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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ
- Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
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ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΒΙΛΙΩΝ
-Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘ
ΘΝΙΚΗΣ ΓΙ
ΙΟΡΤΗΣ 25
5ης ΜΑΡΤΙ
ΙΟΥ 1821 Σ
ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ
Α
Γράφει ο Περικλής Μιχα
αλιτσιάνος πρόεδροςς του ΔΣ του Συλλόγου
υ.
και φέτος, όπως κάθ
θε χρόνο άλλωστε, η
Εορτάστηκε κ
τειος της επ
πανάστασης
ς του 1821 για την απ
ποτίναξη το
ου
επέτ
Τούρκικου ζυγ
γού μετά απ
πό 400 ολόκληρα χρόν
νια κατοχής!
Ε
αυττές γιορτές
ς δεν πρέπει σε καμία
α περίπτωσ
ση
Οι Εθνικές
να σταματήσου
σ
υν να υπάρ
ρχουν αφού
ύ εκτός του
υ ότι είναι η
Ιστο
ορία της Πα
ατρίδας μας
ς, μας διδάσκουν για το τι μπορεί
να πετύχουμ
με όταν είμαστε ενωμένοι και καλ
λά
ε να πετύ
ύχουμε απ
πό το πολ
λύ
οργανωμένοι. Μπορούμε
σκολο έως κ
και το ακαττόρθωτο σε
ε πάρα πολ
λλούς τομείς,
δύσ
από μαχόμενο
οι για να υπερασπιιστούμε τη
η γη, του
υς
α ήθη και έθ
θιμα και τη ν πίστη μας,
ανθρώπους, τις αξίες , τα
ημονικά
και
τεχνολογικά
τα
επιστη
επιτεύγματ
μέχρι
νες έχουμ
με
εμβέλειας! Εμείς οι Έλλην
παγκόσμιας
μακτικές δυνατότητες
ς, το βλέπουμε από τις δραστη
ητρομ
ριότ
τητές μας σ
στο εξωτερικό κυρίως γιατί εκεί οι συνθήκε
ες
ευνο
οούν στο να λειτουρ
ργήσουμε όπως
ό
πρέπ ει και όπω
ως
μπορούμε. Στο
ο DNA μας
ς υπάρχουν ακόμα σ
στοιχεία τω
ων
αρχαίων προγό
όνων μας οι οποίοι αυτά
α
που ε ίχαν πετύχ
χει
ε είναι απίσ
στευτα για τον
τ
σημερινό κόσμο. Τα αρνητικ
κά
τότε
όμω
ως στοιχεία της φυλής
ς μας (τα οποία είνα ι γνωστά σε
σ
όλους μας) δυ
υστυχώς δε
εν μας επιτ
τρέπουν να έχουμε έν
να
θα μπορούσ
σε να είνα
αι πρότυπο
ο και να το
τ
κράτος που θ
ευαν όλοι. Στην εκκλ
λησία αρχικ
κά με τη δο
οξολογία και
ζήλε
στη συνέχεια στην πλ
λατεία της
ς εκκλησία
ας πραγμα
αοιήθηκαν ο
οι εκδηλώσ
σεις με την ομιλία τηςς Συμβούλο
ου
τοπο
της Τοπικής Κο
οινότητας Βιλίων
Β
κ. Δήμητρας
Δ
Κώνστα και
τ καταθέσ
σεις στεφάν
νων και απα
αγγελίες πα
αιδιών του νηπιαγωγείίου στο μνη
ημείο των ηρώων.
η
Για
α τον
με τις
Σύλ
λλογό μας ττο στεφάνι κατέθεσε ο επίτιμος Πρόεδρος του Απόστ
τολος Κον
ντογιώργη
ης. Ακολούθ
θησε
παρέλαση της μαθητιώσα
ας νεολαίας
ς των Βιλίω
ων και κέρ
ρασμα γλυκ
κών και αν
ναψυκτικών
ν στο Δημο
οτικό
κατά
άστημα. Το
ο Δήμο εκπρ
ροσώπησε ο Αντιδήμα ρχος Μάνδρας-Ειδυλλ
λίας κ. Σπύ
ύρος Δρίκο
ος.

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
_______________
__ 4 ________
ΕΥΑΓΓ
ΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤ
ΤΟΚΟΥ ΚΑ
ΑΙ ΕΠΑΝΑΣ
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
Υ 1821
Γράφ
φει ο γιατρός Μελέτης
ς Παπακων
νσταντίνου
υ
Από το πλούσιο
ο εορτολόγιο και εκτό
ός από τις μ
μεγάλες γιο
ορτές της Χριστιανοσύ
Χ
ύνης, που γιορτάζοντα
γ
αι από
όλον τον Χρισττιανικό Κό
όσμο, για τα Βίλλια ττέσσερις γιορτές
γ
παίρνουν, κά
άπως ιδιαίτερο, εορτα
αστικό
χαρακτήρα, του Αγίου Γεω
ωργίου, του
υ Ευαγγελισ
σμού της Θεοτόκου,
Θ
της
τ
Μεταμο
ορφώσεως του
τ
Σωτήρο
ος και
της Παναγίας
Π
τη
ης Γκούρας. Η τρίτη κα
αι τέταρτη εκτός από τον βαθύ θρησκευτικό
θ
ό εορτασμό
ό, έχουν ομ
μαδικό
πανηγ
γυρισμό με γλέντια, χαρές κα
αι διασκεδά
άσεις. Για αυτές
α
όμως, θα γίνεει αναφορά
ά στην επόμενη
επικο
οινωνία μαςς. Όσον αφ
φορά την γιορτή
γ
του Αγίου Γεωργίου έχει γίνει αναφ
φορά αλλά και σύντομα θα
επανα
αληφθεί νέ
έα. Τέλος, μαζί με την
τ
αξιόλογ
γη θρησκευτική εορτ
τή του Ευα
αγγελισμού
ύ της Θεοττόκου,
γιορτ
τάζεται και η επέτειος της Ελληνιικής Επανα στάσεως το
ου 1821, της απελευθ
θερώσεως της
τ
Ελλάδος, της
ελλην
νικής παλιγ
γγενεσίας. Την
Τ
ημέρα αυτή
α
γίνοντται πολλές εκδηλώσεις
ς, δοξολογίίες, μνημόσ
συνα, παρελ
λάσεις
ομιλίε
ες, και άλλ
λα πολλά τα
α οποία όμω
ως είναι απ
πείρως ελάχ
χιστα για να
ν εκφράσο
ουμε την ευ
υγνωμοσύν
νη μας
προς τους προγ
γόνους μας
ς για την αντίσταση
α
π
που άσκησαν στην μα
ακραίωνη ττυραννική σκλαβιά κα
αι τον
τραγικό απολογ
γισμό σε αν
νθρώπινα θύματα
θ
κα ι ανυπολόγ
γιστες ζημιές και θυσ
σίες για την απόκτησ
ση της
ΕΛΕΥ
ΥΘΕΡΙΑΣ. Παράλληλα όμως και να
ν υποσχεθ
θούμε, ότι και
κ εμείς θα
α θυσιάσου
υμε και τη ζωή μας γιια την
ελευθ
θερία και αν
νεξαρτησία της πατρίδ
δας μας. Απ
πό τις πάμπο
ολλες βιαιό
ότητες και β
βαρβαρότητ
τες των Τού
ύρκων
ξεχώρ
ρισα και π
παραθέτω την
τ
ιστορία
α της άμοι ρης Μάρως
ς, με το οικογενειακ
ο
κό πλήγμα και το τρομερό
δίλημ
μμα του δύσ
σμοιρου συ
υζύγου και πατέρα Κώ
ώστα Γεωρ. Λούκου μπ
προστά στη ν εξαγορά του ενός από
α
τα
δύο αγαπητά
α
πρ
ρόσωπα, τη
ης συζύγου ή της θυγ
γατέρας του
υ. Οι Τούρκ
κοι είχαν α ιχμαλωτίσε
ει στη Βένιζζα της
περιο
οχής Βιλλίω
ων και τη σύζυγό
σ
του Σοφία και τη θυγατέ
έρα του Μάρω και ζηττούσαν 300
0 γρόσια γιια την
απελε
ευθέρωση καθεμιάς. Είναι εύκο
ολο να φα
ανταστεί κα
ανείς με πόση
π
δυσκο
ολία ο Κώ
ώστας Γ. Λούκος
Λ
εξασφ
φάλισε μόνο τα 300 γρόσια,
γ
που αρκούσαν
ν για την απ
πελευθέρωσ
ση της μιαςς. Προτίμησ
σε τη σύζυγ
γό του
που ήταν
ή
το στή
ήριγμα και αυτή
α
της υπόλοιπης ο
οικογένειας.. Είναι αυτο
ονόητο όμω
ως να καταλ
λάβει καθέν
νας τα
σπαρακτικά κλάματα και τα
α παρακλητ
τικά βλέμμ ατα της μικ
κρής Μάρως μπροστά στον οριστ
τικό χωρισμ
μό. Οι
γονείς απομακρ
ρύνθηκαν. Την
Τ
Μάρω δεν την ξα
αναείδαν ποτέ
π
μα σίγ
γουρα τον ύπνο τους θα τάραζα
αν για
πάντα
α τα εφιαλττικά όνειρα,, Ποιος ξέρει ποια ήταν
ν η τύχη τη
ης.
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Η Τρομοκρατία Ξαναχτυπά: Στο στόχαστρο η Αίγυπτος και ο Σουφισμός
Γράφει-η-Μαρία-Ελένη-Καλαμπόκα
Πηγή: https://powerpolitics.eu “ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΑΦΡΙΚΗ”
Μία από τις βασικότερες ελευθερίες που αφορούν στους ανθρώπους είναι αυτή της προσωπικής ασφάλειας–
μία ελευθερία η οποία συχνά βάλλεται από τρομοκρατικές εισβολές κατά αμάχων πληθυσμών, συνήθως με
βασικό αίτιο τα θρησκευτικά ιδεώδη. Η νέα τρομοκρατική εισβολή, που αυτή τη φορά θέτει ως επίκεντρό
της την Αίγυπτο, αφορά στη διαμάχη μεταξύ των πιστών του Σουφισμού και -ίσως- του Ισλαμικού Κράτους,
και καταδεικνύει την εν λόγω επίθεση ως μία μορφή εμφυλίου ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ομάδες
σουνιτών. Στην προσπάθεια εφαρμογής αντιτρομοκρατικών μέτρων, η παραπάνω πράξη -θεωρούμενη ως
φαινόμενο διεθνούς τρομοκρατίας- θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης αναφορικά με τις διεθνείς σχέσεις
των κρατών, οι οποίες αποτελούν διακηρυγμένο στόχο όλων των εμπλεκομένων μερών του διεθνούς
συστήματος.
Η-Επίθεση
Συγκεκριμένα, η επίθεση έλαβε χώρα στις 24 Νοεμβρίου 2017 στο τέμενος Al-Rawda, που βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 305
ανθρώπων -συμπεριλαμβανομένων και τουλάχιστον 27 παιδιών (Callimachi, 2017)-, καθώς και τον
τραυματισμό 128 παρευρισκομένων (Youssef, 2017). Πρόκειται για μια συντονισμένη επίθεση (CNN, 2017),
η οποία δεν έχει αναγνωριστεί από καμία τρομοκρατική οργάνωση, και τάσσεται κατά ομάδων που
ενστερνίζονται τον Σουφισμό (The Reuters, 2017).
Ειδικότερα, η έναρξη της βίαιης εισβολής
σηματοδοτήθηκε από την έκρηξη μιας βόμβας από σύνολο δραστών, οι οποίοι σταδιακά άνοιξαν πυρ κατά
των αμάχων και, περικυκλώνοντας το τέμενος, κατάφεραν να κλείσουν τις διόδους διαφυγής των πιστών.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τους New York Times, οι ένοπλοι άντρες -οι οποίοι υπολογίζονται να είναι γύρω
στους 25 με 30- στράφηκαν και κατά των ασθενοφόρων, ενώ τα όπλα τους έφεραν τη σημαία του
Ισλαμικού Κράτους. Ως αντίδραση στις ενέργειες αυτές, ο αιγυπτιακός στρατός εξαπέλυσε με τη σειρά του
εναέριες επιδρομές με στόχο τα οχήματα των δραστών, την ώρα που προσπαθούσαν να ξεφύγουν.
Παράλληλα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Abdel Fattah el-Sisi καταδίκασε την εν λόγω τρομοκρατική επίθεση,
κάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, και αμέσως δήλωσε πως ο στρατός θα προχωρήσει σε αντίποινα
(Callimachi, 2017). Τέλος, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, τιμής ένεκεν.
Σούφι-Εναντίον-ISIS:-Ιστορικό-Υπόβαθρο
Όσον αφορά στον Σουφισμό, το Ισλαμικό Κράτος θεωρεί αυτόν ως μυστικιστική πίστη του Ισλάμ, μέσω της
οποίας οι πιστοί προσπαθούν να φτάσουν στην ανώτατη αλήθεια από τα προσωπικά τους διδάγματα με τη
Θεία Φύση. Οι Σούφι, οι οποίοι -όπως και το ISIS- είναι σουνίτες, είναι μία αίρεση η οποία αποσκοπεί
ουσιαστικά στην επανένωση του ανθρώπινου είδους με τον Θεό, και στηρίζεται κυρίως σε φιλοσοφικές
αξίες. Ο λόγος, δε, που το ISIS αντιτίθεται στον Σουφισμό είναι γιατί οι τζιχαντιστές θεωρούν τους πιστούς
αυτής της αίρεσης ως αποστάτες του πραγματικού θρησκεύματος. Ήδη από το 2016 το ISIS είχε οργανώσει
επιθέσεις κατά των Σούφι – οι οποίοι, μάλιστα, δεν θεωρούνται από τους τζιχαντιστές ως μουσουλμάνοι
(Walsh,-Youssef,-2017). Μέχρι στιγμής, καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν έχει αναγνωρίσει την επίθεση
στο τέμενος. Ωστόσο, μία συνέντευξη του ISIS τον περασμένο Ιανουάριο φαίνεται να θέτει ως ιθύνοντες
τους τελευταίους. Η δήλωση που έγινε από έναν επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους αφορούσε στην
απέχθεια των τζιχαντιστών έναντι των Σούφι, καθώς και στο ότι το Βόρειο Σινά αποτελούσε μια εκ των
τριών περιοχών όπου το ISIS σκόπευε να πραγματοποιήσει επιδρομή εναντίον των πιστών της αίρεσης
αυτής (Callimachi, 2017). Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, το γεγονός ότι η προηγούμενη τρομοκρατική
επίθεση με τους περισσότερους θανόντες στο Σινά πραγματοποιήθηκε από το ISIS – με τον αριθμό των
νεκρών να φτάνει τους 224. Η συγκεκριμένη επίθεση, μάλιστα, στόχευσε στην πτώση ενός ρωσικού
αεροπλάνου, το οποίο είχε επιβάτες ως επί το πλείστον τουρίστες (Youssef, 2017). Επιπλέον, την ευθύνη
για ένα ακόμη συμβάν τον Ιούλιο ανέλαβε το ISIS, όταν αυτοκίνητα επανδρωμένα με βομβιστές
αυτοκτονίας κατευθύνθηκαν προς δύο στρατιωτικές βάσεις στη χερσόνησο του Σινά. Στην παρούσα εισβολή
υπολογίστηκε ότι τον θάνατο βρήκαν 23 άτομα (Youssef, 2017). Εν τέλει, ενδιαφέρουσα είναι η επίθεση
που πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες πριν από την επετειακή ετήσια εορτή των πιστών, σχετικά με τα
γενέθλια του προφήτη Μωάμεθ. πραγματοποιήσει επιδρομή εναντίον των πιστών της αίρεσης αυτής
(Callimachi, 2017). Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, το γεγονός ότι η προηγούμενη τρομοκρατική επίθεση με
τους περισσότερους θανόντες στο Σινά πραγματοποιήθηκε από το ISIS – με τον αριθμό των νεκρών να
φτάνει τους 224. Η συγκεκριμένη επίθεση, μάλιστα, στόχευσε στην πτώση ενός ρωσικού αεροπλάνου, το
οποίο είχε επιβάτες ως επί το πλείστον τουρίστες (Youssef, 2017). Επιπλέον, την ευθύνη για ένα ακόμη
συμβάν τον Ιούλιο ανέλαβε το ISIS, όταν αυτοκίνητα επανδρωμένα με βομβιστές αυτοκτονίας
κατευθύνθηκαν προς δύο στρατιωτικές βάσεις στη χερσόνησο του Σινά. Στην παρούσα εισβολή
υπολογίστηκε ότι τον θάνατο βρήκαν 23 άτομα (Youssef, 2017). Εν τέλει, ενδιαφέρουσα είναι η επίθεση
που πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες πριν από την επετειακή ετήσια εορτή των πιστών, σχετικά με τα
γενέθλια του προφήτη Μωάμεθ.
(Συνέχεια στη σελ. 6)
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(συν.-από-σελ.-5)--Διπλωματική-Κινητικότητα
Την περίοδο που τα εξτρεμιστικά κινήματα φαίνεται να κάνουν την άνοδό τους στο διεθνές σύστημα των
κρατών, μέσω της εκδήλωσης ολοένα και περισσότερων επιθέσεων, ενδιαφέρον προκαλεί η άμεση
ανταπόκριση πολλών ηγετών ως προς την αποτρόπαια αυτή πράξη. Ξεκινώντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος
Donald Trump ανακοίνωσε -μέσω του προσωπικού του λογαριασμού σε κοινωνική πλατφόρμα- την
απέχθειά του προς το συμβάν, ενώ έδωσε ακόμη τον χαρακτηρισμό της “δειλής πράξης”. Σταδιακά,
ακολούθησε ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο, η οποία ενθάρρυνε τη συνεργασία των κρατών της διεθνούς
κοινότητας ως προς την καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατίας – ένα φαινόμενο το οποίο
επηρεάζει άπαντες και, πλέον, βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε πολλές χώρες (Lee et al, 2017). H Theresa
May και ο Emmanuel Macron ευχήθηκαν συλλυπητήρια στις οικογένειες των πεσόντων (Lee et al, 2017),
με τους Υπουργούς Εξωτερικών τους -Boris Johnson και Jean-Yves de Drian αντίστοιχα- να καταδικάζουν
δημοσίως τη βίαια προσβολή (Youssef, 2017). Συνεχίζοντας, σε αντίστοιχες δηλώσεις προέβη και ο Γενικός
Γραμματέας του NATO, Jens Stoltenberg, αναφορικά με τους παθόντες και τους οικείους τους. Το παρόν
έδωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani, ο οποίος έγραψε: “Σπαρακτική
απώλεια ζωής από την άνανδρη σφαγή που έλαβε χώρα στην Αίγυπτο. Πράξεις βαρβαρότητας και μίσους
στο όνομα του Θεού είναι πράξεις κατά του ίδιου του Θεού” (Lee et al, 2017). Σύμφωνα ακόμη με τον
επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου, Ahmed Aboul Gheit, η επίθεση αυτή καταδεικνύει πως το
μουσουλμανικό θρήσκευμα του Ισλάμ δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με οπαδούς που εγκολπώνουν
φονταμενταλιστικές εξτρεμιστικές αξίες (Youssef, 2017). O Πρόεδρος της παλαιστινιακής αρχής, Mahmoud
Abbas, εξέφρασε την επιθυμία του να στηρίξει το Κάιρο, τον αιγυπτιακό λαό και την κυβέρνηση της χώρας
σε κάθε προσπάθεια πάταξης των τρομοκρατικών οργανώσεων και επιθέσεων (Lee et al, 2017). Εν τέλει,
διεθνώς καταδίκασε την επίθεση στο Σινά και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
κατονομάζοντας την τελευταία ως άνανδρη και απεχθή (Youssef, 2017).

Καταλήγοντας

Στο πλαίσιο αυτής της εισβολής εναντίον των Σούφι, καθίσταται σαφές ότι τα εγκλήματα εν ονόματι της
θρησκείας περισσότερο πληθαίνουν παρά μειώνονται. Η εν λόγω σύγκρουση, η οποία πραγματοποιείται
ανάμεσα σε δύο ομάδες σουνιτών, φαίνεται να είναι αυτή με τα περισσότερα θύματα-συγκριτικά με
προηγούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από την περίοδο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Προέδρου
Sisi, μέχρι και σήμερα-καταδεικνύοντας την ανάγκη λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Από την άλλη πλευρά, η διεθνής κοινότητα επικρίνει συστηματικά τέτοιου είδους επιθέσεις, ενώ
αναλύει τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στα δικαιώματα της ατομικής ασφάλειας ή στις διακρατικές σχέσεις,
προσπαθώντας να διατηρήσει το status quo – χωρίς, όμως, να προχωρεί στη λήψη ουσιαστικών μέτρων.
Η Μαρία-Ελένη Καλαμπόκα είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εξειδικεύονται σε
ζητήματα διπλωματίας και ασφάλειας, βάσει σχετικών σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει,
σε συνδυασμό με την εργασία της ως δόκιμη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων,
στον τομέα "Ρωσία-Ευρασία και ΝΑ Ευρώπη".

ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΡΟΥΣΣΗ
-----------------«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗ» (τη σκυλίτσα)
Ήσουνα χαριτωμένη σ’αγαπούσε η γειτονιά μας,
Στην αυλή δε θα γαυγίσεις είναι σίγουρο το ξέρω,

έφυγες χωρίς να θέλεις και πονάει η καρδιά μας.
δε θα με κουράσεις άλλο

κοκαλάκια θα σου φέρω.

Ποιος είν’ εκείνος ο φονιάς που κάνει τέτοιες πράξεις, και τη ζωή σου αφαίρεσε χωρίς να τον πειράξεις;
Ήσουνα χαριτωμένο, πάντα θα σε περιμένω, δυστυχώς και μετά λύπης χάθηκες και θα μου λείπεις.
Το άψυχο κορμάκι σου το χώμα θα σκεπάζει, όσα σκυλάκια υπάρχουνε κανένα δε σου μοιάζει.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Γράφει η Δήμητρα Κοντογιώργη – Αναστασοπούλου
ΔΩΡΕΕΣ: 1)Από την οικογένεια Ηρακλή Ιακώβου εδόθησαν για τις ανάγκες του Ιερού Ναού 100€,
εις μνήμη της συγγενούς τους Ευγενίας Σκουτέρη , τα οποία διετέθησαν 50€ για τον στολισμό του
Επιταφίου και 50€ δωρεά στην Εκκλησία. Τα υπόλοιπα χρήματα για την αγορά των λουλουδιών έδωσαν:
2) Η οικογένεια Μάρκου Κωνσταντίνου ( όπως κάθε χρόνο ) 50€. 3) Η οικογένεια Ιωάννη
Πολυχρόνη (από τους παλαιούς δωρητές) 30€ για τα λουλούδια και άλλα 70€ για τα λειτουργικά
έξοδα της εκκλησίας. 4) Η κ. Καλλιδώνη Αικατερίνη έδωσε επίσης 20€.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ: Η εκμετάλλευση στο εμπόριο των λουλουδιών τις ημέρες του Πάσχα είναι
μεγάλη .
Ο κ Κοντογιώργης Απόστολος κάνει μεγάλο κόπο και προσπάθεια κάθε χρόνο για να τα
μεταφέρει μόνος του, από την Αθήνα , από την χοντρική αγορά , για να ελαττωθεί το κόστος
και ευτυχώς υπάρχουν
η κ. Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα και η οικίστρια Ε. Χ. η οποία επιθυμεί την
ανωνυμία της , που αναλαμβάνουν το στολισμό. Η εθελοντική βοήθεια φέτος στο στολισμό ήταν
συγκινητική. Πολλές κυρίες και δεσποινίδες ( Σοφία Μπαλά και Μαρία Κυριακόγκωνα ) παλαιές
(Μπακάλη Βάσω, Γεωργία Μιχαηλίδη) και νέες οικίστριες (Έλενα Κόλεβα), από γύρω οικισμούς
(Χαριτωμένη Μιχαλοπούλου), βοήθησαν
στον στολισμό, που έλαβε
χώρα στο Πνευματικό
κέντρο, την Μ. Πέμπτη. Η κ. Μυκιαδάκη-Μιχαλοπούλου Νατάσα στόλισε τον σταυρό
και η κ.
Καλλιδώνη Αναστασία την εικόνα της Ανάστασης και η υπογράφουσα βοήθησε ως γενικών
καθηκόντων. Το ζεύγος Πρέντζα (Σπύρος και Μάρθα) προσέφεραν κρίνα και βιολέτες από τον
κήπο τους, βοήθησαν στα κεριά και στην περιφορά του δίσκου. Ο εθελοντισμός είναι πολύ
σπουδαίο έργο και ένας που δεν έχει χρήματα μπορεί να προσφέρει προσωπική εργασία. Όλοι
έχουν κάποιο τάλαντο, αλλά κάποιοι δεν το προσφέρουν. Για παράδειγμα ένας που ψέλνει πολύ
ωραία , ας προσέλθει να μας ψάλει δωρεάν. Εδώ θέλω να τονίσω ότι οι φετινοί δύο ψάλτες,
Βασίλης Καλαμπόκης και Στυλιανός
Ζήσης είναι καταπληκτικοί κατά γενική ομολογία. Ο δε
π. Γαβριήλ (από τον Ναό της Μεταμόρφωσης), έψαλε το Σήμερον κρεμάται , τόσο συγκινητικά,
που θα μας μείνει αξέχαστο. Πρώτη φορά φέτος, μετά από τόσα χρόνια, που λειτουργεί τις
Άγιες ημέρες του Πάσχα ο ναός μας, (μας είχε καλύψει 3 φορές η Μητρόπολη Νίκαιας και
πάντα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών), η Μητρόπολη Μεγάρων ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας και μας
κάλυψε από θέμα ιερέα, για τις ακολουθίες του Πάσχα. Ο δε π. Γαβριήλ, που μας αγαπάει
ιδιαιτέρως, όπως και εμείς, δέχθηκε με προθυμία να λειτουργήσει στην εκκλησία μας. Ευχαριστούμε
ιδιαιτέρως και τον Πρωτοσύγκελο και τον π. Χριστοφόρο που βοήθησαν να ανοίξει ο ναός.
Την Μ. Πέμπτη επειδή ο κόσμος ήταν λίγος, υπήρχε μεγάλη ησυχία και κατάνυξη. Την Μ.
Παρασκευή ο καιρός επέτρεψε να γίνει η περιφορά κανονικά. Για πρώτη φορά ο π. Γαβριήλ
και οι ψάλτες έψαλαν τα εγκώμια από τα βιβλιαράκια, που χάρισε στο ναό μας ο κ.
Γαλανάκης Χαράλαμπος, από χρόνια και που δεν εδέχοντο άλλοι ιερείς να χρησιμοποιήσουν.
Έτσι μπορέσαμε όλοι να ψάλουμε συγχρόνως, όπως ήταν με τη σειρά στα βιβλία αυτά, που
είχαμε μοιράσει
στο εκκλησίασμα. Ο
π
Γαβριήλ
πρωτοτύπησε και στο ότι
τελείωσε
την
λειτουργία της Ανάστασης γρήγορα, ώστε δεν κούρασε τον κόσμο , που ήταν περισσότερος από
κάθε άλλη φορά
στην λειτουργία
της Ανάστασης. Οι επίτροποι
Ιακωβάκης Απόστολος
και
Κοντογιώργης Απόστολος, επωμίσθηκαν όλο το βάρος των ημερών αυτών και το τι αγώνα
έκαναν, φάνηκε από το αποτέλεσμα. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν οικονομικώς και
με προσωπική εργασία, (καθάρισαν όλο το ναό πριν το Πάσχα, όπως πάντα τα ζεύγη, Ι. και Ε. Χ.
οικιστών που επιθυμούν την ανωνυμία τους και Γιώργου και Όλγας Λούκα). Ο δε σταυρωθείς και
αναστηθείς Κύριος, ας τους χαρίζει υγεία και ευτυχία σε αυτούς και στις οικογένειες τους. Είναι
γεγονός
ότι μέσα
στην γενική
κρίση, στην φθίνουσα
πορεία
όλων, ο
Ναός
του Αγ.
Νεκταρίου ανεβαίνει σε όλα. Έχουμε πολύ κόσμο που τον αγαπάει και μας βοηθάει. Ο κ
Μακρόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του οικισμού Άσπρα Σπίτια, μας έφτιαξε καινούριες εικόνες,
που είχαν ξεθωριάσει από τον ήλιο.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 1) Όσοι δεν βοηθούν, ας φροντίζουν να παραμένει ο ναός καθαρός. Το πιο απλό , ας
βάζουν τουλάχιστον στην λαμπάδα τους ποτηράκι για να μην λερώνουν τα χαλιά. 2) Επίσης όσοι θέλουν
κερί, από αυτό που καίει πάνω στο σταυρό, η διαδικασία που την ξέρω από παιδί είναι, να αγοράζουν
λαμπάδα από καθαρό κερί , να την δίνουν στον επίτροπο και αφού μείνει για κάποια ώρα
στο Σταυρό , να τους το παραδίδει για το σπίτι τους. 3) Δεν ασπαζόμαστε τις εικόνες με
κραγιόν, είναι άσχημο να το βλέπει κανείς πάνω στην εικόνα και δεν καθαρίζει και εύκολα.
3) όταν φέρνετε πρόσφορο, να παίρνετε την ίδια στιγμή το πετσετάκι, γιατί μετά το ξεχνάτε
4) ότι έχετε ξεχάσει στην εκκλησία κάτι, να ξέρετε ότι το έχω φυλάξει και να μου το
ζητήσετε. 5) για όσους δεν πληρώνουν στο Σύλλογο και παρατηρώ ότι αποφεύγουν να έρθουν
και
στην εκκλησία,
τους πληροφορώ
ότι
αυτός
είναι ο οίκος-του-Θεού-και-ανήκει-σε-όλους.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ .
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ: Στις 6 Μαρτίου 2018 έξω από το κτίριο της
Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μετά από κάλεσμα του Δήμου
με τη συμμετοχή φορέων και συλλόγων. Ο σύλλογός μας ανταποκρίθηκε και συμμετείχε με μέλη του ΔΣ
και οικιστές, δεδομένου ότι τα θέματα είναι πολύ σοβαρά για την περιοχή μας και θα πρέπει να βρεθούν και
να πραγματοποιηθούν άμεσα λύσεις. Τρία ήταν τα θέματα της διαμαρτυρίας, η αποκατάσταση της Παλαιάς
Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων και η αποτροπή δημιουργίας
ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερμενό. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι και τα τρία αυτά θέματα θα διευθετηθούν
σύντομα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ: Μέσα στην κρίση, ένα από τα “θύματα” της οποίας είναι και η
οικοδομική δραστηριότητα, στον οικισμό μας χτίζεται μία οικοδομή και βγήκε η άδεια για άλλη μία η οποία
θα υλοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι μία πολύ θετική εξέλιξη για τον οικισμό αλλά και γενικότερα
για την περιοχή μας, γιατί εκτός των οικονομικών δεδομένων που συνεπάγεται αυτού του είδους η
δραστηριότητα, η παρουσία νέου ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή είναι από μόνο του ένα ευχάριστο
γεγονός, αφού εμπλουτίζεται με αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι μόνο θετικά στοιχεία έχουν να
προσφέρουν στο τοπικό κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτό το αναφέρω γιατί γνωρίζω τους συγκεκριμένους
ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν τον οικισμό μας για να ζήσουν είτε σε μόνιμη, είτε σε ημιμόνιμη βάση.
Επίσης το γεγονός αυτό θα φέρει και μία γενικότερη αισιοδοξία μέσα στην διάχυτη απαισιοδοξία που
διακατέχει τον κόσμο από την κρίση και τελευταία από το καταστροφικό φυσικό γεγονός στη Μάνδρα.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ: Το ΔΣ του Συλλόγου σε συνεδριάσεις του το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου,
αποφάσισε να στείλει επιστολές σε μέλη του τα οποία είτε συνειδητά είτε από αμέλεια, είτε για άλλο σοβαρό
λόγο δεν ανταποκρίνονταν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους (ετήσιες συνδρομές) για πάνω από 5
συνεχόμενα έτη. Το σκεπτικό των επιστολών είναι ότι ο Σύλλογος είναι ο βασικός φορέας μέσω του οποίου
είτε μεταφέρονται τα προβλήματα και οι ανάγκες του οικισμού προς το Δήμο και σε άλλους ιεραρχικά
υψηλότερους κρατικούς φορείς είτε λύνει μόνος του προβλήματα τα οποία είτε η φύση τους είναι επιπέδου
Συλλόγου, είτε η κρατική εξουσία αδυνατεί να τα λύσει ή τα υπόσχεται για το μέλλον με αόριστο χρονικό
προσδιορισμό. Τα προβλήματα και οι ανάγκες αυτές έχουν οικονομικό κόστος το οποίο ο Σύλλογος θα
πρέπει να καλύπτει με διάφορα μέσα. Τα μέσα αυτά είναι οι συνδρομές των μελών του και οι διάφορες
οικονομικές ενισχύσεις κυρίως ιδιωτών και οι δραστηριότητες όπως οι εκδρομές και ο χορός . Η λειτουργία
αυτή καθ’ εαυτή του Συλλόγου έχει οικονομικό κόστος αφού υπάρχουν λειτουργικά έξοδα (ρεύμα,
τηλέφωνο, νερό, συντήρηση, ασφάλεια κτιρίου, ανάγκες γραφείου κλπ). Πολιτιστικές εκδηλώσεις που
γίνονται στον οικισμό, όπως αθλητικοί και πνευματικοί αγώνες, το θερινό σινεμά και άλλα, οι λειτουργίες
του Πάσχα κλπ καλύπτονται οικονομικά αποκλειστικά από το ταμείο του Συλλόγου. Η έκδοση της
εφημερίδας δεν επιβαρύνει οικονομικά το Σύλλογο, αφού τα έξοδα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις
διαφημίσεις. Στις επιστολές αυτές ανταποκρίθηκε ένα ποσοστό μελών όχι ικανοποιητικό όμως και έτσι το ΔΣ
εφαρμόζοντας το καταστατικό του διέγραψε τα μέλη που αδιαφόρησαν εντελώς σ’ αυτές τις κλήσεις.
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018:Τον ερχόμενο Σεπτέμβρη λήγει η διετής θητεία του παρόντος ΔΣ και η ΓΣ θα πρέπει να εκλέξει το
νέο Συμβούλιο που θα διοικήσει το Σύλλογο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια τα ΔΣ ανέβασαν
κατά πολύ το επίπεδο του Συλλόγου όπως και την εικόνα του οικισμού. Όμως τα ΔΣ θα πρέπει να
ανανεώνονται με νέα μέλη για τους εξής κυρίως λόγους: Πρώτον όντας μέλος ΔΣ έχει κανείς την άμεση
γνώση των προβλημάτων και των δυσκολιών που υπάρχουν στην επίλυση τους, πράγμα που δεν μπορεί να
γίνει αντιληπτό αν είναι κανείς απ’ έξω. Δεύτερον με τη διοίκηση συλλόγου αποκτάται σημαντική εμπειρία
και γνώσεις και γνωριμίες που θα φανούν πολύ χρήσιμα εφόδια για τον καθένα στη ζωή του. Ιδιαίτερα
πολύ μεγάλο όφελος θα έχουν οι νέοι ηλικιακά, οι οποίοι πιστεύω ότι είναι άκρως απαραίτητοι και έτοιμοι
να συμμετάσχουν σ’ αυτό, ιδιαίτερα με τις σύγχρονες γνώσεις τους που δεν έχουν οι παλαιότεροι και με τη
συνύπαρξη ή με την στήριξη και επικουρία κάποιων παλαιών θα μπορέσουν να πετύχουν πολλά και να
φέρουν “brands” ιδεών και δραστηριοτήτων στο Σύλλογο. Τρίτον με τη συμμετοχή παρουσιάζεται η
ευκαιρία για ατομική “εξέταση” και βελτίωση των δυνάμεων και δυνατοτήτων που έχει ο καθένας. Οι
δυνατότητες που έχει ο καθένας μας είτε λόγω της φύσης της δουλειάς μας είτε για διαφόρους άλλους
λόγους δεν εξωτερικεύονται πάντα, αλλά μπορούν να αναδειχτούν και να αναδυθούν από κάποια βάθη του
εσωτερικού μας κόσμου. Τέλος η μακροχρόνια θητεία μελών μπορεί να δημιουργήσει κούραση
ψυχοσωματική με αποτέλεσμα την πιθανή φθίνουσα διάθεση και δραστηριότητα σε σχέση με την αρχική. --------------------------------------------------------------------------------------------(Συνέχεια στη σελ. 9)
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ENHM
MEΡΩΣΕΙΣ
Σ (συνέχεια
α από σελ.8
8)
8 ΗΜ
ΜΕΡΗ ΕΚΔ
ΔΡΟΜΗ ΤΟ
ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ Ρ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Α-ΒΟΥΛΓΑΡ
ΡΙΑ ΜΕΣΩ
Ω ΘΡΑΚΗΣ: Η εκδρομ
μή θα
πραγματοποιηθε
εί από 1 έω
ως 8 Ιουλίο
ου 2018 α πό πολύ γνωστό και αξιόπιστο τουριστικό
ό γραφείο με το
ο συνδιαμόρ
ρφωσε το πρόγραμμα
π
ός μας. Το πέρασμα από Θράκη έέγινε, πρώτ
τον για να δούμε
οποίο
ο Σύλλογό
όσοι δεν έχουμε
ε επισκεφτε
εί αυτή την
ν πολύ ενδ ιαφέρουσα και σημαντική από π ολλές απόψ
ψεις περιοχ
χή της
δας και καττά δεύτερο
ο λόγο για να επισκεφ
φτούμε τη Φιλιππούπο
Φ
ολη της Βου
υλγαρίας η οποία βρίσ
σκεται
Ελλάδ
πολύ κοντά στη
η Θράκη. Το
Τ πρόγραμ
μμα συνοπ τικά περιλα
αμβάνει δια
ανυκτερεύσ
σεις σε ξεν
νοδοχεία 4 και 5
ρων στις πό
όλεις Ξάνθη
η, Φιλιππούπολη-Σόφια
α (Βουλγαρ
ρία), Σινάια (Καρπάθια
α)- Βουκουρέστι (Ρουμ
μανία)
αστέρ
και επισκέψεις στις πόλεις
ς Κομοτηνή
ή, Σουφλί, Διδυμότειχ
χο, Μπρασ
σώφ (Ρουμ ανία), Βέλικο Τάρνοβ
βο και
Σαντά
άνσκι (Βουλ
λγαρία). Η τιμή για δίκλινο δωμά
άτιο είναι 490€ ανά άτ
τομο και πεεριλαμβάνει τις μετακιν
νήσεις
με πο
ολυτελές πο
ούλμαν, τις
ς διανυκτερεύσεις, 7 π
πρωινά και 7 δείπνα, τοπικούς ξεν
ναγούς και αρχηγό συ
υνοδό.
Λεπτο
ομέρειες το
ου προγρά
άμματος σttην ιστοσεελίδα του Συλλόγου:
: www.ag
giosnektar
rios.gr κα
αι στο
faceb
book στην
ν ομάδα Εξωραϊστικ
Ε
κός σύλλ
λογος "Αγ
γιος Νεκτά
άριος Βιλ ίων" ή στα
σ
τηλέφω
ωνα :
6945959919-69
977066632.
ΕΥΣΗ: Το ΔΣ του Συλλόγου είναι σε συνεχή επ
παφή με το
τ Δήμο κ
και “πιέζει”” έτσι ώσττε να
ΥΔΡΕ
ικανο
οποιηθούν οι εκκρεμε
είς αιτήσεις
ς σύνδεσηςς με το δίίκτυο ύδρε
ευσης. Ο α
αριθμός τω
ων αιτήσεων δεν
δικαιο
ολογεί εργολαβία και έτσι θα πραγματοπο
π
οιηθούν απ
πό τον ίδιο
ο το Δήμο με τους υδραυλικού
υ
ς που
διαθέ
έτει στην Τοπική Κο
οινότητα των
τ
Βιλίων
ν. Αυτό σημαίνει
σ
ότ
τι ίσως υπ
πάρξει καθ
θυστέρηση στην
ολοκλ
λήρωση όλων των συν
νδέσεων δε
εδομένου ό τι υπάρχου
υν μόνο 2 υδραυλικοί
υ
σ
στα Βίλια για
γ να καλύπτουν
όλες--τις-περιοχέ
ές-της-Κοιν
νότητας.
ΠΑΙΔ
ΔΙΚΗ ΧΑΡ
ΡΑ: Ο Δήμος
Δ
απο
οφάσισε ν
να αναδιαμορφώσει την παιδ
δική χαρά του οικ
κισμού
εκσυγ
γχρονίζοντα
ας και ολοκ
κληρώνοντά
άς την. Με την πιστοπ
ποίηση της οι γονείς θα
νται ασφαλε
είς για
α αισθάνον
τα πα
αιδιά τους και ο Δήμο
ος πλέον θα
θ έχει υπό
ό την δική του ευθύν
νη τη λειτο
ουργία και συντήρησή
ή της.
ΕΥΧΑ
ΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Α: Το ΔΣ του
τ
Συλλόγ
γου ευχαρ ιστεί τον Γιώργο
Γ
Μα
ακρόπουλο
ο Πρόεδρο του Συλλ
λόγου
“Άσπρ
ρα Σπίτια”
Πόρτο Γερμενό,
Γ
για την ανττικατάσταση
η και τοποθέτηση νέω
ων εικόνων
ν στη εξωττερική
μετώπη του Ι. Ν
Ναού του οικισμού.
ο
Επίσης ευχ
χαριστεί τον
ν Θεόδωρο
ο Βογιατζό
όπουλο για
α την προσ
σφορά
θέτησης
4
βρυσώ
ών
και
άλλων
εργατικών
εργασιώ
ών
στο
χώρο
της
τ
Εκκλησίας.
τοποθ
ΣΥΛΛ
ΛΥΠΗΤΗΡΙ
ΙΑ: Έφυγε
ε από τη ζωή
ζ
ο Μελ
λέτης Λεμ
μπέσης ο άνθρωπος που δώρισ
σε στο Δήμο το
οικόπ
πεδο μέσα στο οποίο χτίστηκε η δεξαμενή
ή για την ύδρευση
ύ
το
ου οικισμού
ύ του Αγίο
ου Νεκταρίου. Ο
Μελέτ
της Λεμπέσ
σης είχε τιμ
μηθεί με πλακέτα απ ό το Σύλλο
ογο γι αυτ
τή την γενν
ναία και αν
νθρωπιστικ
κή του
πράξη
η . Ο Σύλλο
ογος εκφρά
άζει τα θερμ
μά συλλυπη
ητήρια του στην οικογένεια του εεκλιπόντος.
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Το
Τ Στολ
λίδι των
ν Βιλίων
ν
Ι.Ν Μετα
αμόρφω
ωσης το
ου Σωτή
ήρος - Έ
Έργο Τσ
σίλερ
Γράφ
φει ο Κώστα
ας Πλούμπ
πης - Καθηγ
γητής
Η εκκλησία μαςς, η Μεταμ
μόρφωση του
τ
Σωτήρο
ος, είναι ένα
έ
έργο απίστευτο για τα δε
εδομένα μιας φτωχή ς και μικρ
ρής
κωμό
όπολης που ήταν τα Βίλια την επο
οχή του 189
90. Υψώνετ
ται
ως το
ον ουρανό,, 22 μέτρα ψηλά και καθώς ξεπ
περνούσε στο
σ
ύψος
ς όλα τα άλ
λλα οικοδομήματα γύρω της, έμ
μοιαζε σαν να
σκύβε
ει και να βλέπει το χω
ωριό από ψηλά,
ψ
να το
ο στολίζει και
κ
να το
ου χαρίζει ομορφιά. Συνδυάζει την τέλεια
α, κοκκινωπή
λιθοδ
δομή με ττην αρμον
νία των αναλογιών
ν της χωρ
ρίς
υπερβ
βολές και α
αντέχει στις σημαντικές φθορές τ ου χρόνου..
Πίσω
ω στο χρόν
νο
Το 18
893, οι Βιλ
λιώτες συμπ
πατριώτες μας
μ
αποφάσ
σισαν να χτ
τίσουν ένα καινούργιο
ο ναό, που
υ να καλύπττει τις
θρησκευτικές το
ους ανάγκε
ες. Ο πληθυ
υσμός του χωριού είχ
χε μεγαλώσ
σει και αναζζητούσαν κάτι
κ
μεγαλύ
ύτερο,
λαμπρότερο καιι πιο περίττεχνο. Ήθελ
λαν ένα νέέο μεγαλοπ
πρεπή ναό κι έτσι απ
ποφάσισαν να χτίσουν την
Μεταμόρφωση ττου Σωτήρο
ος, δίπλα στον
σ
παλαιό
ότερο ναό των Ταξιαρ
ρχών(1637)).Ο τότε ιερέας των Βιλίων
Β
Π. Δη
ημήτριος Κωνσταντ
τινίδης, ο οποίος
ο
ήταν
ν Βιλιώτης, αξιοποιών
ντας την γν
νωριμία του με τον Έρνστ
Έ
Τσίλε
ερ, τον κά
άλεσε να αναγείρει
α
την νέα εκ κλησία του
υ χωριού μας.
μ
Ο Έρν
νστ Τσίλερ
ρ ένας από
ό τους
διαση
ημότερους αρχιτέκτον
νες στην Ευ
υρώπη και τη χώρα μας, έχει οικοδομήσε
ο
ει πολλά σημαντικά
σ
κ
κτίρια.
Έχει, όμως, αναγείρει και αρκετές
α
εκκ
κλησίες, οι περισσότερ
ρες των οπο
οίων βρίσκο
ονται σε μεγάλες πόλε
εις της
Ελλάδ
δος. Η δική
ή μας, η Μεταμόρφωσ
ση του Σωττήρος, στα Βίλια, είνα
αι η μοναδιική που έχει κτιστεί σε
σ ένα
μικρό
ό χωριό. Με
ε αυτή την έννοια, ήτα
αν μεγάλη τιμή για το
ο χωριό μας
ς να αναλά βει την ανέ
έγερση του
υ ναού
ένας διάσημος α
αρχιτέκτονα
ας, όπως ο Έρνστ Τσίίλερ. Ήταν ένα έργο ζωής για ττα Βίλια. Όλ
λοι συμμετείχαν,
άνδρε
ες, γυναίκε
ες και παιδιά. Ο καθέν
νας όπως μ
μπορούσε. Έτσι,χτίστη
ηκε ο Ιερόςς Ναός της
ς Μεταμόρφ
φωσης
του Σωτήρος,
Σ
αν
νεκτίμητη κληρονομιά
κ
ά, στολίδι το
ου χωριού μας, σιωπη
ηλός μάρτυ ρας της βαθιάς πίστης
ς στον
Θεό των
τ
Βιλιωτώ
ών προγόνω
ων μας.
(Συν. στη σελ.
σ
11)
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(Συν..-από-σελ.1
10)----Ο-βυζαντινός
ς-ρυθμός-ττης-Μεταμ
μόρφωσης-του-Σωτή
ήρος
Η Μετ
ταμόρφωση
η του Σωτή
ήρος χτίστηκε με βάση τον βυζαντινό ρυθμό, εγγεγραμ
μμένος σταυ
υροειδής να
αός με
τρούλ
λο. Δηλαδή, παρουσ
σιάζει στην
ν κάτοψη σχήμα στ
ταυρού εγγ
γεγραμμένο
ου σ' ένα τετράγων
νο. Ο
εγγεγ
γραμμένος σταυροειδ
δής με τρούλο
τ
είν
ναι ο αν
ντιπροσωπε
ευτικός βυ
υζαντινός ρυθμός. Κύριο
χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού
α
του θαυμαστο
ού ρυθμού είναι ο σχηματισμό
σ
ός σταυρού
ύ εσωτερικ
κά και
εξωτε
ερικά με έν
να τρούλο, εικόνα του ουρανού. Ο περίφημ
μος αυτός βυζαντινός
β
ρυθμός θεω
ωρείται ο τέ
έλειος
ρυθμός. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά δεείγματα αυτ
τού του θα
αυμάσιου ρυ
υθμού, όπω
ως η Καπνικαρέα
στην Αθήνα, οι ε
εκκλησίες του
τ
Μυστρά
ά κι άλλες. Στις οκτώ γωνιές που
υ σχηματίζεει ο εγγεγρα
αμμένος σταυρός
υψών
νονται οκττώ κίονες ύψους 9,7
75μ., που έχουν καθαρά ευρω
ωπαϊκού, γ
γοτθικού τύπου κατά
άληξη.
Ο ναό
ός, γενικά, σε εντυπω
ωσιάζει με την αυστηρή
ή συμμετρία του ρυθμ
μού του, αλ
λλά και την
ν κατασκευή
ή του.
Στην είσοδο ττου ναού υπάρχει το καμπαν
ναριό κατα
ασκευασμέν
νο από ττο ίδιο υλ
λικό, που είναι
κατασ
σκευασμένο
ος και ο υπ
πόλοιπος να
αός, τον πω
ωρόλιθο. Έχει
Έ
ύψος 14
1 μέτρα π
περίπου. Δε
εξιά και αριστερά
δύο εντυπωσιακ
κές σκάλες
ς, φτιαγμέν
νες από ακ
κριβό μάρμ
μαρο, οδηγ
γούν στο κ
καμπαναριό
ό αλλά και στον
γυναικωνίτη. Π
Πρόκειται για
γ
κατασκευή που είναι μον
ναδική και δεν συν
ναντάται πουθενά
π
α
αλλού.
Ο τρούλος στηρ
ρίζεται ομο
οιόμορφα στις
σ
τέσσερ
ρις κολώνες
ς του ναού
ύ, καλύπτον
ντας το με
εγαλύτερο μέρος
αυτού
ύ. Ο τρούλ
λος είναι εξωτερικά
ε
διακοσμημέ
δ
ένος με κε
εραμικά και πολύχρω
ωμα μικρά παράθυρα. Είναι
φανερή η προσπ
πάθεια, να δοθεί φως στον χώρο
ο, με καλοδουλεμένα υλικά,
υ
όλα μ
με πολύχρω
ωμες ανταύ
ύγειες,
με λα
αμπρότητα που ταιριάζζει στην δόξ
ξα και τον θ
θρίαμβο της
ς εκκλησίας
ς του Θεού .
Το-τέ
έμπλο-και-η-αγιογρ
ράφηση-το
ου-ναού
Η ωραία πύλη είίναι ξυλόγλ
λυπτη. Οι το
οιχογραφίεςς που διακο
οσμούν τον
ν ναό είναι εεπιχρισμένε
ες και ταιριάζουν
πολύ καλά με το
ον αρχιτεκττονικό ρυθμ
μό του ναού
ύ. Δεν είναι γνωστό πό
ότε τοιχογρ
ραφήθηκε ο ναός για πρώτη
π
φορά
ά. Σύμφωνα
α με μαρτυρίες το 1930 και το 1
1949 έγιναν αρκετές τοιχογραφίίες στο ανώ
ώτερο μέρο
ος του
ναού,,
πάνω
από
τα
α
τόξα.
Το
λοι πό
μέρος
ς
του
ναού
κα
αλύπτεται
από
εικ
κόνες.
Στον ναό της Μ
Μεταμόρφωσης του Σω
ωτήρος υπά
άρχουν καταπληκτικέ
ές εικόνες α
ανεκτίμητης αξίας καθ
θώς η
παλαιότητα μερικών εξ' αυ
υτών είναι περίπου εν
νός αιώνος,, όπως οι εικόνες
ε
του Ευαγγελισ
σμού(1913)). Των
Κωνσ
σταντίνου κ
και Ελένης
ς(1939) και των Αγίω
ων Θεοδώρ
ρων(1941). Υπάρχει, επίσης, έν
να καταπλη
ηκτικό
κεντη
ητό του Επιιταφίου Θρήνου. Μπορούμε, επίσ
σης, να θαυ
υμάσουμε τις
τ εικόνες Πέτρου και Παύλου(1
1920),
της
Αγίας
Βαρβάρας((1914),
της
Αγία
ας
Ειρήν
νης
και
του
Α
Αγίου
Φα
ανουρίου(1
1919).
Επίλο
ογος
Χρειά
άζονται όμω
ως πρωτοβ
βουλίες, για
α να ενταχ
χθεί ο ναός στα Προστατευόμεν
να Μνημεία
α του Νεώ
ώτερου
Πολιτ
τισμού και για την προστασία
π
του
τ
από τ ις φθορές του χρόνο
ου αλλά κα
και για την πολιτιστικ
κή και
αρχιτ
τεκτονική-ανάδειξη-του.
(Προδ
δημοσίευση
η από το ομ
μώνυμο βιβλίο - μελέττη για τον Ι.Ν Μεταμόρ
ρφωσης του
υ Σωτήρος Βιλίων)
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ΠΑΣΧ
ΧΑ ΣΤΟ
ΟΝ ΑΓΙΟ
Ο ΝΕΚΤΑ
ΑΡΙΟ
Γράφ
φει ο Περικλ
λής Μιχαλ
λιτσιάνος
Πραγ
γματοποιήθη
ηκαν και φέτος οι
ο λειτουρ
ργίες των τριών
τελευ
υταίων ημερών της Μεγάλης
Μ
Εβ
βδομάδας σ
στην Εκκλησία του
οικισμ
μού με την
ν παρουσία αρκετών πιστών
π
πολλ
λοί εκ των οποίων
ήρθαν και από άλλες όμο
ορες περιοχ
χές. Μόλις 2 μήνες πριν το
χα ο Πατήρ Νικόλαος
ς από την Οινόη,
Ο
ο οπ
ποίος λειτου
υργούσε
Πάσχ
τα τελ
λευταία χρό
όνια αυτές τις μέρες, ασθένησε κ
και δήλωσε ότι δεν
θα μπορέσει
μ
να λειτουργ
γήσει όπως
ς είχε συμ
μφωνήσει με την
εκκλη
ησιαστική επιτροπή του
τ
Ναού μας. Αμέσ
σως τα μέ
έλη της
επιτροπής
του
Δ
ΔΣ
του
συλλόγου
του
οικισμού
ο
καιι
τοποιήθηκαν
ν και μετά από αρκετές επαφέςς και επιστ
τολές, ο
κινητ
Πατήρ
Γαβριιήλ
εφημέριος
στην
σ
κεν
ντρική
εκκλησία
των Βιλ
λαβε να
“Μεταμορφώσε
εως του Σωτήρος””
λίων ανέλ
α τις Άγιες αυτές ημέρ
ρες. Κάθε ο
οικισμός μέσ
σα στον
λειτουργήσει για
ο υπάρχει Εκκλησία έστω
έ
και μικρή,
μ
επι θυμεί να γίνονται
γ
οποίο
λειτουργίες σ’ α
αυτήν και ιδιαίτερα τις
τ ημέρες του Πάσχα
α, όπου
λά άτομα συγκεντρω
ωμένα στα
α σπίτια, πράγμα
υπάρχουν πολλ
π
φτιάχττηκαν οι εκ
κκλησίες
απόλυτα θεμιτό. Ο λόγος εξ άλλου που
ς είναι να λειτουργούν, να συγκεντρώνετται ο κόσμ
μος, να
αυτές
ανταλ
λλάσσει απ
πόψεις και ευχές, να εμψυχών εται, ιδιαίτ
τερα τις
σημερ
ρινές πολύ δύσκολες ημέρες κα
αι όχι να α
αποτελούν “νεκρά”
“
οικήμ
ματα παραμένοντας κλειστές με
μ σκονισμ
μένες εικόν
νες και
έπιπλ
λα και αραχ
χνιασμένους τοίχους. Έτσι λοιπό
όν οι “Κρατ
τούντες”
την Εκκλησία
Ε
της Ελλάδας
ς θα πρέπε
ει να ανταπ
ποκρίνονται άμεσα
στα αιτήματα
α
τω
ων οικισμών
ν και να στ
τέλνουν ιερ
ρείς και ψά
άλτες σε
όσο περισσότερ
π
ες εκκλησίε
ες μπορούν
ν, ιδιαίτερα
α εκεί που υπάρχει
αρκετ
τός κόσμος και να μην
ν ενεργούν με κριτήρια
τικά από
α διαφορετ
τα δέ
έοντα. Ας είμαστε καλά και του χρόνου σττις 28 Απριλίου να
ξαναγ
γιορτάσουμ
με το Πάσχα
α.

