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ΓEMIΣE ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
…ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ. «ΠΕΡΑΣΕ» ΤΑ
ΤΕΣΤ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΝΕΡΟ
ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΤΑΝ ΣΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ,
ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΗ
ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ
ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ.
«ΕΦΥΓΕ» Ο ΠΡΩΗΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ.
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
22 ΜΑΪΟΥ 2016

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΠΡΕΣΠΕΣ-ΝΥΜΦΑΙΟ ΣΤΙΣ
3,4, ΚΑΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
30 ΤΕΥΧΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 14Ο ΔΣ ΤΟ 2008
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Εκδότης
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ: 6977066632
Υπεύθυνοι Ύλης: Συντακτική επιτροπή
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος

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.

**Εκτυπώσεις :ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ
www.sparveris.gr τηλ: 2105555960
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Αστυνομία Βιλίων: ……………..22630 22100
Πυροσβεστική : …………………. 199
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων:…. 22633-20000
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας: ….. 213 2014900
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: τηλ-fax…….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
Μιχαλιτσιάνος Περικλής,
Περδίκης Χάρης

e-mail:agiosnektarios.vilia@gmail.com
Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και
διαφημιστικών καταχωρίσεων:
Δεσύπρη Μαρία τηλ: 6945959919

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρόεδρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής

(2263023006-2109735841- 6977066632)

Αντ/δρος : Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 - 6945959919 )
Γεν.Γραμματέας: ΚυπριάδηςΧρήστος
(2263023240-6970824754)
Ειδικός Γραμματέας: Περδίκης Χάρης
(2263023207 - 6972079983)
Ταμίας: Βασιλείου Νίκος (6944258502)
Μέλος: ΜυκιαδάκηςΠαντελής
(2104933392-6945821483)
Μέλος: Κοντογιώργης Απόστολος
(2263023204 -6980468788)

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
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ΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ο
Υ
Γρά
άφει ο Περιικλής Μιχα
αλιτσιάνοςς, πρόεδροςς του ΔΣ
Το ΔΣ του Συλλόγου
Σ
α την πρώτη
από
π
μέρα ανάληψη
ης των
καθθηκόντων του είχε θέσει το θέμα της ύδρευση
ης του
οικιισμού μαςς σε απόόλυτη προοτεραιότητα. «Ενοχλλούσε»
συννεχώς τις υπηρεσίεςς του Δή
ήμου, έθεττε το θέμ
μα στη
Δήμ
μαρχο , σε
σ Αντιδη
ημάρχους, Δημοτικοούς Συμβο
ούλους,
ενημέρωσε κα
αι τον Ανττιπεριφερειιάρχη και ενημερώθη
ε
ηκε και
απ’ αυτόν, ερχόταν
ε
σεε επαφή μεε όποιον θα
θ μπορούύσε να
βοη
ηθήσει προς αυτή τηνν κατεύθυννση, με στόόχο να συννεχιστεί
και να ολοκλληρωθεί τοο έργο μέχχρι το καλοοκαίρι τουυ 2016.
Τονν Αύγουστοο του 20155 η Δήμαρχος αφούύ είχε ενημ
μερωθεί
για το θέμα από
α τις υπη
ηρεσίες τουυ Δήμου, αποφάσισεε να το
«πρροχωρήσει»»
αρρχίζοντας από τηνν απόφασ
ση για
χρη
ηματοδότησ
ση της παροχής
π
η
ηλεκτρικού
ύ ρεύματο
ος στο
αντλλιοστάσιο και δημοττικού φωτισ
σμού με κοολώνες μέχχρι την
δεξα
αμενή. Η ρευματοδότ
ρ
τηση τελικ
κά πραγματτοποιήθηκεε αρχές
Μα
αρτίου αφ
φού χρεειάστηκαν αποφάσ
σεις Δημ
μοτικού
Συμ
μβουλίου, εντολές χρρηματοδότησης και αφού
α
χρειά
άστηκε
να εγκριθεί
ε
κα
αι η αγορά ενός καλω
ωδίου το οπ
ποίο εκλάπ
πη κατά
τη διάρκεια των εργγασιών δημιουργών
δ
ντας επί πλέον
καθθυστέρηση.. Στις 23 Μαρρτίου είχχαν κληθθεί οι
προοβλεπόμενοοι από τη
ην σύμβασ
ση και τοο νόμο (τεεχνικές
υπη
ηρεσίες Δή
ήμου, εργγολάβοι, επιτροπή
ε
π
παραλαβής
ς ) στο αντλιοστάσ
σιο για τη
τ δοκιμή των
συσ
στημάτων και
κ μου επ
πετράπη κα
αι η δική μοου παρουσ
σία σαν πρόόεδρος τουυ ΔΣ του Συλλόγου.
Σ
Ό
Όμως
και εδώ υπήρρξε τεχνικ
κό πρόβλη
ημα που δεν
δ επέτρεεψε τη δοκ
κιμή. Ήτα
αν καμένο ένα εξάρρτημα
αυτοματισμούύ (PLC), ίσως
ί
από κεραυνό,
κ
γ
γεγονός
πο
ου μας δημ
μιούργησε προσωρινή
ή απογοήττευση.
Μεττά από λίγγες ημέρες έγινε η ανντικατάστα
αση του κα
αμένου εξα
αρτήματος και έτσι άνοιξε
ά
ο δρρόμος
για την λειτουυργία των αντλιών.
α
(Συνέχχεια στη σεελ. 4)
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ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (συνέχεια από σελ.3)
Πράγματι ο υδραυλικός του Δήμου Μιχάλης Αδάμ με τον βοηθό του
άρχισε να βάζει νερό στο δίκτυο τμηματικά και σε διάρκεια μιας
εβδομάδας (στις 6 Απριλίου 2016) γέμισε το δίκτυο με νερό.
Παρακολουθήθηκε για μερικές ημέρες για την περίπτωση αστοχιών
(διαρροές και άλλα) και δεν παρατηρήθηκε κάποιο πρόβλημα έτσι
ώστε να χρειαστεί παρέμβαση.
Αφού γίνει η επίσημη παραλαβή του έργου εκ μέρους του Δήμου
(Όταν εκδοθεί η εφημερίδα θα έχει ήδη γίνει), το επόμενο στάδιο είναι
η ανάληψη εργολαβίας που θα προκύψει (σύμφωνα με τα λεγόμενα
υπηρεσιών του Δήμου αφού θα ξεπεράσει οικονομικά το όριο που
υπάρχει) μετά από διαγωνισμό. Επειδή αυτές οι διαδικασίες δυστυχώς είναι χρονοβόρες, από την πλευρά του
το ΔΣ συνεχίζει την ”πίεσή” του με κάθε τρόπο προς την πλευρά του Δήμου για συντόμευση αυτών των
διαδικασιών. Προσφερθήκαμε μάλιστα να αναλάβουμε και ενεργό ρόλο στη διαδικασία αυτή σε
οποιονδήποτε τομέα μας ζητηθεί.
Ο εργολάβος που θα επιλεγεί θα βγάλει το κοστολόγιο προς το Δήμο και ο Δήμος με τη σειρά του θα μας
καλέσει να πληρώσουμε. Δεν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι το κοστολόγιο δεν θα είναι σύμφωνα με τον
κανονισμό ύδρευσης του Δήμου, ο οποίος ανανεώθηκε πρόσφατα και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
αλλά και του Συλλόγου μας, αφού ο “Άγιος Νεκτάριος” είναι περιοχή που ανήκει στο Δήμο ΜάνδραςΕιδυλλίας και τα 150 περίπου σπίτια του πληρώνουν όλα τα δημοτικά τέλη και φόρους όπως και οι άλλοι
κάτοικοι του Δήμου. Όσοι οικιστές δεν έχουν κάνει αίτηση σύνδεσης θα πρέπει να το κάνουν γιατί θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας αν ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ταυτόχρονα όλες τις
συνδέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι να έλθουν σε επαφή με το ΔΣ για πληροφορίες και παραλαβή εντύπου αίτησης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με αποφάσεις του ΔΣ και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2015 και μετά από πρόταση των
νέων του οικισμού μας, από αυτό το καλοκαίρι θα καθιερωθούν εκδηλώσεις με ποικίλο περιεχόμενο στις
οποίες αναμένεται να δοθεί όνομα τοπικού χαρακτήρα. Προς τούτο όποιος οικιστής έχει κάποια ιδέα για την
ονομασία τους, ας την καταθέσει στο ΔΣ. Το «μενού» των εκδηλώσεων μπορεί να περιλαμβάνει αγώνες
μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο 5x5, beach voley, σινεμά, καραόκε, πεζοπορίες, ομιλίες, χορούς, αγώνες τάβλι,
σκάκι, παιδικών παιχνιδιών κλπ. Επειδή όμως για όλα αυτά απαιτείται οργάνωση χρειάζονται άτομα που
θα βοηθήσουν, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση όλων αυτών των εκδηλώσεων. Αν οι
οικιστές ενδιαφέρονται πραγματικά να γίνουν αυτά και να υπάρξει κινητικότητα και ενδιαφέρον στον
οικισμό για πολιτισμό, ψυχαγωγία, άθληση και πνευματική άσκηση, τότε μόνο η έμπρακτη παρουσία και
συμμετοχή τους θα το αποδείξει. Σας περιμένουμε για δήλωση συμμετοχής στις ομάδες εργασίας που θα
δημιουργηθούν γι΄αυτό το σκοπό.
Μετά από έρευνα μελών του ΔΣ και αίτημα στο Δήμο, αντικαταστάθηκαν 20 καμένες λάμπες στον οικισμό.
Τοποθετήθηκε ο σφαιρικός καθρέπτης, τον οποίο είχε ήδη αγοράσει ο Σύλλογος, στην κάτω είσοδο
βγαίνοντας από τον οικισμό, απέναντι στο δρόμο προς Πόρτο Γερμενό όπου η ορατότητα δεν είναι καλή.
Θα εξυπηρετούνται όλα τα αυτοκίνητα, αυτά που κινούνται προς και από τον οικισμό.
Το ΔΣ του Συλλόγου, υλοποιώντας τον προγραμματισμό του για το 2016, αποφάσισε να κάνει σημαντικές
παρεμβάσεις στα γήπεδα του οικισμού τοποθετώντας προστατευτικό πλέγμα πίσω από τις μπασκέτες για
αύξηση της ασφάλειας, να αντικαταστήσει ένα κατεστραμμένο ταμπλώ, να προσθέσει 6 παγκάκια και να
τοποθετήσει μετακινούμενο φιλέ βόλεϊ, έτσι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για άθληση και να
βρίσκουν απασχόληση ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Τον προσεχή Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου η
οποία θα είναι και εκλογοαπολογιστική. Επειδή ο οικισμός έχει αναπτυχθεί αρκετά, τους καλοκαιρινούς
μήνες ιδίως φιλοξενείται μεγάλος αριθμός επισκεπτών σε φίλους ή συγγενείς, και επειδή ο Σύλλογος έχει
αυξήσει σημαντικά τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον εξωραϊσμό , τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία
και άλλα όπως ομάδες πυροπροστασίας κλπ, θα πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις
υποψηφιότητες για το ΔΣ του Συλλόγου όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Όσοι οικιστές ή οικοπεδούχοι
δεν είναι μέλη του Συλλόγου, θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να αποκτήσουν το
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όσο πιο ισχυρός και ενωμένος είναι ο Σύλλογος τόσο τα θετικά
αποτελέσματα για τον οικισμό μας θα είναι περισσότερα και εμφανή και θα είναι υπολογίσιμος στο επίπεδο
του Δήμου και της Περιφέρειας τουλάχιστον.
Την Τετάρτη 20-4-2016 στο Δημαρχείο Μάνδρας-Ειδυλλίας κατόπιν προσκλήσεως
της Δημάρχου,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα την «Πυροπροστασία». Παραβρέθηκαν ο Διοικητής της
Πυροσβεστικής
κ. Παντελεάκος Φίλιππος και άλλοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος,
αξιωματικοί από την Αστυνομία , εκπρόσωπος της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής και αρκετοί Πρόεδροι
Συλλόγων της περιοχής του Δήμου μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του οικισμού μας. Η συζήτηση είχε
επίκεντρο την πρόληψη και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα (Περιφέρεια, Δήμος,
Σύλλογοι, οικιστές). Μία από τις βασικότερες προλήψεις που τονίστηκε ιδιαίτερα, ήταν ο καθαρισμός των
χόρτων στα πρανή των δρόμων και στα οικόπεδα. Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει όλοι οι
οικιστές και οικοπεδούχοι του οικισμού μας να καθαρίσουν το συντομότερο δυνατό τα οικόπεδά τους για
να μην υπάρξουν «προβλήματα» τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Ο
καθαρισμός είναι υποχρεωτικός και αν δεν γίνει και εξ αιτίας αυτού συμβεί κάποια πυρκαγιά, τότε ο
ιδιοκτήτης υπόκειται σε δίωξη σύμφωνα με τον Νόμο. Επίσης αν ειδοποιηθεί από το Δήμο κάποιος να
καθαρίσει το χώρο του οικοπέδου του και δεν το πράξει τότε θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο. Οι Δήμοι θα
μπορούσαν να καθαρίσουν όλα τα επίφοβα σημεία στην περιοχή τους αλλά από ότι ακούστηκε λόγω
οικονομικής στενότητας αδυνατούν να το πράξουν σε όλη την έκτασή τους και ιδίως ο δικός μας Δήμος με
την αχανή έκτασή του και τις απέραντες δασώδεις εκτάσεις του δυστυχώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
Επίσης τις επικίνδυνες ημέρες του καλοκαιριού θα πρέπει να υπάρξουν ομάδες περιφρούρησης όπως
άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο στον οικισμό μας, κάτι που είναι υποχρέωση όλων μας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε τους οικιστές Νίκο Λάγιο για τον καθαρισμό των χόρτων στο μέρος που βρίσκονται τα
έλατα στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού, Σπύρο Τρύφωνα για την ανάληψη ποτισμάτων στο
παρτέρι με τις πικροδάφνες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και Σπύρο Δημησιάνο για τον
αφιλοκερδώς έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης της εκκλησίας και του ΠΠΚ. Επίσης όποιον εθελοντικά
και αθόρυβα κάνει οποιοδήποτε έργο στον οικισμό και δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίησή του.
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ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013
o
Το ΕΣΠΑ 2007-2013 σε αριθμούς -Πώς χρησιμοποιήθηκαν τα 20,1 δισ. από τα ευρωπαϊκά ταμεία
o Το πως έχει εκμεταλλευτεί η Ελλάδα τα κονδύλια

o

o

o

o

o

o

o
o

ύψους 20,1 δις ευρώ που έχει απορροφήσει από τα
ευρωπαϊκά ταμεία, καταγράφεται σε έρευνα του
οργανισμού ΔιαΝΕΟσις.
Στην έρευνα αποτυπώνεται η κατανομή των
κονδυλίων, τα έργα που απορρόφησαν τα
μεγαλύτερα ποσά, ποια δεν έχουν ολοκληρωθεί
αλλά
και
πόσες
θέσεις
εργασίας
δημιουργήθηκαν. Το ΕΣΠΑ 2007-2013 συνήθως
συνοψίζεται σε ένα νούμερο: τα €20,1 δις. Oι
αριθμοί που περιγράφουν τη διάχυση αυτών των
ευρωπαϊκών κονδυλίων στην ελληνική οικονομία
είναι πολλοί.
O συνολικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. κυμαίνεται
τα τελευταία χρόνια κοντά 1% του ΑΕΠ της, ένα
ποσό όχι πολύ μεγάλο. Το ποσό κατανέμεται για
διάφορους σκοπούς, με τον μεγαλύτερο να είναι η
Πολιτική Συνοχής. Ολες οι χώρες-μέλη
χρηματοδοτούνται -λιγότερο ή περισσότερο- από
τα αρμόδια ταμεία συνοχής.
Ο καταμερισμός των κονδυλίων στα κράτη-μέλη
δεν συνεπάγεται και άμεση καταβολή τους. Η πραγματοποίηση των πληρωμών γίνεται μόνο όταν
εντάσσονται έργα. Γι' αυτό ένας κρίσιμος αριθμός αυτών των προγραμμάτων είναι το ποσοστό της
απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων.
Η Ελλάδα από το 2011 και μετά βρίσκεται σαφώς πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα το
2013, με την τυπική (αλλά όχι ουσιαστική) λήξη του ΕΣΠΑ 2007-2013, η απορρόφηση ήταν στο 69,6%, η
7η υψηλότερη στην Ευρώπη, με πρώτη την Εσθονία στο 81,3%. Η χαμηλότερη θέση στην οποία βρέθηκε η
χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν 27η το 2008, με 5% και τον μέσο όρο της ΕΕ στο5,3%, με πρώτη
χώρα την Ιρλανδία στο 11,1%. Τα χρήματα, μπήκαν σε αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό. Ας δούμε πού
πήγαν.
Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, έφτασαν €20,1 δις. Αυτά κατανεμήθηκαν μέσω των εννέα Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων και των δεκατριών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε 11.441 έργα. Το
ύψος των προϋπολογισμών των έργων ποικίλλει, από €621 έως €1,2 δις, με τα περισσότερα να
συγκεντρώνονται στην περιοχή €100.000 έως €1.000.000.
Τα έργα επίσης κατανέμονται σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου ολοκλήρωσης, με το έργο με τη μεγαλύτερη
διάρκεια να έχει ξεκινήσει από τις 18 Δεκεμβρίου 1996 (πολύ πριν από ξεκινήσει το ΕΣΠΑ, στο οποίο
εντάχθηκε αργότερα). Είναι το "Κατασκευή - Βελτίωση αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης συνοικιών στην
Πρέβεζα". Είναι ακόμη ανολοκλήρωτο.
Το «Σχέδιο Μάρσαλ»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κατηγορία των λεγόμενων "έργων προτεραιότητας", των 181 σημαντικών
έργων που εντάχθηκαν στο επονομαζόμενο "Σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα" (έτσι χαρακτηρίστηκε αυτό
το πακέτο στις 22 Ιουλίου του 2011). Σκοπός αυτών των έργων ήταν η τόνωση των μακροοικονομικών
δεικτών της χώρας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία και τον
πληθυσμό. Κάθε έργο προτεραιότητας περιλάμβανε ήδη ενταγμένα έργα και θεωρητικά θα επέτρεπε την
ταχύτερη, εμπροσθοβαρή χρηματοδότησή τους. Βασικό κριτήριο επιλογής για την ένταξη έργων στη
συγκεκριμένη λίστα ήταν η συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της ανεργίας, με την εκτίμηση πως
συνολικά θα δημιουργούσαν 90.000 θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές από αυτά:
69 από αυτά τα έργα έχουν ολοκληρωθεί, 42 βρίσκονται σε ομαλή πορεία εξέλιξης, για τα 49 "απαιτείται
επιτάχυνση", τα 15 βρίσκονται σε κίνδυνο , 6 έχουν ακυρωθεί, Συνολικά, ο προϋπολογισμός των έργων
αυτών φτάνει τα €17,8 δις. Από άποψη αποτελεσμάτων, τα ολοκληρωμένα έργα και με βάση την
πρόβλεψη του 2011 υπολογίζονται να έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον 70.046 νέες θέσεις εργασίας.
……………………………………………………………………………………..(Συνέχεια στη σελίδα 7)
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Οι 70.000 από αυτές προέρχονται μόνο από ένα
έργο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με
τίτλο
"Εναρμόνιση
Οικογενειακής
&
Επαγγελματικής Ζωής". Εν τούτοις, παρά την
χρησιμότητα της ανάλυσης του διαμοιρασμού
των κονδυλίων, σκοπός όλων των έργων του
ΕΣΠΑ και τελική αποστολή όλων αυτών των
χρημάτων είναι η βελτίωση της ζωής των
πολιτών και της οικονομίας της χώρας. Πώς
λοιπόν μετράται η αποτελεσματικότητα των
επενδύσεων που γίνονται και ποια τελικά είναι τα
οφέλη που φέρουν 20,1 δις σε περίοδο 7 χρόνων;
Η Κομισιόν παρακολουθεί τα αποτελέσματα που
έχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε κάθε κράτοςμέλος και κάνει τα στοιχεία διαθέσιμα στο κοινό.
Εκεί μπορεί κάποιος να βρει τα αποτελέσματα,
ανά χώρα και κατηγορία, των έργων που
εκτελούνται με χρήματα των Ταμείων Συνοχής,
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Κοινωνικού
Ταμείου.
Οι επιδόσεις της Ελλάδας
Σε ότι φορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
σαν ποσοστό του ΑΕΠ, οι χώρες μέλη χωρίζονται σε 2 σαφή "στρατόπεδα": Αυτό που η χρηματοδότηση
είναι κάτω από το 0,5% του ΑΕΠ και αυτό που η χρηματοδότηση είναι μεγαλύτερη. Η Ελλάδα ανήκει στο
δεύτερο στρατόπεδο, με περίπου 1,3% του ΑΕΠ της να έρχεται ως χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Η δεύτερη
παρατήρηση έχει να κάνει με τις επιδόσεις της Ελλάδας, συγκριτικά πάντα με τις υπόλοιπες χώρες.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι με εξαίρεση τα έργα παροχής πόσιμου νερού, η Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλά σε
σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες και δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα από την ομάδα των άλλων "ευνοημένων"
χωρών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των θέσεων εργασίας, όπου τα δεδομένα μετρούν μόλις 25.000
νέες θέσεις εργασίας στη χώρα. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στα στοιχεία αυτά που προέρχονται από
την ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής δεν περιλαμβάνονται οι χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου, που αποτελεί μέρος του ΕΣΠΑ και έχει προσανατολισμό σε θέματα καταπολέμησης της ανεργίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 30 ΦΥΛΛΩΝ THΣ EΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ME ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Ήταν το τεύχος 48 με το οποίο ξεκίνησε μία διαφορετική φιλοσοφία στην ύλη και στη μορφή της εφημερίδας
του Συλλόγου. Το 14ο ΔΣ που αναδείχτηκε από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2008 ανέθεσε σε συντακτική
επιτροπή την οποία αποτελούσαν ο Πρόεδρος Γ. Ρουμπάκης, και το μέλος του ΔΣ Περικλής Μιχαλιτσιάνος
την έκδοσή της. Ανατέθηκε επίσης στο μέλος του Συλλόγου Κατερίνα
Μιχαλιτσιάνου το «δημιουργικό» κομμάτι της εφημερίδας δηλαδή το
στήσιμο σε σελίδες της ύλης και των διαφημίσεων. Ξεκίνησε 12σέλιδη και
έγχρωμη, στην πορεία αναπτύχτηκε σε 16σέλιδη και αργότερα 5 τεύχη της
ήταν 24 σέλιδα. Η κρίση όμως «αφαίρεσε» το χρώμα από την εφημερίδα
στα τεύχη 65-69 στη συνέχεια όμως πήραν πάλι χρώμα οι μισές σελίδες
(λόγω διαμαρτυρίας των διαφημιζομένων) έπεσε πάλι στις 16 (τεύχος 70)
και από το τεύχος 71 μέχρι και το σημερινό είναι 12σέλιδη με 8 έγχρωμες
και 4 ασπρόμαυρες . Η μείωση των σελίδων έγινε για οικονομικούς λόγους
όπως επίσης και η παρουσία 4 ασπρόμαυρων σελίδων στις οποίες όμως
καταβάλλεται προσπάθεια να μην εμφανίζονται διαφημίσεις ή εικόνες.
Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων επιτυγχάνεται και από την προσωπικά
ολοκληρωτική ανάληψη του «δημιουργικού» της. Οι διαφημίσεις είναι
αυτές που έδωσαν και δίνουν «ζωή» στην εφημερίδα, γι΄αυτό θα πρέπει να
δείχνουμε την παρουσία μας στους διαφημιζόμενους επαγγελματίες της
περιοχής τους οποίους ευχαριστούμε για την στήριξη προς το έντυπό μας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεδρίαση12/01/2016

Πρακτικό Ν-18

1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Συνέχεια επαφών με Δήμο για την ύδρευση. Εκπρόσωποι του ΔΣ ( Π.Μιχαλιτσιάνος και
Π.Μυκιαδάκης) παρέστησαν στην κοπή πίτας των συλλόγων Πόρτο Γερμενό , Μύτικα και Ερασιτεχνών αλιέων (6-1-2016).
2.Ρύθμιση λεπτομερειών για την κοπή της πίτας του συλλόγου :Εγκρίθηκε , ομόφωνα , να προσφερθούν στους συμμετέχοντες
αναψυκτικά ,νερά και τσίπουρο. Από φαγώσιμα τυποπιτάκια , λουκανικοπιτάκια , τοστάκια ( τύπου μπόμπας ) και σαντουιτσάκια.
Στους τυχερούς της χρονιάς θα προσφερθούν 3 γούρια , προσφορά και κατασκευή από τη Μαρία Δεσύπρη. Οι 3 πίτες είναι προσφορά
του οικιστή μας Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου 3. Έγγραφο προς Δήμο για ασφαλτοστρώσεις , επέκταση φωτισμού ,
οικονομική ενίσχυση:Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει έγγραφο προς το Δήμο που θα αφορά :
1.Την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης των υπολοίπων δρόμων του οικισμού μας 2.Την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στα
σημεία που δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός 3.Την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας. 4.Συγκέντρωση υλικού στο Δήμο για
τους πρόσφυγες: Αποφασίστηκε να συγκεντρωθεί υλικό ( ρούχα και τρόφιμα μακράς διαρκείας ) για του πρόσφυγες ,που έρχονται
κατά χιλιάδες στην πατρίδα μας, όπου θα δοθούν στο Δήμο για παραπέρα ενέργειες. Σχετική ενημέρωση θα γίνει στην κοπή της πίτας
και ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο site του συλλόγου μας. 5.Ανοιξιάτικη εκδρομή συλλόγου: Αποφασίστηκε , η ανοιξιάτικη
εκδρομή ,να γίνει το μήνα Μάιο. Για τη διάρκεια (μονοήμερη, διήμερη ή τριήμερη ) θα αποφασιστεί κατά την κοπή της πίτας.

Συνεδρίαση 07/02/ 2016

Πρακτικό Ν-19

1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα: α) Ο πρόεδρος του συλλόγου , μαζί με την Αντιπρόεδρο Μ.Δεσύπρη και το μέλος
Παν.Μυκιαδάκη παρέστησαν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του εξωραιστικού συλλόγου Αλεποχωρίου. β) Ο Πρόεδρος
παρέστη σε συζήτηση των Οικολόγων, που αφορούσε τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρτο Γερμενό και έγινε στο Δημοτικό
κατάστημα Βιλίων. 2.Έγκριση οικονομικών συλλόγου για το τρίμηνο Οκτώβριου-Δεκεμβρίου 2015: Εγκρίθηκε ομόφωνα , ο
ισολογισμός του τριμήνου Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2015 που κατέθεσε στο σώμα ο ταμίας του ΔΣ Νίκος Βασιλείου με υπογραφές
των μελών στο βιβλίο εσόδων εξόδων του συλλόγου. 3. Εκδρομή Συλλόγου: Εγκρίθηκε ομόφωνα, η ανοιξιάτικη εκδρομή του
συλλόγου η οποία θα είναι τριήμερη να γίνει 3,4,5 Ιουνίου σε Καστοριά-Πρέσπες. 4. Ηλεκτρολογικός έλεγχος ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων εκκλησίας και ΠΠΚ για πιθανή διαρροή Ρεύματος: Αποφασίστηκε, ομόφωνα , να ανατεθεί σε Ηλεκτρολόγο ο
έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε εκκλησία και ΠΠΚ για πιθανή διαρροή ρεύματος. Αφορμή για τον έλεγχο αυτό είναι η
θεωρηθείσα σχεδόν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. 5. Αναγόμωση πυροσβεστήρων: Εγκρίθηκε, ομόφωνα ,η αγορά ενός ακόμη
πυροσβεστήρα και η αναγόμωση του υπάρχοντος για την προστασία του ΠΠΚ, γραφείο συλλόγου και εκκλησίας.
6. Πρόταση οικίστριας Άννας Σταματοπούλου: Έγινε δεκτή η πρόταση της οικίστριας Άννας Σταματοπούλου για εκδήλωση με
Ιστορικό τοπικό περιεχόμενο της ευρύτερης περιοχής που σκοπό θα έχει να τιμηθούν οι ήρωες της περιοχής. Για την εκδήλωση αυτή
θα συνδράμει και ο σύλλογος όπου απαιτηθεί.

Συνεδρίαση 6/3/ 2016

Πρακτικό Ν-20

1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα: α)Εκδόθηκε η εφημερίδα Νο.76 β) Ο πρόεδρος του συλλόγου, μαζί με το μέλος Παν. Μυκιαδάκη
παρέστησαν στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της πυροσβεστικής για το θέμα μετεγκατάστασής της γ) Επίσης ο
πρόεδρος παρέστη για δύο συνεχόμενες Παρασκευές στον Δήμο, στην Γενική Γραμματεία και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου
προς ενημέρωση της πορείας των έργων υδροδότησης. Για επίσπευση της ολοκλήρωσης του έργου ζητήθηκε ραντεβού από την
Δήμαρχο. δ)Μετά από την εκτέλεση μετρήσεων στον χώρο του συλλόγου και της εκκλησίας, από τον ηλεκτρολόγο (οικιστή Σπύρο
Δημησιάνο) δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή. Θα γίνει συστηματικών έλεγχος των καταναλώσεων ανά περίοδο από τους
λογαριασμούς της ΔΕΗ για τον εντοπισμό της θεωρηθείσας υψηλής κατανάλωσης που παρατηρείται.
2.Εκδρομή Ιουνίου: Αποφασίστηκε η κατάλυση στο ξενοδοχείο «Λημναίον SpaResort» με διώροφο πούλμαν από την εταιρεία
«Θύαμις». Η τελική τιμή της εκδρομής αποφασίστηκε στα 140€ το άτομο ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα υπάρχει ειδική τιμή
αναλόγως των ατόμων. 3. Διαφημιζόμενοι στην εφημερίδα: Έγινε επιβεβαίωση των διαφημιζόμενων για το έτος 2016 και
προσθήκη νέων. 4.Παρουσία συλλόγου στην επέτειο της 25ης Μαρτίου: Αποφασίστηκε, η συμμετοχή του συλλόγου στις
εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου στα Βίλια με κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο του συλλόγου παρουσία μελών.

Συνεδρίαση 3/4/ 2016

Πρακτικό Ν-21

1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα: α) Έγινε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνου την 25η Μαρτίου στο μνημείο πεσόντων των Βιλίων
από τον Πρόεδρο του συλλόγου μας. β) Εστάλει στη Δήμαρχο έγγραφο με τα τρέχοντα προβλήματα του οικισμού μας και προτροπή
για λύση. Μεταξύ αυτών και η αντικατάσταση των καμένων λαμπών του οικισμού λόγω και του ερχομού των οικιστών το Πάσχα.
Το έγγραφο έχει αναρτηθεί στο site. γ) Καθαρισμός του χώρου των σκουπιδιών λόγω της εορτής του Πάσχα. δ) Παρουσία και
παρέμβαση του προέδρου του ΔΣ στον έλεγχο των συστημάτων του αντλιοστασίου και της δεξαμενής ύδρευσης του οικισμού, από
εκπροσώπους του Δήμου και εργολάβους του έργου. ε) Παρουσία του προέδρου και του μέλους του ΔΣ Π. Μυκιαδάκη στο Δήμο για
άσκηση πίεσης στο θέμα της ύδρευσης του οικισμού. στ) Ζητήθηκε από το ΔΣ συνάντηση με τη Δήμαρχο για να τεθούν και
προφορικά τα προβλήματα του οικισμού μας. 2). Εγκρίθηκε ομόφωνα , το αίτημα του Τριαθλητή και οικιστή μας Τάσου
Σταθόπουλου που για δανεισμό του ηχοσυστήματος του ΠΠΚ για χρήση του την 24/4/2016, ημέρα διοργάνωσης των
ΔΕΡΒΕΝΕΙΩΝ. Για τα παραπάνω θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. 3) Αποφασίστηκε, ομόφωνα , να ζητηθούν
προσφορές για την τοποθέτησης προστατευτικού συρματοπλέγματος στο χώρο αθλοπαιδιών στη βορεινή μεριά πίσω από τις
μπασκέτες ώστε να προστατεύονται οι αθλούμενοι από ατυχήματα σε περίπτωση που πέσουν στα βράχια. 4) Αποφασίστηκε
ομόφωνα , να δοθεί δωρεά 50 ευρώ στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού για την ενίσχυση του.
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«ΕΦΥΓΕ»» ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΠΡ
ΡΩΗΝ ΠΡΟ
ΟΕΔΡΟΣ ΤΟ
ΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΟΓΟΥ ΘΑΝ
ΝΑΣΗΣ ΜΠ
ΠΑΛΛΑΣ
Γράφ
φει ο Περικλλής Μιχαλιττσιάνος
Στις 15 Απριλίοου 2016 μεττά από πολύύμηνη μάχη
η με σοβαρ
ρή ασθένεια
α έφυγε
από τη
τ ζωή ο Θα
ανάσης Μπ
παλλάς. Είχχε διατελέσει για 4 διεττίες Πρόεδρρος του
ΔΣ τοου Συλλόγοου μας, Αντιπρόεδρος και Ταμία
ας και μέχρ
ρι τον θάνα
ατό του
ήταν επίτιμος Πρόεδρος
Π
τοου Συλλόγοου, τίτλος που
π του είχχε απονεμηθθεί στη
Γενικ
κή Συνέλευσ
ση των μελλών στις 23 Σεπτεμβ
βρίου 2012. Κατά τις θητείες
του σαν Πρόόεδρος ο οικισμός «άλλαξε όψη», ασφαλτοστρ
α
ρώσεις,
τσιμεεντοστρώσεις, τηλεφω
ωνικό υπόγγειο δίκτυοο, επέκταση
η της εκκ
κλησίας,
κατασ
σκευή του Πολιτιστικοού-Πνευματτικού Κέντρου ήταν τα
τ κυριότερρα έργα
που έγιναν.
έ
Τα τελευταία χρόνια ήτα
αν μέλος της
τ τριμελο
ούς επιτροπ
πής του
Ιερούύ Ναού τουυ οικισμού μας,
μ
απ’ όπ
που έδινε τα
τ μέγιστα μαζί με τα
τ άλλα
μέλη της, με αποοτέλεσμα η εκκλησία
α μας να μην έχει τίποττα να ζηλέψ
ψει από
άλλεςς μεγάλες εκ
κκλησίες πόόλεων. Η διιάθεσή του για
γ προσφο
ορά και δημιουργία
ήταν εμφανής κα
αι δεν σταματούσε σε κανένα
κ
εμπόδιο, βρίσκ
κοντας πάνττοτε τον
κατάλλληλο τρόπο να το ξεπ
περάσει. Ο οικισμός
ο
στεερήθηκε τιςς υπηρεσίες που θα
μποροούσε ακόμα
α να προσφέέρει σε πολλά επίπεδα,, αφού μέχρ
ρι το τέλος ήταν
ή
ενεργόός και με τη
ην τεράστια πείρα
του είτε
ε συμβουυλεύοντας είτε
ε πράττοοντας, θα πρρόσθετε πο
ολλά ακόμα
α λιθάρια σττο οικοδόμ
μημα που λέγεται
οικισμός που τόσο αγαπούσ
σε. Ας είνναι ελαφρύ το χώμα πο
ου τον σκεπ
πάζει. Ο Σύύλλογος εκφ
φράζει τα βαθειά
β
του συλλυπητήρ
σ
ια στην οικ
κογένεια, τουυς εύχεται καλό
κ
κουρά
άγιο και να ζήσουν
ζ
να ττον θυμούντται.
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Η ΛΑΪΚΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ
Γράφει ο Γιάννης Μπεμπόνης, οικιστής στο Κριεμάδι
Ο Ελληνικός λαός ευτύχισε στην μακραίωνη ιστορία του να αναπτύξει πολλά και ποικίλα μέσα έκφρασης της
κατακτημένης σοφίας του, σοφία που απέκτησε μέσα από μεγάλες και σε μεγάλη διάρκεια δοκιμασίες του
αλλά επίσης και σε ανυπολόγιστου μεγέθους επιτεύγματά του. Αυτά τα επιτεύγματα απλώνονται σε όλους
τους τομείς της τέχνης, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και εν γένει της γνώσης. Σε αυτό το μικρό μας
σημείωμα θα προσπαθήσουμε σήμερα να προσεγγίσουμε την φύσει καλλιτεχνική του επίδοση, επίδοση στην
ποίηση όσο και στην μουσική. Στη μουσική που πάντοτε ανάβλυζε πλέρια και χρωμάτιζε κάθε εθνική και
κοινωνική δράση. Τα έπη, η λυρική και ελεγειακή ποίηση που όπως γνωρίζουμε απαγγελλόταν με συνοδεία
μουσικής είναι η απαρχή του τραγουδιού που διέτρεξε τους αιώνες και έφτασε σε εμάς. Οι δημιουργοί αυτή
της τέχνης του τραγουδιού δεν ήταν και δεν έμειναν γνωστοί στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκε ο όρος
«χορογράφοι» που εξέφρασαν με κίνηση και ρυθμό αυτό το τραγούδι, άγνωστοι και αυτοί, μας παρέδωσαν
τους υπέροχους χορούς από κάθε γωνιά της Ελληνικής γης. Του Ελληνισμού «του τότε και του τώρα». Πόσο
τεράστια είναι η καλλιτεχνική αξία του Δημοτικού τραγουδιού έχει επισημανθεί από διαπρεπείς της ποίησης
και της μουσικής Έλληνες και ξένους. Οι Ελληνικοί χοροί του Σκαλκώτα είναι ένα μικρό δείγμα. Αλλά και ο
τεράστιος Μίκης Θεοδωράκης σε μία στιγμή έξαρσης είπε πως ο καλύτερος Έλληνας συνθέτης είναι αυτός
που έκανε το τραγούδι Σαράντα Παλικάρια. Ο κατάλογος των ειδικών μελετητών και συλλεκτών στον
ελληνικό χώρο είναι πολύ μεγάλος. Ποιος δε θυμάται έως πριν και λίγες δεκαετίες την εκπομπή στο
ραδιόφωνο του σπουδαίου Σίμωνα Καρά; Το ελληνικό τραγούδι συγκίνησε και πολλούς Ευρωπαίους ακόμη
από τον 19ο αιώνα έως και την δική μας εποχή. Ο Γάλλος Φωριέλ ταξίδεψε στην υπόδουλη Ελλάδα στις
αρχές του 19ου αιώνα και κατέγραψε τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια τα οποία εξέδωσε στο Παρίσι το 1824.
Αυτά τα τραγούδια έκαναν τον Γκαίτε να μετανιώσει που δεν έμαθε Ελληνικά για να απολαύσει στο
πρωτότυπο την αξία των δημιουργημάτων του ανώνυμου Έλληνα δημιουργού. Τα διαμάντια του ανώνυμου
δημιουργού που μιλούν για την παλικαριά, για τον έρωτα, τον θάνατο και τη ξενιτιά, τον ζωντανό θάνατο
όπως την έλεγαν στην ερημωμένη από τον ξενιτεμό ελληνική ύπαιθρο. Οι μελέτες των δημοτικών
τραγουδιών συνεχίζονται αδιάλειπτα τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους μελετητές. (Συνέχεια στη σελ 11 )
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(Συνέχεια από τη σελ. 10) Σήμερα δεν γράφονται δημοτικά τραγούδια. Οι καιροί άλλαξαν. Αυτό όμως που
δεν άλλαξε είναι η αγάπη όλων μας για αυτόν τον θησαυρό. Αυτό όμως που πρέπει να εξάρουμε είναι η
δημιουργία πλήθους καλλιτεχνικών συλλόγων που με την καθοδήγηση εμπνευσμένων ανθρώπων
ζωντανεύουν αυτήν την παράδοση και την μεταλαμπαδεύουν στις νεότερες γενιές. Και αυτό το κάνουν με
μεράκι και πολύ κόπο αφιλοκερδώς (συνήθως) με μόνη ανταμοιβή το χειροκρότημα και το εύγε. Σαν
οικιστής των Βιλίων τις τελευταίες τρεις περίπου δεκαετίες και σας δημότης εδώ και δύο δεκαετίες είχα την
τύχη να γευτώ αυτό τον θησαυρό των παραδόσεων μας, που με την άοκνη, εμπνευσμένη και αμέριστη
καθοδήγηση του Παναγιώτη Λούκου οι νέοι και οι νέες των Βιλίων μας κοινωνούν τα «άχραντα μυστήρια»
του έθνους μας. Έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς ανάλογες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα
και δεν μπορώ να αποφύγω τη σύγκριση του καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Αυτό που προσφέρει ο
Παναγιώτης Λούκος χαρακτηρίζεται χωρίς επιφύλαξη καλλιτεχνικό επίτευγμα υψηλού επιπέδου σχεδόν
επαγγελματικού αλλά με όλη τη φρεσκάδα και την χάρη του αφιερωμένου ερασιτέχνη. Η ιερή μυσταγωγία
που αποπνέει κάθε παράσταση που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια όλων των δημοτών του Δήμο μας, μας
κάνει περήφανους για αυτό το κόσμημα που ο Παναγιώτης άοκνα και εμπνευσμένα έχει δημιουργήσει. Η
έμπνευση και το μεράκι του Παναγιώτη και η αφοσίωση των νέων αγοριών και κοριτσιών των Βιλίων είναι η
πεμπτουσία του καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Είναι όμως το παν; Είναι μόνον τα παραπάνω από μόνα τους
αρκετά; Δυστυχώς όχι. Η καλλιτεχνία έχει ανάγκη από την υλική στήριξη και βοήθεια. Ό,τι επετεύχθη ως
τώρα έγινε με την υλική συμπαράσταση του Δήμου και θα συνεχίσει να λάμπει με τη συνέχιση της. Και αυτό
επιδαψιλεύει τιμή για την ίδια την Δημοτική Αρχή. Δεν είναι άλλωστε και πολλές οι καλλιτεχνικές επιδόσεις
μας για τις οποίες μπορούμε να είμαστε το ίδιο υπερήφανοι. Αυτά τα λίγα ήθελα να εκφράσω σαν ένδειξη για
το μεγάλο ευχαριστώ που οφείλουμε στον Παναγιώτη Λούκο και στους νέους και νέες του Δήμου μας.
Και είμαι βέβαιος πως εσείς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές συμφωνείτε μαζί μου.
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ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ

Επειδή στην περιοχή μας έχουμε αρκετούς
και δυνατούς ανέμους όπως και αρκετά
σκυλιά, γάτες και αλεπούδες, στο χώρο των
σκουπιδιών πολλές φορές δημιουργείται μία
απαράδεκτη κατάσταση που δεν μας τιμά
καθόλου και δεν μας επιτρέπει να λεγόμαστε
πολιτισμένοι πολίτες. Αν λάβουμε υπ’ όψη
και τις, λίγες ευτυχώς, περιπτώσεις κάποιων
ασυνείδητων που θεωρούν ότι είναι πολύ
κουραστικό και όχι σημαντικό να πετάξουν
τη σακούλα τους μέσα στους κάδους ,τότε η
εικόνα που δημιουργείται είναι αυτή της
φωτογραφίας. Τα άτομα που αποτελούν το σημερινό ΔΣ είναι πολύ ευαισθητοποιημένα στα θέματα
καθαριότητας, γι’ αυτό δεν αφήνουν το φαινόμενο αυτό να διατηρείται για μεγάλο διάστημα και είτε
μόνοι τους είτε καλώντας εθελοντές οικιστές, είτε πληρώνοντας με χρήματα του Συλλόγου κάποιον
άνθρωπο, καθαρίζουν το χώρο διατηρώντας τον κατά το δυνατόν καθαρό. Η παράκληση του ΔΣ του
Συλλόγου και του Δήμου, είναι τα καπάκια των κάδων (όσοι από αυτούς βέβαια έχουν καπάκι) να
παραμένουν πάντοτε κλειστά. Επίσης τα σκουπίδια μας θα πρέπει να τα τοποθετούμε σε σακούλες
τις οποίες να κλείνουμε και όχι να τα πετάμε «χύμα» γιατί έτσι «διευκολύνεται» η έξοδός τους από
τους κάδους με τον παραμικρό αέρα. Το ΔΣ του Συλλόγου έχει ζητήσει την αντικατάσταση των
χαλασμένων κάδων και την πρόσθεση άλλων δύο, έτσι ώστε στο σύνολο τους να είναι επτά.

