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Ταχ. Γραφείο Βιλίων
Αριθμός Αδείας 502

Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης
του Εξωραϊστικού Συλλόγου “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” Βιλίων Αττικής Τ.Κ 19012

Αριθμός Φύλλου 65ο

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013

Σ Π Ε Ρ Ι ΟΔΙ

H ΚΡΙΣΗ ANEBAINEI ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
Στα πλαίσια μείωσης λειτουργικών εξόδων του συλλόγου , σε συνδυασμό με κάποια έργα - επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού - το
άμεσο προσεχές διάστημα , αποφασίσαμε την αλλαγή μορφής της εφημερίδας μας . Η αλλαγή αφορά κυρίως το χρώμα – ασπρόμαυρη πλέον αντί
για έγχρωμη . Παραμένει το ίδιο μέγεθος και η ίδια ποιότητα χαρτιού. Αλλαγή επιβεβλημένη και από της κοινωνικές συνθήκες αφού σχεδόν προκλητικά επιμέναμε στην έκδοση ενός φύλλου που δύσκολα πίστευες ότι πρόκειται για εφημερίδα συλλόγου οικισμού. Τα έξοδα έκδοσής της μειώνονται
περίπου κατά το ήμισυ. Είναι λοιπόν το πρώτο - μετά από χρόνια -ασπρόμαυρο φύλλο που εκδίδεται υπό χρονική πίεση , από νέο τυπογραφείο
, το οποίο θα επιμελείται – υπό την επίβλεψη μας φυσικά – και τη σχεδίασή του. Συγχωρέστε τυχόν ατέλειες ή λάθη , που υποσχόμαστε να τα
διορθώσουμε στο επόμενο.
Για το ΔΣ – Γεώργιος Ρουμπάκης

ΕΚΔΡΟΜΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΙΣ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Kανονικά
θα πραγματοποιηθούν
και εφέτος
στις 2, 3 και 4 Μαΐου
2013
οι λειτουργίες
Μ. Πέμπτης,
Μ Παρασκευής
και Αναστάσεως
στον Ιερό Ναό
του οικισμού μας

ΝΕΩΤΕΡΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013, θα πραγματοποιηθεί μονοήμερη
εκδρομή στη Λίμνη Ευβοίας. Στο πρόγραμμα προβλέπεται επίσκεψη αρχικά στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσσο και καφές στην πλατεία
στον γύρω χώρο, επίσκεψη στη Μονή Αγίου Νικολάου που είναι
γνωστή ως Μονή Γαλατάκη, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο επίσκεψη στο Μουσείο Υδροβιολογίας και στη συνέχεια περιήγηση
στη Λίμνη. Εκεί μπορούμε να επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο
και άλλα πολύ ενδιαφέροντα . Στον ελεύθερο χρόνο μπορεί κανείς
να κολυμπήσει στα ωραία και καθαρά νερά της περιοχής, να
περπατήσει μέσα στην πόλη και αφού κουραστεί και πεινάσει, να..
τιμήσει τα τοπικά εδέσματα σε κάποια ταβέρνα της πόλης. Τέλος στην
επιστροφή θα υπάρξει στάση για καφέ στην Αρτάκη.
Δηλώσεις συμμετοχής στην ταμία του συλλόγου Μαρία
Δεσύπρη , τηλ: 6945959919 - 210 9811681 και στον πρόεδρο του
ΠΠΚ Παντελή Μυκιαδάκη τηλ: 6945821483 - 210 4933392.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προχωρούν οι διεργασίες κατασκευής της δεξαμενής ύδρευσης.
Λεπτομέρειες για την πορεία του έργου
σελίδες 16 και 15
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ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ

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
***
Δημιουργικό - εκτύπωση
WebTypo 210 9401350

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
(Ταμίας: Μαρία Δεσύπρη: 21098116816945959919)
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ
Νίκος Βασιλείου : 6944258502

Γεν. Γραμμ.:Χρήστος Κυπριάδης:
6970824754-2263023240
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Οικισμός Άγιος Νεκτάριος
Ταχ.Θυρίδα 2304
Βίλια Αττικής Τ.Κ 19012

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.
Ιστοσελίδες:
Συλλόγου: www.agiosnektarios.gr

Δήμου: www.mandras-eidyllias.gr
Δημ. Κοιν. Βιλίων: www.vilia.org

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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

Θριάσιο Νοσοκομείο

210-5551502

ΔΕΗ Βλάβες

10587

ΚΤΕΛ Βιλίων

22630-22206

ΚΤΕΛ Βιλίων Τηλ.Αθήνας

210-3244448

Γραφείο Συλλόγου

22630-23701

Τηλ.Φύλακα

6945346896

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος

Ρουμπάκης Γιώργος
2263023640 - 6978101151

Αντ/δρος

Μιχαλιτσιάνος Περικλής
2263023257-2109735841
6977066632

Γεν.Γραμματέας

Χρήστος Κυπριάδης
2263023240-6970824754

Ειδ.Γραμματέας

Βασιλείου Νίκος
6944258502

Ταμίας

Δεσύπρη Μαρία
210-9811681 - 6945959919

Μέλος

Παντελής Μυκιαδάκης
2263023287-2104933392 6945821483

Μέλος

Καλλιδώνη Αναστασία
2291053087-6976306850

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Ρουμπάκης Γιώργος
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
e-mail: agiosnektarios.vilia@gmail.com
Υπεύθυνη διαφημιστικών καταχωρίσεων εφ/δας
Αναστασία Καλλιδώνη τηλ: 6 9 7 6 3 0 6 8 5 0

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Διοικ. Συβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των πρόσφατα αποθανόντων οικιστών
Μπακάλη Γιάννη και Λυκούδη Γιώργο
Έφυγε από κοντά μας ο φίλος , συνάδελφος και συνοικιστής μας
Γιάννης Μπακάλης σε ηλικία μόλις 59 ετών. Ο αιφνίδιος θάνατός του
σόκαρε τόσο τα μέλη της οικογένειάς του όσο και όλους τους φίλους
και συναδέλφους του . Συγγενείς ,φίλοι ,συνάδελφοι και γνωστοί
ήταν παρόντες στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος για να δώσουν το
τελευταίο αντίο. Το ΔΣ του συλλόγου μας στέλνει τα συλλυπητήριά
του σε όλα τα μέλη της οικογενείας του .
Χρ. Κυπριάδης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Αγαπητέ αναγνώστη .
Έχουμε τη χαρά να σε ενημερώσουμε ότι παράλληλα με την έκδοση
της εφημερίδας που έχεις στα χέρια σου , λειτουργεί και το site του
συλλόγου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση
www.agiosnektarios.gr
Σ’ αυτό θα βρεις αναρτημένα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ,όπως
τα νέα και οι δραστηριότητες του συλλόγου , παλιότερες εφημερίδες,
όλα τα πρακτικά του 16ΔΣ ,το καταστατικό του συλλόγου. Μπορείς
να ενημερωθείς για τον καιρό στα Βίλια από την ειδική σελίδα που
υπάρχει σε αυτό. Επίσης στη σελίδα ενδιαφέροντα μπορείς να
διαβάσεις θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως, επιστημονικά ,
ιατρικά , σεισμική δραστηριότητα της περιοχής κλπ, ενώ στη σελίδα
διασκέδαση θα διασκεδάσεις τόσο εσύ όσο και όλη η οικογένεια σου
με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια , θα διαβάσεις το ανέκδοτο της ημέρας
θα δεις φωτογραφίες από διάφορα μέρη του κόσμου κλπ.
Για σένα που έχεις τη δυνατότητα να χειρίζεσαι ένα P/C, μπες,
δες και πες μας την άποψή σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
agiosnektarios.vilia@gmail.com
Χρήστος Κυπριάδης
Γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ,ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ
ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ
•
ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
agiosnektarios.vilia@gmail.com
•
ΕΙΤΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Οικισμός Άγιος Νεκτάριος
Ταχ. Θυρίδα 2304
Βίλια Αττικής ΤΚ19012
Η ΚΑΡΤΕΛΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6944258502
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ΣΤΗΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ επιμέλεια Περικλής Μιχαλιτσιάνος

Στα είπα όλα
Μάλαμας Σωκράτης
Μουσική/Στίχοι:
Πασχαλίδης Μιλτιάδης
Ιωάννου Οδυσσέας
Πολλές φορές σου μίλησα με χρώματα στο στόμα
στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα
μισός ψυχή, μισός κορμί κι η πείνα μου θηρίο

μισή ζωή σπατάλησα να ζήσουν και τα δυο
να ζήσουν και τα δυο
Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις
δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις
στα είπα όλα, φίλα με τώρα
Με αγαπούσε το νερό μα ο ουρανός με ζούσε
κι όταν μετρούσα τι μπορώ η γη δεν με χωρούσε
κυνήγησα τις ομορφιές μα μ’ έκλεψε η λύπη
οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις
και της καρδιάς οι χτύποι ] 2x

Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις...

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ύστερα από πρόταση-πρόσκληση του
Προέδρου του ΠΠΚ κ. Μυκιαδάκη Παντελή,
ορισμένα μέλη του Συλλόγου μας προσεφέρθησαν εθελοντικά να βοηθήσουν.
Έτσι συγκροτήθηκε μία ομάδα που θα έχει
ως έργο τη λειτουργία του ΠΠΚ σύμφωνα
με τους σκοπούς ίδρυσής του και πραγματοποίηση των στόχων του.
Η ομάδα αυτή κατά αλφαβητική σειρά είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βουδιγάρη Αρχοντούλα
Λεοντοπούλου Μυρτώ
Λουλουδάκη Έφη
Λουλουδάκης Ανδρέας
Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα
Μιχαλοπούλου Νατάσα

Αποφασίστηκε ότι η κ. Λεοντοπούλου
Μυρτώ θα εκτελεί και χρέη Αντιπροέδρου.

ΧΡΗΣΗ INTERNET ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΠΕΥΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της υλικοτεχνικής
υποδομής του γραφείου του Συλλόγου
και την σύνδεση με το internet, θα δίνεται η δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ
ασύρματα, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Για να αποκλειστεί η περίπτωση εισόδου
σε μη επιτρεπτούς ιστότοπους, έχει προστεθεί και ενεργοποιηθεί απαγορευτικό
φίλτρο. Οι κωδικοί εισόδου θα αναρτηθούν σε θέση μέσα και έξω από τον χώρο
του ΠΠΚ.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013,
θα πραγματοποιηθεί μονοήμερη εκδρομή στη Λίμνη
Ευβοίας.
Στο
πρόγραμμα προβλέπεται επίσκεψη
αρχικά στον Άγιο Ιωάννη
τον Ρώσσο και καφές στην
πλατεία στον γύρω χώρο,
επίσκεψη στη Μονή Αγίου
Νικολάου που είναι γνωστή ως
Μονή Γαλατάκη,
ανάλογα με τον διαθέσιμο
χρόνο επίσκεψη στο Μουσείο Υδροβιολογίας και
στη συνέχεια περιήγηση στη
Λίμνη. Εκεί μπορούμε να
επισκεφθούμε το Λαογραφι-

κό Μουσείο και άλλα πολύ
ενδιαφέροντα τα οποία παρατίθενται πιο κάτω. Στον
ελεύθερο χρόνο μπορεί
κανείς να κολυμπήσει στα
ωραία και καθαρά νερά της
περιοχής, να περπατήσει
μέσα στην πόλη και αφού
κουραστεί και πεινάσει, να..
τιμήσει τα τοπικά εδέσματα σε κάποια ταβέρνα της
πόλης.Τέλος στην επιστροφή θα υπάρξει στάση για
καφέ στην Αρτάκη.
Δηλώσεις
συμμετοχής
στην ταμία του συλλόγου
Μαρία Δεσύπρη , τηλ:

6945959919 - 210 9811681
και στον πρόεδρο του ΠΠΚ
Παντελή Μυκιαδάκη τηλ:
6945821483 - 210 4933392.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Γενικά για τη Λίμνη Ευβοίας:
Αναμφίβολα το γραφικότερο
χωριό της Βόρειας Εύβοιας,
που κερδίζει τον επισκέπτη με τα στενά δρομάκια, τα
παραδοσιακά της σπίτια και
το πράσινο , ν΄αγγίζει σχεδόν τη θάλασσα. Είναι μια
πόλη αφιθεατρικά χτισμένη,
κοντά στο αρχαίο Ελύμνιον.
Οι περισσότεροι κάτοικοι της

Λίμνης έχουν αιγαιοπελαγίτικη καταγωγή, καθώς τον
16ον  αιώνα, πολλοί αιγαιοπελαγίτες καπεταναίοι μετοίκησαν στην περιοχή αυτή. Τα
τελευταία χρόνια, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αυτής είνα σημαντική
και ευτυχώς
γίνεται με
σεβασμό στο παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης.
Ιστορία:
Το όνομα της Λίμνης Ευβοίας, προέρχεται από την ονομασία της αρχαίας πόλης
«Ελύμνιον». Σύμφωνα με
τη μυθολογία, στην αρχαία
αυτή πόλη έγινε ο γάμος του
Δία και της Ήρας. Τον 11ον
αιώνα μ.Χ., ο Όσιος Χριστόδουλος
επισκέπτεται
το ερειπωμένο από τους
πειρατές παραλιακό Ελύμνιον. Στην άκρη σήμερα
της παραλίας υπάρχει το
σπηλαιώδες εκκλησάκι του
Οσίου. Τον 16ον αιώνα αιγαιοπελαγίτες έποικοι καταφθάνουν στο παραλιακό
Ελύμνιον. Τότε μεταφέρεται
ξανά το χωριό στην παραλία κα δημιουργείται η σημερινή πόλη της Λίμνης. Την
ίδια περίοδο βρίσκεται στην
παραλία της Λίμνης η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας,
που θα γίνει η προστάτιδα
της. Το 1790, κάτοικοι της
Λίμνης, μεταναστεύουν στη
Σκιάθο, ιδρύοντας τη συνοικία «Λιμνιά», που μέχρι και
σήμερα υπάρχει στο νησί. Η
ναυτική δύναμη της Λίμνης
βοήθησε πολύ στην επανάσταση του 1821. Ο Αγγελής
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
Γοβιός,
πρωτοπαλίκαρο
του Οδυσσέα Ανδρούτσου
ήταν Λίμνιος. Ενεργή είναι
και η συμμετοχή των κατοίκων της Λίμνης στην αντίσταση κατά των Γερμανών
με σημαντική αντιστασιακή
ηρωίδα, τη Λέλα Καραγιάννη. Από τη Λίμνη κατάγεται ο ευθυμογράφος   Νίκος
Τσιφόρος, ο αρχιμουσικός Ιωάννης Μαργαζιώτης  και ο ζωγράφος Χάρης
Βογιατζής. Στα νεότερα
χρόνια, η εξόρυξη λευκόλιθου που εντοπίστηκε στην
ευρύτερη περιοχή, συνέβαλε
στην οικονομική της ανάπτυξη.
Αξιοθέατα
στη
Λίμνη
Ευβοίας: Στη Λίμνη αξίζει
ν’ επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο, που στεγάζεται στο αρχοντικό του
Αγγελή Φλόκου, δημάρχου
Αιγαίου κατά το 1833-1880.
Στο ισόγειο του μουσείου,
θα δείτε ευρήματα από την
προϊστορία και ιστορία του
τόπου ενώ στον επάνω

όφορο υπάρχουν έπιπλα και
αντικείμενα από το λιμνιώτικο σπίτι. Στο δρόμο για τη
Μονή Γαλατάκη, 5 χλμ από
τη Λίμνη, υπάρχει το Μουσείο Υδροβιολογίας, με
απολιθωμένα
εκθέματα
και συλλογή οστράκων και
ψαριών από ξένες και ελληνικές θάλασσες, έργο του
καθηγητή
Χριστομάνου,
που συμμετείχε σ’ ερευνητικά ταξίδια του Κουστό με
το «Καλυψώ». Στο   λόφο
Καστριά υπάρχουν ευρήματα από οικισμό νεολιθικής
εποχής καθώς και μεσαιωνικό κάστρο από την εποχή
της φραγοκρατίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το
μαρμάρινο
καμπαναριό
της Κοίμησης της Θεοτόκου του 1890, στην είσοδο
της Λίμνης. Στη δυτική άκρη
της πόλης, κοντά
στην
παραλία, βρίσκεται ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου
Χριστόδουλου, που ήρθε
από τη Μονή Θεολόγου
της Πάτμου τον 11ον αιώνα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και
το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, στην τοποθεσία
«Κρέμαση», χτισμένο πάνω
σε ρωμαϊκά λουτρά.
Στη
Λίμνη υπάρχουν δύο παραδοσιακά κτήρια, με σχέδια
του Τσίλερ, όπου στεγάζονταν στο παρελθόν η εφορία
και η αστυνομία της πόλης.
Νεοκλασικό κτήριο είναι και
το δημαρχείο της πόλης.
9,5 χλμ νοτιοανατολικά της
Λίμνης βρίσκεται η Μονή
Αγίου Νικολάου που είναι
γνωστή ως Μονή Γαλατάκη, γιατί σύμφωνα με την
παράδοση
ανακαινίστηκε
από έμπορο της περιοχής
Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Το καθολικό της
μονής
θυμίζει μονές του
Αγίου Όρους. Στο χώρο της

μονής υπάρχει αμυντικός
πύργος του 16ου αιώνα, ενώ
στο εσωτερικό της μονής
φυλάσσονται
χειρόγραφα
και κειμήλια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
Κάθε χρόνο, οργανώνεται
τον Αύγουστο, η γιορτή
των Ελυμνίων, με συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές
παραστάσεις. Τον
Δεκαπενταύγουστο, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα
εκτοξεύονται από
καραβάκια στη θάλασσα. Στις 7
και 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται
το πανηγύρι της Παναγίας. Η εικόνα της Παναγίας, μεταφέρεται τη μία
μέρα στο ξωκλήσι της Αγίας
Άννας, ενώ την επομένη
γίνεται λιτανεία στους δρόμους της Λίμνης.
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μετά την απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου να γίνει αποκριάτικος χορός το
Σάββατο το βράδυ, προπαραμονή της
Καθαράς Δευτέρας , στην αίθουσα του

κριάτικα στολίδια, έντυσαν τα τραπέζια
με ανάλογα τραπεζομάντηλα, τοποθέτησαν σε καθένα απ’ αυτά κρασί, μπύρες,
αναψυκτικά, χαρτοπετσέτες , αποκριάτικες κορδέλες, κομφετί, όλα προσφορά του Συλλόγου και ο χώρος
πλέον ήταν έτοιμος να δεχτεί τους
οικιστές μας για αποκριάτικο ξεφά-

ΠΠΚ, ξεκίνησε και η προετοιμασία για
να ετοιμαστεί ο χώρος. Όλα τα μέλη
του ΠΠΚ βοήθησαν ώστε να στολιστεί η αίθουσα με μπαλόνια, κορδέλες,
σημαίες, μάσκες και πολλά ακόμα απο-

ντωμα.
Πραγματικά κατά τις 8:30 το βράδυ του
Σαββάτου, άρχισαν να καταφτάνουν οι
οικογένειες και οι παρέες των οικιστών
και να γεμίζουν τα τραπέζια. Πολλοί

Γράφει
ο Μυκιαδάκης Παντελής,
πρόεδρος του ΠΠΚ

απ’ αυτούς ήταν ντυμένοι με μασκαραδίστικες στολές και έδωσαν μία ακόμα
καλύτερη αποκριάτικη νότα στην όλη
εκδήλωση.
Χορός, τραγούδια, ανέκδοτα. Πλάκες
μεταξύ μας, κρασάκι και σε λίγη ώρα
είχαμε γίνει όλοι μία μεγάλη παρέα που
χορεύαμε, γελούσαμε, τραγουδούσαμε
και είχαμε αφήσει έξω από την αίθουσα
τα όποια θέματα έχει ο καθένας μας
έστω και για 5-6 ώρες.
Το γλέντι κράτησε μέχρι τις 2 περίπου
τα ξημερώματα και φεύγοντας ήσαν
όλοι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι,
παροτρύνοντάς μας να κάνουμε τέτοιες
βραδιές γιατί ο κόσμος τις έχει μεγάλη
ανάγκη.
Θα ήθελα να σας ξαναπώ πως πρέπει
όλοι να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις
που κάνει ο Σύλλογός μας που μας
φέρνουν πιο κοντά και που μόνο οφέλη
μπορούν να μας δώσουν.
Τελειώνοντας, εκ μέρους όλου του ΔΣ
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
προσέλευσή σας στη γιορτούλα μας και
να ευχηθώ σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας καλή Σαρακοστή και Καλό
Πάσχα.
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TOΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΟ ΨΑΡΙ
Γράφει
ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο
μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος
της Ελλάδας, έχει την ευτυχία
να βρέχεται κατά ένα σημαντικό του μέρος στην Δυτική
του πλευρά από θάλασσα και
συγκεκριμένα από τον Κορινθιακό κόλπο με τον κολπίσκο του Πόρτο Γερμενό και τη
θάλασσα του Αλεποχωρίου στο
οποίο ανήκει και η εντυπωσιακή
παραλία της Ψάθας.
Η βιοποικιλότητα, η διαμόρφωση,
το βάθος και το είδος του βυθού,
το πλαγκτόν αλλά και η ποιότητα
και η καθαρότητα του νερού, επιτρέπουν την ύπαρξη πολλών ποικιλιών ψαριών άριστης ποιότητας
και νοστιμιάς, όπως και μαλακίων,
χταποδιών κλπ.
Ο Σωτήρης Κατσανέας πρώην
Αντιδήμαρχος του Δήμου Βιλίων
και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου επαγγελματιών αλιέων Πόρτο
Γερμενό, είναι αυτός που μου
έδωσε τις παρακάτω πληροφορίες
μέσα από μία μίνι συνέντευξη:
Ερώτ.: Τα Βίλια αλλά και οι
άλλες πόλεις του Δήμου φημίζονται για το κρέας τους και
ιδιαίτερα για τα νοστιμότατα
παϊδάκια τους. Το ψάρι είναι
μέσα στο διατροφικό μενού
των Βιλιωτών και των άλλων
κατοίκων του Δήμου;
Απάν.: Το ψάρι είναι από τις
πρώτες επιλογές στη διατροφή
των Βιλιωτών.
Τα
παϊδάκια προτιμούνται περισσότερο από τους τσοπάνους και
τους επισκέπτες των ορεινών
κυρίως σημείων του Δήμου. Στις
παραθαλάσσιες περιοχές (Πόρτο
Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι)

σε πρώτη προτίμηση είναι
το ψάρι και γενικότερα τα
θαλασσινά.
Ερώτ.: Που ψαρεύουν κυρίως
οι επαγγελματίες της περιοχής.
Υπάρχουν οριοθετημένα σημεία;

χει οριοθέτηση και έχουν το δικαίωμα αλιείας σε όλη την Ελληνική
επικράτεια, όπου κάποιες φορές
καταφεύγουν για διαφορετικά
είδη ψαριών. Μόνο στις Αλκυονίδες (τα λεγόμενα Καλάνησα)

Μπορούν να ψαρεύουν σε άλλες
περιοχές της επικράτειας;

όπου υπάρχει ιχθυοτροφείο,
απαγορεύεται το ψάρεμα σε

Απάν.: Ψαρεύουν κυρίως σε όλο
τον Κορινθιακό κόλπο. Δεν υπάρ-

ακτίνα 500 μέτρων από αυτό.
Ερώτ.: Τι είδη ψαριών υπάρ-

χουν στην περιοχή και ποιο είδος
είναι σε μεγαλύτερη ποσότητα και
καλύτερη ποιότητα;
Απάν.: Ο μπακαλιάρος του
Κορινθιακού μέσα από επιστημονικές έρευνες αναδείχθηκε ο
ποιοτικότερος και νοστιμότερος
της Ελλάδας. Υπάρχουν ακόμα
καραβίδες, μαρίδα, παλαμίδες και άλλα σε μικρότερες
ποσότητες. Η άριστη ποιότητα
των ψαριών οφείλεται στα
καθαρά νερά (λόγω της ύπαρξης υπόγειων ρευμάτων) και
στην απουσία βούρκου λόγω του
κοραλλιογενούς βυθού.
Ερώτ.: Πόσοι επαγγελματίες
ψαράδες υπάρχουν στην περιοχή;
Υπάρχει αρκετό ψάρι για την επιβίωσή τους;
Απάν.:Ο Σύλλογος αριθμεί 63
μέλη και τα επαγγελματικά καΐκια
είναι 15.
Υπάρχει αρκετό ψάρι για την επιβίωσή τους.
Ερώτ.: Που διατίθενται τα ψάρια,
η ντόπια αγορά τι ποσοστό απορροφάει;
Απάν.: Το καλοκαίρι η ντόπια
αγορά απορροφάει όλη την
παραγωγή. Τον χειμώνα όμως
πωλούνται στην ιχθυόσκαλα.
Ερώτ.:
Υπάρχει παράνομη
αλιεία; Το Λιμεναρχείο κάνει
τους απαραίτητους ελέγχους;
Απάν.: Σίγουρα υπάρχει αλιεία
με φώτα τη νύχτα, ψάρεμα με
μπουκάλες, αλλά τα Λιμεναρχεία
δεν έχουν επαρκή στελέχωση και
κατάλληλη υποδομή για την αποτροπή αυτού του φαινομένου.
Ερώτ.: Ποιος είναι ο σκοπός του
Συλλόγου επαγγελματιών αλιέων και
οι δραστηριότητές του;
Απάν.: Ο κύριος σκοπός του
Συλλόγου είναι να βεβαιώνει τις
άδειες αλιείας και τα αλιευτικά
αυτοκίνητα.
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΘΡΟ-ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑ

Νιώθω κουρασμένος ή κουρασμένη; Τι
συμβαίνει; Μου λείπει σίδηρος; Έχω αναιμία;
Για τον ανθρώπινο οργανισμό ο σίδηρος είναι το πιο σημαντικό ιχνοστοιχείο
γιατί αποτελεί απαραίτητο δομικό και λειτουργικό στοιχείο σειράς πρωτεϊνών και
ενζύμων με πρωταρχικό και καθοριστικό
ρόλο στο μεταβολισμό, στον πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση των κυττά-

ρων. Αποτελεί χαρακτηριστικά το δομικό
συστατικό της αιμοσφαιρίνης, της κύριας
πρωτεΐνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων
που μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλα τα όργανα. Το μεγαλύτερο
μέρος του σιδήρου ανακυκλώνεται στον
άνθρωπο. Στον ενήλικα οι καθημερινές
απώλειες σιδήρου είναι περιορισμένες
και δεν ξεπερνούν τα 1-2 mg. οι απώλειες
αναπληρώνονται συνήθως με την απορρόφηση αντίστοιχης ποσότητας σιδήρου από
τις τροφές. Οι κυριότερες τροφές που περιέχουν σίδηρο είναι το κόκκινο κρέας, τα
εντόσθια και λιγότερο τα αυγά, τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα. Η παρουσία στις τροφές της βιταμίνης C, του
φολικού οξέος και της βιταμίνης Β12 ευνοούν την απορρόφηση του. Η αποθήκευση
του σιδήρου γίνεται κυρίως στο μυελό των
οστών, το ήπαρ και το σπλήνα. Μείωση
των αποθεμάτων σιδήρου του οργανισμού
μπορεί να προκύψει με τους ακόλουθους
μηχανισμούς:
Μειωμένη πρόσληψη, ευθύνεται ιδίως
σε άτομα που αποφεύγουν τις ζωικές τροφές και σε νεογνά, που διατρέφονται αποκλειστικά με γάλα αγελάδας.
Αυξημένες ανάγκες. Υπάρχουν φυσιο-

λογικά στην παιδική και εφηβική ηλικία και
ιδιαίτερα στην κύηση και τις ημέρες της
εμμηνορρυσίας. Οι ημερήσιες ανάγκες
αυξάνονται όταν υπάρχει έμμηνος ρύση
(κατά 1 mg) ή κύηση (κατά 4-6 mg).
Δυσαπορρόφηση.Συμβαίνει σε άτομα
με εντεροπάθειες και σε όσους έχουν
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΘΡΟ-ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑ
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
υποβληθεί σε αφαίρεση μέρους του στομάχου.
Αυξημένες απώλειες. Αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία. Η πιο συχνή αιτία έλλειψης σιδήρου σε γυναίκες της αναπαραγωγικής περιόδου είναι η υπερβολική
σε ποσότητα και διάρκεια έμμηνος ρύσις.
Στους άνδρες και στις μεγαλύτερες σε
ηλικία γυναίκες οφείλεται συνήθως στη
χρόνια απώλεια αίματος από τον πεπτικό
σωλήνα, η οποία μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν γίνεται αντιληπτή δια γυ-

μνού οφθαλμού.
Τα συμπτώματα της σιδηροπενίας είναι αδυναμία, ζάλη , ίλιγγος, ωχρότητα,
δύσπνοια, ταχυκαρδία, εύθραυστα νύχια, λεία γλώσσα, σχισμές στις γωνίες
του στόματος, δυσκολία στην κατάποση
στερεών τροφών. Ένα περίεργο σύμπτωμα που παρατηρείται είναι και η ανάπτυξη ανώμαλων γευστικών συνηθειών και
ορέξεων όπως η pica στα παιδιά που π.χ.
τρώνε ασυνήθεις και ακατάλληλες ουσίες
όπως άμμος, χώμα, και την ασβέστη των
τοίχων. Σχετική με την τελευταία διατα-

ραχή μπορεί να είναι και η γνωστή τάση
για «περίεργες γεύσεις» των εγκύων γυναικών. Οι σιδηροπενικοί είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις από την έκπτωση των
αμυντικών μηχανισμών. Η χρόνια σιδηροπενία στα παιδιά ιδίως της προσχολικής
ηλικίας σχετίζεται με ελαττωμένο ρυθμό
ανάπτυξης τόσο σωματικά όσο και νοητικά και θα πρέπει έγκαιρα να διαπιστώνεται.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
(οικιστής Αγ. Νεκταρίου)
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Πρακτικά του Συλλόγου
«Άγιος Νεκτάριος Βιλίων»
φασίστηκαν ,κατά θέμα , τα παρακάτω:

16o ΔΣ - Πρακτικό Ν - 7
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 10/02/2013 ημέρα
Κυριακή και ώρα 12 στο γραφείο του εξωραϊστικού
συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική
συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που
είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος Ρουμπάκης
2. Περικλής Μιχαλιτσάνος.
3. Χρήστος Κυπριάδης.
4. Μαρία Δεσύπρη
5. Αναστασία Καλλιδώνη.
6. Παντελής Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νίκος Βασιλείου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες
που έγιναν το μήνα που πέρασε
2.Αποκριάτικος χορός ( Γ. Γραμματέας)
3.Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δυτ.
τμήματος οικισμού για αντιπυρική
προστασία ( Πρόεδρος )

4.Ενόχληση από σκύλους οικίστριας
5. Ομάδα εργασίας ΠΠΚ ( Μυκιαδάκης )
6.Έγκριση

προσφοράς

δυο

θερμαντικών

σωμάτων προς το Αστ. Τμήμα Βιλίων

( Πρόεδρος )
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού
ακούστηκαν προτάσεις των παριστάμενων
μελών ακολούθησε συζήτηση και τελικά απο-

Επί του 1ου Θέματος ΗΔ
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες
που έγιναν από μέρους του το μήνα που πέρασε
.Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη συνέχιση των
εργασιών του κυρίως δικτύου ( σκάβουν στο κρύο
πηγάδι) και στη διαδικασία έγκρισης κατασκευής της
δεξαμενής . Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου
και κατόπιν επισκεψεών του στο Δήμο διαπίστωσε
έντονη κινητικότητα μετά την κοπή πίτας 2013
γύρω από το θέμα που αφορά την κατασκευή της
δεξαμενής . Ο σύλλογος ενεπλάκη ενεργά στις
επαφές με τους ιδιοκτήτες του χώρου , ερχόμενος
πολλές φορές σε επαφή μαζί τους αναζητώντας
τοπογραφικά σχέδια και συμβολαιογραφικές πράξεις
μετά από έρευνα στο υποθηκοφυλακείο Βιλίων , τα
οποία και απέδωσε στη νομική και τεχνική υπηρεσία
του Δήμου για τα περεταίρω.

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε με πέντε ψήφους υπέρ και ένα
κατά , ο αποκριάτικος χορός να γίνει το Σάββατο
16 Μαρτίου 2013 στο Πνευματικό-Πολιτιστικό
Κέντρο του οικισμού μας . Προσκεκλημένοι μόνο
τα μέλη - οικιστές σε αποκριάτικη μασκέ βραδιά.
Στη συγκεκριμένη εκδήλωση οι οικιστές θα πρέπει
φέρουν το δικό τους φαγητό για το δικό τους τραπέζι.
Τα υπόλοιπα ( αναψυκτικά , κρασιά , μπίρες πιάτα ,
μαχαιροπήρουνα κλπ .) τα αναλαμβάνει ο Σύλλογος
. Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα , λόγου του
περιορισμένου χώρου , να μην προσκαλεστούν
επίσημοι .

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,κατόπιν προτάσεως
του Προέδρου , να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον
καθαρισμό και τη δημιουργίας «αντιπυρικής ζώνης»
στο Δυτ. τμήμα του οικισμού μας .Ενημερώθηκε
λεπτομερώς το ΔΣ για το χώρο με σχεδιαγράμματα
και κατόψεις του οικισμού .Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει
να γίνουν επαφές με το Δήμο και το Δασαρχείο

ενημερώνοντας τους λεπτομερώς και να συνταχτούν
τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα προκειμένου να
διαμορφωθεί - καθαριστεί ο παραπάνω χώρος του
οικισμού έτσι ώστε να λειτουργήσει και ως αντιπυρική
ζώνη. Τα ήδη υπάρχοντα πεύκα θα παραμείνουν και
θα κλαδευτούν έτσι ώστε να μην αποτελούν άμεσο
κίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς .
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Δεδομένης της αδιαφορίας που παρουσιάζει η
συγκεκριμένη οικίστρια , όσον αφορά το θέμα των έξι
!!! σκυλιών που έχει στο σπίτι της , τα οποία όχι
μόνο ενοχλούν τους περίοικους από τα γαυγίσματά
τους αλλά είναι και πολύ επικίνδυνα σε περίπτωση
που αφεθούν ελεύθερα στον οικισμό ( έχουν
αναφερθεί περιστατικά επίθεσης σε ανθρώπους
και άλλα ζώα ,δρουν σαν αγέλη) , αποφασίστηκε
ομόφωνα να αναλάβει η ταμίας να επικοινωνήσει
με φιλοζωικές οργανώσεις
και ο Πρόεδρος με
Αστ. Τμήμα και την εν λόγω οικίστρια διερευνώντας
τρόπους συμμόρφωσης της .

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της ομάδα
εργασίας του Πολιτιστικού Πνευματικού κέντρου
που πρότεινε ο Παντελής Μυκιαδάκης ,η οποία
αποτελείται ,αλφαβητικά , από τους παρακάτω
, 1.Βοδιγάρη Αρχοντούλα 2.Κανταρέλη Μάγδα
3.Λεοντοπούλου Μυρτώ 4.Λουλουδάκη Ανδρέα
5.Λουλουδάκη Εφη 6.Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα και
7.Μιχαλοπούλου Αναστασία
Η παραπάνω ομάδα εργασίας θα έχει σαν έργο την
συντήρηση , καθαριότητα , προετοιμασία του χώρου
πριν και μετά από κάθε εκδήλωση .

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση αγοράς δυο
θερμαντικών σωμάτων προς το Αστ. τμήμα βιλίων
κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αξίας συνολικού
κόστους 134 ευρώ .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση
έληξε και ορίστηκε νέα για τις 10/3/2013
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Πρακτικά του Συλλόγου

«Άγιος
16ο ΔΣ - Πρακτικό Ν - 8
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 10/03/ 2013
ημέρα Κυριακή και ώρα 12 στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος
Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που
είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
			
1. Γιώργος Ρουμπάκης
2. Περικλής Μιχαλιτσάνος.
3. Χρήστος Κυπριάδης.
4. Μαρία Δεσύπρη
5. Νίκος Βασιλείου
6. Παντελής Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αναστασία Καλλιδώνη.

ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες
που έγιναν το μήνα που πέρασε
2.Ενημέρωση για το μητρώο μελών (
Βασιλείου )
3. Ενόχληση από σκύλους οικίστριας
συνέχεια από προηγούμενο ΔΣ
4.Λεπτομέρειες για τη διοργάνωση του
αποκριάτικου χορού
5.Ενημέρωση για την ασφαλιστική κάλυψη
του ΠΠΚ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού
ακούστηκαν προτάσεις των παριστάμενων μελών ακολούθησε συζήτηση και
τελικά αποφασίστηκαν ,κατά θέμα , τα
παρακάτω:
Επί του 1ου Θέματος ΗΔ
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες που έγιναν από μέρους του το μήνα
που πέρασε και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής θέματα:
1.Υδροδότηση. Με διαμεσολάβηση του
Προέδρου προσκομίστηκαν στην αρμόδια νομική υπηρεσία του Δήμου διάφορα
δικαιολογητικά όπως φωτ/φα ταυτοτήτων
ενδιαφερομένων , τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλπ που απαιτούνταν για τη

Νεκτάριος Βιλίων»

σύνταξη του παραχωρητηρίου του χώρου
(εκεί που θα γίνει η δεξαμενή) από τους
γαιοκτήμονες προς το Δήμο. Σύμφωνα
με νεώτερες πληροφορίες του Προέδρου
δεν υπάρχει πλέον κανένα κώλυμα για την
αποπεράτωση του έργου της υδροδότησης. Το έργο σήμερα βρίσκεται στη περιοχή της Μπέλιζα ς (τελευταίο κομμάτι
δικτύου) και μετά ακολουθεί η κατασκευή
της δεξαμενής.
2.Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών . Ο
καθαρισμός του χώρου ήταν μια προσφορά του Κώστα Δήμα προς το σύλλογο
μετά από συγκεκριμένο αίτημα του Προέδρου. Συνεχίζονται οι αναζητήσεις για
προσφορά πέτρας προκειμένου να γίνει η
διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με το
σχεδιάγραμμα που υπάρχει.
3.Αντιπυρική ζώνη . Έγινε έγγραφο
αίτημα προς τον Αντιδήμαρχο κ Παναγιώτη Κολοβέντζο για τη διαμόρφωση
– καθαρισμό του κοινόχρηστου χώρου
του Δυτικού τμήματος του οικισμού μας
( αντιπυρική ζώνη ) , ο οποίος μετά από
συνεννόηση με Δασαρχείο, μας πληροφόρησε ότι θα πρέπει να γίνε σχετικά μελέτη
από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Ήδη ήρθε για αυτοψία του χώρου αρμόδιος υπάλληλος .Η διαδικασία βρίσκεται
σε εξέλιξη.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Παραδόθηκε σήμερα προς το ΔΣ κλασέρ
με καρτέλες που αφορούν την αναμόρφωση και συμπλήρωση του Μητρώου
μελών .Την παραπάνω εργασία ετοίμασε
ο ειδ. Γραμματέας του ΔΣ Νίκος Βασιλείου
ο οποίος είχε ξεκινήσει κατόπιν εντολής
του Προέδρου. Το παραπάνω μητρώο
είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Το ΔΣ
ευχαρίστησε θερμά το Νίκο Βασιλείου για
την εργασία του , της οποίας θα είναι και
ο υπεύθυνος για τη συνέχισή της και τον
εμπλουτισμό της.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Μαρίας
Δεσύπρη οι φιλοζωικές οργανώσεις με τις
οποίες είχε αναλάβει να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία δήλωσαν αναρμοδιότητα για τα θέματα που τους τέθηκαν , ως
προς το θόρυβος που δημιουργούν τα έξι
συγκεκριμένα σκυλιά και την επικινδυνό-

τητα που έχουν όταν αυτά βγαίνουν στο
δρόμο και μας υπέδειξαν σαν αρμόδιο το
Αστυνομικό τμήμα.
Ο Αστυνομικός σταθμός Βιλίων ,σύμφωνα
με τα λεγόμενα του Προέδρου , μπορεί
να προβεί σε σύσταση ,για πολλαπλή
φορά ,της οικίστριας που έχει τους έξι
σκύλους και να επιβάλλει και ανάλογο
πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Κατόπιν των πιο πάνω και
προτού γίνει οποιαδήποτε κίνηση έγγραφης καταγγελίας προς το Α. Τμήμα για
τα παραπάνω, αποφασίστηκε να γίνει
μια τελευταία σύσταση από τον Πρόεδρο
προς την υπόψη οικίστρια μήπως και
βρεθεί κάποια άλλη λύση . Αν δεν υπάρξει
το επιθυμητό αποτέλεσμα θα γίνουν οι
παραπάνω νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Κατόπιν αποφάσεως του υπευθύνου του
ΠΠΚ συνήλθαν σε συνάντηση μέλη της
ομάδα εργασίας που αποτελούταν από
τη 1.Βοδιγάρη Αρχοντούλα 2.Λεοντοπούλου Μυρτώ 3.Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα
και 4.Μιχαλοπούλου Αναστασία συνεπικουρούμενοι και από τα μέλη του ΔΣ
Βασιλείου Νίκο , Κυπριάδη Χρήστο και
Μιχαλιτσάνο Περικλή προκειμένου να
στολίσουν την αίθουσα για το αποκριάτικο
χορό .Ο στολισμός και η οργάνωση του
χώρου ο οποίος κράτησε από 11 πμ μέχρι
14μμ είχε μεγάλη επιτυχία.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η ασφαλιστική
κάλυψη του ΠΠΚ έναντι πυρκαγιάς,
κλοπής και επισκευών του κτιρίου του
ΠΠΚ λόγω φθοράς από τα καιρικά φαινόμενα. Η απόφαση αυτή ήταν αναγκαία
γιατί τα έντονα καιρικά φαινόμενα που
επικρατούν στην περιοχή επιφέρουν κάθε
τόσο βλάβες στο κτίριο του ΠΠΚ (καταστροφή κεραμοσκεπής ,θραύση υδραυλικών σωλήνων κλπ) .
Αναμένονται προσφορές .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα για τις
7/04/2013
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω -Διασκεδάζω -Μαθαίνω

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Θέμα : Από τον κόσμο των ζώων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Μεγαλόσωμο ζώο με πολύτιμα…δόντια
2.Πολύ ευχάριστο..περιβάλλον – Υποκοριστικό του Λεωνίδα
3.Ουδέτερο άρθρο –Ομάδα της Ρόδου (γεν.)
4.Υποθετικό-Αντίστροφα, ρωτάει-Ασφαλίζει αγρότες
5.Αρχαίος σύνδεσμος–αιτιολογικός σύνδεσμος (αντ)
6. Μόριο..όρκου-αποτέλεσμα αγώνων- Αγγλικό ..πανδοχείο
7. Αυτό το ζώο μεταφορικά σηματοδοτεί τον ήρεμο άνθρωπο –
Δύο από τα..εννέα
8. Αρχαίο..πρόβατο-Το φιλικότερο στον άνθρωπο τετράποδο
9. Γάλλος μηχανικός ο πατέρας της θερμοδυναμικής (με άρθρο)
10. Αρχικά εταιρειών-Σ’αυτή δεν δόθηκε φαγητό.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αριθμός (μία γραφή)-Μεταφορικά πολύ δύσκολη κατάσταση
2. Το ζώο αυτό μεταφορικά υπονοεί τον ρωμαλέο, τον ατρόμητο
3. Ισπανικό άρθρο – Ποσοτικό (επίρ.)
4. Ζώο που..σέρνεται– Γράμματα από τον..Σάββα-Έτσι αρχίζει
το..καλό αλλά και το..κακό
5.Αυτά είναι σε πολύ κακή κατάσταση (Αντίστροφα με άρθρο)
6.Ναυτικός όμιλος στη Θράκη-Από όνομα αστερισμού (Αντίστρ.
αιτιατ.)
7. Με το όνομα αυτού του ζώου αποκαλούμε κάποιον με ασυνείδητο χαρακτήρα- 8. Ζώο στο οποίο ..στοιχηματίζουμε-Ισπανικό
άρθρο (πληθ)
9. Παλιό περιοδικό κόμικ 10. Αρχικά αεροπορικής μας εταιρείας–
Πλησιάζει η ημέρα που θα ακουστεί το Χριστός…
( Η λύση στη σελίδα 10)
(Σημ.: Τα σταυρόλεξα της στήλης είναι πρωτότυπα σχεδιασμένα
από τον Περικλή Μιχαλιτσιάνο)

ANEKΔΟΤΑ

●Ρωτάει ο μαιευτήρας την ετοιμόγεννη:
«Ο πατέρας του μωρού θα είναι
παρών στον τοκετό»; Και αυτή:
«Όχι. Δεν τα πάνε καλά με τον
σύζυγό μου»..
● -Μάνα έσπασα το χέρι μου!
- Δεν πιστεύω να σκίστηκε η
ζακέτα;
● Μια μέρα o γάιδαρος ενός
αγρότη έπεσε σε ένα πηγάδι.
Το ζώο φώναζε απελπισμένα
για ώρες κι ο αγρότης προσπαθούσε να καταλάβει τι έπρεπε να
κάνει.
Τέλος, αποφάσισε ότι το ζώο
ήταν γέρικο, και τα έξοδα που
απαιτούνταν για να το βγάλει
από το πηγάδι ήσαν πολλά.
Δεν άξιζε τον κόπο να προσπαθήσει να σώσει τον γάιδαρο. Το
μόνο που σκέφτηκε να κάνει
ήταν να το θάψει ζωντανό.
Κάλεσε όλους τους γείτονές του
να έρθουν και να τον βοηθήσουν.
Πήραν όλοι από ένα φτυάρι και
άρχισαν να πετάνε χώματα στο
πηγάδι. Στην αρχή, ο γάιδαρος

συνειδητοποίησε τι συνέβαινε
και φώναξε φρικτά. Μετά όμως,
προς έκπληξη όλων, ησύχασε.
Λίγα φορτία χώμα αργότερα, ο
γεωργός κοίταξε κάτω το πηγάδι
κι έμεινε έκπληκτος με αυτό που
είδε.
Ήταν κάτι καταπληκτικό!!!!
Με κάθε φτυαριά χώμα που
έπεφτε στην πλάτη του, ο γάιδαρος τιναζόταν και έκανε ένα
βήμα προς τα πάνω.
Οι γείτονες του αγρότη συνέχισαν να πετάνε φτυαριές χώμα
πάνω στο ζώο, κι αυτό κάθε
φορά τιναζόταν κι έκανε ένα
βήμα προς τα πάνω. Πολύ
σύντομα, όλοι ήταν έκπληκτοι με
το γαϊδούρι να έχει φτάσει στην
επιφάνεια του πηγαδιού.
Ηθικό δίδαγμα 1: Η ζωή μπορεί
να φέρει σε σας πολλές φτυαριές
από σκουπίδια μέσα στο πηγάδι
της ζωής σας. Να θυμάστε όμως
πως κάθε ένα από τα προβλήματά σας αυτά είναι ένα εφαλτήριο. Μπορούμε να βγούμε
από τα βαθύτερα πηγάδια απλά
με ένα τίναγμα. Πατάμε πάνω
στο πρόβλημα και κάνουμε ένα
βήμα πάνω.
Ηθικό δίδαγμα 2 : Προσοχή!
Όταν πρόκειται για γαϊδούρια
πολιτικούς, ρίχνουμε τσιμέντο
ταχείας πήξεως !
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Στήλη Ελληνικής γλώσσας

Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά

Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που
μας υποχρεώνουν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να
επικοινωνήσουν όσο γίνεται
περισσότερο με τον αρχαίο
κόσμο.
Πρώτα απ’ όλα, Γιατί είμαστε
κι εμείς Έλληνες. Από τον
καιρό του Ομήρου ως σήμερα
έχουν περάσει κάπου δυο
χιλιάδες εφτακόσια χρόνια.
Στους αιώνες που κύλησαν
οι Έλληνες βρεθήκαμε συχνά
στο Απώγειο της δόξας,
άλλοτε πάλι στα χείλη μιας
καταστροφής ανεπανόρθωτης· νικήσαμε και νικηθήκαμε
αμέτρητες φορές· δοκιμάσαμε επιδρομές και σκλαβιές·
αλλάξαμε θρησκεία· στους
τελευταίους αιώνες η τεχνική
επιστήμη
μετασχημάτισε
βασικά τη μορφή της ζωής
μας· και όμως κρατηθήκαμε
Έλληνες, με την ίδια γλώσσα
- φυσικά εξελιγμένη -, με
τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε
πολλά χαραχτήρα και με ένα

πλήθος στοιχεία του πολιτισμού κληρονομημένα από τα
προχριστιανικά χρόνια. Στον
πνευματικό τομέα κανένας
λαός δεν μπορεί να προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία
του, Γιατί άγνοια της ιστορίας
θα πει άγνοια του ίδιου του
εαυτού του. Είμαι Έλληνας,
συνειδητός Έλληνας, αυτό
θα πει, έχω αφομοιώσει μέσα
μου την πνευματική ιστορία
των Ελλήνων από τα μυκηναϊκά χρόνια ως σήμερα.
Ο δεύτερος λόγος που μας
επιβάλλει να γνωρίσουμε την
αρχαία πνευματική Ελλάδα
είναι ότι είμαστε κι εμείς
Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο
Ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στον αρχαίο ελληνικό,
με συνδετικό κρίκο τον ρωμαϊκό. Με τους άλλους Ευρωπαίους μας δένει βέβαια και
ο Χριστιανισμός, όσο και να
μας χωρίζουν ορισμένα δόγματα. Μα και ο Χριστιανισμός
έπρεπε να δουλευτεί. Πρώτα

με την ελληνική σκέψη, για να
μπορέσει ν’ απλώσει έπειτα
στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ρίζα
του πολιτισμού των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος
ελληνικός στοχασμός και η
τέχνη, γι’ αυτό δεν μπορεί να
τα αγνοεί κανείς, αν θέλει να
αισθάνεται πως πνευματικά
ανήκει στην Ευρώπη.
Μα ο κυριότερος λόγος που
δεν επιτρέπεται οι νέοι μας ν’
αγνοούν την αρχαία Ελλάδα
είναι άλλος: στην Ελλάδα
για πρώτη φορά στα χρονικά
του κόσμου ανακαλύφτηκε
ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο άνθρωπος που θέλει
να κρατιέται ελεύθερος. Από
κάθε λογής σκλαβιά, και υλική
και πνευματική. μέσα στους
λαούς που περιβάλλουν τον
ελληνικό χώρο στα παλιά
εκείνα
χρόνια
υπάρχουν
πολλοί με μεγάλο πολιτισμό,
πάνω απ’ όλους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Οι λαοί
όμως αυτοί ούτε γνωρίζουν
ούτε θέλουν τον ελεύθερο
άνθρωπο. Το απολυταρχικό
τους σύστημα επιβάλλει στα
άτομα να σκύβουν αδιαμαρτύρητα το κεφάλι μπροστά
στο βασιλέα και στους θρησκευτικούς αρχηγούς.
Η ελεύθερη πράξη και
η ελεύθερη σκέψη είναι
άγνωστα στον εξωελληνικό
κόσμο. Και οι Έλληνες;
Πρώτοι αυτοί, σπρωγμένοι
από μια δύναμη που βγαίνει
από μέσα τους και μόνο, τη
δεσποτεία θα τη μεταλλάξουν
σε δημοκρατία, και από την
άβουλη, ανεύθυνη μάζα του
λαού θα πλάσουν μια κοινωνία
από πολίτες ελεύθερους, που
καθένας τους να νιώθει τον
εαυτό του υπεύθυνο και για
τη δική του και για των άλλων
την προκοπή. Ο στοχασμός
είναι κι αυτός ελεύθερος για
τα πιο τολμηρά πετάγματα
του νου και της φαντασίας. Ο
Έλληνας είναι ο πρώτος, που

ενώ ξέρει πως δεν μπορεί
ατιμώρητα να ξεπεράσει τα
σύνορα του ανθρώπου και
να γίνει θεός, όμως κατέχεται
από μια βαθιά αισιοδοξία για
τις ανθρώπινες ικανότητες και
είναι γεμάτος αγάπη για τον
άνθρωπο, που τον πιστεύει
ικανό να περάσει τις ατέλειές
του και να γίνει αυτό που
πρέπει να είναι - ο τέλειος
άνθρωπος.
Αυτή η πίστη στον τέλειο
άνθρωπο,
συνδυασμένη
με το βαθύ καλλιτεχνικό
αίσθημα που χαρακτηρίζει
την ελληνική φυλή, δίνει
στον αρχαίο Έλληνα τον
πόθο και την ικανότητα να
πλάσει
πλήθος
ιδανικές
μορφές σε ό,τι καταπιάνεται
με το νου, με τη φαντασία
και με το χέρι: στις απέριττες
μορφές
που
σχεδιάζουν
οι τεχνίτες στα αγγεία της
καθημερινής χρήσης, στη
μεγάλη ζωγραφική, στην
πλαστική του χαλκού και του
μαρμάρου, πάνω απ’ όλα στο
λόγο τους, και τον πεζό και
τον ποιητικό.
Αυτόν τον κόσμο θέλουμε
να δώσουμε στα παιδιά
μας, για να μορφωθούν·
για να καλλιεργήσουν τη
σκέψη τους αναλύοντας τη
σκέψη των παλιών Ελλήνων·
για να καλλιεργήσουν το
καλλιτεχνικό τους αίσθημα
μελετώντας
ό,τι
ωραίο
έπλασε το χέρι και η
φαντασία των προγόνων
τους· για να μπορέσουν κι
αυτοί να νιώσουν τον εαυτό
τους αισιόδοξο, ελεύθερο και
υπεύθυνο για τη μοίρα του
ανθρώπου πάνω στη γη·
προπαντός για να φουντώσει
μέσα τους ο πόθος για τον
τέλειο άνθρωπο.
(από τα ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΑ
του geodel)
Ι.Θ. Κακριδής
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συνέχεια από τη σελίδα 16
Ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας , η Νομική και Τεχνική
υπηρεσία του με την εντολή
και το έντονο ενδιαφέρον
του Δημάρχου κ Γεώργιου
Δρίκου , επιδόθηκαν σε
αγώνα με το χρόνο με τους
ιδιοκτήτες ,Δασαρχείο, την
προθεσμία λήξης της περιβαλλοντικής μελέτης του
έργου. Και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας
, ο σύλλογος του οικισμού
μας βοήθησε είτε πιέζοντας και ενημερώνοντας
είτε συμμετέχοντας ενεργά
σε όλη τη διαδικασία έως
την έναρξη κατασκευής

της δεξαμενής. Και φυσικά
η Περιφέρεια Δυτ. Αττικής που εξοφλεί κανονικά,
όποιον λογαριασμό της επιδίδεται.
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
δεξαμενής ,σύμφωνα με
τη μελέτη του έργου:
Ο θάλαμος της δεξαμενής θα είναι εσωτερικών διαστάσεων 5χ10 m
και ύψος 4,5 m ( βάθος
νερού 4 m ) θα είναι εν
μέρει εντός του εδάφους
και θα καλύπτεται από
προϊόντα εκσκαφής για να
διατηρείται το νερό δροσερό τους θερινούς μήνες
αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους, θα είναι

συνολικού όγκου 200 m3
ωφελίμου όγκου 160 – 180

m3 και ελάχιστου όγκου
60 m3.Η παροχή τροφοδοσίας της δεξαμενής θα
είναι 20 m3/ώρα και υπάρχει πρόβλεψη εφεδρείας
για ενδεχόμενη κατάσβεση
πυρκαγιάς . Θα τροφοδοτεί με φυσική ροή τον οικισμό του Αγ. Νεκταρίου και
της Μπέλιζας. Οι οικισμοί
του Κρύου πηγαδιού και
της Αγίας Παρασκευής (
Κριεμάδι ) θα τροφοδοτηθούν απ’ ευθείας από τον
κεντρικό αγωγό του Πόρτο
Γερμενό.
Τελειώνοντας με το καλό
η κατασκευή της, ( που
περιλαμβάνει και οικίσκο
με Η/Μ εξοπλισμό ) απομένουν ακόμα εγκαταστάσεις
παροχών και φρεατίων.
Γιώργος Ρουμπάκης
Πρόεδρος ΔΣ
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Γράγει ο Γιώργος Ρουμπάκης Πρόεδρος ΔΣ

Με σταθερό και αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα έργα ύδρευσης του οικισμού. Από τα
μέσα Οκτώβρη του 2012 έως και σήμερα ,
τα μηχανήματα δεν σταμάτησαν – πλην ελαχίστων ημερών- να δουλεύουν. Βοήθησε σε
αυτό και ο καλός χειμώνας που περάσαμε.
Αλλά κυρίως η βούληση του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και της Περιφέρειας Δυτ.
Αττικής να τρέξουν και τελειώσουν το έργο.
Ενημερωτικά , μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει
,το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού μας , τα
εσωτερικά δίκτυα των όμορων οικισμών της
Μπέλιζας , Κρύου πηγαδιού και της Αγίας
Παρασκευής, καθώς και ο αγωγός που θα
τροφοδοτεί με νερό τη δεξαμενή , από τη

διασταύρωση της κεντρικής οδού Βίλια
– Πόρτο Γερμενό , με την Περιφερειακή –
Βόρεια του οικισμού – οδό προς την κορυφή
του Κιθαιρώνα ( Βρύση Τσίας ) .
Από την Τρίτη 9 του Απρίλη 2013 ξεκίνησαν
και τα έργα για την κατασκευή της δεξαμενής απ’ όπου και οι φωτογραφίες. Θα κατασκευαστεί εκτός ορίων οικισμού 70 περίπου
μέτρα βόρεια της διασταύρωσης του οικισμού με το δρόμο προς τον Κιθαιρώνα και
σε υψόμετρο 740 μέτρων. Να επισημάνουμε
εδώ ότι τα προβλήματα με τους ιδιοκτήτες
και το Δασαρχείο , ξεπεράστηκαν μέσα σε
ένα περίπου μήνα ( μετά την κοπή της πίτας
του συλλόγου ).

Οι ιδιοκτήτες – δωρητές γής κ Μελέτης
Λεμπέσης και κ.Ελένη Ρεντούμη με τη βοήθεια και τη σύμφωνη γνώμη του ανιψιού
και γιου αντίστοιχα κ Αριστείδη Ρεντούμη
,παραχώρησαν όσο χώρο απαιτείται για
την κατασκευή της δεξαμενής και του
δρόμου που θα οδηγεί σε αυτήν.
Για μια ακόμη φορά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ,οικιστών και μελών
του συλλόγου τους ευχαριστούμε θερμά
κυρίως γιατί αυτή η ενέργεια τους συνοδευόταν από πολύ καλή διάθεση και ζεστά
λόγια.
Συνέχεια στη σελ 15

