Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης του Εξωραϊστικού Συλλόγου <<ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ>> Βιλίων Αττικής Τ.Κ19012

Αριθμός Φύλλου 82

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017

ΗΡΘΕ!
Επιτέλους μετά από πολλά
χρόνια προσπαθειών…..
Ο «Άγιος Νεκτάριος» και άλλοι
όμοροι οικισμοί υδροδοτούνται
κανονικά από το νέο δίκτυο με
νερό του Δήμου
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΙ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, 6 ΧΩΡΕΣ, ΟΜΟΡΦΑ ΤΟΠΙΑ,
ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ…

ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΖΑΘΕΑ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

_______ 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
(2263023190– 6972708804 )

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
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_Κιθαιρώ
ώνας ____________
________
________
________
______________ 3 _________
Ο
ΟΛΟΚΛΗ
ΗΡΩΘΗ
ΗΚΕ Η Υ
ΥΔΡΟΔΟ
ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΙΚΙΣΜΟ
ΟΥ
Γρά
άφει ο Περικκλής Μιχαλλιτσιάνος
Με την τοποθθέτηση 140 περίπου υδρομετρηητών έλαβεε
τέλο
ος επιτέλουυς η πολύχρρονη αναμο
ονή δεκάδω
ων οικιστώνν
του «Αγίου Ν
Νεκταρίου»», της Μπ
πέλιζας, τοου Κρύου
Πηγγαδιού και ττου Κριεμα
αδιού. Ήρθεε στην πιο κατάλληλη
στιγγμή αφού εείχε αποχωρρήσει και ο τελευταίοςς νερουλάςς
από τα Βίλια, μ
με συνέπεια
α να αναγκα
αστούν οι κάάτοικοι τωνν
περιιοχών που δδεν υδρεύοννταν από το δίκτυο να ππληρώνουνν
το νερό
ν
ακόμα
α και 10€ το κυβικό
ό σε νερουυλάδες από
ό
Μάννδρα και Ε
Ελευσίνα! Το
Τ πολυπόθθητο αυτό αγαθό στο
ο
οποίο όσο περρνούν τα χρόνια
χ
όλο και δυσκοολεύεται η
γ το οποίο
ο ίσως στο μμέλλον να γίνονται
γ
πόλεμοι,
πρόσβαση, η ποιότητά τουυ φθίνει καιι η τιμή τουυ αυξάνει, για
ασε πλέον στις βρύσεες των σπιτιιών των πααραπάνω οικ
κισμών! Ότταν ανοίξαμμε τις βρύσ
σες και έτρεεχε το
έφθα
νερό
ό του δικτύοου πλέον, δεν
δ μπορούσ
σαμε να το πιστέψουμεε! Πολλοί από
α εμάς έκλ
κλαιγαν από
ό χαρά! Μεττά από
κάποια τεχνικά
ά προβλήμα
ατα που παρουσιάστηκκαν από την κατασκευ
υή και από τις χειμωννιάτικες παγγωνιές
αλλά και από κάποιους κεραυνούς
κ
που έπεσανν κοντά σττο αντλιοστάσιο (εδώ πρέπει να πούμε
π
ότι πρέπει
π
οπω
ωσδήποτε να
α εγκαταστα
αθεί αντικερ
ραυνικό σύ στημα για να
ν μην επανναληφθεί πααρόμοια ζημιά), το σύσ
στημα
λειττουργεί πλέοον κανονικά
ά και ελπίζουμε να συυνεχίσει να λειτουργεί έτσι χωρίς προβλήματτα. Ευχαρισ
στούμε
όλου
υς όσοι είχχαν συμμετοχή στην υλοποίηση
υ
αυτού του έργου πρώ
ώην Νομάρχχες και Ανττιπεριφερειά
άρχες,
πρώ
ώην Δημάρχχους και μέλλη πρώην ΔΣ
Δ του Συλλλόγου μας και
κ τη Δήμα
αρχο Γιάνναα Κριεκούκη
η, η οποία έμελλε
έ
να είναι
ε
η τελεευταία που θα έβαζε τη
τ σφραγίδδα στο τόσο
ο σημαντικό
ό αυτό έργοο για τον οικισμό
ο
αλλλά και
γενιικότερα για την περιοχή
ή μας και το
ο Δήμο. (συνέχ
έχεια στη σεελ. 4)

___
_Κιθαιρώ
ώνας ____________
________
________
________
______________ 4 _________
(συνέχεια
α από την σελ.
σ 3)
Όσο
ον αφορά σττους υπόλοιπους που ήδη
ή έχουν κκάνει αίτηση
η για σύνδεεση, ο Δήμοος αρχικά προσανατολιιζόταν
στο να ενεργήσ
σει με δικά του μέσα και προσωπιικό, ίσως όμ
μως επειδή οι αιτήσεις είναι πολλέές να διενερργήσει
διαγγωνισμό για
α εκ νέου ανάληψη
α
απ
πό ιδιώτη ερργολάβο τω
ων νέων αυττών συνδέσσεων. Για όσους
ό
υδρεύύονται
από υδροφόρεςς, ο Δήμοςς έδωσε πα
αροχή από ττα Βίλια το
οποθετώντα
ας σύγχρονο
νο ηλεκτροννικό σύστημα με
προπ
πληρωμένη
η κάρτα απόό τους νερουλάδες και με την ταυ
υτόχρονη μεείωση της ττιμής πώλησ
σης προς αυυτούς.
Αυττό είχε σαν συνέπεια η τιμή του και
κ προς τουυς καταναλω
ωτές να είνα
αι πλέον πρροσιτή πλησ
σιάζοντας αρκετά
α
τις παλιές
π
τιμέςς. Ευχόμασττε ολόψυχα
α πολύ σύνττομα, να μην υπάρχει περιοχή
π
τουυ Δήμου μαςς που να μη
ην έχει
πρόσβαση στο τόσο απλό αλλά ταυτό
όχρονα και σ
σύνθετο αγα
αθό που λέγγεται ΝΕΡΟ
Ο!
Με απόφαση του Δημοτιικού Συμβου
υλίου του Δ
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλ
λλίας καθορρίζεται το οιικιακό τιμοολόγιο
για το
τ 2017 σύμ
μφωνα με τις
τ παρακάτω κλίμακεςς (Είναι το ίδδιο με την προηγ.
π
απόφ
φ. 221/7-12-15 του ΔΣ)).
ΑΠΟ (κυβ. μέτροο)
ΕΩ
ΩΣ (κυβ. μέττρο)
ΧΡΕΩ
ΩΣΗ ΑΝΑ κυβ. μέτροο)
0
40
0,70 €
41
60
0,75 €
61
80
0,86 €
81
150
1,00 €
151
Και άνω
1,38 €
ΟΛΟ
ΟΚΛΗΡΩΘΗΚ
ΚΕ Η ΥΔΡΟΔΟ
ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ -

___Κιθαιρώνας ______________________________________________ 5 _______
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Εγκρίθηκε το νέο καταστατικό του Συλλόγου από το Ειρηνοδικείο Ελευσίνας και αφού δημοσιεύτηκε σε
εφημερίδα των Αθηνών και επιδόθηκε στο Πρωτοδικείο είναι πλέον σε ισχύ. Η τροποποίηση του καταστατικού
ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία λόγω των αναχρονιστικών άρθρων που υπήρχαν. Έτσι ο Σύλλογος
απέκτησε νέο, σύγχρονο καταστατικό παρακαταθήκη για πολλά χρόνια. Το νέο καταστατικό θα αναρτηθεί
σύντομα στο διαδίκτυο και θα εκτυπωθεί σε μικρά βιβλιαράκια προς διάθεση των μελών του Συλλόγου.
Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης
ΎΔΡΕΥΣΗ: Όταν αγοράσαμε το οικόπεδο εδώ στον οικισμό του Αγ. Νεκταρίου πριν 32 χρόνια η σιγουριά για τον
ερχομό του νερού ήταν μεγάλη, καθότι ο οικισμός ήταν εντός σχεδίου και ήδη υπήρχε ΔΕΗ και ΟΤΕ. Τελικά μόλις φέτος
μπορέσαμε να δούμε νερό κανονικό στις βρύσες μας, διότι όλα αυτά τα χρόνια εξυπηρετούμαστε από νερουλάδες με
βυτία και φερτό νερό που το πληρώναμε χρυσό (4-4,5 ευρώ το κυβικό) και όλα αυτά σε έναν οικισμό “ εντός σχεδίου”
κόσμημα για την περιοχή κατά γενική ομολογία και μόλις 55 χλμ από το κέντρο της Αθήνας. Τελικά οι τελευταίοι
Δήμαρχοι (των τελευταίων 10-12 χρόνων) ενεργοποιήθηκαν και σιγά-σιγά υλοποιήθηκε το έργο υδροδότησης του
οικισμού και των γύρω περιοχών. Από τα τόσα χρόνια αναμονής, από τις τόσες υποσχέσεις, από τα τόσα τρεχάματα των
εκάστοτε Συμβουλίων μας, από τα τόσα παρακάλια για βοήθεια σε οποιονδήποτε μπορούσε να βοηθήσει, δεν το
πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι ότι επιτέλους έχουμε νερό, που έμελλε να δούμε την ολοκλήρωσή του επί Δημαρχίας της κ.
Κριεκούκη που με τους συνεργάτες της κατόρθωσαν να ξεπεράσουν και τα τελευταία εμπόδια. Θα ήθελα εδώ να πω ένα
μεγάλο μπράβο για τη λύση που δόθηκε από τον Δήμο για την προμήθεια νερού σε αυτούς που παίρνουν ακόμα νερό από
τους νερουλάδες, με την τοποθέτηση ειδικής παροχής στα Βίλια έτσι ώστε να πληρώνουν το βυτίο πολύ φθηνότερα από
την προηγούμενη τιμή. Εύχομαι πολύ σύντομα να μπορέσουν όλοι να υδροδοτηθούν κανονικά και να μην έχουν ανάγκη
τους νερουλάδες. Εμείς σαν Σύλλογος θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας προς αυτή την κατεύθυνση.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Όπως βλέπετε ενώ έχουμε δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως ΔΣ, μερικοί δεν λένε να βοηθήσουν και
κάνουν το αντίθετο χειροτερεύοντας την κατάσταση. Για πολλοστή φορά σας ενημερώνω για τα εξής:
1. Δεν υπάρχει ανακύκλωση στον Δήμο, δηλαδή όλοι οι κάδοι είναι για όλα τα απορρίμματα.
2. Μην πετάτε τα σκουπίδια σας μόνο στον πρώτο κάδο ενώ οι άλλοι είναι άδειοι!
3. Μεγάλα αντικείμενα στον μεγάλο μόνον κάδο (Σκίπερ)
4. Χόρτα, φύλλα και κλαδιά είναι λίπασμα. Μην τα πετάτε σε σακούλες και γεμίζετε άδικα τους κάδους.
5. Μην αφήνετε καπάκια των κάδων ανοικτά.

ΖΑΘΕΑ 2017
Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου ΖΑΘΕΑ ξεκίνησαν για πρώτη φορά την περσινή χρονιά με μεγάλη
επιτυχία. Φέτος επαναλαμβάνονται με το Δήμο να εντάσσει την εκδήλωση του
“Beach Party” στο Πόρτο Γερμενό στα “Λαμπέτεια”
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16/7 (Κυρ): Εσπερινός Αγ. Μαρίνας
17/7 (Δευ) : Εορτή Αγ. Μαρίνας και Μνημόσυνο
21/7 (Παρ): Κινηματογράφος
29/7 (Σαβ): Ετήσιος Χορός του Συλλόγου
30/7 (Κυρ): Επίδειξη Αυτοάμυνας
3-4/8 (Πεμ-Παρ): Τουρνουά Μπάσκετ- Βόλεϊ
6/8 (Κυρ): Πινγκ-Πονγκ, Τάβλι
12/8 (Σαβ): Beach Party στο Πόρτο Γερμενό με χορηγό το Δήμο και συνδιοργάνωση με τους Συλλόγους:
Εξωραϊστικός Σύλλογος Άγιος Νεκτάριος, Σύλλογος οικιστών Αιγοσθένων, Σύλλογος Μύτικα Βιλίων,
Σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων Πόρτο Γερμενό, Σύλλογος Άσπρα Σπίτια Πόρτο Γερμενό
20/8 (Κυρ): Πεζοπορία από τον οικισμό προς το Πόρτο Γερμενό
25/8 (Παρ): Ομιλία Σταματοπούλου Άννας με θέμα: “Μύθοι της Θήβας που έγιναν Αρχ. Τραγωδίες”
26/8 (Σαβ): Εσπερινός Αγ. Φανουρίου
27/8 (Κυρ): Εορτή Αγ. Φανουρίου
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Ε
ΕΟΡΤΑΣΤ
ΤΙΚΕΣ ΕΚΔ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗ
ΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Σ
Γράφ
φει ο Περικλλής Μιχαλιττσιάνος
Στις 16 και 17 Ιουλίου 20017 στην εκ
κκλησία τουυ οικισμού του
τ
Αγίου Νεκταρίου
Ν
ττελέστηκαν οι καθιερωμ
μένες
λειτο
ουργίες για τη μνήμη τη
ης Αγίας Μαρίνας
Μ
μιαςς εκ των τριιών Αγίων που
π “φιλοξεννούνται” στο
ον Ιερό Ναόό του
οικισ
σμού. Την παραμονή 16 Ιουλίο
ου ιερουργοούντος του Πατέρα Χριστοφόρου
Χ
υ, τελέστηκ
κε ο Εσπερρινός
μετ΄αρτοκλασίαςς και περιφοορά της Ιερή
ής εικόνας τηης Αγίας γύ
ύρω από το τετράγωνο ττης εκκλησίίας. Ανήμερα
α της
Εορττής την 17η Ιουλίου, τελλέστηκε η Θεία Λειτουργγία ιερουργο
ούντος πάλι του Πατέραα Χριστοφόρου και στο τέλος
τ
μνημ
μόσυνο. Το Δ.Σ του Εξωραϊστικού
Ε
ύ Συλλόγου «Ο Άγιος Νεκτάριος» Βιλίων αισσθανόμενο την
τ ανάγκη μιας
πνευ
υματικής επικκοινωνίας κα
αι νοερής συ
υνάντησης μμε τα προσφιιλή πρόσωπα
α που έφυγανν από κοντά μας, τη Δευυτέρα
17 Ιο
ουλίου 20177 μετά τη Θείία Λειτουργίία, τέλεσε πάάνδημο μνημ
μόσυνο για όλους εκείνουυς που έφυγα
αν από κοντά
ά μας
και που καθ’ οιονδήποτε τρόπον
τ
εβοήθησαν για ττη διαμόρφω
ωση και αξιιοποίηση τω
ων κοινοχρήσ
στων χώρωνν του
οικισ
σμού. Οικισ
στών, συγγεενών, φίλων και κατοίκκων της ευρύτερης περ
ριοχής και των πιστώςς και θεαρέέστως
διακ
κονισάντων τον Ιερό Ναό
Ν
μας κα
αι το Πνευυματικό-Πολλιτιστικό Κέέντρο, αειμννήστων Αρχχιερέων, Ιερρέων,
Ιερο
ομονάχων, ΙΙεροψαλτών,, Κτητόρωνν, Ευεργετώ
ών, Δωρητώ
ών , Συνδρ
ρομητών, Α
Αφιερωτών, Εκκλησιασττικών
Συμβούλων, ευππρεπιστών κα
αι εργαζομέννων πιστών, κκαι προσευχή
ήθηκαν όλοιι υπέρ αναπααύσεως των ψυχών
ψ
αυτώνν.
Γράφ
φει η Δήμηττρα Κοντογιώργη

ΤΑ
Α ΝΕΑ Τ
ΤΟΥ ΝΑΟ
ΟΥ ΜΑΣ
1) Την
Τ
20-5-20017 ευσεβείςς κυρίες από
α
τα Βίλλια άνοιξανν τον Ιερό Ναό Αγ Νεκταρίου
υ στον ομώ
ώνυμο
οικισ
σμό μας όππου τελέσττηκε
λειτο
ουργία από τον π. Χριστοφόρο
ο .Κάθε χρόόνο όπως πληροφορήθηκα
ανοίίγουν εξωκκκλήσια μετά
ά το Πάσχχα όπου τελλούνται λειτουργίες κάττι άκρως ευυλογημένο και
κ ωφέλιμοο. Για
πρώτη φορά ππροτίμησαν και το ναό μας και έέμειναν απ
α ότι μας είπαν πολύύ ευχαριστη
ημένες από την
μέσα
υποδδοχή και τη
ην περιποίησ
ση .Οι άλλ
λοι δύο νααοί που λειιτούργησαν φέτος ήταν
αν ο Αγ. Αθανάσιος
Α
στα Βίλια ,ο Α
Αγ. Βασίλεειος στο Κρύο Πηγάδι .Ευχόμαστε και του χρ
ρόνου να ζήήσουμε τηνν ίδια χαρά και
ευλο
ογία .
2)Τη
ην Κυριακή
ή 28-5-20117 στον Ιεερό Ναό Α
Αγ. Νεκταρ
ρίου του οικισμού μμας, βαπτίστηκε το δεύύτερο
εγγό
όνι του οικιιστή Δήμουυ Πολυχρόννη ,παιδί ττης κόρης του . Το μυστήριο τέέλεσε ο π.. Γαβριήλ . Ο
νεοφ
φώτιστος πή
ήρε το όνομ
μα ΔΗΜΟΣ
Σ του παπποού του ,που
υ παρακολο
ουθούσε απόό ψηλά . Ο καιρός ήταν
ενάνντια . Κακκοκαιρία μεεγάλη δεν επέτρεψε ννα γίνει το τραπέζι που ακολούθηησε στον πρ
ροαύλιο χώ
ώρο .
Η φιλόξενη όόμως αίθουυσα του Πννευματικού Κέντρου τους χώρεεσε όλους . Τα πάντα ήταν τέέλεια
,επιμ
μελημένα α
από την μηττέρα του νεοφώτιστου
ν
υ ,που με μεράκι
μ
και φαντασία εείχε φροντίσ
σει τα πάντα με
κάθεε λεπτομέρεεια . Όλος ο οικισμός ευχόμαστε
ε
σ
στον μικρού
ύλη Δήμο να
α είναι γερρός και τυχχερός .

ΆΝΘΡΩ
ΩΠΟΙ ΚΑ
ΑΙ ΣΚΥΛΙΑ
Α
Το φαινόμενο των αδέσποοτων που έχουν
έ
γεμίσεει τον οικιισμό έχει εμφανιστεί
ε
ττα τελευταίία χρόνια στον
οικισ
σμό μας και μας λυπεί ιδιαίτερα . Παρατηρείίται όμως ότι
ό τα οικόσ
σιτα γαυγίζζουν και όχχι τα αδέσπ
ποτα.
Δύο φορές εππιτέθηκαν σε οικιστές οικόσιτα
ο
, εενώ τα αδέσ
σποτα είναι εντελώς άάκακα και ειδικά
ε
ότανν τα
ταΐσ
σεις , έστω και μια φορρά δεν σε πειράζουν
π
.Δ
Δεν είμαστεε φιλόζωοι , αλλά τα αγαπήσαμε ,τα ταΐσαμε ,τα
φρονντίσαμε για
ατί δεν είνναι επιλογή τους που γεννήθηκανν στους δρ
ρόμους . Μ
Μας ακολο
ουθούσαν στους
σ
περιιπάτους μας ,και είνα
αι πολύ οδυ
υνηρό να ταα βρίσκουμ
με φωλιασμ
μένα. Δυστυυχώς έχει συμβεί
σ
ήδη τρεις
φορέές και μαςς έχει συγκλλονίσει. Υπο
οπτευόμαστεε κάποιους , αλλά δενν έχει δει κκανείς τον δράστη ,ποου θα
πρέπ
πει να ξέρειι ότι τώρα
α η ποινή είναι 30.0000 € . Δεν φταίνε
φ
αυτά ,που κάποιιοι από το Δήμο παρά
ά τις
οχλή
ήσεις μας , δεν έχουν κάνει
κ
ούτε μία στείρω
ωση .Τώρα έχουν απομ
μείνει τέσσεερα κουτάβ
βια ( τους γονείς
τουςς φώλιασαν ) στο γήπεεδο και τρία
α έξω απόό την εκκ
κλησία. Αντί να γεμίζετεε τους κάδο
ους με αποφ
φάγια
,μπο
ορείτε να τα
α ρίξετε σε
σ αυτά ,πρ
ράγμα που κκάνουν όσο
οι έχουν ευαισθησία .Υ
Υπάρχουν κα
αι οι άλλοι που
τρυπ
πούν τα πλα
αστικά ,που τους βάζου
υμε νερό κααι φαΐ ,νομίίζοντας ότι έτσι θα λλύσουν το πρόβλημα
π
.
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ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ : ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ

Γράφει η Ιωάννα Λουκά , φυσικοθεραπεύτρια
Η Ελληνική γη βρίσκεται στο κέντρο περιοχής γεωλογικών τεκτονικών διαταράξεων, παρουσιάζει το
μειονέκτημα συχνών και ισχυρών σεισμικών δονήσεων, αλλά και το αντιστάθμισμα να βρίσκεται
μεταξύ των πλουσιοτέρων χωρών στον κόσμο, σε ιαματικές πηγές. Δυστυχώς δεν είναι όλες
οργανωμένες. Τα μεταλλικά νερά έχουν μεγάλη θερμοκρασία, γιατί προέρχονται ακόμα και από
18000 μέτρα βάθος. Στην πορεία τους προς την επιφάνεια της γης, συμπαρασύρουν άφθονα άλατα
και ιόντα με ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό αποτελέσματα. Πώς πρέπει να διαλέξει
κάποιος ιαματική πηγή, για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο θα ωφεληθεί; Οι ενδείξεις για την
υδροθεραπεία είναι:
Αγκυλώσεις, ψευδαγκυλώσεις: Υδρομάλαξη, υδρογυμναστική, επιθέματα παραφίνης και
παραφάγκο (προσοχή σε Sudeck), ακρατόθερμες πηγές.
Αδενίτιδες: Ιωδιούχα, βρωμιούχα λουτρά.
Αιμορροΐδες: Ψυχρά ή ουδέτερα υδρόλουτρα, πικρές πηγές.
Αλωπεκία: Θειούχα λουτρά.
Αμηνόρροια: Υδρομάλαξη, επιθέματα παραφάγκο, ακρατοθέρμες, χλωριονατριούχες, οξυπηγές
ανθρακικού οξέος, ιωδιούχα και λουτρά βρωμίου.
Αναιμία παιδική: Χαμομηλόλουτρα, λουτρά λεβάντας, ακρατοθέρμες και σιδηρούχες πηγές.
Αναπνευστικών οργάνων παθήσεις: Υδρογυμναστική, λουτρά πεύκου, θειούχα, ατμοθέρμες,
εισπνοές.
Ανικανότητα: Σιδηρούχα λουτρά, λασπόλουτρα.
Αρθρίτις (οξύ στάδιο): Ψυχρά επιθέματα, ουδέτερα λουτρά πεύκου, επιθέματα οινοπνεύματος.
Αρθρίτις (υποξύ στάδιο): Ακρατοθέρμες, θερμές αλιπηγές αλκαλικών γαιών οξυπηγές, θειούχα
λουτρά, ραδιενεργά.
Αρθροπάθειες: Υπέθερμα επιθέματα, παραφίνη, θειούχα, ιωδιούχα ραδιενεργά λουτρά.
Υδρομάλαξη, υδρογυμναστική.
Αρρυθμία: Ανθρακικές οξυπηγές, λουτρά ανθρακικού οξέος.
Αρτηριοσκλήρυνση: Ιωδιούχα ραδιενεργά, ραδιενεργές πηγές.
Άσθμα: Εισπνοές θειούχων.
Βαλβίδες βλάβες: Ανθρακούχες οξυπηγές
Βραδυπεψία: Οξυπηγές
Βρογχεκτασία: Υδροθειοχλωριονατριούχα, θειούχα πευκόλουτρα.
Βρογχοκήλη εξώφθαλμος: Ιωδιούχα και βρωμιούχα λουτρά.
Γαστρικές υπερεκκρίσεις: Χλωριονατριούχες πηγές
Γαστρίτιδες: Χλωριονατριούχες πηγές, λουτρά αλμυρά.
Γυναικολογικά: Χλωριονατριούχες, λουτρά ιωδίου και βρωμίου, θερμά επιθέματα, θειοπηγές,
ιωδιούχες, βρωμιούχες.
Δερματίτιδες: Θειοπηγές, χλωριονατριούχες, ιωδιούχες
Διάρροιες χρόνιες: Σιδηρούχες πηγές
Διογκώσεις ήπατος και σπληνός: Σιδηρούχες πηγές
Δυσκοιλιότης: Χλωριονατριούχες, πικροπηγές
Εκζέματα: Αλκαλικών γαιών, οξυπηγές. Λουτρά θειούχα, ραδιούχα, βελανιδούχα.
Έλκη γενικά: Ακρατοθέρμες, αλκαλικών γαιών, οξυπηγές
Ισχιαλγία :Καυτά λουτρά, σάουνα, ατμόλουτρα, επιθέματα θερμά, υδρογυμναστική.
Λαρυγγίτιδες: Θερμές αλιπηγές, ιωδιοβρωμιούχες, θειούχες.
Λύκος: Αλκαλικές γαιών οξυπηγές, θειούχες πηγές.
Μυαλγίες: Θειούχες πηγές, λασπόλουτρα
Μυϊκός ρευματισμός: Υδρομάλαξη, θειούχα λουτρά
Μυοσίτιδα: Πευκόλουτρα
(συνέχεια στη σελίδα 8)
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ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ : (συνέχεια από σελ. 7)
Νευραλγίες: Θειούχες πηγές, οξειούχα λουτρά. Λουτρά με προσθήκη αρωματικών φυτών.
Νευρασθένειες: Θειούχα, ραδιενεργά λουτρά. Γενικά λουτρά με ουδέτερη θερμοκρασία.
Οστεοπόρωση: Υδρομάλαξη, επιθέματα παραφίνης.
Παγκρέατος φλεγμονές: Θερμές χλωριονατριούχες, θειούχες πηγές.
Πίεση αίματος: Ραδιενεργές πηγές
Ραχιτισμός: Ιωδιούχα, βρωμιούχα λουτρά αλκαλικών γαιών, οξυπηγές θερμές αλιπηγές.
Υδρομάλαξη, πευκόλουτρα.
Ρευματισμοί: Ακρατοθέρμες, θειούχες ραδιενεργές πηγές, θειούχα ραδιενεργά, θερμά λουτρά.
Στηθάγχη: Ραδιενεργές πηγές, (αντενδείκνυνται πηγές θερμές ανθρακικού οξέος). Ουδέτερα λουτρά
ανθρακικού οξέος.
Τριχόπτωση: Υδροχλωριονατριούχα λουτρά, πλύσιμο κεφαλής με χαμηλή πίεση θειούχου νερού.
Υπερκόπωση: Θειούχα, ραδιενεργά, ανθρακικού οξέος λουτρά.
Φαρυγγίτις χρόνια: Εισπνοές θερμών αλιπηγών και θειούχων.
Φλεβίτιδες: Ακρατόθερμες, θειούχες ραδιενεργές πηγές.
Φλεγμονώδεις καταστάσεις: Ραδιενεργές πηγές, ανιόντα τοπικά λουτρά.
Χολολιθίαση: Αλκαλικές οξυπηγές σε ποσιθεραπεία.
Οι Ελληνικές μεταλλικές
Η Ελλάδα έχει γύρω στις 750 μεταλλικές ιαματικές πηγές. Οι περισσότερες είναι χλωριονατριούχες.
1) Θερμές πηγές:Αγιάσματα Κεράμου Χίου, Θερμές Κουρτζή Λέσβου, θερμές Πολυχνίτου
Λέσβου (οι θερμότερες πηγές στη Ελλάδα), θερμές Κύθνου (2 πηγές).
2) Χαμηλής θερμοκρασίας (20-30o C) ή υπόθερμες: Θερμές Λέσβου, Αιγίνης ή
Σουβάλας,Αλυκής Μήλου, Βουλιαγμένης Αττικής, Γαβαθά Λέσβου, Δρεπάνου Αχαΐας, Λουτρών
Ελένης στις Κεχριές Κορίνθου, Καλλιθέας Ρόδου, Κάτω Μούσκα Μεθάνων, Πλάκα Θήρας.
3) Ραδιενεργές: Ευθαλούς Λέσβου, Πολυχνίτου (η θερμότερη πηγή της Ελλάδας) Λέσβου,
Καμμένα Βούρλά (2 θερμές, 2 υπόθερμες), Λουτρακίου (2 πηγές).
4) Χλωρονατριούχα οξυπηγή, Αγίας Ειρήνης Κω
5) Χλωρονατριούχες αλκαλικές και των αλκαλικών γαιών οξυπηγές, Αγίας Παρασκευής
Χαλκιδικής υπόθερμη και Ελευθερών Πραβίου Θερμές.
6) Χλωρονατριούχες οξυπηγές υπόθερμες για ποσιθεραπεία: Τέσσερις στα Μέθανα.
(Σημ. συντακτικής επιτροπής εφημερίδας: Υπόλοιπες πληροφορίες για τις πηγές,
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας)
Διαλέγω ιαματικά λουτρά, ανάλογα με το ιατρικό πρόβλημα και την πάθηση που αντιμετωπίζω.
Για κάθε απορία σας, πρόθυμα θα απαντήσω στα ερωτήματά σας.

Λουκά Ιωάννα
Φυσικοθεραπεύτρια
Τηλ.: 6947819669-2105541355
Χατζηδάκη 32 και Μακρυγιάννη 5, Ελευσίνα
τηλ.: 2105541355
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Ε
ΕΚΔΡΟΜΗ
Η ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΒΕΝΕΤ
ΤΙΑ ΚΑΙ ΔΑΛΜΑΤΙΚ
Δ
ΚΕΣ ΑΚΤΕ
ΕΣ
Γρά
άφει ο Περικ
κλής Μιχαλιτσιάνος πρόεδρος ττου ΔΣ του Συλλόγου
Σ
Ο Σύ
ύλλογος «τόόλμησε» την πραγματοπο
οίηση μιας τόόσο δύσκολη
ης και πολύπ
πλοκης από πολλές πλευ
υρές εκδρομ
μής και
μαζίί βέβαια με ττο ταξιδιωτιικό Γραφείο που είχε κααι την κύρια ευθύνη, είχεε απόλυτη εππιτυχία.
Η δυσκολία
α και η
πολυ
υπλοκότητα συνίσταται στα
σ εξής: Χρ
ρήση
πλοίίου για ένα ττμήμα της εκ
κδρομής, μεγγάλος
αριθθμός (68) εκκδρομέων που δικαιολόγησε
τη χρήση
χ
διώρ
ροφου πούλλμαν, ο αριιθμός
στην
αυτό
ός ίσως δημιιουργούσε προβλήματα
π
Τα
επικ
κοινωνία κα
αι στο συντονισμό.
σ
χιλιό
όμετρα πολλλά (οδικά πάνω
π
από 30
000),
όπως πολλά ήτταν και τα προς επίσκ
κεψη
μέρη
η, η ζέστη μ
μεγάλη και οι
ο ώρες μέσα
α στο
πούλλμαν πολλέςς. Όμως χάρρις στην εμπειρία
του γραφείου α
αλλά και μελλών του ΔΣ
Σ του
Συλλλόγου (αππό πολλές προηγούμ
μενες
εκδρ
ρομές), όλα κύλισαν άψογα.
ά
Τα πολύ
π
όμορ
ρφα και ση
ημαντικά από ιστορικήςς και
φυσιικής πλευρά
άς μέρη, τα πολύ καλά
κ
ξενο
οδοχεία, το ά
άριστο από όλες
ό
τις πλευρές
πούλλμαν, ο έμππειρος και άριστος οδη
ηγός
αγός
Δημ
μήτρης, η φοβερή συνοδός-ξεν
σ
Χρυ
υσούλα όπωςς και οι διάφοορες εκδηλώ
ώσεις
στο πούλμαν αλλλά και στο πλοίο που ήταν
ή
προγγραμματισμέένες από τα μέλη
μ
του ΔΣ
Σ του
Συλλλόγου, ήτα
αν οι κατα
αλύτες για να
περιιοριστεί ση
ημαντικά η αναμενόμ
μενη
κούρ
ραση. Η επικκοινωνία κα
αι ο συντονισ
σμός
λειτο
ούργησαν ιδανικά, αφού υπή
ήρχε
σεβα
ασμός στα συμφωνούμ
μενα από όλ
λους
τουςς εκδρομείς ππου ήταν κα
αι πρέπει να είναι
ε
σε εκδρομές
ε
γεννικά ένα απόό τα βασικότερα
κλειιδιά της επιττυχίας των εκ
κδρομών γεννικά.
Οι εμπειρίες,
ε
οι γνώσεις καιι οι απόψεις για τις 6 χώ ρες που επισ
σκεφτήκαμε ήταν πολύ σσημαντικές και
κ η αναπόφ
φευκτη
σύγκ
κριση με τη δική μας χώ
ώρα έγειρε σεε γενικές γρααμμές υπέρ της
τ δικής μας. Η Ελλάδαα γενικά λίγα
α πράγματα έχει
έ να
ζηλέέψει από τις άλλες χώρεςς. Πρέπει κά
άποιος να βγεει έξω από αυτή
α
για να εκτιμήσει
ε
τα πολλά θετικ
κά της αλλά και να
ζηλέέψει κάποια α
από τα θετικ
κά άλλων (πρ
ροηγμένων κυ
κυρίως ) χωρώ
ών.
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ΕΝΤ
ΤΥΠΩΣΕΙΣ
Σ ΑΠΟ ΤΗ
ΗΝ ΕΚΔΡΟ
ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΟΥ ΣΕ ΒΕΝ
ΝΕΤΙΑ ΚΑ
ΑΙ ΔΑΛΜΑ
ΑΤΙΚΕΣ ΑΚ
ΚΤΕΣ
Γρά
άφει η Φωτεεινή Ελευθ
θέρου
Ανα
αμφίβολα, ήτταν η καλύττερη και η μεγαλύτερη
μ
εκδρομή πο
ου πραγματο
οποιήθηκε ποοτέ από τονν Σύλλογο μας!
μ
Η
συμμ
μετοχή απρόόσμενα μεγά
άλη και κόσμ
μος ανταποκκρίθηκε από πολλές περιοχές της Ατττικής. Αυτό
ό και μόνο, ήταν
ή
η
μεγά
άλη επιτυχία του Συλλόγγου μας! Αν και οι μνήμεες φρέσκες, οι
ο εικόνες αννεξίτηλες έμμειναν μέσα μας
μ κι έπιασ
σαν μια
θέση
η μόνιμη! Πω
ως θα μπορεεί κανείς να ξεχάσει
ξ
το γγλέντι που αυ
υθόρμητα σττήθηκε με τηην κιθάρα του
υ Περικλή και
κ όλη
την παρέα να τραγουδάει στο κατάστρωμ
μα του πλοίοου την πρώτη
η μας βραδιά
ά, ταξιδεύονττας για Ανκό
όνα; Ποιος απ
α τους
εκδρ
ρομείς έμεινεε αμέτοχος στο
σ κέφι, στο
ο τραγούδι κκαι στον χορ
ρό που τόσο ξαφνικά στήήθηκε έχοντα
ας κίνητρο το
τ κέφι
μας; Δεν αργήσα
αμε να γίνουυμε όλοι μια
α μεγάλη παρρέα! Οι άγνω
ωστοι μέχρι πριν
π
λίγες ώ
ώρες, έγινανν φίλοι και οι φίλοι
κολλλητοί!!! Άλλλωστε, ένας απ’
α τους σκο
οπούς της μεεγάλης αυτήςς εκδρομής, ήταν
ή
να γνω
ωρίσουμε και να μας γνωρρίσουν
περιισσότεροι άννθρωποι και να
ν γίνουν μεε μεγάλη εγκκαρδιότητα, φίλοι μας! Η μεγαλύτερηη όμως επιτυ
υχία που μποορώ να
πω πως ήταν εντυπωσιακή
ή, ήταν πω
ως όλοι ακλλούθησαν ένα
έ
πρόγραμ
μμα φορτωμμένο, δύσκο
ολο ως προος την
πραγγματοποίηση
η του, διότι είχε συγκεκ
κριμένη ώραα αφύπνισηςς, συγκέντρω
ωσης, αναχώ
ώρησης και ξενάγησης! Ήταν
πραγγματικά δύσκκολο, να συνντονιστούν όλοι
ό
μαζί στοο πρόγραμμα
α, διότι ήτανν ανάμεσά μα
μας άνθρωποιι με δυσκολίίες στο
γρήγγορο περπάττημα και άλλλες ιδιαιτερό
ότητες... Παρρ όλα αυτά, όλοι ακλούθ
θησαν με μεγ
εγάλη πειθαρ
ρχία το πρόγγραμμα
αυτή
ής της εκδροομής! Επισκ
κεφτήκαμε χώ
ώρες που μόόνο στη μνή
ήμη μας θα μείνουν ,ίσω
ως για πάντα
α, τα χρώμα
ατα της
φύση
ης, τα απέρα
αντα δάση της
τ Σλοβενίας και της Κ
Κροατίας ,τιις γαλαζοπράσινες λίμνεες Πλίβιτσε με της ανείίπωτης
ομορ
ρφιάς καταρράκτες, την υπέροχη, κα
αθαρή, αρχονντική Λιουμπ
πλιάνα την πρωτεύουσα
π
της Σλοβενίας το αγέρωχο στο
χρόννο κάστρο τοου Ντουμπρόόβνικ και όχχι μόνο.... Τιι να πρωτοθυ
υμηθεί κανείίς! Είναι τόσσο όμορφες οι
ο εικόνες ποου μας
άφησαν αυτά τα μέρη... .Η ισ
στορία, σε όπ
ποια χώρα κααι να επισκεφτήκαμε, έχει να κάνει μμε Έλληνες... .Παντού Έλλληνες
έβαλλαν την ιδέα, την τέχνη, το μυαλό.... Όλες οι πόλλεις έχουν μεγάλη
μ
ιστορ
ρία, τα κάστρρα τους μαρττυρούν την ύπαρξη
ύ
της! Το να διασχχίζεις κάθε μέρα,
μ
τις Δαλ
λματικές ακττές, κατεβαίννοντας προς νότο, ήταν άάλλη μια τέρ
ρψη των οφθαλμών
μας!! Όλα τα χρώ
ώματα εναλλλάσσονταν μεε φόντο πάνττα το τιρκου
υάζ, το γαλάζζιο, αυτό το υυπέροχο χρώ
ώμα της θάλα
ασσας!
Οι ακτές
α
μαγευττικές... Τι να
α πρωτοθυμη
ηθώ να πω.... Παντού, όπου
ό
περάσα
αμε ήταν θαυυμάσια! Βέβ
βαια, μας βοοήθησε
παρά
ά πολύ και ο καιρός ποου ήταν σε όλο αυτό τοο ταξίδι, καλλοκαιρινός! Δεν θα περριγράψω τις λεπτομέρειεες, πού
πήγα
αμε, τι είδαμ
με κ,λ,π. Θα σταθώ στην εντύπωση ττην γενικότερ
ρη αυτής τηςς εκδρομής, που ήταν πρ
ραγματικά, άριστη!
ά
Σε όλους
ό
μας, σε όλη τηνν ομάδα τηςς εκδρομής αυτής, έχειι αφήσει τιςς ίδιες υπέρροχες, παραμ
μυθένιες εικ
κόνες...
Μαςς ένωσαν τα
α ιδία πράγματα, οι ίδιιες εκπλήξειις, τα ίδια ερεθίσματα, βλέποντας μαζί, όλα αυτά. Εύχομ
μαι να
ξανα
αβρεθούμε πάλι όλοι μαζζί στην επόμεενη εκδρομήή, για να ζήσο
ουμε άλλες συγκινήσεις,
σ
να δούμε άλ
λλες εικόνες και να
δεθο
ούμε ακόμα ππερισσότεροο σαν Σύλλογγος, γνωρίζονντας όλο καιι περισσότερους που πάντ
ντα θα μας ακ
κολουθούν!

___
_Κιθαιρώ
ώνας ____________
________
________
________
______________ 11 _________
ΤΟ
Τ ΟΔΟΙΙΠΟΡΙΚΟ
Ο ΤΗΣ ΕΚ
ΚΔΡΟΜΗ
ΗΣ ΣΕ ΒΕ
ΕΝΕΤΙΑ ΚΑΙ
Κ ΔΑΛ
ΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕ
ΕΣ
Γρά
άφει η Μαρίία Δεσύπρη
η , Αντιπρόεεδρος του Σ
Συλλόγου
Σανν αντιπρόεδρος αυτού του συλλό
όγου θέλω ννα
εκφράσω με μεγάλη συγκίνηση,
σ
ότι είμ
μαι
περή
ήφανη όχι μόνο για την
τ αγάπη που δείχνουυν
στα πρόσωπα μας οι οικιιστές μας, αλλά και γγια
την ευρύτερη εεκτίμηση ποου λαμβάνο
ουμε από τοους
φίλο
ους μας Βιλιώτες, τους φίλους
φ
αππό
Ελευ
υσίνα, Μά
άνδρα, Δεερβενοχώρια
α, Αίγιο κκαι
ευρύ
ύτερη πεεριοχή. Ήταν
Ή
ένα εγχείρημ
μα
τολμ
μηρό να ξεκινήσουμ
με από το κέντρο τηης
Αθή
ήνας και μ
με εννέα ενδιάμεσες
ε
στάσεις ννα
συγκ
κεντρωθούμ
με 70 άτομ
μα με πρ
ροορισμό ττις
Δαλλματικές Ακκτές.
Το ξεκίνημα
ξ
μ
μαζεμένο ήρρεμο και διερευνητικκό μέχρι την Πάτρα κα
αι την τακτοοποίηση στιις καμπίνες .
Η ΠΑΡΕΑ
Π
τωνν 70 έγινε μία
μ στο καττάστρωμα μ
με την κιθάρ
ρα του Περιικλή την γλλυκιά φωνή του Παντελλή και
την μπούρκα τη
ης Ευούλαςς μας να λικ
κνίζεται στοους ρυθμούςς της πριγκη
ηπέσας. Τοο χορευτικό απογειώθη
ηκε με
τα λικνίσματα
λ
της Νίνας, της Αγλαΐα
ας, του Στρράτου μας, γενικά
γ
και όλων
ό
που σστο κατάστρ
ρωμα περνοούσαν
την ώρα τους, Τούρκοι ,Ο
Ολλανδοί πο
ου μπήκαν σ
στην χορευττική μας πα
αρέα. Το πρρωί μας βρή
ήκε στην Ανκόνα
Αν
που το διώροφοο διαστημικ
κό πούλμανν με
οδηγγό τον υπέροχο κα
αι ακούραστο
Δημ
μήτρη μας, είχε μέχριι ηλεκτροννικό
κομ
μπιούτερ οδδήγησης κα
αι συστήματα
τεχννολογίας υπερσύχροννα για την
ασφ
φάλεια μα
ας, μας οδήγησε
ο
στην
Βενετία.
Χά
άρμα
οφθθαλμών
και
απόλαυσης απόό τα βιολιά
ά στην πλαττεία
του Αγίου Μά
άρκου μέχριι τις γόνδολ
λες.
Διαννυκτέρευση
η, σούπερ πρωινό και
προορισμός Λουμπλιάνα με τα τριπ
πλά
γεφύ
ύρια και τοο ποτάμι της. Αναχώρη
ηση
για
Ζάγκρεμπ,
περιήγηση
και
διαννυκτέρευση. (Συνέχεια
α στη σελ. 12
2)
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ΟΔΟΙΙΠΟΡΙΚΟ…
…(συνέχεια
α από τη σελλ. 11)
Το πρ
ρωί εκδρομ
μικοί όλοι με
μ αρβύλα και
κ τον Μιχχάλη
μας, με την μηχχανή του, γιια καταρρά
άκτες Πλίβιιτσε.
Όλα τα κάνα
αμε, από βάρκα ,ποταμόπλλοιο,
αναρρ
ρίχηση, γεφ
φύρια ξύλιινα με γορ
ργό περπάττημα
,ακόμ
μα απορώ πως έγινε 70 άτομα να το φέρρουν
βόλτα
α όλο αυτόό αγόγγυσττα χωρίς διιαμαρτυρία και
χωρίςς να χαθοούμε !!!!!!Αφού ξεναγηθήκαμε στο
όμορφ
φο Ζάνταρρ, διανυκτεερεύσαμε σττο Τρογκίρρ με
θέα το κάστρο τη
ης πόλης γιατί το υπέροχο ξενοδοοχείο
μας ήταν
ή
στο κέέντρο του νησιού
ν
που
υ μας ένωνεε με
γεφύρ
ρια με το κά
άστρο. Βρα
αδινή βόλτα
α με ζωντανή
νή μουσική μέσα στο κάστρο
κ
και A
APERROL ποτό ξεχωριστό.
Μετά
ά το πρωινόό και αφού ξεναγηθήκ
καμε από τηην υπέροχη
η ξεναγό τη
ην Χρυσούύλα μας ,πο
ου ενσωματώ
ώθηκε
αμέσω
ως με την παρέα μας και μας κα
ατέπληξε μ
με τις γνώσεις της, στο
ο Τρογκίρ και Σπλιτ, καταλήξαμ
με στο
Νέουμ όπου αποολαύσαμε απογευματιν
α
νό μπάνιο σττην θάλασσ
σα της Βοσννίας Ερζεγοοβίνης στηνν πισίνα στοο ύψος
της θάλασσας κα
αι στον εκπ
πληκτικό βρ
ραδινό μπουυφέ. Μετά το
τ βραδινό βόλτα στηνν παραλία για
γ ρομάντζζα και
ποτάκ
κι. Το πρωίί μετά τις εξξοντωτικές ομελέτες ττα κρουασά
άν και όλα τα
τ σχετικά, ξεκινήσαμ
με για το υπ
πέροχο
Ντουμπρόβνικ. Α
Αφού περπ
πατήσαμε σττα τείχη, μεετά βόλτα με
μ πλοιάριο
ο και
θαλασ
σσινή περιή
ήγηση. Το βράδυ
β
επιστροφή για ττην πανδαισία του μπουφέ
και ήχοι
ή
κιθάρα
ας στο μπα
αλκόνι του ξενοδοχείοου με χορό και ρομανντική
διάθεεση. Το πρω
ωί αναχώρη
ηση για Μα
αυροβούνιο ΚΟΤΟΡ και ΜΠΟΥΤ
ΤΒΑ.
Δυο υπέροχοι σταθμοί στο ταξίίδι μας. Στην συννέχεια Τίρ
ρανα,
περιή
ήγηση, διανυυκτέρευση. Το πρωί αναχώρηση
α
η για Αθήνα
α με ενδιάμεσο
σταθμ
μό για κοψ
ψίδια στο Καλπάκι.
Κ
Φυ
υσικά όπως όλοι γνωρ
ρίζουν μέσα
α στο
πούλμ
μαν οι αποσ
στάσεις εκμ
μηδενίζοντα
αι από διαγγωνισμούς Καραόκε, δώρα
δ
που κληρώθηκαν
κ
ν. Πρωτοτυυπία φετινή το ΒΙΝGΟ
Ο που χάρισ
σε στο σύλλογο
μας ο Πέτρος, φίλος κα
αι συνοδοιιπόρος στοο Μητροπο
ολιτικό Κέέντρο
Ελληννικού. Η ρρακί και οι ξηροί
ξ
καρποί, τα τσου ρέκια ,τα κουλουράκια
κ
α και
όλα τα
τ εδέσματα
α έκαναν το
τ ταξίδι μα
ας μια συνεεχή απόλαυ
υση. Είχαμεε στο
ταξίδι μας γιορττές, την Κιική μας πο
ου γιόρταζεε της Αγίας Κυριακήςς ,τα
γενέθθλια της Λίίτσας μας που
π γιορτάσ
στηκαν με βεγγαλικά και τούρτα
α και
άλλα χάπενινγκ που δεν σας
σ τα λέμ
με για να ττα έχουμε για
γ έκπληξη σε
αυτού
ύς που θα είίναι κοντά μας
μ στην επ
πόμενη εκδρρομή. Πραγγματικά θέλ
λω να
ευχαρ
ριστήσω τοους χορηγοούς, τον Κώστα
Κ
Θεοοδωρόπουλο
ο, τον Θοδ
δωρή
Βογια
ατζόπουλο ,τον Βαγγέλλη Γιουμεερτάκη , τονν Γιώργο Μεϊντάνη
Μ
γιια τα
τρόφιιμα και ποττά της εκδρομής, ακό
όμα τους Μ
Μελέτη Λάσ
σκο, Παναγγιώτη
Κατσ
σανέα, Νίκκο Λεμπέσ
ση, Δημήτρ
ρη Δουδέσ
ση και Αγλαΐα
Α
Γκιιόκα,
Χρυσ
σόστομο Κυυριακόγκωνα, Κώστα Λάμπρη κααι τους φίλο
ους για τα δώρα
δ
της κλήρωσης.
κ
Ε
Επιπλέον θέλω
θ
να ευχχαριστήσω όλους εσάςς που ήσασ
σταν κοντά μας, για την
τ υπομονή που
δείξα
ατε σε τυχόνν ατέλειες μας,
μ για τα γλυκά
γ
σας χχαμόγελα ακ
κόμα και ανν ήσασταν κουρασμέννοι και κυρίω
ως για
τον σεβασμό
σ
καιι την αγάπη
η που μας δεείξατε. Ήταν
αν χαρά και τιμή για τονν σύλλογο μμας που σας είχαμε μα
αζί μας
και υπ
ποσχόμαστεε του χρόνοου ακόμα κα
αλύτερα.

