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

Αριθμός Φύλλου 63*

Ιούλιος- Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2012

ΞΑΝΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 ξανάρχισαν- επιτέλους -τα έργα ύδρευσης.
Τα μηνύματα που έρχονται από τους εμπλεκόμενους- Περιφέρεια Δυτικής
Αττικής, Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και τον εργολάβο, είναι θετικά για
ολοκλήρωση του έργου. Η αρχή έγινε από τις οδούς Διονύσου και Σοφοκλέους
και αφορά το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού.
Καλά τελειώματα……

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ
ΜΠΑΛΛΑ ΣΕ
ΕΠΙΤΙΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΓΕΝIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Δεκεμβρίου
2012 θα πραγματοποιηθεί εκδρομή στον
Όλυμπο. Ξενοδοχείο 4* στην παραλία της
Κατερίνης, με διαδρομές στη μονή Οσίου
Εφραίμ του Σύρου, στον αρχαιολογικό
χώρο Δίον, στο Λιτόχωρο, στον Παλαιό
Παντελεήμονα κ.ά. Πληροφορίες και
κρατήσεις θέσεων στα τηλ.:
Μαρία Δεσύπρη: 6945959919-2109811681
Παντελής Μυκιαδάκης: 69458214832104933392 - 2263023287
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Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού
697 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
***

Ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου :
Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου
Τηλ: 6948941314
Εκτυπώσεις : Ταμπακόπουλος Δημ.
Περισσός
Τηλ: 2109353634

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

(Ταμίας: Μαρία Δεσύπρη:2109811681-6945959919)

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

Νίκος Βασιλείου : 6944258502
Γεν. Γραμματέας :Χρήστος Κυπριάδης:6970824754-2263023240
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
Θριάσιο Νοσοκομείο: ……………. 210-5551502
ΔΕΗ Βλάβες: ……………………… 10587
ΚΤΕΛ Βιλίων : ……………………… 22630-22206
ΚΤΕΛ Βιλίων Τηλ.Αθήνας : ……. 210-3244448
Γραφείο Συλλόγου: ……………… 22630-23701
Τηλ.Φύλακα………………………… 6945346896

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 διαφημιστικών καταχωρίσεων εφ/δας
Αναστασία Καλλιδώνη τηλ:6976306850

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος :
Ρουμπάκης Γιώργος
(2263023640 - 6978101151 )
Αντ/δρος :
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
(2263023257-21097358416977066632)
Γεν.Γραμματέας : Χρήστος Κυπριάδης
6970824754-2263023240
Ταμίας: Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 - 6945959919 )
Μέλος : Παντελής Μυκιαδάκης
(2263023287-2104933392 6945821483)
Μέλος: Καλλιδώνη Αναστασία
(2291053087-6976306850 )
Ειδικός Γραμματέας: Βασιλείου Νίκος
(6944258502)

ΤΕΚΝΑ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ
Παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικά για την
εισαγωγή των τέκνων σας σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για να τιμηθούν
από τον Σύλλογο στην Εκδήλωση κοπής πίτας 2013.
Επικοινωνία: 6978101151 ( Ρουμπάκης Γιώργος)
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει
τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του
αποβιώσαντος οικιστή Βασίλη Τατσιόπουλου
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ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Η σύνθεση του νέου ΔΣ, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 23ης Σεπτ. 2012 και
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 30 Σεπτ. 2012, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, έχει
ως εξής:
Πρόεδρος: Ρουμπάκης Γιώργος
Αντ/δρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής
Γεν. Γραμματέας: Κυπριάδης Χρήστος
Ταμίας: Δεσύπρη Μαρία
Ειδικ. Γραμματέας: Βασιλείου Νίκος
Μέλος : Καλλιδώνη Αναστασία
Μέλος : Μυκιαδάκης Παντελής
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ, ορίσθησαν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε
κάποια μέλη του ως παρακάτω:
Ρουμπάκης Γιώργος - Μιχαλιτσιάνος Περικλής: Υπεύθυνοι ύλης εφημερίδας
Βασιλείου Νίκος: Υπεύθυνος μητρώου μελών
Καλλιδώνη Αναστασία: Υπεύθυνη καταχωρίσεων ιδιωτών στην εφημερίδα
Μυκιαδάκης Παντελής: Υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης ΠΠΚ
(θα συγκροτηθεί ομάδα λειτουργίας)
ANAKOIΝΩΣΕΙΣ
Αποφασίστηκε : 1) Η λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου κάθε Κυριακή (11-12 πμ)
όπου τα μέλη θα μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
2) Συνεδριάσεις ΔΣ θα γίνονται την πρώτη Κυριακή εκάστου μήνα.
3) Το ταμείο του Συλλόγου θα κλείνει κάθε τρίμηνο, με ενημέρωση, έγκριση και υπογραφή
των μελών του ΔΣ, στην πρώτη συνεδρίαση ΔΣ μετά την παρέλευση του τριμήνου.
Γ.Ρ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με κύρια θέματα
συζήτησης,
1) Απολογισμό οικονομικό και πεπραγμένων του
απερχόμενου ΔΣ για την περίοδο Σεπτ. 2010 έως
Σεπτ. 2012,
2) Ανακήρυξη του Θανάση Μπαλλά σε επίτιμο
Πρόεδρο του Συλλόγου και
3) Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου ΔΣ
και εξελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας.
Της Συνέλευσης προήδρευσε ο κ. Γιάννης
Χριστόπουλος με πρακτικογράφους την Κατερίνα
Μιχαλιτσιάνου και τον Γιώργο Εβρενέζογλου.
Ο Πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ έκανε τον
απολογισμό της διετίας , ένα σύντομο ιστορικό του
μεγάλου προβλήματος της μη επανέναρξης
εργασιών ύδρευσης του οικισμού και πρότεινε στη
ΓΣ την ανακήρυξη του Θανάση Μπαλλά σε επίτιμο
μέλος του Συλλόγου.
Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας:
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΘΕΜΑ 1Ο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ
1) Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πεζοδρομίου-σκεπάστρου-τοποθέτηση παγκακιών επί της οδού Ειδυλλίας-χώρος
γηπέδων μπάσκετ.
2) Επενδύθηκε με πέτρα η είσοδος της πάνω πόρτας – σκαλιά-άμβωνας και προστέθηκε κάγκελο στην περίφραξη για
προστασία από ζώα –όλα στο χώρο Πνευμ.-Πολιτιστικού Κέντρου και Ιερού Ναού.
3) Αναφέραμε για μία ακόμα φορά την προσπάθεια που γίνεται για να κρατηθεί η εφημερίδα του Συλλόγου σε όσο
το δυνατόν καλύτερο επίπεδο μορφής και ενημέρωσης. Σας καλούμε για πολλοστή φορά να βοηθήσετε στη σύνταξη
της με ιδέες και κείμενα σας.
4)Πραγματοποιήθηκε εκδρομή στα Μετέωρα και Λίμνη Πλαστήρα τον Φεβρουάριο 2011με συμμετοχή και επιτυχία.
5) Διοργανώθηκε τον Ιούλιο 2011 ο ετήσιος χορός μας με μεγάλη προσέλευση σε δύσκολη οικονομική συγκυρία.
6)Έγιναν δύο επιτυχημένες εκδηλώσεις κοπής πίτας, εορτασμοί των Αγίων του Ιερού μας Ναού και λειτουργίες
Μεγάλης Εβδομάδας με μεγάλη προσέλευση κόσμου και προσφορά από τον Σύλλογο, αναψυκτικών, ποτών,
γλυκών, φαγητών.
7)Έγιναν πολλά μυστήρια (γάμοι,βαπτίσεις) στον Ι. Ναό μας με ταυτόχρονη χρήση του εξωτερικού και εσωτερικού
χώρου ΠΠΚ για δεξιώσεις.
8)Αποκτήσαμε επιτέλους το κοντέινερ για εναπόθεση απορριμμάτων, μεγάλου όγκου.
9)Διοργανώθηκε συζήτηση τον Αύγουστο 2012 με θέμα τη φύλαξη του οικισμού, παρουσία του φύλακα και του
αστυνομικού διοικητή της περιοχής.
10)Έγιναν μεγάλες προσπάθειες και επίσημες επαφές και συζητήσεις με ΚΤΕΛ Αττικής και Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας
για διέλευση λεωφορείου από τον οικισμό τη θερινή περίοδο που μπορεί τελικά να μην ευοδώθηκαν, αλλά
αποτελούν πρόκριμα για το επόμενο καλοκαίρι.
11)Τοποθετήθηκαν πέντε καινούργια παγκάκια στο χώρο ΠΠΚ, προσφορά του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
12)Προσπαθούμε πολύ και νομίζω ότι καταφέρνουμε να διατηρούμε τον οικισμό καθαρό και φωτισμένο.
13)Συμμετείχαμε ως Σύλλογος σε πρωτοβουλίες του Δήμου για καθαρισμό παραλιών.
14)Παραχωρήσαμε έναντι οικονομικής ενίσχυσης την τελευταία σελίδα της εφημερίδας.
15)Έγινε μια στοιχειώδης οδοσήμανση στον οικισμό.
Δεν ήταν ο απολογισμός όπως θα θέλαμε-δεν διοργανώσαμε φέτος την ετήσια συνεστίαση και την εκδρομή του
Συλλόγου-αλλά η κρίση δεν επηρέασε αρνητικά μόνο τις τσέπες όλων μας, αλλά και την ψυχολογία μας.
-----------------------------------------------------------------------------------------(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΘΕΜΑ 2ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ

Ο οικονομικός απολογισμός μοιράστηκε με έντυπα σε όλα τα παρόντα μέλη και δημοσιεύεται αυτούσιος
στην εφημερίδα. Διαχειριστήκαμε 23.247€ και το υπόλοιπο στο ταμείο έως και χθες 22/9/2012 ήταν
5.613€ με αρκετά ακόμα χρήματα να υπολείπονται προς είσπραξη από συνδρομές μελών και οικονομικές
ενισχύσεις, από καταχωρίσεις ιδιωτών στην εφημερίδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Α)

ΕΣΟΔΑ‐ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΟΣΑ (€)

1)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ‐ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

4.850,00 €

2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

4.300,00 €

3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ MEΛΩΝ‐ΦΙΛΩΝ

1.449,00 €

4)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΛΙΩΝ

1.000,00 €

5)

ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (προσκλήσεις‐λαχνοί)‐ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

5.480,00 €

6)

ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

7)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

1.310,00 €

8)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. 2010

4.052,15 €

9)

ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

800,00 €

6,05 €
ΣΥΝΟΛΟ Α

(Β)

23.247,20 €

ΕΞΟΔΑ‐ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΟΣΑ (€)

1)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ‐ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ‐ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ΠΠΚ‐Ι.Ν.

1.512,49 €

2)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ‐ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ‐ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Ι.Ν.‐ΠΠΚ‐ΟΙΚΙΣΜΟΥ

544,40 €

3)

ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ‐ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΛΠ

385,70 €

4)

ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

114,98 €

5)

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)

3.662,99 €

6)

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΩΝ)

1.200,00 €

7)

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

8)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ‐ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ‐ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΗΠΕΔΟΥ BASKET

9)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΒΩΝΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ,

394,13 €
2.373,57 €

ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΠΚ, ΠΟΡΤΕΣ, ΚΑΓΚΕΛΑ (ΥΛΙΚΑ‐ΕΡΓΑΣΙΑ)
10)

984,30 €

ΑΓΟΡΕΣ ΔΩΡΩΝ‐ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ‐ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ‐ΓΛΥΚΩΝ‐ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

1.123,24 €

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
11)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

487,00 €

12)

ΑΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

197,00 €

13)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (πλην εφημερίδας)

65,02 €

14)

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

3.639,00 €

15)

ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΕΡΕΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2011 ΚΑΙ 2012

16)

ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

950,00 €
0,17 €
ΣΥΝΟΛΟ Β

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΣΥΝΟΛΟ Α ‐ ΣΥΝΟΛΟ Β =

Η ΤΑΜΙΑΣ
ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ

17.633,99€ €
5.613,21 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΘΕΜΑ 3ο
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Μια μικρή χρονική αναφορά για την πορεία του έργου και τα οποία έχουν αναλυθεί σε προηγούμενα φύλλα της
εφημερίδας.
-Θυμάστε στην περσινή ΓΣ (Σεπτ 2011),τις αντιπαραθέσεις του τότε Αντιδημάρχου κ. Πλούμπη Κώστα και του τέως
Δημάρχου Βιλίων κ. Ρούσση Παναγιώτη για τη δήλωση περί “απένταξης και προσπάθειας επανένταξης” του έργου
και τη διάψευση (δηλ. δεν υφίστατο απένταξη) αντίστοιχα.
-Θυμάστε στην κοπή πίτας 2012, τις αντεγκλήσεις του νυν και τέως Δημάρχου για το ίδιο ακριβώς θέμα.
-Στην ίδια εκδήλωση-κοπής πίτας 2012-ενημερώνεται για το θέμα και η παρούσα στην
εκδήλωση Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής κ. Δήμου Σταυρούλα.
-Μετά το από μερικές εβδομάδες (Φεβρουάριο 2012) μας ενημερώνει ότι ενέταξε στην ΣΑΕΠ
85 (Συλλογική απόφαση Έργων Περιφέρειας)-Απόφαση Περιφ. Αττικής υπ’ αριθ. 54/2012-για
προέγκριση το οποίο και ανακοινώνει επίσημα με Δελτίο Τύπου στις 19/3/2012. -Αναφέραμε
τους ενδοιασμούς μας σαν Σύλλογος -και στην εφημερίδα που βγήκε αμέσως μετά- για ένα
έργο που στην ανωτέρω απόφαση τα πιστούμενα χρήματα για το 2012 δεν επαρκούσαν για
κάλυψη των ήδη οφειλομένων στον εργολάβο του έργου για τις έως τώρα εργασίες του
(100.000€ για το 2012 και πληρωμένα ακόμα 45000€ για το 2011.
-Στις 30 Μάη 2012, η Αντιπεριφερειάρχης σε σύσκεψη με Συλλόγους της περιοχής,
ανακοινώνει επίσημα την έγκριση αύξησης του πιστούμενου ποσού για το 2012 σε 350.000€.
Αρκετά για την συνολική εξόφληση χρεωστούμενων στον εργολάβο και υπόλοιπο 200.000250.000€ για περαιτέρω εργασίες.
-Σε επικοινωνία μας με την κ. Δήμου μετά από δύο περίπου εβδομάδες, μας διαβεβαιώνει
πως το θέμα έχει τελειώσει για την Περιφέρεια και πλέον η ευθύνη βρίσκεται μόνο στο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας. Και όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει «Η περιφέρεια χρηματοδοτεί
το έργο, το οποίο κάνει όμως ο Δήμος, αφού σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» το έργο
γίνεται απ’ αυτόν που έχει ανταποδοτικά οφέλη, ο Δήμος δηλαδή.
-Αρχίζουμε να επικοινωνούμε και να πιέζουμε το Δήμαρχο κ. Γιώργο Δρίκο και ο οποίος όπως έχουμε ξαναγράψει- αρχές Ιούλη υπόσχεται ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσει.
Σε επαφές μας με τον πρ/νο τεχν. υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και με τον εργολάβο του
έργου, μαθαίνουμε ότι από τον φάκελο λείπει μία ανακεφαλαιωτική κατάσταση, που μόλις
την έχουν, θα περάσουν το έργο από Δημοτικό Συμβούλιο.
-Και έρχεται ο Αύγουστος και ……φεύγει.
-Ο Δήμαρχος υπόσχεται ότι θα το περάσει στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις
διακοπές. Και έτσι γίνεται, το έργο εγκρίνεται, παίρνοντας και πεντάμηνη παράταση σε έκτακτο Δημ. Συμβούλιο
στις 4 Σεπτεμβρίου 2012.
Από τότε κάθε μέρα περιμένουμε να αρχίσει την επόμενη, και ο Δήμαρχος μας διαβεβαιώνει γι’αυτό και ο εργολάβος.
Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο, να παραστεί στη ΓΣ και να σας ενημερώσει ο ίδιος, όμως υποχρεώσεις του δεν το
επέτρεψαν. Έστειλε όμως επιστολή που διαβάστηκε στη ΓΣ, η οποία δημοσιεύεται σε άλλη στήλη (σελ.8)και αποτελεί
το τελευταίο νεώτερο για το έργο. Να επισημάνουμε απλώς ότι οι μήνες περνούν, τα πιστούμενα χρήματα είναι για
το 2012 που τελειώνει, το έργο πρέπει άμεσα να επανεκκινήσει, για να μπορέσουμε κατόπιν, να διεκδικήσουμε από
την Περιφέρεια, την έγκριση για το 2013 όλου του υπόλοιπου ποσού (500.000€ περίπου) για την ολοκλήρωση του.
------------------------------------------------------------------------------------------(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ένα ακόμα θέμα-τελευταίο- που σαν ΔΣ θέλουμε να φέρουμε σ’αυτή τη ΓΣ, ένα θέμα ηθικό, αρχών, αναγνώρισης.
Στη διάρκεια ζωής των 30 ετών του Συλλόγου, πολλοί οικιστές-μέλη
συμμετείχαν, βοήθησαν, πάλεψαν και κατάφεραν να στήσουν και
καταξιώσουν έναν Σύλλογο δυνατό με αρχές και υποδομές.Και σαν ΔΣ
πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίζονται και να
τιμώνται από τον Σύλλογο που υπηρέτησαν.
Ένας απ’ αυτούς, ο Θανάσης Μπαλλάς, που από διάφορες θέσεις του ΔΣ
προσέφερε πολλά στον οικισμό. Σαν Ταμίας, Αντιπρόεδρος, κυρίως σαν
Πρόεδρος. Μία προσφορά που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα και μέσω
της συμμετοχής του στην εκκλησιαστική επιτροπή λειτουργίας του Ι.Ν.,
παρουσιάζοντας και εκεί μεγάλο έργο.
Στο καταστατικό αναφέρεται ότι «επίτιμα μέλη του Συλλόγου
ανακηρύσσονται πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο
Σύλλογο» και ένα απ’ αυτά σίγουρα είναι ο Θανάσης. Έτσι το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου στη συνεδρίασή του στις 13 Σεπτεμβρίου
2012, σε πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη έγκριση των Μελών του, αποφάσισε να προτείνει στη ΓΣ την
ανακήρυξη του κ. Θανάση Μπαλλά σε Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου. Καλούμε τον Πρόεδρο να θέσει την πρόταση
του ΔΣ σε ψηφοφορία των μελών της σημερινής Γ.Σ. Αν η πρόταση μας γίνει αποδεκτή, στον Θ. Μπαλλά θα
απονεμηθεί τιμητική πλακέτα στην κοπή πίτας 2013.
Σας ευχαριστούμε
Γιώργος Ρουμπάκης Πρόεδρος ΔΣ
Σας θέλουμε όλους κοντά μας
Ήρθε η μέρα των εκλογών. Οι οικιστές με υπευθυνότητα και συνέπεια ήρθαν να εκλέξουν το νέο ΔΣ του
οικισμού μας. Ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε τα νέα μας, να διατυπώσουμε τις
αγωνίες μας. Το απερχόμενο ΔΣ και οι νέοι υποψήφιοι απευθύνθηκαν και ενημέρωσαν τα μέλη του συλλόγου
για το έργο τους και τις προοπτικές τους. Δεν ήρθαμε να δικαιολογήσουμε και να απολογηθούμε για τους
μισθούς που η πολιτεία ως βουλευτές μας αντάμειψε. Εμείς είμαστε άμισθοι εθελοντές που με πολλή αγάπη και
συνέπεια λειτουργούμε για το καλό όλων και του τόπου μας. Δεν έχουμε δηλώσει ότι είμαστε αλάνθαστοι και
παντογνώστες. Σίγουρα όμως είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά που δέχεται γνώμες , απόψεις, καλοπροαίρετη κριτική
και συμβουλές. Έχουμε μάθει να τιμούμε τους παλαιότερους που πάσχισαν να μας παραδώσουν αυτό τον
σύλλογο και να αξιοποιούμε τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους. Αυτός ο σύλλογος σωστά αναφέρθηκε ότι
είναι μια μεγάλη παρέα, μια οικογένεια, που μας περιέχει όλους. Τα έργα και η πρόοδος, όπως έχει δείξει η
ιστορία και η ίδια η ζωή, έρχεται από ενότητες ανθρώπων που κυριαρχεί η αγάπη και το ενδιαφέρον και όχι ο
εγωισμός, η υπεροψία και η εχθρότητα. Σας θέλουμε δίπλα μας, μέσα σ’αυτήν την παρέα και οικογένεια και όχι
απέναντι μας. Θέλουμε το ενδιαφέρον σας και την παρότρυνση σας για να συνεχίσουμε. Αυτός ο σύλλογος
πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχίσει το έργο του. Ελάτε κοντά μας και μιλήστε μας με αγάπη και ενδιαφέρον.
Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας τιμήσατε με την ψήφο σας και την παρουσία σας και θα είμαστε
δίπλα σας με την ίδια υπευθυνότητα και αγάπη που νιώθουμε για σας και τον τόπο μας.
Με αγάπη και εκτίμηση , Μαρία Δεσύπρη
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ
1) Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ και η απαλλαγή του για τη χρήση
παρελθούσης διετούς θητείας του.
2) Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανακήρυξη του Θαν. Μπαλλά σε επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου.
3) Εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση του προεδρεύοντος της Συνέλευσης για έναρξη κινητοποιήσεων, σε χρονική
στιγμή που ο Σύλλογος θα αποφασίσει, αν συνεχιστεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του έργου ύδρευσης του
οικισμού.
Στη ΓΣ μίλησαν και τοποθετήθηκαν για διάφορα θέματα που απασχολούν το Σύλλογο οι Θανάσης Μπαλλάς,
Περικλής Μιχαλιτσιάνος, Μαρία Δεσύπρη, Ηρακλής Ιακώβου, Γιάννης Μάμαλης, Παντελής Μυκιαδάκης,
Αναστασία Καλλιδώνη, Γιώργος Μάντης, Νίκος Μαρινάτος.
Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Δουδέσης Δημ., η εκορόσωπος μειοψηφίας του Δήμου κ. ΣαββίδουΚαραμπίνη Πολυτίμη (ενημέρωσε για το θέμα ύδρευσης), το μέλος της Δημ. Ενότητας Βιλίων κ. Ρούσση –
Παππά Ξανθή και ο Πρώην Αντιδήμαρχος κ. Πλούμπης Κώστας.
Γ.Ρ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ
Μετά τη λήξη της ΓΣ, ακολούθησαν αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου ΔΣ (7 μέλη) και εξελεγκτικής επιτροπής
(3 μέλη).Η εφορευτική επιτροπή με Πρόεδρο την κ. Αναστασοπούλου Δήμητρα και ψηφοσυλλέκτες την
Σταυρούλα Χρυσοφάκη και Δημήτρη Μάρκο,ανέδειξε τα μέλη του νέου ΔΣ και ΕΕ, με σειρά εκλογής τους
την έξής:

ΓΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

Ρουμπάκης Γιώργος

Τακτικό μέλος

8

Ιακώβου Ηρακλής

Αναπληρωματικό μέλος

2

Δεσύπρη Μαρία

Τακτικό μέλος

9

Μάμαλης Γιάννης

Αναπληρωματικό μέλος

3

Μιχαλιτσιάνος Περικλής

Τακτικό μέλος

10

Λάγιος Νίκος

Αναπληρωματικό μέλος

4

Βασιλείου Νίκος

Τακτικό μέλος

5

Κυπριάδης Χρήστος

Τακτικό μέλος

1

Δημησιάνος

Κώστας

6

Μυκιαδάκης Παντελής

Τακτικό μέλος

2

Μυγδάλης

Γιώργος

7

Καλλιδώνη Αναστασία

Τακτικό μέλος

3

Κουλιζάκος

Γιώργος

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το νέο ΔΣ θα συγκληθεί σε σώμα την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ κ. ΔΡΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αγαπητοί φίλοι και Μέλη του Συλλόγου
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στη Συνέλευσή σας. Μια Συνέλευση κατά την οποία
συζητούνται θέματα που άπτονται της υποδομής και της καθημερινότητας του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου.
Δυστυχώς, ανειλημμένες υποχρεώσεις με εμποδίζουν να βρεθώ απόψε ανάμεσά σας. Να είστε όμως βέβαιοι, ότι με
μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένω να ενημερωθώ για τα πρακτικά της συνέλευσης και να λάβω αναλυτική
πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που θα τεθούν σε αυτή.
Θα ήθελα να σας ενημερώσω όμως, έστω και διά μέσου αυτής της επιστολής, για την πορεία υλοποίησης του
μεγάλου έργου της ύδρευσης του οικισμού του Αγ. Νεκταρίου.Ένα έργο προϋπολογισμού άνω των 900.000 € από
τις Δημόσιες Επενδύσεις και το οποίο για καιρό τώρα, είχε παγώσει με τον κίνδυνο της απένταξής του να είχε
καταστεί ορατός.
Όμως, ύστερα από πολλές προσπάθειες και πιεστικές προσωπικές παρεμβάσεις μου προς τις ηγεσίες των Υπουργείων
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, κατορθώσαμε κάτι που μέχρι πριν λίγο καιρό φαινόταν σχεδόν αδύνατο. Το έργο
επανήλθε στην ατζέντα και μάλιστα εντός του επόμενου μήνα καταβάλλεται στον εργολάβο πίστωση 300.000 € από
τον προϋπολογισμό των Δημόσιων Επενδύσεων προκειμένου να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση του.
Ένα ακόμα παράδειγμα ότι με την καλή συνεργασία δημοτών και αυτοδιοίκησης, με πυγμή και διεκδικητική
αποφασιστικότητα, όλοι μαζί, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά για τον τόπο μας.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που έχουμε στο πλαίσιο της καλής
επικοινωνίας με το Σύλλογο, να σας συγχαρώ για το κοινωφελές έργο που προσφέρετε στον οικισμό σας και να σας
διαβεβαιώσω ότι η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή, προκειμένου να θέτετε τα ζητήματα του οικισμού και από κοινού
να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την επίλυσή τους.
Ζητήματα όπως η καθαριότητα, η αποκομιδή σκουπιδιών, ο ηλεκτροφωτισμός, η αγροτική οδοποιία και γενικά ότι
αφορά και διαμορφώνει την καθημερινότητα του Αγίου Νεκταρίου, όπως και κάθε γειτονιάς σε κάθε Δημοτική
Ενότητα, βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, στο επίκεντρο των δημοτικών πολιτικών μας.
Ο Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας
………………………………………………………………………………Με εκτίμηση,
Δρίκος Ι. Γεώργιος
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Από αυτό το τεύχος θα παρουσιάζονται τοπικά προϊόντα (διατροφικά και άλλα) με συνέντευξη από τοπικούς
παραγωγούς, με σκοπό τη γνωστοποίησή τους στο ευρύτερο κοινό αλλά και την ενημέρωση για ιδιότητες των
προϊόντων αυτών οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες από τους περισσότερους καταναλωτές.
ΤΟ ΜΕΛΙ
Μία πλήρης σχεδόν τροφή με πάρα πολλά θετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου, τόσα που το
“φοβούνται” οι φαρμακοβιομηχανίες !
Η κοινωνία των μελισσών είναι από τις πολυπλοκότερες και προκαλούν το θαυμασμό όσων γνωρίζουν τις
λεπτομέρειες γύρω από αυτές. Αξίζει τον κόπο να μελετήσει κανείς την όλη λειτουργία τους και θα μείνει έκθαμβος
απ’ αυτά που θα μάθει και θα δει.
Ο Νίκος Φιλάνδρας είναι Βιλιώτης και μελισσουργός πολύ καλός γνώστης των «μυστικών» για την παραγωγή καλού
μελιού. Ιδού οι πληροφορίες που πήρα από τον παραπάνω παραγωγό.
Εισαγωγικά είπε τα εξής: Το μέλι είναι ο χρυσός του θησαυρού της διατροφής με 180 θρεπτικές ουσίες, έχει
αντιοξειδωτικό, αντιμικροβιακό και αντιβακτηριδιακό χαρακτήρα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις πληγές για αποφυγή
μόλυνσης!).Μια κουταλιά μέλι την ημέρα και ξεχνάμε τις «καούρες» του στομαχιού οι οποίες μπορεί να γίνουν
επικίνδυνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φαρμακευτική αξία του μελιού οδήγησε στη δημιουργία κλάδου
«μελισσοθεραπείας» σε πανεπιστημιακό επίπεδο!
(Για οικονομία χώρου παρατίθενται μόνο οι απαντήσεις του παραγωγού).
-Το καλύτερο μέλι θεωρείται το θυμαρίσιο κυρίως λόγω της γεύσης, του αρώματος και των θρεπτικών συστατικών
του. Πάρα πολύ καλό επίσης και πολύ θρεπτικό είναι και το ελατήσιο το οποίο προτιμούν οι Γερμανοί.
-Σχετικά με τη χρήση χημικών, παλιά για να διατηρήσουν την κηρήθρα εκτός κυψέλης ανεπηρέαστη από
μικροοργανισμούς χρησιμοποιούσαν θειάφι, σήμερα η σωστή αποθήκευση (μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθεί) είναι η
κατάψυξη.Η φύλαξη γίνεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες όπου ο πληθυσμός των μελισσών μειώνεται (η διάρκεια
ζωής των μελισσών είναι 1 με 1,5 μήνα ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που είχαν).
-Τα μέλια που παγώνουν (όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 15ο C, προέρχονται από άνθη με μελιτώματα
(πορτοκαλιά, θυμαρίσιο) και αυτό δεν είναι καθόλου αρνητικό στοιχείο της ποιότητάς τους.Το μεγαλεμπόριο μελιού τα
«ραφινάρει» για να αποφεύγεται το πάγωμα. Για το ξεπάγωμα, το βάζο με το μέλι πρέπει να μπαίνει σε ζεστό νερό
(45-50ο C). Το μέλι που προέρχεται από πεύκο ή έλατο δεν παγώνει.
- Οι παραγωγοί συχνά μεταφέρουν τα μελίσσια τους σε διάφορες περιοχές ανάλογα με την εποχή για να βρίσκουν
τροφές.Από το πεύκο και το έλατο τρώνε τα μελιτώματά τους (λευκή ουσία που μοιάζει με μπαμπάκι). Τα ραντίσματα
και τα μεταλλαγμένα φυτά (πχ το μπαμπάκι), δημιουργούν προβληματικό μέλι και γι’ αυτό οι σωστοί παραγωγοί
αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.
-Το επάγγελμα μπορεί να είναι επικερδές αν ο μελισσοκόμος «κυνηγήσει τις βοσκές», δηλαδή να μεταφέρει όποτε
πρέπει στις κατάλληλες τοποθεσίες τα μελίσσια του κλπ.Έχει όμως και τις δυσκολίες του όπως
οι αρρώστιες στο μελίσσι, οι καιρικές συνθήκες και η κλοπή των μελισσιών αφού είναι εντελώς απροστάτευτα.
-Το κράτος χρηματοδοτεί σε ένα μικρό ποσοστό τους παραγωγούς για τις κυψέλες και τα φάρμακα (το 8% των
κυψελών μόνο, με 25€ ανά κυψέλη).
-Ο Βασιλικός πολτός (β.π.) περιέχει πλήθος βιταμινών συμπυκνωμένων. Έχει τεράστια διατροφική αξία και δυναμώνει
το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου!
- Τα αυγά της Βασίλισσας (οι οποίες μόνο αυτές γεννούν και ξεχωρίζουν από το μεγαλύτερο μέγεθός τους) τρέφονται
με (β.π.)για 2 ημέρες και 5-6 από αυτά που προορίζονται για υποψήφιες Βασίλισσες τρέφονται για 15 ημέρες.
Η πρώτη Βασίλισσα που θα βγει θα σκοτώσει τις άλλες για να μείνει μόνη της κα να κυριαρχήσει στο μελίσσι!
-Η αρχή για δημιουργία μελισσιού ξεκινάει με την αγορά ενός έτοιμου μελισσιού, χωρίζεται σε 2-3 μελίσσια μικρότερα
αλλά την Άνοιξη που αυξάνεται ο πληθυσμός τους τα χωρίζουν σε άλλα και έτσι προοδευτικά αυξάνονται τα μελίσσια.
Οι απώλειες του Χειμώνα φθάνουν και το 10% αλλά αναπληρώνονται με χωρισμό του μελισσιού την Άνοιξη.
-Οι μέλισσες το μέλι το κατασκευάζουν για την προσωπική τους τροφή, τρώνε ένα μέρος αφού το υπόλοιπο το τρώνε
οι…άνθρωποι και έτσι αναγκάζονται συνεχώς να αναζητούν βοσκή για να αναπληρώσουν το «χαμένο» τους μέλι.
Στη μεταφορά τους και στις αλλαγές του καιρού στρεσάρονται και ελαττώνουν την παραγωγή τους.
-Το χειμώνα όπου δεν βρίσκουν εύκολα τροφή, χρησιμοποιούνται υποκατάστατα όπως ένα μείγμα ζάχαρης άχνης με
μέλι (ζαχαροζύμαρο, το οποίο όμως δεν επηρεάζει καθόλου την ποιότητα του μελιού γιατί απλά την περίοδο αυτή δεν
υπάρχει παραγωγή.
-Στα νησιά κυρίως που είναι δύσκολη η εύρεση τροφής ταΐζουν τις μέλισσες την Άνοιξη με σιρόπι ζάχαρης-νερού,
πράγμα που αποτελεί νοθεία και είναι βέβαια απαγορευμένο. Η νοθεία αυτή δεν φαίνεται στη γεύση, αλλά στην
χημική του ανάλυση.
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμε κύριε Σαράντο ,

Την παρούσα επιστολή ήθελα καιρό να σας τη στείλω
μια και για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορούσα να
παραβρεθώ στην τελευταία γενική συνέλευση ώστε να
θέσω ένα κρίσιμο θέμα που φαντάζομαι μας απασχολεί
όλους : Η προσπάθεια δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης
στον οικισμό. Δεν περίμενα όμως ότι αυτή η επιστολή
θα ήταν τόσο επίκαιρη εξαιτίας της πυρκαγιάς στον
Κιθαιρώνα την 7η Οκτωβρίου !
Η επιστολή σας από τις 24/2/2011 με Αρ. Πρωτ.: 17
προς τον Κο Κολοβέντζο που αναφέρεται εκτενώς στο
θέμα δείχνει να μην έχει απαντηθεί και συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ζώνης να μην
έχει σε καμία περίπτωση οριστεί.
Το ότι βρισκόμαστε στο φθινόπωρο και η πιθανότητα
πυρκαγιάς έχει απομακρυνθεί – όπως φάνηκε μάλλον
δεν ισχύει κάτι τέτοιο - δεν σημαίνει ότι πρέπει να
εφησυχάζουμε.
Πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στις αρχές
(δήμος, δασαρχείο,κλπ) έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί
επιτέλους η ζώνη πριν το επόμενο καλοκαίρι.
Φαντάζομαι πως είναι ένα έργο που δεν μπορεί να
''φρενάρει'' σε κανενός είδους δικαιολογίες περί
έλλειψης χρημάτων ή γενικότερης κρίσεως.
Επιπλέον θεωρώ, ότι ο σύλλογος μπορεί και πρέπει
να ενεργοποιηθεί σε μια σειρά από δράσεις /κινήσεις.
Γιατί δεν έχουμε οργανώσει ομάδα εθελοντικής
φύλαξης , ιδιαιτέρα κατά τις καλοκαιρινές μέρες με
δυνατό αέρα και υψηλές θερμοκρασίες που είναι
εξαιρετικά επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιάς ?
Γιατί δεν έχουμε πιέσει το δήμο ώστε να καθαριστούν
τα οικόπεδα (αδόμητα) από τα ξερόχορτα και
ξερόκλαδα που είναι μόνιμη πηγή κινδύνου ? Είναι
φανερό αφενός ότι αρκετοί κάτοχοι οικοπέδων δεν
έχουν την ευαισθησία να το κάνουν αφετέρου όμως
και πολλοί κάτοχοι οικιών βρίσκουν εύκολους χώρους
για να αφήσουν τα ξερόκλαδα /ξερόχορτα που
βγάζουν από τους κήπους τους.
Γιατί δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να
ασφαλτοστρωθεί ο δυτικός δρόμος που συνορεύει με
το δασός έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος σε
περίπτωση πυρκαγιές ?
Έχει το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού πρόβλεψη
για πυροσβεστικούς κρουνούς ? Αν όχι μπορούν να
γίνουν ενέργειες και προς αυτή την κατεύθυνση.
Μήπως αυτό θα ήταν ένα ισχυρό επιχείρημα ώστε να
επισπευτούν οι διαδικασίες της υδροδότησης ?
Θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε σε φορέα πιθανώς ιδιωτικής πρωτοβουλίας- έτσι ώστε να μας
γίνει δωρεά μια μικρής υδροφόρας ή αγροτικού
αυτοκινήτου (που θα μετατραπεί ανάλογα με μια
δεξαμενή και ένα πιεστικό μηχάνημα) και που με
κατάλληλη εκπαίδευση εθελοντών να έχουμε την
δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς ειδικά
στα πρώτα κρίσιμα λεπτά .
Θεωρώ ότι οι παραπάνω ενέργειες (και όχι μόνο)
είναι λίγο - πολύ ανέξοδες, χρειάζονται όμως σε
αρκετές περιπτώσεις έντονη πίεση από μέρους μας.
Ας μην σπαταλάμε την ενεργεία μας αλλά ας
προσπαθήσουμε να πράξουμε κάτι ποιο ουσιαστικό για
την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση
της περιουσίας μας.
Με εκτίμηση
Βαγγέλης Σαράντος-οικιστής Αγ. Νεκταρίου

Σχετικά με τα όσα αναφέρετε στην επιστολή σας , θα
ήθελα να σας ενημερώσω σε γενικές γραμμές , τα
παρακάτω :
Όσον αφορά τη προσπάθεια δημιουργίας
αντιπυρικής ζώνης είναι πάντα στις σκέψεις και
προτεραιότητες του συλλόγου, όμως εμπλέκονται
πολλοί : Δήμος , Περιφέρεια και κυρίως το
Δασαρχείο. Μιλάμε πάντα για τη δυτική πλευρά του
οικισμού και μόνο. Μελετάμε μια άλλη λύση , χωρίς
τη συμμετοχή και άδεια του Δασαρχείου , που
πιθανόν να κάνει ευκολότερη την υλοποίησή της.
Η ασφαλτόστρωση του περιφερειακού Δυτικού
δρόμου , θεωρούμε ότι είναι ίσης ανάγκης και
σημασίας με όλους τους υπόλοιπους χωμάτινους
δρόμους του οικισμού , με δεδομένη την
προσβασιμότητα του σε περίπτωση πυρκαγιάς .
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων θα διεκδικηθούν από το
σύλλογο όταν ο Δήμος και κυρίως η Περιφέρεια ,
ξεκινήσουν παρόμοια έργα στην ευρύτερη περιοχή.
Υπάρχει πρόβλεψη πυροσβεστικών κρουνών σε
αρκετά σημεία του οικισμού. Από την πυροσβεστική
υπηρεσία μας έχει κοινοποιηθεί έγγραφο της , προς
το Δήμο με τα ακριβή σημεία τοποθέτησής τους..
Προφανώς και δεν αποτελεί μέσο πίεσης για την
υδροδότηση του οικισμού . Άλλωστε τα έργα για
υδροδότηση του οικισμού είναι σε εξέλιξη.
Ο Δήμος σε συνεργασία με την πυροσβεστική
υπηρεσία οργανώνει ομάδες εθελοντών για
πυροπροστασία. Ο σύλλογος συμμετέχει κάθε χρόνο
με εθελοντές οικιστές . Μας επισημαίνεται , όμως
πάντα , ότι η καθοδήγηση και ο συντονισμός της
ομάδας θα γίνεται από το Δήμο(υπεύθυνος
πυρασφαλείας είναι ο Αντιδήμαρχος κος
Κολοβέντζος Παναγιώτης) και όχι αυτόνομα και
ανεξέλεγκτα από τα μέλη μας.
Οι καθαρισμοί των οικοπέδων ( δομημένων και
μη) είναι ευθύνη των ιδιοκτητών και μόνο. Μάλιστα
ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα αν δεν το
κάνουν. Οι κάτοχοι υποχρεούνται να τα καθαρίζουν,
να περισυλλέγουν τα κλαδιά και να τα μεταφέρουν
στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων του οικισμού.
Προφανώς αυτό δεν γίνεται και ως εκ τούτου
ψάχνουμε - τις περισσότερες φορές απαιτούμε κάποιον άλλο να το κάνει.
Η λύση που προσπαθούμε σαν σύλλογος να
δώσουμε εδώ και πολύ καιρό, είναι η δημιουργία και
ενεργοποίηση μιας αξιοπρεπούς σε αριθμό
εθελοντικής ομάδας . Μιας ομάδας με συντονισμένες
δράσεις για καθαρισμό χώρων , συμμετοχή σε
εκδηλώσεις του συλλόγου , επιφυλακή εντός των
ορίων του οικισμού για εκδήλωση πυρκαγιάς και
άλλα. Μια ομάδα που δεν έχουμε ακόμα καταφέρει
να συγκροτήσουμε , λόγω έλλειψης συμμετοχής .
Σας καλούμε λοιπόν και εσάς , αφού εκδηλώσατε
έγγραφα και τεκμηριωμένα το ενδιαφέρον και τις
απόψεις σας , να έρθετε κοντά μας για να τις
πραγματοποιήσουμε. Φυσικά για όλα τα παραπάνω ή
και άλλα θέματα που σας απασχολούν σχετικά με
τον οικισμό , μπορώ να σας ενημερώσω προσωπικά
και λεπτομερέστερα.
Με εκτίμηση , Γ.Ρουμπάκης
Υ/Γ : Σας απαντάω και μέσω της εφημερίδας , επειδή
ζητήσατε η επιστολή σας να δημοσιευτεί.
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ
Εδώ και λίγο καιρό υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στις περιοχές γύρω από τον οικισμό μας η οποία αφορά την
παράνομη υλοτομία και ως μόνιμος κάτοικος του οικισμού έχει πέσει στην αντίληψη μου πολλές φορές να
περνάνε αυτοκίνητα γεμάτα με αυτή την παράνομη ξυλεία. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής να μην επιλέγουν ως προμηθευτές αλλοδαπούς που δεν πληρούν καμία προϋπόθεση για τη
δραστηριότητα αυτή και όχι μόνο, αλλά υπάρχει και κίνδυνος να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση θέτοντας
σε απειλή το δάσος μας. Γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας αλλά και του κάθε ένα από εμάς,
θέλοντας να γλυτώσουμε 20 ή 30 ή 40 Ευρώ συμβάλουμε και εμείς σ’αυτή την καταστροφική δραστηριότητα και
στο τέλος θα βγούμε εμείς χαμένοι αφού η συνέχιση της ζήτησης θα δώσει το κίνητρο για την οποιαδήποτε
χειρότερη πράξη κατά των δασών μας. Θα ήθελα να σκεφτούμε καλύτερα όλοι μας τις πράξεις μας για το καλό
όλων μας.
Α. Καλογριδάκης - οικιστής Αγ. Νεκταρίου

Πρόσφατα αποβιώσαντες οικιστές μέλη του Συλλόγου
Χρήστος Πολυχρόνης, σύντομο βιογραφικό
Ο αντισυνταγματάρχης (τθ) ε.α. Πολυχρόνης Χρήστος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1951,
αποφοίτησε από τη ΣΜΥ και ονομάστηκε ανθυπίλαρχος το 1984. Προήχθη μέχρι το βαθμό του
αντισυνταγματάρχη ε.α. Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και επιτελικά γραφεία ανάλογα κάθε
φορά του βαθμού του. Διοίκησε τη μονάδα εξυπηρέτησης αναπήρων πολέμου. Φοίτησε κατά τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα διάφορα σχολεία των (τθ), όπως και επίσης: Στο σχολείο
μη διαρρηγνυομένων βλημάτων, στη στρατιωτική σχολή ξένων γλωσσών και στο ΚΕΒΟΠ. Για τις
υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα και μετάλλια:
Μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Γ΄τάξεως - Μετάλλιο ευδοκίμου υπηρεσίας. Χρυσό σταυρό του
τάγματος του φοίνικα- Διαμνημόνευση πολυετούς υπηρεσίας Γ΄τάξεως. Ο στρατός ξηράς και οι
συνάδελφοί του, εκτιμώντας την προσφορά του τον αποχαιρετούν και εύχονται στους δικούς
του, ο Πανάγαθος Θεός να τους δώσει κουράγιο, υπομονή και παρηγοριά.
Η κ. Βασιλική Πολυχρόνη έδωσε το ποσό των 50€ στην εκκλησιαστική επιτροπή του Αγ. Νεκταρίου, εις μνήμην του
αποβιώσαντος συζύγου της.
Δήμητρα Αναστασοπούλου
Βασίλης Τατσιόπουλος
Την 29η Αυγούστου 2012 “ Τη μεγάλη Παρασκευή του καλοκαιριού ”έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός φίλος
οικιστής Βασ. Τατσιόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την επομένη στο κοιμητήριο Ζωγράφου, παρουσία
συγγενών, συναδέλφων του και πολυάριθμων φίλων. Τον εξωραϊστικό μας σύλλογο εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ.
Γ. Ρουμπάκης και αντί στεφάνου διέθεσαν το ανάλογο ποσό στα παιδικά χωριά SOS , όπως έπραξαν και πολλοί από
τους παρευρισκομένους. Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της οικογένειας που αξίζει ειδικής αναφοράς, αφού μέσα στον
αβάσταχτο πόνο τους σκέφθηκαν τα παιδάκια που έχουν ανάγκη. Υπήρξε ανώτατο στέλεχος του Ταχ. Ταμιευτηρίου,
αγαπητός και προσιτός σε συναδέλφους και φίλους. Ένιωθε χαρά όταν έβλεπε τους συνοικιστές μας να προκόβουν
και να δημιουργούν. Δεν ζητούσε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του και σεβότανε τα “ πιστεύω” των άλλων. Μας έβλεπε
όλους με ίσια και φιλική ματιά και ποτέ “υπό γωνίαν” . Γιατί δεν του άρεσαν τα προσωπεία και τα ξεσκονίσματα. Ότι
ήθελε να πει τα έλεγε στα ίσια, αντρίκια, αλλά με ευπρέπεια. Με τη φυγή σου αγαπητέ Βασίλη, χάνουμε έναν αγνό
φίλο, έναν άριστο οικογενειάρχη, έναν άνθρωπο που έδωσε στη ζωή εξετάσεις και πήρε “άριστα”. Θα σε αναζητούμε
πάντα ευγενικέ και αξιαγάπητε φίλε, με τον πλούσιο σε κυκλάμινα κήπο του σπιτιού σου. Πάντα θα σε θυμόμαστε.
Ο Θεός να χαρίζει παρηγοριά στη σύζυγό σου, στα παιδιά σου και στα εγγονάκια σου.
-------------------------------------------Σεπτέμβριος 2012
Γιάννης Χριστόπουλος

Mille Colori
Η 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 στην τοπική
μας αντιπρόσωπο
κ. Φωτεινή Μαργαρίτη.
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος, Αντ/δρος ΔΣ
Έχω την τιμή να συμμετέχω για τρίτη συνεχόμενη διετία στο ΔΣ του Συλλόγου και οφείλω να ευχαριστήσω τα μέλη
που με εμπιστεύθηκαν. Αυτό σίγουρα με γεμίζει ευθύνες και θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου μέσα από τις
γενικές δυσκολίες, από τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο και τα υπάρχοντα ψυχικά αποθέματα, να ανταποκριθώ στο
κάλεσμα για τη νέα διετία. Τα προβλήματα του οικισμού λίγο πολύ είναι γνωστά, με κυρίαρχο την ύδρευση αλλά και
άλλα όπως προστασία του οικισμού από πυρκαγιές (δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πυροσβεστικοί κρουνοί
νερού, ομάδες πυρασφάλειας κλπ), κάλυψη χωματόδρομων ιδιαίτερα των κάθετων και δύσκολα προσβάσιμων με
τσιμέντο ή άσφαλτο, βελτίωση της εικόνας του χώρου σκουπιδιών με κατασκευαστική παρέμβαση και άλλα
μικρότερα αλλά σημαντικά για την πρόοδο του οικισμού μας. Υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα όπως η αλλαγή του
καταστατικού μας, τουλάχιστον σε ορισμένα άρθρα, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο σύλλογο όπως ο δικός μας.
Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια που έχω γράψει σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας, αλλά πρέπει να γίνει
αντιληπτό στα μέλη του Συλλόγου ότι τα μέλη του ΔΣ είναι άμισθοι, εθελοντές που μοναδικό όφελος έχουν την
ικανοποίηση που νοιώθουν όταν με τις δικές τους προσπάθειες συντελείται πρόοδος στον οικισμό μας και όταν
βλέπουν χαμογελαστά πρόσωπα που δείχνουν επιβράβευση των προσπαθειών τους. Όμως επειδή μόνο ο Θεός είναι
τέλειος, και κάτι τέτοιο δεν το διεκδικούμε, θα θέλαμε τις προτάσεις και υποδείξεις από τα μέλη του Συλλόγου για
οποιοδήποτε θέμα που αφορά στον οικισμό, και το ΔΣ θα τις συζητήσει και θα πάρει αποφάσεις.
Επίσης πολύ σημαντικό και πρέπει να δοθεί βαρύτητα σ’ αυτό, είναι η δραστηριοποίηση της υπάρχουσας
εθελοντικής ομάδας οικιστών με συντονιστή κάποιον οικιστή που δεν είναι απαραίτητο να είναι και μέλος του ΔΣ,
αφού αυτά έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας, χωρίς να αποκλείονται όμως από την ομάδα αυτή (κάθε άλλο μάλιστα).
Η ομάδα αυτή έχει “ανοικτό” αριθμό ατόμων και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα μέλη. Ο σκοπός της είναι να
διοργανώνει κυρίως δραστηριότητες σε σχέση με το περιβάλλον του οικισμού μας (καθαριότητα, ξερά χόρτα, κόψιμο
χαμηλών κλαδιών πεύκων, πυρασφάλεια τους καλοκαιρινούς μήνες), να βοηθάει στις εκδηλώσεις του Συλλόγου όπως
χοροί, εορτασμοί, ομιλίες, εκδρομές και άλλες. Οι ενδιαφερόμενοι ας μου τηλεφωνήσουν στα τηλ. 21097358416977066632-2263023257 είτε ας στείλουν email στο agiosnektarios.vilia@gmail.com
Όλα αυτά για να μπορέσουν να υλοποιηθούν θα πρέπει πρωταρχικά να υπάρχει ομόνοια στα μέλη του Συλλόγου,
δεν υπάρχουν αντίπαλοι μεταξύ μας αφού όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την πρόοδο του
οικισμού και του Συλλόγου μας. Οι κριτικές είναι εποικοδομητικές όταν είναι καλόπιστες και στον κατάλληλο χρόνο.
Εύχομαι στο νέο ΔΣ καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του.
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω Διασκεδάζω -Μαθαίνω

Ανέκδοτα

Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Θέμα: Μεγάλοι Έλληνες
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Μεγάλος Μακεδόνας φιλόσοφος 2. Αντώνης….μεγάλος
λαïκός τραγουδοποιός (γεν) - Επιθυμώ 3. Μικρά φάρμακα που
τελευταία έχουν….αυξημένες πωλήσεις- Αρχαίος… σκύλος
(αντίσ) 4.Οργανισμός σχετικά με τους σεισμούς –
Αρχαίο….όνειρο 5. Συνθετικό Σκωτσέζικων ονομάτων Κρίκοι τη συνθέτουν 6. Δεν είναι καθόλου γρήγορη (αντίσ) –
Ίδια....ποιοτικά – Βρίσκονται μέσα στα… ύδατα 7.Τέτοια
γεγονότα είναι άσχημα 8. Έτσι γράφουν οι Άγγλοι το.. καυτό –
Υπήρξε ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας
9. Παιχνίδια …. μιλημένα 10. Μισή…Ίρις- Δυνατό τεστ
αντοχής (ξεν) 11. Τεράστιος μαθηματικός μας, σύμβουλος του
Αïνστάιν.
ΚΑΘΕΤΑ
1.Πολύ μεγάλος αρχαίος μας μαθηματικός και φυσικός
2. Η μητέρα των θεών – Λέξη για το σύνολο των αγροτών
3. Αρχαίος μας γιατρός (γεν) 4. Ένας από τους μνηστήρες της
ωραίας Ελένης (αντίσ) – Αρχικά συνοδευτικά βασιλιάδων –
Μοναδική 5. Πρόεδρος της Συρίας (αντίσ) - Αγγλική…γη
6. Δύο άρθρα – Μεγάλος φιλόσοφος, μαθητής του Σωκράτη
7. Αποκρουστικό ζώο που τρέφεται κυρίως από νεκρά ζώα
8. Μάρκα παλιών τσιγάρων –Αν επαναληφθεί
γίνεται…γνωστός βραζιλιάνος παίκτης- Ο αριθμός 24
9. Έπεσε ηρωικά στις Θερμοπύλες-Μικρό ακριτικό μας νησί
10. Ομηρικό έπος- Αρχαίο…συκώτι 11. Μέγιστος Έλληνας
σοφός- Ο αριθμός 208 .
(Η λύση στη σελίδα 3)

1. Λίγο πριν τελειώσει το σχολείο όλη η τάξη έχει βγει
φωτογραφία και η δασκάλα προσπαθεί να πείσει τα παιδάκια
να αγοράσουν την ομαδική φωτογραφία....
" Σκεφτείτε πόσo ωραίο θα είναι όταν θα έχετε μεγαλώσει,
και θα βλέπετε την φωτογραφία και θα λέτε....αυτή είναι η
Ελένη, είναι γιατρός, αυτός είναι ο Μιχάλης, είναι
δικηγόρος..." και αυτή είναι η δασκάλα, είναι νεκρή!..",
ακούγεται μια φωνή από το βάθος…
2.Μια κυρία πανάσχημη και μύωπας τριγυρίζει σε ένα μουσείο
με τον άνδρα της και προσπαθεί να κριτικάρει τα έργα..
--Και με αυτό εδώ, το τέρας, τι θέλει να πει, ο ζωγράφος?
ρωτάει κάποια στιγμή τον άνδρα της...
--Μα χρυσή μου, αυτό δεν είναι πίνακας, είναι καθρέφτης!'',
Της ψιθυρίζει αμήχανα εκείνος!...
3.Μία δασκάλα στην επαρχία μαθαίνει στ' αγγλικά τους μήνες
στα παιδιά της τάξης της... - Λοιπόν πιδιά, ο Γινάρς είναι
Τζάνουαρι, ο Φλιβάρς είναι Φέμπρουαρι
και ο Μαρτς μένει ως εχ!
4. Από τι πέθανε η πεθερά σου;
-Από καταρράκτη...
-Α... την κακομοίρα... Την εγχείρησαν;..
-Όχι βρε.... Την έσπρωξα...!!
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
Αληθινός φίλος είναι αυτός που έρχεται
όταν ο υπόλοιπος κόσμος φεύγει.
Η εικόνα του τριμήνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ελευσίνα, 18 Οκτωβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1.500.000 Ευρώ από την Περιφέρεια για την
αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου των
Βιλίων

Ομόφωνα έγινε αποδεκτή στις 17-10-2012, από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μάνδρας
Ειδυλλίας,
η
προγραμματική
σύμβαση
(συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Αττικής και το Νομικό Σύμβουλο
της Π.Ε. Δυτικής Αττικής), μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ομώνυμου Δήμου, για την
αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης
των Βιλίων. Τις θέσεις της Π.Ε. Δυτικής Ατττικής,
παρουσίασαν και υποστήριξαν οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Δυτικής Αττικής κ.κ. Άγγελος Λιόσης
και Θέμης Γιαννικάκης, οι οποίοι αναπλήρωσαν
την Αντιπεριφερειάρχη κα Σταυρούλα Δήμου.
Δυνάμει της ανωτέρω συμβάσεως, η Περιφέρεια
Αττικής, πρόκειται να χρηματοδοτήσει τη μελέτη
μέχρι του ποσού των 1.504.544,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), καλύπτοντας σε
ποσοστό 100% τις δαπάνες της μελέτης και την
αμοιβή του αναδόχου.
Επίσης πρόκειται να παράσχει πλήρη τεχνική
συνδρομή και κάθε εφικτή βοήθεια για την
υλοποίηση της μελέτης.
Επισημαίνουμε ότι η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δυτικής
Αττικής έχει ήδη διενεργήσει διαγωνισμό για την
ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την υλοποίηση
της μελέτης στηριζόμενη σε προηγούμενη
προγραμματική σύμβαση, η οποία θα αναθεωρηθεί
από την προκείμενη όταν εγκριθεί και από το
Περιφερειακό Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα
διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλος ο
φάκελος που θα περιλαμβάνει την προγραμματική
σύμβαση και το διαγωνισμό του έργου, για την
ανακήρυξη του οριστικού μειοδότη. Η τελική
μελέτη του έργου θα αποτελείται από 5 επιμέρους
μελέτες και συγκεκριμένα τις: α) Πολεοδομική –
Ρυμοτομική,
β) Τοπογραφική, γ) Υδραυλική,
δ) Γεωλογική και ε) Περιβαλλοντική και καλύπτει
απόλυτα όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου
πολεοδομικού - ρυμοτομικού σχεδίου με ορίζοντα
αρκετών δεκαετιών.
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Ελληνικό Τραγούδι
Επιμέλεια: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Κόκκινα γυαλιά
Μουσική/Στίχοι: Κραουνάκης Σταμάτης

Πήρα κόκκινα γυαλιά, κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω
κι ούτε ξέρω πως να ζω, ούτε και πως ν' αγαπώ
τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γιαλό-γιαλό και γράφω
τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς
τη ζωή μου αντιγράφω.
Πως μ’ αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ’ αρέσει αυτός ο ήλιος
πως μ’ αρέσει το πρωί
κι είναι βάσανο ο φίλος, κι είναι βάσανο ο φίλος
που φωνάζει εκδρομή.
Πως μ’ αρέσει το φεγγάρι, πως μ’ αρέσει το φεγγάρι
όταν βγαίνει να μας δει
και κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι
στης αγάπης την γιορτή.
Πήρα κόκκινη καρδιά και πουκάμισα φαρδιά φοράω
και ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν ν’ αγαπούν
σε ποιον έρωτα χρωστάω.
Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά γελάω
πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού
στου Θεού τ' αυτί μιλάω.

Στήλη Ελληνικής γλώσσας
Γράφει ο Σπύρος Τσανάκας-φιλόλογος
Αντισθένης:Επιφανής φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδος.
Γεννήθηκε στην Αθήνα, άγνωστο πότε, από πατέρα Αθηναίο
και μητέρα καταγόμενη από τη Θράκη. Ήταν σύγχρονος με
τον Πλάτωνα και μεγαλύτερος στην ηλικία από αυτόν.
Υπήρξε μαθητή του Γοργία και αργότερα φίλος και πιστός
θαυμαστής του Σωκράτη. Μετά το θάνατο του μεγάλου
δασκάλου του, ίδρυσε φιλοσοφική σχολή κοντά στο
Γυμνάσιο Κυνόσαργες. Από την ονομασία αυτή οι οπαδοί του
ονομάσθηκαν Κυνικοί . Ιδιαίτερα ονομαστός μαθητής του
υπήρξε ο Διογένης ο Σινωπεύς.

Αποφθέγματα – ανέκδοτα του ιδίου

Όποιος φοβάται τους άλλους, γίνεται δούλος χωρίς να το
καταλάβει.
Οι πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πια
τους κακούς από τους καλούς.
Καλλίτερα να εμπλακεί κανείς με κόρακες παρά με κόλακες.
Οι κατατρώγουν τον άνθρωπο νεκρό οι δεύτεροι τον
καταβροχθίζουν ζωντανό
Στην επίκριση ότι ο Αντισθένης συναντιέται με μοχθηρούς
ανθρώπους αντέδρασε λέγοντας ότι και ο γιατρός
συγχρωτίζεται με ασθενείς, αλλά παραμένει απύρετος.

Συνηθισμένες φράσεις την λατινικής στην
Ελληνική γλώσσα
Carpe diem
εκμεταλλεύσου το παρόν
A priori
εκ των προτέρων
A posteriori
εκ των υστέρων
Alter ego
το άλλο εγώ, ο σωσίας
Ad hoc
γι’ αυτόν τον σκοπό
Ad Calendas Graecas στις ελληνικ. καλένδες, δηλ. ποτέ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΝΙΟΣ
ΤΗΛ. 210-6032447 ΚΙΝ. 6977327307
e’ mail: n-ninios@otenet.gr
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Πυρκαγιά στα όρια του οικισμού

Ξημερώματα Κυριακής 7 Οκτώβρη 01:30 πμ ξέσπασε πυρκαγιά στα
όρια του οικισμού μας. Στη βορεινή πλευρά του οικισμού και
πηγαίνοντας από το δρόμο προς την κορυφή του Κιθαιρώνα,
συναντάμε ένα γεφυράκι στην πρώτη μεγάλη στροφή. Σε απόσταση
εκατό περίπου, δεξιά στο χωματόδρομο ξεκινούσε η εστία της φωτιάς
και εκτεινόταν προς τα αριστερά. Από τον οικισμό δινόταν η
εντύπωση πως μέρος του φλεγόταν. Πυροσβεστικό όχημα που
επιτηρεί την περιοχή και αρκετοί Βιλλιώτες βρέθηκαν άμεσα στο
χώρο. Όπως μας δήλωσε ο Προïστάμενος Πυροσβεστικού κλιμακίου
Βιλλίων κος Γεώργιος Παπανικολάου, συνολικά επενέβησαν επτά
Πυροσβεστικά Οχήματα με δεκατέσσερις πυροσβέστες, δύο
υδροφόρες της Περιφέρειας Δ. Αττικής, δύο υδροφόρες του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας και τριάντα πεζοπόρα τμήματα από την 1η ΕΜΑΚ.
Επικεφαλής και συντονιστής της όλης επιχείρησης ήταν ο Διοικητής
Διοίκησης Δ. Αττικής Αρχιπύραρχος Κος Τρόντζας Δημήτρης. Γύρω
στις 06:00 χαράματα Κυριακής, η φωτιά είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο
και σ’ αυτό βοήθησε η σχετική άπνοια που υπήρχε. Έως και την
Πέμπτη 11 του μηνός η Πυροσβεστική παρέμενε σε επιφυλακή στο
χώρο.Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το
ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η πρώτη
Γ.Ρ.
εκτίμηση αναφέρει, ότι κάηκαν πενήντα περίπου στρέμματα.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Εορτάστηκε και τη φετινή χρονιά στις 26 και 27 Αυγούστου
στην εκκλησία του οικισμού μας με όλη τη μεγαλοπρέπεια
που άξιζε στον Άγιο, στον οποίο εθιμικά απευθυνόμαστε
να μας “φανερώσει” κάτι που επιθυμούμε πάρα πολύ, ο
Άγιος Φανούριος. Πλήθος φανουρόπιτων με διαφορετικές
συνταγές, γεγονός που έκανε τον κόσμο να θέλει να τις
δοκιμάσει όλες, είχαν κατακλύσει τον προαύλιο χώρο.
Πολύς ο κόσμος από τον οικισμό αλλά και από την
ευρύτερη περιοχή των Βιλίων ήλθε να τιμήσει τον Άγιο
αλλά και τις …φανουρόπιτες. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος
κ. Γ. Δρίκος, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως
και Σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων.
Ας είμαστε καλά και του χρόνου να τον ξαναγιορτάσουμε.
……………………………………………………………………………Π.Μ.

