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ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2013

Ο Χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων και
η Δυτική πλευρά του οικισμού για
δημιουργία αντιπυρικής ζώνης

Με επιτυχία διεξήχθησαν και εφέτος τπό
την αιγίδα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας οι
αγώνες δρόμου αντοχής στη μνήμη του Βιλιώτη
μαραθωνοδρόμου Δημήτρη Δερβένη

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Μέλη-οικιστές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
το Συλλόγου και συμμετείχαν στον καθαρισμό
της παιδικής χαράς και του χώρου εναπόθεσης
απορριμμάτων

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο Προϊστάμενος Πυροσβεστικού κλιμακίου Βιλίων
πυραγός κ. Γιώργος Παπανικολάου δίνει οδηγίες
πώς να προστατεύσουμε τις κατοικίες μας

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ο Ιατρός –Καρδιολόγος Χαραλαμπίδης Γαβριήλ
δίνει καλές συμβουλές για τη Μεσογειακή
διατροφή

ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ

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
***
Εκτυπώσεις :ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ
www.sparveris.gr τηλ: 2105555960

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.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης: 112
Ιστοσελίδες:
Συλλόγου:www.agiosnektaros.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:
Αναστασία Καλλιδώνη τηλ:6976306850

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος : Ρουμπάκης Γιώργος
(2263023640 - 6978101151 )
Αντ/δρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής
(2263023257-2109735841- 6977066632)
Γεν.Γραμματέας : Χρήστος Κυπριάδης
(2263023240-6970824754)
Ταμίας: Δεσύπρη Μαρία (2109811681 - 6945959919 )
Μέλος : Παντελής Μυκιαδάκης
(2263023287-2104933392 - 6945821483)
Μέλος: Καλλιδώνη Αναστασία
(2291053087-6976306850 )
Ειδικός Γραμματέας: Βασιλείου Νίκος (6944258502)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
Η Πολυχρόνη Ευτυχία του Ιωάννη προσέφερε 200€ στη μνήμη
του συζύγου της Ιωάννη και των τέκνων της Ιουλίας και Χρήστου,
με τα οποία αγοράστηκαν τα φωτιστικά των δύο διαδρόμων του
ναού μας . Το Πάσχα του 2012 ο Επιτάφιος στολίστηκε με χρήματα
50€ που προσέφερε ο Κοντογιώργης Μιχαήλ, ο οποίος στόλισε
με χρήματα του 30€ και τις εικόνες στην γιορτή της Αγ Μαρίνας
το 2012, ως δωρεά για το πτυχίο του. Η κ. Κωνσταντοπούλου
Στρατούλα προσέφερε 30€ για τον στολισμό των εικόνων κατά την
εορτή του Αγ. Φανουρίου το 2012 και 50€ για τον στολισμό του
Επιταφίου το Πάσχα του 2013.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΒΙΛΙΩΝ

ΕΡΓΑ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ του στον Οικισμό
Γράφει ο
Γιώργος Ρουμπάκης – Πρόεδρος
ΔΣ

----------------------------------------Στο διάστημα των
τελευταίων τριών μηνών , το
ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε
και δρομολόγησε ή
ολοκλήρωσε σειρά έργων
και παρεμβάσεων στον
οικισμό.
Αυτά αφορούν:
1)Την ανάπλαση της
παιδικής χαράς του
οικισμού.
2)Τον καθαρισμό και
διαμόρφωση του χώρου
αθλοπαιδιών.
3)Διαμόρφωση του χώρου
εναπόθεσης απορριμμάτων.
4)Καθαρισμό και
διαμόρφωση ολόκληρης
της δυτικής πλευράς του
οικισμού – χρήση της και ως
αντιπυρικής ζώνης.
5)Καθαρισμός και
απομάκρυνση κλαδιών.
6)Νεώτερα για το έργο της
ύδρευσης του οικισμού.
Στα παρακάτω κείμενα
αναφέρουμε ξεχωριστά
και περισσότερα στοιχεία
για το καθένα απ’ αυτά , τα
χαρακτηριστικά τους , όσους
βοήθησαν , τι απαιτείται
για την ολοκλήρωσή τους.
Κυρίως από το Δήμο
Μάνδρας - Ειδυλλείας,αφού

όλοι οι χώροι είναι
κοινόχρηστοι και ως εκ
τούτου Δημοτικοί.
Στην πλειονότητά τους
έγιναν με πρωτοβουλία και
χρηματοδότηση τους από το
σύλλογο.
Στο τέλος σας ενημερώνουμε
και για τη πορεία του σε
εξέλιξη μεγάλου έργου , της
υδροδότησης του οικισμού.
Πιο αναλυτικά λοιπόν:
1) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ο κοινόχρηστος χώρος του
οικισμού – ακριβώς πάνω
από την πλατεία του Ιερού

Ναού και του ΠΠΚ , μεταξύ
των Οικοδομικών Τετραγώνων
( Ο.Τ ) 8 & 9 και επί της
λεωφόρου Κιθαιρώνος αποτελούσε για πολλά
χρόνια την παιδική χαρά του
οικισμού μας. Ένας χώρος
που είχε παραμεληθεί και
πολύ οικιστές ζητούσαν από
το Σύλλογο να παρέμβει σε
αυτόν.
Το ΔΣ του συλλόγου λοιπόν
αποφάσισε ομόφωνα στις
7/4/2013 να προχωρήσει στην
ανάπλαση της θεωρώντας
ότι κατ’ αρχήν πρέπει να
οριοθετηθεί , περιφραχτεί
και καθαριστεί. Μέσα Απρίλη
λοιπόν ξεκίνησε η κατασκευή
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της περίφραξης και πριν
το τέλος Μαΐου 2013 είχε
ολοκληρωθεί.
Συνολική περίμετρος
κατασκευής, με δυο εισόδους,
130 μέτρα και εμβαδόν

επιφανειών 145 τετραγωνικά
μέτρα, κτισμένη με πέτρα
προσαρμοσμένη με σεβασμό
στο γενικότερο περιβάλλον του
οικισμού μας.
Απαιτηθήκαν επτά συνολικά
φορτηγά πέτρας, εκ των
οποίων τέσσερα μεταφέρθηκαν
από την εκσκαφή στο χώρο
αθλοπαιδιών του οικισμού,
δυο αγοράστηκαν και ένα
περισυνελλέγη από χώρους
του οικισμού.
Το έργο έγινε εξ ολοκλήρου
με πρωτοβουλία και
χρηματοδότηση του
Συλλόγου του οικισμού μας.
Κάποιοι μας βοήθησαν
και στήριξαν αυτή μας την
προσπάθεια με το δικό τους
τρόπο. Επαγγελματίες,
Δημοτική Αρχή, φίλοι και

οικιστές και τους οποίους
θεωρώ καθήκον και
υποχρέωση να αναφέρω και
ταυτόχρονα προσωπικά κα εκ
μέρους του ΔΣ να ευχαριστήσω
θερμά :
1)Τον
εργολάβο HASI
SHKELZIM,
πιο γνωστό
ως Τζίμη , που
πέραν της
πολύ καλής
προσφοράς
του, αφαίρεσε
από το ποσό
της τελικής
καταμέτρησης,
τετρακόσια
ακόμα ευρώ
ως προσφορά στο σύλλογο,
καθώς και το προσωπικό
του που μάζευε και μετέφερε
πέτρες απ’ όλον τον οικισμό
για να αποφύγουμε την αγορά
ενός ακόμη
φορτηγού με
την ανάλογη
οικονομική
επιβάρυνση
2)Τον κ.
Κώστα Δήμα –
χωματουργικές
εργασίες – για
τον διαχωρισμό
και μεταφορά
τεσσάρων
συνολικά
φορτηγών πέτρας που
προέκυψαν από την εκσκαφή
του χώρου αθλοπαιδιών,
καθώς και για την καλή τιμή
αγοράς των
δύο ακόμα που
απαιτηθήκαν.
3)Τον
Αντιδήμαρχο
Μάνδρας
Ειδυλλίας
κ Θανάση
Τώρο, που μας
προμήθευσε με
την δημοτική

υδροφόρα όσο νερό
χρειάστηκε καθ’όλη τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, καθώς
και την διάθεση για δυο
ημέρες του μηχανήματος jcb
(με το χειριστή του Γιώργο
Λινάρδο που ικανοποιούσε
καλοπροαίρετα όλες τις
απαιτήσεις μας ) και φορτηγού
του Δήμου για καθαρισμό,
διαμόρφωση της παιδικής
χαράς εσωτερικά και
περιμετρικά της. Τουλάχιστον
δέκα φορτηγά μπάζα και
κλαδιά απομακρύνθηκαν .
4)Τον συν-εργολάβο του
έργου υδροδότησης του
οικισμού κ Τάσο Μόρφα για τη
προσφορά όσης ποσότητας
χώματος 3Α χρειάστηκε για την
επιχωμάτωση εσωτερικά και
εξωτερικά της παιδικής χαράς.
Και φυσικά
5)Τους εθελοντές – οικιστές
που ανταποκρίθηκαν

στην πρόσκληση μας
και συγκεντρώθηκαν στις
23/6/2013 με τα φτυάρια και
τις τσουγκράνες τους και
πάνω απ’ όλα με την καλή
τους διάθεση για να κάνουν
τον τελικό καθαρισμό και
διαμόρφωση του χώρου.
Για τη ολοκλήρωσή της από
το Δήμο Μ/Ε ζητήθηκε ή
επισκευή και συντήρηση
των υπαρχόντων παιχνιδιών
( ήδη επιτροπή του Δήμου
επισκέφτηκε τον χώρο
γι’αυτό το λόγο ) καθώς και
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την τοποθέτηση νέων ( 3
παιχνίδια για παιδιά κάτω των
πέντε ετών και 2 παιχνίδια
για άνω των πέντε) και ακόμα
πέντε παγκάκια ( εστάλη
σχετικό έγγραφο – αίτημα του
συλλόγου προς το Δήμο από
14/5/2013).
Στο χώρο της παιδικής χαράς
προβλέπεται μελλοντικά να
τοποθετηθεί και επαρκής
δημοτικός φωτισμός
2) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ
Αφορά τον κοινόχρηστο χώρο
μεταξύ των Ο.Τ 28 & 29 που
περιβάλλεται από τις οδούς
Άτλαντος ,Ειδυλλίας και Ίριδος
, συνολικής επιφανείας πλέον
των τριών στρεμμάτων, εκεί
που ήδη βρίσκονται τα γήπεδα
basket. Χώρος δύσβατος ,
απρόσιτος και επικίνδυνος για
τους οικιστές.
Έγιναν χωματουργικές
εργασίες που αφορούσαν:

Την εκσκαφή και ισοπέδωση
του χώρου ανατολικά και
δυτικά των γηπέδων basket.
Δημιουργήθηκε έτσι ένας
ακόμη χώρος ,επαρκής για
τη δημιουργία ενός επιπλέον

γηπέδου ( ποδόσφαιρο 5χ5 ,
τένις ή βόλεϊ ).Καθαρίστηκε
και διαμορφώθηκε όλη η
πλευρά βόρεια των γηπέδων
δημιουργώντας έτσι ένα νέο
χώρο προσβάσιμο σε όλους ,
που μελλοντικά πρόκειται να
δεντροφυτευτεί και εξελιχθεί
σε ένα είδος πλατείας
,ξεκούρασης και αναψυχής
επιφανείας 1,5 στρέμματος.
Από το Δήμο Μ/Ε ζητήθηκαν
, η ασφαλτόστρωση και
υψηλή περίφραξη του τρίτου
γηπέδου ( μας επισημάνθηκε
ότι αδυνατεί τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο) και η
προμήθεια δυο γκολπόστ 3χ2
μέτρα ( μας υποσχέθηκαν
σχετικά ) ,ούτως ώστε
να μπορούν να παίζουν
παιδιά μέχρι την οριστική
διαμόρφωσή του.
Ο καθαρισμός των πεύκων στο
χώρο και στην παιδική χαρά
έγινε από παρέα οικιστών –
μονίμων κατοίκων .

Και αυτό το έργο έγινε εξ
ολοκλήρου με πρωτοβουλία
και χρηματοδότηση του
συλλόγου.

3) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Συνεχές αίτημα – απαίτηση
οικιστών ο εξωραϊσμός του
χώρου σκουπιδιών. Στο
συγκεκριμένο χώρο κτίστηκε
ένα πέτρινο παρτέρι 11
μέτρων μήκους , 1,5 μέτρων

πλάτος και 0,60 ύψος που
πρόκειται να φυτευτούν φυτά
– πικροδάφνες το πιθανότερο.
Περιμετρικά του θα στρωθεί
μπετόν , με μεγαλύτερο πλάτος
στη πίσω του δρόμου πλευρά
, όπου και θα τοποθετηθούν
οι κάδοι απορριμμάτων. Ένας
μεγάλος ξύλινος πίνακας
ανακοινώσεων θα προστεθεί
στο χώρο για ενημέρωση των
οικιστών .
Ο Κώστας Δήμας προσέφερε
δωρεάν την χωματουργική
εργασία διαμόρφωσης
ισοπέδωσης και καθαρισμού
του χώρου.
Από το Δήμο Μ/Ε ζητήθηκε
με προσωπικό του να
καλουπώσει και στρώσει με
μπετόν τον συγκεκριμένο χώρο
καθώς και έξη καινούργιοι
κάδοι με θετική αρχική
ανταπόκριση.
Και εδώ τα έξοδα
καλύφθηκαν από το
σύλλογο.
Πιστεύουμε και προσπαθούμε
να ολοκληρωθεί το
συντομότερο
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4) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
--- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΩΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
Στη Δυτική πλευρά του
οικισμού , υπάρχουν τέσσερις
κοινόχρηστοι χώροι, τμήματα
των δυτικών πλευρών των
Ο.Τ 7 – 10 – 14 & 19 , όλα επί
της οδού Ελικώνος . Δύσβατα
που πολλοί οικιστές αλλά
και πολλοί άλλοι εναπόθεταν
μπάζα.
Αποφασίσαμε λοιπόν να
αναζητήσουμε τρόπους
να καθαριστεί ο χώρος
από τη χαμηλή βλάστηση
( όλα τα υφιστάμενα πεύκα
να παραμείνουν και να
κλαδευτούν ) και να γίνουν
χωματουργικές εργασίες
, ούτως ώστε ο χώρος να
γίνει προσβάσιμος σε όλους
και να λειτουργήσει και σαν
αντιπυρική ζώνη σε αυτή
την πλευρά του οικισμού.
Μια αντιπυρική ζώνη που

αποτελούσε αίτημα του
συλλόγου τα τελευταία χρόνια
αλλά αποκλείστηκε λόγω
ιδιοκτησιών και Δασαρχείου
στην εκτός οικισμού έκταση (
Δάσος).
Μια έκταση που συνολικά
, μαζί με την οδό Ελικώνος
και τους κάθετους σε αυτή
δρόμους ανάμεσα στα Ο.Τ
θα έφτανε τα οκτώ περίπου
στρέμματα και απόσταση
Δάσους και οικοπέδων /
οικιών τριάντα (30) περίπου
μέτρων , χώρος σμίξης όπως

χαρακτηρίζεται από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία , η
οποία και συμφώνησε.
Απευθυνθήκαμε λοιπόν
με έγγραφό μας από το
Φεβρουάριο του 2013 στο
Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας
με όλα τα απαραίτητα
συνοδευτικά έγγραφα ( χάρτες
, τοπογραφικά , ΦΕΚ ) και
μας δόθηκε η διαβεβαίωση
ότι το έργο θα γίνει άμεσα με
αυτεπιστασία και μηχανήματα
του Δήμου.
Στην πορεία μαθαίνουμε ότι για
την έγκριση του Δασαρχείου /
Διεύθυνσης Δασών απαιτείται
μελέτη διαμόρφωσης του
χώρου και απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαπιστώνοντας δυσκολίες
σύνταξης της μελέτης
από το Δήμο και αποφυγή
χρονοβόρων διαδικασιών
αποφασίσαμε να
απευθυνθούμε σε δυο οικιστές
που μπορούν να βοηθήσουν.
Το Δασοπόνο κ Ανέστη
Σαμπανίδη και τον πρώην
Δ/ντή Δασών κ Δημήτρη
Σπαθή. Ο πρώτος με πολλές
επισκέψεις /αυτοψίες στο
χώρο, συντάσσει πλήρη
μελέτη διαμόρφωσης του με
την καθοδήγηση , εμπειρία
και έλεγχο του δεύτερου
σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα ( δυο περίπου
εβδομάδων).
Εκ μέρους του ΔΣ , μελών και
οικιστών, τους ευχαριστούμε
πάρα πολύ για την πολύτιμη
βοήθεια τους .
Πλήρης φάκελος της
μελέτης έχει επιδοθεί ,από
τον Απρίλιο του 2013 ,σε
τρία αντίτυπα στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου για τα
περαιτέρω .Ο Δήμαρχος και ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος μας
διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει και
εμείς αναμένουμε….

5) KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ
Τελευταία εβδομάδα Απρίλη
, ο σύλλογος προχώρησε σε
καθαρισμό και απομάκρυνση
των κλαδιών από διάφορα
σημεία του οικισμού. Σε
συνεργασία με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο κ Θανάση
Τώρο περισυλλέγησαν
και απομακρύνθηκαν από

τον οικισμό ,με τη βοήθεια
μηχανημάτων του Δήμου,
πέντε συνολικά φορτηγά με
κλαδιά
6) ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Τελευταίο στη σειρά αλλά
πάντα πρώτο σε μέγεθος και
ενδιαφέρον για όλους τους
οικιστές το έργο της ύδρευσης
του οικισμού. Λίγα λόγια για
αυτό , αφού όλα δείχνουν να
πηγαίνουν καλά . Η δεξαμενή
τελείωσε, τελειώνουν και όλα
τα κεντρικά - για κάθε οδό –
φρεάτια (με ρυθμιστές πίεσης
– εξαερωτήρες – βάνες – τρεις
κρουνοί πυρόσβεσης).

Στη διασταύρωση των οδών
προς Πόρτο Γερμενό και
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προς Κιθαιρώνα ( βρύση
Τσίας ) βρίσκεται σε εξέλιξη η
κατασκευή του αντλιοστασίου
που θα τροφοδοτεί τη
δεξαμενή του οικισμού.
Η πορεία του έργου συνεχής

,χωρίς καθυστερήσεις και όλα
δείχνουν ότι πλησιάζει στην
ολοκλήρωσή της . Πιθανότατα
το ερχόμενο Φθινόπωρο .
Επόμενο βήμα οι εξοπλισμοί
αντλιοστασίου και οικίσκου
Η/Μ εξοπλισμού και η
τοποθέτηση πλήρη φρεατίων
παροχής ύδρευσης ανά
ιδιοκτησία.
Και μια και αναφερόμαστε
σε θέματα ύδρευσης θα
θέλαμε να επισημάνουμε ένα
μεγάλο κενό, παράλειψη,
αβλεψία, αμέλεια, μια μεγάλη
«αδικία» που γίνεται . Αφορά
τις ιδιοκτησίες /οικίες που
βρίσκονται εκατέρωθεν της
επαρχιακής οδού Βιλίων
– Πόρτο Γερμενό. Και πιο
συγκεκριμένα το τμήμα της
μεταξύ των δυο εισόδων
του οικισμού μας , από
τη βρύση της Τσίας έως
τη νότια είσοδο του Αγ.
Νεκταρίου επί της οδού
προς Πόρτο Γερμενό . Μια
απόσταση περίπου δυο
χιλιομέτρων, με είκοσι
περίπου κατοικίες –μεταξύ
αυτών και οι κατασκηνώσεις
–που περίμεναν με λαχτάρα
και υπομονή όλα αυτά τα
χρόνια την σύνδεσή τους
με τον αγωγό ύδρευσης.
Αρκετοί απευθύνθηκαν στο
σύλλογο για ενημέρωση ,
διευκρινήσεις, παρέμβαση.
Μόλις ολοκληρωθεί το
έργο της υδροδότησης των
οικισμών Αγ. Νεκταρίου

, Κρύου Πηγαδιού και
Αγ. Παρασκευής θα
περιβάλλονται πανταχόθεν
με αγωγούς νερού και ο
κεντρικός αγωγός να περνά
ήδη μπροστά από τις πόρτες
τους , χωρίς όμως όλοι αυτοί
να μπορούν να απολαύσουν
αυτό το αγαθό .
Ίσως – λέμε ίσως –ένας
παράλληλος αγωγός
μικρότερης φυσικά διατομής
, με τον κεντρικό αγωγό
Βιλίων Πόρτο Γερμενό για
δυο μόνο χιλιόμετρα και μ’
ένα φρεάτιο ρυθμιστή πίεσης
να έδινε λύση στο πρόβλημά
τους .Ενώνουμε τη φωνή μα
ς με τη δική τους και ζητάμε
, παρακαλούμε το Δήμαρχο
Μάνδρας Ειδυλλίας να
δώσει λύση στο πρόβλημα
και να αποκαταστήσει
αυτή την «αδικία» , είτε
εντάσσοντας το στο τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου
για τον επόμενο χρόνο,
είτε ει δυνατόν – με μία
μικρή επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση - αυτό να γίνει
τώρα που βρίσκονται σε
εξέλιξη οι εργασίες του
έργου της υδροδότησης των
άλλων οικισμών.
Τελειώνοντας:…………..
Στα παραπάνω κείμενα που
αφορούν όλα όσα έγιναν ή
<τρέχουν> στον οικισμό ,
αναφέρουμε σε ξεχωριστές
παραγράφους σε κάθε ένα
από αυτά , τι ζητάμε ακόμα
να γίνουν από το Δήμο μας ,
το Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας
, για την ολοκλήρωσή τους.
Γνωρίζουμε τις οικονομικές
δυσχέρειες που
αντιμετωπίζει.
Γι’αυτό και η πλειονότητα
των απαιτήσεων μας
αφορά κυρίως χρήση
των υπηρεσιών του ,
των μηχανημάτων του ή
προμήθεια υλικών.
Γι’αυτό και ο σύλλογος με
τα περιορισμένα οικονομικά

του και τη βοήθεια και
προσφορά φίλων του ,
ξεκίνησε και ολοκλήρωσε
στο μεγαλύτερο μέρος τους
αυτές τις παρεμβάσεις .
Δεν καταθέσαμε απλά
στον Δήμο μια κατάσταση
αιτημάτων μας προς
υλοποίηση.
Συμμετοχή του στο
υπολειπόμενο μέρος μέχρι
την ολοκλήρωσή τους
ζητάμε.
Και νομίζω ότι το
δικαιούμαστε.
Όχι μόνο εμείς , αλλά και
οποιοσδήποτε άλλος

σύλλογος , οργάνωση,
ομάδα δημοτών ,
μεμονωμένων ατόμων
που «μπαίνουν μπροστά»,
διαθέτοντας χρόνο , δουλειά
, χρήμα, μετατρέποντας ιδέες
και ανάγκες σε πράξεις και
έργα.
Και κατά προτεραιότητα , θα
τολμούσαμε να πούμε.
Ο Δήμος θα πρέπει
να στέκεται δίπλα
τους , αρωγός αυτών
των προσπαθειών
ενθαρρύνοντας και
στηρίζοντάς τες.
Με λόγια και έργα .
Γιώργος Ρουμπάκης –
Πρόεδρος Δ.Σ
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ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Γράφει ο προϊστάμενος του
Πυροσβεστικού Κλιμάκιου
Βιλλίων Πυραγός
Παπανικολάου Γεώργιος
Η αντιπυρική περίοδος ήδη
ξεκίνησε και η Υπηρεσία μας σε
συνεργασία και με τους άλλους
αρμόδιους φορείς αντιμετώπισης
μιας αγροτοδασικής πυρκαγιάς
βρίσκονται σε εγρήγορση
προκειμένω να επιτευχθεί το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε
περίπτωση εκδήλωσης κάποιου
συμβάντος, προσπαθώντας να
ξεπεράσουμε πολλά προβλήματα
που κυρίως έχουν δημιουργηθεί
από την οικονομική κατάσταση
που έχει επέλθει η χώρας μας.
Αυτό όμως που θα πρέπει να
κάνουμε είναι να ανεβάσουμε
την γενική ψυχολογία μας ,
να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ
Υπηρεσίες, Αρμόδιοι φορείς
και Πολίτες για να επιλύσουμε
όσα περισσότερα προβλήματα
μπορούμε μέσα από την
συνεργασία για να διαφυλάξουμε
το δάσος μας.
Το δάσος πηγή ζωής για τον
άνθρωπο
Το δάσος είναι φυσικό αγαθό
ανυπολόγιστης αξίας για τον
άνθρωπο. Η προστασία και η
διατήρησή του είναι καθήκον,
υποχρέωση και προτεραιότητα
κάθε κοινωνικού συνόλου και
κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αποτελεί
έναν ανανεώσιμο φυσικό πόρο

με ανεξάντλητες δυνατότητες
για την περιβαλλοντική,
οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη ενός
τόπου. Οι πυρκαγιές των
δασών είναι ένα πανάρχαιο
φαινόμενο. Εμφανίζεται, όμως,
με καταστροφική συχνότητα
και ένταση τα τελευταία 30
χρόνια. Στη χώρα μας, οι
κλιματολογικές συνθήκες που
επικρατούν σε συνδυασμό με το
έντονο ανάγλυφό της, ευνοούν
την ταχεία εξάπλωσή τους. Αν
λάβουμε υπόψη μάλιστα, ότι
οι περιβαλλοντικές συνθήκες
προβλέπονται για τις επόμενες
δεκαετίες ακόμα δυσμενέστερες
(αύξηση θερμοκρασίας, ξηρασίας
και βλάστησης), τότε το πρόβλημα
των δασικών πυρκαγιών στη
χώρα μας, αναμένεται να γίνει
εντονότερο.
Κατοικίες εντός δασικών
εκτάσεων
Τρεις είναι οι πιο σημαντικοί
παράγοντες που ενισχύουν την
προστασία των κατοικιών που
βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις:
η ποιότητα των κατασκευών, η
δυνατότητα πρόσβασης και η
επάρκεια νερού. Κατασκευές:
Οι κατοικίες που ανεγείρονται
στις πλαγιές λόφων και βουνών,
ιδιαίτερα σε απότομα εδάφη με
υψηλή και εύφλεκτη βλάστηση
είναι επικίνδυνες για τους
κατοίκους τους, εφόσον δεν έχουν
ληφθεί πρώτα επαρκή μέτρα
προστασίας από τις δασικές
πυρκαγιές.

Πρόσβαση: Κατά τη σχεδίαση
των δρόμων, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις
για την πυρασφάλεια της
περιοχής. Η ασφαλής πρόσβαση
προϋποθέτει δρόμους και
οδικά δίκτυα χωρίς αδιέξοδα,
ικανού πλάτους, έτσι ώστε, να
επιτρέπουν την κίνηση των
πυροσβεστικών οχημάτων σε
διπλή κατεύθυνση σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, αλλά και την
ασφαλή εκκένωση από τους
κατοίκους. Θα πρέπει επίσης,
να αφαιρούνται τα κλαδιά που
εφάπτονται σε καλώδια υψηλής
τάσης, ενώ επιβάλλεται οι δρόμοι
να είναι αποψιλωμένοι από τους
θάμνους και τα ξηρά χόρτα.
Παροχή νερού: Κάθε κατοικία
που βρίσκεται μέσα στο
δάσος θα πρέπει να διαθέτει
επαρκή ποσότητα νερού και
εγκαταστάσεις για την εκτόξευση
του, σε περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς. Όσο μεγαλύτερη
είναι η ποσότητα νερού, τόσο
αυξάνεται η αποτελεσματικότητα
του συστήματος καταστολής.
Και αυτό γιατί, οι πυροσβέστες
χρειάζονται τεράστιες ποσότητες
νερού, όταν μια πυρκαγιά πάρει
διαστάσεις. Μια πισίνα, μία
τεχνητή λίμνη ή μία δεξαμενή,
μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια,
εάν εξαντληθούν τα αποθέματα
νερού των πυροσβεστικών
οχημάτων.
Επιλογή “σωστής” τοποθεσίας
Πριν ακόμα προχωρήσετε στην
αγορά γης για την ανέγερση
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συνεχεια απο την προηγούμενη σελίδα

κατοικίας, συμβουλευτείτε τις
τοπικές αρχές για τα μέτρα
πυρασφάλειας που διαθέτει
η περιοχή, για την οποία
ενδιαφέρεστε. Έχετε υπόψη σας
ότι το σπίτι σας θα πρέπει να
βρίσκεται, κατά το δυνατό, στο
επίπεδο τμήμα του οικοπέδου, το
οποίο είναι πάντα ασφαλέστερο
σε σχέση με κάποιο επικλινές
μέρος του.
Ελέγξτε: αν στην περιοχή σας
έχουν τοποθετηθεί πινακίδες
με ονόματα οδών και αριθμούς
σπιτιών, που διακρίνονται εύκολα
από το δρόμο, για να μπορούν οι
πυροσβέστες να εντοπίσουν τη
κατοικία σας.
Σχεδιασμός πυρασφαλών
οικοδομημάτων
Οι κατοικίες με ξύλινη στέγη
έχουν περισσότερες πιθανότητες
να “αρπάξουν” φωτιά εξαιτίας
μιας δασικής πυρκαγιάς. Για να
αποφύγετε αυτό το ενδεχόμενο,
φροντίστε η οροφή να είναι
κατασκευασμένη μόνο από μη
εύφλεκτα ή πυράντοχα υλικά. Θα
πρέπει, επίσης, να την
καθαρίζετε, όπως και τις
υδρορροές, τακτικά από τα

σκουπίδια και τα υπολείμματα
βλάστησης. Κατά την εκπόνηση
του σχεδίου της κατοικίας σας,
λάβετε μέτρα, ώστε οι καύτρες
από κάποια πυρκαγιά που
πιθανώς να εκδηλωθεί στην
παρακείμενη δασική έκταση, να
μην μπορούν να εισχωρήσουν
στο εσωτερικό του σπιτιού,
αλλά και αντίστροφα, από το
εσωτερικό να μην μπορούν να
“μεταπηδήσουν” στο δάσος.
Οι εξωτερικοί τοίχοι θα πρέπει
να είναι κατασκευασμένοι εξ
ολοκλήρου από υλικά ανθεκτικά
στη φωτιά. Επίσης, είναι πολύ
σημαντικό να διατηρείτε κάθε
είδους εύφλεκτη βλάστηση,
σωρούς ξύλων και απορρίμματα
μακριά από τους τοίχους. Για
μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύψτε
όλες τις καμινάδες, το εξωτερικό
της σοφίτας και τους υπόγειους
αγωγούς εξαερισμού με ειδικό
συρμάτινο πλέγμα μικρού
βρόγχου.
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
Αν παρατηρήσετε ύποπτους
καπνούς ή φλόγες, καλέστε
αμέσως την Πυροσβεστική
Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199. Θα
πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες
πληροφορίες για το ακριβές
σημείο που εκδηλώθηκε
η πυρκαγιά, έτσι ώστε οι
πυροσβέστες να την εντοπίσουν
έγκαιρα. Να αναφέρετε, επίσης,
τρόπους πρόσβασης των
πυροσβεστικώνοχημάτων και
κάθε άλλη πληροφορία που
θα σας ζητηθεί. Προσπαθήστε
παράλληλα, να σβήσετε τη
φωτιά χρησιμοποιώντας νερό,
χώμα, άμμο, ένα κομμάτι κλαδί ή
φορητούς πυροσβεστήρες.
Η Προστασία του δάσους είναι
υπόθεση όλων μας !
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Ο 62 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΑΘΛΗΤΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΟ ULTRA-ΜΑΝ ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΣΕ 36 ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΣΑΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

10.000μ κολύμπι 4.45ώρες. - 420 χιλ ποδηλασία 18 ώρες - 80 χιλ τρέξιμο 13΄10 ώρες.
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΚΟΠΟ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΟΝΙΩΝ –ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ‘’ΦΛΟΓΑ.’’

προσφορά του Δήμου
Μάνδρας –Ειδυλλίας το
οποίο έφερε και τις ανάλογες
μεγάλες αφίσες με το λογότυπο
της ΦΛΟΓΑΣ. Συνοδοί- κριτές
που θα τον ακολουθούσαν

Σάββας Κουμουσίδης
υπάλληλος του Δήμου. 50
λεπτά αργότερα στις 6 το
απόγευμα ανέβηκε στο
ποδήλατο του για την
απόσταση των 420χιλ (μέσω

Ψάθα Αττικής 3/7/2013 12
το μεσημέρι. Ο βετεράνος
τριαθλητής σε μία σεμνή
τελετή εκκίνησης ευχαρίστησε
την παρευρισκομένη δημοτική
αρχή με τον Δήμαρχο κύριο Γ.
Δρίκο, αρκετούς φίλους, και
τους 100 και πλέον μαθητές
της κατασκήνωσης Ν.Ιωνίας.
Στις 12΄20 ο κ. Δήμαρχος
έδωσε την εκκίνηση για τις
πρώτες ‘’απλωτές’’ των 10
χιλιομέτρων στην ελαφρώς
ταραγμένη θάλασσα. Ο
Τάσος Σταθόπουλος βούτηξε
στα νερά της Ψάθας και
κολύμπησε ασταμάτητα τα
10 χιλ Ψάθα -Αλεποχώριψάθα σε 4.45΄ ώρες με
συνοδό και κριτή τον Γιάννη
Πολυχρονόπουλο ο οποίος
με κανό τον τροφοδοτούσε
και τον οδηγούσε στην
σηματοδοτημένη απόσταση.
Βγαίνοντας από το πρώτο
αγώνισμα της κολύμβησης
άλλαξε στο ΒΑΝ
(ασθενοφόρο) ευγενική

μέχρι τον τερματισμό του οι
δοξασμένοι Σπαρταθλητές
υπέρ ολυμπιονίκες μας Τάκης
Σκουλής ο ‘’Δάσκαλος των
Ελλήνων δρομέων’’ και Σπύρος
Σπυρόπουλος οι οποίοι έχουν
τερματίσει τρέχοντας τον
ιστορικό Φειδιππίδιο δρόμο
480 χιλ Αθήνα –Σπάρτη –
Αθήνα. Οδηγός και κριτής
επίσης για το αξιόπιστο της
όλης προσπάθειας ο γράφων

παλιάς εθνικής οδού) με
τα πρώτα 8 χιλ επίπονης
ανάβασης προς Μέγαρα.
Κάλυψε τα πρώτα 136 χιλ
μέχρι το Δερβένι Κορινθίας σε
6.15΄ ώρες φθάνοντας εκεί στις
12.15΄ τα μεσάνυχτα. Μετά 2
ώρες ξεκούρασης στο ΒΑΝ,
ξεκίνησε στις 2.15΄ πρωινή
ώρα πέμπτης
4/Ιουλίου για να καλύψει
142χιλ την απόσταση Δερβένι
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συνεχεια απο την προηγούμενη σελίδα

Κορινθίας - Βάρδα Νομού
Ηλείας και επιστροφή στην
Πάτρα. Κατά την διαδρομή
αυτή υπήρξε ποδηλατική
βλάβη λόγο (κάκιστου
οδοστρώματος )η οποία τον
καθυστέρησε μια περίπου
ώρα. Στις 9.30΄ το πρωί το
‘’πλήρωμα’’ ήταν παρών
στο Δημαρχείο της Πάτρας
για την προσυμφωνημένη
τιμητική υποδοχή από
αντιπροσωπεία της ΦΛΟΓΑΣ
ΠΑΤΡΑΣ. Υπήρξαν αρκετοί
γονείς που τα παιδιά τους
πάσχουν από καρκίνο όπως
και εθελοντές, εκπρόσωποι
του δήμου, απλοί δημότες και
τα μέσα ενημέρωσης. Ο Τάσος
συγκινήθηκε βαθύτατα και
έλαβε περισσότερη δύναμη
όταν ο 7χρονος Αλέξανδρος
μέλος του συλλόγου, του
πρόσφερε μια πανέμορφη
ανθοδέσμη. Στις 12.30΄ το
μεσημέρι ξεκίνησε για την
επόμενη απόσταση των 41
χιλ στο Αίγιο όπου και εκεί
τον περίμεναν για ανάλογη
εκδήλωση. Κάλυψε την
απόσταση σε 2.05΄ ώρες.
10 μικροί ποδηλάτες τον
περίμεναν στην είσοδο της
πόλης όπου και τον μετέφεραν
τιμητικά στην κεντρική πλατεία
που υπήρχε αρκετός κόσμος
με κλιμάκιο της ΦΛΟΓΑΣ. Στις
4 το απόγευμα με αντίθετο
άνεμο αναχώρησε από το

Αίγιο για να καλύψει τα 101
χιλ μέχρι τον ισθμό Κορίνθου
σε 4.35΄ ώρες. Ενδιάμεσα
έκανε 50λεπτο διάλειμμα στο
Δερβένι όπου και κολύμπησε
ένα δεκάλεπτο για χαλάρωμα.
Στον ισθμό έφθασε στις
9.35΄ βράδυ παρασκευής και
αμέσως περπάτησε 20 λεπτά
. 30 λεπτά έκανε ασκήσεις
στο τραυματισμένο δεξί του
πόδι από το γνωστό τροχαίο
σοβαρό ατύχημά του το 2008.
Ακολούθησε μικρή σύντομη
γιορτή με το ‘’πλήρωμα’’
για τον τερματισμό του στο
αγώνισμα της ποδηλασίας
και αφού δέχτηκε ατέλειωτα
ενθαρρυντικά τηλεφωνήματα
κοιμήθηκε για τρείς ώρες στο
ΒΑΝ. Παρασκευή 5 Ιουλίου
1.30΄ το πρωί ξεκίνησε
το τρέξιμο με συνοδεία
επί πλέον τριών φιλικών
αυτοκινήτων που ήρθαν να
του συμπαρασταθούν στο
δυσκολότερο και επίμονο
αγώνισμα των 80 χιλ μέχρι
τον ξενώνα της ΦΛΟΓΑΣ στην
Αθήνα (Γουδί). Μεταξύ αυτών
και ο ποδηλάτης μεγάλων
διασχίσεων ΑΘΗΝΑ-ΟΣΛΟ
3.550 χιλιόμετρα Νίκος
Μωυσιάδης. Μετά από 13.10΄
ώρες συνεχούς τρεξίματος με
σταθερό τέμπο και με τρομερή
ζέστη μετά τα Μέγαρα, ο 6
φορές τριαθλητής IRONMAN και πλέον ULTRA-MAN
γινόταν δεχτός
στις 2.40΄ από
την πρόεδρο της
ΦΛΟΓΑΣ κυρία
Τριφωνίδου μαζί
με τα παιδιά και
τους γονείς αυτών
που φιλοξενούνται
στον ξενώνα από
όλη την Ελλάδα.
Το μεγάλο έπαθλο

του Τάσου ήταν μία ακόμα
ανθοδέσμη από τα πάσχοντα
παιδιά αλλά το μεγαλύτερο
και το ζητούμενο για αυτόν
ήταν το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥΣ
που έσβησαν κάθε ίχνος
κούρασης από την επική του
προσπάθεια.
Ευχαριστώ τον Τάσο
Σταθόπουλο που μου χάρισε
την πρωτοφανή αυτή αθλητική
–κοινωνική εμπειρία δίπλα
στην ανθρώπινη υπέρβασή
του στις συνολικές 51 ώρες
που ακολουθούσα και του
εύχομαι καλή συνέχεια.
Γνώρισα τον μαγικό χώρο των
υπέρ αποστάσεων αντοχής
από τον ίδιο αλλά και από
τους συναθλητές του που
είχα την τιμή να γνωρίσω.
Τον συγχαίρω που παρά την
αναπηρία του σε χέρι και πόδι
προσφέρει ανθρωπιά και
μαθήματα ζωής με απίστευτη
δύναμη ψυχής και σώματος
που κάνει στη ζωή τα
ακατόρθωτα κατορθωτά. Δεν
είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν
που μέσα στην τετραμελή
αθλητική του οικογένεια
πατέρας και γιός Αλέξανδρος
είναι οι μοναδικοί Έλληνες
ULTRA-MAN (προς το παρόν)
και παγκοσμίως ο μικρότερος
και μεγαλύτερος ηλικιακά.
Ο Αλέξανδρος τερμάτισε το
ULTRA-MAN KANADA το 2008
σε ηλικία 24 ετών με χρόνο τις
29 ώρες κερδίζοντας την 3η
θέση στη γενική και 1η στην
κατηγορία του και βραβεύτηκε
κορυφαίος Έλληνας αθλητής
το 2008 στους αγώνες
αντοχής.
Σάββας Κουμουσίδης –
υπάλληλος Δήμου Μάνδρας
Ειδυλλίας
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Γράφει ο οικιστής
Χαραλαμπίδης
Γαβρίλης –
Καρδιολόγος

Τι σημαίνει
μεσογειακή
διατροφή;

Αν κάποιος θέλει να
το περιγράψει, θα
μπορούσε να πει
ότι αν πάρουμε τις
πιο υγιεινές φρέσκες
τροφές, τους ρίξουμε
μερικές κουταλιές αγνό
ελαιόλαδο και αυτά τα
συνοδέψουμε με ένα

ποτήρι κρασί και με
την ευχάριστη παρέα
καλών φίλων, θα έχουμε
ένα τυπικό δείγμα
μεσογειακής διατροφής!
Αν πάλι θέλει να είναι
πιο αναλυτικός, άφθονές
φυτικές τροφές, όπως
λαχανικά, όσπρια,
δημητριακά
ολικής αλέσεως,
ξηρούς καρπούς,
φρέσκα φρούτα,
γαλακτοκομικά,
ψάρι και
κοτόπουλο
σε μικρές
προς μέτριες
ποσότητες,
3-4 αυγά την
εβδομάδα, ελαιόλαδο
ως κύρια πηγή λίπους,
μικρές ποσότητες
κόκκινου κρέατος και
μικρή προς μέτρια
ποσότητα κρασιού 1 εώς
2 ποτήρια την ημέρα.
Και βέβαια, η φυσική
δραστηριότητα αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητας στις
μεσογειακές χώρες.
Σήμερα έχουμε
στη διάθεση μας
πλήθος μελετών
που συσχετίζουν τη
μεσογειακή διατροφή
με χαμηλότερο κίνδυνο
για νόσηση ή και θάνατο
από καρδιαγγειακά
νοσήματα και καρκίνο
αλλά και χαμηλότερο
κίνδυνο θανάτου από
οποιαδήποτε αιτία.
Επίσης με μικρότερο
κίνδυνο για νόσο
Πάρκινσον και νόσο
Αλτσχάιμερ.
Συνοψίζουμε μερικές
σύντομες και απλές
συμβουλές:
• Τρώτε πολλά φρέσκα
φρούτα εποχής.
• Τα δημητριακά που
καταναλώνετε να είναι
ολικής αλέσεως και το
ίδιο για το ρύζι και τα
μακαρόνια.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι καθιερωμένες λειτουργίες
της Μ. Πέμπτης, Μ. Παρασκευής και Μ. Σαββάτου στον Ι.
Ναό του οικισμού μας χοροστατούντος του μονίμου σ’αυτές
τα τελευταία χρόνια πατρός Γ. Σχίζα. Την Μ. Παρασκευή
το πρωί όπως κάθε χρόνο, γυναίκες του οικισμού μας
αλλά και από άλλες
γειτονικές περιοχές
στόλισαν τον Επιτάφιο
που κάθε χρόνο είναι
όλο και καλύτερος.
Αρκετοί οι πιστοί και
τις τρεις ημέρες και με
σύμμαχο τον καλό καιρό
όλα πήγαν καλά τις
μέρες αυτές , όπως και
την Κυριακή του Πάσχα
όπου οι οβελίες είχαν
την «τιμητική» τους . Το
ραντεβού για το επόμενο
Πάσχα του 2014, πρώτα
ο Θεός, δόθηκε για τις
17,18,19 Απριλίου αφού
το Πάσχα «πέφτει» στις
20.

• Τρώτε ξηρούς
καρπούς όταν χρειάζεται
να τσιμπήσετε κάτι στα
γρήγορα.
• Καταργήστε το
βούτυρο ζωικής
προέλευσης και
χρησιμοποιήστε
ελαιόλαδο.
• Αφήστε το αλάτι
και χρησιμοποιήστε
μυρωδικά και
καρυκεύματα.
• Ένα ψητό και όχι
τηγανιτό ψάρι, 1 ή 2
φορές την εβδομάδα.
• Αποφύγετε το κόκκινο
κρέας και στη θέση
του βάλτε ψάρια ή
κοτόπουλο. Επίσης
αποφύγετε τα λουκάνικα
και το μπέικον.
• Γαλακτοκομικά
προιόντα χαμηλής
περιεκτικότητας σε
λιπαρά.
• Να γυμνάζεστε
τουλάχιστον 3 φορές την
εβδομάδα.
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω -Διασκεδάζω -Μαθαίνω
επιμέλεια στήλης Περικλής Μιχαλιτσιάνος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Θέμα : Έλληνες μουσικοσυνθέτες και στιχουργοί

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Ο μέγιστος μουσικοσυνθέτης μας 2.Βιλιώτης στιχουργός
3.Θρυλικός τηλεοπτικός σκύλος – Ίδια σύμφωνα 4.Διαδικασία
με αλεύρι 5. Μίμης...μεγάλος μουσικοσυνθέτης μας
6.Υποθετικό – Είναι κατά 50%.. ισχυρό 7. …Παπαδόπουλος ο
μεγαλύτερος στιχουργός μας 8. Το σούρουπο – Αρχικά των δύο
πιο ..ευχάριστων ημερών 9. Αρχικά για ..μητρώα - Υιοθετημένο
10. Πάρα πολύ μεγάλος μουσικοσυνθέτης μας.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δεν είναι ευδιάκριτο – Ο θεός των μουσουλμάνων 2. Τρία
φωνήεντα-Υπάρχει και το..Άγιον 3. Σημαντικό προϊστορικό
σπήλαιο στη Γαλλία (αντίσ)-Βρίσκονται μέσα στα ..σύκα 4.
Κλητική του δούλου– Άρθρο (ουδ) 5. Ο υπάρχων-Ρήμα για
την ενθρόνιση Βασιλέων (γ΄Ενικό πρόσωπο Αορίστου) 6.
Σύμφωνο.. δύσκολο για κάποιους-Ακέφαλος..μυς- Μικρό
ακριτικό νησί μας 7. Λέξη για ..μαγεία-Το «ειμί» στο Β Ενικό
πρόσωπο Παρατατικού 8. Η κούραση στην καθαρεύουσαΑρχικά παλιού κόμματος 9. Ομόηχα φωνήεντα- Κομμένη..
στήλη 10.Αυτός συμπληρώνει το τρίο των μεγαλύτερων
μουσικοσυνθετών μας.
( Η λύση στη σελίδα 15 )
(Σημ.: Τα σταυρόλεξα της στήλης είναι πρωτότυπα σχεδιασμένα
από τον Περικλή Μιχαλιτσιάνο)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ & ΡΗΣΕΙΣ
1.- Γιατρέ μου, είμαι
δυστυχισμένη. Δεν ξέρω
τι να κάνω. Ο άντρας μου
νομίζει ότι είναι ψυγείο.
- Χμμμμ... νομίζω δεν
είναι κάτι σοβαρό. Θα του
περάσει σύντομα.
- Μπορεί να του περάσει
γιατρέ, αλλά μέχρι τότε
τι θα κάνω; Κοιμάται με
το στόμα ανοιχτό και με
ενοχλεί το φωτάκι.
2.- Μετά το ηλεκτρονικό
τσιγάρο, δεν θα ήταν
τρομερό να έβγαζαν και
ηλεκτρικό πορτοφόλι;
Να το φορτίζεις το βράδυ
και το πρωί να είναι
γεμάτο !!
3.- Αυτή η νέα
αλυσίδα μαγαζιών

“ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ” που
έχει ανοίξει, πολύ μεγάλη
επιτυχία βλέπω..
4. Κοίταζα, που
λέτε, για διακοπές:
-Γύρος Γαλλίας: ?1650
-Γύρος Β. Ιταλίας: ?730
-Γύρος Πελοποννήσου:
?460 ...
Τελικά διάλεξα γύρο με
πίτα, ?2,20
ΡΗΣΕΙΣ
Οι νεοέλληνες ξοδεύουν
χρήματα που δεν έχουν,
για να αγοράσουν
αντικείμενα που δε
χρειάζονται, ώστε
να εντυπωσιάσουν
ανθρώπους που δεν
εκτιμούν.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Γράφει ο Χρήστος Κυπριάδης - Γεν.
Γραμματέας

καλές γειτονιές περασμένων
δεκαετιών ,όπου οι άνθρωποι

Μια φορά ακόμα , ίσως η πρώτη σε
οργανωμένο Συλλογικό επίπεδο, ο
εθελοντισμός πήρε σάρκα και οστά
στις 9/6/2013 ώρα 9 πμ στο χώρο
της παιδικής χαράς!
Μετά από πρόσκληση του ΔΣ , 21
άτομα , όλοι οικιστές και μέλη του
συλλόγου μας , μαζεύτηκαν στον
πιο πάνω χώρο προκειμένου να τον
καθαρίσουν από μπάζα , πέτρες
και ξερά κλαδιά. Η προσέλευση
των οικιστών μας , που άρχισε πριν
από τις 9 πμ ,θύμιζε τις παλιές

έχοντας μέσα τους την έννοια της
αλληλεγγύης ,μαζευόντουσαν για
να προσφέρουν τη βοηθειά τους και
την αγάπη τους στον συνάνθρωπό
τους και στο κοινό καλό. Άλλοι με
τσουγκράνες στους ώμους , άλλοι
με φτυάρια , τσάπες και άλλοι με
καροτσάκια που μέσα είχαν τα
προαναφερόμενα , κατάφθαναν σιγάσιγά στο χώρο της παιδικής χαράς.
Όποιος ερχόταν , μόλις καλημέριζε
τους προηγούμενους με χαμόγελο
και καλή διάθεση , άρχιζε αμέσως

να εργάζεται ξέροντας τι ακριβώς
θα κάνει. Ως δια μαγείας τα άτομα
αυτά εργαζόντουσαν σαν μια καλά
προπονημένη ομάδα .Κανένας δεν
ρωτούσε κανέναν τι να κάνει .Όλοι
έκαναν αυτό που έπρεπε. Μέχρι
τις 9,00 πμ περίπου, που είχε
μαζευτεί το μεγαλύτερο ποσοστό των
ανθρώπων που προαναφέραμε , η
παιδική χαρά έμοιαζε με εργοτάξιο.
Ήταν τέτοιο το κέφι για εργασία που
μέχρι τότε δεν είχαμε πιεί ούτε μια
σταγόνα νερό . Αυτό το ήπιαμε , κατά
τις 10 πμ , κάνοντας ένα ολιγόλεπτο
διάλλειμα και βγάζοντας και μια
αναμνηστική φωτογραφία.Η εργασία
συνεχίστηκε σε έντονο ρυθμό μέχρι
της 11,00 , όπου και είχαν καλυφθεί
και οι περισσότερες εργασίες.Κατά
τις 11,30 πμ , με τα τελειώματα των
εργασιών , έφτασαν τα φαγώσιμα
που ετοίμασαν η Λεοντοπούλου
Μυρτώ , η Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα,
η Μιχαλοπούλου Νατάσα και η
Ρουμπάκη Σοφία ( η σειρά είναι
αλφαβητική ) . Τσίπουρο ,νερά
και αναψυκτικά τα προσέφερε ο
σύλλογος . Οι παρευρισκόμενοι με
πολύ χαρά και διάθεση μαζεύτηκαν,
γύρω από το τραπεζάκι που υπήρχε
εκεί , ήπιαν το τσιπουράκι τους και
άρχισαν τις ευχές και για άλλες
τέτοιες συναντήσεις.Κατά τις 12,45
, περίπου η όλη διαδικασία έλαβε
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τέλος.Το χαρακτηριστικό αυτής της
μάζωξης ήταν και η ουσιαστική
παρουσία των γυναικών ιδιαίτερα της
Όλγας Λούκα που έφτασε εκεί από
τους πρώτους τσουγκρανίζοντας το
χώρο και γεμίζοντας τα καροτσάκια
με πέτρες .
Τα άτομα που παρευρέθησαν ήταν τα
πιο κάτω.
1.Ρουμπάκης Γιώργος και Σοφία
2.Μιχαλιτσιάνος Περικλής και Ιωάννα
3.Κυπριάδης Χρήστος και Μυρτώ
4.Μυκιαδάκης Παντελής και Νατάσα
5.Βασιλείου Νίκος
6.Λουκάς Γιώργος και Όλγα
7.Ουρανής Μιχάλης
8.Γράφας Νίκος
9.Καντούνας Γιάννης
10.Μάρκου Κώστας
11.Τσούτσιας Άρης
12.Κυριακόγκονας Χρυσόστομος
13.Μιχαηλίδης Δημήτρης
14.Κυριάκογλου Γιώργος
15.Περδίκης Χάρις
16.Μάντης Γιώργος
17.Μαρινάτος Νίκος
Αν με ρωτούσατε γιατί δόθηκε αυτή η
χροιά στην εκδήλωση θα σας έλεγα
ότι δόθηκε σκοπίμως για να έρθουν

οι οικιστές μας πιο κοντά ο ένας στον
άλλο.
Κατά την άποψη μου , αλλά και την
άποψη όλων των παρευρισκομένων
, η πρόσκληση - εκδήλωση αυτή
του ΔΣ του συλλόγου στέφτηκε με
μεγάλη επιτυχία γιατί άλλαξε τη
ροή της σημερινής κατάστασης (
πχ ας πάρουμε ένα εργάτη να μας

τα φτιάξει) , δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για μια πολύ καλή και
ανθρώπινη επικοινωνία σε όλα τα
επίπεδα.
Θεωρώ ότι εμείς που βρεθήκαμε εδώ
αποδείξαμε σε όλους τους οικιστές

μας , ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί
το όνειρό τους για μια αληθινή
ανθρώπινη επικοινωνία . Αυτή η
κατάκτηση ,που ανήκει σε όλους
εμάς που παρευρεθήκαμε εδώ , δεν
πρέπει πλέον να χαθεί. Θα πρέπει
να συνεχιστεί με το ίδιο ενθουσιασμό
και ορμή και σε άλλες προσκλήσεις
του συλλόγου μας. Εργασία ή
διασκέδαση.Θα πρέπει
να γίνουμε το άρμα
που θα παρασύρει
και τα υπόλοιπα μέλη
για τέτοιου είδους
κινήσεις.
Το ΔΣ αισθάνεται
υπερήφανο για την
θερμή ανταπόκριση σας
και ελπίζει ότι και σε
μελλοντικό κάλεσμα όχι
μόνο για εργασία αλλά
και για διασκέδαση
θα υπάρξει ακόμα
μεγαλύτερη προσέλευση οικιστών
Ευχαριστούμε θερμά για την
προσπάθειά σας και σας
συγχαίρουμε για το αποτέλεσμα που
φέρατε
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΥΘΥΝΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Αποχωρώντας από την εκπαίδευση μετά από 30 χρόνια
εργασίας σε διάφορους τύπους σχολείων (Τεχνικό,
Επαγγελματικό, Γενικό Λύκειο, Γυμνάσιο και ΙΕΚ) θα
καταθέσω μέσα απ’ αυτή τη στήλη τις απόψεις μου για
την Παιδεία στην Ελλάδα, το μέλλον της και προσωπικές
προτάσεις για βελτίωσή της. Θα επικεντρωθώ βασικά
στη Β΄θμια Εκπαίδευση την οποία υπηρέτησα και της
οποίας βέβαια τα θέματα γνωρίζω καλύτερα. Φυσικά το
θέμα “παιδεία” δεν καλύπτεται σε ένα απλό άρθρο, γι’
αυτό θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός και όσο γίνεται
ουσιαστικός σε κάθε πτυχή αυτού του τεράστιου θέματος
στο οποίο δεν έχει δοθεί το βάρος που πραγματικά του
αρμόζει.
Η παιδεία σε κάθε κράτος σχεδιάζεται κατά βάση,
ανάλογα με το βιωτικό, αναπτυξιακό, παραδοσιακό και
κοινωνικό επίπεδο του λαού, ανάλογα με τις διεθνείς
κοινωνικοπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις και ανάλογα
με το κοινωνικό και εργασιακό μοντέλο που κρίνεται
αναγκαίο σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Με βάση
αυτά τα χαρακτηριστικά και μόνο θα πρέπει να γίνεται
ο σχεδιασμός και η οργάνωση του κάθε εκπαιδευτικού
συστήματος . Γενικά σε όλες τις χώρες υπάρχουν 3 βαθμίδες
εκπαίδευσης και κάθε βαθμίδα σχεδιάζεται διαφορετικά με
βάση πάντα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με τις όποιες
αλλαγές να μην γίνονται υποχρεωτικά ταυτόχρονα σε όλες
τις βαθμίδες (αυτό βέβαια είναι αντικείμενο συζήτησης και
έρευνας).
Στην Ελλάδα δυστυχώς οι κατά καιρούς σχεδιασμοί δεν
γίνονται με βάση τα λογικά και δέοντα χαρακτηριστικά
που προαναφέρθηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος, αλλά με
άλλα εντελώς διαφορετικά στοιχεία τα οποία αποκλίνουν
σημαντικά από τους βασικούς στόχους της σωστής
παιδείας. Η παιδεία είναι ένα αγαθό τόσο απαραίτητο στον
κάθε άνθρωπο όσο και η τροφή του. Αν ο άνθρωπος δεν
τρέφεται σωστά και είτε υποσιτίζεται, είτε υπερτρέφεται,
είτε σιτίζεται με λάθος τροφές τότε η υγεία του θα είναι
κλονισμένη με προβλήματα που μπορεί να τον οδηγήσουν
ακόμα και στον θάνατο. Αντίστοιχα λοιπόν και ο άνθρωπος
που δεν παίρνει τη σωστή παιδεία δεν θα μπορεί να είναι
ένας ισορροπημένος, ανταγωνιστικός, χρήσιμος, σωστά
ενημερωμένος, υπεύθυνος, δίκαιος, με σωστή κριτική, με
σωστή κατάρτιση, απαραίτητος στο κοινωνικό γίγνεσθαι .
Αλλαγές: Οι εκάστοτε αλλαγές στην παιδεία πρέπει να
γίνονται με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται
προβλήματα προσαρμογής και να έχει προηγηθεί σοβαρή

προεργασία, έρευνα και οργάνωση των
προτιθέμενων αλλαγών για να είναι έτοιμη
η εκπαιδευτική κοινότητα να τις εφαρμόσει.
Αυτό σημαίνει συσκέψεις με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς της εκπαιδευτικής
κοινότητας, εξασφάλιση των απαραίτητων
κονδυλίων, συγγραφή νέων βιβλίων τα οποία θα είναι
έτοιμα την σχολικά χρονιά που θα ξεκινήσουν οι αλλαγές
και δημιουργία ομάδας παρακολούθησης και αξιολόγησης
των αλλαγών.
Αναλυτικά
προγράμματα-ύλη:
Τα
αναλυτικά
προγράμματα και η ύλη, δηλαδή το τι θα διδάσκεται
, είναι το βασικότερο ίσως στοιχείο της εκπαίδευσης
στο οποίο πρέπει να συμμετέχουν πολλοί φορείς και
εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας , όπως επαγγελματίες
και επιχειρήσεις. Τα μαθήματα και ο αριθμός ωρών που
πρέπει να διδάσκονται πρέπει να δίνουν κατ’ αρχάς “Γενική
Παιδεία” υψηλής στάθμης με μαθήματα εναρμονισμένα
κάθε φορά με τις ανάγκες της κοινωνίας έτσι ώστε να
καθιστούν τους μαθητές και φοιτητές μετά την αποφοίτησή
τους, υπεύθυνους πολίτες με σφαιρική πνευματική και
γνωστική υποδομή. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην
Ελλάδα, κυρίως στη Β΄θμια εκπαίδευση, με μαθήματα τα
οποία το σύστημα αλλά και η κοινωνία τα έχει χαρακτηρίσει
“δευτεροκλασάτα” και “τριτοκλασάτα” και απαξιώνονται
και από τους μαθητές, είναι πέρα για πέρα λάθος. Εκτός
του ότι δημιουργεί προβλήματα στους εκπαιδευτικούς,
δεν προσφέρει τίποτε στους μαθητές καθιστώντας τους
αδιάφορους, με συνέπεια να εκδηλώνουν την αδιαφορία
τους με ενοχλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά μέσα στις
τάξεις. Για παράδειγμα δεν νοείται σήμερα η πληροφορική
σαν μάθημα επιλογής στο Λύκειο να μην συμμετέχει στον
γενικό μέσο όρο της τάξης! Σύγχρονα μαθήματα όπως οι
“Ερευνητικές εργασίες”, δεν έχουν την ανάλογη απήχηση
τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Οι
αιτίες είναι πολλές όπως πολλοί είναι και οι υπεύθυνοι που
θα αναλυθούν πιο κάτω.
Είναι γνωστό ότι η ύλη μερικών μαθημάτων ιδίως του Γεν.
Λυκείου αλλά και του ΕΠΑΛ είναι σε επίπεδο δυσανάλογο
με την γνωστική υποδομή των μαθητών, αλλά και έξω
από τον σκοπό και τους στόχους του. Μαθήματα όπως
τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία περιέχουν
ύλη πανεπιστημιακού επιπέδου που σε άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες όπως και στην Αμερική διδάσκεται στα πρώτα
έτη πανεπιστημίων! Οι λόγοι βέβαια είναι προφανείς και
έχουν σχέση με την εισαγωγή στην Γ΄θμια Εκπαίδευση
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αλλά και με τη λειτουργία μιας τεράστιας “βιομηχανίας
” που μεταφέρει γνώσεις και “τεχνικές” γι’ αυτό το
σκοπό. Η “βιομηχανία” αυτή που δεν είναι άλλη από την
“φροντιστηριακή”, έχει εξαπλωθεί σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης και εξουθενώνει, αποπροσανατολίζει,
αλλοτριώνει τους μαθητές, δεν τους επιτρέπει να έχουν
ελεύθερο χρόνο για να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν, να
διαβάσουν βιβλία πέραν των σχολικών και να ασχοληθούν
με τα χόμπι τους τα οποία συνήθως είναι δημιουργικά και
τους προσανατολίζουν και επαγγελματικά. Εκτός αυτών
συμβάλλει μαζί με τα άλλα στην οικονομική αφαίμαξη
των γονέων, οι οποίοι επιδιώκοντας την μόρφωση των
παιδιών τους κάνουν τα πάντα εις βάρος της σωματικής,
ψυχικής και οικογενειακής τους ισορροπίας.
Βιβλία: Ένα από τα βασικότερα εργαλεία της μάθησης το
βιβλίο, έχει μπει και αυτό στην εμπορική και οικονομική
εκμετάλλευση της παιδείας.Το βιβλίο πρέπει να είναι
ελκυστικό στους μαθητές όσον αφορά στην ύλη, τη γλώσσα,
τη σύνταξη αλλά και την αισθητική του. Ένα καλοφτιαγμένο
βιβλίο είναι δυνατόν να βοηθήσει σημαντικά τον μαθητή
έτσι ώστε να εμπεδώσει την ουσία των κεφαλαίων του.
Δυστυχώς όμως ελάχιστα βιβλία ανταποκρίνονται προς
αυτά τα κριτήρια, με συνέπεια οι μαθητές να χάσουν ένα
πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια της γνώσης.
Σχολικοί Σύμβουλοι: Οι Σχ. Σύμβουλοι είναι ένας πολύ
χρήσιμος και απαραίτητος θεσμός που σκοπό έχει να
συμβουλεύει και να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς
σε θέματα παιδαγωγικής, να διοργανώνει σεμινάρια με
διδακτικές σε νέα μαθήματα, αλλά και να έχει εικόνα για
τον κάθε εκπαιδευτικό. Όμως παρ’ όλη την διάθεση των
περισσοτέρων Συμβούλων, ένα πολύ μικρό μέρος απ’
αυτά υλοποιείται και όχι στο βαθμό που πρέπει. Οι αιτίες
είναι ότι κατά κύριο λόγο ο αριθμός τους είναι μικρός
και καθένας έχει ευθύνη πολύ μεγάλης περιοχής και
πολλών εκπαιδευτικών, κατά δεύτερο λόγο ότι και αυτοί
χρειάζονται επιμόρφωση, αλλά και η επιλογή τους (όπως
τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα) δεν γίνεται με
τα αξιοκρατικότερα κριτήρια και τέλος (το βασικότερο κατά
την άποψή μου που ισχύει για όλα τα θέματα) το κριτήριο
των περισσοτέρων ενδιαφερομένων γι’ αυτές τις θέσεις
δεν είναι η αγάπη και το πάθος για την ευθύνη αυτή.
Συντεχνίες: Δυστυχώς και στο χώρο της εκπαίδευσης οι
συντεχνίες και ο ανταγωνισμός τους παίζουν καθοριστικό
ρόλο που μόνο οφέλη δεν προκύπτουν για την παιδεία. Οι
διάφορες ειδικότητες προσπαθούν να αποκτήσουν κατά το
δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο στην εκπαιδευτική διαδικασία
με μοναδικό σκοπό το όφελός τους αδιαφορώντας για
τις πραγματικές ανάγκες της μάθησης.Η σύγχρονη
και σωστή παιδεία απαιτεί κατά βάση γενικές, αλλά
και οι εξειδικευμένες γνώσεις να είναι στο “άριστον
μέτρον ”. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει γιατί οι ισχυρές
κυρίως συντεχνίες με τα ελεγχόμενα συνδικαλιστικά και
επιστημονικά τους όργανα για προφανείς λόγους “περνούν
” τη δική τους άποψη, με την ανοχή, αδιαφορία αλλά και
το όφελος των πολιτικών βεβαίως. Η συνέπεια λοιπόν
είναι να “βομβαρδίζονται” και να πιέζονται υπέρμετρα
οι μαθητές κυρίως των Λυκείων με “άστοχες” γνώσεις,
γεγονός που τους στερεί το απαραίτητο και χρήσιμο
γνωστικό οπλοστάσιο για την κοινωνική τους λειτουργία
αφού όλες τις γνώσεις τις βάζουν στο ίδιο “τσουβάλι”
και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να “απομονώσουν” τις
πιο απαραίτητες γι’ αυτούς, με αποτέλεσμα τη συνολική

σχεδόν αχρήστευσή τους.
Εκπαιδευτικοί: Οι βασικότεροι συντελεστές της
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σχεδόν απαξιωμένοι. Η
οντότητα του “δασκάλου” δεν υπάρχει πλέον και στα μάτια
γενικότερα της κοινωνίας αλλά και της πολιτείας θεωρείται
ένας κοινός υπάλληλος που κάνει μία απλή και εύκολη
δουλειά. Έτσι εξηγούνται τα 650€ του πρωτοδιόριστου
και τα 67 χρόνια εργασίας που τον περιμένουν με τις
τελευταίες αλλαγές. Η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι
παρεξηγημένη με την έννοια ότι θεωρείται ότι εργάζεται
λίγες ώρες και ημέρες. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, σε
όλες τις χώρες του κόσμου οι εκπαιδευτικοί εργάζονται
με τα ίδια περίπου ωράρια (στις περισσότερες με πολύ
καλύτερους μισθούς) και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο.
Κατά πρώτον ο εκπαιδευτικός εργάζεται και στο σπίτι
αρκετές ώρες είτε για τη βαθμολόγηση των γραπτών είτε
για την προετοιμασία και οργάνωση των μαθημάτων του.
Στο σχολείο του ανατίθενται διοικητικές και άλλες εργασίες
απαραίτητες για τη λειτουργία του σχολείου στις οποίες
αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του.
Αλλά η δυσκολότερη δουλειά του στην οποία πρέπει
να επιστρατεύσει τις γνώσεις, τη μεταδοτικότητα, την
τέχνη να τον παρακολουθούν στη διδασκαλία, το να
μην δημιουργούνται “καταστάσεις” είναι η εκπαιδευτική
διαδικασία μέσα στην τάξη. Οι ώρες μέσα στην τάξη δεν
συγκρίνονται με οποιεσδήποτε άλλες ώρες εργασίας.
Επειδή έχω εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα μπορώ να
κάνω τη σύγκριση. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να
“στέκεται ” μέσα στην τάξη και επιστημονικά σε σχέση με
την διδακτέα ύλη και τον τρόπο μετάδοσης για αφομοίωσή
της, αλλά και σε σχέση με την επιβολή τάξης στους
μαθητές για απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία. Χρέος
των εκπαιδευτικών είναι ακόμα η μετάδοση αξιών στους
μαθητές τους, αξίες όπως η αξιοπρέπεια, η αξιοκρατία, η
εντιμότητα, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός.
Οι εκπαιδευτικές ώρες της χρονιάς δεν μπορεί να
ξεπεράσουν κάποιο όριο γιατί δημιουργείται πνευματική
αλλά και ψυχοσωματική κόπωση κυρίως στους μαθητές
αλλά και στους εκπαιδευτικούς . Οι εκπαιδευτικοί εξ άλλου
δεν είναι αυτοί που ρυθμίζουν τις ώρες εργασίας τους αλλά
το αρμόδιο υπουργείο το οποίο θα πρέπει αν πραγματικά
ενδιαφέρεται για σωστή και ποιοτική εκπαίδευση, να
“σκύψει ” πάνω στα προβλήματά τους, να τους ανταμείψει
σωστά και να τους δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να
κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους. Τέτοια εφόδια είναι
οι σωστές επιμορφώσεις, τα τεχνικά μέσα και η συχνή
και ουσιαστική επαφή με τους Σχ. Συμβούλους, η καλή
αμοιβή και ότι άλλο είναι απαραίτητο σύμφωνα και με τα
διεθνή δεδομένα. Η εξύψωση του εκπαιδευτικού είναι
σίγουρο ότι θα φέρει αποτελέσματα όχι μόνο στην σωστή
παιδεία αλλά και γενικότερα στην σωστή κοινωνία.
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Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος

Η Αττική από την αρχαία Ελλάδα ,
ήταν τόπος με πολλά αμπέλια από
τα οποία έβγαιναν πολλά και πολύ
καλά κρασιά. Σήμερα είναι τόπος
παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων
και άριστης ποιότητας κρασιών σε
πανελλήνιο αλλά και πανευρωπαϊκό
επίπεδο! Περιοχές όπως τα
Μεσόγεια αλλά και κοντά στα όρια
του νομού με την Βοιωτία όπως
η Οινόη, η περιοχή των Ερυθρών
(Κριεκούκι) αλλά και των Βιλίων (σε
μικρό ποσοστό), όλες του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας, καλλιεργούν
σήμερα πολλές και άριστες ποικιλίες
σταφυλιών και παράγουν από τα
καλύτερα Ελληνικά κρασιά. Ένα
πολύ σημαντικό,όσον αφορά
στην ποιότητα και τις ποικιλίες
κρασιών, οινοποιείο βρίσκεται
στις Ερυθρές και δεν είναι άλλο
από το φημισμένο οινοποιείο
«ΣΩΚΟΣ». Τις πληροφορίες για
το τοπικό αυτό προϊόν μου έδωσε
η κ. Γιάννα Σώκου σύζυγος του
κ. Ανδρέα Σώκου η οποία έχει
αναλάβει κυρίως το επικοινωνιακό
κομμάτι της πολύ σημαντικής αυτής
επιχείρησης η οποία τιμά το Δήμο,
αφού ο κ. Σώκος έχει το τεχνικό και
επιστημονικό.
Ε:Στην περιοχή του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας αλλά και σε
γειτονικές περιοχές που ανήκουν
στο Νομό Βοιωτίας υπάρχουν
πάρα πολλοί αμπελώνες με
πολλές ποικιλίες σταφυλιών όπως
και αρκετά οινοποιεία μικρά και
μεγάλα. Το οινοποιείο σας σε ποια
θέση βρίσκεται όσον αφορά στην
παραγωγή κρασιού στα όρια του
Δήμου;
Α: Το οινοποιείο μας παράγει
περίπου 4 εκατομμύρια λίτρα
κρασιού το χρόνο και είναι από τα
μεγαλύτερα της περιοχής.
Ε: Από πού παίρνετε τα σταφύλια,
ποιες είναι οι
ποικιλίες και σε τι ποσοστά περίπου;
Α: Παίρνουμε μόνο από Αττική
και Βοιωτία και οι ποικιλίες είναι
για λευκά κυρίως το Σαββατιανό, το
Ασσύρτικο, ο Ροδίτης, το
Σαρντονέ και η Μαλαγουζιά και
για κόκκινα το Καμπερνέ, το
Γκρενά, το Συρά, το Μερλό και το
Αγιωργίτικο.
Ε: Από πού είναι καλύτερα τα

σταφύλια για οινοποίηση, από τον
κάμπο ή από τις πλαγιές των γύρω
βουνών και ιδιαίτερα του Κιθαιρώνα
που είναι κοντά σας και γιατί;
Α: Από τις πλαγιές βγαίνει καλύτερο
κρασί γιατί τα νερά στραγγίζουν,
αφήνοντας έτσι να αναπτυχθούν
καλύτερα τα σημαντικά συστατικά
του σταφυλιού και κατά συνέπεια
του κρασιού, η απόδοση είναι όμως
χαμηλότερη.
Ε: Τα κρασιά σας έχουν
συμμετάσχει σε διεθνείς
διαγωνισμούς, έχουν διακριθεί σε
κάποιους απ’ αυτούς;
Α: Κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε
διεθνείς διαγωνισμούς όπως στις
Βρυξέλλες, στο Μπορντώ, στη
Βιέννη, στη Θεσσαλονίκη και έχουμε
πάρει περίπου 200 βραβεία πολλά
από τα οποία χρυσά και αργυρά.
Ε: Μπορείτε να μας αναφέρετε
ονομασίες κρασιών που
παράγετε και συσκευασίες;
Α: Από τα εμφιαλωμένα μπουκάλια
των 750 ml, το Σαββατιανό
(το καμάρι των κρασιών μας),
Επιλήνιος (διάφορες ποικιλίες),
Δρυός κεφαλαί (διάφορες
ποικιλίες), Μαλαγουζιά,
Ασσύρτικο, Οινοποιίων, από
ασκούς Οινοποιίων, Ασσύρτικο,
Καμπερνέ σωβινιόν, Μερλό,
Αγιωργίτικο, ΜοσχοφίλεροΡοδίτης, από συσκευασίες του
1,5 λίτρου Απάνεμος (λευκό, ροζέ,
κόκκινο) κ.ά.
Ε: Πως πάει τελευταία η
κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα
και αντίστοιχα ο όγκος παραγωγής;
Α:Η κατανάλωση είναι πεσμένη,
αλλά ο όγκος της δικής μας
παραγωγής είναι σταθερός
λόγω των εξαγωγών μας και
της συνεργασίας με αλυσίδες
καταστημάτων όπως Βασιλόπουλος,
Μacro, Lidl, Bερόπουλος.
Ε: Σε ποιες χώρες
κάνετε εξαγωγές;
Α: Οι εξαγωγές μας
γενικώς αποτελούν
το 1/3 περίπου
της συνολικής
μας παραγωγής
και είναι σε χώρες
όπως η Γερμανία,
το Λουξεμβούργο, η
Γαλλία, η Ολλανδία
και η Αμερική.
Ε: Ποια είναι τα

σημαντικότερα
προβλήματα της επιχείρησης;
Α: Δυστυχώς οι πληρωμές!
Ε: Ποια είναι τα μελλοντικά
σχέδια της επιχείρησης σε σχέση
με επέκταση, με νέα είδη κρασιών ή
άλλα είδη όπως ούζο-τσίπουρο;
Α: Υπάρχουν σχέδια για επέκταση
και κυρίως εκσυγχρονισμό αλλά όχι
άλλα είδη εκτός από κρασί.
Ε: Πως ξεχωρίζει κάποιος το καλό
κρασί;
Α: Είναι θέμα πείρας και αγάπης
προς το κρασί. Η φρουτώδης γεύση
του, το σώμα, το διοξείδιο κ.ά είναι
βασικά χαρακτηριστικά. Το λευκό
έχει 1 χρόνο ζωής, ενώ το κόκκινο
μπορεί να παλαιωθεί για να είναι
καλύτερο. Η περιοχή μας παράγει
πολύ καλά σταφύλια και έτσι δεν
χρειάζονται φάρμακα ,πράγμα που
κάνει την ποιότητα του κρασιού
πολύ καλύτερη.
Ε: Υπάρχουν επιπτώσεις από τα
ραντίσματα στα σταφύλια; Πλένονται
πριν την οινοποίηση;
Α: Τα σταφύλια δεν πρέπει να
πλένονται πριν την οινοποίηση γιατί
χάνονται οι απαραίτητοι μύκητες για
τη ζύμωση. Δεν υπάρχει πρόβλημα
στο κρασί γιατί τα ραντίσματα είναι
λίγα και απλά.
Ε: Πως θα βλέπατε την περίπτωση
δημιουργίας Σχολής (ίσως και
σε συνεργασία με το Δήμο αλλά
και με άλλες οινοποιίες) γύρω
από την οινοποίηση αλλά και τη
γευσιγνωσία;
Α: Η ιδέα είναι πολύ καλή,
μπορούμε να καλούμε τον κόσμο
εδώ και να γίνεται ενημέρωσηπαρουσίαση της παραγωγής και
να απαντώνται όλα τα ερωτήματα
σε σχέση με το κρασί ή ακόμα και
σεμινάρια σε συνεργασία με το
Δήμο και τους τοπικούς φορείς
όπως οι Σύλλογοι.
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Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης
Το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε
να πραγματοποιήσει μία
μονοήμερη εκδρομή για το
Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 στη
Λίμνη Ευβοίας και έτσι ξεκίνησαν
οι προετοιμασίες. Πράγματι
στις 7 το πρωί του Σαββάτου,
56 άτομα επιβιβαστήκαμε στο
μεγάλο πούλμαν και ξεκινήσαμε
με πολλή διάθεση για τον πρώτο
μας σταθμό που θα ήταν «Ο Άγιος
Ιωάννης ο Ρώσσος». Η ημέρα ήταν
ηλιόλουστη και μας βοήθησε πολύ.
Έτσι περνώντας από την μεγάλη
γέφυρα που ενώνει την Αττική
με την Εύβοια και ακολουθώντας

μία διαδρομή μέσα από ένα
πανέμορφο δάσος, φτάσαμε στον
«Άγιο» στις 9:30 όπως ακριβώς
είχαμε προγραμματίσει.Με 1 ώρα
στη διαδρομή μας είχαμε όλο
το χρόνο για προσκύνημα στην
εκκλησία με το σκήνωμα του Αγίου
και χρόνο για ένα καφεδάκι και
μικροψώνια. Επιβιβαστήκαμε για
τον δεύτερο σταθμό την μονή του
«Οσίου Δαυίδ του Γέροντος».Η
διαδρομή μοναδική με τον ποταμό
Κηρέα να μας ακολουθεί και τα
πλατάνια να ομορφαίνουν ακόμα
περισσότερο την όλη εικόνα.
Εν τω μεταξύ μέσα στο πούλμαν,
είχαν ξεκινήσει τα κεράσματα με

ρακή (προσφορά του Σπύρου
Δρίκου) με διάφορα μεζεδάκια από

την Μαρία Δεσύπρη που είχε και τα
γεννέθλιά της παρεπιπτόντως, με
μουσική ανάλογη υπό την φροντίδα
του Περικλή Μιχαλιτσιάνου, με
πλάκες, ανέκδοτα και καλαμπούρια
από τον γράφοντα και έτσι η
διάθεση όλης της παρέας ανέβηκε
ψηλά. Φτάσαμε έτσι στο μοναστήρι
του Οσίου Δαυίδ, που αληθινά
ήταν πολύ όμορφο και άξιζε τον
κόπο να το επισκεφθούμε.Μετά
από μισή ώρα παραμονής και
με παρόμοιο όπως πριν κέφι,
ξεκινήσαμε για τον τρίτο σταθμό
μας που ήταν η πολύ γραφική
παραλιακή κωμόπολη με το όνομα
Λίμνη που μας άρεσε πάρα πολύ.
Επισκεφτήκαμε το Μουσείο με
αρχαιολογικά, υδροβιολογικά
και λαογραφικά θέματα ,όπου
με την εξαιρετική ξενάγηση του
ακούραστου Δημήτρη Αποστόλου,
ο οποίος επιστρατεύθηκε ειδικά
για μας, μάθαμε αρκετά για το
αρχαίο «Ελύμνιον», όπως λεγόταν
η περιοχή παλιά, για την ιστορία,
την κουλτούρα τους κλπ. Μετά
άλλοι έκαναν το μπάνιο τους στην
υπέροχη παραλία της Λίμνης
και άλλοι αφού έκαναν τη βόλτα
τους έκατσαν στις διάφορες
ταβέρνες για να απολαύσουν

δίπλα στο κύμα το φαγητό τους
με πολύ ωραία διάθεση.Έτσι
περάσαμε πολύ ευχάριστα το
μεσημέρι μας και κατά τις 4:30
επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν
για το δρόμο της επιστροφής.Η
διάθεση πολύ μεγάλη, χορός μέσα
στο πούλμαν σαν να ήμασταν
σχολική εκδρομή.Η συμμετοχή
όλων ήταν δεδομένη και έτσι μετά
από μιάμιση ώρα διαδρομής,
στάση για καφέ κοντά στην παλαιά
γέφυρα της Χαλκίδας για να δούμε
και τα περίφημα νερά του πορθμού
του Ευρίπου και την κατεύθυνση
που θα έχουν τη δεδομένη στιγμή.
Ξεκούραση, καφεδάκι, διάλλειμα
μιας ώρας και επιβίβαση στο
πούλμαν με προορισμό τον Άγιο
Νεκτάριο όπου φθάσαμε κατά
τις 8:45, σύμφωνα και με τον
προγραμματισμό μας. Όλοι μας
πολύ ευχαριστημένοι και γεμάτοι

από την υπέροχη γενικά ημέρα
που περάσαμε. Ώς «αρχηγός»
του πούλμαν και εκ μέρους του
ΔΣ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
όλους που συμβάλλατε στην
άψογη διεξαγωγή αυτής της
εκδρομής και να σας υποσχεθώ
ότι θα προσπαθήσουμε για ακόμα
καλύτερες αποδράσεις.
Ευχαριστώ
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Γράφει ο Περικλής
Μιχαλιτσιάνος

Την Κυριακή 7 Ιουλίου
2013 πραγματοποιήθηκε
καθαρισμός στο χώρο γύρω
από τα σκουπίδια από
εθελοντές οικιστές. Μπάζα,
σακούλες, πλαστικά, ξύλα
φελιζόλ και άλλα οικοδομικά
υλικά που «στόλιζαν»
σαν γαρνιτούρα το χώρο
των σκουπιδιών, ήταν ο
«στόχος» των 10 ατόμων
που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του συλλόγου με νέα
πρόσωπα τον αειθαλή Γιώργο
Χριστοφορίδη και τον Διονύση
Συγκυρίδη. Με οπλισμό γάντια,
σακούλες, τσουγκράνες,
καρότσια αλλά και με αρκετή
διάθεση, οδηγούμενοι κυρίως
από την αγάπη τους για την
καθαριότητα και το περιβάλλον

καθάρισαν το χώρο, κάτω από
αντίξοες για την περίσταση
συνθήκες αφού
ο αέρας ήταν
πολύ δυνατός
και δυσκόλευε
το έργο της
ομάδας. Ο
σκοπός αυτής
δραστηριότητας
ήταν κυρίως
να μεταφερθεί
το μήνυμα σε
όλους τους
οικιστές για
ανάλογες
μελλοντικές
αστηριότητες αλλά και ότι τις
σακούλες μας και τα άλλα
άχρηστά μας πρέπει να τα
εξασφαλίζουμε κατά τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε ο περιβάλλων
χώρος να παραμένει απόλυτα
καθαρός. Σίγουρα δεν είναι
πολιτισμός και δεν αρμόζει
σε μας τους Έλληνες το να
πετάμε τις σακούλες μας προς
τους κάδους και αν βρουν
«στόχο» έχει
καλώς αλλιώς
δεν τρέχει και
τίποτα που η
σακούλα θα
«συνοδεύει»
από δίπλα τον
κάδο

στο «σκουπιδοπάρτι». Τα
μεγάλα αντικείμενά μας να
τα εξασφαλίζουμε μέσα στον
μεγάλο κάδο και ιδιαίτερα τα
ελαφριά όπως φελιζόλ, χαρτιά,
πλαστικά κλπ να μην τα
πετάμε μεμονωμένα αλλά μέσα
σε μεγάλες επαγγελματικές
σακούλες (δεμένες )γιατί με τον
πρώτο αέρα θα κάνουν φτερά
και θα «μετακομίσουν» στον
γύρω χώρο με όχι και πολύ
καλή τάξη. Αρκετά από αυτά
χώνονται μέσα στα πουρνάρια
των οποίων βέβαια γίνονται
«μόνιμοι κάτοικοι» αφήνοντας
τον χρόνο και τις καιρικές
συνθήκες να τα αποδημήσουν
πράγμα πάρα πολύ δύσκολο
για τα περισσότερα από
αυτά. Εύχομαι η προσπάθεια
αυτή να πέρασε τα μηνύματα
που έπρεπε και να μην
ξαναχρειαστεί, σύντομα
τουλάχιστον η επιστράτευση
εθελοντών και μάλιστα των
ίδιων «συνήθων υπόπτων».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
Επιμέλεια: Χρήστος Κυπριάδης
Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων
Ο Άγιος Νεκτάριος 16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 9
Στα Βίλια Αττικής σήμερα
07/04/2013 ημέρα Κυριακή και ώρα
12 στο γραφείο του εξωραϊστικού
συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση
τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που
είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Μαρία
5. Νίκος
6. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Δεσύπρη
Βασιλείου
Μυκιαδάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναστασία

Καλλιδώνη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ενημέρωση προέδρου για τις
ενέργειες που έγιναν το μήνα που
πέρασε ( Εξέλιξη υδροδότησης ,
Εξέλιξη καθαρισμού κοινόχρηστων
χώρων οικισμού μέρους των Ο.Τ
7-10-14-19 , Χώρος αποκομιδής
σκουπιδιών, Σκύλοι Μαρσίδου )
2.Τοποθέτηση φίλτρου και ασύρματη
λειτουργίας του internet ( Βασιλείου)
3. Τρόποι μείωσης του κόστους
της εφημερίδας ( Πρόεδρος ,
Αντιπρόεδρος)
4.Προτάσεις για τη μονοήμερη
εκδρομή συλλόγου ( Υπεύθυνος
ΠΠΚ )
5.Προτάση για καθαρισμό του χώρου
αθλοπαιδειών και εκβραχισμού
τμήματος αυτού , (ανάμεσα Ο.Τ 29
και 30) . ( Πρόεδρος)
6.Πρόταση για κατασκευή πέτρινου
τοιχίου στην παιδική χαρά ( μεταξύ
Ο.Τ 8 και 9) . (Πρόεδρος).
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
αφού ακούστηκαν προτάσεις των
παριστάμενων μελών ακολούθησε
συζήτηση και τελικά αποφασίστηκαν
,κατά θέμα , τα παρακάτω:

Επί του 1ου Θέματος ΗΔ
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για
ενέργειες που έγιναν από μέρους

του το μήνα που πέρασε και
συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής
θέματα:
1.Εξέλιξη υδροδότησης. Η
υδροδότηση βρίσκεται πλέον στα
τελευταία στάδια της . Έχουν γίνει
σχεδόν όλες
(έχουν παραμείνει κάποιες συνδέσεις
ακόμα ) οι υπόγειες εγκαταστάσεις
των σωληνώσεων και από βδομάδα
ξεκινά και η διαδικασία κατασκευής
της δεξαμενής .Απομένουν , μετά
την κατασκευή της δεξαμενής οι
συνδέσεις που θα γίνουν από τον ίδιο
εργολάβο και η δοκιμή του δικτύου.
2.Καθαρισμός κοινοχρήστων
χώρων (μέρος των Ο.Τ 7-10-14-19).
Με πρωτοβουλία του οικιστή μας
Δ.Σπαθή ήρθε επιτόπου για αυτοψία
του υπόψη χώρου η Διευθύντρια
Δασών και μας ενημέρωσε τi
απαιτείται για να προχωρήσει η
διαδικασία .Σημειωτέον ότι το έργο
θα γίνει από το Δήμο Μ/Ε ο οποίος
απάντησε θετικά στο σχετικό αίτημά
μας.
3. Σκύλοι Μαρσίδου. Έγινε
επίσκεψη του Προέδρου μαζί με
το Γ.Τραμματέα στο σπίτι της
κ.Μαρσίδου και αφού αναφέρθηκαν
οι πιέσεις που δέχεται ο σύλλογος
για το συγκεκριμένο θέμα μας
υποσχέθηκε ότι θα αφήσει εδώ μόνο
τα τρία σκυλιά Τα υπόλοιπα θα τα
πηγαινοφέρνει στην Αθήνα .

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Δόθηκε ομόφωνα η εξουσιοδότηση
στο μέλος του ΔΣ Ν.Βασιλείου για
την τοποθέτηση φίλτρου στο internet και η ασύρματη λειτουργία του.
Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί
μέχρι το Πάσχα. Το πρακτικό μέρος
αυτής της διαδικασίας είναι ότι
μπορεί κάποιος με δικό του lap top
να συνδέεται στο internet από τον
προαύλιο χώρο του Πνευματικού.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα
αναρτηθούν έξω από το γραφείο του
συλλόγου οι κωδικοί πρόσβασης γα
τη σύνδεση.

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , κατόπιν
εισήγησης του Προέδρου και
Αντιπροέδρου ,η μείωση του κόστους
της εφημερίδας με την αλλαγή
της ποιότητας από έγχρωμη σε

ασπρόμαυρη . Η πιο πάνω απόφαση
ήταν αναγκαία στα πλαίσια μείωσης
των λειτουργικών εξόδων του
συλλόγου. Αναμένονται προσφορές
.Το θέμα ανέλαβε Πρόεδρος και
Αντιπρόεδρος.

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει
μονοήμερη εκδρομή το Σάββατο 15
Ιουνίου 2013 στη Λίμνη Ευβοίας.
Αναμένονται προσφορές λεωφορείων
από τον Γεν. Γραμματέα και την
Ταμία του συλλόγου.

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,
κατόπιν πρότασης του Προέδρου,
να γίνει καθαρισμός του χώρου
των αθλοπαιδειών ανάμεσα στα
Ο.Τ 29 και 30 ,με την ταυτόχρονη
απομάκρυνση των μπαζών και βάτων
που υπάρχουν εκεί ,δεδομένου ότι
ο χώρος αυτός άρχισε να γίνεται
πλέον απροσπέλαστος .Επίσης
προτάθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα
ο εκβραχισμός μικρού τμήματος
του χώρου αυτού , έτσι ώστε να
διευρυνθεί ο σημερινός χώρος
άθλησης των παιδιών . Οι πέτρες
που θα προκύψουν από την πιο
πάνω εργασία θα χρησιμοποιηθούν
στο χώρο των σκουπιδιών για την
κατασκευή του παρτεριού.
Για τα πιο πάνω εξουσιοδοτήθηκε ο
Πρόεδρος για όλες τις απαραίτητες
ενέργειες.

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου
εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα η
κατασκευή πέτρινου τοιχίου
περιμετρικά της παιδικής χαράς
μεταξύ των Ο.Τ 8 και 9 .Μέρος της
πέτρας που θα χρησιμοποιηθεί θα
είναι επίσης από τον εκβραχισμό του
χώρου αθλοπαιδειών.
Για τα πιο πάνω εξουσιοδοτήθηκε
επίσης ο Πρόεδρος για όλες τις
απαραίτητες ενέργειες.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η
συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα
στις 12/05/2013
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων
Ο Άγιος Νεκτάριος 16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 10

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 12/05/2013
ημέρα Κυριακή και ώρα 12 στο
γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου ο
Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική
συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του
συλλόγου, που είχε απαρτία , για να
συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Νίκος
5. Παντελής
6. Αναστασία

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Βασιλείου
Μυκιαδάκης
Καλλιδώνη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία

Δεσύπρη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση προέδρου για τις
ενέργειες που έγιναν το μήνα που
πέρασε ( Εξέλιξη υδροδότησης , Εξέλιξη
καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων
οικισμού μέρους των Ο.Τ 7-10-14-19,
παιδική χαρά , Χώρος αποκομιδής
σκουπιδιών, Χώρος αθλοπαιδιών (ΟΤ 29
– 30) , Σκύλοι Μαρσίδου )
2.Κλεισιμο ταμείου για το Α/τρίμηνο
2013.
3.Έγκριση ασφαλιστηρίου για την
ασφάλιση του κτιρίου του ΠΠΚ.
Συνέχεια προηγούμενου ΔΣ.
4.Έγκριση κόστους και ποιότητας
εφημερίδας.
5.Λεπτομέρειες εκδρομής (Μυκιαδάκης)
6.Πρόταση για αγορά Ομπρελών στον
υπαίθριο χώρου του ΠΠΚ
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
αφού ακούστηκαν προτάσεις των
παριστάμενων μελών ακολούθησε
συζήτηση και τελικά αποφασίστηκαν,
κατά θέμα , τα παρακάτω:

Επί του 1ου Θέματος ΗΔ
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για
ενέργειες που έγιναν από μέρους του
το μήνα που πέρασε και συγκεκριμένα
αναφέρθηκε στα εξής θέματα:
1.Εξέλιξη υδροδότησης. Έχει ήδη
ξεκινήσει το καλούπωμα της δεξαμενής
και η κατασκευή φρεατίων μέσα στον
οικισμό.
2.Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων

(.τμήματος των Ο.Τ 7-10-14-19 )
Κατόπιν οδηγιών και επίβλεψης του
οικιστή μας Δ.Σπαθή , ο επίσης οικιστής
και μέλος του συλλόγου μας Ανέστης
Σαμπανίδης εκπόνησε σχετική μελέτη
για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση
των κοινόχρηστων χώρων,τμήματος των
Ο.Τ 7-10-14-19 ( αντιπυρική ζώνη) η
οποία παραδόθηκε στο αρμόδιο τμήμα
του Δήμου Μ/Ε , από τον Πρόεδρο, για
παραπέρα ενέργειες ( προώθηση προς
το Δασαρχείο ).
3. Χώρος παιδικής χαράς
(μεταξύ ΟΤ 8 και 9)
Έχει ήδη ξεκινήσει και κοντεύει να
τελειώσει η κατασκευή του πέτρινου
μαντρότοιχου της παιδικής χαρά . Για
την πιο πάνω κατασκευή χρειάστηκαν
επιπλέον δυο φορτηγά πέτρες από
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν από το
χώρο αθλοπαιδιών
4.Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών. Η
κατασκευή του παρτεριού θα ξεκινήσει
μετά το πέρας του μαντρότοιχου της
παιδικής χαράς. Πιθανή ημερομηνία
έναρξης κατασκευής τελευταίο
δεκαήμερο Μαΐου.
5.Χώρος αθλοπαιδιών (ΟΤ 29 – 30).
Ο εκβραχισμός τμήματος του χώρου
αυτού , η μεταφορά της πέτρας από
το χώρο αυτό στο χώρο αποκομιδής
σκουπιδιών και παιδικής χαράς και
ο καθαρισμός του χώρου από τα
βάτα έχει ολοκληρωθεί. Πιθανότατα
το Φθινόπωρο, με τη συμβολή
και εθελοντών, ο χώρος αυτός θα
δεντροφυτευτεί με πεύκα από τα
φυτώρια του Δήμου ή του Δασαρχείου.
6. Σκύλοι Μαρσίδου. Ήδη αυτό το μήνα
έμειναν μόνο τα τρία σκυλιά , όπως
μας είχε υποσχεθεί η κ.Μαρσίδου και
υπήρξε μια βελτίωση της προηγούμενης
ανυπόφορης κατάστασης .

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση
για το κλείσιμο του ταμείου του
περασμένου τριμήνου ( Γενάρης –
φλεβάρης - Μάρτης )

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά που
δόθηκε από την Εθνική ασφαλιστική η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 121,64
ευρώ το χρόνο . Η πιο πάνω ασφάλεια
καλύπτει , μεταξύ άλλων , κλοπές ,ζημιές
από πυρκαγιά και επισκευές κτιρίου
από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά που
δόθηκε από την WebTypo για τη νέα
ασπρόμαυρη εφημερίδα στο ποσόν
των 360 ευρώ .Να σημειωθεί ότι η
προηγούμενη έγχρωμη έκδοση έφτανε
τα 650 ευρώ.

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και
εγκρίθηκε η τιμή του Λεωφορείου να
γίνει 20 ευρώ κατά άτομο .Επίσης
προσκομίστηκε από τον υπεύθυνο του
ΠΠΚ , Παντελή Μυκιαδάκη ,πλάνο με τις
λεπτομέρειες της εκδρομής , το οποίο
έχει ως εξής :
Αναχώρηση από Αγ. Νεκτάριο
7,00
Άφιξη Προκόπη(Αγ. Ιωάννης Ρώσος) 9,30
Αναχώρηση από Προκόπη
10,30
Άφιξη Ιερά οσίου Δαυίδ
11,45
Αναχώρηση Ιερά οσίου Δαυίδ
12,30
Άφιξη Λίμνη
13,00
Αναχώρηση
17,00
Άφιξη Ν. Αρτάκη
18,40
Αναχώρηση Ν. Αρτάκη
19,30
Άφιξη Αγ. Νεκταρίου
21,00
Συνολικά χιλιόμετρα Αγ. Νεκτάριος –
Λίμνη 170 χιλιόμετρα

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Θετική ήταν η πρόταση της Καλιδώνη
Αναστασίας , για την τοποθέτηση
ομπρελών στον υπαίθριο χώρο του
ΠΠΚ .Θα αναζητηθούν τυχόν δωρεάν
προσφορές από μεγάλα μαγαζιά ,
όπως practiker κλπ. Η αγορά προς το
παρόν είναι αδύνατη λόγω ελλείψεως
χρημάτων
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η
συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις
02/06/2013
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων
Ο Άγιος Νεκτάριος 16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 11
Στα Βίλια Αττικής σήμερα
01/06/2013 ημέρα Σάββατο
και ώρα 12 στο γραφείο του
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος
Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική
συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του
συλλόγου , που είχε απαρτία ,
για να συζητήσουν τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Μαρία
5. Νίκος
6. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Δεσύπρη
Βασιλείου
Μυκιαδάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναστασία

Καλλιδώνη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση προέδρου για τις
ενέργειες που έγιναν το μήνα που
πέρασε ( Εξέλιξη υδροδότησης ,
παιδική χαρά , Χώρος αποκομιδής
σκουπιδιών,
2. Εθελοντική συνεισφορά για τον
καθαρισμό της παιδικής χαράς για

την Κυριακή 9/6/2013
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
αφού ακούστηκαν προτάσεις των
παριστάμενων μελών ακολούθησε
συζήτηση και τελικά αποφασίστηκαν
,κατά θέμα , τα παρακάτω:
Επί του 1ου Θέματος ΗΔ
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για
ενέργειες που έγιναν από μέρους
του το μήνα που πέρασε και
συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής
θέματα:
1.Εξέλιξη υδροδότησης. Έχει ήδη
ξεκινήσει το σιδέρωμα της οροφής
της δεξαμενής και η τοποθέτηση
βανών μέσα στα φρεάτια .
2. Χώρος παιδικής χαράς (μεταξύ
ΟΤ 8 και 9 )
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή
του πέτρινου μαντρότοιχου της
παιδικής χαράς . Για την πιο πάνω
κατασκευή χρειάστηκε χώμα «τρία
άλφα» το οποίο μας το προσέφερε
ο εργολάβος του έργου της
υδροδότησης . Η μεταφορά του έγινε
με το φορτηγό και στρώθηκε με το
jcb που μας διέθεσε για δυο μέρες ο
Δήμος Μ/Ε .
Επιπλέον για το πιο πάνω έργο έχει
γίνει έγγραφο προς το Δήμαρχο
Μ/Ε για να συντηρηθούν οι
ήδη υπάρχουσες κούνιες και να

προστεθούν νέες. Η συνάντηση
του Προέδρου και Γραμματέα με
το Δήμαρχο για το θέμα αυτό ήταν
θετική.
3.Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών.
Ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή
του πέτρινου παρτεριού .Αναμένεται
η κατασκευή γκρο μπετόν πίσω από
το παρτέρι για την τοποθέτηση των
κάδων.
Εν καιρώ το υπόψη παρτέρι θα
φυτευτεί με πικροδάφνες
Η κατασκευή του gro beton
ζητήθηκε να γίνει από το Δήμο.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,μετά
από εισήγηση του Προέδρου ,να
προσκληθούν όλοι οι οικιστές –
μέλη – φίλοι του συλλόγου μας
να συμμετάσχουν σε εθελοντική
βάση για την τελική διαμόρφωση
του χώρου της παιδικής χαράς
την Κυριακή 9/6/2013 ώρα 9,00
πμ. Επίσης αποφασίστηκε να
προσφερθούν αναψυκτικά , νερά και
τσίπουρο στο τελείωμα του έργου
στους συμμετέχοντες έτσι ώστε να
δοθεί μια εορταστική ατμόσφαιρα
στην όλη διαδικασία .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η
συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα
στις 30/06/2013

ΣΤΗΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ επιμέλεια Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Μια καρδιά για σένανε
Μουσική/Στίχοι: Μηλιός Δημήτρης
Τραγούδι: Νικολάου Φίλιππος

Μαραμένη η πίκρα φάνηκε στα βλέφαρά
σου επάνω
Άσε να τη γλυκάνω, χαρά να ξαναβγεί.
Το χαμόγελο που σου ‘κλεψε εγώ θα το
προκάνω
Σαν ήλιο να το κάνω στα χείλη σου να

βγει
Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε ] 2x
Καν’ την ότι θες είναι για σένανε ] 2x
Τόση πίκρα δεν την άντεξες και λύθηκες
στο κλάμα
Το πρώτο ωραίο πράγμα μετά τη
συμφορά.
Η καρδιά σου που τη ράγισε αγάπη και
μαράζι
Ας πει ένα δεν πειράζει, σου φέρνω μια
χαρά.
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ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ 2013
Γράφει ο Τάσος Σταθόπουλος
Για 3η χρονιά ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας τίμησε το
Βιλιώτη Βαλκανιονίκη Μαραθωνοδρόμο Δημήτριο
Δερβένη σε μια επιπλέον Αθλητική – Πολιτιστική
επιτυχημένη διοργάνωση . 220 δρομείς από το
πανελλήνιο και μαθητές της περιοχής τερμάτισαν εντός
Βιλίων κερδίζοντας όλοι ένα μετάλλιο με απεικόνιση
τη μορφή του Δ. Δερβένη και ένα παρατεταμένο ζεστό
χειροκρότημα.

Τα Δερβένια , όπως και το ΨΑΘΑΘΛΟΝ ΤΡΙΑΘΛΟΝ που
έγιναν πλέον θεσμός , σηματοδοτεί και την ειλικρινή
διάθεση του Δημάρχου μας κ. Γεωργίου Δρίκου για την
αναβάθμιση του μαζικού λαϊκού αθλητισμού με μοναδικό
στόχο την ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΘΛΗΣΗ ΜΕ ΥΓΙΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟ
που είναι μονόδρομος για μικρούς και μεγάλους δημότες
μας.
Μια συμβολική προτομή του Δ. Δερβένη στα Βίλια

και ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου με το όνομα Δ.
ΔΕΡΒΕΝΗΣ θα ήταν σίγουρα μια χρυσοφόρα επένδυση
για τις επόμενες γενιές.
Την παράσταση των αγώνων την «έκλεψαν» στα 11.500
μ Οινόη – Βίλια ο 80/χρονος συναθλητής του Δ. Δερβένη
Παναγιώτης Δούσης από την Καλαμάτα και ο τερματισμός
στα 2.200 μ από τη μικρή Βιλιώτισα 3,5 ετών Ιωάννα
Χαραλαμπίδου με συνοδό τον πατέρα της!
Οι τεράστιες αυτές ηλικιακές διαφορές αποδεικνύουν
με τον ιδανικότερο τρόπο , στη μίζερη εποχή μας , ότι
ο καθαρός και αληθινός αθλητισμός δίνει απλόχερα
σε όλους εμάς χαρά –αισιοδοξία-αυτοπεποίθησηη και
κίνητρο για μεγαλύτερη παρουσία του χρόνου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11.500 μ ΟΙΝΟΗ – ΒΙΛΙΑ
ΑΝΤΡΕΣ
1.Σπύρος Σπυρόπουλος Α.Ε Γιαννιτσών
51΄23΄’
2.Γιώργος Κολαίτης
Α.Σ Απόλλων Αιγάλεω 51΄23’’
3.Γιάννης Κομκοτός
Α.Σ Απόλλων Αιγάλεω 52΄58’’
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.Εύη Ζαχαρία
Πανελλήνιος Γ.Σ
56΄,22’’
2.Ευαγγελία Κολοβού ανεξάρτητη
1,04’,49’’
3.Μαρία Θέου
ανεξάρτητη
1,06’,30’’
1ος Βιλιώτης Βασίλης Πέτρου ( Οινόη )
58΄.26’’
1η Βιλιώτισα Παναγιώτα Σάλτα
1,13’,45’’
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.200μ
ΑΓΟΡΙΑ
1.Ιντριζαι Εζότ
2.Ρενάτο Κιαφεμάλε
3.Βογιατζόπουλος Ραφαήλ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1Κυριακή Χαραλαμπίδου
2.Μαριάννα Καραίσκου
3.Δεσποινα Λιώρη
ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΙΛΙΩΝ
Α’ Τάξη
Δημήτρης Δρίκος
Β’Τάξη
Λάτε Ντοριαν
Δ’Τάξη
Γιώργος Μπούζι
Βενετία Τώρου
ΣΤ’Τάξη
Μαριάννα Καραίσκου
Δέσποινα-Αγγελική Λιώρη

