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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εύχεται Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά  
με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία  

σε όλους σας . 
Η εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2009 θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού – 

Πολιτιστικού Κέντρου  
την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009 και ώρα  11 π.μ.. 

Καλούνται μέλη και φίλοι με τις οικογένειές τους και την παρέα τους να τιμήσουν την εκδήλωσή 
μας. 

 

 
 
 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει 
ως εξής:  

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών και αδυναμίας προσέλευσης η εκδήλωση μετατίθεται 
για την επόμενη Κυριακή 18/1/2009 την ίδια ώρα..   

 
 
Μετά την επιτυχία συμμετοχής 

των μελών του Συλλόγου τα δύο 
προηγούμενα έτη αποφασίστηκε και 
αυτή τη χρονιά μετά το τέλος της 
εκδήλωσης να ακολουθήσει γιορτή με 
φαγητό-ποτό-μουσική-χορό.  

Παρακαλούνται θερμά για μια 
ακόμα φορά οι κυρίες του οικισμού να 
ετοιμάσουν και να προσφέρουν πάλι τα 
υπέροχα  εδέσματά τους. 

Το Δ.Σ. θα καλύψει την γιορτή με 
ποτά-αναψυκτικά-γλυκά κλπ.αναλώσιμα 
είδη. 
 

Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι όσων 
οικιστών τα παιδιά πέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ  
να το δηλώσουν για να τύχουν 
συμβολικής επιβράβευσης από τον 
σύλλογο. 

 

 Προσέλευση καλεσμένων 
(επισήμων και μελών του 
Συλλόγου) 

 Προσευχή – Ευλογία από 
Ιερείς Ι.Ν Μεταμόρφωσης 
Σωτήρος Βιλίων 

 Χαιρετισμός – Καλωσόρισμα 
- Ευχές από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. 

 Απονομή συμβολικών 
δώρων σε παιδιά οικιστών –
επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 

 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας Συλλόγου. 

 
Σας περιμένουμε όλους    

 

 
 
 

Για το ΔΣ του Συλλόγου: 
Πρόεδρος: Ρουμπάκης Γιώργος 
Αντιπρόεδρος : Ιακώβου Ηρακλής 
Γενική Γραμματέας: Ελευθερία Μανούσου 
Ειδικός Γραμματέας :Δεσύπρη Μαρία 
Ταμίας: Καρβελά Βούλα 
Μέλη : Δημητσιάνος Σπύρος,  
            Μιχαλιτσιάνος Περικλής 
 

Αριθμός Αδείας 502 

Πληρωμένο τέλος              

Ταχ.Γραφείο Βιλίων        
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ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΦΦΦΩΩΩΝΝΝΑΑΑ   
Αστυνομία Βιλίων ………………… 22630 22100 
Πυροσβεστική :   ……………….     199 
Δήμος Βιλίων :    …………………    22630 -22515 
                                                         22630-22993 
                                               Fax:   22630-23631 
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :……  6945202106 
Πρώτες Βοήθειες :…………………  166 
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ………..  22630-22207 
Ιατρός Τσουμάνη – Γερογιάννη… 22630-22500 
Θριάσιο Νοσοκομείο: …………….  .210-5551502 
Φαρμακείο Βιλίων – Σωτήχαιρνας Στ……………. 
……………………………………………22630-22730 
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 
 
 

ΚΚΚΙΙΙΘΘΘΑΑΑΙΙΙΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   
   

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

Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» 
 

*** 
Τιμή φύλλου     0,01 ευρώ 

*** 
Εκδότης 

Ρουμπάκης Γεώργιος 
Διέυθυνση 

Αγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια 
Τηλ:22630 – 23640 

6978101151 
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 

Το φωτογραφικό υλικό της 
εφημερίδας 

επιμελείται ο κ.Περδίκης Χάρης , ο 
οποίος επιμελήθηκε και τη μορφή 

του Ημερολογίου 2009 του 
Συλλόγου, 

Το φύλλο εφημερίδας πού κρατάτε στα χέρια σας σχεδιάστηκε 
ηλεκτρονικά, επιμελήθηκε, στήθηκε με μεράκι ,φαντασία και 
όρεξη  από μία  νέα κοπέλα,κόρη οικιστή ,φίλου και μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Ενας δικός μας άνθρωπος λοιπόν, η 
Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου ,φοιτήτρια στο τέταρτο έτος της 
Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θράκης , 
ανέλαβε  την ευθύνη να σάς παρουσιάζει κάθε φορά τα θέματα 
της εφημερίδας μας με τρόπο όμορφο ,ευανάγνωστο, 
πρωτότυπο ,ελκυστικό. 
Ηταν χαρά μας αυτή η πρώτη συνεργασία μαζί της και είμαστε 
σίγουροι για  
την  επιτυχία της. 

Γιώργος Ρουμπάκης                                                                                            
 

ΑΑΑΝΝΝΑΑΑΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΠΠΠΝΝΝΕΕΕΥΥΥΜΜΜΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ---ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   ΚΚΚΕΕΕΝΝΝΤΤΤΡΡΡΟΟΟΥΥΥ   

ΑΑΑππποοοκκκρρριιιάάάτττ ιιικκκοοοςςς   χχχοοορρρόόόςςς   ΣΣΣυυυλλλλλλόόόγγγοοουυυ   222000000999   
   

   
• Το Σάββατο 28-φεβρουαρίου-2009 (Τριήμερο Καθαράς 

Δευτέρας), θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος (πλέον) 
αποκριάτικος χορός.Η επιτυχία που είχαν οι δύο 
προηγούμενοι (προσέλευση-κέφι-χορός-ευχάριστη 
ατμόσφαιρα), δημιουργεί την υποχρέωση στην επιτροπή 
του ΠΠΚ αλλά και στο ΔΣ του Συλλόγου, να βελτιώνει 
συνεχώς τα δεδομένα της οργάνωσηςτου χορού με νέες 
ιδέες.Έτσι  δημιουργείται  μια προσφορά χαράς-
ξεγνοιασιάς-γνήσιας διασκέδασης και   εσωτερικής  
απελευθέρωσης, σαν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την 
ρουτίνα της καθημερινότητας.  

ΔΔΔααανννεεειιισσστττ ιιικκκήήή   βββιιιβββλλλιιιοοοθθθήήήκκκηηη   
• Υπενθυμίζουμε στους οικιστές, ότι στο ΠΠΚ λειτουργεί    

δανειστική βιβλιοθήκη. Όσοι θέλουν κάποιο βιβλίο να 
απευθύνονται σε κάποιο μέλος του ΠΠΚ, προσωπικά ή 
τηλεφωνικά (τις Κυριακές τα Γραφεία του Συλλόγου είναι 
ανοικτά). 

• Παρακαλούνται όσοι παίρνουν βιβλία να τα επιστρέφουν 
σε λογικό χρόνο. 

Για την Επιτροπη Π-Π-Κ                                                                                                                                                                                                                                           
Περικλής Μιχαλιτσιάνος 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΣ ΓΙΑ ΥΛΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Γιώργος Ρουμπάκης : 22630 – 23640 
                                      210 – 3541525 
                                      6978101151 
                  Mail to :groubakis@olympic-catering.gr 
Ηρακλής Ιακώβου :      22630 – 23628 
                                      6978197539 
                  Mail to : iraklis iakovou@yahoo.gr 
Μαρία Δεσύπρη    :       210 – 9811681 
                                       6945959919 
Ελευθερία Μανούσου : 22639 – 232007 
                                       6972453876 
                  Mail to : emanousou @yahoo.gr 
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΕΣ 

 
Το Δ.Σ  του Συλλόγου, καλεί όλους τους οικιστές-μέλη που για διαφόρους λόγους έχουν αποστασιοποιηθεί και 
παραμένουν αμέτοχοι από τον Σύλλογο, καθώς και όλους τους κατόχους κατοικιών-οικοπέδων που δεν έχουν 
ακόμη εγγραφεί μέλη να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στα του οικισμού. 
Προς τούτο, το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα όπως όλα τα παλαιά μέλη που το επιθυμούν, να επαναδραστηριοποιηθούν 
πληρώνοντας μόνο τις συνδρομές των ετών 2007 και 2008 (σύνολο 40 €). Εκκρεμότητες παλαιοτέρων ετών 
παραγράφονται. Eννοείται ότι όσων εκκρεμούν συνδρομές λιγότερων ετών, πληρώνουν μόνο για αυτές. 
Τα νέα μέλη υπενθυμίζουμε ότι πληρώνουν μόνο το τρέχον έτος και την εγγραφή. 
Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του Συλλόγου, δώστε του διαπραγματευτική δύναμη  σε όλους τους φορείς που 
απευθύνεται ή συναλλάσεται . 
Μη  μεμψιμοιρείτε και γκρινιάζετε για πράγματα που γίνονται ή δεν γίνονται στον οικισμό. Ελάτε μαζί μας να 
προτείνετε, να συμφωνήσετε, να απορρίψετε. 
Επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ τηλεφωνικά ή στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Κυριακή  10-12 πμ. 
 

                                                                                                       Για το Δ.Σ 
                                                                                                         Ρουμπάκης Γιώργος 

      
 

Ημερολόγιο ονομάζεται το διεθνές 
εκείνο σύστημα, που με βάση 
επιστημονικές μεθόδους έγινε 
παγκοσμίως αποδεκτή η μέτρηση του 
χρόνου σ`όλες τις διαστάσεις του 
(χρονιά, εποχές, μήνες, εβδομάδες, 
ημέρες, ώρες κλπ.). 
Το πρώτο ημερολόγιο το καθιέρωσαν 
οι αρχαίοι Ρωμαίοι, επί Ιουλίου 
Καίσαρα το έτος 44 π.Χ. λίγο πριν τη 
δολοφονία του, γι`αυτό ονομάστηκε « 
Ιουλιανό ». Το χρησιμοποίησαν 
αρκετοί λαοί της εποχής εκείνης, όπως 
και η Χριστιανική Εκκλησία, η οποία 
και το διατήρησε και η Ά Οικουμενική 
Σύνοδος το έτος 325 μ.Χ. με βάση αυτό 
το ημερολόγιο καθώρισε τον εορτασμό 
του Πάσχα. 
Μέσα στο πέρασμα των αιώνων πολλοί 
επιστήμονες αμφισβήτησαν το κύριο 
μέρος αυτού και άλλοι πρόσθεσαν 
ορισμένα στοιχεία για την βελτίωσή 
του. Το ΙΣΤ' αιώνα πάλι οι Ρωμαίοι, 
επί Πάπα Ρώμης, Γρηγορίου ΙΓ', 
συνέταξαν βελτιωμένο ημερολόγιο, το 
οποίο ονομάσθηκε ¨ Γρηγοριανό¨ και 
το οποίο υιοθέτησαν σιγά – σιγά όλες 
οι χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία το 
1700, η Αγγλία το 1752 κλπ. . Η 
Ελλάδα μας, καθιέρωνε πολιτικά το 
νέο ημερολόγιο, δηλ.  το ¨ Γρηγοριανό¨ 
την 1 Μαρτίου  1923. 
 
 
 

Επειδή όμως η Εκκλησία της 
Ελλάδος εξακολουθούσε να διατηρεί 
το παλιό ( Ιουλιανό ) ημερολόγιο, 
άρχισε να παρατηρείται δυσαρμονία 
μεταξύ πολιτικής και 
εκκλησιαστικής ζωής, δεδομένου ότι 
η ανακύψασα διαφορά μεταξύ των 
δύο ημερολογίων ήταν 13 ημέρες και 
προς αποφυγή προστριβών η 
Εκκλησία της Ελλάδας την 10η 
Μαρτίου 1924 δέχθηκε το νέο ¨ 
Γρηγοριανό ¨ ημερολόγιο. 
Ένα μικρό μέρος του πληρώματος 
της Εκκλησίας δεν δέχθηκε την 
απόφαση αυτή της Ελληνικής 
Εκκλησιαστικής Ηγεσίας και 
εξακολουθεί να τηρεί το ¨παλαιό 
Ιουλιανό¨ ημερολόγιο. Έτσι 
δημιουργήθηκε το ανεπίσημο 
σχίσμα των λεγομένων « 
παλαιοημερολογιτών » οι οποίοι 
ονόμασαν την ομάδα τους αυτή 
¨Εκκλησία των Γνήσιων Ορθοδόξων 
Χριστιανών¨ (Γ.Ο.Χ). Όταν σε 
πολλούς πιστούς γεννήθηκε η 
απορία, ποιά είναι τέλος πάντων η 
Εκκλησία των Γ.Ο.Χ και προς 
ενημέρωσή τους, η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδας το 1980 
καθώρισε τη θέση της έναντι των 
«παλαιοημερολογιτών» και η οποία 
έχει ως ακολούθως: 
 
 
 

• Οι «παλαιοημερολογίτες» δεν 
αποσπάσθηκαν για λόγους 
δογματικούς και ως εκ τούτου 
ούτε ετερόδοξοι είναι, ούτε 
σχισματικοί λογίζονται, γι`αυτό 
και δεν δικαιούνται να έχουν 
χωριστή Ορθόδοξη Εκκλησία. 

• Δεν βρίσκονται σε  -κανονική 
τάξη- γιατί με καμία 
αυτοκέφαλη Ορθόδοξη 
Εκκλησία δεν έχουν κοινωνία. 

• Η εγκυρότητα των μυστηρίων 
των είναι θέμα της Ελλαδικής 
Εκκλησίας, η οποία για κάθε 
περίπτωση αποφαίνεται, 
εξετάζουσα μόνο το θέμα του 
κύρους της χειροτονίας του 
τελούντος το μυστήριο, δηλ αν ο 
κληρικός που τελεί το μυστήριο, 
έχει χειροτονιθεί από κανονικό 
Αρχιερέα. 

Σήμερα στον 21ο αιώνα παρατηρείτε 
το φαινόμενο οι Ορθόδοξες 
Εκκλησίες της Ρωσίας, Βουλγαρίας, 
Ιεροσολύμων κλπ. να ακολουθούν το 
« παλαιό Ιουλιανό » ημερολόγιο, 
ενώ οι χώρες τους χρησιμοποιούν, 
όπως όλος ο κόσμος, το νέο 
«Γρηγοριανό» ημερολόγιο.  
   

Ιωάννης Χριστόπουλος 
 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
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Το άσθμα είναι η πιο συχνή χρόνια 
νόσος της παιδικής ηλικίας η οποία 
απασχολεί στις αναπτυγμένες χώρες 
μέχρι και το 30% του παιδικού 
πληθυσμού. Πολλά παιδιά με άσθμα 
δεν συμμετέχουν κανονικά στο 
σχολείο τους, την άθλησή τους και άλλες 
δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας, ενώ 
συχνά οι γονείς απουσιάζουν από τις 
δουλειές τους προκειμένου να 
παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα 
στα παιδιά τους. Έτσι το ετήσιο 
κόστος φροντίδας της υγείας, για την 
αντιμετώπιση παιδιών με άσθμα, 
πλησιάζει στις ΗΠΑ τα 2 
δισεκατομμύρια δολάρια. 

 
Τι είναι όμως το άσθμα; 

Το άσθμα είναι μια χρόνια 
φλεγμονώδης διαταραχή των 
αεραγωγών (βρόγχων) που 
εκδηλώνεται συνήθως με συριγμό 
(σφύριγμα) ή και οξύ βήχα. Άλλα 
συμπτώματα για τα οποία μπορεί να 
παραπονεθεί το παιδί ή που μπορεί να 
παρατηρήσει ο γονέας  είναι η 
δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια),  
σφίξιμο στο στήθος ή και «καθάρισμα» 
του λαιμού. 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΑ 

Κρητική μαντινάδα 
 

Αλλάζει θέση η καρδιά 
και στα δεξιά ριζώνει 

να μη την βρίσκει η καθεμιά 
να μου την επληγώνει 

(Ζωιδάκης) 
............... 

Τόπο που κάνει αντίλαλο 
θα πά να κλάψω πάλι 
να ξεγελιέμαι, να χαρώ 

πώς πέρα κλαίνε κι άλλοι 
............... 

Με τσή μικρούς, ήμουν μικρός 
με τσ’ άντρες, αντρειωμένος 
με τσή παραπονούμενους, 

πιό παραπονεμένος 
(Ψαραντώνης) 

............... 
Χίλια χατήρια τσήκαμα 

και χάλατσή της ένα 
και για τα λίγα επήγανε 

και τα πολλά χαμένα 
............... 

Κούντουρο-κούντουρο* σκοινί 
στη χέρα θα σου δέσω 

να στέκεις, όπου στέκομαι 
να θέτεις*, όπου θέσω  

                                           (Ψαραντώνης) 
 (κούντουρο = κοντό)--(θέτεις=ξαπλώνεις) 

 
 

                        Γιώργος-Σοφία Ρ 

Στα παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας τα 
συμπτώματα του άσθματος 
εμφανίζοναι συνηθέστερα μετά από 
μία ιογενή λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού. Μπορεί όμως και 
άλλα ερεθίσματα να πυροδοτήσουν 
την εμφάνιση του άσθματος όπως η 
έκθεση σε αλλεργιογόνα ( π.χ. τα 
ακάρεα της σκόνης του σπιτιού, οι 
γύρεις της ελιάς της παριετάριας και 
των αγρωστωδών, η μούχλα και το 
τρίχωμα των ζώων). Ερεθιστικά 
επίσης μπορεί να δράσει ο καπνός του 
τσιγάρου, η σωματική άσκηση καθώς 
και οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες 
π.χ. η υγρασία.  

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξει 
άσθμα ένα παιδί που σε μικρότερη 
ηλικία είχε εμφανίσει κάποια άλλη 
αλλεργική νόσο όπως τροφική 
αλλεργία π.χ. στο γάλα ή το αυγό, 
ατοπική δερματίτιδα ή αλλεργική 
ρινίτιδα. Μάλιστα από μελέτες έχει 
φανεί πως η αλλεργική ρινίτιδα, σε 
ένα μεγάλο ποσοστό των μικρών 
ασθενών, εξελίσσεται δυστυχώς σε 
αλλεργικό άσθμα εφόσον δεν υπάρξει 
η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση 
 

Εδώ καθοριστικό ρόλο παίζει η 
έγκαιρη διάγνωση και ο καθορισμός 
του υπεύθυνου αλλεργιογόνου από 
τον ειδικό Αλλεργιολόγο, 
προκειμένου μέσω της αποφυγής 
του αλλεργιογόνου αλλά και της 
ειδικής ανοσοθεραπείας (εμβόλια 
απευαισθητοποίησης), να 
αποφευχθεί η εξέλιξη της αλεργικής 
ρινίτιδας σε άσθμα. 
Τα συμπτώματα του άσθματος 
υποχωρούν σε αρκετά παιδιά μετά 
την πρώτη παιδική ηλικία (7-8 ετών), 
σε ένα μεγάλο όμως ποσοστό 
συνεχίζονται και κατά την εφηβεία 
αλλά και την ενήλικο ζωή. 
Μεγαλύτερη πιθανότητα να 
παραμείνει η εικόνα του άσθματος και 
σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν τα παιδιά 
με αλλεργική προδιάθεση ή παιδιά 
των οποίων οι γονείς έχουν ιστορικό 
άσθματος, αλλεργικής ρινίτιδας ή 
ατοπικής δερματίτιδας. 
 

Η διάγνωση θα βασιστεί στο πολύ 
λεπτομερές ιστορικό και την κλινική 
εξέταση από την πλευρά του ιατρού, 
καθώς και σε αντικειμενικές μετρήσεις 
της αναπνοής (ροομέτρηση, 
σπιρομέτρηση). Η υποδιάγνωση του 
άσθματος είναι δυστυχώς πολύ συχνή 
στα παιδιά, με αποτέλεσμα να μη 
δίδεται τις περισσότερες φορές η 
κατάλληλη θεραπεία και έτσι ο μικρός 
ασθενής να συνεχίζει να 
ταλαιπωρείται για πολλά χρόνια από 
τα συμπτώματα του άσθματος. Δεν 
είναι επίσης σπάνιες δυστυχώς και οι 
επικίνδυνες για τη ζωή του παιδιού 
ασθματικές κρίσεις που έχουν σα 
συνέπεια την εισαγωγή του στο 

 
 Η επιτυχής αντιμετώπιση  του 
παιδικού άσθματος, σύμφωνα με 
διεθνείς οδηγίες, συνίσταται σε: 1) 
τακτική εκτίμηση και 
παρακολούθηση 2) έλεγχο και 
εξάλειψη των παραγόντων που 
συμβάλουν στην εμφάνιση των 
συμπτωμάτων 3) κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή ή 
ανοσοθεραπεία όπου αυτή 
ενδείκνυται και 4) εκπαίδευση του 
παιδιού, της οικογένειάς του και 
άλλων φορέων π.χ. δασκάλων, 
προπονητών για ένα σωστό τρόπο 
χειρισμού των επεισοδίων, 
κατανόησης του προβλήματος και 
υποστήριξης των παιδιών με άσθμα. 

Στόχος της θεραπείας του παιδιού με 
άσθμα είναι: 1) η πρόληψη και εξάλειψη 
των χρόνιων και ενοχλητικών 
συμπτωμάτων, 2) η  διατήρηση μιας 
φυσιολογικής δραστηριότητας του 
παιδιού (συμμετοχή στην άθληση, 
παιχνίδι στα διαλείμματα κ.λ.π.) 3) η 
διατήρηση της πνευμονικής λειτουργίας 
σε φυσιολογικά επίπεδα μέσω χορήγησης 
της βέλτιστης για τον μικρό ασθενή 
φαρμακευτικής αγωγής .  
 
 

Κανάκη-Ζάρρα Καλομοίρα 
Ιατρός Ειδικός Αλλεργιολόγος 

Ειδικευθείσα στο 
Αλλεργιολογικό τμήμα του 

Νοσοκομείου Παίδων Π & Α 
Κυριακού Μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Αλλεργιολογίας και Κλινικής 

Ανοσολογίας 
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Την Τετάρτη 29-10-2008 έφυγε από 
κοντά μας, για το αιώνιο ταξίδι ο 
αγαπητός σ’όλους μας και συμπαθής 
Κώστας Ράϊκος, από τους πλέον 
παλαιούς οικιστές μας. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε την επομένη 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
(οδού Αχαρνών), τον οποίο για πολλά 
χρόνια διακόνισε, ως Εκκλησιαστικός 
Επίτροπος και η ταφή του 
πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο 
Ν.Φιλαδέλφειας, μέσα σε βαριά 
ατμόσφαιρα πόνου και θλίψης της 
συζύγου του, των παιδιών του, 
συγγενών και φίλων, αλλά και πολλών 
οικιστών μας. Ο εξωραϊστικός μας 
σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον 
Πρόεδρο του  Γ. Ρουμπάκη και κατέθεσε 
στεφάνι. 
Στον αείμνηστο Κ. Ράίκο ο οικισμός μας 
οφείλει σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση 
για τους εξής λόγους: 
 

 Γιατί μαζί με τους πρώτους οικιστές 
έτρεξαν, μόχθησαν, ξοδεύτηκαν και 
κουράστηκαν για την ηλεκτροδότηση 
του οικισμού και την ασφαλτόστρωση 
της Λ. Κιθαιρώνος. 

 Υπηρέτησε τον Εξωραϊστικό σύλλογό 
μας την εποχή που οι συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. γίνονταν  -εν υπαίθρω- στη 
διασταύρωση των Λεοφόρων 
Οιδίποδος και Σοφοκλέους, έναντι 
οικίας Παπαδοπούλου και για πολλά 
χρόνια από τις θέσεις του 
Αντιπροέδρου, Ταμία και απλού μέλους 
,πολλά προσέφερε. Σε αναγνώριση 
αυτής της προσφοράς και σαν ελάχιστο 
δείγμα τιμής και σεβασμού, προ διετίας 
με εισήγηση του υπογράφοντα, έγκριση 
του Δ.Σ. ομόφωνη και ομόφωνη 
απόφαση της Γ.Σ., ανακηρύχθηκε ως ο 
πρώτος Επίτιμος Αντιπρόεδρος. 

 Επί σειρά ετών διακόνισε με ευλάβεια, 
πίστη και αφοσίωση τον Τρίκλιτο Ιερό 
Ναό μας, διακρινόμενος πάντα για την 
ευσέβειά του, την καλοσύνη και την 
αγάπη του πρός όλους μας. 

 

Και τώρα αγαπητέ συμπατριώτη και 
σεβαστέ φίλε Κων/νε Ράϊκο που με τις 
προσευχές της μητρός Εκκλησίας και δια 
πρεσβειών των Αγίων Νεκταρίου, Μαρίνας 
και Φανουρίου, οδεύεις προς την αιώνια 
ζωή-προσευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός 
να αναπαύσει την ψυχή σου και τάξει 
αυτήν στα δεξιά του, όπως σου αξίζει, 
αφού όλη σου η ζωή υπήρξον Χριστιανική 
και ενάρετος. Η γλυκιά σου δε μορφή και η 
καλή φήμη που άφησες στην επίγεια ζωή 
σου, ας είναι βάλσαμο παρηγοριάς στην 
αγαπημένη σου σύζυγο, στα παιδιά και 
στα εγγόνια σου και σ’όλους τους 
συγγενείς και φίλους σου. 

Εμείς οι παλιότεροι στον οικισμό του 
Αγίου Νεκταρίου Βιλίων θα σε 
θυμόμαστε πάντα και θα σου ανάβουμε 
το κεράκι της τιμής και της 
ευγνωμοσύνης. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Ιωάννης Χριστόπουλος   

 

              ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΡΑΪΚΟ 
 

Kωνσταντίνος Ράικος 
 
        Ένα εκλεκτό μέλος της μικρής κοινωνίας του οικισμού μας, 
ο Κωνσταντίνος  Ράικος ,με μεγάλη και ποικιλότροπη προσφορά 
στον Σύλλογο και τον Οικισμό  απεβίωσε στις  29 Oκτωβρίου 
2008  σε ηλικία 83 ετών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και όλα τα Μέλη του 
στέλνουν και μέσω της εφημερίδας μας 

τα ειλικρινή θερμά τους συλλυπητήρια στην σύζυγο , 
στον υιό και στα εγγόνια του . 

 
Γιά το ΔΣ 

Γιώργος Ρουμπάκης 
 

 

 
     Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα να 
αναθεωρήσει, συμπληρώσει, επαναβεβαιώσει το Μητρώο 
Μελών του Συλλόγου μας. 
     Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα, που θα απαιτηθεί 
απ`όλους μας υπευθυνότητα και συμμετοχή. 
Σας γνωρίζουμε λοιπόν, οτι από 20/12/2008 στα γραφεία του 
Συλλόγου θα υπάρχει ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕΛΟΥΣ. 
      ΟΛΟΙ οι οικιστές-κάτοχοι κατοικιών και οικοπέδων 
καλούνται να το ζητούν και να το συμπληρώσουν δηλώνοντας 
όλα τα στοιχεία που ζητούνται σ`αυτό. 
     Πρόκειται στην πραγματικότητα για ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ και καλείστε όλοι να συμβάλετε στην 
επιτυχία της προσπάθειας αυτής. 
Ζητείστε το από τα μέλη του Δ.Σ.  

                                                                    Για το Δ.Σ. 
Γιώργος Ρουμπάκης 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 

 
      Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. για αύξηση της 
ετήσιας συνδρομής των μελών του,  
με νεότερη ομόφωνη απόφαση της 06/12/08 και σε συνδυασμό με την 
έναρξη επανεγγραφής του Μητρώου Μελών, δίνεται η δυνατότητα σε 
όλους τους οικιστές και τα μέλη των οικογενειών τους να 
εγγραφούν ως μέλη στον Σύλλογο με 20 є. 
      Δηλαδή, όταν εγγράφονται δύο και πλέον ενήλικα μέλη στον 
σύλλογο από την ίδια οικογένεια η ετήσια συνδρομή γίνεται  20 є 
κατ`άτομο αντί 30 є  που ισχύει όταν κάθε ιδιοκτησία 
εκπροσωπείται από ένα μόνο μέλος.Δεν υφίσταται πληρωμή 
εγγραφής για το δεύτερο και πλέον μέλος. Δηλαδή, εγγραφή γίνεται 
μία –άπαξ- ανά ιδιοκτησία-οικογένεια. 
     Το ΔΣ πιστεύει ότι με αυτό τον τρόπο αυξάνει τον αριθμό των 
μελών του Συλλόγου, τον αριθμό γυναικών και παιδιών-νέων 
ανθρώπων που κομίζουν νέες ιδέες και προτάσεις, των ανθρώπων 
που μπορούν να συμμετέχουν σε γενικές συνελεύσεις ,που μπορούν 
να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
 
 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

       Θεωρούμε οτι με αυτόν τον τρόπο ενώ η οικονομική 
ενίσχυση του Συλλόγου είναι μικρή, η δύναμη και ισχύς ,όμως 
που απορρέει απ`αυτό είναι πολλαπλάσια. 
Η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει για συνδρομές μελών από 
1ης Ιανουαρίου 2009.  
       Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
καθώς και τα μέλη της Επιτροπής λειτουργίας Πνευματικού – 
Πολιτιστικού Κέντρου , θα κάνουν όλα χρήση του 
συγκεκριμένου δικαιώματος, καλώντας  όλους σας να 
ανταποκριθείτε ανάλογα. 

Για το Δ.Σ.  
Γιώργος Ρουμπάκης 
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Φίλοι Οικιστές, 
Πιστεύω ότι κάτι στο οποίο εμείς οι Έλληνες 

παίρνουμε άνετα το χρυσό, το αργυρό αλλά και 

το χάλκινο μετάλλιο είναι η άσκηση κριτικής. 

Πολλοί ρωτούν γιατί ο οικισμός είναι βρώμικος; 

Διότι το συμβούλιο δεν παίρνει μέτρα. Άλλοι 

πάλι ζητούν να μάθουν γιατί ο οικισμός δε 

φυλάσσεται ικανοποιητικά; Διότι αρκετοί 

οικιστές δεν πληρώνουν. Γιατί, ενώ ξοδεύουμε 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για την οικοδομή 

μας, τα μπάζα δεν έχουμε χρήματα να τα 

μεταφέρουμε με ειδικό κάδο στους χώρους 

εναπόθεσης; Διότι…Επιτέλους ας πάψει η 

ανέξοδη κριτική και ας αναλάβουμε όλοι τις 

ευθύνες μας. Θέλει θάρρος και ειλικρίνεια για να 

παραδεχτούμε πως για το χάλι μας δε φταίνε οι 

άλλοι αλλά μόνο εμείς. 

Καιρός λοιπόν για έργα. 

 

Λίγες είναι οι κοινότητες και ακόμη λιγότεροι οι 

οικισμοί που διαθέτουν έναν τόσο εξαιρετικό 

χώρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

ψυχαγωγία. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να 

τον αξιοποιήσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Νομίζω ότι σε συνεργασία με τη νεολαία του 

οικισμού, με την εγκατάσταση Internet και τη 

λειτουργία συνδρομητικού καναλιού αλλά και με 

την αξιοποίηση των διάφορων παιχνιδιών και τη 

σωστή λειτουργία της βιβλιοθήκης θα 

ζωντανέψει και θα γίνει μια όαση δημιουργίας 

και επικοινωνίας των οικιστών, νεότερων και 

μεγαλύτερων.  

Εμπρός λοιπόν οι δημιουργοί καταθέστε 
προτάσεις. 

Ηρακλής Ιακώβου 

 

Στις τελευταίες εκλογές που διεξήχθησαν στον οικισμό μας 

υπήρξε μεγάλη προσέλευση συγκριτικά με το πρόσφατο 

παρελθόν. Απείχαν και πάλι όλοι εκείνοι που σνομπάρουν 

καθετί που έχει σχέση με συλλογικές προσπάθειες. Η 

αισιοδοξία πηγάζει από το γεγονός πως στο ψηφοδέλτιο 

συμμετείχαν αρκετοί νέοι αλλά και γυναίκες. Στο νέο 

διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν για πρώτη φορά πέντε 

μέλη του συλλόγου μας. Ζητούμε τη συμπαράστασή σας στο 

δύσκολο έργο για την αναβάθμιση του οικισμού μας. Κέφι 

για δουλειά υπάρχει. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο αυτή 

τη στιγμή είναι η αγαστή συνεργασία όλων για να κάνουμε 

το όνειρο πραγματικότητα.  

Ηρακλής Ιακώβου 

 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ 

ΤΤΤΟΟΟ   ΚΚΚΑΑΑΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑ   

Οι συναντήσεις των οικιστών που πραγματοποιούνται 

είναι πολύ σημαντικές. 

Μπορεί να φαίνεται για μερικούς σαν μια κοινωνική 

υποχρέωση, όμως όσο περνούν τα χρόνια και η 

μοναξιά παραμονεύει αυτές οι συναντήσεις θα είναι 

μια ανάγκη. 

Ανάγκη ψυχική, πνευματική, ένα αποκούμπι για όλους 

μας, μια ζεστή αγκαλιά. 

Το δέσιμο που έρχεται από αυτές τις συγκεντρώσεις 

είναι μοναδικό, γιατί αυτές οι μικροχαρές απόλαυσης 

και χαλάρωσης λειτουργούν σαν θεραπεία, σαν 

γαλήνεμα της ψυχής. 

Ας μείνουμε όλοι δεμένοι και ας φέρουμε και άλλους 

κοντά μας όχι μόνο για να γίνουμε πολλοί, αλλά για 

να έχουμε περισσότερα στηρίγματα που θα μας 

χαρίζουν την συντροφικότητα και θα διώχνουν τον 

μεγάλο εχθρό που λέγεται μοναξιά. 

Μια μοναξιά που είναι απαραίτητη αν την έχεις για 

λίγο και ύστερα από επιλογή σου και που είναι 

αφόρητη, όταν οι συνθήκες σε αναγκάζουν να την 

υποστείς. 

                                Μαρία Δεσύπρη 

 



 ___ Κιθαιρώνας ___________________________________ 7 _________  
 
 
 
 
 

Οι ειδικοί μιλούν για μυστήριο μοναδικό στην παγκόσμια βιβλιογραφία .Ασυνήθιστα μεγάλες 
συγκεντρώσεις ουρανίου βρέθηκαν στον κιθαιρώνα Αττικής. Είναι η πρώτη φορά που το ραδιενεργό αυτό 
στοιχείο ανιχνεύεται σε τόσο υψηλές συγκεντρώσεις σε ανθρακικά πετρώματα. 

Μέχρι σήμερα , κανένας επιστήμονας στον κόσμο δεν είχε εντοπίσει σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις ουρανίου 
 σε τέτοια πετρώματα και μάλιστα σε ηλικία μεγαλύτερη των 200 εκατομμυρίων ετών, όπως αυτά που αποτελούν 
τον Κιθαιρώνα. Το ραδιενεργό στοιχείο ουράνιο εντοπίστηκε στο βουνό της Αττικής , σε συγκεντρώσεις μέχρι και 
55 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου ανά γραμμάριο πετρώματος , τη στιγμή που ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 2 
εκατομμυριοστά ανά γραμμάριο πετρώματος ! 

Το ουράνιο του κιθαιρώνα συσχετίζεται τόσο με οργανική ύλη όσο και με ορυκτά του μαγγανίου αλλά και 
του σιδήρου όπως ο σιδηροπυρίτης .Το γεγονός αυτό ίσως αποτελεί μια ένδειξη για το πώς βρέθηκε στο βουνό της 
αττικής σε ύψος 1000 μέτρων .Τα ασβεστολιθικά πετρώματα του κιθαιρωνα αποτελούσαν ως φαίνεται στο 
απώτατο παρελθόν , τον πυθμένα του μεγάλου ωκεανού της Τηθύος. Εξαιτίας της κίνησης των λιθοσφαιρών 
πλακών , ο ωκεανός σταδιακά εξαφανίστηκε και δημιουργηθήκαν οι ήπειροι .Οι ασβεστόλιθοι, που είναι ως επί 
το πλείστον ιζηματογενή πετρώματα, βγήκαν στη στεριά όταν το νερό αποτραβήχτηκε λόγω σχηματισμού 
οροσειρών μέσα από πολύπλοκες γεωλογικές διεργασίες. Το ουράνιο χρονολογείται από εκείνη την εποχή και 
μάλλον υπήρχε στο νερό του ωκεανού και συσσωρεύτηκε στα ιζήματα του πυθμένα του. Η ύπαρξη του 
σιδηροπυρίτη , οι αναλογίες χημικών στοιχείων όπως το βανάδιο και το νικέλιο καθώς και η ισοτοπική σύσταση 
των ασβεστόλιθων , φανερώνουν μάλιστα ότι στο θαλάσσιο περιβάλλον υπήρχε περιορισμένο οξυγόνο , 
επικρατούσαν δηλαδή ατοξικές συνθήκες. Τα πετρώματα που αποτελούν τον χερσαίο ελλαδικό χώρο εκτιμάται 
ότι έχουν ηλικία περί τα 700 εκατομμύρια χρόνια.  

Η ομάδα των Ελλήνων ειδικών επισκέφθηκε δεκάδες περιοχές της Αττικής με σκοπό να υπολογίσει την 
εκπεμπόμενη φυσική ραδιενέργεια από πετρώματα διαφόρων ειδών , που συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά του νομού 
εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια . Χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή μέτρησης της ραδιενέργειας 
πήγαν και στον Κιθαιρώνα και διαπίστωσαν ότι σε διάφορα σημεία του βουνού εκπεμπόταν ραδιενέργεια με 
αξιοσημείωτη ένταση . Με ένα σφυρί αποκόλλησαν κομμάτια από το ασβεστολιθικό του πέτρωμα και ενήργησαν 
αναλύσεις τόσο στο πανεπιστήμιο Αθηνών και στο ΑΠΘ όσο και σε ερευνητικά εργαστήρια της Γερμανίας.«Αυτό 
που διαπιστώσαμε με μεγάλη μας έκπληξη ήταν ότι ο Κιθαιρώνας είχε μεγάλες συγκεντρώσεις ουρανίου 
!αποτελεί μεγάλο μυστήριο η ύπαρξη του ουρανίου εκεί! Δεν υπάρχει σε άλλα βουνά της Αττικής που 
αποτελούνται από ασβεστόλιθο ή μάρμαρο , παρά μόνο στον Κιθαιρώνα.»   

Βέβαια, η ραδιενέργεια δεν ανησυχεί τους επιστήμονες .Το ουράνιο στον Κιθαιρώνα φαίνεται πως έχει 
μείνει εγκλωβισμένο στα πετρώματα της κορυφής του 210 – 220 εκατομμύρια χρόνια και θα παραμείνει για 
εκατομμύρια χρόνια ακόμη , λόγω της μεγάλης διάρκειας των ισοτόπων του.  (

                   
 

Ρεπορτάζ από την εφημεριδα τα 
ΝΕΑ , 19 Νοεμβρίου 2008  ) 

ΟΥΡΑΝΙΟ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 

Διευκρίνηση οικιστή 
 
Θέλω να αναφερθώ σχετικά με τον ενοχλούμενο από 
θορύβους ανώνυμο οικιστή. 
Είναι γνωστό, ότι ενώ καθόμαστε στο μπαλκόνι μας , 
αν περάσει ένα αυτοκίνητο τρία οικοδομικά  
τετράγωνα μακριά ή ομοίως, αν παίζουν παιδιά 
στην άκρη του οικισμού,  ακούγονται όλα σαν να 
είναι δίπλα μας.  
Οταν όμως μπαίνουμε  μέσα στο σπίτι μας  με τις 
σύγχρονες προδιαγραφές δεν  
ακούμε σχεδόν τίποτα, εκτός και αν το σπίτι μας 
είναι  «παράγκα», οπότε είτε μέσα είμαστε, είτε έξω, 
είναι το ίδιο.Αυτό φυσικά συμβαίνει, επειδή δεν 
υπάρχει μελέτη μηχανικού για ηχομόνωση,  
θερμομόνωση κ.λ.π.  
Για αυτό, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι 
να σιωπούμε. 
Αυτά, για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους. 
Επωνύμως  , 
Θ. Καλογριδάκης 
 

SITE ΔΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ  
(http://www.vilia.org/) 

 
Με χαρά διαπιστώσαμε πρόσφατα ότι η ιστοσελίδα 
του Δήμου μας 
    ανανεώθηκε    σε μορφή  και  εμπλουτίστηκε  σε ύλη 
και θεματολογία. 
    Η χαρά μας έγινε μεγαλύτερη όταν είδαμε ότι έχει 
προβλεφθεί ειδικός χώρος 
    για τούς οικισμούς της ευρύτερης περιοχής  και 
φυσικά για τον οικισμό μας. 
   «Υπό κατασκευή»,βέβαια η σελίδα μας, αλλά 
πιστεύουμε ότι ένα αίτημα του Συλλόγου μας των 
τελευταίων ετών αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.    
    Πολλά Συγχαρητήρια στον Δήμο Βιλίων και 
προσωπικά στον Δήμαρχο κ. 
    Παν.Ρούσση για την ανανέωση του Site ,καθώς και 
στον δημοτικό υπάλληλο 
    κ.Θαν. Οικονόμου,που το επιμελείται . 

Γιώργος Ρουμπάκης 

http://www.vilia.org/�
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 Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί-έστω 
και καθυστερημένα-τους Παν. και Δημ. 
Λούκο που για δεύτερη συνεχή χρονιά 
προσέφερε τα αναψυκτικά και νερά στο 
συλλογό μας για τις ανάγκες του 
Πολιτιστικού Κέντρου στην εορτή της Αγ. 
Μαρίνας. 

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί 
θερμά τον οικιστή και μέλος του 
απερχόμενου Δ.Σ. κ. Νίκο Γαλάτη, για την 
δουλειά του και τις ιδέες του σε ότι αφορά 
την ανανέωση και την έκδοση της 
εφημερίδας μας στην διετία που πέρασε. 

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί τους 
Δημήτρη και Γιώργο Μπεθάνη για 
χωματουργικές εργασίες που προσέφεραν 
στον υπό διαμορφωση εξωτερικό χώρο του 
Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου. 

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί το μέλο  
του κ. Μαρία Δεσύπρη για την προσφορά τω  
γλυκών στην εορτή του Αγ. Νεκταρίου . 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά τίς εταιρείες 
AΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε, super market, Λ.Βουλιαγμένης 516, 

Αγ.Δημήτριος 
ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε, super market, Στριγγάρη 7 πλατεία 

Καλογήρων,Δάφνη 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, Λ.Βουλιαγμένης 

178 ,Δάφνη 
ΡΕΦΑΝ ΕΠΕ, αντιπροσωπεία κρασιών,Χ.Τρικούπη 

30,Αλιμος 
ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΠΩΚΟΣ Ο.Ε,catering,Ασυρμάτου 

8,Αγ.Δημήτριος 
για την ευγενική προσφορά προιόντων τους στις 

εκδηλώσεις 
εορτασμού   Αγίου Νεκταρίου (8 κ 9/11/2008)  και 

συγκέντρωσης 
οικιστών 22/11/2008  . 

 To Δ.Σ του Συλλόγου μας ευχαριστεί το μέλος του κ.  
Δημησιάνο Σπύρο για ηλεκτρολογικές εργασίες που 
προσέφερε  στον υπό διαμορφωση εξωτερικό χώρο του 
Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου. 

 Ευχαριστούμε το Χάρη Καώνη μαθητή του 5ου  ΓΕΛ 
Ηλιούπολης για τη βοήθεια που προσέφερε στην 
σύνταξη της εφημερίδας. 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΙΛΙΩΝ 
 
 

Το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2008 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του νέου ΔΣ 

με το Δήμαρχο  Βιλίων  κο  Ρούσση Παναγιώτη. 
Σκοπός της συνάντησης κυρίως 

ήταν η γνωριμία με το  νέο ΔΣ και συζητήθηκαν 
θέματα όπως : 

• Οικονομική βοήθεια του Δήμου για την 
διαμόρφωση εξωτερικού χώρου του ΠΠΚ, 

• Υδροδότηση του οικισμού, 
• Λυόμενο οίκημα από την Δ/νση Δασών, 
• Καθαριότητα οικισμού – κόψιμο κλαδιών 

δέντρων, 
Διαπλάτυνση στροφής και σπάσιμο του 

σκυροδέματος που έχει πέσει στο 
οδόστρωμα  στην είσοδο του οικισμού. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και ο 
Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει και θα 

συμπαρασταθεί στο έργο του νέου Δ.Σ. 
 
 
 
 

Μανούσου Ελευθερία 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Συνομολογείται πλέον από όλους μας ότι το Καταστατικό 
του Συλλόγου μας 

χρήζει αλλαγών και αναθεώρησης. 
Προσπάθειες προηγούμενων  ΔΣ να αλλάξουν το 

Καταστατικό στο   παρελθόν, 
δεν  τελεσφόρησαν για διαφόρους λόγους . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας απεφάσισε 
ομόφωνα 

νά προβεί  στίς απαραίτητες -σχετικά -ενέργειες. 
To δικηγορικό γραφείο τoυ μέλους τού Συλλόγου κ.Δανιά 

Κώστα και της 
συζύγου του Αλεφάντως ,η οποία είναι και μέλος της 

Επιτροπής Λειτ. Π-Π-Κ 
ανέλαβαν την νομική υποστήριξη του εγχειρήματος. 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ  κ. Ηρ. Ιακώβου ,μαζί με παλαιότερα μέλη 
ΔΣ πού 

ασχολήθηκαν  μέ το θέμα στο παρελθόν, θα φέρουν στο ΔΣ 
πρός 

έγκριση προτάσεις για αλλαγή και εκσυγχρονισμό του 
Καταστατικού. 

Ελπίζουμε στην Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2009 ,να 
είμαστε έτοιμοι 

να σας ενημερώσουμε σχετικά . 
 
 

Για το ΔΣ 
Ρουμπάκης Γιώργος 
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Εορτασμός 

Εθνικής Γιορτής 
28ης Οκτωβρίου 

1940 
--------------------------------- 
 
Με μεγάλη συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας του 
Δήμου Βιλίων και παρουσία 
Επισήμων και Συλλόγων της 
περιοχής εορτάστηκε και 
εφέτος 
η επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου.   
 
Εκ μέρους του Συλλόγου 
κατέθεσε στεφάνι ο 
Πρόεδρος ΔΣ  
Ρουμπάκης Γιώργος. 
 
Παρέστησαν ακόμα  
εκπροσωπώντας το ΔΣ, 
Η Γεν.γραμ. Μανούσου Ε. ,η 
Ταμίας Καρβελά Β.και η 
Ειδ.γραμ. Δεσύπρη Μ. 

Γιορτή Αγίου Νεκταρίου 
  
Γιορτάστηκε και εφέτος στον Ιερό Ναό 
του οικισμού μας, το διήμερο  8 κ 9 
Νοεμβρίου 2008, ο Αγιος Νεκτάριος .Ο 
αιδεσιμώτατος Ιερέας Κωνσταντίνος 
και ο πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης Κύριλλος ετέλεσαν 
εσπερινό και 
θεία λειτουργία, παραμονή και ανήμερα 
της γιορτής, αντίστοιχα.Τελέστηκαν  
αρτοκλασίες από μέλη του οικισμού και 
τον Σύλλογο.Ο Δήμαρχοςκ.Παν. 
Ρούσσης με την σύζυγό του 
συμμετείχαν στον εσπερινό ,στόν οποίο 
μέλη του  
ΔΣ του Συλλόγου προσέφεραν γλυκά και 
αναψυκτικα στούς προσκυνητές. 
Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα 
Κύριλλο για τις ευχές και δεήσεις του 
πρός 
     το νέο Διοικητικό Συμβούλιο γιa 
υγεία και επιτυχία στο έργο του. 
                                                                                                              
Γιώργος Ρουμπάκης 

Μια ζεστή βραδιά στον Κιθαιρώνα 
  

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο 
του Αγίου Νεκταρίου Βιλίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
οργάνωσε μουσικοχορευτική βραδιά. Ο Πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου (ΠΠΚ) Περικλής 
Μιχαλιτσιάνος μαζί με τον τέως Πρόεδρο του Συλλόγου 
Χρήστο Κυπριάδη, το μέλος της επιτροπής του ΠΠΚ Παντελή 
Μυκιαδάκη και το μέλος του Συλλόγου Μυρτώ 
Λεοντοπούλου έπαιξαν και τραγούδησαν τραγούδια των 
Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Πλέσσα, Ξαρχάκου, Παπαϊωάννου, 
Καρδάρα, Παγιουμτζή, Χατζή, Olympians, Μαχαιρίτσα, 
Σουγιούλ και άλλων συνθετών. Το κέφι άναψε με τη βοήθεια 
και του οινο-πνεύματος. Στη συνέχεια οι οικιστές μαζί με 
τους φίλους τους χόρεψαν μέχρι αργά σε δημοτικούς, 
λαϊκούς, ευρωπαϊκούς αλλά και μοντέρνους ρυθμούς. Όλοι 
όσοι παρευρέθησαν αποχώρησαν εξουθενωμένοι από το χορό 
αλλά ενθουσιασμένοι για την υπέροχη βραδιά. Σίγουρα όσοι 
δεν παρευρέθησαν στην ωραία αυτή συνάντηση έχασαν… Η 
ομάδα, με τον Πρόεδρο του ΠΠΚ Περικλή Μιχαλιτσιάνο και 
με τα μέλη του ΠΠΚ Σοφία Ρουμπάκη, Φάντω Δανιά, 
Νατάσα Μιχαλοπούλου, Θανάση Καλογριδάκη, Γιώργο 
Εβρενέζογλου , υποσχέθηκε ανάλογες βραδιές στο άμεσο 
μέλλον. 

  Ευχαριστίες οφείλουμε σε όλους όσοι συνέβαλαν 
στην πραγματοποίηση της θαυμάσιας αυτής εκδήλωσης.  
 

Ηρακλής Ιακώβου 
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Μελισσόχορτο 
 

    
 

 
Το μελισσόχορτο ήταν αφιερωμένο στη θεά Αρτεμις και 
καθώς θεωρείτο από πολλούς ερωτικό γούρι δεν έλειπε 
ποτέ από κανέναν. Ευδοκιμεί σε βουνοπλαγιές της χώρας 
μας και είναι εξαιρετικό ρόφημα με πολλές ιατρικές 
ιδιότητες. Ως εχθρός της υπέρτασης, της αϋπνίας, της 
ανορεξίας, των νεύρων, της πίεσης και του 
πονοκεφάλου, εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους 
Ευρωπαίους του μεσαίωνα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να 
χαίρει της εκτίμησης που του αρμόζει. Δοκιμάστε το και 
νιώστε την ενέργεια του να σας γεμίζει. 
 
Οδηγίες Προετοιμασίας:  
2 κουταλιές, 3-4 Λεπτά, 90° Κελσίου 
 

 

Αγριάδα    
 

Μην σας τρομάζει το όνομα της καθώς είναι πολύ 
ευγενική με τον ανθρώπινο οργανισμό. Η σημαντικότερη 
χρήση της αγριάδας είναι η διουρητική γιατί καθαρίζει 
τον οργανισμό από τις τοξίνες. Χρησιμοποιείται επίσης για 
την αποβολή πετρών από τα νεφρά και τη χολή. 
 
Οδηγίες Προετοιμασίας: 

 
 
 

 
2 κουταλιές, 5-10 Λεπτά, 100° Κελσίου 
 

                                      
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Δίκταμο     
Το μικρό αυτό φυτό με το καλυμμένο χνούδι φύλλο του 

έχει καταγωγή από την Κρήτη. Φυτρώνει στο όρος Δίκτη 
από όπου και πήρε το όνομα του. Εκτιμήθηκε από τον 1ο 
κιόλας αιώνα χάρη στην ικανότητα του να απαλύνει τους 

πόνους του στομάχου και στην ιδιότητα του να βοηθά 
την πέψη. Αναγνωρίστηκε ως αντιμικροβιακό, 

αντισηπτικό και επουλωτικό φυτό. Το δίκταμο ως 
αφέψημα καταπραΰνει πονοκεφάλους και νευραλγίες. 

Απολαύστε την αρωματική του γεύση κάνοντας δώρο 
στον εαυτό σας αυτή την πολυτέλεια που μας χαρίζει η 

Κρητική γη. 
 

Οδηγίες Προετοιμασίας:

              

  
2 κουταλιές, 7-10 Λεπτά, 100° Κελσίου 

Χαμομήλι
 

      
 

 
Το μικρό αυτό λουλούδι μας χαρίζεται σε αφθονία στην 

Ελλάδα και όλοι το γνωρίζουμε από την παιδική μας 
ηλικία. Είτε γιατί παίζαμε μαζί του είτε γιατί μας το έδινε η 

γιαγιά μας που είχε μάθει να αναγνωρίζει την αξία του 
χρόνια πριν. Τα συστατικά του χαμομηλιού 

ανακουφίζουν τον πόνο καταπραΰνουν την 
ευερεθιστότητα, χαλαρώνουν από την ένταση, τους 

πόνους των μυών. Είναι γνωστό για την εφαρμογή του 
σε ερεθισμένες ή με εκζέματα επιδερμίδες καθώς και 

για την ανακούφιση που προσφέρει όταν χρησιμοποιείται 
ως κομπρέσα στα μάτια. Οι καλύτερες ποικιλίες 

Χαμομηλιού προέρχονται από την Αίγυπτο. 
 

Οδηγίες Προετοιμασίας:  

                                                                                                                             

 
 

2 κουταλιές, 5-10 Λεπτά, 100° Κελσίου  
 

Γιώργος Χαβαλές               
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 

Στήλη Ελληνικού Τραγουδιού 

Από το φύλλο αυτό ξεκινά η παρουσίαση των στίχων καλών Ελληνικών 
τραγουδιών καθώς και των συντελεστών τους.Όλοι μας έχουμε 
σιγοτραγουδήσει κάποια ωραία Ελληνικά τραγούδια χωρίς όμως να 
γνωρίζουμε  τους συντελεστές τους καθώς και όλα τα λόγια.Η στήλη αυτή 
σκοπό έχει να μας φέρει πιο κοντά στο καλό Ελληνικό τραγούδι. 

Θα πιω απόψε το φεγγάρι 

στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος 
μουσική: Μίμης Πλέσσας 

τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος 
 

Θα πιω απόψε το φεγγάρι, και θα μεθύσω και θα πω 
αφού πονάς για κάποιον άλλο ρίξε μαχαίρι να κοπώ. 
κι όταν με κόψει το μαχαίρι μετανοιωμένη θα φανείς, 

πάρε του φεγγαριού το δάκρυ από το αίμα να πλυθείς (δις). 
 

Και γω θα κόψω το φεγγάρι, να στο καρφώσω στα μαλλιά 
Και σαν πλαγιάσουμε θα έχω, τον ουρανό στην αγκαλιά. 
Κι όταν  ξυπνήσουμε και πάμε ξανά στα στέκια τα παλιά 

σκέψου τι όμορφη που θα ‘σαι με το φεγγάρι στα μαλλιά (δις). 
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ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΑΜΟΥ 
ΒΙΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ :Αγάθωνος 8 ,Τηλ.:22630 – 22544 
Υποκ/μα :Σακελλαρίου 68 , Τηλ : 22630 -22274 
   
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

AVIN 
Πρατήριο υγρών καυσίμων – λιπαντικών 

Αραβανή Αικατερίνη Δημ. 
Βίλια Αττικής Τηλ. 22630 -22020 

Κιν:     6974976456 

   
ΕΞΟΧΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 

«ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ» 
(από το 1964) 

Λάσκου  - Πλούμπη  Πολυξένη 
Κρύο Πηγάδι Αγ. Βασίλειος Βίλια Αττικής 
Τηλ .: 22630 – 22490 , Κιν : 6974142590 

Η αίθουσα διατίθεται για κοσμικές εκδηλώσεις  
γάμους, βαφτίσεις ,αρραβώνες  , κλπ. 

   

 

   
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΠΛΟΥΜΠΗ 
φέτα-γιαούρτι-κεφαλογραβιέρα-κεφαλοτύρι 

Βίλια αττικής τηλ:22630  -22550 
Οινόη Αττικής τηλ : 22630  -51560 

Τυροκομείο: 22630 -22232 

ΤΖΑΚΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΚΙΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ 
ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

Π. Δριτσόπουλος ,Θηβών 1 -  Οινόη Αττικής 
Τηλ. 22630 – 51065 & 22630 – 51295 

Κιν. :6974586354 & 69723 37 087 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ 
«ΟΙ ΜΟΥΡΙΕΣ» 

Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη 
εξυπηρέτηση και τιμές λογικές 
Ιωάν. Σακελλαρίου 29 Βίλια 

Τηλ.:22630-22436 
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