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ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ.
, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
,
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΙΧΕ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΠΡΕΣΠΕΣ-ΝΥΜΦΑΙΟ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
4 ΠΑΛΑΙΩΝ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΛΩ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΓΑΡΜΠΙΛΙΟΥ. ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΒΟΛΕΫ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΖΑΘΕΑ»
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Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού
συλλόγου Βιλίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ».
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Τιμή φύλλου
0,01 ευρώ

(Ταμίας: Βασιλείου Νίκος 6944258502 )

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

Περδίκης Χάρης : 2263023207 – 6972079983

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»

***

Οικισμός Άγιος Νεκτάριος
Ταχ.Θυρίδα 2302 - Βίλια Αττικής Τ.Κ 19012

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)
)

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος, πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου
ΥΔΡΕΥΣΗ >Τη Μ. Τετάρτη έγινε η επίσημη παραλαβή του
έργου ύδρευσης από το Δήμο.
>Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο στη
Μάνδρα ενέκρινε ποσό 50000€ για δημοπράτηση 109
συνδέσεων ύδρευσης. Αναμένεται η κατάθεση προσφορών, η
επιλογή του εργολάβου και αν όλα πάνε καλά, μέσα στους
επόμενους μήνες θα αρχίσουν να υλοποιούνται οι συνδέσεις
με το δίκτυο του οικισμού μας, το οποίο ήδη όπως γνωρίζουμε
τροφοδοτείται κανονικά με νερό από τη δεξαμενή του έργου.
Φαίνεται ότι είμαστε όλο και πιο κοντά στο ..όνειρο!
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ> Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου
2016 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση του Συλλόγου μας. Καλούνται όλοι οι οικιστές να
συμμετάσχουν στη συνέλευση για να ενημερωθούν και τα
μέλη του Συλλόγου να εκφραστούν γενικότερα. Όσοι από τα
μέλη ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι να καταθέσουν
αίτηση το πολύ μέχρι την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ > Με παρέμβαση του ΔΣ, αφού
ακούστηκαν πολλά παράπονα από οικιστές, ο φύλακας του
οικισμού έδεσε το άλογο για τους καλοκαιρινούς μήνες έτσι
ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης στον οικισμό
αλλά και για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα.
>Παρέμβαση έκανε το ΔΣ και στους κτηνοτρόφους
αμνοεριφίων της περιοχής έτσι ώστε να μην περνούν μέσα από
τον οικισμό για λόγους υγειινής και καθαριότητας.
>Στη θέση του εκλιπόντος Θανάση Μπαλλά στην
εκκλησιαστική υποεπιτροπή του Ιερού Ναού μας,
τοποθετήθηκε το μέλος του Συλλόγου μας Χατζηγεωργίου
Γεώργιος.
>Για τα λουλούδια του επιταφίου προσφέρθηκαν τα παρακάτω
ποσά: Ιωάννης Πολυχρόνης 50€, Κώστας Μάρκος 50€,
Ζαρκαδουλας Λάμπρος 50€ (εις μνήμην Αθ. Μπαλλά),
Ιωάννα Μιχαλιτσιάνου και Αναστασία Καλλιδώνη 30€.
>Η Πολυχρόνη Βάσω προσέφερε 50€ εις μνήμην του συζύγου
της Χρ. Πολυχρόνη
(για ενίσχυση της Εκκλησίας.)
(Συνέχεια στη σελιδα 4)

Άγιος Νεκτάριος Βιλίων, 2όροφη βιοκλιματική
κατοικία 150 τ.μ., σε οικόπεδο 430 τ.μ., 3 υ/δ, 2
μπάνια, τζάκι, χτιστή βιβλιοθήκη, σύστημα
συναγερμού, parking, επιπλέον αποθήκη 30
τ.μ., πλήρως εξοπλισμένο, γωνιακό οικόπεδο,
πλούσιος κήπος, εντός σχεδίου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - τιμή 190.000 ευρώ
τηλ. 6978038395
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(Συνέχχεια από σελ.3) ΕΡ
ΡΓΑ> ΧΩΡ
ΡΟΣ ΓΗΠΕ
ΕΔΩΝ: Όπω
ως είχε
προγρ
ραμματιστεί από την αρρχή της θηττείας του πααρόντος ΔΣ
Σ, έγιναν
σημανντικές παρεμ
μβάσεις στα γήπεδα
γ
του οικισμού
ο
με στόχο την βελτίωση
β
των χώρων
χ
έτσι ώστε να είναι
ε
ασφαλ
λείς, λειτουρργικότεροι για
γ τους
αθλού
ύμενους αλλά
ά και για τους θεατές κα
αι ποιοτικότεεροι. Το κόσ
στος των
παρεμ
μβάσεων επω
ωμίστηκε κα
ατά το μεγαλ
λύτερο ποσοοστό ο Σύλλογος και
κατά ένα μικρό μ
μέρος ο Δήμοος (προβολείίς και πίνακαας). Όμως θα πρέπει
να σταθώ και να επαινέσω μέέλη του ΔΣ τα οποία εθ ελοντικά αφ
φιέρωσαν
πολλέές εργατώρεςς και με πολλύ κόπο βοή
ήθησαν στο να γίνουν πράξη
π
οι
βελτιώ
ώσεις αυτές, με στόχο τη
ην ελαχιστοπ
ποίηση του κκόστους αφού
ύ έπρεπε
να πρα
αγματοποιηθθεί η υπόσχεεση που είχε δοθεί στουςς νέους του οικισμού.
ο
Οι νέο
οι πρέπει να
α βρίσκουν εννδιαφέρον για να μποροούν να έρχοννται στον
οικισμ
μό, να αθλοούνται, να ψυχαγωγούν
ψ
ται, να επικκοινωνούν, γι’ αυτό
αξίζειι τον κόπο να δαπανώ
ώνται κάποιια χρήματα,, από τα λίγα
λ
που
συγκεεντρώνει ο Σύλλογος αφού είτε λόγω της κρίσης, είττε λόγω
ανεξήγητης και αππαράδεκτης αδιαφορίας αρκετών
α
οικκιστών να πλη
ηρώνουν
μία εττήσια συνδροομή των 25€€, το ταμείο δεν
δ είναι στηην κατάσταση
η που θα
έπρεπ
πε να είναι. Πρώτα θα
α συγχαρώ τον Παντελλή Μυκιαδά
άκη που
δούλεεψε με πολύ πάθος και σκληρά
σ
θα έλ
λεγα, αφιέρω
ωσε τεράστιο
ο χρόνο, έκα
ανε πολλά δρρομολόγια Αθήνα-Βίλια
Α
και με
προσω
ωπική εργασ
σία είχε μεγάλο μερίδιο όσον
ό
αφορά σ
στην εθελονντική εργασία
α. Επίσης ο Ν
Νίκος Βασιλ
λείου, ο ταμίίας του
Συλλό
όγου, ανέλαββε και έφερεε εις πέρας το
τ βάψιμο όλλων των παγγκακιών του γηπέδου. Συ
Συμμετοχή είίχαν ο Γραμμ
ματέας
Χρήσττος Κυπριάδδης, το μέλοςς του ΔΣ Απόστολος Κονντογιώργης και εγώ. Ίσω
ως αν μπορέέσουμε μέσα στο καλοκα
αίρι, θα
υλοπο
οιήσουμε καιι την κατασκ
κευή του Βόλ
λευ μέσα σττο χώρο αυτό
ό. Το επόμεννο ΔΣ που θαα προκύψει τον
τ Σεπτέμβ
βρη, θα
πρέπεει συντηρεί κκαι να βελτιώ
ώσει ακόμα περαιτέρω ααυτό το χώρο αφού είνα
αι από τους σσημαντικότερους του οικ
κισμού
και απ
πό τους λίγοους που υπάρχουν σε οικ
κισμούς τουυ Δήμου. Οι παρεμβάσειις που έγινανν ήταν οι εξξής: Τοποθεττήθηκε
συρμα
ατόπλεγμα κκαι επενδύθηκε με διάτρη
ητο πλαστικόό πανί για λόγους προσττασίας των ααθλούμενων. Αντικατασττάθηκε
ένα ταμπλώ
τ
μπα
ασκέτας το οποίο
ο
είχε καταστραφεεί. Τοποθετή
ήθηκαν καιννούργια άρισστης ποιότητας δυχτάκιια στα
στεφά
άνια και ο Δή
ήμος μας τοποθέτησε δύ
ύο προβολείςς και έναν ηλλεκτρικό πίννακα. Τοποθθετήθηκαν επ
πίσης 4 καινοούργια
παγκά
άκια και επιισκευάστηκα
αν άλλα 4 (τα τρία μεε καινούργια ξύλα) για
α να υπάρχε
χει η δυνατό
ότητα ξεκούύρασης
περιπα
ατητών και ππαρακολούθη
ησης αγώνωνν από θεατέςς. Ολοκληρώ
ώθηκε η διαγράμμιση τουυ ανατολικού
ύ γηπέδου μπ
πάσκετ
από μέλος του ΔΣ
Σ (για να αποφευχθεί κόστος προσφορράς400€ !) και τοποθετήθ
θηκε στο χώρρο κάδος απορριμμάτων.
>ΧΩΡ
ΡΟΣ ΣΚΟΥΠ
ΠΙΔΙΩΝ: Στοο χώρο αυτό η παρέμβασ
ση που έγινε ήταν πολύ σημαντική
σ
κκαι καθορισττική, αφού πλέον
χάθηκ
κε αυτή η αππαίσια εικόνα
α των σκόρπ
πιων σκουπιδδιών ανάμεσ
σα στις πικρο
οδάφνες, μπρροστά στο δρ
ρόμο, ανάμεσα και
πίσω από τους κά
άδους. Τοποοθετήθηκε και
κ εδώ συρ ματόπλεγμα επενδεδυμέένο με πλασστικό πανί με
μ συνέπεια να μη
φεύγο
ουν εύκολα ττα σκουπίδια
α ακόμα καιι με δυνατό αέρα και να
α αναγκάζοντται κάποιοι ννα ρίχνουν μέσα
μ
τις σακ
κούλες
τους και
κ όχι να τιςς αφήνουν κά
άτω είτε να τις
τ πετάνε αππό μακριά με αλάχιστη πιθανότητα
π
ννα ευστοχήσουν. Όταν μά
άλιστα
έλθου
υν οι νέοι κάδδοι με τα καπ
πάκια να κλεείνουν, τότε ττα πράγματα
α θα είναι ακόμα καλύτερρα.
>ΣΦΑ
ΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑ
ΑΘΡΕΠΤΗΣ: Τοποθετήθη
ηκε σφαιρικόός καθρέπτης στην κάτω είσοδο του οικισμού έτσ
σι ώστε να υπάρχει
ορατό
ότητα από τα
α οχήματα ποου μπαίνουν ή βγαίνουν ααπό τον οικισ
σμό.
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Υ ΣΕ ΚΑΣΤ
ΤΟΡΙΑ-ΠΡΕ
ΕΣΠΕΣ-ΝΥ
ΥΜΦΑΙΟ
Γρά
άφει η Μαρ
ρία Δεσύπρη, Αντιπρόεεδρος του Σ
Συλλόγου
Μια
α ηλιόλουστη
η μέρα ξημέρρωσε και το πρωινό ρανντεβού
στον οικισμό μας έγινε πραγματικότητα. Μπαγγκάζια,
τρόφ
φιμα, ποτά, ταινίες, cdd όλος ο εξο
οπλισμός γιια την
τριήμερη απόδραση του κεφιού της γευ
υστικής , μου
ουσικής
και πνευματικής
π
ς κάλυψης απ
πλώθηκε στο
ον χωμάτινο δρόμο
μέχρ
ρι να έρθει ττο πούλμαν. Πρόσωπα γνώριμα,
γ
αγγαπητά,
με το
τ χαμόγελοο στο στόμ
μα (που τόσ
σο αγαπώ) άάρχισαν
να δίνουν την ννότα για τοο τι θα γινό
όταν. Το υππέροχο
πούλλμαν με ττην γυάλινη
η οροφή ,το υπερσύύχρονο
ηλεκ
κτρονικό τουυ δίκτυο καιι τον υπέροχχο οδηγό τονν Νίκο
μας έφτασε καιι όλοι μας επιβιβαστήκα
ε
αμε στις οριισμένες
θέσεεις ώστε να κκάθονται κοοντινά οι παρ
ρέες. Αφού κκάναμε
μεριικές στάσειςς στο δρόμ
μο παραλάβα
αμε και κάάποιους
φίλο
ους και η εκκδρομή ξεκίννησε με την πρωινή προοσευχή
από την δικαστίννα μας Δήμη
ητρα Κοντογιώργη. Το κέέφι και
η καλή διάθεση
η ήταν η κινητήριος
κ
δύναμη
δ
αυτήής της
εκδρ
ρομής. Αφούύ κάναμε στά
άσεις για καφέ και φαγηητό από
τα πλούσια
π
εδέσ
σματα που προσέφερε
π
ο σύλλογος και οι
φίλο
οι μας εκδρρομείς, φτάσ
σαμε με ακ
κρίβεια λεπττού [ο
Πανντελής μας υπεύθυνοος των δρ
ρομολογίων]] στο
ΚΑΤ
ΤΑΠΛΗΚΤΙΙΚΟ ΞΕΝΟΔ
ΔΟΧΕΙΟ όπ
που μας περρίμεναν
να μας
μ τακτοποιιήσουν στα δωμάτιά
δ
μας προσφέρονττας μας
ποτά
ά καλωσορίίσματος, σοοκολατακια και φρούττα Το
πρόγγραμμα είχχε μετά sppa, χαμάμ προσφοράά του
ξενο
οδοχείου στοον σύλλογό μας, μπάνιιο και γιακοουτζι στην πισίνα με τον
τ υδάτινοο καταρράκττη και χνουδωτά
μπου
υρνούζια για
α τους τολμη
ηρούς κολυμβ
βητές. Η πρώ
ώτη μέρα ολλοκληρώθηκεε με τον βρααδινό μπουφέέ και η νύκτα
α μας
πήρεε στα δωμάττια μας που είχαν όλα θέέα την λίμνηη της Καστο
οριάς. Μετά από έναν ωρραίο ύπνο σττα υπερπολυυτελή
δωμάτια μας καιι αφού ρίξαμ
με μια ματιά
ά στην πανέμμορφη λίμνη
η της Καστορ
ριάς από τηνν βεράντα μα
ας φτάσαμε στην
τραπ
πεζαρία του ξξενοδοχείου για πρωινό. Τι να πρωττοδιαλέξεις από
α τους πένντε διαφορεττικούς τρόπο
ους μαγειρέμ
ματος
των αυγών μέχρρι τις πολύχρρωμες μαρμεελάδες, τα αππίστευτα ζεσ
στά κρουασά
άν, τα γλυκά,, τα ψωμάκια, τα φρούτα
α και
όλη η στρατιωτιική παρέλασ
ση από τυριά και αλλαντιικά σε σχηματισμούς. Αφού σηκωθήήκαμε και σεερνόμενοι απ
πό το
φαγη
ητό, τακτοποοιηθήκαμε στο
σ πούλμανν για την ολλοήμερη εκδδρομή μας. Όλοι
Ό
χαρούμμενοι, μια μεγάλη
μ
παρέέα με
καλο
οσυνάτες κουυβέντες αστεεία και πειρά
άγματα. Η διιαδρομή για το Νυμφαίο, τις Πρέσπεες, τους Ψαράδες διανθίσ
στηκε
από την άριστη μουσική επέένδυση του Προέδρου
Π
μαας Περικλή και
κ τα έξυπνα αστεία καιι ανέκδοτα του
τ Παντελή μας.
Το απόγευμα
α
εππιστροφή στοο ξενοδοχείο
ο πισίνα, sppa και όλα τα σχετικά για χαλάρω
ωση και προεετοιμασία γιια το
βραδδινό γλέντι. Οι μπουφέέδες έτοιμοι , ο D.J. στηην θέση του
υ και η πολυ
υτελής αίθουυσα με το εξυπηρετικόότατο
προσ
σωπικό έτοιμ
μο να δεχτείί τους αγαπη
ημένους οικιιστές και φίλλους του συλ
λλόγου μας, βασικά να δεχτεί αυτήνν την
μεγά
άλη και ωρα
αία παρέα, όπως
ό
χαρισττικά ανέφερεε και ο ιδιο
οκτήτης του ξενοδοχείουυ. Το κέφι άναψε,
ά
τα συρτά
σ
διαδδέχτηκαν τα ηπειρώτικα
α ,τα νησιώττικα, και ταα τσιφτετέλιια και τα ζεεϊμπέκικα. Ο
Οι χορευτέςς μας, ποιουςς να
πρωτοαναφέρω, έδωσαν το παρών και στον
σ
διαγωνιισμό χορού πρώτευσαν η Ξανθή ,η Ε
Εύη, η Αγγελ
λική ο Αρίσττος ο
Γιάνννης ο Κώσ
στας η Μαρρία, στην ουσία όλοι σ
συνέβαλλαν σ’ αυτό. Μετά
Μ
από ππολύ χορό που έφτασεε στο
αποκ
κορύφωμα μ
με τα Ροκ εν Ρολ
Ρ το μάμα
α μία ..... πήγγαμε στα δωμ
μάτια μας να ξεκουράσουυμε το σώμα
α μας από το πολύ
φαγη
ητό και χορόό γιατί την επομένη
ε
μας περίμενε μιια νέα μάχη με τον πρωιινό μπουφέ. Κυριακή ημ
μέρα επιστροοφής.
Μεττά τον πρωινόό μπουφέ ετοιμαστήκαμεε και πήραμμε τον δρόμο
ο του γυρισμο
ού αποχαιρετ
ετώντας το όμ
μορφο μέροςς που
περά
άσαμε δυο μ
μέρες. Αφούύ επισκεφτήκ
καμε το φρράγμα του Πολυφύτου
Π
...αφού ειδααμε και ελλη
ηνικη ταινια
α στο
πουλλμαν που τεελείωσε ακριιβώς μόλις φτάσαμε
φ
γιαα ουζάκια στον
σ
Βόλο, και
κ για καφέέ στα Καμέννα Βούρλα .Στην
.
επισ
στροφή είχαμ
με και διαγω
ωνισμό καρα
αοκε με νικηητές και επίδδοξους τραγγουδιστές αππό όλη αυτή
ή την μεγάλη
η και
όμορ
ρφη παρέα, ττο βράδυ φττάσαμε στον οικισμό με τις πιο γλυκ
κές αναμνήσεεις από αυτήή την όμορφη απόδραση μας.
Θέλω να ευχαριιστήσω όλουυς όσοι συμμ
μετείχαν σε ααυτήν την εκ
κδρομή και να
ν τους υποοσχεθούμε όλ
λο και καλύττερες
τέτο
οιες εξορμησ
σεις. Παραθέέτω ένα σχό
όλιο που μαας έστειλε μεε email η Ε.Κ.
Ε
που συμμμετείχε στη
ην εκδρομή μας:
“Μά
άλλον επειδήή ασχολείστεε με την ψυχχή σας (όλοοι οι συντελλεστές) είχε πολιτιστικά, ψυχαγωγικά
ά, θρησκευττικά ,
λαογγραφικά , γεω
ωγραφικά , χαλαρωτικά
χ
και
κ άλλα στοιιχεία που τηνν έκαναν άκρ
ρως ενδιαφέρρουσα. Ειλικρ
ρινά δεν εντοοπίζω
κάτι αρνητικό να
α σχολιάσω. Νόμιζα ότι είχα
ε
πάρει τηην οικογένεια
α μου και το
ους πιο καλούύς μου φίλουυς και εκδρά
άμαμε
γιατίί δεν ένοιωσα
α τίποτα στημ
μένο ,'' δήθεν''. Υπήρχε ελ
ελευθερία , ευυελιξία, σεβα
ασμός, χιούμοορ αλλά και όρια παρόλοο που
ήμασ
σταν και πολλλά πρόσωπα
α και ανομοιο
ογενές μίγμα χχαρακτήρωνν”.
Καλόό Καλοκαίρι σε όλους μα
ας
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Γράφ
φει ο Τάσοςς Σταθόπουλλος τριαθλη
ητής
Για 5η χρονιά τα
α Βίλια ‘βούύλιαξαν’ και πάλι με εκκατοντάδες αθλητές
α
καιι συνοδούς σσε
μία επιτυχημέννη αθλητική
Α
ή και κοιννωνικού χαρραχτήρα εκ
κδήλωση υπ
πέρ ΚΕΘΕΑ
ΔΙΑ
ΑΒΑΣΗ (Θερραπευτικό πρρόγραμμα απ
πεξάρτησης νναρκωτικών ουσιών) με οργανωτή τοον
ΑΠΣ
Σ ΑΠΟΛΛΩ
ΩΝ Δυτ. Ατττικής (ΣΕΓΑΣ
Σ) και χορηγγούς δημότεες Βιλίων. Ο αγώνας ήτααν
αφιεερωμένος όπω
ως πάντα σττην μνήμη του
τ τεράστιοου Βιλιώτη Δημήτρη
Δ
Δερβένη ο οποίοος
υπήρ
ρξε Βαλκαννιονίκης κα
αι έξι φορές πρωταθληττής Ελλάδας στον Μαρα
αθώνιο δρόμμο
1950
0-1961 και με αρκετές διεθνείς διακρίσεις
δ
μμε την Φανέέλα της Εθννικής ομάδαας
Μαρ
ραθωνίου δρόόμου. Συνολλικά 290 δρομείς έλαβαν
αν μέρος στιςς αποστάσειςς των 11.5000μ
Οινό
όη-Βίλια, κα
αι στους μαθθητικούς αγγώνες εντός Β
Βιλίων 2.200
0μ και 500μ .Στα 2.200 μμ.
αγωννίστηκαν κκαι 25 δρομείς από το
ο ΚΕΘΕΑ ΔΑΒΑΣΗ κερδίζοντας
κ
δικαίως ττο
παρα
ατεταμένο χεειροκρότημα
α κατά τον Τερματισμό
Τ
ττους. Τιμώμεενα πρόσωπα
α αγώνα ήτααν
οι πα
αγκόσμιοι πρωταθλητές μας: Α) Ο Στέργιος
Σ
Σιοούτης (τυφλό
ός Μαραθωνοδρόμος) ποου
με τον συνοδό ττου Βασίλη Πιπέρη
Π
την περασμένη Κυριακή έτρ
ρεξαν με επιιτυχία τον Μ
Μαραθώνιο τη
ης Βοστώνης και
ξεσή
ήκωσαν την Ομογένεια. Β) Ο Αγαπ
πημένος Δάάσκαλος τωνν Ελλήνων δρομέων
δ
Τάάκης Σκουλή
ής ο Παγκόσ
σμιος
Σύγχχρονος Φειδδιππίδης πουυ αναβίωσε πρώτος μετάά από 2.500 χρόνια διασ
σχίζοντας τηην απόσταση
η Αθήνα-Σπά
άρτηΑθήνα 490χιλ κκαι βραβεύτη
ηκε από δεκάδες πανεπισ
στήμια του εξωτερικού. Γ) Ο Τριααθλητής Γιατρός από τηνν Ιτέα
Φωκ
κίδας ο κορυυφαίος Έλλληνας σύνθεττων αγωνισμμάτων Κώστας Ζεμαδάνης 2ος Πααγκόσμιος πρωταθλητής
π
ς στο
Μεξξικό DECA
A IRONMAN
N TRIATHL
LON και 6 ος στο TR
RIPLE END
DUROMAN ULTRA TR
RIATHLON
N σε
συνεεχόμενες 577 ώρες ( 11.5500μ κολύμπ
πι, 540 χιλ ποδηλασία, 126 χιλ τρέξξιμο). Ήδη Η απύθμενη
η ψυχοσωμα
ατική
δομή
ή των πάρα ππάνω αθληττών, διδάσκεεται τα τελευυταία χρόνια
α στα σχολειά ανά την Ε
Ελλάδα από τον γράφονττα με
τιμη
ητική άδεια ττου Υπουργγείου Παιδεία
ας στα πλαίίσια (Δια βίου
β
άθλησης με υγιή συυναγωνισμό). Βραβεύττηκαν
επίσ
σης και οι πποδηλάτες (ΚΟΥΡΣΑΡΟ
(
ΟΙ ΧΑΙΔΑ
ΑΡΙΟΥ) Χρή
ήστος Κολοννέλος, Παν
αναγιώτης Παναγής,
Π
Γιά
άννης
Αλμ
μπέρτος για
α την πρόσφ
φατη ποδηλα
ατική διάσχιιση δοκιμασίας 600χιλ Ελευσίνα-Κα
Ε
ατάκολο-Ελεευσίνα. Τιμη
ητική
πλακ
κέτα έλαβανν η 25μελή ομάδα
ο
δρομέέων ΚΕΘΕΑ
Α ΔΙΑΒΑΣΗ , η Αστυνομ
μία Βιλίων, Τ
Τροχαία Ελευσίνας ο Για
ατρός
αγώννα Γιάννης Ρούσσης. Στο
Σ αγωνιστιικό κομμάτιι ο καλός καιρός
κ
βοή
ήθησε τους δδρομείς να απολαύσουνν την
μαγεευτική αλλά σκληρή δια
αδρομή των 11.500μ, κκαι οι μαθηττές μέσα στα
α Βίλια ναα μεταφέρουν με τον άκ
κρατο
ενθο
ουσιασμό τουυς μία νότα χαράς και ελπίδας
ε
. Όλλοι οι νικητέςς των ηλικιακών κατηγοοριών έλαβ
βαν κύπελλα
α, και
μετά
άλλια σε όσ
σους τερμά
άτισαν. Οι πρώτοι-τες
π
από κάθε τάξη
τ
δημοτιικού σχολείο
ίου έλαβαν επίσης κύπεελλα.
Ευχα
αριστούμε τοους επαγγελματίες Βιλιώτες, και όχχι μόνο, και ιδιαίτερα το
ον κ. Μιχάληη Μίτζολη (Athens Oil)) για
την οικονομική ττους ενίσχυσ
ση. Μία ενίσ
σχυση που ππρωτίστως δη
ηλώνει σεβα
ασμό στον γηηγενή δημόττη τους Δημ
μήτρη
Δερβ
βένη, και κκατ’ επέκτα
αση στην Αθλητική ––Κοινωνική –Πολιτιστικ
κή αναβάθμισ
ιση της ευρύ
ύτερης περιοοχής.
Ευχα
αριστούμε ττην Αστυνοομία Βιλίων,, την Τροχχαία Ελευσίννας, την ομ
μάδα του Ε
Ειδυλλιακού για την άψ
ψογη
συμπ
παράσταση, την ποδηλα
ατική ομάδα ΚΟΥΡΣΑΡΟ
ΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ που βοήθησαν
β
σττην Γραμματτεία , τον Γιιατρό
Γιάνννη Ρούσση, τον Γιώργγο Παγώνη, Θόδωρο Βοογιατζόπουλο
ο, Στάθη Πισ
σλή, και τονν Εξωραϊστικ
κό Σύλλογο Άγιο
Νεκττάριο για τηνν παραχώρησ
ση των μικρο
οφωνικών εγγκαταστάσεω
ων.
Οι τρείς πρώτοιι νικητές-νικ
κήτριες της γενικής κατάτταξης των 11.500μ 1) Κουσούμπας
Κ
ς Νικόλαος <ΝΑΝΟΡΗ
ΗΟΣ>
2) Ρόκας
Ρ
Δημή
ήτρης <ΣΔ
ΔΥ ΜΕΣΣΗΝ
ΝΙΑΣ> 3) Χ
Χασιώτης Χρήστος
Χ
<SMART PUN
N> 1) Γκερδούκη Ελευθθερία
<ΑΠ
ΠΣ ΜΙΛΤΙΑ
ΑΔΗΣ> 2) Ζαχαριά Εύ
ύα
<MAR
RATHON CLUB>
C
3) Τσούτσια Ε
Ελισάβετ <Α
ΑΠΣ ΑΠΟΛΛ
ΛΩΝ
ΔΥΤ
Τ.ΑΤΤΙΚΗΣ>
Πολυχρονόπο
ουλος.
Πρ
ρώτη
>
Πρώττοι Βιλλιώττες 11.500μμ: Βασίλης Πέτρου - Γιάννης Π
Βιλιιώτισσα: Ζα
αχαριά Εύα. Υ.Γ ) Σα
αν εμπνευστήής και κύριοςς οργανωτήςς για 5η χροννιά στους αθ
θλητικούς αγγώνες
<ΔΕ
ΕΡΒΕΝΕΙΑ>
>, δηλώνω μετά
μ
λύπης μου ότι για τις επόμενεςς χρονιές κα
αι για ποικίλ
ίλους λόγουςς δεν θα έχω
ω την
δυνα
ατότητα να εείμαι παρών. Ευελπιστώ
ώ και εύχομααι από καρδιιάς να αναλά
άβουν την ορργάνωση ΒΙΛΛΙΩΤΕΣ
Β
Σ που
τον
αγαπ
πούν τον ττόπο τους με στόχο να ΤΙΜΗΣ
ΣΟΥΝ και να
ΕΚΘ
ΘΕΙΑΣΟΥΝ
ακόμα περισσότερο
π
ΜΑΡ
ΡΑΘΩΝΟΔΡΡΟΜΟ ΒΑ
ΑΛΚΑΝΙΟΝ
ΝΙΚΗ
τουςς ο οποίος εκφράζει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Π
Ο και
αναβ
βαθμίζει τηνν περιοχή. Ο Δ.ΔΕΡΒΕΝΗΣ
παρα
αμένει
έννα
τεράσ
στιο
φωτεινό
ΠΡΟ
ΟΤΥΠΟ Α
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
Υ ΗΘΟΥΣ και
μονό
όδρομος ΔΥΝ
ΝΑΜΗΣ κα
αι ΕΛΠΙΔΑΣ
Σ για
τουςς μαθητές της ευρύττερης περιοοχής.
Ευχα
αριστώ όσουυς στάθηκα
αν δίπλα μοου τα
προη
ηγούμενα χχρόνια και καταφέραμεε με
μαρττυρίες (λόγω
ω υπέρμετρω
ων συμμετοχχών )
να ολοκληρώσου
ο
υμε τους ποιο επιτυχημέένους
αγώννες στην ισστορία της Δυτ. Ατττικής.
Αγώ
ώνες
κλαασικού αθ
θλητισμού <ΤΑ
ΔΕΡ
ΡΒΕΝΕΙΑ> κκαι αγώνες Τριάθλου
Τ
.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεδρίαση 08/05/2016
Πρακτικό Ν-22
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Επίσκεψη μελών ΔΣ στον τεχνικό σύμβουλο της Δημάρχου κ. Δασκαλάκη
ο οποίος τους ενημέρωση για την πορεία της υδροδότησης. Β) Έγινε η επίσημη παραλαβή του έργου της
υδροδότησης από το Δήμο Μ/Ε τη μεγάλη Τετάρτη. Γ) Τοποθέτηση σφαιρικού καθρέπτη στην έξοδο του
οικισμού . Δ) Τοποθέτηση προβολέων στο γήπεδο μπάσκετ με τη μεσολάβηση του πτυχιούχου ΤΕΦΑΑ Γιώργου
Μποζιονέλου. Ε) Επισκευή τεσσάρων παγκακιών που βρίσκονται στο γήπεδο μπάσκετ
2. Συζήτηση αίτησης οικιστή για ονοματοδοσία του ΠΠΚ: Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει έγγραφο προς
τον αιτούντα Χρυσόστομο Κυριακόγκονα που θα αναφέρει σαφώς ότι ο εκλιπών ,για όλα όσα έχει προσφέρει
,τιμήθηκε δεόντως από το σύλλογο με τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου και την απονομή αντίστοιχης πλακέτας .
Επιπλέον αποφασίστηκε ότι ο σύλλογος είναι αναρμόδιος για οποιαδήποτε ονοματοδοσία λόγου ιδιοκτησιακού
καθεστώτος ( το κτίριο , ιδιοκτησιακά ,ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μεγαρίδος) 3. Πακέτο πολιτιστικών
εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του συλλόγου: Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η πρόταση των νέων του συλλόγου μας για
πακέτο καλοκαιρινών εκδηλώσεων με την ονομασία «ΖΑΘΕΑ». Το πακέτο θα περιλαμβάνει προβολή ταινιών,
τουρνουά τάβλι, σκάκι και πινγκ πονγκ, βραδιά καραόκε, τουρνουά μπάσκετ, προβολή ταινιών για παιδιά,
σεμινάριο Η/Υ κλπ. Το σχετικό πρόγραμμα επεξεργάζεται από τα ίδια τα παιδιά. Όταν ολοκληρωθεί θα αναρτηθεί
στο site του συλλόγου και στους πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας. Το πρόγραμμα θα υποστηριχτεί από το
σύλλογο 4. Έκπτωση στην τιμή της εκδρομής σε παιδιά του οικισμού μας: Επειδή μεγάλη επιθυμία του ΔΣ
είναι η συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις Εκδηλώσεις του συλλόγου ,οι οποίοι αποτελούν την φυσική διάδοχη
κατάσταση , σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση , αποφάσισε , ομόφωνα , την έκπτωση της εκδρομής σε 100
ευρώ ανά άτομο ( αντί του 140 ευρώ που είναι ) για όποιο παιδί, του οικισμού μας , έρθει στην τριήμερη εκδρομή
5. Πέρασμα και παραμονή κατσικιών από τον οικισμό μας: Συζητήθηκε και αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει
σύσταση στους αδελφούς Λεμπέση να μην περνούν τα γίδια τους μέσα στον οικισμό μας
6. Πρόταση αναβάθμισης χώρου απορριμμάτων: Αποφασίστηκε , ομόφωνα , κατόπιν προτάσεως του Παντελή
Μυκιαδάκη , η τοποθέτηση συρματοπλέγματος στο χώρο των σκουπιδιών και συγκεκριμένα πίσω από το παρτέρι
ώστε να μη φεύγουν τα σκουπίδια προς το δρόμο 7. Έγγραφο στο Δήμο για τοποθέτηση φωτιστικών σημείων
και πινακίδων ΚΟΚ: Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο προς το Δήμο για την τοποθέτηση 10 φωτιστικών σημείων
σε κολώνες που δεν έχουν φωτισμό.
Συνεδρίαση 12/06/2016
Πρακτικό Ν-23
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα Α) Τοποθετήθηκαν συρματοπλέγματα και πράσινο ηλιόπανο στους χώρους
των σκουπιδιών και αθλοπαιδιών. Β) Συντάχτηκε και δόθηκε έγγραφο προς το Δήμο για την τοποθέτηση
φωτιστικών σημείων και πινακίδων ΚΟΚ. Επίσης συντάχτηκε και στάλθηκε το έγγραφο προς τον αιτούντα
Χρυσόστομο Κυριακόγκονα που αφορούσε την ονοματοδοσία της αίθουσας του ΠΠΚ σε <Αίθουσα Αθ.Μπαλλά>
Γ) Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στο χώρο των αθλοπαιδιών 4 επιπλέον παγκάκια.
Δ) Εγκρίθηκε, από
την Εθνική τράπεζα , μετά από ένα χρόνο, το αίτημα του συλλόγου που ήταν η έκδοση καταθετικού λογαριασμού
στο όνομα του συλλόγου . Σύμφωνα με το καταστατικό το λογαριασμό αυτό χειρίζεται από κοινού Πρόεδρος και
Ταμίας .Ε) Έγιναν επαφές με υπηρεσίες του Δήμου για την ύδρευση και άλλα θέματα του οικισμού.
2. Απολογισμός τριήμερης εκδρομής: Κατά κοινή ομολογία μελών του συλλόγου αλλά και εκδρομέων,
η τριήμερη εκδρομή που έγινε στις 3,4,5 Ιουνίου στην Καστοριά, Νυμφαίο Φλώρινα, Πρέσπες είχε μεγάλη
επιτυχία, συμμετείχαν 72 άτομα. Οι περισσότεροι από τους εκδρομείς ήταν οικιστές μας .Η εκδρομή απέφερε στο
σύλλογο το αναμενόμενο λογικό οικονομικό, αλλά και επικοινωνιακό κέρδος.
3.Καθορισμός τακτικής
εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ: Αποφασίστηκε ομόφωνα, η ετήσια Γ.Σ να γίνει την Κυριακή 18/09/2016 με
χαρακτήρα εκλογοαπολογιστικό. 4. Χορός συλλόγου: Αποφασίστηκε ομόφωνα, ο ετήσιος χορός του συλλόγου
να γίνει το Σάββατο 23/07/2016 στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ με την παρουσία catering.
5. Πρόγραμμα
καλοκαιρινών εκδηλώσεων: Αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση εκδηλώσεων στον οικισμό μας με την
ονομασία “ΖΑΘΕΑ”, ονομασία η οποία προτάθηκε από τους νέους του οικισμού και έγινε αποδεκτή από το ΔΣ,
με περιεχόμενο πολιτιστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό (εορτές Αγίων εκκλησίας μας).
Η τιμή της πρόσκλησης διαμορφώθηκε στα 25 € ανά άτομο και σε 10 € ανά παιδί που είναι κάτω από 12 ετών .
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ΣΥ
ΥΝΕΝΤΕΥΞ
ΞΗ ΤΗΣ ΙΩΑ
ΑΝΝΑΣ ΘΕ
ΕΟΔΩΡΑΤΟ
ΟΥ ΣΥΓΓΡΑ
ΑΦΕΩΣ ΤΟΥ
Υ ΒΙΒΛΙΟΥ ««ΑΥΓΟΥΣΤ
ΤΟΣ ΟΙΝΟΣ
Σ»
ΣΤΟ ΜΕΛΟ
ΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΛΟΓΟΥ Α
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ ΒΟΥ
ΥΔΙΓΑΡΗ-Β
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Υ
-- Με
Μ ιδιαίτερη χχαρά, τιμή κα
αι συγκίνηση
η, υποδέχομααι την πολύ καλή
κ
φίλη
η μου και συννάδελφο, Ιωά
άννα Θεοδωράτου, με τηην οποία θα
μιλή
ήσουμε για τοο πρώτο της βιβλίο, τον «Αύγουστο
«
Ο
Οίνο» που
κυκλλοφορεί στα βιβλιοπωλείία από τις εκ
κδόσεις Ωκεαανίδα. Ιωάννα μου,
καλώ
ώς ήρθες!
- Κα
αλώς σας βρήήκα και σας ευχαριστώ
ε
πο
ολύ για τη σημμερινή συνένντευξη!
-Πόττε σκέφτηκεες για πρώτη φορά να γράψεις;
γ
- Ο «Αύγουστος
«
Ο
Οίνος» δεν αποτελεί
α
τη πρώτη
πρ
μου συυγγραφική
προσ
σπάθεια. Είνα
αι, όμως, το πρώτο μυθισ
στόρημα που γράφω, το πρώτο
πρ
δηλα
αδή μεγάλο σσε έκταση έργγο μου. Έγραφα από το γυυμνάσιο.
- Έχχεις βραβευττεί στο παρεελθόν, έτσι δεν
δ είναι;
- Να
αι, δύο φορέςς από την Ένω
ωση Ελλήνων Λογοτεχνώ
ών.
- Πό
όσο χρόνο σοου πήρε για να γράψεις τον «Αύγουυστο Οίνο» και
κ για ποιο λόγο αποφάάσισες να γρ
ράψεις αυτόό το
μυθιιστόρημα;
- Πο
οιήματα, διηγγήματα, θεατρ
τρικοί μονόλο
ογοι αποτελοούν τον προά
άγγελο αυτού που ξεκίνησσε το 2012 κα
αι ολοκληρώ
ώθηκε
το 2014 με τη μοορφή του μυθθιστορήματοςς που κρατάςς στα χέρια σου.
σ Αν θυμάμ
μαι καλά με ώ
ώθησε στο να
ν ξεκινήσω να
ν το
γράφ
φω η στιγμή…
… καθαρά η στιγμή. Ίσωςς έχεις ακούσσει ότι οι συγγγραφείς βρίσ
σκουν μια ιδδέα, τη δουλεεύουν, κάνουνν ένα
πλάννο (αρχή-μέσση-τέλος) κι αρχίζουν να γράφουν μέέρα με τη μέρρα μέχρι να το ολοκληρώ
ώσουν. Εγώ,, όμως, δεν είμαι
επαγγγελματίας συυγγραφέας, οπότε
ο
μ’ εμέννα δεν συνέβηη τίποτα τέτο
οιο. Ήταν ένα
α βράδυ –Αύγγουστος του 2012- που γύύρισα
σπίτι κι ήθελα αππλώς να γράψω. Υπήρχε μια ορμητικόότητα, χωρίςς καμία προη
ηγούμενη επεξξεργασία έσττω και σε επίίπεδο
ιστορρίας - να έχω
ω βρει δηλαδδή τα πρόσωπ
πα και τον πυυρήνα του έργου - ξεκίνησ
σα να γράφω
ω κι η ιστορία
α μου εξελισσσόταν
στο χαρτί
χ
πριν ππρολάβω να την καλοσκεεφτώ. Κάπωςς έτσι βγήκανν τα πέντε έξξι πρώτα κεφφάλαια. Έπειιτα σταμάτησσα να
γράφ
φω λόγω εργασίας, μα κά
άθε φορά πουυ πήγαινα διαακοπές ένιωθα την ανάγκ
κη να συνεχίσ
ίσω. Είχα, βλλέπεις, τον χρρόνο,
την ηρεμία,
η
την έέλλειψη στρεες για αρωγούς. Και κάπω
ως έτσι ολοκκληρώθηκε μετά από δύο χρόνια. Οπό
ότε δεν μπορρώ να
σου πω ότι με ώθθησε κάτι συγκεκριμένο. Είναι
Ε
μια ξαφ
φνική, απροσ
σδιόριστη ώθ
θηση, μια ένττονη ανάγκη για εκτόνωσση και
λύτρρωση αυτό ποου οδηγεί τοο χέρι σου να
α γράψει καιι βέβαια σ’ εμένα τουλάχχιστον έχει ππροηγηθεί έννα ερέθισμα. Μια
εικόνα ζώσα, ένα
α τραγούδι, ένα
έ βλέμμα, ένα ρυτίδωμμα της θάλασ
σσας, ένας ήλλιος που πέφφτει στη θάλα
ασσα και τη βάφει
β
κόκκκινη, ο,τιδήποοτε μπορεί να
α αποτελέσειι πηγή έμπνευυσης.
-Τι ακριβώς
α
πραγματεύετα
αι το βιβλίο σου;
σ
- Κεντρικό πρόσω
ωπο είναι η Μαρίνα:
Μ
μια
α ηρωΐδα εντεελώς θαλασσ
σινή, όπως ακ
κριβώς υποδδηλώνει και το
τ όνομά τηςς. Την
πλαιισιώνουν οι γονείς της, η γιαγιά Ελλένη, ο θείοος Χαρίλαος,, οι παρέες της, οι φίλοοι της, η γλυκιά Ουρανία, ο
απρο
οσάρμοστος Ζάχος, ο μυσστηριώδης Αύγουστος,
Α
ο ερωτεύσιμοςς Φίλιππος…
… πρόσωπα ααγαπημένα, που
π με τον ένναν ή
τον άλλο
ά
τρόπο εεπηρεάζουν τη
τ ζωή της απ
πό την προεφ
φηβική κιόλα
ας ηλικία και την οδηγούνν χέρι χέρι σττο δύσκολο δρόμο
δρ
της αυτογνωσίαςς, σε μια πορρεία δύσβατη
η, γεμάτη αππογοητεύσειςς και πόνο, αντιδραστικό
α
ότητα και αγωνία. Έτσι όπως
ό
είναι δηλαδή οι ζζωές των περρισσότερων ανθρώπων,
α
ππου καλούντα
αι κάποια στιιγμή πια να ω
ωριμάσουν. Κι
Κ όλα αυτά κάτω
κ
από το φλογερό ελληνικό ήλιο, στο γνώρ
ριμο κυκλαδίίτικο τοπίο, δίπλα
δ
στη θά
άλασσα… τόσσο δίπλα πουυ σχεδόν μυρρίζεις
την αρμύρα της. Αυτός είναιι ο χώρος εξξέλιξης της ισστορίας μου: τα ελληνικά νησιά με όό,τι συνεπάγεεται αυτό, μεε μια
πληθ
θώρα δηλαδήή αιγαιοπελαγγίτικων εικόννων, γεύσεωνν, ήχων…
- Κα
αι μιας καιι μιλάς για τα ελληνικ
κά νησιά, γγια ποιο λόγγο δεν δίνεις ονόματα στα περισσότερα νησ
σιά ή
τοπο
οθεσίες που
υ εξελίσσετται η ιστο
ορία με ελλάχιστες εξξαιρέσεις;…
………………
………………
………………
……..
- Στο
ο βιβλίο αναφέρονται ρηττά κάποια νη
ησιά: η Μήλοος, η Κίμωλος, η Χίος, η Σέριφος,
Σ
ηΦ
Φολέγανδρος περνούν μπρροστά
από τα μάτια τουυ αναγνώστηη. Πράγματι, όμως, ο κύρ
ύριος τόπος εξέλιξης
ε
της δράσης, το ννησί της μαμ
μάς της Μαρρίνας,
αι να
είναι ένα κυκλαδδίτικο νησί που δεν καττονομάζεται. Δεν ήθελα να το κάνω.. Δεν ήθελα να δώσω ένα όνομα κα
χαλά
άσω τη μαγεεία στον εκάστοτε αναγνώ
ώστη να προοσεγγίσει με όλες τις αισ
σθήσεις του αυτό που υμ
μνώ: το ελληηνικό
καλοκαίρι. Δε μου άρρεσε η ιδέα να αναφερθώ σε
παραλίες, χωριά, ορρόσημα ενόςς συγκεκριμ
μένου
νησιού πο
ου άλλος έχχει γνωρίσει και άλλος όχι.
Ήθελα μια
α νοερή ανααγωγή του αναγνώστη σ’ ένα
νησί, με τιςς κλασικές κυυκλαδίτικες εικόνες
ε
του, με
μ τις
μαυροφορεεμένες γιαγγιάδες να ποτίζουν τους
βασιλικούςς και τα γερράνια, με τα
α φρεσκοβαμ
μμένα
σοκάκια, τα
τ λευκά σπίττια της Χώρα
ας, τα πανηγγύρια,
τις πετρώδ
δεις πλαγιές,, τα λευκά μικρά ξωκλήσια.
Αμέσως έχχετε πλάσει μμια εικόνα, έτσι
έ δεν είνα
αι; Τι
σημασία έχει,
έ
λοιπόν,
ν, αν είναι μια Νάξος, μια
Κύθνος ή μία
μ Σίκινος; ( Συνέχεια στη
σ σελ. 9)

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
_______________
_9_________
(Συνέχχεια από σελ. 8) - Γιατί διάλεξες
δ
τονν συγκεκριμ
μένο τίτλο; Τι
Τ σημαίνει για
γ σένα;
- Ο «Α
Αύγουστος Ο
Οίνος», πέρα από
α την κυριολεξία του κκαι το ρόλο πο
ου διαδραματίζει στο έργοο – και τον οποίο
ο
δε θα
προδώ
ώσω - είναι κκαι μια αλληγγορία: είναι το
τ κρασί της ζωής. Για μέένα είναι ένας συμβολισμόός του καλοκ
καιριού, της
ωρίμα
ανσης και τουυ ίδιου του έρρωτα. Το βιβ
βλίο αυτό αποοτελεί μια κα
ατάφαση στη ζωή.
ζ
Ακροβαατεί ανάμεσα
α στο δράμα και
κ την
κωμω
ωδία και παρά
ά την ποιητικκή του ματιά σε
σ αρκετά σηημεία εντέλει είναι ρεαλισ
στικό και γήιννο.
- Η ισ
στορία σου – όπως την είδα
ε
εγώ του
υλάχιστον - είναι ανατρεπτική. Προ
ος το τέλος, δε, του μυθιστορήματοος
αναφέέρεις: «οι ζω
ωές των ανθρώπων είνα
αι γεμάτες μυυστήριο, πο
ου χάνεται στ
την προσπάάθεια να τις ορίσεις».
ο
Πιστεεύεις στις αννατροπές;
- Φυσ
σικά! Αν δεν ππιστέψουμε σ’
σ αυτές τότε οι ζωές μας θα είναι μια ευθεία γραμμ
μή. Οι νόρμεες και τα καλλούπια υπάρχχουν
για να
α σπάνε. Και παρότι είμαι άνθρωπος της
τ οργάνωσηης και του πρρογράμματος με τον καιρόό ανακαλύπτω ότι μερικά
ά
πράγμ
ματα είναι ωρραίο να τ’ αφ
φήνεις στην τύύχη τους. Όσσο περισσότερρο προσπαθεείς να ορίσειςς τη ζωή σου τόσο περισσσότερο
χάνει σε γοητεία, εενδιαφέρον, ανατροπές
α
κα
αι μυστήριο. Ε
Εξάλλου νομ
μίζετε ότι οι ιστορίες
ι
που εξιστορούντα
αι στα
μυθισττορήματα είνναι πέρα για πέρα
π
αποκυή
ήματα φαντασσίας; Τουνανντίον, η πραγμ
ματικότητα εείναι τις περισ
σσότερες φορρές
πιο ζο
οφερή και ανα
ατρεπτική απ
πό κάθε φανττασία.
- Σε ποιον
π
απευθύ
ύνεται αυτό το βιβλίο;
- Το βιβλίο
β
αυτό α
απευθύνεται καταρχάς
κ
σε όλους
ό
τους λλάτρεις του κα
αλοκαιριού. Αλλά
Α
και σε όόσους αγαπο
ούν την Ελλάδδα, με
τα νησ
σιά της, τους φιλόξενους ντόπιους
ν
της επαρχίας, τοους νόστιμους μεζέδες, τα
α γλυκά του κκουταλιού και τη δροσιά των
τ
αυγουστιάτικων μεελτεμιών. Για
α έναν νεότερ
ρο είναι η ισττορία μιας κο
οπέλας που προσπαθεί
π
ναα σταθεί στα πόδια
π
της,
παλεύοντας με τουυς δαίμονές τηης. Για έναν μεγαλύτερο εείναι μια γλυυκιά ανάμνησ
ση των καλοκκαιριών του. Για όλους τοους
είναι η νοσταλγία ττων αγαπημέένων θερινώνν διακοπών. Από λίγο έως πολύ όλοι οι
ο αναγνώστεες θα βρουν στοιχεία της
Μαρίννας για να τα
αυτιστούν μαζζί της, αν όχιι στοιχεία τουυ χαρακτήρα της, τότε εικ
κόνες των καλλοκαιριών τη
ης.
- Ετοιιμάζεις κάτιι καινούριο;;
- Ετοιμ
μάζω, ναι. Γ
Γράφω ένα μυυθιστόρημα που
π εκτυλίσσε
σεται σε ένα ισ
στορικό υπόβ
βαθρο, πράγμμα που το κά
άνει πιο απαιττητικό,
γιατί για
γ να «ντύσεεις» όπως πρρέπει την ιστο
ορία χρειάζετται να διαβάσ
σεις ιστορικές πηγές, να ααντλήσεις πλη
ηροφορίες απ
πό
τους ελάχιστους
ε
ζώ
ώντες εκείνηςς της περιόδο
ου, να κλείσεεις τα μάτια και
κ να δεις πώ
ώς ντύνοντανν, τι έτρωγανν, ν’ ακούσειςς πώς
μίλαγα
αν – τη ντοπιιολαλιά τους -, να συμμερ
ριστείς έναν ττρόπο σκέψηςς αλλοτινού καιρού,
κ
με διιαφορετικές ανησυχίες,
α
διαφορρετική κοσμοοθεωρία κ.ο.κ. Οπότε είναι ένα εγχείρρημα δύσκολο
ο, αλλά σίγου
υρα γοητευτικκό.
-Εύχο
ομαι ο καλοκ
καιρινός, δρ
ροσερός «Αύ
ύγουστος Οίν
ίνος» να συννεχίσει να πη
ηγαίνει τόσοο καλά όσο τώρα
τ
και ν’
ανανεεώσουμε το ραντεβού μα
ας με το επό
όμενο μυθισττόρημά σου
υ, το οποίο δε σου κρύβω
ω ότι περιμέένω με
ανυπο
ομονησία! Ν
Να κλείσουμε με μια ευχχή;
- Για να
ν παραμείνοουμε και στο πλαίσιο του βιβλίου, λοιππόν, εύχομαιι στους αναγννώστες να τααξιδέψουν παρ
αρέα με τη Μα
αρίνα
στα κα
αλοκαίρια τηης, να νοσταλλγήσουν και να
ν ερωτευτούύν, να γίνουν για λίγο ξανά παιδιά και τελικά να μεεθύσουν από τον
«Αύγο
ουστο Οίνο», το κρασί τηςς ζωής. Καλό
ό καλοκαίρι σσε όλους και σας ευχαρισ
στώ για την ω
ωραία συνέντεευξη!
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1
___
ΕΚΔΡΟΜΗ
Ε
Η ΣΥΛΛΟΓ
ΓΟΥ ΣΕ ΚΑ
ΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΡΕΣΠΕ
ΕΣ
Γρά
άφει ο Περικ
κλής Μιχαλιτσιάνος, πρόεδρος ττου ΔΣ του Συλλόγου
Σ
Για πρώτη
π
φορά
ά ο Σύλλογόςς μας πραγμα
ατοποίησε τρριήμερη εκδρ
ρομή αφού μέχρι τότε οι εκδρομές ήτταν μονοήμερρες ή
διήμ
μερες. Επειδή όλες τις εκδρομές τιις διοργανώννει ο ίδιος ο
Σύλλλογος εξ ολοοκλήρου, αυττό αυξάνει τιις ευθύνες γιια την επιτυχχή
έκβα
ασή τους σεε όλους τουυς τομείς (ικ
κανοποιητικήή συμμετοχή
ή,
άρισ
στο πούλμα
αν και ξενοοδοχείο, μέέρη προς εεπίσκεψη με
μ
ενδια
αφέρον, προοσιτές τιμές, ασφαλείς μεετακινήσεις, όχι αρνητικ
κά
γεγο
ονότα, θετική
ή “επίγευση”” εκδρομέωνν στο τέλος, οφέλη για το
τ
σύλλλογο κλπ). Τα μέλη του ΔΣ πο
ου είχαμε αναλάβει τη
τ
διορ
ργάνωση είχχαμε το λεγόμενο δημιο
ουργικό άγχχος, το οποίίο
όμως μας έφυγγε αρκετά νωρίς μόλις ξεκίνησε το διώροφ
φο
πολυ
υτελές
S
SETRA απόό τον οικισ
σμό με 70 χαμογελασττά
πρόσ
σωπα (στην πλειοψηφία τους οικισττές του Αγίοου Νεκταρίου
υ)
στα οποία προσττέθηκαν και δύο από Θεσσαλονίκη κκαι άλλους 10
1 να ακυρώνουν τελευτααία στιγμή για
γ λόγους υγγείας
και άλλων
ά
γεγοονότων, με τοον καιρό (όπ
πως πάντα!) σύμμαχό μα
ας. Δεν θα ανναφερθώ στιις λεπτομέρεειες της εκδρρομής
(σ’ αυτές αναφέέρεται η Μα
αρία Δεσύπρ
ρη σε άλλο σ
σημείο της εφημερίδας)) αλλά θα σσχολιάσω κά
άποια σημανντικά
στοιιχεία για όλοους που είχεε αυτή η εκδδρομή. Στόχο
χοι της εκδρο
ομής ήταν η γνωριμία μμε περιοχές της
τ πατρίδαςς μας
όσονν αφορά στα
α φυσικά, γεω
ωγραφικά, ισ
στορικά και πολιτιστικά
ά τους στοιχεία, η σύσφιιξη σχέσεων μεταξύ οικιστών
αλλά
ά και άλλων εκδρομέων, όπως και μεε πολιτικά πρρόσωπα από την ευρύτερ
ρη περιοχή τοου Δήμου, η χαλάρωση και
κ η
απομ
μάκρυνση αππό προβλήματα της καθ
θημερινότηταας και η ψυχχαγωγία. Οι στόχοι αυτοοί επετεύχθησαν στο ακέέραιο
κατά
ά γενική ομοολογία όλων των εκδρομέέων και από σχόλια τα οπ
ποία αναπτύχθηκαν μετάά το πέρας τη
ης εκδρομής προς
τουςς διοργανωτέές αλλά και σε συζητήσεεις όπως καιι στα μέσα κοινωνικής
κ
δικτύωσης.
δ
Έ
Ένα μπουκέττο από πόλειις και
χωριιά με ξεχωρριστή ομορφιιά περιελάμβ
βανε το πλοούσιο πρόγρα
αμμα της εκ
κδρομής με αποκορύφωμα την πόλη
η της
Κασ
στοριάς με τα
α αρχοντικά της που σε υψόμετρο
υ
7000 περίπου μέτρων
μ
δίπλα
α στην πολύ όμορφη λίμ
μνη Ορεστιάδδα με
την σημαντική ιιστορία και προϊστορία,
π
από την οποοία το μάτι ελάχιστες
ε
στιιγμές ξέφευγγε. Τα κορυφ
φαία Τρίκαλλα, το
απίθθανο πέτρινοο χωριό Νυμ
μφαίο στα 1300 μέτρα,, οι γραφικέές ακριτικές Πρέσπες μμε το ψαροχχώρι Ψαράδεες, η
Ελασ
σσόνα (πόλη
η έκπληξη γιια όσους τηνν επισκεφθήκκαμε για πρώ
ώτη φορά), ο Βόλος με ταα τσιπουράδδικά του αλλά
ά και
τα Καμένα
Κ
Βούρλα ήταν πεεριοχές που σχημάτισαν αυτό το πολύχρωμο μπ
πουκέτο κάνοοντας μας να αναρωτηθθούμε
γιατίί άραγε η χώ
ώρα μας, εμείς οι Έλληννες να βρισκκόμαστε σήμ
μερα σε τέτο
οια κατάστασση, το αξίζο
ουμε; Όχι βέβαια,
κάπο
οιοι φταίνε γγι’ αυτό, αξίίζουμε κάτι πολύ
π
καλύτεερο από αυτό
ό που ζούμεε σήμερα, αλλλά ας όψονται κάποιοι μέσα
και έξω. Πλησιιάσαμε περισ
σσότερο ο έννας τον άλλοον, είδαμε άγνωστες πτυ
υχές και ταλέέντα κάποιω
ων που γνωρίίζαμε
λίγο, αυτοσαρκα
αστήκαμε, απ
πελευθερωθή
ήκαμε (μέχριις ενός σημεείου) από κάποιες αναστοολές, αλλάξα
αμε άποψη (προς
(
το καλύτερο
κ
βέέβαια) για κάποιους,
κ
χαλαρώσαμε,
χ
, αστειευτήκ
καμε, πειράξξαμε ο έναας τον άλλο
ον και περά
άσαμε
μηνύ
ύματα. (Συννέχεια στη σελίδα
σ
11 )
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(Συννέχεια από ττην σελίδα 10) Μηνύματτα ενότητας,, αλληλεγγύη
ης
και αγάπης πισττεύω ότι πέέρασαν μέσα
α από την εεκδρομή αυττή
(όπω
ως και από ά
άλλες στο παρελθόν) γιαττί μία κοινωννία 72 ατόμω
ων
μέσα
α σε ένα πούύλμαν είναι η μικρογραφ
φία μιας πολύύ μεγαλύτερη
ης
κοιννωνίας που εείναι μία πόόλη ολόκληρ
ρη ακόμη κκαι μία χώρα!
Όλο
οι έχουμε κοιινούς στόχουυς που είναι γενικά
γ
η καλλυτέρευση το
ου
βιοτικού μας εεπιπέδου, τη
ης περιοχήςς που ζούμμε μέσα απ
πό
συνεεργασίες, α
αλληλεγγύη και δουλειιά.Αν παρααμεριστούν οι
αρρω
ωστημένοι εγωισμοί, οι
ο υπερβολ
λικές φιλοδοοξίες που η
επίτεευξή τους σττηρίζεται σεε υποβάθμιση
η του άλλουυ και ομαδικ
κά
δουλλέψουμε για τους στόχουυς, τότε τα αποτελέσματ
α
τα θα είναι συντριπτικά
σ
περισσότεραα, ταχύτερα και καλύτερρα. Ο
σύλλλογος μας έττσι δουλεύει γενικά, προσ
σπαθεί να δώ
ώσει το παρά
άδειγμα και σε άλλους σσυλλόγους αλ
λλά και μέσα
α στο
Δήμ
μο, γι’ αυτόό και έχει πιιστεύω τα όποια καλά ααποτελέσματτα φαίνονταιι Τέλος η ψ
ψυχαγωγία πρέπει να κα
ατέχει
σημα
αντικό μέροος της ζωής μας γιατί έτσι
έ
“ξεκουρράζεται” η ψυχή μας δίνοντάς
δ
μαςς αισιοδοξία
α και δύναμ
μη να
συνεεχίσουμε τονν δύσκολο αγγώνα της ζω
ωής. Πιστεύω
ω ότι και σε αυτόν
α
τον το
ομέα πέτυχε η εκδρομή αυτή,
α
αφού είχε
ε “
δουλλευτεί” αρκεετά από τους διοργανωτέςς μέλη του Δ
ΔΣ του συλλό
όγου. Οι χρ
ρόνοι επίσης παίζουν σημ
μαντικότατο ρόλο
σε μία εκδρομ
μή, αν ξεφύύγουν είναι δυνατόν ναα καταστρα
αφεί, γιατί είτε μπορείί να αποκλ
λειστούν κάπ
ποιες
προγγραμματισμέένες επισκέψ
ψεις, είτε να
α ξεπεραστείί το αυστηρό
ό όριο οδήγη
ησης των 112 ωρών απ
πό τον οδηγόό και
γενικ
κά να πάει ππίσω όλο το πρόγραμμα γεγονός πουυ θα δημιου
υργήσει γκρίννιες οι οποίεες θα χαλάσ
σουν το κλίμα. Σ’
αυτό
ό τον τομέα υπήρξε απόλλυτη επιτυχίία γιατί είχε γίνει λεπτομ
μερής μελέτη πολύ καιρρόν πριν, αλλ
λά και η εμπ
πειρία
πλέο
ον δεν άφησεε περιθώρια να γίνει κάπ
ποιο λάθος. Το ΔΣ του συλλόγου
σ
μα
ας έχει την εευτυχία να έχχει τα κατάλλληλα
άτομ
μα για κάθε ττομέα που συυνθέτουν ένα
α ενιαίο σύννολο που μπο
ορεί να πετύχχει εκτός απόό άριστες εκδρομές και άλλα
σημα
αντικότερα. Στην επιτυυχία της εκδρ
ρομής σημανντικό μερίδιιο είχε το ξενοδοχείο
ξ
“L
LIMNAION
N RESORT AND
A
SPA
A” με τα άρισ
στα δωμάτια
α και τις απίίθανες δωρεάάν παροχές του,
τ
με τη θέα στη λίμνη
νη, την καθαριότητα, το πολύ
καλό
ό φαγητό, ττους όμορφοους χώρους,, το εξυπηρρετικό προσω
ωπικό και τον
τ πολύ ευυγενικό ιδιοκ
κτήτη κ. Κώ
ώστα
Σμαρόπουλο, όππως και το άρριστο πούλμα
αν SETRA ττου γραφείο
ου ΘΥΑΜΙΣ,, που είναι τοο καλύτερο και
κ ασφαλέσ
στερο
διώρ
ροφο που υππάρχει στην Ελλάδα. Σαν πρόεδροος του Συλλλόγου θα ήθ
θελα να ευχααριστήσω πρ
ρώτα όλους τους
συμμ
μετέχοντες ττόσο για την συμμετοχή όσο
ό και για ττην άψογη συ
υμπεριφορά τους, γεγονόός που συνεττέλεσε σημανντικά
στηνν επιτυχία τη
ης εκδρομής,, και όλα τα μέλη του ΔΣ
Σ που βοήθησαν στην διο
οργάνωση κααι ιδιαίτερα την Αντιπρόόεδρο
Μαρ
ρία Δεσύπρη
η για το μεεγάλο επικοινωνιακό τηης ταλέντο και τον Πα
αντελή Μυκι
κιαδάκη για την μελέτη
η του
προγγράμματος κκαι την άψοογη υλοποίησ
σή του αλλά και για το ψυχαγωγικό
ψ
μέρος. Ευχααριστώ επίση
ης τον Ταμία
α του
συλλλόγου Νίκο Β
Βασιλείου που είχε το ση
ημαντικό έργγο των οικοννομικών της εκδρομής αφ
φού διαχειρίίστηκε σημανντικό
ποσό
ό, όπως κα
αι το παλαίμαχο μέλος του ΔΣ Αποσ
στόλη Κοντο
ογιώργη για την προπαγάάνδιση της εκδρομής
ε
κα
αι την
εμπεειρία του πουυ βοήθησε σε
σ πολλά σημ
μεία.Τέλος ευ
ευχαριστήρια
α υπάρχουν και
κ για τα υππόλοιπα δύο μέλη του ΔΣ
Σ τον
Γ.Γρ
ραμματέα Χ
Χρήστο Κυπρριάδη και τον Ειδικό Γ
Γραμματέα Χάρη
Χ
Περδίίκη που δενν μπόρεσαν να έλθουν στην
εκδρ
ρομή αλλά βοοήθησαν στη
ην οργάνωσή
ή της με τις δδικές τους αρ
ρμοδιότητες.
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Χ
ΧΩΡΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔ
Σ
ΔΙΩΝ – Ε
ΕΚΚΛΗΣ
ΣΗ ΠΡΟΣ
Σ ΤΟΥΣ Ο
ΟΙΚΙΣΤΕΣ
Γρά
άφει ο Παντεελής Μυκια
αδάκης μέλο
ος του ΔΣ τοου Συλλόγου
υ
Επειιδή το ΔΣ του συλλόγγου μας έχεει κάνει ποολύ μεγάλη προσπάθεια
α για τη δια
ιαμόρφωση του χώρου των
σκου
υπιδιών και την καθαριιότητά του, θα
θ ήθελα ναα βοηθήσετεε και εσείς σ΄αυτόν
σ
τον τομέα. Να σας ενημερρώσω
πάνττως ότι έχοουν γίνει επανειλημμένεες αιτήσεις μας προς το
τ Δήμο για
α την τοποθθέτηση 2 ακ
κόμα κάδωνν και
για να έχοουμε 7 , αλλλά ο Δήμο
αντιικατάσταση των ήδη χαλασμένων
χ
ος δεν έχει νέους κάδο
ους ακόμα λόγω
λ
απρο
οθυμίας τωνν προμηθευττών να δώσ
σουν προσφοορές .Ευελπ
πιστούμε σύνντομα να ταακτοποιηθείί αυτό το καυτό
κ
θέμα
α. Απευθυννθήκαμε ακ
κόμα και στη
ην Αντιπεριιφέρεια αλλλά δήλωσε αναρμόδια
α
γγια τους κάδους. Άρα εμείς
ε
πρέπ
πει να προσέέχουμε μεριικά πράγματτα για να διαατηρείται η καθαριότητα
κ
α του χώρουυ, ποια είναιι αυτά; 1) Όταν
Ό
οι μιικροί κάδοι είναι γεμάτοοι, μπορούμ
με να τοποθεετούμε τα σκ
κουπίδια μας στο μεγάλλο κάδο (σκίίπερ), και να
α μην
τα πετάμε
π
στηνν κορυφή ή να τα αφήννουμε κάτω, δεδομένου ότι και το περιεχόμενοο αυτού του
υ κάδου αδεειάζει
στο ίδιο μέρος ππου αδειάζουυν και οι μικ
κροί (Άνω Λ
Λιόσια). Αν είναι γεμάτο
ος και ο μεγγάλος τότε να τα πηγαίνουμε
ά
κάδο τη
ης περιοχής Βιλίων. 2)) Αποφεύγεττε να πετάτεε στο σκίπερ
ρ κλαδιά ή ππούσια γιατίί πιάνουν μεεγάλο
σε άλλο
χώρο και γεμίίζει εύκολα
α, με συνέπ
πεια οι υπόόλοιποι να αναγκάζοντται να τα αφήνουν απ’
α έξω . Έτσι
Έ
α μαζεύουμεε μόνοι μαςς είτε να πληρώνουμε
π
τ ταμείουυ του
αναγγκαζόμαστεε είτε να τα
άνθρωπο εεις βάρος του
Συλλλόγου. 3) Σα
ας γνωρίζουυμε ακόμη, ότι
ό στο Δήμμο δεν υπάρχχει το πρόγρ
ραμμα ανακκύκλωσης, οπότε και οι μπλε
κάδο
οι χρησιμοπποιούνται για γενικά απ
πορρίμματα. Τέλος να ξέρετε ότι όλο
ό το ΔΣ κκαι προσωπικά εγώ είμ
μαστε
πολύ
ύ ευαισθητοοποιημένοι με
μ το θέμα της καθαριιότητας και ειδικά του χώρου των σκουπιδιώνν. Θα θέλαμ
με τη
βοήθθειά σας για
α ακόμα πιοο βελτιωμέννη εικόνα ααντάξια του ονόματος που
π έχει απποκτήσει ο οικισμός
ο
μα
ας σε
σχέσ
ση με την κκαθαριότητα
α. Εξ άλλου
υ είναι και η πρώτη εικόνα
ε
που βλέπει ο εππισκέπτης μπαίνοντας
μ
στον
Ευχαρισ
οικισ
σμό από τη Νότια πλευρρά.
στώ.

