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ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Το σήριαλ συνεχίζεται....
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

2α Δερβένεια 2012
1ο Ψάθαθλον 2012

Ο Τάσος
Σταθόπουλος
η ψυχή των
αγώνων, τους
αναλύει

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
Οικιστές και επισκέπτες
γιόρτασαν και εφέτος το
διήμερο 16 και 17 Ιουλίου
την Αγία Μαρίνα στον Ιερό
Ναό του οικισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Στον Ιερό Ναό του οικισμού μας
Εσπερινός: Κυριακή 26 Αυγούστου απόγευμα
Θεία Λειτουργία: Δευτέρα

27 Αυγούστου πρωί

“Κι ανέ γενώ εκατό χρονώ
θα νοιώθω σαν κοπέλι
γιατί ο άνθρωπος γερνά
μονάχα όντε το θέλει”

ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

Συμπτώματα και μέτρα
προστασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Άγιος Νεκτάριος Βιλίων καλεί όλα τα μέλη του και όλους τους οικιστές σε
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 το πρωί, στο Πνευματικό-Πολιτιστικό

Κέντρο, με θέματα:
Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περιόδου Σεπτεμβρίου 2010-Σεπτεμβρίου 2012
ΙΙ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΕ)

Σας γνωρίζουμε ακόμα ότι:
1.Δικαίωμα συμμετοχής / ψήφου έχουν όσοι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον
Σύλλογο.Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να ψηφίσουν και περισσότερα του ενός μέλη ανά οικογένεια / ιδιοκτησία, αρκεί
να είναι ταμιακά εντάξει και εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου.
2. Υποψηφιότητες μελών για Δ.Σ. και Ε.Ε. θα γίνονται δεκτές με γραπτή αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΔΣ μέχρι και
10 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2010.
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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
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ:22630 – 23640
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
(Αφού πρώτα επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ταμία
ή τοΓενικό .Γραμμματέα) 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.

Mille Colori
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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

Η εταιρία καλλυντικών Petra cosmetics διαθέτει
προϊόντα για το πρόσωπο, το σώμα και για όλη
την οικογένεια. Προσφέρει τα προϊόντα της για τα
μέλη του συλλόγου σας με ειδικές εκπτώσεις και
μοναδικές προσφορές. Τηλέφωνο επικοινωνίας
210 9754424, fax 210 9754435. Για
οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στη
τοπική μας αντιπρόσωπο κ. Φωτεινή Μαργαρίτη.

Ιστοσελίδες:
Συλλόγου: www.agiosnektarios.gr
Δήμου: www.mandras-eidyllias.gr
Δημ. Κοιν. Βιλίων: www.vilia.org
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Ρουμπάκης Γιώργος
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
e-mail:agiosnektarios.vilia@gmail.com
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 Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια
του αποβιώσαντος οικιστή και παλιού μέλους
του ΔΣ του Συλλόγου Χρήστου Πολυχρόνη
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Το σήριαλ της ύδρευσης του οικισμού συνεχίζεται…….
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου

Η ύδρευση του Αγ. Νεκταρίου είναι το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο οικισμός για πάρα
πολλά χρόνια. Πρόβλημα που απασχολεί και ταλανίζει κάθε οικιστή και είναι το βασικό ερώτημα που σχεδόν
ασυναίσθητα πια απευθύνει σε κάθε του επαφή με μέλη του Συλλόγου. Για το λόγο αυτό λοιπόν, θεωρώ καθήκον και
υποχρέωσή μου σε κάθε φύλλο της εφημερίδας τουλάχιστον, να σας ενημερώνω λεπτομερώς για οτιδήποτε το
αφορά, για όλες τις ενέργειες του Συλλόγου και των εμπλεκομένων, για το που βρισκόμαστε μέχρι τώρα.
Σήριαλ δηλαδή..... Οι νεότερες εξελίξεις έχουν ως εξής:
Στο προηγούμενο επεισόδιο, φύλλο της εφημερίδας, είχαμε μείνει, ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί
από την Περιφέρεια Αττικής για το 2012 ανέρχονταν στο ποσό των 100000€, με πληρωμές ακόμα 45000€ στον
ανάδοχο του έργου από πιστώσεις του 2011. Ποσά, που όπως σας είχαμε ενημερώσει δεν αρκούσαν να πληρώσουν τα
175000€ που οφείλονταν στον ανάδοχο για τις έως τώρα εργασίες του. Φαίνεται ότι αυτή η ίδια απλή λογική σκέψη,
απασχόλησε την Περιφέρεια Δ. Αττικής και το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Έτσι η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Δήμου
Σταυρούλα σε συνάντηση Συλλόγων της περιοχής, ανακοίνωσε επίσημα και εγγράφως ότι μαζί με τον Δήμαρχο κ.
Γεώργιο Δρίκο και σε κοινή τους επαφή με τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Σγουρό, εζήτησαν την αύξηση του προτεινόμενου
ποσού για το 2012 την οποία και επέτυχαν τελικά, αυξάνοντας το ποσό στα 350000€. Μ’ ένα πρόχειρο υπολογισμό
δηλαδή, αποπληρώνεται ο ανάδοχος για τις μέχρι τώρα εργασίες του και απομένει και ένα ποσό ύψους 220000€ για
επανέναρξη των εργασιών.Κι άντε πάλι….Σε επικοινωνία μας με την κ. Δήμου, μας διαβεβαίωσε για μια ακόμα φορά,
ότι το ποσόν έχει ήδη εγκριθεί και ως εκ τούτου, προς το παρόν ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής σταματάει εδώ.
Η σκυτάλη πλέον περνά στα χέρια του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επανέναρξη των
εργασιών. Να μην ξεχνάμε ότι, τα χρήματα τα βάζει η Περιφέρεια και το έργο το κάνει ο Δήμος. Όσο παράξενο κι αν
ακούγεται το επιβάλλει ο «Καλλικράτης», αφού τα έργα πλέον γίνονται στη βάση της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή η
ανταπόδοση του έργου, τα χρήματα που σαν συνδρομητές θα πληρώνουμε, θα εισπράττονται από το Δήμο.
Ο Δήμαρχος Γιώργος Δρίκος στις αρχές Ιουλίου, μας είχε υποσχεθεί ότι σε δύο ή τρεις εβδομάδες το έργο θα
ξεκινήσει, κάτι που είχα μεταφέρει σε πολλούς από εσάς όταν με ρωτούσατε. Προφανώς και δεν αμφισβητούμε την
εγκυρότητα των λόγων του Δημάρχου, όμως αμέλεια υπηρεσιών? ή κωλύματα γραφειοκρατικού τύπου? δεν είχαν
συνυπολογιστεί. Κι ενώ αναμέναμε μέσα στον Ιούλη να «ενοχληθούμε» από τον θόρυβο των μηχανημάτων, αυτό δεν
συνέβη. Πρόσφατα ο φάκελος του έργου βρέθηκε στο γραφείο του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο
οποίος και καλείται σε συνεννόηση με τον ανάδοχο να συντάξει μία ανακεφαλαιωτική κατάσταση? του έργου και
κατόπιν να προωθήσουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Όλοι, μα όλοι μας διαβεβαιώνουν, ότι το έργο
θα συνεχιστεί άμεσα. Ο ανάδοχος του έργου, ότι θα ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου
και επισημαίνω ότι ουδέποτε στο παρελθόν μας διαβεβαίωνε γι’ αυτό.
Η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε το έργο, αύξησε τις πιστώσεις και πλέον αναμένουμε τις υπηρεσίες του Δήμου να
«τρέξουν» τις διαδικασίες. Με δεδομένη τη θέληση και το προσωπικό ενδιαφέρον του Δημάρχου κ. Γιώργου Δρίκου
για επανέναρξη του έργου το συντομότερο, πιστεύουμε ότι οι πιέσεις και εντολές του προς όλους θα ενταθούν και
εκτελεστούν άμεσα.
Αυτά λοιπόν τα νεώτερα για την ύδρευση του οικισμού και αν μπορώ να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, που
απορρέει από τις επαφές, συζητήσεις και το κλίμα με όλα τα μέρη, πιστεύω ότι το έργο θα ξεκινήσει.
Με φοβίζει μόνο η ραστώνη του Αυγούστου και η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Να επισημάνουμε ότι
ακόμα κι αν αρχίσουν πάλι τα έργα, ακόμα κι αν απορροφηθεί ολόκληρο το πιστωμένο ποσό για το 2012, θα
απομένουν ακόμα 550000€ περίπου τα οποία και θα πρέπει να διεκδικηθούν το 2013 για την ολοκλήρωσή του. Σας
διαβεβαιώνω κι εγώ αυτή τη φορά, εκ μέρους όλου του ΔΣ, ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει να πράττει το καλύτερο
δυνατόν και καλούμε όλα τα μέλη, όλους σας, σε εγρήγορση και παρουσία αν και όποτε χρειαστεί.
Υ.Γ.: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν και δεν γνωρίζουμε τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, όλα τα ανωτέρω
αναφέρονται στην περίοδο έως 23 Ιουλίου του 2012.

Ενέργειες ΔΣ για λεωφορείο στον οικισμό μας
Ενημερώνουμε όλα τα μέλη, ότι το ΔΣ του Συλλόγου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και με έγγραφό
του προς τη Διοίκηση ΚΤΕΛ ΑΕ και το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, ζητά τη διέλευση λεωφορείου της γραμμής ΒίλλιαΠόρτο Γερμενό-Βίλλια από τον οικισμό για εξυπηρέτηση οικιστών που επιθυμούν να μεταβούν στο Πόρτο Γερμενό για
μπάνια. Αφορά την περίοδο από 16 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου και για δύο δρομολόγια την ημέρα (πρωί-απόγευμα).
Τα ΚΤΕΛ Αττικής ΑΕ είχαν γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες στις 19 Ιουλίου και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να
πάρουν απόφαση για το θέμα μας. Ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μας υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το
αίτημά μας και θα μας απαντήσει έως τις 25 Ιουλίου.
Γιώργος Ρουμπάκης 22 Ιουλίου 2012
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ – ΠΩΣ ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕ
Γράφει ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμάκιου Βιλλίων
Πυραγός κ. Παπανικολάου Γεώργιος
Μεσούσης της αντιπυρικής περιόδου η πρώτη φράση που αισθάνομαι να γράψω είναι ένα
μεγάλο ΑΝΤΙΟ στον συνάδελφο Χρήστο Χαϊδά που έχασε την ζωή του πριν από λίγες μέρες
σε φωτιά στο πεδίο μάχης του Ασπροπύργου και η δεύτερη ότι είναι ώρα για φύλαξη της
περιοχής από όλους μας χωρίς περιττά και περίσσια λόγια. Η φύλαξη για την διατήρηση
του πρασίνου της περιοχής μας και αύριο πρέπει να γίνει με νύχια και με δόντια . Επισημαίνω επίσης ότι το
επίπεδο φύλαξης της περιοχής για να έχουμε αποτέλεσμα θα πρέπει να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και όχι να
ανέβει κατακόρυφα μόλις καεί το δάσος. Εν συνεχεία εκθέτω ορισμένες συμβουλές.
Πώς να περιορίσουμε τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών
Η χώρα μας στο σύνολό της καλύπτεται από δασικές εκτάσεις με ποικιλία ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Αυτό σε
συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι) που επικρατούν τους
θερινούς μήνες, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πυριγενούς περιβάλλοντος. Οι δασικές πυρκαγιές που
εκδηλώνονται κάθε χρόνο στη χώρα μας οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στην ανθρώπινη αμέλεια. Με δεδομένο
ότι οι πυρκαγιές ως φυσικό φαινόμενο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και στο μέλλον, αυτό που μπορούμε
να κάνουμε είναι να τις περιορίσουμε λαμβάνοντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης. Στο φυλλάδιο αυτό
θα βρείτε μερικές χρήσιμες συμβουλές για την επίτευξη του στόχου αυτού
Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά από αμέλεια
-Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία
πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.
-Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο.
-Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση
τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες).
-Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν
ξερά χόρτα.
Αν είστε κυνηγός ή εκδρομέας
-Μην κάνετε χρήση φωτιάς όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30o C. Είναι προτιμότερο να πάρετε μαζί σας
έτοιμα τρόφιμα.
-Ποτέ μην πετάτε αναμμένο τσιγάρο. Βεβαιωθείτε πριν απομακρυνθείτε ότι αυτό έχει σβήσει εντελώς.
-Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
-Σεβασθείτε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
-Μην κάνετε χρήση υπαίθριων ψησταριών.
Όταν οδηγείτε στο δάσος και ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός.
-Ποτέ μην πετάτε αναμμένο το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
-Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημά σας σε σημεία που υπάρχουν ξηρά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων
διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος
έναρξης πυρκαγιάς.
-Έχετε υπόψη σας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από την εξάτμιση όλων των τύπων των οχημάτων
μπορούν να προξενήσουν πυρκαγιά.
Σχεδιασμός σε περίπτωση κινδύνου
-Καθορίστε ένα σημείο συνάντησης με τα μέλη της οικογένειάς σας
-Σχεδιάστε τον τρόπο διαφυγής σας σε περίπτωση κινδύνου
-Πραγματοποιείστε δοκιμαστικές ασκήσεις εκκένωσης της κατοικίας σας
-Συντάξτε μία κατάσταση με τα αντικείμενα που θα πάρετε μαζί σας σε
περίπτωση εκκένωσης της κατοικίας σας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ 199
Πως πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά
-Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το
ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.
-Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
-Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
-Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα
καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει την
ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνείστε στο 112.
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Τρίκλιτος Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου-Αγίας Μαρίνας –Αγίου Φανουρίου Εορτασμός Αγίας Μαρίνας
Με πολύ κόσμο και πολλή ζέστη, γιορτάστηκε και φέτος η Αγία Μαρίνα στον Ιερό Ναό του οικισμού μας, Το απόγευμα
της παραμονής-16 Ιουλίου- τελέστηκε εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας από τον
Αρχιμανδρίτη κ. Αυξέντιο και ανήμερα Τρίτη 17 Ιουλίου- Θεία Λειτουργία από τον
Αρχιμανδρίτη κ. Κύριλλο. Όλη η γιορτή άψογα οργανωμένη από την Επιτροπή
λειτουργίας του Ιερού Ναού και από το ΔΣ του Εξωραϊστικού Συλλόγου του
οικισμού. Ο Ιερός Ναός στα γιορτινά του, στολισμένος κυρίως δια χειρός των
κυριών Αναστασοπούλου Δήμητρας και Χριστοπούλου Ελένης. Τo ΔΣ του
Συλλόγου μετά το πέρας του Εσπερινού και της λιτάνευσης της Ιεράς εικόνας Αγίας
Μαρίνας, προσέφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους-προσκυνητές γλυκά και
αναψυκτικά. Τη λιτάνευση ακολούθησαν πλήθος κόσμου-οικιστών και επισκεπτώνμεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Γεώργιος Δρίκος,
ο Περιφερειακός Σύμβουλος και πρόεδρος του Θριασίου Νοσοκομείου κ. Λιόσης
Άγγελος, εκπροσωπώντας την Αντιπεριφερειάρχη κ. Δήμου Σταυρούλα, οι
Αντιδήμαρχοι κ. Τώρος Θανάσης και κ. Δουδέσης Δημήτρης, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ. Μεϊντάνης Γιάννης και κ. Μπεθάνη Ντίνα, η Αντιπρόεδρος και το
μέλος της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων κ. Ρούσση-Παππά Ξανθή και κ. Κώνστα
Δήμητρα αντίστοιχα, καθώς και οι πρώην Δήμαρχοι Μάνδρας κ. Κριεκούκη Ιωάννα
(νυν πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας) και Βιλίων κ. Ρούσσης Παναγιώτης.
Όλοι οι παραπάνω καθώς και μέλη, φίλοι του Συλλόγου παρακάθισαν στον
εξωτερικό χώρο του Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου για ποτό, αναψυκτικό
συνοδευόμενα με υπέροχα σνακς που προσέφερε ο Σύλλογος και επιμελήθηκε και
προετοίμασε η κ. Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι
βοήθησαν στην προετοιμασία της γιορτής, στον καθαρισμό και στολισμό της εκκλησίας και φυσικά ευχαριστούμε πολύ
όλους όσοι παρευρέθησαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 26 και 27 Αυγούστου που θα γιορτάσουμε τον
Άγιο Φανούριο με Εσπερινό και Θεία Λειτουργία αντίστοιχα.
Γιώργος Ρουμπάκης

Εκκλησιαστική Υποεπιτροπή Λειτουργίας του Ιερού μας Ναού
Μετά από πολυετή συμμετοχή του στην επιτροπή Λειτουργίας του Ιερού μας Ναού, ο κ. Γαλανάκης Χαράλαμπος
αποχώρησε απ’ αυτήν λόγω ανάληψης αναλόγων υποχρεώσεων στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Πειραιά. Φυσικά και
συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όχι μόνο στην εκκλησία μας της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι,
αλλά και στο Σύλλογο του οικισμού. Για μια ακόμη φορά τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό. Στη θέση του ανάλαβε
καθήκοντα ο οικιστής, μέλος του Συλλόγου και κατά το παρελθόν και του ΔΣ κ. Κοντογιώργης Απόστολος στον
οποίο και ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Με την ευκαιρία αυτή και για μια ακόμα φορά θέλουμε εκ μέρους
όλου του ΔΣ και των μελών του Συλλόγου να συγχαρούμε τα μέλη της Επιτρ. Λειτ. Ι.Ν. , πλέον των προαναφερομένων
και των κ. Ιακωβάκη Απόστολο και κ. Μπαλά Θανάση κυρίως, για την αποπεράτωση της αγιογράφησης του
μεγαλυτέρου μέρους της Δυτικής πλευράς του Ναού. Φυσικά να μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, αγιογραφήθηκαν
η Νότια και Βόρεια πλευρά του Ιερού Ναού, επισκευάστηκε η κεραμοσκεπή του, στρώθηκαν και διαμορφώθηκαν οι
προαύλιοι χώροι του Ι.Ν. και του ΠΠΚ και πολλά άλλα. Η εικόνα πλέον που παρουσιάζει όλος ο χώρος Εκκλησίας και
Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου (εσωτερικά και εξωτερικά) προκαλεί τον θαυμασμό των επισκεπτών, πολλοί εκ των
οποίων τελούν Μυστήρια (γάμους-βαπτίσεις) στον οικισμό μας.
Γιώργος Ρουμπάκης

Παγκάκια στο χώρο του ΠνευματικούΠολιτιστικού Κέντρου
Πέντε καινούργια καλαίσθητα παγκάκια
τοποθετήθηκαν στον εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ,
ομορφαίνοντας τον και περιμένοντας τους
οικιστές για ξεκούραση. Το ΔΣ του Συλλόγου
ευχαριστεί θερμά το Δήμαρχο ΜάνδραςΕιδυλλίας κ. Γιώργο Δρίκο ο οποίος
ανταποκρίθηκε προσωπικά και άμεσα σε σχετικό
αίτημά μας προσφέροντάς τα στον οικισμό.
-------------------------------Γιώργος Ρουμπάκης

___Κιθαιρώνας ___________________________________________6________
2α

ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2012

Γράφει ο Τάσος Σταθόπουλος
Τα ‘’Δερβένεια’’ έγιναν πλέον θεσμός και αναπόσπαστο πολιτιστικό – αθλητικό εγερτήριο για όλους τους
Βιλλιώτες και ολόκληρου του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. Ο συντελεστής της επιτυχίας του αγώνα την Κυριακή στις 29 Απριλίου ήταν σχεδόν ασύλληπτος. Αυτό
οφείλεται βέβαια σε ανθρώπους που θέλουν να προάγουν τον αγνό κλασικό
αθλητισμό με απέραντο σεβασμό και ορκισμένοι να υπηρετήσουν έναν τόσο ψηλό
και ευγενικό σκοπό.Οι πρωταγωνιστές του εγχειρήματος αυτού ήταν πρώτιστα οι
340 μικροί-μεγάλοι δρομείς που βρέθηκαν και στις δύο εκκινήσεις για να τιμήσουν
τρέχοντας τον αείμνηστο Βιλλιώτη Βαλκανιονίκη και έξι φορές πρωταθλητή Ελλάδας στον Μαραθώνιο δρόμο 1950-1961 Δημήτρη Δερβένη.Ήταν η αναμενόμενη
ωριμότητα από Βιλλιώτες γονείς και όχι μόνο,που κυριολεκτικά τη φορά αυτή
‘’βούλιαξαν’’ το χωριό ενθαρρύνοντας και χειροκροτώντας τα παιδιά τους και τους
δρομείς από όλη την Ελλάδα κατά τον τερματισμό τους! Ήταν η παρουσία της
Δημοτικής αρχής με τον Δήμαρχο κύριο Γιώργο Δρίκο ο οποίος επιμένει στην αναβάθμιση του λαϊκού μαζικού αθλητισμού της περιοχής μας. Οι εθελοντές διασώστες του Ερυθρού Σταυρού , η Αστυνομία Βιλλίων, η τροχαία, και δεκάδες
‘’δείχτες’’ στην διαδρομή συμπλήρωσαν το όμορφο σκηνικό της όλης διοργάνωσης.
Στην πρώτη εκκίνηση στις 10’30 π.μ ξεκίνησαν από την Οινόη 205 δρομείς που
κάλυψαν τα 11.500μ με τερματισμό τα Βίλλια τρέχοντας τα τελευταία χιλιόμετρα
το δύσκολο ανηφορικό κομμάτι του περιφερειακού. Πρώτος νικητής για 2η χρονιά
ο Δημήτρης Κοτσολάρης του Ο.Σ.Φ. Πειραιά με χρόνο 45΄20 και στις γυναίκες
η Εύη Ζαχαρία του Εθνικού Γ.Σ με 57΄09.Τις εντυπώσεις και το πιο θερμό χειροκρότημα το εισέπραξε και πάλι ο τυφλός Μαραθωνοδρόμος μας με διεθνείς διακρίσεις Στέργιος Σιούτης που μας έκανε την μεγάλη τιμή να τρέξει και πάλι για τον
Δ. Δερβένη με συνοδό του τον Σπαρταθλητή Χάρη Τσεπαπαδάκη. Πιστεύουμε πως η παρουσία του μεγάλου
αυτού αθλητή ήταν μια χρυσή ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να κατανοήσουμε τι σημαίνει δύναμη ψυχής
και ποια είναι τα αυθεντικά “αθλητικά πρότυπα”που μπολιάζουν με δύναμη τα παιδιά και εμάς τους μεγαλύτερους. Στον αγώνα συμμετείχαν επίσης νεώτεροι πρωταθλητές του Μαραθωνίου δρόμου των 42.195μέτρων
και οι καλύτεροι Έλληνες Υπέρ Μαραθωνοδρόμοι ‘’Σπαρταθλητές’’ που καλύπτουν ασταμάτητα εκατοντάδες
χιλιόμετρα όπως ο Τάκης Σκουλής ( Δάσκαλος όλων των ελλήνων δρομέων) και Σπύρος Σπυρόπουλος.
Ήταν και πάλι παρών ο μοναδικός εν ζωή συναθλητής του Δ.Δερβένη ‘’ο αιώνιος έφηβος’’ Παναγιώτης
Δούσης 79 ετών ‘’Βαλκανιονίκης βετεράνος’’ που ήρθε από την Καλαμάτα να τρέξει και αυτός για το
‘’ίνδαλμά του’’ τα 11.500μ!Η Παναγιώτα Σάλτα ήταν η πρώτη Βιλλιώτισα και ο Γιάννης Πολυχρονόπουλος ο
πρώτος Βιλλιώτης που τερμάτισαν επιτυχώς τα Δερβένεια οι οποίοι και βραβεύτηκαν με κύπελλα ανάμεσα στους
νικητές.Στις 12΄30 έγινε η εκκίνηση από 135 μαθητές που με άκρατο ενθουσιασμό έτρεξαν τα 2.200 μέτρα
εισπράττοντας τα παρατεταμένα χειροκροτήματα και από ένα μετάλλιο τερματισμού με την απεικόνιση του
Δ.Δερβένη.Οι νικήτριες του αγώνα ήταν 1η Ανθή Στέρπη 2η Μαριάνα Καραίσκου 3η Στεφανία Λιώρη.
Νικητές 1ος Κ.Ρεσβάνης 2ος Εζότ Ιντριζάι 3ος Άλντο Μαρτίνι.Πιστεύουμε ότι η συγκλονιστική αυτή συμμετοχή
των μαθητών της περιοχής η οποία τριπλασιάστηκε από τα 1α Δερβένεια (και θα το ζήλευαν με μαρτυρίες των
έμπειρων αθλητών Δημοτικές αρχές των 100 χιλ κατοίκων) ήταν το ζητούμενο της όλης διοργάνωσης και μας
γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον για ακόμα περισσότερους ‘’ατομικούς αγώνες’’ απομακρύνοντας τα παιδιά από
βλαβερές συνήθειες.Μην λησμονούμε ότι η χώρα μας με στατιστικές έχει τα πρωτεία στην παχυσαρκία των νέων
με δεδομένο ότι γυμνάζεται μοναχά το 6 % πανελλαδικά! Ευχαριστούμε τον Εξωραϊστικό Σύλλογο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ που με την εφημερίδα ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ πάντα προβάλει τα Δερβένεια και σύσσωμο το Δ.Σ είναι παρόν
για να επιβραβεύει με κάθε τρόπο τους αθλητές και όλη τη διοργάνωση.Ευχαριστούμε επίσης τον ΕκπολιτιστικόΛαογραφικό Σύλλογο Βιλλίων και όσους συνετέλεσαν στην επιτυχία του αγώνα. Η οργανωτική επιτροπή αγώνων
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Αγώνες Τριάθλων

Γράφει ο Τάσος Σταθόπουλος
Η περιοχή της Ψάθας – Αλεποχωρίου την Κυριακή 3 του Ιούνη 2012 για
πρώτη φορά από ‘’γέννησή της’’ φιλοξένησε 270 τριαθλητές-τριες και
άλλους τόσους συνοδούς από όλη την Ελλάδα και μάλιστα από μακρινές
περιοχές όπως είναι η Νίσυρος η Κρήτη και η Ορεστιάδα του Έβρου!Ήρθαν
να γνωρίσουν από κοντά την πανέμορφη περιοχή και να δοκιμαστούν
σωματικά και ψυχικά σε αυτήν ‘’ακούγοντας’’ για μια φορά ακόμα όλα τα
μέλη του σώματός τους στο σκληρό και επίμονο αυτό αγώνισμα . Ένα
αγώνισμα μοναδικό το οποίο στη χώρα μας είναι σχεδόν άγνωστο σε
αντίθεση με χώρες του εξωτερικού που το κατατάσσουν στα
δημοφιλέστερα ατομικά αγωνίσματα. Στις 10΄30 έγινε η πρώτη εκκίνηση με
190 αθλητές που έλαβαν μέρος στο ‘’ατομικό’’ κολυμπώντας τα 750μ μετά
αμέσως ποδηλάτησαν 20.000μ και τέλος έτρεξαν τα 5.000μ. Νικητής ήταν
ο έμπειρος τριαθλητής Γιάννης Ψαρέλλης με χρόνο 1΄04 λεπτά και στις
γυναίκες η Μελίνα φουράκη με 1΄17. Στο ‘’ομαδικό’’ αγωνίστηκαν και 12
τριμελή ομάδες σκυταλοδρομίας όπου ο κάθε αθλητής έπαιρνε μέρος
μοναχά σε ένα από τα τρία αθλήματα. Στις 11΄30 π.μ στην 2η εκκίνηση 45
μαθητές-τριες κολύμπησαν 150μ ποδηλάτησαν 2.000μ και έτρεξαν τα 500μ.
Νικήτρια με διαφορά η Βιλλιώτισα (πρωταθλήτρια κολύμβησης) μαθήτρια
δημοτικού Κυριακή Χαραλαμπίδου, και πρώτος νικητής επίσης μαθητής
δημοτικού Νίκος Φουράκης από την Ελευσίνα. Να αναφέρουμε ότι ο βαθμός
δυσκολίας οργάνωσης του αγώνα ήταν τεράστιος με δεδομένο ότι θα έπρεπε
να στηθεί σωστά ο χώρος της (ζώνης αλλαγής) με ειδικές βάσεις για τα 250
περίπου ποδήλατα και να σηματοδοτηθεί η απόσταση της θαλάσσιας, και
της ποδηλατικής - δρομικής διαδρομής. Επί πλέον υπήρξαν πέντε
ναυαγοσώστες, ένα ιδιωτικό και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού που ήρθε
από την Κόρινθο για την ασφάλεια της κολύμβησης! Επίσης η Αστυνομία
Βιλλίων, η τροχαία Ελευσίνας και Μεγάρων, εθελοντές διασώστες του
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, εθελοντές μοτοσικλετιστές και κριτές ήταν παρόντες για
την ομολογουμένως επιτυχημένη αυτή διοργάνωση για την οποία δεχτήκαμε και τα ανάλογα συγχαρητήρια
από όλους τους αθλητές και συνοδούς . Ένα περίπου μήνα μετά από τα ‘’Δερβένεια’’ μία ακόμα εκδήλωση της
Δημοτικής αρχής στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού με τον Δήμαρχο κύριο Γιώργο Δρίκο να βραβεύει με
κύπελλα τους νικητές και μετάλλια όλους τους τερματίζοντες. Ένα τεράστιο πολύχρωμο (ποιοτικό αθλητικό
σύννεφο) το οποίο μας διαβεβαίωσε ότι και το 2013 θα είναι και πάλι παρόν!
…………………………………………………………………………………………………………………………..Η οργανωτική επιτροπή αγώνα
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Συμπτώματα λοίμωξης
ιού Δυτικού Νείλου και
μέτρα προστασίας
Έξαρση κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού
Νείλου αναμένεται και φέτος, κάτι που έχει θέσει σε
επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων εφιστά την προσοχή ιδίως στα
ηλικιωμένα και τα ανοσοκατασταλμένα άτομα,
επισημαίνοντας ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία
στα συμπτώματα.
Τι είναι η λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου;
Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου(West Nile
virus, WNV) είναι νόσημα που μεταδίδεται κυρίως από
τσίμπημα κουνουπιού, και προσβάλλει ζώα (άγρια πτηνά,
άλογα) και τον άνθρωπο.
Πώς μεταδίδεται η λοίμωξη από ιό του Δυτικού
Νείλου; Μολυσμένα κουνούπια: Ο κύριος τρόπος
μετάδοσης είναι μέσω τσιμπήματος μολυσμένου
κουνουπιού (συνήθως το κοινό κουνούπι). Τα κουνούπια
μολύνονται από άρρωστα πτηνά ή άλλα ζώα (π.χ.
άλογα), μεταγγίσεις, μεταμοσχεύσεις. Σε πολύ μικρό
αριθμό περιπτώσεων έχει αναφερθεί μετάδοση του ιού
από μεταμόσχευση οργάνου, μετάγγιση αίματος και
σπάνια από την μητέρα στο έμβρυο (συγγενής λοίμωξη).
Ο ιός δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Δεν
μεταδίδεται μέσω της συνήθους κοινωνικής (π.χ.
άγγιγμα, φιλί), σεξουαλικής ή άλλης επαφής.
Ποια είναι τα συμπτώματα της λοίμωξης από ιό του
Δυτικού Νείλου; Το 80% των ατόμων που μολύνονται
παραμένουν ασυμπτωματικοί, το 20% εμφανίζουν ήπια
νόσο, ενώ λιγότεροι από 1 στα 100 ασθενείς (<1%)
εμφανίζουν σοβαρή κλινική νόσο που προσβάλλει το
κεντρικό νευρικό σύστημα. Ασυμπτωματική λοίμωξη :
Το 80% (4 στα 5) των ατόμων που μολύνονται δεν
εκδηλώνουν κανένα σύμπτωμα. Ήπια νόσος :
Υπολογίζεται ότι περίπου 20% αυτών που μολύνονται με
τον ιό αναπτύσσουν ήπια συμπτωματολογία, όπως
πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναμία, πόνους στους μυς και
τις αρθρώσεις, εμέτους και μερικές φορές δερματικά
εξανθήματα (στον κορμό) και διόγκωση των
λεμφαδένων. Τα συμπτώματα φεύγουν σε 4-7 ημέρες
χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα. Σοβαρή μορφή νόσου :
Λιγότερα από 1 στα 100 άτομα (κυρίως άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας) αναπτύσσουν τη σοβαρή μορφή
της νόσου (εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα). Τα συμπτώματα
της σοβαρής νόσου περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, υψηλό
πυρετό, δυσκαμψία αυχένα , απάθεια,
αποπροσανατολισμό, κώμα, τρόμος, σπασμούς, μυϊκή
αδυναμία και παράλυση .
Πόσο σύντομα εμφανίζονται τα συμπτώματα;
Μετά το τσίμπημα του κουνουπιού μεσολαβούν συνήθως
2-14 ημέρες (χρόνος επώασης) μέχρι την εμφάνιση των
συμπτωμάτων.
Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα από τον ιό του
Δυτικού Νείλου;
Συνήθως διαρκούν μερικές μέρες, αν και μερικές φορές
η διάρκεια είναι μεγαλύτερη. Τα συμπτώματα της
σοβαρής μορφής της νόσου (εγκεφαλίτιδα/μηνιγγίτιδα)
μπορεί να διαρκέσουν μερικές εβδομάδες.
Πώς θεραπεύεται η λοίμωξη από τον ιό του
Δυτικού Νείλου; Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη
λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
(Συνέχεια)
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Στις ηπιότερες περιπτώσεις ο πυρετός και τα άλλα
συμπτώματα περνούν μόνα τους, ενώ στα πιο σοβαρά
περιστατικά που χρειάζεται να νοσηλευτούν χορηγείται
υποστηρικτική θεραπεία (χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών,
πιθανή εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας για
μηχανική αναπνευστική υποστήριξη κ.λπ.).
Υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου;

Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό.
Γιατί λέγεται ιός του Δυτικού Νείλου; Ονομάσθηκε
έτσι, γιατί αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην επαρχία
του Δυτικού Νείλου στην Ουγκάντα το 1937.
Σε ποιες χώρες υπάρχουν κρούσματα του Δ. Νείλου;

Κρούσματα και επιδημίες λοίμωξης από τον ιό του
Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους και ζώα έχουν εκδηλωθεί
στην Αφρική, την Ασία, τη Μ. Ανατολή (Ισραήλ), την
Ευρώπη,την Αυστραλία,ενώ το 1999 αναγνωρίστηκε για
πρώτη φορά στις ΗΠΑ, όπου μέχρι και σήμερα έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και η νόσος πλέον
ενδημεί. Από το 1996, μετά την πρώτη μεγάλη επιδημία
στη Ρουμανία, έχουν αναφερθεί σποραδικά κρούσματα
σε ανθρώπους σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ρουμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία,
Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία).Σημειώνεται ότι στη
Ρουμανία εμφανίζονται κρούσματα σε ανθρώπους σε
ετήσια βάση.Το 2009 εμφανίστηκαν σποραδικά κρούσματα στην Ιταλία και εφέτος (2010) στην Πορτογαλία.
Εξάλλου σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται
περιστασιακά κρούσματα σε άλογα και άγρια πτηνά και
διαπιστώνεται η μόλυνση των κουνουπιών.
Υπάρχει πιθανότητα να μολυνθώ αν κάνω μετάγγιση
αίματος ή μεταμόσχευση; Παρότι υπάρχουν κάποιες

μεμονωμένες αναφορές για μετάδοση του ιού με αυτό
τον τρόπο, θεωρείται πολύ σπάνιος τρόπος μετάδοσης.
Τι μπορώ να κάνω για να αποφύγω τη μόλυνση; Να

αποφεύγω τα τσιμπήματα των κουνουπιών και να κάνω
χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα, αλλά
και πάνω από τα ρούχα.Τα εντομοαπωθητικά προϊόντα
πρέπει να επαλείφονται μετά τα αντιηλιακά και δεν
πρέπει να έρχονται σε επαφή με το στόμα, τα μάτια και
το βλεννογόνο της μύτης.Σε όλες τις περιπτώσεις,
πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
Προσοχή κατά τις σημαντικότερες ώρες έκθεσης στα
τσιμπήματα.Τα περισσότερα είδη κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό τσιμπούν από το σούρουπο μέχρι το
χάραμα.Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων.Ρούχα που
καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα (μακριά
μανίκια και παντελόνια).Πιο αποτελεσματικά είναι τα
ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα. Συχνά λουτρά
καθαριότητας για την απομάκρυνση του ιδρώτα.
Να αποφεύγω τα κουνούπια στο σπίτι. Απομάκρυνση του
στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά
λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να
μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά
που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.
Σημειώνεται ότι ακόμα και το έδαφος που παραμένει για
μεγάλα διαστήματα υγρό μπορεί να αποτελέσει σημείο
εναπόθεσης αυγών.Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών.
Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητά των κουνουπιών, αλλά δεν τα σκοτώνει.Η χρήση ανεμιστήρων
(ιδίως οροφής) δυσχεραίνει την προσέγγιση των
εντόμων. Καλό κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, φυλλωσιών
(σημεία που βρίσκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια).
Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό
εξωτ. χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).
--------------------------------Από www.cosmedic.gr
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Σύγχρονες, έξυπνες και επικερδείς λύσεις αντιμετώπισης ενεργειακών προβλημάτων
Γράφει ο Κώστας Σταυρουλάκης

Ηλεκτρολόγος -Μηχανικός

Σήμερα με την χώρα μας εντός της οικονομικής κρίσης όλοι μας προσπαθούμε να βρούμε διεξόδους είτε αποκτώντας
ένα πρόσθετο εισόδημα είτε μειώνοντας τα έξοδα μας.
Απόκτηση εισοδήματος
Ο πρώτος τρόπος μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ειδικού
προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις
στέγες των κτηρίων (ΦΕΚ 1079/Β/04-06-2009).
Εντασσόμενοι σε αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να
αποκτήσουμε ένα σταθερό εγγυημένο και αφορολόγητο
εισόδημα, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι 7500€
ετησίως, για 25 χρόνια.Η χρηματοδότηση της επένδυσης
αυτής μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου με τραπεζικό δανεισμό.
Μέσω αυτού του προγράμματος μπορούμε να
εγκαταστήσουμε ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα στην στέγη του
ιδιόκτητου ακινήτου μας δυναμικότητας έως 10kWp.Την
δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα αυτό έχουν φυσικά
πρόσωπα ή μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10
εργαζομένους με την παραγόμενη ενέργεια του
Φωτοβολταϊκού συστήματος να πωλείται εξ ολοκλήρου στην
ΔΕΗ με την οποία υπογράφουμε σύμβαση αγοροπωλησίας
της ηλεκτρικής ενέργειας για 25 χρόνια με σταθερή τιμή
βάσης, θετικά αναπροσαρμοζόμενη κάθε χρόνο με βάση τον
πληθωρισμό.
Η χώρα μας είναι προνομιούχα γεωγραφικά έχοντας ένα
άριστο ηλιακό ενεργειακό δυναμικό με ελάχιστες ημέρες
συννεφιάς όλο το χρόνο, καθιστώντας την ιδανική για
επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά συστήματα.
Η τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών αναπτύχθηκε ραγδαία τα
τελευταία χρόνια παγκοσμίως με αποτέλεσμα να είναι πλέον
δυνατή η ευρεία αξιοποίηση του ήλιου για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ενώ παλαιότερα γινόταν μόνο σε
εξειδικευμένες εφαρμογές καθώς το κόστος ήταν απαγορευτικό.Στην ερώτηση αν έχουν μέλλον τα Φωτοβολταϊκά. Η
απάντηση είναι : Σίγουρα ναι. Η ανθρωπότητα στην προσπάθεια της να απεμπλακεί από την χρήση ορυκτών
καυσίμων θα χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο μορφές ενέργειας οι οποίες μας παρέχονται άφθονα και είναι φιλικές
προς τον άνθρωπο και την Φύση όπως είναι ο ήλιος και ο άνεμος. Επιπλέον η διεθνής τάση στα συστήματα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η παραγωγή ενέργειας να γίνετε σε τοπικό επίπεδο και όχι απομακρυσμένα,
μειώνοντας αφενός τις απώλειες ενέργειας κατά την μεταφορά και δευτερευόντως δημιουργώντας ένα ποιο ευσταθές
ηλεκτρικό δίκτυο.
Μείωση εξόδων
Η μείωση των ενεργειακών εξόδων μπορεί να γίνει βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου μας
εξοικονομώντας ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση, κλιματισμό και ηλεκτροδότηση. Οι περισσότερες από τις
παρακάτω δράσεις που περιγράφονται μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ¨εξοικονόμηση κατ’οίκον ¨
(http://exoikonomisi.ypeka.gr) και να επιδοτηθούν κατά 75%.
1) Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα διπλής, τριπλής ενεργείας ή σε συνδυασμό με το σύστημα κεντρικής
θέρμανσης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. Η απόσβεση της συγκεκριμένη επένδυσης είναι εξαιρετικά σύντομης
διάρκειας.
2)Βελτίωση συντελεστή απωλειών του κτηρίου με επεμβάσεις στην θερμομόνωση του κτηρίου μας. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί κάνοντας Ολική ή μερική θερμομόνωση- θερμοπρόσοψη του κτηρίου μας.
3)Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων ή παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου με καινούργιου τύπου ενεργειακά με
θερμοδιακοπή και ενεργειακά τζάμια.
4)Επιλογή ηλεκτρικών συσκευών Α+ ενεργειακής κατηγορίας
5)Αντικατάσταση φωτιστικών με καινούργια που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό ballast και λάμπες φθορισμού μεγάλων
κατασκευαστών όπως Philips, Osram κλπ. Όχι λάμπες ledκαθώς είναι ακόμη και σήμερα οικονομικά ασύμφορες με
μικρό συντελεστή lumen/watt.
6)Επιλογή κλιματιστικών τεχνολογίας inverterενεργειακής κατηγορίας Α+
7)Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με λέβητα φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης ή με αντλία θερμότητας υγρού υγρού ή υγρού- αέρος . Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης συνιστάτε η ρύθμιση του
καυστήρα από πιστοποιημένο συνεργείο, η εγκατάσταση αυτοματισμού αντιστάθμισης θερμοκρασιών και η ρύθμιση
του θερμοστάτη χώρου σε μικρότερες θερμοκρασίες.
Αυτόνομο σύστημα ηλεκτροδότησης
Σε περίπτωση κατοικίας κλπ η οποία δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ και η οποία
χρησιμοποιείται περιστασιακά, μπορούμε να την ηλεκτροδοτήσουμε με ένα αυτόνομο σύστημα ηλεκτροδότησης, που
περιλαμβάνει φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, μπαταρίες κλπ γλιτώνοντας με αυτό τον τρόπο τα ετήσια πάγια έξοδα όπως
είναι τα δημοτικά τέλη, το τέλος ακινήτων ή ακόμα και το μεγάλο κόστος σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ σε
περιπτώσεις όπου η κατοικία μας είναι σε απομακρυσμένο σημείο.
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ωρεία πολιτικών γεγονό
ότων έμελε να
ν βιώσει η γενιά
αυ
υτή όπως εμφύλιος μετά
ά τον πόλεμ
μο, πολιτικές
ς
δο
ολοφονίες, χούντα,
χ
μετα
απολίτευση κλπ. Έδωσα
αν ότι
μπ
πορούσαν σττα πολλά πα
αιδιά που γε
εννούσαν
αν
νάλογα με τιις οικονομικ
κές δυνατότη
ητές τους, όπως
ό
κα
αι τις κοινων
νικές, μορφω
ωτικές και παραδοσιακέ
π
ές
κα
αταβολές του
υς, κυρίως βέβαια
β
υλικά
ά στοιχεία αλλά
α
κα
αι μόρφωση διαφόρων επιπέδων.
ε
Η ανάγκη για
α
τακτοποίηση των
τ
παιδιών
ν τους ανάγκασε σε
“συνδιαλλαγή
ή ψήφου” με
ε τους πολιττικούς, γεγο
ονός
βέ
έβαια που συ
υνεχίστηκε και
κ διογκώθ
θηκε και το
πλ
ληρώνει μέχρι και σήμερ
ρα ο Ελληνικός λαός. Είναι
Ε
η
γενιά του Ελλ
ληνικού κινη
ηματογράφο
ου, του
ρε
εμπέτικου αλλά
α
και του
υ ελαφρού ποιοτικού
π
τραγουδιού,το
ου Βαλς και του Τανγκό
ό, της σπιτικ
κής
οικ
κονομικής αλλά
α
γνήσιας διασκέδασ
σης.
Η επόμενη γενιά
γ
που γε
εννήθηκε μέ
έσα αλλά κα
αι λίγα
χρ
ρόνια μετά τον
τ
πόλεμο έζησε
έ
σε ποικιλία συνθη
ηκών
κα
αι γεγονότων
ν. Είχαν πολ
λύ καλές κο
οινωνικές βά
άσεις
απ
πό τους γονε
είς τους αρκ
κετή οικονομ
μική βοήθεια είτε
για
α δημιουργία οικογένεια
ας, είτε για σπουδές είττε και
τα δύο και αυτό γιατί ήθε
ελαν οι γονε
είς να δώσο
ουν
αυ
)
υτό που οι ίδ
διοι είχαν σττερηθεί. (σ
συνέχεια
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, των Beatles, των
Rolling Stones, των Χίπις, της κοινωνικής και
σεξουαλικής απελευθέρωσης, της ιδεολογικής
επανάστασης, της τηλεόρασης, της δίψας για ζωή.
Ένας μεγάλος αριθμός κατάφερε να σπουδάσει, να
βρει δουλειά και να γίνουν μικροί ή μεγάλοι
επιχειρηματίες λόγω της ανάπτυξης και της βοήθειας
από την ΕΕ. Υπήρχε αρκετή κουλτούρα μιας και
πάντοτε βρισκόταν χρόνος για εξωσχολικό διάβασμα
είτε αυτό ήταν μυθιστόρημα, ή φιλοσοφία, ή πολιτική,
ή εφημερίδα, ή Μικρός Σερίφης, ή Μίκυ Μάους όπως
επίσης και ατέλειωτες ώρες κοινωνικών, πολιτικών
συζητήσεων σε παρέες, σε καφετέριες, σε σπίτια αλλά
και τραγουδιού με κιθάρες. Η γενιά αυτή πήρε και
έδωσε πολλά στα παιδιά της, ιδιαίτερα στον τομέα της
μόρφωσης μιας και είχε αντιληφθεί πολύ καλά την
πολύ μεγάλη αξία της. Έκανε όμως και λάθη
παρασυρόμενη ίσως από το πάθος για καλή και άνετη
ζωή. Παραμερίζοντας τις παλιές ιδεολογίες,
αυστηρότητες και αξίες ενέδιδε στις λαμογιές, στα
ρουσφέτια και άφηνε τους πολιτικούς με αρκετούς
από τους οποίους ήταν γνωστοί, φίλοι ή απλώς
ψηφοφόροι να αλωνίζουν κοινωνικά αλλά και κυρίως
οικονομικά εις βάρος του Ελληνικού λαού.
Οι σημερινές γενιές δεν το συγχωρούν αυτό στους
γονείς τους και είναι αντικείμενο έντονων
αντιπαραθέσεων.
Τέλος η γενιά των σημερινών εικοσάρηδωντριαντάρηδων (η γενιά της τεχνολογίας και των
ΗΥ), είναι αυτή που πήρε πολλά από τους γονείς αλλά
και από τους παππούδες με στόχο την κοινωνική
καταξίωσή τους αλλά και την αντανάκλαση αυτής της
καταξίωσης και στους ίδιους τους γονείς. Είχαν πολλά
υλικά στοιχεία όπως χρήματα, αντικείμενα κ..α,
γλώσσες, μουσική, αθλητισμό, ψυχολογική, ηθική και
γνωστική υποστήριξη, υποστήριξη στην αναζήτηση
εργασίας κλπ. Γενιά με χαμηλότερη κουλτούρα σε
φιλοσοφικό κυρίως αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο
λόγω της εσφαλμένης εκπαιδευτικής πολιτικής των
κυβερνήσεων που ήθελαν τον μαθητή μια μηχανή
αποθήκευσης πληροφοριών με κύριο στόχο να
διακριθεί στις Πανελλήνιες εξετάσεις και να εισαχθεί
σε μια «καλή» Σχολή αδιαφορώντας για το ότι είναι
παιδί και έχει ανάγκη και από ελεύθερο ποιοτικό
χρόνο. Το όλο αυτό σύγχρονο περιβάλλον έκανε αυτή
τη γενιά να έχει σημαντική έλλειψη χρήσιμων
γνώσεων ζωής όπως και διάθεσης για απόκτηση και
εφαρμογή τους. Αναφέρομαι σε θέματα καθημερινής
λειτουργίας π.χ. στο σπίτι (μαγείρεμα, απλές τεχνικές
δουλειές γύρω από ηλεκτρολογικά, βαψίματα,
επισκευές κλπ) είτε όσοι έχουν χωράφια, αμπέλια με
διάφορες καλλιέργειες και παραγωγή χρήσιμων
προϊόντων, πράγμα που είτε χάνεται είτε
υπολειτουργεί είτε μεταβιβάζεται σε χέρια ξένων.
Όσον αφορά τις τελευταίες μικρότερες γενιές των
κάτω των είκοσι, δεν φαίνεται να έχουν προς το
παρόν σημαντικές διαφορές από τους προηγούμενους
με τη μόνη διαφορά ότι σαν γενιές της κρίσης θα
χρειαστεί να προσαρμοστούν με τα νέα σκληρότερα
δεδομένα και αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό γι’
αυτούς, ίσως μέσα απ’ αυτή την πάλη με τις
δυσκολίες να βγει κάτι νέο και καλύτερο για τους
ίδιους αλλά ίσως και για όλους μας.
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω Διασκεδάζω -Μαθαίνω

Ανέκδοτα

Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Θέμα: Κωμοπόλεις της Ελλάδας
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Πόλη στη νότια Κρήτη (γεν) 2. Αρχικά της ένωσης
ποδοσφαιρικών εταιρειών- Ίδια σε μήκος με άλλη 3.ΆρθροΘεός ήλιος –Φαγωμένο…τοστ 4.Θάμνος με μωβ ανθό που
γίνεται αφέψημα –Είδος εταιρείας 5. Πόλη του Ν. Αχαΐας Το προτιμούν στις καλοκαιρινές διακοπές 7.Είναι άσπρη
και μικρούλα 8. Άρθρο – Αποξηραμένο ψάρι 9. Πόλη
στην Κορινθία 10. Πόλη κοντά στο Αντίρριο.
.……………………………ΚΑΘΕΤΑ
1.Πόλη στη Β. Εύβοια – Ξένη χωρίς…φωνή 2. Κομμένη
…οβίδα – Σχολή τεχνικών αεροπορίας 3. Αγενής…μουσική
νότα – Ο αριθμός 13 – Δεν είναι λίγο. 4. Αρχικά
αείμνηστου πολιτικού – …Διονύσιος, φιγούρα του θεάτρου
σκιών – Βρίσκονται μέσα στο… τόπι 5.Χώρος πρασίνου –
Σχολή τέχνης και design (αντίσ) 6. Ασύμφωνος
…Μενέλαος-Μουσικός λαϊκός δρόμος 7. Σχέδιο νόμου
(αρχικά) – Φραντς…Ούγγρος Συνθέτης 8. Κώμη πολύ
κοντά στην Πάτρα –Ατελής…έκκληση συγχώρεσης
9. Όνομα κωμόπολης στην Κορινθία αλλά και στην
Κεφαλονιά -Ακέφαλος …Μορς 10. Πόλη στο ΛασίθιΟποίος (αρχ. ,αντίστ) . (Η λύση στη σελίδα 14)
(Σημ.: Τα σταυρόλεξα της στήλης είναι πρωτότυπα)

Ήταν 2 γειτόνισσες και λέει η μια στη άλλη:
-Ήσουν άρρωστη;
-Όχι, γιατί ρωτάς;
-Ε να, είδα τον γιατρό να μπαινοβγαίνει στο σπίτι...
-Γιατί; Σε εσένα που μπαινόβγαινε ο στρατηγός, πόλεμο είχαμε;
Γυναίκα κερδίσαμε 10 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο!
Το ακούει η γυναίκα του, παθαίνει καρδιακή προσβολή και
τέζα... Την βλέπει ο τύπος και λέει:
- Άμα σε θέλει η πουτ@...α η τύχη!
Κάποια συγγράμματα κρύβουν κινδύνους
Γυναίκα: Μωρό μου είδες πουθενά το βιβλίο μου;
Άντρας: Ποιο βιβλίο αγάπη μου;
Γυναίκα: Αυτό που έλεγε «ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ»
Άντρας: Το πέταξα!
Γυναίκα: Γιατί αγάπη μου;
Άντρας: Γιατί είχε αρχίσει να το διαβάζει η μάνα σου.
Κάθεται ένα ζευγάρι και κοιτάζει
τα αστέρια ένα βράδυ και λέει
το αγόρι:
- Ένα αστέρι πέφτει!
Γρήγορα κάνε μια ευχή!!
- Θέλω να με παντρευτείς!
- Μπα, αεροπλάνο ήταν
Παροιμία
Να χαιρετάς και τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε
χαιρετούν κι’ αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΝΙΟΣ ΤΗΛ. 210-6032447
ΚΙΝ. 6977327307 e’ mail: n-ninios@otenet.gr
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ΓΑΜ
ΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚ
ΚΙΣΜΟ ΜΑΣ
Μ
Το Σάββατο
Σ
7 Ιουλίου 2012, στην
Εκκλησία του οικισμού
ο
μα
ας, έγινε ο
σίλη, υιού του Χαράλαμπου
γάμος του Βασ
ς Σκουτέρη και της Έφ
φης,
και της Αθηνάς
ακλή (πρώη
ην προέδρου
κόρης του Ηρα
ης Βασιλική
ής
του Συλλόγου μας) και τη
Ιακώ
ώβου. Μετά
ά το μυστήρ
ριο ακολούθ
θησε
δεξίίωση με cattering στον εκπληκτικό
ό
εξωτερικό χώρ
ρο του Πνευ
υματικού
ης Εκκλησία
ας που για μια
μ
Κένττρου και τη
ακόμα φορά έδ
δειξε τη μεγ
γάλη αξία που
π
έχει για
α τον οικισμ
μό μας αυτό
ός ο χώρος.. Ιδανικές οι
ο καιρικές
λό μήνυμα για
γ τους νεόνυμφους) πολύ όμορ
ρφος ο στολ
λισμός με ττα λευκό να κυριαρχε
εί
συνθήκες (καλ
λνοντας το μήνυμα το
ου νέου ξεκινήματος σττη ζωή των
ν νεόνυμφω
ων. Ευτυχισ
σμένοι οι γο
ονείς
στέλ
μοιρ
ράστηκαν τη χαρά του
υς με τους 400
4
προσκε
εκλημένους
ς, οι οποίοι ομολογουμ
μένως πέρασαν μια πολ
λύ
όμορφη βραδιά
ά αφού διασ
σκέδασαν, χόρεψαν και ταυτόχρ
ρονα βρήκα
αν και μία κ
καλή ευκαιρ
ρία να
ω και για λίγο από τα προβλήματ
π
ά τους που δεν είναι και
κ λίγα αυττό τον καιρ
ρό.
ξεφύγουν έστω
ζ
και καλούς απογόνους.
Περικλής Μιχαλιτσιάν
νος
Να ζήσουν

TO ΣΗΡΙΑΛ
Σ
«ΜΠΑΖΑ» ΣΥΝΕΧΙΖ
ΖΕΤΑΙ
Για ακόμη μια φορά
φ
αναγκαζόμαστε να παρουσ
σιάζουμε εικ
κόνες ντροπ
πής για τον οικισμό μα
ας. Τα μπάζζα
φίας βρίσκον
νται πάλι σττο Δυτικό άκρο
ά
του οικισμού μας
ς ένα σημείο
ο απομονωμένο με αρ
ραιή
της φωτογραφ
δόμηση. Δεν θα κάνουμε πάλι έκκλη
ηση στον δρ
ράστη να τα
α μαζέψει γιατί
γ
όπως κ
και ο προηγ
γούμενος (α
αν
δεν είναι ο ίδιος) σε κοντινό
κ
σημ
μείο δεν τα
α μάζεψε ακ
κόμη, έτσι κι
κ
αυτός δεν θα τα μαζέ
έψει γιατί αν
είχε σκοπό
ό να το κάν
νει θα το είχ
χε
ήδη κάνει.. Παρακαλούμε τους
οικιστές πο
ου δημιουρ
ργούν μπάζα
α,
να φροντίζουν το συντομότερο
ν τα απομα
ακρύνουν από
α
δυνατόν να
τον οικισμ
μό γιατί αυτ
τό επιτάσσει
ο πολιτισμ
μός και αν θέλουμε
θ
ο Σύλλογό
ός μας να λέγεται
λ
«Εξωραϊσττικός».
Περικλής Μιχαλιτσιάν
Μ
νος, Αντ//δρος ΔΣ
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Α
ΑΝΑΚΟ
ΟΙΝΩΣΕ
ΕΙΣ ΣΥΛ
ΛΛΟΓΟΥ
Υ
- -

Ε
Ελληνικό
ό Τραγούδδι
Επιιμέλεια: Περικλής
Πε
Μιιχαλιτσιάνοος

Προς όλους τους
τ
παραλ
λήπτες της εφημ
μερίδας
«ΚΙΘΑΑΙΡΩΝΑΣ»
Τ
Τρίτη
ανά
άγνωση

Αφορά ανα
ανέωση ή επιβεβαίωση της
ραληπτών
ν της εφη
ημερίδας
λίίστας παρ
Καλούμε όλους του
υς παραλήπτες-μέλη
ηοικιστέ
ές-φίλους να
ν επιβεβα
αιώσουν
τηλεφω
ωνικά ή με e-mail τα στοιχεία
α
αποστολής
ς (ονοματε
επώνυμο-δ
διεύθυνση
η),
έτσι θα αποκλείσου
υμε περιπτ
τώσεις που
υ
ερίδα ταχυ
υδρομείται σε λάθος
η εφημε
διευθύνσ
σεις ή σε παραλήπτε
π
ες που είτε
ε
έ
έχουν
πωλ
λήσει τις ιδ
διοκτησίες
ς τους ή δε
εν
υφίσταν
νται πλέον
ν. Ισχύει για
γ όλους
ου
α
ανεξαιρέτω
ως και έως το τέλος Σεπτεμβρί
Σ
2012.Με
ετά απ’ αυτ
τή την ημε
ερομηνία,
η εφημερίδ
δα δεν θα αποστέλλε
α
εται πλέον
ν σε
όσους δεν
ν επικοινω
ωνήσουν μαζί
μ
μας για
επιβεβ
βαίωση.
Τ
Τηλέφωνα
α επικ/νίας:
697810
01151(Ρου
υμπάκης Γιώργος),
Γ
6977066632(Μιχαλ
λιτσιάνος Περικλής)),
giosnektarios.vilia@
@gmail.com
m
e-mail : ag

Όμορφη πόλ
λη

Μουσ
σική/Στίχο
οι: Θεοδωρ
ράκης
Μίκη
ης/Θεοδωρ
ράκης Γιάν
ννης
………..Όμορφη
η πόλη, φων
νές μουσικέ
ές

απέρανττοι δρόμοι, κλεμμένες
ς ματιές
Ο ήλιος
ς χρυσίζει, χ
χέρια σπαρμ
μένα
Βουνά και
κ γιαπιά, πελάγη απλ
λωμένα.
Θα γίνε
εις δικιά μου
υ ,πριν έρθει η νύχτα
Τα χλωμά τα φώτα
α, πριν ρίξο
ουν δίχτυα
θα γίνειις δικιά μου
υ
Η νύχτα
α έφτασε, ττα παράθυρ
ρα κλείσαν
ν
Η νύχτα
α έπεσε οι δ
δρόμοι χαθή
ήκαν.

Στήλ
λη Ελληνικής γλώσ
σσας
Τ
Τσακωνική
διάλεκτος··
η επιβίίωση της αρ
ρχαίας λακω
ωνικής
Τα τσακώνικα είναι
ε
επιβίωσ
ση της αρχαίας Λακωνική
ής
και το μοναδικό
ό γλωσσικό ιδίωμα, από αυτά
α
που
κρα
ατούν από τις
ς αρχαίες ελληνικές διαλ
λέκτους, το
οπο
οίο έμεινε ζω
ωντανό- δηλα
αδή ομιλούμενοτου
υλάχιστον σττον Ελλαδικό
ό χώρο. (Εκτ
τός του
Ελλ
λαδικού χώρο
ου παρόμοιο
ους δεσμούς έχουν η
Πον
ντιακή, η Καππαδοκική κ
και τα Ελληνικά της Νότια
ας
Ιταλ
λίας). Η σπα
ανιότητα οφε
είλεται στο γε
εγονός ότι από
τον
ν 3ο αιώνα π.Χ. και εντεύ
ύθεν, όπως είναι
ε
γνωστό
ό,
επικ
κράτησε στον ελληνικό κ
κόσμο η Αλεξανδρινή ή
Ελλ
ληνιστική Κοινή, που προ
οήλθε από τη
ην Αττική
διάλ
λεκτο και είχ
χε υπερδιαλε
εκτικό χαρακ
κτήρα.
Διάδοχός της ήτταν η Μεσαιω
ωνική ελλην
νική (6ος –18
8ος
αι.)) που εξελίχθ
θηκε στη σημ
μερινή Νέα Ελληνική.
Ε
Εττσι,
τα τσακώνικα
τ
θ
θεωρούνται
π
παραφθορά και
κ εξέλιξη της
τ
αρχ
χαίας Λακωνικής, αναμεμ
μιγμένη με όλες τις
επιρ
ρροές της ελ
λληνικής γλώ
ώσσας κατά την
τ
εξέλιξή της
τ
μέχ
χρι σήμερα. Ομιλείται
Ο
στις περιοχές της
τ Κυνουρία
ας
όπο
ου υπάρχει τσακώνικος π
πληθυσμός, δηλαδή
δ
στον
ν
Τυρ
ρό, τα Σαπου
υνακαίικα, τα
α Μέλανα, το
ον Άγιο
Ανδ
δρέα, την Πρ
ραματευτή, ττη Βασκίνα, το
τ Λιβάδι, τη
η
Σαμ
μπατική, τον Πραστό, τη Σίταινα και την
Κασ
στάνιτσα. Τα
α κυριότερα γλωσσικά στ
τοιχεία που
απο
οδεικνύουν ότι
ό η Τσακων
νική έχει στενούς δεσμού
ύς
με την
τ
Αρχαία Λακωνική
Λ
είν
ναι:
α: Διατήρηση
Δ
του δωρικού α εκεί που η Ιωνική είχε
εη
(μάτηρ- μήτηρ)). β: Τροπή του σ σε δα
ασεία, μεταξύ
ύ
φωνηέντων, κα
αι αποκοπή του έπειτα. γ:
γ Τροπή του
υθ
σε σ.
σ δ: Τροπή του τελικού ς σε ρ (ρωτ
τακισμός) ότταν
ακο
ολουθεί φωνήεν. ε: Διπλ
λή προφορά του υ σαν ου
ο
και ιου, ανάλογ
γα με το ποιο
ο σύμφωνο υπάρχει
υ
πριν το
υ (κ
κύων-κούε, λύκος-λιούκ
κο). ζ: Αποβο
ολή του
τελικού ς (τοίχο
ο-τοίχος).
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΨΑΘΑΣ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ

Mε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και προσβασιμότητας στους οικισμούς και τις
δημοτικές ενότητες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες βελτίωσης του
οδικού δικτύου Ψάθας - Αλεποχωρίου. Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας είχε περιέλθει σε πολύ κακή
κατάσταση, καθώς λακκούβες και άλλες φθορές του οδοστρώματος, τον καθιστούσαν επικίνδυνο για
την ασφάλεια και την ομαλή διέλευση δημοτών και επισκεπτών του Δήμου.Μάλιστα όπως δήλωσε ο
Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γεώργιος Δρίκος,«πρόκειται για έναν οδικό άξονα, ο οποίος

ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες παρουσιάζει αυξημένη κίνηση καθώς συνδέει δύο
τουριστικά θέρετρα του Δήμου μας. Παρά τις ελλείψεις σε πόρους και μέσα, την απουσία
χρηματοδοτήσεων και κρατικών επιχορηγήσεων, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης
παραμένει η διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών και η επίλυση των τοπικών
ζητημάτων. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, προχωρήσαμε με αυτεπιστασία, με δικούς
μας δημοτικούς πόρους και μέσα, στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν
την πρόσβαση στις εν λόγω περιοχές και θα επιτρέψει την τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και την ασφαλή διέλευση των δημοτών μας».
ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας ενημερώνει τους δημότες ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
εκβάθυνσης και καθαρισμού του
λιμανιού του Αλεποχωρίου από την άμμο
και τα φερτά υλικά. Το λιμάνι είχε
περιέλθει σε κακή κατάσταση καθώς οι
προσχώσεις είχαν κάνει επικίνδυνη την
προσέγγιση των σκαφών σε αυτό και
είχαν σημειωθεί περιστατικά όπου τα
πλοιάρια προσάραζαν σε αβαθή. Με την
απομάκρυνση της άμμου, των φυκιών
και των φερτών υλικών από την είσοδο
του λιμένος, οι αλιείς και οι επισκέπτες
μπορούν πλέον να εισέρχονται και να
εξέρχονται από το λιμάνι με ασφάλεια
και ευκολία. Μάλιστα όπως τόνισε και ο
Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας,
κ. Γιώργος Δρίκος, το έργο αυτό έγινε
με αυτεπιστασία, με πόρους δηλαδή
αποκλειστικά του Δήμου, καθώς οι
κρατικές υπηρεσίες δεν εξασφάλιζαν την απαιτούμενη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η
προσβασιμότητα του λιμένος να μετατρέπεται σε χρόνιο πρόβλημα. Όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος
δήλωσε, «Παρά την έλλειψη πόρων και κρατικής υποστήριξης, η Δημοτική Αρχή είναι
αποφασισμένη να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα προκειμένου να
προσφέρει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών. Με θυσίες και
ορθολογική διαχείριση, αξιοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις, όλα μας τα μέσα, για να βελτιώσουμε
τη ζωή των κατοίκων».
Η σελίδα αυτή έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας για δική του χρήση, έναντι
οικονομικής ενίσχυσης της εφημερίδας

