
  

 

 

    

   

 

 

Ταχ.Γραφείο Βιλίων 

           Αριθμός Αδείας 502 

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

Αριθμός Φύλλου 68* Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2013 

KOΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2014 

Κατάμεστη και εφέτος η αίθουσα του 
Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου μας στην 
εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

2014 του Συλλόγου. Ο χώρος  εορταστικά 
στολισμένος, υποδέχτηκε οικιστές, μέλη, φίλους, 
επισήμους προσκεκλημένους απ’όλες τις περιοχές 

του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
             
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΜΠΕΣΗ 
για την παραχώρηση του χώρου κατασκευής 
της ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΗΛΙΟ

Κατά γενική ομολογία ήταν η πιο επιτυχημένη εκδρομή του 
Συλλόγου. Ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος εξηγεί το γιατί. 

Ο Νίκος Βασιλείου αναρωτιέται αν                       
“Τελικά οδηγούμε ή μαχόμαστε;” δίνοντας συμβουλές για 

ασφαλέστερη οδήγηση και…     

…Η Αλεξάνδρα Παπαμελετίου-Θεοδωράκη συνεχίζει τα 
μαθήματα “Ιστορίας και Μυθολογίας του Κιθαιρώνα         

Κεφάλαιο δεύτερο: Οδός Οιδίποδος 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στις 26 Γενάρη συμπληρώθηκαν 40 χρόνια λειτουργίας 
του εξωραϊστικού μας Συλλόγου, αφού την αντίστοιχη 
ημερομηνία του 1974 δημοσιεύτηκε το καταστατικό μας. 
Μας το υπενθυμίζει ο Γιάννης Χριστόπουλος κάνοντας 

μια μικρή σχετική αναφορά. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ-ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ « ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ –ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ που επιθυμούν να προβάλουν τις θέσεις τους ή να 
προβληθούν οι ίδιοι-με τις δικές τους καταχωρίσεις-εν όψει των επικείμενων ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ και 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας έως 15 Απρίλη 2014       

(τηλ. 6978101151-Ρουμπάκης Γιώργος).   Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει τέλος Απρίλη και 
διανέμεται δωρεάν σε όλη την επικράτεια του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

ΥΔΡΕΥΣΗ  

Παρών και ο δήμαρχος Γιώργος Δρίκος που απάντησε 
σε ερωτήσεις μας και δεσμεύτηκε για κάλυψη του 

χρηματικού ελλείμματος, της ημερομηνίας ολοκλήρωσης 
του έργου και του κόστους σύνδεσης/παροχής ύδρευσης 

ανά ιδιοκτησία. 
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ΚΟΠΗ  ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2014
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης –Πρόεδρος ΔΣ

Κατάμεστη και φέτος η αίθουσα του Πνευματικού – Πολιτιστικού 
Κέντρου μας, στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
2014 του συλλόγου. Ο χώρος εορταστικά στολισμένος υποδέχτηκε 
οικιστές φίλους, μέλη, επίσημους προσκεκλημένους από όλες τις 
περιοχές του Δήμου.
Μετά την κοπή της πίτας, που και φέτος ευλόγησε ο 
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος  και μετά το τέλος του 
προγράμματος της εκδήλωσης ακολούθησε μικρή δεξίωση για όλους 
τους παρευρισκομένους, με πολλά αναψυκτικά, μεζέδες, σάντουιτς, 
κρασί και τσίπουρο.
Παρόντες ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας  Γιώργος Δρίκος, οι 
Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Κολοβέντζος και Θανάσης Τώρος, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτριος Δουδέσης, Γιάννης Μεϊντάνης, 
Ντίνα Μπεθάνη, Δημήτρης Μπέκας και Αγλαΐα Κώνστα. Από 
την Αντιπολίτευση του Δήμου Μ/Ε οι επικεφαλείς παρατάξεων 
και δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννα Κριεκούκη και Θανάσης 
Πανολιάσκος. 
Από τη Δημοτική Ενότητα Βιλίων παρόντες η πρόεδρός της Ξανθή 
Ρούσση-Παππά και τα μέλη / σύμβουλοι  Σπύρος Δρίκος, Τάσος 
Δήμας και Δήμητρα Κώνστα. 
Από τους συλλόγους της περιοχής,ο 
Πρόεδρος οικιστών Πόρτο Γερμενό 
Παναγιώτης Λιάρος, ο Πρόεδρος 
των «Άσπρων Σπιτιών»  Πόρτο 
Γερμενό Γιώργος Μακρόπουλος, ο 
Πρόεδρος  των ερασιτεχνών αλιέων 
Πόρτο Γερμενό Κώστας Παγώνης, ο 
Πρόεδρος του εκπολιτιστικού συλλόγου 
Αλεποχωρίου  Γιάννης Ζουμπουλάκης, 
ο Πρόεδρος οικιστών Μύτικα 
Κώστας Καλαμίτσης, η Πρόεδρος  
του εκπολιτιστικού συλλόγου Βιλίων 
Καλομοίρα Τώρου, η Πρόεδρος του 
συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου Βιλίων Άννα 
Πελέκη – Λαζαρίνη και η Αντιπρόεδρος 
του αντίστοιχου συλλόγου Γυμνασίου –
Λυκείου Λίτσα Μεϊντάνη – Πλούμπη.  
Παρόντες ακόμα οι πρώην Δήμαρχοι 
Βιλίων Κων/νος Μακρυνόρης και 
Παναγιώτης Ρούσσης καθώς και 
οι πρώην Αντιδήμαρχοι Σωτήρης 
Κατσανέας και Κώστας Πλούμπης.
Λόγω υποχρεώσεων του Δημάρχου 
έγιναν μικρές αλλαγές στη ροή 
προγράμματος της εκδήλωσης,  που είχε 
ως εξής:
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40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στις 26 Γενάρη συμπληρώνονται 40 χρόνια λειτουργίας του εξωραϊστικού μας συλλόγου , αφού την 
αντίστοιχη ημερομηνία του 1974 δημοσιεύτηκε το καταστατικό μας. Μας το επισήμανε και υπενθύμισε το 
εκλεκτό μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης Χριστόπουλος. Του ζητήσαμε να κάνει μια 
μικρή αναφορά στην εκδήλωση κοπής για τη συγκεκριμένη επέτειο και όπως πάντα ανταποκρίθηκε με χαρά 
και άμεσα. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πανοσιολογιότατε  π. Κύριλλε
κ. Δήμαρχε , κ. Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αγαπητοί οικιστές
Ευχαριστώ το ΔΣ του Εξωραϊστικού Συλλόγου μας για τη εμπιστοσύνη 
και την τιμή να με επιλέξει μεταξύ τόσων εκλεκτών οικιστών και φίλων 
, που υπηρέτησαν στα σαράντα χρόνια λειτουργίας του, να αναφερθώ 
περιληπτικά στην προσφορά και δράση του.
Τον Οκτώβρη του 1973 είκοσι μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
«ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» , οι οποίοι είχαν καταστεί δικαιούχοι των 
οικοπέδων στον οικισμό μας,  αποφάσισαν να ιδρύσουν τον εξωραϊστικό 
σύλλογό μας .  Την 11/1/1974 συζητήθηκε η αίτηση ίδρυσης του στο 
πρωτοδικείο Αθηνών και την 26/1/1974 δημοσιεύτηκε η απόφαση ίδρυσης, 
έγκριση του καταστατικού και έτσι απόκτησε νόμιμη μορφή ο σύλλογός 
μας. Σε λίγες ημέρες λοιπόν συμπληρώνονται 40  χρόνια συνεχούς 
λειτουργίας και προσφοράς του συλλόγου μας σε αυτόν τον τόπο. Όπως  θα θυμούνται οι πιο μεγάλοι στην 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το 1995 στο κρύο πηγάδι γιορτάσαμε τα 25 χρόνια και το ΔΣ επέδωσε 
αναμνηστικές πλακέτες στα ιδρυτικά μέλη  κ. Δημήτρη Πολυχρόνη και Κων/νο  Τάγιο.
Αν ανατρέξει κανείς στους σκοπούς ίδρυσης του συλλόγου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται….
«η ανάγκη συχνής επικοινωνίας των μελών, η ανάπτυξη κοινωνικών και φιλικών δεσμών , η ενότητα 
και η σύμπνοια μεταξύ των μελών και η συνεργασία με όλους , με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός 
οργανωμένου οικισμού» Τα διατελέσαντα μέλη όλων των ΔΣ πιστεύουμε απόλυτα ότι τα 40 αυτά χρόνια με 
ζήλο, θέληση, ενθουσιασμό και ανιδιοτέλεια διέθεσαν και χρόνο και χρήμα παραμερίζοντας οικογενειακές 
και επαγγελματικές υποχρεώσεις, εργαζόμενοι ακούραστα και εφαρμόζοντας το ισχύον καταστατικό με 
μόνη ανταμοιβή το χαμόγελο των μελών μας και την ικανοποίηση τους από την επίτευξη των στόχων.
Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε αρμονικά και πάντοτε με πνεύμα αγάπης, ειλικρίνειας ,σεβασμού 
και αλληλοκατανόησης με της αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΕΧΩΔΕ,Υπουργείο Οικονομικών ,Νομαρχία και 
Περιφέρεια , Δήμο Βιλίων και Μάνδρας Ειδυλλίας , Δασαρχείο ,Αστυνομία , Πυροσβεστική, τη ΔΕΗ, τον 
ΟΤΕ κλπ.  Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία του οικισμού  στη σημερινή του αίγλη ο 
οποίος αποτελεί το στολίδι και το καμάρι της περιοχής.
Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε της παρευρισκόμενους  εκλεγμένους θεσμικούς παράγοντες ότι πιστεύουμε 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, σας σεβόμαστε και σας αγαπάμε και θεωρούμε ότι η παρουσία σας στη 
σημερινή εκδήλωσή μας επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον σας για μας και τον οικισμό μας.
Γνωρίζετε ακόμα ότι είμαστε φιλόξενοι ,επιδιώκουμε την αμοιβαιότητα και ανταποκρινόμαστε στις 
προσκλήσεις σας  για συμμετοχή στις εκδηλώσεις σας χωρίς να κάνουμε κατάχρηση της φιλοξενίας.
Ευχαριστώ/ Ιωάννης Χριστόπουλος   
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΤΟ ΛΕΜΠΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης η επίδοση 
ευχαριστήριας τιμητικής πλακέτας στο Βιλιώτη                                                     
κ. Μελέτη Λεμπέση. 
Τον άνθρωπο που παραχώρησε το χώρο που κατασκευάστηκε 
η δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού, βοηθώντας έτσι και στη 
ταχύτερη πρόοδο του έργου. Το ευχαριστώ μας δεν αφορούσε 
την πράξη σαν πράξη και μόνο, που εξ’ ορισμού είναι τεράστια.. 
Αφορά κυρίως τον τρόπο που έγινε,τι την συνόδευε . Η πολύ 
καλή διάθεση, με αγάπη, από βάθους καρδιάς, με ευχές «όλοι 
γρήγορα στον οικισμό να πιούν νερό» . Μέχρι και σήμερα 
όποτε συναντιόμαστε, ρωτάει συνεχώς πως προχωράμε, αν 
τελειώσαμε.
Στο πρόσωπό του τιμούμε και ευχαριστούμε και όλη την 
οικογένεια , όλους τους συνιδιοκτήτες και κληρονόμους που 
συναίνεσαν στην παραχώρηση. Την αδελφή του κ. Ελένη 
Ρενδούμη και κυρίως τον ανιψιό του Αριστείδη Ρενδούμη. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους. Πρώτιστα όμως στον 
μπάρμπα Μελέτη και για να ξέρει ότι το ευχαριστώ μας 
θα είναι συνεχές και από βάθους καρδιάς επίσης, μια μικρή 
πλακέτα εκ μέρους όλων των ανθρώπων του οικισμού θα του το 
θυμίζει για πάντα.
Η παραχώρηση έγινε προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, ο Δήμαρχος ήθελε να συμμετέχει στην απονομή για 
να ευχαριστήσει και τιμήσει και ο ίδιος τον κ Λεμπέση, γι’ αυτό και εκλήθη στο βήμα για να του παραδώσει 
την πλακέτα.
Ο τιμώμενος απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση όπως πάντα με όμορφα και θερμά 
λόγια, ευχαριστώντας από πλευράς του το Σύλλογο.
Μετά το πέρας της επίδοσης πλακέτας, παρέμεινε στο βήμα ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας ο οποίος πέραν 
των ευχών αναφέρθηκε και σε γενικότερα θέματα του Δήμου.
Του ζητήσαμε να αναφερθεί και σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το έργο ύδρευσης του οικισμού και 
ειδικότερα τη μη συμμετοχή των οικιστών στην  κάλυψη του χρηματικού ελλείματος για την ολοκλήρωση 
του , πότε αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί και το κόστος σύνδεσης για τους οικιστές νάναι το ίδιο με 
όλους τους υπόλοιπους δημότες /ιδιοκτήτες εντός σχεδίου κατοικιών.
Ο Δήμαρχος απάντησε και δεσμεύτηκε μπροστά σε όλο το κοινό της εκδήλωσης ότι  :
1 ) Το επιπλέον ποσό που αφορά κυρίως την ολοκλήρωση των συνδέσεων, ρολογιών ανά οικία, δεν θα 
ζητηθεί να καλυφθεί από οικιστές του Αγίου  Νεκταρίου , αλλά από το Δήμο.
2) Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το ερχόμενο καλοκαίρι.
3) Τα κόστος σύνδεσης  με το δίκτυο, θα είναι το ίδιο που ισχύει για όλες τις εντός σχεδίου ιδιοκτησίες 
της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων ( Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το 
κόστος ανέρχεται στα 337,5 ευρώ).
Ακολούθως χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας απευθύνοντας ευχές αλλά κάνοντας και αναφορές σε διάφορα 
θέματα του Δήμου μας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων κ Ρούσση – Παππά Ξανθή και οι 
δημοτικοί σύμβουλοι και επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου μας κ Γιάννα Κριεκούκη 
και Θανάσης Πανολιάσκος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε το μητρώο μελών και βρίσκεται σε εξέλιξη το μητρώο οικοπέδων-οικιών. Δηλαδή ένα μίνι 
ιστορικό κάθε οικοπέδου από την αρχή μέχρι σήμερα.( αλλαγές ιδιοκτησίας , κτίσματα κλπ).
Ενημερώστε- όλα τα μέλη και οικιστές – τηλεφωνικά τον ειδικό γραμματέα του συλλόγου Νίκο Βασιλείου 
( κιν 6944258502) για το οικοδομικό σας τετράγωνο, το οικόπεδο και το τμήμα οικοπέδου της ιδιοκτησίας 
σας καθώς και την ημερομηνία κατοχής ή αγοράς του . Μην αμελήσετε , κάντε το, ένα απλό τηλεφώνημα 
είναι, θα βοηθήσει πολύ για την ολοκλήρωση του μητρώου.
Και με την ευκαιρία, να συγχαρώ και ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Νίκο για τη δουλειά του, 
μεθοδική και αθόρυβη, σχετικά με τα μητρώα του οικισμού.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το ΔΣ του συλλόγου συγχαίρει τον ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΕΒΗ –εγγονό του οικιστή / μέλους  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ , για την εισαγωγή του στο οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά, δίνοντάς του ένα μικρό , 
αναμνηστικό δωράκι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Συνεισέφεραν στην σημερινή εκδήλωση και τους ευχαριστούμε πολύ:
1)Το Σπύρο Δρίκο Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, πρώην Αντιδήμαρχο και καλό φίλο που 
προσέφερε το κρασί και τσίπουρο.
2)Τον οικιστή /μέλος μας Κώστα  Θεοδωρόπουλο, που προσέφερε τις βασιλόπιτες, όπως και κάθε χρόνο 
άλλωστε.
3)Την ταμία του συλλόγου μας, Μαρία Δεσύπρη, που προσέφερε τα τρία γούρια-δικές της δημιουργίες, που 
αντιστοιχούσαν στα τρία φλουριά των βασιλοπιτών και
4)Τα μέλη του ΔΣ και τις συζύγους τους, που καθάρισαν , στόλισαν και προετοίμασαν την αίθουσα 
του ΠΠΚ για τη σημερινή γιορτή. Το Χρήστο και τη Μυρτώ Κυπριάδη, τον Παντελή και τη Νατάσα 
Μυκιαδάκη, τον Περικλή και τη Γιάννα Μιχαλιτσιάνου, το Νίκο και την Αρχοντούλα Βασιλείου.
Και τέλος ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον πρώην Δήμαρχο Βιλίων Κων/νο Μακρυνόρη-
Κούκιο που στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης προσέφερε ένα τραπέζι και δυο παγκάκια 
εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες του οικισμού. Εκ μέρους του ΔΣ τον ευχαριστούμε πολύ.
Η εκδήλωση όπως προείπαμε έκλεισε με φαγητό, ποτό, χορό.
Χρόνια πολλά – καλή χρονιά σε όλους                                                           Γιώργος Ρουμπάκης

 Ελληνικό         Τραγούδι                                                                                                                             

Επιμέλεια:   Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Ο γκρεμός
Μουσική: Χατζιδάκης Μάνος
Στίχοι:Στρογγυλός Λεωνίδας
Τραγούδι:Ορφέας Κρεούζης-Γεράσιμος 
Ανδρεάτος-Βασίλης Λέκκας

Σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός 
αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις 
Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός 
που μοναχά με τις θυσίες θ’ αποφύγεις

 
Για να ‘χεις πάντα σε τούτη τη ζωή χαρά
τον άνθρωπό σου πάντα βάσταξε κοντά σου
και θα ‘ναι στήριγμα σα θα ‘ρθει η συμφορά
και σαν θα δεις ν’ ανοίγεται ο γκρεμός  μπροστά σου
 
Ένας γκρεμός μες τη ζωή μας είν’ ο χωρισμός
της ευτυχίας κόβει απότομα τη στράτα
Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός
και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.
Γράφει η Αλεξάνδρα Παπαμελετίου - Θεοδωράκη-φιλόλογος / οικίστρια Αγ. Νεκταρίου  

Οδός Οιδίποδος…
Στον Κιθαιρώνα θαρρεί  κανείς πως ο Οιδίπους θα βασιλεύει αιώνια!
Βλέπετε, ο μύθος παραμένει επίκαιρος και διδακτικός όσοι αιώνες και αν περάσουν
και ο περιβάλλων χώρος, που εμείς ατενίζουμε με την φόρτιση της καθημερινότητας, ανατροφοδοτεί τον 
στοχασμό και το μυθικό ανακάλεμα! Ανεβαίνοντας στην κορυφή του Κιθαιρώνα μπορεί κανείς να συνδέσει 
τις δυο πλευρές του Κορινθιακού κόλπου με την Βοιωτία και την Κορινθία και να ακούσει τον αυτοσχέδιο 
μουσικό σκοπό, των κουδουνιών στα βουνά, τόσο του Κιθαιρώνα όσο και του Πατέρα με, ή χωρίς, την 
συνοδεία του Πάνα και του αυλού του. Ο Οιδίπους, ήρωας της τραγικής ποίησης των κλασσικών χρόνων, 
περιδιαβαίνει τον χώρο από την βρεφική του ηλικία μέχρι και την ώριμη νιότη  που επιστρέφει στην Θήβα 
και από κει στην Αθήνα.
Η  ομώνυμη τραγωδία «Ο Οιδίπους Τύραννος» είναι έργο του Σοφοκλή. Η χρονολογία συγγραφής του 
έργου θεωρείται άγνωστη. Εικάζεται ότι παρουσιάστηκε τελικά για πρώτη φόρα το 428 π. Χ. Πολλοί 
κριτικοί, συμπεριλαμβανομένου και του Αριστοτέλη, θεωρούν τον Οιδίποδα Τύραννο: ως την κορυφαία 
τραγωδία που έχει γραφτεί ποτέ.    Βασίζεται στο Θηβαϊκό δραματικό κύκλο ή κύκλο των Λαβδακιδών.

 
Κεντρική ιδέα είναι η θέση πως ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να ξεφύγει από 

το πεπρωμένο του.
Ο μύθος, με σύντομη αφήγηση, έχει ως εξής:  Ο Λάιος, βασιλιάς της Θήβας, είχε πάρει χρησμό πως το παιδί 
που θα γεννούσε με την Ιοκάστη θα σκότωνε τον πατέρα του και θα παντρευόταν τη μητέρα του! Έτσι, 
όταν ο γιος τους γεννήθηκε, τρύπησαν τα πόδια του και τον άφησαν έκθετο στον Κιθαιρώνα. Το παιδί είχε 
εκτεθεί το χειμώνα σε ένα πήλινο αγγείο γυμνό! (Έτσι τουλάχιστον παρουσιαζόταν στην τραγωδία « Λάιος» 
του Αισχύλου.)   Στον «Οιδίποδα Τύρρανο »του Σοφοκλή  το παιδί δεν εγκαταλείπεται αλλά παραδίδεται 
από τον ένα βοσκό στον άλλο…
 Κάποιος βοσκός στον Κιθαιρώνα βρήκε το βρέφος, το έσωσε και το έδωσε σε άλλο βοσκό τον Εύφορβο, 
που το παρέδωσε στον αφέντη του, τον βασιλιά Πόλυβο και την βασίλισσα  Περίβοια-Μερόπη, της 
Κορίνθου. Αυτός το μεγάλωσε σαν παιδί του. Όταν ο Οιδίπους (οίδημα+ πούς -ποδός) μεγάλωσε, σε κάποιο 
γλέντι δέχτηκε υβριστικά σχόλια  για την νόθα καταγωγή του! Θυμωμένος ο νέος πήγε στο μαντείο των 
Δελφών, όπου πληροφορήθηκε πως υπήρχε χρησμός σύμφωνα με τον οποίο έμελλε να σκοτώσει τον πατέρα 
του και να παντρευτεί τη μητέρα του! Θέλοντας να αποφύγει την πραγματοποίηση του φοβερού αυτού 
χρησμού, δεν επέστρεψε στην Κόρινθο και σ’ εκείνους που θεωρούσε γονείς του. Άλλαξε κατεύθυνση και 
πορεύτηκε προς την Θήβα! Στον δρόμο του όμως συνάντησε  σε ένα στενό πέρασμα τον  φυσικό πατέρα του 
χωρίς να το γνωρίζει.(Γύριζε από το μαντείο των Δελφών που είχε πάει να πάρει χρησμό για συμφορές που 
βάρυναν την Θήβα ...)
 «Διαβάτη φύγε από τον δρόμο του βασιλιά» φώναξε ο κήρυκας του Λάιου. Στον Οιδίποδα φούντωσε η 
οργή και όταν ο γέροντας τον χτύπησε με την βουκέντρα του, αμυνόμενος ,σκότωσε τον Λάιο και τον 
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κήρυκα {ο Λάιος  στον καιρό του Αμφίονα και του Ζήθου ζούσε κοντά στον Πέλοπα  στην Πίσσα και 
φεύγοντας απήγαγε τον Χρύσιππο, γιό του Πέλοπα. Ο Πέλοψ καταράστηκε τον άρπαγα του παιδιού του 
να μην αποκτήσει ποτέ του γιό και αν συμβεί να πεθάνει από αυτόν}  αγνοώντας πως είναι πατέρας του. 
Όταν έφτασε στη Θήβα, έλυσε το αίνιγμα της Σφίγγας «τι είναι εκείνο που όταν είναι μικρό βαδίζει στα 
τέσσαρα, όταν μεγαλώσει βαδίζει στα δύο και όταν γεράσει στα τρία» .Η απάντηση που τον έκρινε ως 
νικητή, ήταν: «άνθρωπος»! Έτσι ο Οιδίπους έγινε ταυτόχρονα ο σοφότερος και ο μωρότερος βασιλιάς 
και η φτερωτή λιονταροπαρθένα, η Σφίγγα γκρεμίστηκε από τον βράχο…Κέρδισε λοιπόν τη βασιλεία της 
πόλης, παίρνοντας την βασίλισσα  Ιοκάστη γυναίκα του, αγνοώντας όμως ότι έρχεται σε αιμομικτική σχέση 
με την μητέρα του.  Αποκτάει μαζί της τέσσερα παιδιά,τον Ετεοκλή, και τον Πολυνείκη,την Ισμήνη και την 
Αντιγόνη. Έτσι ο Οιδίπους με την διπλή ιδιότητα του γιου και συζύγου, για την Ιοκάστη, και του πατέρα και 
αδελφού για τα παιδιά του, θα γίνει το σύμβολο της τραγικότητας, όντας παίγνιο της μοίρας, αγνοώντας και 
δρώντας…Συγχρόνως η εξέλιξη του μύθου τον θέλει να αναζητά ο ίδιος την λύση του προβλήματος και  να 
σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον εαυτό του. 
 Τη Θήβα έπληξε όμως φοβερός λοιμός, υπεύθυνος για τον οποίο είναι ο δολοφόνος του Λαΐου. Ο Οιδίπους 
αναλαμβάνει να τον βρει και να σώσει την πόλη. Στην πορεία αναζήτησης του δολοφόνου και παρά τις 
συστάσεις του τυφλού μάντη Τειρεσία, ο ήρωας ανακαλύπτει πως ο δολοφόνος  είναι ο…ίδιος!! Όχι μόνο 
είναι ο φονιάς του προηγούμενου βασιλιά της Θήβας, αλλά και δολοφόνος του πατέρα του και αιμομίκτης, 
σύζυγος της μητέρας του! Ύστερα από την αποκάλυψη της τραγικής αλήθειας, η Ιοκάστη απαγχονίζεται 
και ο Οιδίπους αυτοτυφλώνεται, εκλιπαρώντας για εξορία και ανησυχώντας για την τύχη των παιδιών του. 
Σ’αυτήν την εσωτερική σύγκρουση που βιώνει περιπλανιέται στον Κιθαιρώνα αναζητώντας θεϊκό σημάδι 
λύτρωσης. Γίνεται λοιπόν το ιερό βουνό, χώρος αυτοσυγκέντρωσης, στοχασμού και εναγώνιας αναζήτησης 
λύτρωσης…Στην συνέχεια συνοδευόμενος από την κόρη του Ισμήνη οδεύει προς την Αθήνα και τον 
βασιλέα Θησέα{έργο γνωστό με τον τίτλο «Οιδίπους επί Κολωνώ» του Σοφοκλή}.Πολλοί τραγικοί έχουν 
εμπνευστεί τα θέματα των έργων τους από τον Θηβαϊκό κύκλο. Η τραγωδία «Αντιγόνη» δίνει την συνέχεια 
των περιπετειών του βασιλικού οίκου της Θήβας και ολοκληρώνει τον κύκλο της θεϊκής βούλησης και 
συγχρόνως των συμφορών που συντρίβουν την βασιλική οικογένεια… 
[Ίσως στις καλοκαιρινές μας αναζητήσεις πρέπει να προστεθεί  και η παρακολούθηση παράστασης αρχαίου 
δράματος στο Ηρώδειο ωδείο ή το  θέατρο της Επιδαύρου…
Έτσι θα αναμετρηθούμε με τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την αττική τραγωδία, θα στοχασθούμε 
και θα αναμετρηθούμε με τα μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου.]
Στο επόμενο φύλλο : «Η  Αντιγόνη, όπως την διέγραψε ο Σοφοκλής .»…
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ΧΩΡΟΣ  ΤΟΠOΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΔΩΝ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΕΥΠΡΕΠΗΣ

Αγαπητοί φίλοι οικιστές

Ασφαλώς θα θυμάστε την επιστολή μου , η 
οποία δημοσιεύτηκε στις σελίδες 8 και 9 του με 
αριθμό 58 φύλλου της φιλόξενης εφημερίδας μας 
«ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ» με τίτλο
«ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ ΗΜΙΤΕΛΗΣ».
Μετά την παρουσίαση του θέματος κατέληγα με την 
πρόταση: «…εφόσον η σημερινή κατάσταση στο σημείο 
συγκέντρωσης των σκουπιδιών, πιστεύω, ότι δεν τιμά 
κανέναν, δώστε δια της Γ.Σ εντολή στο Δ.Σ να ενεργήσει 
κλπ».
Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ένα 
απλό ερέθισμα το μεταφέρατε στο σημερινό Δ.Σ, το 
οποίο με γούστο και μεράκι υλοποίησε την απόφασή 
σας και έφτιαξαν έναν  καλαίσθητο χώρο .   Θερμά 
συγχαρητήρια στο Δ.Σ  Χρειάζεται ακόμα ένα βήμα πολύ 
απλό. Να σεβαστούμε το χώρο και το περιβάλλον και 
να τοποθετούμε τόσο τα οικιακά σκουπίδια μέσα στους 
κάδους όσο και τα ξερά χόρτα, αποκλάδια και μπάζα 
στο μεγάλο κάδο. Αν δεν το κάνουμε, έχω την αίσθηση 
ότι οι κάδοι σε λίγο καιρό θα «μετακομίσουν» εντός του 
οικισμού.

 Βίλια Ιανουάριος 2014         Ιωάννης Χριστόπουλος 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά :

1)Το Σπύρο Δρίκο, σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, για την προσφορά σε κρασί και τσίπουρο,        
   που απαιτήθηκαν στην κοπή πίτας και εκδρομή του Συλλόγου
2)Τον Γκιούλμπα Παναγιώτη, για την προσφορά κουλουριών και snacks, εκδρομής.
3)Τον μηχανικό του έργου ύδρευσης Σταύρο Βινατσέλα, για το μπετόν στήριξης πίνακα ανακοινώσεων στο     
   χώρο απορριμμάτων.
4)Το Βιλιώτη Θεόδωρο Βογιατζόπουλο, για δωρεάν υδραυλικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου.
5)Το Βιλιώτη Γιάννη Παγώνη, για την οικονομική προσφορά  50 ευρώ, στη μνήμη του γιού του Τάσου   
   Παγώνη.
6)Τον επίτιμο Πρόεδρό μας Θανάση Μπαλλά για την οικονομική προσφορά 50 ευρώ στο Σύλλογο.
7)Τον οικιστή/μέλος Κώστα Θεοδωρόπουλο για τη προσφορά των βασιλοπιτών στην κοπή της πίτας 2014. 
8)Την ταμία του συλλόγου Μαρία Δεσύπρη, για την προσφορά τριών γουριών στην κοπή πίτας 2014
9)Την κ. Βάσω Σκάρπα, κάτοικο Π. Φαλήρου φίλη του μέλους Ι. Χριστόπουλου, για την προσφορά 100   
   περίπου βιβλίων στο Σύλλογό μας.
10)Τον πρώην Δήμαρχο Βιλίων Μακρυνόρη Κων/νο (Κούκιο), για την προσφορά μιας τραπεζαρίας   
    εξωτερικού χώρου ( ένα τραπέζι – δυο παγκάκια)  για τις ανάγκες του οικισμού

Γιώργος Ρουμπάκης
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Ο πήχης ανέβηκε πολύ ψηλά, τόσο που πρέπει να γινόμαστε 
όλο και καλύτεροι για να τον ξεπερνάμε. Η εκδρομή στο 
Πήλιο κατά γενική ομολογία ήταν η πιο επιτυχημένη από 
όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι 
προηγούμενες δεν ήταν επιτυχημένες κάθε άλλο μάλιστα, 
αυτή όμως είχε το κάτι παραπάνω.   Το υπερσύχρονης 
τεχνολογίας διπλό πούλμαν των 80 θέσεων ήταν ένα από τα 
βασικά ποιοτικά στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία της 
εκδρομής. Άνετο μα πάνω απ’ όλα ασφαλές και με άριστο 
οδηγό, ήταν η βάση για να περάσουν “ανώδυνα” οι περίπου 
10 ώρες μέσα σ’αυτό των 76 επιβατών μελών και φίλων 
του Συλλόγου.  Σ’ αυτό βέβαια συνετέλεσαν τα διάφορα 
“events” όπως το καραόκε, στο οποίο θα αναφερθώ πιο κάτω, 
τα κεράσματα της Μαρίας Δεσύπρη, η οποία είχε τη γιορτή 
της,  το τσίπουρο (προσφορά πάλι του Σπύρου Δρίκου), τα 
κουλουράκια και τα μπριόζ προσφορά από τον φούρνο του 
Παναγιώτη Γκιούλμπα στον Άγιο Δημήτριο, και όπως πάντα 
τα ανέκδοτα του Παντελή Μυκιαδάκη. Την πρώτη ημέρα, 
ευνοϊκή από καιρικές συνθήκες  και μετά από μια σύντομη 
στάση για καφέ στη Στυλίδα περιηγηθήκαμε στο Βόλο με 
τους μισούς περίπου να επισκέπτονται το πολύ αξιόλογο 
Αρχαιολογικό Μουσείο (Αθανασάκειο) με πλήθος ευρημάτων 
που πολλά από αυτά είχαν εντελώς τοπικό χαρακτήρα όσον 
αφορά στην τεχνοτροπία και την παράδοση.
Βόλος χωρίς επίσκεψη σε τσιπουράδικο, είναι σαν να πας 
στο Παρίσι και δεν δεις τον Πύργο του Άιφελ! Όλοι σχεδόν 
οι εκδρομείς μπήκαν σε κάποιο τσιπουράδικο και “τίμησαν” 
δεόντως  τους τοπικούς μεζέδες, που και σ’ αυτούς διέκρινες 
το τοπικό τους στοιχείο. Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στα 
όμορφα λιθόστρωτα της Μακρυνίτσας με τα εντυπωσιακά 
πετρόχτιστα σπίτια και την απέραντη θέα προς το Βόλο 
και τον Παγασητικό κόλπο. Εκεί απολαύσαμε τον καφέ 
μας και κάναμε τα απαραίτητα ψώνια πριν οδηγηθούμε 
στο υπέροχο ξενοδοχείο  Domotel Xenia  στην Πορταριά, 
η επιλογή του οποίου αποδείχθηκε η καλύτερη. Άριστα 
δωμάτια και εξυπηρέτηση, ζεστό κλίμα στο σαλόνι, πάρα 
πολύ καλό φαγητό, πολύ ωραία ψυχαγωγία, τεράστιο 
πρωινό, φοβερή θέα.  Το δείπνο και η διασκέδαση έγιναν 
στην ειδική εξωτερική αίθουσα “Βεράντα” με την μεγάλη 
τζαμαρία απ’ όπου η θέα προς τον Βόλο ήταν τόσο μαγευτική, 
που το βλέμμα σου ξεκόλαγε απ’ αυτή μόνο για να φας 
ή να χορέψεις!   Οι ήχοι της ορχήστρας του ξενοδοχείου 
αναμείχτηκαν με τους ήχους των πηρουνιών, κουταλιών, 
μαχαιριών και ποτηριών σε μια πανδαισία φαγητού με 
γευστικότατους μεζέδες σε αφθονία. Μετά ήλθε η ώρα του 
χορού, όπου δεν θυμάμαι κάποιον από τους εκδρομείς να 
μην βρέθηκε στην πίστα έστω και για λίγο. Ο Παντελής 
Μυκιαδάκης έκανε πάλι όλους τους συνδαιτυμόνες του 
Συλλόγου αλλά και τους άλλους να λυθούν από τα γέλια με 
τα ανέκδοτά του και παράλληλα πιστοποίησε και εδώ τα 
φωνητικά του προσόντα τραγουδώντας μερικά πολύ ωραία 
τραγούδια.
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 Η επόμενη ημέρα ήταν αρχικά βροχερή, αυτό όμως 
δεν πτόησε το ηθικό μας, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν 
πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Μετά από 
το “προκλητικά ” πλούσιο πρωινό, για την σημερινή 
κατάσταση, απολαύσαμε μαγευτική διαδρομή προς 
την Τσαγκαράδα περνώντας πρώτα από τα Χάνια 
και το όμορφο χωριό Κισσός. Στην Τσαγκαράδα 
κάτω από συνεχή βροχή ήπιαμε τον καφέ μας και 
προσκυνήσαμε την Αγία Παρασκευή στην εκκλησία 
της περιοχής και θαυμάσαμε τον υπεραιωνόβιο 
πλάτανο του περίβολου χώρου. Το γεύμα έγινε στις 
Μηλιές, ένα πολύ όμορφο χωριό γνωστό για το 
“Tρενάκι του Πηλίου”, με τη βροχή ευτυχώς να έχει 
κοπάσει. Η μορφολογία του δρόμου δεν επέτρεψε στο 
πούλμαν να μπει μέσα  και έτσι το μισό χιλιόμετρο 
έγινε με περίπατο των περισσοτέρων από εμάς, γιατί 
για τους πιο ηλικιωμένους, με πρωτοβουλία της 
Μαρίας Δεσύπρη, η οποία και σ’αυτή την εκδρομή 
έδωσε τα “ρέστα” της, επιστρατεύθηκε το 100 και 
στη μετάβαση και στην επιστροφή! Το σημαντικότερο 
όμως στοιχείο στις Μηλιές που έδωσε πολλούς 
“πόντους”  σε όλη την εκδρομή και προστέθηκε 
στο μπουκέτο της καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση 
σ’ αυτό, ήταν η επίσκεψη στην ιστορική εκκλησία 
των Ταξιαρχών στην κεντρική πλατεία. Είχαμε την 
ευτυχία να μας ξεναγήσει και να μας εξιστορήσει τα 
περί της εκκλησίας ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος 
του χωριού, ο οποίος με άψογο διδασκαλικό τρόπο 
μας εξήγησε τα κατασκευαστικά κυρίως του ναού και 
ιδιαίτερα τα μυστικά της άψογης ηχητικής του. Όλοι 
είχαμε μείνει άφωνοι αδιαφορώντας για το φαγητό και 
το χρόνο που μας κυνηγούσε αμείλικτα. Η πρακτική 
απόδειξη της υπέροχης ηχητικής του ναού έγινε από 
τον Παντελή Μυκιαδάκη που προσφέρθηκε να ψάλλει 
το “Υπερμάχω” μέσα σε απόλυτη σιωπή! Το υπόλοιπο 
πρόγραμμα επεφύλαξε εκπλήξεις μέσα στο πούλμαν 
με καραόκε. Εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία του 
πούλμαν με τις κάμερες και τα DVD διοργανώθηκε 
διαγωνισμός καραόκε με έπαθλα CD  σε όλους τους 
συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν, η Φάντω Δανιά, η 
Νίνα Δρούγκα, η Φωτεινή Ελευθέρου, η Δήμητρα 
Κοντογιώργη-Αναστασοπούλου, ο Σπύρος Μιχαλόπουλος,  η Εύη Μπορτολή και η Αντιδήμαρχος Μάνδρας 
Ειδυλλίας  Αγγελική-Αθανασία Παπακωνσταντίνου, επί πλέον δόθηκε DVD στη νικήτρια. Η διαδικασία, 
η οποία ελεγχόταν από επιτροπή εκδρομέων (η οποία και αυτή πήρε τα CD δωράκια) αποτελούμενη από 
τους  Δημησιάνο Κώστα, Κυριακόγκωνα Χρυσόστομο, Μαμαλούδη Δημήτρη και Μαρινάτο Νίκο, είχε και 
το ενδιαφέρον αλλά και το γέλιο ταυτόχρονα. Νικήτρια το μέλος του Συλλόγου μας και οικίστρια  Φωτεινή 
Ελευθέρου η οποία ξεδίπλωσε ένα κρυφό ταλέντο που ίσως θα μπορούσε να είχε εκμεταλλευθεί ακόμα και 
επαγγελματικά!
Η  επιτυχία αυτής της εκδρομής γέμισε με ικανοποίηση τα μέλη του Συλλόγου αλλά ταυτόχρονα και με 
υποχρέωση ανάλογης επιτυχίας στην επόμενη εκδρομή. Προσωπικά οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη 
του ΔΣ που βοήθησαν στην οργάνωση αυτής της εκδρομής άσχετα με το μερίδιο ευθύνης τους γιατί ότι 
καλό γίνεται στο Σύλλογο γίνεται ακριβώς γιατί είναι συλλογικό.                    
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Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν γυμνάζεστε;
Γράφει ο Ιωάννης Καντούνας    
Εθελοντής Ορειβάτης 
Θυμηθείτε την τελευταία πεζοπορία που κάνατε κι αναπολήστε 
πώς νιώθατε αφού είχατε περπατήσει για μερικά λεπτά. Η 
καρδιά σας σφυροκοπούσε  η κουβέντα άρχισε να λιγοστεύει 
καθώς αναπνέατε πιο βαριά, μειώνατε τα ρούχα σας καθώς 
ζεσταινόσαστε ολοένα περισσότερο και οι μύες των ποδιών σας 
έκαιγαν .
Όλα αυτά συμβαίνουν όταν το σώμα σας προσπαθεί να 
συμβαδίσει με τις απαιτήσεις του για ενέργεια προκειμένου να 
συνεχίσετε να προχωράτε. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από τους 
υδατάνθρακες (γλυκογόνο) στο αίμα σας κι από τις λιπαποθήκες 
του σώματός σας. Για να μετατρέψει αυτές τις ουσίες σε 
ενέργεια, το σώμα σας χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο, κι αυτή 
η μετατροπή ενέργειας ονομάζεται «αεροβική».
Aναλογιστείτε τώρα την αίσθηση όταν περπατάτε βάζοντας 
όλη σας τη δύναμη κι αγωνίζεστε ν’ αναπνεύσετε. Η καρδιά σας πάει κυριολεκτικά να σπάσει και τα 
πόδια σας τρέμουν σαν ζελέ, ενώ πρέπει να σταματήσετε για να πάρετε ανάσα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 
μύες σας δουλεύουν τόσο σκληρά, ώστε η καρδιά και τα πνευμόνια σας δεν μπορούν να συμβαδίσουν με 
την ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την παραγωγή περισσότερης ενέργειας. Το σώμα σας έχει μια 
εναλλακτική μέθοδο που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν και μόνο για μικρό χρονικό διάστημα – παράγει 
ενέργεια αναερόβια, πράγμα που σημαίνει χωρίς οξυγόνο. Σ’ αυτήν την περίπτωση διασπάται μόνο 
γλυκογόνο (όχι λίπος), όμως το αποτέλεσμα είναι ένα υποπροϊόν που ονομάζεται γαλακτικό οξύ. Αυτή η 
δυσάρεστη ουσία αυξάνεται μέσα στους μυς, παράγοντας εκείνη την αίσθηση του τρέμουλου. Τότε το σώμα 
σας περιέρχεται σε «χρέος οξυγόνου» και δεν υπάρχει όριο όσον αφορά το πόσο μπορείτε να το ζορίσετε, 
συνήθως από ένα ως τρία λεπτά αν περπατάτε με όλη σας τη δύναμη. Ύστερα πρέπει να κάνετε ένα μικρό 
διάλειμμα.
Από την άλλη, στην αεροβική άσκηση δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμο όριο για την απόσταση που μπορείτε 
να διανύσετε. Ακόμα κι ο πιο κοκαλιάρης πεζοπόρος έχει αρκετό λίπος για να τροφοδοτήσει περπάτημα 
μιας ή ίσως δύο ημερών χωρίς να ξεμείνει από «καύσιμα». Γιατί λοιπόν κουράζεστε συχνά, νιώθετε πείνα, 
ζαλάδα και πρέπει να κόβετε το ρυθμό σας κάθε τρεις ή τέσσερις ώρες αν δεν τρώτε τίποτα; Tο πρόβλημα 
είναι ότι το λίπος είναι καύσιμο πολύ βραδείας καύσης και απαιτεί  οξυγόνο και χρόνο για να μετατραπεί 
σε υδατάνθρακες που θα μας δώσουν ενέργεια. Όταν περπατάτε, χρησιμοποιείτε ένα μίγμα λίπους και 
γλυκογόνου καθώς αυτό μετατρέπεται με πιο γρήγορο ρυθμό σε ενέργεια. Κι όσο πιο σκληρή άσκηση 
κάνετε, τόσο περισσότερο γλυκογόνο και λιγότερο λίπος χρησιμοποιείτε. Δυστυχώς το σώμα σας μπορεί 
ν’ αποθηκεύσει μόνο πεπερασμένη ποσότητα υδατανθράκων – που αντιστοιχεί σε τρεις με τέσσερις ώρες 
σκληρής άσκησης. Γι’ αυτό, αν την εξαντλήσετε και δεν την αναπληρώσετε τρώγοντας, θα καταλήξετε να 
γίνετε «αργοκίνητο καράβι» με μόνο καύσιμο το λίπος σας.
 Όσο περισσότερη πεζοπορία κάνετε, τόσο περισσότερο εξασκείτε 
το σώμα σας να αποθηκεύει περισσότερους υδρογονάνθρακες και 
τόσο πιο αποτελεσματικό γίνεται αυτό στη γρήγορη μετατροπή της 
ενέργειας. Έτσι δεν είστε αναγκασμένοι να σταματάτε τόσο συχνά πια 
για να πάρετε ανάσα καθώς ανεβαίνετε στην κορφή που έχετε βάλει 
στόχο, έχετε τη δύναμη να σηκώνετε το σώμα σας όταν χρειάζεται 
να σκαρφαλώσετε και τα πόδια σας αντέχουν στις σάρες (πλαγιά με 
χαλίκια).
Γι’ αυτό  η γυμναστική στην φύση σάς κάνει γερούς και υγιείς, και δεν 
έχει μειονεκτήματα.
Όταν καταλήγουμε στην ταβέρνα μετά την γυμναστική είναι καλό να 
αναπληρώνουμε τους υδατάνθρακες όχι το λίπος . Μετά την γυμναστική 
πρέπει να ξεκουραζόμαστε ώστε ο οργανισμός να μετατρέπει το λίπος 
σε υδατάνθρακες για να αδυνατίσουμε.
Σημείωση : ούτε ο γράφων τα τηρεί αυτά, απλώς προσπαθεί. 



Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω -Διασκεδάζω -Μαθαίνω
επιμέλεια στήλης Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ                                                                                          
Θέμα : Επάγγελμα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ                                                                                         
1.Το προϊόν του φούρναρη στην αιτιατική (καθαρ) 

– Περιζήτητη στην..έρημο  2. Πάολο.. ζωντανός 
Ιταλικός ποδοσφαιρικός θρύλος – Αυτήν έκοψε ο 

Σύλλογός μας πρόσφατα 3.Αρχικά για..πράσινες πηγές 
ενέργειας- βρίσκονται μέσα στο ..ποτό - Άφωνη…Ρίτα                                      

4. Αυτός είναι απόφοιτος Πολυτεχνείου   5. Λέγεται έτσι 
η παγίδα (αντίστ).    6.Είναι ο ποινικολόγος   7.Τύπος 

αρχαίου αγγείου    8. Προσ.  αντωνυμία (αρχ) – Μισό…
μωρό 9. Κατηγορία εκπαιδευτικού.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Χατσατουριάν, μεγάλος Αρμένιος συνθέτης- 
Γράμματα από …εκπαιδευτικό Α΄θμιας εκπαίδευσης.                                           
2. Μηχανικό μέγεθος για μηχανές αυτοκινήτων - …
Λιβυκού παλιά ηθοποιός μας 
3. Είναι τα Skoda αναφορικά με την προέλευσή τους                               
4. ‘Αρθρο (πληθ) – Βουητό (με άρθρο)  5. Αραιό, χαλαρό                                 
6. Επάγγελμα σχετικό με τα μάτια  7. Πληθυντικός 
άρθρου (καθ) – Αλά…όρος εστιατορίων   8. Φυσικό 
μέγεθος σχετικά με περιστροφή  9. Δημοσιογράφος μας 
με ..πράσινα μάτια (αντίστ) -    ...και αβλαβής (αντίστ).                                                                                              
( Η λύση στη σελίδα 20)                                                                                                                         
(Σημ.: Τα σταυρόλεξα της στήλης είναι πρωτότυπα 
σχεδιασμένα από τον Περικλή Μιχαλιτσιάνο)
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ & ΡΗΣΕΙΣ
Πάει ένας μεθυσμένος σ’ ένα μπαρ. Πλησιάζει τη 
μπαργούμαν και της λέει θα μου βάλεις ένα ποτό;                                               
Του βάζει το ποτό και αυτός της λέει:                                                               
-Το ξέρεις ότι είσαι πολύ άσχημη; Και αυτή του 
απαντάει:
 -Κι εσύ το ξέρεις ότι είσαι πολύ μεθυσμένος;
Και αυτός:-Ναι, αλλά εγώ αύριο δεν θα είμαι!                                                                     
  ΣΦΗΝΑΚΙΑ                                                                                                    
1.  -Μ’ αγαπάς;
     -Σιδερώνω τώρα, πόσα να κάνω ταυτόχρονα;!                                  
2.  Ποτέ δεν ξέρεις πόσους φίλους έχεις μέχρι 
να αποκτήσεις ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα...!!!                                                                            
3. Λέει μια γυναίκα στον φούρναρη
-Θέλω ένα κέικ σοκολάτας και 
να είναι λίγο ψιλοκαμένο...                                                                                                        
-Γιατί ψιλοκαμένο; Ρωτάει ο φούρναρης                                             
-Για να νομίζει ο άνδρας μου ότι το έφτιαξα εγώ...                                
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ΤΕΛΙΚΑ ΟΔΗΓΟΥΜΕ  Ή ΜΑΧΟΜΑΣΤΕ;
Γράφει ο Νίκος Βασιλείου
Αν αναλογιστεί κανείς ότι στη χώρα μας σκοτώνονται καθημερινά έξι συνάνθρωποί μας στην άσφαλτο, ενώ 
πολλαπλάσιοι αυτών τραυματίζονται σοβαρά και μένουν «φυτά» ή παραπληγικοί, απορεί γιατί πραγματικά κανείς 
δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Τα  Μ.Μ.Ε. μας ενημερώνουν καθημερινά για οικονομικά μέτρα και μεγέθη που 
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κανείς δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι πέντε δισεκατομμύρια ευρώ 
ξοδεύονται κάθε χρόνο σε συντάξεις αναπηρίας και νοσήλια ανθρώπων που έχουν τραυματισθεί στους ελληνικούς 
δρόμους.
Εμείς οι ίδιοι χάνουμε τον ύπνο μας για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών μας και την ανεργία που πρόκειται 
να αντιμετωπίσουν, αλλά πολύ λίγο ανησυχούμε για το αν θα έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν, ως χρήστες των 
ελληνικών δρόμων, μη φορώντας ζώνες ασφαλείας, προστατευτικά κράνη και οδηγώντας επικίνδυνα.
Με γνώμονα τα παραπάνω και με την βοήθεια του ΔΣ του Συλλόγου μας, πραγματοποιήθηκε το κυριακάτικο βράδυ 
της 25ης Αυγούστου, στον όμορφο προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, μια παρουσίαση με πολλές τεχνικές 
επεξηγήσεις, αρκετές πρακτικές συμβουλές, αλλά και προβληματισμούς όσον αφορά την συμπεριφορά μας πίσω 
από το τιμόνι, προκειμένου να ενημερώσω κατά το δυνατόν, αλλά περισσότερο να προβληματίσω, τους συνοικιστές 
και φίλους που θέλησαν να με ακούσουν. Το φυλλάδιο που μοίρασα στους παρευρισκόμενους, αποφασίσαμε να 
συμπεριλάβουμε και στο τεύχος αυτό της εφημερίδας μας, για να φτάσει στα χέρια όσο το δυνατόν περισσότερων 
ανθρώπων.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι κατά την άποψή μου, το πρόβλημα με τους οδηγούς στη χώρα μας δεν είναι θέμα 
ικανότητας δεδομένου ότι αποδεδειγμένα στην πλειοψηφία μας είμαστε ικανότατοι χειριστές των οχημάτων μας. Το 
μεγάλο μας πρόβλημα είναι η νοοτροπία μας, ο εγωισμός μας και η ψευδαίσθηση ότι είμαστε ικανότεροι από τους 
υπόλοιπους, που μας κάνει κακούς πολίτες και ριψοκίνδυνους οδηγούς που περιφρονώντας κάθε κανόνα θέτουμε την 
ασφάλειά μας και την ασφάλεια των συμπολιτών μας σε κίνδυνο για το τίποτα.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ:
1.Οι ζώνες παραμόρφωσης του οχήματος και ο άκαμπτος κλωβός επιβατών
2.Οι ζώνες ασφαλείας με τους προεταντήρες, οι αερόσακοι, τα προσκέφαλα των καθισμάτων
3.Σε περίπτωση ανατροπής ο κλωβός αντέχει όμως αν το αυτοκίνητο συρθεί ο ανεμοφράκτης δεν μας προστατεύει 
από τυχόν εμπόδια που θα εισέλθουν στο χώρο των επιβατών και μάλιστα κοντά στα κεφάλια των επιβατών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι δοκιμές γίνονται για πρόσκρουση με 64χλμ/ωρα σε ακίνητο μη παραμορφώσιμο εμπόδιο
- ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ CRASH TEST
1. Οι έλεγχοι-συγκρούσεις γίνονται με ταχύτητες μέχρι 64 Χλμ/ώρα
2. Οι κούκλες είναι ομοιώματα ενηλίκων
3. Σε μετωπικές συγκρούσεις καταγράφονται ηλεκτρονικά οι τραυματισμοί του κεφαλιού και του στήθους και σε 
πλάγιες συγκρούσεις μόνο του κεφαλιού
4. Στις συγκρούσεις χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα παρόμοιας μάζας που είναι δυνατό να διαφέρουν μεταξύ τους 
περίπου 110 κιλά.
5. Η κατάταξη αναφέρεται μόνο σε τραυματισμούς που χρειάζονται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο ή η ζωή 
διατρέχει κίνδυνο
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ANTIΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Αφενός μεν λοιπόν τα οχήματα μας δεν είναι ικανά να μας προστατέψουν σε αρκετές συγκρούσεις αφετέρου εμείς ως 
χειριστές των οχημάτων και «πολύξεροι» αψηφούμε εύκολα τα όρια ταχύτητας σε δρόμους «εχθρικούς» όπως είναι οι 
δρόμοι της χώρας μας και κινούμαστε με ταχύτητες επικίνδυνες σε περίπτωση σύγκρουσης πεπεισμένοι ότι σε εμάς δε 
θα συμβεί.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για να αποφύγουμε λοιπόν τη σύγκρουση, και ιδιαίτερα τη μετωπική σύγκρουση, ας έχουμε στο μυαλό μας εκ των 
πρότερων λάβει κάποιες αποφάσεις, ώστε να μην χαθεί χρόνος την κρίσιμη στιγμή
1.Δεν μπαίνουμε σε πορεία σύγκρουσης με αντίθετα ερχόμενο όχημα προς αποφυγή ζώου  ή πεζού
2.Επιλεγουμε σίγουρα την σύγκρουση με προστατευτικές μπάρες αντί με το αντίθετα κινούμενο όχημα αν δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή
3.Οταν το αντίθετα κινούμενο όχημα έρχεται καταπάνω μας και σε περίπτωση που υπάρχει έξοδος διαφυγής (χαντάκι, 
μικρός γκρεμός, χωράφι, κλπ.) φρενάρουμε δυνατά μέχρι τελευταία στιγμή, προκειμένου να ανακόψουμε την 
ταχύτητα του οχήματος μας και ρίχνουμε το όχημα εκτός δρόμου με γωνία όσο πιο κάθετη γίνεται στην ευθεία του 
οδοστρώματος για να μην ανατραπεί το όχημα μας από την υψομετρική διαφορά που υπάρχει με το οδόστρωμα και το 
χώρο έξω από αυτό
4.Οταν κινούμαστε με μικρές ταχύτητες 50χλμ και κάτω, και προκειμένου να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή, 
μπορούμε να επιλέξουμε την σύγκρουση με κάποιο εμπόδιο (π.χ. σταθμευμένο όχημα) για να μην χτυπήσουμε κάποιο 
πεζό ή κάποιο δικυκλιστή, αν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση για φρενάρισμα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
- ABS: To antiblocking braking system, ελέγχοντας ηλεκτρονικά κάποιες βαλβίδες ανακούφισης στο υδραυλικό 
κύκλωμα πέδησης του αυτοκίνητου, επιτρέπει να μην μπλοκάρουν οι κατευθυντήριοι τροχοί, ανεξάρτητα από την 
πίεση που εξασκούμε στο πετάλι, με αποτέλεσμα να έχουμε τιμόνι δηλαδή έλεγχο κατεύθυνσης  κατά το έντονο 
φρενάρισμα.

ΚΑΤΑ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΜΕ ΑΒS: Άσκηση πίεσης στο πετάλι με όλη μας τη δύναμη παρά τους κραδασμούς και προσπάθεια ελέγχου του 
αυτοκινήτου με το τιμόνι
ΧΩΡΙΣ ΑΒS:Σε ταχύτητες άνω των 50 Χελμ/ώρα για να μην μπλοκάρουν οι κατευθυντήριοι τροχοί και το όχημα μας 
συρθεί ανεξέλεγκτο θα πρέπει διαδοχικά να μειώνεται και να αυξάνεται η πίεση στο πετάλι του φρένου (δυο – τρεις 
πεταλιές)μέχρι την ακινητοποίηση του οχήματος
ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ή ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΙΣ ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 
CRASH TESTS ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: 

ΣΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 
CRASH TESTS ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: 

ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ 
***** 10% Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ***** 5% Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 
**** ΑΠΟ 11% ΕΩΣ 20% **** ΑΠΟ 6% ΕΩΣ 10% 
*** ΑΠΟ 21% ΕΩΣ 35% *** ΑΠΟ 11% ΕΩΣ 20% 
** ΑΠΟ 36% ΕΩΣ 45% ** ΑΠΟ 21% ΕΩΣ 25% 
* 46%  Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ * 26% Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
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ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΙΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Το όχημα ανοίγει την τροχιά του προς το εξωτερικό της στροφής χωρίς να ακούει στο τιμόνι μας (το τιμόνι μας έχει 
ελαφρύνει δραματικά)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Αν πατάμε γκάζι το αφήνουμε προοδευτικά και προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το πλάτος του 
δρόμου όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο η ταχύτητα του οχήματος μειώνεται, τόσο ανακτούμε προοδευτικά τον 
έλεγχο του οχήματος
ΥΠΕΡΣΤΡΟΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΠΙΣΩΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Το πίσω μέρος του οχήματος ανοίγει την τροχιά του προς το εξωτερικό της στροφής, με κίνδυνο το αυτοκίνητο να 
κάνει το λεγόμενο τετ-α-κε δηλαδή να περιστραφεί ανεξέλεγκτα γύρω από τον εαυτό του κατά 180 μοίρες
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Γυρνάμε το τιμόνι προοδευτικά προς την πλευρά που κινείται το πίσω μέρος του αυτοκίνητου με 
σκοπό να ισορροπήσει το αυτοκίνητο και να σταματήσει η ανεξέλεγκτη πορεία προς την περιστροφή ενώ αφήνουμε 
προοδευτικά το γκάζι το φαινόμενο της υπερστροφής μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε προσθιοκίνητα αυτοκίνητα, 
όταν μετά την υποστροφή αφήσουμε απότομα το γκάζι μέσα στη στροφή. Για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
για ανάποδο τιμόνι ακόμα και σε προσθιοκίνητο αυτοκίνητο που υποστρέφει
- ESP – ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME: To ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας προσπαθεί να 
εξουδετερώσει ή να μειώσει τα φαινόμενα που περιγράψαμε προηγουμένως, επεμβαίνοντας ηλεκτρονικά στα φρένα 
και στην τροφοδοσία του κινητήρα λαμβάνοντας μια σειρά από παραμέτρους, όπως η ταχύτητα του οχήματος, η 
γωνία του τιμονιού, η κλίση του οχήματος, οι στροφές λειτουργίας του κινητήρα κ.α. σημαντικό είναι να έχουμε στο 
μυαλό μας ότι ακόμα και αν αυξάνει ουσιαστικά τα όρια πρόσφυσης του οχήματος δεν μπορεί να εξουδετερώσει ούτε 
την αδράνεια του οχήματος, ούτε την έλλειψη της απαιτούμενης πρόσφυσης κάτω από ειδικές συνθήκες αλλά ούτε 
και τους νόμους της φυσικής
- ΑSR – ANTI SLIP REGULATOR: To σύστημα περιορισμού ολίσθησης των κινητήριων τροχών επεμβαίνοντας 
επίσης στα φρένα και στην τροφοδοσία του κινητήρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ολίσθηση – σπινάρισμα των 
κινητήριων τροχών όταν είτε εμείς υπερβάλλουμε με το γκάζι είτε οι συνθήκες του οδοστρώματος δεν παρέχουν 
επαρκή πρόσφυση στα ελαστικά προκειμένου να γαντζώσουν στο οδόστρωμα και να κινήσουν το όχημά μας.
ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ -ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ
1.Λυση αποτελούν τα ελαστικά χιονιού ενώ ημίμετρα είναι οι αλυσίδες με κρίκους, ελαστικό ή ύφασμα.
2.Κινηση με μικρές ταχύτητες και όσο το δυνατόν ηπιότερους χειρισμούς.
3.Διατηρηση εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων ασφαλείας δεκαπλασίου από το κανονικό

ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΩΝ – ΘΑΜΠΩΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
1.Τα φώτα ομίχλης δεν φωτίζουν πέρα από 2 μέτρα από το όχημα μας και η χρήση τους δεν μας βοηθάει ενώ 
θαμπώνει τους απέναντι οδηγούς.
2.Χρησιμευουν μόνο για να μας δουν οι απέναντι οδηγοί σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας ενώ τα πίσω φωτά 
ομίχλης έχουν ίδια ένταση με αυτή που έχουν τα φώτα των φρένων, άρα αν τα ανάβουμε χωρίς λόγο, είναι πιθανόν να 
δυσκολεύουμε τον οδηγό που μας ακολουθεί να αντιληφτεί ότι φρενάρουμε.
3.Ακομα και η κανονική ρύθμιση των φώτων του αυτοκίνητου μας θα θαμπώσει τους απέναντι οδηγούς στιγμιαία σε 
ανηφορικά κομμάτια και σε δεξιές στροφές διότι αυτοί θα περάσουν στιγμιαία μέσα από τη δέσμη των φώτων μας. Το 
ίδιο συμβαίνει και με εμάς.
4.Δεν ανάβουμε τη μεγάλη σκάλα αμέσως μόλις θαμπωθούμε νομίζοντας ότι απέναντι έχει αναμμένη τη μεγάλη 
σκάλα μόνο αν διασταυρωνόμαστε σε ευθεία με το απέναντι αυτοκίνητο και θαμπωνόμαστε είμαστε σίγουροι ότι έχει 
αναμμένη τη μεγάλη σκάλα.
5.Κανουμε σύντομο σινιάλο για να του θυμίσουμε να τα σβήσει και δεν επιδιώκουμε να τον θαμπώσουμε και εμείς 
διότι σκεφτείτε ότι θαμπώνοντας τον απέναντι οδηγό κινδυνεύουμε να έρθει καταπάνω μας.
6.αντιμετωπιζουμε το θάμπωμα με το να πάρουμε τα μάτια μας από τη δέσμη των φώτων και να εστιάσουμε στην 
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δεξιά άκρη του οδοστρώματος προσπαθώντας να μην βγούμε από το δρόμο.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Το αυτοκίνητο είναι μηχάνημα και όπως κάθε μηχάνημα υπακούει στο χειριστή του, το γεγονός αυτό μας δίνει μια 
ψευδαίσθηση ισχύος που όμως δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να παρασύρεται από αυτή.
1.Σαφώς και υπάρχουν πολλά διαφορετικά στυλ οδήγησης, όμως δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επιβάλουμε το στυλ 
μας στους υπόλοιπους οδηγούς διότι είμαστε όλοι χρήστες του οδικού δικτύου με ίσα δικαιώματα και οι περισσότεροι 
οδηγούμε για να μεταβούμε από μια περιοχή σε μια άλλη και όχι για απόλαυση η διασκέδαση, με άλλα λόγια 
οδηγούμε από υποχρέωση είτε το θέλουμε είτε όχι.
2.Καποιοι που οδηγούν για διασκέδαση ή απόλαυση ή επίδειξη ικανοτήτων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της 
μετακίνησης δεν μπορούν να επιβάλουν τη θέληση τους στους υπόλοιπους οδηγούς ενώ οι ικανότητες μας καλό είναι 
να επιδεικνύονται είτε μέσα σε πιστά αγώνων, είτε σε κάποιο κλειστό αγώνα αυτοκίνητων, με σκοπό τη διάκριση μας 
και τον υγιή ανταγωνισμό με τους άλλους οδηγούς που μοιράζονται το ίδιο πάθος με εμάς.
3.Στους καθημερινούς μας δρόμους είμαστε όλοι απλοί χρηστές του δικτύου και πρέπει να σεβόμαστε, να 
υποστηρίζουμε και να προστατεύουμε τους υπόλοιπους οδηγούς με τους χειρισμούς μας και τις αποφάσεις μας ενώ 
η πίεση της καθημερινότητας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει το στυλ της οδήγησης μας χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι αν μπορούμε να παραχωρήσουμε προτεραιότητα ή να δώσουμε χώρο σε κάποιον άλλο οδηγό που δείχνει 
να βιάζεται δεν πρέπει να το κάνουμε.
4.Τις περισσότερες φορές η παραχώρηση προτεραιότητας ή η διευκόλυνση κάποιου που μας ακολουθεί για να 
προσπεράσει δεν κοστίζει σε εμάς απολύτως τίποτα.
5.Αν σεβόμαστε τους κανόνες, οδηγούμε πάντα δεξιά όταν δεν προσπερνάμε  δίνοντας τον χώρο που πρέπει και στους 
υπόλοιπους οδηγούς και δεν εμποδίζουμε την κυκλοφορία οδηγώντας αργά και αριστερά υπάρχει επαρκής χώρος για 
όλους.
6.Ας αναλογιστούμε ότι όλοι μεγαλώνουμε και κάποια στιγμή θα έχουμε πιο αργά αντανακλαστικά, πιο αδύναμη 
όραση και ακοή αλλά θα θέλουμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. ας έχουμε και λίγη υπομονή με τους πιο 
ηλικιωμένους οδηγούς.
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Λ.Ε.Α.
1.Λωριδα έκτακτης ανάγκης ή άλλη μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι είμαστε εξυπνότεροι και ικανότεροι από τους 
άλλους;
2.Δεν την χρησιμοποιούμε εκτός αν μας σταματήσει η τροχαία ή αν έχουμε βλάβη στο όχημα μας.
3.Αν σε συνθήκες ανάσχεσης κυκλοφορίας (μποτιλιαρίσματος) τα οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας 
καθώς και τα ασθενοφόρα προσπαθούν να προσεγγίσουν σε ένα συμβάν και η Λ.Ε.Α. είναι γεμάτη, η προσέγγιση 
καθίσταται αδύνατη.
4.Οι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται βοήθεια θα παραμείνουν για ώρα αβοήθητοι.                                                                           
(Όλα τα ανωτέρω παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο 2013 σε εκδήλωση του Συλλόγου στον εξωτερικό χώρο του 
Πολιτιστικού μας Κέντρου).
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ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, Ο 
ΙΔΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ

                                                                                                                                                  
Ο  αρχαίος Ξενοφών είχε πει « η πενία είναι 
παντοτεινός σύντροφος της Ελλάδας». Δεν σκέφτηκε 
να πει και για το άλλο μόνιμο χαρακτηριστικό της 
Ελλάδας, τη διχόνοια, που και τότε αλλά και πολύ 
πριν απο τα δικά του χρόνια, τέλος του 5ου αιώνα 
κρατούσε μόνιμα τα σκήπτρα. Έτσι φτάσαμε μετά 
από 2.300 χρόνια για να ακούσουμε από το στόμα 
του μέγιστου Δ. Σολομού   « η διχόνοια που κρατάει 
ένα σκήπτρο η δολερή, καθ’ενός χαμογελάει πάρτο 
λέγοντας κι εσύ».
Στη γενέτειρά μου (Κοπανάκι Μεσσηνίας) υπάρχει 
ένα γειτονικό χωριό πολύ παλιό, με το παλίο του 
όνομα Σουλιμά (σήμερα γνωστό ως Άνω Δώριο). 
Για τους κατοίκους Σουλιμαίους του χωριού αυτού, 
τουλάχιστον τους παλαιούς, κατά την επανάσταση 
του 1821 λέγεται η παροιμία «12 Σουλιμαίοι, 
13 καπεταναίοι». Είναι ηλίου φανερότερο ότι 
διχογνωμούμε αενάως και ας λέει ο κάθε Φαλμεράϊερ 
ό,τι του κατέβει περί ασυνέχειας της ελληνικής φυλής.                                                                                                                                           
Μετά τα λίγα εισαγωγικά σχόλια ας έρθουμε 
στο θέμα μας, την αενάως κληρονομούμενη 
ασυνεννοησία , διχόνοια και κόντρα για την κόντρα.                                                                                                                                          
Όλοι μας γνωρίζουμε λίγο ή πολύ τι υπήρξε για το 
ελληνικό πνεύμα ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή. Ο 
Περικλής κυβερνούσε την Αθήνα για περισσότερα 
από 30 χρόνια εκλεγόμενος συνεχώς ανά έτος 
Στρατηγός, ως αρχηγός του Δημοκρατικού κόματος. 
Αντίπαλος από την πλευρά των Αριστοκρατικών μετά 
το θάνατο του Κίμωνα δεν μπορούσε να σταθεί με 

αξιώσεις απέναντί του. Έτσι το κόμα 
αυτό, των Αριστοκρατικών Αθηναίων 
καρκινοβατούσε μεταξύ φθοράς και 
αφθαρσίας. Οι Επιφανείς Αριστοκράτες 
Αθηναίοι, λοιπόν, βλέποντας την 
αδυναμία τους να αντιπαρατάξουν είτε 
πολιτικό πρόγραμμα είτε αρχηγό αξιόλογο για να τους 
φέρει στην εξουσία, επέλεξαν έναν ασήμαντο ονόματι 
Θουκιδίδη (προσοχή όχι τον μεγάλο ιστορικό) 
γαμπρό του Κίμωνα, με μόνο σκοπό να λέει «Όχι» σε 
οτιδήποτε σχεδίαζε και πρότεινε στην Εκκλησσία του 
Δήμου ο Περικλής. Έτσι λοιπόν, αυτός ο ασήμαντος 
Θουκιδίδης έμεινε στην ιστορία κερδίζοντας  λίγες 
γραμμές σαν ο πολιτικός του ‘Όχι σε όλα’. Ευτυχώς 
για τον πολιτισμό και την ανθρωπότητα ολόκληρη 
δεν κατάφερε τίποτα.
Θα έλεγε κανείς πως αυτό το ασήμαντο προσωπο 
ήταν μία ασήμαντη παρένθεση, μία κουκίδα στην 
ιστορία της ανθρωπότητας και του Ελληνισμού. Το 
πρόσωπο ναι. Το πνεύμα και η λογική ήταν και είναι 
παρόντα στο διηνεκές. Αυτή η λογική έχει γράψει 
μαύρες ατελείωτες σελίδες στην Ελληνική ιστορία. 
Γενιέται και θεριεύει από γενιά σε γενιά. Μια ματιά 
στο σήμερα, τι ματιά, με κλειστά μάτια ακόμη 
βλέπουμε και ζούμε τις λίγες τελευταίες δεκαετίες 
το ‘ όχι σε όλα’ να είναι το σήμα κατατεθέν της 
πολιτικής πραγματικότητας. Η στείρα αντιπαράθεση 
ταρακουνάει το σαθρό οικοδόμημα της σημερινής 
μας υπόστασης.
«Αυτός ο κόσμος , ο ίδιος κόσμος είναι» μας λέει ο 
Ελύτης. Σίγουρα έχει δίκιο για το έως σήμερα. Για 
το αύριο ποιος ξέρει. «Θαρσείν χρεί ταχ’αύριον 
έσετ’άμεινον...». 
Γιάννης Μπεμπόνης ,Κριεμάδι 2013 

ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΠΩΣ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΠΡΙΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ
Τα ζώα ως γνωστόν προαισθάνονται σεισμό. Οι αλλαγές τις συμπεριφοράς των ζώων όταν έρχεται σεισμός 
παρατηρούνται λίγα λεπτά πριν (2-5 λεπτά νωρίτερα) με εξαίρεση τα κουνούπια και έντομα που μπορεί να 
παρατηρηθεί αλλαγή πολλές ώρες νωρίτερα.
-Τα τζιτζίκια ( όταν είναι καλοκαίρι ) σταματούν ξαφνικά να τραγουδούν.
-Τα κουνούπια (όταν είναι καλοκαίρι ) δεν τσιμπούν .
-Όλα τα έντομα που ζουν κάτω από τη γη , καθώς και τα φίδια ,βγαίνουν ξαφνικά και ξέφρενα στην επιφανειά της.
-Η γάτα τινάζεται ξαφνικά από τη θέση της και τρέχει αλαφιασμένη.
-Οι σκύλοι ουρλιάζουν όλοι μαζί και ξαφνικά.
-Τα πουλιά τινάζονται ξαφνικά όλα μαζί από κει που κάθονται και πετούν ψηλά αλαφιασμένα αλλά χωρίς θόρυβο.
-Τα ψάρια κολυμπούν κοντά στην επιφάνεια και μερικά πηδούν συνέχεια πάνω από αυτή.
-Μέλισσες και σφήκες βγαίνουν ξαφνικά όλες μαζί  έξω από τη φωλιά
Σε περίπτωση που ακολουθεί μετασεισμός, όλα τα ζώα παραμένουν στις φωλιές τους ή μέσα στις κρυψώνες τους . 
Οι σκύλοι και οι γάτες, αν τύχει και βγουν από τις κρυψώνες τους ( πράγμα μάλλον απίθανο) τότε περπατούν αργά, 
προσεκτικά, σχεδόν έρπουν.
( Αλίευμα της Φωτεινής Μαργαρίτη από το διαδίκτυο)
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – Το ρετσίνι
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Ένα προϊόν που έπαιξε (και παίζει ακόμα αλλά σε μικρότερο ποσοστό) σημαντικό 
ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής των Βιλίων, είναι το ρετσίνι. Τα 
πυκνά πευκοδάση από τη Μάντρα μέχρι το Κριεκούκι, το Πόρτο Γερμενό και την 
Ψάθα ήταν ευκαιρία για πολλές οικογένειες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό 
και να βγάζουν τα προς το ζην ιδιαίτερα στη δύσκολη μεταπολεμική περίοδο.
Χρήσεις της ρητίνης
Η χρήση και παραγωγή της ρητίνης είναι γνωστή στον άνθρωπο από την 
αρχαιότητα.  Η αρχαιότερη ιστορική αναφορά παγκοσμίως είναι αυτή του 
Θεόφραστου στην «περί φυτών πραγματεία» του, το 300 περίπου π.χ. στην οποία 
αναφέρει λεπτομερώς τη μέθοδο συλλογής ρητίνης στην εποχή του καθώς και 
τη μέθοδο παρασκευής της κολοφώνιας πίσσας. Οι αρχαίοι λαοί, όπως Κινέζοι, 
Ιάπωνες και Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν τη ρητίνη για την παραγωγή λάκκας και 
βερνικιών. Είναι επίσης γνωστή η χρήση της στη στεγανοποίηση των ξύλινων πλοίων, την παρασκευή του υγρού 
πυρός (εύφλεκτης πολεμικής ύλης) κατά το μεσαίωνα, αλλά και στην παραγωγή της ρετσίνας και εμπλάστρων 
για ιατρικούς σκοπούς. Σήμερα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη παραγωγής ποικιλίας βιομηχανικών προϊόντων. 
Το τερεβινθέλαιο (κοινώς νέφτι) –το υγρό απόσταγμα της ρητίνης– χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλυτικό στην 
παρασκευή,  χρωμάτων, αρωμάτων, καλλυντικών, φαρμάκων, κλπ.  Το κολοφώνιο –το στερεό απόσταγμα της 
ρητίνης– χρησιμοποιείται στην τυπογραφία, υφαντουργία, μεταλλουργία, καθώς και στην παρασκευή ποικιλίας 
προϊόντων όπως, αντιδιαβρωτικά, αρωματικά κεριά, αδιάβροχα υλικά, τεχνητά δόντια, έμπλαστρα, συντηρητικά, 
προσθετικά γεύσης, χρώματα, φάρμακα, χαρτόκολλες, διάφορα γαλακτώματα, τσίχλες κλπ. Ας μην ξεχνάμε βέβαια 
και το κρασί που παλαιότερα κυρίως αλλά ακόμα και σήμερα, σε πολύ μικρότερο βαθμό, μία μικρή ποσότητα 
ρευστού  ρετσινιού βαπτιζόταν στο βαρέλι για να πάρει το κρασί το ανάλογο άρωμα αλλά και γεύση. Ένας από τους 
“ρετσινάδες” της περιοχής, κάτοικος των Βιλίων είναι και ο συνταξιούχος πλέον Γιώργος Λεμπέσης με τον οποίο 
μίλησα και μεταφέρω έτσι σ΄αυτή τη στήλη τις πληροφορίες που μου έδωσε.
Ερ.:  Από πότε μαζεύεται το ρετσίνι στην περιοχή; Απ.: Εδώ και πάνω από 300 χρόνια. Ήταν μάλιστα στοιχείο και  
για παραγωγή μπαρούτης σε ανάμειξη με θειάφι και άλλα υλικά.Ερ.:  Πόσοι ρετσινάδες υπάρχουν στα Βίλια και ποιες 
περιοχές καλύπτουν; Απ.: Τώρα είναι περίπου 15-20, παλαιότερα όμως υπήρχαν 200 οικογένειες στο επάγγελμα οι 
οποίες μάλιστα  λόγω της εμπειρίας τους μετέβαιναν και σε άλλες περιοχές όπως στην  Εύβοια ακόμα και στη Σάμο 
για τη δουλειά αυτή .Ερ.:  Που πωλείται το ρετσίνι;   Απ.: Κυρίως σε εργοστάσια νεφτιού και κολοφωνίου . Ερ.: 
Ποιος δίνει την άδεια στους  ρετσινάδες για την συγκομιδή; Απ.: Οι ιδιοκτήτες των κτημάτων, το Υπουργείο δίνει 
μία ειδική χημική πάστα   για γρηγορότερη και περισσότερη παραγωγή .Ερ.:  Το “χτύπημα” των δέντρων δημιουργεί 
προβλήματα στην υγεία τους;  Απ.: Όχι αν υπάρχει  εμπειρία και αν ακολουθούνται οι κανόνες .Επιτρέπεται άνοιγμα 
πλάτους 7-8 εκ. και ύψους 20-25 εκ., σε ύψος πάνω από 70 εκ. από το έδαφος μέχρι τα πρώτα κλαδιά σταδιακά στην 
ίδια ευθεία (μέχρι 2 φορές το μήνα για το ίδιο δέντρο)και μετά   στην αντίθετη πλευρά του. Για να χτυπηθεί πάλι 
στο ίδιο σημείο πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Ερ.:  Ποια είναι η ζήτηση ρετσινιού σήμερα ; Απ.: Έχει μειωθεί 
αρκετά . Ερ.:  Μπαίνουν νέοι στο επάγγελμα; Απ.:  Πολύ λίγοι γιατί δεν έχει “ τιμή”. Πωλείται μόνο 16 λεπτά το κιλό 
και μόνο το “ βοήθημα” που παίρνουν σαν δασοπροστάτες και τα 35 ένσημα  για 1000 κιλά ρετσίνι σώζουν κάπως 
την κατάσταση. Ερ.:  Ποιο είναι το χρονικό διάστημα εργασίας  των ρετσινάδων;  Απ.:  Από 1 Απριλίου μέχρι και 
τέλος Οκτωβρίου γιατί με το κρύο το ρετσίνι δεν “τρέχει”.
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ΚΑΙ   ΛΙΓΗ   ΣΑΤΙΡΑ
Λίγους μήνες πριν τις εκλογές του Μαΐου  2014

Εγώ κακό δεν θέλω ποτέ μου για κανένα,
Σ’εμένα όμως τα δεινά πέσανε μαζεμένα.
Ζήμενς και συνεργάτες τους, εκάμανε ρεζίλι
τους εκλεγμένους του λαού, να σιχαθούν κι οι 
σκύλοι.
Οι μίζες πηγαινοέρχονταν, μπίζνες και ταξιδάκια
εδώ και εκεί μας παίζανε άσχημα παιχνιδάκια.
Μαύρο το χρήμα ποταμός εμπήκε στα ταμεία
και δεν τους νοιάζει πως πολλοί , δεν έχουν ούτε 
μία.
Ούλες στο φώς φωνάζουμε, οι βρώμες τους να 
βγούνε κι ύστερα ας ψάχνουνε, τρύπες για να 
χωθούνε.
Εχάσαμε το μπούσουλα με κείνα και με τ΄αλλα,
γιατί αυτοί τα φάγανε, αφού είχαν την κουτάλα.
Όλοι  όσοι τα φάγατε, η μέρα σας σουρπώνει
και η ζωή σας η γλυκιά , όπου ‘ναι τελειώνει.
Άνθρωπε έρμε θες δε θες το αίμα σου ρουφάνε 
Με λίγα σε στραβώνουνε και τα πολλά σ΄αρπάνε.
Η βρώμα από πάνω τους δύσκολα ματαβγαίνει 
κι ο Ιορδάνης ποταμός ποτέ δεν τους ξεπλένει.
Με τις πολλές μπαρδακανιές φέραν τα πάνω κάτω 
και όταν έρθουν οι εκλογές , θα πιάσουνε τον πάτο
Φταίνε δε φταίνε μερικοί όλοι τους παίξαν μπάλα 
αλλά θα ‘ρθεί ο δικαστής να τσ’πάρει την κουτάλα
Μου λεν’,έχεις να κάνεις με πολλούς με ρόδα και 
μ’ αγκάθια με λύκους και με πρόβατα , μ’ αφρό και 
κατακάθια.
Να γίνεις ένας από τσ’ πολλούς , να παίρνεις 
χορηγίες δώρα , κονδύλια , αρπαχτές ίσως κι 
αργομισθίες.
   Γι΄αυτό θα γίνω<< Βολευτής>> ν’άχω και ασυλία
χαζές παρόλες να πετώ ,να γράφω και βιβλία.
   Μπορώ να γίνω ο εκλεκτός να μπω και στη Βουλή
Να κάτσω σ’ένα έδρανο να κοιμηθώ πολύ.
   Κι όταν θα γίνω αρεστός , θ’άχω χρυσά κουτάλια 
κι όσοι μαζί μου διαφωνούν να τσ’πάρω τα κεφάλια.
   Μήπως με κουκουλώματα όλοι τους βγούνε λάδι 
όσες κι αν γίνουν έρευνες θα τσ’φάει το σκοτάδι.
Ιωάννης Χριστόπουλος
Σημείωση : Έχει δημοσιευτεί και σχετική σάτιρα                                                                                                  
στο τεύχος 57,σελ 7 με τίτλο 
<<Μαυρογυαλούρηδες>>.                                                                                     
Ελπίζω, πρώτα ο Θεός, του χρόνου τέτοια εποχή                                                                                                         
να τους ξαναστολίσω .   

Κρητικός Ύμνος στην Πεθερά !!!

Τσι πεθεράς μου εδάγκωσε τον πόδα ένα λιακόνι 
και το λιακόνι εψόφησε μα εκείνη ζεί ακόμη! 

Την πεθερά μου έβαλα ψηλά στον Ψηλορείτη 
να την εβλέπουν οι οχτροί να μην πατούν στην Κρήτη.

Άμε να πεις τση μάνας σου, να κόψει τα κουμάντα, να 
πάει να δίνει διαταγές, στον-ε-δικό τζη άντρα. 

Θε μου μεγαλοδύναμε, πάρε τη πεθερά μου, 
κι εγώ θα γράψω στσ´εκκλησές, ό,τί ´χω στ´όνομά μου. 

Την πεθερά μου οψές αργά στον ύπνο μου την είδα και 
θάρουνα πως πάλευα με την λερναία ύδρα. 

Όταν κοντά στο σπίτι μου η πεθερά ζυγώνει, 
με πιάνει σοκ αλλεργικό και παίρνω κορτιζόνη. 

Κακό είναι συναπάντημα, να δεις παππά μπροστά 
σου,μα πιό κακό είν΄το πρωί, να δεις την πεθερά σου. 

Εγώ είδα και τον χάροντα μα εμένα δεν με νοιάζει
το μόνο που κατάλαβα της πεθεράς μου μοιάζει...!
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                              
Επιμέλεια : Χρήστος Κυπριάδης

Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 16ο ΔΣ
Πρακτικό Ν - 15

Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  06/10/ 2013  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 9,00 πμ  στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου 
ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε  πλειοψηφία , για να 
συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση Προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε. 
   ( Χορήγηση μιας βαρέλας μπετόν για τη διαμόρφωση του  χώρου  των απορριμμάτων , Ανάγνωση εγγράφου για την 
διακοπή δρομολογίου  λεωφορείου ΚΤΕΛ από τον οικισμό μας ,  
2.Εκδρομή συλλόγου (Αλλαγή πραγματοποιήσεως ημερομηνίας , διαμόρφωση  
   και έγκριση τιμής ανά  ζεύγος , έγκριση ξενοδοχείου και προγράμματος  εκδρομής)
3.Καθαρισμός Πνευματικού Κέντρου μετά από εκδήλωση 
4. Καθαρισμός χωμάτινου τμήματος οδού Σοφοκλέους ( Πρόεδρος )
5.Διερεύνηση κατασκευής γηπέδου στο χώρο αθλοπαιδιών ( Πρόεδρος)
6.Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης στο χώρο του Πνευματικού ( Πρόεδρος)
7.Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Εκκλησίας και ΠΠΚ ( Μυκιαδάκης )
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 :
1.Χώρος Απορριμμάτων .Ο Δήμος για τρίτο συνεχή μήνα , μετά το προφορικό αιτημά μας δεν κατέστει δυνατόν να 
μας χορηγήσει μια βαρέλα μπετόν μου μας είχε υποσχεθεί για το λόγω ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για νέα  
συνεργασία με άλλη εταιρία μπετόν . Υποσχέθηκε ότι η διαδικασία αυτή θα λήξει μέχρι τέλος Οκτωβρίου οπότε θα 
μπορεί να μας χορηγήσει και τη βαρέλα που μας υποσχέθηκε. 
2.Διακοπή λεωφορείου ΚΤΕΛ. Ο  Πρόεδρος ανάγνωσε στα μέλη του ΔΣ το με αριθμό πρωτ 25/16ΔΣ έγγραφο που 
στάλθηκε προς το ΔΣ του ΚΤΕΛ Αττικής και κοινοποιήθηκε προς τον Προϊστάμενο ΚΤΕΛ Βιλίων για τη μονομερή 
διακοπή δρομολογίου του λεωφορείου ΚΤΕΛ και τις απόψεις του συλλόγου μας.

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ   
Αποφασίστηκαν ομόφωνα και εγκρίθηκαν τα παρακάτω:
1.Η  αλλαγή της ημερομηνίας πραγματοποιήσεως της εκδρομής να γίνει  στις 23 & 24 Νοέμβρη αντί της 16 & 17 που 
είχε εγκριθεί στο  προηγούμενο ΔΣ για πρακτικούς κυρίως λόγους  (μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ξενοδοχείων) .
2.Διανυκτέρευση στην Πορταριά στο ξενοδοχείο xenia .
3.Τιμή ανά ζεύγος 150 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα του λεωφορείου ,  Διανυκτέρευση  Ξενοδοχείου  μαζί  με πρωινό 
και  δείπνο το Σάββατο βράδυ και μουσική από ζωντανή ορχήστρα .
4. Το πρόγραμμα  επιμελήθηκε ο Παντ. Μυκιαδάκης και έχει ως  εξής : 
Πρώτη στάση για καφέ στις Στυλίδα ,δεύτερη στάση για φαί στο Βόλο ,  τρίτη στάση Μακρυνίτσα τέταρτη στάση 
επίσκεψη σε τοπικό Μοναστήρι και στις 18,00 περίπου άφιξη στο ξενοδοχείο.
 Την επομένη το πρωί Πρώτη στάση Τσαγκαράδα, δεύτερη Μηλιές, Τρίτη Καλά  νερά , τέταρτη Καραβόμηλος  και 
επιστροφή στον οικισμό περίπου 21,00.

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Επαναβεβαιώθηκε προηγούμενη απόφαση του ΔΣ ότι όλοι οι χώροι του ΠΠΚ   ( εσωτερικά και εξωτερικά ) μετά από 
εκδήλωση τρίτων – πέραν του συλλόγου - θα καθαρίζονται από τους εκάστοτε χρήστες του χώρου.
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Πρακτικό Ν - 16
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  15/12/ 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 .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Κοπή πίτας  ( Πρόεδρος )
2. Πρόταση για  απονομή πλακέτας  στον παραχωρητή του χώρου όπου κατασκευάστηκε η  δεξαμενή νερού της 
ύδρευσης ( Πρόεδρος ) 
3.Κλείσιμο ταμείου τρίτου τριμήνου 2013 ( Ιούλιος -Σεπτέμβριος ) ( Ταμίας ) 
4. Απολογισμός διήμερης εκδρομής  Πηλίου. ( Ταμίας )
5. Αγορά και φύτευση πικροδαφνών  για το παρτέρι του χώρου των σκουπιδιών.
( Μιχαλιτσιάνος – Μυκιαδάκης )
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
Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκδήλωση για την κοπή της πίτα να γίνει την Κυριακή στις 19/01/2013 και ώρα 11,00 πμ 
και να προσκληθούν όλοι οι βουλευτές   , Αρχές  και  φορείς   της περιοχής μας.   Επίσης  αποφασίστηκε ομόφωνα  
να προσφερθεί στους υπάρχοντες  πιάτο που θα περιέχει  σαντουιτσάκια  τύπου  <<μπόμπα>>  και  κοντοσούβλι  . 
Επιπλέον  θα προσφερθούν , κρασί, τσίπουρο και αναψυκτικά. 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε ομόφωνα να , μετά από πρόταση του Προέδρου , να απονεμηθεί στον Μελέτη  Λεμπέση   τιμητική 
πλακέτα για την παραχώρηση του χώρου όπου κατασκευάστηκε η δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού μας . 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε ομόφωνα  το κλείσιμο ταμείου του τρίτου τριμήνου                                                                                                               

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  ο  οικονομικός απολογισμός της εκδρομής του Πηλίου ο οποίος έχει ως εξής: 
 Έσοδα ( 5842 Ευρώ)  - Έξοδα ( 4955,70  Ευρώ)  = Κέρδος Συλλόγου ( 886,30 Ευρώ).  

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα να η αγορά και φύτευση 10  πικροδαφνών οι οποίες θα φυτευτούν στο παρτέρι του χώρου 
των απορριμμάτων. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  την Κυριακή 5/1/2013 και ώρα  18,00 .

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση  στον Πρόεδρο ,μετά από πρότασή του ,να κάνει μια πρώτη 
διερεύνηση για τον καθαρισμό της  οδού  Σοφοκλέους από τα μπάζα  ξερόκλαδα  και βάτα  οπότε θα ενημερώσει και 
το ΔΣ σχετικά για περαιτέρω μελέτη.

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση  στον Πρόεδρο  ,μετά από πρότασή του ,να διερευνήσει 
επίσης το θέμα της κατασκευής γηπέδου στο χώρο των αθλοπαιδιών . 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα  και εγκρίθηκε μετά από πρόταση του Προέδρου ,να καταργηθεί η τουαλέτα δίπλα στο 
γραφείο του συλλόγου διότι παρουσιάζει αποχετευτικά προβλήματα και στη θέση της να δημιουργηθεί χώρος  που θα 
χρησιμοποιείται  ως βιβλιοθήκη του συλλόγου.

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα  και εγκρίθηκε , μετά από πρόταση του Π . Μυκιαδάκη , ο περιβάλλων χώρος του ΠΠΚ να 
φωτίζεται με ειδική λάμπα οικονομίας που φέρει και  χρονοδιακόπτη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις 15/12/2013.
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Πρακτικό Ν - 17
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  05/01/ 2014  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 18,00   στο γραφείο του εξωραϊστικού 
συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε 
πλήρη απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση Προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε.
  ( επίστρωση χώρου σκουπιδιών με ανακυκλώσιμη άσφαλτο )
2.Τσιμεντόστρωση μέρους του χώρου των απορριμμάτων ( πρόεδρος)
3.Συνδέσεις  ύδρευσης. ( πρόεδρος)
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 :
Στο στρώσιμο της ανακυκλώσιμης ασφάλτου  στο χώρο των απορριμμάτων: Ο  Δήμος , λόγω 
αδυναμίας του για κάλυψη με μπετόν και μετά από αίτημα του συλλόγου , έστρωσε με ανακυκλώσιμη 
άσφαλτο  τον χώρο των απορριμμάτων  καλύπτοντας έτσι  μέρος  του συνολικού έργου.

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ   
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,μετά από πρόταση του Προέδρου ,η τσιμεντόστρωση μέρους  του χώρου των 
απορριμμάτων να γίνει με έξοδα του συλλόγου , δεδομένης της καθυστέρησης του Δήμου. Το έργο θα 
γίνει έτσι ώστε να λυθεί προσωρινά το θέμα της θέσης των σκουπιδοτενεκέδων οι οποίοι θα μπορούν να 
τοποθετηθούν  στη θέση τους . δηλαδή πίσω από το παρτέρι.  

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,μετά από πρόταση του Προέδρου ,ο σύλλογος να προτείνει στα μέλη του και 
στους οικιστές να ακολουθήσουν κοινή γραμμή , υπό τις οδηγίες του συλλόγου, στο θέμα των συνδέσεων 
ύδρευσης – όταν αυτές γίνουν – ιδιαίτερα στην τιμολόγησή τους  από το Δήμο.
Το ΔΣ πρόκειται να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά , όταν θα έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία  
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  για την 02/02/2014.



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Δρόμου
11.500μ και 2.200μ 4α ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ

Υπό την αιγίδα του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Τα 4α ‘’ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ’’ θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Απριλίου 2014 στα Βίλια και την Οινόη 
στη μνήμη του μεγάλου Βιλιώτη αθλητή Δημήτρη Δερβένη Βαλκανιονίκη και έξι φορές πρωταθλητή 
Ελλάδας στο αγώνισμα του Μαραθωνίου δρόμου την δεκαετία 1950-1961. Ο αγώνας των 11.500μ στον 
οποίο οι δρομείς θα χρονομετρηθούν, με χρονόμετρο χειρός θα ξεκινήσει από την Οινόη στις 10.00 το πρωί 
με τερματισμό τα Βίλια. Θα βραβευτούν οι τρείς πρώτοι –αθλητές και αθλήτριες με κύπελλα όπως και οι 
ηλικιακά μικρότεροι –μεγαλύτεροι αθλητές-τριες. Επίσης θα τιμηθούν ο πρώτος Βιλιώτης - Βιλιώτισσα 
και οι δρομείς με ειδικές ικανότητες. Η εκκίνηση των 2.200μ θα πραγματοποιηθεί στα Βίλια στις 11:30 και 
προσφέρεται για όλες τις ηλικίες. Θα βραβευτούν με κύπελλο ο πρώτος μαθητής και πρώτη μαθήτρια από 
κάθε τάξη δημοτικών σχολείων. Όσοι τερματίσουν τους παραπάνω αγώνες θα λάβουν επίσης αναμνηστικά 
μετάλλια. Οι δρομείς θα έχουν την τιμή να τρέξουν στα χνάρια του μεγάλου Έλληνα Μαραθωνοδρόμου και 
να απολαύσουν την πανέμορφη διαδρομή στους πρόποδες του όρους Πάστρα και του μυθικού Κιθαιρώνα. 
Για την καλύτερη διεξαγωγή του αγώνα παρακαλούνται οι αθλητές να είναι στην εκκίνηση μία ώρα 
νωρίτερα.   Για την ασφάλεια των αθλητών έχουν προβλεφτεί τα απαραίτητα μέτρα. Για τους δρομείς 
Αθήνας Πειραιά θα υπάρξουν διαθέσιμα πούλμαν τα οποία θα ξεκινήσουν αντίστοιχα από σημεία που θα 
καθορίσουν οι σύλλογοι. Όσοι δρομείς έρθουν στην Οινόη με δικά τους μέσα θα έχουν την δυνατότητα μετά 
την ολοκλήρωση των απονομών στα Βίλια να επιστρέψουν στην Οινόη με τα πούλμαν Αθήνας–Πειραιά.  
Πληρ. Αθήνα 210-5900685 Πειραιά 210-4171009 απόγευμα  6-9, Δευτέρα –Τετάρτη. Ο αγώνας είναι 
χωρίς κόστος συμμετοχής για τους αθλητές. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 2-4-2014 με την 
συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και αποστολή στο fax: 215 5408840 ή ηλεκτρονικά στο email: 
derveneia.psathathlon@gmail.com  ή στο    τηλέφωνο:  6909389162 (Γορανίτης Παύλος).   Για τυχόν 
πληροφορίες και όχι για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6945536280, 5-8 απόγευμα.
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