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ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΕΙ Η ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ

ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
-Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
- Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΥΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
- Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΛΛΙΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΑΡΙΝΗ
-ΠΟΛΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΠΑΝΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ALAN SANTIN ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ LATIN ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ
- Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΠΙΛΟΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟ

_______ 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
Γραμμή Δημότη (αιτήματα, προβλήματα): 15270
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

___Κιθαιρώνας ______________________________________________ 3 _______
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Γράφει Η Μαρία Δεσύπρη
Η εκδρομή ξεκίνησε 7 το πρωί από την Ομόνοια αυτή τη φορά και όχι
από τον οικισμό μας. Οι οικιστές μας παρόντες (δυστυχώς μόνο 7
οικογένειες: Κοντογιώργης, Μάρκος, Πρέντζας, Ουρανής, Μυκιαδάκης,
Μιχαλιτσιάνος, Δεσύπρης) αλλά με πολλούς και καλούς φίλους που
πάντα στηρίζουν τις προσπάθειες μας. Μέσα στο πούλμαν όπως πάντα
τι να περιγράψω, το κέφι, τα αστεία, τα παιχνίδια, την καθιερωμένη
προσευχή-της-Δήμητρας-για-καλό-δρόμο;
Φθάνοντας
στο
Νομό
Ξάνθης επισκεφτήκαμε το Πόρτο Λάγος με τη Λίμνη Βιστωνίδα και
τα υπέροχα εκκλησάκια καθώς και τον υδροβιότοπο. Μετά στο
5αστερο ξενοδοχείο όπου αφήσαμε την κούρασή μας στην πισίνα,
φαγητό μπουφέ στο
ξενοδοχείο και βόλτα στην Ξάνθη στα
πλακόστρωτα
σοκάκια. Την άλλη
μέρα
μετά
τον
πρωινό
μπουφέ
αναχώρηση
για
Φιλιππούπολη
με
στάσεις
στην
υπέροχη Κομοτηνή,
το
Σουφλί
με
ξενάγηση
στο
μουσείο Μεταξιού και
το Διδυμότειχο για
μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα Φιλιππούπολη και βόλτα στο όμορφο Plovdiv (η Βουλγάρικη
ονομασία της πόλης). Το πρωί της Τρίτης ξενάγηση στην παλιά πόλη της Φιλιππούπολης με τα πολλά
Ελληνικά της στοιχεία και αναχώρηση για Καρπάθια όπου στο υπέροχο ξενοδοχείο-πύργο στην
κοσμοπολίτικη πόλη Σινάια δειπνήσαμε και διανυκτερεύσαμε αφού πρώτα παρακολουθήσαμε και αγώνα
του Μουντιάλ, όπως άλλωστε γινόταν κάθε ημέρα, σε καφέ της πόλης με τα μπουφανάκια μας, αφού η
πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο 860 μέτρων! Την επόμενη ημέρα επίσκεψη στο Bran και στον πύργο του..
Δράκουλα απ’ όπου η πάντα κεφάτη Ευούλα μας ήρθε..καταματωμένη από τον Δράκουλα με μπογιές και τα
σχετικά αξεσουάρ! Στη συνέχεια επίσκεψη στο εντυπωσιακό παλάτι Peles με ξεναγό τον Ρουμάνο Daniel
με τα πολύ καλά Ελληνικά του αφού έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα.
( συνέχεια στη σελ. 4)
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(συνέχεια από σελ. 3)

Το πρωί αναχώρηση μέσω Μπρασώφ όπου αγοράστηκαν όλες οι
κρέμες, μάσκες προσώπου και τα σχετικά, γίναμε όλοι νεώτεροι.
Ξενάγηση στην όμορφη πόλη με τα γραφικά κτίρια και το απόγευμα
φτάσαμε στο Βουκουρέστι. Το κέφι πολύ και τα παιχνίδια στο
πούλμαν με τα αντίστοιχα δώρα έκαναν τα χιλιόμετρα να περνούν
ξεκούραστα. Το Βουκουρέστι υπέροχο, ξενάγηση στην πόλη τις δύο
ημέρες, βραδινή ζωή με Apperol και άλλα ποτά, υπέροχα κτίρια,
μνημεία, το σπίτι του Τσαουσέσκου, το σπίτι του λαού (τεράστιο
εντυπωσιακό κτίριο που στεγάζει τη Βουλή), μεγάλα πάρκα, μεγάλοι
και καθαροί δρόμοι. Παρασκευή πρωί στο πούλμαν, επίσκεψη στο
Βέλικο
Τάρνοβο,
όμορφο
γραφικό
χωριό
με
πολύ
πράσινο και το απόγευμα
Σόφια, για δύο νύχτες. Ωραία
πόλη με την εντυπωσιακή της εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου
Νέφσκι και άλλες. Την τελευταία βραδιά αποχαιρετιστήριο δείπνο
με παραδοσιακούς χορούς και αναστενάρηδες στα κάρβουνα,
χορός, κρασί και πολύ κέφι. Κυριακή πια επιστροφή με στάση στην
πόλη Σαντάσκι για καφέ και αργά το βράδυ στην Αθήνα. Παρά το
γεγονός ότι ήμασταν λιγότερα άτομα από την περσινή εκδρομή στις
Δαλματικές ακτές, περάσαμε φανταστικά, υπήρχε μεταξύ μας μια συνοχή και αγάπη, όλοι χαρούμενοι με
καλή διάθεση και έναν καλό λόγο για όλους. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, ήταν χαρά
και τιμή μας που μας ακολουθήσατε και σ΄αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε τον Κώστα Θεοδωρόπουλο
(οικιστή του Αγίου Νεκταρίου) για την προσφορά του σε κουλουράκια και εδέσματα και το κρεοπωλείο του
Νίκου και της Κατερίνας Λεμπέση για τα δώρα των κληρώσεων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 Στις 23 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου η οποία








φέτος θα είναι εκλογοαπολογιστική αφού συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την αντίστοιχη προηγούμενη. Η
παρουσία όλων των μελών είναι άκρως απαραίτητη για να μπορεί ο σύλλογος να συνεχίσει τη σημαντική
δραστηριότητά του στην περιοχή, με εμπλουτισμό των υποψηφιοτήτων ιδιαίτερα από νέους και από άτομα που
δεν είχαν μέχρι τώρα εμπλακεί σαν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων.
Τοποθετήθηκαν από τον Δήμο 2 φωτιστικά σώματα Δημοτικού φωτισμού σε κολώνες της ΔΕΗ, το ένα στην κάτω
είσοδο του οικισμού όπου ήταν απαίτηση του ΔΣ του Συλλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αφού στο συγκεκριμένο
σημείο δεν υπήρχε φωτισμός και επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι. Το άλλο μπήκε σε κολώνα της οδού Ελατείας.
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018 στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΖΑΘΕΑ με απόλυτη επιτυχία
στον εξωτερικό χώρο του πνευματικού κέντρου του οικισμού η παρουσίαση αυτοάμυνας με βάση την τεχνική
Hapkido από το Γραμματέα του συλλόγου Χάρη Περδίκη και το γιο του Χρήστο . Οι παρευρισκόμενοι έμειναν
ενθουσιασμένοι από το αντικείμενο και τον τρόπο παρουσίασης αφού γινόταν και διαδραστικά σε πολλές
περιπτώσεις. Σίγουρα αρκετά στοιχεία έμειναν στους παρακολουθήσαντες ιδιαίτερα τα απλά και αποτελεσματικά.
Συμπάσχοντας με το δράμα των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, παραδόθηκε στις 30
Ιουλίου 2018 στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου στη Μάνδρα, υλικό που συγκεντρώθηκε από το Σύλλογο του
Αγίου Νεκταρίου για τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής, σαν ένα μικρό δείγμα αλληλεγγύης και
συμπόνιας. Η πρωτοβουλία ανήκε στους νέους του οικισμού τους οποίους πρέπει να επαινέσουμε και να
ενθαρρύνουμε έτσι ώστε να πραγματοποιούν παρόμοιες δραστηριότητες.
Λειτουργεί στο Facebook ομάδα με την ονομασία Εξωραϊστικός σύλλογος "Αγιος Νεκτάριος Βιλίων" όπου
τα μέλη μπορούν να εκφράζονται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος μέσα σε πολιτισμένο περιβάλλον χωρίς όμως
να χρησιμοποιούν το χώρο είτε για προσωπική προβολή είτε για αντιπαραθέσεις με προσβλητικό περιεχόμενο. Οι
ενδιαφερόμενοι για να γίνουν μέλη θα πρέπει να το αιτηθούν.

 ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ 15270 : Η γραμμή αυτή του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας λειτουργεί με στόχο την
άμεση συγκέντρωση και αξιόπιστη καταγραφή αιτημάτων, υποδείξεων, προβλημάτων και προτάσεων των
δημοτών και την όσο το δυνατό αμεσότερη διεκπεραίωσή τους. Η εν λόγω υπηρεσία, λειτουργεί Δευτέρα
έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα έτσι ώστε να
αποφευχθεί η διάχυσή τους ή η προβληματική και ενίοτε καθυστερημένη κοινοποίησή τους στις αρμόδιες
υπηρεσίες.Μετά την καταγραφή τα αιτήματα θα αποστέλλονται αρμοδίως προκειμένου να δρομολογούνται
οι πιθανές λύσεις και απαντήσεις. Στις περιπτώσεις καμένων λαμπτήρων, δίνουμε τα ακριβή στοιχεία της
κολώνας και τοποθετούμε γύρω της κάποια κορδέλα για ευκολότερη αναγνώριση.
 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:.Δημοτικό.Κατάστημα.Μάνδρας:213.2017.900,-213.2014.902, 213.2014945.
Δημοτικό-Κατάστημα-Βιλίων:-22633.20000,-22633.20001
Δημοτικό Κατάστημα Ερυθρών: 22630.62207, 22630.62268 & 22630.62212

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το μέλος του Συλλόγου Γιώργος Παγώνης-Εβρενέζογλου
νυμφεύθηκε στο Δημοτικό κατάστημα Βιλίων την αγαπημένη του
Ευμορφία Συρανίδου.
Επίσης ο Αναστάσιος Κοντογιώργης παντρεύτηκε την
αγαπημένη του Αγγελική.

Το ΔΣ του Συλλόγου τους εύχεται κάθε ευτυχία.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Άγιος Νεκτάριος (Βιλίων Αττικής), 2όροφη Βίλα 150 τ.μ, σε εξαιρετικό γωνιακό οικόπεδο 430 τ.μ,
3 υ/δ, κατασκευή '95, 2 μπάνια, με θερμαντικά σώματα σε όλους τους χώρους, κεντρικό μεγάλο τζάκι,
με επιπλέον υπόγεια αποθήκη
μεγέθους 25 τ.μ., με πλούσιο
κήπο, σε άριστη κατάσταση,
πλήρως εξοπλισμένο, χτιστή
βιβλιοθήκη, δρύινα πατώματα,
σύστημα συναγερμού, σίτες
σε όλα τα ανοίγματα, διπλά
τζάμια, βιοκλιματική μελέτη
κατασκευής, Τιμή 165.000 €
Τηλ. : 6970824755
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Γράφει ο Μελέτης Παπακωνσταντίνου
Βίλλια 25 Μαΐου 2018
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΛΛΙΩΝ ΚΥΡΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΑΡΙΝΗ.
Αγαπητέ φίλε Γιώργο
Η τηλεφωνική επικοινωνία έχει τα πλεονεκτήματά της, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και η αλληλογραφία
είναι πιο αποδοτική και επιτρέπει τη μελέτη και την κατανόηση ορισμένων θεμάτων. Στην προκειμένη
περίπτωση, είναι το θέμα της στέγασης της Λαογραφικής Συλλογής Βιλλίων, όπου τον πρώτο και τον
τελευταίο λόγο, θα έχεις εσύ, ως δωρητής.
Πρώτα από όλα, θέλω να σου εκφράσω και να σου μεταφέρω τις άπειρες ευχαριστίες και την
ευγνωμοσύνη όλων μας, των πατριωτών, των φίλων και των γνωστών, για την ευγενή και εξαίρετη
πράξη σας, της δωρεάς του οικήματός σας, για την στέγαση της Λαογραφικής Συλλογής Βιλλίων, που
αποτελούσε για μας, σοβαρό μέλημα και πρωταρχική επιθυμία.
Το πρώτο θέμα που έπρεπε να καθοριστεί, ήταν να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος για τη μεταβίβαση του
οικήματος, πράγμα που απασχολεί και εσένα σοβαρά. Επειδή εγώ, ως συνταξιούχος είχα περισσότερο
διαθέσιμο χρόνο και με την προτροπή σου, ανέλαβα την πρωτοβουλία να συνεργαστώ με τους φίλους
μας και συγγενείς σου πληρεξουσίους για τη συζήτηση και την περαίωση αυτού του θέματος. Γίνανε
μερικές συγκεντρώσεις, στις οποίες η σύνθεση ήταν η εξής. Οι δύο πληρεξούσιοι, ο Γιώργος Λάζος και ο
Χρήστος Μεϊντάνης, δύο δικηγόροι, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Λάμπρος Μπατάκης, η πρόεδρος του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βιλλίων Βούλα Γερογιάννη, ο συμβολαιογράφος Τάσος Ρούσσης και οι τρεις
που είχαμε ασχοληθεί περισσότερο για την Λαογραφική Συλλογή τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης
Δουδέσης, ο Αριστοτέλης Μπότσης και εγώ, συνολικά εννέα άτομα. Έθεσα από την αρχή μια
προϋπόθεση που μου είχες πει. «Θα ήθελα μια λύση που θα εξασφαλίζει περισσότερο το ακίνητο και
όχι τη λύση του Δήμου που δεν είναι πια στα Βίλλια, ή των Συλλόγων που διαλύονται και δεν
εξασφαλίζουν σταθερότητα».

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Λαογραφική Συλλογή τώρα, φιλοξενείται από

τον Λαογραφικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βιλλίων. Από μερικούς υποστηρίζεται η άποψη να γίνει η
μεταβίβαση του οικήματος στον Σύλλογο. Στηριζόμενοι όμως πάλι στην αρχική σου πρόταση οι
δικηγόροι, πρότειναν να ιδρυθεί σωματείο με την επωνυμία «Λαογραφική και Ιστορική Εταιρία
Ειδυλλίας» άποψη λογική, για λόγους που παραθέτω.
1ον) Δημιουργείται νέο σωματείο με νέα πρόθυμα πρόσωπα, ιδρυτικά μέλη, γύρω στα 30, μεταξύ των
οποίων και νέα παιδιά, που είναι το ζητούμενο από πολλά χρόνια (να παραδώσουν τη σκυτάλη οι
μεγάλοι), που σημαίνει ανανέωση και βεβαία εφεδρεία προσώπων στις εκλογές. Όσο για το Δ.Σ του
σωματείου, μπορεί να είναι το ίδιο Δ.Σ. του Συλλόγου και Δ.Σ. της Λαογραφικής Συλλογής.
2ον) Το νέο σωματείο, θα έχει καθαρά τυπική ανεξαρτησία για να γίνει πιο εύκολα γνωστό και ισχυρό,
στην πραγματικότητα όμως θα έχει ουσιαστική συνεργασία με το Σύλλογο, που θα κατοχυρώνεται
συμβολαιογραφικά (ο Σύλλογος θα έχει αποκλειστικά το γραφείο του, όλη τη δική του δραστηριότητα
και άλλες διευκολύνσεις).

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗ…. Συνέχεια από σελίδα 6)
3ον) Υπάρχει χρηματική κατάθεση για τα έξοδα της μεταβιβάσεως του οικήματος και τη συντήρηση της
Λαογραφικής Συλλογής, όπως υπάρχουν επίσης σοβαροί δωρητές, που θέλουν να προσφέρουν χρήματα,
αποκλειστικά όμως για την συντήρηση και την ενίσχυση της Λαογραφικής Συλλογής. Φίλε Γιώργο, δεν είχα
διάθεση ούτε πρόθεση να σε ζαλίσω. Εκτός όμως από την ανεκτίμητη προσφορά σας με την δωρεά του
οικήματος και την ιστορική προσφορά του πατέρα σας στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, θα θέλαμε τώρα
και την παρουσία σου. Επειδή αυτό δεν γίνεται, προσπάθησα, όσο ήταν δυνατό να σε κατατοπίσω, εξ άλλου
όμως και οι γνώμες του Γιώργου του Λάζου και του Χρήστου του Μεϊντάνη θα είναι σεβαστές. Οι
υποστηρικτές της απόψεως να γίνει η μεταβίβαση στον υπάρχοντα Σύλλογο, υποστηρίζουν πάγια και
αμετακίνητα, ότι η δημιουργία νέου Σωματείου, θα σημάνει την διάλυση και των δύο δηλαδή του νέου
Σωματείου και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, χωρίς να έχουν στοιχεία να το υποστηρίξουν. Οι γνώμες των
δικηγόρων και απόψεις μου είναι τελείως αντίθετες. Η διατήρηση και ανάπτυξή τους εξαρτάται αποκλειστικά
από το ενδιαφέρον και την φροντίδα μας για αυτά. Συνεπώς, χρειάζεται αισιοδοξία και ισχυρή βούληση.
Είναι γεγονός, ότι κάθε άνθρωπος έχει δικά του κίνητρα και κριτήρια να κρίνει ένα θέμα. Όλα όμως Γιώργο
θα τακτοποιηθούν με τον καλύτερο και λογικότερο τρόπο. Με την άποψη που ενδεχομένως έχεις
δημιουργήσει, τα

διευκρινιστικά στοιχεία, που προσπάθησα

να

σου δώσω

και

την γνώμη των

πληρεξουσίων, του Γιώργου Λάζου και Χρήστου Μεϊντάνη, εάν έχεις καταλήξει κάπου ή καταλήξεις, σε
παρακαλούμε να μας το ανακοινώσεις γραπτά, το ποιός δηλαδή φορέας θέλετε, να αποδεχθεί την δωρεά
του ακινήτου, ώστε να έχουμε χρόνο να προετοιμάσουμε διάφορες συμβολαιογραφικές διαδικασίες.
Οποιαδήποτε απόφασή σου θα γίνει δεκτή από όλους μας με ευγνωμοσύνη. Όσο για μένα, ξεκαθαρίζω την
θέση μου. Σε όλη μου τη ζωή, μετά το βαρύ αλλά αγαπητό επάγγελμά μου, εύρισκα ανάπαυση και
ευχαρίστηση με ότι αφορούσε τα Βίλλια και ιδιαίτερα τον Σύλλογο. Θα ήταν παράλογο και εξωπραγματικό,
να φανταστεί κανένας, ότι θα σκεπτόμουν κάτι εις βάρος του Συλλόγου. Είμαι ανεπιφύλακτα, υπέρ της
αποκτήσεως της στέγης της Λαογραφικής Συλλογής και της αποδοχής οποιασδήποτε από τις λύσεις που θα
δοθεί γι αυτήν, αφού εξάλλου θα έχει πραγματοποιηθεί και ένας στόχος της ζωής μου τον οποίο θα
φροντίζω και υπηρετώ όσο ζήσω. Επειδή φίλε Γιώργο, με τον προφορικό λόγο μπορούν να συμβούν
παρανοήσεις και παρεξηγήσεις, κατέφυγα σε αυτήν την επιστολή που τα γραπτά μένουν και διευκρινίζουν
κάθε απορία. Είμαι υπέρ του να αγαπάμε και να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας και υπέρ του όλοι μαζί
μπορούμε, Ας μου επιτραπεί, μια συμβουλή προς όλους. Οι σχέσεις όλων μας και οι συμπεριφορές πρέπει
να είναι με προτεταμένα τα χέρια μας για χειραψία και εναγκαλισμό και όχι με όπλα και μάλιστα με το
δάκτυλο στην σκανδάλη.
Με αγάπη και εκτίμηση, Μελέτης Παπακωνσταντίνου. Κοιν. Στα συνεργαζόμενα μέλη
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Γράφει ο Γιάννης Χριστόπουλος- επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου
Αγαπητοί φίλοι συνοικιστές, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα επίκαιρο συγκινητικό ποίημα, που
μου έστειλε προχθές ένας φίλος αυτοδίδακτος ποιητής ο Μεγακλής Γεωργακόπουλος και αφορά
στη μνήμη του ηρωικού πιλότου της ΠΑ Σμηνάρχου Γεωργίου Μπαλταδώρου που έπεσε στο
Αιγαίο την 12-4-2018.

Ποίημα αφιερωμένο στον ηρωικό πιλότο Γεώργιο Μπαλταδώρο
Θρηνώ απαρηγόρητος το
Γιώργο ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟ,
το Σμηναγό πιλότο μας
ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΟ.
Οι ήρωες που φεύγουνε
ποτέ τους δεν πεθαίνουν,
γιατί από τη δόξα τους
ΑΙΩΝΙΑ παραμένουν.
Τον κλαίει η γυναίκα του
τα λατρευτά παιδιά τους,
πατέρας, μάνα, συγγενείς
σπαράζει η καρδιά τους.
…
Τον κλαίει ο ελληνισμός σ’
όλη την οικουμένη, είναι
παγκόσμιο γεγονός σε χώρα
δοξασμένη.
Κρίμα που φεύγουν πρόωρα
γενναία παλληκάρια,
που είναι της πατρίδας μας
τα τρυφερά βλαστάρια.
Είναι οι νέοι Σταυραετοί
των Κολοκοτρωναίων,
Ανδρούτσου, Διάκου, Νοταρά
και των Πετιμεζαίων.
Νικηταρά, Πετρόμπεη
και Μαυρομιχαλαίων,
του Καραϊσκάκη, του Μελά
προγόνων μας γενναίων.
…

Σαν την Ελλάδα πουθενά
δεν έχει άλλη χώρα,
να βγάζει τόσους ήρωες
ατρόμητους την ώρα.

Ποια χώρα έχει Όλυμπο
με δώδεκα θεούς;
Ποια έχει την Ακρόπολη,
Μυκήνες και Δελφούς;
…Ποια χώρα έχει Ναύπακτο
κι Αρχαία Ολυμπία;
Τις Θερμοπύλες, Ζάλογγο,
Μυστρά, Μονεμβασία;
Το Παλαμήδι, τα Ψαρά,
Επίδαυρο, Δωδώνη,
τον επικούρειο Απόλλωνα,
Σούνιο και Μεσολόγγι;
…
Ποια έχει τα Καλάβρυτα,
Θεσπιές και Άγια Λαύρα,
και ποια το Μέγα Σπήλαιο
μνημεία στην Ελλάδα;
Πούνε οι θρύλοι του Μοριά
αμύθητης αξίας,
κι αγγίζουν τα κεφάλαια
μιας αυτοκρατορίας.
…
Ποια έχει ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
και ποια το Ναβαρίνο,
που είναι η θρησκεία μας
κι η δόξα των Ελλήνων;
Ποια έχει τα Μετέωρα,
Δίστομο και Βεργίνα,
τις Πλαταιές, Αμφίπολη,
τη νήσο Σαλαμίνα;
…
…

… Ποια άλλη χώρα έβγαλε

γυναίκες ηρωίδες,
Τζαβέλαινα, Αρκαδιανή
Μαντώ και Μπουμπουλίνα;
Και τώρα επανέρχομαι
στο Γιώργο Μπαλταδώρο, να
πω πως τον εκλάψαμε με
θλίψη και με πόνο.
Τιμή και δόξα στους νεκρούς
στους ήρωες αξίζει,
που αυτοθυσιάζονται
με την ψυχρή οδύνη.
Αιώνια η μνήμη του
εσαεί θα παραμείνει,
την αιματοθυσία του
πάντα να μας θυμίζει.
Με δάκρυα αντικρίσαμε
την τραγική κηδεία,
εκφράζοντας τη λύπη μας
γι΄αυτή την τραγωδία.
Με καταδίκη των γονιών
ποτέ να μη γελάσουν,
με το μαράζι στην καρδιά
μέχρι που να γεράσουν.
…Και να μαυροφορέσουνε
μέχρι που να πεθάνουν,
καντήλια, κεριά ν’ ανάβουνε
και προσευχές να κάνουν.
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Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 μεγάλωσε και ο δικός μας φόβος για την
περιοχή μας λόγω της πυκνής της βλάστησης, ο φόβος που έρχεται κάθε Μάιο και φεύγει κάθε Οκτώβριο.
Ευτυχώς μέχρι τώρα με την προστασία των Αγίων της εκκλησίας μας δεν είχαμε κάτι επικίνδυνο ούτε
καταστροφικό για τον οικισμό μας. Κάθε χρόνο συγκεντρώσεις των οικιστών και ομιλίες για
πυροπροστασία. Έχουμε κάνει αρκετές εθελοντικές προσπάθειες όπως περιπολίες και βραδινές φυλάξεις
ιδιαίτερα όταν έχει πολύ αέρα και με τη συνδρομή των πυροσβεστών της περιοχής μας όλα μέχρι τώρα
πάνε καλά. Εφέτος πριν από λίγες ημέρες ο σύλλογός μας έκανε μία συγκέντρωση οικιστών και εκεί
διαβάστηκαν οι προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπως επίσης ακούστηκαν και
διάφορες απόψεις για το τι ενέργειες πρέπει να γίνουν αν ο οικισμός εμπλακεί σε μια τέτοια κατάσταση .
Ακούστηκαν προτάσεις όπως η διάνοιξη της περιφερειακής οδού Ελικώνος στη Δυτική πλευρά του
οικισμού που θα λειτουργήσει σαν αντιπυρική ζώνη (σημειωτέον ότι ο Σύλλογός μας έχει ζητήσει
πολλάκις στο παρελθόν μέσω του Δήμου και στις κατά καιρούς διαβουλεύσεις με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς την δημιουργία ζωνών περιφερειακά του οικισμού), η επίσης διάνοιξη δασικών οδών
που θα επιτρέψουν στα πυροσβεστικά οχήματα να εισέλθουν στα
πιθανά σημεία της ενδεχόμενης
πυρκαγιάς, το σημείο συνάντησης εντός του οικισμού, οι δρόμους διαφυγής,
περιπολίες του στρατού
όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, ολονύκτιες περιπολίες και παρουσία στα γύρω παρατηρητήρια των
πυροσβεστών, σύσταση συντονιστικής επιτροπής οικιστών
και άλλα χρήσιμα. Εμείς σαν Σύλλογος
μεταφέραμε εγγράφως αυτές τις προτάσεις στην Πυροσβεστική, στην Αντιπεριφέρεια Δυτ. Αττικής, στο
Δήμο και στη Δασική Υπηρεσία με την ελπίδα να υλοποιηθούν για την καλύτερη ασφάλεια της περιοχής
μας. Ας ευχηθούμε όλοι μαζί οι Άγιοι του οικισμού μας Άγιος Νεκτάριος, Αγία Μαρίνα και Άγιος Φανούριος
να μας προστατέψουν για άλλη μια χρονιά και να αποτρέψουν τέτοια καταστροφή.
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ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος-------------------------------------------------------------------------Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 στον πολύ όμορφο, κατά
γενική ομολογία, εξωτερικό χώρο του οικισμού στα 700
μέτρα
υψόμετρο,
πραγματοποιήθηκε
η
ετήσια
χοροεσπερίδα του Συλλόγου η οποία είχε ιδιαίτερη επιτυχία
φέτος, αφού και ο κόσμος ήταν πολύς (παράπονο υπάρχει
βέβαια για τους οικιστές μας, αφού έπρεπε να ήταν πολύ
περισσότεροι δεδομένου ότι η εκδήλωση αυτή γίνεται,
εκτός από τους ψυχαγωγικούς και επικοινωνιακούς λόγους
και για ενίσχυση του συλλόγου) και υπήρχαν διαφορετικά
σε σχέση με άλλες χρονιές δεδομένα. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν
η
Δήμαρχος
Γιάννα
Κριεκούκη,
η
Αντιδήμαρχος Αγγελική Παπακωνσταντίνου, ο ειδικός
σύμβουλος της Δημάρχου Κώστας Πλούμπης, ο Δημοτικός
σύμβουλος και πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Β΄θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Τάσος Δούκας, ο Δημοτικός
σύμβουλος Θανάσης Τώρος, ο γιατρός και πρώην
πρόεδρος του Θριασίου Νοσοκομείου Άγγελος Λιόσης, ο
βετεράνος γιατρός αλλά ενεργός σε δραστηριότητες γύρω
από τα κοινά Μελέτης Παπακωνσταντίνου, ο Αντιπρόεδρος
του συλλόγου “Άσπρα Σπίτια” Πόρτο Γερμενό Πέτρος Τερκεσίδης, από το σύλλογο “Μύτικας Βιλίων” ο
Αντιπρόεδρος Γιάννης Φραγκούλης, ο Ταμίας Σάκης Σαββίδης και η Γραμματέας Γεωργία Σαββίδου.
Υπήρχαν φίλοι από τα Βίλια, τη Μάνδρα, την Ελευσίνα και από την Αθήνα οι οποίοι μας ευχαρίστησαν για
την πολύ όμορφη βραδιά που πέρασαν.
(συνέχεια στη σελίδα 11)
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(ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, συνέχεια από σελίδα 10)------------------------------------------------------ Οι καιρικές συνθήκες της βραδιάς ήταν ιδανικές για την περίσταση με άπνοια και σχετική δροσιά, η
μουσική από τον πολύ καλό dj Σταύρο ήταν όπως έπρεπε αφουγκραζόμενος τη διάθεση και τις επιθυμίες
των παρευρισκομένων και η έκπληξη της βραδιάς ο Alan Santin παλιό μέλος των Gipsy Kings, μαζί με τον
Γιάννη Νάκο. Ο Alan Santin ζει τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, έχει παντρευτεί Ελληνίδα και
αγαπάει πολύ την Ελλάδα θεωρώντας την δεύτερη πατρίδα του. Με γνωστούς latin ρυθμούς σήκωσε τον
κόσμο από τις καρέκλες κάνοντάς τους να λικνίζονται, αφήνοντας έστω και για μία βραδιά τα προβλήματα
στο σπίτι. Η βραδιά είχε και λαχνούς για να ενισχυθεί ο σύλλογος, με πολλά και πλούσια δώρα και σε κάθε
τραπέζι υπήρχαν τυχεροί που πήραν είτε μεγάλο είτε μικρό δώρο. Ο σύλλογος ευχαριστεί όλους τους
χορηγούς των δώρων τα οποία ήταν τα στοιχεία μέσω των
οποίων ενισχύθηκε ο σύλλογος. Ο μπουφές των φαγητών ήταν
άψογος τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής πλευράς, με
το σύνολο των καλεσμένων να έχουν μείνει απόλυτα
ικανοποιημένοι εκφράζοντας την ικανοποίηση τους μέσα και έξω
από την εκδήλωση μεταφέροντάς την σε φίλους και γνωστούς. Η
ποικιλία των εδεσμάτων ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε σε
οποιονδήποτε να μην γευτεί για κάποιο λόγο τα περισσότερα
από αυτά. Η ποικιλία των φρεσκότατων φρούτων, οι ζεστοί της
ώρας λουκουμάδες και το παγωτό χωνάκι από την
παγωτομηχανή, συμπλήρωσαν το μενού αλλά και τα…στομάχια
των συνδαιτυμόνων. Δυστυχώς βέβαια μετά από δύο ημέρες
ήρθαν τα τραγικά γεγονότα στη Ανατολική Αττική που έσφιξαν τα στομάχια όλων μας ακούγοντας και
βλέποντας συνανθρώπους μας να καίγονται και σπίτια να καταστρέφονται, κάνοντάς μας να αναλογιστούμε
πόσο κοντά είναι η χαρά και η διασκέδαση από τη λύπη και την καταστροφή.
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Αναστασοπούλου-

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Την προστάτιδα του οικισμού μας Μεγαλομάρτυρα
Αγ Μαρίνα τιμήσαμε την 16 και 17 Ιουλίου
2018,τελώντας στον Ιερό Ναό Αγ Νεκταρίου του
οικισμού μας,δύο ακολουθίες.Τον εσπερινό την 167-2018 και την θεία λειτουργία την 17-7-2018. Και
στις δυο ακολουθίες ιερέας ήταν ο αγαπητός μας
π Γαβριήλ. Πλήθος κόσμου προσήλθε και κατά τις
δύο ημέρες.Την παραμονή λάμπρυναν την γιορτή
με την παρουσία τους οι εξής: ο βουλευτής της ΝΔ κ
Αθανάσιος Μπούρας, η
Δήμαρχος κ Κριεκούκη Ιωάννα, ο τέως Δήμαρχος κ Μακρυνώρης Κων/νος, η
αντιδήμαρχος κ Αγγελική Παπακωνσταντίνου και ο ειδικός Σύμβουλος του Δήμου κ
Πλούμπης
Κων/νος. Την παραμονή χορεία Ιεροψαλτών έψαλαν θεσπέσια , αποτελούμενη από τους εξής επτά :
1]Στυλιανός Ζήσης, 2]Γεωργίου Θεόδωρος, 3]Παπαγιάννης Βασίλειος, 4]Ευάγγελος Σαράντος, 5]Μοίρας
Γεώργιος, 6]Τραπεζουντίδης Δημήτριος, 7]Βασίλειος Καλαμπόκης . Ακολούθησε αρτοκλασία με άρτους
που πρόσφεραν ο Σύλλογος και πολλοί πιστοί .Προσέφερε επίσης ο Σύλλογος όπως κάθε χρόνο
πολλά
γλυκά και αναψυκτικά .Τα λουλούδια με τα οποία στολίστηκαν οι εικόνες κάλυψαν
το
ζεύγος
Μάρκου [25€] και το ζεύγος
των νεόνυμφων
Αναστασίου και Αγγελικής Κοντογιώργη
[40€].Τις εικόνες περίτεχνα στόλισαν οι ταλαντούχες οικίστριες
κκ Ε.Χ
και
οι αδελφές Ιωάννα
Μιχαλιτσιάνου και Αναστασία Καλλιδώνη, ενώ η υπογράφουσα ασχολήθηκε με τον ευπρεπισμό του
Πνευματικού Κέντρου ,στον οποίον προσφέρθηκε ανήμερα καφές στους φιλέορτους. Οι παραινέσεις
μου σε άρθρο στο προηγούμενο τεύχος εισακούσθηκαν και ο νέος οικιστής Ευάγγελος Σαράντος
που ασχολείται
με την ψαλτική προθυμοποιήθηκε άμεσα να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στο
ψαλτήρι. Επίσης παρά τον πολύ κόσμο ο ναός παρέμεινε σχετικά καθαρός ,τον οποίο με πολύ
κόπο το ζεύγος των Ι και Ε .Χ. και το ζεύγος Γεωργίου και Όλγας Λούκα, ετοίμασαν για την
μεγάλη αύτη γιορτή. Η προσφορά των επιτρόπων μεγάλη. Ο κ Απ. Ιακωβάκης, με την ειδικότητα
του στις μικροφωνικές εγκαταστάσεις, συνετέλεσε στο να απολαύσει ο κόσμος τις ωραίες ψαλμωδίες και οι
κ κ Απ. Κοντογιώργης και Χαράλ. Γαλανάκης, που δεν μας έχει αφήσει ποτέ, βοήθησαν στα πάντα. Σε
όσους κοπίασαν και σε όσους τίμησαν με την παρουσία τους την Μεγαλομάρτυρα ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ, ευχόμαστε
να τους χαρίζει υγεία και φώτιση και κάθε καλό στις οικογένειες τους. Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω
ότι κάθε χρόνο με εντυπωσιάζει η προσέλευση και η θερμή πίστη των κατοίκων των Βιλίων.

