
  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

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 55* Ιούλιος- Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2010 

 

 

 

“Ετούτη η κρίση τόφερε και η κακή μας μοίρα, όλοι μας                                                                        
να χορεύουμε στου ΔΝΤ τη Λύρα”  

 

 

 

 

Ξεκίνησαν τα έργα ύδρευσης στον οικισμό 
Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, ο 
Δήμαρχος Βιλίων Παναγιώτης Ρούσσης στο σύντομο χαιρετισμό του προς τους οικιστές, 
μέλη, φίλους και παρουσία των υποψηφίων Δημάρχων και Συμβούλων του νέου 
(Καλλικρατικού) Δήμου μας, ανακοίνωνε ότι το έργο της υδροδότησης του Αγίου 
Νεκταρίου, θα ξεκινούσε την επομένη ημέρα 13-9-2010.Σε λιγότερες από 24 ώρες ο.. 
δυσάρεστος και..ενοχλητικός ήχος των σκαπτικών μηχανημάτων ηχούσε υπέροχος στα 
αυτιά όλων όσοι βρίσκονταν στον οικισμό.                                                                                                                                                                          
Αυτό που για τόσα χρόνια απασχολούσε όλους τους κατοίκους του οικισμού, άρχισε να 
παίρνει μορφή.Ήδη τρεις παράλληλοι οδοί του οικισμού (Ειδυλλίας-Οιδίποδος και μέρος 
της Άτλαντος) έχουν σκαφτεί, περαστεί οι σωληνώσεις και καλυφθεί. Θέλουμε να 
ελπίζουμε ότι ο πολύς καλός ρυθμός που προχωράει μέχρι τώρα το έργο θα συνεχιστεί 
και πολύ σύντομα ο οικισμός μας θα υδροδοτείται.Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί 
θερμά όλους όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Βιλίων 
Παναγιώτη Ρούσση που ξεκίνησε και δρομολόγησε όλες τις διαδικασίες φθάνοντας έως 
και την έναρξη υλοποίησής  του.                                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου  
 

Υποψήφιοι Δήμαρχοι Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

(Βλ.σελ 16) 

        Ιωάννα Κριεκούκη Γιώργος Δρίκος Θανάσης Πανωλιάσκος Μιχάλης Μονοχολιάς 
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                                                                             ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ 

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

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

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

Μπορείτε ακόμα να αποστείλετε το έντυπο ή τη συνδρομή σας ταχυδρομικά 
(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία ή 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 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

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

ΚΚΚΙΙΙΘΘΘΑΑΑΙΙΙΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   
   

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

Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
                                                  *** 

Τιμή φύλλου     0,01 ευρώ 
*** 

Εκδότης 
Ρουμπάκης Γιώργος 

Διεύθυνση 
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια 

Τηλ:22630 – 23628 
Υπεύθυνοι Ύλης 

Συντακτική επιτροπή 
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν προσωπικές 

απόψεις του υπογράφοντος 
Κωδικός Γεν.Γραμ.Ενημέρωσης :4414 

*** 
Ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου : 

Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου 
Τηλ: 6948941314 

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

 
 

 
ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΦΦΦΩΩΩΝΝΝΑΑΑ   

   
Αστυνομία Βιλίων ………………… 22630 22100 
Πυροσβεστική :   ……………….     199 
Δήμος Βιλίων :    … ………………  2263320000 
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :……  6945202106 
Πρώτες Βοήθειες :…………………  166 
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……….. 22630-22207 
Ιατρός Τσουμάνη –Γερογιάννη… 22630-22500 
Θριάσιο Νοσοκομείο: …………….  .210-5551502 
ΔΕΗ Βιλίων :……………………… 22630-22301 
ΔΕΗ Βιλίων Βλάβες:………………   10507 
ΔΕΗ Πληροφορίες: ………………210-5546227 
ΟΤΕ Βιλίων: ……………………… 22630-22135 
ΟΤΕ Βιλίων Βλάβες: ………………   121 
ΚΤΕΛ Βιλίων : ………………………..22630-22206 
ΚΤΕΛ Βιλίων Τηλ.Αθήνας : ………210-3244448 
Γραφείο Συλλόγου: ………………22630-23701 
Τηλ.Φύλακα…………………………. .6945346896 
 
 

Ευχαριστούμε όλους όσοι πρόσφεραν δώρα στην Καλοκαιρινή συνεστίαση του 
Συλλόγου και ιδιαίτερα τα supermarket  ΑΤΛΑΝΤΙΚ και ΔΟΥΚΑΣ, τα ταξιδιωτικά 
γραφεία ΜΑΝ. ΚΑΙ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΣ και  ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ Π., την οινοποιία ΣΩΚΟΣ, τη 
βιοτεχνία ΕΛΙΝΑ, τις επιχειρήσεις ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΑΜΠΕΡΗΣ, ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ, 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΜΟΣΧΟΣ, ΔΕΔΕΣ Κ., HONDOS CENTER, ΜΠΕΗΣ Θ., 
Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ( COSMOTE), FOCUS, τα εστιατόρια ΠΑΝΟΡΑΜΑ, 

ΝΕΜΕΣΙΣ και ΑΤΤΙΚΟΣ, τα πρατήρια καυσίμων JET OIL  ΑΡΑΒΑΝΗ και 
SHELL  ΠΑΠΠΑ, τους μεταφορείς νερού ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ Θ. και ΛΕΜΠΕΣΗ Ι.,τον 

Θ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟ και τους ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΑΚΑΔΑ, ΗΡΑΚΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ, 
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ-ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,τον Άρη Καλπία για τις σαλάτες. 

Ευχαριστούμε επίσης τον Σπύρο και την Χάρις Μιχαλοπούλου (οικιστές 
Κρύου Πηγαδιού) για την δωρεά στο Σύλλογο ενός ψυγειοκαταψύκτη, όπως και 
τον Γιώργο Μάντη για τον δανεισμό του ψυγειοκαταψύκτη για τις ανάγκες της 
συνεστίασης  και για τις εργασίες καθαριότητας και εξωραϊσμού στο χώρο της 

εκκλησίας και τουΠΠΚ. 
 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 
 

Ότι κάποιες επιχειρήσεις – μαγαζιά – επαγγελματίες της περιοχής κυρίως, 
αλλά και πέρα από τα όρια του Δήμου μας, 

στηρίζουν τις προσπάθειες του Συλλόγου μας, 
συνδράμοντας με καταχωρήσεις τους στην εφημερίδα μας. 

Ανταποδώστε αυτή την συνεισφορά τους 
και υποστηρίξτε τoυς ανάλογα. 
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Σκέψεις για το νέο ΔΣ 

Το νέο ΔΣ που προέκυψε από 
τις εκλογές της 12 Σεπτεμβρίου 2010 
είναι ιστορικό για τους εξής λόγους:     
1)Κατά  τη θητεία του θα γίνονται 
(και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν) τα 
έργα για το  νερό όπου θα πρέπει να 
παρεμβαίνει  όπου και όταν 
χρειάζεται, σε τυχόν προβλήματα που 
θα δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής.                                                                                                                                                                                                 
2) Η περιοχή πλέον θα ανήκει στον 
νέο διευρυμένο Δήμο του Καλλικράτη.                                                                                                                                                                                                                                                 
Οι επαφές με τη διοίκηση λόγω του 
εύρους  του νέου Δήμου θα είναι 
δυσχερέστερες και επίπονες. Τα μέλη 
του νέου ΔΣ έχουν την καλή διάθεση 
να εργαστούν και να αφιερώσουν  
χρόνο για να πετύχουν τα καλύτερα 
για τον οικισμό μας.  Όμως λόγω του 
ότι στην πλειοψηφία τους είναι 
εργαζόμενοι οικογενειάρχες και ο 
χρόνος τους περιορισμένος, είναι 
απαραίτητη η έμπρακτη 
συμπαράσταση όλων των μελών του 
Συλλόγου (οικιστές-οικοπεδούχοι) σε 
οποιονδήποτε τομέα, έτσι ώστε να 
είναι αποτελεσματικοί οι 
προγραμματισμοί του ΔΣ.  Στη θητεία 
αυτού του ΔΣ και μάλιστα το 
γρηγορότερο δυνατό, πρέπει 
επιτέλους να δημιουργηθεί η 
περιβόητη εθελοντική ομάδα για την 
οποία έχουμε αναφερθεί πολλάκις 
στην εφημερίδα, σε Γενικές 
Συνελεύσεις και σε κατ΄ιδίαν 
συζητήσεις.   Εύχομαι καλή επιτυχία 
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   Περικλής Μιχαλιτσιάνος                                                                                                                                                
 
 

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010, όλα τα νέα μέλη που εξελέγησαν 
στις αρχαιρεσίες της 12ης Σεπτεμβρίου, συνήλθαν σε συνεδρίαση με 
μοναδικό θέμα τη συγκρότησή τους σε σώμα στις προβλεπόμενες από το 
καταστατικό θέσεις του ΔΣ, αλλά και επί πλέον αναθέσεις αρμοδιοτήτων.                                                                                                                
Το εκλεγέν μέλος Παγώνης-Εβρενέζογλου Γ., υπέβαλε την παραίτησή του και 
τη θέση του κατέλαβε ο πρώτος επιλαχών στη σειρά εκλογής κ. Λάγιος Νίκος, 
ο οποίος και παρέστη στη συνεδρίαση. Επακολούθησε συζήτηση, προτάσεις 
και υποψηφιότητες για τις θέσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου. Τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν και εξέλεξαν τη σύνθεση του ΔΣ ως 
εξής:                                                                                                                      
Πρόεδρος: Ρουμπάκης Γιώργος                                                                                                                                                   
Αντιπρόεδρος: Μιχαλιτσιάνος Περικλής                                                                                                                                              
Γενικός Γραμματέας: Μυγδάλης Γιώργος                                                                                                                                                  
Ταμίας: Δεσύπρη Μαρία                                                                                                                                                                               
Ειδικός Γραμματέας: Μυκιαδάκης Παντελής                                                                                                                                             
Μέλη: Καλλιδώνη Αναστασία - Λάγιος Νικόλαος                                                                                                                                             
Σε όλα τα μέλη του ΔΣ ανατέθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες ούτως ώστε η 
λειτουργία του νέου ΔΣ να είναι πλέον αποτελεσματική και ευέλικτη και τα 
μέλη του Συλλόγου να γνωρίζουν σε ποιο μέλος να απευθύνονται για τα 
επιμέρους θέματα του Συλλόγου.                                                                                                                                                                          
Πιο συγκεκριμένα λοιπόν :                                                                                                                                                                                   
–Στον Ειδικό Γραμματέα Μυκιαδάκη Π. ανατίθενται  καθήκοντα Υπευθύνου 
λειτουργίας και συντήρησης του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου του 
Συλλόγου και των χώρων που το αποτελούν, καθώς και διενέργειας 
εκδηλώσεων, εκδρομών κλπ.                                                                                                                                                                               
–Στην Ταμία Δεσύπρη Μ., επιπλέον  καθήκοντα Υπευθύνου τήρησης και 
καταγραφής του Μητρώου Μελών.                                                                     
–Στο μέλος Καλλιδώνη Αναστασία, καθήκοντα Υπευθύνου Δημοσίων 
Σχέσεων του Συλλόγου και διαφημιστικών καταχωρήσεων της εφημερίδας.                                                                                                                                                                                
–Στο μέλος Λάγιο Νικόλαο, καθήκοντα βοηθού/αναπληρωτή Ταμία του 
Συλλόγου .                                                                                                          
–Στον Αντιπρόεδρο  Μιχαλιτσιάνο Π. και στον Ειδικό Γραμματέα Μυκιαδάκη 
Π. την προσπάθεια συγκρότησης εθελοντικής ομάδας.                                                                                                                                                                                            
Και τέλος                                                                                                                                                                                                                                     
–Στον Πρόεδρο  Ρουμπάκη Γ. και στον Αντιπρόεδρο  Μιχαλιτσιάνο Π., την 
ευθύνη έκδοσης της εφημερίδας “Κιθαιρώνας” του Συλλόγου.                                                                                                                                                
Γ.Ρουμπάκης 
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Ο Ετήσιος Χορός του 
Συλλόγου μας 

 

Ημέρα γιορτής η 24η Ιουλίου που 
πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας 
για πρώτη φορά στο προαύλιο του πνευματικού μας 
κέντρου και της Εκκλησίας. Ένα περιβάλλον θεσπέσιο με 
το χώρο φωτισμένο, τα τραπέζια στρωμένα και 
διακοσμημένα με λουλούδια κάτω από τον Κιθαιρώνα και 
τον έναστρο ουρανό. 

Οι οικιστές μας και οι φίλοι μας άρχισαν να 
προσέρχονται μετά τις 9 το βράδυ και αφού κάθισαν στις 
θέσεις τους, απολάμβαναν τη ζεστασιά και την ωραία 
ατμόσφαιρα του χώρου. 

Μετά το καλωσόρισμα από τον πρόεδρο και τα 
μέλη του ΔΣ, άρχισε το σερβίρισμα του φαγητού και των 
ποτών και οι νότες της μουσικής πλημμύρισαν το χώρο. 
Το κέφι σιγά σιγά δυνάμωνε και ο χορός άρχισε να 
συνεπαίρνει τους παρευρισκομένους. 

Η γλυκιά βραδιά, η χαλαρή ατμόσφαιρα και η 
ωραία μουσική σε έκαναν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι 
κάπου παραμυθένια. Το γέλιο κυριαρχούσε και η 
ικανοποίηση ήταν διάχυτη δίνοντας την ευκαιρία σε 
όλους μας να απολαύσουμε αυτό που εκείνη τη στιγμή 
ζούσαμε. 

Του χρόνου, πάλι με τη δική σας παρουσία, θα 
οργανωθεί μια ακόμα καλύτερη βραδιά. Σας 
ευχαριστούμε όλους για την αθρόα συμμετοχή σας και 
θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας με την ίδια θέρμη και 
αγάπη.   

                          Μαρία Δεσύπρη 
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  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ/ 12 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

 
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12-9-2010 

η Γεν. Συνέλευση των μελών του  εξωραϊστικού 
Συλλόγου “Άγιος Νεκτάριος” Βιλίων.Τα θέματα της 
Συνέλευσης ήταν αφ΄ενός ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του απελθόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου της περιόδου Σεπτ. 2008 έως Σεπτ. 2010 
και αφ΄ετέρου ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για ανάδειξη νέου ΔΣ 
διετίας Σεπτ. 2010 έωςΣεπτ.2012. Προεδρεύοντος του 
κ. Γιάννη Χριστόπουλου και μεγάλη συμμετοχή 
μελών, η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον 
οικονομικό απολογισμό και απάλλαξε το απερχόμενο 
ΔΣ για τη διαχείριση της παρελθούσης 
διετίας.Ακολούθησαν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου 
ΔΣ. Μετά το πέρας της διαδικασίας, η εφορευτική 
υπό την κ. Δήμητρα Αναστασοπούλου, ανακοίνωσε 
το νέο επταμελές ΔΣ που αποτελείτο από τους 
Δεσύπρη Μ.-Μιχαλιτσιάνο Π.-Ρουμπάκη Γ.- 
Μυκιαδάκη Π.-Καλλιδώνη Α.-Εβρενέζογλου Γ. και 
Μυγδάλη Γ. καθώς και τους δύο επιλαχόντες Λάγιο 
Ν. και Διαμάντη Χ.          

  Στη   Γεν. Συνέλευση είχαν προσκληθεί  ο 
Δήμαρχος Βιλίων κ. Παν. Ρούσσης με μέλη του Δημ. 
Συμβουλίου, καθώς και υποψήφιοι του νέου 
“Καλλικρατικού” Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, που 
περιλαμβάνει και συνενώνει τους υφιστάμενους  
Δήμους Μάνδρας-Βιλίων-Ερυθρών και την κοινότητα 
Οινόης.  Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, 
τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν 
χαιρετισμό οι παρακάτω:                                                                                                           
-Η επικεφαλής του συνδυασμού “Μαζί στη νέα 
πορεία” και νυν Δήμαρχος Μάνδρας κ. Κριεκούκη 
Γιάννα                                            
-Ο επικεφαλής του συνδυασμού “Νέα εποχή”, 
Βιλιώτης στην καταγωγή κ. Δρίκος Γιώργος                                                                   
-Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιατρού 
Κώστας του συνδυασμού “Δημοτική Συνεργασία” με 
επικεφαλής τον κ. Πανωλιάσκο Θανάση, που για 
προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.                                     
Ο υποψήφιος του ΚΚΕ κ. Μονοχολιάς Μιχάλης, δεν 
παρέστη λόγω παρουσίας του σε άλλη εκδήλωση.                                              
     Πέραν των άλλων, όλοι οι υποψήφιοι 
υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν 
τον οικισμό και το Σύλλογο     Την κ. Κριεκούκη Ι. 
συνόδευαν οι υποψήφιοι Δημ. Σύμβουλοι του 
συνδυασμού της κ. Σαββίδου Πολυτίμη, κ. Πόγκας 
Κων/νος, κ. Παύλου Βενετία, κ. Δήμας Τάσος και κ. 
Τζαβάρα Μαρίνα.   
 Τον κ. Δρίκο Γ. συνόδευαν οι υποψήφιοι Δημ. 
Σύμβουλοι του συνδυασμού του κ. Πλούμπης 
Κώστας, κ. Κώνστα Κατερίνα κ. Παππά-Ρούσση 
Ξανθή, κ. Τώρος Θανάσης, κ. Μεϊντάνης Ι.,κ. 
Μιχαλιτσιάνου Κατερίνα, κ. Δουδέσης Δημ. και ο νυν 
αντιδήμαρχος Βιλίων κ. Δρίκος Σπύρος.   
 Τον κ. Πανολιάσκο Θανάση, πέραν του ομιλήσαντος 
κ. Ιατρού Κώστα εκπροσώπησαν ακόμα οι 
υποψήφιοι  Δημ. Σύμβουλοι κ. Λιάσκου Σοφία, κ. 
Λιάσκος Δημήτρης και ο κ. Μπέκας Ηρακλής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Χαιρετισμό στη Συνέλευση απηύθηνε και ο Δήμαρχος Βιλίων κ. Παναγιώτης Ρούσσης, 
ο οποίος αναφέρθηκε και σε θέματα τρέχοντα που αφορούν τον οικισμό, με κυριότερο 
την ύδρευσή του. Παρόντες και οι δύο Αντιδήμαρχοι Βιλίων κ. Κατσανέας Σωτ.,                      
κ. Δρίκος Σπύρος.                                                                                                                                                     
Η επόμενη Γεν. Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο 2011.Ακριβής 
ημερομηνία και “ατζέντα” θα γίνουν γνωστά σε φίλους και μέλη μέσω ανακοινώσεων 
στους πίνακες, στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  

Γ. Ρουμπάκης                                                                           
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Στήλη Ελληνικής Γλώσσας                                               
 

Ο ΓΑΜΟΣ 
Ο κύριος της κοπέλας (πατέρας και όταν δεν υπήρχε, 
αδελφός από τον ίδιο πατέρα, ή ο νόμιμος κηδεμόνας 
της) επέλεγε τον άνδρα που θα παντρευόταν. 

Εξαίρεση αποτελούσε να ζητηθεί η γνώμη της κοπέλας.  
Η βασική αιτία του γάμου για τον Αθηναίο πολίτη είναι θρησκευτική, δηλαδή 
παντρεύεται για να αποκτήσει τουλάχιστον ένα αρσενικό παιδί, το οποίο θα 
συνεχίσει την οικογένεια και ο πατέρας θα έχει εξασφαλισμένη την λατρεία των 
προγόνων (αυτή η λατρεία εξασφάλιζε την ευτυχία των πεθαμένων στον άλλο 
κόσμο). 
Από την στιγμή που ο Σπαρτιάτης τιμωρούνταν αν δεν παντρεύονταν και ο 
Αθηναίος περιφρονούνταν αντίστοιχα, φαίνεται ότι ο Έλληνας παντρεύονταν 
μόνο για θρησκευτικούς και κοινωνικούς λόγους. 
Τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν ότι δεν γεννιούνταν αγάπες. 
Ο γάμος αποτελεί ένα επίσημο προφορικό συμφωνητικό(εγγύηση), ενώπιον 
μαρτύρων, και πραγματοποιείται ανάμεσα στον μνηστήρα και τον κύριο της 
κοπέλας. 
Ο γάμος έχει νομική υπόσταση από την στιγμή της εγγύησης και ολοκληρώνεται 
με την μεταφορά της νύφης στο σπίτι του γαμπρού. Την προηγούμενη της 
μεταφοράς γίνονται θυσίες, η νύφη χαρίζει στους θεούς τα παιδικά της παιχνίδια 
και κάνει μπάνιο με νερό από την πηγή Καλλιρρόη(στον Ιλισό) για εξαγνισμό.                                                                                                            
Συνεχίζεται… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βρείτε τις λέξεις με ελληνική προέλευση : 
Βεγγαλικά  <  από την πόλη της Ινδίας Βεγγάλη 
Ινστιτούτο < λατ. institutum 
Βερίκοκο < από το αραβικό berkuk 
Αχινός < αρχ. εχίνος 
Καννέλα < ιταλ. Cannela< λατ.canna< αρχ. κάνα /κάνη= 
καλάμι (η καννέλα μοιάζει με τον αποξηραμένο φλοιό του 
δέντρου από το οποίο και προέρχεται) 
 
 

Επιμέλεια: Σπύρος Τσανάκας, φιλόλογος 

  
         ΛΥΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 T Ρ Ι Π Ο Λ Ι Τ Σ Α 
2 Ρ Α  Α Λ Ι Α Ρ Τ Ο 
3 Α  Α Ν  Ν Τ Α Ρ Κ 
4 Σ Α Ν Ο Σ  Ο Γ Α  
5 T Ρ  Ρ Α Μ  Ι Τ Σ 
6 Ε Κ Α Μ  Α Γ Κ Ο Π 
7 Β Ε Ρ Ο Ρ Ι  Ο Λ Α 
8 Ε Τ Η Σ Ι Α Σ  Ο Ρ 
9 Ρ Ο Χ  Τ Σ  Α Γ Ο 

10 E Σ Ο Δ Α  Ο Μ Ω Σ 
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ 

Στις 27 Ιουνίου μετά από πτώση κεραυνού, δημιουργήθηκε πυρκαγιά  πολύ κοντά στον 
οικισμό μας σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από τον Δυτικό περιφερειακό δρόμο 
(Ελικώνος).Η φωτιά έλαβε πολύ γρήγορα διαστάσεις αλλά χάρις την έγκαιρη επέμβαση 
της πυροσβεστικής από ξηράς αλλά και από αέρος, έσβησε πριν γίνει απειλητική για τον 
οικισμό μας.Η πυρκαγιά αυτή έδειξε τα εξής: Πρώτον ότι πρέπει να γίνει μεγάλη 
αντιπυρική ζώνη στο δάσος που εφάπτεται αυτού του δρόμου και δεύτερον ότι οι 
εσωτερικοί δασικοί δρόμοι πρέπει να διευρυνθούν γιατί τα πυροσβεστικά δεν είχαν χώρο 
να στρίψουν με συνέπεια να κινδυνεύουν οι πυροσβέστες και να καθυστερεί σημαντικά η 
πυρόσβεση.                                                                               Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
 
 

 

Υπάρχει δάκρυ τσι χαράς                                                                                                                                                              
και γέλιο πονεμένο                                                                                                                                                                                              

και λογική που άνθρωπο                                                                                                                                                                                              
στην τρέλλα έχει φερμένο. 

Πονώ και πόνο δεν γροικώ                                                                                                                                                         
γιατί πονώ για σένα,                                                                                                                                                                                    

μόνο πονώ γιατί θωρώ                                                                                                                                                                                
πως δεν πονείς για μένα. 

Η λάμψη του προσώπου σου                                                                                                                                                           
τη σκοτεινιά μοιράζει                                                                                                                                                                     

και βρίσκει ο ήλιος περασιά                                                                                                                                                                     
και όπου περάσεις , λιάζει. 

Ποτέ να μη καταφρονάς                                                                                                                                                                               
τα κάτω σκαλοπάτια,                                                                                                                                                                                            

γιατί σ’αυτά πρωτοπατάς                                                                                                                                                        
ν’ ανέβεις στα παλάτια. 

Άλλα ‘λεγες κι άλλα ‘κανες,                                                                                                                                                                                                  
άλλα ‘πες κι ‘αλλα κάνεις,                                                                                                                                                                    
άλλα λογιάζεις κι άλλα λες                                                                                                                                                                              

κι άλλα στο νου σου βάνεις. 
 

Γ. και Σ. Ρουμπάκη 
 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ 
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 9 

Τσιγάρο ατέλειωτο 

Στίχοι: Γιώργος Αθανασόπουλος 
Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας 

Πρώτη εκτέλεση: Σωκράτης Μάλαμας 
 

Θα περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ 
μήπως και βρω της λησμονιάς σου το 

νερό 
και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι 
μ' ένα ποτήρι ως της αυγής τον πανικό 

 
Τσιγάρο ατέλειωτο βαρύ η μοναξιά μου 

μοιάζει γυναίκα κουρασμένη απ' το δρόμο 
ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου 
κερνάει τα επόμενα και με χτυπάει στον 

ώμο 
 

Σ' ένα ποτήρι με φυτίλι αναμμένο 
βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά 

και το μυαλό μου που είναι πάλι 
θολωμένο 

στριφογυρνά των τραγουδιών σου τη 
θηλιά 

 
Τσιγάρο ατέλειωτο βαρύ η μοναξιά μου 

μοιάζει γυναίκα κουρασμένη απ' το δρόμο 
ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου 
κερνάει τα επόμενα και με χτυπάει στον 

ώμο 

 

ΣΤΗΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –

ΤΑΒΕΡΝΑ 

“ΟΙ  ΜΟΥΡΙΕΣ” 

Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 29Α  

ΒΙΛΙΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ.:   2263022436 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=270�
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=205�
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=31�
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  Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Ο '' Καλλικράτης " διαμόρφωσε νέα 
δεδομένα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδίοικησης. Η 
βασική αρχή που διέπει το πνεύμα του νέου θεσμικού 
πλαισίου για τους δήμους είναι : 
 - Να τους μετασχηματίσει από διαχειριστές 
προβλημάτων σε επιτελεία - κέντρα - υπηρεσίες 
χάραξης και υλοποίησης πολιτικών για τον πολίτη και 
την κοινωνία. 
 Στόχος είναι ένας Δήμος που θα είναι :  
 - Μέσα στη ζωή και τα προβλήματα των πολιτών. 
 - Θα αξιοποιεί την σύγχρονη γνώση για υψηλή 
προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες. 
 - Θα λειτουργεί δημοκρατικά φροντίζοντας την 
κοινωνική συνοχή. 
 - Θα είναι Δήμος ανοιχτός με δυναμικό χαρακτήρα, 
καινοτόμος και πρωτοπόρος στην πολύμορφη 
ανάπτυξη της περιοχής του. 
 Αυτή αποκτά σήμερα, στις συνθήκες οικονομικής 
κρίσης της πατρίδας μας,  ιδιαίτερα κρίσιμο 
χαρακτήρα. 
 Είναι μια σύνθετη δυναμική που σχετίζεται με την 
παράδοση, την ιστορία, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
και το ανθρώπινο δυναμικό του κάθε τόπου. 

 
ΤΑ ΒΙΛΙΑ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 Η ανάπτυξη ενός τόπου σε γοητευτικό 

τουριστικό προορισμό δεν γίνεται μόνο με ότι 
απλόχερα μας προσφέρει η φύση αλλά χρειάζεται 
πρότυπο σχέδιο στρατηγικής διαχείρησης 
που θα ορίζει τις προτεραιότητες και τις επιλογές. Θα 
προωθεί την ανάπτυξη συνδυάζοντας τις φυσικές 
ομορφιές, τον πολιτισμό και την ιστορία. 
 - Ο βασικός στόχος αυτού του σχεδίου θα πρέπει να 
είναι να αποκτήσει ο τόπος μας παραδοσιακό χρώμα. 
 - Να αποκτήσει την 'ταυτότητα' που του χρειάζεται, 
για να μπορέσει να αποτελέσει πόλο έλξης, 
αξιοποιώντας τα μνημεία του, τα ξωκλήσια του, τα 
αξιοθέατα του. 
 - Η αισθητική του χωριού μας μπορεί να αλλάξει 
φυτεύοντας λουλούδια και τοποθετώντας 
παρτέρια στους κεντρικούς δρόμους. 
 - Η αναβάθμιση και η ανάπλαση της κεντρικής οδού 
είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει την πρώτη εντύπωση. 
 - Ο φωτισμός της εισόδου του χωριού αλλά και των 
κεντρικών δρόμων με παραδοσιακούς φανοστάτες θα 
αλλάξει την όψη του χωριού μας. 
 - Η καθαριότητα σε όλους τους περιφερειακούς 
δρόμους του χωριού προς τον Κιθαιρώνα το Πόρτο 
Γερμενό, την Ψάθα και το Αλεποχώρι είναι 
καθοριστική. 
 - Το πρόβλημα της κίνησης και του παρκαρίσματος 
στον κεντρικό δρόμο του χωριού λειτουργεί σε βάρος 
της τουριστικής ανάπτυξης. 
 - Η οργάνωση παραδοσιακών γιορτών π.χ. τις 
Απόκριες, η αναβάθμιση των Λαμπέτειων θα 
βοηθούσαν στην προβολή του χωριού και την τοπική 
οικονομία. 
 - Ένας τουριστικός οδηγός με τις ομορφιές του τόπου 
μας, τα ξωκλήσια, τα αρχαία μνημεία και τις παραλίες 
μας είναι σημαντικός. 
 

Ο ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 

Το στολίδι του Πόρτο Γερμενό, το κάστρο των Αιγοσθένων κινδυνεύει με 
κατάρρευση αφού το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καταφέρει τόσα χρόνια να το 
αναστυλώσει. 
  Η προσβασιμότητα στον χώρο είναι προβληματική. Η επισκεψιμότητα 
παραμένει ανοργάνωτη. Το πάρκινγκ τους καλοκαιρινούς μήνες παραμένει ένα πρόβλημα 
που ταλανίζει κατοίκους και επισκέπτες. 
                                            ΨΑΘΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 
 Οι πανέμορφες ακτές της Ψάθας και του Αλεποχωρίου προσφέρουν χαρά, διασκέδαση 
και απόλαυση σε χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. 
 Είναι όμως παραμελημένες και δεν θυμίζουν σε τίποτα άλλες πολυσύχναστες 
οργανωμένες παραλίες. 
 Πρέπει να τις αναδείξουμε προχωρώντας σε παρεμβάσεις όπως : 
  - Νυχτερινός φωτισμός που δεν υπάρχει. 
 -  Κιόσκια και ομπρέλες που θα προσφέρουν τον ίσκιο τους. 
 -  Αποκατάσταση, άμεσα, του δρόμου Ψάθας-Αλεποχωρίου για την ασφαλή 
εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. 
 -  Οργανωμένη εκμετάλλευση των ακτών με την συνεργασία Δήμου και 
επιχειρηματιών.                               
   Δυνατότητες και ευκαιρίες υπάρχουν πολλές  αρκεί, ως τοπική κοινωνία, να 
πιστέψουμε στην δυνατότητα δημιουργίας μιας βιώσιμης ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας 
τα πλεονεκτήματα,  
 την κληρονομιά μας, το ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό αφήνοντας πίσω την απραξία και 
την αδράνεια.  
  Ας αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να επεξεργαστούμε αναπτυξιακές 
πολιτικές με την συστράτευση όλων των θεσμικών φορέων και του ντόπιου 
επιστημονικού δυναμικού. 
                                                            

 
                                                                                               
                                                                                                 

 

Για μας που ζούμε στους πρόποδες του 
Κιθαιρώνα έχει μεγάλη σημασία για την ίδια την 
ζωή μας η εφαρμογή μιας πολιτικής που θα 
στηρίζεται σε τρείς πυλώνες: 
 - Την ανάπτυξη του Κιθαιρώνα. 
 - Τον πολιτισμό. 
 - Το περιβάλλον. 
 Το μεγάλο στοίχημα για τον τόπο μας είναι να 
συνδυάσουμε αρμονικά αυτά τα συγκριτικά μας 
πλεονεκτήματα. 
   

 

Να δημιουργήσουμε αναπτυξιακές δραστηριότητες, μορφές εναλλακτικού τουρισμού 
προσαρμοσμένες στις συνθήκες του Κιθαιρώνα όπως αναρρίχηση, ιππασία, 
μονοπάτια πεζοπορίας, τοξοβολία, ποδήλατο βουνού, υπαίθρια μπάρμπεκιου κ.τ.λ. 
 Να αναδείξουμε τους ιστορικούς χώρους των Αιγοσθένων, του κάστρου των 
Ελευθερών με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές. Να 
προχωρήσουμε στην δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ. 
 
 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ 
Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Πολιτικός Επιστήμων 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΤΟΝ Γ.ΔΡΙΚΟ,ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» 
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  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Τι είναι το πρόγραμμα Καλλικράτης; Ποιά είναι τα 
πλεονεκτήματά του ;Ποιοι είναι οι φόβοι από τη συνένωση 
των δήμων; Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ερωτήματα που 
γεννήθηκαν στο άκουσμα και στην ψήφιση του Καλλικράτειου 
Νόμου (Ν.3852/2010). 

Το πρόγραμμα Καλλικράτης ,λοιπόν , αφορά μια νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

 Βασικές πτυχές του Προγράμματος είναι η μείωση 
του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων 
κατά περίπου 2/3, η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως 
δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από τις 13 περιφέρειες, οι αλλαγές 
στον τρόπο χρηματοδότησης, η αύξηση της θητείας των 
αυτοδιοικητικών οργάνων από 4 σε 5 έτη και η ανάθεση 
νέων αρμοδιοτήτων σε αυτά. 

Ειδικότερα, με τον "Καλλικράτη" για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. μεταφέρονται από τον δεύτερο βαθμό 
αυτοδιοίκησης στον πρώτο: 
- πολεοδομικές αρμοδιότητες 
- πολιτικές πρόνοιας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, καταβολή 
κοινωνικών επιδομάτων κλπ) 
- αρμοδιότητες υγείας 
- προγράμματα δημόσιας υγιεινής,  
- αρμοδιότητες παιδείας (ανέγερση σχολείων, επισκευές, 
μεταφορά μαθητών από τους τόπους κατοικίας τους στα 
σχολεία, κλπ).  
- αρμοδιότητες εμπορίου.( π.χΈκδοση αποφάσεων για 
λειτουργία λαϊκών αγορών) 
- αρμοδιότητες ανάπτυξης.( Έργα υποδομών,  οδοποιία) 
- αρμοδιότητες μεταφορών-(γραμμές λεωφορείων) 

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Καλλικράτη είναι ότι θα 
περιορίσει σημαντικά τα έξοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι 
μόνον από τη μείωση των αιρετών που αμείβονται, αλλά κυρίως 
από την καθεαυτή λειτουργία των συνενωμένων δήμων. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση με το σχέδιο Καλλικράτης αλλάζει μορφή, 
θα έχει δυνατότητες να παρεμβαίνει στην καθημερινότητα των 
κατοίκων και θα είναι στο χέρι των εκλεγμένων να 
αναδιοργανώσουν την περιφέρεια της χώρας. 
Ποια τα πλεονεκτήματα του σχεδίου «Καλλικράτης» για τις 
τοπικές κοινωνίες? 
Οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση δίνουν μια μεγάλη ευκαιρία: Οι 
τοπικές κοινωνίες να δώσουν το μήνυμα και τον τόνο της 
αλλαγής στο πολιτικό σύστημα. Οι 13 περιφέρειες και οι 325 
νέοι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πυρήνες δημοκρατίας, 
ήθους, ποιότητας, σεβασμού στον πολίτη, βιώσιμης ανάπτυξης 
και ευθύνης. 
Μέχρι τον Καλλικράτη υπήρχαν στη χώρα μας εκατοντάδες 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μικροί σε μέγεθος, φτωχοί 
σε πόρους και αρμοδιότητες, υπερχρεωμένοι, ελλειμματικοί, 
συχνά υπόλογοι για κακοδιαχείριση και διαφθορά, που 
αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών. 
Ο «Καλλικράτης», όμως δίνει δύναμη στους νέους δήμους, 
δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης που δεν μπορούσαν να 
δοθούν   προηγουμένως .Η δόμηση και στελέχωση του δήμου 
είναι πια άκρως σημαντική! 

Μιχαλιτσιάνου Αικατερίνη 

Μιχαλιτσιάνου 
Αικατερίνη 

Υποψήφια Δημοτική 
Σύμβουλος  

Μάνδρας –Ειδυλλίας                             
( Κεντρικού Δημοτικού 

Συμβουλίου) με το 
συνδυασμό «ΝΕΑ 

ΕΠΟΧΗ» και υποψήφιο 
δήμαρχο τον Γ.Δρίκο 

- 
Οικίστρια  του Αγίου 

Νεκταρίου 
- 

Δικηγόρος α. Αθηνών 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82�
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 O Κιθαιρώνας είναι ένας 

Στον Κιθαιρώνα χιόνισε                                                                                                                                                           
κι είναι καλό σημάδι                                                                                                                                                                                           

εκεί που ο γέρο-τσέλιγκας                                                                                                                                                     
έβοσκε το κοπάδι. 

Πολλές φορές ανέβηκε                                                                                                                                                                      
ψηλά στην κορυφή του                                                                                                                                                                        
τα πρόβατά του άρμεγε                                                                                                                                                                               

κι έπηζε το τυρί του. 

Χιλιάδες γιδοπρόβατα                                                                                                                                                                     
έβοσκαν νύχτα μέρα                                                                                                                                                                                     

στα χιονισμένα έλατα                                                                                                                                                                          
άκουγες τη φλογέρα. 

Στην πίσω μεριά μια θάλασσα                                                                                                                                                                                      
ο κάμπος με τα  στάχυα                                                                                                                                                                       

κι από την άλλη ο Γερμενός                                                                                                                                           
με βότσαλα και βράχια. 

Γεράσανε τα έλατα                                                                                                                                                                                  
μα η κορφή θα μείνει                                                                                                                                                                 

πέφτει ο ήλιος στο νερό                                                                                                                                                                                  
και λίγο –λίγο σβήνει. 

Ακριβότερο τοπίο                                                                                                                                                         
χιονισμένος  Κιθαιρώνας                                                                                                                                                                              

να κοιτάζεις δεν χορταίνεις                                                                                                                                                                          
κι ας περάσει ένας αιώνας. 

Τέτοια τοπία δεν μπορείς                                                                                                                                                                         
να φτιάξεις με τα χέρια                                                                                                                                                                                                                       

μόνο χειμώνα θα τα βρεις                                                                                                                                                                  
ποτέ τα καλοκαίρια. 

Ο Κιθαιρώνας έλατα                                                                                                                                                                           
κι η θάλασσα κοχύλια                                                                                                                                                               

πολλά χωριά υπάρχουνε                                                                                                                                                                     
μα όχι σαν τα Βίλια.                                                                                                                                                                       
Χρυσούλα Ρούσση ,  

Αύγουστος 2009 
 

Ποίημα 
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Λειτουργίες Ιερού Ναού 

Γιορτή Αγίας Μαρίνας 

Πνοή ευλάβειας ,κατάνυξης και 
ζωντάνιας δόθηκε και φέτος στο εκκλησάκι μας! 
Η προσέλευση των πιστών για ακόμη μια φορά 
ήταν μεγάλη στους εορτασμούς του ιερού ναού 
μας, όπου με την παρουσία τους δόθηκε ένα 
ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα . 

Στις 16 Ιουλίου παραμονή της Αγίας Μαρίνας 
πραγματοποιήθηκε εσπερινός με αρτοκλασία. 
Πραγματοποιήθηκε επίσης περιφορά της εικόνας 
υπό τη συνοδεία της μπάντας   των Βιλίων .Στις 17 
Ιουλίου ακολουθήθηκε κανονικά η Θεία 
Λειτουργία και ο εορτασμός προς τιμήν της Αγίας 
μας , της Αγίας Μαρίνας ! 

Στις  14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε εσπερινός της 
Μεγαλόχαρης Παναγίας !  

Γιορτή Αγίου Φανουρίου 
Στις  26 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε εσπερινός με 
αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας. Πολλές κυρίες 
προσέφεραν φανουρόπιτες προς τιμήν του Αγίου ,  στους 
παρευρισκόμενους πιστούς .Την επόμενη μέρα 
πραγματοποιήθηκε η θεία λειτουργία. 

 
Μιχαλιτσιάνου Κατερίνα 
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Α.Σ.ΒΙΛΛΙΩΝ “ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ”                                                                                                                         
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 

 
Ο Αθλητικός Σύλλογος Ειδυλλιακός την φετινή περίοδο αγωνίζεται στην Β΄ 
κατηγορία της Δυτικής Αττικής με νέα σύνθεση παικτών. Έχει γίνει ανανέωση 
της ομάδας,  με  μετεγγραφές νέων παικτών, με παίκτες που είχαν φύγει και 
επέστρεψαν στην ομάδα και με την αλλαγή προπονητή και την ανάληψη 
καθηκόντων για την φετινή περίοδο από τον Ευάγγελο Ανανία. Η ομάδα 
ευελπιστεί στην άνοδο της στην Α΄ κατηγορία κατόπιν των ριζικών αλλαγών 
στην σύνθεση της, στην αμέριστη συμπαράσταση που δίνει ο κόσμος και  οι 
χορηγοί της κάθε χρονιάς.  Ο Ειδυλλιακός ιδρύθηκε το 1970 από μια ομάδα 
φιλάθλων του ποδοσφαίρου και συνεχίζει την πορεία του  στο χρόνο μέσα 
από όλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στις διοικήσεις του αλλά με την 
αμέριστη συμπαράσταση του κόσμου του που τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως  
και με την κάθε βοήθεια που του δόθηκε από τους ιδιώτες χορηγούς του  και 
την απλόχερη βοήθεια του Δήμου.   Η Διοίκηση του Α.Σ. ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ 
ευχαριστεί τον Δήμαρχο Παναγιώτη Ρούσση για την πολύ μεγάλη οικονομική 
βοήθεια που έχει προσφέρει στην ομάδα. Επίσης ευχαριστεί και τον Πρόεδρο 
της Ε.Π.Σ.Δ.Α κ. Μιχάλη Τζανόπουλο για την αμέριστη βοήθεια που 
προσφέρει στο σωματείο μας αυτά τα χρόνια                                      

  Σπύρος Δρίκος 
Νυν Αντιδήμαρχος Βιλίων και υποψήφιος Δημοτικός 

Σύμβουλος με τον συνδυασμό                                       
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του Γιώργου Δρίκου 

                                                                                                                                                                                                                        

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2 ΛΙΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
3 ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4 ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
5 ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
6 ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΤΕΛΗΣ 
7 ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
8 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 
9 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
10 ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
11 ΔΡΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
12 ΜΠΟΝΙΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ 
13 ΛΕΧΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
14 ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
15 ΜΙΛΩΝΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 
16 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
17 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
18 ΤΖΕΡΥ  
19 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
20 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
21 ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
22 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 
1970 
ΕΔΡΑ: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΒΙΛΙΩΝ 
ΕΝΩΣΗ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩ
Ν ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΑ: 
ΜΠΛΕ ΑΣΠΡΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 
ΑΝΑΝΙΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΟΥ Α.Σ. 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ 
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 
ΔΡΙΚΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : 
ΠΑΠΠΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                      ΤΑΜΙΑΣ   : ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :ΔΟΥΔΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΕΛΟΣ  :ΛΙΩΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 
ΜΕΛΟΣ  :ΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                     
ΜΕΛΟΣ  :ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Παίχτες ομάδας -Διοίκηση 
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*  Ο πεθερός λέει στο γαμπρό του, που είναι πολύ διαχυτικός:Μόλις 
αρραβωνιαστήκατε κι έχετε τόσες οικειότητες; Εγώ όταν αρραβωνιάστηκα την πεθερά 
σου καθόμουν στη μια άκρη του δωματίου κι αυτή στην άλλη.Κι ο αρραβωνιαστικός, 
κοιτάζοντας λοξά την πεθερά, απαντά: Κι εγώ στη θέση σου πατέρα, το ίδιο θα 'κανα!                                                                                                                                          
*  Ο Μανώλης την ώρα που περπατά στο δρόμο, δέχεται ένα μικρό ενθύμιο από ένα 
πουλάκι στο πρόσωπο. Βλαστημώντας, βγάζει το μαντήλι του και σκουπίζεται. Εκείνη 
τη στιγμή περνάει από κει ο παπάς του χωριού.    -Μη βλαστημάς τέκνο μου. Δεν κάνει. 
Είν' αμαρτία απ' το Θεό. -Μα πάτερ, δε βλέπεις πως μ' έκανε το βρωμόπουλο;   -
Σκέψου, τέκνον μου, ότι ο Θεός μ' όλη τη σοφία του δεν έδωσε φτερά στις αγελάδες!                                                                                                                         
*  Στο δικαστήριο ο δικαστής βλέπει ότι έχει μπροστά του ένα 18-χρονο 
κλεφτρόνι...Και καλά όταν μπήκες στο ξένο σπίτι να κλέψεις δεν σκέφτηκες τη μάνα 
σου  και τον πατέρα σου;-Τους σκέφτηκα κύριε πρόεδρε, αλλά δεν βρήκα και τίποτα 
που να τους αρέσει! 

 

 

 

       

     

                                                                                                                                                                                        

 

                                                                             
        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Επιμέλεια στήλης: 
Περικλής Μιχαλιτσιάνος 

             ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10            

          
           

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ                                                                                                                                                     
1.Ιδιωματική ονομασία της Τρίπολης  2.Ο θεός ήλιος των 
Αιγυπτίων-Πόλη της Βοιωτίας (γεν).                                                                  
3.Υποθετικό-Ζαν….ηρωίδα της Γαλλικής επανάστασης 
4.Αρέσει στα…άλογα-Ταμείο αγροτών   5.Αρχή…τρόμου - 
ακέφαλο…τραμ- Κατάληξη Σέρβικων ονομάτων.   6.Αρχικά 
αστυνομικών μονάδων-Παλιά αστεία ελληνική 
κινηματογραφική φιγούρα  7.Υψωματική περιοχή των Βιλίων-
Τα θέλει ο πλεονέκτης  8.Αυτή διαρκεί ένα χρόνο (γεν)-
Αγγλικό διαζευκτικό  9.Βρίσκονται μέσα στη … βροχή-Έτσι 
αρχίζει το…τσάι-Το αντίστροφο του 4β οριζ. 10.Τα έχει 
ανάγκη ο Σύλλογός μας-Σύνδεσμος.                                                                   
ΚΑΘΕΤΑ                                                                                                    
1.Περιοχή της Ρώμης που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας. 2.Ο 
θεός ήλιος των Αιγυπτίων-Αυτός επαρκεί. 3.Υποθετικό-
Ξέβαθο 4.Μεγάλο φυσικό λιμάνι.  5.Γράμματα από το …Βόλο-
Δικά σου (αρχ)-Εκπαιδεύοντας τη…θεατρικό έργο 6.Τα έχει η 
…λινάτσα-Αυτή ξεγεννά (γεν) 7.Είναι θεραπεύσιμο 
8.Χαρακτηρισμός δυστυχήματος-Μόριο με αντιθετική 
σημασία 9.Συγκεντρώνω οπαδούς. 10.Ομάδα της Καρδίτσας-
Νοστιμότατο ψαράκι .  

Η λύση του σταυρολέξου στη σελίδα 6 
…… 

 

*   Γίνεται ένα παγκόσμιο συνέδριο για να προσδιοριστεί το πιο γρήγορο πράγμα στον 
κόσμο. Οι Αμερικάνοι λένε: «Το πιο γρήγορο πράγμα είναι το φως. Ταξιδεύει με 
ταχύτητα τριακοσίων χιλιάδων χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο». Οι Κινέζοι διαφωνούν: - 
Το πιο γρήγορο πράγμα είναι η σκέψη. Έτσι δίδαξε ο Κομφούκιος. Και ενώ ξεκίναγε η 
συζήτηση επί του θέματος, γυρνάει ένας Πόντιος και λέει:» Και όμως κύριοι, το πιο 
γρήγορο πράγμα είναι το κόψιμο. Το πρωί που μ' έπιασε κόψιμο ούτε να το σκεφτώ 
πρόλαβα ούτε να ανάψω το φως».                         
   *  Ο αρχηγός μιας φυλής στην Αφρική έβγαλε μια διαταγή να θανατωθούν όλοι οι 
ψύλλοι.  Μόλις το έμαθαν οι ψύλλοι, πήραν δρόμο και όπου φύγει – φύγει.  Καθώς  
έτρεχαν, για να σωθούν, έτρεχε ανάμεσά τους και ένα ελέφαντας. Απορημένος ένας 
ψύλλος, τον ρωτά:    Καλά, εμείς οι ψύλλοι τρέχουμε, για να σώσουμε τη ζωή μας.   

 

 

Ακονίζω το μυαλό μου  -Γελάω –
Διασκεδάζω – Μαθαίνω 

 

Εσύ όμως γιατί τρέχεις αφού είσαι ελέφαντας;   Το ξέρω πως είμαι ελέφαντας.  Αν σε 
πιάσουν όμως, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ψύλλος!.                                                    
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ΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Για τους περισσότερους καρκίνους 
δεν είναι πλήρως γνωστή η σειρά των 
γεγονότων, η οποία ευθύνεται για τη 
μεταστροφή ενός κυττάρου σε καρκινικό 
(πορεία ογκογένεσης), φαίνεται όμως ότι η 
διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 4-6 στάδια. 
Πολλά από τα στάδια της μεταστροφής αυτής 
μπορεί να ενεργοποιηθούν από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως χημικά, 
ακτινοβολίες και ορισμένους ιούς. 

Οι ιοί που μπορούν να προκαλέσουν 
καρκίνο ονομάζονται ογκογόνοι. Ένδειξη για 
το αν εάν ένας ιός είναι ογκογόνος αποτελεί η 
ύπαρξη, μέσα στο καρκινικό κύτταρο, ιϊκού 
DNA, που μπορεί να είναι όλο το γονιδίωμα 
του ιού ή μέρους αυτού. Σε ορισμένους 
καρκίνους το ιϊκό DNA βρίσκεται 
ενσωματωμένο σε ένα χρωμόσωμα του 
κυττάρου ενώ σε άλλους το συναντάμε σε 
πολλά αντίγραφα, ως κυκλικό DNA (cccDNA). 
Σε πολλές περιπτώσεις ένα ή δύο γονίδια του 
ιού εκφράζονται στο καρκινικό κύτταρο με 
αποτέλεσμα να ανιχνεύονται ιϊκές πρωτεΐνες.  

 Είδη καρκίνων και κυτταρικός τύπος 
από τον οποίο προέρχονται 

Καρκίνος Κυτταρικός τύπος 

Καρκίνωμα Επιθήλιο 

Λευχαιμία Kύτταρα του αίματος 

Λέμφωμα Λεμφοκύτταρα 

Μεσοθηλίωμα Μεσοθηλίωμα 

Σάρκωμα Συνδετικός ιστός 

 Από τους καρκίνους που εμφανίζονται στις 
γυναίκες το 20% περίπου οφείλονται σε ιούς 
ενώ στους άνδρες το 8%.  
1. Καρκίνοι που σχετίζονται με τον 
papillomavirus 
Ο καρκίνος του τραχήλου είναι ο τρίτος στη 
σειρά καρκίνος που προσβάλει τις γυναίκες με 
μισό εκατομμύριο νέες περιπτώσεις και 
280.000 θανάτους ετησίως παγκοσμίως. Οι 
περισσότεροι αν όχι όλοι οι καρκίνοι αυτοί 
οφείλονται στον papillomavirus. 
Οι papillomaviruses είναι μικροί DNA ιοί των 
θηλαστικών και των πτηνών. Υπάρχουν 100 
διαφορετικοί τύποι papillomavirus που 
διαφέρουν στην αλληλουχία του DNA τους και 
προσβάλλουν τον άνθρωπο (HPV- σώμα 
Human papillomavirus). Εισέρχονται στο μέσω 
αμυχών και προσβάλουν τα κύτταρα της  

κερατίνης στιβάδος του δέρματος ή μια 
βλεννώδη  μεμβράνη. Κάθε τύπος HPV 
μολύνει συγκεκριμένο σημείο, όπως χέρια 
και γεννητικά όργανα, με αποτέλεσμα 
έναν καλοήθη πίλο (papilloma) ή ένα 
καρκίνωμα. 

Οι papillomaviruses που 
προσβάλλουν τα γεννητικά όργανα 
μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Οι 
περισσότερες μολύνσεις από 
papillomavirus δεν διαρκούν. Στα άτομα 
όμως που η μόλυνση παραμένει υπάρχει 
κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου. Ο κίνδυνος 
αυτός σχετίζεται με 15 τύπους (υψηλού 
κινδύνου) HPV με κυριότερους τους HPV-
16 και HPV-18, ενώ οι τύποι HPV-6 και 
HPV-11 ανήκουν σ΄αυτούς χαμηλού 
κινδύνου που ευθύνονται για καλοήθεις 
πίλους των γεννητικών οργάνων.  

Τα κύτταρα της κερατίνης 
στιβάδος του δέρματος, ξενιστές των 
papillomaviruses, σταματούν να 
διαιρούνται καθώς διαφοροποιούνται. 
Όταν όμως μολυνθούν από 
papillomaviruses υψηλού κινδύνου, 
οδηγούνται σε συνεχή πολλαπλασιασμό 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
καρκινογένεσης. Τα στάδια μετατροπής 
ενός φυσιολογικού κυττάρου του 
τραχήλου σε καρκινικό περιλαμβάνουν 
μια σειρά μορφολογικών αλλαγών οι 
οποίες μπορεί να ανιχνευθούν με την 
παρατήρηση επιχρίσματος τραχήλου. Αν 
ανιχνευθούν προκαρκινικά κύτταρα, αυτά 
μπορεί να καταστραφούν ή να 
αφαιρεθούν προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη ενός όγκου.  

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
papillomaviruses υψηλού κινδύνου μπορεί 
να προκαλέσουν καρκινογένεση και σε 
άλλα σημεία του σώματος, όπως πρωκτό, 
κεφαλή, λαιμό.  

Οι papillomaviruses φαίνεται ότι 
εμπλέκονται και σε μια σπάνια μορφή 
καρκίνου του δέρματος, η οποία έχει 
γενετική βάση, την epidermodysplasia 
verruciformis.  

2. Καρκίνοι που σχετίζονται με 
τον polyomavirus 

Οι polyomaviruses έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά με τους papillomaviruses 
με μόνη διαφορά το πολύ μικρό μέγεθος. 
Ξενιστές τους είναι τα θηλαστικά και τα 
πτηνά και οι περισσότερες μολύνσεις από 
polyomaviruses είναι ασυμπτωματικές. 

Δύο polyomaviruses ανθρώπου 
είναι γνωστοί. Ο  JC και ο BK οι οποίοι 
ονομάστηκαν έτσι από τα αρχικά των 
ανθρώπων από τους οποίους 
απομονώθηκαν για πρώτη φορά.  

Και οι δύο αυτοί ιοί είναι πολλοί 
συνηθισμένοι και έχει βρεθεί ότι 
τι 80% των ενηλίκων είναι 
οροθετικοί σ΄ αυτούς. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι ιοί αυτοί 
εμπλέκονται στην ανάπτυξη 
ορισμένων τύπων καρκίνου σε 
ανθρώπους, ειδικά σε όγκους 
του εγκεφάλου. Οι ενδείξεις αυτές 
αφορούν στην παρουσία ιϊκού 
DNA του JK ή του BK και 
πρωτεΐνης στα καρκινικά 
κύτταρα. 
Ένας polyomavirus των πιθήκων, 
ο SV40, απομονώθηκε για πρώτη 
φορά από πρωτογενείς 
κυτταροκαλλιέργειες νεφρών 
πιθήκου. Οι κυτταροκαλλιέργειες 
αυτές χρησιμοποιούντο για την 
παραγωγή του ιού της 
πολιομυελίτιδας (poliovirus), 
προκειμένου να 
παρασκευαστούν εμβόλια έναντι 
αυτού του ιού. Με τον τρόπο 
αυτό εκατομμύρια ανθρώπων οι 
οποίοι είχαν λάβει το 
συγκεκριμένο εμβόλιο 
μολύνθηκαν με τον SV40. Έχει 
προταθεί η σύνδεση του SV40 με 
ορισμένους τύπους καρκίνου του 
ανθρώπου, όπως καρκίνος του 
εγκεφάλου και κακόηθες 
μεσοθηλίωμα, οι προτάσεις όμως 
αυτές αμφισβητούνται.  
3. Καρκίνοι που σχετίζονται με 
τον ιό Epstein-Barr 
Το λέμφωμα του Burkitt (BL), 
είναι ένας καρκίνος των Β 
λεμφοκυττάρων, που εμφανίζεται 
με μεγάλη συχνότητα στα παιδιά 
της Κεντρικής Αφρικής και πρώτη 
φορά τον περιέγραψε ο Denis 
Burkitt. Σε μικρό χρονικό 
διάστημα μετά, ο Antony Epstein 
δημιούργησε κυτταρικές σειρές 
από τον καρκίνο ασθενούς, οι 
οποίες βρέθηκε ότι είναι 
μολυσμένες με έναν ερπητοϊό ο 
οποίος ονομάστηκε Epstein Barr 
virus (EBV). Περιπτώσεις ατόμων 
με BL παρουσιάζονται και σε 
άλλες περιοχές του κόσμου, 
γενικά όμως αυτές δε σχετίζονται 
με τον EBV.  
Ένας άλλος καρκίνος που 
σχετίζεται με τον EBV είναι το 
ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα 
(NPC). Και αυτός ο καρκίνος 
εμφανίζεται με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε ορισμένες 
περιοχές. 
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Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μολυσμένοι με τον EBV, αλλά οι 
παράγοντες που περιορίζουν τα περιστατικά BL και NPC σε 
συγκεκριμένες περιοχές είναι άγνωστοι. 

Η περιοχή της Αφρικής με πολλά περιστατικά είναι η περιοχή 
της Ελονοσίας που οφείλεται στο Plasmodium falciparum, και για το 
λόγο αυτό θεωρείται ότι το παράσιτο  
αυτό ενοχοποιείται όσο και ο EBV. Στη Νότια Κίνα το NPC εμφανίζεται 
ομαδικά σε κάποιες οικογένειες, γεγονός που φανερώνει ότι κάποιο 
γονίδιο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Άλλος παράγοντας 
που φαίνεται ότι συμβάλει  είναι η διατροφή με παστά ψάρια. 
Άλλοι καρκίνοι που συνδέονται με τον EBV είναι:  

• Ορισμένες περιπτώσεις λεμφώματος του Hodgkin΄ς  
• Λέμφωμα non- Hodgkin΄ς σε ασθενείς με AIDS 
• Διαταραχή του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά 

από μεταμόσχευση 
• Ορισμένες περιπτώσεις λεμφώματος του Hodgkin΄ς  
• Λέμφωμα non- Hodgkin΄ς σε ασθενείς με AIDS 
• Διαταραχή του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά 

από μεταμόσχευση 
4. Kaposi΄s Sarcoma 

Το Kaposi΄s Sarcoma περιγράφηκε για πρώτη φορά τον 19ο  
αιώνα, ως ένας σπάνιος καρκίνος του δέρματος που εμφανιζόταν 
κυρίως σε ηλικιωμένους άνδρες της Μεσογείου. Με την έλευση του AIDS 
η εικόνα μεταβλήθηκε. Έγινε πλέον ο συνηθέστερος καρκίνος των 
ασθενών με AIDS. 

Το 1994 ανακαλύφθηκε ότι στα καρκινικά κύτταρα υπήρχε το 
DNA ενός νέου ερπητοϊού, ο οποίος στη συνέχεια απομονώθηκε και 
ονομάστηκε Kaposi΄s sarcoma-assosiated herpesvirus (KSHV). Ο ιός 
μπορεί να εντοπιστεί σε πολλές περιοχές της γης, όμως με μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφανίζεται στην κεντρική Αφρική και είναι συνηθέστερος 
στους ομοφυλόφιλους άνδρες. Ο ιός αυτός φαίνεται ότι σχετίζεται και με 
άλλους καρκίνους που προέρχονται από τα Β λεμφοκύτταρα.  
5. Adult T cell leukaemia 
Η Adult T cell leukaemia σχετίζεται με την μόλυνση από τον human T-
lymphotropic virus 1 (HTLV-1). Ο ιός εντοπίζεται περισσότερο στην Ν.Δ 
Ιαπωνία όπου και έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιων καρκίνων. Ο 
HTLV-1 είναι ρετροϊός και κάθε καρκινικό κύτταρο φέρει ένα αντίγραφο 
του DNA του προϊού ενσωματωμένο σε ένα χρωμόσωμα. 
6. Hepatocellular carcinoma 
Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (καρκίνος του ήπατος), αποτελεί το 4-5% 
των περιπτώσεων καρκίνου παγκοσμίως. Παράγοντες που ευθύνονται 
για την εμφάνιση αυτού του καρκίνου είναι η κατανάλωση τοξινών από 
μουχλιασμένες τροφές και δύο ιοί: ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) και ο ιός 
της ηπατίτιδας C (HCV). Ο σημαντικότερος παράγοντας για τον καρκίνο 
του ήπατος είναι ο HBV και τα περισσότερα περιστατικά υπολογίζονται 
στην Ασία την κεντρική και νότια Αφρική. Στους περισσότερους 
καρκίνους, το DNA του HBV βρίσκεται ενσωματωμένο στο γονιδίωμα 
του κυττάρου, και στις περισσότερες περιπτώσεις το DNA του ιού έχει 
υποστεί ανακατατάξεις συμπεριλαμβανομένων και των ελλείψεων.  
Το γονιδίωμα του HCV συνήθως δεν ανιχνεύεται στα καρκινικά κύτταρα 
σε αντίθεση με όλους τους άλλους ογκογόνους ιούς.  
Ορισμένες φορές, μετά από μόλυνση με HBV ή HCV, το ανοσοποιητικό 
σύστημα αντιμετωπίζει την μόλυνση, αλλά στις περισσότερες των 
περιπτώσεων η μόλυνση παραμένει για όλη την ζωή. Το 80% των 
περιπτώσεων μόλυνσης με HCV αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τη 
μόλυνση και περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, 
υπολογίζεται ότι είναι μολυσμένοι. Ορισμένα άτομα που είναι 
μολυσμένα με HBV ή HCV, αναπτύσσουν κίρωση του ήπατος και από 
αυτούς, ορισμένοι τελικά θα αναπτύξουν καρκίνο. 
 
Βιβλιογραφία: Carter B. J. and Saunders A. V. (2007). Chapter 20  in 
Virology: Principles and Applications, Wiley 

 ΜΑΜΑΛΗ -ΜΠΑΡΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΔΡ. ΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ.Γ.Δρίκος με το 
συνδυασμό Νέα Εποχή στην κεντρική ομιλία του 
στη Μάνδρα αναφέροντας τις προτεραιότητες 
της νέας Δημοτικής αρχής δεσμεύτηκε για: 
• Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νέου 

Δήμου, ώστε να γίνει πιο αποδοτικός, πιο 
αποτελεσματικός, με σύγχρονο και υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών για τους πολίτες. 

Υποψήφιοι Δήμαρχοι Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας 

• Διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των διαμερισμάτων του 
Δήμου μας, αλλά και των συνοικιών που τον αποτελούν. 

• Αποτελεσματική δημοτική αστυνόμευση για την προστασία της περιοχής 
μας. 

• Αναγέννηση του Δήμου σε πυρήνα ανάπτυξης, για όλη την περιοχή. 
• Μεγάλα έργα υποδομών, όπως το οδικό δίκτυο, τόσο των κεντρικών 

αξόνων, όσο και του επαρχιακού δικτύου. 
• Επέκταση του σχεδίου πόλεως και ένταξης σε αυτό, ολόκληρης της 

περιοχής της Αγίας Αικατερίνης, της Νέας Ζωής, της Ψάθας και του 
Αλεποχωρίου. 

• Πραγματοποίηση έργων ζωτικής ανάγκης για την περιοχή μας, έργων που 
θα είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας. 

• Ενίσχυση της τοπικής αγοράς και καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας, 
όπου ειδικά στη Μάνδρα είναι αυξημένη. 

• Βελτίωση των έργων υποδομής του Δήμου όπως σχολείων, 
βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων και ίδρυση νέων σύμφωνα 
με τις ανάγκες των Δημοτών 

• Ορθολογική διαχείριση των προμηθειών του Δήμου, οι οποίες θα γίνονται 
κατά προτεραιότητα από την τοπική αγορά. Αποτελεί ελάχιστη 
υποχρέωση μας, ο Δήμος να στηρίζει τους συμπολίτες του και τις τοπικές 
επιχειρήσεις. 

• Σύνδεση του ύψους των δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που 
λειτουργούν στην περιοχή μας, με προσλήψεις ανέργων από το Δήμο 
μας, δίνοντας τους έτσι ένα ισχυρό κίνητρο για προσλήψεις συμπολιτών 
μας. 

• Προβολή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς του νέου 
διευρυμένου δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, με στόχο την δημιουργία 
προϋποθέσεων ανάπτυξης για την περιοχή μας, ιδίως στον τομέα του 
Τουρισμού και του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Προστασία και προβολή ενός προτύπου λειτουργίας, φιλικού προς το 
περιβάλλον. 

 
 

H Ιωάννα Κριεκούκη του 
Αθανασίου γεννήθηκε στη Μάνδρα 
το 1960 όπου και κατοικεί εως 
σήμερα. Είναι Φιλόλογος της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση στη Γλωσσολογία 
και διδακτορικές σπουδές στη Φιλοσοφία. Έχει λάβει 
τιμητικές διακρίσεις για το σύνολο των σπουδών της και 
έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης στην 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
       Μιλάει αγγλικά και γαλλικά ενώ συμμετείχε σε σειρά 
συνεδρίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό καθώς και σε 
δεκάδες επιμορφωτικά σεμινάρια όπου παρουσίασε 
θέματα σχετικά με τη Φιλοσοφία, τη Γλωσσολογία και την 
Εκπαίδευση.  
      Παράλληλα διδάσκει επί 22 χρόνια στα σχολεία της 
περιοχής μας. Από το 2002 ως διευθύντρια έχει την 
ευθύνη λειτουργίας του Γυμνασίου Μάνδρας.  
Κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της όλα αυτά τα 
χρόνια, αποτέλεσε η εκπαίδευση και ιδιαίτερα ο τρόπος 
με τον οποίο το Δημόσιο Σχολείο μπορεί και πρέπει να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά, ώστε να προσφέρει την 
δυνατότητα στα παιδιά μας για ένα άριστο επίπεδο 
σπουδών και κυρίως ενός περιβάλλοντος όπου οι 
εκπαιδευτικοί δείχνουν το συνεχές και άμεσο ενδιαφέρον 
τους για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών. 
      Συμμετέχει ενεργά στους "Φίλους της Αρχιεπισκοπής" 
από το 1999 για την υποστήριξη του έργου της Εκκλησίας 
μας. Είναι παντρεμένη με τον Τίμο Μποζιονέλο και έχει 
ένα γιο.  
      τις Δημοτικές εκλογές του 2006 εκλέχτηκε Δήμαρχος 
Μάνδρας. 

Αγαπητοί Φίλοι , 
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα να επικοινωνώ 
μαζί σας . 
Θέλω να ευχαριστήσω το Προεδρείο , το Διοικητικό 
Συμβούλιο , τα μέλη και το σύνολο των οικιστών 
για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε .  Ασφαλώς 
γνωρίζετε την απόφασή μου να διεκδικήσω την 
Δημαρχία στον νέο , ενιαίο πλέον Δήμο Μάνδρας 
Ειδυλλίας , τμήμα του οποίου αποτελεί και ο 
οικισμός του Αγίου Νεκταρίου .Επιθυμία και 
επιδίωξή μου είναι να προσφέρω στον τόπο  
 
 

που γεννήθηκα και μεγάλωσα . Τόσο ο ίδιος , όσο και οι συνεργάτες μου είμαστε 
έτοιμοι να δώσουμε τις δυνάμεις μας για την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής .  
Στο συνολικό μας σχεδιασμό για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Μάνδρας 
Ειδυλλίας ξεχωριστή θέση κατέχει ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου . 
Να είσθε βέβαιοι ότι είμαστε δίπλα σας στα δικαιολογημένα αιτήματα που έχει ο 
οικισμός σας .   Σκοπός μας είναι , στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τα 
ικανοποιήσουμε , από τη στιγμή  που μας επιλέξετε ως την νέα Δημοτική Αρχή . 
Σας απευθύνω φιλικό χαιρετισμό και εύχομαι σε όλες και όλους σας υγεία και 
δημιουργικότητα .                                                                                  Φιλικά  

Θανάσης Πανωλιάσκος 
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