Πληρωμένο τέλος

Κωδικός : 4414

Ταχ.Γραφείο Βιλίων
Αριθμός Αδείας 502

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

Αριθμός Φύλλου 52*Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ 2010 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας
σας καλεί να παρευρεθείτε στην
εκδήλωση Κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2010
την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2010 και
ώρα 11 πμ
στην αίθουσα του Πνευματικού –
Πολιτιστικού Κέντρου του Συλλόγου
------Πρόγραμμα εκδήλωσης
---- Προσέλευση καλεσμένων
-- Προσευχή-Ευλογία από ιερείς Ι.Ν
Μεταμορφώσεως Σωτήρος
-- Χαιρετισμός-Ευχές από Πρόεδρο Δ.Σ
-- Απονομή συμβολικών δώρων σε
παιδιά οικιστών-επιτυχόντων ΑΕΙ-ΤΕΙ
-- Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Θα ακολουθήσει γιορτή με φαγητόποτό-μουσική-χορό.
--Υπενθυμίζουμε όσων οικιστών τα
παιδιά έχουν πετύχει σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
να το δηλώσουν,για να τύχουν
συμβολικής επιβράβευσης από τον
Σύλλογο
Το Δ.Σ του Συλλόγου

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2010

Όσο είναι το έλλειμμα της χώρας μας εφέτος
τόσες να είναι
οι χαρές για το καινούριο Έτος
(Γ.Ρ)

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΛΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ»
ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ
ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΡΟΥΜΠΑΚΗ
Αναλύει και δίνει απαντήσεις σε θέματα που
αφορούν
Την Ύδρευση των οικισμών του Αγίου Νεκταρίου,
της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού,
Τις σκέψεις του για τον Καποδίστρια Νο 2,
Τις Ασφαλτοστρώσεις δρόμων του Δήμου,
Την Ανακύκλωση και τα Απορρίμματα,
Τα Έργα που προγραμματίζονται
να γίνουν στα Βίλια
και άλλα.

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 2 __________
Κ
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
Ηρακλής Ιακώβου
Διέυθυνση
Αγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ:22630 – 23628
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

Χ
ΝΑ
Α
ΗΛ
ΛΕΕΦ
ΦΩ
ΩΝ
Α ΤΤΗ
ΗΣΣΙΙΜ
ΜΑ
ΧΡΡΗ

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
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
tsiano@otenet.gr
-----------------------Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου
Μαρία Δεσύπρη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πρόεδρος :

Ιακώβου Ηρακλής

Αντ/δρος :

Ρουμπάκης Γιώργος

( 2263023628 / 6978197539 )

( 2263023640 / 2103541525 / 6978101151 )

Γεν.Γραμμ. Μανούσου Ελευθερία
6972453876 )

(2263023207 /

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ
(όταν βρίσκεστε στoν οικισμό)
-----------------ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
(Ταμίας: Μαρία Δεσύπρη)
------------------ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ
(Γεν.Γραμματέας Ελευθερία Μανούσου 2263023207 – 6972453876)

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

Μπορείτε ακόμα να αποστείλλετε το έντυπο ή τη συνδρομή σας ταχυδρομικά
(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία ή την Γ.Γραμματέα)
στη διεύθυνση:
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Οικισμός Άγιος 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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΣ

--To ΔΣ του συλλόγου έκανε ομόφωνα δεκτή την παραίτηση της Βούλας Καλλιακμάνη
από την θέση του Ταμία και Μέλους του συλλόγου,για προσωπικούς λόγους.
--Την θέση της στο ΔΣ καταλαμβάνει ο τρίτος επιλαχών Μυκιαδάκης Παντελής,
μετά την άρνηση των δύο πρώτων επιλαχόντων να συμμετέχουν στο ΔΣ του
Συλλόγου.
--Την θέση του Ταμία αναλαμβάνει η κα Δεσύπρη Μαρία αποδεχόμενη
ομόφωνη σχετική πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου. Μιας και ήδη ασκεί καθήκοντα
Ειδικού Γραμματέα με αρμοδιότητες Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων, το ΔΣ του
Συλλόγου
την ευχαριστεί θερμά γι αυτό.
--Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της
Επιτροπής λειτουργίας Π-Π-Κ ,που αφορά στην τοποθέτηση του κ. Λάγιου Νικολάου,
ως μέλος της.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ.
Στη γενική συνέλευση του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20/09/09 και
ώρα 11:00 στο οίκημα του Πνευματικού κέντρου έγινε απολογισμός πεπραγμένων από
τον πρόεδρο του Δ.Σ. κο Γιώργο Ρουμπάκη. Στον απολογισμό αναφέρθηκε ο νέος
πρόεδρος κος Ηρακλής Ιακώβου. Στο σύντομο λόγο του εξήρε το έργο που
συντελέστηκε την περίοδο 2008-09 με πρόεδρο τον Γιώργο Ρουμπάκη. Στη συνέχεια
έθεσε τους στόχους για το έτος 2009-10:
1. Η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος των σκουπιδιών με δράσεις
αλλά και εθελοντική εργασία σε συνεργασία πάντοτε με τον δήμο.
2. Αναβάθμιση της υπάρχουσας παιδικής χαράς.
3. Μεγαλύτερη συμμετοχή στην εφημερίδα, όσων το επιθυμούν, αρκεί να γίνεται
ενυπόγραφα.
4. Διοργάνωση της χοροεσπερίδας του συλλόγου σε χώρο, χρόνο και με τρόπο που
να αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη στο σύλλογο και τους οικιστές.
5. Λειτουργία του πολιτιστικού συλλόγου έτσι ώστε να μπορούν περισσότεροι οικιστές
και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να χαίρονται το χώρο του πνευματικού κέντρου.

Ηρακλής Ιακώβου

Ειδ.Γραμμ και Ταμίας: Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 / 6945959919 )

Μέλος :

Μιχαλιτσιάνος Περικλής (2263023257 /

Μέλος :

Δημησιάνος Σπύρος

2109735841 / 6977066632 )

2104004112 / 6976647711 )
Μέλος:
Παντελής Μυκιαδάκης
(2104933392 / 6945821483)

(2263023210 /
(2263023287

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε θερμά τον Χάρη Περδίκη που επιμελήθηκε και αυτή τη χρονιά το
φωτογραφικό υλικό του ημερολογίου του Συλλόγου μας , καθώς και για πολλές άλλες
φωτογραφίες που η συμβολή του ήταν απαραίτητη κατά καιρούς .

________ Κιθαιρώνας ___________________________________ 3 __________
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Εορτάστηκε και φέτος με μεγάλη συμμετοχή
κατοίκων της περιοχής και επισήμων η επέτειος της
28ης Οκτωβρίου στον Δήμο μας.
Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Ιερό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από τον
Αρχιμανδρίτη π. Κυρίλλο και τον Ιερέα π. Κων/νο.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο
πεσόντων Βιλιωτών από τον Δήμαρχο Βιλίων κ.
Ρούσση Παναγιώτη, τον Νομαρχιακό Σύμβουλο κ.
Διαμαντή Κων/νο, τον Κοινοτάρχη Οινόης κ.Πέππα
Κ. ,τον Υποδιοικητή του Αστυνομικού τμήματος κ.
Γκιόκα Χρήστο, τον Προϊστάμενο του
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βιλίων κ. Παπανικολάου
Γεώργιο, τον Λιμενάρχη κ. Χρυσανθόπουλο
Θεόδωρο, τους Προέδρους και εκπροσώπους
Συλλόγων, Σχολείων, Οικισμών της περιοχής.
Εκ μέρους του συλλόγου του οικισμού μας,
στεφάνι κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος
Ρουμπάκης.
Ακολούθησε παρέλαση μαθητών και
σπουδαστών του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού
σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου Βιλίων.
Ο Δήμος Βιλίων για μια ακόμη φορά
φιλοξένησε τους επισήμους προσκεκλημένους του
στον χώρο του καφενείου – ΚΑΠΗ Βιλίων ,μετά το
τέλος των εκδηλώσεων.

Γ.Ρ
(οι φωτογραφίες από την επέτειο είναι του
Χάρη Περδίκη .)

ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Το διήμερο 8 & 9 Νοεμβρίου 2009 πανηγύρισε ο
Ιερός ναός μας την εορτή του προστάτη του
οικισμού μας Αγίου Νεκταρίου. Τον κατανυκτικό
εσπερινό ετέλεσε ο πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης Κύριλλος στον οποίον τελέστηκε
και αρτοκλασία από οικιστές. Η βραδιά ήταν καλή
και έδωσε την δυνατότητα στους προσκυνητές να
απολαύσουν το γλυκό και τα αναψυκτικά που τους
προσέφερε ο σύλλογος ευχάριστα. Ανήμερα της
εορτής την πανηγυρική θεία λειτουργία ετέλεσε ο
αιδεσιμότατος Ιερέας Κωνσταντίνος Νάνης.
Ευχαριστούμε θερμά τους ιερείς και τον κόσμο
που τίμησε με την παρουσία τους την εορτή του
Αγίου μας.
Ελευθερία Μανούσου

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 4 __________
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου
2009 πραγματοποιήθηκε πεζοπορία 5
χιλιομέτρων στον Κιθαιρώνα.Κατά τη
διαδρομή απολαύσαμε τη φύση,
αναπνεύσαμε, συζητήσαμε,
αστειευτήκαμε, είπαμε ανέκδοτα αλλά
και γνωριστήκαμε καλύτερα.Η πορεία
όμως μας επιφύλαξε και τη θέα του
αίσχους των σκουπιδότοπων που μας
έκαναν να αισθανόμαστε ότι
βρισκόμαστε σε τριτοκοσμική χώρα!
Θα επανέλθουμε όμως σ’αυτό
σε άλλο άρθρο.Στην επιστροφή
απολαύσαμε γευστικότατη φασολάδα
στο ΠΠΚ φτιαγμένη από Κυρίες του
οικισμού αλλά και άλλα εδέσματα,
ακούσαμε μουσική,τραγουδήσαμε,
χορέψαμε.Είναι κρίμα όμως που μόνο
15 άτομα απόλαυσαν το γεγονός αυτό
παρά την ανακοίνωση που υπήρχε.
Eλπίζουμε στην επόμενη να είμαστε
πολύ περισσότεροι.
Ο πρόεδρος του ΠΠΚ (Π.Μ.)

E K Δ Ρ Ο Μ Η
To Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου 2010, θα
πραγματοποιηθεί εκδρομή στα χωριά της Αρκαδίας
Στεμνίτσα , Λαγκάδια, Δημητσάνα. Δηλώστε έγκαιρα
συμμετοχή στα μέλη του Πνευματικού Κέντρου και του Δ.Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2009 έφυγε από κοντά μας για το αιώνιο
ταξίδι ο αείμνηστος οικιστής Μελίδης Λουκάς σε ηλικία 83 ετών. Η
ταφή του πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Σουρμένων μέσα σε
ατμόσφαιρα πόνου και θλίψης. Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγο του Άννα και στα παιδιά του
Ζωή και Κυριακή.
Για το Δ.Σ. Μανούσου Ελευθερία

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 5 __________
ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Πόσοι από εμάς έχουμε ακούσει ή διαβάσει Ελληνικές λέξεις ή εκφράσεις και δεν γνωρίζουμε καθόλου την
έννοιά τους; Πόσες φορές κάνουμε γραμματικά λάθη στη γραφή αλλά και λάθη στο λόγο; Με την
επισημοποίηση της Δημοτικής Γλώσσας τα τελευταία χρόνια, ήταν προφανές ότι θα δημιουργούταν σύγχυση
στους παλαιότερους με συνέπεια να δημιουργούνται λάθη στον γραπτό αλλά και προφορικό λόγο.Αλλά και
οι νέοι σήμερα παρότι έχουν διδαχθεί από την αρχή τη σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα, κάνουν και αυτοί
σημαντικά λάθη, δεν μπορούν πολλές φορές να εκφραστούν σωστά και έχουν πολύ φτωχό λεξιλόγιο.Για το
λόγο αυτό, σαν εκπαιδευτικός, παρότι δεν είμαι φιλόλογος,σκέφθηκα να δημιουργήσουμε μία στήλη με
σκοπό τη σωστή χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Την επιμέλεια της στήλης θα έχει ο φιλόλογος Σπύρος
Τσανάκας, καθηγητής στο 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης.Στη στήλη αυτή θα μπορούν να γράφουν και άλλοι που έχουν
πολύ καλή γνώση της Γλώσσας μας, άσχετα με το ποιο είναι το επάγγελμά τους.Για να υπάρχει
περισσότερο ενδιαφέρον και καλύτερα αποτελέσματα, θα υπάρχει και κουίζ ερωτήσεων με απαντήσεις στο
ίδιο φύλλο. Καλή αρχή και καλή επιτυχία.
Περικλής Μιχαλιτσιάνος

ΓΛΩΣΣΙΚΑ
Γλωσσικό λάθος: 1)Ενώ προφορικά στην Αιτιατική Ενικού του άρθρου το(ν), τη(ν), χρησιμοποιείται το
τελικό ν όπου χρειάζεται, στο γραπτό λόγο όμως παραλείπεται. Λέμε την πατρίδα όμως γράφουμε τη
πατρίδα.Ο κανόνας της Γραμματικής αναφέρει ότι το τελικό ν χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η
επόμενη λέξη αρχίζει από κ,π,τ,μπ,ντ,γκ.ζ,ξ,ψ.
2) Χρήση σωστής λέξης: απλώς=μόνο (απλώς πρέπει να προσέξεις), απλά= με απλά λόγια (μίλα απλά να
σε καταλαβαίνω), αμέσως= αυτή τη στιγμή τώρα, άμεσα= απευθείας, χωρίς μεσολάβηση.
3)Υπάρχει λάθος αντίληψη του τι είναι δημοτική και γι’αυτό πολλοί χρησιμοποιούν το επίρρημα σε –α αντί
του –ως και αντίστροφα (υπεραπλούστευση της γλώσσας). Π.χ. ιδιαιτέρως= σε ατομικό επίπεδο,
χωριστά από τους άλλους, ιδιαίτερα :Δεν απαντάται ως επίρρημα της δημοτικής.
KOYIZ: 1)Τι σημαίνουν οι λέξεις:ακραιφνής, ανερμάτιστος,αέναος .2)Ποιες από τις παρακάτω λέξεις
θέλουν διαλυτικά:ταίζω, τάισμα, θρόισμα,θεικός,άυλος,Κάιρο,παίδια.(οι απαντήσεις στην σελίδα 13 ).
Σπύρος Τσανάκας Φιλόλογος
(Συμμετοχή: Περικλής Μιχαλιτσιάνος)
ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ
Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009, μεταξύ του
Δημάρχου Βιλίων κ.Παναγιώτη Ρούσση και της Πρ/νης
της Δ/νσης Εργων Β.ΔΟ του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων κας Στ. Διαμαντοπούλου υπεγράφη το
Πρωτόκολλο Διοικητικής παραλαβής για χρήση του Νέου
Γυμνασίου – Λυκείου του Δήμου μας.
Κατά την διαδικασία παράδοσης του Νέου
Σχολικού κτιρίου παρευρέθησαν επίσης οι Δ/ντές του
Νηπιαγωγείου κα Χρυσοφάκη Σ.,του Δημοτικού κα Ψωμά
Ρ. και του Γυμνασίου - Λυκείου κ.Παπαοικονόμου Δ.,η
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων ΓυμνασίουΛυκείου και Δημοτική Σύμβουλος κα Δρίκου –Μπότση
Βενετσάνα και καθηγητές του Γυμνασίου
(το κείμενο και οι φωτογραφίες είναι από το site του
Δήμου μας www.vilia.org)
μεταφορά Γ.Ρ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ
Ο Δήμος Βιλίων υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»,που αφορά την συλλογή και διαχείριση
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ,
με σκοπό την ανακύκλωση, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Πολύ σύντομα θα εγκατασταθούν οι ανάλογοι κάδοι και θα ξεκινήσει η
υλοποίηση του προγράμματος .
Επίσης ,ο Δήμος Βιλίων βρίσκεται προ της υπογραφής σύμβασης συνεργασίας
με την
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ»,
με σκοπό την ανακύκλωση προιόντων συσκευασίας
(χαρτί-γυαλί-αλουμίνιο-πλαστικό)
(το κείμενο είναι από το site του Δήμου μας www.vilia.org)
μεταφορά Γ.Ρ

KΡΗΤΙΚΕΣ
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 6
Nάσου να μέσα στη σπηλιά
κι η Παναγιά κοντά σου
και να γεννιόμουνα Χριστός
μέσα στην αγκαλιά σου
------------Τον ήλιο απόψε θα κλουθώ
όντε χαθεί στο δείλι
να δώ που βρίχνει δύναμη
για να ξανανατείλει
(κλουθώ=ακολουθώ)
-----------Τη ζήση χάνει μοναχά
άνθρωπος σαν πεθάνει
μα σκέψου δίχως έρωτα
πόσους θανάτους κάνει
(Γ.Καρατζής)
-------------Χρόνια πολλά ειν η ζωή
αν ξέρεις να την ζήσεις
μα σαν χαλάς πολλές στιγμές
λίγη θα την αφήσεις
(Μ.Καλογεράκη)
--------------Υγραίνει λένε ο ήχος της
των οματιών την άκρη
γι αυτό και την εκάμανε
την λύρα σαν το δάκρυ
(Πόπη Λαθουράκη)
--------------------Γιώργος και Σοφία
Ρουμπάκη

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 6 __________
ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Τα Αλεξανδριανά, διακρίνονται για την ομορφιά,
τη φινέτσα και την ποικιλία τους καθώς
προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων είτε
σε ανάγλυφα είτε σε ποικίλα χρώματα Ένα υπέροχο φυτό με πλατιά χαρίζοντας την λάμψη τους δια μέσου του
Στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου όταν
φύλλα σε χρώμα κόκκινο
κλασσικού κόκκινου, ρόδινου, λευκού χρώματος
πήρα το λόγο, πρότεινα για το θέμα της
κατά κανόνα, κοσμεί κάθε
και του εντυπωσιακού ροζ, με στρογγυλευμένα ή
καθαριότητας να μη μείνουμε στα λόγια,
γωνιά του σπιτιού, εδώ και οδοντωτά φύλλα, σε μεγάλα και μικρά μεγέθη. Η
αλλά να μαζευτούμε την επόμενη Κυριακή το
πολλά χρόνια... Από τα μέσα πολλαπλή τους χρησιμότητα και η μεταβλητότητα
πρωί με γάντια και σακούλες απορριμάτων,
του19ου αιώνα, η δωδεκάτη τους, είναι αυτό που καθιστά τα αλεξανδριανά
για να καθαρίσουμε το χώρο των
Δεκεμβρίου έχει καθοριστεί ως ένα εξαιρετικό δώρο. Ένα δώρο το οποίο με
σκουπιδιών, ο οποίος βρισκόταν σε
ως η ημέρα του Αλεξανδρινού τα κατάλληλα αξεσουάρ, την κατάλληλη
τριτοκοσμική κατάσταση.Πράγματι
η οποία παραδοσιακά
προετοιμασία και λίγη προσπάθεια μπορεί να
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα περίπου 10
γιορτάζεται στις Η.Π.Α
ικανοποιήσει κάθε προτίμηση, καταφέρνοντας
άτομα και για μιάμισυ ώρα, μαζεύαμε όσα
Η μέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία έκφρασης κάθε χρόνο να μας ξαφνιάζει με τις νέες
σκουπίδια είχε πάρει ο αέρας και τα είχε
όμορφων συναισθημάτων στα αγαπημένα μας
ποικιλίες, καλύπτοντας κάθε γούστο.
σκορπίσει σε μεγάλη ακτίνα.Έγινε καλή
πρόσωπα.
Σε
αντίθεση
με
την
Ημέρα
του
Αγίου
Γ.Χαβαλές
δουλειά, γιατί όσοι πέρασαν από εκεί είπαν
Βαλεντίνου
όμως,
την
ημέρα
εκείνη
προσφέρονται
ότι είδαν μιά άλλη εικόνα του
χώρου.Σκέφτομαι δηλαδή ότι αν είμασταν Αλεξανδριανά και όχι λουλούδια - ένα έθιμο το οποίο
περισσότεροι (π.χ. 20-30), η εικόνα θα ήταν αρχίζει και αποκτά αρκετούς φίλους και στην
Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή, μέσα στην καρδιά του
καλύτερη και ο χρόνος μικρότερος.Με
αφορμή το γεγονός αυτό, σκεφτόμαστε να χειμώνα, είναι η ημέρα που πέθανε ο Joel Poinsett.
δημιουργήσουμε μία εθελοντική ομάδα που Όντας ο πρώτος πρέσβης των Η.Π.Α στο Μεξικό,
να μπορεί να βοηθάει το ΔΣ του Συλλόγου έφερε το Αλεξανδριανό στη χώρα του πριν από
περίπου 200 χρόνια, οπότε και το φυτό ονομάστηκε
και να προστρέχει σε κάθε προσπάθεια
Poinsettia προς τιμήν του. Με αφετηρία την Αμερική,
εξωραϊσμού ή προστασίας του οικισμού,
το Αλεξανδριανό ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι του για την
χωρίς να περιμένουμε τη βοήθεια άλλων
κατάκτηση του κόσμου. Στα μέσα του 19ου αιώνα, το
φορέων, όπως π.χ. του Δήμου, της
Αμερικανικό Κογκρέσο όρισε την 12η Δεκεμβρίου ως
Πυροσβεστικής κ.ά. Εξ άλλου τα θέματα
Poinsettia Day (Ημέρα του Αλεξανδριανού) για να
καθαριότητα, πυροπροστασία, χώρος
τιμήσει τον διπλωμάτη και μεγάλο φίλο των φυτών.
απόρριψης σκουπιδιών και άλλα, μας
Στην Ευρώπη, το Αλεξανδριανό βρίσκεται
αφορούν όλους και δεν πρέπει να
αρκετά
χρόνια
τώρα στην κορυφή της λίστας των
καθόμαστε με χέρια σταυρωμένα
περιμένοντας τη λύση από τους άλλους.Θα φυτών που μεγαλώνουν σε γλάστρα. Στις αρχές του Στην είσοδο των Βιλίων έναντι πρατηρίου AVIN
20ού αιώνα, στην Καλιφόρνια, γεννήθηκε η ιδέα να
ήθελα να τοποθετηθούν επί αυτού του
θέματος και άλλοι οικιστές και να δηλώσουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου ως «Χριστουγεσυμμετοχή στα τηλέφωνα είτε του Γραφείου ννιάτικο λουλούδι». Αυτό ήταν και η αρχή για μια
μοναδική ιστορία επιτυχίας: Σήμερα, τα αλεξανδριανά
είτε μελών του ΔΣ, είτε στα e-mails της
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των
εφημερίδας.Αν και δεν έχουν σημασία τα
ονόματα,οι οικιστές που βοήθησαν σ΄αυτή Χριστουγέννων σε όλη την Ευρώπη. Ως δημοφιλές
δώρο της περι-όδου των Χριστουγέννων λοιπόν, το
την προσπάθεια ήταν οι Παναγιώτης και
Αλεξανδριανό είναι πλέον απαραίτητο συμπλήρωμα
Άννα Σταματοπούλου, Παναγιώτης
Καρβελάς, Ανδρέας Πρεντάκης, Κώστας και της εορταστικής διακόσμησης. Στη Γαλλία, το
Σπύρος Δημησιάνος, ο υπογράφων αυτό το Αλεξανδριανό όχι μόνο ονομάζεται «Αστέρι της
άρθρο και κάποιοι άλλοι οικιστές που είτε Αγάπης» (Etoile d'Amour) αλλά όπως και στις Η.Π.Α
προσφέρεται πολλά χρόνια τώρα ως εκδήλωση
επιθυμούν την ανωνυμία τους είτε δεν
αγάπης ενώ σε άλλες χώρες για το σκοπό αυτό προσγνωρίζω τα ονόματά τους. Ευχαριστώ.
φέρονται αποκλειστικά και μόνο τριαντάφυλλα.
Παντελής Μυκιαδάκης.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΝΟΙΚΙΣΜΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΤΟΛΙΣΤΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΣΑΣ ΜΕ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΝΟ'

__ Κιθαιρώνας
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O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΛΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε στις 6 Δεκεμβρίου 2009,
στο γραφείο του, στο Δημαρχείο Βιλίων.

Ερώτηση: Σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα οι
διαδικασίες για την ολοκλήρωση των έργων
αυτών;
Κύριε Ρούσση, σας ευχαριστούμε πολύ, που
αποδεχθήκατε την πρότασή μας,γιά αυτή την συζήτηση Δήμαρχος: Η διαδικασία δημοπράτησης του
έργου της Κιάφας έχει ήδη ξεκινήσει .
– συνέντευξη στην εφημερίδα μας,για θέματα που
Πιθανότατα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα
αφορούν στον οικισμό μας, και στον Δήμο
γενικότερα.Ας αρχίσουμε λοιπόν, με πρώτο, κύριο και (σημ.7-11 Δεκέμβρη) το έργο θα έχει ανατεθεί
και θα ξεκινήσει η υλοποίησή του. Μόλις
φλέγον του οικισμού μας την ύδρευσή του,το νερό
τελειώσει η ανάθεση του έργου αυτού, θα
Δήμαρχε.Ενα πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί για
ακολουθήσει αμέσως νέα δημοπράτηση για
χρόνια πολλά με υποσχέσεις που ποτέ δεν
την ύδρευση του Αγίου Νεκταρίου και των
υλοποιήθηκαν.
υπολοίπων οικισμών.Το τρέχουμε τοθέμα
Τελευταία, ακούμε και μαθαίνουμε ότι τα νέα για το
νερό είναι καλά.Πείτε μας λοιπόν, κάποιες λεπτομέρειες και πιστεύουμε μέσα στον Ιανουάριο 2010
για το θέμα και θα έλεγα να αρχίσουμεαπό μια μικρή θα έχει τελειώσει και αυτό.
αναδρομή,ένα μικρό ιστορικό -σε γενικές γραμμές- του Ερώτηση: Και φυσικά, θα υπάρχουν τα
χρήματα.Ποιός είναι ο προυπολογισμός του
έργου.
Δήμαρχος:Είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί έργου;
έντονα από το 2005.Τον Μάρτιο του 2006 ξεκίνησε Δήμαρχος: Ναι, τα χρήματα που απαιτούνται
με ανάθεση σε ιδιώτη η μελέτη του. Μιά μελέτη,που έχουν ήδη εγκριθεί.Ο προυπολογισμός του
έργου με τα τελευταία δεδομένα είναι
μετά την ολοκλήρωσή της συνάντησε πολλά
εμπόδια και έγιναν πολλές διορθώσεις σε όλη τη 1.094.800 ευρώ . Το ποσόν που έχει ήδη
εγκριθεί είναι 950.000 ευρώ.
διαδρομή της για να φτάσουμε στο σημείο που
Ερώτηση: Η επιβάρυνση για τους οικιστές,για
είμαστε σήμερα.Πέραν των πολλών αποφάσεων
να συνδεθούν με το δίκτυο, πόση θα είναι;
και εγκρίσεων που απαιτήθηκαν από διάφορες
Δήμαρχος: Θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα
υπηρεσίες ,έχουμε στις 25/7/2007 έγκριση για το
που ισχύουν για όλους τους κατοίκους του
έργο της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας . Στις 13
Δήμου
μας.
Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου η Νομαρχία Δυτ.Αττικής
Ερώτηση: Δήμαρχε,λόγω της ιδιαιτερότητας και
εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντολογικών
επικινδυνότητας του οικισμού για πυρκαϊά,
Επιπτώσεων.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο ύδρευσης για
μας εγκρίνει στις 13/5/2008 τον φάκελλο της
Μελέτης του έργου ,και το Νομαρχιακό Συμβούλιο κρουνούς πυρασφαλείας;
γνωμοδοτεί θετικά για το έργο τον Ιανουάριο 2008 Δήμαρχος: Ναι, θα υπάρχουν κρουνοί
(14/1/08) Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου πυρασφαλείας απλωμένοι σε όλον τον
οικισμό, ιδιαίτερα στους περιφερειακούς
μας αποφασίζει στις 30 Οκτωβρίου 2009,την
δρόμους.
υλοποίηση του έργου.
Ερώτηση: Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε
Ερώτηση:Τι ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο έργο;
το θέμα του νερού. Δηλαδή, Δήμαρχε, πότε
Ποιούς οικισμούς πρόκειται να υδροδοτήσει;
Δήμαρχος: Πέραν του Αγίου Νεκταρίου, με το ίδιο υπολογίζετε ότι θα ανοίξουμε τις βρύσες μας και
θα τρέξει νερό χωρίς να ακουστεί ο ήχος του
έργο θα υδροδοτηθούν οι οικισμοί της Αγίας
πιεστικού;
Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού,από τον
Δήμαρχος: Πιστεύω,ότι αν όλα πάνε καλά –
κεντρικό αγωγό Βιλίων – Πόρτο Γερμενό.
Ερώτηση: Θα επαρκεί το νερό ή θα παρατηρούνται τα και δεν βλέπω πιά τον λόγο να μην πάνε –
μέσα στο καλοκαίρι του 2010 θα έχουμε
προβλήματα προηγουμένων περιόδων με συχνές
τελειώσει.
διακοπές της ύδρευσης;
Δήμαρχος :Της ύδρευσης των οικισμών θα
προηγηθεί το έργο μεταφοράς νερού από την Κιάφα
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 2
πρός τα Βίλια.Αφορά την κατασκευή αγωγού
μεγάλου διαμετρήματος από την δεξαμενή της
Κιάφας που βρίσκεται στην διασταύρωση της
παλαιάς εθνικής με τον δρόμο έως τα Βίλια.Το έργο Ας αλλάξουμε θέμα, λοιπόν, και ας μιλήσουμε
αυτό θα διπλασιάσει σχεδόν την ποσότητα νερού για κάτι άλλο. Καποδίστριας Νο 2 .
Συνενώσεις Δήμων, δηλαδή.Ακούμε διάφορα
που υδροδοτεί τον Δήμο μας κατά 1000 κυβικά
σενάρια, με επικρατέστερα τα εξής δύο:Το ένα
μέτρα (από 1200 που ισχύει σήμερα, σε 2200 ).
Πιστεύουμε ότι η ποσότητα αυτή είναι υπεραρκετή αφορά την ενοποίηση των δήμων (ΜεγάρωνΝέα Πέραμος - Βίλια), (Ελευσίναςγια να καλύψει τις ανάγκες όλων των περιοχών
Ασπροπύργου - Μάνδρας - Μαγούλας) και αν
που εκτείνεται ο Δήμος μας.Και αναφερόμαστε
υπάρξει τρίτος δήμος, θα τον αποτελούν οι
πάντα στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,που οι
(Ασπρόπυργος-Φυλή - Α.Λιόσια - Ζεφύρι) και
απαιτήσεις είναι πολλαπλάσιες. Είναι σίγουρο
το
δεύτερο σενάριο αφορά την ενοποίηση των
λοιπόν,ότι το νερό θα επαρκεί για όλους .
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Δήμων (Μέγαρα-Νέα Πέραμος),( ΜάνδραΒίλια-Οινόη-Ερυθρές), (ΕλευσίναΑσπρόπυργος-Μαγούλα-Φυλή), με Α.Λιόσια
και Ζεφύρι εκτός Δυτ. Αττικής.Ποιά είναι η
γνώμη σας γι αυτά. Θα επιλέγατε κάποιο ως
καλύτερο;
Δήμαρχος: Πρόκειται πραγματικά για
σενάρια.Υπάρχουν και άλλα.Όχι,δεν θα
επέλεγα κάποιο .
Ερώτηση: Και ποια είναι η γνώμη σας;
Δήμαρχος: Ότι ο Δήμος πρέπει να
παραμείνει ως έχει. Ίσως, με δύο
προσθήκες μόνον, τις Ερυθρές και την
Οινόη.
Ερώτηση: Και πείτε, πως θα υπερασπιστείτε
την άποψή σας, πως θα την τεκμηριώσετε για
να πείσετε;
Δήμαρχος: Κοιτάξτε, ο Δήμος μας είναι ο
παλαιότερος της Αττικής. Υφίσταται από
το 1836. Είναι ένας λόγος αυτός.
Δεύτερον, το προφίλ του Δήμου μας δεν
έχει καμμία σχεση με των υπολοίπων
προς συνένωση.Είμαστε, κυρίως ορεινός
Δήμος και με παραθαλάσσια μέρη
φυσικά.Θα έλεγα, τουριστικός δήμος που
ασχολείται και με λίγη κτηνοτροφία και με
λίγη γεωργία, ακόμα-ακόμα υπάρχουν
ρητινοσυλλέκτες στην περιοχή.Υπάρχουν
πολλά αρχαιολογικά μνημεία στην
περιοχή μας,όπως και πολλά όμορφα
μέρη και τοπία, τα οποία μπορούν να
αξιοποιηθούν περαιτέρω τουριστικά και
έτσι ο Δήμος και οι δημότες του να
ωφεληθούν περισσότερο.Εκτεινόμαστε
από την Οινόη μέχρι Αλεποχώρι-ΨάθαΠόρτο Γερμενό με βορεινό όριο την
κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα.Τι σχέση ή
τι κοινά σημεία μπορούμε να έχουμε με
βιομηχανικούς ή πυκνοκατοικημένους
αστικούς δήμους; Ο Δήμος μας είναι
δήμος του ορεινού όγκου της Δυτ. Αττικής,
συνολικής επιφάνειας 14.485
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είμαστε ο 6ος
μεγαλύτερος χερσαίος σε έκταση
πανελλαδικά δήμοςπρίν τον πρώτο
Καποδίστρια και ο 15ος μετα αυτόν.
Αντιμετωπίζουμε προβλήματα πολύ
διαφορετικά απ ότι οι υπόλοιποι προς
συνένωση δήμοι, όπως έντονα καιρικά
φαινόμενα (χιονοπτώσεις, χαμηλές
θερμοκρασίες) τον χειμώνα, αντιμετώπιση
δασικών πυρκαϊών το καλοκαίρι, μεγάλες
διανυόμενες αποστάσεις εντός των ορίων
του δήμου, και άλλα. Με όλα τα
παραπάνω που σας είπα, θεωρώ ότι ο
Δήμος Βιλίων είναι ήδη Καποδιστριακός
Δήμος και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να
συμπεριληφθεί στις νέες ρυθμίσεις.
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ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Ερώτηση: Τρίτο θέμα Δήμαρχε,ασφαλτοστρώσεις δρόμων του οικισμού μας και υπόλοιποι
του δήμου, τι γίνεται με αυτό;
Δήμαρχος: Θα θέλαμε και ελπίζουμε να το
καταφέρουμε μετά από λίγους μήνες, όταν
ο καιρός το επιτρέψει, Άνοιξη ίσως, να
ξεκινήσουμε τις ασφαλτοστρώσεις σε
ολόκληρο τον Δήμο και στις αρχές ή μέσα
του καλοκαιριού να έχουμε τελειώσει.
Αφορά αν όχι όλους, την πλειονότητα των
χωμάτινων οδών του Δήμου. Ειδικά για τον
οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, όλοι οι
δρόμοι θα ασφαλτοστρωθούν.
Ερώτηση: Και η οδός Ελικώνος Δήμαρχε; Γιατί
η συγκεκριμένη οδός βρίσκεται σε άθλια
κατάσταση, ταλαιπωρεί όσους την διαβαίνουν
και πολύ περισσότερο, όσους οικιστές έχουν
οικίες επ`αυτής. ΄Ενας επιπλέον λόγος είναι
και ότι η συγκεκριμένη οδός αποτελεί το
Δυτικό όριο του οικισμού, άπτεται του δάσους
και είναι εξ ορισμού αντιπυρική ζώνη
προστασίας.
Δήμαρχος: Φυσικά και η Ελικώνος, κυρίως
αυτή.
Ερώτηση: Θα συμμετάσχει το ΥΠΕΧΩΔΕ, η
Περιφέρεια, ή η Νομαρχία στην ολοκλήρωσή
τους;
Δήμαρχος: Η Νομαρχία με τα μηχανήματά
της, που πάντα μας βοηθάει. Όμως το έργο
θα γίνει κυρίως από τον Δήμο.
Ερώτηση: Χρήματα υπάρχουν ;
Δήμαρχος: Υπάρχει στο Ταμείο του Δήμου
κονδύλι για τέτοιου είδους έργα, και
ανέρχεται στις 350000 ευρώ περιπου.. Για
τον Άγιο Νεκτάριο χρειαζόμαστε γύρω στις
30.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν για
τις άλλες περιοχές του Δήμου και των
υπολοίπων οικισμών.

Δήμαρχος: Ναι, το σκεπτόμαστε. Προσπαθούμε και συζητούμε με κάποιες
επιχειρήσεις μήπως μας προσφέρουν
κάποια από αυτά τα containers, για να
εναποθέτουν οι δημότες/ κάτοικοι /
επισκέπτες μεγάλου όγκου απορρίμματα.
Θα χρειαστούμε όμως και το ειδικό όχημα
μεταφοράς τους, το οποίο θα πρέπει να
αγοράσει ο Δήμος. Θα δούμε,
ασχολούμαστε με το θέμα, θα κάνουμε το
καλύτερο δυνατόν.
Ερώτηση: Μέχρι τότε τι κάνουμε Δήμαρχε. Θα
συνεχίσουν να συσσωρεύονται λόφοι
διαφόρων υλικών και αντικειμένων και να
ενοχλούν την αισθητική, και όχι μόνο, των
διερχομένων;
Δήμαρχος: Εγώ, μπορώ να προτείνω σε
όλους σας να ειδοποιούν τον Δήμο ή τον
Σύλλογό σας, κάθε φορά που έχουν μεγάλα
αντικείμενα για πέταμα. Μπορούμε να
συνεννοηθούμε έτσι ώστε μια φορά την
εβδομάδα τους θερινούς μήνες ή κάθε 2 – 3
εβδομάδες τους χειμερινούς να περνά
αυτοκίνητο του Δήμου από τις οικίες τους
και να τα περισυλλέγει.Όμως, το
βασικότερο όλων έχει να κάνει με την
συνείδηση και τον τρόπο που
αντιμετωπίζει ο καθένας το θέμα αυτό.

Δήμαρχος: Έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με
την ίδια εταιρεία, είμαστε έτοιμοι να
υπογράψουμε συμφωνία μαζί της και για την
ανακύκλωση αυτών των υλικών. Απαιτούνται
ειδικοί κάδοι (μπλέ), διαφορετικοί ανά υλικό,
όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλους δήμους. Έτσι
μεγάλο μέρος σκουπιδιών θα φύγει και θα
αποσυμφορήσει τους συνήθεις κάδους, πολλοί
κάτοικοι θα απαλλαγούν από την μεταφορά
ανακυκλώσιμων υλικών σε άλλους χώρους ή
δήμους και το βασικότερο όλων θα αρχίσει να
δημιουργείται ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ στους
δημότες και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά.
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Δήμαρχε, για να κλείσουμε αυτή την μικρή
συζήτηση, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο,να μας
εξωτερικεύσετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας για το
μέλλον του Δήμου.Η πλειονότητα των οικιστών
κατοικεί στον οικισμό εποχιακά, γιορτές και
Σαββατοκύριακα. Όμως, μερικοί κάτοικοι του
οικισμού μας ζούν ήδη μόνιμα εδώ,αρκετοί σκέφτονται σοβαρά να το κάνουν στο εγγύς μέλλον,
ακόμα περισσότεροι στο απώτερο. Βέβαια αυτές οι
αποφάσεις παίρνονται πιο εύκολα όταν οι
υποδομές της περιοχής κατοικίας τους πληρούν
και καλύπτουν βασικές ανάγκες τους. Τι σκέφτεστε
γι αυτό ;
Δήμαρχος: Δεν συμβαίνει μόνο στον Αγιο
Νεκτάριο αυτό, ισχύει το ίδιο και για όλες τις
άλλες περιοχές του δήμου μας και μέσα στα
Βίλια. Αρκετοί Βιλιώτες επανακάμπτουν, αλλά
και ξένοι που επιλέγουν τον τόπο μας για να
φτιάξουν εξοχικές ή μόνιμες κατοικίες.

Ερώτηση: Από το Νηπιαγωγείο, που τυχαίνει να
έχω και προσωπική άποψη, τα νήπια αυξάνονται
χρόνο με το χρόνο με αποκορύφωμα εφέτος να
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
έχετε πλέον των 40 παιδιών. Και απ’ ότι γνωρίζω,
πετύχατε να υπάρχει και δεύτερη νηπιαγωγός και
Ερώτηση:Και πάμε τώρα στο μεγαλύτερο
Ερώτηση: Παρεμφερές, σχεδόν συνώνυμο και το Νηπιαγωγείο να χαρακτηριστεί διθέσιο. Όμως,
πρόβλημα του Δήμου, όπως και των
το επόμενο θέμα.
το κτίριο που στεγάζεται είναι πολύ παλιό, με
Ανακύκλωση. Κατ’αρχήν συγχαρητήρια για
περισσοτέρων της χώρας άλλωστε, τα
προβλήματα και κατά κοινή ομολογία ακατάλληλο
σκουπίδια. Διαβάσαμε στο site του Δήμου ότι ο την συμφωνία που υπογράψατε με ιδιωτική
για αυτή τη χρήση. Ακούμε για καινούριο
Δήμος προμηθεύτηκε 40 νέους κάδους . Όπως εταιρεία για ανακύκλωση ηλεκτρικώννηπιαγωγείο, ισχύει; Θα είναι το επόμενο μεγάλο
ηλεκτρονικών συσκευών.Πότε ξεκινάει η
γνωρίζετε ο σύλλογος μας ζητάει τα δύο
έργο μετά το Γυμνάσιο –Λύκειο;
εφαρμογή της;
τελευταία χρόνια να αντικατασταθούν οι
Δήμαρχος: Ισχύει. Μετά τις εκλογές
Δήμαρχος:Πιστεύουμε ότι το αργότερο σε επεσκέφθησαν το νηπιαγωγείο ο πρoϊστάμενος
υπάρχοντες κάδοι με νέους που να ανοίγουν
ένα μήνα θα μας έχουν φέρει τα containers πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.Κούτας και
ποδοκίνητα- να κλείνουν για να μην
που θα μπορούν να αποθηκεύονται και να εκπρόσωποι του ΟΣΚ για να έχουν ιδία άποψη
διασκορπίζονται τα σκουπίδια από τον καιρό
αποσύρονται συσκευές τέτοιου είδους.
και τα ζώα – πτηνά.Θα μας τους αλλάξετε και
για το θέμα. Υπάρχει σχετική θετική απόφαση
Πολύ γρήγορα δηλαδή, δεν είναι δικό μας
πότε ;
του Δημοτικού Συμβουλίου για δημιουργία νέου
Δήμαρχος: Θα τους αντικαταστήσουμε
θέμα πλέον ,είναι της εταιρείας που
κτιρίου Νπιαγωγείου. Εχει βρεθεί και ο χώρος,
άμεσα, όμως σε σας θα έγκειται πια το να
συνεργαζόμαστε. Κάντε λίγο υπομονή, αν είναι δίπλα στο νέο κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου,
τους συντηρήσετε σε καλή κατάσταση και
έχετε τέτοιες συσκευές για ανακύκλωση
ιδιοκτησίας του δήμου-1,5 στρέμμα περίπουλειτουργία. Και δυστυχώς δεν είμαι πολύ
κρατήστε τις γιά λίγο ακόμα στα σπίτια
που θα τον παραχωρήσει για να κτιστεί το νέο
αισιόδοξος.
σας.
νηπιαγωγείο. Προχωράμε κανονικά.
Ερώτηση: Σκουπίδια μεγάλου όγκου. Τι
Ερώτηση: Όμως, όπως γνωρίζετε ο κύριος και Ερώτηση: Υπόλοιπα έργα, Δήμαρχε, τι σκέφτεστε;
κάνουμε ως Δήμος; Πως το αντιμετωπίζετε;
πλέον συνήθης όγκος ανακυκλούμενων
Δήμαρχος. Κοιτάξτε, είχαν γίνει στο παρελθόν
Σκέπτεστε την λύση των μεγάλων μεταλλικών
απορριμμάτων αφορά το γυαλί –χαρτί –
ενέργειες στο Υπουργείο Πολιτισμού για να
containers τύπου ΤΖΕΛΑΛΗΣ ή κάτι άλλο;
αλουμίνιο.
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ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ
Άγιε Νεκτάριε του οικισμού
και καύχημα Αιγίνης
σε κάθε δύσκολη στιγμή
κουράγιο να μας δίνεις

εξασφαλίσουμε κονδύλια που θα μας επέτρεπαν
να αναστηλώσουμε -συντηρήσουμε και έτσι να
αξιοποιήσουμε το Κάστρο του Πόρτο Γερμενό . Για
διαφόρους λόγους αυτό ατόνισε, θα επανέλθουμε
όμως, αν και η οικονομική συγκυρία και
κατάσταση της χώρας δεν το ευνοεί .Είναι μεγάλο
έργο και απαιτούνται πολλά χρήματα.
Ενα πολύ μεγάλο έργο επίσης για το οποίο
γίνεται σχετική μελέτη, ειναι ένα άρτιο
αποχετευτικό δίκτυο με Βιολογικό καθαρισμό στις
περιοχές Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό.
Όπως υπάρχει και προμελέτη για ένα πολύ
μεγάλο εγχείρημα που θα αλλάξει τελείως την
μορφή των Βιλίων. Είναι η Ανάπλαση της
Κεντρικής οδού. Περιλαμβάνει την πλακόστρωσή
της,την διαμόρφωσή της με παρτέρια και
δεντροφυτεύσεις, την τοποθέτηση φαναριών και
πολλά άλλα. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να
τα καταφέρουμε.Καθώς επίσης και η κατασκευή
ενός σύγχρονου Κλειστού Γυμναστηρίου που θα
καλύψει τις ανάγκες συλλόγων και κατοίκων της
περιοχής.Και φυσικά είναι πάντα στο μυαλό μας
και στα πλάνα μας η δημιουργία ενός πλήρως
εξοπλισμένου με το απαραίτητο προσωπικό και
μηχανήματα, Πολυιατρείου. Εμπλέκονται όμως
πολλοί φορείς, με πολλές συναρμοδιότητες που
κάνουν ακόμα δυσκολότερη την υλοποίησή του.
Η αλήθεια είναι ότι ιδέες και όρεξη για δουλειά
υπάρχουν. Ομως, ο Δήμος με τα λιγοστά
οικονομικά μέσα που διαθέτει κάνει το καλύτερο
που μπορεί για τον τόπο και τους κατοίκους
του.Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο οι
πολίτες των Βιλίων μας τιμούν με την
εμπιστοσύνη τους.
Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη
συνέντευξη που παραχωρήσατε στην εφημερίδα μας,
στον «Κιθαιρώνα», και μέσα από αυτή να
ενημερώσουμε τους οικιστές και μέλη του Συλλόγου
μας -μιας και σε αυτούς κυρίως απευθύνεται- και κατ’
επέκταση και τους υπολοίπους κατοίκους του Δήμου,
για θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τελικά όλους
μας. Σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για αυτή την
συζήτηση που είχαμε.

Γιώργος Ρουμπάκης

Σ’ έχουν προστάτη οι πιστοί
κι’ ανάβουν τα καντήλια
στου Κιθαιρώνα την κορφή
σαν ανεβείς
κάτω θα δεις τα Βίλια
Άσπρο κλησάκι σαν Κορώνα
στους πρόποδες του Κιθαιρώνα
για τις ομορφιές της φύσης
δε χρειάζονται εξηγήσεις
Πεύκα θάλασσα και άλλα
έλατα μικρά μεγάλα
χιονισμένα σαν τοπίο
είναι ένα μεγαλείο
Λένε πως κάποτε εκεί
είχανε για κρυψώνα
κοπάδια ελάφια και λαγοί
μες τον βαρύ χειμώνα
Άπειρες ήταν οι φορές
που πέρασε απ’ το νου μου
εκείνα που βλέπω γύρω μου
είναι όλα του Θεού μου
Ο ήλιος έγειρε
και πάει προς την δύση
σιγά σιγά στην θάλασσα
θα πέσει και θα σβήσει
Δώσε μας Άγιε την ευχή
και σ’ όλους την υγεία
τα βάσανα είναι πολλά
και η ζωή μας μία
Ρούσση Χρυσούλα
Βίλια Αττικής
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OIΚΟΛΟΓΙKΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κάθε φορά που ανοίγουμε το διακόπτη του
ηλεκτρικού, κάθε φορά που μαγειρεύουμε, που
ανοίγουμε το ψυγείο ή την τηλεόραση
καταναλώνουμε ενέργεια. Ενέργεια που έχει
παραχθεί σε κάποιο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής
ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Για κάθε κιλοβατώρα
που καταναλώνουμε, πάνω από ένα κιλό
διοξειδίου του άνθρακα εκλύεται στην ατμόσφαιρα.
Εξοικονομώντας λοιπόν ενέργεια, όχι απλώς
κερδίζουμε χρήματα, αλλά συμβάλλουμε και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Οι δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας
είναι σχεδόν απεριόριστες. Σε παλιές κατοικίες
μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση
ενέργειας μέχρι και 60%, ενώ σε νέες κατοικίες η
κατανάλωση μπορεί να μειωθεί ακόμα και σε
ποσοστό 90% με σωστό σχεδιασμό. Πολλά από τα
μέτρα αυτά κοστίζουν ελάχιστα και αποδίδουν
αμέσως. Στη συνέχεια, ας δούμε κάποιες απλές
συμβουλές που μπορούμε να εφαρμόσουμε όλοι
μας όσον αφορά στο φωτισμό, το δροσισμό, τη
θέρμανση, την ενέργεια από τον ήλιο, τη
θερμομόνωση και τις ηλεκτρικές συσκευές.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

● Το φυσικό φως είναι
● Το καλοκαίρι προσπαθήστε να κρατήσετε τον ήλιο έξω
αναντικατάστατο. Μην το εμποδίζετε από τα κτίρια, τοποθετώντας σκίαστρα κάθε τύπου.
να μπαίνει στο εσωτερικό του κτιρίου ● Αντί για κλιματιστικά μηχανήματα, αξιοποιήστε τις
δυνατότητες του φυσικού δροσισμού. Αν παρόλα αυτά
σας.
● Μην ξεχνάτε να σβήνετε όσα φώτα διαθέτετε ήδη κλιματιστικό, φροντίστε να τοποθετήσετε
δε σας χρειάζονται.
ένα σύστημα αυτοματισμού που μπορεί να μειώσει την
● Αλλάξτε τους κοινούς λαμπτήρες ενεργειακή κατανάλωσή σας κατά 20% περίπου.
πυρακτώσεως με νέους συμπαγείς ● Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής, που μπορούν να
λαμπτήρες φθορισμού χαμηλής
ρίξουν εύκολα τη θερμοκρασία στο χώρο σας κατά 3
κατανάλωσης. Οι νέοι οικονομικοί βαθμούς χωρίς να καταναλώνουν τόσο πολλή ενέργεια
λαμπτήρες καταναλώνουν 4-5 φορές όσο τα κλιματιστικά.
λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-10 ● Επιδιώκετε να αφήνετε ανοιχτά τα παράθυρα το
φορές περισσότερο. Ακόμα και με τις βράδυ για να μπαίνει στο χώρο σας η νυχτερινή δροσιά.
σημερινές  σχετικά υψηλές  τιμές ● Φυτέψτε φυλλοβόλα δέντρα σε αυλές, κήπους,
πεζοδρόμια, ακάλυπτους χώρους. Αφήστε
τους, συμφέρουν τελικά λόγω της
αναρριχώμενα φυτά να αγκαλιάσουν πέργκολες και
οικονομίας σε ηλεκτρικό ρεύμα.
● Οι ανοιχτόχρωμοι τοίχοι φωτίζουν τοίχους. Θα έχετε σίγουρα περισσότερη δροσιά το
τους χώρους και κάνουν τον τεχνητό καλοκαίρι.
● Προτιμάτε ανοιχτόχρωμα χρώματα για το βάψιμο των
φωτισμό λιγότερο απαραίτητο.
εξωτερικών σας τοίχων, καθώς απομακρύνουν τη ζέστη.
● Τοποθετήστε τους πάγκους
εργασίας ή τα γραφεία δίπλα στα
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
παράθυρα, ώστε να μειώνεται ο
● Προσθέστε θερμομόνωση. Ένα καλά μονωμένο σπίτι
χρόνος τεχνητού φωτισμού.
των 100 τ.μ. έχει κέρδος 1.700 λίτρα πετρελαίου το χρόνο.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
● Βάλτε διπλά κουφώματα και τζάμια (ιδίως στους
βορεινούς χώρους).
● Μια θερμοκρασία γύρω στους 18-19 βαθμούς είναι αρκετή για να νιώθουμε άνετα
● Κλείστε τις χαραμάδες.
στο χώρο μας. Η περιττή ζέστη, όχι μόνο αποτελεί σπατάλη, αλλά μπορεί να προκαλεί ● Μονώστε το θερμοσίφωνά σας και τις σωληνώσεις,
ακόμα και δυσφορία. Μειώνοντας τη θερμοκρασία του λέβητα κατά ένα μόλις βαθμό,
τυλίγοντάς τα με ένα στρώμα μονωτικού.
εξοικονομούμε 7% των καυσίμων.
● Φροντίστε για τη συντήρηση του λέβητα  καυστήρα δύο φορές το χρόνο. Αν η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
απόδοσή του δεν ξεπερνά το 70%, τότε είναι καιρός να τον αλλάξετε. Σε δύο  τρία
● Όταν αγοράζετε ηλεκτρικές συσκευές, προσέχετε την
χρόνια θα έχετε κάνει απόσβεση των εξόδων αγοράς του από την οικονομία στα
ενεργειακή τους κατανάλωση. Θα εκπλαγείτε με τις
καύσιμα.
διαφορές που έχουν μεταξύ τους οι διάφορες μάρκες.
● Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα και θερμοσυσσωρευτές.
Στα ψυγεία, λόγου χάρη, υπάρχει πλέον ειδική
Καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια. Τοποθετήστε κατάλληλους θερμοστατικούς
σήμανση για την απόδοσή τους, που επέβαλε η
διακόπτες σε κάθε σώμα. Ρυθμίστε τις θερμοκρασίες. Μη σκεπάζετε τα καλοριφέρ.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
● Τα βράδια του χειμώνα, κλείνετε τα παντζούρια και τις κουρτίνες για να κρατήσετε τη
● Κάνετε συχνά απόψυξη του ψυγείου σας και μην
ζέστη στο χώρο σας. Σε αντίθεση με το καλοκαίρι, το χειμώνα κρατάτε κλειστές τις
ανοίγετε άσκοπα τις πόρτες του.
εσωτερικές πόρτες.
● Μην αφήνετε άσκοπα τις εστίες της ηλεκτρικής
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
κουζίνας ανοιχτές. Προσέξτε τα σκεύη που
χρησιμοποιείτε να έχουν την ίδια διάμετρο με τις εστίες.
● Τοποθετήστε ηλιακό θερμοσίφωνα. Πετυχαίνετε μέχρι και 40% μείωση στο λογαριασμό
● Οι 60 βαθμοί είναι αρκετοί για να καθαρίσουν τα
του ηλεκτρικού ρεύματος και εξοικονομείτε μέχρι και 1.500 κιλοβατώρες το χρόνο. Κάθε
ρούχα σας στο πλυντήριο. Η πρόπλυση δεν είναι πάντα
φορά που κάνετε ένα ντους με ζεστό νερό από τον ήλιο, αποφεύγεται η έκλυση 3 κιλών
αναγκαία. Ο κάδος του πλυντηρίου σας να είναι πάντα
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
γεμάτος.
● Σκεφθείτε σοβαρά να βάλετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στο σπίτι σας. Τα
● Ζεστό νερό για τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων
φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική χωρίς να
μπορείτε να έχετε από τον ηλιακό θερμοσίφωνα.
ρυπαίνουν. Ένα τέτοιο σύστημα των 2 κιλοβάτ (επιφάνειας 18 τ.μ. περίπου) αρκεί για να
Συνδέστε τα αμέσως.
καλύψει όλες τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό μιας τριμελούς οικογένειας.
● Μην αφήνετε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή
άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής
(stand-by). Θα εκπλαγείτε εάν μάθετε πόση ενέργεια
καταναλώνουν σε αυτή την κατάσταση. Καλύτερα να τις
κλείνετε από τον κεντρικό διακόπτη.
● Εάν πρόκειται να αντικαταστήσετε το παλιό σας
ψυγείο, φροντίστε να αγοράσετε ένα μοντέλο
πραγματικά φιλικό προς το περιβάλλον. Η Greenpeace
έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια την τεχνολογία
ψυγείων Greenfreeze, που δεν καταστρέφουν το όζον
και δε συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Επιπλέον, τα «πράσινα» ψυγεία καταναλώνουν
λιγότερη ενέργεια από τα ψυγεία παλιάς τεχνολογίας.
(μεταφορά Γ.Ρ.)
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΥΤΙΚΑ
Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η γιορτή του Αγίου
Δημητρίου στον οικισμό Μύτικα Βιλίων, με συμμετοχή των οικιστών,
κατοίκων των γύρω οικισμών,και ιδιαίτερα των Βιλιωτών που για μια
ακόμη φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου.
Τον πανηγυρικό εσπερινό μετά αρτοκλασίας και την θεία
λειτουργία ανήμερα της εορτής ετέλεσε ο Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος.
Τον δήμαρχο Βιλίων κ. Παναγιώτη Ρούσση εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ. Σωτήρης Κατσανέας.
Παρέστησαν ακόμη η Δημοτική σύμβουλος κ. Βενετσάνα Δρίκου,
η Πρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου Πόρτο Γερμενό κ. Δήμητρα
Εμμανουήλ και ο Aντιπρόεδρος του εξωραϊστικού συλλόγου Αγ.
Νεκταρίου κ. Γιώργος Ρουμπάκης.
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ευχαριστεί όλους για την
συμμετοχή του στις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα τους ιερείς π. Κων/νο και
π. Κύριλλο που με αγάπη παρίστανται και τελούν τις θρησκευτικές
εκδηλώσεις.
Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος ,
Καλαμίτσης Κώστας
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Επίσης, καλό θα ήταν ο ασθενής
β) σωματική άσκηση (π.χ. βάδισμα 30
να υποβληθεί και σε διαδικασία
min, 3-5 φορές την εβδομάδα), γ)αποφυγή
κοπώσεως, όπου μεταξύ των άλλων
αλμυρών τροφών και εμπλουτισμός της
παρακολουθείται και η διακύμανση της δίαιτας με φρούτα και λαχανικά, δ) διακοπή
Η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας από τους
αρτηριακής πίεσης κατά την κόπωση,
του καπνίσματος, ε) ελάττωση της πρόσληψης
κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυξης πρώιμης ιδιαίτερα σε ασθενείς που παραπονούνται λίπους και αλκοόλ. Όταν ο ασθενής δεν είναι
αθηροσκλήρωσης, που μαζί με την δυσλιπιδαιμία, το
για εύκολη κόπωση στη μέτρια
δυνατόν να ρυθμίσει την πίεση του σε
κάπνισμα, το σακχαρώδη διαβήτη ως και το θετικό κληρο- προσπάθεια. Η 24ωρη καταγραφή της
φυσιολογικά επίπεδα με τη μεταβολή του
νομικό ιστορικό αποτελούν τις βασικές αιτίες στεφανιαίας αρτηριακή πιέσεως (Holter πιέσεως)
τρόπου ζωής και διατροφής (μέσα σε
νόσου. Η υπέρταση προάγει την αθηρο-σκλήρωση των επιβάλλεται σε περιπτώσεις ασταθούς
διάστημα κάποιων μηνών), τότε απαιτείται
στεφανιαίων αγγείων με αποτέλεσμα την πρώιμη εκδή- υπέρ-τασης για τη διάγνωση αλλά και για συνεχής φαρμακευτική αγωγή.
λωση ή την επιδείνωση ήδη υπάρχουσας στεφανιαίας
Αρχικά, χορηγείται από τον ιατρό ένα
την παρακολούθηση της
νόσου.
αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής φάρμακο σε σταδιακά αυξανόμενη δόση μέχρι
Από τις μελέτες έχει βρεθεί ότι η αρτηριακή υπέρ- αγωγής. Πρέπει ακόμα να τονίσουμε ότι η ρύθμιση της πίεσης να είναι ικανοποιητική.
ταση είναι ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες για πλην των παραπάνω, καλό είναι να
Αν δεν επιτευχθεί ρύθμιση της αρτηριακής
την πρόκληση καρδιαγγειακών και περιφερικών αγγεια- παραγγελθούν και διάφορες μικροπιέσεως γίνεται αλλαγή του φαρμάκου ή
κών επεισοδίων ως και αγγειακών εγκεφαλικών προσβο- βιολογικές εξετάσεις που αναδεικνύουν το χορηγείται συνδυασμός φαρμάκων. Υπάρχουν
λών, τα οποία συνολικά ευθύνονται για το 50% σχεδόν βαθμό επάρκειας της λειτουργίας των
διάφορες κατηγορίες αντιυπερτασικών
των θανάτων στις ανεπτυγμένες χώρες. Από τις διάφορες νεφρών ως και των ενδοκρινών αδένων, φαρμάκων από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο
επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι ο κίνδυνος για την ιδιαίτερα σε ασθενείς μικρότερων ηλικιών. ιατρός ανάλογα με τις ιδιαιτερό-τητες του κάθε
εκδήλωση στεφανιαίας νόσου είναι διπλάσιος στους
ασθενούς (διουρητικά, β-blockers, αναστολείς
Η απόφαση για την έναρξη θεραπείας
υπερτασικούς ασθενείς σε σχέση με τα άτομα με φυσιο- εξαρτάται από το ύψος της αρτηριακής
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης,
λογικές τιμές αρτηριακής πίεσης.
αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης II,
πιέσεως, την τυχόν συν-ύπαρξη άλλων
Η αρτηριακή υπέρταση ταξινομείται σε δύο μεγά- νοσημάτων ή παραγόντων κινδύνου
ανταγωνιστές ασβεστίου κ.α). Τα
λες κατηγορίες: α) την πρωτοπαθή ή ιδιοπαθή αρτηριακή στεφανιαίας νόσου και την τυχόν ύπαρξη αντιυπερτασικά φάρμακα συνήθως δίνονται
υπέρταση και β) τη δευτεροπαθή. Τα αίτια της πρώτης,
βλαβών λόγω υπερτάσεως σε διάφορα πρωινές ώρες. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε
που είναι και η συνηθέστερα απαντώμενη (>95% των
ότι αν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες
όργανα (καρδιά, εγκέφαλος, νεφροί,
περιπτώσεων), είναι γενικώς άγνωστα και συνήθως
περιφερικά αγγεία, αμφιβληστροειδής). κινδύνου για στεφανιαία νόσο (σακχαρώδης
υποκρύπτεται υπόστρωμα σκλήρυνσης ή μείωσης της
Γενικός κανόνας της θεραπείας
διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα), πρέπει
ελαστικότητας των αγγείων που έχει σχέση με την ηλικία. είναι ότι οι υπερτασικοί ασθενείς θα
και αυτοί να αντιμετωπίζονται δραστικά
Έχει όμως παρατηρηθεί τελευταία υπέρταση και σε
πρέπει να έχουν διαστολική πίεση<90
παράλληλα με την αρτηριακή υπέρταση.
μικρότερες ηλικίες (28-30 ετών). Σε αυτές τις περιπτώσεις mmHg και συστολική πίεση<140 mmHg.
υπεισέρχεται ο ρόλος της κληρονομικότητας ως και ο
Αρχικά σε όλους τους υπερτασικούς
Κόκκοτας Θεόδωρος
σύγχρονος τρόπος διαβίωσης και διατροφής (παχυσαρ- ασθενείς συνίσταται α) απώλεια
Ειδικός Καρδιολόγος
κία, αυξημένη κατανάλωση άλατος, έντονο άγχος). Τα
σωματικού βάρους, ιδιαίτερα στα
Έλλης 6, Δάφνη
αίτια της δευτεροπαθούς αρτηριακής υπερτάσεως είναι παχύσαρκα άτομα,
Τηλ. 210-9768880-81
διάφορες νόσοι των νεφρών ως και των ενδοκρινών αδένων (επινεφρίδια, θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς αδένες
κτλ) καθώς και η λήψη φαρμάκων (αντισυλληπτικά,
κορτιζόνη κτλ).
Ως αρτηριακή υπέρταση ορίζεται όταν η συστολική
πίεση (μεγάλη) υπερβαίνει τα 140 mmHg και όταν η διαστολική πίεση (μικρή) υπερβαίνει τα 90 mmHg. Οι τιμές
της αρτηριακής πιέσεως που θεωρούνται φυσιολογικές
ελαττώνονται συνεχώς τα τελευταία 25 χρόνια και η τάση
αυτή είναι πιθανό να συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια.
Η αρτηριακή πίεση όταν γίνεται αντιληπτή στον
υπερτασικό ασθενή λαμβάνει μορφή κεφαλαλγίας,αισθήματος ζάλης, αισθήματος θερμότητας στο πρόσωπο,
αισθήματος εμβοών των ώτων, διαταραχής της οράσεως
και στις βαριές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ισχαιμικού τύπου, θρομβωτικού τύπου, εγκεφαλική αιμορραγία). Στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων όμως η αρτηριακή υπέρταση διαδράμει
ασυμπτωματικώς, γι΄ αυτό τα άτομα που έχουν προδιάθεση να αναπτύξουν αρτηριακή υπέρταση (παχυσαρκία, καθιστική ζωή, μεγάλη λήψη άλατος, κληρονομική
προδιάθεση) είναι καλό να μετρούν τακτικά την αρτηριακή
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ

τους πίεση.
Όταν ένας άνθρωπος ανακαλύψει ότι έχει αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι καλό να επισκεφθεί τον καρδιολόγο και να υποβληθεί σε έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα καρδιάς και ανιούσας αορτής (Triplex), διότι
από την εν λόγω εξέταση είναι καθαρά διακριτές οι
επιπτώσεις της αρτηριακής υπέρτασης πάνω στην καρδιακή λειτουργία, όπως α) η υπερτροφία του μυοκαρδίου, β)
η διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής γ) η διάταση
της αριστεράς κοιλίας δ) αρχόμενη καρδιακή ανεπάρκεια
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ΑΚΟΝΙΖΩ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ-ΓΕΛΑΩ –ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ - ΜΑΘΑΙΝΩ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1

Στο ίδιο βαγόνι
Στο ίδιο κουπέ ενός τρένου βρίσκονταν ένας
Έλληνας και ένας Γερμανός. Απέναντί τους
3
κάθονταν μια γριά 80 χρόνων και μια πολύ
4
ωραία γυναίκα 20. Την λιγουρεύονταν ο
Έλληνας με τον Γερμανό αλλά δεν μπορούσαν
5
να κάνουν τίποτα γιατί ήταν η γριά μπροστά.
Κάποια στιγμή το τρένο περνάει μέσα από ένα
6
σκοτεινό τούνελ και ξαφνικά ΣΠΛΑΑΑΤΣ!!
7
Ακούγεται μια σφαλιάρα που έπεσε. Σκέφτεται ο
Έλληνας:
8
- "Άτιμος ο Γερμανός πήγε να βάλει χέρι στην
9
κοπέλα και αυτή τον χαστούκισε."
Σκέφτεται ο Γερμανός:
10
- "Εγώ έφαγα τη σφαλιάρα κατά λάθος."
Σκέφτεται η κοπέλα:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
- "Αυτοί οι δυο βλάκες πήγαν να μου βάλουν χέρι
1. Παλιά θέση των Βιλίων.
αλλά κατά λάθος το έβαλαν στη γριά."
2. Παλιά αρχικά κρατικού ραδιοφώνουΣκέφτεται η γριά:
Πρώην…ΟΣΕ.
- "Κουφάλα Γερμανέ απ`την Κατοχή στη
3. Υπάρχει και ο πολιτικός (Αιτ.-Αντίστ)χρωστούσα!!"
Μισό...ψέμα.
Ο Τοτός στον γιατρό
4. Κομμένο…σύκο-Ένα σχήμα (ξενικά)Πάει ο Τοτός στον γιατρό και βλέπει ένα
Αρχή…σποράς.
κοριτσάκι να κλαίει.
5. Μικρός….Κόμικς με φόντο τον Β΄παγκ.
πόλεμο.- Δηλώνει μέλλον – Κομμάτι του Ιράν. - "Γιατί κλαις;", ρώτησε ο Τοτός.
- "Να ήρθα για εξέταση αίματος, και ο αδερφός
6. Πολύ κοινό Κινέζικο όνομα. - Άλαλο.
μου είπε ότι για να σου πάρουν αίμα σου κόβουν
7. Μέσα … για τους Άγγλους-Κύρια Αρχαία
ένα κομμάτι από το δάχτυλο..."
πρόθεση - Βρίσκεται στο μάτι.
Αμέσως ο Τοτός αρχίζει τα κλάματα και τις
8. Μόλις βγήκε απ’ το φούρνο.
9. Υποθετικός σύνδεσμος-Αρχικά κράτους στην φωνές.
- "Καλά, εσύ γιατί κλαις στα ξαφνικά;", ρωτάει το
Αμερική.
10. Αρχαία..Άνοιξη - Ακατάστατο, ατσούμπαλο. κορίτσι.
ΚΑΘΕΤΑ
- "Γιατί εγώ ήρθα για ανάλυση ούρων!!!"
1. Περιοχή στο Πόρτο Γερμενό.- Ίδια γράμματα.
2. Η πρωτεύουσα της Λήμνου.
3. Ομάδα της Λάρισας (αντίστρ.) – Γερμανός
..Κύριος.
4. Η Ελληνική ονομασία του Πόρτο Γερμενό.
5. Το 5γ οριζόντια. - Έχει κιτρινόχρωμους
κατοίκους.
6.
Μεγάλη παραλία της περιοχής μας.
7. Είδος ακίνδυνου φιδιού που ζει στην
περιοχή μας.
8. Διερωτώμαι, εκπλήσσομαι (αντίστροφα).
9. Το δάκρυ των …πεύκων. 10. Συνεχόμενα
.
γράμματα - Πλησιάζεται εύκολα, κοντινό.
2
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ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΣΚΩΠΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
Στον Αι Βασίλη έγραψα
σαν το κοπέλι γράμμα
να στείλει εσένα ότι ποθείς
και μένα μια Ρουμάνα
----------Τον Αι Βασίλη άδικα
προσμένω κάθε έτος
και σκέφτηκα στα αρ...... μου
να τόνε γράψω φέτος
-----------Κάτω απ το φώς του φεγγαριού
την σκέφτομαι και κλαίω
μετά το ξανασκέφτομαι
βρέ δεν γ....... λέω
Γ.Ρ
ΣΤΗΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΈΞΩ ΒΓΕΣ

Στίχοι: Νίκος Μωραΐτης
Μουσική: Αλέξης Τρουλινός
Πρώτη εκτέλεση: Ραλλία Χρηστίδου

Αν δε φύγει το πλοίο και σήμερα
τι φοβάσαι, θα έρθει η στιγμή
που τα πλοία θα φύγουν σαν σύννεφα
και θα μπεις σ' όλα μέσα εσύ
Απ' το τζάμι οι δυο μας θα βλέπουμε
τις στιγμές μιας φευγάτης ζωής
Τα νησιά, τα φιλιά, όλα αντέχουνε
αν αντέχουμε, φως μου εμείς
Δεν έχει άλλους χειμώνες
Δεν έχει άλλες βροχές
Λες στις καρδιές που ήταν μόνες
Έξω βγες, έξω βγες, έξω βγες
Δεν έχει μάτια να στάζουνε
Δεν έχει δάκρυ εδώ
Τώρα τα χείλη φωνάζουν
Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ
Θα γεμίσουμε όλα τα γήπεδα
Συναυλίες, τραγούδι, γιορτή
Θα 'μαι εντάξει αν είσαι και σήμερα
Αν κοιτάζω ό,τι βλέπεις κι εσύ
Μόλις σβήνουν τα φώτα θα βγαίνουμε
Μες στην πόλη χιλιάδες μαζί
Μα στο τέλος του δρόμου θα μένουμε
Μόνο οι δυο, μόνο εγώ, μόνο εσύ
Δεν έχει άλλους χειμώνες….
Απαντήσεις κουίζ Ελληνικής Γλώσσας:
1)ακραιφνής=ανόθευτος, γνήσιος, αμιγής,
(μτφ) ειλικρινής, χωρίς υστεροβουλία.
ανερμάτιστος= Αυτός που είναι
ασταθής,που ταλαντεύεται, που δεν έχει
αρκετές επιστημονικές γνώσεις .
αέναος=αυτός που ρέει ασταμάτητα,
παντοτινός,αιώνιος. 2) ταΐζω, θεϊκός,
( από ΣΕΛ . 5 )
παΐδια.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ
Aπό αυτό το φύλλο καθιερώνεται μία ακόμα καινούρια στήλη στην εφημερίδα μας,με τίτλο «Η Ελλάδα και ο Κόσμος μέ τα μάτια των οικιστών».Σε
αυτήν μπορείτε να γράφετε αυτά πού είδατε ,πού ακούσατε, πού νιώσατε σε κάποιο ταξίδι σας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Απευθύνεται μόνο
στούς αναγνώστες κατόχους οικιών ή οικοπέδων στον οικισμό μας Περιγραφές ,εντυπώσεις ,ήθη και έθιμα, ιστορικά τοπικά γεγονότα, τοπική
κουζίνα και γεύσεις ,μνημεία ή και άλλα χαρακτηριστικά του τόπου που επισκεπτήκατε. Οτιδήποτε σας έκανε εντύπωση ή όχι,θετικά ή αρνητικά .
Με τον δικό σας τρόπο γραφής, με την δική σας σκέψη και την δική σας οπτική γωνιά. Πάντα ενυπόγραφα.
Γ.Ρ

ΣΥΜΗ Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ
Τον Οκτώβρη με κάποιους φίλους,
πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη-εκδρομή στη
Σύμη και στο πολύ όμορφο μοναστήρι του
Πανορμίτη.Η Σύμη είναι ένα μικρό νησί 22
μίλια βορειοανατολικά της Ρόδου κυριολεκτικά
αγκαλιασμένο από τις ακτές της Τουρκίας.
Μόλις κατεβήκαμε από το καράβι που
πήραμε από τη Ρόδο, εντυπωσιαστήκαμε από
τα κτίριά της τα οποία είναι απολύτως όλα
νεοκλασσικά, χωρίς να διακρίνει κανείς ούτε
ένα που να ξεφεύγει από αυτή τη γραμμή.
Δυστυχώς ελάχιστα νησιά μας έχουν αυτή την
ομοιόμορφη δόμηση, παρ’όλο που στηρίζουν
την οικονομία τους κατά πολύ μεγάλο μέρος
στον τουρισμό και θα έπρεπε να προσέξουν
ιδιαίτερα την παραδοσιακή τους δόμηση η
οποία και αισθητικά αλλά και οικονομικά θα τα
ανέβαζε.
Ο Πανορμίτης είναι ένα απόλυτα
φυσικό λιμάνι όπου μπορεί κανείς να έλθει με
μικρό καράβι από τη Ρόδο ή από τη Σύμη.Εκεί
βρίσκεται το μοναστήρι του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ με την πολύ όμορφη και όπως λέγεται
θαυματουργή εικόνα του αν και το θαύμα
έγκειται στην προσωπική πίστη του
καθενός,και το εξαίσιο καμπαναριό του,
χαρακτηριστικό των καμπαναριών της Σύμης
και της Ρόδου.
Αξίζει τον κόπο να έλθει κανείς στο
ακριτικό αυτό νησί όπου μπορεί να μείνει και
στους ξενώνες του μοναστηριού με ελάχιστο
αντίτιμο (5 ευρώ).

Περικλής Μιχαλιτσιάνος

KΑΖΑΝΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Κρήτη μου όμορφο νησί και όχι μόνο,
γιατί δεν είναι μόνο ένας πανέμορφος τόπος
αλλά και μία ζεστή αγκαλιά.
Ό,τι αντιθέσεις δεν έχει δει κανείς,
μπορεί να τις συναντήσει στην Κρήτη. Άνθρωποι
καλοσυνάτοι, αβέρτοι, «κουζουλοί» για πολλούς
αλλά με ένα πολιτιστικό επίπεδο, υψηλό και
μοναδικό.
Μέσα σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά
βρεθήκαμε κι εμείς για να φτιάξουμε ρακί σε ένα
πανέμορφο χωριό στο Λασίθι. Μεγάλα δοχεία
γεμάτα στράφυλα (ρώγες σταφυλιών που είχαν
πατηθεί για να γίνουν κρασί), αδειάστηκαν σε
ένα ειδικό καζάνι πάνω σε δυνατή φωτιά.
Αυτό το καζάνι είναι ερμητικά κλεισμένο
και η μεγάλη θερμοκρασία δημιουργεί ατμούς
που περνούν μέσα από ένα σωλήνα. Στο τέλος
του έχει ένα ψυκτικό μηχάνημα που υγροποιεί
τους ατμούς και δημιουργείται το ρακί. Στη
συνέχεια, αυτό συγκεντρώνεται σε δοχείο και με
ένα γυάλινο αλκοoλόμετρο μετρώνται οι βαθμοί
του αλκοόλ. Αν είναι πολύ δυνατό, αραιώνεται με
αποσταγμένο νερό μέχρι να φτάσει τους 40 με
45 βαθμούς. Η διαδικασία αυτή κρατάει περίπου
μιάμιση ώρα.
Υπάρχουν πολλοί καλεσμένοι που ο
καθένας έχει ετοιμάσει φαγητά (γαμοπίλαφο,
σκιουφιχτά μακαρόνια με γίδα, ντολμάδες,
κοχλιούς, μυζηθροπιτάκια, ντάκους) που
μπορούν να βγάλουν νοκ-άουτ και τη πιο
ανθεκτική ζυγαριά. Όλα αυτά συνοδεύονται με
τους ήχους κρητικής λύρας και οι μαντινάδες και
ο χορός φτάνουν στην κορύφωση τους.
Ένας κόσμος μοναδικός που λατρεύω
γιατί ο νησιώτικος αέρας τους έχει κάνει
ανέμελους, φευγάτους, ονειροπόλους και κυρίως
φιλόξενους. Η φιλοσοφία τους και η κουλτούρα
τους για τη ζωή έχουν να διδάξουν πολλά σε
όλους μας.
Μαρία Δεσύπρη
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ΜΑΡΩΝΕΙΑ :ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Η Θράκη τόπος μυστηριακός και όμορφος αξίζει
πραγματικά να τον επισκεφθεί κανείς και να κάνει ένα ταξίδι
στην ιστορία ταυτόχρονα όμως να γευθεί μοναδικές
εμπειρίες και να δει υδροβιότo-πους με σπάνια είδη
…Ξεχωριστός προορισμός στη Ροδόπη αποτελεί η
Μαρώνεια .Ένας τόπος με ιστορία χιλιάδων χρόνων ,από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αφού η περιοχή είναι από τις
παλαιότερα ,αδιάλειπτα κατοικούμενες στην Θράκη.
Η Μαρώνεια, χτισμένη στην πλαγιά του Ίσμαρου,
απλώνεται μπροστά στον επισκέπτη γρα-φική με
αναπαλαιωμένα αρκετά από τα αρχοντικά σπίτια της, με τις
εκκλησιές του 18ου αιώνα, Παναγιάς και του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου, με σημάδια όλων των εποχών της
μακραίωνης ιστορίας της. Η πλατεία στο κέντρο του
οικισμού λειτουργεί σαν εξώστης με θέα στην πλαγιά με τά
ελαιόδεντρα και στο θρακικό πέλαγος. Τα αιωνόβια
πλατάνια της πλατείας και οι ταβέρνες είναι πόλος έλξης
τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πόλη μεταφέρθηκε στην πλαγιά
το 15 - 16° αιώνα από το φόβο των πειρ-ατών. Η αρχαία
παραθαλάσσια πόλη Ισμάρα έγινε αποικία των Χίων
αποίκων τον 7° αιώνα π.Χ.. Στην πόλη του Μάρωνα
χτίζονται δημόσια κτίρια, λιμάνι, αγορά, θέατρο.
Εντυπωσιακά είναι τα ερείπια κατοικίας του 3ου αιώνα π.Χ.
και κυρίως το εξαιρετικό ψηφιδωτό δάπεδο της αριστερά
στο δρόμο προς το λιμάνι. Στο λιμάνι του Αγίου
Χαραλάμπους με το σύγχρονο λιμενοβραχίονα, που
προστατεύει τα ψαροκάικα , είναι ευδιάκριτα τμήμα-τα του
βυζαντινού τείχους ,του αρχαίου λιμενο-βραχίονα και
μνημειώδες πρόπυλο ρωμαϊκής εποχής 124 μ.Χ.. Στον ίδιο
χώρο έχουν εντοπι-στεί επισκοπική βασιλική με ψηφιδωτό
δάπεδο και τμήμα κλασικών δημοσίων
κτηρίων. Κόσμημα της Μαρώνειας είναι το αρχαίο θέατρο, η
αναστήλωση και συμπλήρωση του οποίου είναι σε εξέλιξη.
Δυτικά του αρχαίου θεάτρου βρίσκεται ιερό του Διονύσου,
από το οποίο προέρχεται ένα πήλινο προσωπείο του θεού
του 4°" αιώνα π.Χ. Η Μαρώνεια διατηρεί την ακμή της και
κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Παραλία
Μαρμαρίτσας:Από την εποχή αυτή έχει ανασκαφεί
επισκοπικός ναός του 8°υ αιώνα μ.Χ. και σώζονται τα
θεμέλια και τμήμα τετράγωνου πύργου της βυζ-αντινής
οχύρωσης. Σημαντικά είναι και τα αρχαιο-λογικά ευρήματα
στην περιοχή “Σύναξη” ανατολικά της Μαρώνειας.
Πάνω στα ερείπια παλαιοχριστια-νικής βασιλικής του 6ου
αιώνα μ.Χ. εντοπίστηκαν ερείπια μονής του 9ου αιώνα μ.Χ
Το αρχαίο θέατρο της Μαρώνιας: Η περιοχή της
Μαρώνειας έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Οι πρόποδες του
όρους Ίσμαρου φθάνουν ως τη θάλασσα και αλλάζουν το
τοπίο διακόπτοντας την απεραντοσύνη της θρακικής ακτής
με όμορφα γραφικά λιμανάκια ή βραχώδεις ακτές. Η περιοχή
"Καγκέλες. " από τη δυτική πλευρά του λιμανιού
προσφέρεται για κολύμπι. Η ακρογιαλιά σχηματίζει μια
κάτασπρη λωρίδα από μικρά βότσαλα. Από την ανατολική
πλευρά του λιμανιού η βραχώδης ακτή "Μαρμαρίτσα" είναι

ιδανική για ψάρεμα. Τα αμπέλια και τα ελαιόδεντρα να λειτουργήσει ως ο άδειος χώρος – κατά
καλύπτουν όση έκταση πιάνει το μάτι και αποτελούν Πήτερ Μπρουκ – για να δεχτεί την Ηλέκτρα.
Η Λυδία Κονιόρδου έδωσε με την ερμηνεία
τον πολύτιμο θησαυρό του τόπου.
της υπόσταση στο χώρο 23 αιώνες μετά ως
Μία επίσκεψη για καφέ ή ποτό στο Αγροτoυριστικό κέντρο Μαρώνειας στην παραλία Καγκέλες. μια από τις καλύτερες κληρονόμους της
Στο χώρο λειτουργεί και εκθετήριο τοπικών προιόντων. αρχαίας τραγωδίας.
Επισκεφτείτε την ταβέρνα της Γιάννας - Ρούλας στον
Άγιο Χαράλαμπο, στο λιμάνι της Μαρώνειας,τις ταβέρνες
Θανάσης Αντωνίου
Υδρία και Γεράσιμος στον Πλατανίτη Μαρώνειας
Δημοσιογράφος Εκδότης
μπροστά στην παραλία και το μπαράκι του πειρατή στην
εφημερίδας “Θρακική Γη”,
κεντρική πλατεία της Μαρώνειας.
Κομοτηνή
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2500
ΧΡΟΝΙΑ:Ήταν μία ξεχωριστή ιστορική στιγμή αυτή που
έζησαν τον Αύγουστο περίπου 300 τυχεροί θεατές οι
οποίοι παρέστησαν στην πρώτη παράσταση που δόθηκε
σε αυτό μετά από εργασίες αναστήλωσης που κράτησαν
πάνω από 10 χρόνια. Μονολόγους της Ηλέκτρας από τους
τρεις μεγάλους τραγικούς, τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και
τον Ευριπίδη ερμήνευσε με τρόπο μοναδικό η μεγάλη
τραγωδός Λυδία Κονιόρδου, στο αρχαίο θέατρο της
Μαρώνειας, το οποίο εντάσσεται πλέον στα εν λειτουργία
αρχαία θέατρα της χώρας μας. Λιτή, περιεκτική, δυνατή,
διαχρονική, ταξίδεψε στους αιώνες, μάζεψε τον πόνο της
Ηλέκτρας μέσα από κείμενα διαφορετικά εξίσου αξιόλογα,
μάγεψε το κοινό σε μια βραδιά με ιδιαίτερη σημασία για
τους Θρακιώτες που ένιωσαν να αποκτάει ζωή και φωνή
ένα θέατρο με μεγάλη ιστορία.
Τα φώτα χαμήλωσαν, οι θεατές πήραν τις θέσεις τους
και η σκηνή υποδέχτηκε την Λυδία Κονιόρδου και τους
συμμετέχοντες στην παρά -σταση αρχαιολόγους, εργάτες
και συντελεστές της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης
του θεάτρου.
Η Λυδία Κονιόρδου ερμήνευσε την Ηλέκτρα του
Ευριπίδη μέσα από κείμενο που μετέφρασε ο Χρήστος
Σαμουηλίδης και τη σκηνοθεσία και χορογραφία της
παράστασης είχε ο Κώστας Τσιάνος, την Ηλέκτρα του
Σοφοκλή σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά και σκηνοθεσία
δική της και την Ηλέκτρα μέσα από τις «Χοηφόρες» του
Αισχύλου σε μετάφραση σκηνοθεσία και χορογραφία του
Κώστα Τσιάνου. Ο Θοδωρής Γκόνης επέλεξε πολύ έξυπνα
να βάλει στο ρόλο του θεατή τους ανθρώπους που
ΕΘΝΙΚΗ
βοήθησαν να πάρει εκ νέου ζωή το θέατρο. Ανάμεσα στο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
«κοινό» που λειτούργησε σαν θέατρο μέσα στο θέατρο
και ο αρχιτέκτονας Νικόλαος Χατζηδάκης ο οποίος έδωσε
στην Κονιόρδου - Ηλέκτρα την τέφρα του αδερφού της
Ασφάλειες ΖωήςΟρέστη . .Η όλη παρα σταση που στηρίχτηκε στους
Κατοικιών-Αυτοκινήτων
μονολόγους ήταν μια υπέροχη διαδρομή στο χρόνο με
σύγχρονους επιβάτες - θεατές να «επιβαίνουν» σε αρχαία
Κάθε στιγμή ασφαλίζουμε
και σύγχρονα εδώλια διατρέχοντας νοερά τις τρεις φάσεις
ζωής του θεάτρου.
με συνέπεια ότι έχει αξία για
Οι αρχαιολόγοι και οι εργάτες που βρίσκονταν
εσάς.
επί σκηνής γεφύρωσαν το χθες με το σήμερα, ενώ η
σύνδεση του μύθου της Ηλέκτρας με τον χώρο έγινε με τη
χρήση μουσικών οργάνων συν-δεμένων με τη Θράκη,
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ.
όπως η γκάιντα. Στη «μουσική» της παράστασης
Τηλ 2109549960εισήγαγε ο ήχος από το σφυρί του τεχνίτη, του ανθρώπου
που συνετέλεσε να αποκατασταθεί ο χώρος και
6977003484 BIΛΙΑ
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Ε Ι Δ Υ Λ Λ Ι Α Κ Ο Σ
Α.Σ. ΒΙΛΛΙΩΝ “ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ” 2009-2010
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ:1970
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ
(ΤΕΧΝΗΤΟΣΤΑΠΗΤΑΣ 5ης ΓΕΝΙΑΣ)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ:ΜΠΛΕ-ΑΣΠΡΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Α.Σ. Ειδυλλιακός ιδρύθηκε το 1970 από μία ομάδα-παρέα φιλάθλων του ποδοσφαίρου, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Βάππα.Η παρθενική εμφάνιση της
ομάδας πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 1970-71 στη
Γ΄κατηγορία της ΕΠΣ Πειραιά και την περίοδο 197374 (έπειτα από αλλεπάλληλες ανόδους), αναδείχτηκε
πρωταθλήτρια της Α΄Πειραιώς.Στη συνέχεια έλαβε
μέρος στους αγώνες διαβάθμησης για την άνοδο
στην Β΄Εθνική κατηγορία (δεν υπήρχαν Γ΄και
Δ΄Εθνική), αλλά το όνειρο “έσβησε” σε ένα παιχνίδι
στη Χίο κόντρα στην τοπική ομάδα (ήττα 1-0).
Στις πρόσφατες σελίδες της ιστορίας του ο Ειδυλλιακός επέστρεψε στην Α΄κατηγορία του Πειραιά
ύστερα από απουσία 25 ετών, τη σεζόν 2001-2
πραγματοποιώντας, εκμεταλλευόμενος τη δύναμη
που παραδοσιακά του δίνει η έδρα του, πολύ καλές
εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο (αήττητος
εντός έδρας για 16 μήνες).Την περίοδο 2003-4 η
ομάδα “μεταγράφηκε” στην ΕΠΣ Δυτικής Αττικής
(ΕΠΣΔΑ), όπου έχει να επιδείξει την άνοδό της από
τη Β΄κατηγορία στην Α΄τη σεζόν 2006-7 και συγχρόνως την πρόκρισή της στον ημιτελικό του κυπέλλου
όπου αποκλείστηκε από τον Πανελευσινιακό που
αγωνιζόταν τότε στην Δ΄Εθνική. Την περσινή χρονιά
έγινε αλλαγή της διοίκησης και η ομάδα κατάφερε με
την αμέριστη συνδρομή των δημοτών που τους
ευχαριστούμε και μετά από πολλές προσπάθειες της
διοίκησης, να κρατηθεί στην Α΄ κατηγορία πραγματοποιώντας μια ικανοποιητική αγωνιστική περίοδο
συνάμα με το ότι πολλοί βασικοί παίχτες μεταγράφηκαν σε άλλες ομάδες και άλλοι απεχώρησαν από
την ομάδα και το ποδόσφαιρο, λόγω του τέλους της
ποδοσφαιρικής τους καριέρας.

Τη φετινή χρονιά, στην ομάδα επέστρεψαν
πολλοί από τους παίκτες που είχαν φύγει με
μεταγραφή και με αρκετές μεταγραφές της
διοίκησης, έχει γίνει ριζική ανανέωση στην
ομάδα και ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει
στα 21 χρόνια.Επίσης προωθήθηκαν 3
παιδιά από την εφηβική ομάδα στην
ανδρική. Η ομάδα συμμετέχει για 3η συνεχόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας ΕΠΣΔΑ, με πρωταρχικό στόχο να
συγκροτήσει μια “ομάδα” εντός και εκτός
αγωνιστικών χώρων με την προοπτική σε 2
με τρία χρόνια η ομάδα να αποτελείται κατά
μία βάση>80%, από γηγενείς παίκτες.
Ο Σύλλογός μας αποτελεί την παρούσα χρονική στιγμή την κύρια πηγή οργανωμένου
αθλητισμού για περισσότερους από 5000
κατοίκους, του Δήμου μας και των επί μέρους οικισμών/συνοικισμών όπως Ψάθας,
Αλεποχωρίου (πρόσφατα ιδρύθηκε και το

αδελφό σωματείο “Αλκυονικός”),Πόρτο
Γερμενού, Αγίου Νεκταρίου,Μύτηκα κ.ά.
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ΧΡΟΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΜΑΣ οι οποίοι κατάφεραν να

αγωνιστούν σε εθνικές κατηγορίες,
όπως ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ (ΜΕ
ΧΑΪΔΑΡΙ ΣΤΗ Β΄ΕΘΝΙΚΗ), ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑΣΟΣ ΝΑΚΟΣ
(ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ
ΣΤΗ Β΄ΕΘΝΙΚΗ ).

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΛΜΗ ΜΙΡΙ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΟΥΔΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΛΟΝΤΙ
ΣΤΕΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΙΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ
ΒΙΛΙΑ
ΕΡΥΘΡΕΣ

ΔΟΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΘΗΒΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ
ΒΙΛΙΑ
ΒΙΛΙΑ
ΒΙΛΙΑ

ΘΕΣΗ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
“
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
“
“
“
“
“

ΒΙΛΙΑ

“

ΕΡΥΘΡΕΣ
ΒΙΛΙΑ

“

ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ

“

“

ΜΕΣΟΣ

ΜΑΝΔΡΑ
ΒΙΛΙΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ

“
“

ΒΙΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΒΙΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΒΙΛΙΑ
ΕΡΥΘΡΕΣ

“
“
“
“
“

ΑΘΗΝΑ

“

“
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
“

Το Δ.Σ. της ομάδας και οι παίκτες ευχαριστούν όλους τους πολίτες και τους φορείς που με την ηθική
και οικονομική συνδρομή τους, έχουν συμβάλλει στη στήριξη της ομάδας του Α.Σ. ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΥ σε
κάθε περίσταση και ευελπιστούμε στην παροχή περαιτέρω βοήθειας στην πορεία της ομάδας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

