Ταχ.Γραφείο Βιλίων
Αριθμός Αδείας 502

Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης του Εξωραϊστικού Συλλόγου <<ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ>> Βιλίων Αττικής Τ.Κ19012

Αριθμός Φύλλου69*Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟ 27-4 -2014

,

,

Mε βάση την νέα σύνθεση του ΔΣ του Συλλόγου μας,δράττομαι της ευκαιρίας να διαβεβαιώσω τους
οικιστές του ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ότι ως νέα Πρόεδρος θα εξακολουθήσω να βαδίζω πάνω στις αμετακίνητες
αρχές μου για λειτουργία του συλλόγου μακριά από πολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες.
Ο σύλλογός μας πρέπει μόνο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του τόπου μας και των οικιστών μας σε
όποια κομματική παράταξη και αν ανήκουν αυτοί ,εκπροσωπώντας τον σε όλους τους θεσμικούς
φορείς χωρίς να ταυτίζεται με πρόσωπα και κρατώντας αποστάσεις από προσωπικές, παραταξιακές ή
κομματικές αντιπαραθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που με εξέλεξαν νέα
Πρόεδρο καθώς και τον απερχόμενο Πρόεδρο Γ.Ρουμπάκη που λόγω της υποψηφιότητας του στις
επερχόμενες Δημοτικές εκλογές έδειξε την δέουσα ευθιξία και παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται στο
καταστατικό του συλλόγου μας παραιτήθηκε και έγινε απλό μέλος τηρώντας τις βασικές αρχές που
διέπουν το συγκεκριμένο ΔΣ αυτού του συλλόγου.
Με τιμή Μαρία Δεσύπρη Πρόεδρος ΔΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Επειδή ο τόπος μας έχει πολλά προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην ασφάλεια,
στην πολιτιστική αναβάθμιση και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής,θέλουμε να ελπίζουμε σε έναν έντιμο προεκλογικό αγώνα και όποιος
αναλάβει την διαχείριση αυτών των προβλημάτων να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης
όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων του Δήμου.

ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Αντικατάσταση κατεστραμμένης
περίφραξης οικοπέδου
εκκλησίας ‐ ΠΠΚ

Καθαρισμός –διάνοιξη οδού
Σοφοκλέους

Καθαρισμός οδού
πυρασφάλειας
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ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

(Ταμίας: Μιχαλιτσιάνος Περικλής 2109735841-6977066632)
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 ΑττικήςΤ.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 τουςκαι
υποστηρίξτε τoυς ανάλογα.
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Ανακοίνωση
Παραίτηση Προέδρου ΔΣ συλλόγου

Αγαπητοί φίλοι , οικιστές και μέλη του συλλόγου
Σας ενημερώνω ότι αποδέχθηκα τιμητική πρόταση για τον οικισμό μας , το σύλλογο και το πρόσωπό
μου για συμμετοχή και υποψηφιότητα ως σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων με το
συνδυασμό ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ της υποψηφίας Δημάρχου Μάνδρας Ειδυλλίας Γιάννας Κριεκούκη.
Επειδή αυτή μου η επιλογή και ενέργεια πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στον οικισμό και στον
σύλλογο και για λόγους ηθικής και δεοντολογίας και μόνο, αποφάσισα να θέσω την παραίτησή μου
, από τα καθήκοντα του Προέδρου, στη διάθεση του ΔΣ του συλλόγου , το οποίο και ομόφωνα την
αποδέχθηκε . Παραμένω απλό μέλος του παρόντος ΔΣ , έως τη λήξη της θητείας του, το ερχόμενο
καλοκαίρι .
Για αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης ή παρερμηνείας αυτής μου της ενέργειας , σας δηλώνω
όσο πιο κατηγορηματικά γίνεται , ότι ο οικισμός και ο σύλλογός του αποτελούν για μένα πρώτιστη
προτεραιότητα και ενασχόλησή μου.
Ζητώ να με εμπιστευτείτε για μια ακόμα φορά, στηρίζοντας και αυτή την επιλογή μου , που μοναδικό
στόχο έχει το καλό του οικισμού και της περιοχής γενικότερα .
Σας ευχαριστώ πολύ
Γιώργος Ρουμπάκης
AΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Λόγω της παραίτησης του Γιώργου Ρουμπάκη από την προεδρία του συλλόγου ένεκα της υποψηφιότητάς
του στις επικείμενες Δημοτικές εκλογές και μετά από ψηφοφορία των μελών ΔΣ (6 υπέρ και 1 λευκόΓιώργος Ρουμπάκης για λόγους ουδετερότητας και μόνο και σε συνέχεια του σκεπτικού της παραίτησής
του), έγιναν οι εξής αλλαγές:
Πρόεδρος: Μαρία Δεσύπρη
Αντιπρόεδρος και Ταμίας: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Μέλος: Γιώργος Ρουμπάκης
Η θητεία του νέου ΔΣ θα έχει διάρκεια μέχρι την Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2014 όπου θα γίνουν
και οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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Δεοντολογία υποψηφίων προέδρων συλλόγων για την τοπική αυτοδιοίκηση ή εθνικές εκλογές
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος, αντιπρόεδρος του ΔΣ

Στις επικείμενες Δημοτικές, Περιφερειακές όπως και σε κάθε άλλου είδους εκλογές, οι παρατάξεις και τα κόμματα
περιλαμβάνουν πολλές φορές και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων τοπικών συλλόγων. Με αφορμή το
γεγονός αυτό και το ότι από τον οικισμό μας αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας υπάρχουν υποψήφιοι
πρόεδροι συλλόγων καταθέτω τις απόψεις μου οι οποίες διαμορφώθηκαν και μετά από συζητήσεις με έγκριτους
ανθρώπους και μελέτες διαφόρων καταστατικών και άλλων συλλόγων.
Κατ’ αρχάς το καταστατικό του Συλλόγου μας, το οποίο παρεμπιπτόντως πρέπει το επόμενο ΔΣ που θα προκύψει
από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου να το βάλει σε προγραμματισμό για σημαντικές αλλαγές δεδομένου ότι χρειάζεται
εκσυγχρονισμό, δεν αναφέρεται καθόλου σε τέτοιες περιπτώσεις, πράγμα που δεν απαγορεύει σε οποιοδήποτε μέλος
του ΔΣ να είναι υποψήφιο σε τέτοιου είδους εκλογές. Πολλοί σύλλογοι βέβαια είτε έχουν εντάξει από την αρχή είτε
έχουν αλλάξει το καταστατικό τους γι’ αυτές τις περιπτώσεις και θεωρούν ασυμβίβαστο και αντιδεοντολογικό το να
είναι οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ υποψήφιο σε ανάλογες εκλογές.
Η προσωπική μου θέση είναι ότι τουλάχιστον τα ηγετικά μέλη του ΔΣ οποιουδήποτε συλλόγου, ιδιαίτερα μάλιστα
όταν αριθμεί αρκετά μέλη και είναι σημαίνων στη περιοχή με σημαντικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες
και αποδοχή της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας , όπως πιστεύω ότι είναι ο δικός μας, πρέπει να έχουν την
ευαισθησία να παραιτούνται τουλάχιστον από την ηγεσία και να γίνονται απλά μέλη για τους παρακάτω λόγους.
Ο εκάστοτε υποψήφιος ο οποίος κατέχει ηγετική θέση (Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος) σε έναν τέτοιο σύλλογο
χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται αυτόν τον σύλλογο για την προσωπική του ανέλιξη πράγμα που γενικά
δεν θεωρείται ηθικό.
Με την συγκεκριμένη υποψηφιότητα “κινδυνεύει” να “χρωματιστεί” ο Σύλλογος και να ταυτιστεί με την
επιλογή του υποψηφίου. Σε κάθε κοινωνία όπως και σε κάθε σύλλογο μικρό ή μεγάλο, υπάρχουν αρκετές
διαφορετικές προτιμήσεις είτε κομματικές είτε σε σχέση με πρόσωπα, όπως υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν
καμία προτίμηση σε κανένα κόμμα ή παράταξη ή πρόσωπο γιατί δεν τους απασχολεί καθόλου η πολιτική και όντας
μέλη ενός συλλόγου δεν επιθυμούν να θεωρηθούν “έμμεσοι” ή “εξ επαγωγής” υποστηρικτές κάποιου πολιτικού
σχηματισμού ή προσώπου.
Τέλος κάθε υποψήφιος από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία εκλογής του, σημαίνει ότι βάζει σε προτεραιότητα
αυτή την επιλογή του και αφήνει σε δεύτερη μοίρα τη θέση του και τις δραστηριότητες που έχει στο σύλλογο,
άρα ηθικά και δεοντολογικά πρέπει να “αφήσει” αυτή τη θέση και να ασχοληθεί με την υποψηφιότητά του για να
μπορέσει ο Σύλλογος απρόσκοπτα να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.
Tο ΔΣ του Συλλόγου εύχεται στους δύο υποψήφιους από τον οικισμό μας για τις Δημοτικές εκλογές, μέλη του
Συλλόγου μας Γιώργο Ρουμπάκη και Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου, καλή προσωπική επιτυχία.
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ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Του Γιώργου Ρουμπάκη –Προέδρου ΔΣ
Τρία νέα έργα – παρεμβάσεις στον οικισμό ολοκληρώθηκαν μέσα στο μήνα Απρίλιο, με πρωτοβουλία και
χρηματοδότηση από το τον σύλλογό μας. Τα έργα αυτά είναι:
1.ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Ι.Ν και ΠΠΚ
Αντικατάσταση της σκουριασμένης και κατεστραμμένης περίφραξης του οικοπέδου που βρίσκονται ο Ιερός
Ναός και το Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο του οικισμού , με γαλβανιζέ στύλους και πλέγμα , ύψους 1,5
μέτρου και συνολικού μήκους 200 μέτρων.

2.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Χωματουργικές εργασίες καθαρισμού , απομάκρυνση μπαζών και χωμάτων, κόψιμο κλαδιών σε όλο
το μήκος της οδού Σοφοκλέους στο τμήμα της που δεν ήταν στρωμένο με μπετόν. Ο δρόμος έγινε
προσβάσιμος για πεζούς αλλά και για οχήματα.

3.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθαρισμός σε όλο το μήκος της οδού πυρασφαλείας που βρίσκεται στο όριο της ανατολικής πλευράς του
οικισμού. Από το ύψος περίπου της οδού Οιδίποδος μέχρι το τέλος της οδού Κιθαιρώνος , στην στροφή για
τον χώρο απορριμμάτων
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Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω
-Διασκεδάζω -Μαθαίνω
Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Θέμα : Τομείς παραγωγής

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Απασχολούν γιατρούς στον γ΄γενή τομέα 2. Είναι
θετικό για έναν χαρακτήρα – Κυπριακό πολιτικό
κόμμα 3. Υπάρχουν στο…τραπέζι – Έτσι κινείται το
φίδι 4. Μεταφορικά εννοούν τους πανέξυπνους (πληθ)
5. Κεντρικό πρόσωπο σε τραγωδίες του Ευριπίδη
(αντίστροφα στη γενική)
6. Υποθετικό – Ευχάριστη μυρωδιά
7. Οι … και οι δεν – Τα έχει ο ..Στάθης και η ..Ταβιθά
8. Αμερικανός ποιητής και ζωγράφος (με άρθρο) –
Βρίσκονται μέσα στο… ούτι 9. Κατηγορία του γ΄γενούς
τομέα της παραγωγής, στήριγμα για τη χώρα μας (αιτιατ)
10. Πόλη της Σαντορίνης – Το μικρό όνομα του Ρουβά.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δείχνει – Λεβέντικος δημοτικός χορός (ουδ)
2. Έτσι φαίνεται ο καθαρός νυχτερινός ουρανός (αιτιατ)
3. Τούρκικο παλάτι – Υπάρχει και η μουσική 4. Έχει 10
..δεκάδες (αντίστ) – Το δέρμα Γαλλιστί 5. Βρίσκονται
στην αρχή του…κήπου – Εύκολοι, αναπαυτικοί (αιτιατ)
6. Αδέσμευτα
7.Υποκοριστικό της Μαρίας – συνεχόμενα στο αλφάβητο
8.Ανήκει στον γ΄γενή τομέα και είναι σχετική με
τη μόρφωση 9. Αρχικά Ινστιτούτου συνεδριακών
δραστηριοτήτων – Σύμφωνο – Άφωνος…Τίμος
10. Θαλάσσια δραστηριότητα του α’ γενή τομέα (γεν)
( Η λύση στη σελίδα 8 )
(Σημ.: Τα σταυρόλεξα της στήλης είναι πρωτότυπα
σχεδιασμένα από τον Περικλή Μιχαλιτσιάνο)

Ανέκδοτα και..άλλα
1- Γιατρέ έχει ελαττωθεί η όρασή μου...
- Σας πιστεύω κύριε, εδώ είναι ταχυδρομείο...
2. Τι κοινό έχουν οι τούρτες και οι πεθερές;
- Και οι δύο προτιμούνται παγωμένες με κεράκια ...
3.- Έσπασα ένα πόδι στο σκι, αλλά
ευτυχώς, δεν ήταν το δικό μου.
4. Γκαρσόν, σερβίρετε ψάρια;
- Τους πάντες σερβίρουμε. Καθίστε!..
5. Όλοι οι γνωστοί μου με έχουν σαν ΘΕΟ!!!
Αγνοούν την ύπαρξή μου, μέχρι τη στιγμή που θα
θελήσουν να ζητήσουν κάτι...
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εκφράσεις που συνηθίζουμε και τις λέμε με τη σιγουριά ότι είναι σωστές. Δείτε όμως πόσες είναι λάθος!

*«Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν» (και όχι: «όλους όσους...» διότι είναι υποκείμενο στο
ρήμα που ακολουθεί, αλλά: «ευχαριστούμε όσους...» και «επικοινωνεί με όλους όσους εκτιμάει», επειδή
εδώ το «όσους» είναι αντικείμενο του ρήματος).
*Αντίγραψε ότι βλέπεις (και όχι αντέγραψε ότι βλέπεις) γιατί είναι προστακτική σύνθετου ρήματος.
*πμ. (=προ μεσημβρίας), μ.μ. (=μετά μεσημβρίαν και όχι μετά μεσημβρίας), πΧ.{=προ Χριστού), μ.Χ.
(=μετά Χριστόν και όχι μετά Χριστού).
*Περισσότεοοι από έναν ή περισσότεοοι του ενός (και όχι: περισσότεροι από ένας)
*Με πολλή αγάπη (όχι με πολύ αγάπη), πολλή δουλειά (όχι πολύ δουλειά) αλλά πολύς κόσμος, πολύ νερό,
πολλοί άνθρωποι, πολλά πράγματα.
*Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτως ηλικίας (και όχι: ανεξαρτήτου ηλικίας).
*Ενήργησα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου (και όχι: στα πλαίσια).
*πόσο πολλοί, τόσο πολλοί, πόσο πολλή (και όχι: πόσοι πολλοί, τόσοι πολλοί, τόση πολλή}
*κατ’ αρχήν (=στα βασικά σημεία), Κατ’ αρχάς (=αρχικά). Π.χ. «Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατ” αρχήν»,
« Κατ” αρχάς να διευκρινίσουμε...»
*0 επικεφαλής, του επικεφαλής, τον επικεφαλής, οι επικεφαλής κλπ. (και όχι: τον επικεφαλή, του
επικεφαλούς)
*Οι μέθοδοι / παράμετροι αυτές (και όχι: οι μέθοδοι / παράμετροι αυτοί). Οι παλαιές οδοί, οι
κεντρικές είσοδοι, οι πολλές ψήφοι (και όχι: οι παλιοί οδοί, οι κεντρικοί είσοδοι, οι πολλοί ψήφοι)
*Η αναπληρώτρια διευθύντρια /υπουργός (και όχι: η αναπληρωτής διευθυντής/υπουργός)
Κλητική: «κυρία Πρόεδρε» (και όχι» κυρία Πρόεδρος»)
*«15 Σεπτεμβρίου» ή «1 5 του Σεπτέμβρη» (και όχι: «1 5 Σεπτέμβρη»)
*Το ουσ. λάθος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως επιθετικός προσδιορισμός: π.χ. «λανθασμένη έκφραση»
(και όχι: «λάθος έκφραση»).
*«έχω απαυδήσει» (και όχι. «έχω απηυδήσει», αλλά: «είμαι απηυδισμένος»}.
“«Γενετικό υλικό» και όχι γεννητικό. Αλλά «προγεννητικός έλεγχος» και όχι προγενετικός
*Εξοκέλλω και όχι εξοκείλλω. Αλλά εξόκειλα, θα εξοκείλω, έχω εξοκείλει.
*Αποτείνομαι, μέλλ. θα αποταθώ (και όχι: αποτανθώ).
*«Η λέξη αυτή απαντά συχνά στον Όμηρο» (και όχι: απαντάται).
*«Στο βιβλίο του πραγματεύεται το θέμα των κοινωνικών θεσμών» (και όχι: διαπραγματεύεται).
Αλλά: «Ο Υπουργός Εξωτερικών διαπραγματεύεται τους όρους της ειρήνης»
*«Απολαύει της εμπιστοσύνης» (και όχι: απολαμβάνει).
Επιμέλεια Περικλής Μιχαλιτσιάνος
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Ελληνικό

Τραγούδι

Επιμέλεια: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Τι είναι αυτό που μάς ενώνει
Πυξ Λαξ
Μουσική:Dragic Sasa Στίχοι: Πλιάτσικας
Φίλιππος

Για να σε δω στης Σμύρνης την άσβεστη φωτιά
να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά
Να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά
και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά

Θα ’θελα μια νύχτα στου ανέμου το νησί
να ’βρισκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί
εκείνο που σε βγάζει απ’ την παγωνιά
να το πιω και να φύγω μακριά

Τι είναι αυτό που μάς ενώνει,
μάς χωρίζει, μάς πληγώνει
κι είναι ο χρόνος που τελειώνει
και ξανά μένουμε μόνοι
Τι είναι αυτό που μάς ενώνει...

“Δημοτικές

Εκλογές 2014”

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
•

•

•

•

ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ βάζουν τρεις (3) σταυρούς για τους Δημοτικούς
Συμβούλους και δύο (2) σταυρούς για τους Τοπικούς Συμβούλους της περιοχής. 		
Επίσης έναν (1) σταυρό μόνο σε έναν υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο (όχι Τοπικό)
για μία Δημοτική Ενότητα όπως (ΚΡΙΕΚΟΥΚΙ, ΒΙΛΙΑ ή ΟΙΝΟΗ).
ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΚΡΙΕΚΟΥΚΙ βάζουν τρεις (3) σταυρούς για τους Δημοτικούς
Συμβούλους και δύο (2) σταυρούς για τους τοπικούς Συμβούλους της περιοχής. 		
Επίσης έναν (1) σταυρό μόνο σε έναν υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο (όχι Τοπικό),
για μία Δημοτική Ενότητα όπως (ΜΑΝΔΡΑ, ΒΙΛΙΑ ή ΟΙΝΟΗ).
ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ βάζουν έναν (1) σταυρό για τους Δημοτικούς 			
Συμβούλους και έναν (1) σταυρό για τους Τοπικούς Συμβούλους της περιοχής.
Επίσης έναν (1) σταυρό μόνο σε έναν υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο (όχι Τοπικό),
για μία Δημοτική Ενότητα όπως (ΜΑΝΔΡΑ, ΚΡΙΕΚΟΥΚΙ ή ΟΙΝΟΗ).
ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ βάζουν έναν (1) σταυρό για τους Δημοτικούς 		
Συμβούλους και έναν (1) σταυρό για τους Τοπικούς Συμβούλους της περιοχής.
Επίσης έναν (1) σταυρό μόνο σε έναν υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο (όχι Τοπικό),
για μία Δημοτική Ενότητα όπως (ΜΑΝΔΡΑ, ΚΡΙΕΚΟΥΚΙ ή ΒΙΛΙΑ).
Το ΔΣ του Συλλόγου φιλοξενεί στο παρόν φύλλο της εφημερίδα μας τους υποψηφίους
Δημάρχους και Συμβούλους στο να εκθέσουν τις απόψεις τους, υλοποιώντας προηγούμενη
απόφαση, έναντι οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου μας.
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες,
Πριν από τρία χρόνια, οι συνεργάτες μου κι εγώ, σας υποσχεθήκαμε ότι θα βάλουμε το
Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας σε μια νέα εποχή.
Υποσχεθήκαμε περισσότερα έργα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διοίκηση,
φροντίδα για τους ασθενέστερους, βελτίωση των υποδομών μας, εκσυγχρονισμό του
Δήμου μας σε όλα τα επίπεδα. Και πάνω απ΄ όλα ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι
σε κάθε συμπολίτη μας, μακριά από φαινόμενα αλαζονείας όπως αυτά που είχαμε
ζήσει στο παρελθόν.
Το εγχείρημα δεν ήταν καθόλου εύκολο καθώς συνέπεσε με τη βαθιά οικονομική
κρίση της πατρίδας μας, που δυσκόλεψε το έργο όλων μας.

Όμως, παρά τις δυσκολίες σε όλους τους τομείς κάναμε σημαντικά βήματα μπροστά.
Επειδή από την πρώτη μέρα εργαστήκαμε σκληρά, με πρόγραμμα, νοικοκυριό στη
διοίκηση και τη διαχείριση του Δήμου και συγκεκριμένο σχέδιο ανάπτυξης για τον
τόπο μας.
Η περιοχή μας σήμερα βρίσκεται σε μια πορεία προόδου, κόντρα στο κλίμα των
καιρών, χάρη στην ικανότητα των ανθρώπων της και τη στήριξη της τοπικής μας
κοινωνίας.
Γιατί οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν όλα όσα συμβαίνουν. Όχι για να απονείμουν
τα εύσημα στον οποιοδήποτε, αλλά για να νοιώσουν και οι ίδιοι συμμέτοχοι μιας
μεγάλης προσπάθειας.
Τη μάχη αυτή σας ζητάμε να τη δώσουμε και πάλι μαζί. Για να κάνουμε το Δήμο μας
κάθε μέρα καλύτερο.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γιώργος Δρίκος

Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας
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Έργα ανάπτυξης και ουσίας σε όλο το Δήμο
 Δόθηκε λύση για το σχέδιο των Βιλίων.

Εγκρίθηκε η
Προγραμματική συμφωνία και η σύμβαση για τη μελέτη έκδοσης του
Ρυμοτομικού Σχεδίου των Βιλίων, το οποίο επί χρόνια αποτελούσε το
μεγαλύτερο ζήτημα της ευρύτερης περιοχής. Με καθοριστικές
παρεμβάσεις της δημοτικής μας Αρχής εγκρίθηκε το ρυμοτομικό
σχέδιο των Βιλίων, δίνοντας οριστική πορεία λύσης σε ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα του Δήμου μας.

 Οριστική λύση – ένταξη της Νέας Ζωής στο σχέδιο πόλεως της Μάνδρας.
Μετά από 45 χρόνια και με πολλές και επίμονες προσωπικές προσπάθειες του Δημάρχου Μάνδρας –
Ειδυλλίας Γιώργου Δρίκου η Νέα Ζωή εντάσσεται στο σχέδιο πόλεως της Μάνδρας, με τον Υπ’ αριθμό
4258 νόμο (ΦΕΚ 94 Α 14‐4‐2014). Παράλληλα διαγράφονται πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στους
ιδιοκτήτες ύψους τουλάχιστον 150.000 για τον καθένα.

Υδροδότηση του Πόρτο Γερμενό με νερό της ΕΥΔΑΠ Από την 1 Ιουλίου 2011 ξεκίνησε η
υδροδότηση του Πόρτο Γερμενού με νερό της ΕΥΔΑΠ, λύνοντας ένα παλαιό πρόβλημα της περιοχής.
Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση υδρομετρητών ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή.
 Υδροδότηση Οικισμού Πουρναρίου Λύθηκε το πρόβλημα της
υδροδότησης στον οικισμό Πουρνάρι το οποίο εκκρεμούσε για 30 και
πλέον χρόνια. Πλέον με την ολοκλήρωση των έργων και των συνδέσεων
των αγωγών της ΕΥΔΑΠ ο οικισμός Πουρναρίου υδροδοτείται με πόσιμο
νερό.

‐ Παροχή ποσίμου νερού στον οικισμό Αγ. Νεκταρίου Βιλίων.

Λύθηκε το πρόβλημα υδροδότησης του οικισμού Αγ. Νεκταρίου των Βιλίων
που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων του για πολλά χρόνια. Το έργο, προϋπολογισμού άνω
των 900.000 € κινδύνευε με απένταξη από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με προσπάθειες
και πιεστικές προσωπικές παρεμβάσεις του Δημοτικής μας Αρχής το έργο διασώθηκε και ξεκίνησε η
υλοποίηση του.

 Παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας χωρίς γονικά
τροφεία Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής ο Δήμος

Μάνδρας‐Ειδυλλίας κάλυψε με δικούς της πόρους το
σύνολο θέσεων φιλοξενίας στους παιδικούς σταθμούς του
Δήμου. Έτσι ο δήμος μας έγινε από τους ελάχιστους
Δήμους στη χώρα όπου οι γονείς δεν επιβαρύνθηκαν με
σχετικές δαπάνες σε μια δύσκολη εποχή για όλους.

 Κατασκευάστηκε 2ος Παιδικός Σταθμός
Μάνδρας Κατασκευάστηκε ο 2ος Παιδικού Σταθμού

Μάνδρας, ξεπερνώντας όλα τα προβλήματα και τις
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που για μεγάλο χρονικό
διάστημα είχαν θέσει το έργο σε κίνδυνο απένταξης από τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Ανάδειξη των πολιτιστικών και θρησκευτικών
μας μνημείων
Συνέχιση των έργων στο Φρούριο των Αιγοσθένων.

Συνεχίστηκαν τα έργα συντήρησης και αναστήλωσης του
Κάστρου των Αιγοσθένων στο Πόρτο Γερμενό, μετάαπό
την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την
αποπεράτωσή τους.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

Δρίκος Γεώργιος του Ιωάννη - Υποψήφιος Δήμαρχος
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημοτικών Ενοτήτων
Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αδάμ Μελέτιος του Παναγιώτου
Αποστολίδης Αλέξανδρος (Αλέκος) του Συμεών
Βαρασάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Βασιλείου Μάριος του Πέτρου
Βιδάλης Ονούφριος του Δημητρίου
Βλάχος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
Βλάχος Νικόλαος του Αριστείδη
Γιάννος (Γιάννου) Ιουλιανός του Δημητρίου
Δαδούδης Απόστολος (Τόλης) του Ηλία
Διαγγελάκη Ιωάννα του Αναστασίου
Διολέτης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
Ευαγγέλου Σπυρίδων του Γεωργίου
Ζαφείρης Βασίλειος του Παναγιώτου
Καλαμίτση Αγλαϊα (Λία) του Γαβριήλ
Κάσδαγλης Μιχαήλ του Γεωργίου
Κολοβέντζος Παναγιώτης του Γεωργίου
Λινάρδος Ιωάννης του Σπυρίδωνος
Λιούλης Ιωάννης του Μελετίου
Μαλιώρης Αθανάσιος του Αναστασίου

Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής
Ενότητας Ερυθρών
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αποστόλου – Μαυρίκα Άννα του Βασιλείου
Γκιόκας Ιωάννης του Σωτηρίου
Γρίβας Αθανάσιος του Βασιλείου
Κατεργιαννάκη -Σωτηρίου Χαρίκλεια του Νικολάου
Λιώρης Ευάγγελος του Γεωργίου
Σοφός Αθανάσιος του Ιωάννη
Σώκος Ανδρέας του Χρήστου
Φλώρου Καλομοίρα του Κωνσταντίνου

Μαρούγκα - Πλούμπη Όλγα του Μελετίου
Μαρούγκας Μελέτιος του Χρήστου
Μεϊντάνης Ιωάννης του Γεωργίου
Μιχαλιτσιάνου Αικατερίνη του Περικλέους
Μπακάλης Αθανάσιος του Χαραλάμπους
Μπαμπάς Δαμιανός του Λάμπρου
Οικονόμου Αθανάσιος του Αναστασίου
Πλέστη Ελένη του Αθανασίου
Πλούμπη Παρασκευή (Εύη) του Ιωάννη
Ρόκας Κωνσταντίνος του Χρήστου
Ρούτης Κωνσταντίνος του Χρήστου
Σαμπάνης Γεώργιος του Χρήστου
Σκόρδας Μελέτιος του Άγγελου
Στρατή - Παπανικολάου Κωνσταντίνα του Σταύρου
Τσακάλης Αναστάσιος του Νικολάου
Τσάμος Μελέτιος του Ιωάννη
Τσαντίλας Χαράλαμπος του Παναγιώτου
Τσεκούρα Μαρία του Ηλία
Τσιρώνης Παναγιώτης του Χρυσοστόμου

Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μπεθάνη Κωνσταντίνα του Δημητρίου
Μπέλσης Αναστάσιος του Γεωργίου
Παπαδημητρίου - Φιλάνδρα Αικατερίνη του Αθανασίου
Ρούσση - Παππά Ξανθή του Σταύρου
Σακελλάρη Ευριδίκη (Εύη) του Μιλτιάδη
Τώρος Αθανάσιος του Μελετίου

Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Οινόης
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μαυρίδης Δημήτριος του Βασιλείου
Μπέκας Δημήτριος του Γεωργίου
Χατζηαλέξη Ουρανία του Γεωργίου

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων
Δημοτική κοινότητα Μάνδρας
Υποψήφιοι σύμβουλοι
Αδάμ Παρασκευή του Σωτηρίου
Αντζουλάτου Ελένη του Παναγιώτου
Ζαφειράκης Γρηγόριος του Αριστείδη
Κάρνταβα Ελευθέριος του Μάμια
Κοντούλης Γεώργιος του Ιωάννη
Κοροβέση Ελένη του Μελετίου
Λαζαρίδης Ζαχαρίας του Τριανταφύλλου
Μίλιου Αγγελική του Δημητρίου
Μπέκα Ασπασία (Σίσσυ) του Αθανασίου
Τσαντίλα Ιωάννα του Νικολάου
Υφαντή - Παπανικολάου Αθηνά του Βασιλείου
Χατζηπαύλου Παναγιώτης του Ευαγγέλου

Δημοτική κοινότητα Βιλίων
Υποψήφιοι σύμβουλοι
Γκιόκας Γεώργιος του Αθανασίου
Κατσαρού - Ρούσση Αγγελική του Ευαγγέλου
Παπασιδέρης Δημήτριος του Γεωργίου

Δημοτική κοινότητα Ερυθρών
Υποψήφιοι σύμβουλοι
Γκιόκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Θεοδώρου Ελένη του Εμμανουήλ
Μπεθάνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Μπουτσίκου Χρυσούλα του Αθανασίου
Παγώνης Γεώργιος του Δημητρίου
Τζεμπελίκος Χρήστος του Σωτηρίου

Δημοτική κοινότητα Οινόης
Υποψήφιοι σύμβουλοι
Δημητριάδης Γεώργιος του Μωυσή
Καρακατσάνης Γεώργιος του Νικολάου
Κρίκη -Λινάρδου Σεβαστή του Αθανασίου
Φασόλης Γεώργιος του Βασιλείου
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Με δυναμική παρουσία στα εγκαίνια των εκλογικών κέντρων της Δημοτικής
Συνεργασίας, στο πλευρό του υποψήφιου Δημάρχου Μάνδρας – Ειδυλλίας
Θανάση Πανωλιάσκου, οι πολίτες της Μάνδρας, των Βιλίων και των Ερυθρών
έστειλαν ηχηρό μήνυμα, ότι ο Δήμος Μάνδρας‐ Ειδυλλίας έχει μπει σε τροχιά ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ των προσώπων που εκπροσωπούν
λογικές του παρελθόντος. Οι ίδιοι οι πολίτες, έκαναν γνωστή τη βούλησή τους να βάλουν τέλος στις ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. Να
βάλουν τέλος στην αδιαφάνεια, στις πελατειακές σχέσεις και στην ανυπαρξία έργου. Να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και στις αρχές τις οποίες εκπροσωπεί και υπηρετεί: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ και ΗΘΟΣ. Ο επικεφαλής
της Δημοτικής Συνεργασίας ‐ υποψήφιος Δήμαρχος Μάνδρας‐ Ειδυλλίας Θανάσης Πανωλιάσκος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί
Σύμβουλοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους πολίτες, να ακούσουν τους προβληματισμούς τους, αλλά και τις προτάσεις
για τη λύση προβλημάτων που απασχολούν τη Μάνδρα, τα Βίλια και τις Ερυθρές.
Από την πλευρά του ο κ. Πανωλιάσκος κατά τη διάρκεια των ομιλιών του, αναφέρθηκε κυρίως στην ανυπαρξία έργου κατά τη
διάρκεια της θητείας της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Επεσήμανε δε, την έλλειψη σχεδίου και προγράμματος, την διάλυση των
Δημοτικών Υπηρεσιών, τη μη αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, την κυριαρχία αδιαφανών
διαδικασιών και των πελατειακών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα άσκησης Διοίκησης.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στην απαξίωση θεσμών του Δημοτικού
Συμβουλίου, των Κοινοτικών και Τοπικών Συμβουλίων μέσω αντιδημοκρατικής λειτουργίας που επέβαλλε η απερχόμενη Δημοτική
Αρχή. «Τα 3,5 χρόνια της Διοίκησης του κ. Δρίκου και της παράταξής του αποτελούν μαύρη σελίδα για την ιστορία του Δήμου
Μάνδρας‐ Ειδυλλίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πανωλιάσκος.
ΜΑΝΔΡΑ: Ο κ. Πανωλιάσκος εστίασε στην ανυπαρξία έργου,
πραγματοποιώντας ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα της
ύδρευσης και της αποχέτευσης, τονίζοντας την αδυναμία του
απερχόμενου δημάρχου και της Δημοτικής του Αρχής να
δώσουν λύσεις ρεαλιστικές, που θα βγάλουν τα συγκεκριμένα
έργα από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει.
Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Μελετανίου,
επισημαίνοντας ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δεν θα
επιτρέψει να υλοποιηθεί κανένας σχεδιασμός που έχει ως
στόχο τη μετατροπή της περιοχής σε χώρο απόθεσης τοξικών
αποβλήτων. Σε ότι αφορά τα ζητήματα Περιβάλλοντος ο κ. Πανωλιάσκος υπογράμμισε τη συνεργασία με φορείς με μοναδικό
στόχο την αποτροπή αποφάσεων που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Θριάσιου Πεδίου.
ΒΙΛΙΑ: O επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας, άσκησε δριμεία κριτική
στον απερχόμενο δήμαρχο ως αποκλειστικό υπεύθυνο για το τραγικό
αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η υλοποίηση της αναθεώρησης του
Ρυμοτομικού σχεδίου, που αποτελεί έργο πνοής για τα Βίλια. Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους εγκληματικούς‐ όπως χαρακτηριστικά είπε,
χειρισμούς που οδήγησαν, στο να χαθεί η εξολοκλήρου χρηματοδότηση του
έργου από την Περιφέρεια με 1,5 εκατ. ευρώ. Ενώ όπως τόνισε ο κ.
Πανωλιάσκος, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή επέβαλλε «καπέλο» 752
χιλιάδων ευρώ στους δημότες, την ώρα που ο Δήμος βρίσκεται ένα βήμα
πριν την οικονομική κατάρρευση, σύμφωνα και με έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας, γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το ίδιο το έργο. Ακόμα
ο επικεφαλής της Δημοτικής Συνεργασίας, υπογράμμισε πως το έργο
βρίσκεται στον αέρα καθώς δεν υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης, ενώ ο κ. Δρίκος πανηγυρίζει για μια απλή απόφαση νομιμοποίησης των αποφάσεων του Δ. Σ. από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση. Τέλος, ο κ. Πανωλιάσκος αναφέρθηκε στην ανυπαρξία έργου αλλά και στο μείζον ζήτημα της υποβάθμισης του
ιστορικού Δήμου Βιλίων σε Τοπική από Δημοτική Κοινότητα, απόρροια της ανευθυνότητας και απραξίας της σημερινής Δημοτικής
Αρχής, που στην πορεία των 3,5 χρόνων διοίκησης της κόστισε στα Βίλια την αποψίλωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών.
ΕΡΥΘΡΕΣ: Παρά την καταρρακτώδη βροχή την ώρα των εγκαινίων, εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση του κόσμου. Ο επικεφαλής της
Δημοτικής Συνεργασίας στην ομιλία του αναφέρθηκε σε όλα τα σημαντικά ζητήματα της πόλης, για τα οποία δεν υπήρξε‐ όπως
υπογράμμισε‐ καμία πρόθεση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να προωθήσει λύσεις.
Ειδικότερα ο κ. Πανωλιάσκος, στα θέματα του δικτύου ύδρευσης, της αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, της μη
λειτουργίας της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, στη μη υλοποίηση της εφαρμογής της επέκτασης του Σχεδίου Πόλης και στο
μεγάλο ζήτημα της μη αξιοποίησης της έκτασης των 240 στρεμμάτων του ανενεργού στρατοπέδου της πόλης.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΩΛΙΑΣΚΟΣ
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημοτικών Ενοτήτων
Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΒΑΡΕΛΗ- ΡΟΚΑ ΘΩΜΑΪΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΕΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΕΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
(ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΙΩΑΝΝΗ)
ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΠΕΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ ‘Η ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ)
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΛΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΥΜΟΥΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΜΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής
Ενότητας Ερυθρών
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΗΤΣΑΝΑΣ)
ΓΡΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΡΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΖΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΡΟΥΣΣΕΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
ΛΙΩΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Οινόης
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΑΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων
Δημοτική κοινότητα Μάνδρας
Υποψήφιοι σύμβουλοι
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΠΠΑ- ΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ
Δημοτική κοινότητα Βιλίων
Υποψήφιοι σύμβουλοι
ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δημοτική κοινότητα Ερυθρών
Υποψήφιοι σύμβουλοι
ΒΕΝΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΠΑΛΑΣ)
ΧΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δημοτική κοινότητα Οινόης
Υποψήφιοι σύμβουλοι
ΚΑΜΙΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΙΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΝΟΛΙΑΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ - Πρόεδρος οικισμού Αγίου Νεκταρίου
Υποψήφιος Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Βιλίων

Αγαπητοί συνδημότες
Με την ευκαιρία της συμμετοχής μου στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές και για όσους με γνωρίζουν λίγο ή
καθόλου θέλω να σας συστηθώ :
Είμαι ο Γιώργος Ρουμπάκης , γεννημένος το 1960 στην Αθήνα , από πατέρα Κρητικό και μητέρα Ηπειρώτισσα ,έχω
ανώτερη μόρφωση , νυν συνταξιούχος καθώς για τριάντα χρόνια εργαζόμουν
ως Προϊστάμενος Υπηρεσίας σε ιδιωτική εταιρία του Αεροδρομίου Αθήνας
. Τα τελευταία οχτώ χρόνια συμμετέχω στα κοινά του Δήμου μας , μέσα
από το σύλλογο του οικισμού Αγίου Νεκταρίου στη Μαγκούλεζα Βιλίων.
Σαν Πρόεδρος του συλλόγου και σαν εκδότης αυτής της εφημερίδας του
«Κιθαιρώνα» συμμετέχουμε με τις μικρές μας δυνάμεις , στην ανάπτυξη , στον
πολιτισμό , στις εκδηλώσεις του τόπου όπου επιλέξαμε να ζούμε.
Η σύζυγός μου Σοφία Χρυσοφάκη είναι εκπαιδευτικός και για χρόνια η
Νηπιαγωγός των Βιλίων. Έχουμε και τρεις κόρες . Οι δύο τελείωσαν Γυμνάσιο
– Λύκειο στα Βίλια και τώρα σπουδάζουν σε Ανώτατες Πανεπιστημιακές
σχολές της Αθήνας. Η Τρίτη στην Ε’ τάξη δημοτικού σχολείου Βιλίων. Εγώ και
η οικογένειά μου επιλέξαμε να ζούμε εδώ, δεν μας «έριξε» η ζωή . Αγαπάμε
τον τόπο και εκτιμούμε τους ανθρώπους του. Γι’ αυτό βρήκα την τόλμη
να εκτεθώ απέναντί σας και να συμμετέχω στις εκλογές ως υποψήφιος
σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων με το συνδυασμό ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ της ΓΙΑΝΝΑΣ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ.
Όλα τα παραπάνω σαν αυτοσύσταση. Δευτερεύον θέμα δηλαδή ,γιατί το
πρωτεύον , το κυρίαρχο είναι άλλο. Η εκλογή Δημάρχου. Και με θάρρος
πάλι σας απευθύνομαι και σας ρωτώ. Με τι κριτήρια θα ψηφίσουμε Δήμαρχο; Γιατί κυβερνά με σύνεση και
νοικοκυρεμένα το Δήμο ; Γιατί σέβεται το Δημόσιο χρήμα ; Γιατί μας πείθει η παρουσία του , το ήθος του , το επίπεδό
του, η δικαιοσύνη του , η μόρφωσή του ; Για το έργο του ; Για την κατανόησή του στα προβλήματα των δημοτών και
στην ειλικρινή προσπάθειά του για επίλυσή τους, ή γιατί είναι απλά φίλος , συγγενής , «δικός μας άνθρωπος». Που
μας χτυπά την πλάτη , πίνει και ένα καφέ μαζί μας , μας κάνει να νοιώθουμε ικανοποιημένοι , που μας χαιρετά , μας
μιλά …… και μετά τι ; Τίποτα , σχεδόν τίποτα ή πολύ λίγα ; Αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας , αυτό χρειάζεται και αξίζει
το χωριό, η περιοχή, ο Δήμος ολόκληρος ;
Δεν νομίζω ….Χρειάζεται υποδομές , πληρέστερη ιατρική φροντίδα και περίθαλψη , σωστή διαχείριση της
καθημερινότητας και ζωής των δημοτών, είτε είναι σκουπίδια, είτε δημοτικός φωτισμός, είτε λακκούβες όλα αυτά τα
μικρά που κάνουν τη ζωή καλύτερη.
Με λίγα λόγια το χωριό, η περιοχή χρειάζεται Δήμαρχο που να αξίζει και να πείθει γι’ αυτό. Οι φιλίες, οι
συγγένειες, οι παρέες άλλο, ο Δήμαρχος και οι ικανότητές του άλλο.Βέβαια αν συνυπάρχουν και τα δύο ακόμα
καλύτερα…
Θα τους ακούσετε όλους, όλοι θα υποσχεθούν πολλά - σχεδόν τα ίδια, βέβαια αφού οι ανάγκες στα Βίλια, στο Πόρτο
Γερμενό, στο Αλεποχώρι , στους γύρω οικισμούς , σε όλη τη Δημοτική ενότητα σε ολόκληρο το Δήμο Μ/Ε είναι ίδιες
για όλους , όλοι τις ξέρουμε, τις ζούμε ,τις αντιμετωπίζουμε.
Μη δώσετε λοιπόν σημασία σε όσα απλά ακούσετε και σας υποσχεθούν. Δώστε σημασία και ψηφίστε με όσα
πραγματικά σας πείσουν ότι θα κάνουν, στον τρόπο τους , στο παρελθόν τους , χωρίς να νοιώθετε ότι εκβιάζεστε ή
πιέζεστε ψυχολογικά. Δώστε σημασία σε αυτό που θα σας «βγάλουν», που θα νοιώσετε….
Κάπως έτσι το εισέπραξα εγώ , πείστηκα απ’ όσα άκουσα , συζήτησα και κυρίως ένιωσα από τη Γιάννα Κριεκούκη.
Με βοήθησε βέβαια και το χειροπιαστό της έργο στη Μάντρα, στην προηγούμενη
θητεία της. Και συστρατεύτηκα μαζί της με τις μικρές μου δυνάμεις και καλώ και εσάς
μαζί… Δώστε στη Γιάννα Κριεκούκη την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις σκέψεις και
ιδέες της για το χωριό, την περιοχή , τον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας γενικότερα .
Ακούστε την προσεκτικά , μιλήστε μαζί της ,αφήστε τη να γίνει η δικιά μας Γιάννα ,
πραγματικά ο «δικός μας άνθρωπος». Με λόγια και έργα.
Δώστε και στους εαυτούς σας τη δυνατότητα να ξεφύγετε από παλαιοκομματικές
λογικές ,νοοτροπίες και σκοπιμότητες.
Καλό αγώνα σε όλους με ευπρέπεια, ήθος , χωρίς εντάσεις και ακρότητες, γιατί την
επομένη των εκλογών θα πρέπει να συνυπάρχουμε και να συνεργαστούμε όλοι.
Γιώργος Ρουμπάκης
Πρόεδρος οικισμού Αγίου Νεκταρίου Βιλίων
Υποψήφιος Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Βιλίων

“Δημοτικές

Εκλογές 2014”

(για δημοτική ενότητα Μάνδρας )

Ποια είμαι ;

Ποιo το όραμά μου και οι προτάσεις μου για το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας;

Κάθε ευσυνείδητος πολίτης, ειδικά οι νέοι, θέλει να βλέπει τον τόπο του να εξελίσσεται και να
αναπτύσσεται. Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι ένας Δήμος απείρου φυσικού κάλλους καθώς συνδυάζει
τα γαλαζοπράσινα νερά του Κορινθιακού κόλπου με τους ορεινούς όγκους του Κιθαιρώνα πλούσιους σε
αξιόλογη πανίδα και χλωρίδα.
Η τουριστική και εμπορική ανάδειξη αυτών των φυσικών προνομίων είτε μέσω απορρόφησης ευρωπαϊκών
κονδυλίων είτε άλλων χρηματικών πόρων, νομίζω είναι ζητούμενο όλων των πολιτών καθόσον η τουριστική
ανάπτυξη η οποία ασφαλώς σέβεται το φυσικό πλούτο καθιστά τον κάθε τόπο πόλο έλξης με ευνοϊκές και
μόνον συνέπειες !

Γιατί όμως με τον Γεώργιο Δρίκο ;

Ο Δήμος χρειάζεται ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης των καθημερινών και βασικών ζητημάτων,
χρειάζεται κοινωνική ευαισθησία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κρίσης, χρειάζεται όραμα για
ουσιαστικά έργα και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με αποφασιστικότητα, κάτι το οποίο έχει αποδείξει
ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δρίκος μέσα σε δυσοίωνους καιρούς !
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Την 15-3-2014 ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο του οικιστή ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑΛΗ στον Ιερό
Ναό Αγ. Νεκταρίου λειτουργούντος του ιερέως π. Γαβριήλ σε κλίμα μεγάλης ευλάβειας και συγκίνησης.
Μετά την τελετή η γυναίκα του και ο υιός του πρόσφεραν καφέ και πολλά άλλα είδη στο Πνευματικό
Κέντρο της Εκκλησίας. Προσέφεραν δε ως δωρεά εις την μνήμη του τον έναν από τους 4 πολυελαίους
που λείπουν στα πλαϊνά μέρη του ναού. Για όποιο μυστήριο επιθυμεί κάποιος να τελέσει στον εν λόγω
ναό παρακαλείται να έρχεται σε επαφή μόνο με την Εκκλησιαστική Επιτροπή ήτοι κ. κ. ΜΠΑΛΑ,
ΙΑΚΩΒΑΚΗ, ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ. Εδικά ο τελευταίος είναι από το 2013 μόνιμος κάτοικος στον οικισμό
και μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε ότι έχει σχέση με τον ναό και το πνευματικό κέντρο, που ανήκει στον
ναό. Επίσης ο οικιστής ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ προσφέρει 100€ από τον πρώτο του μισθό για
την κάλυψη της αμοιβής του ψάλτη κατά τις Ιερές ακολουθίες της Μ. Πέμπτης, Μ. Παρασκευής και Μ.
Σαββάτου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η εκκλησιαστική επιτροπή του Ναού μας ευχαριστεί την οικογένεια Μάρκου Κωνσταντίνου, η οποία
προσέφερε τα βασικά λουλούδια για τον στολισμό του επιταφίου της εκκλησίας μας. Ευχαριστεί
επίσης τις κυρίες Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα, Καλλιδώνη Αναστασία, Κουμπούρα Ειρήνη, Χριστοπούλου
Ελένη, Αναστασοπούλου Δήμητρα, Δεσύπρη Μαρία, Μυκιαδάκη Αναστασία, Μιχαλοπούλου
Χαριτωμένη, Ανδρουλάκη Ελένη και Χαβαλέ Αικατερίνη, για τον πολύ ωραίο στολισμό του επιταφίου.
Ευχαριστεί επίσης την Πολυχρόνη Βάσω για την προσφορά χρηματικού ποσού στην εκκλησία του
οικισμού μας εις μνήμην του εκλιπόντος συζύγου της Χρήστου.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ
Για μία ακόμα φορά πραγματοποιήθηκαν ιερές ακολουθίες του Πάσχα στην
εκκλησία του οικισμού μας με αρκετούς πιστούς οικιστές και φιλοξενούμενους
τους καθώς και κατοίκους των όμορων οικισμών, χοροστατούντος του
ιερέως πατέρα Κωνσταντίνου …. και μάλιστα για πρώτη φορά και με
πρωινές λειτουργίες. Συγκεκριμένα την Μ. Πέμπτη τα 12 ευαγγέλια , την
Μ. Παρασκευή αποκαθήλωση και Επιτάφιος και το Μ. Σάββατο η πρωινή
λειτουργία και η λειτουργία της Αναστάσεως.
Χριστός Ανέστη
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Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
Πρακτικά Συλλόγου
Πρακτικό Ν - 18
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 12/01/ 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18,00
στο γραφείο του
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε Έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του
συλλόγου , που είχε πλήρη απαρτία , για να συζητήσουν το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Αποδοχή δωρεάς
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακολούθησε συζήτηση και τελικά αποφασίστηκε , επί του μοναδικού
θέματος ΗΔ ,το παρακάτω:

Μοναδικό Θέμα ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Προέδρου , ο σύλλογός μας να αποδεχτή την δωρεά
ποσού 1400 ευρώ ( χίλια τετρακόσια ευρώ ) για πολιτιστικούς σκοπούς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
του συλλόγου και στα πλαίσια του σκοπού και της νομιμότητας που διέπει το σκοπό της κοινωφελής
επιχείρησης του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε
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Πρακτικό Ν - 19
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 01/02/ 2014 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 .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση δαπανών (πρωτοχρονιάτικης πίτας , αγοράς πικροδαφνών, αγοράς
ηλεκτρικής σκούπας , ειδών καθαρισμού και αγοράς πλακέτας)
2.Προβολή υποψηφίων συμβούλων στην εφημερίδα ( Πρόεδρος ).
3.Καθαρισμός – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιεροί Ναού και ΠΠΚ
( περίφραξη )- Κατασκευή χώρου αναψυχής στην ανατολική πλευρά του Ι.Ν
( Πρόεδρος )
4. Μονοήμερη εκδρομή ( Μυκιαδάκης)
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 το κόστος δαπανών το οποίο έχει ως εξής :
α. Δαπάνες για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 390,95 ευρώ
( περιλαμβάνει αγορά ποτηριών , πιάτων, κρέατος ,αναψυκτικών
σάντουιτς και σοκολάτας.)
β. Δαπάνη αγοράς πλακέτας
45 ευρώ
γ. Δαπάνη αγορά πικροδαφνών
27 ευρώ
δ. Δαπάνη αγοράς σκούπας και ειδών καθαρισμού
43,20 ευρώ
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από πρόταση του Προέδρου ,να γίνει δεκτή η προβολή στη εφημερίδα μας των
παρατάξεων , συνδυασμών και υποψήφιων σύμβουλων που επιθυμούν , ενόψει επικείμενων Δημοτικών και
Περιφερειακών εκλογών και έναντι οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου μας.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από πρόταση του προέδρου ,ο καθαρισμός και η δημιουργία χώρου αναψυχής στον
περιβάλλοντα χώρο του ΙΝ και του ΠΠΚ .
Αναλυτικότερα η πρόταση έχει ως εξής :
1.καθαρισμός όλης της βορεινής ( οδοί Κιθαιρώνος και Διονύσου ) και της νοτιοανατολικής
( οδός Αγ. Νεκταρίου ) περίφραξης του χώρου με ταυτόχρονη απομάκρυνση των
κατεστραμμένων και σκουριασμένων , από τα χιόνια , συρματοπλεγμάτων .
2.Τοποθέτηση συρματοπλέγματος ανατολικά του Ιερού Ναού , πίσω από
το Ιερό ,για προστασία του χώρου από τα αιγοπρόβατα .
3.Καθαρισμός και τοποθέτηση ενός ξύλινου τραπεζιού με δυο παγκάκια στο άνοιγμα του χώρου
πίσω από το Ιερό της εκκλησίας έως τις γραμματοθυρίδες.
4. Δημιουργία μονοπατιού με σκαλοπάτια στη βόρεια πλαγιά του χώρου για να είναι δυνατή η
πρόσβαση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και ΠΠΚ και από την πλευρά της οδού
Διονύσου.
Για τα παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για περεταίρω ενέργειες ( ενημέρωση εκκλησιαστικής επιτροπής
, παλιατζή για το κόψιμο και απομάκρυνση των συρματοπλεγμάτων κλπ ) και θα ενημερώσει σχετικά τα μέλη σε
επόμενο ΔΣ.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής την 01/06/2014 στο Λεωνίδιο Πελοποννήσου και
στη μονή ‘Ελωνας .
Η πιο πάνω επιλέχτηκε μεταξύ τεσσάρων παρουσιάσεων που έκανε το μέλος του ΔΣ Παντελής Μυκιαδάκης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα για τις 9/3/2014
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Πρακτικό Ν - 20
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 06/03/ 2014 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 .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στον οικισμό μας από την cosmos
Research (σχετικό έγγραφο ).
2. Νέα πρόταση Επίτιμου Προέδρου ,Θαν. Μπαλά , για το χώρο απορριμμάτων.
3. Ενημέρωση ΔΣ από τον Πρόεδρο και τυχόν επανεξέταση του θέματος , ύστερα
από έντονη αντίδραση της εκκλησιαστικής Επιτροπής για περεταίρω
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου της εκκλησίας και 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
Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του συλλόγου - κέντρου ερευνών cosmos Research - να εγκαταστήσει
μετεωρολογικό σταθμό στον οικισμό μας από τον οποίο ,σύμφωνα με έγγραφο που μας έστειλε ( Α.Π. 32/8.3.2014
) , θα έχει σαν σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις καιρικές μεταβολές και τη μελέτη τοπικών κλιματολογικών
συνθηκών ώστε να παρουσιάζεται αναλυτική πρόγνωση καιρού για την περιοχή μας.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για παραπέρα ενέργειες ( ενημέρωση εκκλησιαστικής επιτροπής και του συλλόγου
cosmos Research ).
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι για το υπόψη θέμα ,που έθεσε ο επίτιμος Πρόεδρος Αθ. Μπαλάς ( διαμόρφωση χώρου
απορριμμάτων ) , έχει ήδη παρθεί απόφαση από το ΔΣ στις 4/11/2012.
Το έργο έχει προ πολλού ξεκινήσει και βαίνει προς το τέλος του. Τυχόν αλλαγή σχεδίου θα σήμαινε και επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση την οποία δεν την αντέχει το ταμείου του συλλόγου.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Μετά την έντονη αντίδραση της εκκλησιαστικής επιτροπής για την απόφαση που πήρε το ΔΣ στις 1/2/2014 να
αξιοποιήσει τον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας και του ΠΠΚ αποφασίστηκε ομόφωνα , κατόπιν προτάσεως του
Προέδρου , να γίνει συνάντηση όλων των μελών του ΔΣ με την εκκλησιαστική επιτροπή την επόμενη βδομάδα (
16/3/2014) προκειμένου να επανασυζητηθεί το θέμα και να βρεθεί οικονομική λύση που θα ικανοποιεί αμφότερους (
σύλλογο και εκκλησία).
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 6/4/2014
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Πρακτικό Ν - 21
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 23/03/ 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 12
στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου
ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε απαρτία , για να
συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Επανεξέταση του θέματος , για περεταίρω αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου της εκκλησίας και ΠΠΚ.
( μαντρότοιχος χαμηλού ύψους από πέτρα στα ρυμοτομικά όρια περιμετρικά του χώρου).
Επί του μοναδικού Θέματος ΗΔ
Μετά την άρνηση της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής του οικισμού μας να συμμετάσχει σε συζήτηση για το θέμα της
περίφραξης και της αξιοποίησης του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού και του ΠΠΚ , όπως είχε αποφασιστεί
στη συνεδρίαση της 01/02/2014 , το ΔΣ ερεύνησε το θέμα σε βάθος , ανατρέχοντας σε αρχεία του συλλόγου και
κάλεσε το μέλος του οικισμού μας και πρώην Πρόεδρο του ΔΣ Γιάννη Χριστόπουλο όπως παρευρεθεί σε έκτακτη
συνεδρίαση του ΔΣ προκειμένου να μας ενημερώσει λεπτομερώς , λόγω εμπειρίας ,τόσο προφορικά όσο και με
έγγραφα στοιχεία που έχει , σχετικά με το θέμα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ελήφθησαν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία , προφορικά και έγγραφα ,
ακολούθησε συζήτηση και τελικά αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1.Να αναιρεθεί η προηγούμενη απόφασή μας που αφορούσε το θέμα
( πρακτικά Ν-19 / 1.2.2014, καθαρισμός και η δημιουργία χώρου
αναψυχής στον περιβάλλοντα χώρο του ΙΝ και του ΠΠΚ ).
2.Να τοποθετηθεί νέα περίφραξη , σε αντικατάσταση της παλιάς
κατεστραμμένης .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 6/4/2014.
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Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 22
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 05/04/ 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 17,00
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 .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου εκκλησίας και ΠΠΚ
2.Ανακοίνωση Προέδρου για πρόθεση παραίτησης καθήκοντά του .
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 η τοποθέτηση της νέας γαλβανισμένης περίφραξης να γίνει από τον Σιδεριά
Παναγιώτη .
Η συγκεκριμένη επιλέγει μεταξύ τριών προσφορών που έφερε και διάβασε ο Πρόεδρος στο σώμα και
σύμφωνα με αυτήν θα τελειώσει πριν από το Πάσχα.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Ο Πρόεδρος , Γιώργος Ρουμπάκης , ενημέρωσε το σώμα ότι επειδή αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα
στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές , ως σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Βιλίων , προτίθεται να
παραιτηθεί από τα καθήκοντα του Προέδρου , για ηθικούς - δεοντολογικούς και μόνο λόγους , για να
μην υπάρξει πρόβλημα στο σύλλογο . Θα ανακοινώσει την οριστική απόφασή του σε έκτακτο ΔΣ που θα
συγκληθεί με αυτό το θέμα όταν υπογραφεί οριστικά η υποψηφιότητα του.
Το σώμα απεδέχθη ομόφωνα την επιλογή του.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα έκτακτη με την οριστική υπογραφή
της υποψηφιότητας.
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Ιπποφαές, οι 190 του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Βασιλική Σακελλάρη- Φαρμακοποιός
Τη σημερινή εποχή που οι ανάγκες των ανθρώπων
ολοένα και πληθαίνουν, το άγχος, οι γρήγοροι
ρυθμοί καθώς επίσης και η έλλειψη ισορροπημένης
διατροφής έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην
καθημερινότητα μας. Απόρροια αυτού είναι η
εξάντληση του ανθρώπινου οργανισμού μιας και
στερείται πολύτιμων θρεπτικών συστατικών και
βιταμινών. Προκειμένου να καλύψει τις ολοένα και
αυξανόμενες ανάγκες του, ο άνθρωπος, αναζητά
συμπληρώματα διατροφής που θα του παρέχουν
τόνωση, ενέργεια και όλες τις βιταμίνες που
λείπουν από την διατροφή του.
Ξεχωριστή θέση στην κατηγορία των
συμπληρωμάτων κατέχουν φαρμακευτικά
σκευάσματα φυτικής προέλευσης, γνωστά και ως
''υπερτροφές'', ένα εξ αυτών και το Ιπποφαές.
Το Ιπποφαές κατατάσσεται στην δεκάδα των φυτών με τις πιο ισχυρές θεραπευτικές δράσεις και τα
τελευταία δύο χρόνια έχει κερδίσει έδαφος στο καταναλωτικό κοινό μιας και συνδυάζει πλειάδα θρεπτικών
συστατικών, βιταμινών, ιχνοστοιχείων, μετάλλων, λιπαρών οξέων και πολλών άλλων στοιχείων ιδιαίτερα
ευεργετικών για τον οργανισμό.Το όνομα του προέρχεται από τις σύνθετες λέξεις ίππος (άλογο) και φάος
(φως, λάμψη) και μεταφράζεται στη νεοελληνική ως λαμπερό άλογο. Η ιστορία περιγράφει τα
τραυματισμένα άλογα των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου να αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα
χάρη στην κατανάλωση των καρπών του φυτού αυτού. Εκτεταμένες αναφορές έχουν σημειωθεί επίσης και
από τον Διοσκουρίδη, τον θεμελιωτή της φαρμακολογίας.
Σύμφωνα με Κινέζους και Ρώσους επιστήμονες, το σκεύασμα αυτό έχει αποδειχθεί ότι περιέχει 190
ωφέλιμα συστατικά, τα οποία έχουν συνταιριαστεί με τέτοιο τρόπο που προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή
κάλυψη στον ανθρώπινο οργανισμό. Στο έλαιο που περιέχουν οι καρποί του διαθέτει 106 ουσίες από το
σύνολο, με προεξέχουσες την βιταμίνη C, E, β-καροτίνη, λιπαρά οξέα, αμινοξέα και φλαβονοειδή.
Πιο αναλυτικά, το Ιπποφαές συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος (σύμπλεγμα
βιταμινών Β), και του αναπαραγωγικού μέσω της δράσης των φυτικών οξέων που διαθέτει. Επίσης
ανακουφίζει από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, πόνους περιόδου και αντιμετωπίζει παθήσεις όπως
υπερπλασία του προστάτη.
Αποδεδειγμένη είναι η δράση του Ιπποφαούς στην διατήρηση της καλής υγείας της καρδιάς, καθότι περιέχει
φλαβόνες που προστατεύουν το μυοκάρδιο και συμβάλλουν στην βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας.
Συνάμα, βοηθάει στην ρύθμιση της χοληστερίνης χάρη στη δράση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και
της β-σιτοστερόλης.
Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η ωφέλιμη επίδραση του Ιπποφαούς σε αρκετές δερματικές παθήσεις όπως η
ατομική δερματίτιδα, ακμή, δυσχρωμίες, έκζεμα και ψωρίαση. Αναλυτικότερα, ένα συστατικό που βρίσκεται
στο έλαιο του, το παλμιτολεϊκό οξύ είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για το δέρμα όταν καταναλωθεί από το στόμα.
Τα ω-6 και ω-7 λιπαρά βοηθούν στην αντιμετώπιση μολύνσεων και αποτελούν ασπίδα προστασίας του
δέρματος. Παράλληλα οι βιταμίνες A και C διεγείρουν την γρήγορη επούλωση πληγών και σε συνδυασμό με
την αντιγηραντική προστασία της βιταμίνης E προφυλάσσουν τα κύτταρα από βλαβερούς εξωγενείς
παράγοντες όπως η ηλιακή ακτινοβολία.
Πέρα από τόνωση, ευεξία και ενέργεια συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος μιας και
περιέχει περίπου 1000% υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C συγκριτικά με φράουλα και ακτινίδιο.
Το Ιπποφαές κυκλοφορεί στην αγορά με τη μορφή συμπυκνωμένου χυμού καθώς επίσης και σε κάψουλες.
Για τόνωση του οργανισμού, η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 1 κάψουλα το πρωί. Σε περίπτωση που
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε πρώτα έναν ειδικό για να σας
υποδείξει την κατάλληλη για εσάς δοσολογία.
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ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
Γράφει η κ. Ελισάβετ Αντωνιάδου
Ζητάμε να προστατεύσετε τον Κιθαιρώνα και τις κατοικημένες περιοχές του για το
κοινό όφελος.
Ο Κιθαιρώνας είναι ο μόνος εναπομείναντας φυσικός θησαυρός της Αττικής. Η
προστασία του αλλά και η ανάδειξή του είναι θέμα που μας αφορά όλους. Το κλίμα
ασυδοσίας που επικρατεί αυτή τη στιγμή, θεωρείται φυσιολογική κατάσταση. Η
λαθροϋλοτόμηση, η ρίψη μπαζών, η διέλευση κοπαδιών, καθώς και το κυνήγι
μέσα και γύρω από τις κατοικημένες περιοχές στους πρόποδες του βουνού αλλά και σε ολόκληρο τον Κιθαιρώνα αποτελούν μία
τραγική καθημερινή πραγματικότητα που μας γεμίζει με ανασφάλεια για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Ζητάμε άμεση δράση
και επέμβαση από τις αρμόδιες αρχές με την οριοθέτηση προστατευμένων περιοχών, με την πληροφόρηση των πολιτών, με την
τοποθέτηση μεγάλων πινακίδων που να επισημαίνουν πώς να απαγορεύονται τα παραπάνω και τέλος με την επιβολή προστίμων
των παρανόμων.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Οικιστές, ντόπιοι κάτοικοι, ορειβάτες, ποδηλάτες, δρομείς αποστάσεων, αιωροπτεριστές, απλοί εκδρομείς κ.ά. όλοι θέλουν να
απολαμβάνουν ελεύθερα και με ασφάλεια τις ομορφιές του βουνού χωρίς βέβαια να φοβούνται μη φάνε καμιά αδέσποτη τουφεκιά
ή χωρίς να περνάνε επάνω από δρόμους στρωμένους με κοπριές (μέσα στις οικιστικές περιοχές) ή μπροστά από σωρούς σκουπίδια
και μπάζα μέσα στα μονοπάτια του δάσους ή οπουδήποτε βολεύει όπως επίσης πολλοί είναι εκείνοι που συνειδητά ανησυχούν
για το άμεσο μέλλον των δασών από την άπειρη, ημιμαθή και τελικά κακή μεταχείριση τους. Σε άλλα μέρη τα μονοπάτια έχουν
ήδη χαρτογραφηθεί προσφέροντας έτσι προστασία και άλλου τύπου ανάπτυξη με όλα τα οφέλη που αυτή φέρνει. Είμαστε όλοι
εδώ, συναγωνιούμε, συμφωνούμε και συμπράττουμε καθώς η ζωή μας που είναι η φύση μας, μας καλεί για ακόμη μία φορά να
την υπερασπιστούμε. Μένω στη φύση ή αγαπώ τη φύση δε σημαίνει πως είμαι απλά ένας προνομιούχος ή ένας φυσιολάτρης
αλλά είμαι και υπεύθυνος για αυτό που αναγνωρίζω ως μοναδική πηγή ζωής και το απολαμβάνω. Είναι τόσο μεγάλη η εμβέλεια
της οικολογικής συνείδησης που ποτέ, ό,τι κι αν κάνουμε δεν θα είμαστε αρκετά σίγουροι πως είναι σύμφωνο με τους νόμους της
φύσης. Είναι άπειρες οι επιρροές που ασκούμε όλοι, κάθε λεπτό προς το περιβάλλον μας. Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Το
να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές για την καλυτέρευση της ζωής της δικής μας αλλά και των συμπολιτών και συνανθρώπων
μας, δε σημαίνει πως γίναμε εμείς οι ίδιοι “οικολογικά άγιοι” ούτε και πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα δια μαγείας. Σημαίνει
απλά και μόνο πως κάτι μας παρακινεί να νοιαστούμε πάρα πολύ! Τόσο πολύ όσο νοιαζόμασταν μέχρι χθες για τον εαυτό μας,
ή για κάποιον-ους που αγαπούσαμε, ή για ο,τιδήποτε αφορούσε αποκλειστικά τον προσωπικό μικρό μας κόσμο. “Σήμερα”
καταλάβαμε πως ολόκληρος ο κόσμος είναι δικός μας και ότι ο κόσμος αυτός ψυχορραγεί και μας έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη για
φροντίδα, προστασία, αγάπη και ανταπόδοση και αυτό μας έκανε να αποκτήσουμε φωνή, δύναμη, ψυχή, οπτική, πνεύμα, θέληση,
ανιδιοτελή αγάπη και όλες αυτές τις ηθικές αρετές που έχουμε από καιρό λησμονήσει αφήνοντας τον κόσμο μας να πεθαίνει
και μαζί του να πεθαίνουμε κι εμείς.
Αναλαμβάνουμε λοιπόν ευθύνη σημαίνει αφιερώνουμε χρόνο από τη μικρή ατομιστική ζωή μας και τον προσφέρουμε σε κάτι
μεγαλύτερο από εμάς. Οτιδήποτε μπορέσουμε να προσφέρουμε με την καρδιά μας και με πίστη, αναμφισβήτητα θα έχει πολύ
μεγάλη ανταμοιβή. Αυτά για αρχή... για να θυμόμαστε τι έχουμε κάθε μέρα να σκεφτόμαστε. Έχουμε χρόνο για να
μην νοιαζόμαστε; Πώς το βλέπετε; Και έχουμε άραγε καθαρή συνείδηση; Στα παιδιά μας τι θα πούμε; Ότι δεν μπορούσαμε να
κάνουμε Τίποτα; Τι θα πούμε σ’εκείνον που θα μας χτυπήσει την πόρτα, όποιος κι αν είναι αυτός; Κλέφτης, ληστής, επαίτης,
όμορφος, άσχημος, άντρας, γυναίκα, γέρος, νέος, υγιής, άρρωστος, δειλός, γενναίος, χαζός ή έξυπνος, μαύρος ή άσπρος, θεός ή δι
άβολος...
Τα παραπάνω απευθύνονται προς συνυπογραφή στους άμεσα ενδιαφερόμενους π.χ. κατοίκους της περιοχής ή και των γύρω
περιοχών, σε λάτρεις των σπορ με αθλητικό πνεύμα, γνώση και αγάπη του αντικειμένου που τους οδηγεί στις πιο ψηλές
κορφές της πρόκλησης και της δυσκολίας, αλλά και σε έμμεσα ενδιαφερόμενους όπως απλούς εκδρομείς, πεζοπόρους,
ορειβατικούς συλλόγους οικολογικούς συλλόγους κ.ά. καθώς και σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Δασική υπηρεσία, Δημοτική
αρχή και Περιφέρεια Δυτ. Αττικής, Αστυνομική αρχή, υπηρεσίες φύλαξης) και σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν αλλά και να
θεσμοθετήσουν την προστασία του περιβάλλοντος μας και εν προκειμένω ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
Με εκτίμηση Ελισάβετ Αντωνιάδου και οι συνυπογράφοντες:
Για επικοινωνία στα: beantoniadou@yahoo.com facebook.com.elisavetandoniadou
Τηλ. Επικοινωνίας: 6994740765

