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Αριθμός Φύλλου 70* Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2014

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΙΣ 11:00 πμ Η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
,

ΣΤΙΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ,
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΝΟΥΝ ΛΙΓΑ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΝΕΡΟ
ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ. ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ

,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Έπεσε το μπετόν και μεταφέρθηκαν
οι κάδοι σκουπιδιών στο πίσω
μέρος του παρτεριού

Θερινό σινεμά

Τοποθετήθηκαν στην πλατεία Μουσών
τα παγκάκια και το τραπέζι που δώρισε
ο Κώστας Μακρυνόρης στο Σύλλογο

Πεζοπορείες

Συντήρηση κατασκευών στον οικισμό
από μέλη του ΔΣ

Εθελοντική καθαριότητα

Ταμπέλες στις οδούς
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Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού
697
συλλόγου
Βιλίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ».
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Τιμή φύλλου
0,01 ευρώ
***

Εκδότης
Δεσύπρη Μαρία
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ:22630 – 23640Υπεύθυνοι
Ύλης:Συντακτική επιτροπή
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος
***Εκτυπώσεις :ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ
www.sparveris.grτηλ: 2105555960
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Αστυνομία Βιλίων: ……………..22630 22100
Πυροσβεστική : …………………. 199
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων:…. 22633-20000
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας: ….. 210-5551277
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :… 6945202106
Πρώτες Βοήθειες :………………… 166
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……
22630-22207
Θριάσιο Νοσοκομείο: ……………. 210-5551502
Λιμεναρχείο Αιγοσθένων :… 22630-41491
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.agiosnektarios.gr
Δήμου:www.mandras-eidyllias.gr
Δημ. Κοιν. Βιλίων:www.vilia.org
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Δεσύπρη Μαρία
Μιχαλιτσιάνος Περικλής

e-mail:agiosnektarios.vilia@gmail.com
Υπεύθυνη διαφημιστικών καταχωρίσεων:

Καλλιδώνη Αναστασία τηλ:6976306850

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος :Δεσύπρη Μαρία (2109811681
- 6945959919 )
Αντ/δρος και ταμίας: Μιχαλιτσιάνος
Περικλής (2263023006-21097358416977066632)
Γεν.Γραμματέας: ΚυπριάδηςΧρήστος
(2263023240-6970824754)
Ειδικός Γραμματέας: Βασιλείου
Νίκος(6944258502)
Μέλος: ΜυκιαδάκηςΠαντελής
(2104933392-6945821483)
Μέλος: Ιακώβου Ηρακλής (21054407152263023628 - 69781973539 )
Μέλος: Καλλιδώνη Αναστασία
(2291053087-6976306850)

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 τους και υποστηρίξτε
τoυς ανάλογα.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το ΔΣ του συλλόγου εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες
των προσφάτως εκλιπόντων μελών του συλλόγου ή συγγενών τους :
Ευτυχία Κουλακιώτου, Λουκής Αλοΐσιος,
Παναγιώτης Ουρανής (πατέρας του οικιστή Μιχάλη Ουρανή)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Το ΔΣ του συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει τους παρακάτω για την πολύτιμη προσφορά
τους στο Σύλλογο και εύχεται να βρεθούν παρόμοιοι
μιμητές.
 Νίκο Βασιλείου οικιστή μέλος του ΔΣ για την προσφορά
συσκευής προστασίας από υπερτάσεις για το γραφείο του
συλλόγου και για βαψίματα σε παγκάκια και πίνακες του
οικισμού.
 Σπύρο Τρύφωνα οικιστή, για την ανάληψη των
ποτισμάτων με φορητή δεξαμενή νερού στο παρτέρι του
χώρου σκουπιδιών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
για το σύλλογο.
 Παντελή Μυκιαδάκη οικιστή μέλος του ΔΣ, για την
εθελοντική προσφορά του σε τοποθετήσεις ταμπελών,
βαψίματα, καθαριότητα στο χώρο σκουπιδιών, του ΠΠΚ
και άλλα σημεία του οικισμού.
 Κώστα Θεοδωρόπουλο οικιστή, για την προσφορά των
γλυκισμάτων και Γεωργία Κατσανέα ιδιοκτήτρια του
supermarket στο Πόρτο Γερμενό, για την προσφορά των
αναψυκτικών και Παναγιώτη Λούκο για την προσφορά
αναψυκτικών και νερών, στη γιορτή της Αγίας Μαρίνας.
 Νίκο Λάγιο οικιστή, για οικονομική ενίσχυση 30€ στο
σύλλογο
 Γιώργο Χριστοφορίδη οικιστή, για οικονομική ενίσχυση
20€ στο σύλλογο για έξοδα του θερινού σινεμά.
 Ευχαριστούμε όλους τους οικιστές που προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους εθελοντικά για τον στολισμό και
καθαρισμό της εκκλησίας και του γύρω χώρου.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΥΜΠΑΚΗ
Στις 3 Ιουλίου 2014 με επιστολή του προς το ΔΣ, χωρίς να
αναφέρει τους λόγους, παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ του
συλλόγου το μέλος και πρώην πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος
Ρουμπάκης και εκλήθη σύμφωνα με το καταστατικό να τον
αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών Ηρακλής Ιακώβου ο οποίος
και απεδέχθη τη θέση σαν απλό μέλος.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Στις 12 Μαΐου 2014, έγιναν τα εγκαίνια της δεξαμενής
ύδρευσης του οικισμού μας σε οικόπεδο που δώρισε
στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας ο Βιλιώτης Μελέτης
Λεμπέσης τον οποίο ο Σύλλογός μας είχε βραβεύσει με
τιμητική πλακέτα γι’ αυτή του την ενέργεια στην κοπή
πίτας του Συλλόγου για το 2014. Μετά τον Αγιασμό από
τους Πανοσιολογιότατους Αρχιμανδρίτη Πάτερ Κύριλλο και Εφημέριο Αυξέντιο Ρουσσάκη, ο Δήμαρχος
αναφέρθηκε στο έργο, ευχαρίστησε τον δωρητή του οικοπέδου κ. Μελέτη Λεμπέση και υποσχέθηκε ότι
στους επόμενους μήνες το νερό θα τρέχει πλέον και στα σπίτια των οικιστών. Στη συνέχεια μίλησε η
πρόεδρος του οικισμού Μαρία Δεσύπρη η οποία εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου ευχαρίστησε όλους όσοι
είχαν συμμετοχή, μεγαλύτερη ή μικρότερη, στην πραγματοποίηση αυτού του έργου. Η βρύση της δεξαμενής
άνοιξε και το νερό έτρεξε γεμίζοντας χαρά τους οικιστές που άρχισαν πλέον να πιστεύουν ότι η στιγμή που
θα ανοίξουν για πρώτη φορά κάποια βρύση του σπιτιού τους και θα τρέξει αυτό το πολύτιμο αγαθό χωρίς
τον ήχο του πιεστικού, είναι πλέον κοντά.
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γράφει η Μαρία Δεσύπρη
Ο καλοκαιρινός χορός μας έγινε φέτος στις 18 Ιουλίου στον οικισμό
μας στα πλαίσια του καθιερωμένου εορτασμού της Αγίας Μαρίνας
υπό την σκέπη της οποίας συγκεντρώθηκαν επίσημοι, φίλοι και
οικιστές δίπλα στον Ι. Ναό που είναι αφιερωμένος και στη μνήμη
της.
Η εκδήλωση αυτή πέτυχε να γίνει παράδοση, είναι ένα σημείο
αναφοράς και μια ευχάριστη νότα στη ζωή των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής των Βιλίων. Αναμφισβήτητα σ’ αυτή την
επιτυχία της καθιέρωσης και αναγνώρισης των εκδηλώσεων του
Συλλόγου μας, όπως η φετινή, συμβάλλει η παρουσία και συμμετοχή
των επισήμων αρχών από τον νεοεκλεγέντα Αντιπεριφερειάρχη Δυτ.
Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου, τον Δήμαρχο Μάνδρας – Ειδυλλίας
κ. Γιώργο Δρίκο, την επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Γιάννα Κριεκούκη, τους
Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και τα
μέλη των τοπικών Συλλόγων Μύτικα Βιλίων, Πόρτο Γερμενό,
Οινόης, τους οικιστές και φίλους μας, που παρευρέθηκαν και
τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση.
Ο Σύλλογος και το ΔΣ προσβλέπουν σε μια αγαστή και
εποικοδομητική συνεργασία με όλους για την προώθηση και
επίλυση των προβλημάτων του οικισμού που είναι σύνθετα και
ποικίλα. Στους ρυθμούς του μπάλου, του συρτού, του χασάπικου
και του ροκ εντ ρολ κάτω από τον έναστρο ουρανό το κέφι έφτασε
στο ζενίθ. Ο κόσμος μας, από το πρώτο ποτό καλωσορίσματος μέχρι
το τελευταίο ποτηράκι κρασί, έδωσε τον τόνο του ξεφαντώματος
και της ανεμελιάς. Ίσως όλα αυτά, η καλή διάθεση, το πολύ καλό
φαγητό και η αγάπη που περιέβαλλε τον κόσμο συνέβαλε στη
σύσφιξη των σχέσεων και συνετέλεσαν στην επιτυχία αυτής της
συγκέντρωσης.
Σας ευχαριστούμε όλους που στηρίζετε και τιμάτε τον Σύλλογό μας.

___Κιθαιρώνας _______________________________________________________________ 5

ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Το ΔΣ του Συλλόγου μετά από ανταλλαγές εγγράφων και τηλεφωνικές και προσωπικές επαφές με υπηρεσίες του Δήμου,
ενημερώνει τα μέλη του για τα ακόλουθα:
1) Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλλει αίτηση σύνδεσης στο πρώην Δημοτικό κατάστημα (νυν ΚΕΠ ) στα Βίλια και
να ενημερωθεί για τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου. Προμήθεια εντύπων αίτησης και διευκρινίσεων για τα απαιτούμενα,
από το γραφείο του Συλλόγου ή με τηλεφώνημα στον Γεν. Γραμματέα Χρήστο Κυπριάδη (2263023240 - 6970824754) ή
στον Αντιπρόεδρο Περικλή Μιχαλιτσιάνο (2263023006 - 6977066632).
2) Απαιτείται φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και εφόσον το κτίσμα έχει μεταβιβαστεί
απαιτείται επιπλέον και συμβόλαιο κτίσματος. Το Δημαρχιακό κτίριο είναι ανοιχτό καθημερινά πρωινές ώρες και το
τηλέφωνο είναι 2263320000.
3) Το ΔΣ του Συλλόγου με επιστολή του προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κατέθεσε ερωτήματα για τα εξής:
Αν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες και αν το δίκτυο είναι λειτουργικά έτοιμο και σε
περίπτωση που αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί , να μας γνωστοποιηθεί ποιες εργασίες υπολείπονται και τον πιθανό χρόνο
ολοκλήρωσής τους. Επίσης ποια θα είναι τα τέλη σύνδεσης και αν στο λογαριασμό θα χρεώνονται και τέλη αποχέτευσης
δεδομένου ότι δεν υπάρχει τέτοιο δίκτυο στον οικισμό (όσον αφορά το τελευταίο προφορικά ελέχθη από το Δήμο ότι θα
χρεώνεται μόνο η ύδρευση). Αναμένουμε απαντητικό έγγραφο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ –ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης
Θέλοντας να τονίσω την ανάγκη για εθελοντική εργασία από μέλη του οικισμού μας, σας παραθέτω διάφορες εργασίες που
έγιναν στον οικισμό από μέλη κυρίως του ΔΣ μέσα στους τελευταίους 2 μήνες.
1. Εντοπισμός και αλλαγή καμένων λαμπτήρων στις κολώνες του οικισμού
2. Αγορά νέου πολυμηχανήματος λόγω ασύμφορης επισκευής υπάρχοντος κατεστραμμένου από ακραίες καιρικές συνθήκες το
Χειμώνα.
3. Βαφή - συντήρηση ξύλινων πινακίδων στις δύο εισόδους του οικισμού.
4. Βαφή - συντήρηση όλων των παγκακιών στο χώρο των γηπέδων μπάσκετ
5. Βαφή - συντήρηση των κιγκλιδωμάτων στο χώρο του ΠΠΚ
6. Αγορά και τοποθέτηση 2 πινακίδων στις δύο εισόδους της παιδικής χαράς
7. Γενικός καθαρισμός και κοπή κλαδιών στην πλατεία Μουσών για διευκόλυνση parking
8. Αγορά και τοποθέτηση 4 πινακίδων οδοσήμανσης λόγω καταστροφής των παλαιών
9. Μετά την τσιμεντόστρωση από τον Δήμο στο χώρο των σκουπιδιών, μεταφορά 3 νέων και 3 παλαιών κάδων στη νέα τους θέση
10. Γενική καθαριότητα γύρω από το χώρο των σκουπιδιών μαζί με ορισμένους εθελοντές οικιστές
11. Αγορά και τοποθέτηση πινακίδας στο χώρο των σκουπιδιών
12. Καθαρισμός στο πλάι του ΠΠΚ από μπάζα, σκουπίδια, παλαιά αντικείμενα κλπ
13.Τακτικό πότισμα των πικροδαφνών στο χώρο των σκουπιδιών με σημαντική βοήθεια από τον οικιστή Σπύρο Τρύφωνα
14. Προετοιμασία και μοίρασμα γλυκών και αναψυκτικών στον εσπερινό την παραμονή της Αγ. Μαρίνας
15. Διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ΚΤΕΛ κλπ
16. Προετοιμασία και τέλεση του ετήσιου χορού του Συλλόγου
17. Αίτημα για επισκευή παιχνιδιών παιδικής χαράς
18. Αίτημα για αλλαγή φθαρμένου STOP
19. Θερινός κινηματογράφος
20. Πεζοπορίες
21. Τοποθέτηση τραπεζιού και παγκακιών στην πλατεία Μουσών απέναντι από την εκκλησία
Ενδεχομένως να μου διαφεύγουν και άλλες εργασίες που έχουν γίνει και είμαι σίγουρος ότι δεν περιμένατε να κάνουμε τόσα
πολλά, αν σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι είμαστε εργαζόμενοι και εχουμε την κύρια κατοικία μας στην Αθήνα. Γι’ αυτό επιμένω
στην εθελοντική εργασία εκ μέρους των οικιστών. Τέλος όποιος από τους οικιστές είναι διατεθιμένος να προσφέρει εθελοντική
εργασία ας έλθει σε επικοινωνία μαζί μου.
‘Ένα τεράστιο θέμα είναι αυτό της καθαριότητας. Βοηθήστε ρε παιδιά και εσείς μαζεύοντας ότι βρίσκετε στο δρόμο σας,
στο απέναντι οικόπεδο, λίγο πιο κάτω ‘η πιο πάνω από το σπίτι σας είτε αυτό είναι μπάζα είτα σκουπίδια είτα ένα απλό πλαστικό
μπουκάλι και γενικά οτιδήποτε λερώνει τον οικισμό μας, τον οποίο πρέπει όλοι να βλέπουμε σαν δικό μας μεγάλο οικόπεδο.
Βοηθήστε να ομορφύνει κι άλλο ο οικισμός μας και να παραμείνει πρώτος σε όλο το Δήμο. Τέλος για τον ετήσιο χορό του
οικισμού που έγινε στον εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ και ο οποίος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήθελα να πω ότι με στενοχώρησε η
απουσία πολλών οικιστών για τους οποίους κυρίως γίνεται ο χορός και για τη σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων.
Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα είναι τα πράγματα καλύτερα
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

Τελέστηκαν και αυτή τη χρονιά στην εκκλησία του οικισμού
μας δύο λειτουργίες ο εσπερινός με περιφορά της εικόνας την
παραμονή στις 16 Ιουλίου και η Θεία λειτουργία ανήμερα στις 17
Ιουλίου. Ο σύλλογος όπως πάντα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις
με την ευγενική χορηγία επαγγελματιών, για τους οποίους
αναφερόμαστε στη 2η σελίδα, πρόσφερε γλυκά, αναψυκτικά
και νερά. Παράλληλα έγινε και αρτοκλασία και μοίρασμα άρτων
από οικιστές και Βιλιώτες πιστούς.

Τα τσιμπήματα του καλοκαιριού.

Μέλισσες, κουνούπια, τσούχτρες, σκνίπες… είναι οι απρόσκλητοι, ενοχλητικοί επισκέπτες του καλοκαιριού! Όλοι
έχουμε ξυπνήσει ξαφνικά μέσα στη νύχτα από έντονη φαγούρα και κάποιοι έχουμε βρεθεί να τρέχουμε έξω από
τη θάλασσα, έπειτα από την επίθεση… τσούχτρας! Και μπορεί το καλοκαίρι τα τσιμπήματα των εντόμων να είναι
συνηθισμένα και σχετικά εύκολο να αντιμετωπιστούν, τι συμβαίνει όμως με τα πιο σοβαρά; Τα κουνούπια είναι
οι ιπτάμενοι πρωταγωνιστές του καλοκαιριού. Τα θηλυκά είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, αλλά και για την
ταλαιπωρία που τραβάμε μετά. «Το τσίμπημα και, ιδιαίτερα, το σάλιο του κουνουπιού, προκαλεί μια εντοπισμένη
ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού μας. Χαρακτηριστική είναι η έκκριση ισταμίνης, που συνεπάγεται φαγούρα
και μικρό οίδημα στο σημείο», εξηγεί ο δερματολόγος- αφροδισιολόγος κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης.
Συνήθως, τα τσιμπήματα από κουνούπια είναι αθώα. Προκαλούν ένα ελαφρύ πρήξιμο στην περιοχή και έντονο
κνησμό. Σε σπανιότερες περιπτώσεις τα κουνούπια είναι υπεύθυνα και για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών, όπως
π.χ. ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πώς αντιμετωπίζεται ένα τσίμπημα κουνουπιού; Πέρα από τοπικές αντιισταμινικές
και κορτιζονούχες κρέμες που μπορούν να βοηθήσουν τις 2-3 πρώτες μέρες, η φαγούρα βελτιώνεται αν βάλουμε πάνω
στο τσίμπημα ξίδι! Το σημαντικό είναι να μην το ξύσουμε, αφού όπως εξηγεί ο γιατρός, αν αρχίσουμε να ξύνουμε την
περιοχή δημιουργούμε έναν φαύλο κύκλο φαγούρας-ξυσίματος. Η επίσκεψη στον δερματολόγο επιβάλλεται «όταν
το σημείο που τσιμπηθήκαμε φαίνεται να φλεγμαίνει περισσότερο από το φυσιολογικό, πονάει ή δημιουργείται μια
μικρή πληγή που δεν κλείνει», τονίζει ο κ. Ιωαννίδης.
Μέλισσες & Σφήκες: Τα τσιμπήματα της μέλισσας ή της σφήκας είναι επώδυνα. Προκαλούν τοπική κοκκινίλα,
πρήξιμο, πόνο ή φαγούρα, ως αντίδραση του δέρματος στο δηλητήριο που εισέρχεται στον οργανισμό μας από
το κεντρί του εντόμου. Ο πόνος κρατάει συνήθως μέχρι ένα 24ωρο, αλλά ακολουθείται από φαγούρα που διαρκεί
μερικές μέρες.
Τι κάνουμε λοιπόν; «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να με ηρεμία να φροντίσουμε να αποφύγουμε
άλλα τσιμπήματα, π.χ. να απομακρυνθούμε αν υπάρχει κάποια σφηκοφωλιά που ενοχλήσαμε. Το δεύτερο είναι να
προσπαθήσουμε να βγάλουμε το κεντρί από το σημείο, αν υπάρχει ακόμα. Στη συνέχεια, οι κρύες κομπρέσες ή η
εφαρμογή πάγου με διαλείμματα, οι κρέμες κορτιζόνης, τα αντιισταμινικά και τα παυσίπονα βοηθούν τόσο στον
έντονο πόνο, όσο και στη φαγούρα και το οίδημα που ακολουθούν», εξηγεί ο ειδικός.
Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, γιατί πολλοί τείνουν να πανικοβάλλονται θεωρώντας πως
θα υποστούν αλλεργικό σοκ! Ναι, τα τσιμπήματα από μέλισσες και σφήκες, εκτός από επίπονα, σε περίπτωση που
υπάρχει αλλεργία, είναι και επικίνδυνα. Μια έντονη αλλεργική αντίδραση μπορεί να οδηγήσει σε λαρυγγικό οίδημα ή
και σε αλλεργικό σοκ, που απαιτεί άμεση νοσηλεία. Στους ανθρώπους που είναι αλλεργικοί στα τσιμπήματα αυτά, o
κ. Ιωαννίδης δίνει τη συμβουλή «να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν μαζί τους τα κατάλληλα φάρμακα. Θα πρέπει
να έχουν πάντα μαζί τους μια ένεση αδρεναλίνης και να έχουν εκπαιδευτεί να την κάνουν μόνοι τους. Διαφορετικά,
θα πρέπει να τους παρασχεθεί άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν κάποιος νιώσει έντονη δυσφορία ή αδυναμία μετά από
ένα τέτοιο τσίμπημα ή παρατηρήσει να πρήζεται στο πρόσωπο ή στο λαιμό, πρέπει να πάει άμεσα στο πλησιέστερο
κέντρο υγείας ή νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες».
Τσούχτρες: Το τσίμπημα τσούχτρας είναι επίπονο, αλλά καθοριστική είναι η έκταση του πλοκαμιού που θα μας
ακουμπήσει. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεπλύνουμε την περιοχή με ζεστό θαλασσινό (όχι
γλυκό) νερό και να αφαιρέσουμε, αν είναι δυνατό και αν υπάρχουν, πλοκάμια που έμειναν επάνω στο δέρμα. Αυτό
μπορεί να γίνει ξύνοντας προσεκτικά την περιοχή με μια πιστωτική κάρτα ή κάτι αντίστοιχο ή με μια πετσέτα ή
φορώντας γάντια- προσοχή, όχι με γυμνά χέρια. Εναλλακτικά, μπορούμε να ρίξουμε στο σημείο ένα παχύ στρώμα
άμμου και να τρίψουμε απαλά την περιοχή. Το τσίμπημα από τσούχτρα δεν προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός
αν μιλάμε για αλλεργικό άτομο. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις προκαλεί κοκκινίλα με ή χωρίς πρήξιμο, που
συνδυάζεται με τσούξιμο, πόνο ή φαγούρα που τείνει να γίνει ενοχλητικό, με αποτέλεσμα να χαλάει η διάθεσή μας! Ο
λόγος όλων των παραπάνω ενοχλήσεων είναι η τοξική ουσία που απελευθερώνεται στο δέρμα μας από τα πλοκάμια
της τσούχτρας κατά το τσίμπημα. Τι θα βοηθήσει; «Οι κρέμες κορτιζόνης, τα αντιισταμινικά και οι κρύες κομπρέσες
μειώνουν τον ερεθισμό και το κάψιμο, αν τις χρησιμοποιήσουμε για κάποιες μέρες και καλό είναι να ζητήσουμε
ιατρική βοήθεια, ειδικά αν το προσβεβλημένο σημείο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο. Ένα τσίμπημα τσούχτρας, πέρα
από τον αρχικό πόνο, μπορεί να προκαλέσει μελάγχρωση στο δέρμα και το σκούρο αυτό σημάδι να παραμείνει για
αρκετό καιρό», εξηγεί ο ειδικός.
Πηγή: www.healthyme.gr
Επιμέλεια : Πέπη Μιχαλιτσιάνου
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ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ
Όπως είναι γνωστό σ’ όλους και θα διαβάσετε σε άλλη στήλη της εφημερίδας μας, τον περασμένο Μάιο
που έγιναν τα εγκαίνια της δεξαμενής νερού που θα τροφοδοτεί τον οικισμό μας, ο Δήμαρχος κ. Γ. Δρίκος
διαβεβαίωσε τους παρευρισκομένους ότι μέσα στο 2014 θα συνδεθούμε με το δίκτυο. Ήδη το ΔΣ του
Συλλόγου μας ζήτησε και πήρε από το Δήμο Μ-Ε, τι δικαιολογιτικά χρειάζονται για την αίτηση σύνδεσης.
Με το σημείωμά μου αυτό θέλω να ενημερώσω τους φίλους οικιστές όσα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με
το κόστος σύνδεσης, τις χρεώσεις ανά m3 κατανάλωσης νερού, το πάγιο κλπ., όπως αυτά προκύπτουν από
την υπ’ αρ. 243/1-10-2013 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Μ-Ε, για τις εντός σχεδίου περιοχές των Βιλίων
και Πόρτο Γερμενό, για το 2014 και σύμφωνα με τη δέσμευση του Δημάρχου μας θα ισχύουν και για τον
οικισμό μας.
-Τέλος σύνδεσης νέας παροχής 337,49€+ΦΠΑ-415,12€ -Ετήσιο πάγιο τέλος 24,00€+ΦΠΑ=29,52€
Τέλος ύδρευσης ανά m3 για οικιακή χρήση

Τιμές διαφόρων επισκευών για το 2014

Από 0 - 40 m³ = 0,70 € / m³ + ΦΠΑ

Αλλαγή μετρητή = 38,15€ +ΦΠΑ
Αλλαγή φρεατίου = 20,54€ +ΦΠΑ

Από 41 - 60 m³ = 0,75 € / m³ + ΦΠΑ

Αλλαγή διακόπτη = 14,67€ +ΦΠΑ

Από 61 - 80 m³ = 0,86 € / m³ + ΦΠΑ

Αλλαγή παροχής = 44,02€ +ΦΠΑ

Από 81 - 150 m³ = 1,00 € / m³ + ΦΠΑ

Μετατόπιση παροχής = 73,37 € +ΦΠΑ
Καθαρισμός φρεατίου = 14,62€ +ΦΠΑ

Από 151 και άνω = 1,38 € / m³ + ΦΠΑ

Επανασύνδεση μετρητή= 44,02€

Ανάλογα με την έκτασή της θα χρεώνεται η αποκατάσταση ζημιάς σε δρόμο και πεζοδρόμιο. Για καλύτερη
κατανόηση και να γνωρίζετε την κατανάλωσή σας για το 2014, εφόσον συνδεθείτε, παραθέτω τον
παρακάτων πίνακα.
Α/Α

Κατανάλωση σε m³

Χρέωση ανά m³

Πάγιο

ΦΠΑ 23%

Πληρωτέο ποσό

1

0 m³

0€

24€

2

40 m³

0,70€

24€

11,96€

63,93€

3

60 m³

0,75€

24€

15,80€

84,87€

4

80 m³

0,86€

24€

21,34€

114,14€

5

100 m³

1,00€

24€

28,52€

152,52€

6

160 m³

1,38€

24€

56,30€

301,10€

7

200 m³

1,38€

24€

69,00€

369,00€

29,52€

Όπως βλέπετε, απαιτείται να είμαστε φειδωλοί στην κατανάλωση και προσεκτικοί στην άσκοπη χρήση του
νερού και τυχόν διαρροές για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων.
Φίλοι οικιστές, δώσετε προσοχή στο ακόλουθο παράδειγμα, γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση.
Ο Α κατανάλωσε το τρίμηνο, το εξάμηνο ή το χρόνο, ανάλογα με το πότε κάνει ο Δήμος την καταμέτρηση
70m3 και πρέπει να πληρώσει: (70m3Χ0,86€+πάγιο+ΦΠΑ=103,57€). Αν με ευθύνη του Δήμου δεν γίνει
η καταμέτρηση το χρόνο που πρέπει και γίνει το επόμενο διάστημα που ο Α έχει καταναλώσει επί πλέον
82m3 και γίνει συνολική χρέωση δηλ. 152m3X1,38€+πάγιο+ΦΠΑ=287,52€, ενώ για τα 82m3 αν γινόταν
η καταμέτρηση κανονικά θα πλήρωνε 130,39€. Εδώ προκύπτει με ευθύνη του παρόχου μία διαφορά σε
βάρος του Α 53,55€. Τι θα γίνει; Πως θα αποφύγω το “χαράτσι”; Πλέον αυτών με την υπ’ αρ. 250/2-10-2013
απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Μ-Ε καθορίζονται για το 2014 τα εξής:
α) Χρήση υδροφόρας του Δήμου Μ-Ε
Μέχρι 15χλμ από το αντλιοστάσιο 3,348€/m3+ΦΠΑ, Μέχρι 20χλμ από το αντλιοστάσιο 3,876€/m3+ΦΠΑ
β) Χρήση βυτιοφόρου εκκένωσης βόθρων
-Για τα Βίλλια 30€ -Για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Αλεποχώρι 50€
Γιάννης Χριστόπουλος, Ιούλιος 2014
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΙΛΙΩΝ

Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος 16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 23
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 27/04/ 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 14 ,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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ένθετη φιλοξενία υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών συμβούλων στον «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ».
2. Έγκριση εξόδων αντικατάστασης κατεστραμμένης περίφραξης περιβάλλοντα χώρου εκκλησίας. και
χωματουργικών εργασιών οδού Σοφοκλέους και οδού πυρασφαλείας ανατολικής πλευράς οικισμού.
3. Παραίτηση Προέδρου από τα καθήκοντά του λόγω υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές.
4. Νέα συγκρότηση ΔΣ.
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
Ύστερα από πρόταση και ενέργειες της Αναστασίας Καλλιδώνη , μέλους του ΔΣ και υπεύθυνη διαφημίσεων
αποφασίστηκε, στην τρέχουσα εφημερίδα τεύχος 69 ,να τοποθετηθεί ένθετο για τη φιλοξενία συμμετοχών
υποψηφίων για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως του Γεωργίου Δρίκου , τρισέλιδη καταχώρηση, Θανάση
Πανωλιάσκου,δισέλιδη καταχώρηση, Γιώργο Ρουμπάκη , μονοσέλιδη καταχώρηση και Αικατερίνη
Μιχαλιτσιάνου , μονοσέλιδη καταχώρηση. Για την πιο πάνω φιλοξενία θα δοθεί οικονομική ενίσχυση προς το
σύλλογο από τους υποψηφίους .
Επιπλέον αποφασίστηκε με πλειοψηφία , πέντε υπέρ ( Περικλής Μιχαλιτσάνος , Μαρία Δεσύπρη , Παντελής
Μυκιαδάκης , Αναστασία Καλλιδώνη και Νίκος Βασιλείου) και δυο κατά ( Γιώργος Ρουμπάκης και
Χρ.Κυπριάδης ) , το ένθετο που φιλοξενεί τους υποψηφίους να εκδοθεί σε έγχρωμη μορφή για καλύτερη
αναγνωσιμότητα δεδομένου ότι αυτή η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από την οικονομική ενίσχυση που θα
δοθεί από τους υποψηφίους .
Η μειοψηφία ψήφισε το ένθετο να γίνει και αυτό σε ασπρόμαυρη
μορφή έτσι ώστε να μην αυξηθεί το κόστος της εφημερίδας και η οικονομική ενίσχυση να παραμείνει στο σύλλο
γο.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα έξοδα που δαπανήθηκαν για τις αναφερόμενες ,στο θέμα , εργασίες
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Ο Πρόεδρος , Γιώργος Ρουμπάκης ,προσήλθε καταθέτοντας νέα πρόταση- για λόγους που ανέφερε λεπτομερώς
στο ΔΣ και που έχουν σχέση με τον οικισμό και το σύλλογό μας - για μη παραίτησή του αλλά για δήλωση
κωλύματος ,σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού ,για ολόκληρη την προεκλογική περίοδο .
Η ανωτέρω πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από το σώμα και ακολούθησαν αναλυτικές τοποθετήσεις από μέλη
του ΔΣ οι οποίες είχαν σαν βάση τους την αρχή της διατήρησης και της διαφύλαξης της ουδετερότητας του
συλλόγου μας από τα αυτοδιοικητικά δρώμενα Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος επανήλθε στην αρχική του θέση για
παραίτηση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Η επιστολή της παραίτηση του Προέδρου από τα καθήκοντά του έχει ως ακολούθως :
Παραίτηση Προέδρου ΔΣ συλλόγου
«Προς το ΔΣ,
Σας ενημερώνω ότι αποδέχθηκα πρόταση για υποψηφιότητα ως σύμβουλος της Δημοτικής
Ενότητας Βιλίων . 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 .Παραμένω απλό μέλος του παρόντος ΔΣ ,
έως τη λήξη της θητείας του, το ερχόμενο καλοκαίρι .
Σας ευχαριστώ πολύ Γιώργος Ρουμπάκης»
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Μετά την παραίτηση του Προέδρου από τα καθήκοντά του ακολούθησε διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου .
Με ψήφους 6 υπέρ και ένα λευκό εξελέγη Πρόεδρος η Μαρία Δεσύπρη . (Λευκό ψήφισε ο Γιώργος Ρουμπάκης
για λόγους ουδετερότητας και μόνο και σε συνέχεια του σκεπτικού της παραίτησής του ) . Στη θέση του ταμία
εξελέγη παμψηφεί ο Αντιπρόεδρος Περικλής Μιχαλιτσιάνος ενώ τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως έχουν.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 31/5/2014.
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Πρακτικό Ν -24
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 31/05/ 2014 ημέρα Σάββατο 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. Ακύρωση εκδρομής 2. Εκδηλώσεις και δραστηριότητες για το καλοκαίρι 3. Αιτήσεις συνδέσεων υδροδότησης
4. Ανακοίνωση απόφασης εκκλησιαστικής υποεπιτροπής για τη χρήση του προαύλιου χώρου του ΠΠΚ
5. Εφημερία γραφείου .
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: Αποφασίστηκε ομόφωνα να ακυρωθεί, λόγω εκλογών, επ’ αόριστον η εκδρομή που είχε
προγραμματιστεί για την 1/6/2014 .
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ: Αποφασίστηκε , ομόφωνα η διενέργεια εκδηλώσεων από το σύλλογο κατά την καλοκαιρινή περίοδο
από 26/07/2014 έως 24/08/2014 όπως κινηματογράφος , περίπατοι , καραόκε κλπ. Για τις πιο πάνω εκδηλώσεις θα καταρτιστεί
εγκαίρως αναλυτικό πρόγραμμα από το ΔΣ για την ενημέρωση των οικιστών μας . Επίσης αποφασίστηκε να γίνει χοροεσπερίδα την
Παρασκευή στις 18/07/2014 ανήμερα της Αγ. Μαρίνας. Η τοποθεσία θα αποφασιστεί σε επόμενο συμβούλιο.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ: Έγινε έγγραφο προς το Δήμο για να μας απαντήσει εγγράφως για όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται
προκειμένου κάποιος να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης . Στη συνέχεια θα ενημερωθούν όλα τα μέλη / οικιστές με κάθε πρόσφορο
τρόπο ( site συλλόγου , εφημερίδα . ανακοινώσεις κλπ )
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ: Γίνεται γνωστό ότι η εκκλησιαστική υποεπιτροπή της εκκλησίας του οικισμού μας αποφάσισε και μας
ανακοίνωσε, σε άτυπη συνάντηση στις 9/5/2014, τα παρακάτω που αφορούν τη χρήση του προαύλιου χώρου του ΠΠΚ :
1. Στο εξής στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ επιτρέπονται μόνο εκδηλώσεις που διοργανώνει ο σύλλογος στα πλαίσια του σκοπού του
όπως αυτός προκύπτει από το καταστατικό του (προβολή ταινιών, χοροεσπερίδες κλπ ).
2. Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν οι εκδηλώσεις – συνεστιάσεις που έπονται κάποιου μυστηρίου ( catering και χορός μετά
από γάμο ή βαφτίσια ) και οργανώνονται μόνο από τους οικιστές μας και μέλη του συλλόγου μας και μετά από συνεννόηση με την
εκκλησιαστική υποεπιτροπή .
3. Οι πιο πάνω συνεστιάσεις (catering και χορός μετά από γάμο ή βαφτίσια ) δεν επιτρέπονται από μη οικιστές και μη μέλη του
συλλόγου.
4. Διάθεση του χώρου του γραφείου για συνεδριάσεις της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ: Επανέρχεται η απόφαση που είχε παρθεί στο Ν2 πρακτικό ΔΣ για τη λειτουργία του γραφείου κάθε
Κυριακή από 11,00 – 12,00 πμ προκειμένου να διευκολύνονται τα μέλη για τυχόν πληρωμή συνδρομής , πληροφοριών κλπ
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 24/06/2014.
Πρακτικό Ν-25
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 24/06/ 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,00 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.Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών 2.Ετοιμασίες για τη γιορτή της Αγ.Μαρίνας
3. Συζήτηση λεπτομερειών Χοροεσπερίδα 4. Συντήρηση μύλου και τοποθέτηση σχετικών πληροφοριακών πινακίδων στην παιδική
χαρά. 5.Συντήρηση διαφόρων πινακίδων οικισμού και παγκακιών
6. Δρομολόγιο ΚΤΕΛ από τον οικισμό μας για Γερμενό την καλοκαιρινή περίοδο.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: Αναγνώστηκε , από το γραμματέα ,το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης και υπογράφηκε από τα
μέλη.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ: Αποφασίστηκε ομόφωνα , στη γιορτή της Αγ. Μαρίνας να προσφερθούν στους εκκλησιαζόμενους ,
όπως κάθε χρόνο , γλυκά και αναψυκτικά στο τέλος της θείας λειτουργίας.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ: Αποφασίστηκε ομόφωνα , όπως η χοροεσπερίδα που αποφάσισε ο σύλλογός μας σε προηγούμενη
συνεδρίασή του , να γίνει στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ με τη συμμετοχή catering και DJ. Αναμένονται προσφορές για τελική
απόφαση.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ: Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας , κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης , η Πρόεδρος ενημέρωσε την
Δημοτική σύμβουλο κ.Ντίνα Μπεθάνη όπως μεριμνήσει , σαν αρμοδία Αντιδήμαρχος , για την επισκευή και συντήρηση του μύλου
της παιδικής χαράς . Επιπλέον εγκρίθηκε , ομόφωνα , η τοποθέτηση δυο πληροφοριακών πινακίδων στις εισόδους της παιδικής
χαράς.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά κατάλληλων χρωμάτων και βερνικιών προκειμένου να βαφούν και
συντηρηθούν οι δυο ξύλινες πληροφοριακές πινακίδες, στις δυο εισόδους του οικισμού και τα ξύλινα παγκάκια που υπάρχουν στον
οικισμό μας.Η βαφή θα γίνει από μέλη του συλλόγου.Επιπλέον αποφασίστηκε ότι στο εξής όπου δεν υπάρχει ή έχει φθαρεί πινακίδα
με το όνομα των οδών αυτή να αντικαθίσταται με νέα η οποία θα είναι ενισχυμένη, με κυπαρισσί φόντο που αρμόζει στο πράσινο
περιβάλλον και γράμματα αρχαϊκής μορφής, που επίσης αρμόζουν στην περιοχή λόγω πλούσιας μυθολογίας και θα τοποθετείται
πάνω σε σιδερένιο κοντάρι.Η επιλογή της σιδε-ρένιας κατασκευής επιλέχτηκε για να αποφευχθεί η μεγάλη συντήρηση που θα
χρειαζόντουσαν οι αντίστοιχες ξύλινες.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ: Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου μας με τον Πρόεδρο του ΚΣΕΛ Αττικής κ Αππίκο
αποφασίστηκε να γίνει σχετικό έγγραφο προς το ΚΣΕΛ προκειμένου το δρομολόγιο του λεωφορείου προς και από Γερμενό να
διέρχεται από τον οικισμό μας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις αρχές του Ιουλίου.
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Ανέκδοτα και..άλλα

Ακονίζω το μυαλό μου -Γελάω Διασκεδάζω -Μαθαίνω

Επιμέλεια στήλης: Περικλής Μιχαλιτσιάνος
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Έρεη θαη ηελ έλλνηα ηνπ ζύληνκνπ 2. Γελ κπνξεί λα ηελ
πεξάζεη θάπνηνο 3. Γείρλεη – Σακείν αζθάιηζεο – Μνλάδα
ειεθηξηζκνύ 4. Λάθπξν (αληίζη) – Φηιηθή νκάδα
5. Ηιηθησκέλε 6. Ο αξηζ. 15 – Γελ είλαη έμππλα – Γαιιηθό
«θαη» 7. Αξραία…απηηά – Ιηαιηθή πόιε θνληά ζηε Ρώκε
8. Ρσηάεη – Μνλάδα κέηξεζεο πνιύηηκσλ ιίζσλ (αληίζη)
9. Χσξηό ηνπ Πειίνπ (αηηηαη) – Παξά ιίγν… ήηηα – άξζξν
10. Σν κηθξό όλνκα ηνπ Πελ – Μαζεκαηηθόο όξνο ζηελ
θαζαξεύνπζα.

1- Από έγθσρε πεγή έκαζα όηη ζα ζσγτφλεσηούλ

ηα λοζοθοκεία Αγίας Σοθίας, Άγηος Σάββας,
Εσαγγειηζκός, Αγία Ειέλε θαη ηο Αγία Όιγα ζε έλα
κε ηολ ηίηιο “Αγίφλ πάληφλ”…!!!
2. Πέζαλε ο άιιος 200 θηιά θαη δελ τώραγε ζηο
θέρεηρο..προζεστόκαζηαλ όιοη…ζεός τφρέζηολ…
3-Γσλαίθα, θέρδηζα ηο Τδόθερ, εηοίκαζε ηης
βαιίηζες κας...
- Ατ, κπράβο αληρούιε κοσ, θαη πού πάκε;
- Εγώ ζηε Χαβάε, εζύ ζηε κάλα ζοσ....
4. Παίδφ ηάβιη κε ηολ θοιιεηό θαη κε ρφηάεη ε
δηθηά κοσ : "ηη παίδεηε?" "Φεύγα" ηες ιέφ..
.. θαη έθσγε..!!
5. Κάποηος, πεγαίλοληας ζηε δοσιεηά ηοσ βιέπεη
έλα πιήζος αλζρώπφλ λα περπαηάεη. Κοηηάδοληας
ζηελ "θεθαιή" ηες πορείας, βιέπεη έλα θέρεηρο,
από πίζφ έλαλ θύρηο κε έλα ζθσιάθη θαη αθοιοσζεί
ηο πιήζος. Πιεζηάδεη ηολ θύρηο θαη ηολ ρφηάεη:
- Τη γίλεηαη εδώ ρε θίιε;
- Άζε, ηοσ ιέεη ασηός, πέζαλε ε πεζερά κοσ.
- Σώπα ρε θαθόκοηρε... Καη, αλ επηηρέπεηαη, πώς;
- Τελ δάγθφζε ηο ζθσιάθη κοσ...
- Τη κοσ ιες; Μπορείς λα κοσ ηο δαλείζεης γηα
απόυε;
- Μπες ζηελ οσρά!

ΚΑΘΕΤΑ

1. Γηνξηάδεη ηνλ Αύγνπζην 2. Πάξα πνιύ θαιό
3. Αγελήο …κνπζηθή λόηα – Γίςεθν θσλήελ – Βξίζθνληαη
κέζα ζηε … βύλε 4. Πνιύ δύζθνια ρξόληα (αληίζ) –
πξνηξέπεη 5. Όξνο ηνπ βόιετ - Άινγν 6. Ιζρπξόο
νηθνλνκηθόο παξάγσλ 7.Φάξκαθν – Ιζρύεη ζην Άγην Όξνο
8. ρεκαηίδνπλ έλα ζύκθσλν- ύκθσλν..δύζθνιν γηα
κεξηθνύο – Μηζό .. όξνο 9. πλδηθαιηζηηθή νκνζπνλδία –
Οξεηλό ρσξηό ησλ Σξηθάισλ 10. Πνιύ ζπνπδαίνο
(Η
( ΗΛύση
ιύζεστη
ζηεσελίδα
ζειίδα11)
….. )
(Σημ.: Τα ζηαςπόλεξα ηηρ ζηήληρ είναι ππωηόηςπα
ζσεδιαζμένα από ηον Πεπικλή Μισαλιηζιάνο)

Ελληνικό
Επιμέλεια Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Μην κλαις
Μπέλλου Σωτηρία
Μουσική: Ανδριόπουλος Ηλίας
Στίχοι: Μπουρμπούλης Μιχάλης
Μην κλαις και μην λυπάσαι που
βραδιάζει

Τραγούδι

Εμείς που ζήσαμε φτωχοί
Του κόσμου η βροχή δε μάς πειράζει
Εμείς που ζούμε μοναχοί
Τα σπίτια είναι χαμηλά
σαν έρημοι στρατώνες
Τα καλοκαίρια μας μικρά | 2x
κι ατέλειωτοι χειμώνες | 2x

Μην κλαις και μη φοβάσαι το σκοτάδι
Εμείς που ζήσαμε φτωχοί
Του κόσμου η απονιά δε μάς τρομάζει
Θα έρθει και για μάς μια Κυριακή
Τα σπίτια είναι χαμηλά...
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ

Τοποθετήθηκαν στο χώρο της πλατείας Μουσών (απέναντι από την εκκλησία ),
τα δύο παγκάκια και ένα τραπέζι τα οποία είχε προσφέρει στο Σύλλογο ο πρώην
Δήμαρχος κ. Κώστας Μακρυνόρης.
Η τοποθέτηση είναι προσωρινή μέχρις ότου γίνει μελέτη για διαμόρφωση και
ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου.
Με αφορμή τη συμμετοχή μου στις Δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος σύμβουλος , θέλω να
ευχαριστήσω θερμά όλους όσους –κατοίκους του οικισμού και της ευρύτερης περιοχής του
πρώην Δήμου Βιλίων-με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους . Καθώς και όλους
όσους επέλεξαν μεν διαφορετικά , όμως μου εξέφραζαν συνεχώς την εκτίμησή τους με τα λόγια
τους , τον τρόπο τους , την συμπεριφορά τους .
Σας ευχαριστώ πολύ
Γιώργος Ρουμπάκης

«Αποχαιρετιστήριο» στην παλιά οικίστρια και μέλος ΔΣ Ευτυχία Κουλακιώτου
Γράφει η Δήμητρα Αναστασοπούλου- Κοντογιώργη
Την παραμονή της Αγίας Μαρίνας στον εσπερινό έμαθα ότι έφυγε από
την ζωή την Δευτέρα μια πρώην οικίστρια η Ευτυχία ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΟΥ. Ο
γραφικός της χαρακτήρας και η υπογραφή της στη θέση της γραμματέως
του ΔΣ για πολλά χρόνια βρίσκονται χαραγμένα στα βιβλία πρακτικών
του Συλλόγου μας και η μορφή της ανεξίτηλα στην καρδιά μας . Εμείς οι
παλαιοί οικιστές θυμόμαστε με θλίψη το αεικίνητο και με δυναμισμό άτομο,
με την Δομοκίτικη προφορά να γυρίζει χαμογελαστό όλα τα σπίτια του
οικισμού με το άσπρο αυτοκινητάκι της, να πρωτοστατεί με τον αείμνηστο
Βαβουλογιάννη για να συνδεθούμε με την ΔΕΗ, να ανοίγει το σπίτι της για
να γίνονται τα συμβούλια, τότε που δεν υπήρχε το Πνευματικό Κέντρο
και να κάνει και να κάνει πολλές συνεστιάσεις . Στο μπαλκόνι της είχαμε
περάσει αξέχαστες βραδυέ. Δεν υπήρξε άνθρωπος να περάσει από το σπίτι
της και να μην τον καλέσει για καφέ. Στο σπίτι όπου ζούσε μόνη της έκανε
όλα τα μαστορέματα και βαριές δουλειές που θα έκανε ένας άνδρας . Βαθειά θρησκευόμενη ενταγμένη
στο Παλαιό ημερολόγιο τηρούσε όλες τις εντολές του Ευαγγελίου . Οι νηστείες της, οι προσευχές της και το
μαρτυρικό της τέλος σε ένα γηροκομείο της Λάρισας, τα τελευταία της χρόνια, μακριά από συγγενείς και
φίλους, πιστεύω ότι την έχουν οδηγήσει στις Μονές του Κυρίου. Αγάπησε πολύ τον οικισμό και αφιέρωνε
πολύ χρόνο στο εξοχικό της. Έδινε χρώμα με την παρουσία της στον αραιοκατοικημένο τότε οικισμό. Θυμάμαι
βραδιά Αποκριών που ήρθε ντυμένη μασκαράς μαζί την κολλητή της φίλη , συγχωρεμένη Φωτεινή Βλάχου
και μας πήραν και εμάς πρόχειρα μασκαρεμένους και γυρίσαμε όλα τα τότε σπίτια, σκορπώντας το γέλιο.
Χαρισματική μορφή , υπερδραστήρια και δοτική. Η ζωή της έδειξε το σκληρό της πρόσωπο και παρ ότι
υπεραγαπούσε τα παιδάκια, δεν της χάρισε δικά της στην διάρκεια του άτυχου γάμου της . Υπηρέτησε στο
Δήμο Κορυδαλλού αφήνοντας άριστες εντυπώσεις. Αποστήθιζε και μας έλεγε απ έξω κομμάτια από την
λογοτεχνία και τα τελευταία της χρόνια έζησε βυθισμένη στο αλτσχάιμερ . Οι άνθρωποι φεύγουν όμως μόνο
όταν τους ξεχνούμε και η Ευτυχία η πιο καλή μου φίλη παρά την διαφορά της ηλικίας μας θα μείνει για
όσους την γνώρισαν για πάντα ζωντανή στις καρδιές μας .
Σε ευχαριστούμε για την προσφορά Σου στον οικισμό και στο Σύλλογο και ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ η Αγία
Σου Ψυχή .
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
3ο ΨΑΘΑΘΛΟΝ ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014
Γράφει ο υπεύθυνος οργανωτικής επιτροπής Τάσος Σταθόπουλος
Η πανέμορφη περιοχή Ψάθας– Αλεποχώρι Φιλοξένησε για 3η συνεχόμενη χρονιά από όλη την Ελλάδα Κρήτη –Πάτρα
–Ρόδο 132 ατομικές συμμετοχές και 13 ομαδικές. Σύνολο τριαθλητών 168
για την πρώτη εκκίνηση (750μ κολύμπι -20χιλ ποδηλασία -5χιλ τρέξιμο)
και 65 μαθητές για την 2η εκκίνηση! (150μ κολύμπι-2χιλ.ποδηλασία500μ τρέξιμο). Ο αγώνας πήρε και διεθνή χαραχτήρα λαμβάνοντας μέρος
και τριαθλτές-τριες από Ισπανία και ΗΠΑ που βρέθηκαν στη χώρα μας.
Η τριαθλητική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του
‘’οικογενειακού αθλητισμού’’ και ‘’δια βίου άθλησης με υγιή συναγωνισμό’’
σε συνδυασμό φιλανθρωπικού σκοπού υπέρ της ΦΛΟΓΑΣ. Στόχος μας για
το 2015 μεγαλύτερη ακόμα συμμετοχή προς διάδοση του καταπληκτικού
αυτού αγωνίσματος. Η ημέρα βοήθησε και οι αθλητές παντός ρυθμού
απόλαυσαν κολυμπώντας τα πεντακάθαρα και ήρεμα νερά του Κορινθιακού
κόλπου με την ασφάλεια 8 έμπειρων ναυαγοσωστών σε ολόκληρη την διαδρομή και μετέπειτα ποδηλάτησαν και έτρεξαν
δίπλα στη θάλασσα με φόντο τον μυθικό Κιθαιρώνα, τα Γεράνεια, Πατέρα, Ελικώνα.Τα ποικίλα όμορφα συναισθήματα
πόνου και χαράς των τριαθλητών που είναι και το ζητούμενο της σκληρής αυτής προσπάθειας, μπορούσε κανείς εύκολα
να τα διακρίνει κατά τον τερματισμό τους ανάμεσα στα χειροκροτήματα όλων μας. Η 2η εκκίνηση για μαθητές και
ορισμένα μικρά παιδιά 3 ετών με μπρατσάκια και βοηθητικές ρόδες, (τέτοια θέλουμε) δόθηκε με μεγάλο πάθος και
ενθουσιασμό που έδωσαν μεγαλύτερη οντότητα στην όμορφη αυτή γιορτή. Όσοι τερμάτισαν έλαβαν μετάλλια και οι
νικητές κύπελλα. Σαν οργανωτική επιτροπή ευχαριστούμε όλους τους αγωνιζόμενους και συνοδούς αυτών. Τον
Δήμαρχό κ. Γιώργο Δρίκο που παρευρέθη και βράβευσε τους αθλητές για 3η συνεχόμενη χρονιά καθιερώνοντας έτσι
σαν θεσμό πλέον το ΨΑΘΑΘΛΟΝ όπως και τα ΔΕΡΒΕΝΕΙΑ. Την Πρόεδρο της Δημοτικής κοινότητας Βιλίων κ. Ξανθή
Ρούσση για την καλή συνεργασία μας. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Μάντη (ποδηλάτη αποστάσεων) ,την Αστυνομία Βιλίων
,Τροχαία Ελευσίνας - Μεγάρων και όσους βοήθησαν για την άρτια διοργάνωση. Ευχαριστούμε επίσης τον τριαθλητή
Γιώργο Γκούντα 3ο νικητή του αγώνα ο οποίος μας έκανε την τιμή να φέρει στον μικρό αγώνα ομάδα σκυταλοδρομίας που
γυμνάζει και είναι παιδιά με ειδικές δυνατότητες ΑΜΕΑ. Επιμένουμε πρωτίστως στον υγιή αθλητισμό για ψυχοσωματική
ανάταση που φέρει την συναδελφική αλληλεγγύη για μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας.
Αποτελέσματα :
Άντρες:
1ος Α.Καφώρος 1:05:09
2ος Α.Προδρομίδης 1:07:23
Γ. Γκούντας 1:08:54
Γυναίκες:
1η Γ. Λυμπεροπούλου 1:21:27 2η Ε.Μπουλμέτη 1:21:28 3η Α.Στάμου 1:23:00
Άξιο σχολιασμού και η πρώτη θέση που κατέκτησε στην μικρή απόσταση για 3η συνεχή χρονιά η Βιλλιώτισα
Κυριακή Χαραλαμπίδου από την γνωστή αθλητική οικογένεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Επιμέλεια Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Λέξεις και εκφράσεις που τις κάνουμε λάθος
επήρεια όχι επίρρεια (αλλά επιρροή)
εμβάθυνση όχι εμβάνθυνση
το απολωλός (πρόβατο) όχι το απολωλόν
διατίθενται όχι διατίθονται
ασχολούμαστε, ασχολούμασταν όχι ασχολιόμαστε
αποτάθηκα / θα αποταθώ όχι αποτάνθηκα / θα αποτανθώ
γελοίος όχι γελείος
είμαστε, είστε (ενεστώτας) / ήμαστε, ήσαστε (παρατατικός)
εξοκέλλω όχι εξοκείλλω / αόρ.: εξώκειλα
επίμονος όχι επίμων (αλλά πείσμων, επιμένων)
εποχικός όχι εποχιακός
θα επιστήσω (την προσοχή) όχι θα εφιστήσω
ο μυς, οι μύες (όχι οι μυς), αλλά τους μυς
η προβλήτα όχι ο προβλήτας
προπετής όχι προπέτης
στενοχωρώ όχι στεναχωρώ
συγγνώμη όχι συγνώμη
τίθενται όχι τίθονται
ο σωλήνας όχι η σωλήνα
χειρουργός όχι χειρούργος αλλά πανούργος (οι λέξεις σε -ουργος, όταν τονίζονται στο -ου- έχουν αρνητική
η ψήφος (οι ψήφοι) και όχι ο ψήφος / η μέθοδος (οι μέθοδοι και όχι οι μέθοδες)
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ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Ξεκίνησε και φέτος με τους καλύτερους οιωνούς, μιας και η βραδιά του Σαββάτου 2
Αυγούστου ήταν ιδανική για οποιαδήποτε υπαίθρια εκδήλωση, το θερινό σινεμά που
καθιερώθηκε από το περσινό καλοκαίρι αφού η επιτυχία ήταν απρόσμενη και μεγάλη.
Η πρώτη ταινία «Τα κίτρινα γάντια» ήταν η ιδανικότερη ίσως επιλογή για ξεκίνημα
και έδωσε το μήνυμα για τη συνέχεια των προβολών ότι δεν θα περάσει καθόλου
άσχημα όποιος έλθει και αφιερώσει 2 ώρες από το χρόνο του στον πολύ όμορφο αυτό
χώρο του οικισμού μας. Χώρος για τον οποίο πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε όλα τα
Διοικητικά Συμβούλια αλλά και τα μέλη του Συλλόγου που άμεσα ή έμμεσα βοήθησαν
στο να φτιαχτεί και αξιοποιηθεί , μαζί βέβαια με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο Σύλλογος
προσέφερε όπως και πέρυσι τα ποπκορν και τα πατατάκια και δρόσισε τον κόσμο με αναψυκτικά και νερά. Στην σημερινή πολύ
δύσκολη εποχή που το γέλιο δεν βγαίνει εύκολα από τα χείλη μας, όταν βλέπεις ανθρώπους να γελούν ασταμάτητα σχεδόν, τότε
νοιώθεις ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με αυτό, όσο και αν κουραστείς όσο και αν χρειαστεί.
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ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Τελικά έγινε πραγματικότητα η ρίψη μπετόν στο χώρο σκουπιδιών από το Δήμο,
έτσι ώστε να μεταφερθούν οι κάδοι πίσω από το παρτέρι με τις πικροδάφνες και
να ομορφύνει ένας χώρος συγκέντρωσης αποβλήτων και αποκρουστικών υλικών,
αποτελέσματα του σύγχρονου υπερκαταναλωτικού τρόπου ζωής. Η καθαριότητα
και η καλή αισθητική είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία πολιτισμού των
ανθρώπων και αν αυτά τα δύο συνδυαστούν με τη χρησιμότητα, τότε θα έχουμε το
ιδανικό ίσως αποτέλεσμα με δεδομένους βέβαια και τους πενιχρούς διατιθέμενους
οικονομικούς πόρους. Τέτοια συνδυαστική προσπάθεια έγινε στο συγκεκριμένο
χώρο και το αποτέλεσμα το αφήνουμε στην κρίση των οικιστών μας και όχι μόνο.
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ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Την Κυριακή 3 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πεζοπορία για το
φετινό καλοκαίρι. Με οργανωτή τον πολύ καλό γνώστη των μονοπατιών της
περιοχής μας αλλά και πολλών άλλων περιοχών της Ελλάδας, οικιστή του Αγίου
Νεκταρίου Γιάννη Καντούνα, ξεκινήσαμε από ένα σημείο του Κιθαιρώνα πριν
τον ορειβατικό Σύλλογο Ελευσίνας, το μονοπάτι βαδίζοντας Δυτικά.
Η διαδρομή κάτω από τα έλατα ήταν απολαυστική και ευχάριστη
παρ’ όλη
τη ζέστη και την ώρα (περίπου 11) αφού το υψόμετρο των 900+ μέτρων και τα
έλατα δεν επέτρεπαν στις υπέρυθρες ακτίνες του ηλίου να δημιουργήσουν την
παραμικρή δυσφορία στους 17 ανθρώπους και έναν σκύλο, που συνόδευε τον
ιδιοκτήτη του αλλά και όλους μας.
Καθόλου κουραστικό το μονοπάτι και μετά από μία ώρα με δύο στάσεις κάτω από
πυκνά έλατα για λίγη ξεκούραση και πολύ γέλιο από τα ανέκδοτα του «συνήθους
υπόπτου» Παντελή Μυκιαδάκη, φθάσαμε στο τέλος αποζημιωνόμενοι από την
απίθανη θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο με πρώτο το Πόρτο Γερμενό αλλά και
την Ψάθα, το Αλεποχώρι, τις Αλκυονίδες κ.ά.
Η επιστροφή ήταν μάλλον πιο εύκολη, ή τουλάχιστον έτσι μας φάνηκε, και
το ραντεβού για την επόμενη πεζοπορία δόθηκε για τις 23 Αυγούστου για το
εκκλησάκι του Αγίου Κυπριανού στην άκρη του κόλπου του Πόρτο Γερμενό.

___Κιθαιρώνας _______________________________________________________________16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σεβόμενοι την επιθυμία και μετά από παράπονα των διαφημιζομένων και χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση
(αντίθετα μάλιστα υπάρχει και μικρή μείωση της τιμής), αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την εφημερίδα σε μισή
έγχρωμη, μισή ασπρόμαυρη τοποθετώντας τις διαφημίσεις στις έγχρωμες σελίδες, μειώνοντας ταυτόχρονα των
αριθμό σελίδων και τον αριθμό των προς εκτύπωση φύλλων.

