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EΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ετήσια Συνεστίαση του Συλλόγου μας
που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2009, στον εξωτερικό χώρο –
πισίνα του ξενοδοχείου Βερόρι στα Βίλια. Πρωτόγνωρη και ανέλπιστα
μεγάλη η προσέλευση του κόσμου, που τίμησε με την παρουσία του την
γιορτή μας.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Περίοδος από Οκτώβριο 2008 εως Σεπτέμβριο 2009)

Αναλυτικά στοιχεία για όλα όσα συνέβησαν στον Σύλλογο και στον Οικισμό
στην διάρκεια του χρόνου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ομιλία του Βουλευτή Αττικής –
Μετεωρολόγου / Φυσικού κ. Νίκου
Καντερέ,
στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρου
του οικισμού μας

"Φυσά Βοριάς δε φαίνεται , Νοτιάς και δεν προβέρνει (=βγαίνει)
ήθελα και να κάτεχα , ίντα καιρό αναμένει "
(μαντινάδα με πολλαπλή ερμηνεία-πολιτική/κοινωνική/ερωτική/απλά κλιματολογική)

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
«Η Σήψη του Αθλητισμού».

Σκέψεις- Ιδέες – Προτάσεις του
οικιστή Τάσου Σταθόπουλου

ΝΕΑ ΓΡΙΠΠΗ – Α(Η1Ν1)

Μάθετε για την νέα γρίππη .
Απαντήσεις σε σχετικά
ερωτήματα από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ και ΑΓΙΟΥ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
στον Ιερό Ναό του οικισμού
μας
Ο ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ-ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ
ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ»
Παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Πλούμπη στο
Πνευματικό Κέντρο Βιλίων.

ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Γράψτε ότι θέλετε ,αλλά με σεβασμό στούς
άλλους
και ακολουθώντας τους κανόνες της στήλης.

Προβλήματα και Διαχείριση /
Αντιπυρική Προστασία του Δάσους
Κιθαιρώνα
Αρθρα της Βάσως Δαλακούρα –
Δασολόγου και Ανέστη ΣαμπανίδηΔασοπόνου

YΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Ελάχιστοι σήμερα γνωρίζουν ότι ένας
από τους πρώτους νεκρούς του έπους
του 1940, ήταν
ο Βιλιώτης Υποσμηναγός Ιωάννης Α.
Σακελλαρίου.
Ο Ι. Χριστόπουλος μας θυμίζει……
Σταυρόλεξα
Κρητικές Μαντινάδες ,
Και πολλά άλλα ...
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ΚΙΙΘ
ΘΑ
ΑΙΙΡΡΩ
ΩΝ
ΝΑ
ΑΣΣ
Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού συλλόγου Βιλίων «Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ».
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
***
Τιμή φύλλου 0,01 ευρώ
***
Εκδότης
Ρουμπάκης Γεώργιος
Διέυθυνση
Αγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ:22630 – 23640
6978101151
Υπεύθυνοι Ύλης
Συντακτική επιτροπή
***
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν προσωπικές
απόψεις του υπογράφοντος
Κωδικός Γεν.Γραμ.Ενημέρωσης :4414
***
Ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου :
Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου
Τηλ: 6948941314

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ
(όταν βρίσκεστε στόν οικισμό)
-----------------ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
(Ταμίας Βούλα Καλιακμάνη 2263022457 – 6939552787)
------------------ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ
(Γεν.Γραμματέας Ελευθερία Μανούσου 2263023207 – 6972453876)

-----------------------

Μπορείτε ακόμα να αποστείλλετε το έντυπο ή την συνδρομή σας ταχυδρομικά
(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία ή την Γ.Γραμματέα)
στήν διεύθυνση
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Οικισμός Αγιος Νεκτάριος
Ταχ.Θυρίδα 2304
Βίλια Αττικής
Τ.Κ 19012

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ

Ότι κάποιες επιχειρήσεις – μαγαζιά – επαγγελματίες της περιοχής κυρίως,
αλλά και πέρα από τα όρια του Δήμου μας ,
στηρίζουν τις προσπάθειες του Συλλόγου μας,
συνδράμοντας με καταχωρήσεις τους στην εφημερίδα μας.
Ανταποδώστε αυτή την συνεισφορά τους
και υποστηρίξτε τoυς ανάλογα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Χ
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ΜΑ
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ΗΛ
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ΩΝ
ΝΑ
Α

Αστυνομία Βιλίων ………………… 22630 22100
Πυροσβεστική : ………………. 199
Δήμος Βιλίων : ………………… 22630 -22515
22630-22993
Fax: 22630-23631
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :…… 6945202106
Πρώτες Βοήθειες :………………… 166
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……….. 22630-22207
Ιατρός Τσουμάνη – Γερογιάννη… 22630-22500
Θριάσιο Νοσοκομείο: ……………. .210-5551502
ΔΕΗ Βιλίων :…………………………. 22630-22301
ΔΕΗ Βιλίων Βλάβες:……………… 10507
ΔΕΗ Πληροφορίες: ……………… .210-5546227
ΟΤΕ Βιλίων: …………………………..22630-22135
ΟΤΕ Βιλίων Βλάβες: ……………… 121
ΚΤΕΛ Βιλίων : ………………………..22630-22206
ΚΤΕΛ Βιλίων Τηλ.Αθήνας : ………..210-3244448
Γραφείο Συλλόγου: …………………22630-23701
Τηλ.Φύλακα…………………………. .6945346896

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Γιά οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Ρουμπάκης Γιώργος
groubakis@olympic-catering.gr
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
tsiano@otenet.gr
-----------------------Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου
Μαρία Δεσύπρη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος

Ρουμπάκης Γιώργος

Αντ/δρος

Ιακώβου Ηρακλής

( 2263023640 / 2103541525 / 6978101151 )
( 2263023628 / 6978197539 )

Γεν.Γραμμ. Μανούσου Ελευθερία
6972453876 )

Ταμίας

6939552787 )

Καλιακμάνη Παρασκευή (2263022457 /

Ειδ.Γραμμ. Δεσύπρη Μαρία

6945959919 )

(2263023207 /

(2109811681 /

Μέλος

Μιχαλιτσιάνος Περικλής (2263023257 /

Μέλος

Δημησιάνος Σπύρος

2109735841 / 6977066632 )

2104004112 / 6976647711 )

(2263023210 /

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συμπληρώνει στις 20 Σεπτεμβρίου, θητεία
ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του.
Οπως ήδη γνωρίζετε ,την Προεδρεία του Συλλόγου ,για το επόμενο χρονικό
διάστημα ενός έτους - έως 20/9/2010, οπότε θα διεξαχθούν εκ νέου αρχαιρεσίες –
αναλαμβάνει ο κ. Η.Ιακώβου.
Ως απερχόμενος Πρόεδρος του ΔΣ λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω
-Τα μέλη του ΔΣ για την δουλειά τους και την πολύ καλή συνεργασία μας.
-Ολους όσους προσέφεραν εργασία ,οικονομική ή άλλη υλική βοήθεια στον Σύλλογο.
-Παλαιά μέλη του ΔΣ και του Συλλόγου ,που μας βοήθησαν με την εμπειρία τους και
την γνώση τους.
-Τον Δήμαρχο Βιλίων και μέλη του Δημ. Συμβουλίου που ήταν δίπλα μας.
-Τους κατοίκους και επαγγελματίες του Δήμου μας που μας στηρίζουν με την
συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μας ή καταχωρώντας τις επαγγελματικές τους
δραστηριότητες στην εφημερίδα μας.
-Ολους όσους επανέκαμψαν στον Σύλλογο,συμμετείχαν στις εκδηλώσεις
μας,στήριξαν ή ανέχτηκαν τις επιλογές μας.
-Κυρίως ,όμως ,όλους όσους παραμένουν συνεχώς και επί μακρόν δίπλα στον
Σύλλογο, πάντα παρόντες ηθικά και υλικά ,αδιαφορώντας ή παραμερίζοντας
πικρίες, αντιπαλότητες ,εμπάθειες και διαφωνίες .
Αποτελούν παράδειγμα πρός μίμηση για όλους μας.
Παραμένω μέλος αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου από την θέση του Αντιπροέδρου.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους

Γιώργος Ρουμπάκης

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ,η τοποθέτηση της Έφης
Λουλουδάκη ως Μέλος της Επιτροπής Λειτουργίας του Π-Π-Κ,από 13 Σεπτεμβρίου 2009

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 3 __________
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009)

Με την συμπλήρωση ενός έτους ,από την ημερομηνία έναρξης θητείας του
παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου,θα θέλαμε ,κάνοντας έναν μικρό απολογισμό
των πεπραγμένων της περιόδου αυτής,να σας γνωρίσουμε επιγραμματικά ,όλα
όσα έγιναν στην διάρκεια αυτής της χρονιάς.Και που είναι τα εξής :
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΡΓΑ - ΑΓΟΡΕΣ
1) Κατασκευή Σταμπωτού Δαπέδου στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού –
Πολιτιστικού μας Κέντρου ,συνολικής επιφάνειας 340 τετρ. Μέτρων.
2) Αγορά και τοποθέτηση πέντε φωτιστικών τριφώτων κολονών (προβλέπεται η
τοποθέτηση ενός ακόμα),καθώς και τριών προβολέων ,στον ίδιο χώρο.
3) Αγορά δέκα τραπεζιών – ροτόντες για την αίθουσα του Π-Π-Κ.
4) Αγορά ή δωρεά για τις ανάγκες του Συλλόγου ,επιτοίχιου Φαρμακείου,
5) Καθρέπτη, Τραπεζομάντηλων ,Βραστήρα,Ταχυθερμοσίφωνα.
6) Κατασκευή στον εξωτερικό χώρο Π-Π-Κ ανοιγόμενης πόρτας με κάγκελο
τριών μέτρων μήκους – κυκλικό εξωτερικό άμβωνα στον χώρο του Ιερού
Ναού,και προστατευτικού κάγκελου στον ίδιο χώρο συνολ.μήκους τριάντα
μέτρων.
7)Τοποθέτηση Φυτών και Δέντρων στον εξωτερικό χώρο του Π-Π-Κ.
8) Κατασκευή Πέτρινου τοιχίου στον χώρο που βρίσκονται τα δύο γήπεδα
μπάσκετ, μήκους 65 μέτρων και ύψους ενός έως δύο μέτρα.
9) Bάψιμο όλων των σιδερένιων κατασκευών του ΠΠΚ (κάγκελα κλπ.),
των παιδικών χαρών και των μπασκετών.
10) Αγορά και τοποθέτηση Πιεστικού μηχανήματος και επιδιόρθωση όλων των
Υδραυλικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου.
Β. ΘΕΣΜΙΚΑ
1) Εναρξη Επανεγγραφής του Μητρώου Μέλών του Συλλόγου,με συμπλήρωση
από όλα τα μέλη ,ειδικού εντύπου με περισσότερα στοιχεία .
2) Εναρξη διαδικασίας Αλλαγής Καταστατικου Συλλόγου .
Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σε συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε το προηγούμενο ΔΣ - και αυτό το
ΔΣ σε συνεργασία με την Επιτροπή Λειτουργίας ΠΠΚ και τον Πρόεδρο της
Π.Μιχαλιτσιάνο - για «ζωντάνεμα» του Πνευματικού-Πολιτιστικού μας
Κέντρου,πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις Πολιτιστικού και
Ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως:
1) Μουσική «ζωντανή» βραδυά τον Νοέμβρη 2009.
2) Διοργάνωση Εκδήλωσης Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου και
απονομές τιμητικών διακρίσεων σε παιδιά οικιστών – επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ,
με μεγάλη συμμετοχή επισήμων ,οικιστών ,μελών και φίλων.
3) Ομιλία καθηγητή Βιομ.Ορυκτών Παν. Αθήνας κ.Μιχάλη Σταματάκη με θέμα
«Η παρουσία Ουρανίου στον Κιθαιρώνα»
4) Διοργάνωση Αποκριάτικου Χορού.
5) Ομιλία Θεολόγου-Ιστορικού καθηγητή κ.Δημήτρη Σοφιανού με θέμα «Η θέση
της Γυναίκας στις διάφορες θρησκείες».
6) Ομιλία Προέδρου Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Δασολόγου οικιστή
κ. Σπαθή Δημήτρη και των συνεργατών του Δασολόγου κ. Δαλακούρα Βάσω
και Δασοπόνου κ.Σαμπανίδη Δημήτρη επίσης οικιστή ,με θέμα «Το δάσος του
Κιθαιρώνα –κίνδυνοι που το απειλούν καί προστασία του»
7) Μαθητές και Καθηγητές Ογδόου Γυμνασίου Αιγάλεω με την επιμέλεια και
πρωτοβουλία του Ηρ.Ιακώβου παρουσίασαν το«Ταξίδι με το Μάνο Χατζιδάκι
στο Σείριο της Μουσικής».
8) Ομιλία – Παρουσίαση του Μετεωρολόγου-Φυσικού και Βουλευτή Αττικής
κ.Νίκου Καντερέ με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Μετεωρολογία»
9) Διοργάνωση Ετήσιας Συνεστίασης του Συλλόγου με συμμετοχή 280
καλεσμένων.
Δ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ»
Εγινε μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης της εφημερίδας του συλλόγου,και
θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι πετύχαμε σε αυτό τον τομέα.Αφορά κυρίως την
αύξηση των σελίδων της, την αλλαγή στην μορφή και την παρουσίαση των
θεμάτων με την επιμέλεια της Κατερίνας Μιχαλιτσιάνου,τον εμπλουτισμό της με
θέματα όχι μόνο του οικισμού ,αλλά και της ευρύτερης περιοχής και γενικότερου
ενδιαφέροντος, με ιατρική ,οικολογική ,ψυχαγωγική στήλη κά. Αυξήθηκαν από
20 σε 50 οι διαφημιζόμενοι επαγγελματίες στην εφημερίδα μας.
E. ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Μετά το κάλεσμα του ΔΣ ,για επαναδραστηριοποίηση οικιστών και συμμετοχής
τους στα του Συλλόγου ,πολλοί οικιστές ανταποκρίθηκαν.Ελπίζουμε αυτό να
συνεχιστεί με την συμμετοχή και όλων των υπολοίπων που συνειδητά ή από
αμέλεια συνεχίζουν να απέχουν.Ελάτε κοντά και μαζί με τον Σύλλογο. Δώστε
του δύναμη με την συμμετοχή σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Γιώργος Ρουμπάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟ 22 ΣΕΠΤ.2008 ΕΩΣ 8 ΣΕΠΤ.2009

ΕΣΟΔΑ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενο
Διοικητ.Συμβουλίου

€ΥΡΩ

4281,21

Καταχωρήσεις εφημερίδας "Κιθαιρώνας"2009

4340

Συνδρομές - Εγγραφές μελών Συλλόγου

3840

Οικονομικές προσφορές στον Σύλλογο

380

Εισπράξεις από πωλήσεις Ημερολογίων 2009

563

Εισπράξεις από Αποκριάτικο χορό Συλλόγου

40

Εσοδα από Προσκλήσεις Ετήσιας Συνεστίασης
(καθαρά)

1100

Εισπράξεις από Λαχειοφόρο Αγορά Συνεστίασης
Συλλόγου

2940

Εσοδα από τόκους τραπεζικού λογαριασμού

7,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΞΟΔΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

17491,83
€ΥΡΩ

Λογαριασμοί ΔΕΗ - ΟΤΕ - υδροφόρας Ιερού Ναού
και ΠΠΚ

1102,8

Εργασίες καθαρισμού ( ΙΝ - ΠΠΚ - Οικισμού )

250

Εξοδα γιά Κοινωνικές υποχρεώσεις του Συλλόγου

144,9

Αγορά Δώρων για εκδηλώσεις του Συλλόγου

244,43

Εξοδα Γιορτών καί Εκδηλώσεων του Συλλόγου

73,5

Εξοδα Εκδοσης Εφημερίδας (φύλλα 47-48-49-50)

1740,1

Εξοδα αποστολής αλληλογραφίας

23,37

Διάφορες Αγορές (τραπέζια-τραπ/λα-ηλ.βραστήρας
κλπ)

441,9

Εξοδα κατασκευής Σταμπωτού Δαπέδου εξωτ.χώρου
ΠΠΚ

5480

Διάφορες οικοδομικές εργασίες (χώματα-μπετάκτισίματα κλπ)
Εξοδα κατασκευής Πέτρινου Τοιχείου χώρου
Γηπέδων BASKET

300
4660

Αγορά τριφώτων φωτιστικών κολονών και προβολέων

1307,5

Αγορά ηλεκτρολογικών καί υδραυλικών υλικών

253,23

Εξοδα αγοράς αναλωσίμων ειδών και συντήρησης
γραφείων

178,6

Πληρωμή Ιερέα για λειτουργίες Μεγάλης Εβδομάδας

500

Πληρωμή Φιλαρμονικής Βιλίων γιά Εορτή Αγίας
Μαρίνας

100

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 8 ΣΕΠΤ.2009

16800,3
691,5
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ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΣΤΟN ΤΡΙΚΛΙΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκευτική κατάνυξη και με την
παρουσία πολλών πιστών εορτάσαμε και φέτος την Αγία Μαρίνα
και τον Άγιο Φανούριο.
Την Πέμπτη 16/07/2009 το βράδυ έγινε μέγας εσπερινός μετ΄
αρτοκλασίας και ακολούθησε η περιφορά της Ιεράς εικόνας στο
οικοδομικό τετράγωνο του Ιερού ναού, ιερουργούντος του
αιδεσιμοτάτου Κων/νου Νάνη.
Η παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου Βιλίων
προσέδωσε ιδιαίτερη λαμπρότητα στην περιφορά της Ιεράς
εικόνας, καθώς και η παρουσία του Δημάρχου κ. Π. Ρούσση,
Δημοτικών Συμβούλων και πλήθος πιστών, βοηθούντος και του
θαυμάσιου καιρού.
Μετά τον εσπερινό,
την αρτοκλασία και
την περιφορά της
εικόνας το Δ.Σ. του
εξωραϊστικού
συλλόγου προσέφερε
στο προαύλιο του ΠΠ.Κ. στους
προσκυνητές –
επισκέπτες –
στα μέλη και τους φίλους αναψυκτικά και γλυκά. Την επόμενη
ημέρα Παρασκευή 17-07-2009 τελέσθηκε πανηγυρική θεία
λειτουργία μετά επικαίρου κυρήγματος υπό του
Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη π.Κυρίλλου Οικονομόπουλου.

Η ολοκλήρωση
της
διαμόρφωσης
του προαυλίου
του Π-Π.Κ. με τα
φωτιστικά και
τα κάγκελα
προκάλεσαν τα
ευμενή σχόλια
των
προσκυνητών
και φίλων, τα
οποία είχαν ως
αποδέκτη το
Δ.Σ. του
εξωραϊστικού
συλλόγου για
τα έργα και τις προσπάθειες που κάνει, για την ανάπτυξη του
οικισμού, αν μάλιστα μετά τη θεία λειτουργία, που ο ήλιος έκαιγε
ήταν ανοικτή η αίθουσα του Π-Π.Κ., για να μοιρασθεί η
αρτοκλασία και να προσφερθεί καφές, θα παρουσιάζαμε μια
διαφορετική εικόνα φιλοξενίας.

Επίσης την Τετάρτη 26-8-2009 το βράδυ ,έγινε πανηγυρικός εσπερινός,
ακολούθησε η περιφορά της Ιεράς εικόνας του Νεοφανούς Αγίου Φανουρίου και η
ευλογία των σπερμάτων - Φανουρόπιτες- ιερουργούντος του Πανοσιολογιώτατου
Αρχιμανδρίτου π.Κυρίλλου, ο οποίος ανέλυσε με τη θεολογική ευφράδεια που τον
διακρίνει τις αρετές του Μεγαλομάρτυρα Αγ. Φανουρίου. Τον εσπερινό , το
κήρυγμα και την περιφορά της Ιεράς εικόνας παρακολούθησαν πλήθος πιστών
από τα Βίλια , οικιστές-μέλη-και φίλοι, καθώς και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του
συλλόγου μας.
Την επόμενη ημέρα 27-08-2009 ο προαναφερόμενος Αρχιμανδρίτης τέλεσε
τη θεία λειτουργία και ευλόγησε τα σπέρματα και την αρτοκλασία.
Έτσι λοιπόν, με τις προηγηθείσες θείες λειτουργίες τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και
Άυγουστο και με τις παρακλήσεις στην Παναγία που έγιναν το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, τελείωσαν οι θρησκευτικές λατρείες αυτό το
καλοκαίρι, στον ιερό ναό του οικισμού μας.
Ιωάννης Χριστόπουλος

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 5 __________
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ετήσια Συνεστίαση
του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε στις 18
Ιουλίου 2009, στον εξωτερικό χώρο – πισίνα του
ξενοδοχείου Βερόρι στα Βίλια. Πρωτόγνωρη και
ανέλπιστα μεγάλη η προσέλευση του κόσμου, που
τίμησε με την παρουσία του την γιορτή μας.
Μέλη και οικιστές,φίλοι και γνωστοί, κάτοικοι των Βιλίων
και της ευρύτερης περιοχής -και όχι μόνον- ήταν όλοι
εκεί. Τόσοι
που βρεθήκαμε
στην δυσάρεστη
και δύσκολη
θέση να
αρνηθούμε να
δώσουμε
προσκλήσεις σε
αρκετούς που την τελευταία μέρα αποφάσισαν να μας
τιμήσουν,αφού η κουζίνα και η υποδομή του ξενοδοχείου
αδυνατούσε να εξυπηρετήσει.Παρόντες ακόμα ο
Δήμαρχος Παν. Ρούσσης, οι Αντιδήμαρχοι Κατσανέας
Σωτ.και Δρίκος Σπ., οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Πλούμπης
Πρ.και Λούκος Παν., ο Πρόεδρος του Μύτικα
Καλαμίτσης Κ. με μέλη του Δ.Σ., ο Αιδεσιμότατος Ιερέας
Κων/νος, ο πρώην Δήμαρχος Μαγούλας κ. Μοίρας, ο
Πρόεδρος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βιλίων κ. Μπότσης
Αριστ., η Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Βιλίων κ.Λούκου Μαρία και πολλοί
άλλοι.
Ο Δήμαρχος κ.
Ρούσσης σε
ένα σύντομο
χαιρετισμό του
στην
εκδήλωση,
υποσχέθηκε
ότι θα
συνεχίσει να
είναι δίπλα
στον Σύλλογό μας, βοηθώντας τον ηθικά και οικονομικά.
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και οι λαχειοφόρος
αγορά αφού όχι μόνον εξαντλήθηκαν οι λαχνοί, αλλά
και πολλοί καλεσμένοι μας δεν πρόλαβαν κάν να
αγοράσουν.Νιώσαμε όλοι μας, έντονα, ότι εκτός από
την τιμή της παρουσίας σας είχατε έλθει
προϊδεασμένοι και προετοιμασμένοι για να μας
ενισχύσετε και οικονομικά με την αγορά-εξάντληση των
λαχνών της λαχειοφόρου. Σας ευχαριστούμε πολύ και
γι αυτό.
Στον αντίποδα
όμως, και στην
άλλη πλευρά της
γιορτής είδαμε,
νιώσαμε –
ακούσαμε
πολλά
παράπονα,

που αφορούσαν το κακό service και την υποδομή του χώρου που μας φιλοξένησε, την
κακή επιλογή τραγουδιών και ποιότητας ήχου και κάποιες παρεξηγήσεις και
στενοχώριες που προέκυψαν από το χώρο που καθήσατε ή τις επιλογές συνδαιτημόνων
σας. Όλοι μας κάναμε ότι μπορούσαμε καλύτερο, σας ευχαριστούμε πολύ που μας
κάνατε να νιώσουμε τόσο όμορφα με την προσέλευσή σας και λυπούμαστε απεριόριστα που δεν
ανταποκριθήκαμε στις
προσδοκίες σας, στους
τομείς ,τουλάχιστον, που
αναφέρουμε παραπάνω.
Σας ευχαριστούμε από
βάθους καρδιάς όλους
σας και σας ζητάμε
ειλικρινά συγνώμη και
ταπεινά απολογούμαστε
για όσα προβλήματα
παρουσιάστηκαν.
.

Γιώργος Ρουμπάκης
Πρόεδρος ΔΣ
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Από αυτό το φύλλο καθιερώνεται η “ Στήλη των Αναγνωστών”στην οποία θα μπορούν να γράφουν όλοι οι
αναγνώστες αυτής της εφημερίδας, άσχετα αν είναι ή όχι μέλη του Συλλόγου. Σκοπός της είναι να κατατίθενται
απόψεις, παρατηρήσεις, ιδέες, προτάσεις γύρω από θέματα που απασχολούν τον οικισμό αλλά και την
ευρύτερη περιοχή των Βιλίων, για θέματα κοινωνικού, φιλοσοφικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, επιστημο νικού ενδιαφέροντος ,εμπειρίες από ταξίδια κ.ά. Το περιεχόμενο αυτής της στήλης πρέπει να είναι πρωτότυπο, αυστηρά προσωπικό, με κατάθεση
των εμπειριών και γνώσεων του ιδίου του γράφοντος , χωρίς αντιγραφή από τον τύπο (ηλεκτρονικό ή μη) ή διαδίκτυο.Η στήλη αυτή σε καμμία
περίπτωση δεν θα γίνει βήμα προσωπικών αντιπαραθέσεων ή προσωπικής προβολής και το ύφος γραφής θα πρέπει να είναι κόσμιο, σε
φυσιολογικά πλαίσια και χωρίς να θίγει κανέναν.Επίσης αποκλείεται αυτή η στήλη να έχει χαρακτήρα πολιτικό (με την έννοια του κομματικού) και
επιστολές τέτοιου περιεχομένου δεν θα δημοσιεύονται. Τέλος τα κείμενα θα πρέπει να είναι σύντομα, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσο το
δυνατόν περισσότερους αναγνώστες να εκφράσουν την άποψή τους.
ΘΕΣΕΙΣ/ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
“KIΘAIΡΩNAΣ”

Τα τεκμηριωμένα στοιχεία που περιέχονται στις εργασίες που σας
στέλνω κατά καιρούς βρίσκονται διασκορπισμένα στην απέραντη
επιστημονική βιβλιογραφία.Αυτό που κάνω λοιπόν μέσα από τα
κείμενα μου είναι η επικαιροποίηση!!Τι σημαίνει αυτό με την
ευρύτερη έννοια του όρου.Ανασύρω τη γνώση και αναδεικνύω με
το προσωπικό στυλ μου την βαρύτητα αυτής αξιοποιώντας τις κατά
καιρούς κοινωνικές συγκυρίες και τοπικές
αναγκαιότητες.Εξηγούμαι με την παράθεση μερικών
παραδειγμάτων:
1. Στη χαραυγή του 21 αιώνα ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός
είναι παχύσαρκος και ο άλλος μισός υποσιτίζεται. Και στις δύο
κατηγορίες υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας που έχουν
άμεση σχέση με τη διατροφή των ανθρώπων. Εδώ παρεμβαίνω
επιλεκτικά π.χ με τη παρουσίαση των ευεργετικών ιδιοτήτων που
έχει το ΤΣΑΙ(camellia sinensis) το οποίο βοηθάει σημαντικά στην
εξισορρόπηση της υγείας τους. 2. Στη περιοχή που έχουμε τα
εξοχικά σπίτια μας με την αναλυτική φυτοπαρουσίαση που κάναμε
πριν δύο χρόνια βοηθήσαμε του κατοίκους της περιοχής μας να
μάθουν και στη συνέχεια να κάνουν σωστές εκτιμήσεις για την
επιλογή των φυτών που μπορούν να βάλουν στο κήπο τους.
3. Οι ραγδαίες εξελίξεις της Πληροφορικής επιστήμης και της
Τεχνολογίας των Η/Υ επαναφέρουν στο προσκήνιο την παγκόσμια
αξία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σαν το μοναδικό μέσο της
μετεξελικτικής διαδικασίας της νοηματικής έκφρασης των
υπερυπολογιστών. Επομένως στη χρονική αυτή συγκυρία είναι
απαραίτητο να αναδειχτεί η παγκόσμια κληρονομιά που άφησε
πίσω του ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός. Αυτό ακριβώς
σκοπεύω να κάνω και με τη πρόσφατη εργασία που σας έστειλα.
Συμπερασματικά λοιπόν δίνουμε στο κόσμο τις πληροφορίες που
έχει ανάγκη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μέσα από την
αντιπαράθεση γνωστικών στοιχείων τον κινητοποιούμε προς τη
κατεύθυνση να αναλάβει και αυτός πρωτοβουλίες οι οποίες
συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση της θέσης του μέσα στον αχανή
κόσμο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης. Η τοπική εφημερίδα
σας θα πρέπει να προσβλέπει στην ενσωμάτωση μιας
αρθογραφίας που να κινείται μέσα στα πλαίσια όχι μιας στημένης
τυποποιημένης και παρωχημένης πληροφόρησης αλλά μιας
επικαιροποιημένης και σύγχρονης ενημέρωσης από την οποία
μόνο πραγματικά οφέλη θα έχει να αντλήσει ο αναγνώστης.
.
Γιώργος Χαβαλές
ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε καλό είναι να
αναφέρουμε κάποια παραδείγματα που δείχνουν ότι η
τιμιότητα και η ηθική δεν έχουν εκλείψει. Ο νεαρός οικιστής
Πολυχρόνης Γιάννης, γιος του Χρήστου και της Βασιλικής
Πολυχρόνη βρήκε και παρέδωσε ένα πανάκριβο κινητό που
ανήκε στον μικρό γιο του οικιστή Παπώτη Στέλιου. Εύγε στον
νεαρό οικιστή μας και του ευχόμαστε καλός φαντάρος.
Ηρακλής Ιακώβου

ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Ασφάλειες ΖωήςΚατοικιών-Αυτοκινήτων

Κάθε στιγμή ασφαλίζουμε με
συνέπεια ότι έχει αξία για
εσάς.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ.
Τηλ 2109549960-
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ
«Ο ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΥΛΩΝ»
Του Κώστα Πλούμπη

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009 ,στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου μας,ο συντοπίτης μας Κώστας Πλούμπης ,παρουσίασε το βιβλίο του
με τίτλο «Ο Κιθαιρώνας – Το Βουνό των Μύθων και των Θρύλων».
Φορείς ,επίσημοι,πολίτες της περιοχής γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα του
Π.Κ,σε μια όμορφη εκδήλωση που έγινε με την επιμέλεια και φροντίδα του
Εκπολιτιστικού και Εξωραιστικού Συλλόγου Βιλίων και παρουσιάστηκε από
τον Πρόεδρό του κ. Μπότση Αριστοτέλη.
Το βιβλίο προλόγησαν ο Ιατρός κ. Μελέτης Παπακωνσταντίνου και ο
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Ιωάννης Παπαδάτος.
Ο Κώστας Πλούμπης ,παρακινούμενος από την αγάπη του για τον τόπο του,
έγραψε ένα βιβλίο που προσφέρει στην τοπική - και όχι μόνο - κοινωνία,
ενημέρωση και γνώση.Σε έναν νοητό κύκλο με επίκεντρο τον αγαπημένο του
Κιθαιρώνα – στους πρόποδες του οποίου επέλεξε να ζεί – κλείνει Μύθους,
Θρύλους , Παραδόσεις, Ιστορία, Γεωγραφία ολόκληρης της περιοχής.
Αναφέρει μνημεία που σώζονται ως σήμερα ,προτείνει τρόπους για την
αξιοποίησή τους και της περιοχής γενικότερα..
Προτάσεις και σκέψεις που και μέσα από την εφημερίδα (φύλλο 50 του
Ιουνίου 2009) του οικισμού μας είχε κάνει γνωστές .

Ο Κώστας Πλούμπης έχει
σπουδάσει Ελληνική και
Αγγλική φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, είναι πτυχιούχος της Νομικής
σχολής Παν.Αθήνας , διετέλεσε διευθυντής περιοδικού και έχει
συγγράψει πολλά άρθρα γενικότερου
ενδιαφέροντος. Ζεί μόνιμα με την
οικογένεια του στον όμορο οικισμό
της Μπέλιζας και εργάζεται στο
Κέντρο Ξένων Γλωσσών ,που
διατηρεί στα Βίλια. Το βιβλίο
διατίθεται δωρεάν από τα γραφεία
του Εκπολ.-Εξωρ. Συλλόγου Βιλίων
και από τα γραφεία του Συλλόγου
μας .

Γιώργος Ρουμπάκης
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΝΤΕΡΕ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Γη μας….
Το σπίτι μας….
Ο φιλόξενος πλανήτης….
Φίλοι και φίλες,
Αγαπητά μας παιδιά,
Ζούμε ίσως στον μοναδικό πλανήτη, που η
μοναδικά ισορροπημένη παρουσία συνθηκών
επέτρεψε την ανάπτυξη της ζωής, την ανάπτυξη της
ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Οι συνθήκες που
δημιουργούν το μοναδικό αυτό κλίμα του πλανήτη
μας, στη μακρόχρονη ιστορία του, ποτέ δεν ήταν
σταθερές. Το κλίμα της Γης πάντα άλλαζε και πάντα
θα αλλάζει. Αυτό συμβαίνει από την εποχή των
παγετώνων, από τους κατακλυσμούς μέχρι σήμερα.
Οι κλιματικές αλλαγές κατά το παρελθόν ήταν
αποκλειστικά το αποτέλεσμα φυσικών και εξωγενών
αιτιών και απαιτήθηκαν δεκάδες ή εκατοντάδες
χιλιάδες χρόνια για να συντελεστούν.
Οι αλλαγές όμως του κλίματος, που βλέπουμε
τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε στη διάρκεια
του 21ου αιώνα, είναι κυρίως αποτέλεσμα της
ανθρώπινης παρέμβασης. Ο άνθρωπος με τις
δραστηριότητές του αλλάζει τη σύσταση της
ατμόσφαιρας και αλλάζοντας τη σύστασή της μπορεί
να αλλάξει το κλίμα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι
η ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει ακόμα
και τον καιρό.
Οι παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή
του κλίματος ανήκουν σε δύο κατηγορίες:
1)Αλλαγές που γίνονται στο φυσικό περιβάλλον (π.χ.
μεταβολές στην ατμόσφαιρα ή τυχαία γεγονότα,
όπως μια έκρηξη ηφαιστείου) ή αλλαγές που γίνονται
σε πλανητικά δεδομένα (π.χ. αλλαγή στη μέση
απόσταση ηλίου - γης και άλλες αλλαγές στην τροχιά
της γης) και
2)Αλλαγές που γίνονται από τον άνθρωπο.
Η διαφορά των αλλαγών που γίνονται από
τον άνθρωπο από τις αλλαγές της φύσης είναι ότι η
ανθρώπινη παρέμβαση οδηγεί σε μονότονη αλλά και
ραγδαία αποσταθεροποίηση. Αντίθετα, οι φυσικές
κλιματικές αλλαγές, παρουσιάζουν γενικά
Ευχαριστούμε πολύ όλους ,όσους
μακροχρόνιες διακυμάνσεις. Η ανθρώπινη
παρευρέθησαν και φυσικά ευχαριστούμε
παρέμβαση στη σύσταση της ατμόσφαιρας είναι
ιδιαίτερα τον κ. Νίκο Καντερέ για την
θεαματική:
παρουσία του.Το κείμενο που ακολουθεί με
1) Μέσα σε 30 χρόνια ο άνθρωπος κατέστρεψε τόσο
τίτλο «Κλιματικές Αλλαγές» ,
όζον όσο έκανε η φύση να παραγάγει σε 2
αφορά περίληψη μέρους της ομιλίας του,
δισεκατομμύρια χρόνια.
που ευγενικά μας παραχώρησε το Γραφείο
2)Μέσα στα ίδια 30 χρόνια ο άνθρωπος αύξησε
Τύπου του κ. Καντερέ.
περίπου κατά 30% τα αέρια του θερμοκηπίου
Γιώργος Ρουμπάκης δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων, όπως όξινη
βροχή, τοπικές αλλαγές στο μικροκλίμα των
μεγαλουπόλεων, προβλήματα τα οποία η φύση δεν
δημιουργεί.
3)Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της Γης τα
τελευταία 1.000 χρόνια χαρακτηρίσθηκε από
ακανόνιστη αλλά σταθερή ψύξη, αλλά ακολούθησε
μία "έντονη" θέρμανση στη διάρκεια των τελευταίων
100 χρόνων, ίση περίπου με μισό βαθμό Κελσίου.
4)Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων, δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου
του άνθρακα καθώς και άλλα αέρια
απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη
σύσταση των αερίων, που παρέμενε σταθερή για
δεκάδες χιλιάδες χρόνια.
ξ

Την Κυριακή 12 Iουλίου 2009, τίμησε τον
οικισμό μας και την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου μας , ο βουλευτής
περιφερείας Αττικής,
Μετεωρολόγος – Φυσικός κ. Νίκος
Καντερές,
με ομιλία
που
πραγματο
ποίησε
στο
ΠνευματικόΠολιτιστικό Κέντρο
του
οικισμού
μας , με
θέμα:
«Κλιματική Αλλαγή και Μετεωρολογία».
Την εκδήλωση παρακολούθησαν οικιστές καί
δημότες των Βιλίων , οι Αντιδήμαρχοι
Κατσανέας Σωτ. καί Δρίκος Σπ.,καθώς και οι
Πρόεδροι και μέλη των Συλλόγων
Πόρτο Γερμενό κ. Εμμανουήλ , Μύτικα κ.
Καλαμίτσης καί Αλεποχωρίου
κ.Ζουμπουλάκης.

Ποιες είναι οι προβλέψεις για το
μέλλον;

Για τα επόμενα χρόνια οι προβλέψεις των
επιστημόνων κάνουν λόγο για αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας, που μπορεί να είναι
ιδιαίτερα αισθητή, ιδίως εάν η εξάρτησή
μας από τα ορυκτά καύσιμα συνεχιστεί.
Προβλέπεται επίσης άνοδος της στάθμης
των θαλασσών από το λιώσιμο των
πάγων, ένταση των ακραίων καιρικών
φαινομένων, όπως είναι οι έντονες
βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες αλλά και
οι ξηρασίες, που αναμένεται να αυξηθούν
τόσο σε συχνότητα όσο και σε διάρκεια.
Η αλλαγή του κλίματος
αμφισβητήθηκε στο παρελθόν και σε
οποιεσδήποτε προσπάθειες για την
έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου
αυτού αντέδρασαν λόμπι ισχυρών
συμφερόντων. Πλέον όμως αυτή η
πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη.
Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως
πλημμύρες, τυφώνες και καύσωνες, το
λιώσιμο μεγάλου ποσοστού των αιώνιων
πάγων μέσα σε μερικές δεκαετίες και η
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης
είναι αδιαμφισβήτητες, δυστυχώς,
αποδείξεις για ένα φαινόμενο που είναι
ήδη πραγματικότητα.
Τα περιθώρια λήψης μέτρων
στενεύουν και οι κλιματικές αλλαγές, που
οφείλονται στο «φαινόμενο του
θερμοκηπίου», καλπάζουν και οι
επιπτώσεις τους θα είναι καταστροφικές
για τον πλανήτη.

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 9 __________
ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου
και ώρα 8:30μμ στην αίθουσα του Πνευματικού
Πολιτιστικού Κέντρου εκδήλωση αφιέρωμα στον
μεγάλο αιρετικό του ελληνικού τραγουδιού Μάνο
Χατζιδάκι. Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
ήταν πλήρης από οικιστές και φίλους οι οποίοι
απόλαυσαν μια έξοχη μουσικοχορευτική βραδιά. Η
συγκίνηση και η ευφορία που μετέδωσαν οι
ερασιτέχνες μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές
ήταν διάχυτη στην αίθουσα. Οι μελωδίες και οι
ρυθμοί του μεγάλου δημιουργού μαζί με τον
οίστρο των νεαρών καλλιτεχνών έφεραν στην
μνήμη και στην καρδιά αισθήματα έντονα, γεμάτα
νοσταλγία. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ
Τον Αύγουστο παραμονές αλλά και μετά της Παναγίας, παρά
τη ζέστη αλλά και παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν σε
διακοπές,αφιέρωσαν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο τους
για να βάψουν τα κάγκελα στο χώρο της εκκλησίας και του
Πνευματικού Κέντρου αλλά και τις κούνιες και μπασκέτες στην
παιδική χαρά.Αρκετές εργασίες που έχουν σχέση είτε με τον
συγκεκριμένο χώρο είτε με άλλους χώρους γίνονται και έγιναν
στο παρελθόν με εθελοντική εργασία οικιστών, που αν δεν
υπήρχε δεν θα ήταν εφικτή η πραγματοποίησή τους.
Αξίζουν συγχαρητήρια σ’αυτούς και ιδιαίτερα στον Γιώργο
Μάντη που παρά την ηλικία του έδωσε πρόθυμα το παρόν
σ’αυτό το προσκλητήριο.Η πράξη αυτή όπως και άλλες
στέλνουν το μήνυμα σε όλους τους οικιστές για ανάλογες
πράξεις στο μέλλον.Πολλά από τα καλά που έχουν γίνει
στον οικισμό και τα οποία απολαμβάνουν όλοι, έχουν γίνει
από πρωτοβουλίες οικιστών με οργανωτή κυρίως το Σύλλογο ,τα οποία διαφορετικά δεν θα ήταν ποτέ κατορθωτά. Η
εθελοντική προσφορά εκτός του πρακτικού στοιχείου, δημιουργεί και ένα αυξημένο συναίσθημα δεσίματος με το χώρο
με θετικά μόνο αποτελέσματα. Οι άνθρωποι που βοήθησαν σ’αυτό το έργο ήταν:Γιώργος
Μάντης, Παντελής Μυκιαδάκης,Γιάννης Μάμαλης,Σπύρος Μιχαλόπουλος(οικιστής Κρ.
Πηγαδιού),Παναγιώτης Καρβελάς, Ανδρέας Λουλουδάκης, Ανδρέας Πρεντάκης,Περικλής
Μιχαλιτσιάνος ,Ηρακλής Ιακώβου με οικονομική συνδρομή (για τα κάγκελα στο χώρο της
Εκκλησίας), Χάρης Περδίκης (για την παιδική χαρά).
Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Στήλη Ελληνικού τραγουδιού
Εκδρομή

Ιδιαίτερα οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τις
καθηγήτριες Παπαγεωργίου Μαρία και
Καράγιαννη Γεωργία που δίδαξαν τη μουσική, τα
τραγούδια και τους χορούς. Ευχαριστίες
οφείλουμε και στον καθηγητή Λυκογιάννη Ηλία για
τη συμβολή του στην πραγματοποίηση του
δύσκολου αυτού εγχειρήματος. Επίσης να
ευχαριστήσουμε όλες τις κυρίες του οικισμού που
έφτιαξαν και προσέφεραν φαγητά και γλυκά στα
παιδιά και τους καθηγητές. Τέλος, να
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που, με την
παρουσία σας δημιουργήσατε το κατάλληλο
κλίμα για να επιτευχθεί το υπέροχο αυτό
αποτέλεσμα.
Ηρακλής Ιακώβου
Στην είσοδο των Βιλίων έναντι πρατηρίου AVIN

Μητροπάνος Δημήτρης
Μουσική/Στίχοι: Μηλιώκας Γιάννης
Μια Εκδρομή είν' η ζωή μου
Με μαγική διαδρομή
Που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου
Και τραγουδάμε με μια φωνή
Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή
Ένα λαχείο ειν' η ζωή και ας είναι και
αμορτί
Λουλούδια για τον χάροντα μπουζούκι και
κιθάρα
Και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε
τσιγάρα
Μια εκδρομή ειν' η ζωή μου
Που θα τελειώσει κάποτε
Μα έπαιξα γέλασα με την ψυχή μου
Και δεν κουράστηκα δεν έπληξα ποτέ
Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή
Ένα λαχείο ειν' η ζωή ας είναι και αμορτί
Λουλούδια για τον χάροντα μπουζούκι και
κιθάρα
Και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε
τσιγάρα
Λουλούδια για τον χάροντα μπουζούκι και
κιθάρα
Και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε
τσιγάρα

Περικλής Μιχαλιτσιάνος

__ Κιθαιρώνας __________________________________ 10 __________
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Ο Α.Σαμπανίδης-Δασοπόνος -κάτοικος του οικισμού μας και η Β.Δαλακούρα-Δασολόγος είναι συνεργάτες του Προέδρου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας κ.Σπαθή Δημήτρη,επίσης οικιστή
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΑΣΟΥΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ

Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν να
αφανίσουν κάθε είδος βλάστησης.Το
πρόβλημα των πυρκαγιών είναι εντονότερο στα χαμηλά υψόμετρα στα
οποία επικρατεί η Χαλέπιος πεύκη. Με
την έντονη διαχείριση των δασών κατά
το παρελθόν (ρητίνευση, έντονη βοσκή)
αφαιρούνταν μεγάλα ποσά καύσιμης
ύλης, με συνέπεια να περιορίζουν
σημαντικά την εξάπλωση των
πυρκαγιών.
Επιπλέον, αναπτύχθηκαν ανθρώπινες
δραστηριότητες, εντός των δασών όπως
αυξημένη κίνηση ανθρώπων και οχημάτων, εξοχικές κατοικίες, δίκτυα
ηλεκτρισμού που αύξησαν κατακόρυφα
τους κινδύνους δασικών πυρκαγιών.Θα
πρέπει επομένως να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά και κατασταλτικά
μέτρα για την αντιμετώπιση του
κινδύνου των πυρκαγιών.
Η καταστολή των δασικών πυρκαγιών
έχει ανατεθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα,
που είναι αρμόδιο για το συντονισμό
και την αξιοποίηση όλων των μέσων
(επίγειων και εναέριων) και του διαθέσιμου προσωπικού. Η πρόληψη των
δασικών πυρκαγιών έχει ανατεθεί στις
δασικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα
για τον Κιθαιρώνα στο Δασαρχείο
Αιγαλέου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Επειδή η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού δεν ενεργούν ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο
σε δασικές εκτάσεις και ιδιαίτερα σ’ αυτές που
πρόγραμμα δράσης στο οποίο ο καθένας να έχει
είναι ευαίσθητες στις δασικές πυρκαγιές, είναι
συγκεκριμένο ρόλο με αποτέλεσμα αρκετές φορές η
αναγκαία, πρέπει να προβλέπεται η τοποθέτηση
αυθόρμητη εμπλοκή τους να έχει ακριβώς τα
επαρκών δεξαμενών, όπως και ο έλεγχος και
αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
συντήρηση αυτών.
Συνοψίζοντας:
Κρίνεται αναγκαία η συντήρηση όλου του
-Συντονισμός όλων των εθελοντικών ομάδων.
δασικού οδικού δικτύου από το Δασαρχείο
Αιγαλέου ιδιαίτερα μετά τις βροχοπτώσεις του
-Στελέχωση των μόνιμων πυροφυλακίων με
χειμώνα, για την καλύτερη βατότητα και κίνηση
εβδομαδιαίο υπεύθυνο προγραμματισμό.
των οχημάτων. Το οδικό δίκτυο λειτουργεί και
-Εκπαίδευση των εθελοντών σε θέματα πρόληψης
ως αντιπυρικές ζώνες.
δασικών πυρκαγιών και σε θέματα πρώτων
Οι Καθαρισμοί είναι απαραίτητοι για να
βοηθειών.
ενισχυθεί η ακίνδυνη επέμβαση του ανθρώπινου
Ανέστης Σαμπανίδης
δυναμικού που ασχολείται με την
Δασοπόνος
κατάσβεση.(ειδικά στον Αγ. Νεκτάριο)
Το βασικότερο και το ουσιαστικότερο, είναι το
προσωπικό που ασχολείται με την πρόληψη
και την κατάσβεση να είναι εκπαιδευμένο και να
γνωρίζει την περιοχή.
Στην περιοχή θα πρέπει να
κατασκευαστούν μόνιμα πυροφυλάκια, τα οποία θα
πρέπει να στελεχώνονται με εξειδικευμένο
προσωπικό αν είναι δυνατόν όλο το 24ωρο κατά
την αντιπυρική περίοδο.
Η εποπτεία των περιοχών που δεν είναι ορατές
από τα μόνιμα πυροφυλάκια θα πραγματοποιείται
από περιπολίες.
Περιπολίες πρέπει να γίνονται από οχήματα του
Πυροσβεστικού Σώματος, του Δασαρχείου, της
Αστυνομίας και εθελοντικών Οργανώσεων.
Επειδή οι εμπλεκόμενοι είναι αρκετοί, θα πρέπει
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ
να γίνει σωστός συντονισμός όλων για την κάλυψη
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών.
ΚΟΙΝΟΥ
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και
αυξημένης επιφυλακής, θα πρέπει να απαγορεύεται
Περιλαμβάνει την έκδοση φυλλαδίων,
η κυκλοφορία σε συγκεκριμένους δρόμους.
αφισών και τη μετάδοση διαφημίσεων
Η διασπορά των οχημάτων του Πυροσβεστικού
(στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο).
Σώματος και των εθελοντικών Οργανώσεων σκοπό
Σημαντική είναι η πραγματοποίηση
έχει την επιτήρηση της περιοχής για τον άμεσο
σεμιναρίων στα σχολεία και
εκπαιδευτικών επισκέψεων με σκοπό εντοπισμό δασικών πυρκαγιών και την έγκαιρη
την προώθηση της περιβαλλοντικής
επέμβαση.
ευαισθητοποίησης.
Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών δεν πρέπει
Τέλος πρέπει να επισπεύσουμε την να είναι αποκλειστικά καθήκον ενός μόνο φορέα
κήρυξη του δάσους Κιθαιρώνα ως
προστατευόμενη περιοχή και ενωμένοι αλλά το αποτέλεσμα μιας συλλογικής
δραστηριοποίησης.
να πιέσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες
Έχει διαπιστωθεί ότι στην τεράστια πλειοψηφία
πριν να είναι πολύ αργά για το
οικοσύστημα μας.
τους οι πολίτες όταν εκδηλωθεί η πυρκαγιά,

__ Κιθαιρώνας __________________________________ 11 __________
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
Το δάσος Κιθαιρώνα όπως φαίνεται από τη σημερινή του μορφή, είναι πολύ
Συμπερασματικά, η προστασία και
διατήρηση του δάσους Κιθαιρώνα είναι ευθύνη όχι
υποβαθμισμένο και εμφανίζει έντονα προβλήματα ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της δασικής
μόνο του κρατικού φορέα σαν δασοκτήμονας, αλλά
βλάστησης.
και όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής στο
Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτή την κατάσταση είναι οι μακροχρόνιες
βαθμό που μπορεί και έχει υποχρέωση ο καθένας,
και ανεξέλεγκτες ανθρώπινες επεμβάσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ποτέ έως σήμερα για να διασφαλισθεί η ανάπτυξη του σημαντικού
δεν εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο και ουσιαστικό σύστημα διαχείρισης.
αυτού δασικού οικοσυστήματος και να συνεχίσει
Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην περιοχή είναι:
να προσφέρει τις κοινωφελείς υπηρεσίες του στο
1)Μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης της δασικής βλάστησης
κοινωνικό σύνολο.
2)Ύπαρξη κακόμορφων, αποκορυφωμένων δέντρων με μικρό βαθμό συγκόμωσης
Δαλακούρα Βασιλική
3)Έλλειψη φυσικής αναγέννησης της δασικής βλάστησης
Δασολόγος
4)Ύπαρξη μερικώς δασοσκεπών και γυμνών εκτάσεων λόγω συνεχούς βόσκησης
5)Εκτεταμένη ξήρανση ατόμων ελάτης
6)Μειωμένη παραγωγικότητα του δασικού εδάφους
7)Προσβολή της ελάτης από το ημιπαράσιτο Ιξός (Viscum album)
8)Διάβρωση και απόπλυση του εδάφους
Οι μεγαλύτερες ζημιές στο δάσος προκλήθηκαν από την ασύδοτη και ανεξέλεγκτη
βόσκηση των αιγοπροβάτων της περιοχής η οποία κατά το παρελθόν ήταν αρκετά έντονη σε
όλη την κτηματική περιοχή των Βιλίων. Σήμερα το κτηνοτροφικό κεφάλαιο έχει μειωθεί, αλλά η
βόσκηση στη δασική περιοχή συνεχίζεται παρά τις απαγορευτικές διατάξεις που έχουν
εκδοθεί από τη Δασική Υπηρεσία.
Όπως προκύπτει από την καταγραφή των στοιχείων που πραγματοποιήθηκε κατά την
εκπόνηση της τελευταίας διαχειριστικής μελέτης που συντάχθηκε το έτος 2000, αλλά και από
τη σημερινή κατάσταση του δάσους, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανάκαμψη και
βελτίωση της ποιότητάς του, στα πλαίσια μιας αειφορικής διαχείρισης.
Τα μέτρα αυτά αφορούν έργα και εργασίες για τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης
του δάσους, καθώς επίσης και για την προστασία και ανάδειξη της οικολογικής αξίας της
περιοχής. Αυτά συνοψίζονται ως εξής:
1)Απομάκρυνση των αποξηραμένων ατόμων ελάτης
2)Υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης με μικρή κατεργασία – αναμόχλευση του εδάφους
σε θέσεις όπου αυτό είναι εξαγριωμένο ή καλύπτεται από χορτοτάπητα, ο οποίος
παρεμποδίζει τη διείσδυση των σπόρων στο έδαφος.
3)Συμπλήρωση της φυσικής αναγέννησης με φυτεύσεις βολοφύτων φυταρίων στα πιο
δύσκολα περιβάλλοντα, όπου είναι αδύνατη η εγκατάσταση της φυσικής αναγέννησης υπό τις
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί.
4)Προστασία των υπαρχόντων έστω και μεμονωμένων πλατύφυλλων ειδών και υποβοήθηση
της ανάπτυξής τους προς εξασφάλιση της καλύτερης οικολογικής ισορροπίας του
οικοσυστήματος.
5) Συλλογή του ιξού
6)Αναδασώσεις σε ορισμένες θαμνοσκεπείς εκτάσεις
7)Τήρηση της ισχύουσας απαγορευτικής διάταξης για την βοσκή των αιγοπροβάτων στο
ελατοδάσος.
8)Περιορισμός της βόσκησης στις θέσεις που παρουσιάζουν έντονη υποβάθμιση καθώς και
σε αυτές που εμφανίζουν φυσική αναγέννηση.
9)Παρακίνηση των κτηνοτρόφων για μετατροπή της κτηνοτροφίας τους από ποιμενική σε
ενσταυλισμένη με την παροχή κάποιων κινήτρων, όπως επαρκής επιδότηση για τις αναγκαίες
εγκαταστάσεις, την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας, κλπ.
10)Περιορσμός της θήρας μόνο κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και για τα
επιτρεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις είδη της άγριας πανίδας.
11)Δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής.
12)Διαμόρφωση θέσεων θέας και ξεκούρασης σε κατάλληλες θέσεις όπου ο επισκέπτης θα
μπορεί να ξεκουράζεται και να απολαμβάνει ταυτόχρονα τη θέα.
13)Κατασκευή μονοπατιών-διαδρομών για περιήγηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση.
14)Σε συνεργασία με τον ορειβατικό σύλλογο, κατασκευή ορειβατικών διαδρομών για τις
ανάγκες των ορειβατών, συμπλήρωση υπαρχόντων διαδρομών και σήμανσή τους.
15)Συντήρηση των υπαρχόντων δρόμων.
16)Σύνταξη σχεδίου αντιπυρικής προστασίας το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.
17)Περίφραξη των εκτάσεων που εμφανίζουν έντονα φαινόμενα υποβάθμισης του δασικού
οικοσυστήματος.
18)Περιορισμό της απόληψης ξύλου έστω και με σχετική άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής,
καθώς το ξυλαπόθεμα του δάσους είναι πολύ μικρό.

__ Κιθαιρώνας __________________________________ 12 __________
Η ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σκέψεις – Ιδέες – Προτάσεις του Τάσου Σταθόπουλου
Τα Ολυμπιακά ιδεώδη του «ευ αγωνίζεσθαι»
«συναθλητικής αλληλεγγύης» κ.λ.π., που άφησαν σαν
παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας, είναι πλέον λέξεις, για
λίγους συνέλληνες, συνώνυμες με τον Ρομαντισμό και
αυτό πρέπει να μας ανησυχεί.
Ίσως γιατί, τα ιδεώδη αυτά που στόλισαν με πολιτισμό
και τους υπόλοιπους λαούς διακωμωδούνται σήμερα με
τον πιο ταπεινωτικό τρόπο και μάλιστα με τη δική μας
Ελληνική ανοχή και συμμετοχή, μέσω του εμπορικού
πολυκαταστήματος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΔΟΕ) που πουλούν τον ψεύτικο αθλητισμό στους
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένας ανελέητος
παγκόσμιος οικονομικός συμβιβασμός άνομων
συμφερόντων, με τους επαγγελματίες νεκροθάφτες του
Αθλητισμού να ξεφτιλίζουν τον Ολυμπισμό μας, που για
τους προγόνους μας ήταν ένας « Έρωτας αλλιώτικος ».
Το πολυεθνικό «μαγαζί γωνία» με κάθε τρόπο
πρέπει να εντυπωσιάσει για να πουλήσει θέαμα και το
κυρίως πιάτο είναι τα εξωγήινα απίστευτα ρεκόρ, από τα
επίσης απίστευτα δηλητήρια που συνοδεύουν το αίμα
των εμπορευμάτων τους.
Ήδη άρχισε η σύρραξη για τους επόμενους του
Λονδίνου το 2012 με έναν άνισο πόλεμο αφού το
ντόπινγκ της αδυσώπητης διεθνούς
φαρμακοβιομηχανίας πάντα προηγείται του αντιντόπινγκ
και τα δις εκατομμύρια που δίδονται παράλληλα θα
στείλουν και πάλι στο πρώτο σκαλί του βάθρου το πιο
έξυπνο θανατηφόρο φάρμακο.
Αμύθητα ποσά που δίδονται για τη αναξιοπιστία τους
και που ενδεχομένως θα έσωζαν εκατομμύρια ψυχές
από την ασιτία στον πλανήτη μας.
Ο ΜΠΟΛΤ και ο ΦΕΛΠΣ (που πρόσφατα
συνέλαβαν και για χρήση ναρκωτικών ουσιών) είναι
προς το παρόν τα πρώτα ονόματα στη φωτεινή ταμπέλα
τους και πιθανή τιμωρία για το εμφανές φαρμάκωμά
τους, θα έφερνε τριγμούς και αναστάτωση στην
επιχείρησή τους.
Για άλλοθι θα τιμωρήσουν (δευτεροκλασάτο εμπόρευμα)
που επίσης βρέθηκε θετικό.
Αυτοί θα είναι συνάμα και οι ηθοποιοί του θιάσου της
ΔΟΕ που θα δώσουν αλησμόνητα ρεσιτάλ υποκριτικής
της Δραματικής σχολής με τα ατελείωτα συγκινησιακά
δάκρυα της «συναθλητικής αλληλεγγύης», και εθνικής
ομοψυχίας, κατά την έπαρση της σημαίας και τον Εθνικό
μας ύμνο στην απονομή των ψεύτικων μεταλλίων τους
που τυγχάνει να τους παρακολουθούν δισεκατομμύρια
τηλεθεατές.
Είναι οι ίδιοι που μετά την τιμωρία τους θα επιστρέψουν
τα μετάλλιά τους, αλλά δεν θα επιστρέψουν και τα
μυθικά χρηματικά ποσά και τις όποιες κρατικές παροχές
είχαν εισπράξει ήδη από τους φορολογούμενους πολίτες
που τους εμπιστεύθηκαν.
Είναι συνήθως τα «σωματικά αθλητικά ταλέντα»
αλλά με έντονο το στοιχείο της έλλειψης αθλητικής
παιδείας και ήθους που διακρίνει και τους «εργοδότες
τους» με μειωμένη την αγωνιστική τους αυτοπεποίθηση
και αποβλέπουν μόνο στην κάλπικη δόξα και τα
οικονομικά οφέλη.
Θα είναι οι ίδιοι αθλητές-τριες που μετά την
χαϊδευτική τιμωρία τους θα τους δούμε και πάλι σύντομα
στην γραμμή της εκκίνησης, ενώ η κοινή λογική θα τους
ήθελε στην φυλακή.
Είναι τα πρότυπα που θέλει να πλασάρει στα
παιδιά μας με το «έτσι θέλω» ο υποτιθέμενος διεθνής
θεσμικός φορέας της ΔΟΕ, που έχει σαν κοινωνικό
στόχο την εξάλειψη των ναρκωτικών ουσιών για τους
νέους όλου του κόσμου, αλλά ανέχεται μέχρι στιγμής τα
αναβολικά μέσα στον επαγγελματικό του χώρο που είναι
επισήμως και πιο επικίνδυνα από τις ναρκωτικές ουσίες.
Θα αναρωτιέται κανείς αν πράγματι αξίζει τον κόπο το
παγκόσμιο αθλητικό κοινό να ψωνίζει το φθηνό θέαμα,

το ψέμα και την υποκρισία από το κατάστημα αυτό,
που οι καταδικασμένες (ουσίες) τους βιάζουν τη
φύση και φέρουν το σωματικό και ηθικό ξεπεσμό
τους.Που νοθεύουν ιερούς όρκους και
καταρρακώνουν την υπόστασή τους στέλνοντας
χιλιάδες αθλητές στο θάνατο στις τελευταίες
Ολυμπιάδες τριών δεκαετιών τουλάχιστον. Και όλα
αυτά στο όνομα του Πρωταθλητισμού.
Αν ανατρέξουμε στην Ολυμπία θα
διαπιστώσουμε ότι γίνονταν αδιάκοπα αγώνες επί
1277 χρόνια συνεχώς, όπως και επί σειρά αιώνων
σε πάμπολλα σημεία της Ελλάδας.Είναι σίγουρο ότι
οι ευφυείς πρόγονοί μας δεν θα είχαν καμία
δυσκολία να μετρήσουν πόσο πήδηξε π.χ. ο νικητής
του άλματος κάποιας αθλητικής συνάντησης και να
το συγκρίνουν με τα άλλα άλματα των προηγούμενων
ή επόμενων αγώνων.
Απλά δεν το έπρατταν ποτέ, διότι δεν προσέγγιζε το
αθλητικό ιδεώδες.
Αυτό που δεν δέχθηκαν όμως να πράξουν
ούτε για αστείο οι Έλληνες τόσες χιλιετίες, το
έπραξαν οι αμυσταγώγητοι αλλοδαποί και ήταν ένα
κακό για όλη την ανθρωπότητα. Το έγκλημα άρχισε
στην Ολυμπιάδα των Παρισίων το 1924 με μία
ολέθρια απόφαση της Δ.Ο.Ε., αποτελούμενη με
άτομα που δεν είχαν σχέση καμία με τον Ελληνικό
τρόπο σκέψης, να προσθέσουν κάτω από τους 5
Ολυμπιακούς Κύκλους, τρείς λατινικές λέξεις: Citius –
altius – fortius που σημαίνουν: ταχύτερα, υψηλότερα,
δυνατότερα. Η ιδέα ήταν ενός Γάλλου εκπαιδευτικού
του P. Didon και έτυχε της θερμής υποστηρίξεως του
Βαρόνου Κουμπερντέν. Το κακό είχε συντελεσθεί.
Από την στιγμή εκείνη ο Πρωταθλητι- σμός επίσημα
σαν ένας κακοήθης όγκος θα ταλαιπωρεί συνεχώς
τον Αθλητισμό και την Παγκόσμια Κοινωνία .Ο
Ερασιτεχνικός αθλητισμός όμως παραμένει
ουσιαστικά αναπόσπαστο κομμάτι της λαμπρής
ιστορίας του Πολιτισμού μας και θα ήταν ασέβεια
για εμάς τους Έλληνες να μην ακολουθούμε σωστά
τα αμόλυντα βήματά του.
Μας επιβάλλει να είναι ο καθρέπτης μας για μια
Κοινωνία με αξιοπρέπεια και καλύτερη ποιότητα
ζωής.Έχουμε χρέος ιερό να τον στηρίξουμε και να
τον περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο προσδοκώντας ότι παραμένει και ο ιδανικότερος χώρος για
παραγωγή γνήσιων αθλητικών προτύπων και
λύσεις υπάρχουν πολλές.
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.)
να απέχει άμεσα από αυτήν την επικίνδυνη
θανατηφόρα εμποροπανήγυρη και να μην
ξαναεμπιστευτεί την Ιερή μας Φλόγα.
Με πρωτοβουλία όλων των Ελληνικών Θεσμικών
Οργάνων να αναβιώνει τους αρχαίους Ολυμπιακούς
μας αγώνες στον Ιερό χώρο της Ολυμπίας όπως
άρχισαν το 776 π.Χ., με τον ΔΡΟΜΟ ΣΤΑΔΙΟΥ –
ΔΙΑΥΛΟ – ΔΟΛΙΧΟΣ δρόμοι «αμιγής άθλησης»,
ΑΛΜΑ – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ άλματα και
ρίψεις «ενδιάμεσος κατάσταση»ΠΑΛΗ – ΠΥΓΜΑΧΙΑ
– ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ Πολεμικές Τέχνες «κατά μέτωπον
αντιπαράθεσις».
Οι αγώνες να κλείνουν με τον Ιστορικό μας
Μαραθώνιο δρόμο στην κλασική του διαδρομή.
Του Μαραθωνίου δρόμου των 42.195 ΧΛΜ που
καθημερινά κερδίζει τον Παγκόσμιο σεβασμό και
προς τιμήν του έτρεξαν σε διάφορες πόλεις του
κόσμου 7.000.000 ερασιτέχνες δρομείς με στοιχεία
της IAAF μόνο την χρονιά που μας πέρασε !
Στην αναβίωση της Ολυμπίας οι αθλητές να
είναι μοναχά της μαθητικής παγκόσμιας νεολαίας και
όπως οι τερματίζοντες στον Λαϊκό Μαραθώνιο δρόμο
να στέφονται με τον ΚΟΤΙΝΟ < κλαρί αγριελιάς >

χωρίς πριμ, χρονόμετρα, μεζούρες κλπ.
Η Ολυμπιακή μας φλόγα να επιστρέφει στην
Ολυμπία αφού πρώτα επισκεφθεί όλους τους
αρχαίους αθλητικούς Ελλαδικούς χώρους και αν
χρειαστεί να κάνει και τον γύρο του Κόσμου χωρίς
κερδοσκοπικά ωφέλη.
Θα ξαναγίνουμε το επίκεντρο του
Παγκόσμιου Πολιτισμού με σύμμαχους τα «αθλητικά
ταλέντα της ψυχής» και τα δις εκατομμύρια απλούς
πολίτες που είχαν την τύχη και την τιμή να
μπολιαστούν για τα καλά από τα Ολυμπιακά μας
Ιδεώδη και είναι παρόντες αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Είναι κοντολογίς ο συνδετικός κρίκος που αμύνεται
σκληρά για να αποδείξει στις επόμενες γενιές ότι με
πίστη και θέληση στα Ιδανικά γίνονται και θαύματα.
Με την θέληση θα ξεπεράσουμε τον εαυτό μας γιατί με
αυτήν δίνουμε μία άλλη διάσταση στο ανθρώπινο
δυναμικό.
«Δεν είναι η δύναμη που λείπει από τους
ανθρώπους, αλλά η θέληση» έλεγε ο Ουγκώ.
Η νίκη και κάθε αθλητική συμμετοχή, λοιπόν,
για να είναι γλυκιά θα πρέπει να την ακολουθεί η
αγαλλίαση και όχι οι τύψεις που έρχονται έτσι και
αλλιώς για να τιμωρήσουν τις ανήθικες πράξεις.

Τάσος Σταθόπουλος /Οικιστής

__ Κιθαιρώνας __________________________________ 13 __________
ΑΚΟΝΙΖΩ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ-ΓΕΛΑΩ –ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ - ΜΑΘΑΙΝΩ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Την Αγία αυτή γιορτάζει η εκκλησία του οικισμού μας-Πρόθεση (αντίστρ)
2.Αρχικά προσδιορισμού ώρας –Δικέφαλη… Ελληνική ομάδα- Ίδια φωνήεντα
3.Μπεν……, ηθοποιός - Δάπεδο χωρίς…..άκρες.
4. Γυναικείο χαϊδευτικό – Αγγλική ομάδα.
5.Πράσινη…Ελληνική ομάδα – “Αυτό” σε νηπιακή διάλεκτο.
6.Μουσικό κλειδί – Βρίσκονται στο … ράφι – Νευρικό σύμπτωμα.
7.Προκαλεί γέλιο – Κατάληξη υποκοριστικών.
8.Αυτόν τον Άγιο γιορτάζει η εκκλησία του οικισμού μας.
9.Μαρκ…., παλιός πολύ μεγάλος κολυμβητής – Ο αριθμός 15.
10.Μουσική νότα – Ψημένο πρόχειρο φαγητό.
ΚΑΘΕΤΑ
1.Η Αρβανίτικη ονομασία του Μελισσοχωρίου – Ο αριθμός 6.
2.Σύνδεσμος – Κόκκινη…Ελληνική ομάδα (αρχικά). 3. Μουσική νότα –Πόλη της
Πολιτείας Ουάσιγκτον των ΗΠΑ
4. “Μιλάμε”…χωρίς σύμφωνα - ….Μέρφι, Αμερικανός ηθοποιός
5.Κι αυτόν τον Άγιο γιορτάζει η εκκλησία του οικισμού μας.
6.Βρίσκονται μέσα στο ….λάκκο – Παντογνώστης (Γενική)
7. Αρχικά Εταιριών-Ακρωτήριο αλλά και πόλη στην Πελοπόννησο.
8.Ιστορική πόλη του Κιθαιρώνα (Με άρθρο)
9. Απαραίτητο σε κάθε σπίτι του οικισμού μας.

Και η ξανθιά: - Μέχρι να πάψω να κερδίζω!

10. Αλλιώς η Κρητική ρακή (Αντίστρ).
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1. Συζητούν 2 ξανθιές:
- "Ρε συ Μαρία που πάει το φως όταν το σβήνεις;".
- "Ξερω 'γω μωρέ Σούλα, κρύβεται".
- "Ναι, αλλά που πάει και κρύβεται;"
- "Δεν ξέρω. Άσε, θα πάω σπίτι να το σκεφτώ και θα
σε πάρω τηλέφωνο να σου πω".
Μετά από μισή ώρα χτυπάει το τηλέφωνο.
- "Έλα εγώ είμαι, βρήκα που πάει το φως όταν το
σβήνουμε. Έρχομαι από εκεί να σου πω".
Πάει η Μαρία ξανά στο σπίτι της Σούλας:
- "Λοιπόν Σούλα, σβήσε όλα τα φώτα!"
Πάει η Σούλα και σβήνει όλα τα φώτα.
- "ΟΚ, τα έσβησα όλα".
- "ΩΡΑΙΑ, ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΞΕ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΤΗΝ
ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ..."
2. Η φίλη μιας νεόπλουτης χωριάτισσας την
επισκέπτεται στην καινούργια βίλα της.
- Τι πράματα είναι αυτά μαρή Μαριώ... Μεγαλεία
μπράβο μπράβο.
- Σ αρέσουν μαρή Κώσταινα; Να εδώ είναι η κάμαρά
μου και εκεί κάτω είναι του Μήτσου.
- Καλά μαρή Μαριώ χωριστά κοιμόσαστε;
- Χωρστά χωρστά ετσ κάνει ο καλός κόσμος!
- Τι λες μαρή! Κιαν ου Μήτσους θέλει να μμμμμ τι
κάνει;
- Σουράει (σφυράει) και παένω.
- Α! Κιαν θες ισύ τι κάνεις;
- Πάω στη κάμαρά του και του λέω: Μπας και
σούριξες και δεν άκουσα;
3.Μια ξανθιά πηγαίνει στο αυτόματο μηχάνημα
καφέ, ρίχνει το κέρμα της και πέφτει το φραπεδάκι
της. Αμέσως ρίχνει κι άλλο κέρμα και παίρνει κι άλλο
καφέ. Συνεχίζει με τρίτο και τέταρτο. Κάποια στιγμή
ένας περαστικός, που περίμενε να πάρει κι αυτός
καφέ, την ρωτάει: - Μέχρι πότε θα παίρνεις καφέδες;
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Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος

__ Κιθαιρώνας __________________________________ 14 __________
ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΟΥ
Είναι πια μια συνηθισμένη λέξη στις παρέες των απανταχού νεαρών Αθηναίων
και όχι μόνο όταν πρόκειται να σκιαγραφήσουν τον χαρακτήρα του σημερινού Έλληνα
εκθειάζοντας τις αρετές της φυλής μας.Χωρίς κανένα δισταγμό χωρίς ίχνος ντροπής
ξεστομίζουν απροκάλυπτα τη λέξη ΚOΛΟΕΛΛΗΝΑΣ μια λέξη λεπίδα που κόβει
μονομιάς τους άρρηκτους δεσμούς του σημερινού πολίτη με τον αρχαίο Ελληνικό
πολιτισμό το πραγματικά αθάνατο Ελληνικό πνεύμα.Συγκλονισμένοι με όλα αυτά που
συμβαίνουν στη αρχή του 21ου αιώνα με τις αντοχές μας να έχουν φτάσει στο όριο της
απελπισίας έχουμε άμεσα την ανάγκη να πιστέψουμε ότι ο σημερινός πολιτισμός έχει
ακόμα περιεχόμενο για να αξιοποιήσουμε μας προσφέρει έστω και αργά λύσεις στα
τρέχοντα προβλήματα άρα υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ.Και όμως αυτός ο παγκόσμιος πολιτισμός
που επάνω του στηρίζονται τα όνειρα και οι ελπίδες κάθε ανθρώπου έχει τις ρίζες του
τη στάθμη αναφοράς του ναι την Ελλάδα μας.
Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι ένας πολιτισμός πολυσύνθετος με λεπτό και
απρόσωπο ρυθμό ανόδου και πτώσης αλλά και με πλούσια ποικίλα ζωτικών
στοιχείων.Ένας πολιτισμός που έδειξε ενδιαφέρον στη καλλιέργεια της γης τη
βιομηχανία και το εμπόριο αλλά και που πειραματίστηκε με τη μοναρχία τη δημοκρατία
τη δικτατορία την επανάσταση τα ήθη και έθιμα του αποτέλεσμα του τρόπου ζωής
του.Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του η αγωγή των παιδιών οι σχέσεις των δύο φύλλων
και της οικογένειας τα σπίτια οι ναοί οι αγορές τα θέατρα και οι αθλητικοί στίβοι η
ποίηση το δράμα η ζωγραφική η γλυπτική η αρχιτεκτονική η μουσική οι επιστήμες οι
εφευρέσεις οι δεισιδαιμονίες και η φιλοσοφία όλα αυτά τα στοιχεία μακριά από τη
θεωρητική και σχολαστική απομόνωση τους αποτελούν το σώμα και τη ψυχή του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.Ένας πολιτισμός που πρόσφερε αιωνόβιες αξίες στο
σύγχρονο πολιτισμό μας.Ένας πολιτισμός που πρόσφερε σχολεία γυμναστήρια
αριθμητική γεωμετρία ιστορία ρητορική φυσική βιολογία ανατομία υγιεινή θεραπεία
διακοσμητική ποίηση μουσική τραγωδία κωμωδία φιλοσοφία θεολογία σκεπτικισμό
στωικότητα επικούρεια φιλοσοφία ηθική πολιτική ιδεαλισμό φιλανθρωπία κυνισμό
τυραννία πλουτοκρατία και τέλος δημοκρατία.
Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχουν ελληνικές λέξεις που
αντιπροσωπεύουν μορφές πολιτισμού που αν και σπάνια γεννήθηκαν στην Ελλάδα
ωστόσο ωρίμασαν από τη πληθωρική δραστηριότητα των Ελλήνων.Όλα τα
προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα δηλαδή η καταστροφή των δασών η
διάβρωση του εδάφους η χειραφέτηση της γυναίκας και ο περιορισμός της οικογένειας
η συντηρητικότητα των αποκαταστημένων και η τάση προς πειραματισμό των
ατακτοποίητων η ηθική η διακυβέρνηση η διαφθορά στη πολιτική και η διαστροφή στη
διαγωγή η σύγκρουση θρησκείας και επιστήμης η εξασθένηση των υπερφυσικών
στηριγμάτων της ηθικής ο πόλεμος των τάξεων των εθνών και των ηπείρων οι
επαναστάσεις των φτωχών και των οικονομικά ισχυρών πλουσίων αλλά και των
πλουσίων κατά των πολιτικά ισχυρών φτωχών η πάλη μεταξύ της δημοκρατίας και
δικτατορίας μεταξύ ατομικισμού και σοσιαλισμού μεταξύ της ανατολής και δύσης όλα
αυτά που συγκλόνιζαν τη λαμπρή και ταραχώδη ζωή της αρχαίας Ελλάδας έγιναν
μορφές και προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.
Δεν υπάρχει τίποτα στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό που να μην φωτίζει το
δικό μας σύγχρονο πολιτισμό.Με το πνεύμα του απελευθερωμένο από τις
δεισιδαιμονίες δημιούργησε νέες επιστήμες εκλογίκευσε την ιατρική εκλαΐκευσε την
ιστορία ενώ έφτασε στα ύψη την ποίηση το δράμα τη φιλοσοφία τη ρητορική και τις
τέχνες.Στο τέλος τον βλέπουμε εξαντλημένο στο έδαφος σε αντοχή και πνεύμα να
παραδίνεται στην αυταρχικότητα στον εφησυχασμό και στο μυστικισμό της
ανατολής.Έτσι υποδέχεται τους Ρωμαίους κατακτητές διαμέσου των οποίων η Ελλάδα
φαίνεται να κληροδοτούσε στην Ευρώπη τις επιστήμες της τη φιλοσοφία της τα
γράμματα της τις τέχνες της που είναι η ζωντανή βάση του πολιτισμού του σύγχρονου
κόσμου.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Οι Έλληνες είμαστε ένας φιλότιμος λαός και αντιπαθούμε εκείνους που πληγώνουν την
υπερηφάνεια μας.Δεν είμαστε Εγωλάτρεις.Αντίθετα είμαστε μια ιστορική χώρα και ένα
έθνος με τεράστια πολιτιστική συνεισφορά στο σύγχρονο κόσμο.Έτσι είναι αυτονόητο
ότι απαιτούμε από τους γείτονες μας μια αξιοπρεπή στάση στα απαράγραπτα
δικαιώματα μας.Δεν ακολουθούμε τη λογική ότι το δίκαιο είναι με τον ισχυρότερο.Εμείς
οι Έλληνες έχουμε αποδείξει στη πράξη μέσω της ένδοξης ιστορίας μας των χιλιάδων
χρόνων ότι κάθε είδος απειλής της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας καταλήγει
στην αποτυχία των επίδοξων εχθρών μας και στην αναγέννηση του έθνους
μας.Είμαστε δικαιωματικά περήφανοι για τη καταγωγή μας.Ασφαλώς δεν είμαστε ούτε
τέλειοι ούτε οι μοναδικοί.Είμαστε μετρημένοι αλλά όλοι παρόντες.Αξίζουμε ό,τι
δικαιωματικά μας ανήκει. .
Γιώργος Χαβαλές
Οικιστής του Κ.Πηγαδιού
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤE ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ
Α/Η 1 Ν 1
Τι είναι ο νέος ιός της γρίπης Α/Η1Ν1;
Ο νέος ιός της γρίπης Α/Η1Ν1 που απομονώθηκε για πρώτη φορά πρόσφατα
είναι ένας νέος υπότυπος του ιού της γρίπης που προσβάλλει και τους
ανθρώπους. Περιέχει γονίδια από τον ιό της γρίπης των χοίρων, των πτηνών
και των ανθρώπων σε ένα συνδυασμό που δεν έχει εμφανισθεί ποτέ εώς
τώρα. Επίσης, είναι πλέον βέβαιο ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε
άνθρωπο.
Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης από το νέο ιό;
Τα συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια με αυτά της εποχικής γρίπης και
μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη πυρετού και άλλα συμπτώματα
όπως βήχας, καταρροή, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, ή σπανιότερα ρίγη,
αίσθημα κόπωσης, πόνος στους μύες, διάρροια και έμετοι. Σε ορισμένες
περιπτώσεις , παρατηρείται σοβαρή νόσηση σε κατά τα άλλα υγιείς
ανθρώπους που μολύνονται με τον ιό.
Πως μολύνονται οι άνθρωποι με το νέο ιό της γρίπης Α/Η1Ν1;
Οι άνθρωποι μολύνονται με τον ιό με τον ίδιο τρόπο όπως και στην εποχική
γρίπη. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων από
ασθενή που βήχει ή φτερνίζεται. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και έμμεσα, όταν
τα μολυσμένα σταγονίδια που προέρχονται από ασθενή εγκαθίστανται στα
χέρια του του ή σε άλλες επιφάνειες που μπορεί στη συνέχεια να μεταδώσουν
τον ιό σε ανθρώπους που τις ακουμπούν και, στη συνέχεια, ακουμπούν τη
μύτη ή το στόμα τους.
Mπορεί ο νέος ιός να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω κατανάλωσης
χοιρινού κρέατος και παραγόντων του;
Όχι. Ο νέος ιός της γρίπης δεν μεταδίδεται με την κατανάλωση καλά
μεγειρεμένου χοιρινού κρέατος ή παραγόντων του. Αυτός ο νέος ιός δεν έχει
απομονωθεί μέχρι σήμερα σε ζώα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός
βρίσκεται στην αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος. Αυτές είναι και οι
τρέχουσες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA)
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).
Υπάρχει εμβόλιο για το νέο ιό της γρίπης Α/Η1Ν1;
Όχι, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή εμβόλιο που να προστατεύει τους
ανθρώπους από το νέο ιό της γρίπης Α/Η1Ν1. Έχουν όμως ξεκινήσει
προσπάθειες για την παρασκευή ενός τέτοιου εμβολίου.
Το υπάρχον εμβόλιο για την εποχική γρίπη προστατεύει τον άνθρωπο
από το νέο ιό της γρίπης Α/Η1Ν1;
Δεν φαίνεται ότι το εμβόλιο για την εποχική γρίπη προστατεύει από το νέο ιό
της γρίπης Α/Η1Ν1. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί, στην παρούσα
φάση, η παράλληλη προστασία από το υπάρχον εμβόλιο για την εποχική
γρίπη. Πρέπει να διεξαχθούν οι σχετικές επιστημονικές μελέτες για να
αποδειχθεί ή να αποκλειστεί κάτι τέτοιο. Αυτές οι μελέτες έχουν ξεκινήσει ήδη,
αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Επιπλέον, για άτομα που ταξιδεύουν σε περιοχές που υπάρχει συνεχής
μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, συνιστάται το εποχικό εμβόλιο για
προστασία κυρίως από το εποχικό στέλεχος.
Είναι ασφαλές να ταξιδέψω σε περιοχές όπου έχουν παρατηρηθεί
κρούσματα;
Σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των διεθνών οργανισμών,
συνιστάται τα άτομα που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε περιοχές με
τεκμηριωμένη συνεχή μετάδοση του νέου ιού της γρίπης Α/Η1Ν1 να
αποφύγουν να ταξιδέψουν, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο.Όσοι παρ’όλα
αυτά, αποφασίσουν να ταξιδέψουν εκεί, μπορούν να απευθύνονται στο
δικτυακό τόπο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (www.keelpno.gr), του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (www.who.int) ή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου
Νοσημάτων(www.ecdc.europa.eu) για τις τελευταίες πληροφορίες. Σε
περίπτωση που ασθενήσουν, θα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.
Όλοι γενικά οι ταξιδίώτες θα πρέπει να τηρούν με σχολαστικότητα μέτρα
προσωπικής υγιεινής.
Μόλις επέστρεψα από περιοχή με τεκμηριωμένη συνεχή μετάδοση του
νέου ιού της γρίπης. Τι θα πρέπει να κάνω;
Όσοι ταξιδιώτες επέστρεψαν από περιοχή με τεκμηριωμένη συνεχή μετάδοση
του νέου ιού της γρίπης Α/Η1Ν1, θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για 7
ημέρες μετά την επιστροφή τους. Αν στο διάστημα αυτό παρουσιάσουν
πυρετό ή άλλα συμπτώματα γρίπης (βλ. παραπάνω), συνιστάται να
παραμείνουν στο σπίτι, προκειμένου να μη μεταδώσουν τον ιό σε άλλα
άτομα.Ακόμη θα πρέπει να απευθυνθούν αμέσως στον γιατρό τους. Οδηγίες
μπορούν επίσης να λάβουν στην περίπτωση αυτή και από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ &ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210 5212054, 210 5222339 -www.Keelpno.gr

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ένα ταξίδι σε μέρη μακρινά στο εξωτερικό σου δίνει τη δυνατότητα να
συγκρίνεις, να κρίνεις και να επικρίνεις τα δεδομένα μέσα στα οποία ζεις, στη χώρα
και στον τόπο που βρίσκεσαι.
Μια διαδρομή στη Σκανδιναβία, και δη στη Νορβηγία με τα υπέροχα χωριά, τα
φιορδ και τα γραφικά σπιτάκια, σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στα παραμύθια
του Άντερσεν. Ατέλειωτα δάση, όμορφα τοπία, καταπράσινα και προπάντων
ολοκάθαρα. Ένα σκουπίδι δε βρίσκεις πουθενά. Ανασαίνεις και χορταίνεις τη καθαρή
φύση.
Οι άνθρωποι, πειθαρχημένοι και υπεύθυνοι, εργάζονται και διατηρούν ό,τι η
φύση τους προσέφερε. Αναδεικνύουν το λίγο σε πολύ και το μικρό σε μεγάλο.
Αξιοποιούν το κάθε φυσικό κάλος με τον καλύτερο τρόπο και έχουν μια χώρα καθαρή
και προσεγμένη. Ο ουρανός, όμως, είναι μουντός και βροχερός σχεδόν όλο το χρόνο
και οι θάλασσες γκρίζες. Όλη αυτή η μελαγχολία έκανε τους ανθρώπους σοβαρούς
στα όρια του αγέλαστου και πιθανόν επηρέασε τη συμπεριφορά τους. Δεν είναι
αυθόρμητοι, πληθωρικοί και αβέρτοι όπως εμείς. Δεν έχουν τον καταγάλανο ουρανό
μας, τα διάφανα νερά, τις καταπληκτικές θάλασσες, τα υπέροχα νησάκια, τις
δαντελένιες ακρογιαλιές. Δεν έχουν το χαμόγελο και τη φιλοξενία μας, το κέφι και τη
ζωντάνια μας.
Αν εμείς οι Έλληνες, με τις ατέλειωτες ομορφιές που έχουμε, αξιοποιούσαμε
αυτό που σε αφθονία κατέχουμε, θα ήμασταν καλύτεροι απ’ όλους. Δεν έχουμε τίποτα
να ζηλέψουμε διότι τον φυσικό πλούτο τον έχουμε. Όμως, δεν τον αξιοποιούμε και τον
καταστρέφουμε, ενώ θα έπρεπε να τον προσέχουμε σαν το κορυφαίο διαμάντι του
κόσμου.
Έχουμε τον καλό χαρακτήρα και τη θέληση σαν λαός , αν οργανωθούμε και
σεβαστούμε το χώρο μας, τον οικισμό μας, την Ελλάδα μας, να γίνουμε το πρότυπο
και το τέλειο παράδειγμα για όλους. Μας αξίζει μια χώρα καθαρή και οργανωμένη,
τόσο για εμάς όσο και για τις επόμενες γενιές, και αξίζει να παλέψουμε γι’ αυτό.

Μαρία Δεσύπρη
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940
Στην εποχή που ζούμε σήμερα, που η
μνήμη θεωρείται κάτι το περιττό και άχρηστο και
καλούμαστε να υποκλιθούμε σε ένα άκριτο
σήμερα, χωρίς εθνικά και ιστορικά πρότυπα,
χωρίς ρίζες και συγκινήσεις, σε μια περίεργη
λησμονιά, που δήθεν θα μας επιτρέψει να δούμε
τον καινούργιο κόσμο που κτίζεται γύρω μας,
χωρίς εμάς και κόντρα στην ανθρωπιά μας, δεν
σκεπτόμαστε ότι χωρίς τη μνήμη του χθές, δεν
υπάρχει αύριο. Η λησμονιά οδηγεί σε εθνική
ακρισία, σακατεύει τα αισθήματα και τις αρετές
στη Ζίτσα και στα Ιωάννινα. Μετά
μας και καταλήγει, σύμφωνα με τους
από
σαράντα
χρόνια βρέθηκε σε χαράδρα
ψυχολόγους, στην απώθηση.
τμήμα
του
κινητήρα
του αεροπλάνου, το
Κάθε λοιπόν, κατάθεση μνήμης για αληθινά
οποίο
φυλάσσεται
στο
Στρατιωτικό Μουσείο
γεγονότα και ηρωικές πράξεις είναι πολλαπλώς
χρήσιμες και συμβατές με το αίτημα του εθνικού στο Καλπάκι και πιθανολογείται σφόδρα, ότι
είναι από το αεροπλάνο που κυβερνούσε ο
μας ποιητή Δ.Σολωμού:
ηρωϊκός αεροπόρος μας.
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ
Ο πατέρας του ήρωα Αριστοτέλης
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ.
Σακελλαρίου όταν πληροφορήθηκε την
Ελάχιστοι σήμερα γνωρίζουν ότι ένας από
τους πρώτους νεκρούς του έπους του 1940, θλιβερή είδηση είπε συντετριμμένος: «
Δέχομαι συγχαρητήρια σαν Έλληνας και
ήτανο Βιλιώτης Υποσμηναγός Ιωάννης Α.
συλλυπητήρια σαν πατέρας. Τον
Σακελλαρίου
Με τις σκέψεις αυτές και με την ευκαιρία χρωστούσαμε στην Ελλάδα, που πρέπει να
ζήσει».
της εθνικής επετείου του 1940 που φέτος
Ο τραγικός πατέρας λίγες ημέρες μετά
συμπληρώνονται 69 χρόνια και από τον ηρωικό
τον
ηρωϊκό
θάνατο του παιδιού του έγραψε το
θάνατο του Βιλιώτη Υποσμηναγού Ιωάννη
παρακάτω
ποίημα:
Αριστοτέλους Σακελλαρίου, θέλω να φέρω στη
ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΟ
μνήμη των μεγαλύτερων και σε γνώση των
Από
ψηλά απ’τα Γιάννενα φωνή αγγέλου φτάνει,
νεωτέρων λίγα στοιχεία για τη θυσία του
ετοίμασε πατέρα μου το δάφνινο στεφάνι.
παλικαριού μας:
Τις αδελφές μου φίλησε,της μάνας μου το χέρι,
«Βρισκόμαστε στην πρώτη εβδομάδα της
στάσου στη θέση μου πιστός στο κάθε θέλημά της.
εισβολής των Ιταλών στην Ελλάδα. Το σχέδιό
Και πες της υπερήφανα πρώτη αυτή να ξέρει,
τους προβλέπει ότι σε δέκα ημέρες θα έχουν
πως η άλλη μάνα, η Ελλάς με κράτησε κοντά της.
καταληφθεί τα Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα και Πολλά χρόνια μετά το ξένο φιλοτελικό
θα φθάσουν στην Αθήνα. Έτσι με την συνδρομή περιοδικό STAMP NEWS έγραψε για τον
300 και πλέον αεροπλάνων τους προσπαθούσαν Έλληνα καμικάζι και δημοσίευσε το
να διασπάσουν την ελληνική αμυντική γραμμή γραμματόσημο που εξέδωσε η χώρα μας το
Καλπακίου – Γκραμπάλας (ύψωμα 1201).
1968, με τη μορφή του ήρωα Υποσμηναγού.
Οι Έλληνες γνωρίζουν την κρισιμότητα Είναι χρέος μου να επισημάνω ότι και ο
της κατάστασης και με επικεφαλής τον Ευρυτάνα Δήμος Βιλίων τίμησε το άξιο τέκνο του και
Στρατιώτη Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, αγωνίζονται σαν ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης
να κρατήσουν τις θέσεις τους.
έστησε την προτομή του στον κεντρικό δρόμο
Την 2 Νοεμβρίου 1940 μετά τον
των Βιλίων, στον οποίο δρόμο έδωσε το
βομβαρδισμό των Ελληνικών θέσεων, τα ιταλικά όνομα του ήρωα υποσμηναγού Ιωάννη
αεροπλάνα πετούν πάνω από τα Ιωάννινα. Τα Σακελλαρίου.
λιγοστά διαθέσιμα Ελληνικά αεροπλάνα
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΑΞΙΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ
προσπαθούν να υπερασπισθούν την πατρίδα ΕΛΛΑΔΟΣ
και οι ηρωϊκοί πιλότοι μας με θάρρος και
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
αυτοθυσία καταρρίπτουν δύο ιταλικά.
Ξαφνικά πάνω από το όρος Μιτσικέλι ξεπετάγεται
και άλλο σμήνος Ιταλικών αεροπλάνων και
ρίχνεται με μανία κατά των Ελληνικών. Η
αερομαχία αρχίζει και ο Υποσμηναγός Ι.
Σακελλαρίου κυνηγάει με πάθος ένα ιταλικό
αεροπλάνο και το καταρρίπτει. Τότε το
μανιασμένο σμήνος των Ιταλικών αεροπλάνων
κυκλώνει τον Έλληνα πιλότο, που δεν διαθέτει
πλέον άλλα πυρομαχικά. Γνωρίζοντας ότι πλέον
δεν μπορεί να ξεφύγει, δινει διαταγή στο σμήνος
του: - ΔΙΩΞΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ- και
ακάθεκτος ορμά σ’ένα εχθρικό αεροπλάνο
περνώντας στην αθανασία αγκαλιασμένος στη
συντριβή με το ιταλικό αεροπλάνο και τον πιλότο
του. Ο Ιωάννης Σακελλαρίου έπεσε ανάμεσα

KΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 5

-----

Αμα θα πάψει ο άνθρωπος
αγάπες πια να κάνει
μπορεί να είναι άθαφτος
μα έχει πια πεθάνει.
Αρ.Χαιρέτης(Γυαλάφτης)
----Καράβι κάνω την καρδιά
την πεθυμιά κατάρτι
κι απλώνω σίγουρο πανί
το νου μου τον αντάρτη.
(Γ.Καρατζής)
----Δεν είναι λόγια η τιμή
που πάνε στον αέρα
μονό ναι πράξη στη ζωή
κ έργο την κάθε μέρα.
(Γ.Καρατζής)
---Δεν θέλω ανθρώπου το κακό
μα και στο δίκιο απάνω
και με τον ίδιο το Θεό
αν χρειαστεί, τα βάνω
(Γ.Καρατζής)
----Ήθελα να ‘μουν δάκρυ σου
όταν πονείς να βγαίνω
στο όμορφό σου πρόσωπο
περίπατο να πιένω.
----Δεν φταίνε πράμμα οι Ζωνιανοί
για όλα φταίει η φύση
αυτοί φυτεύανε κουκιά
και έβγαινε χασίσι

-----

Γιώργος και Σοφία Ρουμπάκη

