
 

  

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

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 57* Ιανουάριος- Φεβρουάριος- Μάρτιος 2011 

 

 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΛΙΩΝ”     
Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΡΙΖΕΙ…..                                             

Μια προσπάθεια του Γ. Ρουμπάκη να καταγράψει όλες 
τις συνθέσεις μελών Διοικητικών Συμβουλίων του 
Συλλόγου μας, από Σεπτ. 1982 έως Σεπτ. 2012.                                
Για γνώση, υπενθύμιση, τιμή και ευγνωμοσύνη  

 

                                                                

 

                                                                                                                

..– Ο Ιστορικός-Θεολόγος Δ. Σοφιανός ψάχνει για Βιλιώτες   

.    Αγωνιστές του 1821.                                                                                         

. – Επιστολή στο παιδί μας.  Την γράφει ο Ιωάννης  
….Χριστόπουλος,  αλλά εκφράζει όλους μας. 

                                                                                                                  
“ Άνοιξη!  Φύσης  οργασμός                                                                                 
ξεφάντωμα  τση  πλάσης,                  

Ανάστασης  απαντοχή                                                             
κόκκιν’ αυγά  θα σπάσεις”                                     
.                     Ι. Γεωργακάκης 

 

 

            Ε-πε-ρά-σα-με  όμορφα….                                               
Ο Περ. Μιχαλιτσιάνος γράφει για την διήμερη 
(26 &27/2/11) εκδρομή του Συλλόγου στη 
Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα και οι                                     
Δήμ. Αναστασοπούλου και Γιάν. Μπεμπόνης 
μας εξηγούν γιατί πέρασαν όμορφα…

 
–Kαι ακόμη, Συγκέντρωση και γλεντάκι οικιστών στις 26/3 στο Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο                                                                            
– Ζήτημα ορμονών  ο χαρακτήρας του ανθρώπου – Σταυρόλεξο και ανέκδοτα – Ελληνικό τραγούδι, μαντινάδες, 
Μαυρογυαλούρηδες  – Στήλη Ελληνικής Γλώσσας  – Αλήθεια τί είναι Ψυχοσάββατα;  και άλλα…  

             Λειτουργίες Μ.Εβδομάδας                                                                
.       στον Ιερό Ναό του οικισμού μας                                                                                                        
Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν 
κανονικά οι Ιερές Ακολουθίες Μ. Πέμπτης,  
Μ. Παρασκευής,  Μ. Σαββάτου στον Ιερό  
Ναό του οικισμού μας. Περισσότερες 
λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα  και τους 
πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού.                                                                                                                                                                             
 

                 Απογραφή πληθυσμού                                                                                                                                                      
Υπενθυμίζουμε ότι η απογραφή του 
πληθυσμού στο Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας  
θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Μάιο 2011. 
Καλούνται όλοι οι οικιστές να βρίσκονται 
στον οικισμό την ημερομηνία που θα 
ανακοινωθεί (στην ιστοσελίδα και τους 
πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού), έτσι 
ώστε να καταγράψουμε όσο το δυνατό 
μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων στον οικισμό. 

–Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο 
Προγραμματισμού, Επενδύσεων και 
Υποδομών κ. Κολοβέντζο Παναγ. για 
θέματα του οικισμού μας.                                  
–“ Ζήσε το όνειρό σου“ Ο Τάσος 
Σταθόπουλος γράφει για την δια βίου 
άθληση και προτρέπει: 
«Τρέξε αν μπορείς, περπάτησε αν πρέπει, να συρθείς αν 
είναι απαραίτητο. Αλλά ποτέ μη σταματήσεις» 
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                                                                             ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ 

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

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ 
Μαρία Δεσύπρη 2109811681-6945959919,                                                                                              

Γεν. Γραμματέας :Γιώργος Μυγδάλης 2102637449-6976079100 ,                                                                                                       
Αναπληρωτής Ταμίας: Νίκος Λάγιος:2263023853-6978463685) 

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

στη διεύθυνση: 
                                    ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 

Οικισμός Άγιος Νεκτάριος 
Ταχ.Θυρίδα 2304 

Βίλια Αττικής  Τ.Κ 19012  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
               Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας 

Ρουμπάκης Γιώργος 
Μιχαλιτσιάνος Περικλής 

tsiano@otenet.gr 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου 

Αναστασία Καλλιδώνη 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

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

ΚΚΚΙΙΙΘΘΘΑΑΑΙΙΙΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   
Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού συλλόγου Βιλίων                           

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ». 
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 

                                                  *** 
Τιμή φύλλου     0,01 ευρώ 

*** 
Εκδότης 

Ρουμπάκης Γιώργος 
Διεύθυνση 

Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια 
Τηλ:22630 – 23628 

Υπεύθυνοι Ύλης 
Συντακτική επιτροπή 

Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν προσωπικές 
απόψεις του υπογράφοντος 

Κωδικός Γεν.Γραμ.Ενημέρωσης :4414 
*** 

Ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου : 
Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου 

Τηλ: 6948941314 
Εκτυπώσεις Ταμπακόπουλος Δημ. Σινοπούλου 40 και 
Κομιανών 42 Περισσός     Τηλ: 2109353634 

 
 

 

ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΦΦΦΩΩΩΝΝΝΑΑΑ   
Αστυνομία Βιλίων ………………… 22630 22100 
Πυροσβεστική :   ……………….     199 
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων :….   2263320000 
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας: …..  210-5551277 
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :……  6945202106 
Πρώτες Βοήθειες :…………………  166 
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……….. 22630-22207 
Ιατρός Τσουμάνη –Γερογιάννη… 22630-22500 
Θριάσιο Νοσοκομείο: …………….  .210-5551502 
ΔΕΗ Βιλίων :……………………… 22630-22301 
ΔΕΗ Βιλίων Βλάβες:………………   10507 
ΔΕΗ Πληροφορίες: ………………210-5546227 
ΟΤΕ Βιλίων: ……………………… 22630-22135 
ΟΤΕ Βιλίων Βλάβες: ………………   121 
ΚΤΕΛ Βιλίων : ………………………..22630-22206 
ΚΤΕΛ Βιλίων Τηλ.Αθήνας : ………210-3244448 
Γραφείο Συλλόγου: ………………22630-23701 
Τηλ.Φύλακα…………………………. .6945346896  
 
Ιστοσελίδα  Συλλόγου:  www.agiosnektarios.gr  
Ιστοσελίδα Δήμου: www.mandras-eidyllias.gr  
Ιστοσελίδα Δημ. Κοιν. Βιλίων: www.vilia.org 
 

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. 
 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ                                                                                                                       
Το ΔΣ του Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου Βιλίων ευχαριστεί τις επιχειρήσεις                               

«Ο φούρνος του χωριού» και «Δελατόλας» από τον ‘Αγιο Δημήτριο,για την 
προσφορά  σε μπριόζ και κουλουράκια στους συμμετάσχοντες στην εκδρομή 

του Συλλόγου καθώς και τον Χρήστο Γκιούλη για την προσφορά ψωμιού στην 
εκδήλωση του ΠΠΚ. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΝΙΟΣ 
ΤΗΛ. 210-6032447    ΚΙΝ. 6977327307   e’ mail: n-ninios@otenet.gr 

http://www.agiosnektarios.gr/�
http://www.mandras-eidyllias.gr/�
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  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                                    Άγ Νεκτάριος 24/2/2011 Αρ. Πρωτ.:  17 
        ΔΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ                                                                                                 Προς: Κο Κολοβέντζο Παναγιώτη 
    «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»                                                       Αντιδήμαρχο  Προγραμματισμού,    
     ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                                                                         Επενδύσεων και Υποδομών 
   www.agiosnektarios.gr                                                                                                      Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
         19012 ΒΙΛΙΑ                                                   
        Τηλ 2263023701                                                 
                                                                              
 ΘΕΜΑ: Αιτούμενα έργα υποδομής οικισμού Αγίου Νεκταρίου Βιλίων.      
                                                                                                                                    
Αξιότιμε Κύριε Κολοβέντζο,                                                                                                                                                                                              
Όπως και κατ ιδίαν σας ενημέρωσα στη συνάντηση που είχα μαζί σας στις 16/2/2011, σας καταθέτω και εγγράφως τις βασικές ανάγκες                         
σε ότι αφορά στα έργα υποδομής του οικισμού μας και τις οποίες παρακαλούμε να αξιολογήσετε, καταγράψετε και δρομολογήσετε την 
πραγματοποίηση τους. 
Αυτές είναι οι παρακάτω: 
1)  
Το έργο της ύδρευσης είναι το πλέον αναγκαίο και ζωτικής σημασίας για τον οικισμό μας.Έχει ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη 
δημοτική αρχή, έχει αναλάβει συγκεκριμένη τεχνική εταιρεία και η οποία έχει ξεκινήσει τις εκσκαφές από 13/9/2010. 

Ύδρευση οικισμού 

Στην πλειονότητα του εσωτερικού δικτύου του οικισμού έχουν ήδη τοποθετηθεί σωληνώσεις, όμως απομένουν πολλά ακόμα για την                                 
ολοκλήρωσή του.  Οι εργασίες έχουν διακοπεί, πιθανότατα λόγω μη εκταμίευσης χρημάτων από τον κατασκευαστή. 
Σας υπενθυμίζουμε ότι το έργο περιλαμβάνει, εκτός του Αγίου Νεκταρίου και την ύδρευση των οικισμών Κρύου Πηγαδιού και Αγίας 
Παρασκευής, από τον κεντρικό αγωγό Βιλίων-Πόρτο Γερμενό και η χρηματοδότησή του γίνεται μέσω του προγράμματος «Θησέας». 
Περισσότερες πληροφορίες και όλα τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στην ύδρευση του Αγίου Νεκταρίου, αναφέρονται στους φακέλους                       
του έργου που βρίσκονται στο κτίριο του Δημαρχείου Βιλίων και η Κα Χαρούλα Ρούσση γνωρίζει άριστα το θέμα και μπορεί να σας 
ενημερώσει για οτιδήποτε σχετικά. 
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και το προσωπικό ενδιαφέρον σας για την επανέναρξη των εργασιών και την όσο το δυνατό 
ταχύτερη αποπεράτωσή του. 
2)  
Πολλοί οδοί του οικισμού, η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στο κέντρο και δυτικά του οικισμού, είναι ακόμα χωμάτινοι. Έχουν ήδη 
περάσει απ αυτούς οι σωληνώσεις της ύδρευσης και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να καταστραφούν μετά την ασφαλτόστρωσή τους. Το 
συνολικό μήκος των προς ασφαλτόστρωση οδών είναι περίπου τρία (3) χιλιόμετρα. 

Ασφαλτοστρώσεις οδών 

Παρακαλούμε όπως δρομολογήσετε το στρώσιμο ολόκληρου του ανωτέρω δικτύου οδών ή μέρος αυτών, ανάλογα με τον προγραμματισμό                    
τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Δήμου. 
3)  
Ο οικισμός μας συνορεύει Βόρεια με το όρος Κιθαιρώνας και την περιφερειακή οδό που ενώνει τον κεντρικό δρόμο Βιλίων-Πόρτο Γερμενό            
και την κορυφή του όρους, διασχίζοντας τον οικισμό της Μπέλιζας. Νότια υπάρχει μία μεγάλη έκταση χωρίς πεύκα και με χαμηλή 
βλάστηση. Ανατολικά με τον οικισμό της Μπέλιζας και Δυτικά  με το μεγάλο πευκόδασος-το μεγαλύτερο του νομού Αττικής-που καταλήγει 
στη θάλασσα.  

Ζώνη πυροπροστασίας στη δυτική πλευρά του οικισμού 

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πλευρά αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς στον οικισμό μας και εν συνεχεία στον 
όμορο οικισμό της Μπέλιζας έως και την είσοδο των Βιλίων.  
Πιστεύουμε λοιπόν ότι, η δημιουργία μίας μεγάλης αντιπυρικής ζώνης σ αυτή την πλευρά, θα παρείχε μεγάλη προστασία στον οικισμό        
και στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για τον καθαρισμό μίας λωρίδας του υπάρχοντος πευκοδάσους που εφάπτεται του οικισμού, από 
τα  φυτά και δένδρα που υπάρχουν σ αυτή, πλάτους 50-70 μέτρων και μήκους περίπου 700-800 μέτρων.    
4)  
Αφορά στην κεντρική πλατεία του οικισμού, συνολικής επιφάνειας δέκα περίπου στρεμμάτων. Σήμερα είναι ένας χώρος πυκνής, άναρχης                       
και επικίνδυνης, για πολλούς λόγους, βλάστησης. Ένα στενό μονοπάτι 50-60 μέτρων περίπου, που ενώνει τη βόρεια με τη νότια πλευρά     
του «μικρού αυτού δάσους» δίνει την ψευδαίσθηση βατότητας του χώρου.  

Διαμόρφωση πλατείας Μουσών 

Θέλουμε από την αρχή να τονίσουμε ότι δεν επιθυμούμε τη διαμόρφωσή της σε πλατεία αστικού τύπου, αλλά σε χώρο πρασίνου, 
περιπάτου και αναψυχής. Οι προτάσεις μας κατ αρχή, αφορούν σε καθαρισμό του χώρου από τα φυτά, τα πουρνάρια και κάποιων 
πεύκων που ενοχλούν και επηρεάζουν τη δημιουργία διαδρόμων περιπάτου, τη διαγράμμιση και κατασκευή αυτών των διαδρόμων καθώς 
και χώρων αναψυχής και ξεκούρασης.    Θα υπάρξει πρόβλεψη και για άλλες μελλοντικά δραστηριότητες.                                                                        
Όπως και προφορικά σας  υποσχέθηκα θα σας προσκομίσουμε κάποιο προσχέδιο διαμόρφωσης του χώρου με τις προτάσεις μας. Θα 
θέλαμε τη βοήθειά σας Κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλούμε θερμά όπως συμπεριλάβετε τα ανωτέρω στη διαμόρφωση  του προγράμματος 
έργων του Δήμου. 
Ο σύλλογός μας υπόσχεται ότι θα βρίσκεται δίπλα σας, με πρωτοβουλίες, προτάσεις και ενημέρωση σε οτιδήποτε χρειαστείτε, έχοντας           
πάντα κατά νου τις ιδιαιτερότητες του νέου Δήμου και την οικονομική του κατάσταση.                                                                                                                                                       
Επιτρέψτε μας να επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τις προτάσεις μας, κυρίως σε ότι αφορά στην αντιπυρική ζώνη και στη 
διαμόρφωση της πλατείας Μουσών. 
Σας ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για το χρόνο και το ενδιαφέρον σας για τα θέματα που απασχολούν τον οικισμό μας.                                          
 
                                      Για το Δ.Σ.           Ο Γενικός Γραμματέας                         Ο Πρόεδρος 
                                                                    Γεώργιος Μυγδάλης                    Γεώργιος Ρουμπάκης 

http://www.agiosnektarios.gr/�
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                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
-Το ΔΣ του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΛΙΩΝ» και η                                                                         
Εκκλησιαστική Επιτροπή λειτουργίας του Ιερού μας Ναού, ανακοινώνουν στα 
μέλη, οικιστές, συγγενείς  και φίλους ότι το Ψυχοσάββατο   11 Ιουνίου 2011, 
εορτή των  Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού  Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως-Κριμαίας, που έχουν τα ονομαστήριά 
των τόσο ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, όσο και ο Σεβασμιότατος  
Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος, ο και ποιμενάρχης μας , ότι στον Τρίκλιτο 
Ιερό Ναό του οικισμού μας,  θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη 
δέηση για τα μέλη-οικιστές των οποίων η υπήρξε καθοριστική στην ανάπτυξη του 
οικισμού μας και στη συνέχεια θα προσφέρει καφέ στην αίθουσα του ΠΠΚ. 
Αυτονόητο είναι ότι κάθε ευσεβής Χριστιανός μπορεί να συμμετάσχει με τον τρόπο 
που έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας την επιμνημόσυνη δέηση. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Μάζεμα σπασμένων κλαδιών                                                                                                                                                                  
Καλούνται όλοι οι οικιστές να συγκεντρώσουν σε σωρούς κλαδιά και πευκοβελόνες 
που βρίσκονται στο οικόπεδά τους ή γύρω από αυτά, ούτως ώστε μετά τις εορτές          
του Πάσχα ο Σύλλογος να δρομολογήσει την περισυλλογή τους. 
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ 
 

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος    Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου 
 
Το Σαββατοκύριακο των Απόκρεω 26 και 27 Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συλλόγου στη Λίμνη 
Πλαστήρα και στα Μετέωρα. Ο καιρός δεν ήταν καλός και αυτό αρχικά δημιούργησε μία ανησυχία για την επιτυχία της 
εκδρομής.Όμως όλες αυτές οι ανησυχίες διαψεύστηκαν στη συνέχεια και όλα πήγαν 
καλά. Η βροχή στα Καμένα Βούρλα, το χιόνι και η ομίχλη στη διαδρομή παρ’ ότι 
δημιούργησαν μία ανησυχία και ανέβασμα της αδρεναλίνης, ήταν το ποιοτικό στοιχείο 
που έκανε την εκδρομή ξεχωριστή.Στη μνήμη του καθενός δεν μένουν τα συνηθισμένα 
γεγονότα αλλά τα απρόβλεπτα και ασυνήθιστα, τα διαφορετικά και ξεχωριστά, αυτά 
που δημιουργούν χαρά αλλά συνάμα και φόβο.Αυτά τα στοιχεία είχε η εκδρομή αυτή 
αλλά και πολλά άλλα ακόμα.Η αγωνία για το αν θα μπορούσε το πολυτελές πούλμαν 
με τον εξαίρετο οδηγό Κωστάκη να περάσει το φράγμα και να συνεχίσουμε τη 
διαδρομή από την απέναντι πλευρά της λίμνης, κατέληξε σε χειροκροτήματα και από 

τους 53 οικιστές και φίλους του Συλλόγου που είχαν την τύχη να συμμετάσχουν σ’ 
αυτή την εκδρομή.Στο χαλάρωμα των επιβαινόντων εκτός από τη μουσική, σημαντικό 
ρόλο έπαιξαν τα ανέκδοτα του Παντελή 
Μυκιαδάκη και του Γιάννη Χριστόπουλου ο 
οποίος μάλιστα αναφέρθηκε και σε θέματα 
ιστορικά και πολιτιστικά. Στα Καλύβια 
Πεζούλας σβήσαμε την πείνα και τη δίψα μας 
με φοβερά εδέσματα, κρασί και τσίπουρο, 
αλλά ταυτόχρονα και την αγωνία μας από τη 
δύσκολη γεμάτη χιόνια και ομίχλες διαδρομή. 

Ο δρόμος προς την Καλαμπάκα πλέον ήταν πολύ εύκολος και σύντομος.Το Ξενοδοχείο 
Famissi Eden ήταν σε περίοπτη θέση με θέα τα Μετέωρα τα οποία υψώνονταν 
επιβλητικά λίγο πιο πάνω.  Το βράδυ μετά την ξεκούραση , το πολύ ωραίο γεύμα αλλά 
και την οινοποσία, ακολούθησε χορός και happenings με βραβεία στους χορευτές που 
ξεχώρισαν αλλά και στην επιτροπή που συστήθηκε επί τόπου.Το κλίμα ήταν άριστο 
και εξουθενωμένοι από τη διαδρομή και το χορό, λίγο μετά τις 2 πμ. πέσαμε στην 
αγκαλιά του ..Μορφέα.Το πρωί της Κυριακής μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για τα 
Μετέωρα μέσα σε ένα επιβλητικό ομιχλώδες περιβάλλον. Η επίσκεψη στα Μοναστήρια 
Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου με το δέος του υψομέτρου ήταν άκρως 
ενδιαφέρουσα, γιατί εκτός από το προσκύνημα υπήρχε και το πολιτιστικό ενδιαφέρον 
που τα αξιολογότατα αυτά μνημεία διατηρούν σε μουσειακές αίθουσες μέσα στο χώρο 
τους.   Η επόμενη στάση ήταν στα Τρίκαλα όπου οι περισσότεροι γευματίσαμε σε πολύ ωραία κουτουκάκια με νόστιμα 
εδέσματα.Τα Τρίκαλα είναι μία πολύ όμορφη πόλη που ο ποταμός Ληθαίος που την διαρρέει αλλά και οι γέφυρες θυμίζουν 
έντονα Φλωρεντία ή καλύτερα θα έλεγα ότι η Φλωρεντία θυμίζει έντονα τα Τρίκαλα! Δεν 

είναι καθόλου υπερβολή αυτό, πολλές 
Ελληνικές πόλεις είναι πολύ όμορφες και με το 
ανάλογο ενδιαφέρον από τους  αρμόδιους, 
μπορούν να γίνουν ελκυστικοί προορισμοί 
από όλα τα μέρη του κόσμου. Τα Μετέωρα για 
παράδειγμα είναι προορισμός που όμοιός του 
δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά 
δυστυχώς άλλοι βράχοι πολύ μικρότεροι και 
χωρίς περιεχόμενο που δεν συγκρίνονται με 
την ομορφιά την ιστορία  και τον πολιτισμό 
των Μετεώρων  όπως για παράδειγμα οι 
προϊστορικοί βράχοι τελετουργιών Stones of 
Stenness  στη Σκωτία, είναι πιο γνωστοί και 
δημιουργούν ουρές για την επίσκεψή τους!                                                                                                                              
Η τελική επιστροφή έγινε μέσα σε ανέκδοτα, 
μουσική από cd αλλά και live με κιθάρα.Στο 
τέλος διέκρινε κανείς στα πρόσωπα όλων την 
ικανοποίηση για την επιτυχία της εκδρομής, 
ικανοποίηση που δίνει τη δύναμη αλλά και την υποχρέωση στο ΔΣ του Συλλόγου να 
συνεχίσει την παράδοση των εκδρομών και την επόμενη χρονιά.  
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Στήλη Ελληνικής Γλώσσας 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Γράφει ο Σπύρος Τσανάκας φιλόλογος                                                                                                                                    
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  Το κράτος και η οργανωμένη μικρή οικογένεια βοήθησαν την κάθε πόλη της Ελλάδος να εξασφαλίσει την καλύτερη 
δυνατή συμβίωση.  Όμως τον 4ο αιώνα π.Χ., λόγω των συνεχών πολέμων οι οποίοι οδηγούν σε αλλαγές των ηθών, στις μεγάλες 
πόλεις εμφανίζεται το φαινόμενο της κρίσης του γάμου. Βέβαια ένας ταιριαστός γάμος εξακολουθεί να ενδιαφέρει τους Έλληνες, 
παρόλο που αναζητούν την ευτυχία σε ιδιωτικό επίπεδο. Τώρα πια όμως χάνει την αίγλη του παρελθόντος (γάμος= μεταβιβάζω τη 
ζωή που πήρα από τους προγόνους μου) και αντιμετωπίζεται ως μια απλή σύμβαση. Πρέπει να ξέρουμε πως ο αρχαίος Έλληνας 
δεν ήταν ιδιαίτερα πιστός σύζυγος. Οι παλλακίδες (γυναίκες που συμβιώνουν με παντρεμένο άνδρα) και οι εταίρες (πόρνες 
όμορφες και καλλιεργημένες) έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της Ελλάδος. Ας μην ξεχνάμε το παράδειγμα του Περικλή και της 
Ασπασίας. Οι παλλακίδες νομιμοποιούνταν να γεννήσουν ελεύθερα παιδιά με Αθηναίο μόνο στην περίπτωση ενός στείρου 
γάμου.  Τώρα πια οι Έλληνες επιτρέπουν τα πάντα χωρίς να χρειάζονται δικαιολογίες. Ο ρήτορας Υπερείδης για παράδειγμα, δεν 
προκάλεσε ιδιαίτερο σκάνδαλο όταν παρουσίασε την γνωστή ερωμένη του Φρύνη ολόγυμνη στο δικαστήριο. Οι πολιτικοί 
ανέχονται και δεν καταδικάζουν τέτοιες σχέσεις αρκεί να είναι κρυφές. Οι φιλόσοφοι που διαδίδουν τις απολαύσεις όπως ο 
Επίκουρος δεν δείχνουν κανένα σεβασμό στην αρετή και δηλώνουν πως απεχθάνονται τον γάμο και προτιμούν την συμβίωση με 
ερωμένη.    Αντιρρήσεις στα νέα ήθη έχει εκδηλώσει ο Αριστοτέλης, ο οποίος δηλώνει ευτυχής από τον γάμο του αφού είναι αυτός 
που τον οδηγεί στην επικοινωνία των ψυχών. Και ο Πλάτωνας  βέβαια αν και άγαμος θεωρεί απαγορευτική κάθε σχέση εκτός από 
αυτήν με την νόμιμη σύζυγο.  Στην επόμενη συνάντησή μας θα αναφερθούμε στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας που αφορά 
όλη την περίοδο της αρχαίας Ελλάδος.    

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 
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Αχ Ελλάδα 
Παπάζογλου Νίκος 

Μουσική/Στίχοι: Αλαγιάννη Βάσω/                                                                             
Ρασούλης Μανώλης 

 

  
Χαρά στον Έλληνα που ελληνοξεχνά 
Και στο Σικάγο μέσα ζει στη λευτεριά 
Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά 
-- σάμπως φταις και συ καημένη -- 
και στην Αθήνα μέσα ζει στη ξενιτιά 
                             
Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ 
γιατί μ' έμαθες και ξέρω 
Ν' ανασαίνω όπου βρεθώ να πεθαίνω όπου πατώ 
και να μη σε υποφέρω 
  
Αχ Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό 
δεκατρείς φορές μ' αρνιέσαι . 
Μ' εκβιάζεις μου κολλάς σαν το νόθο με πετάς 
μα κι απάνω μου κρεμιέσαι 
  
Η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά 
-- Οδυσσέα γύρνα κοντά μου - 
που τ' άγια χώματά της πόνος και χαρά 
καθένας είναι ένας που σύνορο πονά 
και εγώ είμαι ένας κανένας που σας σεργιανά 
 επιμέλεια:    Περικλής Μιχαλιτσιάνος                                                                         

1. Είμαι που είμαι δυστυχής 
και πάλι μου ζηλένε, 
σκεφτήτε αν ήμουν ευτυχής  
το ήντα θέλα λένε. 
(Α. Χαιρέτης)                                                                     
3. Με την ελπίδα πως μπορεί 
στ’όνειρο να βρεθούμε ,  
σε βγάνω από τη σκέψη μου 
και θέτω και κοιμούμαι 
(Α.Χαιρέτης) 
5.Εγώ ζηλεύω του κεριού 
Για την υπομονή του 
Που λειώνει μα περήφανα 
Στέκεται το κορμί του 
(άγνωστος) 

2 Κι αντάρτης να γένει 
κιανείς  
τον έρωντα δε γκυτώνει , 
για δεν τονε θωρεί ποτέ 
την ώρα που ξαμώνει . 
(Α.Χαιρέτης) 
                                                               
4. Λειώνει το χιόνι στην 
κορφή, 
μα λειώνει αγάλι –αγάλι 
μα γώ λιώσα μονημερίς 
για τα δικά σου κάλλη 
(Α.Χαιρέτης)                                                                                  

επιμέλεια:    Γιώργος και Σοφία Ρουμπάκη 
 

                                           
Γράφει ο Ιωάννης Χριστόπουλος                                                                                                                                                                 

Επηρεασμένος από τον μεγάλο σατυρικό ποιητή και θεατρικό 
συγγραφέα Γ.Σουρή και συμπληρώνοντας το 2007 σαράντα 
χρόνια , από την εποχή που μπορούσα , για πρώτη φορά να 
ασκήσω το εκλογικό δικαίωμα του εκλέγειν αποφάσισα να 
λοιδωρήσω αυτούς που με βομβαρδίζουν με προεκλογικό 
υλικό , γράφοντας τα παρακάτω :                                                                                   
Σαράντα χρόνια με χαρά πολλούς έχω ψηφίσει                                                                         
...  μα τη βρωμιά του σήμερα δεν είχα ξαναζήσει .                                                                                 
Με υποχρέωναν στις εκλογές , να πάω να ψηφίσω                                                                         
…  γι’αυτό και εγώ τους έλεγα , ότι θα τους μαυρίσω .                                                                                                
Κάθε τέσσερα χρόνια με σπονδή την ψήφο μου ζητάνε                                                                        
…  και μόλις μου την πάρουνε , αδιάφορα σφυράνε.                                                                           
Πρίν από τις εκλογές φυλλάδια μας στέλνουνε                                                                                       
…  αλλά μετά απ’αυτές τη πλάτη μας γυρίζουνε.                                                           
Χτυπάνε τα κουδούνια μας , μας ρίχνουνε χαρτάκια                                                                  
…  με πλούσια βιογραφικά , που ‘χουν και σταυρουδάκια.                                                           
Τώρα σαν υποψήφιοι μας γνωρίζουν όλους                                                                                      
…  αλλά μετά βλέπουν ότι φίλησαν κατουρημένους κ......ς .                                         
Πολύ καλό το μούτζωμα και η κλωτσοπατινάδα                                                                              
…  μέχρι να φτάσει η μέρα σας ,   η αποφράδα .                                                                                   
Με θυμό ευχόμαστε στα σπίτια σας να πάτε                                                                                        
…  και πάλι μην γυρίσετε , τα ρέστα να ζητάτε .                                                                    
Αγώνα εγώ σας έκανα , κουνούσα και σημαία                                                                    
…  μ.....ς αποδείχθηκα με περικεφαλαία .                                                                                             
Τον Ιούνιο του 2014 , πρώτα ο Θεός , θα γράψω κάτι 
παρόμοιο και για εκείνους τους άρχοντες  -του Καλλικράτη- 
που με τις πράξεις και παραλείψεις τους θα αποδειχθούν 
ανάξιοι της εμπιστοσύνης μας.                                          
Μάρτιος 2011 
 

Κρητικές μαντινάδες Νο11 

Μαυρογυαλούρηδες 

Eλληνικό τραγούδι 

http://www.kithara.vu/index.php?cmd=ai&art=qaqafpclpu+nikps�
http://www.kithara.vu/index.php?cmd=ai&art=qaqafpclpu+nikps�
http://www.kithara.vu/index.php?cmd=ci&cre=alacianng+basz�
http://www.kithara.vu/index.php?cmd=ci&cre=raspulgs+manzlgs�
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                            ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ                                                                                                                                                                               
Θέμα 1                           Εκδρομή  2011 
 

Γράφει η κ. Δήμητρα Κοντογιώργη-Αναστασοπούλου 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που οργανώνει το ΔΣ του 

εξωραϊστικού μας Συλλόγου, με απώτερο σκοπό τη γνωριμία με τους νέους 
οικιστές και τη σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων, πραγματοποιήθηκε με 
απόλυτη επιτυχία η διήμερη εκδρομή σε Λίμνη Πλαστήρα-Καλαμπάκα-
Μετέωρα-Τρίκαλα. Στα Μετέωρα επισκεφθήκαμε δύο Μονές, μία ανδρική του 
Μ. Μετεώρου με πολλά Μουσεία και μία γυναικεία του Αγίου Στεφάνου με 
πολλά εκθέματα.Το πούλμαν που μας έστειλε το πρακτορείο ΘΥΑΜΙΣ ήταν 
τελευταίας τεχνολογίας, για παράδειγμα μέχρι το τελευταίο κάθισμα 
παρακολουθούσαν τη διαδρομή σε μόνιτορ. Ο κ. Χριστόπουλος ευλόγησε την 
εκδρομή με ωραία πρωινή προσευχή και μετά πέσαμε αμέσως στα σκληρά 
με τα ανέκδοτα του κ. Μυκιαδάκη.Ο κ. Μιχαλιτσιάνος είχε φτιάξει cd για το 
«πήγαινε» και «έλα» όπως τα είχε ονομάσει. Καλά ήταν τα κουλτουριάρικα 
cd, αλλά το κέφι άναψε με το cd του οδηγού κ. Κώστα, με φανταστικό ποτ-
πουρί με όλα τα είδη τραγουδιών, μέχρι Κρητικά, στα οποία η σύζυγος του 
Προέδρου κ. Ρουμπάκη ξεδίπλωσε το Κρητικό της ταπεραμέντο, χορεύοντας 
πεντοζάλη στο διάδρομο. Βέβαια αυτή που έκλεψε την παράσταση με το 
ανεξάντλητο μπρίο της ήταν η ψυχή του Συλλόγου κ. Δεσύπρη, της οποίας 
από τα τραγούδια έκλεισε η φωνή. Στην πρώτη στάση  για καφέ στα Καμένα 
Βούρλα, μας μοίρασε τσουρέκια και μπριός από χορηγούς.Στο πούλμαν μας 
μοίρασε με την έναρξη της διαδρομής σοκολατάκια σε αναμνηστική 
συσκευασία. Το Σάββατο το βράδυ στο πολυτελέστατο Ξενοδοχείο Φαμίσι 
μας περίμενε μετά το πέρας του επίσημου δείπνου ένα χάπενινκ. Έγινε 
αναπαράσταση του ντάνσιν γουίδ δε σταρς , με Επιτροπή το σύζυγό μου Απ. 
Κοντογιώργη Πρόεδρο, την κ. Μαρία Γιαννοπούλου, την κ. Ιωάννα 
Μιχαλιτσιάνου,τον Λυκειάρχη κ. Νίκο Τσιντή και την κ.Αργυρώ Γαγλία . Με 
δίκαιη απόφαση απένειμαν βραβεία στους καλύτερους χορευτές που 
ανακηρύχθηκαν, οι Νατάσα Μυκιαδάκη, Σταυρούλα Χρυσοφάκη και οι κ.κ. 
Γονιδάκης Δημήτρης και Πολυδωρόπουλος Γιώργος. Στους νικητές δόθηκαν, 
στις γυναίκες τσάντες και στους άνδρες cd. Στην επιτροπή δώρισαν, στις 
γυναίκες κοσμήματα και στους άνδρες cd.   

Αξέχαστη θα μου μείνει η διαδρομή γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα 
που έχω πάει πολλές φορές αλλά ποτέ δεν είδα το τοπίο τέτοια εποχή 
μαγευτική με χιόνια, καθώς και η χαρούμενη βραδιά που περάσαμε και για 
την οποία κοπίασαν τα μέλη του ΔΣ που μετέφεραν από ηχητικά μέχρι 
αποκριάτικα είδη. Συγχαρητήρια θερμά στην κ. Δεσύπρη, στον κ. Ρουμπάκη, 
στον κ. Μιχαλιτσιάνο βιρτουόζο στην κιθάρα που με τις μελωδίες του δεν 
καταλάβαμε το ταξίδι της επιστροφής, στον κ. Χριστόπουλο που μας κράτησε 
συντροφιά με ιστορίες και αστεία και στον κ. Μυκιαδάκη για τα ανέκδοτα και 
τα τραγούδια του.Πάντως καλό είναι να συμμετέχουν οι νέοι οικιστές και να 
ξέρουν ότι και χωρίς να γνωρίζουν κανέναν θα βρεθούν σε ένα πολύ ζεστό 
και φιλικό περιβάλλον.Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους οι φίλοι 
μας από τα Βίλια, ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Πλούμπης και ο κ. Δημήτρης 
Μπεθάνης, καθώς και οι φίλοι μας από το Κρύο Πηγάδι και Κριεμάδι που 
είναι κοντά μας σε όλες τις εκδηλώσεις.Στα Τρίκαλα φάγαμε όλοι μαζί στην 
ονομαστή Ταβέρνα Κατώι και μετά από τα πολλά τσίπουρα μια ομάδα αντί 
να πάμε στο πούλμαν πήραμε το ποτάμι και τραβάγαμε για τη Λάρισα! Τόσο 
στην Πεζούλα, Στη Λίμνη Πλαστήρα, όσο και στα Τρίκαλα, γευθήκαμε 
ωραίους ντόπιους μεζέδες.                         Και σε άλλες με υγεία!  
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Θέμα 2                                                                 Δύο Όμορφες Εμπειρίες 

Γράφει ο Γιάννης Μπεμπόνης ,   Κριεμάδι  

Το Σαββατοκύριακο 26-27/2 είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω για δεύτερη φορά στην εξόρμηση του οικισμού σας. Μαζί με την 
παρέα μου, όλοι επίλυδες (:μη μέλη του οικισμού), απολαύσαμε μία έξοχη εμπειρία που μας προσφέρατε σε τόπους ονειρικούς                 
– λίμνη Πλαστήρα, Μετέωρα – στο πλαίσιο μίας εξαιρετικής οργάνωσης και εκτέλεσης του όλου προγράμματος.     Η πρώτη μου, 
με εξαιρετικές μνήμες συμμετοχή στις εξορμήσεις σας ήταν τον Φεβρουάριο του 2010  στην ορεινή Αρκαδία. Μέρη με ζωντανή 
ιστορία και απαράμιλλου κάλους τοπία. Πρέπει να ομολογήσω πως οι ομαδικές εκδρομές δε με γοήτευαν. Απεναντίας διατηρούσα 
πολλές επιφυλάξεις σε επίπεδο οργάνωσης, συμπεριφοράς συμμετεχόντων, ομοφωνίας και ομοψυχίας. Οι δύο λοιπόν 
συμμετοχές μου (η δεύτερη ως θετική συνέπεια της πρώτης) με έπεισαν ότι οι εξορμήσεις που οργανώνονται από τον σύλλογό 
σας είναι πάντοτε γεμάτες από ευχάριστες εμπειρίες.     Είναι γεγονός πως τα τοπία, οι καιρικές συνθήκες, τα ξενοδοχεία και οι 
διασκεδάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη συγκομιδή θετικών εντυπώσεων. Όλα αυτά όμως είναι αντικειμενικά δεδομένα και εν 
πολλοίς μη επηρεαζόμενα ή και τυχαία (πχ. ο καιρός). Όμως η διάθεση, η θετική ενέργεια και σύμπνοια οφείλουμε να το 
αναγνωρίσουμε και να το τονίσουμε είναι προϊόν της ποιότητας των οικιστών, και ανάμεσά τους πρέπει να επισημάνουμε αυτούς 
που μόχθησαν πολλαπλά για να παραχθεί αυτό το αξιομνημόνευτο αποτέλεσμα.                                                                                                        
Προσωπικά και για λογαριασμό της μικρής μου παρέας των επιλύδων όπως είπα πιο πάνω, και πιστεύω όχι μόνο αυτών, 
οφείλουμε ένα Εύγε και ένα Ευχαριστώ στην «ψυχή» της οργανωτικής ομάδας των αγαπητών Γιώργου Ρουμπάκη,                        
Περικλή Μιχαλιτσιάνου, Μαρίας Δεσύπρη και Παντελή Μυκιαδάκη. Δεν εφείσθηκαν κόπου, χρόνου και προσπαθειών για να 
περάσουμε όλοι εξαιρετικά.           Εύχομαι η ίδια πάντα σύμπνοια και θετική στάση να χαρακτηρίζει όλες τις εκδηλώσεις του 
Οικισμού σας πάντοτε.                                                                                                                                   Πολλές ευχαριστίες 

Θέμα 3                                                                             Ψυχοσάββατο                                                                                                                                                                                        
Γράφει ο Ιωάννης Χριστόπουλος                                                                                                                                                                                      
Αφορμή για να γραφούν αυτά τα λίγα στοιχεία για το τι είναι Ψυχοσάββατο, τι συμβολίζει και πόσα Ψυχοσάββατα  έχει 
καθιερώσει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο, αποτέλεσε η ανάγκη ενημέρωσης των ευσεβών Χριστιανών για το περιεχόμενο της 
εννοίας.  Στον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο η προσευχή της κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένη στους κεκοιμημένους, σε 
ανάμνηση της καθόδου του Χριστού εις τον  Άδη, κατά το Μ. Σάββατο.                                                                                                                          
Για το λόγο αυτό η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει το Σάββατο προ της Κυριακής της Πεντηκοστής, ως Ψυχοσάββατο, οπότε και 
τελούνται επίσημα “Μνημόσυνα της Εκκλησίας ” για όλους τους  κεκοιμημένους.  Το πρώτο Ψυχοσάββατο, προ της  Κυριακής των 
Απόκρεω το αφιερώνει η Εκκλησία μας στην υπόμνηση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού στη γη και της «Γενικής Κρίσεως».                                                                                                                                                                                                                         
Το δεύτερο  Ψυχοσάββατο καθιέρωσε η Εκκλησία μας, γιατί η Κυριακή της Πεντηκοστής  είναι η γενέθλια ημέρα της και επομένως 
η πιο κατάλληλη για να προσευχηθεί για όλα τα μέλη της, ζώντας και κεκοιμημένους.                                                                                
Μνημόσυνα με κόλλυβα τελούνται όλα τα Σάββατα εκτός από το Σάββατο του Λαζάρου. Δεν τελούνται μνημόσυνα την Κυριακή του 
Θωμά και στις Δεσποτικές εορτές. Τρισάγια όμως τελούνται πάντοτε.                                                                                                                                                                  
Πηγή: Λεξικό Αποστ. Διακονίας                               Μάρτιος  2011  
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Θέμα 4                                                                   Aγαπητό μου παιδί 

Γράφει ο Ιωάννης Χριστόπουλος                                                                                                                                                         
Την ημέρα που θα καταλάβεις ότι έχω γεράσει πια , υπερβολικά , προσπάθησε να είσαι λίγο υπομονετικός μαζί μου και κυρίως 
προσπάθησε , να με καταλάβεις .                                                                                                                                                                   
Όταν βλέπεις την άγνοια και τη δυσκολία που έχω για την καινούρια τεχνολογία π.χ. μου πέφτει το κινητό , κασθυστερώ να απαντήσω , 
σερφάρω πολύ αργά κπ. Μή με κοροϊδεύεις , δείξε μου λίγα πράγματα και δώσε μου λίγο καιρό να προσαρμοστώ και να καταλάβω.                                                                                                                                                                                            
Άν λερώνομαι τρώγοντας .... αν δυσκολεύομαι να ντυθώ ας είσαι λιγάκι υπομονετικός και μή με κυνηγάς . Θυμήσου τις ώρες που 
αφιέρωσα να σε μαθαίνω όλα τα καινούρια πράγματα όταν ήσουν μικρό παιδάκι .                                                                                                              
Πολλές φορές ίσως να επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα μή με διακόπτεις απότομα ,άκουσε με αν θέλεις .                                                                                     
Για θυμήσου , όταν ήσουν μικρός ήθελες να σου διαβάζω το ίδιο παραμυθάκι κάθε βράδυ μέχρι να αποκοιμηθείς .                                             
Αν δεν πλένομαι τόσο συχνά μη με επιπλήττεις συνέχεια και μη μου λες ότι είναι ντροπή. Σκέψου λίγο πόσες δικαιολογίες έπρεπε να 
σκαρφιστώ για να κάνεις ένα μπάνιο όταν ήσουν μικρός .                                                                                                       

   Πιστεύω ότι σου έμαθα τόσα πολλά πράγματα π.χ να τρώς σωστά να ντύνεσαι όπως πρέπει να φέρεσαι ευγενικά και πώς να 
αντιμετωπίζεις τα προβλήματα της ζωής. Άν κάποια φορά η μνήμη δεν με βοηθάει ή δεν μπορώ να ακολουθήσω μια συνομιλία δώσε μου το 
χρόνο που χρειάζομαι να θυμηθώ και αν πάλι δεν τα καταφέρω μή θυμώνεις μαζί μου και μή μου φέρεσαι υπεροπτικά .                                                                                

 Άν δεν θέλω να φάω μή με πιέζεις δεν το κάνω γιατί γίνομαι ιδιότροπος , ίσως δεν αντέχει η όρεξή μου .                                                      
Όταν κάποια στιγμή τα πόδια μου δεν μου επιτρέπουν να μετακινούμαι , όπως πρώτα δώσε μου το μπράτσο σου , όπως κάποτε σε 
κρατούσα απ’τα μικρά χεράκια σου και σου μάθαινα να κάνεις τα πρώτα σου βήματα . Και όταν μια μέρα σου πω ότι δεν θέλω πια να 
ζήσω και ότι θέλω να πεθάνω μή θυμώσεις γιατί ύστερα από χρόνια θα καταλάβεις και εσύ με τη σειρά σου .                                                                                                                                            

    Προσπάθησε να καταλάβεις ότι στην ηλικία μου ο άνθρωπος χρειάζεται αγάπη ,στοργή, σεβασμό και κατανόηση .                                                            
Μια μέρα θα καταλάβεις ότι παρ’όλα τα λάθη μου και τις παραλείψεις πάντα ήθελα το καλύτερο για σένα και σου προετοίμαζα το έδαφος 
για να έχεις ένα λαμπρό μέλλον.                                                                                                                                                 

                    Δεν πρέπει να αισθάνεσαι θλίψη για τα γηρατειά μου και για την κατάστασή μου, αξιώθηκα και έζησα αρκετά χρόνια 
, θέλω να είσαι κοντά μου, να προσπαθήσεις να καταλάβεις ότι μεγάλωσα και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς , όπως έκανα εγώ όταν 
γεννήθηκες.   Βοήθησε με να περπατάω , βοήθησε με να κλείσω τα μάτια μου με αγάπη και υπομονή .                                                              
Ο μόνος τρόπος που απομένει να σε ευχαριστήσω είναι να σου χαρίσω ένα χαμόγελο , να σου δώσω την ευχή μου και όλη μου την αγάπη. 
Σε αγαπώ πολύ παιδί μου.                                 Ο γονιός σου                                                               Μάρτιος 2011                                                                                             
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Γράφει ο Πρόεδρος του ΠΠΚ   Παντελής Μυκιαδάκης                                                                                                                                     

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011 έγινε μία εκδήλωση στο ΠΠΚ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένα ήλθαν οικιστές με τα 
φαγητά τους, ο Σύλλογος 

προσέφερε κρασί, αναψυκτικά, 
νερά, ψωμί (προσφορά του Χρ. 
Γκιούλη) κλπ και περάσαμε μια 
φανταστική βραδιά από τις 8μμ 

έως τις 2μμ με φαγητό, χορό, 
τραγούδι, γλέντι και γέλιο. Η 

προσέλευση ήταν πολύ καλή, 
περίπου 80 άτομα  ανάμεσα τους 

και οι κ.κ. Δρίκος Γεώργιος 
Δήμαρχος και Πλούμπης Κώστας Αντιδήμαρχος, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια 

της αξιοποίησης αυτού του 
υπέροχου χώρου που έχουμε στον 
οικισμό μας και μας παρέδωσαν οι 

προκάτοχοί μας και να 
γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας 
οι οικιστές. Στο σημείο αυτό θέλω 
να ευχαριστήσω όλο το ΔΣ που 

βοήθησε να πραγματοποιηθεί αυτή 
η εκδήλωση και ιδιαίτερα την κ. 

Δεσύπρη Μαρία και τον κ. 
Μιχαλιτσιάνο Περικλή και τα μέλη του ΠΠΚ κ. Βασιλείου Νίκο και  κ. Μιχαλοπούλου Αναστασία που συνέβαλαν τα μέγιστα για 

την άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης. Με την υπόσχεση ότι θα ξαναγίνουν κι άλλες τέτοιου είδους ( και όχι μόνο) εκδηλώσεις, 
εκ μέρους όλων των μελών του ΠΠΚ ευχαριστώ πολύ όλους τους παρευρεθέντες. 

                                              
 ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ –

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Το ΔΣ του Συλλόγου μετά από εισήγηση του Προέδρου του 
Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου Παντελή Μυκιαδάκη, 
ενέκρινε τον διορισμό των Βασιλείου Νικολάου, Ρουμπάκη 
Σοφίας, Μυκιαδάκη Νατάσας, οικιστών και μελών του 
Συλλόγου σαν μέλη της Επιτροπής του.  Η Επιτροπή του 
ΠΠΚ χρειάζεται και άλλα μέλη , για την  εκπλήρωση των 
στόχων και γι’ αυτή καθαυτή την ύπαρξη του Πνευματικού 
κέντρου, γι’ αυτό όποιο μέλος του Συλλόγου επιθυμεί να 
συμμετάσχει , να το δηλώσει στο ΔΣ του Συλλόγου, το οποίο 
θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του.  

 

TA NEA TOY  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΠΚ)                                                                                                                                                                                                           
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 Γράφει ο Τάσος  Σταθόπουλος 60 ετών  τριαθλητής 

Ζήσε το όνειρό σου  

Oι  ειδήμονες λένε  ότι  όσοι  δεν  έχουν  χρόνο  για  
άσκηση, πρέπει  να  βρουν χρόνο  για  την ασθένεια. [ Η έλλειψη  
δραστηριότητας  καταστρέφει  την  καλή  κατάσταση  κάθε  
οργανισμού, ενώ  η  κίνηση  και  η  μεθοδική  φυσική  άσκηση  την  
προφυλάσσει  και  τη  διατηρεί.]  ΠΛΑΤΩΝΑΣ.   
Υπάρχουν δύο  είδη ανθρώπων σ’  αυτό τον  κόσμο. Όσοι βρίσκουν 
δικαιολογίες και  όσοι βρίσκουν  έναν  τρόπο  να ξεπεράσουν τα  
εμπόδια  που τους  παρουσιάζονται.  Απαλλάξου   λοιπόν από το  
φορτίο και  πάρε  τους  δρόμους. Σώσε τον  εαυτό  σου ζήσε  το 
όνειρο  σου. Είσαι σε  φόρμα;  Αν  όχι,  γιατί  δεν  κάνεις  κάτι για  
αυτό;  Δεν  χρειάζεται να  είσαι  ο ‘φουσκωτός’’   Θεός   των   
γυμναστηρίων  και  ο  αμφιβόλου αξίας  ολυμπιονίκης  με  την  
φάρμακο διέγερση  που    τους  οδηγεί σε πρόσκαιρες διακρίσεις  και  
μετέπειτα   στο  θάνατο.  Δεν είναι  αυτό  το θέμα. Το θέμα  είναι  πώς  
να  είσαι  υγιής, πώς  να αυξήσεις τον  αυτοσεβασμό σου και να  
μπορέσεις να  λειτουργήσεις καλύτερα  σε  κάθε τομέα της ζωής  σου. 
Η ζωή  δεν  χάνετε  με τον  θάνατο. Η ζωή   χάνεται  λεπτό  το  λεπτό  
μέρα  με  την  μέρα  με χιλιάδες  μικρούς  ασήμαντους τρόπους. Μην  
αναρωτιέσαι  τι χρειάζεται ο κόσμος. Να  αναρωτιέσαι  τι σε   κάνει  
να  νιώθεις  ζωντανός  και  κάνε  το. Γιατί  αυτό  που  χρειάζεται  ο 
κόσμος είναι   άνθρωποι  ζωντανοί. Μίλα  με  το  σώμα  σου,  
συνεργάσου  με  την  ψυχή  σου,  και  αν  είσαι αποφασισμένος  και 
υπομονετικός  μπορείς να  πετύχεις  οποιονδήποτε στόχο όπως  αυτό 
το υπέροχο  παιδικό  αίσθημα  μεγαλείου  και  φιλοδοξίας.  Κάνε μόνο 
το επόμενο  μικροσκοπικό  βήμα και  αν  σου φαίνεται  μεγάλο  
χώρισε το ακόμα  σε μικρότερα  κομμάτια.  [Τρέξε αν μπορείς,  
περπάτησε  αν  πρέπει, να  συρθείς αν  είναι  απαραίτητο. Αλλά ποτέ,  
ποτέ  μη σταματήσεις. Ποτέ μη σταματήσεις] θα  έλεγα  εγώ.   

Η  παραίτηση   δεν  είναι  επιλογή  [η αποτυχία όμως  είναι].   
[Αν δεν πονάς  δεν  ασκείσαι αρκετά δυνατά. Αν δεν πεινάς , τότε 
έφαγες πάρα  πολύ.  Αν δεν  κρυώνεις, τότε φοράς  πάρα πολλά  
ρούχα. Αν ξέρεις ότι  θα πετύχεις,  τότε παραείναι εύκολο.]   Ατάκες 
από  απλούς αθλούμενους ανθρώπους  που  άθελα  τους  γίνονται  
άτυποι  παγκόσμιοι  πρωταθλητές  της ζωής. Όπως  ο Βρετανός  
ALASTAIR  HUMPHREYS  που γύρισε  για  τέσσερα χρόνια με το 
ποδήλατο  του όλον  τον  πλανήτη Γή οριζοντίως και καθέτως,  και  
αρκετούς  άλλους  που  διανύουν απίστευτες  τεράστιες  αποστάσεις  
κολυμπώντας  και  τρέχοντας.  Αθλητές  με ‘’θετική  σκέψη’’  που  
επιζητούν  την  περιπέτεια  και  την  δοκιμασία χωρίς ανταγωνισμούς 
,προσπαθώντας  να  ξεπερνούν  μοναχά  τα δικά  τους  όρια  για  να  
ζήσουν  το όνειρο τους.   

Μαθήματα  ζωής  για  την  ΤΟΛΜΗ  που  κρύβει  μέσα  της  
ιδιοφυία  δύναμη και  μαγεία . Στοιχεία  χρήσιμα  που  γίνονται  
αποδεκτά  με  σεβασμό και από  την  μαθητική  μας νεολαία  που  
έχω  την  τιμή  να  επικοινωνώ  μαζί  τους  στις  σχολικές  αίθουσες  
για  θέματα  περί  αθλητισμού. Στοιχεία χρήσιμα επίσης  και  για 
όλους  τους εκλεγμένους  πολιτικούς οι  οποίοι  έστω  και  
στοιχειωδώς  επιβάλλεται  να  γυμνάζονται  για  το κοινό συμφέρον.                                                                                                                                                                  
…………Ο  JESSE   JACKSON   γράφει.  [Οι ηγέτες  πρέπει  να  είναι  
αρκετά δυνατοί  για  να  πολεμούν, αρκετά  τρυφεροί  για  να 
μπορούν  να  κλάψουν, αρκετά  ανθρώπινοι   για  να  κάνουν λάθη, 
αρκετά  ταπεινοί  για  να  τα παραδέχονται, αρκετά σκληροί  για  να  
αντέχουν τον  πόνο  και  αρκετά  ανθεκτικοί για  να  ανακάμπτουν  και  
να  συνεχίζουν.]  Χαρίσματα μοναδικά που τα  προσφέρει 
αναμφισβήτητα η πνευματική-σωματική ανάταση  της  άσκησης 
διαρκείας.  Εγώ  δεν  ξέρω  άν η εκγύμναση  μέσα από  τους  
αγώνες  υπέρ αντοχής  που  αγωνίζομαι  μέχρι  σήμερα  
προσθέτει  χρόνια στη ζωή μου  αλλά  σίγουρα  δίνει  ζωή  στα  
χρόνια  μου.  
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Ανέκδοτα 

 

Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω -
Διασκεδάζω -Μαθαίνω  

 Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ                                                                                         
1.Αναφέρεται σε μία εποχή του χρόνου                                                    
2. Ομόηχα  φωνήεντα - Οργανισμός για τον τουρισμό.       
3.Μπορεί να κάνει κανείς και στον Κιθαιρώνα.                         
4.Βιβλική μορφή (αντ) - Άφωνη…κότα                                         
5.Το βάρος του είναι ίδιο με κάποιου άλλου                                   
6.Αρχή…στοάς - Πρόεδρος μεγάλου κράτους                                                                       
7.Υπάρχουν πολλά στον Κιθαιρώνα                                         
8.Αρχικά κατηγορίας υπαλλήλων - Ο Θεός Ήλιος των Αιγυπτίων                                                                                    
9.Πολλές τέτοιες χιονιού έπεσαν στα Βίλια πρόσφατα -Χώρος 
για μασάζ και χαλάρωση (ξεν )   10.Είναι ..μαύρη                                                                         
ΚΑΘΕΤΑ                                                                                                       
1.Ήταν για μεγάλα διαστήματα τα βουνά του Δήμου μας τον 
περασμένο Χειμώνα                                                                                     
2.Υγειές, δυνατό -Το μισό…Ιράκ                                           
3.Υπάρχουν στο …νερό - Βρίσκεται μεταξύ ..μι και σολ                
4.Αυτή φέρνει στον κόσμο…ζωές (γεν) - Οργανισμός 
προγνώσεως αγώνων   5.Μοναστήρι  του Αγίου Όρους                                                                                              
6.Αρχαία Θεά-Χρονικός και υποθετικός σύνδεσμος -                     
Υποθετικός σύνδεσμος   7.Νησί μας- Άφωνος…Θαπατέρο                                    
8.Αγγλικό σύμφωνο - Ίδιο με το 4α κάθετα                                     
9.Χρονικό και ποσοτικό επίρρημα                                             
10.Δικά σου (αρχ) - Ασφαλιστικό Ταμείο -                           
Συγκοινωνιακός Οργανισμός.        (Η λύση στη σελίδα 6) 

 

                                  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ                                                                                                                             
1. Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του και                                                
ο φιλόσοφος ζήτησε αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε υπερβολικό                                                                    
το ποσό και του λέει: «Με τόσα χρήματα θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο». 
-«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».                                                                                     
2. Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν γιατί                                    
κάνει κάτι τέτοιο απάντησε: Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι από την                                  
αναισθησία των ανθρώπων.                                                                                                          
3.Ο Διδύμων, ένας αρχαίος οφθαλμίατρος, εξετάζει το μάτι μιας κοπέλας και  ο                                 
  Διογένης, που ξέρει ότι είναι ερωτύλος, κοινώς γυναικάς, του λέγει «Πρόσεξε                                 
Διδύμων, μήπως εξετάζοντας τον οφθαλμό, φθείρεις την κόρην».                                                                                                                                                                     
4. Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαΐδα δεν τον αγαπά, αλλά προσποιείται                                                                                
ότι τον αγαπά. Ο Αρίστιππος απάντησε:«Ούτε το κρασί ή το ψάρι με αγαπούν,                                        
εγώ όμως τα απολαμβάνω».                                                                                                                                 
5. Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε:«Δεν 
σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να πω ένα «μπράβο» στις  τρίχες 
σου, γιατί απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».                                                          
6. Ένας άντρας είπε στην ερωτομανή γυναίκα του:«Τι θέλεις να κάνουμε, να 
φάμε  ή να κάνουμε έρωτα». Εκείνη του είπε:«Ό,τι θέλεις, ψωμί πάντως δεν 
έχουμε».                                                                            

                                 
 

 

 

                                                                          

                                           

 

                      ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ                                          
1. Ένας τύπος σε κακό χάλι, γεμάτος γρατσουνιές στο πρόσωπο και 
στο λαιμό , συναντιέται με έναν φίλο του.Εκείνος ανήσυχος τον ρωτά : 
- Μα καλά...Τι έπαθες ; είσαι χάλια. 
- Aσε, θάψαμε χθες την πεθερά μου... 
- Και καλά, τι είναι όλες αυτές οι γρατσουνιές ;                                                        
- Δεν ήθελε !!! 

 
                                                                                                                                            
 

 

 

http://www.funnyjokes.gr/sto-apenanti-mpalkoni/�
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                         επιμέλεια / παρουσίαση:  Γιώργος Xαβαλές  οικιστής  στο Κρύο Πηγάδι - Βίλια  Aττικής 

 

ΖΗΤΗΜΑ ΟΡΜΟΝΩΝ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ο χαρακτήρας μας είναι ζήτημα μερικών ορμονών: της 
τεστοστερόνης, των οιστρογόνων, της σεροτονίνης, της οξυτοκίνης, της 
νοραδρεναλίνης και της ντοπαμίνης.  

Αυτές οι ορμόνες δρουν σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου 
και μας κάνουν να αντιδρούμε διαφορετικά στα σήματα και τα ερεθίσματα.       
Από αυτές τις ορμόνες καθορίζεται, επίσης, ο τρόπος που ερωτευόμαστε, οι 
σχέσεις μας και οι φιλίες μας.  

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η Ελεν Φίσερ, καθηγήτρια 
Νευρολογίας στο Rutgers University του Νιου Τζέρσι, η οποία στο βιβλίο της 
«Οι τέσσερις τύποι της αγάπης», προϊόν μελέτης σε ένα δείγμα 28.000 
εθελοντών, περιγράφει τους τέσσερις βασικούς τύπους χαρακτήρων: τον 
«πρωτοπόρο», τον «διπλωμάτη», τον «εξερευνητή» και τον «θεμελιωτή». 

 Η Αμερικανίδα πανεπιστημιακός διευκρινίζει ότι οι τέσσερις τύποι 
χαρακτήρων δεν είναι παρά η απλοποίηση μιας πολύ πιο πολύπλοκης 
διαδικασίας.   Ο χαρακτήρας των περισσότερων ανθρώπων, επισημαίνει, 
καθορίζεται από ένα μίγμα των διαφόρων ορμονών, οι οποίες υπάρχουν σε 
διαφορετικές ποσότητες στον ανθρώπινο οργανισμό.  

Ο διαχωρισμός των χαρακτήρων σε τύπους δεν είναι καινούργιος.       
Στην αρχαιότητα ο διαχωρισμός γινόταν ανάμεσα στους χολερικούς, τους 
φλεγματικούς, τους θερμόαιμους και τους μελαγχολικούς.  

Η διαφορά είναι ότι σήμερα οι τύποι της προσωπικότητας 
βασίζονται σε ένα είδος «ωροσκόπιου των ορμονών».  

Έτσι, η προσωπικότητα του «πρωτοπόρου» καθορίζεται από 
την υψηλή συγκέντρωση τεστοστερόνης στη μήτρα. Πρόκειται για έναν 
άνθρωπο ευθύ και αναλυτικό, ο οποίος ξέρει να επιβάλει τις απόψεις του, 
σκέπτεται με στρατηγικό τρόπο, διακρίνεται από αυτοέλεγχο και υψηλό 
αίσθημα αλληλεγγύης.  

Η προσωπικότητα του «διπλωμάτη» καθορίζεται από τα 
οιστρογόνα. Διακρίνεται από συνθετική ικανότητα, καλή μνήμη και βάθος 
σκέψης. Θεωρείται εξωστρεφής, κινείται με το ένστικτο και εμπνέει 
εμπιστοσύνη. Ονειροπόλος, μελαγχολικός και με όχι ιδιαίτερα υψηλή 
αυτοπεποίθηση, ο «διπλωμάτης» αναζητά τη βαθιά αγάπη. Η «χημεία» του 
με τον πρωτοπόρο είναι καλή.  
 

Ο τρίτος τύπος, αυτός του «εξερευνητή» 
καθορίζεται από τη δράση της ντοπαμίνης. Είναι 
φιλομαθής, δημιουργικός, αισιόδοξος, θέλει να 
κατακτάται τόσο διανοητικά όσο και σωματικά από τους 
συντρόφους του, διαφορετικά πλήττει. Ταιριάζει με έναν 
άλλο εξερευνητή αλλά και με τον διπλωμάτη.  

Στην τέταρτη κατηγορία, αυτή του 
«θεμελιωτή», η βασική ορμόνη είναι η σεροτονίνη. 
Αυτή η ορμόνη κάνει έναν άνθρωπο πραγματιστή, 
μεθοδικό, ήρεμο, με σεβασμό προς την εξουσία αλλά και 
πολλές φορές κάπως βαρετό. Μια από τις βασικές του 
επιδιώξεις στη ζωή είναι η δημιουργία οικογένειας και θα 
μπορούσε να κατακτήσει την ευτυχία με έναν άλλο 
θεμελιωτή ή έναν διπλωμάτη αλλά ποτέ με έναν 
εξερευνητή.       Το «ωροσκόπιο των ορμονών» μπορεί 
να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από πολλούς 
ειδικούς, αλλά για τον ρόλο που παίζουν οι ίδιες οι 
ορμόνες στο ερωτικό παιχνίδι δεν έχουν καμία 
αμφιβολία.                                                                                                                    

Όπως εξηγεί στην εφημερίδα "La Repubblica" 
η Ιταλίδα ψυχοθεραπεύτρια Ρομπέρτα Τζόμι, οι ορμόνες 
είναι ένα από τα ελατήρια που προκαλούν την έλξη 
ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Το κοκτέιλ των ορμονών 
στον οργανισμό μας καθορίζει το ερωτικό μας 
ταπεραμέντο, αλλά τον δικό τους ρόλο παίζουν και άλλοι 
παράγοντες, όπως είναι ο χαρακτήρας, ο τρόπος ζωής 
και το οικογενειακό περιβάλλον. Όσο για τους τέσσερις 
τύπους της προσωπικότητας, η Ιταλίδα 
ψυχοθεραπεύτρια πιστεύει ότι δεν χαρακτηρίζουν 
σταθερά ένα άτομο σε όλη του τη ζωή, αλλά ότι 
αντιπροσωπεύουν κύκλους της ζωής του.                                                                                                                                     
Από αυτή την άποψη, πρέπει να αναμένουμε σύντομα 
ένα εβδομαδιαίο ωροσκόπιο των ορμονών.                                                                                 
Και να είστε βέβαιοι ότι αμέσως θα σας το 
κοινοποιήσουμε. 
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   Γράφει ο Δημήτριος Γεωργ. Σοφιανός      ιστορικός - θεολόγος    
                                                                                                                                                     
Στο τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος διατηρείται 
μέσα σε πολυάριθμες θήκες, ως απόηχος του '21,  ένας πολύτιμος εθνικός θησαυρός,. Είναι το 
περίφημο Αρχείο Αγωνιστών, που περιλαμβάνει εικοσιπέντε χιλιάδες ατομικούς φακέλους 
αγωνιστών.  
   Κάθε φάκελος μέσα σ'αυτό το Μαυσωλείο μοιάζει σαν επιτάφια πέτρα που περικλείει τα 
μόνα διασωθέντα λείψανα κάποιου αφανούς ή δοξασμένου ήρωα της Ελληνικής 
Επανάστασης. Είναι φάκελοι γεμάτοι με αναφορές των ιδίων των αγωνιστών ή συγγενών τους 
και απευθύνονται στην ελληνική Πολιτεία, διεκδικώντας στοιχειώδη δικαιώματα από την 
ελεύθερη Ελλάδα, όπως π.χ. συντάξεις.  
   Ανάμεσά τους υπάρχουν εκατοντάδες Βιλλιώτες! Παραθέτουμε δείγμα από το φάκελο του 
μεγάλου πολεμιστή και κατοίκου Ειδυλλίας Αναστασίου Ιωάννου,  το οποίο υπογράφει ο ίδιος 
ο στρατηγός Νικόλαος Κριζιώτης: 
Πιστοποιητικόν 
''  οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν, ότι ο επιφέρων το παρόν κ. Αναστάσιος Ιωάννου από τα 
Βύλλια ( Ειδυλίαν ) της Μεγαρίδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς...έχων πάντοτε υπό την 
οδηγίαν του ικανούς και επικεφαλής τριάκοντα στρατιωτών και παρευρεθείς υπό την οδηγίαν και 
διαταγήν ημών εις τας ακολούθους μάχας Κορίνθου, Θηβών, Ανοφορίτου, Λεβαδείας, 
μεγαλοδερβένι της Μεγαρίδος, Καρίστου, λιβανάταις, Καπαντρίτη, Χαιδαρίου, Καματερό, 
Μαραθώνος, Πειραιώς, Ελευσίνος και λοιπάς...επίσης έλαβε και ούτος σημαντικήν πληγήν κατά 
τον αριστερόν αυτού πόδα παρευρέθη δε και εις τας μάχας...Βαρνάβα, Αγόργιανη, Καρπενίση, 
Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, έτι Θηβών, Ανοφορίτη, Μεσοβούνι, Πέτρα καθ'όλον το πολυετές 
διάστημα της Στρατιωτικής υπηρεσίας του... 
                                                                                   Αθήναις τη 10  7βρίου 1844 ''  
 
                                                                                                

 

ΒΙΛΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
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Χρονική Περίοδος                              

από           έως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
               

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         
/                                      

ΤΑΜΙΑΣ 
 

 
ΜΕΛΗ 

 

12/9/1982 - 8/9/1984 
 

 
ΒΑΒΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  

ΠΑΝΑΓ. + 
 

 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
ΠΑΤΟΥΧΕΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
                             

ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ ΧΡ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ.+ 
ΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝ.+ 
 

9/9/1984 -29/9/1985 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ+ ΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. + ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΕΥΤ. 

(ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ι)+ 
                               

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ.+ 
ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΡ.+ 
(ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧ)+ 

30/9/1985-19/9/1986 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ+ ΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. + ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ι.+                        

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ.+ 
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧ.+ 
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚ. 

20/9/1986-9/10/1988 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ+ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΠ.+ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Ι.+ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Δ.+                   

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧ.+ 
ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ ΣΠ. 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΑΝ. 

10/10/1988-10/11/1990 
 

ΒΑΒΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  
ΠΑΝΑΓ. + 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ + ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                              

ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘ. 
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠ. 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΠ. 
ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ ΧΡ. 

11/11/1990-11/10/1992 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ + ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ  ΧΡ. 

(ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΠ) 

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠ. 
ΒΑΒΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  Π.+ 
(ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝ) 

12/10/1992-21/8/1994 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ + ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝ.+ 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α. 
ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΧΡ. 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡ. 
(ΒΑΒΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Π) 

22/8/1994-18/8/1996 ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. + ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                          
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ. 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΠ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧ+ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. 
(ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ.) 

19/8/1996-18/9/1998 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΡ. 
(ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΡ.) 

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                    
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α. 

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝ. 
ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΧΡ. 
(ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ.) 

19/9/1998-16/9/2000 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ. 
(ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΡ.) 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. 

ΜΙΚΙΡΝΤΙΣΙΑΝ ΓΚ. 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜ.+. 
(ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝ.) 

17/9/2000-20/9/2002 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΧΑΡ. 
(ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΓEΩΡ) 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. 
(ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡ) 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α 
ΜΥΚΙΑΔΑΚΗΣ Π.. 

21/9/2002-19/9/2004 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α 
ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ Γ. 

ΡΟΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Δ.+ 

20/9/2004-29/9/2006 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ + 

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΙΑΚΩΒΟΥ ΗΡΑΚΛ. 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α. 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝ. 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι . 

30/9/2006-20/9/2008 ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚ. 
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Δ. + 
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ) 

ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΔΡ. 
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΥΡΤΩ 

21/9/2008-20/9/2009 ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ              
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ  
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ Π 

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΣΠ. 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡ. 

21/9/2009-12/9/2010 ΙΑΚΩΒΟΥ              
ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ  
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ Π 

ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ ΣΠ. 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡ. 

13/9/2010- Σεπτ 2012 ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΜΥΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤ. 

ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ 
ΛΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΑΛΛΙΔΩΝΗ ΑΝΑΣΤ. 

Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΡΙΖΕΙ…                                                                                                                                                                  
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ                                                                                                                                     

Εξωραϊστικού Συλλόγου "Άγιος Νεκτάριος"   Βιλίων Αττικής                                                                                                                            
από Σεπτέμβριο 1982 έως Σεπτέμβριο 2012 

 
Αναζητώντας σχετικά στοιχεία στα Αρχεία του Συλλόγου και σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου του τότε Γεν. Γραμματέα                     
κ. Ιωάννη Χριστόπουλου (Εφημ. «Κιθαιρώνας» -Φύλλο 16-Δεκ. 2000) καταγράψαμε στον παρακάτω πίνακα για γνώση και 
υπενθύμιση των μελών, όλες τις συνθέσεις των Διοικ. Συμβουλίων του Συλλόγου μας, από τον Σεπτέμβριο 1982 έως τη λήξη 
θητείας του παρόντος ΔΣ, τον Σεπτέμβριο  2012.Αναφέρονται θέσεις και ονόματα, όλων αυτών που συμμετείχαν, βοήθησαν 
πάλεψαν και κατάφεραν να στήσουν και καταξιώσουν ένα Σύλλογο δυνατό με αρχές και υποδομές που πολλοί, και όχι μόνο 
σύλλογοι, θα ζήλευαν.Το παρόν ΔΣ τους ευχαριστεί για τη συνεισφορά τους και υπόσχεται ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν                         
για να είναι αντάξιος συνεχιστής τους.                                                                                                        Ρουμπάκης Γιώργος  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στις παρενθέσεις είναι ονόματα που αντικατέστησαν παραιτηθέντες ή θανόντες. Επίσης στη στήλη                                     
Ειδ. Γραμματέας /Ταμίας, το πρώτο όνομα ή παύλα  (-----)   είναι για τον/την Ειδ. Γραμματέα και το δεύτερο για τον/την Ταμία.                   
Το σύμβολο + δίπλα  στο όνομα, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μέλος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. 
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