
  

 

 

 

    

   

 

 

 

ΚΟΠΗ                                      
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

2012  
                                                             

Κυριακή                                                 
15 Ιανουαρίου 

2012 
                                                                                                                                   

 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η 
εκδήλωση κοπής πίτας 2012 του Συλλόγου 
μας.   Σε μια μέρα  με  χιόνια-από τις λίγες 
«άσπρες» που βλέπουμε και ζούμε αυτή την 
περίοδο-η αίθουσα του Πνευματικού-
Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου μας, 
γέμισε με φίλους, μέλη, επισήμους 
προσκεκλημένους. Παρόντες                                                   
η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής                                     
κ. Σταυρούλα Δήμου,  ο Δήμαρχος Μάνδρας-
Ειδυλλίας  κ. Γιώργος Δρίκος, Αντιδήμαρχοι 
και Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι οι πρόεδροι 
Συλλόγων και φορέων του Δήμου μας και οι 
πρώην Δήμαρχοι Μάνδρας και Βιλίων. 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΘΗΒΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΡΟΜΟΣ  
 
Πρόκειται για το έργο  διαπλάτυνσης της 
Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας. Η σχετική 
μελέτη της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής 

αξιολογήθηκε ως πλήρης από την Γ.Γ. Δημοσίων 
Έργων και ως εκ τούτου το έργο εντάσσεται στο 
ΕΣΠΑ ως αυτοτελές έως τον Μάρτιο του 2012. Έως 
τέλος Ιουνίου 2012 θα έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη 
του διαγωνισμού. Το έργο  προϋπολογισμού 
40.000.000 € και του οποίου η χρηματοδότηση είναι 
εξασφαλισμένη, αφορά στα πρώτα 14,5 χλμ (Από την 
Αττική οδό έως την περιοχή Καραούλι) και τον κόμβο 
Βιλίων, και προαίρεση κατασκευής 3 ακόμα 
χιλιομέτρων  έως την Οινόη (17.5 συνολικά χλμ).                                                      
Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου 
Υφυπουργού, έως τον Δεκέμβριο 2012 το έργο θα 
έχει ανατεθεί σε ανάδοχο. Η υλοποίηση της συνέχειας 
της μελέτης (για το τμήμα Οινόης έως τα όρια 
Δυτικής  Αττικής με Βοιωτία) θα ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Ιούλιο 2013.                                                                                  
Όλο το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Ενότητας                           
Δυτικής Αττικής στη σελ. 14 

                                                               
2α  ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2012 

Δήμος Μάνδρας-
Ειδυλλίας 

 
Τα «2α ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ» θα 
πραγματοποιηθούν υπό την 
αιγίδα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας,  την Κυριακή                                     
29 Απριλίου 2012 στα Βίλια και στην Οινόη, στη μνήμη                         
του  μεγάλου Βιλιώτη αθλητή Δημήτρη Δερβένη.  
Περισσότερες πληροφορίες για δηλώσεις                                 
συμμετοχής στη σελίδα 15. 

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 60* Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ                                                                                                                                                                        
Πιες το ποτήρι της ζωής, μα να το πιεις γεμάτο                                                                                                            

Μη ‘φήσεις να σε βάλουνε τα βάσανα από κάτω                                                                                               
Κι άνοιξε δρόμο στη χαρά να ‘ρθει να σ’ ανταμώσει                                                                                    

Προτού ο δρόμος της ζωής παντοτινά τελειώσει 

 

 

 

                                                                          
«ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ » 

Ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Γιώργος 
Ρουμπάκης σας ενημερώνουν για την 

κατάργηση του μειωμένου ταχυδρομικού 
τέλους της εφημερίδας μας και πως αυτή 
τετραπλασιάζει το κόστος αποστολής του 

«ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» 



 ________ Κιθαιρώνας  _____________________________________ 2 ________  
 
 
 
 

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  

(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία ή τον Γ.Γραμ.) 
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 

e-mail:agiosnektarios.vilia@gmail.com 
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 

Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια 
Τηλ:22630 – 23640                            

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  

Ιστοσελίδες: 
 Συλλόγου:  www.agiosnektarios.gr                               
Δήμου: www.mandras-eidyllias.gr                                             
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. 

 
 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ                                                                                                                   
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τη 

βαθειά του θλίψη για τον θάνατο του οικιστή                         
Παναγιώτη Κυριακόγκωνα μετά από μακροχρόνιο 

πρόβλημα υγείας 

Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια Μαμαλούδη για 
την οικονομική προσφορά 200€ στο Σύλλογό μας στη 

μνήμη του Γιώργου Μαμαλούδη. 
                                                                                

  

http://www.agiosnektarios.gr/�
http://www.mandras-eidyllias.gr/�
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2012 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
                                                                                                                                                                                
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου  
 
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση κοπής πίτας 2012, στην αίθουσα του Πνευματικού-
Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου. Μεγάλη η ανταπόκριση 
των μελών-οικιστών-φίλων και πάλι, σε μια μέρα με χιόνια και 
αρνητικές θερμοκρασίες. Μεγάλη και η ανταπόκριση των 
πολλών επισήμων προσκεκλημένων μας (αρχών και φορέων), 
που μας τίμησαν με την παρουσία τους για μια ακόμα φορά. 
Παρόντες ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Σταυρούλα 
Δήμου, ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γιώργος Δρίκος, 
οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κώστας Πλούμπης και Θανάσης 
Τώρος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Διευθυντής ΙΚΑ 
Ελευσίνας κ. Θέμης Γιαννικάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και 
επικεφαλής συνδυασμών που διεκδίκησαν τον Δήμο  Μάνδρας-
Ειδυλλίας κ. Γιάννα Κριεκούκη (πρώην Δήμαρχος Μάνδρας) 
και Θανάσης Πανωλιάσκος,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Δημήτρης Δουδέσης, Δημήτρης Μπέκας, Γιάννης 
Μεϊντάνης και Μάριος Βασιλείου.Παρούσα και η Δημοτική 
Ενότητα Βιλίων με τον Πρόεδρό της κ. Σπύρο Δρίκο, την 
Αντ/δρό της κ. Ξανθή Ρούσση- Παππά και το μέλος της κ. 
Δήμητρα Κώνστα. Ακόμα ο προϊστάμενος του πυροσβεστικού 
κλιμακίου Βιλίων κ. Γιώργος Παπανικολάου και ο πρώην 
Δήμαρχος Βιλίων κ. Παναγιώτης Ρούσσης. Από τους 
συλλόγους και φορείς του νέου Δήμου, ήταν μαζί μας 
σύσσωμο το Πόρτο Γερμενό με τους τέσσερις συλλόγους του, 
που εκπροσωπούντο από τον κ. Παναγιώτη Λιάρο (Πρόεδρο 
οικιστών Αιγοσθένων), τον κ. Γιώργο Μακρόπουλο 
(Πρόεδρο οικιστών Πόρτο Γερμενό “Τα Άσπρα σπίτια”),τον 
πρώην Αντιδήμαρχο Βιλίων κ. Σωτήρη Κατσανέα (Πρόεδρο 
Επαγγελματιών Αλιέων) και τον κ. Κώστα Παγώνη (Πρόεδρο 
Ερασιτεχνών Αλιέων), ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού-
Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Βιλίων κ. Δημήτρης 
Δουδέσης και ο Ταμίας του ιδίου Συλλόγου και Διευθυντής 
του  Δημοτικού Σχολείου Βιλίων κ. Αριστοτέλης Μπότσης,                   
ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού-Πολιτιστικού Λαογραφικού 
Συλλόγου Αλεποχωρίου κ. Γιάννης Ζουμπουλάκης και                     
ο Αντ/δρός του κ. Κολώνης, ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου Μύτικα κ. Κώστας Καλαμίτσης και ο Αντ/δρός του 
κ. Γιώργος Ζαχαριάδης, ο Πρόεδρος του Αθλητικού 
Συλλόγου ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ κ. Γιώργος Μπεθάνης, καθώς και ο κ. Γιάννης Βαρίνος,μέλος  του 
Συλλόγου “Άσπρα σπίτια Πόρτο Γερμενό” υπεύθυνος έκδοσης της νέας τριμηνιαίας εφημερίδας 
«Ενημέρωση» που μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ.  Γ. Μακρόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη κάνουν 
προσπάθεια και αγώνα για τη σύνταξη και έκδοσή της. Ευχές για καλή χρονιά απέστειλαν τηλεφωνικά ή 
με fax οι Βουλευτές κ. Νίκος Καντερές, κ. Παντελής Ασπραδάκης, κ. Γιώργος Βλάχος, κ. Θανάσης 
Λεβέντης, η υφυπουργός κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πολυτίμη 
Καραμπίνη-Σαββίδου και ο Διοικητής Αστυνομικού Σταθμού Βιλίων κ. Χρήστος Γκιόκας. 

  
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 2 

Φύγε  παντέρμη  καταχνιά,  να  ξαναϊδούμε  πάλι 
Τον  ήλιο  χαμαγελαστό,  σαν  πρώτα  να  προβάλει  
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Απολογούμαι προσωπικά για τη μεγάλη καθυστέρηση έναρξης 
της εκδήλωσης, αλλά ποιος μπορεί να αρνηθεί στην 
Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο την τιμή της παρουσίας 
τους, λόγω των πολλών-κατανοητών υποχρεώσεών τους, 
ειδικά αυτή την περίοδο;  
Προσπαθήσαμε να γεμίσουμε αυτό το χρονικό κενό, κάνοντας 
μια κλήρωση (10 διαφημιστικών σετ καλλυντικών) της 
Εταιρείας PETRA COSMETICS και της αντιπροσώπου της κ. 
Φωτεινής Μαργαρίτη καθώς και μοιράζοντας σε όλους 
ανεξαιρέτως τους παρόντες στην εκδήλωση, από ένα 
μικρό συμβολικό Χριστουγεννιάτικο δωράκι από το 
Σύλλογό μας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις ευλογίες, τις 
ευχές και την κοπή της πίτας 2012 του Συλλόγου από τον 
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Κύριλλο τον οποίο 
ευχαριστούμε θερμά και από εφημερίδας για την συνεχή 
παρουσία του κοντά μας. Οι τρεις Βασιλόπιτες της εκδήλωσης, 
για μια ακόμα φορά προσεφέρθησαν από τον οικιστή-μέλος κ. 
Κώστα Θεοδωρόπουλο. Είναι ο άνθρωπος που «γλυκαίνει» 
πάντα όλους τους παρευρισκόμενους στις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου. Τα αναψυκτικά, πιάτα, μαχαιροπήρουνα κλπ της 
εκδήλωσης, προσέφεραν τα Supermarkets ΔΟΥΚΑΣ.                                                                                                                          
Διάφορα εδέσματα προσεφέρθησαν από το φούρνο του κ. 
Παναγιώτη Γκιούλμπα  και Δελατόλας Catering (άπαντες στον 
Άγιο Δημήτριο), ενώ 20 κιλά χοιρινού ψητού σε φούρνο 
με ξύλα και τα κρασιά της εκδήλωσης, προσέφερε                         
ο Σύλλογος. Φυσικά,όπως πάντα,τη μερίδα του λέοντος-
κυριολεκτικά και μεταφορικά- προσέφεραν οι Κυρίες, 
(μέλη ή φίλοι) του Συλλόγου με τα υπέροχα φαγητά που 
προετοίμασαν για τον μπουφέ της εκδήλωσης. Τις 
ευχαριστούμε πολύ-πάρα πολύ, για μια ακόμα φορά.                                                                                                         
Δώρα, δωράκια, φαγητά, ποτά η συμμετοχή του 
Συλλόγου εφέτος. Κόντρα στην οικονομική κατάσταση, 
στα προβλήματα, στο ψυχοπλάκωμα...προσπαθώντας να 
ξορκίσουμε το κακό…  
Μετά το τέλος της μικρής αναφοράς μου και του 
καλωσορίσματος σε όλους, κλήθηκαν στο βήμα της 
εκδήλωσης η Αντ/ρχης Αττικής κ. Σταυρούλα Δήμου,                                     
ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γιώργος Δρίκος,                                      
η επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου και πρώην 
Δήμαρχος Μάνδρας κ. Γιάννα Κριεκούκη, ο επικεφαλής της 
παράταξης  «Δημοκρατική Συνεργασία» του Δήμου κ. Θανάσης Πανωλιάσκος (που δυστυχώς είχε 
αποχωρήσει λόγω της καθυστέρησης έναρξης και προσωπικών του υποχρεώσεων και μετέφερα εγώ 
χαιρετισμό και ευχές στους παρόντες εκ μέρους του) και ο πρώην Δήμαρχος Βιλίων-αλλά πάντα φίλος του 
Συλλόγου-κ. Παναγιώτης Ρούσσης  
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 Όλοι τους -πέραν των ευχών-αναφέρθησαν σε θέματα γενι-                                                                                                             
κότερου ενδιαφέροντος της περιοχής, αλλά και ειδικότερα 
του Συλλόγου και υποσχέθηκαν βοήθεια και συμπαράσταση. 
Σύντομο χαιρετισμό και ευχές στη συγκέντρωση έκανε ο 
Αντ/δρος του Συλλόγου κ.  Περικλής Μιχαλιτσιάνος.  
Ο Σύλλογος προσέφερε μικρά αναμνηστικά δώρα για 
καλή χρονιά-Δύο εικόνες (ασήμι με χρυσό)  του Αγίου 
Νεκταρίου-στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής και στον 
Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Τρεις ακόμα εικόνες-
ασήμι με χρυσό επίσης-της Παναγίας και του Χριστού 
βρέφους, αντιστοιχούσαν στα τρία φλουριά των πιτών 
της εκδήλωσης.Για την ιστορία τα φλουριά έπεσαν στον 
πρώην Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Ρούσση, στον Αντ/δρο 
Αλεποχωρίου κ. Κολώνη και στον Βιλιώτη κ.Κ. Ρούσση.  
Μία ακόμα εικόνα-όμοια με τις ανωτέρω- προσεφέρθη                                                                                                   
σαν ελάχιστη συμβολική ανταπόδοση στον κ. Κώστα 
Θεοδωρόπουλο, για τις ευγενικές-γλυκιές συνεχείς 
χορηγίες του. Λόγω απουσίας του ανέλαβε η ταμίας του 
Συλ. κ. Μαρία Δεσύπρη να του το παραδώσει και να μετα-
φέρει τις ευχαριστίες εκ μέρους όλου του ΔΣ του Συλλόγου.  
Τυχαίο που εφέτος τα δώρα του Συλλόγου ήταν 
εικόνες; Δεν νομίζω..Για δύναμη, κουράγιο,                           
αντοχή σε  όλους.                                                                                                   
Η εκδήλωση έκλεισε όπως κάθε χρόνο με φαγητό, 
μουσική, χορό.                                                                                              
Εκ μέρους όλου του ΔΣ σας ευχαριστούμε πολύ                 
για την παρουσία σας. 
Καλή χρονιά με υγεία σε όλους.            

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 3 
Να πω πως είναι νέφαλο και μπόρα να 

περάσει 
Και καταιγίδα να σταθεί και να 

καταλαγιάσει 
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                     ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ                                                                                                              
Του Σαράντου Καργάκου   Ιστορικού - Συγγραφέως 

Δεν θέλησα τον τελευταίο καιρό – και αυτό προκάλεσε εντύπωση στους αναγνώστες- να 
ασχοληθώ με τα όσα συνέβησαν στο προσκήνιο, κυρίως όμως στο παρασκήνιο, μέχρι να 
φθάσουμε στο σχηματισμό της νέας κυβερνήσεως. Κάποιοι μεγαλοστόμως –πριν καν σχηματισθεί- 
την ονόμαζαν κυβέρνηση «Εθνικής Σωτηρίας»! Εγώ απλώς ένα θα πω: Έχουμε πρωθυπουργό 
άνευ χαρτοφυλακίου. Και σωτηρίαν ου βλέπω. 
Ως ιστορικός ένα έχω να πω: η όποια σωτηρία δεν έρχεται από την κυβέρνηση, αλλά από το λαό. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θεωρώ αμελητέο το ρόλο των κυβερνήσεων. Η πολιτική πρέπει να 
είναι βαθειά ηθική. Το παν δεν είναι η οικονομία. Όπως γράφει ο Πλάτων στον «Γοργία», σκοπός 
της πολιτικής είναι το «ὡς βελτίους γίγνεσθαι» τους πολίτας. Να κάνει τους πολίτες όσο γίνεται 
καλύτερους και για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρόνο. 
 Καμμιά κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί, αν οι άνθρωποι που την συγκροτούν δεν έχουν ορισμένα ηθικά προσόντα, τα 
οποία δεν αντικαθίστανται ούτε από την τεχνική ούτε από τους πολιτικούς μηχανισμούς. Ένα κράτος δεν μπορεί να 
είναι καλύτερο από τους πολίτες του. Πρέπει οι πολίτες να είναι ή να γίνουν καλοί, για να έχουν καλό κράτος. Και 
σ’ αυτό έγκειται η τεράστια παιδαγωγική αποστολή της οικογένειας και του σχολείου. Πρέπει να προσφέρουν στην 
κοινωνία νέους πολίτες με ακέραιο ηθικό χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν γίνεται με τα λόγια, γίνεται με την προβολή του 
καλού παραδείγματος που είναι η ευγλωττοτέρα των γλωσσών. Δυστυχώς, στον παρόντα καιρό τόσο η οικογένεια όσο 
και το σχολείο σε πιο μεγάλο βαθμό δεν προβάλλουν πρότυπα.Με τη συμβολή και της τηλοψίας και των 
εκατοντάδων«νεανικών» εντύπων,προβάλλονται αντιπρότυπα. 
Πάμπολλοι νέοι δεν χαλάνε, αφού μπουν στον κοινωνικό στίβο μπαίνουν χαλασμένοι. Έχουν ήδη εμβολιασθεί με τους 
ιούς του αρριβισμού, του αμοραλισμού και του χωρίς όρια οππορτουνισμού. Συνεπώς, η χώρα μας δεν πρόκειται να 
σωθεί από τους κυρίους που σχημάτισαν την λεγόμενη «μεταβατική». Η σωτηρία θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο 
αυτός ο λαός, ο πάντα αρεσκόμενος στην κολακεία, με δεινή κατάληξη την διάψευση προσδοκιών ή την προδοσία, θα 
εξακολουθήσει να προδίδει τον εαυτό του. Είναι εντροπή μια χώρα την οποία η φύση έχει προικίσει «μ’ ὅλα τά κάλλη 
ὁπούχει», όπως λέει ο Σολωμός, να έχει καταντήσει ψωμοζήτης της Ευρώπης.         Οι πολιτικοί μας, που είναι έργο 
δικό μας, αφού εμείς τους ψηφίζουμε, ό,τι μπορούσαν (καλό ή κακό), το έκαναν. Έφθασαν στο έσχατο όριο της 
ικανότητας ή της ανικανότητάς τους. Για να θυμηθώ έναν πατερικό λόγο, Ἐζυγίσθησαν, ἐμετρήθησαν καί εὑρέθησαν 
ἐλλιπεῖς». Αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Τώρα είναι η σειρά του λαού να μιλήσει. Όχι με λόγια, με έργα. 
Κι αυτό σημαίνει ότι πρέπει την όποια εργασία που κάνει, να την κάνει με αγάπη, ευσυνειδησία, μεθοδικότητα και 
αποδοτικότητα. Και πάνω απ’ όλα με ευγένεια. Πρέπει να διώξουμε από τη ζωή μας την «κακομουτσουνιά» και την 
χοντροκοπιά. Η δημοκρατία είναι πολίτευμα του χαμόγελου. Κι εμείς το εξορίσαμε από τη ζωή μας. είχε πει ο 
Περικλής στον «Επιτάφιο» το εξής υπέροχο: «Οὐδέ ἀζημίους μέν λυπηράς δέ τῇ ὄψει ἀχθηδόνας προστιθέμενοι». 
Δηλαδή, ότι οι τότε Αθηναίοι κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν προσθέσει στα μούτρα τους το «μεϊκάπ» του άλγους, 
κάτι που ενώ δεν είναι επιζήμιο, δεν είναι πάντως ευχάριστο σε κανέναν. Πολύ περισσότερο –για να έλθουμε στα 
τωρινά- στους τουρίστες που παγώνουν, όταν μας βλέπουν να κυκλοφορούμε με φονικό βλέμμα. 
Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα περιστατικά, που θανατώνουν τη ζωή μας, που κάνουν το βίο μας αβίωτο.         
Θα περιορισθώ σε κάτι που έχει μια συμβολική διάσταση: «Στην Ελλάδα οι φοίνικες πεθαίνουν».                                                                   
Οι κήποι μας, οι πλατείες, οι δενδροστοιχίες κάθε ημέρα «ορφανεύουν» από το θάνατο των υπέροχων αυτών 
δέντρων. Ένα σκαθάρι, μικρότερο από κατσαρίδα, προκαλεί το θάνατο των δέντρων που κάποτε τα θεωρούσαμε 
αθάνατα. 
Ένα ανάλογο σκαθάρι εδώ και χρόνια πολλά έχει μπει στην ψυχή μας, ροκανίζει τη ζωή μας και την κάνει «σα μια 
ξένη φορτική», όπως θα έλεγε ο Καβάφης. Για να κερδίσουμε ξανά την ζωή μας, πρέπει να απολυμάνουμε την ψυχή 
μας. Δεν κάνω κήρυγμα. Ποτέ, άλλωστε, οι ηθικολογίες δεν ήσαν μέσα στο διδακτικό και συγγραφικό μου 
«ρεπερτόριο». Αλλ’ είναι χρόνια πολλά που έχω παγίως πεισθεί ότι η τιμιότητα είναι η πιο ρεαλιστική πολιτική. Στην 
αρχαιότητα «ατιμία» λεγόταν η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. 
Αν θέλουμε, λοιπόν, δημοκρατία, αν θέλουμε ανόρθωση της οικονομίας, αν θέλουμε ανόρθωση της παιδείας, αν 
θέλουμε εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας, πρέπει να διώξουμε από τη ζωή μας την ατιμία. Αντί, λοιπόν, άλλης 
ευχής για τη νέα χρονιά, τούτο θα πω: να τη ζήσουμε τίμια και ειρηνικά.            Πηγή: www.sarantoskargakos.gr  
 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και συμπαραστάθηκαν 
στο πένθος μας, τιμώντας με την παρουσία τους το πολυαγαπημένο μας 

παιδί και αδελφό ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ            

                                                                                      
       

 
 

Οι γονείς και η αδελφή                   
ΤΖΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΝΑΣΙΑ 

ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ 
 

http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/JhdK/~3/pjD75FMIAwc/blog-post_20.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email�
http://3.bp.blogspot.com/-svfvXfeOREs/Txfo33bcggI/AAAAAAAAFpQ/hx4UfI2a3RI/s1600/kargakos1.jpg�
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 ΠΩΣ  ΣΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ…ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ     Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
 
Τον περασμένο Δεκέμβριο μαζί με φίλους και κάποιους  ντόπιους έμπειρους γύρω από  το μάζεμα της 
ελιάς, πήγαμε σε ένα χωριό του Νομού Αχαΐας,  για να μαζέψουμε τις ελιές από το πατρικό χωράφι .Είχα 
πολλά χρόνια να κάνω αυτή τη δραστηριότητα (τότε δεν υπήρχαν τα σημερινά οικονομικά στριμώγματα) 
μιας και αναλάμβαναν  την επίπονη αυτή  διαδικασία εργάτες. Η όλη διαδικασία διήρκησε τρεις ημέρες με 
πολύ εξοντωτικούς ρυθμούς αφού δεν είχαμε περιθώρια χρόνου μιας και ακόμα είμαστε εργαζόμενοι και 
από την άλλη τα έξοδα θα ήταν μεγαλύτερα.  Για όποιον δεν έχει μαζέψει ποτέ ελιές ίσως να νομίζει ότι η 
διαδικασία αυτή δεν είναι και κάτι το δύσκολο και κουραστικό. Αυτό πίστευε και ένας από τους φίλους που 
βοήθησε ( 64 ετών παρακαλώ), αλλά η άποψη αυτή διαλύθηκε μετά από τα πρώτα λεπτά εργασίας. Οι 
καιρικές συνθήκες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κούραση και στην ταχύτητα μαζέματος, για παράδειγμα 
εάν το χωράφι είναι λασπωμένο από βροχή, τότε τα πόδια βαραίνουν από τις λάσπες που κολλούν κάτω 

από τα παπούτσια και γενικά αυξάνεται σημαντικά η δυσκολία μαζέματος 
Εάν βρέξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ,τότε θα πρέπει να σταματή-
σει για την συγκεκριμένη ημέρα και να συνεχιστεί την επόμενη (αν δεν 
βρέχει πάλι), αλλά έστω και αν η βροχή είναι μικρής διάρκειας δεν επι-
τρέπεται το κτύπημα της βρεγμένης ελιάς γιατί δημιουργεί εξογκώματα 
(καρκινώματα) που δεν επιτρέπουν την ομαλή ανάπτυξη του δέντρου. 
Άλλα προβλήματα που δυσκολεύουν το μάζεμα της ελιάς είναι ο αέρας 
που σηκώνει τα πανιά, πετάει τις ελιές έξω και γενικά  ταλαιπωρεί, τα 
τυχόν αγκάθια που υπάρχουν στο χωράφι ακόμα και ο δυνατός ήλιος 
δημιουργεί «παραλλαγή» στον καρπό ιδίως στον πράσινο και δεν φαίνε-

ται καλά. Το μέγεθος των πανιών είναι ένας σημαντικός παράγοντας κι αυτός για το σωστό και εύκολο 
μάζεμα και έχει να κάνει με το μέγεθος των δέντρων, του  χώρου ανάμεσα στα δέντρα και της κλίσης του 
εδάφους (για να συγκρατούνται οι ελιές από το κατρακύλισμα). Το τράβηγμα των πανιών γεμάτα ελιές 
από δέντρο σε δέντρο είναι άλλη μια κουραστική δουλειά και όποιος έχει πρόβλημα με τη μέση του καλύ-
τερα να το ξεχάσει (είτε το πρόβλημα είτε το μάζεμα).Το γέμισμα των σακιών με το καρπό δεν είναι τόσο 
εύκολο  γιατί θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα φύλλα και όλα τα κλαδιά που έχουν πέσει στο πανί.            
Η τελευταία κούραση είναι να μαζευτούν τα κομμένα κλαδιά και να καούν για να είναι προσβάσιμο το χω-
ράφι για τις επόμενες διεργασίες (όργωμα, λίπανση κλπ).Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία με διάφορα 
μηχανήματα και εργαλεία δίνει σημαντική βοήθεια  αυξάνοντας την ταχύτητα μαζέματος και μειώνοντας 
την κούραση αλλά και το κόστος συγκομιδής. Τέλος η «αγωνία» στο ελαιοτριβείο είναι η ποιότητα αλλά 
και η ποσότητα του λαδιού που ποικίλει ανάλογα με την ποικιλία της 
ελιάς, με τον τόπο αλλά και με την τεχνολογία του ελαιοτριβείου. Κάνο-
ντας υπολογισμό του συνολικού κόστους υπολογίζοντας τα εργατικά για 
συγκομιδή καρπού και κάψιμο κλαδιών, ενοικίαση μηχανημάτων, μεταφο-
ρά καρπού στο ελαιοτριβείο, «δικαίωμα» ελαιοτριβείου, αγορά τενεκέδων, 
περιποίηση χωραφιού και ακόμη μεταφορικά, φαγητό, διαμονή, βγήκε 
ένα ποσό γύρω στα 6€/κιλό όταν η τιμή αγοράς από το ελαιοτριβείο ήταν 
2,5€/κιλό! Πολλοί μου είπαν δεν αξίζει τον κόπο να μαζεύεις τις ελιές σου 
όταν το κόστος είναι τόσο μεγάλο. Ξεχνούν όμως τα εξής, πρώτον γνω-
ρίζεις την ποιότητα του δικού σου λαδιού δεδομένου ότι κάποιοι 
ραντίζουν τα δέντρα, χρησιμοποιούν φάρμακα και λιπάσματα στο χωράφι, αφήνουν πολλές μέρες τον 
καρπό μέσα στα σακιά (αυξάνοντας έτσι τα οξέα), δεύτερον ότι αν μειωθεί η παραγωγή και αυξηθεί η 
ζήτηση τότε η τιμή του λαδιού θα ανέβει σημαντικά), τρίτον μειώνεται η παραγωγή καρπού από τα δέντρα 
λόγω πύκνωσης του δέντρου από κλαδιά και δυσκολεύεται το μελλοντικό μάζεμα.Η διαδικασία μαζέματος 
μπορεί να είναι κουραστική όμως ταυτόχρονα είναι και διασκεδαστική αν υπάρχει η κατάλληλη παρέα με 
εκατέρωθεν πειράγματα, ανέκδοτα κλπ. Τέλος πρέπει να περάσει η τεχνογνωσία αυτή και στις νεώτερες 
γενιές γιατί διαφορετικά αυτό το πολύτιμο προϊόν από τα καλύτερα και υγιεινότερα που υπάρχουν (ιδιαί-
τερα το Ελληνικό) είτε θα εκλείψει  είτε θα έχει απαγορευτική τιμή.Ο Θεός μας έχει δώσει τους καρπούς 
των δέντρων για να ζήσουμε καλά, αν τους αγνοούμε αντικαθιστώντας τους από τεχνητές τροφές και 
υποκατάστατα, τότε η παρουσία του ανθρώπου σ’αυτόν τον όμορφο πλανήτη κάποτε θα τερματιστεί.  
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Όταν πονώ δεν σταματώ στο 
γέλιο να ελπίζω 

Γιατί και με τα δυό μπορώ, ζωή 
να σε γλεντίζω 
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   «Το μεσοπρόθεσμο εναντίον των                      
επαρχιακών και εναλλακτικών εντύπων » 
 
 Γράφει ο κ. Ιωάννης Χριστόπουλος , 15-1-2012                                        
                                                                                                                                                                                 
Με το άρθρο 48 του Ν.3986/1-7-2011, ΦΕΚ 152, τ.Α΄ 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» καταργήθηκε το 
μειωμένο ταχυδρομικό τέλος στην αποστολή όλων των 
επαρχιακών εφημερίδων και εναλλακτικών εντύπων και αυτό 
συνεπάγεται, για πολλές απ’ αυτές και το τέλος της 
κυκλοφορίας των.  Με τη συγκεκριμένη διάταξη 
«ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ» όλα τα επαρχιακά και εκ περιτροπής 
κυκλοφορούντα έντυπα που συντάσσονται και διατίθενται 
χάρη στο μεράκι, τον εθελοντισμό και την «τρέλα» των 
εκδοτών (συλλόγων,ΜΚΟ, ιδιωτών),που ξοδεύουν χρόνο                        
και χρήμα, εξ ιδίων και χωρίς κρατική διαφήμιση ή 
επιχορήγηση. Έτσι λοιπόν από 1-8-2011 όλα τα έντυπα των 
πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων, φορέων και 
άλλων οργανώσεων, όπως και του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
μας, έπαψαν την πολύ σημαντική για τη βιωσιμότητά τους, 
ταχυδρομική ατέλεια που προέβλεπε η κοινή Υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών, του 
1990.Επειδή στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα έντυπα 
αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ενημέρωση των 
τοπικών κοινωνιών και βοηθούν στην επικοινωνία και 
διακίνηση των ιδεών πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποιος αρμόδιος 
με ανοικτό μυαλό να επανεξετάσει το θέμα. Για ενημέρωσή 
σας, σας πληροφορώ ότι η τριμηνιαία εφημερίδα 
«ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ» που εκδίδει ο Σύλλογός μας κυκλοφορούσε 
από το 1997 με ταχυδρομική ατέλεια, κατόπιν ενεργειών του 
τότε ΔΣ στο οποίο είχα την εξαιρετική τιμή να συμμετέχω ως 
πρόεδρος και με τη βοήθεια της κ. Ε.Σαπουνά, συζύγου του 
αγαπητού φίλου οικιστή  Β. Τατσιόπουλου και σύμφωνα με 
το υπ’ αρ. 26749/6 από  31-12-1997 έγγραφο                    
της Γεν. Γραμματείας Τύπου.                                                                                                                                                        
Υ.Γ. Σεβόμενος τις αρχές της εφημερίδας μας δεν θέλω να 
επεκταθώ σε σχόλια περαιτέρω για τη διάταξη του νόμου.                     
Ο καθένας μας διαθέτει κρίση και νοημοσύνη για τα 
οποιαδήποτε συμπεράσματά του.                                          
                                                                                                                                                   

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΝΙΟΣ 
ΤΗΛ. 210-6032447    ΚΙΝ. 6977327307   

 e’ mail: n-ninios@otenet.gr 



___Κιθαιρώνας ___________________________________________  9 ________ 
 

 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» 
                                                                                                                                                                                        
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης, Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου 
 
Πέραν των όσων αναφέρονται-στη διπλανή σελίδα-από τον κ. Γιάννη Χριστόπουλο-καθώς και το μικρό ιστορικό 
έκδοσης της εφημερίδας και τα οποία εκφράζουν και συνυπογράφει το ΔΣ του Συλλόγου μας, σας γνωρίζουμε 
ακόμη ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ με έγγραφό τους προς το Σύλλογό μας στις 14/9/2011 (ανακοινώθηκε 
στα μέλη στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2011) και με Ειδική Εγκύκλιό του προς όλες τις Υπηρεσιακές 
Λειτουργίες ΕΛΤΑ, στις 6/9/2011, μας γνωστοποίησε την παροχή ειδικού τιμολογίου εκδοτών για τα έντυπα 
τα οποία από 1/8/2011 δεν δικαιούνται πλέον επιδότηση από την ΓΓΕ-ΓΓΕ (Γεν. Γραμματεία Επικοινωνίας-Γεν. 
Γραμματεία Ενημέρωσης). Στον πίνακα που επισυνάπτεται στην ειδική εγκύκλιο, αναφέρονται οι τιμές διακίνη-
σης των εντύπων αυτών σύμφωνα με το βάρος τους (γραμμάρια) και την περιοδικότητά τους (ημερήσια-
εβδομαδιαία-μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας). Το ειδικό αυτό τιμολόγιο ορίζεται ως μεταβατικό και περιλαμ-
βάνεται σε σύμβαση μεταξύ ΕΛΤΑ και ΓΓΕ-ΓΓΕ, αφορά μόνο έντυπα που κυκλοφορούσαν και επιδοτούντο από 
1/1/2011 έως 31/7/2011 τουλάχιστον, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του τιμολογίου η  7η Σεπτεμβρίου 2011 
και ημερομηνία λήξης που θα οριστεί με νεώτερο έγγραφο. Προς το παρόν και σύμφωνα  με το Ειδ. Τιμολόγιο 
τα έξοδα αποστολής της εφημερίδας μας, ανέρχονται πλέον σε 0,354€ ανά έντυπο (από 0,097€ που ίσχυε πριν 
την 1/8/2011), σχεδόν τετραπλασιασμός δηλαδή του συνολικού κόστους αποστολής της εφημερίδας. 
Για να μειωθεί αυτό το κόστος, ένα μεγάλο ποσοστό (30-40%) της εφημερίδας, παραδίδεται πλέον στους 
παραλήπτες της από μέλη του ΔΣ (χέρι με χέρι), κυρίως αυτές που διακινούνται στα όρια του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας, αλλά και σε κάποια μέλη του Συλλόγου. Για να μειώσουμε περαιτέρω το κόστος αποστολής, καλούμε 
όλους τους οικιστές να δηλώσουν αριθμό ταχυδρομικής θυρίδας – αν δεν έχουν, μπορούν να ζητήσουν από τα 
ΕΛΤΑ Βιλίων-ούτως ώστε, όσοι το επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα στον οικισμό. 

Επιπλέον, δραττόμενοι της ευκαιρίας, να ανανεώσουμε και επιβεβαιώσουμε τη λίστα 
παραληπτών της εφημερίδας, καλούμε όλους τους παραλήπτες-μέλη-οικιστές-φίλους να 

επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά ή με e-mail τα στοιχεία αποστολής (ονοματεπώνυμο-διεύθυνση), 
έτσι θα αποκλείσουμε περιπτώσεις που η εφημερίδα ταχυδρομείται σε λάθος διευθύνσεις ή σε 
παραλήπτες που είτε έχουν πωλήσει τις ιδιοκτησίες τους ή δεν υφίστανται πλέον. Ισχύει για 

όλους ανεξαιρέτως και έως το τέλος Αυγούστου 2012.Μετά απ’ αυτή την ημερομηνία, η 
εφημερίδα δεν θα αποστέλλεται πλέον σε όσους δεν επικοινωνήσουν μαζί μας για επιβεβαίωση.                                                                                                                                                               
Τηλέφωνα επικ/νίας: 6978101151(Ρουμπάκης Γιώργος)- 6977066632(Μιχαλιτσιάνος Περικλής) 

e-mail : agiosnektarios.vilia@gmail.com 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 5 
Με την ελπίδα πως μπορεί το αύριο ν’ αλλάξει 

Βρίσκει κανείς τη δύναμη τσι πόνους να βαστάξει 
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                                ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ                     
 

 Θέμα 1:                                          Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ 
Γράφει ο Γιώργος Χαβαλές                                                                                                                                                                                                                   
Πράγματι ο θεός δεν μπορεί να εξηγηθεί υπό την αίρεση ότι 
ο άνθρωπος και οι δυνατότητες του εμπίπτουν σε ένα 
συστημικό πλαίσιο όπου έχει καταγραφεί συγκεκριμένη 
αποστολή και συνεισφορά του στο λειτουργικό <ΟΛΟ> 
που αποτελεί τη συμπαντική εικόνα της άπειρης 
Δημιουργικής Σκέψης δηλαδή του θεού.  Με αυτή την 
έννοια καταλαβαίνω τη δυσκολία αναγνώρισης και 
ταυτοποίησης του θεού σαν την αδυναμία ενός ανθρώπινου 
κυττάρου να συνειδητοποιήσει το σύνολο του ανθρώπινου 
λειτουργήματος απειροελάχιστο μέρος του οποίου είναι.  
Αλλά και αυτή η θεώρηση τεκμηριώνεται όσο η γνώση μας 
για τη λειτουργία του κυττάρου είναι αυτή που ισχύει 
σήμερα. Μπορεί στη πορεία να αποδειχτεί ότι το κύτταρο 
έχει μια καθοριστική αποστολή και ευφυή σχεδιασμό ώστε 
να αντιλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο την ανθρώπινη 
λειτουργία στο σύνολο της. Μου φαίνεται πολύ πιθανόν ότι 
ο άνθρωπος έχει μια σύνθετη παρουσία στον ορισμό της 
υπέρτατης αρχής της άπειρης συμπαντικής δημιουργίας. 
Δηλαδή ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποτελεί κατά ένα 
μέρος μια εμπειρία της θεϊκής δημιουργικής σκέψης αλλά 
ταυτόχρονα να έχει την εξελικτική πορεία να μπορεί κάτω 
από ορισμένες συνθήκες να εκφράσει τις ιδιότητες του 
θεού. Να είναι ο ‘Γεωργός’ που θα σπείρει στο συμπαντικό 
χωράφι τους σπόρους από όπου θα ξεπηδήσουν 
δημιουργικές σκέψεις ο συνδυασμός των οποίων θα δώσει 
εμπειρίες αναγκαίες για τη συνέχεια της θεϊκής παρουσίας. 
Η υπέρτατη αρχή μπορεί να αποτυπωθεί σαν η πολύτιμη 
στάθμη αναφοράς για κάθε δημιουργική σύλληψη. Αν κάποτε υπήρχε το Χάος δηλαδή μηδέν κίνηση καμία                        
αντίδραση κανένας ερεθισμός τότε πράγματι θα υπήρχε λόγος <Υπερκόσμιος> για να μην λειτουργήσει η έννοια 
του θεού.  Ωστόσο διαισθάνομαι ότι ο θεός προϋπήρχε του Χάους. Μπορεί να ισχυριζόμαστε ότι μιλάμε για την 
έννοια ύπαρξης του θεού επειδή υπάρχουμε και συμμετέχουμε και εμείς στο άπειρο κοσμικό περιβάλλον. Βέβαια στην 
αιώνια μάχη επικράτησης μεταξύ του Χάους και του Θεού, αφού στρέψουμε τα μάτια ψηλά αλλά ταυτόχρονα 
εστιάσουμε μέσα μας, διαπιστώνουμε την εκπληκτική δημιουργική σύνθεση που καταρρίπτει όλες τις πιθανές αιτιάσεις 
μας για να αμφισβητήσουμε το παράθυρο στο φώς που μας προσφέρει η πανταχού παρουσία Του.                                                           
« Όσο περισσότερο ασήμαντη φαίνεται η απόδειξη τόσο μεγαλύτερη η συντριβή όταν το 
ψεύτικο οικοδόμημα  καταπέσει» 
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                                ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ                                                                        
 

Θέμα 3:  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ κ. 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ  «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 59 ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ»                                                
Γράφει η κ. Άννα Ζωγράφου Σταματοπούλου 
                                                                                                
Αξιότιμε κύριε Χριστόπουλε, 
πρέπει να ομολογήσω, πως κάθε φορά που διαβάζω 
κάτι δικό σας στην εφημερίδα του οικισμού 
εκπλήσσομαι. Άλλοτε εκπλήσσομαι θετικά (όπως με 
το « γράμμα στο παιδί σας », που το συγκινητικό 
θέμα του δοσμένο με αμεσότητα και ειλικρίνεια 
άγγιξε φαντάζομαι τους περισσότερους από εμάς, 
που μεγαλώσαμε πλέον), άλλοτε όμως εκπλήσσομαι 
εντελώς αρνητικά, όπως με το τελευταίο άρθρο σας 
σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Θέλω να πιστεύω, πως αυτά που γράφετε είναι 
αυστηρά προσωπικές σας εξομολογήσεις στην 
μεγάλη παρέα του οικισμού, γι αυτά που εσείς και 
μόνον εσείς θεωρείτε σωστό να πράττετε στην ζωή 
σας ( κάτι π.χ. σαν το τι πρακτικά κάνετε για να 
θεραπεύσετε  έναν πονοκέφαλο ). 
Θεωρώ , ότι με κανέναν απολύτως τρόπο δεν πρέπει 
να προτείνονται στα σοβαρά στους αναγνώστες                               
( εκτός βεβαίως από την ευγνωμοσύνη και την 
φιλανθρωπία ) πρακτικές, που στο όνομα των καλών 
ανθρωπίνων σχέσεων οδηγούν τους ανθρώπους 
στην άμβλυνση στοιχειωδών αντανακλαστικών 
αξιοπρέπειας, πρακτικές εκούσιας θυματοποίησης, 
που αν εφαρμοσθούν από πολλά άτομα θα 
οδηγήσουν σίγουρα στην παραγωγή μιας κοινωνίας 
– θύματος, ενός έθνους – θύματος !! 
Κύριε Χριστόπουλε, ζούμε σε έναν πραγματικό 
κόσμο με πραγματικούς ανθρώπους! Αρκετές 
πλύσεις εγκεφάλου έχουμε υποστεί από διάφορες 
πηγές και για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να 
έχουμε χάσει μεταξύ άλλων την λογική μας, την 
ευθυκρισία μας, το περί δικαίου αίσθημα, την 
αξιοπρέπεια, την υπερηφάνειά μας. Ας μην 
αφήνουμε να προκύψει άλλη μία, έστω από την 
καλύτερη των προθέσεων και ντυμένη με λαμπρό 
θρησκευτικό ένδυμα. 
Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων - σε οποιοδήποτε 
επίπεδο προσωπικό ή εθνικό – πρέπει να βασίζονται 
στις αρχές της  ισότητας, της αμοιβαιότητας, της 
δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας, του 
αλληλοσεβασμού. 
Εάν πρόκειται ο κάκτος των ανθρωπίνων σχέσεων 
προκειμένου να ανθίσει, να απαιτεί από το ένα από 
τα δύο μέρη ως μόνιμο θύμα να είναι συνεχώς 
καθηλωμένο στα αγκάθια, καλύτερα να μην ανθίσει 
ΠΟΤΕ!                                                                                         
Με ειλικρινή σεβασμό 

  
         
  

 
 

 Θέμα 2: Μία εικόνα Χίλιες λέξεις 
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος           
                           

 
Η εικόνα αυτή μπορεί τελευταία να μην είναι πολύ 
συχνή (αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι κατά ένα 
σημαντικό ποσοστό οφείλεται και σε θέσεις που 
εκφράζονται μέσα στην εφημερίδα για θέματα 
καθαριότητας), αλλά δεν παύει να είναι μία πολύ 
άσχημη εικόνα που δεν τιμά τον οικισμό μας και 
πολύ περισσότερο αυτόν που θεώρησε ότι δεν 
είναι και πολύ σημαντικό το ότι αστόχησε στο να 
«πετύχει καλάθι». Άλλωστε μία ομάδα δεν χάνει 
αν δεν πετύχει και όλα τα καλάθια, χάνει όμως ο 
πολιτισμός, η αισθητική και η υγεία! Ο οικισμός 
μας έχει ποιότητα η οποία συνεχώς βελτιώνεται 
και εικόνες σαν κι’ αυτή όπως και κάποιες άλλες 
(π.χ.μπάζα) δεν έχουν θέση και μας πάνε πίσω. 
Εύχομαι να είναι η τελευταία παρόμοια εικόνα και 
αν δεν είμαστε καλοί καλαθοσφαιριστές από 
μακριά,  ας είμαστε τουλάχιστον από κοντά!   
 

 

     ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 6 
Ουδείς με δίχως βάσανα,                                       

ουδείς με δίχως πόνο 
Μ’ άλλο να τα‘ χεις μια ζωή, κι άλλο να 

τα’ χεις χρόνο 
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Οι φίλοι μου χαράματα                                       
 

Μουσική/ Στίχοι: Χάρις Αλεξίου           
 

Ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά 
Πάλι οι φίλοι μου χαράματα γυρνάνε. 
Έχουν τις μπύρες τους ακόμα αγκαλιά 

Έξω απ' την πόρτα μου περνούν 
και τραγουδάνε.   

Κι εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω 
μ' ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θαμπό 

Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω 
Γιατί απ' όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. 
Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους 

κι εγώ να μην έχω τα χέρια σου να γείρω 
Τι θέλω εγώ με τέτοια αγάπη γύρω. 

Γιατί θα τους ζηλεύω 
και το δικό σου χάδι θα γυρεύω 

Κορμί στους πέντε ανέμους 
Τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους 
Δεν έχω άλλα παραμύθια να σκεφτώ 
Τους είπα τάχα πως ταξίδι έχεις πάει 

Κι ενώ στη ζάλη τους ποθώ να τυλιχτώ 
αφήνω τον εγωισμό να με μεθάει 

Γιατί το βήμα το δικό σου περιμένω... 
 

         
  

 
 

Στήλη Ελληνικής γλώσσας 
 

Γράφει ο Σπύρος Τσανάκας Φιλόλογος  
 

Οι  εμφύλιοι για την διοργάνωση των 
Ολυμπιακών αγώνων 

Το ιερό της Ολυμπίας συχνά είχε μετατραπεί σε 
πεδίο πολεμικών συγκρούσεων, αντίθετα με όσα 
διδάσκουν οι σχολικές ιστορίες. Ο λόγος ήταν 
ποιος θα οργάνωνε και θα εκμεταλλεύονταν 

τους ολυμπιακούς αγώνες. Κατά την περίοδο της 
διεξαγωγής των αγώνων συγκεντρώνονταν στην 
περιοχή χιλιάδες θεατές, συνήθως πλούσιοι, με 

αποτέλεσμα να εισρέει πλούτος από τα 
αφιερώματα. Ο πλούτος ήταν η αιτία αντιδικιών 

μεταξύ κατοίκων της Πίσας, της Ήλιδας (η 
μεγαλύτερη πόλη της Ηλείας) και των Αρκάδων, 
που φαίνεται πως ήταν οι κύριοι διεκδικητές των 

Ολυμπιακών αγώνων. 
Συχνά αναφέρονται αιματηρές συγκρούσεις 

ανάμεσα στους διεκδικητές της οργάνωσης των 
Ολυμπιακών αγώνων. Ο Ξενοφών λοιπόν 

(Ελληνικά Ζ, 28-29) γράφει ότι το 364 π.Χ. 
κατά τη διάρκεια της 104ης ολυμπιάδος που 

διοργάνωναν οι Αρκάδες και ενώ είχαν τελειώσει 
οι ιπποδρομίες και το πένταθλο, εισέβαλαν οι 

Ηλείοι με στρατό στον ιερό χώρο της Ολυμπίας 
και έγινε μεγάλη μάχη κοντά στους αθλητικούς 
χώρους , γύρω από το βουλευτήριο και  το ναό 
του Δία μπροστά στα έκπληκτα μάτια χιλιάδων 

θεατών. 
         

 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ                                                     
 

Άγιος Νεκτάριος Βιλίων, 2όροφη βιοκλιματική 
κατοικία 155 τ.μ., σε οικόπεδο 440 τ.μ.,  3 υ/δ,                        

2 μπάνια, τζάκι, parking, αποθήκη 30 τ.μ.,                          
θέα βουνό - δάσος, άριστη κατάσταση, 

γωνιακό, πλήρως εξοπλισμένο, πλούσιος κήπος, 
δίπλα σε πάρκο, 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ- τιμή 300.000 ευρώ  τηλ. 6971810195 
 

 
 

ΑΛΛΑΓΗ e-mail ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
-Ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας ότι η                            

επικοινωνία με την εφημερίδα μας θα 
γίνεται στο εξής, στο νέο e-mail :  

agiosnektarios.vilia@gmail.com 
-Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου να 
στείλουν τα e-mail τους στην εφημερίδα , 

έτσι ώστε να υπάρχει  άμεση και 
διαδραστική ενημέρωση, κυρίως  για 
έκτακτα θέματα (διακοπές ρεύματος, 

χιόνια), δραστηριότητες του συλλόγου και 
άλλες ενημερώσεις οι οποίες είναι 

σημαντικές. 
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Ανέκδοτα 

 

Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω -
Διασκεδάζω -Μαθαίνω  

 
Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ                                                                                         

Θέμα: Ποταμοί της Ελλάδας 

     1     2     3      4     5     6      7     8     9     10 
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                                       ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ                                                                                         
1.Έχει τις πηγές του στον Τυμφρηστό  2. Ράβω…άφωνα              
3.Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων – Ποταμός της Αρκαδίας             
και Λακωνίας  4.Πετούσες στα Αρχαία- Ρήμα ροής                         
5. Ποταμός της Αιτωλοακαρνανίας- Κομένη…άρπα                              
6. Τραγουδώ (αντίστ)- Το Ολυμπιακό στάδιο (αντίστ)   
7.Αρχικά Ναυτικού ομίλου - Τζιμ…ο μικρός κάου-μπόυ                      
8.Πηγάζει από την Πίνδο   9. Αναπαυτική καρέκλα                 
εξοχής (ξεν)-Γνωστή οινοποιία της Θήβας 10.Μουσική           
νότα-Κατέβασε τη Γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. 
……………………………ΚΑΘΕΤΑ                                                                                                       
1.Ποταμός μας με πηγές στη Βουλγαρία 2.Των μισθωτών         
και των συνταξιούχων πολύ μειωμένες τελευταία. 
3.Ευρωπαϊκά αρχικά- Τέτοιο υπάρχει και των  
διαπραγματεύσεων    4. Υποθετικό – ίδια σύμφωνα                        
5. Χωριό με …πολύτιμο όνομα – Ποταμός μας με πηγές           
στην Αλβανία  6.Μεγάλος συνοριακός μας ποταμός- Αυτή 
έχει βαπτίσει  7. Γιουγκοσλαβική κατάληξη ονομάτων .                                  
8.Σκληρά θαλασσινά –Αντίστροφα ρωτάει                      .                                     
9.Άμυνα για αεροπορικές επιδρομές                                           
10.Ποταμός της Βοιωτίας - Κατάληξη αρσενικών ονομάτων                        
(Η λύση στη σελίδα 12 ) 

 

1.Βρες μια δικαιολογία!                                                                    
Οδηγός με μεγάλη ταχύτητα σε ένα επαρχιακό δρόμο προσπερνά ένα 
περιπολικό, μετά από λίγο καταλαβαίνει ότι πίσω του τον ακολουθεί το 
περιπολικό, αναπτύσσει ταχύτητα για να ξεφύγει αλλά συνεχίζει να τον 
βλέπει πίσω του, μονολογεί:  - "Δεν βαριέσαι καλύτερα να με γράψει 
παρά να σκοτωθώ."   Αφού σταμάτησε στην άκρη τον πλησιάζει ο 
αστυνομικός αγριεμένος.     - "Βγες έξω με όλα τα χαρτιά σου και βρες μια 
δικαιολογία γιατί δεν σε βλέπω καλά."      - "Κύριε αστυνόμε συγνώμη 
αλλά δεν κατάλαβα, σε πέρασα για τον αστυνομικό που έφυγε μαζί του η 
γυναίκα μου και να νόμιζα ότι με κυνηγούσε να μου την δώσει πίσω.."                                                                                
2. Το δηλητήριο                                                                                                                 
Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας αδύνατος κύριος και κοιτούσε με 
μανία το ποτό του. Σε μια στιγμή έρχεται ένας μεγαλόσωμος κύριος, του 
παίρνει το ποτό του και το πίνει μονορούφι τότε ο άλλος βάζει τα κλάματα. 
Ο μεγαλόσωμος κύριος του λέει:   - "Καλά ρε φίλε μην κάνεις έτσι, θα σου 
πάρω άλλο."   - "Όχι, δεν φταις εσύ", λέει ο αδύνατος κύριος.    - "Σήμερα 
είναι η ποιο άσχημή μου μέρα. Το πρωί άργησα να σηκωθώ, έχασα ένα 
σημαντικό ραντεβού στη δουλειά και ο διευθυντής μου με απέλυσε. 
Βγαίνω έξω, μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο. Παίρνω ένα ταξί και ξεχνάω 
μέσα το πορτοφόλι μου. Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου αγκαλιά 
με τον υδραυλικό. Και ενώ δεν έφταναν όλα αυτά, ενώ σκόπευα να βάλω 
ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι εσύ και μου πίνεις το δηλητήριο!"                                     
Ξανθιές                                                                                                                      
1.Τι ψάχνει μία ξανθιά σε ένα νεκροταφείο;                                      
Σκελετό για τα γυαλιά της!                                                                                                                                                         
2. Γιατί οι ξανθιές έχουν στο ψυγείο τους άδεια μπουκάλια;         
Γι’αυτούς που δεν πίνουν!!               
 

 

 

 

 
 

                  

                                         

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                                        

                                 
 

 

 

    ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΤΑΒΕΡΝΑ 

        “ΟΙ  ΜΟΥΡΙΕΣ” 

Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 29Α 

ΒΙΛΙΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

            

Λύσεις για αντιμετώπιση της…κρίσης 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 7                                                

Αν στη ζωή τραβάς σταυρό, τον θέλεις και 
τον έχεις                                                                   

Γιατί σε συνηθίσανε στο βάρος του 
ν’αντέχεις 

http://www.funnyjokes.gr/sto-apenanti-mpalkoni/�
http://jokes.exnet.gr/diafora/1176-bres-mia-dikaiologia-.html�
http://jokes.exnet.gr/diafora/1159-to-dilitirio-.html�


___Κιθαιρώνας ___________________________________________14 ________ 
 

 

                  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Ελευσίνα, 26 Ιανουαρίου 2012                                                                                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ: Η ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΗΒΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΡΟΜΟΣ 

 
Ένα έργο πνοής αλλά και ζωής για τη Δυτική Αττική, αυτό της διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας, που 
ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι οραματιστές του είχαν αρχίσει να το «ξεχνούν», είναι πλέον γεγονός για την περιοχή, 
χάρις την επιμονή και των συντονισμένων ενεργειών της Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κας Σταυρούλας 
Δήμου.   Η κα Δήμου από την αρχή της θητείας της έθεσε ως προτεραιότητα το συγκεκριμένο έργο εξ’ αιτίας των 
πολλών και αλλεπάλληλων ατυχημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.  
 Δύο συνεχόμενες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2012 στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων. Στην πρώτη που έγινε σε τεχνικό επίπεδο από πλευρά Υπουργείου συμμετείχαν ο κ. Δ. Μακρής (Γ. 
Δ/ντης Συγκοινωνιακών Έργων), ο κ. Θ. Πανουτσόπουλος (Δ/ντης Δ1), ο κ. Ν. Μαλακάτας (Δ/ντης ΔΜΕΟ),                                      
ο κ. Σ. Πατουρίδης (Δ/ντης Γραφείου Γ.Γ.) και ο κ. Ε. Κρέπιας (Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού κ. Ι. Μαγκριώτη).                              
Από πλευράς Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής εκτός από την Αντιπεριφερειάρχη συμμετείχε ο κ. Ν. Κατσίκης 
(Δ/ντης Τεχνικών Έργων).    Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της προόδου των έργων σε ότι αφορά 
στα σημαντικά οδικά έργα της Δυτικής Αττικής, όπως αυτά είχαν τεθεί από πλευράς Αντιπεριφέρειας σε 
προγενέστερης σύσκεψη που είχε γίνει στις 23 Νοεμβρίου 2011, ύστερα από συνεργασία της κας Δήμου, τόσο με 
τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ι. Σγουρό, όσο και με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλο.  Ακολούθησε 
δεύτερη σύσκεψη αυτή τη φορά υπό τον Υφυπουργό κ. Ι. Μαγκριώτη, στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι είχαν λάβει 
μέρος στην πρώτη, συν τον κ. Β. Ανδριανάκη (Δ/ντης Υφυπουργού) όπου ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα.  Η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ αξιολόγησε ως πλήρη τη μελέτη της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής, 
που αφορά στη διαπλάτυνση της ΠΕΟ Ελευσίνας – Θήβας και έχει ήδη κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ ως αυτοτελές. Αυτή η ενέργεια θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του 2012. Στην 
συνέχεια και μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 θα έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη του διαγωνισμού. Το υπόψη έργο 
προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ, του οποίου δε θα πρέπει να παραλείψουμε ότι η χρηματοδότησή του είναι 
εξασφαλισμένη, αφορά στα πρώτα 14,5 χλμ, (από την Αττική Οδό έως την περιοχή Καραούλι) και τον κόμβο Βιλίων, 
τα οποία χιλιόμετρα είναι και τα πιο επικίνδυνα.   Όπως είναι γνωστό ο δρόμος αυτός μετά τις άστοχες παρεμβάσεις 
που έγιναν το 2008,  με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα, είχε γίνει καρμανιόλα και δεν υπήρχε πρόβλεψη για τη 
βελτίωσή του.   Επίσης, θα υπάρχει προαίρεση να κατασκευαστούν και άλλα 3 χιλιόμετρα έως την Οινόη (Δεδομένου 
ότι η μελέτη της Αντιπεριφέρειας αφορά τα 17,5 χλμ).   Παράλληλα θα συνταχθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ και η υπόλοιπη 
μελέτη που θα καλύψει τη διαπλάτυνση του δρόμου από την Οινόη έως τα όρια της Δυτικής Αττικής με τη Βοιωτία.  
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υφυπουργού μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 θα έχουμε τον ανάδοχο του έργου 
ενώ η υλοποίηση της συνέχειας της μελέτης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2013. 
Μετά την ευόδωση των πολύμηνων προσπαθειών της η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κα Σταυρούλα Δήμου 
εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κο Θεόδωρο Πάγκαλο, στον Υφυπουργό κο Γιάννη 
Μαγκριώτη, στον Περιφερειάρχη Αττικής κο Γιάννη Σγουρό, στο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων κο Οικονομίδη, 
στους συνεργάτες της Περιφερειακούς Συμβούλους κους Α. Λιόση και Θ. Γιαννικάκη και στους Τεχνικούς και 
Υπηρεσιακούς Παράγοντες τόσο της Περιφέρειας όσο και του ΥΠΟΜΕΔΙ.    Ο σύγχρονος και ασφαλής αυτός δρόμος 
θα αποτελέσει μια ανάσα πνοής για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής 
και θα αναδείξει το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της, τα δάση και τις παραλίες της.  
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                   Μάνδρα, 23 Νοεμβρίου 2011  
Ανακοινώνεται η σύσταση νέου Δ.Σ. του «ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Α.Ο. – ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» με Πρόεδρο τον κ. Μπακάλη Αθανάσιο και Γεν. Γραμματέα τον   κ. Μπάκη Δημήτριο.  
Το Τμήμα Γυναικών του Συλλόγου αποτελείται από 15 αθλήτριες και αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία της 
Ε.Σ.Π.Ε.Δ.Α., ενώ το Τμήμα Ανδρών αποτελείται από 12 αθλητές, αγωνιζόμενους στην Α’ κατηγορία 
Ε.Σ.Π.Ε.Δ.Α.  Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Προέδρου και των συνεργατών του, αποφασίστηκε να 
δημιουργηθεί από τη φετινή χρονιά Τμήμα Κορασίδων, το οποίο ανέρχεται ήδη στον αριθμό των 40 
αθλητριών, ενώ δημιουργήθηκαν και τμήματα Ακαδημιών με 25 νέα μέλη.  Η φιλοσοφία του νέου 
Προέδρου, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, συνοψίζεται στη φράση: «Κάνουμε εγγραφές κι όχι μεταγραφές, 
δίνοντας βάση στα τμήματα υποδομής, τα οποία αποτελούν το “φυτώριο” για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
ομάδας μας. 

                                                              2α Δερβένεια 2012 

                            Προκήρυξη Αγώνων Δρόμου 11.500 μ. και 2.000 μ. 

Τα «2α ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 στα 
Βίλια και την Οινόη στη μνήμη του μεγάλου Βιλιώτη αθλητή Δημήτρη Δερβένη Ο 
αγώνας των 11.500 μ.   θα ξεκινήσει από την Οινόη στις 10:00 το πρωί με τερματισμό τα Βίλια. Η εκκίνηση 
των 2.000 μ. θα πραγματοποιηθεί στα Βίλια στις 11:30. Και στους δύο αγώνες θα βραβευτούν οι τρεις 
πρώτοι-τες με κύπελλα όπως και οι ηλικιακά μικρότεροι-μεγαλύτεροι αθλητές-τριες. Επίσης θα τιμηθούν 
και οι αθλητές με ειδικές ικανότητες. Όσοι τερματίσουν θα λάβουν αναμνηστικά μετάλλια.  Οι δηλώσεις 
συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 10 ημέρες πριν τον αγώνα με ονοματεπώνυμο και έτος γέννησης στο 
fax 2105550826 της Κοινωφ Επιχ. Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και στο e-mail:  beam.mandra@gmail.com. 
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 6945536280 Τάσος Σταθόπουλος 6-8 μ.μ.                                                                                     
και  6972580488  Θανάσης Κανελλόπουλος 10 π.μ. – 9 μ.μ. 

 

 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ Α.Ο.                                                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ 8 
Εξεκινήσαν οι χαρές μα ’ναι στο δρόμο ακόμη 

Κι’ώσπου να ’ρθούνε πιθανό ν’ αλλάξουνε και γνώμη 

mailto:beam.mandra@gmail.com�
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Διανοίχθηκε και ασφαλτοστρώθηκε ο περιμετρικός δρόμος του κάστρου                               
στο Πόρτο-Γερμενό» 

 
Γιώργος Δρίκος: Κεντρικός μας στόχος η τουριστική ανάπτυξη και η αξιοποίηση 

των αξιοθέατων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 
 
Ένα πολύ σημαντικό έργο για τον οικισμό του Πόρτο-Γερμενό ολοκλήρωσε ο Δήμος 
Μάνδρας- Ειδυλλίας, καθώς ολοκληρώθηκε   ο δρόμος που κινείται περιμετρικά του 
κάστρου των Αιγοσθένων. Γύρω από το κάστρο 
υπήρχε μέχρι πρόσφατα χωματόδρομος 800m                        
ο οποίος δεν οδηγούσε πουθενά, καθώς δεν 
κάλυπτε την περίμετρο του ιστορικού μνημείου.       
Ο Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας  χρησιμοποιώντας 
ίδια μέσα διάνοιξε το δρόμο, ώστε να φτάνει μέχρι 
τον κεντρικό δρόμο και ασφαλτόστρωσε το σύνολο 
του μήκους του, δηλαδή 2,5 km.                                                                                                                                     
Η  σημασία αυτού του έργου, που δεν επιβάρυνε 
τον προϋπολογισμό του Δήμου είναι τεράστια, 
καθώς:                                                                                                                                
 
1) Αναδεικνύεται το κάστρο των Αιγοσθένων και 
διευκολύνεται η επισκεψιμότητά του. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το κάστρο χρονολογείται από την 
κλασική εποχή και θεωρείται το καλύτερα 
σωζόμενο κάστρο της εποχής σε ολόκληρο τον 
ελλαδικό χώρο. Μέσα στα τείχη του φιλοξενούνται 
σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και αποτελεί 
χωρίς αμφιβολία εξαιρετικό αναπτυξιακό πόρο για 
το Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας.                                                                                                          
 
2) Επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση του δρόμου του Πόρτο-Γερμενό, ο οποίος 
επιβαρύνεται ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς μήνες όταν ο οικισμός κατακλύζεται από 
παραθεριστές και επισκέπτες.                                                                                             
Ο Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας κ. Γιώργος 
Δρίκος έκανε την ακόλουθη δήλωση: 
«Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι 
αξιοποιώντας τα τεχνικά μέσα του Δήμου, 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σημαντικά έργα 
σε όλη την έκταση του. Η τουριστική ανάπτυξη, με 
σεβασμό στο περιβάλλον, αποτελεί κεντρικό στόχο 
των δημοτικών μας πολιτικών. Με την 
ολοκλήρωση αυτού του έργου συμβάλλουμε 
σημαντικά στην επισκεψιμότητα του κάστρου των 
Αιγοσθένων, αναδεικνύοντας το σε πόλο έλξης για νέους επισκέπτες». 
 
 Η σελίδα αυτή έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας για δική του χρήση, έναντι 

οικονομικής ενίσχυσης της εφημερίδας 
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