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

Αριθμός Φύλλου 58* Απρίλιος- Μάιος- Ιούνιος 2011

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΡΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ

Με καταγγελίες , με ποσά και αριθμούς, με αιχμές για την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με υποσχέσεις για
νοικοκύρεμα, με αισιοδοξία για το μέλλον.
– Ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος, εξηγεί και προτρέπει όλους
τους οικιστές και μέλη γιατί “ πρέπει να αναλάβουμε όλοι
τις ευθύνες μας”
– Ο Γιάννης Χριστόπουλος, εξηγεί το “Οικία πολυτελήςΠαιδεία ημιτελής” που ανώνυμος είχε αναρτήσει σε σημείο
του οικισμού, κρίνει τους κυβερνώντες, προτείνει στους
οικιστές…
-Ο Γιάννης Μπεμπόνης – οικιστής του Κριεμαδίου, μιλά για
τους Συμβολισμούς του Ελύτη.
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
….«ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
…….ΒΙΛΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΩΡΑ 1000 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Συλλόγου
ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2011
Για πρώτη φορά φέτος ο
νέος Δήμος ΜάνδραςΕιδυλλίας διοργάνωσε
αγώνα δρόμου στα Βίλια
στη μνήμη του Βιλιώτη
δρομέα αποστάσεων
Δερβένη Δημήτρη. Συγκεκριμένα σε ιδέα και
προσπάθεια του συνοικιστή μας Τάσου
Σταθόπουλου, που γράφει σχετικά στην
εφημερίδα μας.
Τιμή πρόσκλησης: 25 Ευρώ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 21.30
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΒΙΛΙΩΝ
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ
ΤΑ ΠΟΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ DJ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 6945959919 – 6978101151 – 6977066632-6945821483
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Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού συλλόγου Βιλίων
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ».
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
***
Τιμή φύλλου 0,01 ευρώ
***
Εκδότης
Ρουμπάκης Γιώργος
Διεύθυνση
Άγιος 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
Εκτυπώσεις Ταμπακόπουλος Δημ. Σινοπούλου 40 και
Κομιανών 42 Περισσός Τηλ: 2109353634

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
(Ταμίας: Μαρία Δεσύπρη)
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ
Μαρία Δεσύπρη 2109811681-6945959919,
Γεν. Γραμματέας :Γιώργος Μυγδάλης 2102637449-6976079100 ,
Αναπληρωτής Ταμίας: Νίκος Λάγιος:2263023853-6978463685)
Μπορείτε ακόμα να αποστείλετε το έντυπο ή τη συνδρομή σας ταχυδρομικά
(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία ή τον Γ.Γραμματέα)
στη διεύθυνση:
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 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.
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Αστυνομία Βιλίων ………………… 22630 22100
Πυροσβεστική : ………………. 199
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων :…. 2263320000
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας: ….. 210-5551277
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
Ιστοσελίδα Συλλόγου: www.agiosnektarios.gr
Ιστοσελίδα Δήμου: www.mandras-eidyllias.gr
Ιστοσελίδα Δημ. Κοιν. Βιλίων: www.vilia.org

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Ρουμπάκης Γιώργος
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
tsiano@otenet.gr
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων τού Συλλόγου
Αναστασία Καλλιδώνη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος : Ρουμπάκης Γιώργος
(2263023640 - 6978101151 )
Αντ/δρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής(2263023257 2109735841 - 6977066632 )
Γεν.Γραμμ. Μυγδάλης Γιώργος 2102637449-6976079100
Ταμίας: Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 / 6945959919 )
Ειδ.Γραμμ : Παντελής Μυκιαδάκης: (2263023287
(2104933392 - 6945821483)
Μέλος: Καλλιδώνη Αναστασία (6976306850-2291053087)
Μέλος: Λάγιος Νίκος (2263023853 - 6978463685)

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το ΔΣ του Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου Βιλίων εκφράζει τη θλίψη του για
τον άδικο χαμό του 23 χρονου Γιώργου Μαμαλούδη και εκφράζει τα
ειλικρινή συλλυπητήριά του στους γονείς και την αδελφή του.
Καλό κουράγιο, να ζήσουν να τον θυμούνται.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το ΔΣ του Συλλόγου Αγίου Νεκταρίου Βιλίων ευχαριστεί για ακόμα μια
φορά τη Δήμητρα Αναστασπούλου για την εξεύρεση Ιερέα και ψάλτη για
τις λειτουργίες του Πάσχα στον Ιερό Ναό μας
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ΠΡΕΠΕΙ OΛΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Διαθέτουμε ένα Σύλλογο υψηλού κύρους με μία άριστη εξωτερική εικόνα που μας κολακεύει , αλλά ταυτόχρονα μας γεμίζει
ευθύνες . Ευθύνες που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση των επιτευγμάτων μεν, αλλά κυρίως με την περαιτέρω βελτίωση της
εικόνας του οικισμού, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν με δεδομένα την αύξηση των οικιστών
γενικά αλλά και μονίμων κατοίκων, με την αξιοποίηση χώρων του οικισμού, τη συντήρηση και βελτίωση των κατασκευών, την
καθαριότητα, την ασφάλεια, την πυροπροστασία, τις εκδηλώσεις κ.ά. Όλα αυτά για να γίνουν πράξη και να μην καταρρεύσει το
όμορφο και πολύ σημαντικό αυτό οικοδόμημα, το οποίο, θα επαναλάβω κι’ εγώ, έχει δημιουργηθεί με τον κόπο και τη διάθεση
πολύτιμου χρόνου από όλα τα ΔΣ που πέρασαν αλλά και με την ανάλογη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου.
Σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ και να εκθέσω τις απόψεις και προτάσεις μου οι οποίες θα πρέπει όχι απλώς να
διαβαστούν σαν ένα απλό άρθρο και την άλλη στιγμή να ξεχαστούν, αλλά να γίνουν σοβαρό αντικείμενο συζήτησης για την
υλοποίησή τους, με τις όποιες άλλες συμπληρωματικές προτάσεις για βελτίωσή τους. Πρώτα όμως θα ήθελα μέσα από την
εμπειρία που έχω από την κατά καιρούς συμμετοχή μου στα ΔΣ του Συλλόγου, να πω ότι τα εκάστοτε μέλη των ΔΣ είναι
εθελοντές-εργάτες που μοχθούν για το καλό όλων χωρίς να έχουν απολύτως κανένα προσωπικό όφελος. Τη δύναμη και τη
διάθεση για προσφορά την αντλούν από την αγάπη προς το Σύλλογο και τον οικισμό και από το ενδιαφέρον που δείχνουν τα
μέλη του Συλλόγου στις διάφορες υποχρεώσεις και κλήσεις για συμμετοχή .
Η βασική υποχρέωση των μελών είναι η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών η οποία είναι 30€ για κάθε μέλος και στην
περίπτωση που μέσα στην ίδια οικογένεια εγγραφούν και άλλα μέλη, τότε η συνδρομή είναι 20€ ανά μέλος έτσι ώστε να δίνεται
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα εγγεγραμμένα μέλη αλλά και να υπάρχει πολυφωνία και αυξημένη συμμετοχή .
Πρέπει λοιπόν σε όλες τις οικογένειες όλα τα ενήλικα μέλη να είναι εγγεγραμμένα. Οι συνδρομές είναι το πλέον βασικό έσοδο
για τον Σύλλογο του οποίου τα έξοδα είναι πολλά και αυξανόμενα, διακρινόμενα σε τακτικά και έκτακτα.
Τακτικά έξοδα είναι για ΔΕΗ-ΟΤΕ-την έκδοση εφημερίδας, η οποία πρέπει να βελτιώνεται και να πολλαπλασιάζεται σε ύλη και
αριθμό – την εκδήλωση της πρωτοχρονιάτικης πίτας- αμοιβή του παππά το Πάσχα- την Ιστοσελίδα-το νερό της δεξαμενής-τη
γραφική ύλη-τις επιστολές- τις εορτές των Αγίων της Εκκλησίας μας (προσφορά γλυκών και αναψυκτικών, μπάντα των Βιλίων)
και άλλα. Τα έκτακτα έξοδα αφορούν κυρίως έργα που γίνονται στον οικισμό τα οποία κατά μικρό ή μεγάλο μέρος
χρηματοδοτούνται και από τον Δήμο είτε γίνονται αποκλειστικά με χρήματα του Συλλόγου. Αυτά είναι έργα απαραίτητα γιατί
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, εξωραΐζουν και ανεβάζουν το γόητρο του οικισμού. Άλλα έκτακτα έξοδα έχουν να κάνουν με την
καθαριότητα, συντήρηση και συμπλήρωση εξοπλισμού στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, συντήρηση κτισμάτων και
κατασκευών στους χώρους του οικισμού (ΠΠΚ, γήπεδο, παιδικές χαρές), τοποθέτηση ταμπελών , οργάνωση εκδηλώσεων κλπ.
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση τουλάχιστον να πληρώνουν τις συνδρομές τους και να συμμετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις. Από κει και πέρα να είναι κοντά στο Σύλλογο, να δίνουν το παρόν στην ετήσια συνεστίαση και σε όσες άλλες
εκδηλώσεις διοργανώνονται με οικονομικό, και όχι μόνο, όφελος, όπως οι εκδρομές. Η συμμετοχή των μελών σε εκδηλώσεις
εκτός του ότι συσφίγγει τις σχέσεις μεταξύ των μελών, είναι και ένα στοιχείο ανταλλαγής απόψεων για θέματα του οικισμού και
της ευρύτερης περιοχής του Δήμου στον οποίο έχουμε τα σπίτια μας και πολλοί από εμάς ζουν μόνιμα ή σχεδιάζουν να το
κάνουν μελλοντικά.
Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του Συλλόγου και κατ’ ακολουθία και του οικισμού, είναι και η
εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΣ του Συλλόγου στις εκλογές που γίνονται ανά διετία. Δυστυχώς τελευταία
υπάρχει “ηχηρή” άρνηση για συμμετοχή, με συνέπεια τα μέλη των ΔΣ τα οποία θητεύουν για πολλά χρόνια επειδή αγαπούν το
Σύλλογο και τον οικισμό, να κουράζονται ψυχικά και σωματικά και από τη στιγμή που βλέπουν αδιαφορία να μην αποδίδουν
αυτά που θα μπορούσαν. Αντιμετωπίζοντας μάλιστα πολλές φορές και έντονες κριτικές οικιστών για θέματα που για κάποιους
δεν έγιναν όπως θα ήθελαν, λες και τα μέλη των ΔΣ είναι έμμισθοι του Συλλόγου ή υπάλληλοι του Δήμου, απογοητεύονται και
σκέπτονται τη μη συμμετοχή σε επόμενες εκλογές ή ακόμα χειρότερα την αποχή από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου! Βέβαια
υπάρχουν και αρκετά μέλη τα οποία είναι πάντοτε κοντά στο Σύλλογο, ανταποκρινόμενα σε όλα σχεδόν τα καλέσματα,
δείχνοντας έτσι την αγάπη τους αλλά ταυτόχρονα και το ότι έχουν αντιληφθεί πολύ καλά την αξία της ύπαρξης ενός αξιόλογου
Συλλόγου στην περιοχή που έχουν την περιουσία τους και ζούνε ολοκληρωτικά ή περιστασιακά.
Επίσης θα βοηθούσε πάρα πολύ η αύξηση της δύναμης των ψηφοφόρων στην περιοχή, με μεταδημότευση από κεντρικούς
μεγάλους Δήμους της Αθήνας όπου οι ψηφοφόροι έχουν πολύ μικρότερη δύναμη και που χάνονται ανάμεσα στις χιλιάδες.
Αντίθετα η βαρύτητά τους στο μικρό (πληθυσμιακά) αλλά πολύ μεγάλο σε έκταση Δήμο μας, θα είναι σημαντική όπως
σημαντικά και υπολογίσιμα θα είναι τα οφέλη για τον οικισμό μας.
Τελευταία, όπως βέβαια είναι γραμμένο πάντοτε στη 2η σελίδα μας, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τα μαγαζιά και τους
επαγγελματίες της περιοχής μας που διαφημίζονται στην εφημερίδα μας, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί είναι που την
συντηρούν και διατηρούν το επίπεδό της σε πολύ καλό σημείο. Πολλοί δε γκρινιάζουν ότι δεν τους επισκεπτόμαστε, έτσι κάθε
φορά που ερχόμαστε σε συναλλαγή μαζί τους πρέπει να δηλώνουμε την προέλευσή μας για να αντιλαμβάνονται ότι “πιάνει”
τόπο η διαφήμισή τους, ανανεώνοντάς την για την επόμενη χρονιά.
Εύχομαι και ελπίζω, τα γραφόμενα αυτά να είναι εφαλτήριο προβληματισμού και ενεργοποίησης όλων των μελών του Συλλόγου,
στοιχείο που θα ωφελήσει όλους μας σε μεγάλο βαθμό και θα δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας μέσα σε ένα τόσο άσχημο κλίμα που
δυστυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας.
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Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΡΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΛΙΩΝ- 8 ΜΑΪΟΥ 2011
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ

●

Ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου Απρίλη – και κατ’ επιβολή του “Καλλικράτη” – η Απογραφή οικονομικών δεδομένων του
νέου Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Αφορά τους επί μέρους και εν συνόλω οικονομικούς απολογισμούς όλων των συνενούμενων
Δήμων Μάνδρας-Βιλίων-Ερυθρών και την Κοινότητα της Οινόης. Αρχές Μαΐου ο Δήμαρχος Γ. Δρίκος με σειρά ομιλιών του σε όλους
τους συνενούμενους Δήμους, ενημέρωσε τους κατοίκους για τα αποτελέσματα αυτής της απογραφής.
Την Κυριακή 8 Μαΐου 2011, ο Δήμαρχος με ομιλία του στο Πνευματικό Κέντρο Βιλίων ενημέρωσε την τοπική κοινωνία για τα
αποτελέσματα της οικονομικής απογραφής που αφορούσε τον πρώην Δήμο Βιλίων. Με καταγγελίες, με ποσά και αριθμούς, με
αιχμές για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με υποσχέσεις για νοικοκύρεμα, με αισιοδοξία για το μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε
για το έργο ύδρευσης του οικισμού μας του Αγίου Νεκταρίου και τον λόγο που σταμάτησε.
Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Δημάρχου Γιώργου Δρίκου.
Γιώργος Ρουμπάκης

Η ομιλία του Δημάρχου

Φίλες και Φίλοι,
Σας καλωσορίζω στην σημερινή συνάντηση. Μια συνάντηση που θα καθιερωθεί ώστε να
γνωρίζετε όλοι κάθε στιγμή την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο μας, τα προβλήματα
που υπάρχουν, τις λύσεις που προτείνονται, τις πολιτικές που εφαρμόζονται.
Άλλωστε σας το είχα υποσχεθεί και πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου, ότι την επόμενη μέρα
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας τη διαμορφώνουμε μαζί.
Όλοι μαζί, Πολίτες, Παραγωγικοί Φορείς, Αιρετοί, αποφασίζουμε για το παρόν αλλά και
το μέλλον του τόπου μας.
Όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα και καταλήγουμε σε κοινές λύσεις σε κοινές πολιτικές.
Γιατί δεν έχει νόημα η πολιτική αν δεν πηγάζει από το λαό και αν δεν εξυπηρετεί το λαό.
Οι μέρες που οι αποφάσεις για τη γειτονιά μας, την πόλη μας, το χωριό μας, παίρνονταν πίσω από κλειστές πόρτες, σε γραφεία και
Δημαρχεία ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.
Οι μέρες που τα προβλήματα κρύβονταν κάτω από το χαλάκι και κλειδώνονταν σε συρτάρια για να μη τα μάθει ο κόσμος, στο Δήμο
Μάνδρας – Ειδυλλίας δεν πρόκειται να ξαναρθούν.
Όλα στο φως και όλα με απόλυτη διαφάνεια.
Σήμερα λοιπόν, είμαι εδώ, είμαστε εδώ, για να έχετε την πλήρη εικόνα των οικονομικών του Δήμου, να σας κοινοποιήσω τα
αποτελέσματα της απογραφής, που όπως μας ορίζει ο νόμος, ορκωτοί ελεγκτές διεξήγαγαν από τις αρχές του Ιανουαρίου.
Αλλά κυρίως είμαστε εδώ για να ακουστεί η φωνή σας. Η φωνή των πολιτών, των δημοτών, των κοινωνικών εταίρων.
Να λάβετε γνώση αλλά και να ακούσω από εσάς τη δική σας άποψη, τη δική σας πρόταση.
Εσείς είστε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας. Εσείς αποφασίζετε και εν πολλοίς καθορίζετε, όχι μόνο το σήμερα του Δήμου μας, αλλά
κυρίως το αύριο. Χαράσσετε το δρόμο στον οποίο θα βαδίσουμε μαζί και τα επόμενα χρόνια.
Θεωρώ πολύ σημαντική τη γνώμη σας καθώς εσείς είστε η κοινωνία.
Θα ήθελα λοιπόν να σας κοινοποιήσω μερικά στοιχεία ώστε να έχετε πλήρη εικόνα και των οικονομικών του Δήμου και του
ευρύτερου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε και να πάρουμε τις όποιες αποφάσεις.
Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η Απογραφή Οικονομικών Δεδομένων του Δήμου όπως επιβάλλει ο Νόμος.
Μάλιστα η ολοκλήρωση της απογραφής μόνο εύκολη διαδικασία δεν ήταν, καθώς οι Δήμοι που συνενώθηκαν και αναφέρομαι
στους Δήμους Βιλίων, Ερυθρών και στην κοινότητα Οινόης, δεν είχαν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα με συνέπεια οι διοικητικές
διαδικασίες που ήταν υποχρεωμένοι από το νόμο να τηρούν, να είναι ανάλογες των Δήμων και Κοινοτήτων της δεκαετίας του 80 ή
και παλαιότερα.
Παρά τη διοικητική και οργανωτική ανεπάρκεια, παρά την έλλειψη προσωπικού, η απογραφή ολοκληρώθηκε και σε αυτή
αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια, οι Απαιτήσεις, δηλαδή τι περιμένουμε να εισπράξουμε, οι Υποχρεώσεις, δηλαδή τι
οφείλουμε να πληρώσουμε και τα Διαθέσιμα, δηλαδή τι έχουμε στο ταμείο.
Αυτά τα τρία μεγέθη είναι που προσδιόρισαν τον προϋπολογισμό του 2011 για το Δήμο μας αλλά και την επόμενη τριετία.
Αλλά δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Τα μανίκια θα σηκώσουμε και θα δουλέψουμε σκληρά.
Γιατί η εμπιστοσύνη σας και η εντολή σας να ηγηθώ του νεοσύστατου Δήμου μας, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας συνιστούν για
εμένα μέγιστη τιμή, αλλά πρωτίστως ευθύνη.
Ο ρόλος και το μέλημά μου είναι να σχεδιάσω και να υλοποιήσω, μαζί με τους συνεργάτες μου, το παρόν και το μέλλον, το αύριο
της γειτονιάς μας, του οικισμού μας, του χωριού και του Δήμου μας.
Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένας τόπος προικισμένος από το θεό με ικανούς και άξιους ανθρώπους.
Οφείλουμε στην ιστορική μας κληρονομιά, αλλά και στα παιδιά μας να κτίσουμε ένα τόπο που θα αγκαλιάζει με ανθρωπιά τον
δημότη και θα του εξασφαλίζει ευκαιρίες για ατομική και οικογενειακή προκοπή.
Όμως το παρόν και το μέλλον έχει σημείο εκκίνησης το παρελθόν, την κληρονομιά των απερχόμενων διοικήσεων των Δήμων
Μάνδρας, Βιλίων, Ερυθρών και της Κοινότητας Οινόης που συνενώθηκαν.
Και δυστυχώς ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας,
στην κατάσταση που τον έφεραν οι προηγούμενες διοικήσεις, είναι ένας Δήμος χρεωμένος, διοικητικά και λειτουργικά ανεπαρκής
και με μέλλον αβέβαιο αν δεν εφαρμοσθούν οι γενναίες ριζοσπαστικές πολιτικές που απαιτούνται.
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Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ότι ο Δήμος Βιλίων και η Κοινότητα Οινόης δεν είχαν καν υποβάλει απολογισμό
από το 2002 και το 2004 αντίστοιχα, δηλαδή δεν λογοδοτούσαν για τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας ως όφειλαν.
Τα χρέη του νέου Δήμου προσεγγίζουν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά με πιστοποίηση εγκυρότητας από ορκωτούς
λογιστές και όχι λόγια του αέρα ή προεκλογικές φανφαρολογίες. Περισσότερα από 2,5 εκ. ευρώ δικαστικές αποφάσεις από
απλήρωτους εργολάβους.
Λίγο λιγότερα από 4 εκ ευρώ τα έργα που έχουν ανατεθεί χωρίς να υπάρχουν λεφτά και εμείς πρέπει να αποπληρώσουμε.
Περισσότερα από 1 εκ ευρώ τα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και φόρους που άφησαν απλήρωτα. Εάν σε αυτά
προσθέσετε τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων και το χρέος προς την ΕΥΔΑΠ των 2,5 εκ ευρώ αντιλαμβανόμαστε όλοι την
δυσχερή πραγματικότητα του δήμου μας.
Παράλληλα μέχρι και το 2010 οι Δήμοι κατέθεταν και ψήφιζαν προϋπολογισμούς
πλασματικούς, μη υλοποιήσιμους.
Προϋπολογισμούς που στόχευαν στη λαϊκιστική
προφορική ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών.
Προϋπολογισμούς που στην καλύτερη περίπτωση προσδιορίζονταν από τα «θέλω» αλλά
δυστυχώς ποτέ από τα δημοσιονομικά μπορώ».
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δήμο Μάνδρας το 2010 τα έσοδα από την πολιτεία για
επενδύσεις, για έργα και μελέτες ήταν μόλις 475.000 ευρώ την ίδια ώρα που το
τεχνικό πρόγραμμα που ψήφισε η απερχόμενη διοίκηση ήταν ύψους 5.140.000
ευρώ, από τα οποία συμβασιοποίησε, ανέλαβε υποχρεώσεις, υπέγραψε επιταγές,
δέσμευσε το δήμο για 2.247.848 ευρώ.
Και βέβαια αγαπητοί συνδημότες των Βιλίων, αγαπητοί μου συγχωριανοί, λυπούμαι, ιδιαιτέρως λυπούμαι, που στα Βίλια,
προκάτοχοί μου και φίλοι, επιεικώς μπορώ να πω ότι δεν ήταν προσεχτικοί στη διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων.
Προσοχή. Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις κανενός και δεν μιλώ για ρεμούλες αλλά κακή διαχείριση είναι και η προχειρότητα.
Και βέβαια, τα λάθη είναι ανθρώπινα αλλά τα λάθη στη διαχείριση δημοσίων υποθέσεων τα πληρώνουν οι πολλοί.
236 χιλιάδες χρέος στην ΕΥΔΑΠ. 136 χιλιάδες χρέος δάνειο. Και το απίθανο, 950 χιλιάδες χρέος σε απλήρωτους
εργολάβους με δικαστικές αποφάσεις. Και σα να μην έφταναν όλα αυτά σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανίζεται και κάποιος
εργολάβος ο οποίος χωρίς σύμβαση έχει κατασκευάσει κάτι για το Δήμο και ζητάει το λογαριασμό από το νέο Δήμαρχο.
150 χιλιάδες ευρώ για ασφαλτοτάπητα θα πρέπει κι αυτές να τις πληρώσουμε εμείς αφού κανείς δεν φρόντισε να τα εισπράξει
από τις δημόσιες αρχές και το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
Το έργο της υδροδότησης του οικισμού του Αγ. Νεκταρίου το οποίο σταμάτησε καθώς δεν έγιναν οι
απαραίτητες ενέργειες δέσμευσης του απαιτούμενου κεφαλαίου για την ολοκλήρωση του έργου.
Μέχρι και η Φιλαρμονική απλήρωτη.
Κανείς πρατηριούχος δεν μας δίνει πίστωση για καύσιμα γιατί έχουν μείνει απλήρωτοι.
Οι κατασκηνώσεις του Δήμου Βιλίων οι οποίες κινδυνεύουν να χαθούν λόγω αδράνειας των δημοτικών αρχών.
Και βέβαια να μην σας αναφέρω ότι αυτή η απουσία σχεδιασμού έχει εγκλωβίσει τους επαγγελματοβιοτέχνες από την ανάπτυξη
της παραλιακής ζώνης λόγω του μη καθορισμού της παραλίας με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το Δήμο.
Και δυστυχώς πολλές διοικητικές αρρυθμίες.
150 χιλιάδες τιμολόγια δεν εγκρίθηκε η πληρωμή τους και επεστράφησαν λόγω ελλιπών στοιχείων.
250 χιλιάδες ευρώ χαμένη επιδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τον χλοοτάπητα του γηπέδου που
σήμερα πρέπει να πληρώσουν οι δημότες.
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς νόμιμες άδειες με αποτέλεσμα σε ελέγχους από ανθρώπους εκτός Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας να μπουν οι συγχωριανοί μας σε ομηρεία.
Και βέβαια παραγωγή πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς κι εγώ σήμερα να απολογούμαι στις αρμόδιες αρχές.
Σας άφησα για το τέλος το σημαντικότερο. Δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο Δήμο
Βιλίων, ύψους 400 χιλιάδων ευρώ και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις δεν μπορούν να πληρωθούν από το Δήμο καθώς
σύμφωνα με το Νόμο είναι προσωπικός καταλογισμός των δημοτικών αρχών και των αρμόδιων υπαλλήλων.
Αγαπητοί συνδημότες.
Δεν μηδενίζω το έργο των προκατόχων μου. Αλλά δεν μπορώ να μην τους καταλογίσω ότι δανείστηκαν από το 2011, το 2012
και το 2013 για να επιδείξουν έργο και να αποκομίσουν μικροπολιτικά οφέλη, για να μοιράσουν προεκλογικά έργα και συνάμα
υποσχέσεις.
Αναγνωρίζω σε όλους τους προκατόχους μου καλές προθέσεις καθώς και ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα.
Οφείλω όμως να μαζέψω τα ασυμμάζευτα, να νοικοκυρέψω τις σπατάλες. Κυρίως να φροντίσω να μην μειωθούν οι κοινωνικές
παροχές σε εσάς τους συμπολίτες μου. Δεν σας αναφέρω τα χρέη για να δικαιολογήσω αυτά που δεν θα κάνουμε αλλά αντίθετα για
να ζητήσω όλων σας τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση γι αυτά που θα κάνουμε.
Το 2014 θα έχουμε κάνει βήματα μπροστά, σταθερά και αποτελεσματικά.
Σας βεβαιώνω ότι με νοικοκύρεμα και έργα, χωρίς σπατάλες θα τα καταφέρουμε. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι δουλεύοντας
καθημερινά με επιμονή θα πετύχουμε. Δίνουμε όραμα και προοπτική στον τόπο μας, εξασφαλίζουμε το μέλλον των παιδιών μας.
Ας προχωρήσουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι, πέρα πάνω και έξω από κόμματα και μικροπολιτικές για να αναγεννήσουμε την
ελπίδα για ένα Δήμο ανθρώπινο και αλληλέγγυο για μια τοπική κοινωνία ευημερίας και προκοπής.
Γιώργος Δρίκος
………………………………………………………………………………………………………………….Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
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Στήλη Ελληνικής Γλώσσας
Γράφει ο Σπύρος Τσανάκας Φιλόλογος

Η υπογεννητικότητα στην αρχαία Ελλάδα
Ανέκαθεν οι Έλληνες δεν έκαναν πολλά παιδιά. Εκτός
από την δυνατότητα του Έλληνα να ικανοποιήσει τις
ορέξεις του έξω από την συζυγική κλίνη, υπήρχε και ο
φόβος της φτώχειας. Σχετικά με το δεύτερο εάν η πατρική
περιουσία μοιράζονταν μετά τον θάνατο του νοικοκύρη σε
πολλά μέλη θα επέτεινε την φτώχεια, η οποία ήταν
συνηθισμένο φαινόμενο στην αρχαία Ελλάδα του πέμπτου
και τέταρτου αιώνα. Με την χαλαρότητα των ηθών που
επικράτησε από τον πελοποννησιακό πόλεμο (431-404)
και μετά ο αρχαίος Έλληνας είχε δύο νόμιμες δυνατότητες
να περιορίσει τα μέλη της οικογένειάς του: την έκτρωση
και την έκθεση του νεογέννητου!
Σχετικά με την πρώτη ο νόμος προστάτευε μόνον του
πατέρα, δηλαδή μόνον αυτός, ποτέ η σύζυγός του, είχε την
δυνατότητα να επιβάλει κάτι τέτοιο. Εξάλλου και η
θρησκεία θεωρούσε την έκτρωση κάτι το ισοδύναμο με τον
τοκετό (βολικό δεν νομίζετε;)
Από θρησκευτικό όμως φόβο δεν μπορούσαν να
σκοτώσουν το νεογέννητο αλλά μπορούσαν να το
εγκαταλείψουν μέχρι να πεθάνει από πείνα. Αυτή η μορφή
παιδοκτονίας θεωρούνταν κάτι το φυσιολογικό και ίσχυε
σε όλη την Ελλάδα. Τα έκθετα τα μάζευαν κάποιοι και τα
προόριζαν για δούλους, ενώ συχνά τα αγόρια
αγοράζονταν, μετά από εννέα μήνες υποτιθέμενης
εγκυμοσύνης, από στείρες γυναίκες, οι οποίες τα
παρουσίαζαν στον περιχαρή σύζυγο (όλες οι κοινωνίες
τελικά ζουν υποκριτικά). Και ένα τελευταίο: ο σύζυγος δεν
καταλάβαινε την απάτη αφού η γυναίκα ζούσε σχεδόν
περιορισμένη στον γυναικωνίτη, ενώ ο ίδιος
συναναστρέφονταν με άνδρες στην αγορά. Τις
σεξουαλικές και συναισθηματικές του ανάγκες τις
ικανοποιούσε μακριά από το σπίτι του. Να θυμόμαστε ότι
ο γάμος για τον άνδρα σήμαινε μόνο την διαιώνιση του
οίκου του.
Λατινικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική
γλώσσα:
ad hoc = γι΄ αυτόν τον σκοπό
a piori = εκ των προτέρων
carpe diem = απόλαυσε την ημέρα- εκμεταλλεύσου το
παρόν
de facto = έμπρακτα
casus belli= αιτία πολέμου
citius,altius,fortius= ταχύτερα, ψηλότερα, δυνατότερα.
(έμβλημα των Ολυμπιακών αγώνων)
ad calendas graecas=στις ελληνικές καλένδες δηλ.
ποτέ.(σημείωση: καλένδες ήταν οι πρώτες πέντε ημέρες
κάθε μήνα στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Οι Έλληνες είχαν τις
αντίστοιχες νουμηνίες. Στις καλένδες δεν
πραγματοποιούνταν καμία δικαστική πράξη.
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Ελληνικό Τραγούδι
Επιμέλεια: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Το πάρτι

Ένας γέρος (ποίημα του Κ. Kαβάφη)
Επιμέλεια: Παντελής Μυκιαδάκης

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου
Μουσική: Kiki Lesendric
Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Μητσιάς
Άλλες ερμηνείες:
Μιχάλης Χατζηγιάννης

Σκυμμένος στο τραπέζι κάθετ' ένας γέρος
με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς
συντροφιά.

Να γράψω θέλω σ' αγαπώ πολύ
να πάψω θέλω γι' αυτό θα πιω πολύ
Παλιά κομμάτια που χόρευες θα βρω
ποια ξένα μάτια σε βλέπουν θησαυρό

Και μες Στου καφενείου του βοερού το
μέσα μέρος στων άθλιων γηρατειών
την καταφρόνια σκέπτεται πόσο λίγο
χάρηκε τα χρόνια
που είχε και δύναμη, και λόγο, κι’ εμορφιά.

Απόψε η νύχτα μοιάζει μ' απειλή
μεγάλη νύχτα κι εγώ μικρός πολύ
Λευκά σεντόνια ριγμένα στη καρδιά
για μένα χιόνια και γι' άλλους μυρωδιά
Νύχτα πάρ' την τη σκέφτομαι ξανά
κάνει πάρτι το χθες και με πονά
Νύχτα ζήτα με μπροστά της για χορό
γι' αγάπη κλαίω μα δεν τη συγχωρώ
Στενά μπαλκόνια, δειλινά στενά
καρδιές μπαλόνια πετούν στο πουθενά
Ποτάμι μαύρο στις φλέβες μου κυλάς
κι ας μην ξανάβρω τον τρόπο που φιλάς
Νύχτα παρ' την τη σκέφτομαι ξανά
κάνει πάρτι το χθες και με πονά
Νύχτα ρίξε με σαν άστρο στο κενό
γι' αγάπη κλαίω μα δεν τη συγκινώ

Ξέρει που γέρασε πολύ το νοιώθει, το
κοιτάζει.
Κ'εν τούτοις ο καιρός που ήταν νέος
μοιάζει σαν χθες. Τι διάστημα μικρό, τι
διάστημα μικρό.
Και συλλογιέται η Φρόνησις πως τον εγέλα
και πως την εμπιστεύονταν πάντα - τι τρέλλα ! την ψεύτρα που έλεγε "Αύριο. Έχεις πολύν
καιρό".
θυμάται ορμές που βάσταγε
και πόση χαρά θυσίαζε. Την
άμυαλη του γνώση καθ'
ευκαιρία χαμένη τώρα την
εμπαίζει.
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Θέμα 1 :

ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ ΗΜΙΤΕΛΗΣ»

Γράφει ο κ. Ιωάννης Χριστόπουλος
Πριν από ένα χρόνο περίπου κάποιος φίλος οικιστής, άγνωστος
σ’εμένα, έγραψε και τοποθέτησε ένα χαρτόνι στους κάδους σκουπιδιών
του οικισμού μας, τις τέσσερις παραπάνω λέξεις. Περίμενα στο
διάστημα που πέρασε, να μας πει δυο λόγια, για το μεστού νοήματος
«απόφθεγμα», γατί μας «προσβάλει», αφού κανένας από τους οικιστάς
δεν έχει “οικία πολυτελή και παιδεία ημιτελή.”
Αφού, λοιπόν, δεν το έκανε ο άγνωστος φίλος οικιστής, νομίζω ότι έχω
το δικαίωμα , να κάνω ένα μικρό σχόλιο, αρχίζοντας από την
ετυμολογία των λέξεων, όπως αυτές αναφέρονται στο λεξικό
Δ. Δημητράκου:
ΟΙΚΙΑ: Σημαίνει το κτίριο που χρησιμεύει για κατοικία, το σπίτι μας, η
φωλιά μας, ακόμα και το λυόμενο, η αγροικία, το μαντρί, η σκηνή, αρκεί
να μένει ένας άνθρωπος.
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ: Σημαίνει ο πολυδάπανος, ο πολυέξοδος σπάταλος, ο
λουσάτος, αυτός που ζει μέσα στα πλούτη.
ΠΑΙΔΕΙΑ: Σημαίνει εκπαίδευση, διδασκαλία, αγωγή, ανατροφή
παιδιού, γνώσεις, μόρφωση, μάθηση, καλό παράδειγμα.
ΗΜΙΤΕΛΗΣ: Σημαίνει ο μισοτελειωμένος, ο μη άρτιος σε γνώσεις, ο
σβαρνιάρης, ο μη καλά διαβασμένος και ενημερωμένος.
Από τη μελέτη των πιο πάνω λέξεων θεωρώ ότι πιθανότερο κίνητρο, του
άγνωστου οικιστή, σε σχέση και με το χώρο που κόλλησε το χαρτόνι,
είναι αυτό που έχει συνάφεια με την μόρφωση και ανατροφή μας και το
πώς διαχειριζόμαστε όλοι τα σκουπίδια μας. Αρχίζω πρώτα απ’ αυτούς
που μας κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια μέχρι και σήμερα, κανένας
υπεύθυνος της κεντρικής κυβέρνησης, της Νομαρχίας και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, δεν φρόντισε να χωροθετηθούν, κατά τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα και κατά περιοχές χώροι κατάλληλοι για αξιοποίηση των
σκουπιδιών, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος και χωρίς οχλήσεις
των όμορων οικισμών. Έτσι φτάσαμε σήμερα σε αδιέξοδο, οι τοπικές
κοινωνίες εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί με τις
δυνάμεις καταστολής να επιβάλει σήμερα, ότι δεν έγινε πριν 40 και 50
χρόνια. Αφού κανένας απ ‘αυτούς που μας διοικούν, σ’ όλους τους
βαθμούς και τα επίπεδα της -διοίκησης- δεν είναι ικανός να διαχειριστεί
τα σκουπίδια- των υπηκόων του- κατά ποία λογική θα είναι άξιος,
έξυπνος, ικανός και γνώστης του νοικοκυριού του, για να διαχειρισθεί
τα οικονομικά μας. Ο Γ. Σουρής το 1890 έγραφε: “ Ποιος είδε κράτος
λιγοστό σ’ όλη τη γη μοναδικό, εκατό να ξοδεύει και πενήντα να
μαζεύει”.
Ο Έλληνας δεν στερείται εξυπνάδας, ικανότητας, εργατικότητας,
καλοσύνης και ηθικών αρετών, στερείται προτύπων, δηλ. ηγετών άξιων
να τον εμπνεύσουν δια της διδασκαλίας και του παραδείγματος.
Πρώτος και μεγαλύτερος ηγέτης είναι ο δάσκαλος στο ΔημοτικόΓυμνάσιο-Λύκειο, που θα μάθει στα παιδιά μας, όχι μόνο γράμματα,
αλλά αγωγή και τις αρετές των προγόνων μας, επισφραγίζοντας τη
διδασκαλία του και με το παράδειγμα.
Δεύτεροι και εξ ίσου μεγάλοι -ηγέτες , άρχοντες- είναι οι γονείς, που σε
συνεργασία με το σχολείο θα διαμορφώσουν τον χαρακτήρα του
παιδιού των. Άλλος μεγάλος και σημαντικός – ηγέτης – είναι ο
νοικοκύρης του σπιτιού, ο Διευθυντής μιας υπηρεσίας ή μεγάλης
μονάδας, ο οποίος διαθέτει ανθρωπιά, ικανότητες, εργατικότητα, τάξη,
ήθος, εντιμότητα, πρωτοβουλία και αρετές, που να εμπνέει και να
καθοδηγεί τους συνεργάτες του για να έχουν την ανάλογη επίδοση και
απόδοση.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΝΙΟΣ
ΤΗΛ. 210-6032447 ΚΙΝ. 6977327307 e’ mail: nninios@otenet.gr
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)
Και έρχομαι τώρα σ’ αυτούς που πιστεύουν συγκεντρώνουν όλα τα
προαναφερόμενα εφόδια, προσόντα, ικανότητες και αρετές και
επιθυμούν να γίνουν ηγέτες μας και πείθουν εμάς τους νοικοκυραίους
να τους τιμήσουμε με την εμπιστοσύνη μας, για να μας ΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ,
δηλ. οι άρχοντες της Βουλής και του Καλλικράτη.
Παρά την αρχική καλή τους πρόθεση θεωρώ, ότι πολλοί απ’ αυτούς,
μετά από λίγο καιρό αφού εκλεγούν, απομακρύνονται από τη σημασία
της λέξεως υπηρετώ, που σημαίνει ανιδιοτελή προσφορά, βοήθεια,
εξυπηρέτηση και συμπαράσταση στις ανάγκες και τα προβλήματα, όχι
μόνο αυτών που τους εμπιστεύθηκαν, αλλά και αυτών που τους
αποδοκίμασαν ψηφίζοντας κάποιον άλλο. Είναι γνωστό εξ άλλου ότι
αρκετοί από τους εκλεγμένους άρχοντες δεν κουράστηκαν για το
μεροκάματο και πιο λίγοι ακόμα υπηρέτησαν τον τομέα που τους
ανάθεσε η πολιτεία με ήθος, εντιμότητα και πνεύμα οικονομίας και
χωρίς να μετράνε “τα κουκιά ” .
Για να δείξουμε, λοιπόν, εμείς οι οικιστές μέλη του εξωραϊστικού
συλλόγου “ Άγιος Νεκτάριος”, ότι διαθέτουμε παιδεία και θέληση,
οργάνωση και μέθοδο, ικανότητα και εργατικότητα και διαφέρουμε από
τους ηγέτες μας, πρέπει να ξεκινήσουμε, νομίζω, από τα του οίκου μας.
Δηλαδή ότι είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας και να
τα συγκεντρώνουμε στο κατάλληλο μέρος, χωρίς μόλυνση του
περιβάλλοντος. Νομίζω ότι η σημερινή εικόνα δεν τιμά κανέναν, αφού
γι ‘αυτή την κατάσταση όλοι έχουμε τις ευθύνες μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο καθένας να ρωτήσει τον εαυτό του, αν θέλει να γίνει κάτι διαφορετικό απ’ ότι
είναι σήμερα. Αφού συμφωνήσω με τον εαυτό μου στην τακτική Γενική
Συνέλευση του Σεπτεμβρίου, το Δ.Σ. να ερωτήσει το σώμα αν επιθυμεί να δοθεί
τέλος στη σημερινή κατάσταση και αφού πάρει την εντολή να παρακαλέσει τα
μέλη μας Αρχιτέκτονες, Πολ. Μηχανικοί, Δασάρχες και άλλους που έχουν
γνώσεις, ώστε να φτιάξουν ένα σχέδιο (μελέτη και κατασκευή), για να
“παρκάρουν” οι κάδοι σκουπιδιών, με πρόβλεψη για κάδους ανακύκλωσης και
για τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων, καθώς και σακούλες με μπάζα και
χόρτα. Επειδή πολλοί έχουμε δει, ότι φέρνουν στο χώρο αυτό μεγάλα
αντικείμενα, σκουπίδια και απόκλαδα από γειτονικούς οικισμούς, αλλά και
από τα Βίλια, η μελέτη να λάβει υπ’ όψη της και τους “ξενομπάτες.”
Θα αισθανθώ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, αν οι σκέψεις μου αυτές
συμβάλλουν στην εξάλειψη της σημερινής κατάστασης, η οποία από
αισθητικής πλευράς υποβαθμίζει τον οικισμό μας.
Άγιος Νεκτάριος 11-6-2011
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Θέμα 2 : Οι Συμβολισμοί του Ελύτη

Γράφει ο Γιάννης Μπεμπόνης, Κριεμάδι

Εφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννηση (2 Νοεμβρίου 1911) του
Οδυσσέα Ελύτη. Οι συμβολισμοί στο έργο του μας έρχονται στη μνήμη κάθε τόσο που
σαν λαός περνάμε δύσκολες ώρες. Όσοι είχαν την τύχη να εμβαθύνουν στο έργο του
αναθυμούνται κομμάτια από αυτό και ταυτόχρονα θαυμάζουν τόσο την οξύνοια όσο και
τον προφητικό λόγο του ποιητή. Τούτο τον δύσκολο καιρό που η καρδιά μας
κομματιάζεται από το ανελέητο κατήφορο της κοινωνικής και οικονομικής μας
κατάντιας λόγια σαν το «όπου και αν σας βρίσκει το κακό αδελφοί μνημονεύετε
Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη’’. Η επέτειος των εκατό
χρόνων από την γέννησή του, σίγουρα άξιζε να γιορταστεί και να τιμηθεί κάτω από το
καθάριο φως ‘’το ανελέητο’’ όπως ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει. Έστω.
Ανασκαλεύοντας την μνήμη μου ένα σπαραχτικό κομμάτι από το ‘’Άξιον Εστί’’ μου καίει
τα σωθικά μου , πανηγυρικό και ελεγειακό μαζί. Το ‘’Άξιον Εστί’’ αυτή η βίβλος του
Ελληνισμού είναι η συνέχεια του αρχαίου έπους στα σημερινά μέτρα.
Πρόκειται για το ηρωικό έπος της καρτερικότητας του Έλληνα στα αδυσώπητα χρόνια
της κατοχής, της απελευθέρωσης και του θριάμβου του ποιητού.
Πόσο σημερινά και καυτά επίκαιρα είναι ότι πριν από μισό αιώνα έγραφε ο ποιητής.
Πόσο επίκαιρο είναι για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και του Μνημονίου το
ακόλουθο απόσπασμα ‘’ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”,
Ανάγνωσμα Δεύτερο , Οι Ημιονηγοί
Ήρθαν
ντυμένοι ‘’φίλοι’’
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
το παμπάλαιο χώμα πατώντας .
Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.
Έφεραν
τον Σοφό, τον Οικιστή και το Γεωμέτρη
Βίβλους γραμμάτων και αριθμών
την πάσα Υποταγή και Δύναμη
το παμπάλαιο φώς εξουσιάζοντας.
Και το φώς δεν έδεσε ποτέ με την σκέψη τους
Ούτε μέλισσα καν δεν γελάστηκε
το χρυσό ν΄αρχινίσει παιχνίδι
ούτε ζέφυρος καν, τις λευκές να φουσκώσει ποδιές.
Έστησαν και θεμελείωσαν
στις κορφές στις κοιλάδες,στα πόρτα
πύργους κραταιούς και επαύλεις
ξύλα και άλλα πλεούμενα
τους Νόμους, τους θεσπίζοντας
τα καλά και συμφέροντα
στο παμπάλαιο μέτρο εφαρμόζοντας.
Και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους.
Ούτε κάν ένα χνάρι θεού στην ψυχή τους
σημάδι δεν άφησε
ούτε καν ένα βλέμμα ξωθιάς τη μιλιά τους
δεν είπε να πάρει.
Έφτασαν
ντυμένοι ‘’φίλοι’’
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου
τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.
Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε
παρά μόνο σίδερο και φωτιά.
Στ’ ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα
Μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά.
Μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά
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ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Για πρώτη φορά φέτος έγινε το ψυχοσάββατο 11 Ιουνίου Θεία Λειτουργία στον Τρίκλητο Ιερό Ναό του οικισμού
μας, ιερουργούντος του π. Γαβριήλ εκ του Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Βιλίων.
Όπως είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας, στην ιστοσελίδα που έχουμε στο internet,
αλλά και στους πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας, με τη Θεία Λειτουργία θέλαμε να συμπροσευχηθούμε και να
τιμήσουμε όλους τους κοιμηθέντας αδελφούς μας, οι οποίοι ήταν μέλη του Συλλόγου μας, οικιστές, συγγενείς και φίλοι
και συνέβαλαν με την υλική και ηθική προσφορά τους, καθώς και με την προσωπική τους εργασία στην ανάπτυξη
γενικά του οικισμού, καθώς και στην ανέγερση και αποπεράτωση του Ιερού Ναού μας.
Για ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τα ονόματα των κοιμηθέντων τα οποία μνημονεύθηκαν στην Αγία Πρόθεση, αλλά και
στην επιμνημόσυνη δέηση. Αν από άγνοια λησμονήσαμε κάποιον, ζητάμε συγνώμη, γιατί δεν μας τηλεφώνησαν οι
οικείοι του, και τους παλαιότερους που ρωτήσαμε δεν τους θυμήθηκαν.
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΒΑΒΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΑΣ
ΓΑΒΑΛΑ
ΓΚΙΤΑΚΟΥ
ΔΕΣΥΠΡΗΣ
ΔΕΣΥΠΡΗ
ΔΕΣΥΠΡΗΣ
ΕΒΡΕΝΕΖΟΓΛΟΥ
ΖΑΝΟΝ
ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΘΑΝΟΣ
ΘΑΝΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΝΕΣΤΟ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ
ΚΑΛΟΝΙΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΚΑΣΣΙΔΗΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ
ΛΑΓΙΟΣ
ΜΑΜΑΛΟΥΔΗΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ
ΜΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΥΚΙΑΔΑΚΗ
ΡΑΪΚΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡIOΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΜΠΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΑΠΑΔΟΔHMΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΣΠΑΛΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΝΤΕΔΕΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΗΛΙΧΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Μετά τη Θεία Λειτουργία και την επιμνημόσυνη δέηση, το ΔΣ του Εξωραϊστικού Συλλόγου και η Εκκλησιαστική
Υποεπιτροπή, η οποία είχε μεριμνήσει για την παρασκευή του δίσκου με τα κόλλυβα, προσέφεραν καφέ και βουτήματα
στην αίθουσα του ΠΠΚ και μοίρασαν το «χρυσό σιτάρι», για την ανάπαυση των ψυχών τους.
Ας είναι αιωνία η μνήμη τους, θα τους θυμόμαστε πάντα και το παράδειγμά τους θα μας εμπνέει.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με την πένα του Γιάννη Χριστόπουλου
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Θέμα 3: Μπάζα στο δάσος
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος Αντιπρόεδρος του ΔΣ του
Συλλόγου

Δυστυχώς αναγκάζομαι για άλλη μία φορά να ασχοληθώ με
σκουπίδια και μπάζα στον οικισμό μας ή γύρω από αυτόν.Όπως
φαίνεται στην πολύ πρόσφατη φωτογραφία, κάποιοι “πολιτισμένοι”
άνθρωποι έχουν πολύ λανθασμένη αντίληψη για το που μπορεί
κανείς να πετάει τα μπάζα των οικοδομών του, θεωρώντας ότι το
δάσος είναι ένας πολύ καλός, κρυφός και εύκολος χώρος να το
κάνουν. Ο μπαζότοπος της φωτογραφίας είναι στην είσοδο του
δάσους που βρίσκεται Δυτικά του οικισμού μας.
Το να πετάμε τα άχρηστά μας στο δάσος είναι μία ύβρις και ασέβεια
στη φύση, μία απαξίωση σ’αυτό που μας προσφέρει τη ζωή, γιατί το
δάσος είναι πραγματικά ζωογόνο από πάρα πολλές πλευρές. Φανταστείτε την εικόνα ενός δάσους στην περίπτωση
που υπάρξουν κι’ άλλοι μιμητές αυτού του παραπτώματος, πράγμα που συνήθως γίνεται στην πράξη, γιατί δυστυχώς ο
άνθρωπος περισσότερο μιμείται το κακό και εύκολο, παρά το καλό και δύσκολο!
Εκ μέρους όλων των οικιστών θα ήθελα να παρακαλέσω τον δράστη (ή τους δράστες) αυτής της πράξης, αν διάβασε
αυτό το κείμενο, να απομακρύνει τα μπάζα διορθώνοντας αυτό το λάθος, παύοντας έτσι το θυμό του δάσους, γιατί ο
συσσωρευμένος θυμός γενικά στη φύση, φέρνει εκδίκηση με πολύ άσχημα αποτελέσματα.
Δοθείσης της ευκαιρίας, θα πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης όλων των οικιστών, το θέμα σκουπίδια-άχρηστα
αντικείμενα στον υπάρχοντα γι’ αυτό χώρο, γιατί η εικόνα είναι τουλάχιστον αποκρουστική και δεν ταιριάζει καθόλου
στον οικισμό μας αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον πολιτισμένο οικισμό.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Κ

Α

Ρ

Π

Α

Θ

Ο

Σ

2

Ε

Ν

Α

Γ

Ε

Ρ

Ω

3

Φ

Ο

Β

Ε

Ρ

Α

4

Α

Ρ

Ο

5

Λ

Ε

Υ

6

Λ

Ξ

Α

7

Ο

Ι

Ν

8

Ν

Α

Β

9

Ι

10

Α

Ι

Ι
Κ

Α

Ρ

Υ

9

10
Χ

Χ

Α

Ι

Λ

Ο

Κ

Σ

Ι

Δ

Α

Ε

Δ

Α

Δ

Α

Ξ

Ο

Σ

Ι

Α

Ρ

Ι

Ν

Ο

Κ

Ε

Ρ

Γ

Σ

Ι

Ο

Ι
Δ

Ο

Ξ

Ι

Η

Ο

Σ

______ Κιθαιρώνας ________________________________________ 13______
Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω Διασκεδάζω -Μαθαίνω

Ανέκδοτα

Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Θέμα:Ελληνικοί καλοκαιρινοί προορισμοί
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1. Ένας Κρητικός στο αεροδρόμιο περνά από το μηχάνημα που ελέγχει
για μεταλλικά αντικείμενα. Το μηχάνημα σφυρίζει. Αφήνει ο Κρητικός
κλειδιά, κέρματα και άλλα αντικείμενα. Ξαναπερνά αλλά εκείνο
συνεχίζει να σφυρίζει. Σκέφτεται λίγο και λέει:
‐ Αααα, το κομπιουτεράτσι. Βγάζει όμως ένα
όπλο! Ο αστυνομικός απορημένος λέει:
‐ Εσύ για κομπιουτεράκι το βλέπεις αυτό; Και ο Κρητικός:
‐ Πάντως εμείς στη Κρήτη, με αυτό κάνουμε τους λογαριασμούς μας!

4

2.Ο Γιωργάκης, μπερδεμένος για το τι είναι πολιτική, ρωτά τον πατέρα

5

του και εκείνος του απαντά με ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο
κατανοητός.
- Άκου παιδί μου... Εγώ που φέρνω τα λεφτά στο σπίτι και δουλεύω για
όλους σας, είμαι ο καπιταλισμός. Η μαμά σου που φροντίζει για τα
προβλήματα της οικογένειας, είναι η κυβέρνηση. Η κουβερνάντα που
προσέχει εσένα και τον αδερφούλη σου είναι η εργατική τάξη και το μικρό
σου αδερφάκι είναι το μέλλον...
Το παιδί ικανοποιημένο, πήγε για ύπνο, αλλά τον ξύπνησαν τα κλάματα
του αδερφού του που ήθελε άλλαγμα...
Σηκώνεται και πάει να ειδοποιήσει την μαμά του, την είδε όμως να
κοιμάται και πήγε να μιλήσει στην κουβερνάντα. Όταν όμως άνοιξε την
πόρτα, είδε μέσα και τον μπαμπά του σε τρυφερές στιγμές μαζί της και
απορημένος έφυγε...
Το πρωί και ενώ όλοι μαζί έτρωγαν το πρωινό τους, λέει ο μικρός
- Μπαμπά, κατάλαβα τελικά τι είναι πολιτική!
- Μπράβο Γιωργάκη μου, για πες μας λοιπόν τι είναι...
- Μια ζωή ο καπιταλισμός θα πηδάει την εργατική τάξη, η κυβέρνηση θα
κοιμάται και το μέλλον μας θα είναι χεσμένο..!

6
7
8
9
10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Ανήκει στα Δωδεκάνησα 2. Πρόθεση - Υπερήφανος.
3.Τρομερά- Γαλλικό…νησί 4.Βρίσκονται στην…ΠάροΤρέχω…Γαλλικά 5.Νησί του Ιονίου-Ιταλικό ναι
6.Λέξη χωρίς..φωνήεντα – Παλιό αριστερό κόμμα
7.Άρθρο – Μεγάλο Κυκλαδίτικο νησί
8.Παλιό κάστρο της Πύλου 9. Ατελές…έργο
-Ομόηχα φωνήεντα 10.Αυτός τα βλέπει όλα θετικά
ΚΑΘΕΤΑ
1.Μεγάλο νησί του Ιονίου 2.Υπάρχει και η...νευρική
3.Ήχος …ανέμου- Αρχικά συνδέσμου (αντίσ)
4.Αρχικά ποδοσφαιρικών εταιρειών – Είδος..σκλαβωμένου
πουλιού 5. Αυτά δεν είναι ήμερα-Αυτό θυμίζει…χελώνα
6.Χαρακτηρισμός πολύ όμορφης γυναίκας – Ένα από τα
δύο..χέρια 7.Διαζευκτικό Άγγλων- Ραδιενεργό αέριο
8.Μισό…σώμα – Παλιός σταφιδικός οργανισμός
9.Νησί του Ανατολικού Αιγαίου –Εγώ..Ιταλικά
10.Σημαντικός τουριστικός προορισμός στη Μακεδονία (γεν).
(Η λύση στη σελίδα 12 )

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –ΤΑΒΕΡΝΑ

“ΟΙ ΜΟΥΡΙΕΣ”
Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 29Α
ΒΙΛΙΑ- ΑΤΤΙΚΗΣ

3. - Πως ανακαλύφθηκε η ευθεία γραμμή;
- Πήγε μια ξανθιά να κάνει εγκεφαλογράφημα...

Ελεφαντίσιο ..κέρατο
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Το περπάτημα προστατεύει τον εγκέφαλο από το Αλτσχάιμερ
Γράφτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2010 Συγγραφέας: iator
Το περπάτημα περίπου δέκα χιλιομέτρων την εβδομάδα, δηλαδή κατά μέσο όρο ενάμιση χιλιομέτρου κάθε μέρα, είναι
από τα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, ιδίως οι ηλικιωμένοι, για να προστατεύσουν τον εγκέφαλό τους
από την συρρίκνωση, την κατάπτωση της μνήμης, την άνοια και το Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική
επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη, υπό τον Κερκ Έρικσον του πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό νευρολογίας
“Neurology”, σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερ, παρακολούθησε περίπου 300 άτομα (χωρίς άνοια) με μέση
ηλικία 78 ετών.
Διαπίστωσε ότι έπειτα από εννιά χρόνια όσοι περπατούσαν τουλάχιστον δέκα χιλιόμετρα την εβδομάδα, είχαν λιγότερα
συμπτώματα εκφύλισης του εγκεφάλου τους σε σχέση με όσους βάδιζαν λιγότερο και, μετά από άλλα τέσσερα χρόνια,
ένας δεύτερος έλεγχος επιβεβαίωσε ότι τα άτομα που είχαν κάνει περισσότερο περπάτημα στη ζωή τους, είχαν τις μισές
πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα μνήμης σε σχέση με όσους περπατούσαν λίγο.
«Το μέγεθος του εγκεφάλου συρρικνώνεται με την ηλικία, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα μνήμης. Η
έρευνά μας θα πρέπει να ενθαρρύνει τη φυσική άσκηση στους μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες ως μια πολλά υποσχόμενη
μέθοδος για να καταπολεμήσουν την άνοια και το Αλτσχάιμερ», δήλωσε ο υπεύθυνος της μελέτης.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η αεροβική δραστηριότητα, όπως το βάδισμα, ευνοεί τα
εγκεφαλικά κύτταρα και αυξάνει τη φαιά ουσία του εγκεφάλου.
Η νόσος Αλτσχάιμερ, η πιο κοινή και επικίνδυνη μορφή άνοιας, καταστρέφει σταδιακά τα κύτταρα του εγκεφάλου, τους
νευρώνες. Δεν υπάρχουν ακόμα φάρμακα για την θεραπεία της πάθησης, που πλήττει περισσότερα από 26 εκατ.
ανθρώπους παγκοσμίως.
To κρασί μειώνει την εμφάνιση Αλτσχάιμερ
Για την έρευνα αυτή παρακολουθούνταν συνολικά 3.069 άνθρωποι 75 ετών.
Μια μέτρια κατανάλωση κρασιού από καιρού εις καιρόν μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του
Αλτσχάιμερ στα άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών, δείχνει έρευνα του αμερικανικού Πανεπιστημίου Γουέικ Φόρεστ του
Ουίνστον-Σάλεμ στη Βόρεια Καρολίνα, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στη Βιέννη.
Για την έρευνα αυτή παρακολουθούνταν συνολικά 3.069 άνθρωποι 75 ετών και άνω για έξι μήνες. Από αυτούς είχε
ζητηθεί να σημειώνουν με ακρίβεια τις ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών που καταναλώνουν.
Τα άτομα αυτά χωρίστηκαν στη συνέχεια σε 4 κατηγορίες: α) πλήρης αποχή από τα οινοπνευματώδη ποτά, β) ένα ως
επτά ποτήρια οινοπνευματωδών ποτών την εβδομάδα, γ) οκτώ ως δεκατέσσερα ποτήρια εβδομαδιαίως και δ)
περισσότερα από δεκατέσσερα ποτήρια την εβδομάδα, σύμφωνα με την Κέισι Σινκ, μία από τους συντάκτες της έρευνας,
η οποία παρουσιάστηκε στο περιθώριο διάσκεψης ειδικών για τη νόσο του Αλτσχάιμερ στη Βιέννη. Μετά την παρακολούθηση των ανθρώπων αυτών για έξι μήνες, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ αυτών που κατανάλωναν ένα ή δύο ποτήρια
οινοπνευματωδών ποτών, κυρίως κρασιού, ημερησίως, ο κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ ήταν μειωμένος κατά 37%.
Επιπλέον, μεταξύ αυτών που παρουσίαζαν ήδη ελαφρά προβλήματα μνήμης και κατανάλωναν περισσότερα από 14
ποτήρια την εβδομάδα, ο κίνδυνος εμφάνισης Αλτσχάιμερ ήταν έως και δύο φορές μεγαλύτερος απ' ό,τι μεταξύ αυτών
που απείχαν από οποιοδήποτε οινοπνευματώδες ποτό.
Περίπου 6.000 επιστήμονες, γιατροί και ειδικοί της νόσου του Αλτσχάιμερ μετέχουν στη διάσκεψη αυτή, η οποία
διεξάγεται ως τις 16 Ιουλίου στη Βιέννη.
Με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι περίπου 16,2 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν
προσβληθεί από Αλτχάιμερ στην Ευρώπη το 2050, έναντι 7,1 εκατομμυρίων που είχαν καταγραφεί το 2000.
Πηγή: Καθημερινή με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
(Μεταφορά Γ. Χαβαλές οικιστής Κρύου Πηγαδιού)
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(Συνέχεια από σελίδα 16)
Ευελπιστώ τα ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ να καθιερωθούν
και να γίνουν ο μονόδρομος που θα
λειτουργήσει ευεργετικά στην τοπική μας
κοινωνία, και περισσότερο στην μαθητική
μας νεολαία η οποία γνωρίζει πλέον το δικό
της πανάξιο ‘’Βιλιώτικο αθλητικό πρότυπο’’
που θα την ‘’μπολιάσει’’ με τις
ψυχοσωματικές του αρετές που εμπνέουν
δύναμη, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση.
Είναι βαθιά η πεποίθηση μου ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα
απομακρύνουν και θα θωρακίσουν τους νέους μας από πιθανές βλαβερές
συνήθειες όπως το αλκοόλ, ναρκωτικά ,κάπνισμα, παχυσαρκία που σαν
χώρα προηγούμεθα παγκοσμίως.
Αθλητικές εκδηλώσεις που εισάγουν ήθος, παράγουν και προάγουν τον υγιή
αληθινό αθλητισμό στα πλαίσια του ‘’μαζικού αθλητισμού’’ του
‘’οικογενειακού αθλητισμού’’ και της ‘’δια βίου άθλησης’’. Μακριά από την
θανατηφόρα βία του φθηνού εμπορικού αθλητισμού, και τα ψεύτικα
πρότυπα με τα ‘’λερωμένα’’ ολυμπιακά μετάλλια που μας προβάλλουν.
Μετάλλια βουτηγμένα στις ναρκωτικές και αναβολικές ουσίες που
σπιλώνουν την ένδοξη ιστορία του Ολυμπισμού μας και τους μεγάλους
παλιούς αθλητές μας όπως ήταν ο Δ.Δερβένης ο οποίος αξίζει μια
συμβολική προτομή στο κέντρο των Βιλίων.

Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας

Πολυαγαπημένε μας φίλε ,θα είσαι για πάντα μια
γλυκιά ανάμνηση στο μυαλό και στην καρδιά μας!
Πάντα θα θυμόμαστε την όμορφη παρέα που κάναμε Και τις
αξέχαστες στιγμές που ζήσαμε μαζί σου !Θα σε θυμόμαστε
πάντα ως ένα μαχητή!
Καλό ταξίδι Γιώργο μας! Θα μας λείψεις!
Οι φίλοι σου
Άγιος Νεκτάριος

Γιώργος Μαμαλούδης
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Γράφει ο Τάσος Σταθόπουλος Φιλίππι Βιλλίων

ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 17-4- 2011

Τα Βίλια και η ευρύτερη περιοχή με καθυστέρηση τουλάχιστον πέντε
δεκαετιών, φόρεσε τελικά τον παροπλισμένο αθλητικό μανδύα της και
‘’γκρέμισε τα τείχη’’ για να υποδεχθεί τον δικό της μεγάλο βαλκανιονίκη
αθλητή Δημήτρη Δερβένη, ο οποίος την δεκαετία 1950-1960 υπήρξε η
μορφή του Ελληνικού κλασικού αθλητισμού δοξάζοντας την γενέτειρα του
και τα Ελληνικά μας χρώματα. Έβαλε τα γιορτινά της για τον ‘’πολυνίκη
του αιώνα’’ [1896-2001] στο επίμονο αγώνισμα του μαραθωνίου δρόμου
των 42.195μ, με έξι νίκες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, με βαλκανικό τίτλο
το 1953 στο κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο και με αρκετές διακρίσεις
στο εξωτερικό. Διακρίσεις καταγραμμένες με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού , πολύτιμη
πολιτιστική κληρονομιά για τους Βιλιώτες. Η νεοσύστατη δημοτική μας αρχή Μάνδρας- Ειδυλλίας, ξεδίπλωσε άμεσα το
έμπρακτο ενδιαφέρον της με τον Αντιδήμαρχο κοιν. Αλληλεγγύης- Παιδείας- Πολιτισμού - Αθλητισμού κύριο Κώστα
Πλούμπη, να πραγματοποιηθούν επιτέλους στη μνήμη του Βιλιώτη αθλητή τα πρώτα ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2011 σαν ελάχιστο
φόρο τιμής, με λαϊκό αγώνα δρόμου τρεξίματος την απόσταση Οινόη- Βίλλια 11.200 μέτρων. Στις 17-4-2011 και παρά τις
άσχημες καιρικές συνθήκες λόγο βροχής , 208 αθλητές-αθλήτριες [είχαν δηλώσει 286] κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι της
ομοσπονδίας υπέρ αποστάσεων και συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν αμέσως και ήταν παρόντες στην
γραμμή της εκκίνησης για να τιμήσουν με τη σειρά τους τον αείμνηστο συναθλητή τους. Δυο πούλμαν από Πειραιά Αθήνα ήταν προσφορά της δημοτικής αρχής, ενώ υπήρξαν συμμετοχές και από Πάτρα, Καλαμάτα, Κεφαλονιά, Τρίπολη,
Λαμία, ψαχνά, Κρήτη. Ο Δήμαρχος κύριος Γιώργος Δρίκος καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους δρομείς, και σε σύντομη
ομιλία του αναφέρθηκε για την σημαντικότητα του αγώνα στον μεγάλο έκτασης δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας. Στη συνέχεια
δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα από τον μαθητή του Δημήτρη Δερβένη τον ‘’σύγχρονο Φειδιππίδη’’ παγκόσμιο
πρωταθλητή Τάκη Σκουλή 74 ετών, ο οποίος το 1994 μετά από 2.500 χρόνια αναβίωσε τον άθλο του κήρυκα Φειδιππίδη
το 490π.χ, τρέχοντας ακατάπαυστα την απόσταση Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα 480χλμ σε 4 ημέρες. Οι αθλητές αγωνίστηκαν σε
μια επιτυχημένη διοργάνωση αντάξια του ‘’πολυνίκη’’ μας, με σηματοδότηση ανά χιλιόμετρο, με δύο σταθμούς υδροδότησης
,παρουσία ασθενοφόρου ,τροχαίας, κριτών αγώνα, και πενταμελούς εθελοντικής διασωστικής ομάδας από τον Πειραιά . Οι
δρομείς στο ‘’ατομικό’’ αυτό αγώνισμα, έδωσαν για πρώτη φορά στην
ιστορία των Βιλλίων μία ξεχωριστή πολιτιστική -αθλητική νότα
πανελλαδικού χαρακτήρα. Δικαίως λοιπόν αμείφθηκαν με ένα ζεστό
χειροκρότημα από την σύσσωμη δημοτική αρχή και αρκετούς δημότες που
ήταν παρόντες κατά την διαδρομή και τον τερματισμό ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΡΟΜΕΑ καταθέτοντας έτσι και τον ανάλογο σεβασμό
τους. Στον αγωνιστικό τομέα πρώτος νικητής ήταν ο 27χρονος Δ.
Κοτσολάρης του ‘’Oλυμπιακού’’ με xρόνο 46.25 λεπτά, 2ος ο Χ.
Παρασκευόπουλος του ‘’Εθνικού Γ.Σ’’ με 46.17, 3Ος Ο θ. Γιαννουσάς
‘’ανεξάρτητος’’ με 46.58. Στις γυναίκες πρώτη νικήτρια η 25χρονη
Α.Δόβρα του ‘’Εθνικού Γ.Σ’’ με χρόνο 52.39 λεπτά, 2η η Ι. Τσιτσάρα του
‘’Σ.Δ. Πάτρας’’ με 54.05, και 3η η Δ. Μπασιούκα του ‘’Πανελλήνιου Γ.Σ’’ με 55.26. Στον αγώνα συμμετείχε
και ο γνωστός τυφλός μαραθωνοδρόμος Στέργιος Σιούτης με τον συνοδό του Χάρη Τσεπαπαδάκη, πέντε Σπαρταθλητές
μας που έτρεξαν πρόσφατα τον ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ [Αθήνα-Σπάρτη 246χλμ] και τουλάχιστον έξι αιώνιοι…. έφηβοι και
έφηβες των 72-78 ετών που τερμάτισαν τον αγώνα χωρίς σταματημό . Ένας έξ αυτών ο Παναγιώτης Δούσης 78 ετών
που ήρθε από την Καλαμάτα με 12μελή ομάδα είναι και ο μοναδικός επιζών αθλητής που αγωνίστηκε μαζί με τον
‘’δάσκαλο του’’ Δημήτρη Δερβένη σε μαραθώνιο δρόμο το 1960. Ο Τ. Σκουλής και Π. Δούσης πρόβαλλαν και το κοινωνικό
προφίλ του δασκάλου τους που το διέκρινε η ανιδιοτέλεια, η ευγένεια, η συναδελφικότητα ,και το άπλετο χιούμορ του. Οι
παραπάνω αθλητές τιμήθηκαν από την Δημοτική αρχή με πλακέτες, ανάμεσα στις έξι ηλικιακές αγωνιστικές κατηγορίες
δεκαετιών ανδρών-γυναικών, όπου βραβεύθηκαν συνολικά 36 αθλητές-τριες με κύπελλα, ενώ όσοι τερμάτισαν έλαβαν
μετάλλια. Επίσης ο κύριος Δήμαρχος βράβευσε τον πρώτο Βιλιώτη δρομέα
Δημήτρη Κιτσινέλη με κύπελλο και απένειμε τιμητικές πλακέτες σε συγγενείς
του Δ. Δερβένη μεταξύ αυτών και του 31χρονου δρομέα ανιψιού του Σπύρου
Λιναρδάτου -Δερβένη, ο οποίος έτρεξε στα ‘’χνάρια’’ του θείου του και
τερμάτισε με επιτυχία τον αγώνα. Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην
αίθουσα της δημοτικής κοινότητας Βιλίων, όπου οι αθλητές φιλοξενήθηκαν
σε ένα ζεστό περιβάλλον με πλούσιο μπουφέ και πλήθος κόσμου. Ο
αγώνας των 2.200μ. που θα ακολουθούσε για τους μαθητές και όχι μόνο
[περίπου τις 150 συμμετοχές], αναβλήθηκε για το άμεσο μέλλον λόγο της
παρατεταμένης κακοκαιρίας. Αναμφίβολα το μεγαλύτερο αθλητικό αυτό
γεγονός στην ιστορία των Βιλίων, χρεώνεται στην Δημοτική μας αρχή και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βιλίων.  (Συνέχεια στην προηγούμενη σελ 15)

