε κάθε επαφή που 
έχουμε μαζί σας . 

 

 

(Ακολουθεί ομιλία-ευχές του νέου Δημάρχου Γ.Δρίκου στην οποία 
υποσχέθηκε πέραν των άλλων ότι θα είναι δίπλα και μαζί με τον 
Σύλλογο μας .) 

Καλή χρονιά!!! 
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Στήλη Ελληνικής Γλώσσας                                               
 

Ο ΓΑΜΟΣ 

Σαπφώ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια: Σπύρος Τσανάκας, φιλόλογος 

Στη Σπάρτη ο γάμος είχε την μορφή αρπαγής της νύφης. 
Ο  άνδρας παντρεύονταν αφού άρπαζε την κοπέλα που ήθελε να 
παντρευτεί Στη συνέχεια την παρέδιδε στη νυμφεύτρια, η οποία 
της έκοβε τα μαλλιά σύρριζα, την έντυνε με αντρικά ρούχα, την 
ξάπλωνε σε καλάμια και την εγκατέλειπε στο σκοτάδι. 
Ο άνδρας έτρωγε στα κοινά συσσίτια και στη συνέχεια πήγαινε 
στη νύφη, την ξέντυνε και την οδηγούσε στο κρεβάτι. Μετά από 
λίγη ώρα την εγκατέλειπε και επέστρεφε στο μέρος όπου 
κοιμόταν οι σύντροφοί του (η ζωή των ανδρών ήταν κοινοβιακή).   
Σημασία λέξεων: 
Αφέντης: η αρχαία λέξη είναι αυθέντης και αρχικά σήμαινε ο 
φονιάς. Αργότερα πήρε τις σημασίες : αυτός που κάνει κάτι 
μόνος του και αυτός που αυτοκτονεί. Από την ελληνιστική εποχή 
είχε την σημασία κυρίαρχος, ηγεμόνας και κατ’ επέκταση ο 
δυνάστης. 
Σήμερα η λέξη αφέντης – αφεντικό έχει τη σημασία της 
δυσαρέσκειας απέναντι στην εξουσία.                                     

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΤΑΒΕΡΝΑ 

“ΟΙ  ΜΟΥΡΙΕΣ” 

Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 29Α  ΒΙΛΙΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ.:   2263022436 
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 Eλληνικό τραγούδι                                                                                                       

Μια ζωή μέσα στους δρόμους       
Στίχοι: Βασίλης Παπαδόπουλος 
Μουσική: Τάκης Σούκας 
Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου 
 Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίσω 
τον γνώρισα από μικρή 
ζητάω τώρα κάπου ν' ακουμπήσω 
ν' αφήσω την παλιά ζωή 
 
Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες 
μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες 
μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε 
έχω βαρεθεί τον κόσμο, κι όλα μου φταίνε 
 
Τον κόσμο που μου δείχνεις να γνωρίσω 
τον ξέρω φίλε πιο καλά 
τον έχω μάθει πριν σε συναντήσω 
απ' έξω κι ανακατωτά 
 
Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες 
μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες 
μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε 
έχω βαρεθεί τον κόσμο, κι όλα μου φταίνε 
επιμέλεια: Περικλής Μιχαλιτσιάνος                                                                         

Κρητικές μαντινάδες Νο10                                                                                       
1. Κι αντάρτης να γενεί κανείς,                                      
του έρωτα δε γλυτώνει,                                                         
για δεν τονε θωρεί ποτέ                                                                   
την ώρα που ξαμώνει.(Α. Χαιρέτης)                                                       
2. Ο μερακλής ο άνθρωπος                                                             
ποτέ του δε μιλάει,                                                                          
τον εκαταλαβαίνουνε                                                                                   
με τον τρόπο πουκοιτάει.(Α. Χαιρέτης)                                            
3.Oψάργας μες τον ύπνο μου                                
ζούσα σε ξένους τόπους,                                                 
ώ, τα παντέρμα όνειρα                                              
πως ξεγελούν τσ’ ανθρώπους                                               
(Α. Χαιρέτης)                                                             
4.Όταν πονώ δε σταματώ,                                       
στο γέλιο να ελπίζω,                                                                              
γιατί και με τα δυο μπορώ                                  
ζωή να σε γλεντίζω (Μ.Καλογεράκη)  
Γιώργος και Σοφία Ρουμπάκη 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=289�
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=149�
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=6�
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Στην Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2011 θα συζητηθεί (αν 
υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία)  η αλλαγή του καταστατικού του 
Συλλόγου μας, με τροποποίηση και πρόσθεση νέων άρθρων.Για 
το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει απαρτία, γιατί το καταστατικό 
χρειάζεται οπωσδήποτε τροποποίηση σε πολλά άρθρα.  Ένα 
από τα θέματα που το ΔΣ προτίθεται να φέρει προς συζήτηση 
και ένταξη στο νέο καταστατικό, είναι και η διεύρυνση των μελών 
του Συλλόγου σε όμορες περιοχές, όπως η Μπέλιζα, το Κρύο 
Πηγάδι, το Κριεμάδι, το Φιλίππι.Ο κύριος σκοπός αυτής της 
διεύρυνσης είναι το όφελος του Συλλόγου αλλά και των οικιστών 
των άλλων περιοχών. Οι περιοχές αυτές δεν απαριθμούν 
περισσότερα από 50-60 σπίτια και η δυναμική τους είναι  μικρή, 
είτε γιατί είναι εκτός σχεδίου είτε γιατί χρειάζονται μεγάλα 
οικόπεδα για να κτίσουν.Συνεπώς σε βάθος χρόνου δεν 
αναμένεται σημαντική αύξηση αυτών των οικισμών, δεδομένης 
μάλιστα και της οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να υπάρξει 
πιθανή «ανησυχία» απ΄αυτή τη διεύρυνση, εξ άλλου οι 
λεπτομέρειες θα καθορισθούν από τη   Γενική Συνέλευση. Οι 
οικισμοί αυτοί επίσης, δεν διαθέτουν δικό τους σύλλογο και ούτε 
ανήκουν σε κάποιον άλλο, όπως επίσης εκκλησιάζονται συχνά 
στην εκκλησία μας.                                                                                                          
Η πρόταση για διεύρυνση έχει τους παρακάτω στόχους :                                                                                                                        
1)  Ισχυροποίηση του Συλλόγου με μεγαλύτερη φωνή και 
αυξημένο γόητρο, γεγονός που θα τον καταστήσει πιο 
υπολογίσιμο στις συνδιαλλαγές του με τους διάφορους φορείς.                                                                                                                                                                                           
2) Αύξηση εσόδων από εισφορές, δωρεές και συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις όπως ο ετήσιος χορός.                                        3) 
Ένταξη και άλλων αξιόλογων ατόμων με ενδιαφέροντα και 
χρήσιμες ιδέες για την ευρύτερη περιοχή, όπως και η αύξηση 
ενδιαφέροντος για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής. 
(Υπενθυμίζω ότι στην περιοχή της Μπέλιζας  διαμένει μόνιμα ο 
νεοεκλεγείς  Δημοτικός Σύμβουλος  Κώστας Πλούμπης).                                                          
Όσον αφορά στην άποψη που ακούγεται ότι οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών θα εγείρουν μέσω του Συλλόγου μας 
απαιτήσεις για έργα, είναι χωρίς πραγματικό λόγο.Η μελέτη του 
νερού περιλαμβάνει και αυτές τις περιοχές και δρόμοι υπάρχουν 
ασφαλτοστρωμένοι στο μεγαλύτερο μέρος τους .Ο Δήμος ούτως 
ή άλλως είναι υποχρεωμένος να κάνει έργα σε όλο το πλάτος 
του, είτε υπάρχει εκεί Σύλλογος είτε δεν υπάρχει. Ας δούμε 
λοιπόν όλοι θετικά αυτή την πρόταση.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                                                                                                                   
ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ KAI ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του προγράμματος 
«Καλλικράτης», οριστικοποιήθηκε η μορφή και η σύνθεση των οργάνων που ορίζουν τη διοικητική και οργανωτική δομή του 
νέου διευρυμένου  Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Έτσι λοιπόν, μετά την υπ’αριθμ. 1202/2010 απόφαση του αρμόδιου 
Πρωτοδικείου, με την οποία επικυρώνει και ανακηρύσσει τη νέα Δημοτική Αρχή, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη του 
συνεδρίαση στις 2 Ιανουαρίου 2011, εκλέγει Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη των δύο σημαντικότερων 
-κατά «Καλλικράτη» -επιτροπών, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Την ίδια ημέρα (2-1-
2011) συνεδριάζουν τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και εκλέγουν Προέδρους και 
Αντιπροέδρους. Στην Τοπική Κοινότητα Οινόης, ο «Καλλικράτης» ορίζει Πρόεδρο τον πλειοψηφούντα σύμβουλο.  Τέλος, 
στις 10 Ιανουαρίου 2011 με απόφαση του Δημάρχου κ. Δρίκου Γιώργου, ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι στους οποίους 
αναθέτει και μεταβιβάζει συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες.                            

Επισημαίνεται  ακόμα, ότι η θητεία των Αντιδημάρχων θα είναι διετούς διάρκειας (2011-2012) και στην περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος του Δημάρχου, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολοβέντζος Παναγιώτης, όταν δε και 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται καθήκοντα Δημάρχου θα ασκούνται από τον  Αντιδήμαρχο κ. Πλούμπη Κωνσταντίνο.                                                                                                                                                                             

                                              

Γιώργος Ρουμπάκης  11 Ιανουαρίου 2011               

  

 
                                                                                                                                                                                                                                 

Και στις δύο επιτροπές  προεδρεύει ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δρίκος                                                                 

 

 

               Τακτικά                           
1.Πλούμπης Κων/νος 
2.Κανάκης Σπυρίδων 
3.Κολοβέντζος Παναγ. 
4.Σαμπάνης Γεώργιος 
5.Κυδώνης Αθανάσιος 
6.Μαρούγκα Μαρία  

Οικονομική Επιτροπή                                                                                                                                 
Μέλη 

Επιτροπή Ποιότητας ζωής                                                                                                                                
Μέλη 

        Αναπληρωματικά                         
1.Δουδέσης Δημήτριος 
2.Φλώρου Καλομοίρα 
3.Λινάρδος Ιωάννης                        
4. Σαββίδου-  
Καραμπίνη Πολυτίμη 

               Τακτικά  
1.Μεϊντάνης Ιωάννης 
2.Μπέκας Δημήτριος 
3.Αδάμ Μελέτιος 
4.Π”κωνσταντίνου Αγγ. 
5. Σαββίδου-  
Καραμπίνη Πολυτίμη 

     Αναπληρωματικά  
1.Τώρος Αθανάσιος 
2.Ρόκας Περικλής 
3.Γραμματικός Μελ. 
4.Μαρούγκα Μαρία                        

Ο πίνακας που παρατίθεται στην τελευταία σελίδα, είναι μία σχηματική απεικόνιση της δομής και των επικεφαλής 
προσώπων ανά τομέα και περιοχή του νέου Δήμου.    

                                                                                                    11 Ιανουαρίου 2011   Γιώργος Ρουμπάκης 
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Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους 
πολίτες του Δήμου μας! Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη 
και τη στήριξή τους, σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Μαζί κάναμε τη 
μεγάλη ανατροπή! 
 Κερδίσαμε μια μάχη την οποία κάποιοι πριν από λίγο καιρό 
την είχαν χαμένη! 
Δείξαμε ότι δεν υπάρχουν χαμένες μάχες! 
Δεν υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε 
να κερδίσουμε! 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν μαζί μας 
σε αυτή την εκστρατεία. Όλους τους υποψήφιους δημοτικούς 
και τοπικούς συμβούλους. 
Τους συνεργάτες της εκστρατείας μας. Τους δεκάδες 
εθελοντές που έδωσαν τα πάντα σε αυτή την προσπάθεια. 
Από αύριο ο νέος Δήμος μας μπαίνει σε μια νέα εποχή! 
 Ξεκινάμε μια προσπάθεια να κάνουμε την περιοχή μας 
καλύτερη. Πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική, με μεγαλύτερη 
ανάπτυξη, με εξωστρεφή παρουσία. 
Μια περιοχή που θα αξιοποιεί το φυσικό και πολιτιστικό της 
πλούτο. Η προσπάθεια δεν θα είναι εύκολη. 
Όμως η πίστη που δείξαμε σε αυτή την εκστρατεία θα 
χαρακτηρίσει και την διοίκηση του Δήμου μας. 
Θα βάλουμε τον πήχη ψηλά. 
Θα πέσουμε πάνω στα προβλήματα, θα δουλέψουμε και θα 
κερδίσουμε το στοίχημα για την περιοχή μας. 
Σήμερα, τελειώνει η εκλογική μάχη και ξεκινάει η μάχη με τα 
προβλήματα. 
 Στη μάχη αυτή θέλω δίπλα μου τους πάντες. 
Και τον Θανάση τον Πανωλιάσκο και τον Μιχάλη τον 
Μοναχολιά και την Γιάννα την Κριεκούκη. 
Κυρίως όμως, θέλω όλους τους πολίτες του Καλλικρατικού 
μας Δήμου! 
Τους πολίτες και της Μάνδρας και των Ερυθρών και των 
Βιλίων και της Οινόης! 
Ενωμένοι θα προχωρήσουμε μπροστά. 
 Ενωμένοι θα κερδίσουμε το μέλλον μας! 
Δυναμικά και ανθρώπινα! 
Σας ευχαριστώ!                        Γιώργος Δρίκος 
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
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        ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ                    

Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2011 (πρώτο Σαββατοκύριακο 
των απόκρεω), θα πραγματοποιηθεί εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα και 
στα Μετέωρα με μια διανυκτέρευση στην Καλαμπάκα. Η αναχώρηση 
θα γίνει από την εκκλησία του οικισμού στις 7:30 π.μ. Ακριβώς. Η 
τιμή είναι 75€ ανά άτομο (από την τιμή αυτή θα έχει και κάποιο έσοδο 
ο σύλλογος, ο όποιος θα πληρώσει και τα ποτά) και περιλαμβάνει το 
λεωφορείο, δείπνο μετά των ποτών το Σαββατόβραδο,τη 
διανυκτέρευση σε πολύ καλό ξενοδοχείο (Famissi Eden) και το 
πρωινό την Κυριακή.Μετά το δείπνο θα  ακολουθήσει χορός και 
όποιος θέλει μπορεί να είναι και μεταμφιεσμένος (λόγω απόκρεω).                                                                                                                                                    
Δηλώσεις συμμετοχής   στα παρακάτω τηλέφωνα:                                                                                         
1) Μαρία Δεσύπρη :6945959919-2109811681                                                                                
2)Παντελής Μυκιαδάκης:6945821483-2104933392-2263023287                                           
3)Περικλής Μιχαλιτσιάνος: 6977066632-2109735841-2263023257 

 

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Το 2011 θα είναι Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού, 
μία έννοια όπου η σύγχρονη κοινωνία την έχει περάσει σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα τέτοια ώστε να θεωρούνται γραφικοί 
ή πολύ χειρότερα μα..κες όσοι αφιερώνουν χρόνο, 
κοπιάζουν, ριψοκινδυνεύουν αμισθί για το γενικό συμφέρον. 
Στη ζωή όμως υπάρχουν αξίες ανεκτίμητες που δεν 
εξαργυρώνονται ούτε με όλο το χρυσάφι του κόσμου! Έχει 
αποδειχθεί ότι αυτός που προσφέρει εθελοντική εργασία, 
στο τέλος νοιώθει μια τεράστια ικανοποίηση και ευεξία 
παραμερίζοντας εντελώς την πιθανή κόπωση.                        
Ο πραγματικός εθελοντής δεν νοιάζεται ούτε και για την 
αναγνώριση της προσφοράς του, αν και κατά την 
προσωπική μου άποψη πρέπει να γίνεται αυτό για την 
ανάδειξη μιμητών και ψυχικής ενίσχυσης του ιδίου.                                                                                                             
Όσον αφορά στον οικισμό μας αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή, έχει ήδη ξεκινήσει η δημιουργία εθελοντικής 
ομάδας με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική 
παρέμβαση όπου απαιτείται.Πράξεις όπως ο έλεγχος της 
καθαριότητας με ταυτόχρονη επέμβαση (καθαρισμός από 
την ίδια την ομάδα ή  παρέμβαση στο Σύλλογο και τα μέλη     
ή το Δήμο ανάλογα με τη σοβαρότητα), η προστασία του 
δάσους (πυρκαγιές, κόψιμο δέντρων), δεντροφύτευση, 
επισκευές και μικροεργασίες στα οικήματα και στους 
κοινόχρηστους χώρους του Συλλόγου, η οργάνωση 
εκδηλώσεων όπως ο χορός, η εκδρομή, ομιλίες και άλλες 
δραστηριότητες στο ΠΠΚ, το κόψιμο της πίτας κ.ά., είναι 
κάποιες από τις δραστηριότητες της ομάδας. Για να έχει 
οντότητα και επιτυχία αυτή η ομάδα, θα πρέπει να 
συνίσταται από μεγάλο αριθμό μελών (ενδεικτικός αριθμός 
είναι τα 40 μέλη) γιατί δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει μια 
μικρή ομάδα σε ένα τόσο μεγάλο Σύλλογο με τόσες πολλές 
δραστηριότητες. Οι ενδιαφερόμενοι ας έλθουν σε επαφή 
μαζί μου ή με τον Παντελή Μυκιαδάκη (τα τηλέφωνα 
βρίσκονται στη 2η σελίδα) ή μπορούν να στείλουν e-mail 
στα: tsiano@otenet.gr και agiosnektarios@hol.gr            
Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
                 

 

 

                                              “Αλκυονίδες ημέρες”  
Οι αίθριες ημέρες στα μέσα του χειμώνα καλούνται ‘Αλκυονίδες’, από το όνομα της 
‘Αλκυόνης’ κόρης του Αίολου που κυβερνούσε τους ανέμους. Σύμφωνα με το μύθο, 
κάποια φορά επειδή η Αλκυόνη έπεσε σε σφάλμα, ο Δίας την τιμώρησε 
μεταμορφώνοντάς την σε πουλί, την ‘Αλκυώνα’, και την καταδίκασε να γεννά τα 
αυγά της το χειμώνα αντί την άνοιξη. Επειδή όμως άφηνε τα αυγά της στους βρά-
χους που βρίσκονταν κοντά στην θάλασσα, ή σε όχθες ποταμών και ο χειμω-
νιάτικος αέρας τα παρέσυρε στα κύματα παρακάλεσε τον Δία να την συγχωρέσει. 
Αυτός τη λυπήθηκε, και διέταξε τότε τον Αίολο να σταματάει για 14 ημέρες περίπου 
την πνοή των δυνατών ανέμων και να διατηρεί καλοκαιρία κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα. (Αριστοφάνης, ΄΄όρνιθες΄΄ στ.1594/ ΄΄Περί Αλκυονίδων΄΄). Έτσι οι 
αρχαίοι Έλληνες εξηγούσαν την ύπαρξη αυτών των ημερών του ΄΄καλού/αίθριου 
καιρού΄΄ μέσα στον χειμώνα, τις οποίες ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε και ως ημέρες 
΄΄ευδίας΄.Οι ΄΄Αλκυονίδες ημέρες΄΄ τοποθετούνται στο χρονικό διάστημα από την 
15η Δεκ. έως και την 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους, με μεγαλύτερη συχνότητα 
το διάστημα 15-31 Δεκεμβρίου και 16-31 Ιανουαρίου.  

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ 

 
Θέλω κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω το νέο ΔΣ που μου 
ανέθεσε την προεδρία του Πνευματικού Κέντρου.  Δυστυχώς 
οι οικονομικές καταστάσεις δεν αφήνουν περιθώρια να 
γίνουν πολλά πράγματα. Όμως πιστεύω ότι με αγάπη και 
εθελοντισμό μπορούν να γίνουν αρκετά.Γι’ αυτό θα 
επιθυμούσα όσα άτομα αγαπούν τον οικισμό να με βρουν 
για να καταθέσουμε νέες ιδέες και όλοι μαζί  να τις 
υλοποιήσουμε. Έχουμε μπροστά μας την Άνοιξη και το 
Καλοκαίρι και μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. 
Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει να ομορφύνουμε το ΠΠΚ με 
δενδροφυτεύσεις , με μικροεπισκευές, με παρεμβάσεις όπως 
τοποθέτηση κάγκελων σε παράθυρα του ΠΠΚ, ανύψωση 
των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων (σε συνεργασία με την 
εκκλησία), με ολοκλήρωση του χτισίματος πέτρας (έχει ήδη 
αγοραστεί) στα σκαλιά  προς το ΠΠΚ και στο «ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ». Στολίσαμε το χώρο του ΠΠΚ γιορτινά , κάναμε 
την κοπή της πίτας και σχεδιάζουμε διήμερη εκδρομή τέλος 
Φλεβάρη στα Μετέωρα και στη λίμνη Πλαστήρα. Όλα αυτά 
θέλουν αγάπη και φροντίδα για να γίνουν. Όμως δεν 
μένουμε μόνο σ’ αυτά , είναι τόσα που πρέπει να κάνουμε. 
Γι’ αυτό παρακαλώ και πάλι να γίνετε αρωγοί και όλοι μαζί 
να κάνουμε πράγματα για τον οικισμό μας γενικά.                                                         
Παντελής Μυκιαδάκης                                                                                                                                                                                                     

mailto:tsiano@otenet.gr�
mailto:agiosnektarios@hol.gr�
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Αγαπητοί φίλοι, 
 
 Ο συνδημότης μας Μαραθωνοδρόμος Δημήτρης Δερβένης γέννημα 
θρέμμα Βιλιώτης,,την δεκαετία 1950-1960 ήταν αναμφίβολα η μορφή 
του Ελληνικού κλασικού αθλητισμού που τίμησε την χώρα μας με τον 
ιδανικότερο τρόπο. Είχε αρκετές διεθνή παρουσίες με Βαλκανικό τίτλο 
το 1957 και είχε κερδίσει έξι φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας 
Μαραθωνίου δρόμου των 42,195 μ.  Το 1949-1951-1952-1954-1958 με 
την φανέλα του ιστορικού ‘ΕΘΝΙΚΟΥ- Γ.Σ’ και το 1960 με την  φανέλα 
του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ  . Τον καλύτερο χρόνο του τον πραγματοποίησε 
το 1954 στην σκληρή κλασική μας διαδρομή με 2΄54΄55 ώρες. Τους 
δύσκολους  εκείνους καιρούς που η ιατρική φροντίδα , η σωστή 
διατροφή ,και ο αθλητικός εξοπλισμός ήταν στοιχεία ανύπαρκτα. Είναι 
επίσης σημαντικό γεγονός ότι από τους πρώτους  ολυμπιακούς του 
1896 που ξεκίνησε ο θεσμός του Μαραθωνίου δρόμου και μέχρι το  
2001, [μετά από έναν αιώνα ακριβώς ] ο Δημήτρης Δερβένης  είχε την 
μεγάλη τιμή να φέρει τον τίτλο του Πολυνείκη στο πιο επίμονο 
‘ολυμπιακό’ αγώνισμα και για τον λόγω αυτό  το 1960 ο ΈΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ΄ 
τον τίμησε  Δικαίως  οι παραπάνω υπερβάσεις του, είναι 
καταγραμμένες πλέον με χρυσά γράμματα στην μεταπολεμική ιστορία 
του Ελληνικού αθλητισμού. Οι μαρτυρίες τον θέλουν άνθρωπο 
ευχάριστο καλοσυνάτο , και πάντα πρόθυμο να βοηθά τους συνδημότες 
του με κάθε τρόπο. Σαν έφηβος ανακάλυψε τις ψυχοσωματικές του 
αρετές τρέχοντας στα μονοπάτια του Κιθαιρώνα ,τις οποίες και 
αξιοποίησε μετέπειτα για να μεγαλουργήσει στον χώρο του αθλητισμού 
.Η αθλητική φιγούρα του [μουστακαλή δρομέα] παραμένει αναλλοίωτη 
στην μνήμη για αρκετούς Βιλιώτες  που επικροτούσαν με θαυμασμό τις 
Ηράκλειες προσπάθειες του.  Ο ρομαντισμός και η ανιδιοτέλεια του για 
τον μάχιμο αθλητισμό,  τον  ώθησαν να τρέχει μέχρι τα βαθιά του 
γηρατειά , παροτρύνοντας  μάλιστα μικρούς –μεγάλους συγχωριανούς 
του να τον ακολουθούν στα ……γύρω βουνά.  Ήθελε  προφανώς να 
προβάλει τις αξίες του Ολυμπισμού μας , και να αποδείξει ότι ο 
αθλητισμός είναι πολιτισμός ,είναι υγεία , και  πρέπει να γίνει για τον 
καθένα ‘τρόπος ζωής’ και  η ‘δια βίου άθληση’ με κέρδος την 
πνευματική και  σωματική  του ανάταση .Θαρρώ πως ο  Δ. Δερβένης 
τίμησε  υπέρμετρα  τα  Βίλια και την ευρύτερη περιοχή,  αφήνοντας  
ξοπίσω του πλούσια παρακαταθήκη , η οποία είναι η καλύτερη 
επένδυση για τους νεότερους  που έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν το 
μεγαλείο της πολύχρονης δοξασμένης  αθλητικής του διαδρομής.  
Ευελπιστώ αν και με καθυστέρηση δεκαετιών, [σύσσωμη] η 
νεοσύστατη δημοτική αρχή με όλους τους μαζικούς φορείς να εκθειάσει 
αυτόν και τον Μαραθώνιο δρόμο ο οποίος είναι το εθνικό μας 
αγώνισμα.  Μια συμβολική προτομή του στο κέντρο των Βιλίων και 
ετήσιος λαϊκός αγώνας δρόμου με την επωνυμία  τα ‘ΔΕΡΒΕΝΙΑ’ με 
συμμετοχή αθλητών του Δήμου Μάνδρας και γνωστών Ελλήνων 
δρομέων,  που επιθυμούν να τιμήσουν τον Βαλκανιονίκη μας ,θα 
‘μπόλιαζε’  τους νέους μας με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση απέναντι 
σε πιθανές αντικοινωνικές εκδηλώσεις.  Ο Δημήτρης  Δερβένης  πέθανε 
το1997 σε ηλικία 83 ετών  πικραμένος για την μη  αναγνώριση  του 
επίσημου κράτους στην τεράστια  αθλητική προσφορά του. 
 
 

ΠΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ- ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-
ΣΥΛΛΟΓΟ- ΒΙΛΙΩΝ   ΚΑΙ   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΟΥ  

ΜΑΝΔΡΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ        

                                                                                                                                                     
Το Χειμώνα που πέρασε έγιναν οι παρακάτω 
παρεμβάσεις στον οικισμό: 
-Καθαρισμός σκουπιδιών γύρω από τον ευρύτερο χώρο των 
κάδων (πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε 
εξάμηνο)                                                                                                                                                                                        
-Τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας δρόμων και ενδείξεων 
σημείων του οικισμού.                                                                                                                       
-Φύτευμα δύο ελάτων και άλλων δέντρων και φυτών στο 
χώρο του Πνευματικού Κεντρου και της Εκκλησίας .                                                                                    
-Επισκευή  χαρτών του οικισμού.     
Οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν με   
πρωτοβουλία του μέλους του ΔΣ  
Παντελή Μυκιαδάκη και είχαν  
την αρωγή όλων των υπολοίπων  
μελών του ΔΣ. Τα υπόλοιπα έργα  
όπως το πεζοδρόμιο στο χώρο  
αθλοπαιδιών η ανύψωση των                                                           
κιγκλιδωμάτων  και η συμπληρωματική πλακόστρωση στο 
χώρο του Πνευματικού και της Εκκλησίας κ.ά, θα 
παρουσιαστούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας 
ολοκληρωμένα.                              Περικλής Μιχαλιτσιάνος 

 

 

Αναστάσιος  
Σταθόπουλος 

Φιλίππι    Βιλίων 
Τηλ. 6945536280 -

6945810597 
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 Επιμέλεια στήλης: 
Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
             ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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          ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ                                                                                                                                                     
1.Μέρος από το  όνομα του νέου Καλλικρατικού Δήμου μας   2. Όρος                 
στο σκάκι-εμείς, ιταλικά     3. Η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του νέου 
Καλλικρατικού Δήμου μας   4.Δεν είναι τεμπέλικο-Λοιπόν, Γαλλικά     
5.Άρθρο- - Ίδια σύμφωνα…ησυχίας   6.Πρώτο συνθετικό Ισπανόφωνων 
πόλεων-Υπηρεσία ελέγχου πτήσεων (αντίσ)   7.Το άλλο μέρος από το   
όνομα του νέου Δήμου μας 
8.Περιοχή των Βιλίων-Συνεχόμενα στο αλφάβητο  9.Οπτικά…δοκάρια-
Ανδρική οργανική...λειτουργία    
10. Η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη του νέου Καλλικρατικού Δήμου μας –
Διεγείρει όργανά μας.                                                                       
ΚΑΘΕΤΑ                                                                                                    
1.Παλιά αγωνιστική Κυπριακή οργάνωση-Τέτοιο έχουν μερικά καπέλα 
2.Πορεία πλοίου- Φωνήεντα…κλωνοποιημένα.  
3.Ο Δήμαρχος του νέου Καλλικρατικού Δήμου μας  4.Καινούριος (γεν, 
αντίστρ)   - Είναι το 50% .   
5. Άγριο ζώο παραμυθιών-Χειροπιαστή,αληθινή.φανερή.   
 6.Τελευταία δεν είναι… κυρίαρχος (αιτ)  -‘Ολοι μας τον  … παίρνουμε 
καθημερινά (αντίστρ)     
7. Είδος εμφιαλωμένου νερού-Έχει διπλή σημασία (μία γραφή)    
 8.Άγγλος…θείος –Αγγλικό σύμφωνο – Αρχικά χρήσης αυτοκινήτων   
 9.Ο οποίος (αρχ, αντίστρ)  - Χώρος πρασίνου     
10.Ο απερχόμενος Δήμαρχος των Βιλίων.  
 

Η λύση του σταυρολέξου στη σελίδα 15 
 

                                                
1.Σε ένα εστιατόριο ο πελάτης λέει στο γκαρσόν: 
 - Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να πάρετε το κοτόπουλο να το ψήσετε  λιγάκι ακόμα? 
 - Γιατί, τι έχει? 
 - Μου τρώει τις πατάτες! 
2.Ειδήσεις σε ποντιακό κανάλι: 
 Τραγικό δυστύχημα. Διθέσιο αεροπλάνο έπεσε σε νεκροταφείο.  
Έχουν βρεθεί 3000 νεκροί και οι έρευνες συνεχίζονται 
 3.Συζητούν δυο φαντάσματα: 
 -Να σε ρωτήσω κάτι 
 -Σ' ακούω 
 -Πιστεύεις στους ανθρώπους; 
 4.Ο σύζυγος στη γυναίκα του: 
 - Μωρό μου, δεν αντέχω άλλο να σε βλέπω να τυραννιέσαι έτσι όλη  
 μέρα στην κουζίνα. Κλείσε την πόρτα! 
 5.Ένα ζεύγος κανίβαλων συζητάει: 
 - Πονάει η κοιλιά μου αγάπη μου. 
 - Και σου είπα να μην φας εκείνον το δύτη με την φλούδα. 

 
 
 
 

Ανέκδοτα 

 

Ακονίζω το μυαλό μου  -Γελάω –
Διασκεδάζω – Μαθαίνω  

 

http://www.funnyjokes.gr/sto-apenanti-mpalkoni/�
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ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΥΜΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
Μετά τον «κορυφαίο», όπως αποκαλείται από την 

ΟΛΜΕ, Δ. Γληνό, που πρότεινε το λατινικό αλφάβητο, τον Μένο 
Φιλήντα, τον Τιμόθεο Κούστα, τον Ελισαίο Πανίδη (έτσι ήθελε να 
γράφεται το επώνυμό του!) και τον Φώτο Γιοφύλη, που 
πρότειναν πριν από 130 και 100χρόνια την κατάργηση του «ω», 
του «η», του «υ», του «ς», του «γγ», του «νν», του «λλ» και των 
διφθόγγων, έρχεται τώρα και ο Κύπριος ευρωβουλευτής 
Μάριος Ματσάκης και προτείνει τα ίδια... 
Την απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζήτησε ο Κύπριος 
ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης, με σχετική εισήγηση που 
υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημη-
τρίου- Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες 
ευρωβουλευτές. 0 κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό 
τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων, οι 
οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα να ενδιατρίψουν επί 
του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση 
για τον εκμοντερνισμό/ απλοποίηση της ελληνικής γραφής. Στην 
επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως τροφή για 
σκέψη τα εξής: 
1. Να καταργηθούν τα γράμματα 'η' και V και να 
αντικατασταθούν από το γράμμα Τ. 
2. Να καταργηθεί το γράμμα V και να αντικατασταθεί από το 
γράμμα Ό'. 
3. Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να 
αντικατασταθούν ως εξής: 'αι'— > 'ε', 'ει'—>Ί', Όι—>ι', 'υι'—>Γ, 
'αυ'—>'αβ, 'ευ'— >'εβ' 
4. Να καταργηθεί η χρήση του 'γγ' και να αντικατασταθεί από το 
Ύκ'· 
5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα 'ς' και να αντικατασταθεί από 
το γράμμα 'σ'. 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο 
ευρωβουλευτής, το ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 
21γράμματα(α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν ,ξ , ο ,π. ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) 
και ένα μόνο δίψηφο (το Όυ')... 
0 κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της ελληνικής 
γραφής καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας τάσης 
ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επι- 
πλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την ελληνική γραφή πιο 
απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό 
ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας. Η πρόταση 
αυτή μας θύμισε τον περιβόητο πρώην υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Χένρι Κίσιγκερ που έλεγε: «0 ελληνικός λαός είναι 
δυσκολοκυβέρνητος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά 
στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. 

 

Εννοώ δηλαδή, να πλήξουμε 1. τη γλώσσα, 2. τη θρησκεία, 3. τα 
πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε 
δυνατότητα του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει για να μη μας 
παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, 
στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή 
μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ...» Νέοι, 
λοιπόν, ολετήρες της ελληνικής γλώσσας, νέοι δολιοφθορείς της ελληνικής 
γλώσσας, όπως και μερικοί που προσπαθούσαν να κάνουν το ίδιο πριν 
από ... 130 περίπου χρόνια και που θεοποιήθηκαν από μερικούς 
"διανοούμενους» και, κυρίως, από μερικές διοικήσεις της Ομοσπονδίας 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)! 0 γράφων, με αφορμή άρθρο του 
τότε προέδρου της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) 
Χρήστου Δούκα στην εφημερίδα «Τα Νέα» της 7ης Απριλίου 1992, στο 
οποίο χαρακτηριζόταν ο Δ. Γληνός ως «κορυφαία εκπαιδευτική μορφή, 
δημοσίευσε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» της 7ης Μαίου 1992 άρθρο υπό 
τον τίτλο «Οι ολετήρες της γλώσσας εν δόξη και τιμή», το οποίο 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Αυτή είναι η Ελλάδα:Τα οκτώ μεγαλύτερα 
οικονομικά εγκλήματα μετά τη μεταπολίτευση», το οποίο κυκλοφόρησε από 
τις Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» το 2000: Στο άρθρο αυτό τονίζαμε ότι 
στην πραγματικότητα πρόκειται για μερικά "ιστορικά εκπαιδευτικά 
ρεύματα", τα οποία ισοπέδωσαν την ελληνική γλώσσα, με τα οποία 
αλώθηκε η ελληνική γλώσσα. Κι ένας από τους πορθητές και ολετήρες της 
ελληνικής γλώσσας, της καθαρόαιμης ελληνικής γλώσσας, ήταν και ο Δ. 
Γληνός. Αυτός ο μύθο; έτσι ακριβώς διαδίδεται σιγά-σιγά. Αλλά η 
πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: Ο Δ. Γληνός, αυτή "η κορυφαία 
εκπαιδευτική μορφή" θεωρούσε ως καλύτερη λύση να χρησιμοποιηθεί στην 
ελληνική γλώσσα το... λατινικό αλφάβητο! Στο εκπληκτικό βιβλίο του "Αντι-
επιθέσεις για τη Γλώοσα, για τον Ελληνισμό" ο κ. Χάρης Λαμπίδης 
παραθέτει ένα απόσπασμα από τα γνωστά άρθρα του Δημ. Γληνού με το 
γενικό τίτλο "Το κύμα της αγραμματωσύνης" που δημοσίευσε το περιοδικό 
Ό νέος δρόμος". Το συμπέρασμα αυτών των άρθρων αναδημοσιεύει το 
περιοδικό "Πρωτοπορία", φύλλο 3,1930 Έγραφε., λοιπόν, ο Γληνός 
(διατηρούμε την ορθογραφία και το συντακτικό): «Το συμπέρασμα είναι, 
πως το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα... είναι απόλυτα καθυστερημένο και 
χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. Ύστερα, λοιπόν, από τη διαπίστωση, 
που κάμαμε ως προς τα βαθύτερα αίτια της αγραμματωσύνης, είναι 
ολοφάνερα τα μέσα, που επιβάλλονται για τη θεραπεία: Α'. Ως προς την 
ορθογραφία: Η σημερινή ελληνική ορθογραφία δ·: μπορεί να κρατηθεί. Οι 
λύσεις είναι τρεις. 1) Ναπλοποιηθεί το σημερινό ορθογραφικό σύστημα 
συντηρητικά. Δηλαδή: 0 Ελισαίος Πανίδης έχει προτείνει ένα αρκετά καλό 
σύστημα ως προς αφτό. Ένα άλλο σύστημα είναι να κρατηθεί ο τόνος για 
κάθε τονιζόμενη λέξη. Να καταργηθούν τα διπλά σύμφωνα παντού. Το αυ, 
ευ, να γράφονται όπως προφέρονται. Η συνίζηση να γράφεται 
παντού με ι. 2) Να εισαγάγουμε τη φωνητική ορθογραφία. Οι Έλληνες της 
Ρουσίας έκαμαν την αρχή. Μπορούμε να μελετήσουμε το σύστημα τους και 
να το διορθώσουμε 3) Να πάρουμε το λατινικό αλφάβητο. Την τρίτη λύση 
θεωρούμε για την καλύτερη, γιατί πρώτα πρώτα μας εισάγει μορφικά στην 
οικογένεια των εβρωπαϊκών λαών, έπειτα λύνει με μιας ολόκληρο το 
ορθογραφικό πρόβλημα. Δε θα μπορεί και θέλοντας κανείς 
νανορθογραφήσει. Β'. Ως προς τη γλώσα. Να καθιερωθεί η δημοτική από το 
δημοτικό σκολειό ως το Πανεπιστήμιο. Ένας λαός, μια γλώσα. Αν η 
καθαρέβουσα έχει οποιοδήποτε μνημείο άξιο να κρατηθεί - που είναι πολύ 
προβληματικό- να μεταφραστεί στη δημοτική» Ώστε, λοιπόν, η καλύτερη 
λύση, κατά τον Γληνό, είναι το λατινικό αλφάβητο. Ιδού τι έλεγε για τη λύση 
αυτή ο Φώτος Γιοφύλης σε άρθρο του στο περιοδικό «Πρωτοπορία», 
χρόνος 2, Μάρτης 1930, σελ. 71 - 71 (αναδημοσιεύεται στο βιβλίο «Αντί - 
Επιθέσεις» του Χάρη Λαμπίδη); «...Πιστεύουμε πως η νέα μας γραφή με το 
Λατινικό αλφάβητο είναι πάντα απόλυτη ανάγκη νάναι:1) Απλή κ'εύκολη 
στο ανώτατο μπορετό σημείο και 2) Να μην έχει καμμιά σχέση με την 
ιστορική ορθογραφία, μα να ζωγραφίζη μονάχα καθαρά την ηχητική μορφή 
της γλώσσας. Μ' αυτό τον τρόπο γλυτώνουμε από τις περιττές κι ανόητες 
πολυτέλειες της σημερινής μας γραφτής γλώσσας... (...) θα 'χουμε το λοιπόν 
αφάνταστη οικονομία στην τυπογραφία, στο γράψιμο, στη γραφομηχανή. 
Οικονομία από καιρό κι από λεφτά.  (Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 15) 
 
 

H MAΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ 

 
Απoσπάσματα από την Εφημερίδα  “Δυτικά Νέα” Στο 
φύλλο της Πέμπτης 11 Νοεμβρίου 2010 και στο άρθρο 
του κ. Δημήτρη Στεργίου «Οι ντόπιοι δολιοφθορείς και 
ολετήρες και οι ξένοι υμνητές της Ελληνικής Γλώσσας».  
(ολετήρ = ο επιφέρων τον όλεθρο, καταστροφέας, 
φονιάς)                                                                                                                                               
Ο κ. Δημήτρης Στεργίου Δημοσιογράφος, κάτοικος 
οικισμού Πανοράματος (Τιτάν), διετέλεσε Διευθυντής του 
Οικονομικού Ταχυδρόμου επί 30 έτη, στέλεχος στο 
ΒΗΜΑ και ΝΕΑ και Διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου 
της Κυριακής, συνταξιούχος σήμερα. 
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 Και οι ξένοι  Υμνητές 

 

• Ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Κάρολος 
Φωριέλ είπε «Η; Ελληνική έχει ομοιογένεια σαν τη Γερμανική, 
είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. 
Έχει τη σαφήνεια της Γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη 
ακριβολογία. Είναι πιο ευλύγιστη από την Ιταλική και πολύ πιο 
αρμονική από την Ισπανική. Έχει δηλαδή ό,τι χρειάζεται για να 
θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης;» 
Μάρκος Τύλλιος Κικέρων (Ο επιφανέστερος άνδρας της 
αρχαίας Ρώμης, 106-43 π.Χ.): «Εάν οι θεοί μιλούν, τότε 
σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων.» 

• Γεώργιος Μπερνάρ Σο (Μεγάλος Ιρλανδός θεατρικός 
συγγραφέας, 1856-1950): «Αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας 
δεν έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τότε 
μένετε σε ένα σπίτι δίχως φως.» 
Will Durant (Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής 
του Πανεπιστημίου της Columbia): «To αλφάβητον μας προ-
ήλθε εξ Ελλάδος δια της Κύμης και της Ρώμης. Η Γλώσσα μας 
βρίθει Ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη μας σφυρηλάτησε μίαν 
διεθνή γλώσσα διά των Ελληνικών όρων. Η γραμματική μας 
και η ρητορική μας, ακόμα και η στίξης και η διαίρεσης εις 
παραγράφους... είναι Ελληνικές εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά 
μας είδη είναι Ελληνικά - το λυρικόν, η ωδή, το ειδύλλιον, το 
μυθιστόρημα, ή πραγματεία, η προσφώνησις, η βιογραφία, η 
ιστορία και προ πάντων το όραμα. Και όλες σχεδόν αυτές οι 
λέξεις είναι Ελληνικές.» ψωροφιλότιμοι, συνδικαλιστικά εκβιαστικοί και 
νταβατζίδικα νωθροί Ευρωπαίοι, μα έχουμε και τα πρωτεία της 
εκπαιδευτικής υποβάθμισης. Του λόγου το αληθές, μου επιβεβαιώθηκε 
πρόσφατα από αλλοτινή, διακεκριμένη φοιτήτρια μου, χρόνια καθηγήτρια 
Γυμνασίου σε κεφαλοχώρι του νομού Ηρακλείου. Φέτος, που πρωτοδίδαξε 
σε παιδιά της Πρώτης Γυμνασίου, διαπίστωσε πως έχουν αποφοιτήσει 
από το Δημοτικό σχεδόν ανίκανα να διαβάσουν τα σχολικά τους βιβλία ή 
να αρθρώσουν γραπτώς μιαν απλή πρόταση. Ασε πια τα ψιλά γράμματα 
της ανορθογραφίας: Για χάρη της, μωρέ, ασπαστήκαμε τους γλωσσο-
εκπαιδευτικούς συμβιβασμούς του Μανόλη Τριανταφυλλίδη και 
αποβάλαμε όντως περιττούς τόνους και πνεύματα; 
«Πάντες ι Έλινες εγγράματι" εκήρυττε, σε αφελέστερην εποχή, ο εκκεντρικός 
δάσκαλος Τιμόθεος Κούστας (1879), προτείνοντας ως ηθική και κοινωνική 
πανάκεια τη φωνητικήν ορθογραφία, με την οποία μονάχα ο δαιμόνιος 
Μποστ μπόρεσε να μας συμφιλιώσει. Τώρα, για τον πλήρη εξευρωπαϊσμό 
μας, δεν μένει παρά να υιοθετήσουμε το λατινικό αλφάβητο του Μουσταφά 
Κεμάλ(1928)».        Του Δημήτρη Στεργίου 

Μεταφορά από τον οικιστή Δ. Σαμπανίδη  
  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     1 Ε Ι Δ Υ Λ Λ Ι Α Σ  
2 Ο Δ Ρ Ο   Y Α   Ν   Ο   Ι 

3 Κ Ρ Ι Ε Κ Ο Υ Κ Ι  
4 Α Ο Κ Ν Ο  Α Λ Ο  Ρ 
5  Τ Ο   Σ Σ  Σ    Ο 
6 Λ Α Σ    Ο   Α Π Υ 

7 Ο   Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ 

8 Φ Ι Λ Ι Π Π  Ι  Ρ Σ 

9 Ι Ι  Σ Τ Υ  Τ  Ι  Κ  Η 

10 Ο Ι Ν Ο Η  Η Χ Ο Σ 
 

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

               
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

                  

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΑΘΑ ΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

ΑΔΑΜ         
ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

 

                

 

                                   

                                                  

 

 

                              

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΤΙΣΜΟΥ, 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 

ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                    

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ-
ΔΕΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

ΠΛΟΥΜΠΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                                           

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                            

 

 

 

ΤΩΡΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                              

                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                                          

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                 
ΤΣΑΜΟΣ                                                             

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                          
ΚΩΝΣΤΑ ΑΓΛΑΪΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΔΗΜ.    ΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.      ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ     ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.                          
ΡΟΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   ΛΙΝΑΡΔΟΣ  ΙΩΑΝΝ.     Π”ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ         ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝ.   ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ.         ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΣΑΒΒΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ  ΠΟΛ.    ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ          
ΛΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝ.        ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ ΑΘ.    ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ  ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ          

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  
ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΙΚΟΣ 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΡΟΥΣΣΗ ΞΑΝΘΗ      

ΚΟΙΝΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ.                        
ΜΟΡΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ          

 

 

 

 

                                                                                             
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                                                                                                                                                                 

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       -         ΜΠΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ       
ΠΑΝΟΛΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝ. - ΥΦΑΝΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. 
ΚΑΡΝΤΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ       -            ΠΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    
ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ  -ΛΕΛΕΣ ΔΗΜ.-  ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
ΡΕΝΤΟΥΜΗ 

ΦΛΩΡΑ 

                                                                                                                                              

 

                      
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        

ΜΙΛΙΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ          

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

Α                                                                                                                                     

 

                             
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ   
ΚΟΙΝΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ.  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 

ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΕΝΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΙΝΟΗΣ          

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  
ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ 

 

 

                                                  
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓ. 

               Γιώργος Ρουμπάκης 
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