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ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
και με επάρκεια νερού στην περιοχή των Βιλίων λειτούργησε το δίκτυο
μετά και από τις συνδέσεις των νέων παροχών στον «Άγιο Νεκτάριο», στη
«Μπέλιζα» στο «Κρύο Πηγάδι» και στο «Κριεμάδι». Διαψεύστηκαν οι
ανησυχίες κάποιων που θεωρούσαν ότι μετά από τις νέες παροχές θα
υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο λόγω των τεχνικών ανεπαρκειών
του συνολικού δικτύου ύδρευσης των Βιλίων.
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο
ετήσιος χορός του συλλόγου στον πολύ όμορφο χώρο του
οικισμού μας. Παρούσα η Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι,
Δημοτικοί και τοπικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι οικισμών και
πλήθος κόσμου από τον Άγιο Νεκτάριο και την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου, καθώς και από όμορους Δήμους.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΖΑΘΕΑ»
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν οι
εκδηλώσεις ΖΑΘΕΑ . Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τους
αγώνες και πολλές οι συμμετοχές
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΑΡΤΙ»
Μετά την περσινή επιτυχία, το πάρτι στο Πόρτο Γερμενό με
μουσική ροκ-ποπ περασμένων δεκαετιών, εντάχθηκε φέτος στα
Λαμπέτεια από το Δήμο. Ο Σύλλογός μας και άλλοι Σύλλογοι της
περιοχής ήταν οι κύριοι οργανωτές της εκδήλωσης.

Ο οδοντίατρος Σωτήρης Μιχαλάκης μας αναλύει τη “συμβολή των οδοντικών
εμφυτευμάτων στη στοματική υγεία”.
Ανακηρύχτηκαν επίτιμα μέλη του Συλλόγου οι Γιάννης Χριστόπουλος και
Απόστολος Κοντογιώργης για τη μακροχρόνια προσφορά τους στο Σύλλογο.
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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

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
Γραμμή Δημότη (αιτήματα, προβλήματα): 15270
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.mandraseidyllias.gr Δημ. Κοιν.
Βιλίων:www.vilia.org
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Μιχαλιτσιάνος Περικλής,
Δεσύπρη Μαρία

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)

Αντιπρόεδρος : Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 - 6945959919 )

Γεν.Γραμματέας: Περδίκης Χάρης
(2263023207 - 6972079983 )
Ταμίας: Βασιλείου Νίκος (6944258502)

Μέλος: ΜυκιαδάκηςΠαντελής
(2104933392-6945821483)

Μέλος: Κοντογιώργης Απόστολος
(2263023204 -6980468788)
Ειδικός Γραμματέας: Ελευθέρου Φωτεινή
(2263023190– 6972708804 )

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
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ΤΑΚΤ
ΤΙΚΗ ΓΕ
ΕΝΙΚΗ ΣΥ
ΥΝΕΛΕΥ
ΥΣΗ ΤΟΥ
Υ ΣΥΛΛΟ
ΟΓΟΥ
Γράφεει..ο..Περικλλής.Μιχαλιττσιάνος…………………
………………
………………
…
……...
Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρρίου 2017 πραγματοποοιήθηκε η τακτική Γεεν.
Συνέλλευση των μ
μελών του Συυλλόγου με θέματα τον απολογισμό
ό του 1ου έτο
ους
θητεία
ας του παρόνντος ΔΣ και προγραμματτισμό για τονν επόμενο, καθώς
κ
και την
ανακή
ήρυξη ως εππίτιμων μελώ
ών του Συλλ
λόγου του Ιω
ωάννη Χρισ
στόπουλου και
κ
του Απόστολου
Α
Κοντογιώρ
ργη. Την πρ
ροεδρία τηςς Συνέλευση
ης ανέλαβε ο
Πέτρο
ος Θεοδωρά
άκης ο οποίοος αν και ήτα
αν η πρώτη ττου φορά, ήταν άψογος στο
σ
ρόλο αυτό
α
και πισ
στεύω ότι αξίίζει να δρασττηριοποιηθείί μέσα στο ΔΣ.
Δ Ακολούθως
ο πρόεεδρος του Συυλλόγου ανα
ακοίνωσε τηνν απόφαση τοου ΔΣ να προτείνει στη ΓΣ
Γ
την αννακήρυξη σεε επίτιμα μέλλη για την μακροχρόνια
μ
α και σημανττική προσφορ
ρά
τους στο Σύλλογγο τους παρραπάνω. Η αντιπρόεδροος του Συλλλόγου Μαρ
ρία
Δεσύπ
πρη παρουσίίασε σε γενιικές γραμμέςς την προσφοορά τους στο
ο Σύλλογο και
κ
στη συνέχεια
σ
έγινναν οι τοποοθετήσεις τω
ων μελών εππί του θέμα
ατος. Η ΓΣ με
σχεδό
όν απόλυτη ππλειοψηφία (μόνο ένα μέλος
μ
δεν έδδωσε την έγγκρισή του για
γ
τυπικο
ούς, κατά τη
ην άποψή τοου, λόγους), αποδέχτηκεε την πρότασ
ση του ΔΣ και
κ
έτσι ανακηρύχτηκ
α
καν επίτιμα
α μέλη. Στη
η συνέχεια ο πρόεδροςς απένειμε τις
τ
πλακέέτες στα δύο μέλη εξαίροοντας την πρ
ροσφορά τουυς και τους ευ
υχαρίστησε εκ
μέρου
υς του ΔΣ γιιατί είναι παράδειγμα πρ
ρος μίμηση, όόπως υπάρχο
ουν βέβαια και
κ
άλλοι στον οικισ
σμό που τοους αξίζει τέτοια
τ
διάκρριση. Οι δύ
ύο τιμηθένττες
ανέβη
ηκαν στο βήμ
μα, ευχαρίσττησαν το ΔΣ
Σ και τη ΓΣ για τη διάκ
κριση αυτή και
κ
παρου
υσίασαν τη δραστηριότη
ητά τους στο
ο Σύλλογο όόλα τα περα
ασμένα χρόννια
μέχρι και σήμερα,, αφού και οι δύο εξακολ
λουθούν να ππροσφέρουν είτε μέσα είίτε
έξω από
α το ΔΣ. Α
Ακολούθησε ο απολογισμ
μός από τον ππρόεδρο καιι τον ταμία του
Συλλό
όγου Νίκο Β
Βασιλείου ο οποίος ήταν πλούσιος σεε έργα και δραστηριότηττες
με κο
ορυφαίο έργγο στον οικιισμό την ολ
λοκλήρωση του έργου ύδρευσης, τις
τ
απαρα
αίτητες παρεεμβάσεις σττο χώρο απ
πορριμμάτωνν, την πολυ
υήμερη άκρω
ως
επιτυχχημένη εκδρρομή στις Δαλματικές
Δ
ακτές και Βενετία, τις καλοκαιριινές εκδηλώ
ώσεις
ΖΑΘΕ
ΕΑ, τις πολιττιστικές εκδρρομές κ.ά και
κ διαβάστηηκε η έκθεση
η της εξελεγκ
κτικής επιτροοπής
(τα εννδιαφερόμεννα μέλη τουυ Συλλόγου μπορούν ννα διαβάσουν τα πρακτικά της ΓΣ)). Ο
πρόεδδρος πρότεινε την δημιουυργία εθελονντικής ομάδαας οικιστών η οποία θα έχει επικεφααλής
μέλοςς του Συλλόγγου εκτός ΔΣ
Σ αφού θα έχχει περισσότεερο ελεύθερο χρόνο από
ό τα μέλη τουυ ΔΣ
για να
α δραστηριοπποιείται. Η εθελοντική ομάδα
ο
πρέπεει να υπάρχεει στο Σύλλο
ογο όπως κααι σε
κάθε Σύλλογο ιδιιαίτερα στονν οικισμό μα
ας που βρίσκκεται σε βουνό με μεγά
άλη χλωρίδαα, με
ώρους που θέλουν
θ
συντήρηση, με δδύσκολες κα
αιρικές συνθήκες, με ποολλές
κοινόχχρηστους χώ
εκδηλλώσεις κλπ. Ακολούθη
ησε ο προϋπολογισμόός και τα
α προτεινόμ
μενα έργα και
δρασττηριότητες τοου Συλλόγουυ για το επό
όμενο διάστηημα μέχρι τη
ην ολοκλήρω
ωση της θηττείας
του πα
αρόντος ΔΣ ττον οποίο εννέκρινε η ΓΣ.
(συνέχεια στη σελ. 4)
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(συνέχχεια από σεελ.3) Το μέλλος του ΔΣ Παντελής Μυκιαδάκη
ης παίρνοντα
ας το λόγο με έντονο ύφος
ύ
εξέφρα
ασε το
παράπ
πονο του για
α την πλειοψ
ψηφία των οικιστών
ο
οι οποίοι δεν ενεργοποιούν
ε
νται στο να προσφέρουν στο Σύλλοογο τη
βοήθεειά τους κυρίίως σε πρακττικές δουλειέές, με συνέππεια να πέφτεει το βάρος σε
σ μέλη του ΔΣ τα οποία
α έχουν πάρα
α πολύ
δουλεειά με τα θέμ
ματα του Συλλλόγου. Είπε ότι τουλάχισ
ιστον να μαζεύουμε ότι σκουπίδι
σ
βρίσσκουμε στο τετράγωνό μας
μ και
να μη
ην τα προσπεερνάμε αδιά
άφορα. Αν το
ο κάνουμε ααυτό όλοι κα
αι συχνά, ο οικισμός μαας θα είναι πάντα
π
καθαρρός και
παράδδειγμα προς μίμηση. Όσον αφορά σττην τοποθέτηηση τριών οικιστών
ο
για
α την τιμή τηης καλοκαιρινής εκδρομή
ής (οι
δύο εκ
κ των οποίω
ων δεν συμμεετείχαν σ’ αυ
υτήν), έχω ναα πω τα εξήςς: Η εκδρομή
ή αυτή σχεδδιάστηκε από
ό ομάδα μελώ
ών του
ΔΣ πο
ου είχαν ανα
αλάβει την όλη
ό οργάνωση από τον Δεκέμβριο του 2016 και δεν υπήρρχε στα προγγράμματα κα
ανενός
γραφεείου άρα δεεν υπήρχε και
κ τιμή. Μάλιστα δε μμετά από τη
ην εκδρομή αυτή πολλλά γραφεία την ενέταξα
αν στα
προγρ
ράμματά τους αφού είδανν ότι έχει επ
πιτυχία και ζζήτηση. Η ομ
μάδα ήρθε σε
σ επαφή με τρία γραφείία τουλάχισττον και
έγινανν πολλές συνναντήσεις, τη
ηλεφωνήματτα και ανταλλλαγές emails μέχρι να καταλήξουμε
κ
ε στο τελικό πρόγραμμα και να
επιλέξξουμε το γρα
αφείο το οποοίο θα προσέφερε το καλύ
λύτερο πακέττο. Στο πακέττο μπαίνει η τιμή φυσικά
ά, η αξιοπισττία του
γραφεείου και η εμ
μπειρία από τα προς επίσκεψη μέρη , η ποιότητα
α των ξενοδο
οχείων (αστέέρια, κριτικέές), η ποιότη
ητα και
αξιοπιιστία του ποούλμαν (η ασ
σφάλεια προ
οέχει σε τέτοοιες μεγάλες εκδρομές, όπως
ό
και η άάνεση μέσα σ’ αυτό λόγγω των
πολλώ
ών ωρών ταξξιδιού, αλλά και οι διάφο
ορες παροχέςς που προσφέρει) , ο συννοδός και ξενναγός, αλλά και ο οδηγός. Όλα
αυτά τα
τ εξέτασε κκαλά η ομάδα και έκανε την καλύτερρη επιλογή, πράγμα
π
που διαβεβαιώνω
ω προσωπικά
ά αφού συμμ
μετείχα
σ’ αυττή την ομάδα
α. Ιδιαίτερα για την τιμή
ή δεν ήταν υψ
ψηλότερη απ
πό καμία άλλ
λη προσφοράά με δεδομέννα μάλιστα και
κ την
ποιότη
ητα των ξενοοδοχείων πολλλά από τα οποία
ο
μάλισττα μετά από δικές μας πα
αρεμβάσεις άάλλαξε το γρ
ραφείο επιλέγγοντας
καλύττερα. Όσοι μάλιστα συμμ
μετείχαν στηνν εκδρομή αυ
αυτή στο τέλο
ος παραδέχτη
ηκαν ότι ήτααν λίγα τα χρήματα που έδωσαν
έ
για έννα τέτοιο πακκέτο. Όπως πάντα, τα τεελευταία χρόόνια τουλάχιιστον, η οργγανωτική ομάάδα φροντίζζει να περνούύν όσο
καλύττερα γίνεται μέσα στο ποούλμαν οι εκ
κδρομείς με δδιασκεδάσειςς διαφόρων επιλογών
ε
καιι με τη δημιο
ουργία ευχάριστου
κλίματος γενικά, γεγονός ποου αποδεικννύεται από ττις πολύ μεεγάλες συμμ
μετοχές. Καννένα τουρισ
στικό γραφείο δεν
“μαζεεύει” εύκολα
α 70 άτομα
α για 8ήμερ
ρη εκδρομή στο εξωτερ
ρικό, αυτό καταδεικνύεει την εμπισ
στοσύνη ποου έχει
δημιου
υργηθεί πλέοον προς το Σύλλογό
Σ
μας και τα μέλη του ΔΣ.

___
_Κιθαιρώ
ώνας ____________
________
________
________
______________ 5 _________
ΣΤΗΛΗ
Σ
Α
ΑΝΑΓΝΩ
ΩΣΤΩΝ
ΘΕΜΑ : Σκέψεις για «δηλη
ητήρια» και
κ «θύμα
ατα»
Γρά
άφει…η…Ά
Άννα…Σταμ
ματοπούλου
υ,..οικίστριαα..του…Αγγίου..Νεκταρ
ρίου,……1//10/2017
Είνα
αι αλήθεια ότι υπάρχοουν κάποιεςς στιγμές, κκάποιες μέρες στην ζωή μας, πουυ όσο μεγάλ
λοι κι αν είίμαστε
ηλικ
κιακά, όσο πεπεισμένοοι κι αν είμ
μαστε ότι έέχουμε δει και έχουμεε ζήσει πολλλά, είναι αδύνατον
α
να μην
αισθθανθούμε α
αμηχανία, θλίψη,
θ
ίσως και ντροπήή. Μια τέτοια μέρα ήταν η Κυριιακή της 24ης Σεπτεμ
μβρίου
2017, η Κυριακκή της Γενιικής μας Συ
υνέλευσης, διότι σε μιισή μόνον ημέρα
η
ακούύσαμε όλοι,, διαισθανθή
ήκαμε
κάποιοι και είδαμε ίσωςς αρκετοί πολλά «θύύματα δολο
οφονιών μεε δηλητήριια» !! Ακο
ούσαμε όλοοι για
πραγματικά δη
ηλητήρια που
π
κατ’ επ
πανάληψη εξοντώνουνν δυστυχή αδέσποτα (και μαζί τους και ατυχή
οικό
όσιτα αγαπη
ημένα ζώα), επειδή κάποιοι ενοχλλούνται σοβ
βαρά για κά
άποιους λόγγους από τηνν παρουσία
α τους.
Τι κρίμα,
κ
πόση
η ντροπή! Κατά την διάρκεια τηης συνεδρία
ασης διαισθ
θανθήκαμε κάποιοι (θθέλω να πισ
στεύω
αρκ
κετοί) την αποτελεσμ
ματική δρά
άση άλλων ιδιαίτερων , «άυλω
ων», «θεωρρητικών» δηλητηρίων
δ
ν που
δολο
οφονούν ιδέες, προθέσ
σεις, ενθουσ
σιασμό, όρεεξη για δουλλειά και συ
υνεχή προσππάθεια για συνεχή
σ
βελλτίωση
των ανθρώπωνν που ασχολλούνται με τα
τ κοινά τοου οικισμού
ύ. Αναφέρομ
μαι σε δηληητήρια στηνν παρασκευυή των
οποίων αρκετοοί από εμάςς συμμετείχχαμε για κάάποιους λόγγους σοβαρο
ούς ή μη, σσυνειδητά ή ασυνείδηττα, τα
δηλη
ητήρια τηςς αποχής, της
τ αδιαφο
ορίας, της μ
μη προσφο
οράς στοιχεειώδους βοοήθειας καιι προπάντω
ων της
γκρίίνιας και τη
ης κριτικής..!! Μιας κρ
ριτικής σπάννια καλοπρ
ροαίρετης και εποικοδοομητικής, μιας
μ
κριτική
ής που
γίνεεται μόνον για προσωπ
πική απόλα
αυση και ππροβολή αυτών που κρ
ριτικάρουν,, κριτική γιια την κριττική!!!
Αφο
ού ακούσαμ
με και διαισθανθήκαμε τα εγκλήμαατα, έμελλεε σε κάποιου
υς από μας ννα δούμε κα
αι το κορυφ
φαίο!!:
Το μεσημέρι τη
ης Κυριακή
ής στον χώρο των σκοουπιδιών (έέναν χώρο πεντακάθαρ
π
ρο την προη
ηγούμενη ημέρα)
η
θ
μερικ
κών σακουλλών super market
m
ξεσκ
κισμένων ααπό τα ζώα με τα σκουυπίδια
αντιικρίσαμε τοο απεχθές θέαμα
που περιείχαν διασκορπισ
σμένα παντο
ού. Είχαν ττοποθετηθείί από κάποιους όσο ππιο μακριά γινόταν
γ
απέέναντι
από τους ΑΔΕ
ΕΙΟΥΣ κάδδους των σκουπιδιώνν!!! Εάν αυ
υτό δεν είίναι δολοφοονία με το
ο δηλητήριιο της
δολιιοφθοράς εεις βάρος της
τ πείσμονος μακροχχρόνιας κο
οπιαστικής και υποδειιγματικής προσπάθεια
π
ας του
διοικητικού συυμβουλίου στο
σ να έχου
υμε ως αποοτέλεσμα τη
ην εξαιρετικ
κή διαχείρισση των σκο
ουπιδιών μα
ας και
υ οικισμού καθαρό κα
αι περιποιημένο, όπωςς αρμόζει σε
σ πολιτισμ
μένους
τον χώρο για αυτά στην είσοδο του
ρώπους, τόττε τι είναι ; Τι κρίμα και
κ πόση ντρροπή !!!! Φυσικό
Φ
αποττέλεσμα όλω
ων των ανω
ωτέρω: η κόπ
πωση,
ανθρ
η πιικρία, η αποογοήτευση των
τ μελών του
τ διοικητιικού συμβο
ουλίου, όπως πολλοί αππό εμάς αντιληφθήκαμεε. Του
συμ
μβουλίου, ποου σαν σύννολο ήταν και
κ ευτυχώςς είναι ακόμη το καλύ
ύτερο όλων των εποχώ
ών! Ασφαλώ
ώς δεν
αναφέρομαι σ
σε έργα υπ
ποδομών και συντήρηησης μόνο
ον, διότι υπήρξαν κααι προηγού
ύμενα διοικ
κητικά
μβούλια πολλύ αποτελεσ
σματικά (μπ
πορεί και πεερισσότερο;) σε τέτοια θέματα. Ανναφέρομαι στην
σ
αναβά
άθμιση
συμ
της ποιότητας της ομαδικ
κής ζωής το
ου οικισμούύ , στην φρ
ρεσκάδα τω
ων ιδεών γιαα δράσεις που
π μας φέέρνουν
κονττά, όπως οι εκδρομές, οι πεζοπο
ορίες, οι χοοροί και τα νεανικά πά
άρτυ, οι κιννηματογραφ
φικές βραδιιές, οι
αθλη
ητικοί αγώννες, οι επισ
σκέψεις καιι οι ξεναγήσ
άφορα μουσ
σεία και άλλ
λλους ενδιαφ
φέροντες χώ
ώρους
σεις σε διά
επιμ
μόρφωσης κκαι ψυχαγω
ωγίας!! Κα
αι όλα αυτάά μέσα σεε κλίμα απ
πλότητας, φ
φιλικότητας, εγκαρδιόττητας,
αμεσ
σότητας κα
αι φροντίδα
ας. Μία προ
οσφορά απόό μέρους τους
τ
χωρίς κανένα απο
πολύτως προ
οσωπικό όφ
φελος.
Ανττίθετα, με θθυσία του ελεύθερου χρόνου
χ
και της ξεγνοια
ασιάς των ιδίων,
ι
αλλάά και των οικογενειών
ο
ν τους.
Τελειώνοντας, επειδή θεεωρώ τον εαυτό
ε
μου συνένοχο στην συγκ
κεκριμένη δολοφονία,, ζητώ ειλιικρινά
συγγγνώμη για όόλα όσα δενν έκανα για να σας βοηηθήσω (ελπίίζω να μπορ
ρέσω να κάννω κάτι μελ
λλοντικά) κα
αι σας
ευχα
αριστώ για όλα όσα εσ
σείς κάνατε και
κ κάνετε γγια όλους εμάς.
ε

___Κιθαιρώνας ______________________________________________ 6_______
H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Τα δόντια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική εμφάνιση και κοινωνική ζωή. Ένα όμορφο
χαμόγελο ενισχύει τη συνολική παρουσία και τα υγιή δόντια επιτρέπουν να τρώμε, να μιλάμε και να ζούμε με
αυτοπεποίθηση.
Τα υγιή δόντια δεν είναι κάτι δεδομένο. Η τερηδόνα, οι ασθένειες των ούλων, διάφορα ατυχήματα και
νόσοι είναι καθημερινά φαινόμενα που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια δοντιών. Η απώλεια ενός ή
περισσοτέρων δοντιών μπορεί να αλλοιώσει τις διατροφικές μας συνήθειες, την ομιλία, τη συμπεριφορά αλλά
και την εμφάνιση μας. Επιπλέον, όταν χαθεί ένα δόντι, το οστό που περιβάλλει τη συγκεκριμένη ρίζα του
δοντιού μπορεί να υποστεί φθορά επηρεάζοντας περαιτέρω την εμφάνιση και τη μάσηση μας. Ακόμα και αν
αυτό το χαμένο δόντι αποκατασταθεί με κοινή προσθετική, κάθε χρόνο υπάρχει απώλεια οστού και ατροφία
της γνάθου.
Ευτυχώς, τα τελευταία 30 χρόνια, τα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν μία εξαιρετική λύση
αντικαθιστώντας όχι μόνο το χαμένο δόντι, αλλά και την οδοντική ρίζα. Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν
μια σταθερή βάση για τεχνητά δόντια που θα δείχνουν, θα τα νιώθουμε, αλλά και θα λειτουργούν σαν τα
φυσικά μας δόντια.
Η συγκεκριμένη θεραπευτική λύση είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας κορυφαίων επιστημόνων
και οργανισμών πολλών δεκαετιών και επιτυχούς κλινικής χρήσης χιλιάδων οδοντιάτρων και ειδικών. Ως
αποτέλεσμα, τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν τη λύση στην αντικατάσταση δοντιών που περιμέναμε.
Το οδοντικό εμφύτευμα (dental implant) είναι ένας κύλινδρος τιτανίου ή ζιρκονίας υψηλής
βιοσυμβατότητας. Κατασκευάζεται με μεθόδους εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες εξασφαλίζουν
απόλυτη ακρίβεια και εξαιρετική καθαρότητα.
Η είσοδος των οδοντικών εμφυτευμάτων στην καθημερινή πρακτική, αποτελεί μια πραγματική
επανάσταση στο χώρο της αποκαταστατικής οδοντιατρικής.
Με τα οδοντικά εμφυτεύματα παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μάλιστα τηρώντας την βασική αρχή
της Ιατρικής για θεραπεία κατά το δυνατόν ελάχιστα επεμβατική, που όμως προσφέρει το μέγιστο βιολογικό
όφελος.
Τα
οδοντικά
εμφυτεύματα
αποτελούν
αξιόπιστα
στηρίγματα
για
την
κατασκευή θηκών, γεφυρών και επένθετων οδοντοστοιχιών. (βλ. προσθετικές αποκαταστάσεις σε
εμφυτεύματα)
Με τις παραδοσιακές μεθόδους, τα υγιή παρακείμενα δόντια πρέπει να τροχιστούν προκειμένου να
στηριχτεί πάνω τους μια στεφάνη ή μια γέφυρα. Επιπροσθέτως, επειδή η ρίζα του δοντιού δεν αντικαθίσταται,
το οστό μπορεί στην πορεία να ατροφήσει και να υποχωρήσει περαιτέρω. Εάν επιλεγεί η χρήση εμφυτεύματος,
το οδοντικό εμφύτευμα αντικαθιστά τη χαμένη ρίζα του δοντιού και αποτελεί σταθερή βάση για το τεχνητό
δόντι, χωρίς να χρειάζεται με τον τρόπο αυτό να τροχιστούν τα υγιή παρακείμενα δόντια.
Τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μόνιμη στήριξη ολόκληρης τεχνητής
οδοντοστοιχίας.
Συμβατικές τεχνητές οδοντοστοιχίες: Οι συμβατικές, κινητές οδοντοστοιχίες εφάπτονται της γνάθου. Με τη
χρήση αυτών των οδοντοστοιχιών το οστό ατροφεί και υποχωρεί με την πάροδο του χρόνου. Καθώς το οστό
υποχωρεί, οι οδοντοστοιχίες μπορεί να μην ταιριάζουν πλέον απόλυτα, με αποτέλεσμα να προκαλούν πόνο και
να δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα μάσησης, ομιλίας και αισθητικής.
Κινητές οδοντοστοιχίες με εμφυτεύματα: Mε τις οδοντοστοιχίες που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, τα
μειονεκτήματα των συμβατικών οδοντοστοιχιών αλλά και η ανάγκη για συγκολλητικές ουσίες εκμηδενίζονται.
Το εμφύτευμα αποτελεί σταθερή βάση για την κινητή οδοντοστοιχία, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το οστό της
γνάθου. Η οδοντοστοιχία μπορεί εύκολα να μετακινηθεί για να καθαριστεί και μετά να επανατοποθετηθεί
σταθερά πίσω στη θέση της.
Η αποκατάσταση με την χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων διεκπεραιώνεται στα ακόλουθα στάδια:
-Τοποθέτηση του εμφυτεύματος
- Αποθεραπεία(επούλωση) των ούλων
- Αποκάλυψη της περιοχής εμφύτευσης
- Λήψη αποτυπώματος
- Τοποθέτηση στεφάνης, γέφυρας ή επιεμφυτευματικής οδοντοστοιχίας
Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος ακολουθείται από μια περίοδο επούλωσης 3 έως 6 μηνών κατά την διάρκεια
της οποίας το οστό ενσωματώνει το εμφύτευμα. Στο τέλος της περιόδου αποθεραπείας, (συνέχεια στη σελ. 7)
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(συνέέχεια από σ
σελ. 6) προογραμματίζζονται δύοο επισκέψειις (με μετα
αξύ τους αππόσταση 5--15 ημερώνν) για
την εφαρμογή
ε
σ
στεφάνης από
α πορσελ
λάνη ή ζιρκκονία.
Σε ορ
ρισμένες πεεριπτώσειςς και κάτω από συγκεεκριμένες προϋποθέσ
π
σεις, που τιις κρίνει ο θεράπων ια
ατρός
,η το
οποθέτηση της προσθθετικής εργγασίας (σττεφάνη, γέφ
φυρα ή οδοντοστοιχίία) μπορεί να γίνει άμεσα
ά
χωρίςς την παρεμβολή τουυ σταδίου επούλωσης
ε
ς.
Πολλοί ασθενείς αναφέρουν
α
ν ότι η χεειρουργική τοποθέτηση εμφυτεεύματος ήτταν αρκετά πιο
ανώδδυνη ως δδιαδικασία από αυττήν της εξξαγωγής ενός
ε
δοντιιού. Η τοοποθέτηση των οδονττικών
εμφυ
υτευμάτων γίνεται με την χρή
ήση απλής τοπικής αναισθησία
α
ας και τελλικώς η πλ
λειονότητα
α των
ασθεννών την πεεριγράφουνν ως «μια διαδικασία
δ
α καλώς ανεκτή»
α
κα
αι «πιο εύκκολη από ότι
ό ανέμενναν>
Ακριβώςς σαν τα φυσικά δόντια,
δ
ταα εμφυτεύμ
ματα απαιιτούν τακττικό έλεγχχο και επ
πιμελή
στομ
ματική υγιεινή. Ένα μεγάλο
μ
μέρ
ρος της επιττυχίας τωνν οδοντικώνν εμφυτευμμάτων βασ
σίζεται στοο κατά
πόσο
ο θα κρατήσ
σετε τα κα
αινούργια σας
σ δόντια καθαρά κα
αι χωρίς οδ
δοντική πλάάκα .
ΣΩΤ
ΤΗΡΗΣ Μ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΗΣ - ΧΕΙΡ
ΡΟΥΡΓΟΣ
Σ ΟΔΟΝΤΙΑ
ΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧ
Π
ΧΟΣ
ΠΑΝ
ΝΕΠΙΣΤΗΜ
ΜΙΟΥ ΑΘΗ
ΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚ
ΚΕΥΘΕΙΣ
Σ ΣΤΗΝ ΕΜ
ΜΦΥΤΕΥΜ
ΜΑΤΟΛΟ
ΟΓΙΑ ΣΤΟ UCLA MA
ASTER PR
ROGRAM
MM IN
IMPL
LANT DEN
NTISTRY
Y
ΗΡΩ
ΩΩΝ ΠΟΛΥ
ΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και ΠΕΡΣΕΦΟΝ
Π
ΝΗΣ 15 ΕΛ
ΛΕΥΣΙΝΑ
Α

ΤΗΛ
Λ.21680047
712-13-14

ΓΡ
ΡΑΜΜΗ
Η ΕΞΥΠΗ
ΗΡΕΤΗΣΗ
ΗΣ ΤΟΥ Δ
ΔΗΜΟΤΗ
Η
Μία
Μ
νέα γγραμμή αννοικτής επικοινωνίαας εγκαινιιάζει ο Δήμος
Δ
Μάνδρας-Ει
Μ
ιδυλλίας με στόχο
ο την άμμεση συγγκέντρωση και
αξξιόπιστη κκαταγραφή
ή αιτημάτω
ων, υποδείίξεων, προ
οβλημάτωνν και
πρ
ροτάσεων των δημ
μοτών και την όσοο το δυνα
ατό αμεσόότερη
διιεκπεραίωσ
σή..τους.
Η εν λόγω υυπηρεσία, που θα λεειτουργεί Δ
Δευτέρα έω
ως Παρασ
σκευή
απ
πό τις 9 τοο πρωί μέχχρι τις 1 το
ο μεσημέρρι θα συγκεεντρώνει όλα
ό τα
αιιτήματα έέτσι ώστεε να απο
οφευχθεί η διάχυσ
ση τους ή η
πρ
ροβληματικκή και εννίοτε καθυ
υστερημένηη κοινοποίησή τουςς στις
αρ
ρμόδιες υυπηρεσίες. Μετά την
τ
καταγγραφή τα αιτήματα
α θα
απ
ποστέλλοντται αρμοδίως προκειμένου να δρομ
μολογούντα
αι οι
πιιθανές λύσ
σεις και απ
παντήσεις, ενώ στη σσυνέχεια θα
α παρακολλουθεί
τη
ην εξέλιξη της αντιμεετώπισης και την έκβααση τους.
Σημεείωση: Ιδια
αίτερα ότανν πρόκειταιι για καμέννες λάμπες Δημοτικού
Δ
φωτισμούύ σε κολώνεες , καλούμ
με τον
αριθμ
μό αυτό δίννοντας τα στοιχεία
σ
του
υ σημείου π
που βρίσκεεται η λάμπ
πα για αντικκατάστασή
ή της. Το ΔΣ
Δ του
Συλλ
λόγου από δω και σττο εξής θα δίνει μόνοο τις καμέένες λάμπεες που βρίσσκονται σεε κοινόχρηστους
χώρο
ους (παιδική
ή χαρά, γήπ
πεδο, εκκλ
λησία κλπ), έτσι ο κάθ
θε οικιστής που έχει κκαμένη λάμ
μπα στην κοολώνα
έξω από
α το σπίττι του, θα τηλεφωνεί
τ
στον
σ
αριθμ
μό αυτό (152
270) για διιευθέτηση ττου θέματο
ος.
ΣΥΛ
ΛΛΥΠΗΤΗ
ΗΡΙΑ
Έφυγγε από τη ζω
ωή η Φιλία Λεοντοπού
ύλου μητέρρα της Μυρττώς Λεοντο
οπούλου, μμέλους του Συλλόγου
Σ
μ σε
μας,
ηλικία
α 80 ετών. Τ
Το ΔΣ του Συλλόγου
Σ
εκφράζει
ε
ταα θερμά του Συλλυπητή
ήρια στη Μυυρτώ και τη
ην οικογένειιά της.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης
Την Κυριακή 24/9 έγινε η ετήσια ΓΣ του Συλλόγου. Η απογοητευτική συνέλευση των 40 μελών, ενώ θα έπρεπε να
είμαστε 100-120 άτομα κυρίως λόγω της έλευσης του πολυπόθητου νερού που επί 4 τουλάχιστον δεκαετίες ήταν το
μόνιμο αίτημα των οικιστών. Τώρα είναι στις βρύσες μας και αντί να είναι το θέμα συζήτησης, αυτή τη φορά με θετικό
τρόπο, πέρασε “ ντούκου” και όχι μόνο δεν ακούστηκε ένα “μπράβο ρε παιδιά τα καταφέραμε” (που μεταξύ μας
υπήρχαν και αυτοί που έλεγαν ότι δεν θα έρθει ποτέ) αλλά αναλώσαμε την ώρα μας για το εάν έπρεπε να τιμηθεί ένας
οικιστής που εθελοντικά επί 40 χρόνια δίνει τον εαυτό του για το καλό του οικισμού. Κάτι άλλο που πέρασε σχεδόν στα
ψιλά είναι η ολοκλήρωση του καταστατικού, πράγμα που εδώ και χρόνια κανένα ΔΣ δεν το άγγιζε γιατί ήταν
μπελαλίδικο, χρονοβόρο, ήθελε δικηγόρους, Γενικές Συνελεύσεις, Δικαστήρια κλπ. Το προηγούμενο και αυτό το ΔΣ το
ολοκλήρωσε και έφερε στο Σύλλογο ένα σύγχρονο καταστατικό αντικαθιστώντας το παλαιολιθικό που υπήρχε μέχρι
σήμερα. Ένα γεγονός που δεν θέλω να πιστέψω αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα το επιβεβαιώνει είναι το εξής:
Γνωρίζετε ότι έχω ρίξει όλο το βάρος στην καθαριότητα του οικισμού και ιδιαίτερα στο χώρο των απορριμμάτων. Όλο το
χρόνο προσπαθώ ο χώρος αυτός να είναι όσο γίνεται πιο καθαρός. Έτσι την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης το
βραδάκι έχω καθαρίσει το χώρο μέχρι και το παραμικρό χαρτάκι. Το πρωί στο προαύλιο του ΠΠΚ μερικοί οικιστές μου
είπαν ότι ο χώρος είναι χάλια ενώ το προηγούμενο βράδυ οι ίδιοι τον είχαν δει πεντακάθαρο. Μετά τη ΓΣ πήγα ο ίδιος
εκεί και είδα πράγματι αυτά τα χάλια τα οποία αμέσως τα μάζεψα και καθάρισα το χώρο. Από τότε (24/9) έως και
σήμερα 22 ημέρες μετά, ο χώρος είναι πεντακάθαρος. Τυχαίο; Σας αφήνω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.
Συμπλήρωμα..επί..των..τελευταίων..παραγράφων..του..προηγούμενου..άρθρου..από..τον..Περικλή..Μιχαλιτσιάνο:
Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την ταυτότητα του ατόμου (γιατί περί ατόμου πρόκειται και όχι σκύλων) που
προέβη σ’ αυτή την πολύ κακόβουλη και εκδικητική πράξη. Θα προσπαθήσουμε να τις στοιχειοθετήσουμε και θα
κάνουμε αυτό που πρέπει μέσα από νομικές βέβαια διαδικασίες.

Έκκληση στον δολοφόνο σκυλιών
Καθόλου αγαπητέ, οικιστή, εκτελεστή σκυλιών. Μάθε το εξής για τα σκυλιά, που έβαλε στόχο η μαύρη ψυχή σου
ρίχνοντας φόλες. Ήταν και η Έλλη μου, ένα εμβολιασμένο, οικόσιτο καφέ Γκέκας 11 χρονών, κόρη της Κορίνας, της
άσπρης σκύλας (του Φώντα) που συνοδεύει πολλούς οικιστές στις βόλτες τους. Η Έλλη λοιπόν ήταν ένα σκυλί που το
μεγάλωσα από 3 μηνών άκακο, έξυπνο ( όχι τελικά τόσο, για να φάει την φόλα σου), με προσωπικότητα, που για μένα
ήταν φύλακας με τον δικό μας τρόπο μετά από τόσα χρόνια. Ήταν η παρέα μου στις βόλτες μου στον οικισμό, χωρίς
λουρί μιας και δεν ενοχλούσε κανέναν, ήταν ένα ΜΕΛΟΣ του σπιτιού μου, που τώρα τα έβαλες και με την οικογένεια
μου. Δηλαδή τώρα σε ψάχνουν ακόμα πιο πολλοί. Η Έλλη μας είχε αποκτήσει μια συνήθεια, βλέποντας την μητέρα της
να γυρνάει ελεύθερη στο οικισμό. Εδώ και πέντε χρόνια το βράδυ που γυρνούσα και άνοιγα την πόρτα να βάλω το αμάξι
μέσα, έβγαινε βόλτα να μυρίσει τον χώρο λίγο έξω από το σπίτι της. Την άφηνα να το κάνει μιας τις είχα εμπιστοσύνη
αφού σε 10΄ γυρνούσε όλο χαρά. Έτσι κι εκείνο το βράδυ 17/8/17 βγήκε… αλλά για τελευταία φορά. Εάν σ’ ενοχλούν τ’
αδέσποτα σκυλιά, γιατί ίσως πίνουν το νερό των ΔΙΚΩΝ σου ζώων, ή κάνουν άλλες ζημιές στο χώρο που τα έχεις, και
γενικώς σ’ ενοχλούν, υπάρχουν κι άλλες λύσεις. Όπως θέλουν να επιβιώσουν τα δικά σου ζωντανά, έτσι και αυτά
προσπαθούν. Σε ΠΑΡΑΚΑΛΩ σταμάτα να ρίχνεις φόλες γιατί έτσι όπως ένιωσα εγώ για τον πολύ σκληρό και μαρτυρικό
θάνατο της ΕΛΛΗΣ μου, έτσι νοιώθουν και οι άλλοι για τον θάνατο των υπολοίπων σκυλιών που φάγανε το κέρασμα
που του έδωσες και δεν το άξιζαν!!! Να ζήσουν ήθελαν!!!!
Δημήτρης Σαμπανίδης οικιστής Αγ. Νεκταρίου

Οι στίχοι της Νίκης Γκ.

« Σ ένα τσιγάρο»

Έκαψα απόψε μια ολόκληρη ζωή
Και ένα παρελθόν γεμάτο λάθη
Λάθη που πλήρωσα σπατάλησα ψυχή
Όμως δεν θέλησα ποτέ του να το μάθει…
Έκαψα απόψε ένα μεγάλο παρελθόν
Σ ένα τσιγάρο που κρατώ στα δάκτυλά μου
Και στου καπνού τα δακτυλίδια που μετρώ
Να βρω κουράγιο για να ανοίξω τα φτερά μου

Έκαψα απόψε ένα σενάριο ζωής
Συνηθισμένο για πολλούς με φαντασία
Και δεν το πούλησα δεν το μάθε κανείς
Ήταν απλά μία δική μου ιστορία
Νίκη Γκριτζανόφσκι 09-03-2017
Οικίστρια Αγίου Νεκταρίου
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Ε
ΕΡΓΑ
ΤΟ
ΟΥ ΣΥΛΛ
ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Ο
Ο
Γράφεει ο Περικλή
ής Μιχαλιτσιά
άνος πρόεδρ
ρος του ΔΣ τοου Συλλόγου
υ
ΚΑΛΥ
ΥΨΗ ΜΕ Μ
ΜΠΕΤΟΝ ΤΜΗΜΑΤΩ
Τ
ΩΝ ΔΡΟΜΩ
ΩΝ: Στον οικ
κισμό μας
υπάρχχουν κάποιοοι κάθετοι δρόμοι
δ
με μεγάλη
μ
κλίσηη, οι οποίοιι με την
πάροδδο των χρόνων και με τη
τ μεγάλη ρο
οή των βρόχχινων αλλά και μετά
από το
τ λιώσιμο των χιονιώνν, είχαν βρεθεί σε καττάσταση που
υ θύμιζε
χείμαρ
ρρο! Ήταν εεπιτακτική ανάγκη
α
να κα
αλυφθούν έσ
στω κάποια τμήματα
δύο δρόμων (Κριεεμάδη και Δρυάδων)
Δ
οι οποίοι ήτανν απροσπέλα
αστοι από
αυτοκ
κίνητα και κκάποιοι οικιιστές δεν είχχαν πρόσβααση στα σπίίτια τους
αναγκ
καζόμενοι να
α παρκάρουν μακριά από αυτά. Βέβαιια όλοι οι δρ
ρόμοι του
οικισμ
μού πρέπει ννα είναι προοσπελάσιμοι από αυτοκίν
ίνητα και για
α λόγους
ασφαλλείας σε περρίπτωση έκττακτων καιρ
ρικών φαινοομένων και ιδιαίτερα
ι
από τα οχήματα ττης πυροσβεεστικής. Το κόστος ανέλλαβε ο Σύλλλογος και
η από το Δήμ
μο την οποίαα έχει ζητήσεει. Το ΔΣ
περιμέένει κάποια εεπιχορήγηση
του Συλλόγου
Σ
θα
α κάνει προσ
σπάθεια μέχχρι το τέλος της θητείαςς του να
καλύψ
ψει και άλλλα τμήματα
α δρόμων που βρίσκοονται σε παρόμοια
π
κατάσ
σταση και θα
α ζητήσει απόό το Δήμο να
α στρώσει μεε άσφαλτο ορ
ριζόντιους δρ
ρόμους που εείναι χωμάτιινοι.
ΠΕΡΙΙΦΡΑΞΗ Σ
ΣΤΑ ΓΗΠΕ
ΕΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Υ: Όπως είίχε
προγρ
ραμματιστεί από το ΔΣ και
κ εγκρίθηκ
κε από την τ ακτική ΓΣ του
τ
προηγγούμενου Σεεπτεμβρίου για τον προ
ογραμματισμμό των έργωνν ,
τοποθθετήθηκε περρίφραξη στο Δυτικό μέρ
ρος των γηπέέδων με πόρ
ρτα
στη μέση
μ
για λόόγους ασφαλλείας και απ
ποφυγή ατυχχημάτων ότταν
παίζου
υν τα παιδιά
ά, λόγω της άσχημης
ά
καττάστασης πουυ βρίσκεται το
υπόλο
οιπο τμήμα (πέτρες, αγκάθια,
α
γο
ούβες) αλλάά και για να
οριοθεετηθεί το γήππεδο. Η περίίφραξη αυτή
ή στην περίπττωση που γίννει
επέκτα
αση του γηπέδου στο μέλλλον, θα μπο
ορεί εύκολα ννα βγει και να
ν μεταφερθεεί στο τελικόό όριό του μεε μικρό κόσττος.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Λ
ΙΩΑ
ΑΝΝΗ ΧΡΙΣ
ΣΤΟΠΟΥΛ
ΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜ
ΜΗ ΤΟΥ ΤΙΙΤΛΟΥ ΩΣ
Σ
ΕΠΙΤΙΜ
ΜΟΥ ΠΡΟΕ
ΕΔΡΟΥ
Ευχαρ
ριστώ το Δ.Σ
Σ και τη Γ.Σ για
γ την εισήγγηση και απόόφαση αντίσ
στοιχα, να μο
ου απονεμηθ εί αυτή η τιμ
μητική διάκρριση σε
αναγννώριση της όόποιας προσ
σφοράς προςς τον οικισμμό μας. Ομ
μολογώ ότι αισθάνομαι
α
μμια συγκίνηση και νιώθθω μια
ευθύννη απέναντί σας για τα χρόνια που πέρασαν κκαι αν πράγμ
ματι η προσ
σφορά μου εείναι
αντάξξια της τιμητικής διακρίσεως. Χρειιάσθηκα δύνναμη και κο
ουράγιο, για
α να θυμηθώ
ώ με
ειλικρ
ρίνεια και ακκρίβεια όλα εκείνα
ε
που άξιζε
ά
να θυμάάμαι και να επικροτώ, καθώς και όλλα τα
άλλα που
π γνώρισα
α και υπέστην, αλλά διακ
κριτικά προσ
σπάθησα να απορρίψω.
α
Θέλω
Θ
όμως ττώρα
να ανναφερθώ σ’α
αυτά που μα
αγνήτισαν τη
ην προσοχή μου και επιιθυμώ να συ
υντροφεύουνν τις
σκέψεεις μου, τα όνειρά μουυ και τις ανναζητήσεις μμου. Είναι εκείνη η αννωτερότητα που
φανερ
ρώνει το μεγγαλείο της ψυχής.
ψ
Είναι η ομορφιά της συγγνώ
ώμης, του ευχχαριστώ καιι της
παραδδοχής της αξξίας και της υπεροχής το
ου άλλου. Ε
Είναι η δύνα
αμη της ειλικρίνειας καιι της
αυθόρ
ρμητης και α
ανιδιοτελούςς προσφοράςς στα κοινά.. Είναι η γα
αλήνη από την αποφυγήή της
αδικία
ας και της εεκδίκησης. Είναι
Ε
η υπέέροχη αύρα της αγάπηςς. Είναι, όπως μας έλεγγε ο
Αρχιεεπίσκοπος Τιιράνων- Αλβ
βανίας κ. Αναστάσιος σττο Πανεπιστή
ήμιο: « η αύρα, όταν έβλλεπα
ανθρώ
ώπους να συυζητούν, χωρρίς να ερίζου
υν, να ερίζοουν, χωρίς να
ν μισούνταιι, να επικρίννουν,
χωρίς να λοιδορούύν, και εξευττελίζουν, να επαινούν όσ
σους τους υπ
πηρετούν, χω
ωρίς να τους κκολακεύουνν» Πρέπει να
ν πως,
ότι αυ
υτή η τιμητικκή διάκριση δεν ανήκει αποκλειστικά
α
ά σε μένα, αλλά και στου
υς παλαιότερρους οικιστέές που σε δύσ
σκολες
συνθή
ήκες, χωρίς ττις ευκολίες του
τ σήμερα σε μετακινήήσεις και επικ
κοινωνίες, τεεχνικά μέσα κλπ αλλά μεε θέληση, ζή
ήλο και
εργατικότητα ξόδεψαν χρόνο και χρήμα, για να φτάσ
σει ο οικισμό
ός μας στο σημερινό
σ
ζηλλευτό σημείίο. Θεωρώ το έργο
τους καθοριστικό
και πέρα από την προσπ
κ
πάθεια ενός μμέσου ανθρώ
ώπου. Αυτά ήταν
ή
για εμέννα ένα φωτειινό παράδειγγμα και
πιστεύ
ύω και για όλλους όσους υπηρέτησαν
υ
και υπηρετοούν και σήμερ
ρα το σύλλογγο μας, αλλάά και για του
υς μεταγενέσττερους
να συ
υνεχίσουν τηνν προσπάθειια τους. Τέλ
λος, θέλω ναα αναφερθώ μόνο σε δύο
ο γεγονότα ππου σημάδεψ
ψαν την προοσφορά
μου στον
σ
οικισμόό. Την 18-8-1996(σελ 37
3 πρακτικά Γ.Σ) που έκανα
έ
πρότα
αση για ίδρυυση του Π.Π
Π.Κ στο χώρρο της
εκκλη
ησίας και μ
μετά την τρροποποίηση του κατασ
στατικού αρ
ρχές 2000
0 συγκεντρώ
ώνοντας τα πρώτα χρή
ήματα.
Το 19
997 με προσ
σωπική εργασία και βοή
ήθεια των συυνεργατών μου,
μ
κάναμε τις δύσκολεες εργασίες διαμόρφωση
ης των
τόξωνν επέκτασης ττου Ιερού Ναού κατά πλ
λάτος και μήκκος.
Ιωάννης Χριστόπουλ
λος
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ΖΑ
ΑΘΕΑ…2
2017
Γράφ
φει..ο..Περικ
κλής..Μιχα
αλιτσιάνος

Μετά την επιτυχία τω
ων περσινών εκδηλώσεωνν του Συλλό
όγου μας ΖΑ
ΑΘΕΑ,
πραγμ
ματοποιήθηκκαν και φέτοος οι πολιτισ
στικές-αθληττικές αυτές εκδηλώσεις με την ίδιαα επιτυχία. Μάλιστα
Μ
ο Δήμος
ενέταξξε το «Καλοοκαιρινό Πάρρτι» στο Πόρτο Γερμενόό στα “Λαμπ
πέτεια”, γεγγονός που απποδεικνύει τιις σωστές επ
πιλογές
και πρ
ροτάσεις τουυ Συλλόγου μας για τα πολιτιστικά δρώμενα κα
αι άλλα στηνν περιοχή μαας. Τουρνου
υά μπάσκετ, βόλεϊ,
πινγκ--πονγκ, τάβλλι, θερινό σιινεμά, ομιλίεες, πεζοπορίαα, επίδειξη αυτοάμυνας,
α
, χορός του Συλλόγου και
κ εκκλησια
αστικές
πανηγγύρεις των Α
Αγίων της Εκ
κκλησίας μα
ας, περιελάμββανε το “μεννού” των εκδηλώσεων. Ο
Οι εκδηλώσεεις αυτές δενν είναι
“κλεισ
στές” όσον α
αφορά στη συμμετοχή,
σ
δηλαδή
δ
μόνοο για τους οικ
κιστές του Αγίου
Α
Νεκτααρίου, αλλά ανοικτές
α
για όλους
που εννδιαφέροντα
αι από οπουδδήποτε και αν
α έρχονται. Έ
Έτσι συμμεετείχαν άτομ
μα από όλα ττα σημεία το
ου Δήμου αλλλά και
από άλλους Δήμουυς ακόμα κα
αι από την Αθ
θήνα!
(συνέχ
χεια στη σελ.. 12)
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ΖΑΘΕΑ
Α 2017 (συνέχεια)
(
(συνέχχεια από σελ
ελ. 11) Για την
τ ιστορία νικητές ήταν
αν: Στο πινγκ
κ-πονγκ > 1ος Χάρης Μ
Μάντης, 2ος ο μικρός Χρ
ρήστος
οςς
ος
Καρβ
βελάς και 3 ο Γιώργος Εβρενέζογλ
λου. Στο τάββλι > 1 Στέέφανος Μπα
αμπανιώτης,, 2ος ο Χρήστος Καρβελλάς και
3ος ο Διονύσης Σ
Συγκυρίδης. Στο μπάσκεετ νικήτρια η ομάδα απ
πό τα Βίλια με επικεφαλλής τον Χρή
ήστο Δήμα. Στους
νικητέές..απονεμήθθηκαν..μετάλλλια.
Στο χορό του Συλλλόγου ο οποοίος πραγματοποιήθηκε στον εξωτ. χώρο
χ
του Πννευματικού Κ
Κέντρου του
υ οικισμού και
κ στο
καλοκ
καιρινό πάρ
ρτι με τα εκα
ατοντάδες άττομα να ξεφ
φαντώνουν σε ρυθμούς ροκ
ρ των δεκααετιών 60-70
0-80 στην πα
αραλία
του Πόρτο
Π
Γερμεενό, παραβρρέθηκαν η Δή
ήμαρχος Γιά
άννα Κριεκο
ούκη, οι Αντιδήμαρχοι Α
Αγγελική Πα
απακωνστανντίνου,
Περικ
κλής Ρόκας και Ιωάννα Αδάμ, ο ειδδ. Σύμβουλοος της Δημάρ
ρχου Κώστα
ας Πλούμπηςς, Δημοτ. κα
αι Τοπ. Σύμβ
βουλοι.
Εορτή
ή Αγ. Φανου
υρίου: Πλήθθος κόσμου στον
σ
εσπεριννό του Αγίου
υ Φανουρίου
υ στον Οικισσμό του Αγίο
ου Νεκταρίοου. 120
Φανου
υρόπιτες (ρεεκόρ) "διαγω
ωνίστηκαν" στον
σ
προαύλλιο χώρο τηςς Εκκλησίαςς χωρίς να ββγει καμία νιικήτρια αφού όλες
ήταν εξαιρετικές
ε
κκαι ισάξιες. Ο Άγιος Φαννούριος είναιι πραγματικά
ά ένας πολύ αγαπημένος Άγιος από όλους,
ό
αφού γενικά
πραγμ
ματοποιεί τιςς επιθυμίες τω
ων ανθρώπω
ων που πιστεύύουν. Ας είμα
αστε καλά να
α τον γιορτάάσουμε και το
ου χρόνου.

