
 

-ΣΕ ΘΡΑΚΗ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         

-ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ. «ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ» ΤΑ ΒΙΛΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ  
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Ο αξιοσέβαστος Βιλιώτης γιατρός Μελέτης Παπακωνσταντίνου με άρθρο του 

προσκαλεί τους νέους να προσεγγίσουν τον  ΕΛΕΣ  Βιλίων  

αγωνιώντας για το μέλλον του ιστορικού Συλλόγου 
                

 

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΗ 

ΜΑΛΕΒΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ  

Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ. ΓΡΑΦΙΚΟ  

ΤΟ ΧΩΡΙΟ  ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.      ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ  ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ. 

 

ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΚΟΠΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

“AΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” ΚΑΙ “AΣΠΡΑ 

ΣΠΙΤΙΑ” ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 

(Ταμίας: Βασιλείου Νίκος  6944258502 ) 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ 

Ελευθέρου Φωτεινή: 2263023207 – 6972079983 
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 

Οικισμός Άγιος Νεκτάριος 
Ταχ.Θυρίδα 2302 -  Βίλια Αττικής Τ.Κ 19012  

 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας 

Μιχαλιτσιάνος Περικλής, 

 Δεσύπρη Μαρία 

e-mail:agiosnektarios.vilia@gmail.com 
Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και 

διαφημιστικών καταχωρίσεων: 
Δεσύπρη Μαρία τηλ: 6945959919 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Πρόεδρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής 
(2263023006-2109735841- 6977066632) 

Αντιπρόεδρος : Δεσύπρη Μαρία 
 (2109811681 - 6945959919 )  
Γεν.Γραμματέας: Περδίκης Χάρης 
(2263023207 - 6972079983 )                           
Ταμίας: Βασιλείου Νίκος (6944258502)  

Μέλος: ΜυκιαδάκηςΠαντελής 
(2104933392-6945821483) 

Μέλος: Κοντογιώργης Απόστολος                  
(2263023204 -6980468788) 

Ειδικός Γραμματέας: Ελευθέρου Φωτεινή 
(2263023190– 6972708804 )                            
 

Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού 

συλλόγου Βιλίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ». 
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος                                                 

« Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 

Τιμή φύλλου     0,01 ευρώ 
*** 

Εκδότης 
Μιχαλιτσιάνος Περικλής 

Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια 
Τηλ: 6977066632                                           

Υπεύθυνοι Ύλης: Συντακτική επιτροπή 
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν 

προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος 
 

**Εκτυπώσεις :ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ                    
www.sparveris.gr τηλ: 2105555960 

 
 

 

 
Αστυνομία Βιλίων: ……………..22630 22100 
Πυροσβεστική :   …………………. 199 
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων:…. 22633-20000 
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας: …..  213 2014900 
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :…   6945202106 
Πρώτες Βοήθειες :…………………  166 
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……     22630-22207 
Θριάσιο Νοσοκομείο: ……………. 210-5551502 
Γραμμή Δημότη (αιτήματα, προβλήματα): 15270 
ΔΕΗ Βλάβες: ……………………… 10507 
ΚΤΕΛ Βιλίων : ………………………  22630-22206 
ΚΤΕΛ Βιλίων τηλ.Αθήνας : …….  210-3244448 
Γραφείο Συλλόγου: τηλ-fax…….22630-23701 
Τηλ.Φύλακα:………………………..6945346896  
Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης:  112 

 

 

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. 

 

 

http://www.sparveris.gr/
http://www.agiosnektarios.gr/
http://www.mandras-eidyllias.gr/
http://www.mandras-eidyllias.gr/
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ  (συνέχεια από σελ  3 ) 
Το καταστροφικό και τραγικό γεγονός που έγινε ακριβώς δύο μήνες πριν, άλλαξε και πιστεύω ότι θα αλλάξει πολλά 

ακόμα στο Δήμο και στον καθένα μας ξεχωριστά. Παρουσιάζεται επίσης η ευκαιρία να συντομευτούν κάποια απαραίτητα 

έργα πνοής στο Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή, όπως τα αντιπλημμυρικά και ο δρόμος της παλαιάς εθνικής οδού και 

πολλά άλλα. Επίσης το γεγονός αυτό ενεργοποίησε στον καθένα μας εσωτερικές αναζητήσεις φιλοσοφικού και 

υπαρξιακού στοχασμού για το τι είμαστε και που πηγαίνουμε, για το τι προτεραιότητες πρέπει να βάζουμε στη ζωή μας 

σε σχέση με τον τρόπο που ζούμε και τις σχέσεις με τους 

συνανθρώπους μας και τη σχέση μας με το Θείο. Πρέπει να μας 

διδάξει και να μας αφυπνίσει όλους και ιδιαίτερα όσους κρατούν τα 

ηνία της εξουσίας για τον τρόπο λειτουργίας και τις κατευθύνσεις 

του έργου που επιτελούμε. Εύχομαι ολόψυχα το 2018 να φέρει μόνο 

χαρές προσωπικές όπως και σε όλη την οικογένεια του Δήμου και 

να είναι η απαρχή στο να δούμε έναν πολύ καλύτερο Δήμο». 

Ακολούθησε  η ομιλία της Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη η οποία 

αφού ευχήθηκε για το 2018, επαίνεσε τους δύο Συλλόγους για την 

πρωτοβουλία στο να κόψουν μαζί την πίτα τους και αναφέρθηκε 

εκτενώς στα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν στο Δήμο μετά 

από το γεγονός της 15
ης

 Νοεμβρίου 2017. Στη συνέχεια 

μοιράστηκαν τα κομμάτια από τις Βασιλόπιτες και κάποιοι τυχεροί 

βρήκαν τα φλουριά που κέρδιζαν τα συμβολικά δώρα (γούρια κυρίως, κατασκευής της πολυτάλαντης Μαρίας Δεσύπρη). 

Αυτοί ήταν η Αλεξία Νερούτσου-Λιάσκου, ο οικιστής του Αγίου Νεκταρίου Λάζαρος Γιαννόπουλος και η Εύη Τώρου.   

Στην εκδήλωση προσφέρθηκαν εκτός από τις Βασιλόπιτες, ξηροί καρποί και τσίπουρο το οποίο μας ζέστανε κάπως από 

το χειμωνιάτικο κρύο του Κιθαιρώνα. Τις 3 πίτες του Αγίου Νεκταρίου προσέφερε όπως πάντα ο επιχειρηματίας 

αρτοποιός, μέλος του Συλλόγου Κώστας Θεοδωρόπουλος τον οποίο ο Σύλλογος ευχαριστεί ιδιαίτερα. Ο Σύλλογος 

ευχαριστεί επίσης την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου  Μαρία Δεσύπρη για την προσφορά του σχεδιασμού και της εργασίας 

κατασκευής των κοσμημάτων και γουριών που δόθηκαν στους καλεσμένους. 
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Γράφει ο Κοντογιώργης   Αποστόλης μέλος του ΔΣ του Συλλόγου και της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ναού 

 

ΝΑΟΣ   ΑΓ   ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Με  καθυστέρηση , λόγω   της  πληθώρας  της  ύλης   του προηγούμενου τεύχους , σας   ενημερώνουμε  ότι  1) κατά την 

περίοδο του Δεκαπενταύγουστου του 2017, τελέστηκε μια παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο από τον π. Χριστοφόρο 

2) Την  ημέρα   της   Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου γιορτάσαμε το   Πάσχα   του 

καλοκαιριού μέσα  σε   ένα κλίμα  συγκίνησης και κατάνυξης   και  με  δροσιά   εν μέσω 

καύσωνα, ιερουργούντος   του π. Νικολάου του ίδιου ιερέα που έχουμε 

και το Πάσχα και με καλλίφωνο ψάλτη. 

ΕΟΡΤΗ   ΤΟΥ   ΑΓ   ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Το απόγευμα της 8-11-2017 και το πρωί της 9-11-2017συναθροιστήκαμε οι φιλέορτοι 

και εορτάσαμε πανηγυρικώς και μεγαλοπρεπώς, την εορτή του προστάτη του 

οικισμού μας ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ. Την ακολουθία του εσπερινού τέλεσε 

ο π. Χριστοφόρος και την Θεία.Λειτουργία ο π..Γαβριήλ..Μετά το.πέρας του εσπερινού

 προσφέρθηκαν.γλυκά.και.αναψυκτικά.από.το.Σύλλογο.και μετά την θεία λειτουργία κα- 

φές στο   Πνευματικό Κέντρο. Και τις δύο ημέρες έγιναν αρτοκλασίες και η μία ήταν 
υπέρ υγείας των μελών του Συλλόγου και των οικογενειών.αυτών,.επομένως..ευλογήθη- 

καν.και.οι μη παρευρισκόμενοι..Καλό θα.ήταν.όμως ναπροσπαθείτε να  παρευρίσκεστε   

τέτοιες ημέρες,.έστω μόνο στους.εσπερινούς οι εργαζόμενοι,.για να.προσευχόμαστε για  

την φύλαξη των οικιών μας από  τους.προστάτες Αγίους.μας,.από.τους τόσους κινδύνους

που.μαστίζουν τις γύρω περιοχές (πλημμύρες,.πυρκαγιές,.διαρρήξεις).και το κυριότερο   

 

να.τιμούμε τους Αγίους μας. Αξίζει.να καμαρώνουμε και.τον όμορφα στολισμένο ναό    

από τις βασικές κυρίες.Χριστοπούλου.Ελένη και Μιχαλιτσιάνου..Ιωάννα. 

Φέτος η ατμόσφαιρα στην εκκλησία μας ήταν και πιο ζεστή.εξ.αιτίας.των χαλιών που  στρώθηκαν από τις κυρίες 

Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα και Κοντογιώργη Δήμητρα, ενώ τον Ναό  έλαμψαν από την καθαριότητα οι 

κυρίες  Χριστοπουλου Ελένη και Λούκα Όλγα. 

ΔΩΡΕΕΣ 
Η Βασιλική Πολυχρόνη, τον Αύγουστο του 2017, προσέφερε 50€, για τις ανάγκες του Ιερού Ναού, εις μνήμη του 

συζύγου της Χρήστου. Στην αξιέπαινη και  αξιοτίμητη Οικογένεια της  που ήταν πάντα αρωγός στην εκκλησία μας, 

ευχόμαστε ο Κύριος να της χαρίζει υγεία και ευτυχία. 

 

ΟΜΙΛΙΑ  ΤΟΥ   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ   ΑΠΟΣΤΟΛΗ   ΣΤΗΝ   ΓΣ 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω.το ΔΣ  και την ΓΣ για την.τιμή που μου κάνατε να με ανακηρύξετε επίτιμο πρόεδρο. 

Θα ήθελα νακάνω μια μικρή αναδρομή στα πεπραγμένα της εικοσαετούς και  πλέον θητείας μου στα κοινά του Συλλόγου

μας..Είχα.την.τύχη υπηρετήσω.ως μέλος των ΔΣ.τα οποία είχαν συνδέσει την θητεία τους με έργα που σημάδεψαν θετικά 

τον οικισμό όπως, 1) ασφαλτόστρωση δρόμων 2) κοινόχρηστος φωτισμός 3) υπόγεια δίκτυα τηλεφώνων 4) κατασκευή 

γηπέδων.5).χώρων για παιδικές χαρές,6).εκκλησίας και 7).πνευματικού κέντρου όπως.και 8) αρκετών μικροπαρεμβάσεων 

εντός του οικισμού και  9) της  ύδρευσης. Σημειωτέον ότι συμμετείχα στο βάψιμο της εκκλησίας κατά μεγάλο μέρος και  

εξ ολοκλήρου στο βάψιμο του Πνευματικού Κέντρου. Ακόμα με δική μου πρωτοβουλία και με τη συμμετοχή και του κ. 

Ιακωβάκη με δικά μας έξοδα ( 30.000δρχ έκαστος) κατασκευάστηκε η υπάρχουσα παιδική χαρά. Θα ήθελα ως μέλος του  

νυν ΔΣ  να πω ότι είμαστε πρωτοπόροι στα πολιτιστικά δρώμενα του οικισμού μας, όπως επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, 

Ίδρυμα Νιάρχου, σε εκδρομές και ταξίδια και σε αναπλάσεις υπαρχόντων χώρων όπως για παράδειγμα ο χώρος 

απορριμμάτων. Βέβαια δεν έχουμε την δυνατότητα λόγω οικονομικών δυσκολιών αφ ενός του Δήμου, αφ ετέρου του  

Συλλόγου μας, να πραγματοποιήσουμε τα  μεγάλα  έργα του παρελθόντος. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μετά τη 

συνταξιοδότηση μου με επέλεξαν και  ως επίτροπο του ναού μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε και 

σας υπόσχομαι ότι ανεξαρτήτως θέσεως που θα βρίσκομαι στο μέλλον, θα είμαι πάντα στο πλευρό του εκάστοτε ΔΣ . 
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ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ 

 

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος: Τα Βίλια είναι ένας πολύ όμορφος και ελκυστικός προορισμός για 

αποδράσεις από τις κοντινές πόλεις και ιδιαίτερα από την αγχωτική Αθήνα για τα πάρα πολλά που μπορεί να 

προσφέρουν. Φύση (βουνό και θάλασσα),  χωριάτικο περιβάλλον (σοκάκια, παραδοσιακά σπίτια κλπ), ο 

Μητροπολιτικός Ναός δημιούργημα του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ,  ταβέρνες με ντόπια κρέατα και 

εδέσματα, παραδοσιακά καφενεία, μουσικό καφενείο,  σύγχρονες καφετέριες, κλαμπ, αλλά και 

παραδοσιακούς φούρνους με νοστιμότατα ψωμιά, παραδοσιακά γλυκά και αρτοποιήματα! 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΙΛΙΩΝ 

Το παραδοσιακό πέτρινο αρτοποιείο ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1912. 

Στη συνέχεια, το 1950 το αρτοποιείο αυτό περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ηπειρώτη, Ευάγγελου 

Θεοδωρόπουλου. Γνωρίζοντας την Ηπειρώτικη παράδοση στην παραγωγή του ψωμιού, κατάφερε να κάνει 

γνωστό το εν λόγω αρτοποιείο για την ποιότητα του ψωμιού και την γεύση του, όχι μόνο στα Βίλια αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή, διότι διένειμε ψωμί και στα προάστια της Αθήνας. Αργότερα, με την διαδοχή της 

ιδιοκτησίας στα τέκνα του Ευάγγελου Θεοδωρόπουλου, συνεχίστηκε, όλα αυτά τα χρόνια, υπό την επωνυμία 

Φούρνος Βιλίων, η παράδοση της παραγωγής και διανομής χωριάτικου ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας, 

τόσο στα Βίλια, όσο και στην Αθήνα.            Μάρκος Θεοδωρόπουλος   

 

ΣΤΑΜΟΥ: Ο φούρνος της γειτονιάς 

Μία σταθερή αξία που διαρκεί στο πέρασμα του χρόνου παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις αντιξοότητες των 

εποχών. Σημείο συνάντησης των κατοίκων του χωριού αλλά και ευκαιρία για γνωριμίες με τους παραθεριστές 

που επέλεγαν το χωριό μας για τις διακοπές τους. Ο φούρνος λειτουργεί αδιάκοπα από το 1928. Ξεκίνησε η 

γιαγιά Σοφία Στάμου έχοντας παράλληλα μεγάλη οικογένεια και πολλές δυσκολίες όπως και όλα τα μαγαζιά 

της εποχής. Συνέχισε ο γιος Στάμου Κων/νος. Οι απαιτήσεις του κόσμου άλλαξαν όπως και ο ρυθμός ζωής μας. 

Αυτό είχε σαν συνέπεια την μετατροπή του φούρνου από τον παραδοσιακό ελληνικό σε γερμανικό. Τα Βίλια 

γνωρίζουν άνθιση τη δεκαετία του 80 και του 90. Η γκάμα των προϊόντων  μεγάλωνε στην προσπάθεια να 

ακολουθηθεί το ρεύμα της εποχής. Το 2001 η σκυτάλη παραδίδεται στην κόρη Σοφία Στάμου. Προσπαθούμε 

να ικανοποιούμε τον πελάτη ακούγοντας τις συμβουλές του και τις παραινέσεις του. Τα προϊόντα φτιάχνονται 

με αγάπη και μεράκι και αγνά υλικά.           Σοφία Στάμου  

 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΣΟΥΓΚΟΥ 

Δημιουργήθηκε το 1932 από την αείμνηστη Ισμήνη Τσούγκου με  άδεια επιτηδεύματος από την αστυνομία. 

Σαν καύσιμο χρησιμοποιεί μόνο ξύλα από τότε μέχρι και σήμερα! Αυτός ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής 

σε συνδυασμό με το κατάλληλο αλεύρι κάνει το ψωμί πολύ νόστιμο θυμίζοντας τα παραδοσιακά ψωμιά που 

έφτιαχναν από πολύ παλιά στους σπιτικούς φούρνους στα χωριά. Τον  φούρνο σήμερα λειτουργούν οι κόρες 

της Ισμήνης Ελένη και Μαρία,  διατηρώντας τον ίδιο τρόπο παραγωγής όπως αρχικά και παράγουν εκτός από 

το ψωμί, χωριάτικες τυρόπιτες σπανακόπιτες, πρασόπιτες μελοκούλουρα, κουλουράκια, παξιμάδια και άλλα.                     

Ελένη Τσούγκου       
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ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 
 

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος 

Παραμονές Χριστουγέννων έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Κιθαιρώνα 

δημιουργώντας ένα τοπίο που ταιριάζει παραδοσιακά και μέσα από ιστορίες 

και παραμύθια στη Χριστιανική αυτή γιορτή. Το χιόνι που έπεσε ήταν πολύ 

δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους των Βιλίων, του Αγίου 

Νεκταρίου και άλλων οικισμών αλλά και των Ερυθρών. Ο Δήμος και η 

Περιφέρεια καθάρισαν τους δρόμους  με τις όποιες δυσκολίες  υπήρχαν, 

κυρίως από έλλειψη αρκετών και κατάλληλων εκχιονιστικών (ιδίως για τα 

στενά δρομάκια), επιτρέποντας έτσι στους μόνιμους κατοίκους να μπορούν να 

κινούνται με άνεση 

στα σπίτια και στους 

δρόμους. Η γρήγορη 

μεταβολή του καιρού 

από χιονιά σε Νοτιά 

με ήλιο αρχικά και με 

βροχές στη συνέχεια 

έφερε μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών κυρίως 

στα Βίλια. Οι 

υποδομές των Βίλιων 

σε ταβέρνες, 

καφετέριες κλπ παρότι είναι σημαντικές σε αριθμό, δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν το τόσο μεγάλο πλήθος 

επισκεπτών που θύμιζε τις--Αυγουστιάτικες εικόνες του πανηγυριού του Σωτήρος! Έτσι ο κόσμος 

αναγκάστηκε τελικά να αναζητήσει  άλλες κοντινές περιοχές για να εξυπηρετηθεί. Η θέση που βρίσκεται ο 

Κιθαιρώνας δημιουργεί ένα μικροκλίμα που παρότι το υψόμετρό του δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο       (1409 μ ),  

σχετικά κοντά είναι και η θάλασσα, αλλά και τα Βίλια βρίσκονται σε σχετικά χαμηλό υψόμετρο (550 μ) όπως 

και ο Άγιος Νεκτάριος και η Μπέλιζα (650-750μ) , συγκεντρώνει τεράστιες ποσότητες χιονιού. Ιδιαίτερα όταν 

η κακοκαιρία είναι από Βορειοανατολική κατεύθυνση, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο έντονα.   
                                                        

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 

 

Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο και αποκατάσταση ζημιών στην ΠΕΟΑθηνών-Θηβών 
Η εφημερίδας μας προσπαθώντας να δώσει  πληροφορίες για τα θέματα κατασκευής των αντιπλημμυρικών 

έργων στο Δήμο σε σχέση με τα μεγάλα ρέματα και την επισκευή των κατεστραμμένων  τμημάτων της ΠΕΟ 

Αθηνών-Θηβών, ήρθε σε επαφή με την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής αφουγκραζόμενη την αγωνία που 

υπάρχει κυρίως από κατοίκους του Δήμου αλλά και από όσους χρησιμοποιούν συχνά το δρόμο αυτό, για να 

ενημερωθεί και να ενημερώσει για το ποια εξέλιξη υπάρχει γύρω από αυτά τα επικείμενα έργα. Οι μέχρι 

σήμερα πληροφορίες είναι οι εξής:  

Αντιπλημμυρικά έργα: Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης του έργου . Επίσης μετά από 

επαφές του Δήμου με την Περιφέρεια συζητήθηκε ότι το κομμάτι του έργου που βρίσκεται μέσα στον αστικό 

ιστό θα γίνει από το Δήμο. 

Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Θηβών (ΠΕΟΑΘ): Θα γίνει το συντομότερο δυνατό αποκατάσταση των 

πληγέντων τμημάτων της οδού και παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για νέα χάραξη σε  κάποιο τμήμα 

για περισσότερη ασφάλεια.  

Καλοκαιρινή εκδρομή του Συλλόγου 
Μετά την πολύ επιτυχημένη περσινή εκδρομή του Συλλόγου στις Δαλματικές ακτές και Βενετία, και μετά από 

παρότρυνση πολλών εκδρομέων, ο Σύλλογος αποφάσισε να πραγματοποιήσει 9 ήμερη (8 διανυκτερεύσεις) 

εκδρομή σε Θράκη, Βουλγαρία, Ρουμανία. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν είναι ακόμα έτοιμο, σύντομα όμως 

θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και σε αφίσες που 

θα τοιχοκολληθούν. Το πρόγραμμα όπως πάντα σχεδιάζουν από κοινού τουριστικά γραφεία και σύλλογος έτσι 

ώστε το αποτέλεσμα να είναι άριστο σε σχέση με όλες τις παραμέτρους που διέπουν τις επιτυχημένες και 

ιδανικές εκδρομές. Το προτεινόμενο διάστημα γι’αυτό το ταξίδι είναι από 30 Ιουνίου μέχρι και 8 Ιουλίου.   
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΛΙΩΝ”                                                                        

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

                                  

Στις 15 Δεκέμβρη 2017  πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας Δυτικής 

Αττικής σύσκεψη μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφέρειας για λογαριασμό του Πρωθυπουργικού 

Γραφείου, προς φορείς της περιοχής του Δήμου μας για συζήτηση και καταγραφή προτάσεων με 

σκοπό τη  βελτίωση υποδομών στη Δυτική Αττική η οποία σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική 

βρίσκεται πολύ ..πίσω.                                           

 Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος "Άγιος Νεκτάριος Βιλίων” συμμετέχοντας στο συνέδριο για την ανάπτυξη 

της Δυτικής Αττικής, έκανε τις παρακάτω προτάσεις οι οποίες μαζί με πολλές άλλες διαφόρων φορέων 

πρόκειται να  μελετηθούν και σύμφωνα με εκπροσώπους του Πρωθυπουργικού Γραφείου με τους 

οποίους έγινε η συζήτηση με τους συλλόγους στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας , θα ληφθούν υπ' όψη 

έτσι ώστε η υποβαθμισμένη και ξεχασμένη περιφέρειά μας να αναβαθμιστεί σημαντικά. Οψόμεθα... 

Οι προτάσεις άπτονται επιπέδου κυβερνητικού σχεδιασμού και όχι σε Β 'η Γ βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης 
 

Οι προτάσεις είναι οι παρακάτω 
 

1. ΣΟΒΑΡΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΦΟΝΙΚΑ ΡΕΜΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟΑΘ  ΜΕ ΝΕΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

3. ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΥΛΙΚΗΣ . ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΑΡΔΙΕΣ 

ΟΛΟΗΜΕΡΕΣ ΚΛΠ) 

5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΡΤΟ 

ΓΕΡΜΕΝΟ ΚΛΠ) , ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ,ΜΕ ΔΑΣΗ ΚΛΠ 

6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ (ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΠΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΝΑΤΟΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΟΙ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΛΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ  ΝΕΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ Ο ΥΠΑΡΧΩΝ ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ 

ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.  Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΘΕΑ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, 

ΚΑΜΠΟΣ ΘΗΒΩΝ), ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 

ΚΛΠ 

7. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΑΒ. ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΒΙΛΙΩΝ (ΒΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ, ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΗ, ΨΑΘΑ , 

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ) ΟΠΟΥ  ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ). 

8. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΤΑΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΟΥΝ 

ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ  ΑΛΛΑ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠ ΟΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΒΕΒΑΙΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ  ΤΟΥΣ. 
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ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ   (συνέχεια από σελ.  4 ) 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΣΥΠΡΗ 
Κυρία Δήμαρχε και μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, αγαπητοί οικιστές και φίλοι του 

συλλόγου μας. Σας  καλωσορίζουμε  στην κοπή της πίττας μας. Η παρουσία  σας στην φετινή 

μας  εκδήλωση έχει ιδιαίτερη αξία και υψηλό συμβολισμό για το ΔΣ του συλλόγου μας  , τους 

οικιστές μας και για τον καθένα μας ξεχωριστά, διότι η συγκυρία είναι περισσότερη από 

δύσκολη θα μπορούσα να πω τραγική. Τίποτα στην Μάνδρα δεν είναι όπως ήταν μέχρι 

πέρυσι, άνθρωποι χάθηκαν, περιουσίες καταστράφηκαν, όμως η ζωή προχωράει και σήμερα 

κόβουμε την πίττα μας με αισθήματα περισυλλογής αλλά και αισιοδοξίας για το μέλλον. 

Πρέπει το 2018 να είναι μια χρονιά ανάπτυξης. Το 2018 πρέπει να γίνει η χρυσή μας ευκαιρία 

για να κάνουμε την περιοχή μας καλύτερη , με σωστές υποδομές και ευκαιρίες για όλους. 

Είμαστε βέβαιοι ότι εσείς προσωπικά και το επιτελείο  σας έχετε πλήρη γνώση για το τι 

πρέπει να γίνει και πως θα φέρετε σε πέρας με τον καλύτερο τρόπο, αυτό το δύσκολο έργο. Ο 

οικισμός μας και το ΔΣ  του συλλόγου μας  δεν θα απουσιάσουν από αυτήν την προσπάθεια, 

θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες σας, Καλή  χρονιά  με υγεία  και δύναμη  σε όλους. 

 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑ ‘’ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ’’ 

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου τα 

‘’ΑΣΠΡΑ..ΣΠΙΤΙΑ’’.στο.Πνευματικό.Κέντρο.του.Συλλόγου..‘’ΆΓΙΟΣ..ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ’’. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου τα ‘’ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ’’ θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Περικλή Μιχαλιτσιάνο και τα μέλη του ΔΣ για την τόσο ευγενική προσφορά τους να 

μας φιλοξενήσουν στον χώρο τους και να πραγματοποιήσουμε μαζί 

την κοπή πίτας και των 2 Συλλόγων. Ο παπάς ευλόγησε τις πίτες 

μας και όλοι ευχηθήκαμε πέρα από την υγεία των οικιστών, όλοι 

μαζί να βοηθήσουμε να κάνουμε το χώρο διαβίωσής και 

παραθερισμού μας καλλίτερο και πιο ανθρώπινο. Είναι γεγονός ότι 

με την συλλογική προσπάθεια όλων μπορούμε πολλά. Την πίτα του 

συλλόγου μας, μερίμνησε το αρτοποιείο Γλυκός που βρίσκεται στα 

Παλαιοκούνδουρα, ενώ τα αναμνηστικά δωράκια στους παράγοντες 

του τόπου ήταν από το Abat-Jour (www.abatjour.gr).  Πολλές 

ευχαριστίες στη Δήμαρχο Γιάννα Κριεκούκη, στους 

Αντιδημάρχους Αγγελική Παπακωνσταντίνου και Σπύρο Δρίκο, 

στον πρώην Δήμαρχο Κώστα  Μακρυνόρη, στο σύμβουλο Κώστα 

Πλούμπη, κ.ά. που παρευρέθηκαν στην εκδήλωσή μας, και βέβαια 

σε όλους αυτούς που ήρθαν παρά τον κακό καιρό και μας τίμησαν με την παρουσία..τους,…Καλή.χρονιά.με.υγεία! 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.abatjour.gr%2F&h=ATObNCbBYPUzSwGT0osD5QkEcLfOD6ol3Rc3WCjld0eUeKZ_MsNIksCl25XAf3SOjcD3TPLNLRjyCDE09Z6zuNPQBRNRkoOI2Rz9eT9qu7O4B0ah-utGtpdd7YnkeyclYYbTymBHsdGMTPQjg0Tsl-WMKpkAD84p
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 ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΡΓΟΥΣ 

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος --------------------------------------------------------------------------------------------------

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 ο Σύλλογος πραγματοποίησε 

ημερήσια εκδρομή στο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβή (το 

όνομα από το βουνό Μαλεβή πάνω στο οποίο βρίσκεται η Μονή) 

και στο Κεφαλάρι του Άργους. Πολύ μεγάλη η συμμετοχή αφού  

χρειάστηκαν δύο πούλμαν για τη μεταφορά των 75 περίπου 

οικιστών αλλά και φίλων του Συλλόγου. Η Μονή Παναγίας 

Μαλεβή βρίσκεται σε υψόμετρο 950 μέτρων στους πρόποδες του 

Πάρνωνα στην επαρχία Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας, 

περιβαλλόμενη από δάσος της σπάνιας και προστατευμένης 

ποικιλίας του δενδρόκεδρου. Ή εικόνα της Παναγίας η οποία στο 

παρελθόν έβγαζε μύρο, θεωρείται από τις πιο θαυματουργές  

αφού υπάρχουν μαρτυρίες για πολλά θαύματα. Η πρώτη στάση 

για καφέ και μικροψώνια ντόπιων προϊόντων στον Άγιο Πέτρο, 

ένα πολύ γραφικό χωριό λίγο πριν το Μοναστήρι. Στη συνέχεια 

επισκεφτήκαμε τη Μονή και αφού προσκυνήσαμε αναχωρήσαμε 

μέσω Άστρους για το Ελληνικό (μικρό χωριό κοντά στο 

Κεφαλάρι Άργους) όπου περιηγηθήκαμε στην αρχαία Ελληνική 

μικρή πυραμίδα. Η πυραμίδα χρονολογείται στα τέλη του 4ου 

π.Χ. αιώνα και πιστεύεται  ότι επρόκειτο για οχυρό του τύπου 

των μικρών φρουρίων που έλεγχαν τους οδικούς άξονες. Το 

Κεφαλάρι Άργους ένας πολύ όμορφος τουριστικός προορισμός, 

δροσερός τόπος αναψυχής γύρω από τις πηγές του Ερασίνου με 

νερά, ταβέρνες, πλατάνια και με τον γραφικό ναό της Ζωοδόχου 

Πηγής ο οποίος είναι χτισμένος μέσα σε σπηλιά, ήταν ο επόμενος 

προορισμός.  Η εκδρομή έκλεισε στην πολύ όμορφη ταβέρνα των 

αδελφών Κιτσομάνη με τα εξαιρετικά ντόπια φαγητά στα οποία  

“δέσποζε” βέβαια η “μπογάνα” (αρνάκι αργοψημένο στο φούρνο 

με πατάτες) και οι γιγάντιες χοιρινές μπριζόλες με το όνομα 

“δεινόσαυρος” ! Φυσικά μετά το φαγητό ακολούθησε γλέντι μέσα στην ταβέρνα με μουσική για όλα τα γούστα. Όμως 

δεν τελειώσαμε εδώ, ακολουθώντας πιστά τις συνήθειες του Έλληνα που μετά το φαγητό υπάρχει καφές και επειδή οι 

επιλογές της  ομάδας που σχεδιάζει τις εκδρομές του Συλλόγου μας θέλουν να είναι οι καλύτερες, δεν υπήρχε καλύτερο 

μέρος γι’ αυτό το σκοπό από το Ναύπλιο! Το Ναύπλιο κατά γενική ομολογία είναι από τις ομορφότερες πόλεις της 

Ελλάδας και έτσι συνδυάσαμε κατά τον καλύτερο τρόπο το τερπνόν μετά του ωφελίμου! Η εκδρομή έκλεισε ομαλά 

επιστρέφοντας στον Άγιο Νεκτάριο αφού στην πορεία αποβιβάστηκαν εκδρομείς στη Μάντρα και στα Βίλια και κάποιοι 

στο τέλος στην Αθήνα. Το ραντεβού για νέα εκδρομή δόθηκε πρώτα ο Θεός, για την πολυήμερη το καλοκαίρι του 2018.  

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=38628
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Η ισχύς εν τη ενώσει - Όλοι μαζί μπορούμε                                                                      
"Τόσο η νεότητα, όσο και το γήρας, χωρίς αλληλεγγύη δεν κατορθώνουν τίποτα" Θουκυδίδης                                    

Γράφει ο  Μελέτης Παπακωνσταντίνου  Ιατρός                        
Από καρδιάς πρόταση προς τους νέους. Τείνουμε τα χέρια μας προς την αξιαγάπητη νεολαία και επιθυμούμε έντονα 

αντίστοιχη ανταπόκριση από αυτήν, ώστε με μια χειραψία να δοθεί υπόσχεση για αρραγή συνεργασία, με σκοπό την 

ομόνοια και την πρόοδο του τόπου μας.  Γεγονός είναι ότι υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ των γενεών, των νεοτέρων 

και των παλαιοτέρων, που δημιουργεί δυσκολίες αλληλοκατανοήσεως και γενικότερα επικοινωνίας. Οι γηραιότεροι 

θεωρούν συνήθως τους νέους ανώριμους και χωρίς εμπειρία και προσπαθούν να τους δελεάσουν με την κεκτημένη πείρα 

τους. Αντίθετα, οι νέοι θεωρούν τους μεγαλύτερους ξεπερασμένους, με απαρχαιωμένες αντιλήψεις και βραδυκίνητους σε 

πολλές λειτουργίες. Γεγονός είναι επίσης ότι και οι δύο ομάδες διαφορετικών ηλικιών έχουν γνώσεις της δικής τους 

σύγχρονης εποχής, από τις οποίες πολλές είναι πολύτιμες για την επιβίωση και την πρόοδο της κοινωνίας. Η ανταλλαγή 

αυτών των γνώσεων επιφέρει άριστα αποτελέσματα. Χρειάζεται όμως απόλυτη προσοχή, ώστε να μην υπάρχει 

αυταρχικότητα από την κάθε πλευρά για την επιβολή των απόψεών της, αλλά αντίθετα ανεκτικότητα και προσπάθεια να 

ενστερνίζεται τις αντικειμενικά σωστές απόψεις της άλλης πλευράς. Προσοχή σε πολιτικές αντιθέσεις. Πρέπει να είναι 

απαγορευτική κάθε πολιτική συζήτηση και θέση στο σύλλογο. Αυτή μου η σημερινή πράξη, αυτή η τάση των χεριών μου 

για χειραψία, αυτό το κάλεσμα της νεολαίας, απορρέει από την πολυετή προσδοκία της προσέγγισης της στο Σύλλογο. Η 

απουσία της για πολύ καιρό έδινε την εντύπωση, εσφαλμένα βέβαια απ’ ότι έχει αποδειχτεί, ότι οι νέοι μας αδιαφορούν.  

Οι νέοι μπορούν να συγκροτήσουν μια μεγάλη, ισχυρή ομάδα, τη νεολαία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βιλλίων. Η 

ομάδα αυτή θα έχει την απόλυτη ανεξαρτησία κινήσεων και ενεργειών σε πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, θα 

ενισχύει όμως τη φωνή του Συλλόγου. Έτσι, το σύνολο του Συλλόγου θα έχει το «η ισχύς εν τη ενώσει» και θα 

αποδεικνύει το σημερινό κοινώς παραδεκτό «Όλοι μαζί μπορούμε». Κλείνω το σημερινό κάλεσμα με την ελπιδοφόρα 

αναμονή ότι θα συσφίξουμε τα χέρια μας, με μια υπόσχεση ότι όλοι μαζί θα κάνουμε με ευχαρίστηση ότι περισσότερο 

και καλύτερο μπορούμε για το καλό του τόπου μας, της ιδιαίτερης πατρίδας μας.           Με αγάπη και εκτίμηση, Μ.Π.     
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ  

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος 

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στο Δήμο μας συνέβη ένα απρόβλεπτο, καταστροφικό και συνάμα τραγικό γεγονός. Ο  

Πατέρας το βουνό που βρίσκεται προς  τη βόρεια πλευρά του Δήμου “θύμωσε”, μάζεψε όλα τα σύννεφα της περιοχής 

και κατέβασε τρομακτικές ποσότητες νερού προς τις Νότιες κυρίως πλευρές του οι οποίες σαν ένα ορμητικό ποτάμι 

ανακατεμένο με πέτρες, χώμα και άλλα υλικά, παρέσυρε ότι υπήρχε στο διάβα του παίρνοντας μαζί του  24 ζωές 

ανθρώπων, σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, δρόμους, γεφύρια, κολώνες και υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, 

ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας. Ακόμα και οι νεκροί “αναστατώθηκαν” στο νεκροταφείο το οποίο υπέστη πολλές ζημιές 

αφού το νερό τη μόνη εξαίρεση που έκανε ήταν σε εκκλησίες και μικρά εκκλησάκια τα οποία “σεβάστηκε” και 

παρέκαμψε! Ο “θυμός” του Πατέρα δεν ήταν άδικος αφού εμείς οι άνθρωποι τα τρομερά αυτά όντα, παρότι αποτελούμε 

μέρος της φύσης την οποία έχουμε απόλυτα ανάγκη για να επιβιώσουμε, έτσι όπως τη βρήκαμε όμως, με τις παρεμβάσεις 

μας με σκοπό την ευκολία  αλλά και το όφελος το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε,  αλλοιώσαμε και εξαφανίσαμε τις 

φυσικές ροές του νερού. Δημιουργήσαμε δρόμους ακόμα και κεντρικούς πάνω στα ρέματα, κατασκευές επαγγελματικές 

και δημόσιες, υποδομές και σπίτια, χωρίς όμως να λάβουμε μέτρα για το που θα κατευθυνθούν τα νερά ιδίως στην 

περίπτωση όπως αυτή του Νοεμβρίου αλλά και σε ηπιότερη περίπτωση αφού η τελευταία ίσως να μην ξαναγίνει ποτέ, 

στατιστικά τουλάχιστον. Είναι απίστευτο ότι η ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών κατασκευάστηκε ακριβώς πάνω στο ρέμα 

αφήνοντας μικρές “σούδες” στα πλάγια για να μεταφέρουν τα νερά που κατεβάζουν τα γύρω βουνά και αστείας διατομής 

σωλήνες στις διασταυρώσεις με το δρόμο! Αυτό που πρέπει να γίνει “άμεσα” είναι η κατασκευή του αντιπλημμυρικού 

έργου η μελέτη του οποίου υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια αλλά έχει “σφηνώσει” σε γραφειοκρατικά γρανάζια αλλά και 

σε “συμφέροντα” κάποιων τα οποία όμως όπως είδαμε, διέλυσε ο αγριεμένος χείμαρρος που κατέβηκε από το κοντινό 

βουνό. Επίσης άμεσα πρέπει να επισκευαστεί η ΠΕΟΑΘ με σοβαρές παρεμβάσεις για να είναι ασφαλής και παράλληλα 

να μελετηθεί και να κατασκευαστεί σε καινούργια  χάραξη σε μεγάλη έκταση αποφεύγοντας όπου είναι δυνατόν τα 

υπάρχοντα ρέματα, είτε εκεί όπου αυτό δεν είναι εφικτό όπως σε  διασταυρώσεις, να γίνουν γέφυρες και μεγάλου 

διαμετρήματος σωληνώσεις για την εύκολη και ασφαλή ροή του νερού.  Με την ευχή να μην έχουμε ποτέ πια ένα 

παρόμοιο γεγονός αλλά και με σύνεση, να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε από δω και στο εξής είτε σαν Δήμος είτε 

σαν πολιτεία είτε και προσωπικά ο καθένας μας γιατί η ζωή των ανθρώπων αξίζει πολλά και πολύ περισσότερα από 

μερικά σπίτια ή κάποια οικόπεδα τα οποία όμως βρίσκονται στο έλεος και τις διαθέσεις της φύσης. 
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