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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Ο απολογισμός του Διοικητικού συμβουλίου για όσα έγιναν
στον οικισμό και στον Σύλλογο στην διάρκεια του ενός
περασμένου έτους (Σεπτέμβριος 2012- Σεπτέμβριος 2013)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ-ΘΕΣΜΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013
Για πρώτη φορά εφέτος το
ΔΣ του Συλλόγου “γέμισε” το
χρόνο των οικιστών από μέσα
Ιούλη έως τέλος Αυγούστου
με λειτουργία θερινού
σινεμά (επτά προβολές
ταινιών παλιού Ελληνικού
κινηματογράφου), με βραδιά
διασκέδασης, με οργανωμένες
πεζοπορίες στον Κιθαιρώνα
και στο Φιλίππι, Αη Γιάννη, με
παρουσίαση / ομιλία σχετικά
με την οδική συμπεριφορά
και ασφάλεια, με εορτασμούς
Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνας και Αγ.
Φανουρίου και πολλά άλλα…

ΥΔΡΕΥΣΗ

Επίσημα στις 30 Οκτώβρη 2013 το έργο τελείωσε.
Το νερό όμως στις βρύσες μας παίρνει παράταση…
Έγγραφο της Αντ/ρχη Δυτ. Αττικής κ. Σταυρούλας
Δήμου-που χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το έργομας αναλύει τη ροή πληρωμών του έργου και
έγγραφο επίσης του Δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας
κ. Γιώργου Δρίκου, που εξηγεί τι έχει γίνει έως τώρα
και γιατί δεν φθάνουν για την ολοκλήρωσή του..Και
υπόσχεση ότι μέχρι την Άνοιξη 2014, θα έχουν γίνει
και οι συνδέσεις στις κατοικίες μας

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ
Προσπάθειες του Συλλόγου
των τριών τελευταίων ετών
ευοδώθηκαν και παρά τα
πολλά προβλήματα που
υπήρξαν και το “κακό” δρομολόγιο χρονικά, πέρασε έστω
και για είκοσι μόνο ήμερες
λεωφορείο από τον οικισμό,
εξυπηρετώντας οικιστές από
και προς το Πόρτο Γερμενό
για μπάνια. Έγινε η αρχή και
ελπίζουμε του χρόνου όλα να
είναι καλύτερα.

Η οικίστρια /φιλόλογος κ. ΠαπαμελετίουΘεοδωράκη Αλεξάνδρα, “παίρνει” απλές
καθημερινές λέξεις που όλοι μας χρησιμοποιούμε
στον οικισμό και τις “κάνει” κείμενα που μιλούν,
αναλύουν, ενημερώνουν, για την ιστορία και
τα πρόσωπα του τόπου που ζούμε. Σ’αυτή την
εφημερίδα “ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ”,
στην επόμενη “ΟΔΟΣ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ” και έπεται.. , και
Ο οικιστής / καρδιοχειρουργός Ηλίας Ιακωβάκης
μας γνωρίζει τη βασική ανατομία και φυσιολογία
της ΚΑΡΔΙΑΣ..

___Κιθαιρώνας _______________________________________________________________ 2 ________

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: ………………………10507
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
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
(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)

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
-Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου
Ρουμπάκη (Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου) για τον
θάνατο του πατέρα του Μανώλη Ρουμπάκη.
-Τη θλίψη του εκφράζει το ΔΣ του Συλλόγου για
την απώλεια του οικιστή και μέλος του Συλλόγου
Δημοσθένη Πολυχρόνη και εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ( 8/9/2013)

Η ομιλία του προέδρου ΔΣ Γιώργου Ρουμπάκη
Απολογισμός πεπραγμένων Σεπτέμβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
Αυτά που εγώ σήμερα θα σας πω, εκπροσωπώντας
το ΔΣ του συλλόγου, είναι αυτά που προβλέπονται
μόνο και υποχρεούμαι να κάνω.
Έναν απολογισμό του ΔΣ για όσα έπραξε στη
διάρκεια του ενός παρελθόντος χρόνου και θα
προσπαθήσω, όσο γίνεται πιο λιτά , επιγραμματικά,
για να υπάρξει χρόνος για να τοποθετηθείτε όσοι
θέλετε και να θέσετε και τα δικά σας θέματα.
Φυσικά - το λέω από τη αρχή - αν κάπου χρειάζεστε
περαιτέρω διευκρινήσεις, γιατί τα όσα πω δεν σας
αρκούν, ή απαντήσεις σε θέματα που δεν τεθούν εκ
μέρους μου ,θα επανέλθω στο τέλος για να σας στις
δώσω.
Θα κάνω μια στοιχειώδη ομαδοποίηση του απολογισμού ξεκινώντας από τις εκδηλώσεις του συλλόγου με κάποια χρονολογική
σειρά.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.Δεκέμβριος 2012 : Εκδρομή διήμερη των μελών και φίλων του συλλόγου στην Κατερίνη – Δίον.
2.Ιανουάριος 2013: Κοπή πίτας 2013. Την αναφέρω για τον επιπλέον λόγο γιατί όλη η διοργάνωσή της ξεφεύγει από μια
απλή τυπική εκδήλωση συλλόγου και γίνεται γιορτή με φαγητά , ποτά , δώρα.
3.Μάρτιος 2013 : Διοργάνωση αποκριάτικης βραδιάς .Πάλι με ποτά-δώρα-αναλώσιμα-στολισμοί ,προσφορά του συλλόγου.
4.Ιούνιος 2013: Εκδρομή μονοήμερη στη Λίμνη Ευβοίας – Αη Γιάννης Ρώσος.
Αναζητούσαμε τόσα χρόνια τρόπους λειτουργίας του ΠΠΚ του συλλόγου με εκδηλώσεις την περίοδο
Ιουλίου - Αυγούστου γεμίζοντας όμορφα το χρόνο των οικιστών- μελών –παραθεριστών χωρίς να χρειαστεί να ξοδεύουν ούτε
ένα ευρώ. Φέτος, σε μεγάλο βαθμό ,το καταφέραμε .Αυτό τουλάχιστον καταλάβαμε από την προσέλευση και συμμετοχή σας
σε αυτές .
Έτσι λοιπόν για ένα περίπου μήνα ( τέλη Ιουλίου τέλη Αυγούστου ):
5.Λειτούργησε θερινό σινεμά με εφτά προβολές ταινιών παλιού Ελληνικού κινηματόγραφου στον εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ
με προσφορά από το σύλλογο ποτών και σνακ
6.Διοργανώθηκαν δυο πεζοπορίες ,στον Κιθαιρώνα η μια και στο Φιλίπι – Αη Γιάννη, μέσω αρχαίου μονοπατιού η άλλη.,
σε προτάσεις του Ν. Βασιλείου και του Γ. Καντούνα αντίστοιχα με συμμετοχή και επιτυχία που δεν περιμέναμε.
7. Μια βραδιά διασκέδασης οικιστών με μουσική ,χορό στην πλατεία του ΠΠΚ με δικά τους φαγητά και προσφορά του
συλλόγου όλων των απαιτούμενων ποτών και αναλωσίμων.
8. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία –παρουσίαση του Ν. Βασιλείου με θέμα την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια.
9. Και φυσικά όλους τους εορτασμούς του Ιερού Ναού ( Αγ. Μαρίνας – Αγ. Φανουρίου) με προσφορά γλυκών- αναψυκτικώνκαφέ κ.α σε όλους τους επισκέπτες καθώς και τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Να αναφέρω ακόμα τις δυο παρακλήσεις στον Ιερό ναό ( παραμονές Παναγίας ) και τα έξι μυστήρια που τελέστηκαν φέτος
σε αυτόν ( πέντε βαφτίσεις και ένας γάμος ) από Ιούνιο ως Σεπτέμβριο στην πλειονότητά τους με χρήση όλων των χώρων
του συλλόγου. Και αυτό κάτι δείχνει για την απήχηση που έχει ο οικισμός ,ο ναός , ο σύλλογος.
Ακόμα αγιογραφήθηκε από την εκκλησιαστική επιτροπή το μεγαλύτερο μέρος της δυτ. πλευράς του Ιερού Ναού . Σχεδόν
έχει ολοκληρωθεί.
Δεν ξέρω αν θα αναφερθούν αυτά –εννοώ τα σχετικά με τον Ιερό Ναό- από άλλον ομιλητή – γι’ αυτό τα λέω- γιατί γίνεται
και κει πάρα πολύ καλή δουλειά από την εκκλησιαστική επιτροπή και πάντα σε πολλή καλή συνεργασία με το σύλλογο αφού
άποψη και θέση όλων μας είναι ότι σύλλογος και επιτροπή Ι.Ν είναι ένα και ενιαίο.
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ΘΕΣΜΙΚΑ
1.Ολοκληρώθηκε και επικαιροποιήθηκε η καταγραφή του μητρώου μελών του συλλόγου. Την επιμελήθηκε ο Ν. Βασιλείου
και όσοι έχετε κάποιες αλλαγές στα στοιχεία σας επικοινωνήστε μαζί του.
2.Διέλευση λεωφορείου από τον οικισμό .Μια προσπάθεια ετών που τελεσφόρησε φέτος .Αφορούσε δρομολόγιο προς και
από Πόρτο Γερμενό για μπάνια οικιστών. Διήρκησε είκοσι περίπου μέρες και έστω και αν η ώρα διέλευσης του δεν ενδείκνυτο
για το συγκεκριμένο λόγο , ήταν μια καλή αρχή.
3.Με εθελοντισμό μελών έγιναν δυο καθαρισμοί χώρων του οικισμού φέτος. Ο ένας αφορούσε την παιδική χαρά μετά τη
διαμόρφωσή της και ο άλλος τον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων που βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικισμού, καθώς
και με εθελοντική εργασία μελών έγιναν και κάποιες επισκευές –βαφές -περισυλλογές κλαδιών και σε άλλους χώρους του
οικισμού.
4.Εφημερίδα του συλλόγου. Μειώσαμε το κόστος έκδοσης της ,κυρίως λόγω αλλαγή της σε ασπρόμαυρη. Προσπαθούμε να
την αναβαθμίζουμε συνέχεια με θέματα κυρίως του οικισμού αλλά και της γενικότερης περιοχής. Με πολλή ύλη που αφορά τον
οικισμό για την πληρέστατη ενημέρωση των μελών και των δημοτών , μιας και όπως έχουμε ξαναπεί ο <<ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ>>
διαβάζεται σε όλη την επικράτεια του νέου δήμου μας. Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας βγήκε σε 1000 αντίτυπα και
24σέλιδο.
5.Προχωρήσαμε σε ασφάλιση σε ετήσια βάση των χώρων του ΠΠΚ και μέρος του κινητού εξοπλισμού του από ζημιές ή
κλοπή και
6.Ανταποκριθήκαμε σε αίτημα του Αστυνομικού Σταθμού Βιλίων προσφέροντάς τους δυο θερμαντικά ηλεκτρικά σώματα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΠΚ
1.Αγοράστηκε καινούργιος υπολογιστής –οθόνη και πολυμηχάνημα για τις ανάγκες του γραφείου του συλλόγου.
2/Έγινε σύνδεση με ΙΝΤΕΡΝΕΤ και μάλιστα ασύρματου .Έτσι οποιοσδήποτε θέλει μπορεί στο χώρο της πλατείας του ΠΠΚ
και Ι.Ν να κάνει χρήση του WI-FI για ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο δωρεάν και απ’ότι διαπιστώσαμε κι εδώ ήταν αρκετοί
οι χρήστες της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
3.Κατασκευάστηκαν ράφια στο χώρο αποθήκης ΠΠΚ και έγινε τακτοποίηση του χώρου της.
ΕΡΓΑ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας είχα αναφέρει αναλυτικά έργα και επεμβάσεις του συλλόγου στον οικισμό.
Επιγραμματικά λοιπόν να υπενθυμίσω:
1.Έγινε διαμόρφωση – ανάπλαση της παιδικής χαράς του οικισμού μας με κατασκευή πέτρινης περίφραξης , έγιναν
χωματουργικές εργασίες , καθαρίστηκε ο χώρος , κυρίως με εθελοντική δουλειά οικιστών και επισκευάστηκαν από το Δήμο τα
ήδη υπάρχοντα παιχνίδια της.
2.Προχωρήσαμε σε διαμόρφωση του χώρου αθλοπαιδιών του οικισμού με εκσκαφή μέρους του και χωματουργικές εργασίες
καθαρισμού του προετοιμάζοντάς τον για τη δημιουργία τρίτου γηπέδου και πλατείας.
3.Διαμόρφωση χώρου απορριμμάτων με κατασκευή πέτρινου παρτεριού και επόμενες κινήσεις στρώσιμο μπετόν
, τοποθέτηση πινακίδας ανακοινώσεων και κάδων
απορριμμάτων στην πίσω πλευρά του παρτεριού με εύκολη
πρόσβαση οχήματος.
4.Προσπαθούμε για καθαρισμό με χωματουργικές
εργασίες όλων των κοινόχρηστων χώρων της δυτ.
πλευράς του οικισμού .Με ολοκληρωμένη μελέτη που
έκαναν μέλη του συλλόγου μας και παραδόθηκε στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας προ
εξαμήνου χωρίς νεώτερο μέχρι σήμερα. Ο χώρος αυτός θα
ήταν ταυτόχρονα και αντιπυρική ζώνη δυτικά του οικισμού.
5.Και φυσικά όλες οι εργασίες καθαρισμών κυρίως
κλαδιών και μπαζών από χώρους του οικισμού και άλλες
εργασίες συντήρησης ( αλλαγή λαμπών κλπ)
ΥΔΡΕΥΣΗ
Θέλω να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι στο θέμα της ύδρευσης ο σύλλογος ενεπλάκη βοηθώντας, αναζητώντας ,
πιέζοντας. Και στο συγκεκριμένο θέμα σας έχω ενημερώσει λεπτομερώς και στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας όπως
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και σε όλα άλλωστε .Είναι μια συνεχής, σε συνέχειες ενημέρωση από μέρους μας , ενημέρωση για να γνωρίζετε κάθε φορά
την ακριβή πορεία του έργου. Ζητήσαμε από την Περιφέρεια Δυτ. Αττικής και από το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας να μας
ενημερώσουν γραπτά για την πρόοδο του έργου από οικονομικής και τεχνικής εργασιών ,πλευράς αντίστοιχα. Και οι δυο
ανταποκρίθηκαν και τις απαντήσεις τους θα σας διαβάσω παρακάτω .Πιστεύω ότι θα σας καλύψουνε όλα τα ερωτήματα αλλά
θα απαντήσω σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία θέλετε .Να επισημάνω μόνο ότι ο Δήμαρχος κ Γ. Δρίκος
σε συνάντηση που είχαμε με διαβεβαίωσε ότι θα αναζητήσει το υπολειπόμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου (κυρίως
συνδέσεων) αμέσως μετά την ημερομηνία παράδοσης του, 30 Οκτωβρίου 2013 και μου υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να
ολοκληρώσει το έργο (νερό στις βρύσες μας) την Ανοιξη του 2014.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το νέο ΔΣ παρέλαβε από το προηγούμενο 5600 ευρώ χωρίς τις σημερινές εισπράξεις συνδρομών μελών αλλά
συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω το σύνολο εισπράξεων - εσόδων είναι 15970 ευρώ , ενώ το σύνολο πληρωμών - εξόδων
είναι 13230 ευρώ.
Χωρίς να χρωστάμε πουθενά, εξοφλημένα όλα τα έργα ,( ανάπλαση παιδικής χαράς 4650 ευρώ , διαμόρφωση χώρου
αθλοπαιδιών 1200 ευρώ και παρτέρι χώρου απορριμμάτων 300 ευρώ )την αγορά P/C- πολυμηχανήματος (750 ευρώ) με
πληθώρα λειτουργικών εξόδων (ΔΕΗ- ΟΤΕ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΕΥΔΑΠ) συλλόγου και Ναού ( περίπου 1000ευρώ), με έξοδα
εφημερίδας ( Σεπτέμβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013 (2400 ευρώ). Να θυμίσουμε ότι οι δυο πρώτες βγήκαν με κόστος περίπου
720 ευρώ εκάστη ,η Τρίτη με 420 ευρώ ,η τέταρτη με 530 ευρώ .
Σημειώστε ότι τα τρία πρώτα φύλλα εφημερίδας βγήκαν σε 800 αντίτυπα κα 16σέλιδα και το τέταρτο σε 1000 αντίτυπα και
24σέλιδα.
Επιπλέον ένα ποσό 3000 ευρώ περίπου αφορούσε έξοδα εκδηλώσεων, γιορτών, αγορές αναλωσίμων, επισκευών, καθαρισμών,
αγορές στεφάνων εθνικών εορτών ,κοινωνικές υποχρεώσεις, κατασκευών στο χώρο του ΠΠΚ ( ράφια κλπ)-αγορά χρωμάτωνπινακίδων κλπ-προσφορά σε Α.Σ Βιλίων –συμβολαιογραφικά-Ιερέας Πάσχα-ασφάλιση ΠΠΚ κα. Ανάλυση λεπτομερώς για όλα
στον απολογισμό για έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση με τη λήξη θητείας του υφιστάμενου ΔΣ.
Μειώθηκαν πολύ τα έξοδα για μικροδουλειές ( που πλέον γίνονται και με εθελοντική εργασία μελών ), για δωράκια ,
κυνηγάμε και δεχόμαστε πολλές προσφορές ειδών και γίνεται πολύ καλύτερος έλεγχος και διαχείριση των χρημάτων σας.
Συμμαζέψαμε σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά μας.Μπορώ να σας απολογηθώ και για το τελευταίο ευρώ που ξοδέψαμε και
να σας εγγυηθώ ότι το διαχειριστήκαμε με τον καλλίτερο τρόπο.
Τα έσοδά μας είναι ως συνήθως από συνδρομές μελών-διαφημίσεις εφημερίδας-προσφορές μελών και τρίτων – εκδρομές
συλλόγου-οικονομικές ενισχύσεις λόγω τέλεσης μυστηρίων στον Ιερό Ναό και χρήσης του εξωτερικού χώρου.
Χρηματικό υπόλοιπο του συλλόγου αυτή τη στιγμή 2750 ευρώ συν τις σημερινές εισπράξεις συνδρομών. Και για αυτό το θέμα
διευκρινήσεις στη δευτερολογία μου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
Τελειώνοντας θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω τις σκέψεις μας για τον επόμενο χρόνο ,έναν κατά κάποιον τρόπο
προϋπολογισμό του ΔΣ δηλαδή και αφορά:
1.Την αλλαγή –αναθεώρηση του καταστατικού μας που προσπαθούμε αρκετό καιρό και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι καλλίτερο μπορούμε.
2.Την ολοκλήρωση του μητρώου οικοπέδων –ιδιοκτησιών του οικισμού , που ήδη προσωπικά έχω ξεκινήσει προ 2ετίας
περίπου και θα συνεχίσει ο Ν.Βασιλείου. Κάτι ανάλογο του μητρώου μελών.
3. Θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρώσουμε κάποια ή και όλα τα έργα που ξεκινήσαμε τον περασμένο χρόνο (γήπεδοεξοπλισμό παιδικής χαράς ). Ίσως προχωρήσουμε και σε καθαρισμό της χωμάτινης πλευράς της οδού Σοφοκλέους.
4.Θα πιέσουμε το Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας για ολοκλήρωση του καθαρισμού και δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης στη
δυτική πλευρά του οικισμού.
5.Φυσικά, πάνω απ’ όλα πίεση και έλεγχος σε ότι αφορά την ύδρευση του οικισμού και οτιδήποτε άλλο προκύψει ή θεωρηθεί
αναγκαίο και μας το επιτρέψουν τα οικονομικά μας .Συνέχιση και βελτίωση εκδηλώσεων, γιορτών, εκδρομών κ.α.
Θα τελειώσω λέγοντας το εξής:
Ειδικά φέτος – εν μέσω τέτοιας κρίσης – πολλοί οικιστές κάλυψαν σωρευμένες παλιότερες οφειλές τους ή άλλοι ζητούσαν να
εγγραφούν στο σύλλογο. Βοηθήστε όσο μπορείτε, με ελάχιστο την παρουσία σας και τη συνδρομή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Ρουμπάκης
Σημείωση : Οι επιστολές Περιφέρειας και Δήμου Μ/Ε επισυνάπτονται αυτούσιες στην εφημερίδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					
ΠΕΡΙΦΕΡΕIA ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΈΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ελευσίνα : 29-8-2013
Αριθ. Πρωτ. 160083/2436

Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78				
ΠΡΟΣ: Εξωραϊστικός Σύλλογος Μάνδρας
Ταχ.Κώδικας:19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 					
Ειδυλλίας «ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Τηλ
: 2132047002
Fax
: 2105561260
Ε-mail : ant.dytattikis@patt.gov.gr
Θέμα: «Ενημέρωση πορείας έργου ύδρευσης οικισμών Αγ. Νεκταρίου, Αγ. Παρασκευής, Κρύο Πηγάδι»
Σχετ: Το υπ’ αρ. πρωτ, 21 /16ΔΣ/12-8-2013 έγγραφο σας
Όπως γνωρίζετε το έργο: «Ύδρευση οκισμών Αγ. Νεκταρίου, Αγ. Παρασκευής και Κρύο Πηγάδι από κεντρικό αγωγό Πόρτο
Γερμενό Δήμου Βιλίων» χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής με συνολικό
προϋπολογισμό 950.000 €. Όσον αφορά την οικονομική πορεία του έργου υδροδότησης σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 2013 για το έργο: «Ύδρευση οικισμών Αγ. Νεκταρίου, Αγ. Παρασκευής και Κρύο Πηγάδι από
κεντρικό αγωγό Πόρτο Γερμενό Δήμου Βιλίων» είναι 400.000 €
2. Οι κατανομές έτους 2013 ανέρχονται στο ποσό 311,414,94€ βάση των λογαριασμών
που έχει καταθέσει ο ανάδοχος του έργου και έχουν αναλυτικά ως εξής:
>59.108,16 € (για την αποπληρωμή του υπολοίπου του 5ου λογαριασμού του έργου, συνολικού ποσού 101,271,47 €)
>72..276.51 € (για την πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου)
>180,030,27 € (για την πληρωμή του 7ου λογαριασμού του έργου που θα έχει αποσταλεί στην Τράπεζα έως (30/8/2013)3.
Το διαθέσιμο υπόλοιπο πιστώσεων για το έτος 2013 είναι 88,585,06 €, ενώ για την ολοκλήρωση του έργου το υπόλοιπο του
προϋπολογισμού είναι 244.025,72€
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 				
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα, 13.08.2013

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δ/νση: Στρ. Ν. Ρόκα 45 Τ.Κ. 19-600, Μάνδρα Τηλ. 213-2014900 Fax: 210-5555880
Email: gramdim@mandras-eidyllias.gr Homepage: www.mandras-eidyllias.gr
Θέμα: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΚΡΥΟ
ΠΗΓΑΔΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ".
Το έργο "ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΠΟΡΤΟ
ΓΕΡΜΕΝΟ" έχει ημερομηνία παράδοσης 30/10/2013. Μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί το 85% του έργου, δηλαδή:
•έχει κατασκευασθεί όλος ο αγωγός πλην 65 μέτρων προς την δεξαμενή
•έχει κατασκευαστεί η δεξαμενή και το αντλιοστάσιο
•έχουν υλοποιηθεί το εσωτερικό δίκτυο του Αγ. Νεκταρίου και τα δίκτυα της Αγ. Παρασκευής και Κρύου Πηγαδιού
•έχει τοποθετηθεί το 80% των φρεατίων εξαεριστήρων πυροσβεστικών κρουνών Αυτή την στιγμή εκτελείται η μόνωση της
δεξαμενής και οι εργασίες που απομένουν είναι οι εξής :
•ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεξαμενής και αντλιοστασίου
•αγωγοί εισόδου και εξόδου από τον δρόμο προς την δεξαμενή
•λοιπά φρεάτια και αγωγοί υπερχείλισης
•σύνδεση δεξαμενής και αντλιοστασίου με δίκτυο ΔΕΗ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι στην μελέτη προβλέπονταν 120 συνδέσεις με οικίες στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
αυτές έγιναν 20 λόγω εσφαλμένης προμέτρησης του μήκους των αγωγών, την αναγκαστική μετατόπιση του αντλιοστασίου
(προβλεπόταν να γίνει σε επαφή με την υπάρχουσα δεξαμενή η οποία όμως έχει κριθεί κατεδαφιστέα επειδή είναι σε δασικό
χώρο), καθώς και την ύπαρξη βράχου σε μεγαλύτερο ποσοστό (80%) από το αρχικά προβλεπόμενο (60%) που σωρευτικά
αντλούν ποσά από εργασίες που έπονται. Επίσης πρέπει να αναφερθούν τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί κατά την
υλοποίηση του έργου πέραν του δύσκολου χειμώνα:
•το έργο είχε αρχίσει να υλοποιείται χωρίς να έχει εξασφαλιστεί καμία έγκριση και κανένας χαρακτηρισμός μη δασικού από το
δασαρχείο (διαδικασία χρονοβόρα που έγινε στη συνέχεια τάχιστα)
•στις 19/11/2010 το έργο σταμάτησε λόγω μη πληρωμής λογαριασμών στον Ανάδοχο
•στις 7/6/2012 εξοφλήθηκαν οι λογαριασμοί και έγινε επανέναρξη εργασιών με τον Ανάδοχο επιφυλακτικό ως προς την συνέχεια
της χρηματοδότησης
•στις 19/4/2013 η Διεύθυνση Προγραμματισμού (ΠΔΕ) στο με α.π. έγγραφο της προς το Δήμο ότι για το 2013 μπορεί να διαθέσει
μόνο 400.000 € για το έργο πράγμα που θα οδηγήσει σε δεύτερη διακοπή του έργου.Η συνέχεια του έργου και η χρηματοδότηση
του εξασφαλίζεται από Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
Ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
										
Γεώργιος Δρίκος
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H ομιλία του Αντιπρόεδρου του ΔΣ Περικλή Μιχαλιτσιάνου στη Γενική Συνέλευση
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τους εθελοντές οικιστές που με την ενεργό
παρουσία τους σε πολλούς τομείς βοήθησαν σημαντικά στο να υπάρξει βελτίωση στην
εικόνα του οικισμού μας. Τα ονόματά τους έχουν γραφεί στο προηγούμενο τεύχος της
εφημερίδας μας, αλλά θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα τα ονόματα δύο οικιστών που τους
θεωρώ παράδειγμα προς μίμηση αν και ξέρω ότι οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να αναφερθούν
για λόγους ταπεινοφροσύνης. Το κάνω όμως γιατί το αξίζουν και κυρίως γιατί πρέπει
να βρεθούν μιμητές τους. Αυτοί είναι ο Γιώργος Λουκάς και ο Μιχάλης Ουρανής. Εμείς
τα μέλη του Συλλόγου δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε, αντίθετα μάλιστα έχουμε κοινά
συμφέροντα. Ενωμένοι επιτυγχάνουμε περισσότερα και αν υπάρχουν παλιές προστριβές
να ξεχαστούν και καλούνται όλοι να πλησιάσουν τον Σύλλογο με προτάσεις και ιδέες.
Τον τελευταίο χρόνο έγινε μεγάλο έργο στον οικισμό μας και αυτό δεν είναι καθόλου
τυχαίο. Οφείλεται στη μεγάλη δραστηριότητα των μελών του ΔΣ με αφιέρωση πολύ
χρόνου, περιορίζοντας τον προσωπικό και οικογενειακό για το καλό του οικισμού μας, πράγμα που δεν γίνεται χωρίς αγάπη
προς αυτόν.
Προσωπικά διαβεβαιώνω ότι η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με
απόλυτη διαφάνεια. Οι οικιστές και γενικότερα τα μέλη του Συλλόγου, να είναι ήσυχοι γι’ αυτό. Τα μέλη του ΔΣ πολλές
φορές βάζουν το χέρι στην τσέπη και υποχρεώνονται σε επαγγελματίες και άλλους για το καλό του
Συλλόγου.
Ο βασικότερος οικονομικός πόρος του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών. Είναι καταστατική αλλά και ηθική
υποχρέωση των μελών, να πληρώνουν τις ετήσιες συνδρομές τους τις οποίες αν πλήρωναν 200 περίπου μέλη, θα υπήρχε
το ποσό των 6000€ ετησίως. Σημαντική θα ήταν επίσης η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, αν σε κάθε οικογένεια
εγγραφόντουσαν 2 ή και 3 μέλη με συνδρομή 20€ έκαστος, πράγμα που ήδη κάνουν πολλές οικογένειες,
Όσον αφορά στην εφημερίδα με την αλλαγή σε ασπρόμαυρη αλλά και την συνεργασία με τυπογραφείο στη Μάνδρα
(καλύτερες προσφορές), καλύπτονται πλήρως τα έξοδα από τις διαφημίσεις και υπάρχει και μικρό πλεόνασμα. Αργότερα
(όταν και εάν φύγει η κρίση) θα επανέλθει στο έγχρωμο (ως γνωστόν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου εμφανίζεται έγχρωμη).
Φυσικά είναι ευπρόσδεκτες παρατηρήσεις, προτάσεις και αρθρογραφήσεις (έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό η «Στήλη των
αναγνωστών»).
Τα εκάστοτε ΔΣ οφείλουν να έχουν άριστες σχέσεις με τις Αρχές (Δήμος, Περιφέρεια, Αστυνομία κλπ) άσχετα με πολιτικές
ή προσωπικές προτιμήσεις μελών του ΔΣ. Σε επίπεδο Συλλόγων είναι μέγα λάθος οι διακριτές προτιμήσεις σε πρόσωπα ή
παρατάξεις αν θέλουν να προχωρούν τα θέματά τους. Σ’ αυτή τη λογική κινείται και το παρόν ΔΣ.
Επί τη ευκαιρία πιστεύω ότι θα είναι πολύ θετικό για τον Σύλλογο όσοι περισσότεροι οικιστές μπορούν, να φέρουν τα
εκλογικά τους δικαιώματα στον Δήμο που ανήκει ο οικισμό μας. Ήδη υπάρχουν περί τους 80 εγγεγραμμένοι οικιστές
στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.
Τέλος όσων τα παιδιά πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ να το δηλώσουν στον Σύλλογο για το καθιερωμένο
συμβολικό δωράκι στο κόψιμο της πίτας για το 2014.
Ευχαριστώ

___Κιθαιρώνας _______________________________________________________________ 8 ________

Βραδιά οικιστών
Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2013,
το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε να διοργανώσει στον
εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ μία βραδιά ψυχαγωγίας και
επικοινωνίας για τους οικιστές για την Κυριακή 28
Ιουλίου το βράδυ. Ετοιμάστηκε ο χώρος, τραπέζια,
καρέκλες, το ηχοσύστημα, το κρασί προσφορά του
οικιστή Αριστείδη Χατζησαβίδη από την βιολογική του
παραγωγή, νερά, αναψυκτικά προσφορά του Συλλόγου
και άρχισε να έρχεται ο κόσμος με το φαγητό του
γεμίζοντας τα τραπέζια με κέφι και ζωντάνια. Ξεκίνησε το φαγοπότι με απαλή μουσική, κάθε παρέα στο
τραπέζι της και όλοι μαζί μία παρέα. Σε λίγο η μουσική δυναμώνει και η πίστα γεμίζει από κόσμο που
χορεύει ασταμάτητα. Μέχρι και διαγωνισμός χορού έγινε με έπαθλα μουσικά CD που κέρδισαν παιδιά
οικιστών. Όλοι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι και η βραδιά έκλεισε κατά τις 1:30 πμ όταν έφυγε και ο
τελευταίος οικιστής ικανοποιημένος για την πολύ όμορφη εκδήλωση και με την υπόσχεση να επαναληφτεί
στο μέλλον.

Πεζοπορία προς τον Άγιο Ιωάννη
Γράφει ο Ι. Καντούνας, οικιστής
Σάββατο 17-08-2013 ώρα 10:30 μαζευτήκαμε 33 άτομα
στην εκκλησία και κάναμε την διαδρομή Αγ. Νεκτάριος
-Αγ. Ιωάννης ο Πρόδρομος . Μία διαδρομή 2ωρών
σύνολο( 4+4 χιλιόμετρα) μέσα στο πευκόφυτο Κιθαιρώνα
από τον αρχαίο δρόμο που ένωνε το φρούριο Αιγοσθένη
με την Θήβα και Ερυθρές. Στην διαδρομή είδαμε πως
οι Αρχαίοι προστάτευα τα χωράφια το γόνιμο δηλαδή
έδαφος και έκαναν φίδι τον δρόμο στις παρυφές του
βουνού. Τα αυλάκια που άφηναν οι άμαξες και γιατί ήταν
τόσο δύσκολο να βγει κάποιος από αυτά χωρίς να πάθει
ζημιά. Το αναστηλωμένο μετά τον σεισμό εκκλησάκι του
Ιωάννη Προδρόμου , αλλά και το πετρόχτιστο πηγάδι .
Στην επιστροφή η σωστή κλίση του δρόμου επέτρεψε σε όλους να το ανεβάσουμε χωρίς να κουραστούμε.
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Η καρδιά…… ένα όργανο που όλοι
γνωρίζουμε, ή μήπως όχι;

Ιακωβάκης Ηλίας/ Καρδιοχειρουργός (οικιστής)
Πολλοί ασθενείς αλλά και απλός κόσμος που δεν έχουν
ιατρικές γνώσεις δυσκολεύονται να καταλάβουν τι
ακριβώς είναι οι διάφορες καρδιολογικές παθήσεις και τα
προβλήματα που αυτές δημιουργούν, και αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι δε γνωρίζουν τη δομή και ανατομία αυτού
του μοναδικού οργάνου που λέγεται καρδιά.
Με αφορμή το γεγονός αυτό, θα περιγράψουμε εδώ
βασικά στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της καρδιάς,
η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για τον καθένα που
δεν είναι γιατρός αλλά επιθυμεί να καταλαβαίνει αυτά που
περιγράφει ο γιατρός.
Η καρδιά λοιπόν είναι ένα κοίλο μυώδες όργανο το οποίο
βρίσκεται στη θωρακική κοιλότητα και συγκεκριμένα στο
μεσοθωράκιο, όπως λέγεται ο χώρος ανάμεσα στους δύο
πνεύμονες. Βρίσκεται πίσω από το σώμα του στέρνου
και προς τα αριστερά και μέσα στον περικαρδιακό
σάκο. Το μέγεθος της καρδιάς ποικίλλει ανάλογα με την
ηλικία, το ύψος, το βάρος και το φύλο. Ένας εμπειρικός
κανόνας προσομοιάζει το μέγεθος της καρδιάς κάθε
ατόμου με τη γροθιά του. Το βάρος της στον ενήλικα
άνδρα είναι περίπου 300-350gr και στην ενήλικη
γυναίκα 250-300gr. Η καρδιά έχει σχήμα τρίπλευρης
πυραμίδας, με τη βάση προς τα επάνω δεξιά και πίσω,
και την κορυφή προς τα κάτω, αριστερά και μπροστά.
Η καρδιά φυσιολογικά αποτελείται από τέσσερις
κοιλότητες, που υποδέχονται αίμα και το προωθούν
ανάλογα. Έχουμε λοιπόν δύο κόλπους και δύο κοιλίες: το
δεξιό και αριστερό κόλπο οι οποίοι χωρίζονται μεταξύ τους
με το μεσοκολπικό διάφραγμα, και τη δεξιά και αριστερή
κοιλία, οι οποίες αντίστοιχα χωρίζονται μεταξύ τους με το
μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Τα δύο διαφράγματα φυσιολογικά
είναι ακέραια στους ενήλικες και δεν επιτρέπουν ροή
αίματος από τις αριστερές προς τις δεξιές κοιλότητες της
καρδιάς, όπου οι πιέσεις είναι χαμηλότερες.
Ο δεξιός κόλπος όμως επικοινωνεί με την δεξιά κοιλία,
όπως και ο αριστερός κόλπος με την αριστερή κοιλία. Αυτό
γίνεται με τη βοήθεια των λεγόμενων κολποκοιλιακών
βαλβίδων, οι οποίες είναι βαλβίδες ‘’μονόδρομες’’ και
επιτρέπουν τη δίοδο του αίματος από τους κόλπους προς

τις κοιλίες και όχι αντίστροφα. Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες
διακρίνονται στην τριγλώχινα, μεταξύ δεξιού κόλπου και
δεξιάς κοιλίας και στη μιτροειδή βαλβίδα μεταξύ αριστερού
κόλπου και αριστερής κοιλίας. Οι κοιλίες όμως, πέρα από
τις βαλβίδες εισόδου του αίματος (τις κολποκοιλιακές
βαλβίδες), έχουν και βαλβίδες εξόδου. Ας φανταστούμε
λοιπόν τις κοιλίες σαν δύο δοχεία με δύο ανοίγματα,
ένα για να μπαίνει το αίμα και ένα για να βγαίνει.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η καρδιά είναι μια διπλή αντλία
με δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους μέρη, τη δεξιά και αριστερή
καρδιά όπως λέγεται. Στο δεξιό κόλπο εκβάλλουν η άνω
και κάτω κοίλη φλέβα, οι οποίες φέρνουν στην καρδιά
το ‘’μαύρο-βρώμικο‘’, μη οξυγονωμένο αίμα από όλο το
σώμα. Από το δεξιό κόλπο και διαμέσου της τριγλώχινας
βαλβίδας το αίμα κατά την καρδιακή συστολή προωθείται
στη δεξιά κοιλία. Από εκεί και διαμέσου τις πνευμονικής
βαλβίδας (βαλβίδα εξόδου της δεξιάς κοιλίας) το αίμα
προωθείται στους πνεύμονες.
Για ποιο λόγο όμως το αίμα πηγαίνει στους πνεύμονες;
Όπως προαναφέραμε, το αίμα που επιστρέφει στη
δεξιά καρδιά είναι το μη οξυγονωμένο, είναι το αίμα
που έχουν χρησιμοποιήσει τα κύτταρα του οργανισμού
για να επιτελέσουν τις βασικές λειτουργίες τους. Το μη
οξυγονωμένο (φλεβικό) αίμα θα πρέπει λοιπόν να περάσει
από τους πνεύμονες για να οξυγονωθεί, να εμπλουτιστεί
δηλαδή εκ νέου σε οξυγόνο (στοιχείο απαραίτητο για τη
βιωσιμότητα των κυττάρων). Καταλαβαίνουμε λοιπόν
ότι αμέσως μετά την καρδιά, οι πνεύμονες είναι το
όργανο που υποδέχεται όλο το αίμα του οργανισμού.
Αφού το αίμα οξυγονωθεί στα πνευμονικά βρογχιόλια
και αποκτήσει και πάλι ζωηρό κόκκινο χρώμα (λόγω
του οξυγόνου), θα επιστρέψει πλέον με τις πνευμονικές
φλέβες στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Κάθε
πνεύμονας στέλνει το αίμα του με δύο πνευμονικές

φλέβες στον αριστερό κόλπο, έτσι στον αριστερό
κόλπο εκβάλλουν τέσσερις πνευμονικές φλέβες.
Στη συνέχεια, το αίμα από τον αριστερό κόλπο προωθείται
κατά την κολπική συστολή και διαμέσου της μιτροειδούς
βαλβίδας στην αριστερή κοιλία. Η αριστερή κοιλία που
είναι και η πιο ισχυρή από άποψη μυϊκής ισχύος από
όλες τις καρδιακές κοιλότητες, θα προωθήσει το αίμα
διαμέσου της αορτικής βαλβίδας (βαλβίδα εξόδου της
αριστερής κοιλίας) στην ανιούσα αορτή και από εκεί
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σε όλο το υπόλοιπο σώμα. Αξίζει στο σημείο αυτό να
αναφέρουμε ότι η ανιούσα αορτή είναι το μεγαλύτερο
αγγείο (αρτηρία) του σώματός μας με φυσιολογική διάμετρο
2,5-3,5 cm. Φανταστείτε την σαν τον κεντρικό αγωγό
που στη συνέχεια δίνει κλάδους σε όλο το σώμα. Είδαμε
λοιπόν πως ουσιαστικά η καρδιά λειτουργεί σαν μια διπλή
αντλία. Έτσι σε κάθε καρδιακή συστολή το μεν δεξιό
τμήμα της καρδιάς προωθεί το αίμα προς την πνευμονική
κυκλοφορία, το δε αριστερό τμήμα της προωθεί το αίμα
προς την συστηματική κυκλοφορία δηλαδή προς όλο το
υπόλοιπο σώμα. Μπορούμε απλουστευμένα να πούμε ότι
η κύρια λειτουργία της καρδιάς πραγματοποιείται από την
αριστερή κοιλία, η οποία διοχετεύει τον οργανισμό με το
απαραίτητο οξυγονωμένο αίμα. Ωστόσο η δεξιά καρδιακή
λειτουργία είναι εκείνη που προμηθεύει την αριστερή
κοιλία με το καθαρό, οξυγονωμένο αίμα (εικόνα 1).
Τέλος, ας πούμε δύο λόγια για το πώς τρέφεται η καρδιά.
Θα περίμενε κανείς ότι με τόσο αίμα που κυκλοφορεί
συνεχώς μέσα στις κοιλότητές της δε θα χρειαζόταν κάτι

άλλο. Κι όμως, δεν είναι έτσι. Η καρδιά έχει το δικό της
αγγειακό δίκτυο, τα στεφανιαία αγγεία, τα οποία βρίσκονται
στην εξωτερική επιφάνεια της καρδιάς, εκφύονται αμέσως
μετά την αορτική βαλβίδα και τροφοδοτούν την καρδιά
με οξυγονωμένο αίμα. Υπάρχουν η δεξιά και η αριστερή
στεφανιαία αρτηρία, με την αριστερή και τους κλάδους της
να διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο όσον αφορά
στην αιμάτωση του μυοκαρδίου. Τα στεφανιαία αγγεία
είναι αυτά που αποφράσσονται στη στεφανιαία νόσο, με
συνέπεια το γνωστό σε όλους έμφραγμα του μυοκαρδίου
(εικόνα 2).
Τελειώνοντας
τη σύντομη αναφορά μας στη βασική ανατομία και
φυσιολογία της καρδιάς αξίζει να αναφέρουμε ότι η καρδία
είναι ο μόνος μυς (όργανο) του ανθρώπινου σώματος που
δεν ξεκουράζεται ποτέ. ‘’Χτυπάει‘’ ασταμάτητα από την
εμβρυική ζωή μέχρι το τέλος της ζωής μας. Χτυπάει 70
φορές το λεπτό, 4.200 φορές την ώρα, 100.800 φορές τη
μέρα, 3.024.000 φορές το μήνα, 36.288.000 το χρόνο και
2.721.600.000 φορές στα 75 χρόνια ζωής μας!!!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά.
Τη φαρμακοποιό Βασιλική Σακελλάρη για την προσφορά της στο σύλλογο φαρμακευτικού υλικού.
Τον εργολάβο χωματουργικών εργασιών του έργου ύδρευσης Λευτέρη Παπαφράγκο για την μεταφορά και
τοποθέτηση όσης ποσότητας χώματος απαιτήθηκε στο παρτέρι του χώρου απορριμμάτων.
Τον οικιστή /μέλος του συλλόγου Δημήτρη Σαμπανίδη για τη συνεχή εθελοντική προσφορά του σε διάφορες
εργασίες του οικισμού.
Τον οικιστή/μέλος του συλλόγου Λουκά Γιώργο για τη μετακίνηση , επισκευή, συντήρηση και τοποθέτηση του
πίνακα ανακοινώσεων στο χώρο απορριμμάτων.
Τον οικιστή/μέλος του συλλόγου Θεοδωρόπουλο Κώστα για την προσφορά των γλυκών στη γιορτή της
Αγ.Μαρίνας και τις συνεχείς « χορηγίες» του σε εκδηλώσεις του συλλόγου.
Τους οικιστές/μέλη του συλλόγου Χριστοφορίδη Γιώργο, Μαμαλούδη Δημήτρη και Πρεντάκη Ανδρέα για τις
οικονομικές προσφορές τους στο σύλλογο
Τον Βιλιώτη , ασχολούμενο και με μεσιτείες του οικισμού μας , Παγώνη Γιάννη για την οικονομική προσφορά 50
ευρώ στο σύλλογο.
Τον οικιστή/μέλος του συλλόγου Δημήτρη Μαμαλούδη για τη συνεχή ενασχόλησή του στα λογιστικά και
φορολογικά θέματα του συλλόγου.
Τον Δημήτρη Κιούση και τη Γεωργία Κατσανέα – super market στο Πόρτο Γερμενό- για την ευγενική προσφορά
των 42 φιαλών αναψυκτικών 1,5 λίτρου για τον εορτασμό του Αγ.Φανουρίου.
Γιώργος Ρουμπάκης

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι. Ναού Αγ. Νεκταρίου Βιλίων, ευχαριστεί τον Φιλάνδρα Βασίλειο για την
προσφορά ενός προβολέα στον προαύλιο χώρο του Ναού.
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ… κρυβόταν το θεϊκό ζευγάρι. Ο βουνίσιος θεός Κιθαιρών
Από: Παπαμελετίου -Θεοδωράκη Αλεξάνδρα,φιλόλογο
/ οικίστρια Αγίου Νεκταρίου
Ο Κιθαιρών αποτελεί οροσειρά μεταξύ Βοιωτίας Αττικής
και Μεγαρίδας με ψηλότερη κορυφή το Ελατικό(1411μ.)
και σε ανατολικό Κιθαιρώνα με ψηλότερη κορυφή το
Πετρογεράκι(1026μ.)Στα ψηλότερα μέρη του πευκόφυτο
και ελατόφυτο ενώ στα χαμηλότερα φυτρώνουν
βελανιδιές, φιλύρες και χαρουπιές.
Στο παρελθόν (πριν από έναν αιώνα) αγριόχοιροι και
λύκοι αποτελούσαν μόνιμους κατοίκους του βουνού…
Βόρεια του βουνού βρίσκονται οι Πλαταιές, νότια οι
Ελευθερές και η Οινόη. Οι διαβάσεις του πολύ λίγες και
δύσβατες.
Πριν από την μάχη των Πλαταιών ο Μαρδόνιος κατέλαβε
αυτές τις θέσεις και απείλησε σοβαρά τον ελληνικό
στρατό.Η διάβαση που περνάει από τα σημερινά Βίλια
υπήρξε σημαντική για τη δράση των Μεγαρέων κατά
της Βοιωτίας .Έτσι ο Αγησίλαος το 378 και το 377π.χ
.πολεμώντας κατά των Θηβών κατείχε αυτή τη διάβαση
ως γραμμή υποχώρησης.Αντίθετα τον επόμενο χρόνο οι
Θηβαίοι και οι Αθηναίοι κατέλαβαν τη διάβαση αυτή
και απειλούσαν τον σπαρτιάτη Κλεόμβροτο .Γιαυτό οι
Αθηναίοι ανταγωνίζονταν τους Θηβαίους για την κατοχή
των διοδίων.
Εδώ στις υπώρειες του Κιθαιρώνα, εμείς οι οικιστές
έχουμε συνδέσει την ζωή μας (κατά κανόνα σε περιόδους
διακοπών ,ραστώνης και ανεμελιάς ) με τον πευκόφυτο
και ελατόφυτο Κιθαιρώνα.
Ζούμε όμως σε έναν τόπο που η ιστορική και
μυθολογική φόρτιση μας θέλει κοινωνούς και εραστές
του μύθου. Ονόματα σύμβολα που ορίζουν την
χωροταξική οργάνωση του οικισμού μας αποτελούν
μυθολογική και ιστορική ανατροφοδότηση. Οδός
Οιδίποδος, Ακταίονος, Μελάμποδος κ. α.
Αξίζει να αναζητήσουμε στην αχλή του μύθου τον
λόγο…
Οι αρχαίοι συνδέσανε τον Κιθαιρώνα με πολλούς μύθους,
ονομαζόταν ιερό όρος και Ζάθεος, δηλαδή θειότατος. Ο
Κιθαιρών ήταν το κέντρο λατρείας του Διονύσου. Κατά
την μυθολογία ο Ελικών και ο Κιθαιρών ήταν αδέλφια
με χαρακτήρες αντίθετους. Ο Ελικών ήταν καλός και
περιποιητικός με τους γονείς του ενώ ο Κιθαιρών ήταν
άγριος, βάρβαρος και πλεονέκτης. Η πλεονεξία οδήγησε
τον Κιθαιρώνα να σκοτώσει τον πατέρα του και ύστερα
με δόλιο τρόπο να γκρεμίσει τον αδελφό του Ελικώνα
από ένα βράχο όμως από την ορμή του παρασύρθηκε και
ο ίδιος και έγινε συντρίμμια!!! Οι θεοί μεταμόρφωσαν
τα δύο αδέλφια στα αντίστοιχα βουνά .Ο Κιθαιρών έγινε
κατοικία των Ερινύων ενώ ο Ελικών των Μουσών.
Σύμφωνα λοιπόν με την μυθολογία στον Κιθαιρώνα
έγινε ο ιερός γάμος του Δία και της Ήρας. Εδώ ο Ζευς
έφερε την γυναίκα του από την Εύβοια, αυτό το μακρύ
νησί που το όνομα του σημαίνει ο καλός αγελαδότοπος
(ευ+βους) και ανήκε στην Ήρα της οποίας η αγελάδα
ήταν το ιερό της ζώο και λέγανε ότι αυτή είχε μάτια
σαν της αγελάδας. Η Ήρα βρέθηκε μικρό κορίτσι στην
Εύβοια, στην προστασία της παραμάνας της Μακρίδας(
άλλη ονομασία της Εύβοιας που σημαίνει «μακριά»).
Η Μακρίς αναζήτησε το περιπλανημένο κορίτσι στην
απέναντι ξηρά και πλησίασε στην τοποθεσία όπου

της είπε ψέματα πως στην κρυψώνα βρισκόταν ο
Ζεύς και η Λητώ. Έτσι συγκάλυψε το γεγονός και
παραπλάνησε την Μακρίδα!!!!
Οι μύθοι που αφορούν την Ήρα και τον Δια είναι πολλοί
και θέλουν η Ήρα να είναι η πραγματική σύζυγος.
Και άλλες περιοχές συνδέουν την τύχη τους με αυτές
τις δοξασίες .Σύμφωνα με τον μύθο η Ήρα πήρε από
την Αφροδίτη τον «κυστόν ιμάντα» την μαγική ζώνη
που φορούσε η θεά του έρωτος. Σε αυτή την επίσκεψη
συνέβη το βύθισμα του πατέρα Κρόνου από τον Δία κάτω
από την γη και τότε ο Ζεύς και η Ήρα ζήσανε στο παλάτι
του Ωκεανού και της Τηθύος.
Αλλά και η Σάμος διεκδικεί τους ιερούς γάμους του Δία
και της Ήρας που πραγματοποιήθηκε στο νησί τους και
διήρκεσε τριακόσια χρόνια!
Στην Αργολίδα επίσης στο όρος Θρόναξ ο Δίας
μεταμορφώθηκε σε κούκο όταν είδε την Ήρα και κάθισε
στο βουνό. Την ίδια μέρα έκανε να ξεσπάσει φοβερή
καταιγίδα, η θεά ανηφόριζε μόνη στο βουνό και κάθισε
στο μέρος όπου βρέθηκε αργότερα ο ναός της Ήρας
Τελείας. Όταν την είδε ο Δίας-κούκος, έκαμε πώς τρέμει
κι έπεσε στα πόδια της. Η θεά λυπήθηκε το πουλί και
το σκέπασε με το φόρεμά της. Ο Δίας τότε πήρε την
πραγματική του μορφή και θέλησε να την κάνει ερωμένη
του. Η Ήρα αντιστάθηκε επειδή είχαν και οι δύο την ίδια
μάνα μέχρι που της υποσχέθηκε ότι θα την πάρει γυναίκα
του!!!
Στην μυθολογία του Θηβαϊκού κύκλου υπήρχαν επίσης
δύο αδελφοί, δύο νεαροί ήρωες κοντά στην μητέρα τους
που συνδέονται με τον Κιθαιρώνα. Η Αντιόπη, η κόρη
του Ασωπού, ενός ποτάμιου θεού της Βοιωτίας μπορεί
να υπερηφανευτεί ότι αναπαύτηκε στην αγκαλιά του Δία.
Αυτή γέννησε τους δίδυμους που έμελλε να ιδρύσουν
την επτάπυλη πόλη: τον Αμφίονα και τον Ζήθο. Γιατί
χωρίς τείχη δεν μπορούσαν να ζήσουν στην απλόχωρη
πόλη όσο δυνατοί και αν ήσαν. (Σε μία μεταγενέστερη
διήγηση δεν είναι ο Ζευς αυτός που την αποπλάνησε
αλλά ένας βασιλιάς του ουρανού με το όνομα Εποπεύς)
Η Αντιόπη δεν ήταν λοιπόν μία τυχαία θνητή αλλά η
θεά Αντιόπη που χάρισε στον βασιλιά του ουρανού τους
θεϊκούς δίδυμους. Σε μια σπηλιά του Κιθαιρώνα προς
το μέρος της Αττικής μεταξύ Οινόης και Ελευθερών
(ορατό το κάστρο από τον δρόμο, στην σημερινή Κάζα)
γεννήθηκε ο Αμφίων και ο Ζήθος .Η μητέρα τους τούς
άφησε εκεί .Εδώ ένας βοσκός έπλυνε τους θεϊκούς
διδύμους. Έφηβοι πια ξαναβρίσκουν την μητέρα τους.
Το έργο διαπραγματεύεται στην τραγωδία «Αντιόπη» ο
τραγικός ποιητής Ευριπίδης .
Πολλοί οι μύθοι που συνδέονται με το θεοποιημένο
όρος στην αρχαιότητα. Εμείς θα σταθούμε στην
ιερότητα του τοπίου , τους συμβολισμούς και την
αξιολογική αποτίμηση του Κιθαιρώνα σε σχέση με τα
άλλα βουνά .Θα διαπιστώσουμε λοιπόν ότι η μουσική
των κουδουνιών που ακούγαμε στην σιγαλιά της
σεληνόφωτης Αυγουστιάτικης νύχτας παραπέμπει άμεσα
στις Ερινύες και στο σθένος των κουδουνιών αλλοτινών
καιρών με κατσικούλες που βελάζουν όπως και σήμερα,
πλάι στην θάλασσα στα Αιγόσθενα . «Αιγός_σθένος»
λοιπόν τότε και σήμερα…
(Στο επόμενο φύλλο: οδός οιδίποδος...)
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω -Διασκεδάζω -Μαθαίνω
επιμέλεια στήλης Περικλής Μιχαλιτσιάνος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Θέμα : Έλληνες ηθοποιοί

ΑΝΕΚΔΟΤΑ & ΡΗΣΕΙΣ
1.- Περνά κάποιος έξω από ένα τρελοκομείο,
κρατώντας ένα τσουβάλι στον ώμο του.
-’’Τι κουβαλάς εκεί?”, τον ερωτάει ένας τρόφιμος
μέσα από τα κάγκελα...
-’’Κοπριά, για να την βάλω στις φράουλές μου”,
αποκρίνεται ο περαστικός...
-’’Κοίτα να δεις αδικία! λέει αγανακτισμένος ο
άλλος.”Εγώ τις τρώω με ζάχαρη κι όμως εμένα
θεωρούν τρελό!”.
2.Ρωτάει ένας γύφτος τον άλλο:
-Πόσα ΤΕΙ έχει η
Ελλάδα;
-Αγράμματο είσαι; Ντώντικα και μένουν στον
‘Ολυμπο!
3.- 18 ευρώ κοινόχρηστα είχα... Χαλάλι η
πνευμονία.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Ντίνος, Αξέχαστος κωμικός μας 2.Έγινε γνωστή από
την τηλεoπτική σειρά “Οι Πανθέοι” 3.Εγώ στα Γαλλικά
– Αρχικά για ..βασιλείς 4. Σύνδεσμος με απόστροφοτυποποιημένη έκφραση 5. «Η χαρτοπαίχτρα» μία
από τις ταινίες της (το μικρό της όνομα) -Λένε
ότι «ευφραίνει καρδίαν». 6.Αρχαία.. αυτιά – Ίδια
σύμφωνα..ησυχίας-Γάλλος..φίλος 7.ΑποτρεπτικόΤο μισό από το..μισό-Αυτή είναι μεγάλης ηλικίας 8.
Νεκρώσιμη Τελετή (ξεν) 9.Άρθρο-Απετέλεσε αξέχαστο
δίδυμο με την Παξινού 10.Τελευταία του ταινία που
έπαιξε “H αριστοκράτισσα και ο αλήτης” (1970).
ΚΑΘΕΤΑ
1. Φθόγγος της βυζαντινής μουσικής (αντ.)Τα χρησιμοποιούν κατά κόρον οι γυναίκες
2. Πολύ μεγάλη Βιλιώτισα ηθοποιός μας-Δίφθογγος
3. Οινοποιία της Θήβας-Δείχνει 4. Αυτά σχετίζονται
με οδούς- Δεν τρώγονται έτσι οι πατάτες (αντ.) 5.
Κομμένο ..πόδι- Το μικρό όνομα πολύ ..κοντού
ηθοποιού μας (αντ.)
6. Ευνοϊκός
άνεμος-Γράμματα από τη..Βοσνία 7. Βρίσκονται στην…
ύλη-μουσική νότα-Είδος σκάφους (ξεν) 8. Κι άλλη
μουσική νότα- Αυτή έχει αρετές 9. Είχε 400 δράμια- Το
μικρό όνομα του κωμικού μας Φωτόπουλου (με άρθρο)
10.Κατά μία έννοια υπονοεί την…έννοια αλλά και το
ενδιαφέρον
( Η λύση στη σελίδα 16 )
(Σημ.: Τα σταυρόλεξα της στήλης είναι πρωτότυπα
σχεδιασμένα από τον Περικλή Μιχαλιτσιάνο)

4.- Χτυπάει το θυροτηλέφωνο. Σε ρωτάει “Είσαι
σπίτι;”
Δεν νευριάζεις. Απαντάς ήρεμα “Ναι,εσύ που
είσαι;”
5. Ξέρετε τι μου έχει λείψει περισσότερο; οι
τσακωμοί που κάναμε στις ταβέρνες για το ποιός
θα πληρώσει (όχι εγώ, όχι εγώ, και πετάγαμε τα
λεφτά)
6. - Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε
γυμναστήριο, πείτε μου, τι πρέπει να κάνω;
- Καταρχήν, καταπιείτε και αφήστε κάτω το
πιτόγυρο!
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ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Γράφει ο Νίκος Βασιλείου
Για πρώτη φορά φέτος και με πρωτοβουλία του ΔΣ
του Συλλόγου μας διοργανώθηκε πεζοπορία στον
Κιθαιρώνα. Παρά τον σκεπτικισμό που υπήρξε αρχικά
για τη συμμετοχή οικιστών και φίλων, στις 8.00 το πρωί
του Σαββάτου 10 Αυγούστου, συγκεντρώθηκαν στο
προαύλιο της εκκλησίας του οικισμού μας 17 άτομα
έτοιμα για την προσπάθεια. Οι καιρικές συνθήκες ήταν
ευνοϊκές αφού η θερμοκρασία κυμαινόταν στους 20
βαθμούς Κελσίου και έπνεαν οι γνωστοί βοριάδες του
φετινού καλοκαιριού που προσέφεραν αρκετή δροσιά,
ως και ψύχρα, σαν υποστήριξη για την πεζοπορία. Οι
μαγκούρες, οι γκλίτσες και τα ορειβατικά μπαστουνάκια
έδιναν επίσης ένα όμορφο «χρώμα» στην ομάδα που
γεμάτη κέφι και δύναμη ξεκίνησε για την Μπέλιζα στις
8.10 περίπου. Ο ρυθμός της πορείας ήταν γρηγορότερος
του αναμενόμενου και μετά από μία ώρα η ομάδα είχε
περάσει την Μπέλιζα και είχε ανέβει και το μεγαλύτερο
κομμάτι του ανηφορικού τμήματος του αρχαίου δρόμου
που κατευθύνεται στις Ερυθρές (ένωνε τις Ερυθρές
με την Αιγόσθενα). Πράγματι ένα τέταρτο της ώρας
αργότερα φτάσαμε στο σημείο που θα αφήναμε το
δρόμο και θα ακολουθούσαμε το σημειωμένο ορειβατικό
μονοπάτι «22» με κατεύθυνση το Καταφύγιο.
Ακολούθησε το κατά τη γνώμη μου δυσκολότερο
δεκάλεπτο της διαδρομής αφου στο σημείο δεν υπήρχε
υψηλή βλάστηση, ο ήλιος είχε ανέβει αρκετά στον
ορίζοντα και το κυριότερο η κλίση του μονοπατιού
ήταν αρκετά μεγάλη. Η σύντομη στάση – ανασύνταξη
στον ίσκιο ενός έλατου, σε συνδυασμό με τη θέα που
άρχισε να γίνεται όλο και πιο συναρπαστική, μας
έδωσαν κουράγιο να συνεχίσουμε. Το κομμάτι που
ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα βατό, με μικρή κλίση,
καταπληκτική θέα σε μια κατάφυτη χαράδρα και μπόλικη
σκιά από τα έλατα. Πριν συμπληρωθούν δύο ώρες από
την αναχώρησή μας, είχαμε ολοκληρώσει μία ακόμη
ολιγόλεπτη στάση κάτω από την παχιά σκιά των ελάτων,
κατά την οποία δροσιστήκαμε με μπόλικο νερό και
βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες και ξεκινούσαμε για το
τελευταίο κομμάτι που θα μας οδηγούσε στο Καταφύγιο.
Σίγουρα το κομμάτι ήταν κουραστικό, λαμβάνοντας
υπόψη την μεγάλη κλίση και την σαθρότητα του εδάφους
σε κάποιο σημεία, όμως η θέα του κάμπου της Βοιωτίας,
η πυκνή σκιά από τα έλατα, οι μυρωδιές και ο ψυχρός
αέρας του βουνού νομίζω ότι τελικά μας αποζημίωσαν
με το παραπάνω και μας έκαναν να ξεχάσουμε την
όποια κούρασή μας από την προσπάθεια που έληξε 2
ώρες και είκοσι λεπτά από την αναχώρηση μας, όταν
και ο ουραγός της ομάδας έφτασε στο κιόσκι του
Καταφύγιου. Ακολούθησε σύντομη στάση για νερό και
κολατσιό ενώ η κατάβαση δεν πραγματοποιήθηκε όπως
προγραμματιζόταν από την ασφάλτινη διαδρομή, αλλά
μετά από πρόταση του συνοικιστή μας και έμπειρου
πεζοπόρου-φυσιολάτρη κ. Ι. Καντούνα , του οποίου

μάλιστα συμμετείχε και ολόκληρη η οικογένεια, μέσα
από ένα μονοπάτι που μας οδήγησε κατευθείαν στον
οικισμό μέσα από τη νότια πλαγιά του Κιθαιρώνα,
ολοκληρώνοντας έτσι την περιπλάνησή μας στο δάσος
και τη φύση καθώς και την άσκηση των ποδιών μας που
σίγουρα ταλαιπωρήθηκαν αλλά παράλληλα δυνάμωσαν
και ξεμούδιασαν.Η συνολική διαδρομή που διανύθηκε,
μετρημένη από συσκευή GPS ήταν περί τα 12,5
χιλιόμετρα και ο συνολικός χρόνος περί τις 4 ώρες και
ένα τέταρτο. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι
στην ομάδα συμμετείχαν άτομα από 6 ετών ως και 64
ετών, πράγμα που απέδειξε στην πράξη ότι η θέληση

για τέτοιες προσπάθειες πολλές φορές είναι μακράν πιο
σημαντική από τη δύναμη ή τη φυσική κατάσταση. Το
ΔΣ θεωρεί ότι η οργάνωση της πεζοπορίας υπήρξε
επιτυχημένη, ενώ στόχος του είναι να καθιερωθεί
σε ετήσια τουλάχιστον βάση.Επίσης στην επόμενη
διοργάνωση θα επιλεγεί πιθανώς ευκολότερη διαδρομή,
προκειμένου να συμμετέχουν περισσότεροι φίλοι και
οικιστές, αν και όπως προανέφερα η θέληση παίζει
τον ουσιαστικότερο ρόλο. Τέλος η δική μου πρόταση,
για μελλοντικές αντίστοιχες διοργανώσεις, είναι να
χωρίζονται οι συμμετέχοντες εξ αρχής σε δύο ομάδες,
«αργούς» και «γρήγορους», προκειμένου να βαδίζουν
όλοι «κοντά» στο ρυθμό που επιθυμούν και να μην
διασκορπίζεται σε μεγάλη απόσταση η ομάδα.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους συμμετείχαν και
ευχόμαστε να είμαστε όλοι γεμάτοι υγεία για να
διοργανώσουμε νέα πεζοπορία το συντομότερο.
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Σινέ Κιθαιρώνας
Γράφει η Μαρία Δεσύπρη
Τραπεζάκια, καρέκλες, σκορπισμένα στο προαύλιο του
πνευματικού μας κέντρου, κάτω από τα αστέρια και το ολόγεμο
φεγγάρι. Τώρα αρχίζουν να μαζεύονται , οικιστές φίλοι, λάτρεις
του αξέχαστου ελληνικού κινηματογράφου. Το τόλμημα για τις
βραδινές αυτές παραστάσεις πέτυχε και ο κόσμος χαρούμενος
ήρθε για να μοιραστεί , μαζί μας λίγες στιγμές γέλιου και
χαλάρωσης. Στιγμές μοναδικές σαν τον παλιό καλό καιρό,
που άκουγες παιδιά να παίζουν στις αλάνες, γειτόνισσες να
κουβεντιάζουν στα σκαλιά της αυλής τους, παιδιά να χορεύουν
σε σπίτια με μωσαϊκά που λέει και το τραγούδι, ξυλίκι και
κρυφτό . Μέσα σε όλα αυτά αναβιώνοντας τα περασμένα ο
οικισμός μας ζει στιγμές μοναδικές ανάμεσα σε ήρωες που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Σαν να ακούς την Αλίκη και
ξαφνικά μπροστά σου ο Κωνσταντάρας και κάπου πιο κει η Βλαχοπούλου και ο
Χατζηχρήστος και τόσοι άλλοι. Τα φώτα της ράμπας ανοίγουν και στο διάλλειμα
προσφέρονται σάμαλι προσφορά οικογένειας Αλεξάκη, πάστα φλώρα προσφορά
Μυρτώς Λεοντοπούλου, ποπκόρν και σνακς από διάφορους οικιστές ,αναψυκτικά
και τσιπς προσφορά του συλλόγου μας.
Τα φώτα κλείνουν και η παράσταση συνεχίζεται, τα ζακετάκια και τα μπουφάν
αρχίζουν να ακουμπούν στους ώμους .Ένα αεράκι κάνει τα φύλλα να κυματίσουν
και να ακουστεί το γλυκό τους θρόισμα, η οθόνη να τρεμοπαίξει και η καρδιά
μας να φτερουγίσει από τις θύμησες της παιδικής μας ηλικίας. Η παράσταση για
σήμερα ολοκληρώθηκε αλλά θα συνεχιστεί για αρκετές μέρες με πολλά έργα και
αμείωτο το ενδιαφέρον από όλους. Δίνουμε ένα ραντεβού για του χρόνου , όχι
μόνο για τις θερινές παραστάσεις του ΣΙΝΕ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ αλλά ένα ραντεβού με
το παρελθόν, με τις αναμνήσεις ,τα παιδικά μας χρόνια που θα αναβιώσουν και
πάλι στον καμβά της μικρής μας οθόνης.
Με όλη μου την αγάπη ,καλό χειμώνα σε όλους
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Εκδηλώσεις συλλόγου Ιούλιος – Αύγουστος 2013
Γράφει ο Γ. Γραμματέας του ΔΣ Χρ.Κυπριάδης
Επιθυμία και όραμα όλων των προηγούμενων ΔΣ , από την ίδρυση του πολιτιστικού κέντρου μέχρι σήμερα , ήταν η
όσο το δυνατόν καλλίτερη αξιοποίηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού χώρου αυτού προς όφελος των
οικιστών μας.
Κατά καιρούς προγραμματίζονταν εκδηλώσεις οι οποίες όμως για διαφόρους λόγους δεν είχαν την αναμενόμενη
ανταπόκριση από τους οικιστές μας .
Φέτος πραγματοποιήθηκαν, σε πιο οργανωμένο επίπεδο ,δραστηριότητες οι οποίες είχαν μεγάλη ανταπόκριση από
τους οικιστές μας , που είναι και το ζητούμενο. Παρακάτω αναφέρω περιληπτικά όλες τις πραγματοποιηθείσες
εκδηλώσεις- ενέργειες του συλλόγου μας για υπενθύμιση.
1.Γιορτές Αγ. Μαρίνας 17/7/2013 και Αγ. Φανουρίου 27/8/2013
Στις καθιερωμένες πλέον γιορτές της Αγ. Μαρίνας και του Αγ. Φανουρίου που οργανώνει η εκκλησιαστική επιτροπή ,
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογός μας προσέφερε τα γλυκά και τα αναψυκτικά στους εκκλησιαζόμενους.
2.Προβολή ταινιών παλιού Ελληνικού κινηματογράφου
Κατά τη χρονική περίοδο από 20/7/2013 έως και 25/8/2013 προβλήθηκαν 7 ταινίες του παλιού καλού Ελληνικού
κινηματογράφου. Η προβολή των ταινιών γίνονταν 2 φορές την εβδομάδα , κατόπιν προγράμματος που είχε
επιμεληθεί ομάδα του ΔΣ και ΠΠΚ.
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους ήταν η υπαίθρια προβολή των ταινιών που γίνονταν στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ
και που θύμιζε τις παλιές καλές εποχές που ξένοιαστοι πηγαίναμε , με τη ζακέτα στο χέρι, στα μοσχομυρωδάτα από
τα γιασεμί σινεμά.
Η προσφορά CHIPS , POP CORN και νερού από το σύλλογο μας στους παρευρισκόμενους και ιδίως των παιδιών
μικρής ηλικίας και η προσφορά σπιτικών γλυκισμάτων από την Κατερίνα Αλεξάκη και τη Μυρτώ Λεοντοπούλου
ήταν το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτών των προβολών.
Η μεγάλη προσέλευση οικιστών μας και όχι μόνο , η οποία ξεπερνούσε τα 70 άτομα τη φορά και η συμμετοχή
τους στο γρήγορο μάζεμα του εξοπλισμού ( καρέκλες ,τραπέζια , ηχεία κλπ) ήταν το τρίτο χαρακτηριστικό.
.
3.Βραδιά κεφιού και γλεντιού
Το ΔΣ, μετά από πρόταση οικιστών μας , αποφάσισε και διοργάνωσε ομαδική βραδιά φαγητού και κεφιού την
Κυριακή 28/7/2013 με φαγητά που έφτιαξαν οι ίδιοι οι οικιστές για το δικό τους τραπέζι.
Η πιο πάνω βραδιά , η οποία έγινε επίσης στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ , και την οποία τίμησαν με την παρουσία
τους πολλά μέλη του συλλόγου μας είχε μεγάλη επιτυχία και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και ο εξαίρετος καιρός.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι οικιστές ομαδοποιήθηκαν , ο καθένας με την παρέα της αρεσκείας του και απολάμβαναν
χαλαρά την ωραία ζεστή βραδιά χωρίς τις τυποποιημένες διαδικασίες των χοροεσπερίδων ( λόγος , λαχνοί, εισιτήρια
κλπ).
Η χαλαρή μουσική στην αρχή βοήθησε στην καλή πέψη ενώ η εντονότερη μετά στο χορό.
4.Τοποθέτηση INTERNET
Μεγάλη απήχηση προς τους οικιστές μας , ιδίως τους νεαρούς , είχε η απόφαση που πήρε το ΔΣ στη συνεδρίαση της
7/4/2013 για την τοποθέτηση ασύρματης γραμμής INTERNET έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να σερφάρουν από τον
προαύλιο χώρο του ΠΠΚ με τα LAPTOP τους.
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5. Πεζοπορία
Απρόσμενα πολύ μεγάλη επίσης επιτυχία είχαν οι δυο πεζοπορίες που οργανώθηκαν από το σύλλογο σε συνεργασία η
μεν πρώτη με τον οικιστή μας και μέλος του ΔΣ Νίκο Βασιλείου και τη σύζυγό του Αρχοντούλα , μέλος του ΠΠΚ και
η δεύτερη με τον οικιστή μας και μέλος του συλλόγου μας Γιάννη Καντούνα . Και στις δυο πεζοπορίες η συμμετοχή
του κόσμου ήταν μεγάλη και ποικίλη ( στην πρώτη 23 άτομα στη δεύτερη 33 αποτελούμενες απ άντρες, γυναίκες και
παιδιά).
Η πρώτη ήταν προς το καταφύγιο του Κιθαιρώνα και επιστροφή στον οικισμό διάρκειας 4 ωρών , με σχετικές
στάσεις για ξεκούραση, συνολικού μήκους 13 χιλιομέτρων.
Η δεύτερη προς Αγ. Ιωάννη τον Πρόδρομο στο ΦΙΛΙΠΠΙ και επιστροφή στον οικισμό διαρκείας 3,5 ωρών, με
σχετικές στάσεις για ξεκούραση συνολικού μήκους 10 χιλιομέτρων.
Στη δεύτερη πεζοπορία περπάτησαν μαζί μας και πεζοπόροι από τα Βίλια
6.Προβολή ενημέρωση για την οδική ασφάλεια
Εξίσου επιτυχία είχε η υπαίθρια προβολή slits και ενημέρωση των παρευρισκομένων οικιστών μας με θέμα << οδική
ασφάλεια>> που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25/8/2013 από τον οικιστής και μέλος του ΔΣ Νίκος Βασιλείου
.Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ίδιος.
7.Λειτουργία Ιερού Ναού
Δύο παρακλήσεις πραγματοποιήθηκαν στον ιερό ναό του οικισμού μας ενόψει της εορτής της Παναγίας, μια την
Τετάρτη 7/8/2013 και μια την Παρασκευή 9 /8/2013
8.Μυστήρια της εκκλησίας
Επιπλέον των πιο πάνω παρακλήσεων στον Ιερό ναό μας πραγματοποιήθηκαν τρείς βαπτίσεις και ένας γάμος με τα
αντίστοιχα γλέντια στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ. Το ειδυλλιακό τοπίο σε συνδυασμό με την ωραίες ζεστές βραδιές
και φόντο τον μεγαλοπρεπή ναό του οικισμού μας απογείωσαν το κέφι των παρευρισκομένων στο αποκορύφωμα τα
οποία διήρκησαν σχεδόν μέχρι πρωίας.
Συμπερασματικά ο σύλλογός μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες να πραγματοποιεί όλο και περισσότερες εκδηλώσεις

εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον και η συμμετοχή σας.

Βοηθήστε με τη συμμετοχή σας και τις συνδρομές σας ( γιατί για την οργάνωση όλων αυτών απαιτούνται χρήματα )
ώστε να έχουμε το κουράγιο και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε με τον ίδιο ή και εντονότερο ρυθμό. Αν συναντήσετε
κάποιο μέλος του ΔΣ ή περάσετε από το γραφείο του συλλόγου πέστε τη γνώμη σας και την πρότασή που έχετε
σκεφτεί ( πχ για μια αθλητική διοργάνωση , για πεζοπορία στα μονοπάτια της περιοχής μας , τίτλους Ελληνικών,
ξένων και παιδικών ταινιών, για βραδιά καραόκε , βραδιά χορού κλπ) και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε .
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ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – Τα ζώα και το κρέας τους
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Αν μία παρέα από την Αθήνα αποφασίσει να βγει έξω από τα τείχη
της πόλης για γνήσιες αλλά και ποιοτικές γαστρονομικές αναζητήσεις,
μέσα σε εναρμονισμένο με το είδος του φαγητού περιβάλλον, μία
από τις ελάχιστες αλλά και καλύτερες επιλογές της είναι αναμφίβολα
τα Βίλια. Το βουνίσιο περιβάλλον μέσα σε πεύκα αλλά και έλατα,
αρκετά κοντά, είναι ότι καλύτερο για να απολαύσει κανείς αρνίσια ή
κατσικίσια παϊδάκια, κοντοσούβλι, χοιρινές και μοσχαρίσιες μπριζόλες,
κοκορέτσι, ντόπια λουκάνικα κλπ. Ο Τάσος Μεϊντάνης, γιος του
προσφάτως θανόντος Κώστα Μεϊντάνη (Τρελέα), διατηρεί ταβέρνα
και κρεοπωλείο με κρέατα παραγωγής του σε κεντρικό σημείο των
Βιλίων και είναι αυτός που μου έδωσε τις πληροφορίες για τα εν λόγω
προϊόντα.
Ερ.: Στα Bίλια και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου τι είδους ζώα εκτρέφονται και σε τι ποσοστά ανά είδος;
Απ.: Εκτρέφονται πρόβατα και κατσίκια κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και σε μικρότερο μοσχάρια και χοιρινά τα
οποία κατ’αποκλειστικότητα εκτρέφω στην περιοχή.
Ερ.: Πόσα κοπάδια υπάρχουν στη περιοχή, έχουν αυξηθεί ή μειωθεί τελευταία;
Απ.: Στην περιοχή των Βιλίων υπάρχουν περίπου 30 και γενικότερα στο Δήμο πάνω από 100. Τελευταία και λόγω της
κρίσης έχουν μειωθεί αρκετά.
Ερ.: Τι διαφορά έχει το κατσικίσιο από το αρνίσιο κρέας και τι είναι το λεγόμενο χοντρό;
Απ.: Το αρνί έχει περισσότερο λίπος και άλατα, είναι πιο τρυφερό άρα έχει αυξημένη νοστιμιά σε αντίθεση με
το κατσίκι που έχει τα παραπάνω σε μικρότερο ποσοστό αλλά είναι πιο υγιεινό. Το “χοντρό” είναι αρνί ή κατσίκι
μεγαλύτερο του έτους , είναι πολύ νόστιμο και πολύ υγιεινό.
Ερ.: Υπάρχει επάρκεια ντόπιων ζώων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα
πολλές ταβέρνες και κρεοπωλεία;
Απ.: Όχι δεν επαρκούν και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες με την αυξημένη ζήτηση.
Ερ.: Από ποιες περιοχές καλύπτονται οι ελλείψεις κρέατος στην περιοχή μας και ιδιαίτερα του μοσχαρίσιου και
χοιρινού που είναι λίγο στην περιοχή;
Απ.: Από τις γύρω περιοχές αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Όσον αφορά στις ανάγκες του δικού μου
μαγαζιού (κρεοπωλείο και ταβέρνα) καλύπτονται από τα δικά μου.
Ερ.: Τελευταία λόγω της κρίσης έχετε παρατηρήσει αλλαγή στην κατανάλωση κρέατος;
Απ.: ‘Όπως παντού και εδώ η οικονομική κρίση δημιούργησε μεγάλη πτώση.
Ερ.: Παράγονται υποπροϊόντα κρέατος στην περιοχή, τι είδους και σε τι ποσότητες;
Απ.: Ναι παράγονται λουκάνικα, μπιφτέκια, σουβλάκια, κεμπάπ ,σπληνάντερο κλπ
Ερ.: Πως βλέπετε την δημιουργία βιοτεχνίας κρέατος στην περιοχή έτσι ώστε να ανέβει το τοπικό εισόδημα αλλά και
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας;
Απ.: Μια τέτοια βιοτεχνία θα έκανε ζημιά στα τοπικά παραδοσιακά κρεοπωλεία. Όμως σκέπτομαι να δημιουργήσω
μικρά εργαστήρια με προϊόντα κρέατος. Επίσης παράγουμε ζυμαρικά με δικό μας αιγοπρόβειο γάλα.
Ερ.: Δίνετε συμπληρωματικές τροφές στα ζώα;
Απ.: Αναλόγως την εποχή και τη χρονιά, π.χ. όταν υπάρχει ξηρασία (άρα έλλειψη χόρτου) δίνουμε ζωοτροφές.
Ερ.: Γενικά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου υπάρχουν πάρα πολλά κρεοπωλεία-εστιατόρια-μεζεδοπωλείαταβέρνες. Εν μέσω κρίσης μπορούν και επιβιώνουν όλα; Υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ κρεοπωλών και μεταξύ εστιατοριούχων;
Απ.: Είναι δύσκολο να επιβιώσουν όλα, για παράδειγμα εμείς με πολλή
προσωπική εργασία δυσκολευόμαστε. Δεν υπάρχει κακώς εννοούμενος
ανταγωνισμός, οι σχέσεις μεταξύ τους είναι πολύ καλές.
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ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Ο ΘΟΡΥΒΟΣ

Ο θόρυβος

Γράφει ο Ι. Καντούνας, οικιστής
1)Από την Φυσική:
Ως θόρυβος, σε καθημερινή χρήση,
αναφέρεται συνήθως οποιοσδήποτε
ανεπιθύμητος ήχος. Ο θόρυβος
εμφανίζεται ως ένα ποσοστό σε όλα
τα φυσικά φαινόμενα, με την έννοια
του ανεπιθύμητου στοιχείου σε αυτά.
Ο θόρυβος είναι έννοια σχετική ή και
υποκειμενική, καθώς το ίδιο γεγονός
(πχ ένας συγκεκριμένος ήχος) άλλοτε
θεωρείται θόρυβος και άλλοτε
είναι επιθυμητός. Αυτή η διαφορά
καθορίζεται από υποκειμενικούς
παράγοντες που προσδίδουν σε
κάθε ηχητικό ερέθισμα που γίνεται
αντιληπτό, έναν επιθυμητό Ή
ανεπιθύμητο χαρακτήρα .
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του θορύβου;
Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά
του θορύβου είναι η συχνότητα
και η ένταση. Η συχνότητα ορίζει
τον αριθμό των ολοκληρωμένων
δονήσεων στη μονάδα του χρόνου
και μετράται σε κύκλους ανά
δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz). Ο
άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί, να
αφομοιώσει και κυρίως να ανεχθεί ένα
ορισμένο φάσμα ήχων που βρίσκονται
μέσα στην περιοχή συχνοτήτων από
16 έως20.000 Ηz. Οι ήχοι που έχουν
συχνότητα μεγαλύτερη των 20.000
Hz ονομάζονται “ υπέρηχοι” ενώ
εκείνοι με συχνότητα μικρότερη
των 16 Hz “υπόηχοι”. Οι υπόηχοι
και οι υπέρηχοι, αν και δεν γίνονται
αντιληπτοί από τον άνθρωπο,
μπορεί να τρελάνουν τα ζώα η να
τα διώξουν όπως πουλιά- ποντίκια –
αλεπούδες , ακόμη και κατσαρίδες.
Σαν ένταση ήχου ορίζεται το ποσό
της ηχητικής ενέργειας που διέρχεται
από τη μονάδα επιφάνειας (η οποία
βρίσκεται κάθετα στην ακτίνα
μετάδοσης του ηχητικού κύματος ),
στη μονάδα του χρόνου . Εκφράζεται
σε Watt/m2. Στην ακοολογία, ως
μονάδα μέτρησης της ηχητικής
έντασης χρησιμοποιείται το decibel
(dB), το οποίο είναι λογαριθμική

μονάδα και εκφράζει το επίπεδο της
ηχητικής πίεσης Το decibel (dB) ως
λογαριθμική μονάδα παρουσιάζει μια
ιδιαιτερότητα πολύ σημαντική στην
εκτίμηση των ηχητικών επιπέδων
στους εργασιακούς χώρους. Για κάθε
διπλασιασμό Της ηχητικής έντασης
παρατηρείται μια αύξηση 3dB του
ηχητικού επιπέδου, δηλαδή το
διπλάσιο των 85 dB δεν είναι τα 170
αλλά τα 88 dB.
2) Από την Νομοθεσία: Ισχύει ακόμη
και με τον νέο ΝΟΚ 2010
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ:
3046/304/89
Κτιριοδομικός
Κανονισμός.
(ΦΕΚ59/∆/302-89)
Άρθρο12
ΗχομόνωσηΗχοπροστασία.
4. Κατά την κατασκευή, θα πρέπει να
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα,
ώστε οι διαφορές µεταξύ Rw &
R’w - που οφείλονται στις πλευρικές
µεταδόσεις - να µην είναι µεγαλύτερες
από τις τιµές που προκύπτουν Από
τον πίνακα 4. Μέτρα µείωσης
των πλευρικών µεταδόσεων είναι,
µεταξύ άλλων, η διακοπή συνέχειας
των οικοδοµικών στοιχείων µεταξύ
των δύο χώρων και η αύξηση της
επιφανειακής µάζας των πλευρικών
στοιχείων (π.χ. άνω των 350 Kg/
m2).
Αν λαµβάνονται πρόσθετα
µέτρα για τη µείωση των πλευρικών
µεταδόσεων, είναι δυνατόν να
γίνονται αποδεκτές µικρότερες τιµές
για τη διαφορά αυτή.
4.1.
Ηχοµόνωση από γειτονικό
χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης
και ηχοµόνωση από χώρους κοινής
χρήσης του κτιρίου. Αφορά όλα τα
οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα
ανάµεσα σε: - δύο διαµερίσµατα του
ίδιου κτιρίου (κατοικίες). - χώρο
κύριας χρήσης και γειτονικό χώρο
κύριας ή βοηθητικής χρήσης (όλα τα
άλλα κτίρια εκτός από κατοικίες). - ένα
διαµέρισµα ή ένα χώρο κύριας χρήσης
και τους κοινής χρήσης χώρους του
κτιρίου (εκτός από µονοκατοικίες).
Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην
περίπτωση αερόφερτου ήχου για
τα κατακόρυφα και τα οριζόντια

χωρίσµατα είναι οι
ελάχιστες τιµές του
µονότιµου µεγέθους
R’ w ντεντεσιµπέλ
(dB).
Το κριτήριο
ηχοµόνωσης
στην
περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα
οριζόντια χωρίσµατα είναι οι µέγιστες
τιµέςτου µονότιµου µεγέθους L’ nw
σεντεσιµπέλ (dB).
4.2.
Ηχοµόνωση
κατοικίας
(διαµερίσµατος) από άλλο χώρο
κύριας χρήσης. Αφορά όλα τα
οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα
ανάµεσα σε: - ένα διαµέρισµα και
χώρους κτιρίου, που προορίζονται για
άλλη κύρια χρήση εκτός κατοικίας.
Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην
περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα
κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσµατα
είναι οι ελάχιστεςτιµέςτου µονότιµου
µεγέθους R’ w σεντεσιµπέλ (dB).
Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην
περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα
οριζόντια χωρίσµατα είναι οι µέγιστες
τιµές του µονότιµου µεγέθους L’ nw
σεντεσιµπέλ (dB).
4.3.
Hχοπροστασία
από
εξωτερικούς θορύβους. Αφορά τον
εξωτερικό θόρυβο περιβάλλοντος
(κυκλοφοριακό,
αστικό)
που
µεταδίδεται
µέσα από όλα τα
εξωτερικά οριζόντια και κατακόρυφα
χωρίσµατα για όλα ανεξαιρέτως τα
κτίρια. Το κριτήριο ηχοπροστασίας
είναι οι µέγιστες τιµές της ωριαίας
ισοδύναµης Α-ηχοστάθµης L Aeq,h
σε ντεσιµπέλ -Α(dB(A)).
4.4.
Ηχοπροστασία
από
εγκαταστάσεις. Αφορά το θόρυβο
που προέρχεται από τις κοινόχρηστες
και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που
µεταδίδεται µέσα από όλα τα οριζόντια
και κατακόρυφα χωρίσµατα και από
όλες τις άλλες ηχητικές διαδροµές για
όλα ανεξαιρέτωςτακτίρια. Το κριτήριο
ηχοπροστασίας είναι οι µέγιστες
τιµές της Α - ηχοστάθµης Lpa σε
ντεσιµπέλ - Α (dB(A)) µέσα στους
χώρους κύριας χρήσης. Κοινόχρηστες
εγκαταστάσεις, για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου είναι η υδραυλική,
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η ηλεκτρική, η εγκατάσταση κεντρική
θέρµανσης - ψύξης - αερισµού, οι
ανελκυστήρες, οι αντλίες και τα κάθε
είδους µηχανήµατα που εξυπηρετούν
από κοινού τα διαµερίσµατα και
τους
άλλουςχώρους.
Ιδιωτικές
εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις
ανάλογες µε τις κοινόχρηστες που
εξυπηρετούν
αποκλειστικά
µια
κατοικία ή ένα άλλο χώρο.
4.5. Ηχοµόνωση ανάµεσα στους
χώρους της ίδιας κατοικίας. Αφορά
τα εσωτερικά κατακόρυφα και
οριζόντια χωρίσµατα της ίδιας
κατοικίας. Το κριτήριο ηχοµόνωσης
στην περίπτωση αερόφερτου ήχου
για τα κατακόρυφα και οριζόντια
χωρίσµατα είναι οι ελάχιστες τιµές
του µονότιµου µεγέθους R’ w σε
ντεσιµπέλ (dB).
4.6. Ηχοµόνωση χώρου κύριας
χρήσης από χώρους εγκαταστάσεων.
Αφορά τα κατακόρυφα και οριζόντια
χωρίσµατα ανάµεσα σε χώρους κύριας
χρήσης και χώρους εγκαταστάσεων
για όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων
εκτός από τα κτίρια κατοικίας. Το
κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση
αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα
και τα οριζόντια χωρίσµατα είναι
οι ελάχιστες τιµές του µονότιµου
µεγέθους R’ w σεντεσιµπέλ (dB).
Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην
περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα
οριζόντια χωρίσµατα είναι οι µέγιστες
τιµές του µονότιµου µεγέθους L n,w
σεντεσιµπέλ-(dB).
5. Ελάχιστες απαιτήσεις ακουστικής
άνεσης.
Όλα ανεξαιρέτως τα
νέα κτίρια πρέπει να καλύπτουν
τουλάχιστον τις απαιτήσεις της
κατηγορίας ακουστικής άνεσης Β.
6. Μέτρηση και πιστοποίηση. Για
την αντιµετώπιση των αναγκών
σε µετρήσεις - πιστοποιήσεις που

απορρέουν από την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, χρησιµοποιούνται
εργαστήρια µετρήσεων κτιριακής
ηχοπροστασίας. Αυτά λειτουργούν
κάτω
από
την
επίβλεψη
εξειδικευµένου
διπλωµατούχου
µηχανικού και διαθέτουν εξοπλισµό
για τις εργαστηριακές και επιτόπιες
µετρήσεις σύµφωνα
µε τα
πρότυπαΕΛΟΤ.
7. Έλεγχος. Ο
έλεγχος των εργασιών ηχοµόνωσης
– ηχοπροστασίας γίνεται από τις
κατά τόπους αρµόδιες πολεοδοµικές
υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις ελέγχου
που απαιτούν ειδικές συσκευές
και εξειδίκευση, είναι δυνατό να
χρησιµοποιηθούνται
εργαστήρια
µετρήσεων
της
προηγουµένης
παραγράφου 6.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για να καλέσεις την αστυνομία
πρέπει να έχεις προβεί σε μετρήσεις
ήχου με νόμιμο* τρόπο . Διαφορετικά
αυτός που κατηγόρησες ότι κάνει
θόρυβο δικαιούται να σου ζητήσει
ηθική αποζημίωση για συκοφαντία
και προσβολή των προσωπικών
του δεδομένων. * Τι εννοώ νόμιμος
τρόπος: για να αποφύγεις τα
προσωπικά δεδομένα πρέπει με
μάρτυρα να του ζητήσεις την άδεια
να καταγράψεις την στάθμη ήχου
από άνθρωπο που έχει μηχάνημα και
έχει την απαιτούμενη άδεια . Πρέπει
να αποδείξεις ότι εσύ την ώρα της
εγγραφής δεν δημιουργείς ήχους άρα
πρέπει να καταγράφεις και τον εαυτό
σου . Σαν ώρα και ημερομηνία σου
προτείνω το τελετέξ της τηλεόρασης
για να αρχίζεις την εγγραφή. Αν
ο άλλος δεν δέχεται τις μετρήσεις
μπορείς να μετράς τον ήχο μέσα στο
σπίτι σου με τους ίδιους τρόπους και
η άρνησή του είναι υπέρ σου στα
νόμιμα μέτρα . Υπάρχει και τρόπος

για τα προσωπικά δεδομένα αλλά δεν
είναι του παρόντος γιατί έχουμε μία
έντιμη στάση ανθρωπίνων σχέσεων
μεταξύ των οικιστών, για την Αθήνα
ισχύουν άλλα . Επίσης την οριστική
επιτρεπόμενη στάθμη ήχου σε
κάθε περίπτωση την αποφασίζει ο
Δικαστής ,όχι τα βιβλία. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ σε όλα αυτά είναι: αν
έχεις οικοδομικές παραβάσεις κάθετα
και οριζόντια χωρίσματα ( ακόμη
και μπάρμπεκιου) ακόμη και αν τα
έχεις νομιμοποίηση εκ των υστέρων
δεν δικαιούσαι να μετράς τον ήχο
γιατί επηρεάζεται από τις έστω
νομιμοποιούμενες αυθαιρεσίες . Αν ο
<θορυβών> μετρά νόμιμα την στάθμη
μέσα στο σπίτι του και είναι η σωστή
πρέπει να ψάξεις αλλού την αιτία και
να του ζητήσεις συγνώμη για την
αναστάτωση.
Πιστεύω ότι: το χαμήλωμα της
έντασης ηχείων στις γιορτές σε ώρες
κοινής ησυχίας είναι το καλύτερο
αλλά ας δούμε και ποιοι θα έχουν
την δυνατότητα να φέρνει κέτερινγκ
που κοστίζει περισσότερα από
οποιαδήποτε μαγαζί η κτήμα . Σε λίγο
με την αναδουλειά που υπάρχει θα
μας καταγγέλλουν οι ταβερνιάρηδες
για αθέμιτο ανταγωνισμό. Όσο για τα
κατοικίδια δεν μπορείς να κατηγορείς
κάποιον αν έχουν και άλλοι γύρω
σου , διότι το ένα κάνει το άλλο να
γαβγίζει και δεν βρίσκεις άκρη ποιο
ξεκίνησε . Ό έχων πολλά μπορεί να
πει ότι είναι φιλοξενουμένων του που
δεν μπορείς να αντικρούσεις
(προσωπικά δεδομένα ).
Ελπίζω να σας έδωσα κάποιο κίνητρο
για να αλλάξουμε απόψεις.
Ιωάννης Καντούνας Η/Μ και
εθελοντής οδηγός ομάδων βουνού

“Ανέ ζηλεύω τα πουλιά, είναι γιατί οντέ κλαίνε,
τον πόνο τους αντέχουνε τραγουδιστά να λένε”
Για τον “γέρo μου” ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΡΟΥΜΠΑΚΗ
6 Οκτωβρίου 2013
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ
Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 12
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 30/06/ 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 7,00 μμ στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου
ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε πλήρη απαρτία , για να
συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε ( Εξέλιξη υδροδότησης ) .
2.Οικονομικός απολογισμός εκδρομής. ( ταμίας )
3.Λειτουργία ΠΠΚ. ( Γεν. Γραμματέας )
4.Εορτασμός Αγίας Μαρίνας
5.Αλλαγή τυπογραφείου για την εκτύπωση της εφημερίδας ( Πρόεδρος Αντιπρόεδρος )
6.Οικονομικός απολογισμός έργων οικισμού.
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:
Εξέλιξη υδροδότησης. Τελείωσαν τα μπετά της δεξαμενής και σχεδόν τα φρεάτια που προβλέπονται στις
διασταυρώσεις των σωληνώσεων του δικτύου . Επιπλέον έχει ήδη ξεκινήσει το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη
βρύση της ‘’Τσίας’’ .
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός της εκδρομής ο οποίος έχει ως εξής:
Έσοδα από την εκδρομή ( 20χ55) =
1100 ευρώ
Κόστος λεωφορείου
550 ευρώ
Έσοδα ταμείου συλλόγου
550 ευρώ
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα σε πρόταση του Γεν. Γραμματέα η προβολή Ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών στο
χώρο του ΠΠΚ κατά την καλοκαιρινή περίοδο η οποία θα αρχίζει από το Σάββατο 22/7/2013 μέχρι τέλος Αυγούστου.
Η συχνότητα προβολής θα εξαρτηθεί από τον κόσμο που υπάρχει στον οικισμό μας . Οι οικιστές μας θα
ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις και πρόγραμμα προβολής ταινιών για όλη την περίοδο.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα στη γιορτή της Αγ. Μαρίνας , επειδή πέφτει καθημερινή μέρα ,να προσφερθεί στους
εκκλησιαζόμενους μόνο γλυκό και αναψυκτικό. Η Μαρία Δεσύπρη ανέλαβε να φέρει τα γλυκά από τον οικιστή μας
Θεοδωρόπουλο Κώστα
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του τυπογραφείου της εφημερίδας για τους εξής λόγους : Πιο προσιτή η θέση του
τυπογραφείου στον οικισμό μας ( Μάνδρα Αττικής ) . Περαιτέρω μείωση του κόστους έκδοσης.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε ομόφωνα το συνολικό κόστος τω έργων του οικισμού που είχαν εγκριθεί στην από 7/4/2013 συνεδρίαση
του ΔΣ και το οποίο αναλύεται ως εξής :
1) Ανάπλαση παιδικής χαράς
: 4623,35 ευρώ
2) Χωματουργικά – Καθαρισμοί – Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών : 1200 ,00 ευρώ
3) Κατασκευή πέτρινου παρτεριού στο χώρο σκουπιδιών
: 300,00 ευρώ
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 03/08/2013.
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Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 13
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 04/08/ 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 19,00
στο γραφείο του εξωραϊστικού
συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε πλήρη
απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Κλείσιμο ταμείου συλλόγου τριμήνου Απρίλιος 2013 –Ιούνιος 2013
2.Καθορισμός ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης.
3.Οδική Ασφάλεια .( Βασιλείου).
4. πεζοπορία . ( Βασιλείου )
5.Πανήγυρις Αγ. Φανουρίου
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
Εγκρίθηκε ομόφωνα , με την υπογραφή όλων των μελών ,το κλείσιμο του ταμείου του συλλόγου για το τρίμηνο
Απρίλιος 2013 –Ιούνιος 2013
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η Γενική απολογιστική ετήσια Συνέλευση να γίνει στις 08/09/2013 ώρα 11πμ στο
Πολιτιστικό - Πνευματικό κέντρο του οικισμού μας.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,σε πρόταση του Νίκου Βασιλείου , να γίνει παρουσίαση - ενημέρωση για την οδική
ασφάλεια , με προβολή slides την Κυριακή 25/08/2013 στις 20,15 στο Πολιτιστικό – Πνευματικό κέντρο με κεντρικό
ομιλητή τον ίδιο. Θα αναρτηθούν σχετικές ανακοινώσεις τόσο στον οικισμό όσο και στα Βίλια
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,σε πρόταση του Νίκου Βασιλείου , να γίνει πεζοπορία το Σάββατο 10 Αυγούστου 2013. Η
εκκίνηση θα γίνει ώρα 8,00 πμ από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας με προορισμό το καταφύγιο . Θα αναρτηθούν
σχετικές ανακοινώσεις τόσο στον οικισμό όσο και στα Βίλια.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα στην πανήγυρη του Αγ. Φανουρίου να προσφερθούν από το σύλλογο μόνο αναψυκτικά και
νερά.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα την 1/9/2013.
Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 14
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 07/09/ 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 19,30
στο γραφείο του εξωραϊστικού
συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε πλήρη
απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε 2.Επανεξέταση ομάδας εργασίας του ΠΠΚ
(Γ. Γραμματέας).
3.Επανεγγραφή μελών οικογένειας οικιστών που απεβίωσαν ( Πρόεδρος )
4.Γραπτή ευχαριστήρια – επιβεβαίωση για προσφορές ειδών από τρίτους ή μέλη
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προς το σύλλογο ( Πρόεδρος )
5.Ανάθεση περαιτέρω αρμοδιοτήτων στον ειδικό Γραμματέα. ( Πρόεδρος )
6. Εκδρομή συλλόγου
7.Διαφημιστικές πινακίδες επαγγελματιών μέσα στο χώρο του οικισμού
( Αντιπρόεδρος και Μέλος Μυκιαδάκης )
8.Δικαίωμα ψήφου δεύτερου ή περισσοτέρων μελών ανά ιδιοκτησία ( 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 , αναλυτικά ,στα δυο έγγραφα που διαβίβασαν προς το σύλλογό μας , μετά από έγγραφο αίτημά
μας , τόσο η Περιφέρεια Δυτ. Αττικής όσο και ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας .Και τα δυο αφορούσαν την πορεία
της ύδρευσης τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη. Τα υπόψη έγγραφα ζητήθηκαν από τις πιο πάνω
υπηρεσίες για την ενημέρωση της Γενικής συνέλευσης.
Επίσης αναφέρθηκε στο καλούπωμα και στο Gro beton που θα ρίξει ο Δήμος στο χώρο των σκουπιδιών.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Γ. Γραμματέα , η ανάγκη ανασύστασης της ομάδας εργασίας
του ΠΠΚ με νέα πρόσωπα που θα έχουν διάθεση για προσφορά και ελεύθερο χρόνο. Την εργασία αυτή ανέλαβε να
φέρει σε πέρας ο υπεύθυνος του ΠΠΚ και μέλος του ΔΣ Παντελής Μυκιαδάκης
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,μετά από εισήγηση του Προέδρου ,τα μέλη των οικογενειών οικιστών - μελών που
απεβίωσαν και είχαν οικονομικές υποχρεώσεις , να εγγράφονται εφόσον το επιθυμούν στο σύλλογο , με τη
διαδικασία της αρχικής εγγραφής χωρίς την αποπληρωμή τυχόν χρωστούμενων ποσών από προηγούμενα χρόνια.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Προέδρου , στο εξής να αποστέλλεται γραπτή ευχαριστήρια
επιβεβαίωση για προσφορές ειδών από τρίτους ή μέλη προς το σύλλογο.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Προέδρου , να ανατεθούν περαιτέρω αρμοδιότητες στον ειδικό
Γραμματέα Ν. Βασιλείου και συγκεκριμένα να του ανατεθεί η συνέχιση του Μητρώου οικοπέδων –ιδιοκτησιών ,που
ήδη έχει ξεκινήσει από τον Πρόεδρο , έως την αποπεράτωσή του. Η πιο πάνω εργασία κρίνεται ισάξια του μητρώου
μελών για την καλύτερη οργάνωση του συλλόγου.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , η διήμερη εκδρομή του συλλόγου να γίνει στο Πήλιο στις 16 & 17 Νοεμβρίου 2013.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την τιμή κατά άτομο θα ανακοινωθούν μετά από προσφορές λεωφορείων και
ξενοδοχείων . Την οργάνωση της εκδρομής θα επιμεληθούν τα μέλη του ΔΣ Παντελής Μυκιαδάκης και Νίκος
Βασιλείου , όσο αφορά τη διαδρομή του λεωφορειου και η Μαρία Δεσύπρη όσο αφορά το ξενοδοχείο.
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου και του μέλους τυ ΔΣ Π. Μυκιαδάκη και
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού μας από τα οποία προκύπτει ότι ο σύλλογό μας είναι υπεύθυνος
για την διατήρηση της φυσικής ευμορφίας του τόπου , η ίδρυση καλαίσθητου οικισμού κλπ , να γίνει προσπάθεια
απομάκρυνσης ,από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες , όλων των διαφημιστικών πινακίδων που υπάρχουν
μέσα στον οικισμό μας και υποβαθμίζουν αυτόν . Αφού προηγηθεί καταγραφή τους από Περ. Μιχαλιτσιάνο και Παντ.
Μυκιαδάκη θα αναλάβει ο Πρόεδρος για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περαιτέρω διαδικασίες.
Επί του 8ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Προέδρου και για αποφυγή παρερμηνειών ότι , δικαίωμα
ψήφου στις εκλογές του συλλόγου θα έχουν το δεύτερο ή και περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη ανά ιδιοκτησία ,
αν και εφόσον αυτά είναι ταμειακά εντάξει και τις δυο τουλάχιστον χρονιές της θητείας του παρελθόντος ΔΣ. Η
οικονομική τακτοποίηση θα μπορεί να γίνει και αναδρομικά.
Εξαίρεση θα αποτελεί η εγγραφή νέας ιδιοκτησίας/ μελών την τρέχουσα εκλογική χρονιά .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 6/10/2013
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μεγαλύτερη.
Εδώ να κάνω την επισήμανση, ότι το λεωφορείο διέρχεται τον οικισμό τα δυο τελευταία χρόνια και για όλη τη
σχολική περίοδο μεταφέροντας μαθητές –κατοίκους του οικισμού από και προς τα Βίλια . Δηλαδή 9-10 μήνες το
χρόνο τα προβλήματα δεν υφίσταντο ή ξεπεράστηκαν και τον ένα επιπλέον μήνα ήταν δυσεπίλυτα;
Πέρα των ανωτέρω επιδείνωσαν την κατάσταση και τα πιο κάτω:
Τέταρτον : Το δρομολόγιο που τελικά επελέγει και επιβλήθηκε ( αναχώρηση από Βίλια 8,15) ήταν δρομολόγιο
«εργαζομένων» και όχι «παραθεριστών» για μπάνια . Το αποδεχτήκαμε πιστεύοντας ότι θα ικανοποιήσει τις ανάγκες
κάποιων οικιστών και ελπίζοντας ότι έχοντας πια κατοχυρώσει αυτή τη χρονιά , τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα για
την επόμενη.
Πέμπτον : Η ενημέρωση των οικιστών μια μέρα πριν την έναρξη του και ως εκ τούτου τον αιφνιδιασμό τους και
τη μη έγκαιρη προετοιμασία τους για τη χρήση του. Όλα αυτά συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός άλλοθι και μιας
δικαιολογίας , από πλευράς ΚΤΕΛ ,ότι ένας - δυο άνθρωποι χρησιμοποιούσαν καθημερινά το λεωφορείο.
Αν το δρομολόγιο αποφασιζόταν έγκαιρα και ικανοποιείτο το αίτημά μας για τα δρομολόγια των 10:00 και 12:00,
δηλαδή ώρες μπάνιου παραθεριστών, το αποτέλεσμα που αφορά την συμμετοχή των οικιστών, θα ήταν διαφορετικό.
Η αλήθεια είναι ότι εξαρχής υπήρχε αντίδραση κάποιων οδηγών /μετόχων για τη διέλευση του λεωφορείου από τον
οικισμό και κυρίως ενός συγκεκριμένου με αρνητική προαίρεση και προκατάληψη, όπως και σεις άλλωστε μου είχατε
επισημάνει. Αρκετοί οικιστές δεν το ξαναχρησιμοποίησαν μετά την άσχημη συμπεριφορά του και τα όσα σε όσους
επιβιβάζονταν έλεγε τουλάχιστον σε ότι αφορά τον οικισμό , το σύλλογο και τον πρόεδρο του.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα , πέρα των ανωτέρω, μια συγκεκριμένη ημέρα του Αυγούστου , αμέσως μετά την είσοδό
του στον οικισμό ,ερχόμενος από Πόρτο Γερμενό, έκανε μεταβολή και έφυγε χωρίς να τον διασχίσει δείχνοντας σε
όλους τους επιβαίνοντες τον εκνευρισμό και τη γενικότερη αντίθεσή του.
Κλείνοντας , να σας ενημερώσουμε ότι έγκαιρα θα επανέλθουμε με το ίδιο αίτημα για την επόμενη θερινή περίοδο
(πάντα διάρκειας ενός μηνός),ελπίζοντας ότι οι αντιδράσεις θα έχουν καμφθεί , η διάθεση όλων θα είναι θετικότερη
και θα υπάρξει κατανόηση για την κάλυψη αναγκών των οικιστών.
Να σας ευχαριστήσω προσωπικά , γιατί από τις πρώτες συνομιλίες που είχαμε φέτος διαισθάνθηκα την ειλικρινή
διάθεση σας να ικανοποιήσετε το αίτημά μας , κάτι που τελικά , έστω και με αυτό τον τρόπο και παρόλες τις
αντιδράσεις επιτεύχθηκε.
Να σας ενημερώσω ότι αυτή την επιστολή θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του συλλόγου μας ,για γνώση των μελών
μας και ως εκ τούτου μια δική σας εκτίμηση ή απάντηση αν και εφόσον το επιθυμείτε θα δημοσιευόταν ταυτόχρονα.
Για το ΔΣ
Ο Γ.Γραμματέας
Χρήστος Κυπριάδης

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ρουμπάκης
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ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΤΕΛ
Από οικισμούς ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ και ΜΠΕΛΙΖΑΣ
ΠΡΟΣ και ΑΠΟ Πόρτο Γερμενό
Γράφει ο Γιώργος Ρουμπάκης
Μετά από προσπάθειες 2-3 ετών καταφέραμε αυτό το καλοκαίρι να επιτύχουμε τη διέλευση λεωφορείου από τον
οικισμό μας για εξυπηρέτηση κατοίκων του ,για μετάβαση και επιστροφή προς και από Πόρτο Γερμενό, κυρίως για
τα θερινά τους μπάνια. Βέβαια με ένα δρομολόγιο τόσο πρωινό , που εν γνώσει μας θα εξυπηρετούσε μια μικρή
μερίδα οικιστών . Θεωρήσαμε ότι ήταν μια αρχή και ότι στο μέλλον τα πράγματα θα ήταν ευκολότερα. Το δρομολόγιο
διεκόπη νωρίτερα των συμφωνηθέντων , αυταρχικά , αυθαίρετα , μονομερώς . Κυρίως γιατί « κάποιοι» έτσι ήθελαν.
Ακολουθεί από κάτω η επιστολή διαμαρτυρίας του συλλόγου προς τα ΚΤΕΛ Αττικής για τη διακοπή του , όπου και
αναφέρονται λεπτομέρειες .
Θέλουμε ειλικρινά να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Αττικής κ Δημήτρη Απίκο για την υλοποίηση και
τις ειλικρινείς του προθέσεις , το Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας κ Γεώργιο Δρίκο που με επιστολή του ζητούσε
την ικανοποίηση του αιτήματός μας , καθώς και τον προϊστάμενο του ΚΤΕΛ Βιλίων κ Ανδρέα Παπακώστα για την
προσπάθειά του, κυρίως να αμβλύνει τις αντιδράσεις αυτών των «κάποιων», και ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι όχι
απλώς να συνεπικουρήσει αλλά να πρωτοστατήσει στην ικανοποίηση του αιτήματός μας για τα δρομολόγια που θα
καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του οικισμού μας.
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη διέλευση λεωφορείου από τον οικισμό μας
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Όπως και τηλεφωνικά σας ενημέρωσα το ΚΤΕΛ Βιλίων μονομερώς και αυθαίρετα σταμάτησε τη διέλευση του
λεωφορείου στις 19/08/2013, ενώ είχε συμφωνηθεί και ανακοινωθεί στα μέλη μας ότι θα ίσχυε έως και 30/08/2013
Μάλιστα την ημέρα παύσης του δρομολογίου, τέσσερεις κυρίες του οικισμού μας με επισκέφτηκαν στο σπίτι μου
για να με ενημερώσουν και να διαμαρτυρηθούν ότι ενώ περίμεναν το λεωφορείο στη στάση αυτό δεν πέρασε. Κανείς
δεν μπήκε στον κόπο να μας ενημερώσει σχετικά .Γνωρίζετε πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για
τη διέλευσή του από τον οικισμό μας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενός περίπου μήνα .Άλλωστε και εσείς
προσωπικά , όχι μόνο γνωρίζατε , αλλά και με ενημερώσατε για κάποιες από αυτές . Αναφέρθηκαν ως προβλήματα για
την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματός μας τα εξής :
Πρώτον : Λακκούβες που υπήρχαν στη διαδρομή ,λόγω του έργου της ύδρευσης που υπάρχει σε εξέλιξη στον οικισμό.
Άμεσα κλείστηκαν, καλύφθηκαν και η πλειονότητα τους ασφαλτοστρώθηκε.
Δεύτερον : Κλαδιά πεύκων που εμπόδιζαν τη διέλευση του λεωφορείου. Άμεσα ομάδα οικιστών κλάδεψε και
καθάρισε τα δέντρα που ενοχλούσαν.
Τρίτον : Μεγάλη κλίση στο οδόστρωμα. Μα και σε όλη τη διαδρομή προς το Πόρτο Γερμενό η κλίση είναι ίδια και
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