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ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ …
Το μεγαλύτερο πρόβλημα του οικισμού Αγίου Νεκταρίου -η ύδρευσή
του- μόνιμη επωδός στα χείλη όλων των κατοίκων του και πάγιο μέλημα και
αίτημα όλων των εκάστοτε Δοιηκητικών Συμβουλίων του Συλλόγου μας,
φαίνεται πως βρίσκει τη λύση του.
Στην πιο συνηθισμένη ερώτηση που ακούγεται στον οικισμό “Πότε θα’ρθει το
νερό;” αυτή τη φορά η απάντηση “σύντομα”δείχνει πιο σίγουρη από ποτέ. Όπως
γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, το έργο αυτό αφορά την
ύδρευση του οικισμού μας, καθώς και των μικρότερων οικισμών της Αγίας
Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού από τον κεντρικό αγωγό Βιλίων-Πόρτο
Γερμενό, ήταν προϋπολογισμού 1.094.800 € και είχαν ήδη εγκριθεί 950.000 €
για την πραγματοποίηση του έργου .
Σύμφωνα με τα όσα μας δήλωνε τότε (Δεκ. 09) ο Δήμαρχος
κ. Παναγιώτης Ρούσσης, το έργο βρισκόταν σε διαδικασία δημοπράτησης,
που θα ακολουθούσε αμέσως μετά τη δημοπράτηση του έργου της μεταφοράς
από την Κιάφα στα Βίλια.Ήδη η κατασκευή του αγωγού αυτού βρίσκεται σε
εξέλιξη και υπολογίζεται σε ένα-δύο μήνες να παραδοθεί. Υπενθυμίζουμε ότι
θα διπλασιάσει την ποσότητα νερού, που τροφοδοτείται ο Δήμος Βιλίων και
ως εκ τούτου μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες μη
επάρκειας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου στο
σύνολό του.
Την Τρίτη 13 Απριλίου 2010, ο Δήμος Βιλίων
προέβει σε δημοπράτηση του έργου ύδρευσης του οικισμού
Αγίου Νεκταρίου και των λοιπών οικισμών.Την
κατασκευή του έργου ανέλαβε η εταιρεία “Τεχνική Έργων
ΕΠΕ”. Σύμφωνα με όσα μας δήλωσε ο Δήμαρχος Παν.
Ρούσσης “Μετά την ανάληψη του έργου από την ανωτέρω
εταιρεία και ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία,
μεσολαβεί μια μικρή χρονική περίοδος ενός έως δύο μηνών,
έως ότου καταλήξουμε στην οριστική υπογραφή σύμβασης
μεταξύ Δήμου Βιλίων και αναδόχου εταιρείας”.Συνεχίζει
λέγοντας: “Η προσφορά της αναδόχου εταιρείας
περιλαμβάνει έκπτωση 12% επί του αρχικού
προϋπολογισμού του έργου, καθώς και ότι οφείλει να το
έχει παραδώσει ολοκληρωμένο, εντός πέντε (5) μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και καταλήγει:
“Είναι μία υποχρέωση και δέσμευσή μου έναντι των
κατοίκων του οικισμού και θα την υλοποιήσουμε. Σας
διαβεβαιώ ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς ο “Άγιος
Νεκτάριος θα έχει υδροδοτηθεί”.
Το νερό μπήκε στο αυλάκι …..λοιπόν,
μεταφορικά και κυριολεκτικά, αυτή τη φορά.
Γιώργος Ρουμπάκης,
23 Απριλίου 2010
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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.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά
Tον οικιστή και μέλος του Συλλόγου κ.Χρήστο Πολυχρόνη,
για την προσφορά της μπασκέτας που αντικατέστησε την κατεστραμμένη που
υπήρχε στον χώρο αθλοπαιδειών .
Tην οικίστρια και μέλος του Συλλόγου κ.Δήμητρα Αναστασοπούλου,
για τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειές της να εξευρεθεί Ιερέας για τις λειτουργίες
της Μεγάλης Εβδομάδας στον Ιερό μας Ναό .Αν και εφέτος -για διαφόρους λόγουςαυτό δεν κατέστη δυνατό, η κ.Αναστασοπούλου,καθώς και ο σύζυγός της
κ.Απόστολος Κοντογιώργης είναι πάντα δίπλα στον Σύλλογο, στηρίζοντας και
βοηθώντας τον, ποικιλοτρόπως.
Tον Μάκη και τη Μαρία Δεσύπρη για την προσφορά των πλακιδίων στο
Πνευματικό Κέντρο.
Tον Θεόδωρο Βογιατζόπουλο για την δωρεάν τοποθέτηση των πλακιδίων στην
κουζίνα του Πνευματικού Κέντρου.
Τον κ. HASI SHKELZIM (γνωστότερος σαν Τζίμης) εργολάβο οικοδομικών
εργασιών με έδρα το Πόρτο Γερμενό ,που πέραν της πολύ καλής τιμής που μας έκανε
για την κατασκευή του πέτρινου τοιχείου στον χώρο των γηπέδων μπάσκετ,
προσέφερε και 200 ευρώ για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας.
Τον κ.Χάρη Περδίκη, μόνιμο κάτοικο του οικισμού και μέλος του συλλόγου,
που με πολύ όρεξη και δουλειά, που απορρέουν από το ενδιαφέρον του για τον
σύλλογο και αρωγό την γνώση του για το θέμα, προετοίμασε, επιμελήθηκε και
σχεδίασε την ιστοσελίδα του οικισμού μας, που θα λειτουργεί με την ευθύνη του ΔΣ
του Συλλόγου στην διεύθυνση www.agiosnektarios.gr .Ο Χ.Περδίκης θα έχει την
ευθύνη συμπλήρωσης, ενημέρωσης, λειτουργίας της ιστοσελίδας και μετά την έναρξη
λειτουργίας της.
Τον κ.Περικλή Μιχαλιτσιάνο και την κ. Μαρία Δεσύπρη, μέλη αμφότεροι του ΔΣ
του συλλόγου,για την άρτια, από κάθε πλευρά, διοργάνωση της διήμερης εκδρομής
του Συλλόγου στην ορεινή Αρκαδία το Σαββατοκύριακο 27-28 Φεβρουαρίου 2010.
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O Οικισμός μας στο Διαδίκτυο
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του
Δ.Σ. για ενημέρωση και επικοινωνία με τους οικιστές
και φίλους του οικισμού μας δημιουργήθηκε,
αποκλειστικά για τον οικισμό μας, ιστοσελίδα(website)
στο διαδίκτυο. Είναι πλέον γεγονός ο δικός μας χώρος
με την αντιπροσωπευτική διεύθυνση
www.agiosnektarios.gr. Για την άμεση και καλύτερη
επικοινωνία των οικιστών τέθηκε σε λειτουργία και η
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
agiosnektarios@hol.gr.
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει χρηστικές
πληροφορίες φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο
αναφοράς στην καθημερινή μας ενημέρωση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα υπάρχουν πληροφορίες
για τον καιρό στο όρος Κιθαιρώνα, την σεισμική
δραστηριότητα σε περίμετρο 10χλμ από το κέντρο του
οικισμού μας, ημερολόγιο και εορτολόγιο της ημέρας με
ενδεικτικές φωτογραφίες των Αγίων που εορτάζουν,
ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του οικισμού, για τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας του Ιερού Ναού, για τις
εκδηλώσεις των όμορων οικισμών, χρήσιμα τηλέφωνα
πρώτης ανάγκης της περιοχής μας κ.α.
Στην ιστοσελίδα www.agiosnektarios.gr θα
μπορείτε ακόμα να διαβάσετε ή και να «κατεβάσετε»
ηλεκτρονικά την τρέχουσα εφημερίδα. Επίσης θα
μπορείτε να βρείτε πολλά ενδιαφέροντα άρθρα που
αφορούν λαογραφικά στοιχεία του όρους Κιθαιρώνα
αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Από τον δικό μας
πλέον χώρο δεν θα λείπουν και θέματα εικαστικού και
λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. Μέσω του διαδικτύου θα
μπορείτε ακόμα να ενημερώνεστε για οικολογικά
θέματα και να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εθελοντική ομάδα
του οικισμού αλλά και να συμπληρώσετε το έντυπο για
την ανανέωση του μητρώου οικιστών. Ενδιαφέρον
επίσης παρουσιάζει και το φωτογραφικό υλικό από τις
διάφορες εκδηλώσεις της περιοχής μας το οποίο
μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.
Η ιστοσελίδα έχει κατασκευαστεί με γνώμονα
την εύκολη χρήση χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ειδικών
γνώσεων. Έτσι έχουν αποφευχθεί τα πολλαπλά μενού,
οι μακροσκελείς και κουραστικές σελίδες ενώ αντίθετα
σε κάθε σελίδα υπάρχουν επιλογές επιστροφής στην
αρχική και την προηγούμενη καθώς και επιλογή
επιστροφής στην αρχή της τρέχουσας σελίδας
μειώνοντας την ανάγκη συνεχούς χρήσης του
«κέρσορα».
Για την καλύτερη προβολή της ιστοσελίδας
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό έχουν εφαρμοστεί
ειδικές τεχνικές SEO (Search Engine Optimization)
μέσω των οποίων θα εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα
επιλογών των μηχανών αναζήτησης του internet εάν
κάποιος χρήστης ζητήσει πληροφορίες που τυχαίνει να
εμπεριέχονται σ’ αυτήν.
Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στον χώρο
αυτό είναι ευπρόσδεκτα άρθρα ενημερωτικού και
άλλου ενδιαφέροντος που βρίσκονται στα πλαίσια του
ενημερωτικού σκοπού του site και θα ήταν τιμή μας να
τα φιλοξενήσουμε. Για τους όρους υποβολής των
άρθρων μπορείτε να διαβάσετε την σχετική
ανακοίνωση στο site.
Για οποιαδήποτε νέα ιδέα ή παρατήρηση η
οποία έχει σκοπό την βελτίωση της ιστοσελίδας
παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης agiosnektarios@hol.gr.
Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Χ. Περδίκης
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Η ομιλία του προέδρου του Δ.Σ.
Ηρακλή Ιακώβου στην κοπή της πίτας
του 2010

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, μέλη
του συλλόγου και οικιστές,
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Δ.Σ. στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και σας εύχομαι χρόνια
πολλά και καλή χρονιά.
Μέλημα του Δ.Σ. είναι η παρουσία και η συμμετοχή, ει
δυνατόν, όλων των μελών του συλλόγου στις διάφορες
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του
Πολιτιστικού. Αν κρίνω από την παρουσία σας η
ανταπόκριση είναι μεγάλη. Ιδιαίτερη τιμή περιποιεί η
παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων. Καλωσορίζω και
ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνουν να παρευρίσκονται
στην εκδήλωσή μας,
Τον Αιδεσιμότατο Ιερέα Κωνσταντίνο και Τον πατέρα
Δαμασκηνό, που ευλόγησαν την πίτα μας,
τον κ. Παναγιώτη Ρούσση, δήμαρχο Βιλίων,
τον κ. Σωτήρη Κατσανέα, αντιδήμαρχο Βιλίων,
τον κ. Σπύρο Δρίκο, αντιδήμαρχο Βιλίων,
τον κ. Παπαϊακώβου Αναστάσιο, πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου , την κ. Πολυτίμη Σαββίδου, δημοτική
σύμβουλο της αντιπολίτευσης.
Ευχαριστούμε ακόμα,τον υποδιοικητή
αστυνομικού σταθμού Βιλίων, κ. Γκιόκα Χρήστο, τον
προϊστάμενο πυροσβεστικού κλιμακίου Βιλίων, κ.
Παπανικολάου Γεώργιο, τον πρόεδρο του πολιτιστικού και
λαογραφικού συλλόγου Βιλίων, κ. Μπότση Αριστοτέλη, τον
προέδρο του συλλόγου ερασιτεχνών αλιέων Πόρτο
Γερμενό, κ. Παγώνη Κώστα, την αντιπρόεδρο του
εξωραϊστικού συλλόγου Πόρτο Γερμενό, κ. Εμμανουήλ
Δήμητρα, τον πρόεδρο του εξωραϊστικού συλλόγου Μύτικα,
κ. Καλαμίτση Κωνσταντίνο, τον πρώην δασάρχη Αττικής
οικιστή και εκλεκτό μέλος του συλλόγου, κ. Σπαθή
Δημήτριο.
Καλωσορίζω επίσης τους πρώην προέδρους του συλλόγου
κ.κ. Μπαλλά Αθανάσιο, Χριστόπουλο Ιωάννη και Κυπριάδη
Χρήστο. Τελευταίους αλλά όχι έσχατους χαιρετίζω όλους
εσάς που αποτελείτε τη δύναμη και την ελπίδα για την
πρόοδο του συλλόγου και του οικισμού μας.
Επικοινώνησαν μαζί μας με φαξ και μας στέλνουν
τις ευχές τους, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
βουλευτής της περιφέρειας μας κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, η
υφυπουργός παιδείας και βουλευτής της περιφέρειας μας κ.
Χριστοφιλοπούλου Εύη, ο πρώην υφυπουργός και νυν
βουλευτής της περιφέρειάς μας κ. Μπούρας Αθανάσιος, ο
πρώην υφυπουργός και νυν βουλευτής της περιφέρειας μας
κ. Βλάχος Γεώργιος.
Θέλω να πω δυο λόγια για τα πεπραγμένα του
απελθόντος προέδρου και του Δ.Σ. Θεωρώ το έργο που
συντελέστηκε κατά την περίοδο 2008-2009 με πρόεδρο τον
Γιώργο Ρουμπάκη ιδιαίτερα σημαντικό. Διαπίστωσα όμως
με λύπη μου ότι υπήρξε οξύτατο πρόβλημα στην αποκομιδή
των σκουπιδιών που ταλάνισε τους οικιστές και έβλαψε την
εικόνα του οικισμού. Επίσης διαπιστώνω ότι υπάρχει
οικονομικό πρόβλημα στο σύλλογο και ότι ο δήμαρχος δεν
έκανε καμία οικονομική προσφορά στην εκδήλωση του
συλλόγου στο ξενοδοχείο «Βερώρη».

Οι στόχοι που τίθενται είναι ευδιάκριτοι
και θέλω να πιστεύω επιτεύξιμοι:
1. Η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση
του προβλήματος των σκουπιδιών
με δράσεις αλλά και εθελοντική
εργασία.
2. Αναβάθμιση της υπάρχουσας
παιδικής χαράς και οργάνωση μιας
δεύτερης στο χώρο δίπλα στην
εκκλησία.
3. Μεγαλύτερη συμμετοχή στην
εφημερίδα, όσων επιθυμούν, αρκεί
τούτο να γίνεται ενυπόγραφα και
χωρίς ύβρεις και λιβέλους.
4. Διοργάνωση του χορού σε χώρο και
με τρόπο που θα αποφέρουν οφέλη
στο σύλλογο και στους οικιστές
5. Λειτουργία του Πολιτιστικού κέντρου
με τρόπο που να μπορούν
περισσότεροι οικιστές και για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να
απολαμβάνουν το χώρο.
6. Δημιουργία ιστοσελίδας.

___ Κιθαιρώνας __________________________________
Γλωσσικά
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Επιμέλεια: Σπύρος Τσανάκας
ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Τόνο παίρνουν οι λέξεις που έχουν δύο ή περισσότερες συλλαβές.
• Δεν ανεβάζουν τον τόνο τους στην προηγούμενη λέξη οι λέξεις που εμφανίζονται ως
μονοσύλλαβες ή δισύλλαβες: του ’ρθε<του ήρθε, του ‘κανε <του έκανε.
• Αντίθετα προς τον προηγούμενο κανόνα οι λέξεις που παρουσιάζονται ως μονοσύλλαβες
ύστερα από αποκοπή του τελικού φωνήεντος μπροστά από σύμφωνο, διατηρούν τον τόνο
τους: πάρ’ τον, άσ’ το.
ΑΣΚΗΣΗ: Βρείτε τις λέξεις με Ελληνική προέλευση (ετυμολογική συγγένεια): Άγαρμπος,
θαμώνας, τεμπέλης, φλοκάτη. Οι απαντήσεις στη σελίδα 13

Στήλη Ελληνικού Τραγουδιού
Επιμέλεια Περικλής Μιχαλιτσιάνος

Σαν της γαρδένιας τον ανθό

Στίχοι: Ηλίας Λυμπερόπουλος Μουσική:
Ζακ Ιακωβίδης, Πρώτη εκτέλεση :
Τόλης Βοσκόπουλος
Τ' όνειρο που ποτίσαμε μ' αίμα νερό και
δάκρυ μια νύχτα το αφήσαμε να μαραθεί σε
μι' άκρη.
Σαν της γαρδένιας τον ανθό που ζει μια νύχτα
μόνο και το δικό μας όνειρο το βρήκα κάποιο
δειλινό σκουπίδι, σκουπίδι μες στο δρόμο.
Το όνειρο που ποτίσαμε με της καρδιάς το
αίμα στο δάκρυ μας το πνίξαμε, στου
χωρισμού το ρέμα.
Σαν της γαρδένιας τον ανθό που ζει μια νύχτα
μόνο και το δικό μας όνειρο το βρήκα κάποιο
δειλινό σκουπίδι, σκουπίδι μες στο δρόμο .

5 _____________

Bόσπορος
Μουσική/στίχοι: Αλκίνοος
Ιωαννίδης
Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις
νύχτες Φωτάκια από αλύτρωτες
ψυχές Κι αν δεις εκεί ψηλά στις
πολεμίστρες Θα δεις να σε
κοιτάζουνε μορφές (δις)
Και τότε ένα παράπονο με παίρνει
Και στα καντούνια μέσα με γυρνά
Η Πόλη μια παλιά αγαπημένη Που
συναντάς σε ξένη αγκαλιά (δις)
Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο
Αλλάζουνε εντός μου τα σύνορά
του κόσμου (δις)
Την βρήκα στις στροφές των
ποιημάτων Με τις βαρειές
χανούμισσες να ζει
Και ρίχνω μες στο στόμα των
αρμάτων Την κούφια μου αλήθεια
τη μισή (δις)
Θέλω να πιω...

ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ Δίχως ν’ άνθίσει
αμυγδαλιά, χωρίς κλαδί να σκάσει
την Ανοιξη τ’ αχείλι σου τη φέρνει
,σα γελάσει . (Γιώργης
Σταυρακάκης)

ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Αν στη ζωή τραβάς
σταυρό, τον θέλεις και τον έχεις,
γιατί σε συνηθίσανε, στο βάρος του
ν’αντέχεις . (Μαρία .Καλογεράκη)
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Όλες οι άλλες οι
γιορτές , απ’ούναι μεσ’το χρόνο δεν
έχουνε Ανάσταση, παρά το Πάσχα
μόνο. (Μαρία .Καλογεράκη)
ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ Τύχη μου,άκαρπο
δεντρί, και γιάντα σε ποτίζω, αφού
να δέσεις τον καρπό ποτέ μου δεν
ελπίζω. (Αριστείδης Χαιρέτης)
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ Κοντά με ‘κείνη ,δυο
δεντρά να μας-ε κάμεις Θε μου να
σμίγομε κάθε φορά, στο φύσημα
τ’ανέμου. (Γιώργης Σταυρακάκης)
ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ Μην κλαίς αυτούς
που έχουνε όνειρα σκοτωμένα
άλλους να κλαίς, που τα ‘χουνε
αζωντανά θαμμένα. (Γιώργης
Σταυρακάκης)
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Πρώτη, μαγιά του
έρωτα μ’ έβαλες στη ζωή σου και
ζήλεψε η Πρωτομαγιά και πήρε τη
μορφή σου (Μαρία .Καλογεράκη)
ΣΑΤΥΡΙΚΗ Τράπεζες δεν εκάμανε
σε τουτουσές τσί τόπους να
καταθέσω τσί καημούς να ζώ από
τσί τόκους (Αριστείδης Χαιρέτης)
ΣΑΤΥΡΙΚΗ Εγώ τσ’αγάπης τη
δουλειά μ’αρέσει να την κάνω,
παρ’όλο που κουράζομαι κι ούτε
λεφτά δε βγάνω. (Αριστείδης
Χαιρέτης)
Γιώργος και Σοφία Ρουμπάκη

__ Κιθαιρώνας ___________________________________ 6 __________
Εθελοντική Ομάδα Δράσης «Αγίου Νεκταρίου»
Με αφορμή την πρόταση και τις ιδέες του μέλους ΔΣ, κ.Παντελή
Μυκιαδάκη, που δημοσιεύτηκαν στο προηγούμενο φύλλο 52 της εφημερίδας
μας,για δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Δράσης στον οικισμό μας, και
λαμβάνοντας γνώση της επιστολής της κ.Αννας Ζωγράφου-Σταματοπούλου,που
δημοσιεύεται σ’αυτό το φύλλο, όπου αναφέρει τις σκέψεις και προτάσεις της για
το ίδιο θέμα,θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι το ΔΣ του Συλλόγου έχει ήδη
απασχοληθεί σχετικά και έχουν καταρχήν αποφασιστεί οι κύριοι άξονες πάνω
στούς οποίους θα στηριχθεί το όλο εγχείρημα. Σκοπός της ομάδας αυτής θα
είναι η εθελοντική – και μέσω του Συλλόγου οργανωμένη – προσφορά
οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας/εργασίας, όπως καθαριότητα του οικισμού
– συγκρότηση ομάδων πυρασφαλείας – καθαρισμός πεύκων /κλάδεμα κλαδιών
– δεντροφυτεύσεις – συντηρήσεις κτιρίων/υποδομών – συμμετοχή σε αναπλάσεις
μικράς μορφής – συμμετοχή στην διοργάνωση εκδηλώσεων / εκδρομών κλπ προσφορά εργασίας ή γνώσεων ανάλογα με την επαγγελματική ιδιότητα
εκάστου, κά.
Η ομάδα αυτή θα έχει απεριόριστο αριθμό μελών και θα μπορεί να
συμμετάσχει οποιοσδήποτε επιθυμεί (μέλος/οικιστής/φίλος) .
Οι λεπτομερείς «υποχρεώσεις» των μελών της εθελοντικής ομάδας θα
καταγραφούν σε ενημερωτικό έντυπο που θα μοιραστεί σε όλους τους οικιστές με
ταυτόχρονη ενημέρωση μέσω εφημερίδας και ιστοσελίδας του Συλλόγου και
πίνακες ανακοινώσεων οικισμού.
Η ομάδα θα συγκαλείται όποτε και αν απαιτείται και θα
συμμετέχουν όλοι όσοι θα δύνανται και επιθυμούν. Γι’αυτό τον λόγο,όσο
περισσότερα είναι τα μέλη της ομάδας ,τόσο περισσότεροι θα είναι οι
έχοντες την δυνατότητα να παρίστανται την δεδομένη χρονική στιγμή.
Οι πρωτοβουλίες και κινήσεις της Εθελοντικής Ομάδας θα γίνονται σε
αραιά χρονικά διαστήματα και σε περιόδους που οι περισσότεροι απ’ τα μέλη της
να μπορούν να παραστούν,ούτως ώστε να υπάρχει συμμετοχή και ανταπόκριση
της πλειονότητας.
Δεν θέλουμε σε καμμία περίπτωση να υπάρξει το φαινόμενο των
πολλών «έξυπνων» απόντων και των λίγων «χαζών» παρόντων,που
γρήγορα θα απογοητευτούν και αυτοί και θα απέχουν.Τονίζουμε την λέξη
«Εθελοντισμός»,απορρίπτουμε τις έννοιες «Υποχρέωση»και «Καθήκοντα»
με την αυστηρή και απόλυτη έννοιά τους.Τα μέλη της ομάδας θα
συμμετέχουν αν και όποτε πραγματικά μπορούν και θέλουν,σε ελεύθερο
χρόνο τους και μόνον.
Το σκεπτικό του όλου εγχειρήματος είναι η αθρόα συμμετοχή
μελών και η προσέλευσή τους σε κάθε κάλεσμα όταν μπορούν με όρεξη,
χαρά και ευχαρίστηση.
Μία πενταμελής ομάδα λειτουργίας που τα μέλη θα εκλέξουν, θα
αναλάβει «καθήκοντα» ενημέρωσης/επικοινωνίας /οργάνωσης της ομάδας.
Προτάθηκε στο ΔΣ, από τον εμπευστή της ιδέας για την δημιουργία της
Εθελοντικής Ομάδας Π. Μυκιαδάκη, ρόλο γενικού συντονιστή να έχει κάποιο
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου,πιθανότατα ο εκάστοτε Αντιπρόεδρος,
συνεπικουρούμενος φυσικά από την Πενταμελή ομάδα λειτουργίας.
Μπλουζάκια και πιθανόν Καπελλάκια (τζόκευ) με τα στοιχεία του Συλλόγου και
τον τίτλο της ομάδας θα μοιράζονται δωρεάν σε όλα τα μέλη.
Καθοριστικό ρόλο για την δημιουργία ή μη της Εθελοντικής Ομάδας θα
παίξει ο αριθμός των οικιστών-μελών-φίλων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και
θα προεγγραφούν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι πολλές δεκάδες. Αιτήσεις
θα υπάρχουν στα γραφεία του Συλλόγου.
Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε όλοι ,με
την συμμετοχή σας, με τις ιδέες και τις
Λύση σταυρολέξου
προτάσεις σας, για να μπορέσουμε να κάνουμε
τον οικισμό μας ακόμα καλύτερο.
1 2 3 4 5 6 7
Τελειώνοντας, ευχαριστούμε θερμά την
1 Α Κ Τ Α Ι Ω Ν
κ.Α.Ζωγράφου-Σταματοπούλου, που
Σ Τ Α Δ Ι
ανταποκρίθηκε πρώτη στο κάλεσμά μας με
2 Γ
θετική σκέψη και προτάσεις.
3 Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ι Ε
4 Σ
ΣΑΣ
Ι
Μ
Α Τ Α
5
ΓΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΟΛΟΙ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ
Λ
Ι
Ο
Ν
Τ Α Ρ
6
ΕΡΓΑ
Α
Ρ
Τ
Ε
Μ Ι Σ
7
Γιά το ΔΣ του Συλλόγου /
Ο
Κ
Α
Μ
Ρ Ε
8
Ρουμπάκης Γιώργος
9 Σ Α Ν Ω Κ Ι Λ

Στην είσοδο των Βιλίων έναντι πρατηρίου AVIN

8
Α
Ο
Σ
Κ
Ι

9
Σ
Υ
Κ
Ι
Α

Ρ
Μ Α
Ε
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Στήλη Αναγνωστών
εκδρομή και πιστεύω να μιμηθούν και άλλοι
το γεγονός αυτό.Για την εξασφάλιση των
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου όλοι στην ώρα μας στο
επιτυχιών και των επόμενων εκδρομών, έχω
πούλμαν βαλίτσες, κιθάρες ,μικροεδέσματα , στην μπαγκαζιέρα να προτείνω τα εξής:
του οχήματος .Αφού τοποθετήθηκαν όλοι στη θέση τους ,
Να καθιερωθεί ένα Ταμείο Εκδρομών όπου
ξεκινήσαμε για την εκδρομή μας .Πρώτη σειρά ο οδηγός μας ( ένα έκαστος θα καταθέτει το ποσό των 10€/μήνα,
γλυκό και ευγενικό παληκάρι ) και ο κύριος και η κυρία Μάντη , προκειμένου να παρακινηθούν όσο το
πάντα γελαστοί και καλοσυνάτοι .Ανάμεσα τους το μικρόφωνο
δυνατόν περισσότεροι οικιστές έτσι ώστε να
έτοιμο να το επισκεπτούν οι διοργανωτές , οι κιθάρες , τα αστεία , δουν από κοντά ότι πράγματι αξίζει να
τα σχόλια , το πρόγραμμα ( της εκδρομής ). Λίγη κίνηση , πολλά αφιερώνουμε κάποιες μέρες το χρόνο για
αστεία ,καφεδάκια , αναψυκτικά και κρουασάν ( προσφορά της τέτοιο γεγονός . Θα πρέπει να δείξουμε την
επιχείρησης ΔΕΛΑΤΟΛΑ στον Αγ. Δημήτριο ) σερβιρίστηκαν
εμπιστοσύνη μας στους υπεύθυνους για την
στους εκδρομείς.
οργάνωση, (την έχουν κερδίσει άλλωστε
Αφού επισκεφθήκαμε διάφορα μέρη , όπως έλεγε το
εμπράκτως) ότι θα χειριστούν με τον καλύτερο
πρόγραμμα της εκδρομής
( επιμέλεια , τύπωμα ) από τον
δυνατό τρόπο τη διοργάνωση οποιασδήποτε
πολυπράγμων πρόεδρό του ΠΠΚ Περικλή Μιχαλιτσιάνο και
εκδρομής.Όσοι καταθέτουν σ’αυτό το ταμείο
μετά από λίγη μουρμουρίτσα λόγω κούρασης ,κίνησης
θα σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο όπου θα
ολιγόλεπτων καθυστερήσεων ,φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας όπου υπάρχει αυστηρή σειρά προτεραιότητας
τακτοποιηθήκαμε σε άριστα δωμάτια ,καθαρά και φιλόξενα.
ανάλογα με το χρόνο κατάθεσης, η οποία θα
Όλοι περιμέναμε το βράδυ , όπου μετά το ωραίο φαγητό τηρείται για την αποφυγή παρεξηγήσεων.
,άρχισε το γλέντι , μουσική , χορός , ακόμα και πάνω στα τραπέζια
Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω
,το κέφι έφθασε στο αποκορύφωμα και ο κόσμος λικνίζονταν με τους συνοικιστές να αποδίδουν τις συνδρομές
αυτοσχέδιες φιγούρες στους ρυθμούς του συρτού ,βαλς ,
τους και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του
χασάπικο και ρόκ .
Συλλόγου γιατί ο οικισμός μας έχει πολλές
Όλοι οι οικιστές και οι φίλοι εκδρομείς μας ,απολάμβαναν την
ανάγκες και να εμπιστεύονται απόλυτα το
κάθε στιγμή . Κατά τα ξημερώματα πήγαμε για ύπνο και μετά το Δοιηκητικό του Συμβούλιο, που έχει αποδείξει
πρωινό μπουφέ , βόλτα στη γύρω περιοχή και επιστροφή στη
ότι χειρίζεται τα θέματα πολύ σωστά.Το νέο
βάση μας .
ΔΣ είναι αξιέπαινο και συνεχίζει και
Αυτές οι εκδρομές δένουν και φέρνουν κοντά τους
επαυξάνει τη δουλειά των προηγούμενων ΔΣ,
οικιστές μας , γι’ αυτό πρέπει να γίνονται συχνά και να έχουμε
τα οποία παρέδωσαν ένα πλούσιο έργο που
συμμετοχή .Μοιραστείτε την αγάπη , δείξτε καλή διάθεση και
ανέδειξε τον οικισμό μας.
αντιμετωπιστείτε την κάθε πιθανή παράλειψη με κατανόηση .Οι
Γιώργος Μάντης
διοργανωτές της εκδρομής κουράστηκαν και προσπάθησαν για το
τέλειο αποτέλεσμα , κυρίως με αγάπη και κόπο για να περάσουμε
Γκρίνιες από την εκδρομή
όλοι καλά . Δώστε μας τη χαρά να σας βλέπουμε όλους
ευχαριστημένους .
Παρά την επιτυχία της εκδρομής
Ο Σύλλογος μας είναι το αποκούμπι μας , γι ΄αυτό
υπήρξαν και λίγες γκρίνιες άλλες
πρέπει να είμαστε όλοι μαζί αγαπημένοι και αν με το πέρασμα δικαιολογημένες και άλλες αδικαιολόγητες,
των χρόνων , μεγαλώνοντας παραξενεύουμε , οι συναντήσεις αλλά στις εκδρομές συμβαίνουν αυτά αρκεί
αυτές μας κάνουν να έχουμε κοινούς στόχους και να μην
να μην υπάρχει πρόθεση και να είναι τυχαία
νιώθουμε ποτέ τη μοναξιά.
γεγονότα, όπως τέτοια ήταν και στη δική
Να είμαστε όλοι καλά …Και του χρόνου μακρύτερους μας.Η σημαντικότερη όμως γκρίνια που
προορισμούς !!!
ακούστηκε (ευτυχώς από ελάχιστους) ήταν η
Με όλη μου την αγάπη
παρουσία μη οικιστών στην εκδρομή μας.
Μαρία Δεσύπρη
Επάνω σ’ αυτό έχω να πω τα παρακάτω:
1) Δεν υπήρξε ούτε ένας οικιστής που ζήτησε
Απόψεις ενός οικιστή του Αγίου Νεκταρίου
να έλθει στην εκδρομή και δεν έγινε δεκτός.
Με μεγάλη χαρά συμμετείχα και σ’αυτή την
2)Οι μη οικιστές είναι κάτοικοι των γύρω
πανέμορφη εκδρομή στην Αρκαδία, όπου μου εδόθη η
περιοχών (Κρύο Πηγάδι, Κριεμάδι) καθώς και
ευκαιρία να γνωρίσω και να γνωριστώ με ανθρώπους που ο πρόεδρος της περιοχής Μύτικα (Κ.
μέχρι τώρα γνώριζα μόνο εξ αποστάσεως (μία καλημέρα
Καλαμίτσης) και ο Κ.Δουδέσης από τα Βίλια
είχαμε μόνο).Για μένα ο μοναδικός ίσως τρόπος με τον οποίο οι οποίοι κέρδισαν τα φλουριά της
οι οικιστές έρχονται πιο κοντά, γνωρίζει ο ένας τον άλλο
πίτας.Ιδιαίτερα οι κάτοικοι από το Κρύο
καλύτερα,ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα του οικισμού Πηγάδι συμμετέχουν ενεργά σε πολλές
και όχι μόνο, είναι η εκδρομή.Πιστεύω ότι αυτό είναι το
εκδηλώσεις του Συλλόγου, γράφουν άρθρα
στοιχείο που λείπει απ’ αυτό που λέγεται “Οικισμός Άγιος
στην εφημερίδα μας, έχουν οργανώσει
Νεκτάριος” και που πιστεύω ότι όλοι αυτοί που ζούμε στον παρουσιάσεις στο ΠΠΚ, έχουν βοηθήσει σε
οικισμό είναι ο ένας καλύτερος του άλλου.Αυτό πρέπει να το εθελοντικές δραστηριότητες του οικισμού μας
αποδείξουμε εμπράκτως, αφού καταφέρουμε να
(βάψιμο κάγκελων κ.ά.), ο δε κάτοικος του
πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο με αγάπη και ειλικρίνεια,
Κριεμαδιού ήταν ο ξεναγός μας και συμμετέχει
βάζοντας ο καθένας ένα λιθαράκι το ένα πάνω στο άλλο για και αυτός στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
το χτίσιμο αυτής της σχέσης.Θέλω να συγχαρώ ιδιαιτέρως
3)Στην περσινή πρόσκληση για εκδρομή
τους διοργανωτές της εκδρομής που πράγματι με ζήλο και
δεν υπήρξαν αρκετές συμμετοχές από
εργατικότητα και με τις κατάλληλες γνώσεις τους
οικιστές, με συνέπεια να ακυρωθεί η
προσπάθησαν όλοι μαζί να κάνουν κάτι το τέλειο που
εκδρομή, ενώ θα μπορούσε να συμπληρωθεί
πιστεύω ότι όλοι πρέπει να επιδιώκουμε.Με χαρά μεγάλη θα και από μη οικιστές.
ευχαριστήσω τους φίλους οικιστές που συμμετείχαν στην

Συλλογισμοί και Συμπληρώματα

4)Η συμμετοχή των μη οικιστών
αποφασίστηκε στο τέλος ,αφού δεν
υπήρχε ενδιαφέρον από άλλους
οικιστές και ήταν σε γνώση τους από
την αρχή, το ότι δηλαδή έπρεπε να
περιμένουν μέχρι το τέλος για
επιβεβαίωση.
Ο Σύλλογός μας δεν πρέπει να είναι
κλειστός αλλά ανοιχτός σε
Συλλόγους και κατοίκους όμορων
περιοχών γιατί μόνο όφελος θα
υπάρχει για όλους μας.
Ο πρόεδρος τουΠΠΚ
Περικλής Μιχαλιτσιάνος
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T-shirt art

Εθελοντισμός -Ευχαριστήριο
Αγαπητέ κύριε Μυκιαδάκη, θα ήθελα μέσα από
την στήλη αναγνωστών της εφημερίδος, να σας
ευχαριστήσω για την αναφορά σας στην εθελοντική
καθαριότητα στον χώρο των σκουπιδιών εκείνη την
Κυριακή του Σεπτεμβρίου και βεβαίως για την τιμητική (!)
– φαντάζομαι τυχαία – θέση των ονομάτων, τόσο του
συζύγου μου όσο και του δικού μου !!
Παράλληλα θα ήθελα να σας εκφράσω τον
θαυμασμό μου για την τόσο ενθουσιώδη και ρομαντική
άποψή σας σχετικά για τον εθελοντισμό και την ίδρυση
εθελοντικών ομάδων.
Ασφαλώς ο εθελοντισμός είναι η ευγενέστερη
ίσως ανθρώπινη δραστηριότης, δια της οποίας
αντιμετωπίζονται δυσχερέστατες καταστάσεις και
προβλήματα εξ΄αιτίας κυρίως φυσικών καταστροφών
( σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π. ), αλλά και άλλα λιγότερο
δυσχερή πλην όμως αναγκαία και παράλληλα αρκετά
χρονοβόρα και απαιτητικά, όπως η διοίκηση και η
εύρρυθμη λειτουργία συλλόγων, οικισμών κ.λ.π. Όμως, η
πρόθεση να ιδρυθεί εθελοντική ομάδα 10 ή 20 ατόμων τα
οποία θα χάνουν χρόνο και θα καταβάλουν κόπο για να
μαζεύουν σκουπίδια που οι υπόλοιποι 200 ή 300
συστηματικά και με πλήρη αδιαφορία δημιουργούν,
φαίνεται να είναι μάλλον μη αποτελεσματική
μακροχρόνια, ενώ θα συντηρεί ες αεί μία νοσηρή
κατάσταση.
Αντ΄αυτού θα πρότεινα σε συνεργασία με το
Δ.Σ. του οικισμού να υπάρξει εθελοντική ομάδα, η οποία
αφού συντάξει ένα απλό, κατανοητό και ενημερωτικό
έντυπο – οδηγίες - , που θα καλύπτει τη διαχείριση όλων
των πιθανών ρυπάνσεων εκ μέρους των οικιστών, να το
μοιράζει από σπίτι σε σπίτι, με παράλληλη ολιγόλεπτη
φιλική προφορική ενημέρωση. Αυτό μπορεί να γίνει το
καλοκαίρι, που οι περισσότεροι από εμάς βρίσκονται
στον οικισμό ( τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα ). Θεωρώ,
ότι αυτή η εθελοντική δραστηριότης, δυνατόν να αποφέρει
τα καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα, αφυπνίζοντας
την « πράσινη » συνείδησή μας, δηλαδή τον αυτονόητο
σεβασμό μας για το περιβάλλον.
Φιλικότατα
Άννα Ζωγράφου Σταματοπούλου
Υ.Γ.
Θέλοντας να είμαι απολύτως ειλικρινής σας
πληροφορώ, ότι όλα τα σκουπίδια που μάζεψα
εθελοντικά με τα λίγα άλλα μέλη του οικισμού και εκείνα
που έχω μαζέψει μόνη μου στο παρελθόν ή θα μαζέψω
στο μέλλον, το κάνω και θα το κάνω όχι για να βελτιώσω
στο παραμικρό τις άσχημες και ανθυγιεινές συνθήκες
ζωής που δημιούργησαν δυστυχώς πολλοί αδιάφοροι
συνοικιστές μας, αλλά επειδή απολύτως δεν αντέχω την
κατάφορη ύβρη και προσβολή σε βάρος του
ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ, του ιερού βουνού, που τόσα χρόνια μας
φιλοξενεί στην καταπράσινη αγκαλιά του.

Με ελεύθερο χέρι, με στένσιλ ή -γιατί όχι;- με αληθινά φύλλα, κάντε μοναδικό ένα
απλό T-shirt!
Υλικά
-

Βαμβακερό T-shirt με οριζόντιες ρίγες
Ρυζόχαρτο και καρμπόν για ύφασμα
Dylon χρώματα για ύφασμα: χρυσό, καφέ και ασημί (Καλυβιώτης)
1 μεσαίο πλακέ πινέλο, 1 στρογγυλό λεπτό
Καρφίτσες
Χαρτόνι
Μολύβι

Σχεδιασμός
Πρώτα πλύνετε το μπλουζάκι. Αποτυπώστε πάνω στο ρυζόχαρτο το σχέδιο που σας
προτείνουμε ή σχεδιάστε με μολύβι ένα δικό σας. Περάστε μέσα στο μπλουζάκι ένα
χαρτόνι (να καλύπτει όλη την επιφάνεια του σχεδίου). Καρφιτσώστε πάνω στο
ύφασμα το χαρτί με το σχέδιο και περάστε από κάτω το καρμπόν. Αποτυπώστε το
σχέδιο, περνώντας τις γραμμές με το μολύβι. Αφαιρέστε τις καρφίτσες και τα χαρτιά.
Χρωματισμός
Βάψτε τους μίσχους και το περίγραμμα των φύλλων με χρυσό και καφέ. Έπειτα
περάστε με σχετικά αραιές χρυσοκαφέ και ασημοκαφέ πινελιές το εσωτερικό των
φύλλων.
Βάψτε τους μίσχους των λουλουδιών με ασημί και καφέ. Ζωγραφίστε τα λουλούδια
κάνοντας μικρά, ελεύθερα πουά με χυσό, ασημί και καφέ σε κυκλική διάταξη.
Σταθεροποίηση
Αφήστε τα χρώματα να στεγνώσουν καλά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα καθαρό
ύφασμα πάνω στη ζωγραφιά και περάστε το σίδερο ζεστό για περίπου 2 λεπτά.
Ιδέα
Μπορείτε κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε αληθινά φύλλα για στένσιλ και να
αποτυπώσετε το σχέδιό τους στο ύφασμα (βλ. φωτο 2).
Αναστασία Καλλιδώνη
Group Advertising Director

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗ Κέντρο: 22990-21360
Εσωτερικό: 22990-21368 Fax: 22990-21359
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Εκδρομή του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου στην Ορεινή
Αρκαδία
Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία και οργάνωση του
Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου και με την αρωγή του ΔΣ του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε
εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία.Ένα γεμάτο πούλμαν 56 ατόμων ξεκίνησε με πολύ καλή διάθεση
την οποία ενίσχυαν και οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες για Φεβρουάριο (καιρός σύμμαχος),για
μία από τις ωραιότερες και ιστορικότερες περιοχές της Ελλάδας.Τα μέρη που επισκεφθήκαμε ήταν
η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα και τα Λαγκάδια όπου ήταν και ο τελικός προορισμός μας. Η
διαδρομή στην μετάβαση ήταν από Τρίπολη – Χρυσοβίτσι- Στεμνίτσα περνώντας μέσα από από
το ωραιότατο ελατόδασος του Μαινάλου, το οποίο όμως κατά ένα μεγάλο μέρος είχε πέσει και
αυτό θύμα κάποιων πυρκαγιών . Η ατμόσφαιρα μέσα στο πούλμαν ήταν ευχάριστη και σ’ αυτό
εκτός από τον καλό καιρό βοήθησε η καλή παρέα, η μουσική αλλά και τα ξεκαρδιστικά ανέκδοτα
του Παντελή Μυκιαδάκη.
Η Στεμνίτσα είναι ένα εκπληκτικής ομορφιάς χωριό με αποκλειστικά πετρόκτιστα και
κεραμοσκέπαστα σπίτια.Επισκεφθήκαμε το Λαογραφικό της Μουσείο, ένα από τα τελειότερα
που έχουμε δει, μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία της περιοχής με άριστο εποπτικό τρόπο
που αντικαθιστά επάξια ένα ολόκληρο πολυσέλιδο βιβλίο.Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την
ιστορική Δημητσάνα ένα επίσης ισάξιας ομορφιάς χωριό.Εδώ περιηγηθήκαμε στο Υπαίθριο
Μουσείο Υδροκίνησης, άλλη μία ζωντανή ιστορία της περιοχής, το οποίο μας άφησε
κατάπληκτους αλλά ταυτόχρονα μας έκανε και υπερήφανους, βλέποντας το πόσο επινοητικοί
ήταν οι πρόσφατοι πρόγονοί μας και την τρομακτική προσπάθεια που κατέβαλαν για την
απελευθέρωση τη δική τους αλλά και των επόμενων γενεών.Είχαμε την τύχη να έχουμε στην
παρέα μας έναν άριστο γνώστη της Ελληνικής Ιστορίας τον Γιάννη Μπεμπόνη, κάτοικο
Κριεμαδιού, ο οποίος παίζοντας το ρόλο του ξεναγού, μας έδωσε τα φώτα του για μνημεία και
γεγονότα της περιοχής.Εδώ στην περιοχή Δημητσάνας υπάρχουν δύο μοναστήρια μέσα στο
φαράγγι του Λούσιου ποταμού, η Μονή Ιωάννου Προδρόμου και η Μονή Φιλοσόφου (παλιά και
νέα), η Μονή Αιμυαλών, όπως επίσης και το Κρυφό Σχολειό.Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε η
δυνατότητα να να τα επισκεφθούμε λόγω του δύσκολου οδικού δικτύου για μεγάλο
πούλμαν.Στη συνέχεια φθάσαμε στα Λαγκάδια όπου και
τακτοποιηθήκαμε στο Ξενοδοχείο το οποίο κατά γενική ομολογία
ήταν άριστο από όλες τις πλευρές (δωμάτια-καθαριότηταεξυπηρέτηση-φαγητό).Το ολόγιομο φεγγάρι που φώτιζε σαν ημέρα
όλο το γύρω τοπίο έδινε το αισιόδοξο μήνυμα για το τι θα
επακολουθούσε στο υπόλοιπο της βραδιάς.Μετά το εκπληκτικό
κατσικάκι φούρνου και με τη βοήθεια του τοπικού κρασιού
τραγουδήσαμε και χορέψαμε με τη μουσική του dj του Ξενοδοχείου
μέχρι αργά. Ήταν ομολογουμένως ένα γλέντι το οποίο θα μείνει
αξέχαστο σε μας αλλά και στους ανθρώπους του Ξενοδοχείου, οι
οποίοι διασκέδασαν και αυτοί μαζί μας.
Το πρωί της επόμενης ημέρας κάποια άτομα από μας περπατήσαμε
στα τοπία της περιοχής όπως στο ποτάμι που η ροή του ακούγεται
πολύ έντονα αλλά και πολύ ευχάριστα στο χωριό, θυμίζοντάς μας ότι
εκτός από τους απαίσιους θορύβους της πόλης υπάρχουν και φυσικοί
θόρυβοι, οι οποίοι είναι καλοδεχούμενοι στα αυτιά αλλά κυρίως στην
ψυχή μας.Η επιστροφή έγινε από τη γραφική Βυτίνα την οποία
απολαύσαμε για δυόμισυ ώρες περπατώντας την, ψωνίζοντας και
γευόμενοι τα τοπικά εδέσματά της.Μέσα στο πούλμαν τραγουδήσαμε
με τη βοήθεια κιθάρας και βέβαια ολοκλήρωσε και τον κύκλο των ανεκδότων ο Παντελής Μυκιαδάκης.Τέλος σταματήσαμε στα Ίσθμια για
καφέ και μετά από αρκετή καθυστέρηση στην Εθνική οδό (λόγω
έργων), επιστρέψαμε στον οικισμό εμφανώς ικανοποιημένοι από αυτά
που ζήσαμε.
Η εκδρομή αυτή ήταν απόλυτα επιτυχημένη για τους εξής λόγους:
1) Το αντίτιμο (70€/άτομο),ήταν χαμηλό σε σχέση με αυτά που
προσφέρθησαν, πούλμαν, διαμονή σε πολύ ωραία δωμάτια, πολύ
καλό βραδυνό φαγητό (με σερβίρισμα), ποτά, χορός, πρωινό. 2)Τα
μέρη που επισκεφθήκαμε ήταν πολύ όμορφα και αξιόλογα
προσφέροντάς μας επιπλέον γνώσεις γύρω από τα πολιτιστικά και
ιστορικά στοιχεία της περιοχής. 3)Υπήρξε ικανοποιητική (όχι όμως
αυτή που θα έπρεπε) συμμετοχή οικιστών. 4) Έμεινε και κάποιο ποσό
(340€) στο Σύλλογο το οποίο τόσο πολύ το έχει ανάγκη. 5)Οι καιρικές
συνθήκες ήταν άριστες για τέτοια εποχή. 6) Δεν υπήρξε ατύχημα ή
πρόβλημα ασθένειας. 7) Οι επιβάτες είχαν φυλλάδιο με
πρόγραμμα,χάρτη και άλλες πληροφορίες, ( επιμέλεια του
Πνευματικού Κέντρου). 8) Όλοι μείναμε ευχαριστημένοι γιατί
περάσαμε καταπληκτικά.
Ο Πρόεδρος του ΠΠΚ Περικλής Μιχαλιτσιάνος
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καθιέρωση του εορτασμού της εργατικής
Πρωτομαγιάς

Πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, το
1886, η εργατική τάξη στις ΗΠΑ έδωσε μια από τις πιο
σκληρές μάχες για την καθιέρωση του 8ωρου. Η μεγάλη
απεργία των εργατών του Σικάγου την Πρωτομαγιά του
1886 είχε τραγική κατάληξη με θύματα και τιμωρία των
υποκινητών της εξέγερσης.
Σε ανάμνηση αυτής της εξέγερσης,
καθιερώθηκε η Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια μέρα της
εργατικής τάξης, ύστερα από απόφαση που πήρε η
ιδρυτική συνέλευση της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι
(που πραγματοποιήθηκε στις 14/7/1889 και στην οποία
μετείχαν 391 αντιπρόσωποι συνδικάτων από 20
χώρες).
Από τη στιγμή που η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε σα
μέρα διεθνούς διαμαρτυρίας της εργατικής τάξης,
συνδέθηκε με τους εργατικούς αγώνες και επιβλήθηκε –
μέσα από νίκες και ήττες – σαν εκδήλωση της
αλληλεγγύης και της ενότητας του παγκόσμιου
εργατικού κινήματος

Ιστορικό του Εορτασμού της εργατικής
Πρωτομαγιάς

Η Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1893 (την Κυριακή 2
Μαίου 1893) στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Διοργανωτής
της ήταν ο Σταύρος Καλλέργης. Τα αιτήματα της
συγκέντρωσης, που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα, ήταν
τα εξής :
1. Την Κυριακήν καθ΄όλην την ημέραν να κλείουν τα
καταστήματα.
2. Να περιορισθή η εργασία των εργατών εις οκτώ
ώρας από δώδεκα και πλέον που εργάζονται.
3. Οι εν ενεργεία παθόντες εργάται να συντρέχωνται
υπο του κράτους και των συναδέλφων των.
Ύστερα από την επιτυχία της πρώτης
εργατικής πρωτομαγιάς του 1893 και τον ενθουσιασμό
που δημιούργησε πάρθηκε απόφαση να γιορτασθεί η
εργατική Πρωτομαγιά του 1894 ενωτικά από όλες τις
προοδευτικές δυνάμεις της εποχής. Ομιλητές της
εκδήλωσης ήταν οι Πλ.. Δρακούλης, Στ. Καλλέργης,
Ευαγ. Μαρκαντωνάτος και Δ. Γραμματικός.
Τα αιτήματα της συγκέντρωσης,
που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα, ήταν τα
εξής :
1. «Την Κυριακήν να κλείωνται τα καταστήματα καθ’
όλην την ημέραν και οι εργάται ν΄αναπαύωνται.
2. Οι εργάται να εργάζωνται επί 8 ώρας την ημέραν
και ν΄ απαγορευθή η εργασία εις τους ανηλίκους.
3. Να απονέμεται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας
παθόντας και καταστάντας ανικάνους προς
συντήρησιν εαυτών και της οικογενείας των.
Χρειάστηκε να περάσουν 17 ολόκληρα
χρόνια, ως το 1911 που γιορτάστηκε και πάλι η
εργατική Πρωτομαγιά. Σ΄ όλο αυτό το διάστημα
ξέσπασαν μεγάλες απεργίες σε όλες σχεδόν τις πόλεις
της χώρας και πολλούς κλάδους.
Στο διάστημα αυτό ξέσπασαν μεγάλες
απεργίες σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδας και σε
πολλούς κλάδους. Πολλά επίσης Σωματεία και
δευτεροβάθμιες οργανώσεις δημιουργήθηκαν, όπως το
Ε.Κ. Βόλου το 1908, η Φεντερασιόν το 1909 και το
Ε.Κ.Αθήνας το 1910.
Στα 1911 η Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης
αναλαμβάνει τη διοργάνωση της εργατικής

Πρωτομαγιάς στη
Θεσσαλονίκη . Οι
αστυνομικές
δυνάμεις
επεμβαίνουν και
συλλαμβάνουν τους
πρωτεργάτες, ανάμεσα σ΄αυτούς τον
Μπεναρόγια, που εξορίζεται στη Σερβία.
Το 1911 αποφασίστηκε να
ξαναγιορτασθεί η Πρωτομαγιά με
πρωτοβουλία του Ν.Γιαννιού στο Μέτς, «8
ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες
ύπνο".
Την επόμενη χρονιά (1912)
γιορτάστηκε και πάλι στο Μετς, η
Αστυνομία οδήγησε τους Γιαννιό,
Αποστολίδη και Παπαγιάννη στα γραφεια
της γιατί «δεν είχαν άδειαν», όπου τελικά
αφέθησαν ελεύθεροι.
Από το 1912 έχουμε και
πάλι μακρόχρονη διακοπή του
εορτασμού της Πρωτομαγιάς που θα
ξαναγίνει το 1919.
Στο μεσοδιάστημα αυτό,
ψηφίστηκε ο Ν.281/1914 «περί Σωματείων»
με τον οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα
του συνεταιρίζεσθαι και τα σωματεία
αρχίζουν να αποκτούν καθαρά εργατικό
χαρακτήρα. Εχει επίσης ιδρυθεί η ΓΣΕΕ
(1918) καθώς και αρκετά Εργατικά Κέντρα.
Ο εορτασμός του 1919 απετέλεσε και την
αφορμή για μια κρίση στη ΓΣΕΕ που
οδήγησε σε διάσπαση. Τελικά γιορτάστηκε
σε 12 πόλεις πανελλαδικά.
ΓΣΕΕ
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Οικολογική Ασυνειδησία- Φυσικές
Σταθερές- Αυτοκαταστροφή-Μέλλον
Στην πεζοπορία που πραγματοποίησε το ΠΠΚ
το Νοέμβριο του 2009 στον Κιθαιρώνα, σ’ένα σημείο
κάτω από ένα γεφυράκι, αντικρύσαμε μία κατάσταση
που δεν αρμόζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
του21ουαιώνα!Σκουπιδότοπος σε όλο του το
μεγαλείο!Μία βάναυση προσβολή στη φύση, στον
άνθρωπο, στο Δημιουργό.Πως άραγε θα αισθάνονταν οι
δράστες αυτού του εγκλήματος (γιατί πραγματικά
πρόκειται για έγκλημα και έτσι πρέπει να
αντιμετωπίζεται), εάν κάποιοι πέταγαν τα σκουπίδια και
τα άχρηστα αντικείμενά τους στο σπίτι τους και πως θα
αντιδρούσαν;Το να πετάει κανείς τα άχρηστά του στη
φύση, είναι το ίδιο και χειρότερο από το να τα πετάμε
στο σπίτι του διπλανού μας γιατί η φύση είναι το σπίτι
όλων μας.
Το θέμα δεν είναι μόνο αισθητικό αλλά κυρίως
έχει να κάνει με τον κύκλο ζωής.Τα πλαστικά, τα μέταλλα
και διάφορα τοξικά (μπαταρίες, λάδια,χημικά, κλπ)
δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στο οικοσύστημα
(χλωρίδα, πανίδα, νερά, αέρας) με έμμεσες συνέπειες
και στον ίδιο τον καταστροφέα, τον άνθρωπο. Άς
σκεφθούμε την τόσο όμορφη αίσθηση που μας
πλημμυρίζει όταν βρισκόμαστε σε “παρθένα”
φύση.Είναι αίσθηση που οι παλαιότεροι κατά ένα
ποσοστό την έχουν νοιώσει και που οι νεώτεροι πρέπει
να την αναζητήσουν σε πολύ “άγρια” μέρη, αν έχουν
μείνει κάποια στον τόσο ταλαιπωρημένο πλανήτη μας, ο
οποίος τόσο καρτερικά υπομένει το μαστίγωμα του
νοήμονα κατοίκου του, με μοναδικό ίσως στόχο το
κέρδος.Ένα κέρδος που υποτίθεται ότι θα εξασφαλίσει
καλύτερη ζωή στον ίδιο και στους απογόνους του, αλλά
που τελικά ούτε στον ίδιο αλλά περισσότερο μάλλον ούτε
στους δυστυχείς απογόνους του θα μπορέσει να
εξασφαλίσει.
Η ύπαρξη ζωής στη γη μας οφείλεται σε
κάποιες “σταθερές” οι οποίες όταν παραβιάζονται ,οι
συνέπειες στα φυσικά αντικείμενα είναι άμεσες και
πολλές φορές τραγικές. Τέτοιες σταθερές είναι η
περιεκτικότητα σε διάφορα χημικά στοιχεία των υδάτων
(θάλασσα-λίμνες-ποτάμια), η σχέση μεταξύ ποσότητας
θάλασσας-ξηράς, η ποσότητα των υπογείων υδάτων, η
χημική σύσταση της ατμόσφαιρας (στοιχεία και
αναλογίες), η μορφολογία του εδάφους (νομίζετε ότι θα
υπήρχε ζωή στη γη χωρίς βουνά , θάλασσες, ποτάμια;),
η ποσότητα της χλωρίδας (δέντρα, θάμνοι, λουλούδια,
χόρτα), οι διάφορες μορφές ζωής στα νερά και στην
ξηρά,οι πάγοι στις αρκτικές περιοχές,τα χιόνια στα
βουνά, η μέση θερμοκρασία η οποία είναι συνάρτηση
όλων των παραπάνω παραμέτρων.
Ακόμη το Όζον αυτό το στρώμα αερίου στην
ατμόσφαιρα, το οποίο αν συγκεντρωνόταν θα κάλυπτε
μόλις λίγα χιλιοστά γύρω από τη γη και που απορροφά
τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου, είναι στην
ακριβή ποσότητα και έκταση.Αυτές τις σταθερές
δυστυχώς ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του τις
παραβιάζει όλο και περισσότερο με συνέπεια την
εκδίκηση της φύσης πάνω του αλλά και σε αθώα θύματα
όπως ζώα, ψάρια, πουλιά, φυτά.Ευτυχώς που, προς το
παρόν τουλάχιστον, κάποιες άλλες σταθερές όπως το
μέγεθος του ηλίου και της γης, η απόσταση γης –ήλιου, η
ύπαρξη της σελήνης κ.ά., που είναι καθοριστικές για την
ύπαρξη ζωής με τα γήινα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί ο
άνθρωπος να τις αλλάξει (ποιος ξέρει όμως στο μέλλον!).

Πριν αρκετά εκατομύρια χρόνια μετά από διαρκή πτώση μετεωριτών στη γη,
εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι και άλλα όντα αλλά και φυτά.Αυτό εξυπηρέτησε βέβαια
την έλευση και επικράτηση του ανθρώπου στη γη (ήταν τυχαίο γεγονός μήπως;).Η
επόμενη μεγάλη καταστροφή στη γη θα γίνει όπως φαίνεται από “μέσα” , δηλαδή από
τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά τότε το μεγάλο θύμα θα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.
Επανερχόμενοι στο τοπικό μας πρόβλημα προτείνω τα εξής:
1)Να εντοπιστούν και καταγραφούν οι σκουπιδότοποι στον Κιθαιρώνα.
2)Να δοθούν τα στοιχεία στο Δήμο, Νομαρχία αλλά και στο ΥΠΕΧΩΔΕ με σκοπό τον
άμεσο καθαρισμό τους. 3)Να δίνονται στοιχεία στους αρμόδιους, στην περίπτωση που
γίνει αντιληπτή ενέργεια ρίψης άχρηστων υλικών σε χώρους πέραν των επιτρεπτών.
Το θέμα λοιπόν του περιβάλλοντος πρέπει να είναι στις προτεραιότητες Κρατών,
Δήμων, Κοινοτήτων, Συλλόγων γιατί είναι η πρώτη ύλη για χαρά, για αγάπη,για
ευτυχία, για ζωή. Άς βοηθήσουμε όλοι σ’αυτό και ας αφήσουμε μια παρακαταθήκη
πολιτισμού, αξιοπρεπούς ζωής, υγείας, ευχαρίστησης στις επόμενες γενιές, τους το
χρωστάμε
Περικλής Μιχαλιτσιάνος

Αξιοθέατο στοv Κιθαιρώνα εν έτει 2010
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Αθλητικό Θέμα
Περί Δάδας
Η μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας ξεκίνησε για
πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου το 1936.
Μετά την τελετή αφής στην αρχαία Ολυμπία την
μετέφεραν μονάχα μάχιμοι αθλητές ανά ένα χιλιόμετρο μέχρι
τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης .
Μετά θα ταξίδευε στην χώρα που θα φιλοξενούσε
το μεγάλο μυστήριο του αρχαίου πολιτισμού μας . Την
Ολυμπιάδα.
Το 1996 στους Ολυμπιακούς της Coca Cola στην Ατλάντα ,
οι αμυσταγώγητοι ΄΄ αθάνατοι ΄΄ της Διεθνούς Ολυμπιακής
(Δ.Ο.Ε.) με την ανοχή της χώρας μας , επέτρεψαν στους
Αμερικανούς με το΄΄αζημίωτο΄΄ να ταπεινώσουν την ιερή
μας φλόγα πουλώντας αυτήν στον οποιοδήποτε για αρκετά
δολάρια στην απόσταση των 100 μέτρων ..
Έκτοτε συνηθίζεται να την μεταφέρουν και
επώνυμοι, βουλευτές, δήμαρχοι , δημοσιογράφοι ,
επιχειρηματίες και δαφνοστεφανωμένοι αλλά τιμωρημένοι
Ολυμπιονίκες μας , όπως η Φανή Χαλκιά
Η πρώην Πρόεδρος των Ελλήνων Ολυμπιονικών που
πρόσφατα μετέφερε την φλόγα για τους χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του Καναδά 2010.
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
( Ε.Ο.Ε.)
και ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών ( Σ.Ε.Ο.) της
επέτρεψαν να μεταφέρει τη δάδα γνωρίζοντας την τιμωρία
της .
Την κοπέλα την είχαν κάνει τσακωτή πριν
προλάβει να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς του ΠΕΚΙΝΟΥ
2008.
Το σώμα της ήταν βουτηγμένο στην αμαρτία των
αναβολικών - ναρκωτικών ουσιών .
Η ξεφτίλα ανεπανόρθωτη για την Ελλάδα όπως
και η ΄΄παγκόσμια πρωτιά στο ντόπινγκ ΄΄ απο την διεθνή
κοινή φίλαθλη γνώμη που αντέδρασε άμεσα .
Η Δ.Ο.Ε. είναι το αφεντικό στο μονοπωλιακό
πολυκατάστημα που διοργανώνει και την εμποροπανήγυρη
των Ολυμπιακών Αγώνων πουλώντας φθηνό αθλητισμό με
κύριο πιάτο τα απίστευτα ΡΕΚΟΡ από τα απίστευτα
θανατηφόρα φάρμακα .
Μετά την κατακραυγή καταδίκασε εκ των υστέρων
την απρέπεια της Χαλκιά που είχε το θράσος να μεταφέρει
΄΄ μολυσμένη ΄΄τα Ιερά και τα Όσια . Δηλαδή μετά την
δίχρονη τιμωρία της θα είναι αμόλυντη ; Αν η Δ.Ο.Ε.
επιθυμούσε υγιή αθλητισμό θα τιμωρούσε εδω και τώρα με
δια βίου αποκλεισμό αυτούς που ντοπάρονται .
Δεν το έπραξε και ούτε θα το πράξει ποτέ , γιατί οι
καθαροί αθλητές σε μια Ολυμπιάδα δεν μαζεύουν ούτε δυο
ενδεκάδες για ποδοσφαιρικό αγώνα .
Απλώς τιμωρούν για άλλοθι δευτεροκλασάτους
αθλητές και ποτέ τους ΄΄ φιρμάτους ΄΄ που πουλούν
ΡΕΚΟΡ και κρατούν ανοιχτό το
΄΄μαγαζί γωνιά ΄΄ . Η
αντιαθλητική αυτή φιλοσοφία του εργοδότη Δ.Ο.Ε. είναι
εξίσου εφάμιλλη με αυτή των υπαλλήλων αθλητών της . Ο
πλήρης συμβιβασμός στο αλισβερίσι ΄΄μου δίνεις ΡΕΚΟΡ,
σου δίνω μετάλλια,΄΄ παραμερίζοντας έτσι κάθε ηθικούς
κανόνες περί αθλητικής παιδείας κ.λ.π. και θα ήταν αστείο
να μιλάμε για τον όρκο του αθλητή που θυμίζει αρχαία
τραγωδία .
Η Χαλκιά και η κάθε Χαλκιά είναι πλέον
επαγγελματίες της εταιρίας αυτής και απαιτεί περισότερα
κέρδη .Ρισκάρει την υγεία της με τα ποικίλα δηλητήρια που
ρίχνει στον οργανισμό της για να ικανοποιήσει στο μέγιστο
βαθμό τα αφεντικά της και την πελατεία τους .
Ζουν δηλαδή ΑΠΟ τον αθλητισμό σε αντίθεση με
τους πραγματικούς , αληθινούς , ρομαντικούς αθλητές που
ζουν παρέα ΜΕ αυτόν για καλύτερη ποιότητα ζωής που

είναι και το ζητούμενο της όλης υπόθεσης.
Υπάρχει για αυτούς σύντομη αγωνιστική ημερομηνία λήξης λόγω
φαρμακοδιέγερσης που διαλύει τον οργανισμό τους .
Οι συχνοί αιφνίδιοι θάνατοι αυτών , οι τερατογεννήσεις παιδιών τους ,
ακόμα και οι αλλαγές φύλου όπως της Γερμανίδας αθλήτριας Αντριάν που έγινε ...
Αντρέας απο υπερβολική χρήση ανδρογόνων ορμονών τα λέει όλα ..
Με το δικό της δίκιο λοιπόν θέλει να κάνει ακόμα μια ΄΄αρπαχτή΄΄
πακτωλό χρημάτων για τα γεράματά της και να γλυκάνει την προσδοκία των
πολιτικών μας που επιμόνως ζητούν ασύστολα περισσότερα μετάλλια για την τιμή
της Ελλάδας .. Ρισκάρει για να νιώσει ακόμα μια φορά την εφήμερη δόξα απο ένα
κάλπικο μετάλλιο γνωρίζοντας έτσι και αλλιώς ότι στο μέλλον θα το συνοδεύουν
και οι ανάλογες τύψεις .
Είναι άδικο όμως τις τύψεις αυτές και τον αποτροπιασμό να τον νιώθουν
ήδη και οι πραγματικοί ρομαντικοί φίλοι του αθλητισμού . Οι απλοί
φορολογούμενοι πολίτες που πληρώνουν ακριβά τα μετάλλια αυτά.
Ο καθένας λοιπόν καταλαβαίνει την απύθμενη υποκρισία τους και το
μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται εκατέρωθεν για να βυθίζουν περισσότερο τα
Ιδεώδη μας .
Απο καιροσκόπους ισόβιους επαγκελματίες παράγοντες , και απο
αθλητές ΄΄ απαίδευτους ΄΄ που στερούνται την στοιχειώδη πνευματική αγωγή , την
έλλειψη αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και το μόνο που διαθέτουν είναι το ταλέντο
των ΄΄ σταρ σύστεμ΄΄ αθλητών θεάματος . Καθόλου παράξενο που είδαμε την
δοξασμένη Ολυμιονίκη μας να μεταφέρει καμαρωτή, χαμογελαστή , χωρίς ηθικούς
φραγμούς και ενοχές τις τύχες του Ολυμπισμού . Τον δικό της Ολυμπισμό . Τον
Ολυμπισμό της παρέας των λίγων που μονοπωλούν τον αθλητισμο στον βωμό του
κέρδους . Που προσπαθούν άκομψα , επίμονα και δυνατά να προβάλλουν την
διαφθορά τους μέσω της ιερής φλόγας για να πείσουν τις Ελληνικές Οικογένειες ότι
χωρίς αναβολικές και ναρκωτικές ουσίες αθλητισμός δεν γίνεται!
Το ζητούμενο βέβαια για εμας τους απλούς θεατές είναι το πως θα
προστατεύσουμε τα παιδιά μας και την φλόγα μας απο αυτούς . Αν η χώρα μας
επιθυμεί να διατηρήσει τον μοναδικό πολιτισμό μας δεν θα πρέπει να ξαναδώσει
την Φλόγα . Θα μπορούσαμε συμβολικά να κάνουμε αγώνες μοναχά στην Ολυμπία
από την παγκόσμια αθλούμενη μαθητική νεολαία και μόνο . Χωρίς πριμ , μετάλλια ,
χρονόμετρα , σπόνσορες κ.λ.π. Στα ΄΄ βοθρολύματα ΄΄ των σύγχρονων
Ολυμπιακών Αγώνων δεν πρέπει να έχει θέση η ιερή μας Φλόγα .
Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε . Αφορμή του γραπτού αυτού ήταν η
θύμηση όταν το 1992 μου έδωσαν τιμητικά για την προσφορά μου στους αγώνες
υπεραντοχής να μεταφέρω την δάδα λίγο πρίν τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης για
τους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης .
Το αλησμόνητο χιλιόμετρο που έτρεξα με την ιερή μας φλόγα , ήταν αρκετό για να
διαπιστώσω το πόσο ευτυχισμένος μπορεί να νιώσει ο καθένας από εμάς
κουβαλώντας με σεβασμό τις ελπίδες ολάκερου του πλανήτη μας για υγεία-ειρήνη
–προκοπή .
Ήταν στ’ αλήθεια μια επένδυση ζωής .
Μια ξεχωριστή εμπειρία που δεν αναπληρώνεται με όλο το χρυσάφι του κόσμου .
Τάσος Σταθόπουλος
58ετών / Τριαθλητής
οικιστής Αγίου Νεκταρίου
Οπως όλα τα ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται στην εφημερίδα μας
εκφράζουν απόψεις και θέσεις του υπογράφοντος και μόνον.
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω –Διασκεδάζω – Μαθαίνω
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Ανέκδοτα

Επιμέλεια: Π.Μιχαλιτσιάνος

1.Μια μέρα ο Θεός και ο Αδάμ συζητούσαν.

Ρωτάει λοιπόν ο Αδάμ τον Θεό.
- "Γιατί έκανες την Εύα τόσο απαλή και και
τρυφερή;"
- "Για να την θέλεις".
Ξαναρωτάει ο Αδάμ τον Θεό.
- "Γιατί έκανες την Εύα τόσο ελκυστική;"
- "Για να την θέλεις" απαντάει ο Θεός.
Μετά από λίγο ξαναρωτάει ο Αδάμ τον Θεό,
- "Γιατί έκανες την Εύα τόσο ηλίθια;"
- "Για να σε θέλει απαντάει ο Θεός..

2. Ζεύγος Ελλήνων σε παραλία. Εκείνη,
ξαπλωμένη μπρούμυτα, εκείνος από πάνω
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
την περιεργάζεται.
1.Σύμφωνα με τη μυθολογία τον μεταμόρφωσε σε ελάφι - Γυναίκα, να σου πω κάτι; Έχεις παχύνει; Ο
η Άρτεμις , όταν αυτός κυνηγούσε στον Κιθαιρώνα.
πισινός σου είναι μεγάλος σαν ψησταριά!
2.Γήπεδο (Γεν). 3.Μυθικός πολύ δυνατός βοσκός του
Κιθαιρώνα.4.Ο αριθμός 15.- Μουσική νότα.5.Με το..αμ Η γυναίκα "φορτώνει" αλλά δεν απαντά. Το
βράδυ είναι καλεσμένοι σε σπίτι φίλων για
γίνεται φαγητό. – Πολλές τέτοιες ακούγαμε στον παλιό
Ελληνικό κινηματογράφο (Ενικ). 6.Το σκότωσε ο
barbecue. Μόλις βλέπει ο άντρας την
δυνατός βοσκός του Κιθαιρώνα (Μυθ).7. Θεά …μόνιμη ψησταριά, ζητάει μια μεζούρα, τη μετράει,
κάτοικος του Κιθαιρώνα. 8.Είδος υφάσματος (αντ).μετράει μετά και τον πισινό της γυναίκας του
Μαζεύει και μεταφέρει νερά. 9.Βουνό κατοικία των
και της ψιθυρίζει:
μουσών, που πήρε το όνομά του από τον αδελφό του
- Είχα δίκιο, ο πισινός σου είναι σαν
Κιθαιρώνα που σκότωσε (αντ).
ψησταριά ακριβώς!
ΚΑΘΕΤΑ
Χαμηλών τόνων η γυναίκα, πάλι δεν απαντά.
1.Αθηναίος στρατηγός που κατείχε τις διαβάσεις των
Το βράδυ γυρίζουν στο σπίτι, πέφτουν για
Βιλίων και ανταγωνιζόταν τους Θηβαίους.
2….Καλατζοπούλου, παλιά ηθοποιός.
ύπνο. Ο σύζυγος όμως έχει "ορεξούλες".
3.Ένα αφέψημα.-Χρονικός σύνδεσμος.
Στριφογυρίζει από δω, στριφογυρίζει από κει,
4.Αμέσως μετά τα…πέμπτα(αντ). -Με το δια στην
χαϊδολογήματα, τριψίματα. Γρήγορα έρχεται η
αρχή,σημαίνει μοιράζω.
πληρωμένη απάντηση της γυναίκας:
5.Βρίσκονται μέσα…στη φιάλη. –Μηχάνημα ανάληψης
μετρητών. 6.Λυρικό τραγούδι ή ποίημα.- Αυτό δεν είναι - Δεν πιστεύω να θες να ανάψω ολόκληρη
μόνο του. 7.Πόλη της Γαλλίας.- Με το …να μέσα, γίνεται ψησταριά για ένα λουκανικάκι τόσο δα;
…Αγγλική ομάδα. 8.Αθλητικά αρχικά.-Σπορ του
Απαντήσεις άσκησης Ελληνικής
βουνού αλλά και της θάλασσας.- Μία πρόθεση.
γλώσσας ( σελ. 5 )
9.Δέντρο με πολύ γλυκά καλοκαιρινά φρούτα.- Θεός των
Αιγυπτίων.
( Λύση σταυρολέξου : σελ 6 )
Άγαρμπος <α (στερ.)γάρμπος <ιταλ.
garbo= κομψός ,Θαμώνας
<θαμά=συχνά . Τεμπέλης < τουρκική
tembel Φλοκάτη <θηλυκό του
φλοκάτος=ο στολισμένος με φούντες<
λατ. Flocus=χνούδι
9
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Ιατρικό Θέμα
Οφθαλμολογικό
Γλαύκωμα
Υπό τον όρο “Γλαύκωμα”
περιλαμβάνονται παθήσεις του ματιού, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από: Αύξηση της ενδοφθάλμιας
πίεσης, συνεπεία της οποίας επέρχονται
δευτεροπαθώς: α)αλλοιώσεις από το οπτικό πεδίο
και β)ατροφική κοίλανση της οπτικής θηλής.
Το οπτικό νεύρο είναι το όργανο που
μεταφέρει την εικόνα από το μάτι στον
εγκέφαλο,μοιάζει με ηλεκτρικό καλώδιο και
περιέχει περισσότερες από ένα εκατομμύριο
νευρικές ίνες. Το γλαύκωμα μπορεί να
καταστρέψει αυτές τις ίνες και να οδηγήσει
σταδιακά, σε απώλεια του οπτικού πεδίου και
σε τύφλωση. Προσβάλλει συνήθως πρώτα το ένα
μάτι και ακολουθεί το άλλο.Η διαδικασία της
πάθησης γίνεται σε αργούς ρυθμούς, με
αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτή από τον
πάσχοντα.
Γι’ αυτό και επιβάλλεται
η προληπτική εξέταση από τον οφθαλμίατρο σε
τακτά χρονικά διαστήματα για την έγκαιρη
διάγνωση της νόσου. Το γλαύκωμα δεν έχει
εμφανή συμπτώματα, γι’ αυτό ένας στους δύο
πάσχοντες δεν γνωρίζει ότι έχει τη νόσο.
Μορφές γλαυκώματος: Α.)Συγγενές
γλαύκωμα.
Β) Επίκτητο γλαύκωμα: Ι)Πρωτοπαθές >
α)Ανοικτής γωνίας β)Κλειστής γωνίας. ΙΙ
)Δευτεροπαθές.
Για τη διάγνωση του γλαυκώματος χρειάζεται
τακτικός και πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος:
-Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης.
-Εξέταση οπτικού νεύρου με βυθοσκόπηση.
-Εξέταση οπτικού πεδίου.
–Σε πρώιμες μορφές, μέτρηση οπτικών ινών GDX.
Οι βλάβες στο γλαύκωμα είναι μόνιμες, γι’ αυτό
είναι απαραίτητος ο προληπτικός οφθαλμολογικός
έλεγχος για τη συγκεκριμένη νόσο: α) Αν είστε
άνω των 40 ετών, έλεγχος κάθε 2 χρόνια. β)Αν
έχετε αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσετε γλαύκωμα,
τότε ο έλεγχος να γίνεται κάθε χρόνο .
Αυξημένος κίνδυνος για γλαύκωμα:
1)Αν στην οικογένεια υπάρχουν άτομα που
πάσχουν από γλαύκωμα.
2)Αν είστε πάνω από 60 ετών.
3)Αν χρησιμοποιείτε κολλύρια με κορτιζόνη για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
4)Αν ανήκετε στη μαύρη φυλή.
5) Αν έχετε μυωπία.
6)Αν υπάρχει παλαιό τραύμα στο μάτι.
Θεραπεία: Αντιγλαυκωματικά κολλύρια, τακτική
ιατρική παρακολούθηση στους πάσχοντες ανά
τρίμηνο.Σε προχωρημένες καταστάσεις,
χειρουργική επέμβαση-τραμπεκουλεκτομής.Σε
βαρειές καταστάσεις, τοποθέτηση βαλβίδας.
Κων/νος Π.Καλογερόπουλος
Χειρούργος οφθαλμίατρος
Τ.Ιατρός Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού
Συνεργάτης του Νοσοκομείου
Mediterraneo-Hospital, Γλυφάδα
Ιατρείο:Στρ. Παπάγου 78, Άγ. Δημήτριος
Τηλ.:2109767770 - 6944374729

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Πνευματικό Κέντρο και το ΔΣ του Συλλόγου Αγίου
Νεκταρίου Βιλίων σας Προσκαλούν την Κυριακή 16 ΜΑΪΟΥ
2010 και ώρα 11π.μ., στην εκδήλωση με θέμα:
“Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ” .
Το θέμα θα “υποστηρίξει” η Διδάκτωρ Φιλολογίας κ. Ασπασία
Μίχα-Λαμπάκη. Την εκδήλωση θα διανθίσουν Ποιητικά
Κείμενα, τα οποία θα διαβάσει η Βασιλική Λατίνη-Ιακώβου,και
μουσικά ακούσματα . Θα κλείσει με χορούς απο τον Παναγιώτη
Λούκο και το συγκρότημά του και θ’ακολουθήσει λιτή δεξίωση
με “ΕΛΙΟΕΔΕΣΜΑΤΑ”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στο Πολιτιστικό Κέντρο τουΑγίου Νεκταρίου.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει .
Δύο χρόνια χωρίς τον Αρχιεπίσκοπο
Χριστόδουλο
Συμπληρώνονται στις 28/1/2010 δύο χρόνια από
την εκδημία του Αρχιεπισκόπου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
Ο Mεγάλος αυτός Ιεράρχης υπήρξε φωτεινό παράδειγμα για
όλους μας .Δήλωσε παρών στην ζωή και με αξιοπρέπεια
αντιμετώπισε την ασθένειά του. Ανέδειξε την Εκκλησία σε φορέα Κοινωνικής Πρόνοιας,
στήριξε τους πολυτέκνους και έφερε τους νέους κοντά στην Εκκλησία.
Επιθυμία του ήταν να διαφυλαχθεί η χριστιανική παράδοση και κράτησε ψηλά την
Σημαία της Ορθοδοξίας.
Υπήρξε ανακαινιστής, ασυμβίβαστος, πολυμερής και βαθύτατος μελετητής. Οι από
άμβωνος κοινωνικές του παρεμβάσεις υπήρξαν σημαντικές. Ήταν ταλαντούχος
απαράμιλλος χειριστής του λόγου και χαρισματικός Ιεράρχης, έκαιγε μέσα του πάντοτε
άσβεστη η κανδήλα της συνείδησης και άφησε πίσω του αγαθές αναμνήσεις.
Όσοι συνεργασθήκαμε μαζί του γνωρίσαμε την προσήνεια και την απλότητά του,
την στοργή και το ενδιαφέρον του, την καλοσύνη και την ευγένεια, του χαρακτήρα του.
Δίκαια κατέκτησε την αγάπη, την αναγνώριση και τον σεβασμό όλων.
Έφυγε από την ζωή πρόωρα και μάλιστα σε εποχή που η Κοινωνία είχε ανάγκη
από την σοφία που εξέπεμπε η παρουσία του. Κατέκτησε την έξωθι καλή μαρτυρία και
υπήρξε για την κοινωνία μας πρότυπο αξιότητας και συμπεριφοράς.
Όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε αισθανόμαστε μεγάλη λύπη με την φυγή
του από την ζωή, η παρουσία του θα είναι συνεχής και θα μας εμπνέει.
Γι’ αυτό και εμείς αφιερώνουμε τα λόγια αυτά σαν λουλούδια στην αιώνια μνήμη
του.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΜΠΙΚΑΣ
Δικηγόρος Αθηνών
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Εορτασμός Θεοφανείων
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
Εξωραϊστικού Συλλόγου Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό )
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθει η τελετή κοπής της πίτας του
Εξωραιστικού Συλλόγου Αιγοσθένων [Ε.Σ.Ο.Α] ανήμερα των Φώτων. Η μέρα αυτή
ήταν σημαντική για τον Σύλλογο διότι εκτός από τα καθιερωμένα [ αγιασμό,κοπή της
πίτας κλπ.] το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει ορισμένους συνανθρώπους μας
για τους παρακάτω λόγους:
Πρίν 33 χρόνια και συγκεκριμμένα στις 19 Ιουνίου 1977 ,είκοσι ένα [21]
άτομα με το ίδιο όραμα, ίδρυσαν αυτόν τον Σύλλογο με κύριο σκοπός τόν εξωραισμό
της περιοχής αυτής σε όλους τους τομείς.
Τα χρόνια όμως πέρασαν,τους διαδέχθηκαν πολλοί, όλοι με τον ίδιο
σκοπό και διαθεση για τα κοινά, άλλοι προσέφεραν πολλά,άλλοι λίγα, δεν έχει
καμμιά σημασία το πόσο,αλλά το ότι προσέφεραν.
Το σημερινό Δ.Σ έκρινε ότι έπρεπε να βρεθούν αυτοί οι πρωτεργάτες του
Συλλόγου και να τιμηθούν ανάλογα. Τα χρόνια όμως πού πέρασαν ήταν πολλά,
πολλοί ξεχάστηκαν, άλλοι άλλαξαν διεύθυνση και άλλοι δυστυχώς έφυγαν από την
ζωή. Καταφέραμε όμως με αρκετή δυσκολία να βρούμε μόνο επτά [7] άτομα τα
οποία ανταποκρίθηκαν στην προσκλησή μας και βρέθηκαν κοντά μας,οι οποίοι κατά
αλφαβητική σειρά ήταν:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΤΩΝ
1. Γαβριελάτου Χριστίνα.
ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ [ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ] ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ
2. Κουρής Γρηγόριος.
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ
3. Μιχαηλίδης Δημήτριος.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.ΕΠΙΣΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
4. Παπαιωάννου Ευστάθιος. ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΚΟΥ
5. Πουλίση Βέρα – Ειρήνη. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ.
6. Τσιργιαλός Νικόλαος.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. Φωκάς Θεόδωρος.
Τέλος όλοι γνωρίζουμε ότι πρίν 10 μήνες,έπαθε σοβαρές ζημιές από
εμπρησμό το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Αμεσα η Αρχαιολογική Υπηρεσία
απαγόρευσε κάθε χρήση της εκκλησίας μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών από
τους ειδικούς.
Ο καιρός όμως περνούσε και οι εργασίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
καθυστερούσαν και καλοκαίρι είχε σχεδόν περάσει χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα.
Ο Σύλλογος δεν είχε την δυνατότητα να κάνει τίποτα λόγω της
απαγόρευσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και προφορική της Εκκλησίας.
Ενας συνάνθρωπός μας όμως πήρε την απόφαση να δράσει ιδιωτικά καί
ατομικά, επιστράτευσε όλες τις γνωριμίες του,διέθεσε κόπο,χρόνο και χρήμα,δεν
διστασε να συγκρουσθεί με άλλα συμφέροντα και τελικά κατάφερε μέσα σε λίγο
διάστημα να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Αρχαιολογικής,να πάρει το προφορικό
Ο.Κ από την αρμόδια Υπηρεσία και με την πλήρη συμπαράσταση τού Συλλόγου και
πολλών φίλων να ολοκληρώσει με προσωπική του επιβλεψη ολες τίς εργασίες
επισκευών και αποκαταστάσεων.
Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας από τους πραγματικούς φίλους του
Συλλόγου, μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις και ο
Σύλλογος σήμερα βρίσκεται στην ευχά ριστη θέση να τιμήσει τον κο Μακρυνόρη
Γεώργιο για τις αποφάσεις του αυτές.

Επίσης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις
μικρές η μεγάλες δωρεές των ανωνύμων φίλων μας πού
βοήθησαν στην ολοκλήρωση του έργου.
Την απονομή των πλακετών παρέδωσαν στα
τιμώμενα πρόσωπα η Προεδρός μας κα Εμμανουήλ
Δήμητρα ο Αντιπρόεδρος κος Βαλούρδος Κων/νος,ο
Γραμματέας κος Λιάρος Παναγιώτης,η Ταμίας κα Κόλλα
Βαρβάρα, και ο Σύμβουλος κος Μουστάκης Απόστολος .
Την εκδήλωση αυτή ετίμησαν με την παρουσία
τους οι Αρχιμανδρίτες κοι Αυξέντιος και Κύριλλος,ο
Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Βιλίων ,ο Δήμαρχος και ο
Αντιδήμαρχος Ερυθρών,οι Προιστάμενοι Αστυνομικού
τμήματος και Πυροσβεστικού κλιμακίου Βιλίων,ο
Λιμενάρχης Αιγοσθένων [ Πόρτο-Γερμενο ] ο Πρόεδρος Δ.Σ
Δήμου Βιλίων,ο Πρόεδρος ΔΣ Εξωραιστικού Συλλόγου
Μύτικα και ο Αντιπρόεδρος ΔΣ Εξωραιστικού Συλλόγου
Αγίου Νεκταρίου, φίλοι και μέλη του Συλλόγου μας.
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Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά ή
οτιδήποτε ασυνήθιστο και περίεργο, πρέπει
αμέσως να ειδοποιήσετε την Πυροσβεστική και
συγκεκριμένα :

H Προστασία των Δασών είναι ευθύνη όλων
μας
Τα δάση μας έχουν την ανάγκη από προστασία. Γιαυτό και το
Πυροσβεστικό Σώμα είναι σε καθημερινή επαγρύπνηση με
ανθρώπους έτοιμους να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να
προστατέψουν αυτό το πολύτιμο αγαθό που μας προσφέρει
απλόχερα η φύση . Η δική μας προσπάθεια όμως έχει ανάγκη από
την ηθική και ουσιαστική υποστήριξη όλων σας.
Πρέπει να γίνει επίσης γνωστό ότι σύμφωνα με την παραγρ. 1 του
άρθρου 1 της 4/1987 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 724), οι
ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και
λοιπών ακάλυπτών χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες
περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόσταση εκατό (100) μέτρων,
υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στη
απομάκρυνση τυχών άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα
σ’ αυτά.
Στους προαναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το ανάμα
φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα εντός της αντιπυρικής περιόδου, ή
δύναται να επιτραπεί μόνο κατόπιν αδείας που εκδίδεται από τις
κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’1459)
όπως έχει τροποποιηθεί με την 9α /2005(ΦΕΚ Β’1459) και ισχύει.
Ο καθένας μας ανεξάρτητα με την ιδιότητα του, μπορεί
και πρέπει να συμβάλλει στην αποτροπή κάθε αιτίας και εξάπλωσης
πυρκαγιάς. Με το πνεύμα αυτό, η συμβολή σας θα είναι μεγάλη και
απαραίτητη εάν χάριν της προστασίας της περιουσίας σάς και της
ζωής των μελών της οικογένειας σας, προβείτε στις παρακάτω
ενέργειες :
Απομακρύνετε γύρω από τη κατοικία σας τα τυχόν
εύφλεκτα υλικά (σκουπίδια, ξύλα, δεξαμενές πετρελαίου κλπ).
Κλαδέψτε τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους θάμνους
γύρο από το σπίτι σας.
Κλαδέψτε τα ξερά κλαδιά που εφάπτονται ή βρίσκονται
πάνω στην στέγη του σπιτιού σας.
Τοποθετήστε στην βρύση της αυλή σας, λάστιχο ικανού
μήκους με αυλίσκο στην άκρη αυτού ώστε να καλύπτει οποιοδήποτε
σημείο της αυλής και του οικοδομήματος.
Αν έχετε πισίνα ή άλλη δεξαμενή νερού , να είναι συνεχώς
γεμάτη και να υπάρχει αντλία, που να κινείται με μηχανή εσωτερικής
καύσης για την χρήση νερού στην κατάσβεση.
Να μην ανάβετε φωτιά για οποιοδήποτε χρήση εντός ή
εκτός κτιρίου .

Αν η κατοικία σας βρεθεί στην πορεία μιας δασικής
πυρκαγιάς θα πρέπει :
•
Κλείστε τις φιάλες υγραερίου, τα παντζούρια και το
άνοιγμα της καπνοδόχου.
•
Μην επιχειρήσετε την εγκατάλειψη του χώρου, εκτός εάν η
δίοδος διαφυγής είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
•
Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την
πρόσβαση των πυρ/κών οχημάτων.
•
Βρέξτε το χώρο γύρω από το σπίτι και τα ξύλινα τμήματα
του.
•
Προβλέψτε να έχετε ένα φακό σε περίπτωση που διακοπεί
το ηλεκτρικό ρεύμα και εγκλωβιστείτε από τη φωτιά.
•
Μπείτε μέσα στο σπίτι μαζί με όλη την οικογένεια και τα
κατοικίδια ζώα σας, εκτός αν διαταχθεί εκκένωση από τις αρχές.
•
Κλείστε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει
καπνός.
•
Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή, αναζητήστε
καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι.
•
Μετά την πυρκαγιά βγείτε από το σπίτι σας και σβήστε
αμέσως τις μικροεστίες που παραμένουν.
•
Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά
τις οδηγίες και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

•
•
•
•
•

•
Δώστε συγκεκριμένη τοποθεσία και ακριβές
σημείο για τον εντοπισμό της πυρκαγιάς.
Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
Περιγράψτε τούς δρόμους και τα μονοπάτια προσέγγισης.
Περιγράψτε τούς δρόμους και τα μονοπάτια προσέγγισης.
Προσδιορίστε την κατεύθυνση της φωτιάς.
Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες.

Πώς να προστατέψουμε τα δάση μας.
Μια πυρκαγιά μπορεί να ξεκινήσει από :

1)Αναμμένο τσιγάρο ή σπίρτο.
2)Κάψιμο σκουπιδιών, ξερών χόρτων, σιτοκαλαμίων.
3)Υπαίθριες ψησταριές.
4)Εργασίες στο ύπαιθρο (οξυγονοκολλήσεις, χρήση ηλεκτρικού τροχού,
αλυσοπρίονου κλπ).

Είναι λοιπόν στο χέρι μας να προστατεύσουμε τα δάση από
τις καταστροφικές πυρκαγιές.

1)Δεν καπνίζουμε και δεν ανάβουμε φωτιές μέσα η κοντά στο δάσος.
2)Προσέχουμε όταν είμαστε μέσα στο δάσος.
3)Σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης προς ορισμένα δάση σε
περιόδους κίνδυνου πυρκαγιών.
4)Δεν ξεχνούμε ότι μία στις δύο πυρκαγιές οφείλεται σε απροσεξία.

Για το περιβάλλον μας πρέπει όλοι να δείξουμε μια
ιδιαίτερη ευαισθησία
Για κάθε κίνδυνο, καλέστε 199
Και για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βιλλίων 2263022199
Το Πυροσβεστικό Σώμα πάντα στην διάθεση του πολίτη,
για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης και
κινδύνου.

