
  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

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 54* Απρίλιος- Μάιος- Ιούνιος 2010 

    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ                                                                                          
Το  Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Άγιος Νεκτάριος 
Βιλίων καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους οικιστές σε 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 
2010 και ώρα 10:30 το πρωί, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό 
Κέντρο, με θέματα:                                                                                                                                                         
Ι.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                   
περιόδου Σεπτεμβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2010 
ΙΙ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ)                       
Σας γνωρίζουμε ακόμα ότι:                                                                                                                                                                   
1.Δικαίωμα συμμετοχής / ψήφου έχουν όσοι έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον 
Σύλλογο.Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να ψηφίσουν και να 
εκλέγονται και περισσότερα του ενός μέλη ανά οικογένεια / 
ιδιοκτησία, αρκεί να είναι ταμιακά εντάξει και εγγεγραμένα 
μέλη του Συλλόγου.                                                                                 
2. Υποψηφιότητες μελών για Δ.Σ. και Ε.Ε. θα γίνονται δεκτές 
με γραπτή αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΔΣ μέχρι και 10 
ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι  τις                            
2 Σεπτεμβρίου 2010.                                                         
Κυκλώστε όλοι την 12η Σεπτεμβρίου στο ημερολόγιό σας 
για να είστε όλοι παρόντες. Η συμμετοχή σας θα δώσει 
δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.                                                                                                                                              
Σημ.: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η  Γενική Συνέλευση 
μετατίθεται για την επόμενη Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου.                                                                                                                                                            
ΤΟ   Δ.Σ.  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

             ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΙΛΙΩΝ                                     
Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ                                         
20 τουλάχιστον λόγοι να επιλέξει κανείς την περιοχή 
αυτή για μόνιμη ή εξοχική κατοικία του                                         
Άρθρο του Περικλή Μιχαλιτσιάνου                                               
-πολύ κοντά στην Αθήνα                                                                     
- περιοχή εντός σχεδίου                                                                       
-μικρός συντελεστής δόμ.                                                              
- σπίτια με υψηλή αισθητική                                                            
-φυσικό περιβάλλον                                                                        
- χειμερινό τοπίο                                                                                 
- βουνό και θάλασσα                                                                          
- το κλίμα                                                                                                                   
-όμορφα τοπία                                                                                             
- ρομαντισμός                                                                                                               
- πεζοπορίες,ορειβασίες,                                                                           
αιωροπτερισμός                                                                                         
- πολιτιστικά μνημεία                                                                                        
- πανήγυρεις, πολιτιστικές                                           
δραστηριότητες                                                                                                        
- εκκλησίες,μοναστήρια                                                                              
- ταβέρνες, ψαροταβέρνες                                                                                                      
-ψυχαγωγία                                                                                                
- τουριστικές υποδομές                                                                     
- πυροσβεστική ακαδημία                                                                                     
- ανθρώπινες σχέσεις                                                                            
-πολιτιστικό,πνευματικό                                                          
κέντρο, εφημερίδα,                                                                                      
ιστοσελίδα 

 

 

  

 

 

                                          

 

           Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ        

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ    ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ                                                                                                      
«ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»   ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ   ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΤΟΥ     ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ  24  ΙΟΥΛΙΟΥ  2010  ΚΑΙ  ΩΡΑ  21.00    
ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ           ΣΤΟΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

                         ΠΛΟΥΣΙΟ  ΜΕΝΟΥ  ΜΕ  ΔΩΡΕΑΝ  ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΡΑΣΙ       Τιμή Πρόσκλησης :20 ευρώ                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 __ Κιθαιρώνας  ___________________________________ 2 __________  
 
 
 
 

 
                                                                             ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ 

(όταν βρίσκεστε στoν οικισμό) 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

(Ταμίας: Μαρία Δεσύπρη) 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ 

(Γεν.Γραμματέας Ελευθερία Μανούσου 2263023207 – 6972453876) 
Μπορείτε ακόμα να αποστείλετε το έντυπο ή τη συνδρομή σας ταχυδρομικά 
(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία ή την 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 

Μαρία Δεσύπρη 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Πρόεδρος :     Ιακώβου Ηρακλής 
( 2263023628 / 6978197539 ) 
Αντ/δρος :     Ρουμπάκης Γιώργος 
( 2263023640 / 2103541525 / 6978101151 ) 
Γεν.Γραμμ.   Μανούσου Ελευθερία: 2263023207 / 
6972453876  
Ειδ.Γραμμ και  Ταμίας:    Δεσύπρη Μαρία 
(2109811681 / 6945959919 ) 
Μέλος :  Μιχαλιτσιάνος Περικλής (2263023257 / 2109735841 
/ 6977066632 ) 
Μέλος :  Δημησιάνος Σπύρος          (2263023210 / 
2104004112 / 6976647711 ) 
Μέλος:  Παντελής Μυκιαδάκης: (2263023287 
(2104933392 / 6945821483) 

ΚΚΚΙΙΙΘΘΘΑΑΑΙΙΙΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ    
   

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

Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
                                                  *** 

Τιμή φύλλου     0,01 ευρώ 
*** 

Εκδότης 
Ηρακλής Ιακώβου 

Διέυθυνση 
Αγιος 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 

Η εφημερίδα εκτυπώνεται στο τυπογραφείο του Δημήτρη 
Ταμπακόπουλου  Σινοπούλου 40 και Κομιανών 42 

Περισσός .Τηλ : 210 93 53 634 
 

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

                    ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 Το Σάββατο 24 Ιουλίου 2010 θα γίνει ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας για 
πρώτη φορά στο φυσικό του χώρο, δηλαδή στον εξωτερικό χώρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου και της Εκκλησίας μας.Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε με 
κύριο σκοπό να εξυπηρετεί κυρίως τέτοιες εκδηλώσεις και έγινε με την 
συνεισφορά των μελών του Συλλόγου, αλλά και με τη βοήθεια του Δήμου και 
διαφόρων επαγγελματιών.Ο σκοπός που γίνεται ο χορός είναι ψυχαγωγικός 
βέβαια κατ’ αρχήν, αλλά και η σύσφιξη σχέσεων των μελών του Συλλόγου μεταξύ 
τους αλλά και με κατοίκους της ευρύτερης περιοχής όπως και η οικονομική 
ενίσχυση του Συλλόγου για να συνεχίζονται τα έργα και οι δραστηριότητές 
του.Χωρίς την παρέμβαση του Συλλόγου, όπου χρειάζεται, δεν είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση σοβαρών έργων στην περιοχή μας αλλά και άλλων 
δραστηριοτήτων απαραίτητων σε μία κοινωνία η οποία αυξάνεται αλλά και 
μονιμοποιείται εδώ ραγδαία.   Κάνουμε έκκληση λοιπόν να υπάρξει                                                                                                                                                                      
πολύ μεγάλη παρουσία στο χορό αυτό και γενικά επιτυχία σε όλους τους 
τομείς.Την ημέρα αυτή δεν θα πρέπει να υπάρξει οικιστής που να βρίσκεται στο 
σπίτι του και να αδιαφορεί για γεγονός που γίνεται δίπλα του και τον αφορά 
άμεσα! Ο μόνος σοβαρός λόγος απουσίας είναι κάποια ασθένεια.                                                                                                                                          
Οικιστές οι οποίοι απέχουν είτε σε μόνιμη βάση είτε περιστασιακά είτε για 
κάποιο λόγο που έχει να κάνει με παρεξηγήσεις, μικροδιαφορές, στιγμιαίες 
εντάσεις μεταξύ τους  ή με το Σύλλογο, καλούνται να διαγράψουν όλα αυτά και 
να δραστηριοποιηθούν πάλι δίνοντας το παρόν όπου και όταν χρειάζεται, 
αρχίζοντας από την ενεργή παρουσία τους στο χορό του Συλλόγου.Είναι όλοι 
ευπρόσδεκτοι.  Επειδή ο χορός θα γίνει στο χώρο του οικισμού μας και παρ’ ότι 
θα υπάρξει Catering για το σερβίρισμα κλπ, υπάρχει ανάγκη μικρής εθελοντικής 
προσφοράς από μέλη του Συλλόγου σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στην 
προετοιμασία του χορού, τα οποία θα συνεπικουρούν τα μέλη του ΔΣ. Γι’ αυτό 
όσοι θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν, να έλθουν σε επαφή με τα μέλη του ΔΣ 
του Συλλόγου (τηλέφωνα υπάρχουν στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα). 
Πιστεύω στους ανθρώπους που αποτελούν το Σύλλογό μας και είμαι σίγουρος 
ότι θα ανταποκριθούν σ’ αυτό το κάλεσμα, γιατί τελικά το όφελος θα είναι πολύ 
μεγάλο για όλους μας.                                              Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
                                           
 



___Κιθαιρώνας ___________________________________________3______ 
 
 
                       ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΙΛΙΩΝ – Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

Αν ψάξει καλά κανείς σε όλη την Αττική (και όχι μόνο) να βρει άλλη περιοχή η οποία να έχει τα χαρακτηριστικά του Αγίου 
Νεκταρίου, είναι σίγουρο ότι δεν θα βρει.                                                      
Υπάρχουν    20 τουλάχιστον λόγοι να επιλέξει κανείς την περιοχή 
αυτή για μόνιμη ή εξοχική κατοικία του:                                                                                                                                                                                         
1) Πολύ κοντά στην Αθήνα, αλλά ακόμη πιο κοντά σε πόλεις όπως 
τα Βίλια, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, η Θήβα.                                                                                                                                                                                             
2) Περιοχή εντός σχεδίου και μάλιστα με πολύ καλές υποδομές 
(υποθέτουμε ότι η τελική φάση της ύδρευσης θα ολοκληρωθεί 
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα όπως και οι υπόλοιπες 
ασφαλτοστρώσεις). Η επόμενη υποδομή που πρέπει να επιδιωχθεί 
άμεσα είναι η διέλευση της συγκοινωνίας μέσα από τον οικισμό με 
δεδομένη την ύπαρξη μονίμων κατοίκων (με ανοδική δυναμική), αλλά 
και πολλών παραθεριστών ιδιαίτερα το καλοκαίρι.                                                                                                                                                                                 
3) Μικρός συντελεστής δόμησης και συντελεστής κάλυψης 
πράγμα που επιτρέπει την “πρασινοποίηση” και εξωραϊσμό των οικοπέδων.                                                                                                                                                                                                          
4) Σπίτια με υψηλή αισθητική που συνθέτουν έναν όμορφο οικισμό που παραπέμπει σε Αλπικό Ελβετικό χωριό.Εδώ πρέπει να 
σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών είναι απλοί μισθωτοί ή συνταξιούχοι, οι οποίοι με τεράστιες οικονομικές 
θυσίες, με προσωπική εργασία όλης της οικογένειας, ακόμη και με θυσίες υγείας, έχουν δημιουργήσει αυτά τα πολύ όμορφα 
σπίτια με τους απίστευτους εξωτερικούς χώρους, σε ένα πολύ σκληρό βουνό σαν τον Κιθαιρώνα!                                                                                                                                                                                                      
5) Το φυσικό περιβάλλον με το μεγαλύτερο, “πλέον”, πευκόδασο της Αττικής, με το ελατόδασο του Κιθαιρώνα (το οποίο βέβαια 
πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για να διατηρηθεί αλλά και να βελτιωθεί περαιτέρω) και με την υπόλοιπη χλωρίδα του αλλά και 
πανίδα (μικρά και μεγάλα πουλιά, αλεπούδες, λαγοί κλπ).Δεν υπάρχει ωραιότερο πρωινό ξύπνημα από το κελάηδημα των 
πουλιών, τα οποία μέσα από τα πεύκα, μας στέλνουν το τραγούδι τους που μας προσφέρει μία αισιοδοξία και αγαλλίαση 
ανάμεσα στις δυσκολίες της ζωής και την απαίσια ζωή της πόλης.                                                                                                                                                                                      
6) Το Χειμερινό τοπίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από Ευρωπαϊκά αντίστοιχα της 
Αυστρίας, Ελβετίας, Γαλλίας, Ιταλίας, στα οποία καταφεύγουν πλούσιοι απ’ όλο 
τον κόσμο για να το απολαύσουν.Όσον αφορά τις διάφορες απόψεις για 
δημιουργία υποδομών στον Κιθαιρώνα με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής, 
φοβάμαι ότι θα είναι η καταστροφή του, εκτός και αν γίνει μία “ελαφριά” 
παρέμβαση εναρμονισμένη με το περιβάλλον και να εξυπηρετεί μικρό αριθμό 
επισκεπτών.                                                                                                                                                                                                                 
7) Η περιοχή μας έχει το σημαντικό πλεονέκτημα να συνδυάζει βουνό και 
θάλασσα με έναν ποιητικό και “ερωτικό”τρόπο.Σε απόσταση 12 χλμ από τον 
οικισμό βρίσκει κανείς μερικές από τις ωραιότερες παραλίες όχι μόνο της Αττικής 
αλλά, χωρίς υπερβολή, και της Ελλάδας!Στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν  2 μεγάλες και 5-6 μικρότερες παραλίες αλλά και βραχάκια 
όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το μπάνιο του και όχι μόνο.To Πόρτο Γερμενό επίσης, διαθέτει λιμάνι για ψαρόβαρκες, σκάφη, 
καΐκια, όπως και ράμπα για “ρίξιμο” των σκαφών.Μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες παραλίες της Μεσογείου βρίσκεται 
στην περιοχή μας και δεν είναι άλλη από την Ψάθα! Τα νερά σε όλες τις παραλίες 
είναι κρυστάλλινα (οπτικά αλλά και ουσιαστικά) και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε 
από τα νερά Αιγαιοπελαγίτικων αλλά και άλλων Ελληνικών νησιών.Η καθαρότητά 
τους οφείλεται σε παράγοντες όπως γλυκά νερά τα οποία υπογείως μαζεύονται 
από τα γύρω βουνά (μία από τις αιτίες της χαμηλής   θερμοκρασίας της 
θάλασσας), το μεγάλο βάθος, η διαρκής κινητικότητά τους από τους ανέμους 
(ιδιαίτερα από τους καλοκαιρινούς βοριάδες), η μικρή ύπαρξη σκαφών κλπ.Ένας 
άλλος παράγοντας καθαρότητας των υδάτων που μάλιστα είναι και αποδεικτικό 
στοιχείο της ποιότητάς τους, είναι η ύπαρξη οστρακοειδών όπως στρείδια (δεν 
ζουν σε ακάθαρτα νερά), πίνες, σωλήνες, φούσκες, πορφύρες, καλόγνωμεςκ.ά. Υπάρχουν επίσης αρκετά είδη ψαριών, χταπόδια, 
καλαμάρια, σουπιές, καραβίδες και μάλιστα από τα πιο νόστιμα.Εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι, έχουμε δει και θαλάσσια 
χελώνα!                                                                                                                                             
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8) Το κλίμα είναι από τα υγειινότερα στην Ελλάδα , λόγω της υπάρχουσας χλωρίδας 
(πεύκα, έλατα) αλλά και του εδάφους το οποίο είναι γενικά πετρώδες, καθώς και η 
απουσία επίγειων υδάτων τα οποία όπως είπαμε καταλήγουν στη θάλασσα ή 
χάνονται.(πεύκα, έλατα) αλλά και του εδάφους το οποίο είναι γενικά πετρώδες, καθώς 
και η απουσία επίγειων υδάτων τα οποία όπως είπαμε καταλήγουν στη θάλασσα ή 
χάνονται.    Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει ο Χειμώνας με τα χιόνια του (δεν υπάρχει 
Χειμώνας χωρίς πολλά ή λίγα χιόνια στα Βίλια), όπως και οι καλοκαιρινοί 
βοριάδες.Την αίσθηση του πολύ καλού κλίματος την νοιώθουμε ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες όταν γυρίζουμε από μέρη υγρά και ζεστά (εσωτερικού ή 

εξωτερικού) όπου η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.Αλλά και τους Χειμώνες, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δεν υπάρχει η 
αίσθηση του πολύ κρύου γιατί όπως λέει ο λαός το κρύο είναι “χοντρό”.                                                                                                                                                   
9)Η ευρύτερη περιοχή των  Βιλίων δεν υπολείπεται όμορφων τοπίων.Ανεβαίνοντας κανείς στον Κιθαιρώνα θαυμάζει τα θαλάσσια  
τοπία του Πόρτο Γερμενό και της Ψάθας, τις Αλκυονίδες αλλά και το απίστευτο πευκόδασο των Βιλίων.Από την κορυφή του 
βλέποντας  τον κάμπο των Θηβών,  τον Ελικώνα, τα χωριά της  Βοιωτίας νοιώθεις ένα δέος! Εάν δε υπάρχει καθαρή ατμόσφαιρα, 
ο ορίζοντας της θέας είναι ατελείωτος, χάνεσαι στην Πελοπόνησσο αλλά ακόμη στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια!                                                                                              
10) Ο ρομαντισμός βρίσκει σημαντικό έδαφος στην περιοχή μας, αρκεί να βρεθεί κανείς σε καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα στο Πόρτο 
Γερμενό ή σε καλοκαιρινή νύχτα με πανσέληνο. Τι λέτε όταν το Χειμώνα δίπλα στο τζάκι, με απαλή μουσική απολαμβάνετε από το 
παράθυρό σας το χιονάκι που πέφτει ασταμάτητο, ή τις ημέρες με την πυκνή ομίχλη; Για τους θαυμαστές του έναστρου ουρανού 
σε νύχτες χωρίς φεγγάρι, η περιοχή προσφέρεται ανεπιφύλακτα για αισθηματικές αλλά και φιλοσοφικές αναζητήσεις!                                                                                                                                                                                   
11)Πεζοπορίες-ορειβασίες-αιωροπτερισμός είναι δραστηριότητες που γίνονται, αφού ευνοούνται σημαντικά από το ανάγλυφο 
της περιοχής αλλά και από την υποδομή που υπάρχει αν και χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα.Υπάρχουν αρκετά 
χαρτογραφημένα  μονοπάτια (τα βρίσκει κανείς στο Δήμο, στο Δασαρχείο, στη Νομαρχία και στον ορειβατικό σύλλογο), τα οποία 
εύκολα μπορεί κανείς να περπατήσει μέσα σε ειδυλλιακό περιβάλλον!Στον Κιθαιρώνα υπάρχει ο Ορειβατικός Σύλλογος Ελευσίνας 
ο οποίος οργανώνει πεζοπορίες και ορειβασίες σε όλη την Ελλάδα. Από την κορυφή του Κιθαιρώνα πετούν οι αιωροπτεριστές οι 
οποίοι διοργανώνουν και πρωταθλήματα σε Πανευρωπαϊκό αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο.Η έδρα τους βέβαια είναι στις Πλαταιές 
και εδώ ο Δήμος μας πρέπει να επανεξετάσει την “εκμετάλλευση” της κορυφής του Κιθαιρώνα σε “ήπιο” και φιλοπεριβαλλοντικό 
βέβαια επίπεδο και μόνο για τέτοιες δραστηριότητες.                                                                                                                                                                          
12) Τα πολιτιστικά παλιά αλλά και σύγχρονα μνημεία της περιοχής είναι πάρα πολύ σημαντικά ξεκινώντας από το Αρχαίο 
Κάστρο των Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό), το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί 
τουριστικά για πολιτιστικούς αλλά και οικονομικούς λόγους.Το Κάστρο 
επίσης των Ελευθερών (κοντά στην περιοχή της Κάζας), υπολείμματα τείχους 
στην Οινόη όπως επίσης η περιοχή του Παλαιοχωρίου στον Άη Γιώργη 
(παλιό χωριό)κ.ά. Ας μην ξεχνάμε ακόμα και τον κεντρικό Ναό των Βιλίων 
(Μεταμόρφωση του Σωτήρος), σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τον 
γνωστό  αρχιτέκτωνα  Ερνέστο Τσίλερ!                                                                                                                                                                                      
13) Οι πανήγυρεις και οι πολιτιστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν 
χώρα στην στην περιοχή είναι αρκετές με σημαντικότερη την 3μερη του 
Αυγούστου (Του Σωτήρος).Υπάρχουν επίσης οι θρησκευτικές πανήγυρεις 
στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Φανουρίου και του Αγίου Νεκταρίου.                                                                                                                                                                               
Ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που γίνεται στα Βίλια τον Αύγουστο είναι τα “Λαμπέτεια” 
προς τιμή της μεγάλης Βιλιώτισας ηθοποιού Έλλης Λαμπέτη. Η περιοχή μας διαθέτει δύο 
πολιτιστικά κέντρα, ένα στα Βίλια και ένα στον “ Άγιο Νεκτάριο”, στα  οποία γίνονται 
δραστηριότητες όπως ομιλίες, εκθέσεις,χοροί, διοργανώνονται εκδρομές, προβάλλονται 
ταινίες κ.ά.                                                                                                                                                                                                       
14) Για τους θρησκευόμενους (και όχι μόνο) υπάρχουν αρκετές εκκλησίες αφιερωμένες σε 
πολλούς Αγίους με  χρονική διασπορά εορτασμών που κάθε εποχή υπάρχει και κάποια 
γιορτή.Ο Άγιος Βασίλειος στο Κρύο Πηγάδι ,  ο Άγιος Ραφαήλ στην είσοδο των Βιλίων,   ο Αη 
Γιώργης στο Παλαιοχώρι, η Αγία Μαρίνα στον   “ Άγιο Νεκτάριο”,   ο Προφήτης Ηλίας στο 
Μοναστήρι λίγο έξω από τα Βίλια, η Αγία Παρασκευή στο Κριεμάδι αλλά και στο Πόρτο Γερμενό, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος 
στα Βίλια, η Κοίμηση της Θεοτόκου (Παναγίτσα) μικρό εκκλησσάκι στα Βίλια  αλλά και στην Γκούρα (9 μερα), ο Άγιος Φανούριος 
και ο Άγιος Νεκτάριος στον οικισμό του “ Άγίου Νεκταρίου”,   η Γέννηση της Παναγίας στο Κούτσιθι, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία 
Άννα στο Πόρτο Γερμενό, ο Άγιος Ιωάννης και   ο Άγιος Σπυρίδωνας και άλλες.                                                                                                                                        
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15)  Η ευρύτερη περιοχή βρίθει από ταβέρνες με τοπικά εδέσματα βασιζόμενα κυρίως στα ερίφια και στα αρνάκια που εκτρέφονται 
εδώ. Όμως το ιδιαίτερο που σπάνια συναντά κανείς στην Ελλάδα είναι ότι εκτός από τις χασαποταβέρνες και τα πολύ καλά 
εστιατόρια υπάρχουν ωραιότατες ψαροταβέρνες με φρέσκα και νοστιμότατα  τοπικά ψάρια   ξεκινώντας από το Πόρτο Γερμενό και 
συνεχίζοντας στην Ψάθα αλλά και στο Αλεποχώρι!                                                                                                                                                                                                                       
16) Οι νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, βρίσκουν τα σημεία συνάντησης και ψυχαγωγίας τους στα καλοφτιαγμένα cafe, στα 
κλαμπάκια, αλλά και όσον αφορά τον αθλητικό χώρο υπάρχουν γηπεδάκια μπάσκετ στον Άγιο Νεκτάριο και στα Βίλια, γήπεδο 5x5 
στα Βίλια όπως και γήπεδο ποδοσφαίρου για την ομάδα των Βιλίων.Υπάρχουν όμως περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης για να 
έχουν περισσότερες και ποιοτικότερες επιλογές έτσι ώστε να παραμένουν στην περιοχή, ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια όπου 
προβλέπεται μεγάλη οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή μας.                                                                                                                                              
17) Οι τουριστικές υποδομές είναι σε υψηλό επίπεδο και είναι μία από τις πηγές απασχόλησης των κατοίκων. Υπάρχουν αρκετά 
ξενοδοχεία στα Βίλια και ένα στο Πόρτο Γερμενό, αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια κυρίως στο  Πόρτο Γερμενό και στο Αλεποχώρι.                                                                                                                                                                                                         
18) Τα Βίλια έχουν το πλεονέκτημα να φιλοξενούν Πυροσβεστική Ακαδημία όπου εκπαιδεύονται πυροσβέστες οι οποίοι ανά πάσα 
στιγμή είναι έτοιμοι να καταστείλουν οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεκινήσει μέσα από το το τεράστιο δάσος που υπάρχει γύρω.Όμως 
φυσικά δεν επαρκεί μόνο αυτό αλλά απαιτείται (όπως άλλωστε και σε όλη την Ελλάδα) η εγκατάσταση ιδιαίτερου συστήματος 
άμεσου εντοπισμού και δράσης για γρήγορη καταστολή κάθε πύρινης εστίας. Τέτοια συστήματα υπάρχουν σε προηγμένες χώρες 
όπως ο Καναδάς και οι ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη και μετά ιδίως την καταστροφή του 2009, είναι κάτι παραπάνω από επιτακτικό 
ένα τέτοιο  σύστημα στην περιοχή μας.                                                                                                                                                                                                                 
19) Οι ανθρώπινες σχέσεις στον οικισμό είναι άριστες και αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην σωστή λειτουργία του 
Συλλόγου, αλλά και στην ποιότητα των κατοίκων.Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο σε  μία κοινότητα που έχει κοινό 
σκοπό την ευημερία και την ήρεμη και ευχάριστη διαβίωση. Αν αυξηθούν δε σημαντικά οι μόνιμοι κάτοικοι, τότε ίσως μιλήσουμε για 
ένα πρότυπο οικισμό σε πανελλήνιο ή ακόμα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο!                                                                                                                                                                                                                                                        
20) Ο Σύλλογος του Αγίου Νεκταρίου διαθέτει Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο όπου γίνονται σημαντικές εκδηλώσεις όπως 
ομιλίες, χοροί, προβολές ταινιών, τα παιδιά μπορούν να παίξουν πνευματικά και ψυχαγωγικά παιγνίδια, οι μεγάλοι τάβλι κ.ά. Ο 
χώρος αυτός  δε  από φέτος φιλοδοξεί να φιλοξενήσει (στον εξωτερικό του χώρο) για πρώτη φορά την ετήσια συνεστίαση του 
Συλλόγου. Εκδίδει επίσης τριμηνιαία εφημερίδα με τίτλο “Κιθαιρώνας” με νέα από την ευρύτερη περιοχή των Βιλίων αλλά και άλλα 

πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Η εφημερίδα αυτή εκτός των άλλων είναι και ένα μέσο 
επικοινωνίας μεταξύ Συλλόγου και οικιστών για τις τρέχουσες δραστηριότητες.  
Υπάρχουν επίσης και δύο ιστοσελίδες η μία του Δήμου Βιλίων  ( www.vilia.org ) 
και η άλλη του Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου (www.agiosnektarios.gr) μέσα από τις 
οποίες γνωρίζει κανείς καλύτερα την περιοχή αλλά και παίρνει πληροφορίες για 
τρέχοντα θέματα και άλλα πολλά.  Μετά από όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνει κανείς 
πόσο “προνομιούχοι” είναι όσοι μένουν  είτε μόνιμα είτε περιοδικά στον οικισμό 
μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων.Όμως για να λειτουργούν όλα 
άψογα χρειάζεται η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των 
οικιστών αλλά και των οικοπεδούχων ακόμα, γιατί και αυτοί είναι εν δυνάμει 

οικιστές, στις δραστηριότητες-εκδηλώσεις του Συλλόγου αλλά και στις υποχρεώσεις τους όπως και στις εθελοντικές κλήσεις.                                                                    
Περικλής Μιχαλιτσιάνος   Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου                                                                                                                         
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   ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια 

από το προηγούμενο) 
Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τόνο. Εξαιρούνται 
και τονίζονται: 
• Ο διαζευκτικός σύνδεσμος ή ο Περικλής ή ο Γιάννης. 
• Όταν το θα προφέρεται πιο δυνατά στις συνεκφορές με 

τους ρηματικούς τύπους βγω, βρω, μπω, ΄ρθω 
(τονισμός φράσεως) θα βρω – θά βρω 

• Τα ερωτηματικά πού και πώς είτε βρίσκονται σε ευθεία 
είτε σε πλάγια ερώτηση: πού πας;  Πες μου πού πας.  
                            Έννοιες λέξεων                                                                                                   

1. Κυκλοθυμικός:Αυτός που έχει συχνές αλλαγές της 
ψυχικής του διάθεσης 

2. Ενδελεχής: Αυτός που διαρκεί συνέχεια, (μτφ) αυτός 
που γίνεται με μεγάλη φροντίδα.                                                                                    

      Ενδελεχώς:Διαρκώς-συνεχώς-αδιαλλείπτως 
3. Φληνάφημα:  Ανόητη (χωρίς ουσία) φλυαρία 
4. Απαράμιλλος: Αυτός που δεν μπορεί να συγκριθεί και 

να ξεπεραστεί από κάποιον άλλο. 
5. Ενστερνίζομαι: (μτφ) πιστεύω βαθειά σε κάτι. 
                                      Εκφράσεις 
                   Αβρόχοις ποσίν:   Χωρίς κόπο                                                 

                    ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Με εξαίρεση τη Λέσβο του έκτου αιώνα, όπου υπήρχε 
εκπαιδευτικός οργανισμός για τα κορίτσια των αριστοκρατικών 
οικογενειών και τη Σπάρτη, όπου τα κορίτσια ασκούνταν σωματικά 
με κοντούς χιτώνες επιδεικνύοντας τους γυμνασμένους μηρούς 
τους (φαινομηρίδες= γυναίκες των οποίων φαίνεται ο μηρός), στην 
Αθήνα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. 
Οι γυναίκες των Αθηναίων πολιτών δεν είχαν πολιτικά και 
δικαστικά δικαιώματα περισσότερα από τους δούλους. 
Ήταν περιορισμένες στο σπίτι και μόνο αν ο άνδρας αφέντης το 
επέτρεπε κυβερνούσε σ’ αυτό. Από το σπίτι έβγαινε μόνο για να 
πάει στη δημόσια κρήνη πάντα συνοδευόμενη από μία δούλα, η 
οποία και κουβαλούσε το νερό. 
Η απόλυτη υποταγή και εξάρτηση της Αθηναίας στον άνδρα 
φαίνεται και από τη ζωή των κοριτσιών και τον τρόπο που 
παντρεύονταν. Αυτά ήταν περιορισμένα στο χώρο που 
προορίζονταν για τις γυναίκες (γυναικωνίτης) Σπάνια 
εμφανίζονταν στην εσωτερική αυλή του σπιτιού, αφού δεν έπρεπε 
να τις βλέπει ανδρικό μάτι έστω και συγγενικό. 
Η μοναδική ίσως ευκαιρία να βγουν από το σπίτι αφορούσε τη 
συμμετοχή τους στην πομπή των Παναθηναίων. 
Οι μόνιμη ασχολία των κοριτσιών ήταν η εκμάθηση μαγειρικής, 
υφαντικής και πλεξίματος μέχρι την ηλικία των δέκα πέντε χρονών 
οπότε και συνήθως παντρεύονταν. Επιπλέον μέχρι αυτήν την 
ηλικία έπρεπε να έχει κατακτήσει την σωφροσύνη. Σύμφωνα με 
αυτήν έπρεπε να βλέπει όσο το δυνατόν λιγότερα, να ακούει όσο 
το δυνατόν  λιγότερα και να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερες 
ερωτήσεις 
 

Στήλη Ελληνικής Γλώσσας                                              
Επιμέλεια: Σπύρος Τσανάκας, φιλόλογος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

Από το προηγούμενο βράδυ βάζουμε τα ρεβύθια στο νερό. Το πρωί τα στραγγίζουμε και τα σπάμε λίγο στο μπλέντερ, τα 
τοποθετούμε σε μία λεκάνη ή μπωλ, προσθέτομε μισό (1/2) ποτήρι νερό, ξύνουμε μία ώριμη ντομάτα και βάζουμε  μπόλικο άνιθο, 
2-3 ψιλοκομένα κρεμμύδια, 1 αυγό , αλάτι-πιπέρι και λίγο κίμινο. Δένουμε το μίγμα με όσο αλεύρι πάρει  έτσι ώστε να γίνει ένας 
μαλακός χυλός.Βάζουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι να κάψει καλά και ρίχνουμε κουταλιές από το μείγμα μέχρι να πάρουν χρώμα 
γυρίζοντάς τα. Όταν τηγανιστούν, τα τοποθετούμε σε πιατέλα με απορροφητικό χαρτί.                                                     

Ρεβυθοκεφτέδες Ροδίτικοι 

Ορσαλία Πετρά 

Πλένουμε και καθαρίζουμε το χταπόδι αφαιρώντας το στόμα, τα μάτια και το μελάνι.Από την 
κουκούλα αφαιρούμε την πέτσα, κόβουμε τα πλοκάμια και το βάζουμε 

Χταπόδι λαδορίγανη  (Συμιακή συνταγή) 

χωρίς νερό

                                                                             Χαριτωμένη Μιχαλοπούλου 

 στην 
κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά, γιατί το χταπόδι βγάζει τα υγρά του.Όταν “πιει” τα υγρά, το 
σβήνουμε με 1 κρασοπότηρο ξύδι και στο τέλος βάζουμε 1 κρασοπότηρο εκλεκτό λάδι. Το 
αφήνουμε να σιγοψηθεί, το δοκιμάζουμε με πηρούνι αν είναι έτοιμο (αν χρειαστεί 
προσθέτουμε λίγο νερό), το κόβουμε σε κομμάτια και το σερβίρουμε με ρίγανη. Είναι ο 
ωραιότερος μεζές για ούζο.  

Ψαρεύομε ή αγοράζουμε πορφύρες (οστρακοειδή).Τις ρίχνουμε σε βραστό νερό και τις αφήνουμε μισή 
ώρα να βράσουν.Τις σουρώνουμε και με ένα λεπτό κατσαβιδάκι ή χοντρή βελόνα, βγάζουμε τα εσωτερικά 
μεζεδάκια, τις πλένουμε, βγάζουμε και το σκληρό καπάκι τους και τις βάζουμε σε λάδι με λίγο αλατάκι, 
πιπεράκι και λεμόνι.Είναι πεντανόστιμες! Άλλη παραλλαγή είναι να τις βάλουμε σε σάλτσα για 
μακαρονάδα με λίγο ούζο και δάφνη. Καλή επιτυχία σε όλες τις παραπάνω συνταγές και καλή όρεξη! 

Πορφύρες λαδολέμονο με ρίγανη 

Χαριτωμένη Μιχαλοπούλου                                                                                                                                               
Σημ.:  Οι κυρίες που έγραψαν τις παραπάνω συνταγές είναι κάτοικοι  του Κρύου Πηγαδιού 
 
                                                                               
                                                                    Ο ΙΕΡΕΑΣ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ 
 
Δεν ήταν ακριβής η ενημέρωση στο προηγούμενο τεύχος σχετικά με το θέμα του ιερέα για το Πάσχα. Ο ιερέας που μου είχαν βρει 
(και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους) αρρώστησε τελευταίες μέρες και μετά από συνεχείς επικοινωνίες τριών ημερών μου 
βρήκαν δεύτερο την Μεγάλη Πέμπτη βράδυ και το πληροφορήθηκα όταν άνοιξα το κινητό (αφού τελείωσε η λειτουργία στο 
Μοναστήρι).Αμέσως ενημέρωσα την εκκλησιαστική επιτροπή που θεώρησαν ότι ήταν αργά πια, γιατί δεν είχε προηγηθεί 
Σταύρωση. Πάντως η επικρατούσα γνώμη είναι ότι κατ’οικονομία γίνονται ακόμα και μία ή δύο ακολουθίες . Το παράδοξο ήταν 
ότι φέτος που δεν είχαμε παπά δέχθηκα τις ευχαριστίες και όχι όλα αυτά τα χρόνια που εύρισκα παπά και ψάλτη και μάλιστα 
μερικοί μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Θυμάμαι και μια χρονιά που αντί έναν μου έστειλαν δύο ιερείς «στην τιμή του 
ενός». Όλοι μου είχαν δώσει συγχαρητήρια για το ναό μας και για την εκκλησιαστική μας επιτροπή (ΜΠΑΛΑΣ-ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ-
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ) που τα είχαν όλα άψογα. Σε εκείνο που δεν είχα δώσει από την αρχή την απαιτούμενη προσοχή και χάσαμε 
κάποιους ιερείς που είχαν παράπονο, ήταν η περιποίησή τους μετά τις λειτουργίες, γιατί είναι πολύ κουραστικές και υπάρχει και 
η  κουραστική οδήγηση επί πλέον.Τα τελευταία λοιπόν χρόνια αφιερώνω όλα μου τα πρωινά να τους ετοιμάσω δείπνο σε ιερέα 
και ψάλτη. Ο άνδρας μου φεύγει νωρίς από την λειτουργία και ανάβει το τζάκι για να τους υποδεχτούμε, με αποτέλεσμα ο 
τελευταίος ιερέας που ερχόταν, να έχει μείνει τόσο ευχαριστημένος, που έκανε προσωπικό αγώνα φέτος για να του δοθεί άδεια 
για να έλθει. Όλα αυτά τα λέω γιατί είναι λυπηρό μετά από τόσο αγώνα να ακούει κανείς και σχόλια.    Δήμητρα  Κοντογιώργη       
                                                 
 

Στήλη Αναγνωστών 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                                                                                                       
1)  Ο πολιτισμός της ελιάς 

Την Κυριακή 16-5-2010 και ώρα 11:30 πμ πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του πολιτιστικού 
συλλόγου Αγίου Νεκταρίου Βιλίων εκδήλωση με θέμα «ο πολιτισμός της ελιάς». Το θέμα «υποστήριξε» η 
διδάκτωρ φιλολογίας κ. Ασπασία Μίχα – Λαμπάκη. Σε μια μεστή ομιλία η κ. Μίχα – Λαμπάκη 
αναφέρθηκε διεξοδικά στο ρόλο και τη σημασία που διαδραμάτισε η ελιά στο διάβα του ελληνισμού. Η 
ομιλία διανθίστηκε από ποιητικά κείμενα που συνδέουν την ελιά με την κοινωνική, πολιτιστική και 
θρησκευτική ζωή του τόπου μας. Τα ποιήματα διάβασε η κ. Βασιλική Λατίνη – Ιακώβου. Επίσης 
ακούστηκαν μουσικά ακούσματα άμεσα συνυφασμένα με τον πολιτισμό της ελιάς. Η εκδήλωση έκλεισε 
με το συγκρότημα του Παναγιώτη Λούκου που χόρεψε θαυμάσια χορούς τοπικούς αλλά και γενικότερα 
της υπόλοιπης Ελλάδας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί οικιστές και προσκεκλημένοι, τους 
οποίους θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται τόσο στο μέλος 
του Δ.Σ. και πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου κ. Περικλή Μιχαλιτσιάνο όσο και στον κ. 
Στέλιο Λαμπάκη για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την πληρέστερη παρουσίαση της 
εκδήλωσης. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην κ. Βασιλική Λατίνη – Ιακώβου που με 
λιτότητα απέδωσε τα ποιητικά κείμενα. Ευχαριστούμε επίσης τον Παναγιώτη Λούκο και το 
θαυμάσιο συγκρότημά του για την εξαίρετη χορευτική παρουσία. Τέλος ένα μεγάλο 
ευχαριστώ θέλω να εκφράσω προς την αγαπητή φίλη κ. Ασπασία Μίχα – Λαμπάκη για το 
ενδιαφέρον θέμα και την εξαίρετη παρουσίασή του που μας έδωσε την ευκαιρία να  
απολαύσουμε. Στο τέλος της  εκδήλωσης προσφέρθηκαν λιτά εδέσματα και ποτά για τα 
οποία φρόντισε η ταμίας του συλλόγου κ. Μαρία Δεσύπρη.          Ηρακλής Ιακώβου                                                                                                                                                       
2) Το λαϊκό τραγούδι στον 20ο αιώνα                                                                                                                                              
Το Σάββατο 12 Ιουνίου 2010 και ώρα 11:30 πμ παρουσιάσθηκε στο χώρο του πνευματικού κέντρου του πολιτιστικού συλλόγου του Αγίου 
Νεκταρίου Βιλίων από τους μαθητές και τους καθηγητές του 8ου Γυμνασίου Αιγάλεω ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που αφορούσε στο ελληνικό 
τραγούδι από τις απαρχές του μέχρι τις μέρες μας. Ενδιάμεσα παρουσιάσθηκε από τη θεατρική ομάδα του σχολείου ένα δρώμενο με θέμα «το 
περιβάλλον και ηπροστασία του»                                                                                                                        
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Στη συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε η ιστορική παρουσία του λαϊκού τραγουδιού ακολούθησε χορευτικό πρόγραμμα που αφορούσε 
στις επιδράσεις της μουσικής και των χορών της Λατινικής Αμερικής στην πατρίδα μας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ερμήνευσαν με 
εξαιρετικό τρόπο ρεμπέτικα τραγούδια του Βαμβακάρη και του Τσιτσάνη. Στη συνέχεια παρουσίασαν σημαντικές δημιουργίες των 
κορυφαίων συνθετών Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσσα και άλλων. Έντονος ήταν ο 
προβληματισμός που μετέδωσαν στο κοινό τα μέλη της θεατρικής ομάδας. Ο συνάδελφος κ. Γιώργος Δημομελέτης έδωσε με χιούμορ 
και με γλαφυρότητα τα προβλήματα που ταλανίζουν το σύγχρονο κόσμο εξαιτίας του έντονου καταναλωτισμού και της απληστίας της 
καταναλωτικής κοινωνίας. Ο επίλογος της εκδήλωσης δόθηκε με τις εξαιρετικές χορευτικές φιγούρες της χορευτικής ομάδας που 
όπως προαναφέραμε χόρεψαν σε ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής, tango, mambo, salsa κλπ. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους οι οικιστές και οι φίλοι του συλλόγου τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες οφείλονται στους καθηγητές κ.κ. Παπαγεωργίου Μαρία, Δημομελέτη Γιώργο, Λυκογιάννη Ηλία και Καράγιαννη Γεωργία 
που έγραψαν ή δίδαξαν τα τραγούδια, το θέατρο και τους χορούς στους μαθητές. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Περικλή 
Μιχαλιτσιάνο που πέρα από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι μόνιμα πολύτιμος αρωγός σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Μετά την 
εκδήλωση ακολούθησε γλέντι στην ταβέρνα «Έλατος» στο οποίο συμμετείχαν πέρα από τους συντελεστές της εκδήλωσης οι 
συνοδοί καθηγητές κ.κ. Φραγκίσκος Νικόλαος, υποδιευθυντής του 8ου Γυμνασίου, Στυλιαρά Φωτεινή, Βέλλας Δημήτριος, Μαχαίρα 
Ναυσικά και Μπαλιτσάρη Ελένη και γονείς των μαθητών τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.             Ηρακλής Ιακώβου                                                                                                                                 

  

 

 

 

Λειτουργίες  της Εκκλησίας μας 

1.Την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010, θα πραγματοποιηθεί  
Εσπερινός και Λειτανία και το Σάββατο 17 Ιουλίου Θεία 
Λειτουργία , προς τιμήν της Αγίας Μαρίνας .                                                                                                                                                 
2.Το Σάββατο το πρωί 14 Αυγούστου (παραμονή της 
Παναγίας) θα πραγματοποιηθεί παράκληση.                                                            
3.Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Αυγούστου  θα 
πραγματοποιηθούν Εσπερινός και Θεία Λειτουργία 
αντίστοιχα, προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου .            

 

                     Τοποθέτηση δεξαμενής νερού                                                                                                                                                             
Τοποθετήθηκε πλαστική δεξαμενή νερού χωρητικότητας 5000 λίτ-
ρων, στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου και της εκκλησίας. Μαζί 
με την υπάρχουσα 2000 λίτρων, θα λύσει το πρόβλημα υδροδό-
τησης του χώρου, οι ανάγκες του οποίου αυξήθηκαν κατακόρυφα 
λόγω της μεγάλης λειτουργικότητάς του (εκδηλώσεις, ποτίσματα 
κλπ), ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί 
εκεί φέτος η ετήσια συνεστίαση του συλλόγου. Όταν δε έλθει το 
νερό, θα είναι γεμάτες  για λόγους ασφαλείας και θα χρησιμοποι-
ούνται  σε περίπτωση μη επάρκειας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 
μήνες.Η τοποθέτηση έγινε από τον Θεόδωρο Βογιατζόπουλο .  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 K A Λ Λ Ι Κ Ρ Α Τ Η 

2 Α Ν Α Ε Ρ Α  Ρ Ε Π 

3 Λ Α Τ Υ  Τ Α Β Λ Α 

4 Ο  Ι Κ Α Σ Τ Α Μ  

5 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι  Ν Α Ι 

6 Α Ν Ι Ρ Α Κ  Ι  Λ 

7 Ι  Κ Α Π Ι Σ Τ Ρ Ι 

8 Ρ Ε Α  Ι Σ  Ε Ο Α 

9 Ι Υ  Α Ν Ι Φ Σ Ε Δ 

10  
 
 
 
 
 
 

Α Ε Ν Α Ο Ι  Σ Α 
 

        ΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ "Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ " 

 Διαχρονικό κι αληθινό,για την Ελλάδα του σήμερα 
Ποιός είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη γη 
μοναδικό, εκατό να εξοδεύει και πενήντα  
να μαζεύει;Να τρέφει όλους τους αργούς, 
νά’χει επτά Πρωθυπουργούς, ταμείο 
δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα; 
Νά ’χει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, κι 
ενώ αυτοί σε κλέβουνε τον κλέφτη να γυρεύουνε;Κλέφτες φτω-
χοί και άρχοντες με άμαξες και άτια,κλέφτες χωρίς μια πήχυ 
γη και κλέφτες με παλάτια,ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες 
για ψωμί ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη και τιμή.Όλα 
σ’αυτή τη γη μασκαρευτήκαν ονείρατα, ελπίδες και σκοποί, 
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν δεν ξέρομε τί λέγεται 
ντροπή. Ο Έλληνας δυό δίκαια ασκεί πανελευθέρως, 
συνέρχεσθαί τε και ουρείν  εις όποιο θέλει μέρος. 
 
 

 

 
Χαρά στους χασομέρηδες! χαρά στους αρλεκίνους! 
σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. 
Γι’ αυτό το κράτος, που τιμά τα ξέστρωτα γαϊδούρια, 
σικτίρ στα χρόνια τα παλιά, σικτίρ και στα καινούργια! 
 Και των σοφών οι λόγοι θαρρώ πως είναι ψώρα,πιστός εις 
ό,τι λέγει κανένας δεν εφάνη...αυτός ο πλάνος κόσμος και 
πάντοτε και τώρα,δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει.  
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,ύφος του γόη,ψευτομοιραίο. 
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,λίγο μαγκούφης, λίγο 
μουρντάρης. Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,κάτι μισόμαθε κι 
όλα τα ξέρει.Κι από προσπάππου κι από παππού συγχρόνως 
μπούφος και αλεπού.Και ψωμοτύρι και για καφέ το «δε 
βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς 
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας. Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι 
ωραίο-να παριστάνει τον ευρωπαίο.Στα δυό φορώντας τα 
πόδια που’χει στο ’να λουστρίνι, στ’άλλο τσαρούχι. 
 

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΤΑΒΕΡΝΑ 

“ΟΙ  ΜΟΥΡΙΕΣ” 

Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 29Α  ΒΙΛΙΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΤΗΛ.:   2263022436 

http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/JhdK/~3/g_pVRHl65nc/blog-post_14.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email�


 __ Κιθαιρώνας  _______________________________________ 11 __________  
 

 Στήλη Ελληνικού Τραγουδιού             
Επιμέλεια: Περικλής Μιχαλιτσιάνος 

Πριγκηπέσα                                                                                                                                                                   
Μουσική-Στίχοι: Μάλαμας Σωκράτης  
                 
 Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το πω 
έλεγα περνούν τα χρόνια θα συμμορφωθώ 
Μα είναι δώρο άδωρο ν' αλλάξεις χαρακτήρα 
τζάμπα κρατάς λογαριασμό τζάμπα σωστός 
με το στανιό.  
Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου  
μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκηπέσα  μου 
το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας 
απίστευτος ο κόσμος  κι ο χαρακτήρας μας. 
   Άλλα θέλω κι άλλα κάνω κι έφτασα ως εδώ 
λάθη στραβά και πάθη μ' έβγαλαν σωστό 
Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά 
πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου 
   Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου 
μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκηπέσα μου 
το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας 
απίστευτος ο κόσμος  κι ο χαρακτήρας μας 
 

 

 
 
 

 
 

Κρητικές Μαντινάδες 8  

Τις μαντινάδες της καρδιάς                                                                                                                                                       
τσι γράφω για δυο μάτια,                                                                                                                                                       

που μ’ αγαπούν και τ’ αγαπώ                                                                                                                                                              
και μοιάζουν με παλάτια. 

 
Τραγούδι κάνει ο Κρητικός,                                                                                                                                                      

κάθε χαρά και πόνο,                                                                                                                                                                                         
και λέει ότι αισθάνεται                                                                                                                                                               
με μαντινάδες μόνο. 

 
Πολλοί ρωτούν να μάθουνε                                                                                                                                                               

ιντά’ ναι μαντινάδες,                                                                                                                                                                 
αγάπη, γνώση κι’ ομορφιά                                                                                                                                                                 

να λες με δυο αράδες! 
 

Οι μαντινάδες γράφονται                                                                                                                                                              
χωρίς να θες πτυχία                                                                                                                                                                                  

σε πόνο, λύπη και χαρά                                                                                                                                                                             
και κάθε δυστυχία. 

Γιώργος και Σοφία Ρουμπάκη  
 

 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ 

 
Έλλη Λαμπέτη                                                                                                                                                                                           

γραμμένο με κεφαλαία                                                                                                                                                               
κενό δυσαναπλήρωτο                                                                                                                                                        
άφησες στην Αυλαία. 
Ήσουν αξιολάτρευτη                                                                                                                                                           
σε όλη την Ελλάδα                                                                                                                                                                                      

στη μνήμη σου ανάβουμε                                                                                                                                            
καντήλι και λαμπάδα.  

 
Δε σε ξεχάσαμε                                                                                                                                                                    

τι κι’αν πέρασαν τα χρόνια                                                                                                                                                      
το μαρμαρένιο σου κορμί                                                                                                                                                    

σκεπάζεται με χιόνια. 
Τα Βίλια που τα λάτρευες                                                                                                                                                      

σε είχαν για καμάρι                                                                                                                                                                 
και τα Λαμπέτεια δε μπορεί                                                                                                                                               

κανείς να μας τα πάρει. 
 

Όσα κι αν περάσουν έτη                                                                                                                                                            
δε θα ξεχαστεί η Λαμπέτη                                                                                                                                          
παρελθόν κι’αν έχει γίνει                                                                                                                                              
εκείνο τ’ όνομα δε σβήνει.  

Έλλη και Ρένα Βλαχοπούλου                                                                                                                                                 
οι καλλιτέχνες φεύγουνε                                                                                                                                                        

κι’ αφήνουνε σημάδι                                                                                                                                                             
ψηλά κι’αν είχαν ανεβεί                                                                                                                                                    

κατέβηκαν στον Άδη.  
 

Και σαν βρεθούν εκεί ψηλά                                                                                                                                                     
η Έλλη και η Ρένα                                                                                                                                                                   

θα ψάχνουν μες στα σύννεφα                                                                                                                                               
μα δε θα βρούνε τρένα. 

Δεν έχει τρένα ο ουρανός                                                                                                                                                         
και θάλασσες με κύμα                                                                                                                                                                    

κι’ ούτε περνάει δυστυχώς                                                                                                                                                                                          
το μέσον και το χρήμα. 

Χρυσούλα Ρούσση,  Αύγ. 09 
 

http://www.kithara.vu/index.php?cmd=ci&cre=malamas+szkratgs�
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           Αθλητικό θέμα                   ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ 

 Οι παιδονόμοι γυμναστές τον είχαν ξεχωρίσει χρόνια πριν για την 
τεράστια φυσική του κατάσταση και την αντοχή του στο 
τρέξιμο.Του άρεσε να τρέχει πάντα μόνος.Στα 25 του χρόνια τα 
σγουρά του μαλλιά είχαν μακρύνει και στα μάτια του άχνιζε πάντα 
ο μακρυνός ορίζοντας.Το όνομά του ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ....Ο Στρατηγός 
Μιλτιάδης και οι Αθηναίοι άρχοντες τον διάλεξαν από πολλούς 
άλλους ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΥΣ να τρέξει για βοήθεια στη Σπάρτη.-
Εκείνους τους δύσκολους καιρούς που πηγαινοέφερναν τα 
μηνύματα άνθρωποι και που έφεραν στα σανδάλια τους τα ιερά 
σήματα του Ερμή.Ο Στρατός του Μαραθώνα με 10000 άνδρες δεν 
μπορούσε  να περιμένει.Οι Πέρσες είχαν υπεροπλία με 300000 
στρατό και η πόλη των Αθηνών κινδύνευε.Ο Φειδιππίδης όταν 
πήρε την εντολή απομεσήμερο, άλειψε το σώμα του με λάδι, πήρε 
ψωμί, ένα φλασκί νερό και ξεκίνησε.Σταφύλια, σύκα, ψωμί, ελιές 
θα μπορούσε να φάει κατά την διαδρομή σε σπίτια φιλικά προς 
την πόλη του.Το σχέδιό του ήταν να φθάσει το πρωί στην 
Κόρινθο, μετά να διασχίσει Νέμέα, Λύρκεια φθάνοντας κοντά 
στην κορυφή του Αρτεμισίου όρους και την επομένη να βρεθεί στο 
Αρκαδικό Οροπέδειο και μετέπειτα στη Σπάρτη.Σύνολο ημερών 5 
πήγαινε-έλα.Ο δρόμος δύσβατος με πέτρες και αγκάθια και ο 
Αυγουστιάτικος ήλιος καυτός.Τα πόδια του πονούσαν προσέ-
χοντας κάθε του βήμα που ήταν και η δική του μάχη.Η κούραση 
τον κυρίευσε. Είχε διανύσει τα 2/3 της διαδρομής  (160 χλμ) και 
ξάπλωσε σε ένα γιδολιοστάσι.Ο ύπνος του σκέπασε τα μάτια.Είδε 
μπροστά του τον τραγοπόδαρο Αρκάδα θεό Πάνα.Τα μάτια της 
ψυχής του τον κοίταζαν με απορία.Μη φοβάσαι του ψέλλισε.Μόνο 
βιάσου να πας να πεις στην πατρίδα σου ότι θα κερδίσει και ότι 
εγώ ο θεός Πάνας που δεν με τιμούν οι Αθηναίοι θα είμαι δίπλα 
τους στη μάχη! Σηκώθηκε, έτρεξε στη Σπάρτη μεταφέροντας το 
μήνυμα του Μιλτιάδη. Η απάντηση ήταν ότι μέχρι να τελειώσουν οι 
γιορτές του Καρνείου Απόλλωνα μέχρι το τέλος της πανσελή-νου, 
η Σπάρτη δεν μπορούσε να αποστρατεύσει.Όταν τελείωναν οι 
γιορτές θα έστελναν 2000 άνδρες.Ο  Φειδιππίδης καθώς γύριζε 
στην πόλη του, στο σκαμένο πρόσωπό του από την κούραση των 
αμέτρητων χλμ, κακουχιών, στερήσεων, αχνόφεγγε ένα χαμό-
γελο.Η πόλη θα έδινε τη μάχη μόνη της (δεν γνώριζε ότι 1000 
γενναίοι Πλαταιείς θα βοηθούσαν).Ο θεός Πάνας του είχε προφη-
τεύσει τη νίκη.Σ’ αυτόν τον απλό Ημερόδρομο έλαχε ο κλήρος να 
μεταφέρει τα θεϊκά λόγια στον Αθηναϊκό Στρατό, να τους πείσει να 
πολεμήσουν και να κερδίσουν.Μετά από 5 ημέρες                                                                                                 
εξιστόρησε με δάκρυα στα μάτια αυτά που συνέβησαν στο 
Αρτεμίσιο όρος.Ο Μιλτιάδης, ο Καλλίμαχος και όλοι οι 

  

 

Στρατηγοί τον αγκάλιασαν.Η μάχη της 14ης Σεπτεμβρίου 
του 490 π.χ., έμεινε στην Ιστορία. Ο  Φειδιππίδης έδωσε 
κι’ αυτός τη δική του μάχη, που άλλαξε τον ρου της 
Ιστορίας του κόσμου και συνάμα διαλύθηκε και ο μύθος 
του αήττητου των Περσών.Ο Ηρόδοτος κατέγραψε τα λόγια 
του, έχοντας αυτός τα εγγόνια του στα πόδια του.Εμείς 
σήμερα υποκλινόμαστε με σεβασμό σ’ αυτόν, τον Πατέρα 
όλων των δρομέων της Οικουμένης.Το 1982 8μελής ομάδα 
Άγγλων δρομέων και λάτρεις της Αρχαίας Ιστορίας μας, 
ξεκίνησαν από την Ακρόπολη και 3από αυτούς κατάφεραν 
να αναβιώσουν κατά το ήμισυ το τον άθλο του Φειδιππίδη, 
τρέχοντας μέχρι τη Σπάρτη.   Για το ιστορικό αυτό γεγονός, 
η Βασιλική οικογένεια της Αγγλίας όταν  επέστρεψαν, τους 
έχρισε Ιππότες!  Από τότε έχει καθιερωθεί ο Αγώνας 
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 246 χλμ προς τιμή του κήρυκα 
Φειδιππίδη.Κάθε Οκτώβρη περίπου 250 ξένοι και 25 
Έλληνες δρομείς πρέπει να καλύψουν την απόσταση με 
όριο χρόνου τις 36 ώρες.Πρώτα όμως, την ίδια χρονιά θα 
πρέπει να τερματίσουν αγώνα 100 χλμ κάτω από τις 11 
ώρες που είναι το πρόκριμα συμμετοχής.Στον 
Σπάρταθλον του 1998 είχε την τιμή να αγωνιστεί και ο 
γράφων, οποίος κέρδισε και τον τίτλο του Ημεροδρόμου. 
Οι διοργανωτές κάθε 5 χλμ παρέχουν τροφοδοσία και 
ιατρική περίθαλψη.Ωστόσο την πραγματική αναβίωση 
πήγαινε-έλα 490 χλμ, την πραγματοποίησε ο αγαπητός 
“Δάσκαλος” όλων των Ελλήνων δρομέων το 1992 σε ηλικία 
56 ετών Τάκης Σκουλής.Εμπνευσμένος από τον άθλο του 
προγόνου του πριν 2482 χρόνια, θέλησε να τρέξει τον 
δρόμο της αιώνιας δόξας όπως απαιτούν οι ιστορικές 
πηγές, τον Αύγουστο μήνα με σακίδιο 5 κιλών και χωρίς 
συνοδούς.Για το αξιόπιστο της προσπάθειας τον 
παρακολουθούσε από απόσταση τριμελής ομάδα του 
Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, με εντολή του 
δρομέα να μην τον βοηθούν, παρά μόνο όταν ο ίδιος 
καταρρεύσει στο έδαφος! Κάλυψε την ιστορική διαδρομή 
σε 4 ημέρες και 5 ώρες.Ο Άθλος αυτός αναγνωρίστηκε και 
βραβεύτηκε Παγκοσμίως. Ο καταπληκτικός αυτός 
άνθρωπος-επιστήμονας-αθλητής, παρά τα 74 χρόνια του 
σήμερα, γυμνάζεται και δίνει οδηγίες στους νέους δρομείς.                                                                           
Υ.Γ.    Οι αθλητές οικιστές μας Τάσος Σταθόπουλος 59 
ετών και ο γυιος του Αλέξανδρος 26 ετών παγκόσμιος 
πρωταθλητής στο Τρίαθλον ULTRAMAN, με ειδική άδεια 
του Υπουργείου Παιδείας, μιλούν στη μαθητική νεολαία για 
τον “Οικογενειακό Αθλητισμό”, την “Δια βίου άθληση” και 
“Υγειή ανταγωνισμό χωρίς αναβολικές ουσίες”.Επίσης οι 
μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μη εμπορικά 
αυτά αγωνίσματα, όπως το Σπάρταθλον Ironman, 
τρίαθλον κλπ, τα οποία προβάλλονται σε CD, με τους 
μαθητές να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και σεβασμό.                                                                                                      

               Τάσος Σταθόπουλος οικιστής           

 



 ___ Κιθαιρώνας  __________________________________ 13  _________    
 
  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           
3           
4           

5           
6           
7           

8           
9           

10           

Ακονίζω το μυαλό μου  -Γελάω –Διασκεδάζω – Μαθαίνω  

Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος 

                        ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1.Ο Αρχιτέκτων του Παρθενώνα αλλά και 
της...συνένωσης των σημερινών Δήμων (γεν).  
2.Αυτά αιωρούνται -Παλιός ποδοσφαιριστής του 
Άγιαξ.  3.Με το πη στο τέλος γίνεται θραύσμα 
πετρώματος-Την χρησιμοποιούν οι οικοδόμοι. 
4.Μικρό σύνολο δεμένων ομοειδών αντικειμένων 
(αντίστρ). 5.Έχει και η σφήκα –Μονολεκτική 
απάντηση. 6.Το κάτω μέρος των πλοίων (αντίστρ). 
7.Το χρησιμοποιούμε για τα άλογα. 8. Θεά της 
Αρχαίας Ελλάδας -Αρχαία...κλωστή-
Ασύμφωνα...έξοδα. 9.Ομόηχα φωνήεντα-
Κωμόπολη του Νομού Φωκίδας (αντίστρ). 10. 
Παντοτινοί, αιώνιοι -  Δικά  σου (αρχ). 
                                ΚΑΘΕΤΑ                                                                             
1.Σ’ αυτή την εποχή βρισκόμαστε τώρα. 2.Αρχαία 
πρόθεση - Κατάληξη Γαλλικών ονομάτων-Η πρώτη 
αμαρτήσασα. 3.Αρχαία...Ιταλικά. 4.Ιστορική πόλη 
της Βοιωτίας –Υποθετικός σύνδεσμος.                                    
5.Το μισό ...Ιράν.-Είναι μαυριδερή. 6.Τέτοιο γάλα 
βγάζουν ζώα της περιοχής μας. 7.Είναι μέσα στο 
...ΝΑΤΟ –Ένα σύμφωνο.   8. Είναι στην καταγωγή  
γενικά οι Βιλιώτες.  9.Μεταφορικά  η στασιμότητα – 
Θυμίζουν...υγρά. 10.Μεγάλο κράτος- Γράφτηκε για 
τον πόλεμο της Τροίας.( Λύση σταυρολέξου σελ 10)                                                  

Ανέκδοτα 
 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΤΑ ΕΙΔΕ ΟΛΑ                                                         
Μπαίνει ένας ληστής σε μια τράπεζα και λέει στον ταμία να του δώσει 

όλα τα λεφτά. Εκείνος τα δίνει και ο ληστής τον πυροβολεί..  Φεύγοντας 
λέει στον 1ο πελάτη: Είδες τίποτα; Απάντηση: Ε κάτι είδα.. Τον 

πυροβολεί και μετά λέει στον 2ο πελάτη: Εσύ είδες τίποτα; Απάντηση: 
Ε κάτι λίγο είδα... Τον πυροβολεί κι αυτόν και στη συνέχεια γυρνάει σε 

έναν 3ο πελάτη και του λέει: Εσύ είδες τίποτα;  Απάντηση: Εγώ δεν 
είδα τίποτα  αλλά.....  η γυναίκα μου τα είδε όλα!!                                                       

Η ΧΗΡΑ                                                                                                                  
Ένας  κύριος βλέπει μια πολύ όμορφη γυναίκα   και της λέει:"Αχ πόσο 
θα ήθελα να ήμουν τη θέση του άντρα σας!"Κι εκείνη του απαντά:  "Δεν 

θα σας το συνιστούσα. Ξέρετε είμαι χήρα!                                                                        
ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ                                                                                                                

Ένα αντρόγυνο μαλώνει στο αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή ο άντρας 
βλέπει δύο γαϊδούρια και λέει στη γυναίκα του, για να την πειράξει:                                          

- "Συγγενείς σου είναι;   "Και η γυναίκα του απαντάει:                                                         
- "Ναι. Τα πεθερικά μου!                                                                                                           

Η ΞΑΝΘΙΑ                                                                                                                  
Τρεις πωλητές κουβεντιάζουν:  

"Εγώ πούλησα έγχρωμη τηλεόραση σε τυφλό", λέει ο πρώτος. 
"Εγώ πούλησα στέρεο σε κουφό", λέει ο δεύτερος. 

"Κι εγώ πούλησα ένα ρολόι-κούκο σε μια ξανθιά", λέει ο τρίτος. 
"Ε και λοιπόν;", απορούν οι άλλοι. 

"Της πούλησα κι εκατό κιλά σπόρους, για τον κούκο!", απαντά 
χαρούμενος ο τρίτος!    

  ΚΟΥΙΖ                                                                                                                                                                                       
Τι αρχίζει από Π, είναι καμιά δεκαπενταριά εκατοστά και ευχαριστεί 

όλες τις γυναίκες; 
- Το πεντακοσάευρω... 
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Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010                    (ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ” ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)  
Άρθρο τnς Φραντζέσκας Αναγνώστου –Κώνστα                                                       
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΙΛΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ!!! 

ΕΝΑΣ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ....ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»!! 

Κάθε γωνιά σε αυτή την πατρίδα έχει 
γράψει στο πέρασμα του χρόνου την δική 
της ιδιαίτερη ιστορία μέσα από τις 
παραδόσεις, τα έθιμά της τους 
θρύλους,τους ανθρώπους...Βίλλια,ένα 
χωριό που δεν έχει μόνο 
χασαποταβέρνες, καθαρό αέρα και 
οξυγόνο που περισσεύει,δεν είναι μόνο το 
καταφύγιο για το weekend ενός 
Σαββατοκύριακου!!Θάλασσα ή βουνό; 
Ένα δίλημμα χωρίς νόημα αφού με 
αφετηρία τα ΒΙΛΛΙΑ βρίσκεσαι μια ανάσα 
από την κορυφή του ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ αλλά και από τις πανέμορφες παραλίες του ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ και της ΨΑΘΑΣ... 

Όρια περιοχής Δήμου Βίλιων. Τα όρια του Δήμου περιλαμβάνουν τα Βίλια με τον μυθικό Κιθαιρώνα και την πλούσια βλάστηση του 
ελατοδάσους, και τις πανέμορφες παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά στο Πόρτο Γερμενό την Ψάθα και το Αλεποχώρι. 

Σχηματισμός Σύσταση -Εξέλιξη 

Η περιοχή του Δήμου ΒΙΛΙΩΝ συνορεύει βόρεια με τον Δήμο Ερυθρών και τις Κοινότητες Πλαταιών και Καπαρελίου
Σαν όριο λαμβάνεται κατά μήκος, όπως και στην αρχαιότητα, ο ύδροκρίτης του όρους Κιθαιρώνα.                                                                   
Νότια συνορεύει με τον Δήμο Μεγάρων. Τα όρια αρχίσουν από την κορυφή «Κρύφθι», κατεβαίνουν βορειοδυτικά την 
πλαγιά του όρους «Πατέρα» και από εκεί δυτικά ακολουθώ ντας τις υπώρειες του όρους καταλήγουν στην παραλία του 
Κορινθιακού, στην θέση Αλεποχώρι. Ανατολικά συνορεύει με την Κοινότητα Οινόης (Μάζι) και τον Δήμο Μάνδρας, από τους 
οποίους χωρίζεται με τον χείμαρρο Κάζας. Και Δυτικά βρέχεται από την Αλκυονίδα θάλασσα. Και όταν λέμε Αλκυονίδα 
θάλασσα, εννοούμε το Ανατολικό τμήμα του Κορινθιακού πού περιλαμβάνει την θάλασσα, του Αλεποχωρίου (δηλαδή των 
Αρχαίων Πάγων), τους γραφικούς κόλπους της Ψάθας (δηλαδή της αρχαίας Πανόρμου), των Αιγοσθένων (δηλαδή του 
Γερμενού), της Λιβαδόστρας και τα Καλάνησα. ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ:145000 στρέμματα. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΙΛΛΙΩΝ...                                                              
Πρώτος που αναφέρει την περιοχή με το όνομα «Ειδύλλια» είναι ο Γεωγράφος Μελέτιος ο Νεώτερος κατά το πρώτο ήμισυ του 17 ου 
αιώνα ο οποίος λέγει ότι στη θέση αυτή «Εστί δε πολίχνη Ειδύλλια ποτέ καλουμένη» Πιθανώς να ονομάστηκε έτσι από την 
πραγματικά  ειδυλιακή μορφή της περιοχής. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους με την επανάσταση του 1821 και με 
την σύσταση των Δήμων και Κοινοτήτων του Ελληνικού Κράτους η κωμόπολις φέρει το όνομα «Δήμος Ειδυλλίας» και είναι 
από τους πρώτους Δήμους !!! Ο Δήμος Ειδυλλίας (Βιλίων) σχηματίσθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 8 Απριλίου 1835. 
Δημοσιεύθηκε στην ΕΤΚ ως Δήμος επαρχίας Μεγαρίδος και κατατάχτηκε στην Γ' τάξη με πληθυσμό 1344 κατοίκους και έδρα τα 
Ειδύλλια (τωρινά Βίλια). Ως αρχική σύσταση : Ειδύλλια (Βίλια) με 1344 κατοίκους 

. 

1836(21 Ιουνίου) Ιδρυση του πρώτου Ειρηνοδικείου στα ΒΙΛΛΙΑ 
Η (ανεπίσημη) απογραφή του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Κράτους του 1834 μας δίνει τα στοιχεία : Δήμος Αθηναίων 7223

Τετράκωμο,Λεβί,Μύλοι) 

 
κάτοικοι οικογένειες 1836 (Αθήνα,Πειραιάς,Πατήσια, Μονή Πετράκη, 

Δήμος  Μεναρέων 2015 κάτοικοι οικογένειες 546 (Μέγαρα,Μάζι) Δήμος Σαλαμίνος 1665 κάτοικοι 
οικογένειες   452  (Σαλαμίνα, Αμπελάκι, Μούλκι, Φανερωμένη μοναστήρι) Δήμος Ελευσίνος 1544 κά τοικοι οικογένειες   398 
(Ελευσίνα, Μάνδρα-Κούντουρα,Μαγούλα,Βιλαρί,Κορακάς, Μοναστήρι Οσ.Μελετίου)  Δήμος Ειδυλλίας

Με Βασιλικό διάταγμα την 20 Ιανουαρίου 1860 (ΦΕΚ5) κατέταξε το Δήμο Ειδυλλίας στη Β τάξη καθώς είχε τον απαιτούμενο 
πληθυσμό. 

 1344 κάτοικοι 
οικογένειες      313                                                                                                                                                                                     
Μεταγενέστερες προσαρτήσεις:                                                                                                                                                                                                    
Ο Δήμος Ειδυλλίας με περιοχή ευθύνης το σημερινό Κριεκούκι Πόρτο Γερμένο Ψάθα Αλεποχώρι.   

Με Βασιλικό διάταγμα την 7 Μαρτίου 1875 (ΦΕΚ30) ο Δήμος μετασχηματίστηκε σε δύο δήμους. Τον Δήμο Ερυθρών και τον Δήμο 
Ειδυλλίας ο  οποίος κατατάχθηκε στην Γ' τάξη με 1863 κάτοικους και έδρα τα σημερινά Βίλια. 
Με Βασιλικό διάταγμα την 6 Σεπτεμβρίου (ΦΕΚ 65) ο Δήμος Ειδυλλϊας κατατάχθηκε στη Β τάξη με πληθυσμό 2327 κατοίκους.                               
Το εικονιζόμενο έμβλημα του Δήμου Βίλιων  καθορίστηκε με το Β.Δ της 8ης Ιανουαρίου 1862 (ΦΕΚ12/σελ.65) και είναι το σήμα του 
Δήμου το οποίο φέρει ως έμβλημα την λύρα εντός κύκλου και τις λέξεις ΔΗΜΟΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. 
 Αν οι λέξεις έχουν την δική τους ιστορία κάπως έτσι λοιπόν: 
Τα «ΕΙΔΥΛΛΙΑ» στο πέρασμα του χρόνου έγιναν «ΒΙΛΛΙΑ» και σβήνουν Μ(άνδρα)- Καλλικρότη!!! Λόγω της μεγαλύτερης και ίσως 
της πιο ανατρεπτικής Διοικητικής Μεταρύθμισης που αλλάζει την δομή της Αυτοδιοίκησης,τον ίδιο τον χάρτη.... Νέα «Μακρά 
Τείχη»θα μπορούσε να χτίσει ο Καλλικράτης χωρίζοντας όσους τάσσονται ΥΠΕΡ του σχεδίου Ανασύστασης των Κρατικών και 
Αυτοδιοικητικών Δομών από εκείνους που προβάλλουν ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ για την λειτουργικότητά του... Εκφράζοντας την προσωπική  
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μου άποψη πολύ φοβούμαι ότι η λαϊκή μας ρύση πως «Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό» θα επισκιάσει τελικά αυτόν τον ίδιο θετικό 
σκοπό αυτής της μεταρύθμισης.,.και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία και ανάλυση! Θα σταθώ απλά και αναρωτιέμαι ποιος 
ΕΓΓΥΑΤΑΙ-εάν είναι δυνατόν σαυτήν την χώρα του παραλογισμού, της κοινωνικής ανισότητας, ενός άδικου και 
χρεωκοπημένου συστήματος ότι: τα ΒΙΛΛΙΑ,οι ΕΡΥΘΡΕΣ και η ΟΙΝΟΗ τρία χωριά που συναντιούνται κάτω από την σκιά 
του ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ και ενώνουν τις «φωνές»τους όχι σαν ψίθυροι αλλά κραυγάζοντας για το πόσο μοναδικό , ξεχωριστό και 
πολύτιμο είναι το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους όχι μόνο για τους ίδιους αλλά για όλη την ΑΤΤΙΚΗ-εναντιώνονται 
στην συνένωση με έναν πραγματικά μεγάλο ΔΗΜΟ όπως είναι η ΜΑΝΔΡΑ και πραγματικά θα μπορούσε να αναφωνήσει 
κάποιος ότι εδώ μάλλον«ΦΟΒΟΥ τους ΔΑΝΑΟΥΣ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ»!!! 
Ποιος εγγυάται πως δεν θα καταλήξει να γίνει «θυσία» στο όνομα της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης εφόσον το 
βεβαρημένο και κορεσμένο ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ μετά από την άναρχη εκβιομηχάνηση εδώ και 40 χρόνια έχει υποστεί το μέγιστο 
«έγκλημα» με τη εξαφάνιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ολοκληρωτική του καταστροφή σε γη ,αέρα και θάλασσα 
δεν θα επεκταθεί απλώνοντας τα «πλοκάμια» των επενδυτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων που τώρα δεν 
διαφαίνονται στον ορίζοντα -παιδιά ήμασταν και ακόμα έχουμε ζωντανές εικόνες πόσο απολαμβάναμε τις χαρές της φύσης-
δεν στερούσε σε τίποτα ούτε η ΕΛΕΥΣΙΝΑ ούτε η ΜΑΝΔΡΑ πριν κατακλύσουν εκατοντάδες στρέμματα μικρές και μεγάλες 
βιομηχανίες, μόλυναν και μας στέρησαν ότι πιο πολύτιμο χαρίζεται στην ζωή μας για να μένουμε ακόμα ΖΩΝΤΑΝΟΙ... 
ΑΕΡΑ,αναπνοή!!ούτε κι αυτή δεν είναι «ελεύθερη πλέον... 
Το ποτάμι δεν γυρίζει ποτέ πίσω και η ιστορία σ’αυτόν τον τόπο είναι μοναδικό δίδαγμα γιατί η «επέκταση» θα γίνει 
«επέλαση των Μυρίων» στον τελευταίο πνεύμονα ζωής της ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και τότε τίποτα δεν θα περισωθεί -μια Νέα 
Πεντέλη και έναςΥμμητός ίσως να ωχριούν μπροστά σε ότι περιμένει τον «αγέρωχο» ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ το βουνό των πεζοπόρων,των 
θρύλων και των μύθων!!! 
Η μοναδική εγγύηση για την προστασία του αμόλυντου φυσικού περιβάλλοντος και της 
ορεινότητας της περιοχής δεν  μπορεί να είναι κανείς άλλος καλύτερος από τους ίδιους τους 
κατοίκους της. Είναι οι μόνοι που έχουν την δύναμη να παλέψουν να διεκδικήσουν 
αυτόνομα γιατί πονούν τα εύφορα χώματα τους γιατί έζησαν και ζουν από την 
καλλιέργεια της γης τους γεννήθηκαν και διαφύλαξαν ότι κληρονόμησαν γενιές τώρα,είναι 
αυτοί που σαν ένας ΔΗΜΟΣ θα φροντίσουν για το κοινό τους συμφέρον να διαφυλάξουν τα 
δάση τους για να βρίσκουν καταφύγιο τα αιγοπρόβατα τους,τις λιγοστές αλλά πολύτιμες 
ακρογιαλιές τους,για την διατήρηση της γεωγραφικής,ιοτορικής,πολιτι στικής,ταυτότητας και 
μιας περήφανης ιδιοσυγκρασίας που διακρίνεται μόνο από «φιλότιμο»!! Γνωρίζουν καλύτερα 
από όλους πως θα γίνει πράξη η Αποκέντρωση και ποια κριτήρια είναι απαραίτητα ώστε 
για να υπάρχει εξέλιξη και αξιοποίηση της περιοχής. 
Απαραίτητη είναι η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -η διαχείριση της οποίας πρέπει να γίνει από ένα 
δυναμικό ανθρώπων που περιμένει να ανοίξει τα φτερά  του να βοηθήσει και να ανεβάσει το 
βιοτικό του επίπεδο να δουλέψει στον τόπο του να είναι συμμέτοχος ενεργός   πολίτης και όχι 
παραγκωνισμένος, άνεργος και αμέτοχος παρατηρητής! Για να μην χαθούν όλα, για να μην 
γίνουμε απλώς οι θεατές στο «Χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανά του» ας 
διεκδικήσουμε αυτό  που πραγματικά θα αξιοποιήσει τα ΒΙΛΛΙΑ,τις ΕΡΥΘΡΕΣ,την ΟΙΝΟΗ 
να είναι ο 5ος ΔΗΜΟΣ
                                                                                                                                                                                                                    

 στην περιφέρεια Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                         
 
 

 
 
Με την ελπίδα μιας θετικής ανατροπής..  Φραντζέσκα Αναγνώστου-Κώνστα 

 

Έτος  Πληθυσμός 
Βιλίων 

  1848  2232  

  1849  2268  

1850  2305  

1851  2328  

1852  2329  
1853  2818  
1854  2322  
1855  2376  
1856  2424  
1861  2609  
1870  3191  
1879  2327  
1889  1847  
1896  2205  

  1907   2672  
    

ΜΑΝΔΡΑ 206000 στρέμματα 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 18500 στρέμματα  
+ ΜΑΓΟΥΛΑ 18000 =36500                      
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 102000 στρ 

ΜΕΓΑΡΑ 322000 
στρέμματα 
+ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 8000 
=330000  στρέμματα                          

(Έκταση ΒΙΛΛΙΩΝ 145000 
στρέμματα 
ΕΡΥΘΡΕΣ 61000 στρέμματα 
ΟΙΝΟΗ 14400 στρέμματα 
ΣΥΝΟΛΟ: 220.000  στρέμ. 
 

πηγές:Βιβλιογραφία Μελετ. 
ΠαπαΚωνσταντίνου 
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Λαφιάτης (Λαφίτης ή Ελαφίτης) (Elaphe quatuorlineata) 

 

 

 
 
 

Ο άνθρωπος έχει μία φυσική αποστροφή στα 
φίδια.Πιθανόν να προέρχεται από την περιπέτεια του.. 
Αδάμ και της Εύας.Τα θεωρούμε αθόρυβους φονιάδες 
και προσπαθούμε να τα εξοντώσουμε. 

ΦΙΔΙ   ΕΝΑ   ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟ  ΟΝ – ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Λάθος

Η πρώτη είναι τα ιοβόλα (δηλητηριώδη)  και η δεύτερη είναι οι σφιγκτήρες. 

 γιατί τα φίδια ωφελούν τον άνθρωπο, ακόμη 
και για την επιβίωσή του τρώγοντας τα ποντίκια. Από 
την αρχαιότητα ο Ιπποκράτης τα                                                                                                                         
θεωρούσε χρήσιμα στην φαρμακευτική. Στην περιοχή                                                                                                                                                   
μας υπάρχουν δύο κατηγορίες φιδιών. 

 Ιοβόλα: Η οχιά (έχιδνα) είναι πρώτη «ξαδέλφη» των εχιδνών των τροπικών περιοχών και της ερήμου, της 
κόμπρας και του Αμερικανικού κροταλία. 

Η οχιά είναι ένα φίδι κοντόχοντρο, αργοκίνητο και με 
το χαρακτηριστικό τριγωνικό κεφάλι, σε χρώμα 
σταχτί με διάφορα σχέδια παραλαγής (ρόμβους, 
τρίγωνα, καφέ κηλίδες). Το δε μήκος της φθάνει τα 90 
εκ.Διαθέτει μία μέσης ισχύος νευροτοξίνη, η οποία 
στα περίπου 5 χιλιοστά μήκους σωληνωτά και διασταλώμενα 
δόντια της, με τα οποία δαγκώνει το θύμα της, με ποσότητα ανάλογη 
προς το μέγεθός του.Κυνηγά τρωκτικά, σαύρες, πουλιά και άλλα φίδια, 
ακόμα και έντομα στήνοντας ενέδρα. Είναι αργό φίδι και κουφό.δεν 
διαθέτει ακουστικούς πόρους. Αισθάνεται τη λεία της με τη διχαλωτή 
της γλώσσα και με τους κραδασμούς του εδάφους.Είναι επικίνδυνη το 
Μάιο μήνα, όταν ζευγαρώνει, γιατί τότε δεν φεύγει από το δρόμο του 
ανθρώπου και είναι πιθανό να την πατήσουμε εάν δεν προσέξουμε. 
Φωλιάζει κάτω από πέτρες και μέσα σε σχισμές του εδάφους.              
Οι θάνατοι από οχιά είναι σπάνιοι, σε περίπτωση δαγκώματος 
χρειάζεται οπωσδήποτε ιατρική επέμβαση.Yπάρχει αντιοφικός ορός 
για πολλά είδη φιδιών, αλλά και αντίδοτο που λαμβάνεται από το 
δηλητήριο του ιδίου  του  φιδιού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ισχυρού 
δηλητηρίου. Το δηλητήριο της οχιάς γενικά δεν είναι θανατηφόρο 
εκτός και αν υπάρχει αλλεργία στο άτομο.Υπάρχουν ακόμα άλλα δύο 
ιοβόλα φίδια στην Ελλάδα, ο αστρίτης (σαΐτα) και ο σαπίτης, αλλά 
αυτά δεν υπάρχουν στην περιοχή μας.   

Πως θα την αναγνωρίσουμε:  

Σφιγκτήρες: Είναι χρήσιμα 
στον άνθρωπο γιατί ελέγχουν τον πληθυσμό των τρωκτικών (ποντίκια, 
αρουραίους,τυφλοπόντικες). Τα φίδια προσφέρουν στο περιβάλλον 
κάνοντας απεντόμωση στους πρώτους μήνες της ζωής τους και 
συνεχίζοντας με τον έλεγχο των τρωκτικών σε πολύ σημαντικό 
μέγεθος. Περίπου 1.000 τρωκτικά καταναλώνονται ως βορά στο πέρας 
της ζωής ενός και μόνο φιδιού. Έτσι όταν σκοτώνεται ένα φίδι 
ουσιαστικά είναι σαν να σώζονται οι ζωές 1.000 τρωκτικών στο 
κοντινό μέλλον!Στην περιοχή μας ζούνε διάφοροι σφιγκτήρες με πιο 
διαδεδομένο το σπιτόφιδο (λαφίτης, λαγόφιδο, δεντρογαλιά). Την ονομασία κέρδισε το συγκεκριμένο είδος 
όταν παλιότερα, οι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν σαν εξολοθρευτή τρωκτικών σε στάβλους και μάντρες, 
ακόμα και στα κατώγια των σπιτιών τους, σε σημεία που ούτε οι γάτες μπορούσαν να προσεγγίσουν!Το 
σώμα τους είναι μακρύ και κυμαίνεται από 1,5 μέχρι 2,5 μέτρα και είναι λεπτό με διάφορα χρώματα και     
σχέδια.Έχει μικρές σχετικά φολίδες και έντονα χρώματα (πράσινα, μαύρα, μαυροκίτρινα με διάφορα   
στίγματα). Το κεφάλι τους είναι μικρό και οωειδές. Η γλώσσα τους είναι διχαλωτή.Φροντίζουν να μην 
παρουσιάζονται μπροστά μας γιατί είναι ντροπαλά και δειλά πλάσματα.Τέλος καλό είναι πριν σηκώσουμε 
την πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να σκοτώσουμε ένα φίδι, είτε όταν το δούμε στο δρόμο και 
οδηγούμε, ιδιαίτερα αν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι επικίνδυνο, να μετρήσουμε τα υπέρ και τα κατά 
και να πράξουμε κατά συνείδηση.                     Σπύρος Μιχαλόπουλος     Κάτοικος Κρύου Πηγαδιού                                                                               

  Οχιά (Vipera ammodytes) 
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