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Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

ΞΑΦΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΕΡΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΛΙΑ
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΠΙΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ. Ο ΔΗΜΟΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ ΣΕ ΝΕΡΟΥΛΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΙΤΗ.
ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΤΟ ΝΕΡΑΚΙ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 9-10€ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ, ΔΥΣΚΟΛΑ
ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ.
ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ
ΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΑΙΧΤΕΙ Η
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΗΡΙΑΛ «ΝΕΡΟ». ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΡΕΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 135 ΤΥΧΕΡΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΩΝ
ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ, ΤΟ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ, ΤΟ ΚΡΙΕΜΑΔΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΠΕΛΙΖΑ.
ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΚΟΥΣΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ . Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΟ ΤΡΟΠΟ, ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΥΣΗ .
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΤΩΝ 60 -70΄s

_______ Κιθαιρώνας _____________________________________ 2 ________
ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ

Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού
συλλόγου Βιλίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ».
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος
« Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Τιμή φύλλου
0,01 ευρώ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

(Ταμίας: Βασιλείου Νίκος 6944258502 )

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

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

***

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

Εκδότης
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ: 6977066632
Υπεύθυνοι Ύλης: Συντακτική επιτροπή
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος

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.

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

Αστυνομία Βιλίων: ……………..22630 22100
Πυροσβεστική : …………………. 199
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων:…. 22633-20000
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας: ….. 213 2014900
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :… 6945202106
Πρώτες Βοήθειες :………………… 166
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……
22630-22207
Θριάσιο Νοσοκομείο: ……………. 210-5551502
Λιμεναρχείο Αιγοσθένων :… 22630-41491
ΔΕΗ Βλάβες: ……………………… 10507
ΚΤΕΛ Βιλίων : ……………………… 22630-22206
ΚΤΕΛ Βιλίων τηλ.Αθήνας : ……. 210-3244448
Γραφείο Συλλόγου: τηλ-fax…….22630-23701
Τηλ.Φύλακα:………………………..6945346896
Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112

Ιστοσελίδες:
Συλλόγου: www.agiosnektarios.gr
Δήμου:www.mandraseidyllias.gr Δημ. Κοιν.
Βιλίων:www.vilia.org
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Μιχαλιτσιάνος Περικλής,
Δεσύπρη Μαρία

e-mail:agiosnektarios.vilia@gmail.com
Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και
διαφημιστικών καταχωρίσεων:
Δεσύπρη Μαρία τηλ: 6945959919

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής
(2263023006-2109735841- 6977066632)

Αντιπρόεδρος : Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 - 6945959919 )

Γεν.Γραμματέας: Περδίκης Χάρης
(2263023207 - 6972079983 )
Ταμίας: Βασιλείου Νίκος (6944258502)

Μέλος: ΜυκιαδάκηςΠαντελής
(2104933392-6945821483)

Μέλος: Κοντογιώργης Απόστολος
(2263023204 -6980468788)
Ειδικός Γραμματέας: Ελευθέρου Φωτεινή
(2263023207 – 6972079983 )

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
_______________
__ 3________
ΕΚ
ΚΤΑΚΤΗ Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥ
ΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΤΩΝ ΜΕΛ
ΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σ
Υ ΓΙΑ ΤΟ Θ
ΘΕΜΑ ΤΗΣ
Σ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΗΣ
Το ΔΣ
Σ του Συλλόόγου λειτουργγώντας υπεύ
ύθυνα μετά ααπό την ξαφννική και
απροεειδοποίητη αποχώρηση
η και του
υ τελευταίοου υδρομετταφορέα
(νερου
υλά) από ττην περιοχή
ή των Βιλίω
ων, γεγονόςς που δημιο
ούργησε
τεράσ
στιο πρόβλημ
μα στα σπίτια
α του οικισμ
μού μας αλλάά και σε πολλλά άλλα
γειτοννικών περιοοχών, αποφ
φάσισε να συγκαλέσεει έκτακτη Γενική
Συνέλλευση για το σοβαρό αυτό θέμα
α. Σκοπός ήταν η υπ
πεύθυνη
ενημέέρωση των οοικιστών απ
πό πλευράς Δημοτικής
Δ
Α
Αρχής για το
τ θέμα,
αφού ακουγόντουυσαν διάφορα
α ανεύθυνα που έφθανααν και ξεπερ
ρνούσαν
τα όριια της παραππληροφόρησ
σης, καθώς και
κ η ενημέρρωση για τηνν πορεία
της τοποθέτησης
τ
των υδρομετρητών όπως
ό
και η συνέχεια για την
ολοκλλήρωση και ττων υπολοίπων συνδέσεω
ων. Επίσης κκαι η καταγρα
αφή από
το Δήμο κάποιων σοβαρών κα
αι αξιόπιστω
ων προτάσεωνν από τους οικιστές.
ο
Η Συ
υνέλευση
πραγμα
ατοποιήθηκε την Κυριαακή 7 Μαΐΐου στο
Πνευμ
ματικό Κένττρο του οικιισμού. Καλεεσμένη η Δήήμαρχος Κα Γιάννα
Κριεκ
κούκη, η οποοία αρχικά εννημέρωσε για
α το τι στρεββλό συνέβαιννε μέχρι
τώρα με τους νερρουλάδες κα
αι στη συνέχεια ανέλυσ
σε τη δυσκο
ολία του
θέματτος από ποολλές πλευρρές για άμεεση και αξξιόπιστη λύ
ύση του
προβλλήματος. Α
Ακολούθως παρουσίασε τις προτάάσεις του Δήμου,
προτείνοντας μάλλιστα μία σύγγχρονη λύση
η που έρχετααι από το εξωτερικό
και θα εφαρμοσττεί για πρώττη φορά στη
ην Ελλάδα. Είναι η λύ
ύση των
ηλεκτρονικών καρρτών τις οποοίες θα έχου
υν οι ενδιαφ
φερόμενοι για
α αγορά
νερού
ύ προπληρωμ
μένες με κά
άποιο ποσό και με αυυτές θα φορ
ρτώνεται
ανάλο
ογα το βυτίο και θα πληρώνεται άμεσ
σα ο Δήμος.
(συνέχεια στη σελ. 4)

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
_______________
__ 4 ________
ΓΕΝΙΚ
ΚΗ ΣΥΝΕΛΕ
ΕΥΣΗ (συνέχχεια από σελ. 3)
Οι οικ
κιστές παίρννοντας το λόγγο , κάποιοιι μάλιστα μεε έντονο τρό
όπο, διαμαρτυ
υρήθηκαν γιιατί μετά απ
πό τόσα χρόννια δεν
υπάρχχει ακόμα νερρό στον οικιισμό. Παρεμβαίνοντας ο Πρόεδρος το
ου ΔΣ του Συλλόγου, έκα
κανε συστάσεεις για πολιτιισμένη
συμπεεριφορά και μόνο επιχειρρηματολογία
α. Είπε ότι ή Δήμαρχος από
α την αρχή
ή που ανέλαββε, αφού ενη
ημερώθηκε και
κ από
το Συμβούλιο τουυ Συλλόγου (το
( οποίο πα
αρακολουθούύσε συνεχώςς το θέμα απ
πό πολύ κονττά), ασχολήθ
θηκε αρκετά
ά με το
πρόβλλημα κάνονττας τις απαρραίτητες ενέέργειες για λλύση του . Στη συνέχειια πάρα πολλλοί τοποθεττήθηκαν κάννοντας
ερωτή
ήσεις αλλά κκαι προτάσειςς. Κάποιες απ'
α αυτές μάλλιστα καταγρ
ράφηκαν από
ό τη Δήμαρχχο για επεξεργασία, αφού ίσως
βοηθή
ήσουν άμεσα
α στο να αποοφευχθεί η αγορά νερούύ από Ελευσ
σίνα με πολύ
ύ μεγάλο κόόστος, μέχρι να εφαρμοσ
στεί το
ηλεκτρονικό σύσττημα. Όσον αφορά
α
στις συνδέσεις
σ
τω
ων υδρομετρη
ητών, είπε όττι είναι σε ποολύ καλό δρό
όμο, αφού επ
πελέγη
ο ανά
άδοχος του έέργου και όταν
ό
υπογραφ
φεί από τονν Επίτροπο
(ελπίζζουμε πολύύ σύντομα
α), θα ξεκ
κινήσουν άάμεσα οι
τοποθθετήσεις. Εππίσης αναφέρθηκε στις νέες αιτήήσεις που
υπάρχχουν και που θα υπάρξουυν λέγοντας ότι
ό αφού δενν εγκρίθηκε
το συμπληρωμα
σ
ατικό έργο με τον ίδιο εργοολάβο, θα
δρομο
ολογηθεί άλλλη λύση. Τεελικά πιστεύ
ύω ότι ήτανν μία πολύ
εποικο
οδομητική σ
συνέλευση, αφού
α
υπήρξε υπεύθυνη εννημέρωση,
ακούσ
στηκαν προτά
άσεις και απ
πό τους οικισ
στές και πισττεύω ότι θα
βοηθή
ήσει αρκετά
ά στην πιο σωστή κα
αι γρήγορη λύση του
προβλλήματος το οποίο σημεειωτέον είνα
αι και πρόββλημα και
άλλωνν κοντινών μ
με τον Άγιο Νεκτάριο
Ν
οικ
κισμών και μμάλιστα σε
κάποιους σοβαρόττερο.

___
_Κιθαιρώ
ώνας ____________
________
________
________
______________ 5 _________
Έλλη
Έ
Λαμ
μπέτη: Η θυελλώδης
θ
ς ζωή του ομορφότεερου ψευδίίσματος τοου ελληνικ
κού θεάτροου
Ήτταν πρωί ττης 13ης Απριλίου
Α
το
ου 1926. Σ
Στο σπίτι του
τ
Κώστα Λούκου,
ιδιοκτήτη ταβέέρνας και τη
ης Αναστασ
σίας (Τάσα)) Σταμάτη, στα Βίλλια
α Αττικής,
το πολύτεκνο
π
ζζευγάρι πουυ έχει ήδη 5 παιδιά περιιμένει δίδυμ
μα. Πρώτοςς βγαίνει ο
Τάκ
κης, ένα υγγιέστατο μωρό
μ
που ζυγίζει
ζ
4 κκιλά. Μια ώρα αργό
ότερα τον
ακολουθεί η μιικρή του αδδερφή, η Έλ
λλη, Το κοορίτσι αυτό θα μεγαλώσει για να
γίνεει μια από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες
Ε
ηηθοποιούς και
κ μια απ
πό τις πιο
όμορφες γυναίκκες που γενννήθηκαν στην
σ
χώρα. Θα μείνει γνωστή
γ
με το όνομα:
Έλλ
λη Λαμπέττη. Η οικοογένεια, δυ
υο μόλις χχρόνια μετά
ά την γένννηση των
διδύ
ύμων, θα αφ
φήσει το άννετο διώροφ
φο σπίτι σταα Βίλλια μεε τον κατάφ
φυτο κήπο
και θα μετακομ
μίσει στην Αθήνα, σε ένα μικρό δυάρι στηνν Μιχαήλ Βόδα
Β
139,
όπου
υ και ο παττέρας θα ερργαστεί ως ξυλέμποροςς. Η ταβέρ
ρνα δεν πήγαινε καλά
και η Τάσα ήθεελε οπωσδή
ήποτε τα πα
αιδιά της ναα μορφωθού
ύν σε κάποιιο σχολείο ττης πρωτεύ
ύουσας και έτσι η
μετα
ακόμιση τουυς στην Αθήνα ήταν επ
πιβεβλημέννη. Όμως, πάντα στην καρδιά
κ
της οικογένειαςς θα βρίσκεεται το
πατρ
ρικό σπίτι, το οποίο κα
αι θα επισκέέπτονται μεε κάθε ευκα
αιρία τα καλ
λοκαίρια. «Σ
Στα Βίλλια έμαθα να αγαπώ
α
την ομορφιά» είχε πει κάποτε
κ
η ίδδια η Λαμππέτη. Το 1941 θα χάσει το δίδυυμο αδερφό
ό της Τάκη
η από
φυμ
ματίωση, ένα
α γεγονός που
π θα την συγκλονίσεει. Η αγάπη για τις τέχννες θα οδηγγήσει την Έλλη
Έ
στον μαγικό
μ
κόσμο του θεά
άτρου, η οποία, όπως και
κ σε όλη την υπόλοιιπη ζωή τηςς, θα αντιμεετωπίσει δυ
υσκολίες απ
πό την
αρχή
ή κιόλας τη
ης προσπάθεεια της. Το 1941, στις 25 Σεπτεμβ
βρίου, η Λα
αμπέτη απορρρίπτεται παμψηφεί απ
πό την
αρμ
μόδια επιτροοπή της δρα
αματικής σχολής
σ
του Εθνικού Θεάτρου,
Θ
ενώ ανάλογη αρνητική αντιμετώπιση θα
έχειι και στην σ
σχολή της Μαρίας
Μ
Κοττοπούλη, σττην επιτροπ
πή της οποία
ας βρίσκετααι και ο φέρ
ρελπις ζεν πρεμιέ
π
της εποχής, Δη
ημήτρης Χοορν. Όμως η Λαμπέτηη φαίνεται ότι μέσα στις
σ ατυχίεςς της ζωής της έχει κα
αι ένα
λαμ
μπρό άστροο να την συντροφεύε
σ
ι. Ένας κααλός φίλος της Κοτο
οπούλη τηνν πείθει να
α αναστείλεει την
απορριπτική αππόφαση της επιτροπήςς και να τηην πάρει κο
οντά της. Η Έλλη θα αλλάξει το
ο όνομα τη
ης από
Λού
ύκου σε Λα
αμπέτη, μετά
ά από παρό
ότρυνση τουυ θείου της. Η Λαμπέττη θα μοιράάσει τον χρόνο της ανά
άμεσα
στο 5ο Γυμνάσ
σιο Εξαρχείίων και στο
ο θέατρο τηης Κοτοπού
ύλη, η οποία
α εντυπωσιιασμένη από το ταλένττο της
μικρ
ρής Έλλης ττης δίνει τονν πρωταγωννιστικό ρόλλο στο «Η Χάννελε
Χ
πάεει στο Παράάδεισο» το 1942. Λίγο καιρό
αργό
ότερα, στις αρχές του 1943, η Λα
αμπέτη θα γγνωρίσει το
ον πρώτο έρ
ρωτα της ζω
ωής της, μιια από τις πολλές
π
θυελλλώδεις σχέέσεις που θα
θ ακολουθή
ήσουν. Ο ννέος αυτός ονομάζεται Θεόδωροςς Σγουρδέλ
λης και είνα
αι ένας
όμορφος και πλλούσιος διπ
πλωμάτης κα
αι ποιητής ππου ζει μόνιιμα στο Παρ
ρίσι και ο οοποίος ξετρεελαίνει την Έλλη.
Έ
«Η Έλλη
Έ
νιώθει με το πρρώτο βλέμμ
μα μια ηλεκκτρική εκκέένωση» γρά
άφει για αυττήν την γνω
ωριμία ο Φρέντυ
Φ
Γερμανός, ενώ
ώ ο Μάριος Πλωρίτης συμπληρώννει αργότερ
ρα, «ο άνθρ
ρωπος αυτόός πρέπει να
ν ήταν κάττι σαν
μάγος», για να παραδεχθεεί η ίδια η Λαμπέτη
Λ
χρρόνια αργόττερα, «όταν εγώ ερωτεεύομαι το θεερμόμετρο χτυπά
τουςς 42 βαθμούύς». Η γνωριμία αυτή την κυριεύύει και σύνττομα η Λαμπέτη αρχίζεει και εμφα
ανίζεται ασυυνεπής
ως προς
π
τις θεα
ατρικές της υποχρεώσεεις με την Κ
Κοτοπούλη να εκνευρίζεται και ναα ανησυχεί.. Η Λαμπέττη έχει
χαθεεί στην αγκκαλιά και στα λόγια του άνδραα που σύμφ
φωνα με τα
α δικά της λεγόμενα, «μου έδωσ
σε τον
παράδεισο και αυτό έχει σημασία...
σ
ήμουν
ή
ένα ππαιδί και μέέσα σε λίγες μέρες έγιννα γυναίκα». Η σχέση
η όμως
θα τελειώσει
τ
τοο 1945 και η Λαμπέτη θα πραγματτοποιήσει μια
μ εντυπωσ
σιακή επανεεμφάνιση σττο θέατρο, με
μ την
οποία σύντομα
α θα καθιεερωθεί ως μια σπουδδαία ηθοπο
οιός, εξαιρεετικής εσω
ωτερικότητα
ας. Η Λα
αμπέτη
συνεεργάζεται ττο 1946 με το
τ Θέατρο Τέχνης τουυ Καρόλου Κουν
Κ
και συμμετέχει σσε παραστά
άσεις που άφ
φησαν
εποχχή στα αθη
ηναϊκά θεαττρικά δρώμεενα, όπως οοι ρόλοι τη
ης στον «Γυ
υάλινο Κόσσμο», στην «Αντιγόνη»», στο
πρώ
ώτο ανέβασμ
μα στην Ελλλάδα του «Ματωμένο
«
ου Γάμου», στο «Φιόρο του Λεβάάντε», στο «Ήταν όλοοι τους
παιδδιά μου» κ.α
α. Εκείνη την
τ εποχή πραγματοπο
π
οιεί και το κινηματογρα
κ
αφικό της νττεμπούτο με
μ το «Αδούύλωτοι
Σκλλάβοι», με σ
σκηνοθέτη τον Μάριο
ο Πλωρίτη, τον άνδρα
α που τελικά
ά θα παντρρευτεί το 19
950. Το 1948 η
Λαμ
μπέτη εγκατταλείπει τονν Κουν και συνεργάζετ
σ
ται με το θία
ασο της κυρ
ρίας Κατερίννας, καθώς και με αυτόόν του
Εθνικού Θεάτρρου, συνεχίζζοντας να ερμηνεύει
ε
ρρόλους που εντυπωσιάζουν το θεαατρόφιλο κο
οινό. Το 19949 θα
συνεεργαστεί μεε τον μεγάλλο «αντίπαλο» του Κουυν, τον Κώσ
στα Μουσού
ύρη, με τονν θίασο του οποίου οδη
ηγείται
σε ακόμη
α
μεγαλύτερες επιιτυχίες όπως ο «Κληροονόμος» καιι το «Πεγκ Καρδούλα
Κ
μμου». Εκείννη την χροννιά, θα
γνωρίσει τον δεεύτερο μεγά
άλο έρωτα της ζωής τηης, τον ταλλαντούχο, νέο
ν τότε ηθοοποιό, Αλέκ
κο Αλεξανδδράκη.
Η σχέση
σ
είναι πολύ έντοννη αλλά κρα
ατά μόνο έξξι μήνες . Λήγει
Λ
άδοξα
α, με την Λ
Λαμπέτη να καταφεύγειι στην
αγκα
αλιά του Μ
Μάριου Πλω
ωρίτη, με το
ον οποίο έχεει συνεργασ
στεί στην πρώτη της τααινία και με τον οποίοο τελεί
τον πρώτο απόό τους δυο συνολικά
σ
γάμους της, το 1950. Αλλά
Α
ούτε αυτός
α
ο γάμμος θα έχει αίσια κατά
άληξη.
Τρία
α χρόνια αρργότερα η Λαμπέτη
Λ
κα
αι ο Πλωρίττης χωρίζου
υν, αν και παραμένουν
π
ν για πάντα
α πιστοί φίλλοι, με
τον Πλωρίτη να
α στέκεται στην
σ
πρώηνν αγαπημένηη του…
(Συνέχεια
α στη σελ. 6)
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(συνέχεια από σελ. 5)..μέχρι τα τελευταία λεπτά της ζωής της. Ο χωρισμός όμως αυτός ίσως και να ήταν
αναπόφευκτος, καθώς η Λαμπέτη το 1952 γνωρίζει τον Δημήτρη Χορν, με τον οποίο και συγκροτεί τον θίασο
«Λαμπέτη-Παππάς-Χορν» υπό την καθοδήγηση του Πλωρίτη. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας τους στο
Κάιρο, η Λαμπέτη, η οποία έχει ήδη αποκαλύψει τον μυστικό έρωτα της για τον Χορν στον σύζυγο της,
αποφασίζει ότι αυτός είναι ο άνδρας με τον οποίον θέλει τελικά να μοιραστεί την ζωή της. Σύντομα οι δυο τους
θα συνάψουν μια ταραχώδη, αλλά και τόσο βαθιά σχέση, σχεδόν καρμική, στην διάρκεια της οποίας θα
μεγαλουργήσουν στην σκηνή του θεάτρου και στην οθόνη του κινηματογράφου. Με τον άνθρωπο, τον οποίον
η Λαμπέτη αντιπάθησε σφοδρά από την πρώτη τους γνωριμία -όταν φιλοδοξούσε να εγγραφεί στην δραματική
σχολή, η Λαμπέτη θα κάνει θαύματα. «Το νυφικό κρεβάτι», ο «Βροχοποιός», η «Κυρία με τις Καμέλιες», ο
«Αριστοκρατικός Δρόμος» και «Το Παιχνίδι της Μοναξιάς» στο θέατρο, καθώς και «η Κάλπικη Λίρα», το
«Κυριακάτικο Ξύπνημα» και το «Κορίτσι με τα Μαύρα» στον κινηματογράφο. Το ζευγάρι δεν θα παντρευτεί
ποτέ αλλά θα συζήσει, αποκτώντας την προσωνυμία «το Θείο Ζεύγος». Κατά τη διάρκεια της 6χρονης σχέσης
τους, η Λαμπέτη θα χτυπηθεί από την μοίρα στο οικογενειακό πεδίο. Θα χάσει την μητέρα της, δυο από τις
αδερφές της από καρκίνο και άλλη μια σε τροχαίο, καθώς και τον αγαπημένο της συνάδελφο και τρίτο πυλώνα
του θιάσου, Γιώργο Παππά. Τα γεγονότα αυτά την έχουν κλονίσει, η οποία χάνοντας τρεις γυναίκες, μέλη της
οικογένειας της από καρκίνο αρχίζει και ανησυχεί. Η σχέση της με τον Χορν αντιμετωπίζει τα πρώτα πυκνά
σύννεφα. Η χαριστική βολή έρχεται με την έκτρωση στην οποία η Λαμπέτη αναγκάζεται να προβεί μετά από
απαίτηση του Δημήτρη Χορν, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να αποκτήσει ένα παιδί, από τον άνδρα της ζωής της,
κάτι που επιθυμεί διακαώς. Ο Χορν όμως είναι ξεκάθαρος ότι δεν θέλει παιδιά. Ο χωρισμός τους το 1959 είναι
πικρός και σκάει σαν βόμβα στα κοσμικά και θεατρικά στέκια της εποχής. Η Λαμπέτη συνάπτει σχέση με τον
Αμερικάνο συγγραφέα Φρεντερίκ Γούεικμαν, τον οποίον και έχει γνωρίσει λίγο καιρό πριν. Ο Αμερικανός θα
γίνει το 1960 ο δεύτερος σύζυγος της και η μακροβιότερη σχέση της ζωής της, καθώς ο μεταξύ τους γάμος θα
κρατήσει 16 χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία η Λαμπέτη θα λάμψει, πιο ώριμη από ποτέ, στην
επαγγελματική της ζωή. Με τον δικό της θίασο πια θα ανεβάσει έργα-σταθμούς στα θεατρικά πράγματα της
χώρας, όπως «Το Λεωφορείο ο Πόθος», το «Πεπσι», η «Γλυκιά Ίρμα» και ο «Βυσσινόκηπος». Ο Γούεικμαν, ο
άντρας που ίσως την αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλον εραστή της, προσπαθούσε να την έχει πάντα
ευτυχισμένη. Προσφέροντας της μια πλουσιοπάροχη ζωή πίσω στην Αθήνα, με ένα τεράστιο σπίτι και με
πολυπληθές υπηρετικό προσωπικό, ο Αμερικανός πίστευε ότι η Λαμπέτη εντυπωσιαζόταν και εκτιμούσε αυτά
τα πράγματα. Όμως, η Λαμπέτη σύντομα νιώθει ξανά την έλλειψη, την τόσο σημαντική, από την ζωή της.
Την απουσία ενός παιδιού. Μια προσπάθεια του ζευγαριού να αποκτήσει ένα παιδί, υιοθετώντας ένα μικρο
κοριτσάκι, την Ελίζα, θα αποτελέσει μοιραίο πλήγμα στην ζωή της Έλλης, αλλά και στην σχέση της με τον
Γούεικμαν. Η Λαμπέτη υιοθέτησε στις αρχές της δεκαετίας του '70 την μικρή Ελίζα, την οποία και διεκδίκησαν
οι φυσικοί της γονείς, κερδίζοντας τελικά την επιμέλεια της μετά από 4 χρόνια δικαστικής διαμάχης. Η
απομάκρυνση του παιδιού από την αγκαλιά της, μαζί με τον καρκίνο που έχει κάνει ήδη την εμφάνιση του το
1969, αναγκάζοντας την Λαμπέτη σε μαστεκτομή στην Νέα Υόρκη, οδηγούν την Λαμπέτη σε βαριά
κατάθλιψη. Το 1976, η Λαμπέτη χωρίζει τον Γούεικμαν και επικεντρώνεται στην τέχνη της, αποφασίζοντας
την συνεργασία της με τον Μάνο Κατράκη, με τον οποίο μαγεύουν το κοινό με τις ερμηνείες τους στην
«Φθινοπωρινή Ιστορία». Θα ακολουθήσουν πολλές σπουδαίες δουλειές από την Λαμπέτη. «Δεσποινίς
Μαργαρίτα», «Φιλουμένα Μαρτουράνο», «Μονόπρακτα» και τόσες ακόμη σημαντικές παραστάσεις. Το 1980
ο καρκίνος εμφανίζεται και πάλι στην ζωή της, αυτή την φορά με πιο επιθετική μορφή. Κάνοντας συνέχεια
μεταστάσεις, η νόσος αναγκάζει την Λαμπέτη να σταθμίσει ξανά την προσωπική της ζωή και την υγεία της, με
την καλλιτεχνική της πορεία και την επαγγελματική της ζωή. Το 1981 πραγματοποιεί την τελευταία της
εμφάνιση στο θέατρο, παίζοντας την κωφή Σάρα στο έργο «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού», μια ερμηνεία, που
αν και προέρχεται από μια γυναικά που δίνει συγχρόνως μάχη με τον καρκίνο και έχει χάσει την φωνή της
λόγω της χημειοθεραπείας, κάνει τον σπουδαίο Μάνο Χατζηδάκη να πει: «Είσαι η πιο ερωτική κωφάλαλη που
έχει περάσει από το ελληνικό θέατρο – ίσως και από κάθε θέατρο». Η Λαμπέτη θα σβήσει λίγο καιρό
αργότερα, μετά από μια σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, καταφεύγοντας για μια ακόμη φορά στην
Νέα Υόρκη για θεραπεία το 1982, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983. Η σορός
της Λαμπέτη θα μεταφερθεί στην Ελλάδα στις 5 Σεπτεμβρίου και την επομένη, στις 6 του μήνα, θα κηδευτεί
δημοσία δαπάνη, στο Α Νεκροταφείο Αθηνών. Το ψεύδισμα θα έχει πια χαθεί για πάντα, αλλά όχι και τα
μελαγχολικά, υγρά, γεμάτα αγάπη και πόνο μάτια της, τα οποία όπως λέγεται δωρίζονται προς μεταμόσχευση.
Η τελευταία προσφορά της στον άνθρωπο, η τελευταία της συμβολή στην ποίηση ήθους.
Πηγή: Ελλη Λαμπέτη: Η θυελλώδης ζωή του ομορφότερου ευδίσματος του ελληνικού θεάτρου
iefimerida.gr (Αποσπάσματα από το άρθρο). Σημ. Την πηγή μας την έστειλε η Βιλιώτισα Φωτεινή
Μαργαρίτη την οποία ευχαριστούμε.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεδρίαση
14/1/2017
Πρακτικό Ν-5
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Εστάλησαν επιστολές στον Δήμο για θέματα που αφορούν τον οικισμό.
Εστάλησαν προσκλήσεις για την κοπή της πίττας. Β) Έγιναν ανεξάρτητες συναντήσεις με την αντιδήμαρχο κα
Παπακωνσταντίνου Αγγελική και τον κ. Κ. Πλούμπη για θέματα του οικισμού, για την εξέλιξη των έργων ύδρευσης στον
οικισμό. Γ) Έγινε εκπροσώπηση του οικισμού μας από τον Πρόεδρο στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του Δήμου
Δ) Έγινε κατάθεση εγγράφων στην Εθνική Τράπεζα για την διαχείριση του λογαριασμού του συλλόγου.
2. Διαγραφές μελών: Έγιναν επαφές με μέλη του συλλόγου τα οποία δεν είναι ταμιακώς εντάξει, από την αντιπρόεδρο
κα Μ. Δεσύπρη με σκοπό την διερεύνηση ύπαρξη πρόθεσης καλύψεις των οικονομικών τους οφειλών. Αποφασίστηκε η
αποστολή επιστολών διαγραφής στα μέλη που δήλωσαν άρνηση κάλυψης των οφειλών καθώς και επιστολή ειδοποίησης
στα υπόλοιπα μη ταμειακώς εντάξει μέλη από το έτος 2011 και πίσω. 3. Δώρο για παιδιά του φύλακα: Συζητήθηκε και
αποφασίστηκε η προσφορά του ποσού των 100 ευρώ για τα παιδιά του φύλακα του οικισμού όπως συνηθίζεται να γίνεται
κάθε χρόνο. 4. Οργάνωση κοπής κλαδιών : Αποφασίστηκε αρχές να γίνουν οι εργασίες κοπής κλαδιών αρχές Απριλίου
πριν το Πάσχα. 5. Επισκευή ΠΠΚ: Αποφασίστηκε η επισκευή ζημιών στην τοιχοποιία του ΠΠΚ. 6. Πολιτιστική
εκδρομή στο Βυζαντινό μουσείο Αθήνας: Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει την Κυριακή στις 12/2/2017 και ώρα
9:30-11:00 επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο Αθηνών όπου υπάρχει έκθεση αντικειμένων των Τσάρων από την Αγία
Πετρούπολη (Ermitaz). Η επίσκεψη θα συνδυαστεί με φαγητό και διασκέδαση σε εστιατόριο της Αθήνας.
7. Καλοκαιρινή εκδρομή στις Δαλματικές ακτές: Συζητήθηκε η οργάνωση 8ημερης Καλοκαιρινής εκδρομής του
Συλλόγου μας στις Δαλματικές ακτές.
Συνεδρίαση
5/2/2017
Πρακτικό Ν-6
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια κοπή πίτας του οικισμού μας. Β)
Έγινε εκπροσώπηση του οικισμού μας από τον Πρόεδρο στην κοπή πίτας του Εκπολιτιστικού, Λαογραφικού και
Εξωραϊστικού συλλόγου Βιλίων. Γ) Τοποθετήθηκε ταμπέλα στο χώρο των σκουπιδιών με σκοπό να παραμένουν
κλειστοί οι κάδοι. Δ) Αντικαταστάθηκαν από το Δήμο δύο κάδοι από νέους με καπάκια. Ε) Έγιναν επισκέψεις σε
τουριστικά γραφεία για την οκταήμερη καλοκαιρινή εκδρομή του συλλόγου μας.......………………………………
2. Πολιτιστική εκδρομή στο Βυζαντινό μουσείο Αθήνας: Συζητήθηκε και οριστικοποιήθηκε να γίνει την Κυριακή στις
12/2/2017 και ώρα 9:30-11:00 επίσκεψη στο Βυζαντινό μουσείο Αθηνών όπου υπάρχει έκθεση αντικειμένων των
Τσάρων από την Αγία Πετρούπολη (Ermitaz). Η επίσκεψη θα συνδυαστεί με επίσκεψη στο εστιατόριο Bahaar στην
Γλυφάδα το οποίο κρίθηκε καταλληλότερο από πλευράς περιβάλλοντος, ποιότητας φαγητού και τιμής. Η εκδρομή με το
πούλμαν από τον οικισμό θα υλοποιηθεί στην περίπτωση που υπάρξει η κατάλληλη συμμετοχή.…………………
3. Οργάνωση παρακολούθησης θεατρικής μουσικής παράστασης στην Αθήνα: Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να
γίνει το Σαββάτο βράδυ στις 18/3/2017 στο θέατρο Βέμπο, παρακολούθηση μουσική - θεατρικής παράστασης με θέμα
τραγούδια της δεκαετίας του ’60. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα συζητηθούν στο επόμενο ΔΣ.
Συνεδρίαση
26/2/2017
Πρακτικό Ν-7
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Έγινε συνάντηση του Προέδρου του οικισμού μας μαζί με το μέλος
Π. Μυκιαδάκη, με τον ειδικό σύμβουλο της Δημάρχου, Κώστα Πλούμπη για την ύδρευση, την αρίθμηση των οικοπέδων
του οικισμού και την επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε δύο σημεία . Β) Έγινε η Πολιτιστική εκδρομή στο Βυζαντινό
Μουσείο με επιτυχία. Γ) Έγινε εκπροσώπηση του οικισμού μας από τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο στην κοπή πίτας
του συλλόγου Ενεργοί Πολίτες Αλεποχωρίου Βιλίων. Δ) Έγινε έλεγχος από τον Πρόεδρο και το μέλος Παντ. Μυκιαδάκη
για καμένες λάμπες και δόθηκε εντολή στον Δήμο για αντικατάσταση. 2. Διαφημίσεις εφημερίδας: Συζητήθηκε και
αποφασίστηκε η εντατικοποίηση προσέγγισης των δωρητών της εφημερίδας για την συλλογή πόρων στα πλαίσια των
δυνατοτήτων τους. 3. Κοπή κλαδιών: Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει η κοπή των κλαδιών παραπλεύρως των
δρόμων τις Κυριακές 26/3/2017 και 2/4/2017. 4. Σκυλιά οικισμού: Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση
με τον Δήμο και φιλοζωικές οργανώσεις για την συγκέντρωση προτάσεων περί του προβλήματος των αδέσποτων
σκυλιών. Οι προτάσεις αυτές θα συζητηθούν σε επόμενο ΔΣ έτσι ώστε να παρθεί σχετική απόφαση αντιμετώπισης του
προβλήματος.
Συνεδρίαση 14/1/2017
Πρακτικό Ν-8
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Έγινε συνάντηση του Προέδρου του οικισμού μας μαζί με το μέλος Π.
Μυκιαδάκη, με την Δήμαρχο, τον ειδικό σύμβουλο της Δημάρχου Κώστα Πλούμπη, τον Γενικό Γραμματέα Ε. Ραγκούση
και την Αντιδήμαρχο Ιωάννα Αδάμ για θέματα του οικισμού. Συζητήθηκε ιδιαίτερα το θέμα των σκυλιών και η ύδρευση.
Σχετικά με το θέμα των σκυλιών η αντιδήμαρχος μας ενημέρωσε ότι δεν έχει εγκριθεί πρόγραμμα για την συλλογή και
την στείρωση των αδέσποτων αλλά θα βγει νέο πρόγραμμα τον Μάιο. Σχετικά με το νερό εγκρίθηκε από τον Δήμο η
διενέργεια διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία προτάσεων 20/4, για την ανάθεση του υπόλοιπου έργου
(τοποθέτηση μετρητών για όσους έχουν βάλει φρεάτια). Εκτιμάται μέσα στον Μάιο να ολοκληρωθεί το έργο. Η υπόθεση
της επέκτασης όσον αφορά στην ανάθεση στον ίδιο εργολάβο της επέκτασης του έργου, απορρίφθηκε από το ελεγκτικό
συνέδριο του κράτους. Ο Δήμος δεσμεύτηκε για την διευθέτησή υδροδότησης των νέων αιτήσεων με νέες ενέργειες στο
άμεσο μέλλον.
(συνέχεια στη σελ. 8)

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
_______________
__ 8 ________
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥ
ΥΛΛΟΓΟΥ
Υ ( συνέχειια από σελ. 7)
Β) Συ
υζητήθηκε με την Ανττιδήμαρχο Αγγελική
Α
Π
Παπακωνστα
αντίνου το θέμα
θ
παροχχής 3 νέων κάδων με σκοπό
σ
την κάλυψη
κ
των αναγκών του οικισμού
ύ στις περιόόδους Εορτώ
ών και του καλοκαιριο
κ
ού. Η Αντιδδήμαρχος δή
ήλωσε
ότι δεεν υπάρχει η δυνατότη
ητα παροχήςς νέων κάδω
ων αυτή την περίοδο και
κ υποσχέθθηκε ότι θα
α προσπαθήσ
σει να
φέρειι ακόμα 2. Γ) Έγινε η αλλαγή 11
1 λαμπτήρω
ων από συννεργείο του Δήμου. Δ)) Έγινε καττάθεση στεφ
φάνου
στην εορτή της 25/3. Ε) Έγινε
Έ
παρα
ακολούθησηη της μουσικής παράσ
στασης στοο θέατρο Βέμπο. 2. Σκυλιά
οικισ
σμού: Συζηττήθηκε καιι αποφασίσττηκε να συυνταχθεί επ
πιστολή προ
ος την υπεύύθυνη Αντιιδήμαρχο Ιω
ωάννα
Αδάμ
μ σχετικά μ
με το πρόβλλημα των σκυλιών
σ
τοου οικισμού
ύ μας. 3. Εκδρομή
Ε
Ιοουλίου: Συζητήθηκε το
τ νέο
πρόγρ
ραμμα της προγραμμα
ατισμένης εκδρομής
ε
ττου Ιουλίου
υ. Το νέο πρόγραμμα
π
περιλαμβά
άνει μία επιιπλέον
διανυ
υκτέρευση μ
με ανταλλα
αγή ενός ξεενοδοχείου χωρίς επιπ
πλέον επιβά
άρυνση. 4. Κοπή κλα
αδιών: Δενν ήταν
δυναττόν να πραγγματοποιηθεί η προγρα
αμματισμέννη κοπή κλα
αδιών στις 26/3
2
και 2/44 λόγω αέρα
α. Αποφασίίστηκε
να γίννει προσπάθθεια κοπής των κλαδιώ
ών μετά το Πάσχα. 5. Έρευνα
Έ
για
α αγορά πααιχνιδιού «Π
Ποδοσφαιρ
ράκι»:
Συζηττήθηκε και αποφασίσττηκε να γίννει διερεύνηηση για αγο
ορά μεταχειρισμένου ππαιχνιδιού «ποδοσφαιρράκι».
Στο επόμενο
ε
ΔΣ
Σ θα γίνει παρουσίασ
ση των πρροτάσεων. 6.
6 Πασχαλ
λινά δώρα για τις δη
ημοτικές αρχές:
α
Εγκρίίθηκε η πρρόταση να δοθούν 6 συμβολικάά πασχαλιννά δωράκια
α για τις Δ
Δημοτικές αρχές.
α
7. Κάδοι
Κ
απορριμμάτων: Συζητήθηκ
καν προτάσ
σεις για την αύξηση το
ου αριθμού των κάδωνν από 4 σε 7.
7 Αποφασίίστηκε
να γίννει παράστα
αση στο Δήμο για το θέέμα αυτό τηην Τρίτη 04/04/17.

ΕΝ
ΝΗΜΕΡΩ
ΩΣΕΙΣ ΣΥ
ΥΛΛΟΓΟ
ΟΥ
 Τοπ
ποθετήθηκανν τα διχτάκ
κια στις μπασκέτες τ ου γηπέδου
υ τα οποία είχαν αφαιρρεθεί για να
α προστατεευθούν
από τις καιρικέές συνθήκεςς του Χειμώ
ώνα, όπως κκαι το φιλέ βόλεϊ. Τα γήπεδα
γ
αυτάά είναι καμ
μάρι του οικ
κισμού
μας στα οποία βρίσκουν διέξοδο να γυμνάζοντται και να απασχολούν
α
νται με υγιήή τρόπο οι νέοι αλλά και οι
μεγα
αλύτεροι τοου οικισμούύ μας. Γι αυτό
α
θα πρ έπει όλοι
μας να τα προοσέχουμε, να διατηρού
ύμε το χώροο καθαρό
πετώ
ώντας τα σκουπίδια
α στο κα
αλάθι που έχουμε
τοπο
οθετήσει εκκεί (παρεμπ
πιπτόντως δεν
δ είναι κάάδος που
μπορούμε να ππετάμε οικιιακά σκουπ
πίδια, γιατί από εκεί
δεν περνά αποορριμματοφόρο του Δή
ήμου, αλλάά κάποιος
εθελλοντής από τον οικισμόό θα πρέπει να τα πετάάει).
 Τοπ
ποθετήθηκε πλαστικόό προστατευ
υτικό πλέγμ
μα από τα
μέλη
η του ΔΣ ττου Συλλόγγου "Άγιος Νεκτάριος"" Βιλίων,
Πανντελή Μυκιαδάκη και Νίκο
Ν
Βασιλ
λείου επάνω
ω στο ήδη
τοπο
οθετημένο συρματόπλλεγμα για αποτελεσμα
α
ατικότερη
λειττουργία αλλλά και για λόγου
υς περιβαλλλοντικής
αισθθητικής. Υππενθυμίζουμ
με ότι ο σκ
κοπός του ππλέγματος
είνα
αι να αποττρέπει στιις σακούλεες και γεννικά στα
σκουπίδια πουυ θα βρεθοούν έξω απ
πό τους κάάδους να
απομακρύνοντα
αι από τοον περιοριισμένο αυττό χώρο
προστατεύοντα
ας έτσι το γύύρω φυσικό
ό περιβάλλοον .
 Τοπ
ποθετήθηκανν από το Δήμο
Δ
2 νέοι κάδοι στο χώρο απορ
ρριμμάτων και δόθηκααν για επισκ
κευή 2. Επίίσης ο
Σύλλλογος έβαλλε πινακίδα που προτρέέπει ΟΛΟΥ
ΥΣ να διατη
ηρούν τα κα
απάκια των κάδων ΚΛΕΙΣΤΑ. Είν
ίναι το
κλειιδί για να έέχουμε καθα
αρό χώρο . Επισκευάσ
στηκε επίση
ης από μέλη
η του ΔΣ τοο καπάκι εννός κάδου για
γ να
μπορεί να κλείν
ίνει. Από το Πάσχα κα
αι μετά απααιτούνται 7 συνολικά κάδοι για ννα καλύπτο
ουν τις αυξη
ημένες
ανάγγκες. Κάνουυμε έκκλησ
ση σε όλουςς να διατηροούμε το χώρ
ρο σε πολιτιισμένα επίππεδα.
 Στιςς 17 Ιουλίοου ημέρα εοορτής της Αγ.
Α Μαρίνα
ας, μετά τη
η Θεία Λειττουργία θα γίνει μνημό
όσυνο για
α τους
αποδημήσαντεςς οικιστές . Όποιος ενδιαφέρετα
ε
αι για δικούς του ανθ
θρώπους , να έλθει σε
σ επαφή με
μ την
εκκλλησιαστική Επιτροπή του
τ Ναού μας
μ για τις λλεπτομέρειεςς.
 Στιςς 29 Ιουλίοου ημέρα Σάββατο
Σ
θα πραγματοπποιηθεί ο εττήσιος χορό
ός του Συλλλόγου μας,, στον εξωττερικό
χώρ
ρο του Πνευυματικού Κέντρου
Κ
του οικισμού μ
μας. Επίσηςς θα διεξαχθ
θούν πάλι ττα πολύ επιιτυχημένα πέρυσι
π
ΖΑΘ
ΘΕΑ με πρόγραμμα ποου θα ανακο
οινωθεί.
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ΠΟΛΙΤ
ΤΙΣΤΙΚΕ
ΕΣ ΕΚΔ
ΔΗΛΩΣΕ
ΕΙΣ ΤΟΥ
Υ ΣΥΛΛ
ΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΣΚ
ΚΕΨΗ ΣΤ
ΤΟ ΒΥΖΑ
ΑΝΤΙΝΟ Κ
ΚΑΙ ΧΡΙΣ
ΣΤΙΑΝΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣ
ΣΕΙΟ ΑΘ
ΘΗΝΩΝ
Γράφεει ο Περικλήςς Μιχαλιτσιά
άνος
Την Κυριακή 112 Φεβρουα
αρίου 2017 ο Σύλλογγος στα πλλαίσια των
προγρ
ραμματισμένων χειμεριννών του πο
ολιτιστικών εκδηλώσεω
ων πραγματοποίη
ησε οργανω
ωμένη εκδροομή-επίσκεψη
η στο Βυζααντινό και Χριστιανικό
Μουσ
σείο Αθηνών. Οι επιλογές του Συλλόγου για τουςς προς επίσκ
κεψη χώρους
γίνοντται με βάση την επικαιρρότητα στα πολιτιστικά
π
δρώμενα της ευρύτερης
περιοχχής της Αττιικής αλλά κα
αι γειτονικώνν Νομών, όππως π.χ. η επ
πίσκεψη που
έγινε στο Αρχαιολλογικό Μουσ
σείο Θήβας το
τ οποίο μόλλις είχε ανακ
καινιστεί καιι
αναβα
αθμιστεί και στο “Κέντρρο Πολιτισμο
ού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”.
Ν
Το
Βυζανντινό Μουσεείο βρίσκεται στο κέντρο
ο της Αθήναςς στην οδό Βασ.
Β
Σοφίας
22 σε έναν πολύ όόμορφο χώρρο με κήπουςς, στεγαζόμεενο σε ένα πολύ όμορφο
κτίριο
ο που η α
αρχιτεκτονικ
κή του εναρ
ρμονίζεται μμε το αντικ
κείμενο των
εκθεμ
μάτων του. Τ
Το κίνητρο γιια την επίσκ
κεψη ήταν ταα εκθέματα που
π υπήρχαν
εκείνη
η την περίοδο και προερχχόντουσαν από
α το παγκοοσμίου φήμη
ης Μουσείου
Ερμιτάζ της Αγίίας Πετρούπ
πολης της ιστορικής αυυτής πόλης Ρωσίας. Η
διοργά
άνωση αυτή
ής της έκθεσ
σης έγινε από
α το Μουυσείο για να
α τιμήσει το
αφιερωματικό έτοος «Ελλάς – Ρωσία» 201
16, δίνονταςς στο κοινό μια
μ ιδέα της
ευρωπ
παϊκής αντίλληψης που επικρατούσε
ε
ε για την αιισθητική καιι τον τρόπο
ζωής στη
σ Ρωσική Αυλή από τα
α τέλη του 17ου μέχρι τιις αρχές του 20ου αι. Για
α πρώτη φοράά εκτέθηκανν στους χώροους του
Μουσ
σείου σημανττικοί αρχαιολλογικοί θησα
αυροί και έρργα τέχνης που
π προέρχοννται από τις αυτοκρατορ
ρικές συλλογγές του
Μουσ
σείου Ερμιτά
άζ.. Πρόκειτται για αντικ
κείμενα υψηλλής αισθητικ
κής και καλλ
λιτεχνικής αξ
αξίας, που οι Τσάροι Ρομ
μανόφ,
ξεκινώ
ώντας από τοον Μέγα Πέτρο (1672-1
1725) επί δύ ο αιώνες συνέλλεγαν δια
αρκώς για ναα δημιουργή
ήσουν από τα τέλη
του 17ου αι. τις ππλουσιότατεες συλλογές του Ερμιτάζζ, αναδεικνύ
ύοντάς το, απ
πό το 1805 μέχρι σήμερ
ρα, ως ένα από
α τα
μεγαλλύτερα και ση
(συνέέχεια στη σεελ. 10)
ημαντικότερρα Μουσεία του
τ κόσμου.
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ΠΟΛΙΤΙΣ
ΣΤΙΚΕΣ ΕΚ
ΚΔΗΛΩΣΕ
ΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥ
ΥΛΛΟΓΟΥ (συνέχεια ααπό σελ 9 )
Το πού
ύλμαν ξεκίνη
ησε από τονν οικισμό, με
μ το πρωινόό χιονάκι να
ν “προσπαθ
θεί” να δυσσκολέψει έωςς να αποτρέέψει την
επίσκεψ
ψη αυτή που όμως δεν τα
α κατάφερε αφού
α
το 64θέέσιο ΜΑΝ το
τ “νίκησε” και με τη βοοήθεια των Αγίων
Α
της εκ
κκλησίας
του οικ
κισμού μας ππήρε τους οικιστές από τον Άγιο Ν
Νεκτάριο καιι από Βίλια. Στην πορείία του επιβιβάστηκαν φίλοι του
Συλλόγγου από Μάννδρα και Ελεευσίνα . Φθά
άνοντας στηνν Αθήνα επιβιβάστηκαν και
άλλα μέέλη και φίλοοι του Συλλόόγου για να καταλήξουμμε στο Βυζα
αντινό Μουσείο.
Πρώτη φορά επισκέέφθηκα αυτόό το Μουσείίο και ομολοογώ ότι δεν περίμενα
π
να δω
ένα τόσ
σο όμορφο κκτίριο με τουυς κήπους το
ου και τα άλλλα κτίσματα
α που υπήρχχαν.
Εντυπω
ωσιαστήκαμεε όλοι από τα
τ τόσο σημ
μαντικά και πολύ σωστά
ά τοποθετημένα
εκθέματτα . Τα τσ
σαρικά εκθέέματα όπως ήταν φυσιικό είχαν τις μεγαλύτεερες
συγκενττρώσεις κόσ
σμου, αφού θα έμεναν για μικρό σ
σχετικά διάσ
στημα μέχρι να
επιστρα
αφούν στην α
αρχική τους μόνιμη κατο
οικία στο Ερρμιτάζ και ήτταν πραγματτικά
εντυπωσιακά. Υπήρρχαν όμως και
κ αναγεννη
ησιακά εκθέέματα ζωγρα
αφικής τα οπ
ποία
είχαν φιλοτεχνηθεί
φ
ί από αξιόλοογους Ευρωπαίους καλλλιτέχνες τη
ης τότε εποχχής.
Αφού απολαύσαμε
α
όλα τα εκθθέματα, απολ
λαύσαμε καιι τον καφέ μας
μ
στην πο
ολύ
ωραία καφετέρια
κ
σ
στην οποία μπορεί
μ
να πά
άει κανείς έέστω και δενν επισκεφθείί το
μουσείο
ο. Η συνέχειια, όπως σχεεδιάζεται σε όλα τα προογράμματα επισκέψεων
ε
που
π
οργανώ
ώνει ο Σύλλοογός μας, δόθθηκε στο εξα
αιρετικό Πολλίτικων γεύσ
σεων εστιατό
όριο
Βahaarr στη Γλυφ
φάδα. Πλούσ
σιο το μενού
ύ με γευστικκότατους μεζζέδες και μεε το
κρασί να
ν φέρνει σε κέφι και στην πίστα κόσ
σμο, αλλά κααι να ανεβάζζει στα τραπέέζια
όμορφα
α λικνιζόμενα
α κορμιά κάττω από τους ήχους της οορχήστρας το
ου μαγαζιού. Το
μέλος του
τ ΔΣ Πανττελής Μυκια
αδάκης παίρννοντας το μικ
ικρόφωνο μα
ας τραγούδησ
σε μερικά όμμορφα τραγο
ούδια του ελλληνικού
ρεπερτο
ορίου και εισ
σέπραξε το χειροκρότημα
χ
α όλων για τηην πολύ ωρα
αία φωνή του
υ. Επειδή οιι εκδηλώσειςς αυτές είχανν μεγάλη
επιτυχία
α, ο Σύλλογοος θα τις καθθιερώσει και θα τις διοργαανώνει κάθε χειμώνα σε διαφορετικάά βέβαια σημ
μεία κάθε φοορά.

ΜΟ
ΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣ
Π
ΣΗ (ΤΟ ΠΡ
ΡΩΤΟ ΜΑΣ
Σ ΠΑΡΤΥ)) ΣΤΟ ΘΕΑ
ΑΤΡΟ ΒΕΜ
ΜΠΟ
Γράφει η Μαρία Δεσύπρη: Ένα νοσταλγικ
κό ταξίδι σταα καλλίτερα μας χρόνια παρακολούθη
π
ησαν τα μέλη του συλλόόγου μας
και οι φίλοι μας για πρώτη
η φορά στο
ο θέατρο Β
Βέμπο, όπου
υ επί σκηνή
ής
συναντή
ήθηκαν οι ππιο αγαπημ
μένες μας φωνές των δδυο θρυλικώ
ών δεκαετιώ
ών.
Τραγού
ύδια που αγά
άπησαν όχι μόνο
μ
οι νέοι των
τ 60tιes κκαι 70tιes αλλλά και οι νέέοι
όλων των εποχών. Τραγούδια που δεν χαράχτηκαν αννεξίτηλα μόνο στα πυκννά
αυλάκια
α των παλιώ
ών βινυλίων αλλά και σττις καρδιές όόλων των Ελλλήνων. Έττσι
λοιπόν στον θέαττρο Βέμπο οι οικιστέςς και οι φίλλοι μας απ
πήλαυσαν σε
σ
σκηνοθθεσία του Μ
Μάκη Δελαπ
πόρτα τον Δάκη, την Μπέσσυ Αργυράκη,
Α
το
ον
Ρόμπερ
ρτ Ουίλιαμς,, τον Γιώργγο Πολυχρο
ονιάδη, τον Λάκη Τζορ
ρντανέλλι το
ον
Δημήτρ
ρη Κοργιαλά
ά και την Εβ
βελίνα Νικόλ
λιζα σε ερμηηνείες που ξεεσήκωσαν απ
πό
τις θέσεις τους όλοο το κοινό που
π χόρευε και χειροκρροτούσε ασταμάτητα. Μια
Μ
μοναδικ
κή βραδιά μ
με έντονες αναμνήσεις
α
και
κ πολλή σ
συγκίνηση. Το
Τ νοσταλγικ
κό
αυτό βράδυ έκλλεισε με μια βόλτα
α στο γκκάζι όπου απολαύσαμε
γευστικ
κές λιχουδιέές στο “Μ
Μαστίχα” κα
αφέ ρεστωρ άν. Όλα ήταν υπέροχχα,
μοναδικ
κά και πρωτόότυπα. Ευχα
αριστούμε όλ
λους τους φίίλους που ακ
κολούθησαν το
πρόγραμμα του συλλλόγου μας και
κ υποσχόμα
αστε να οργαανώσουμε κα
αι άλλα τέτο
οια
βράδια όπου οι ώρεες θα περνούύν χωρίς έννο
οιες και η αγγάπη για εσά
άς θα περισσεύει χαρίζονντας μοναδικ
κές στιγμές.
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Πο
οιήματα κ
και στίχοιι της οικίσ
στριας τουυ Αγίου Νεκταρίου
Ν
υ Βιλίων,, Νίκης Γκ
κριτζανόφ
φσκι
Γρά
άφει ο Περικκλής Μιχαλιτσιάνος
Η Νίκη
Ν
Γκριτζανόφσκι παρότι
π
έχει αρκετά χρόόνια το σπίττι στον Άγιο Νεκτάριοο, εμφανίστη
ηκε στο Σύλλογο
τουςς τελευταίοους μήνες με
μ πολύ χαρ
ρά και όρεξξη για προσ
σφορά. Η βασική
β
αιτίαα της απου
υσίας της ήταν
ή
ο
φόρ
ρτος εργασία
ας. Η Νίκη έχει μεγάλο
ο ταλέντο σ
στην ποίηση
η και τη στιιχουργική, έέχει γράψειι και γράφειι πάρα
πολλλούς στίχουυς που θα μπορούσαν
μ
να
ν γίνουν ποολύ επιτυχη
ημένα τραγο
ούδια, αλλάά από ότι μα
ας είπε γράφ
φει για
τον εαυτό της.. Τελευταία
α δημοσιεύει κάποια απ΄αυτά σεε μέσα κοιννωνικής δικκτύωσης και περιοδικ
κά και
παίρ
ρνει άριστες κριτικές αλλά και παροτρύνσε
π
εις να τα εκ
κδώσει ή να
ν τα δώσειι για μελοπ
ποίηση. Μά
άλιστα
κάποιους από ττους στίχουυς της, ζήτησα να τους μελοποιήσ
σω αφού ασχολούμαι (εερασιτεχνικ
κά βέβαια) και
κ με
τη μουσική
μ
κα
αι το δέχτη
ηκε μετά χα
αράς. Με ττην άδειά της
τ δημοσιεεύουμε κάάποιους στίίχους της και
κ θα
συνεεχίσουμε κα
αι στα επόμ
μενα φύλλα της εφημερρίδας μας.

Ζωή
Ένα
α ταξίδι είνναι η ζωή γεμάτο
γ
με εκπλήξεις
ε
Δυσ
σάρεστες κκαμιά φορά
ά μα αξίζει να τις ζήσ
σεις
Θαύ
ύμασε μια ανατολή απόλαυσε
α
μια
μ δύση
Δέξξου με δέοςς τη βροχή που όλα θα
θ τα σβήσει

Τι κι αν
α ο άνεμο
ος φυσά κι αν βρέχει κι αν χιονίίζει
Τι κι αν
α η θάλασ
σσα λυσσάά όμορφο το ταξίδι
Συνέχχιζε με δύναμη με θάρρρος και ελπίδα
ε
Γιατί την ζεις μίία φορά μια
ια έχεις ευκ
καιρία…

ΕΚΔΡΟ
ΟΜΗ ΤΟ
ΟΥ ΣΥΛΛ
ΛΟΓΟΥ Σ
ΣΤΙΣ ΔΑΛ
ΛΜΑΤΙΚΕ
ΕΣ ΑΚΤΕ
ΕΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑ
Β
Α
Γράφ
φει ο Περικλλής Μιχαλιτσιιάνος
Από
ό την πρώτη στιγμή που ανακοινώθη
ηκε η απόφααση του ΔΣ για αυτή τη
ην εκδρομή, οι δηλώσειςς συμμετοχής ήταν
μεγά
άλες και απόό το Πάσχα και μετά λό
όγω της προθθεσμίας που είχαμε βάλει, η ζήτησηη ανέβηκε σττο κατακόρυυφο. Η
τα με ημερο
λίσττα έκλεισε αφ
φού τηρήθηκ
κε αυστηρή προτεραιότη
π
ομηνία δήλωσ
σης με τους οικιστές του
υ Αγίου Νεκτταρίου
να έχουν
έ
τον ππρώτο λόγο. 74 είναι οι
ο συμμετοχέ
χές, αριθμός που κανένα
α γραφείο ττουρισμού από
α
μόνο τοου δεν
επιτυ
υγχάνει για μία εκδρομή
ή! Υπάρχουνν ακόμα 23 άάτομα (εκτός οικισμού) σε λίστα ανναμονής σε περίπτωση
π
π για
που
κάπο
οιο λόγο ακυυρώσει κάποοιος. Ο λόγο
ος που ο αριθθμός έκλεισε στους 74 είναι
ε
η χωρηητικότητα κα
αι η διαθεσιμ
μότητα
των ξενοδοχείωνν. Αυτό δείίχνει ότι ο Σύλλογός μαςς τα τελευτα
αία 8 χρόνια και ιδιαίτερρα τα τελευταία 3, έχει μεγάλη
μ
απήχχηση γεγονόός που οφείίλεται στην πολιτική κααι τις καλέςς δημόσιες σχέσεις
σ
που έχει αναπτύξει με τοο γύρω
περιιβάλλον του και όχι μόνοο. Το όφελοςς του Συλλόγγου είναι μεγγάλο και είνα
αι ότι γίνεταιι γνωστός κα
αι συμπαθής σε
σ όλο
και περισσότεροο κόσμο, πράγμα
π
που μπορεί να το εκμεταλλλευθεί για επίτευξη σστόχων του, αλλά και άμεσα
οικο
ονομικός. Έννας από τουςς λόγους που
υ η συμμετοχχή είναι τόσο
ο μεγάλη, είνναι και η ποολύ προσιτή τιμή που πεττύχαμε
με τις
τ διαπραγμ
ματεύσεις μεε το γραφείο χωρίς να μειώσουμε την ποιότηττα της όσονν αφορά στα
α ξενοδοχεία, στο
πούλλμαν, τις διιαδρομές, τιις ξεναγήσειις κλπ. Το αντίθετο μά
άλιστα, αναγγκάσαμε τοο γραφείο να αλλάξει κάποια
κ
ξενο
οδοχεία ανεββάζοντας τα αστέρια
α
και την ποιότηττά τους όπωςς και απαιτήσ
σαμε άριστοο πούλμαν. Ευχόμαστε
Ε
οιι Άγιοι
του οικισμού μα
ας να βοηθήσ
σουν έτσι ώσ
στε να υπάρρξει μία άψογη εκδρομή χωρίς να δηημιουργηθού
ύν προβλήμα
ατα. Το
επόμ
μενο καλοκα
αίρι θα σχεδιιαστεί άλλη μία μεγάλη εκδρομή σε περιοχές μεε σημαντικό ενδιαφέρον,, έτσι όπως γίνεται
γ
πάνττα, που λίγοιι έχουμε πάειι έτσι ώστε οι συμμετοχχές να είναι πάλι
π
πολλές.

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
_______________
_12 ________
Γράφεει ο Χρυσόσ
στομος Κυριακόγκωνας οικιστής τουυ Αγίου Νεκ
κταρίου

Ε
ΕΝΑΣ
ΧΡ
ΡΟΝΟΣ Π
ΠΕΡΑΣΕ
Ένας χρόνος πέρα
ασε που ο φίίλος μας Θα
ανάσης Μπαλλάς έφυγε από
α κοντά μα
ας. Εκεί απόό τη
στέγη του ουρανούύ βλέπει τα μεγάλα
μ
έργα
α που άφησε στον αγαπημ
μένο του οικισμό του Αγγίου
Νεκτα
αρίου και σττέλνει μηνύμ
ματα. Μηνύμ
ματα στα παιιδιά του και στη σύζυγό του Σοφία, ότι
εκεί ψηλά
ψ
ξέχασεε κάθε πόνο. Σ΄αυτή την αιώνια γειτοονιά, την γειιτονιά των αγγέλων,
α
να΄ν
΄ναι
πάντα
α καλά αναπαυμένη η ψυυχή σου. Αγγαπημένε μαας Θανάση, θα
θ σε θυμόμ
μαστε πάντα με
μεγάλλη συγκίνηση
η.
Ο φίλος σου, Χρυσόσ
στομος

 Εκττιμώ απεριιόριστα το έργο που έγγινε επί πρροεδριών Θανάση
Θ
Μπαλά στον οοικισμό , το
ο οποίο άλλλαξε
ριζιικά την εικόόνα του κα
αι είναι παρ
ρακαταθήκη
η για το μέέλλον του. Ο Θανάσηςς θα είναι παράδειγμ
μα
προ
ος μίμηση γγια όλα τα μελλοντικά
μ
ά συμβούλια
α του οικισ
σμού.
Ας είναι
ε
ελαφρ
ρύ το χώμα
α που τον σκ
κεπάζει .
Περιικλής Μιχαλ
λιτσιάνος, ππρόεδρος ΔΣ του Συλλλόγου

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Ο
Ο
Γράφεει ο Απόστολλος Κοντογιιώργης μέλο
ος της Εκκληησιαστικής Επιτροπής
Ε
το
ου Ναού μαςς και του ΔΣ του Συλλόγοου
Ζήσαμ
με και φέτοςς με την βοοήθεια του Θεού
Θ
το Άγιο Πάσχα, στο
ο γραφικό ναό του οικισμμού μας και με
μ την βοήθεεια του
π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
ΟΥ που δύοο χρόνια μας έχει βρει εκείνος ιερ
ρέα συνταξιούχο, τον ππ. ΝΙΚΟΛΑ
ΑΟ. Οι επίτροοποι εκ
περιτρ
Αυτό
ροπής τον
μεταφέρουμε με τα
αυτοκίνητα
α
μμας
(και
κάποιοι οικιστές
πάνε
αλλού ).
που αξίζει στο Πά
άσχα είναι αυυτές οι ωραίίες Ακολουθίίες των τριών ημερών και όλα ταα άλλα , φαγητό κλ
λπ, τα
κουμε όλες τιις ημέρες του
τ
χρόνου
υ . Όσοι δεεν ήρθατε στην
σ
εκκλησ
σία μας , την Μ. Πέμπτη , την
τ Μ.
βρίσκ

Παρα
ασκευή και το Μ. Σά
άββατο, δεεν είχατε την ευκα
αιρία να
απολα
αύσετε : 1
1) Την θααυμάσια λειτουργία
λ
του ιερέω
ως , που
ξεκίνη
ησε από ψ
ψάλτης και ψέλνει υπ
πέροχα, 2) Τους 2 ψά
άλτες που
ήταν ο ένας κα
αλύτερος από
α τον άλλον, ο κ. Β ΑΣΙΛΗΣ και
κ
ο κ.
ΣΤΕΛ
ΛΙΟΣ . Τα μικρόφωννα που επ
πιμελείται ο ειδικόςς σε αυτά
ΙΑΚΩ
ΩΒΑΚΗΣ απποδίδουν τη
ην μελωδία
τέλεια . 3) Ο επιτά
άφιος ήταν
ένα όννειρο με άφ
φθονα λουλοούδια , για τα
τ οποία φέέτος έδωσαν
ν 100€ ο
κ. ΠΟ
ΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΗΣ (με χρόννια προσφορράς ) και ο κκ. ΜΑΡΚΟΣ (που μας
έλειψ
ψε) τα υπόόλοιπα

500€. Αυτά αν
α δεν τα μεετέφερα από
ό την Αθήννα από
την χο
ονδρική αγορρά θα τα πλη
ηρώναμε πολ
λύ ακριβότεερα. Το σχέέδιο έμπνευσ
σης των
Ιωάνννας ΜΙΧΑΛΙΙΤΣΙΑΝΟΥ, Ελένης ΧΡΙΙΣΤΟΠΟΥΛ
ΛΟΥ και Γεω
ωργίας Μιχα
αηλίδου,
ήταν καταπληκτικ
κ
κό, οι συνδυα
ασμοί των χρ
ρωμάτων υπέέροχοι, (το μωβ τριαντα
αφυλάκι
επιλογγής μου, μο
ου χάρισε. πολλά συγχαρητήρια)). Πολλές άλλλες που ήλλθαν να
βοηθή
ήσουν στο σ
στόλισμα δεν
δ
πρόλαβ
βαν. Δύο χχρόνια τώρ
ρα στολίζζεται το
απόγεευμα Μ. Πέμ
μπτης , στο Πνευματικό Κέντρο κααι όχι την Μ. Παρασκευή όπως
παλιά
που δδεν είχαμμε το πρω
ωί
λειτουρργία Αποκαθήλωσης.
Τώρα ο
κόλαος μπορεί και έρχεεται πρωί για αποκααθήλωση, που
υ δεν είχχαμε τα
π. Νικ
προηγγούμενα χρόόνια και είμα
αστε αναγκα
ασμένοι εκ ττων πραγμά
άτων να στο
ολίζεται
ο Επ
πιτάφιος το απόγευμα
α για να είναι έτοιμοος 10.00 πμ
μ, ώστε να αρχίσει
η Ακο
ολουθία. Το πρωί του Μ.
Μ Σαββάτου χρειάζονταιι πολλά γυναικεία χέρια
α για τον κααθαρισμό καιι τον στολισμ
μό του
ναού. Οι βασικέςς εθελόντριεςς είναι η κ. ΧΡΙΣΤΟΠ
ΠΟΥΛΟΥ, η κ. Όλγα
α και η σσύζυγος μοου. Την εικόόνα της
σαν πολύ επιιδέξια και αριστοτεχνικ
ικά οι Νατά
άσα Μυκιαδάκη και τοο νέο αστέριι της στολιιστικής
Ανάσττασης στόλισ
η Γεω
ωργία ΜΙΧΑΗ
ΗΛΙΔΟΥ. Πολύτιμη
Π
η συνδρομή
σ
κααι της Βάσω
ως Μπακάλη. Συγκινητικκή και η βοήήθεια στο στοολισμό
της Σο
οφούλας εγγονής του μεγγάλου ευεργέέτη ΜΠΑΛΑ
Α . Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες βιώννουμε έντονα
α την απώλεια του.
Μας λείπει
λ
πολύ και ο Γα
αλανάκης πο
ου μας έφ
φυγε για να
ν προσφέρει έργο στη θέση του
τ
Επιτρόπ
που σε
μια πο
ολύ μεγάλη Ε
Ενορία τουυ Αγ Δημητρίου Ταμποουρίων. Όμ
μως μας σκέφτεται πάντα και αυτή η δάδδα που
κρατο
ούσε στην εξέδρα ο ιερέα
ας την Ανάστταση ήταν διικό του δώρο
ο. Μας έλειψ
ψε και ο υιόςς ΧΡΙΣΤΟΠ
ΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος
όμως όπως πάντα μας έφερε το
τ Άγιο Φως από το Αερροδρόμιο. Η κίνηση της Βάσως Ποολυχρόνη να μου δώσει από
α την
α της κοπής της Βασιλόπ
πιτας, μήνεςς πριν το ΠΑ
ΑΣΧΑ, μια τσ
σάντα με απ
πορρυπαντικκά για τον κα
αθαρισμό τουυ ναού,
ημέρα
δείχνεει το ενδιαφέέρον και την αγάπη των οικιστών,
ο
ποου προσφέρουν από το υστέρημα ττους. Το βρά
άδυ της Ανάσ
στασης
η λειττουργία τελείίωσε στις 022:00 πμ και υπήρχε
υ
μεγάάλη κατάνυξξη και αρκεετοί έμειναν μέχρι τέλος και κοινώννησαν.
ΚΑΙ ΤΟΥ
Τ
ΧΡΟΝΟ
ΟΥ ΝΑ ΕΙΜ
ΜΑΣΤΕ ΚΑΛ
ΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ.
Ο

