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

Εκδότης
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ: 6977066632
Υπεύθυνοι Ύλης: Συντακτική επιτροπή
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος
**Εκτυπώσεις :ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ
www.sparveris.gr τηλ: 2105555960

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

(Ταμίας: Βασιλείου Νίκος 6944258502 )
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

Περδίκης Χάρης : 2263023207 – 6972079983
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Οικισμός Άγιος Νεκτάριος
Ταχ.Θυρίδα 2304 - Βίλια ΑττικήςΤ.Κ 19012

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
Ότι κάποιες επιχειρήσεις – μαγαζιά – επαγγελματίες της
περιοχής κυρίως, αλλά και πέρα από τα όρια του Δήμου
μας, στηρίζουν τις προσπάθειες του Συλλόγου μας,
συνδράμοντας με καταχωρήσεις τους στην εφημερίδα μας.
Ανταποδώστε αυτή την συνεισφορά τους και υποστηρίξτε
τoυς ανάλογα.
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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: ………………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-Ιακώβου Ηρακλής

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: Ιακώβου Ηρακλής
(2263023628-2105440715-69781973539)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Το ΔΣ του συλλόγου ευχαριστεί τον οικιστή Σαγιόγλου
Σωτήρη, για την προσφορά των snacks που συνόδευαν
τον καφέ στην εορτή του Αγίου Φανουρίου.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το ΔΣ του συλλόγου εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του
Σωτήρη Μπάκα που έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας. Απεβίωσε
επίσης και η σύζυγος του μακαρίτη πρώην προέδρου Βαβουλογιάννη Π.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Γράφει η Μαρία Δεσύπρη

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του
συλλόγου μας με κύρια θέματα συζήτησης.
1) Απολογισμός οικονομικός και πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ για την
περίοδο Σεπτέμβριος 2012 έως Σεπτέμβριος 2014
2) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3) Ύδρευση οικισμού
4) Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου ΔΣ και εξελεγκτικής Επιτροπής
διετούς θητείας. Της συνέλευσης προήδρευσε ο κ.Γιάννης Χριστόπουλος με
πρακτικογράφους τον κ.Νικόλαο Μαρινάτο και τον κ. Γιώργο Λούκα.
Παρακάτω αναπτύσσω τα κυριότερα σημεία της ομιλίας μου.

ΘΕΜΑ 1
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΕΤΙΑΣ

Αυτά που αναφέρω εκπροσωπώντας το ΔΣ του συλλόγου μας όπου έχω την τιμή
από 27/4/2014 να είμαι πρόεδρος λόγω παραίτησης του προηγούμενου προέδρου
Γ.Ρουμπάκη είναι αυτά πού έγιναν και για τα δύο χρονικά διαστήματα της θητείας μας όπου επιγραμματικά αναφέρονται.

8/9/2012 έως 26/4/2014 (πρόεδρος Γ.Ρουμπάκης)
12/2012 :Εκδρομή Κατερίνη, Δίον, Όλυμπος

1/2013 : Κοπή πίττας
3 /2013 : Αποκριάτικη βραδιά
6/2013: Εκδρομή Λίμνη Ευβοίας , Αη Γιάννης Ρώσος
7/ και 8/ 2013: Γιορτή Αγ.Μαρίνας ,Αγ.Φανουρίου.
Καλοκαίρι 2013 : Θερινός κινηματογράφος, βραδιά διασκέδασης οικιστών, δύο πεζοπορίες, ομιλία Βασιλείου για οδική συμπεριφορά και
ασφάλεια.
11/2013 : Εκδρομή Πήλιο
1/2014 : Κοπή πίττας
Επιπλέον δύο παρακλήσεις, λειτουργίες της Μεγάλης εβδομάδας και έξι μυστήρια που τελέστηκαν στην εκκλησία μας.
Ολοκληρώθηκε η καταγραφή του μητρώου μελών του συλλόγου, διέλευση λεωφορείου από τον οικισμό, καθαρισμοί χώρων του οικισμού,
ασφάλιση ΠΠΚ, έγινε δωρεά 2 θερμαντικών σωμάτων στον αστυνομικό σταθμό Βιλίων, αγορά καινούργιου υπολογιστή, σύνδεση ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ασυρμάτου, έγιναν ράφια στον χώρο της αποθήκης του ΠΠΚ.
Έγινε διαμόρφωση ανάπλαση της παιδικής χαράς-διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών τρίτου γηπέδου και πλατείας-διαμόρφωση χώρου απορριμμάτων
πέτρινο παρτέρι-καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων δυτικής πλευράς και γενικά του οικισμού-καθαρισμός Σοφοκλέους.

27/4/2014 έως 27/9/2014 (πρόεδρος Μ.Δεσύπρη)

-Εγκαίνια δεξαμενής νερού και έναρξη κατάθεσης αιτήσεων στον Δήμο για σύνδεση
-Αγορά πολυμηχανήματος - λόγω ασύμφορης επισκευής του-συντήρηση και βαφή πινακίδων στο άνω και κάτω μέρος οικισμού.
- Αλλάχθηκαν 33 καμένες λάμπες στους δρόμους του οικισμού-συντήρηση και βαφή παγκάκια και κιγκλιδώματα ΠΠΚ.
-Αγορά και τοποθέτηση πινακίδων παιδικής χαράς και δρόμων-καθαρισμός κλαδιών πλατείας μουσών
-Τσιμεντόστρωση στο χώρο σκουπιδιών και τοποθέτηση 3 νέων κάδων-τοποθετήθηκε πινακίδα στον χώρο των σκουπιδιών.
-Καθαρισμός ΠΠΚ από σκουπίδια και μπάζα-ποτίσματα λουλουδιών σε ΠΠΚ και σκουπίδια.
-Εορτασμός Αγ.Μαρίνας και Αγ.Φανουρίου-Χορός συλλόγου με σημαντική παρουσία επισήμων ,οικιστών και φίλων.
-Έγγραφα σε υπηρεσίες για το νερό ,για επισκευή παιχνιδιών της παιδικής χαράς κ.λ.π.-αλλαγή πινακίδας STOP στο κάτω μέρος του οικισμού.
-Θερινός κινηματογράφος-2 πεζοπορίες-τοποθέτηση παγκακιών στην πλατεία Μουσών.
-Καθαρισμός οικισμού-παιδικής χαράς-χώρου σκουπιδιών-τοποθέτηση πινακίδας ανακοινώσεων στην πάνω είσοδο του οικισμού.
- Είσπραξη διαφημίσεων εφημερίδας.
-Τοποθέτηση μετεωρολογικού σταθμού στο ΠΠΚ.
Ο σύλλογος στις 27/9/2014 είχε υπόλοιπο στο ταμείο του το ποσόν των 3.392,46 Ευρώ στα οποία θα προστεθούν και οι σημερινές συνδρομές
μελών.
Θέλω να αναφέρω ότι το διάστημα που υπήρξα πρόεδρος του οικισμού μας, αυτό το 5μηνο όλοι μας ανεξάρτητα της θέσης που είχε ο καθένας
μέσα στο Δ.Σ. ήμασταν ισότιμοι και οι αποφάσεις που παίρναμε ύστερα από συζήτηση ήταν τεκμηριωμένες και για το καλό του συλλόγου.
Αφιερώσαμε όλοι μας χρόνο από την προσωπική μας ζωή για να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούσαμε για τον τόπο μας.Ένας πρόεδρος δεν μπορεί
να υπάρξει μόνος του χωρίς την βοήθεια και αγάπη των υπολοίπων μελών του Δ.Σ και των οικιστών και για αυτό σας ευχαριστώ που με στηρίξατε
και μαζί δώσαμε πνοή στον σύλλογο μας.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου ,τον Περικλή Μιχαλιτσιάνο για την αμέριστη βοήθεια του όπου του ζητήθηκε από επισκευές μέχρι καθαρισμό
και σας γνωρίζω ότι σε αυτόν οφείλεται κυρίως η έκδοση της εφημερίδας, τον Παντελή Μυκιαδάκη πού έτρεχε παντού ,από καθαριότητα
στον οικισμό μέχρι βάψιμο ,κουβάλημα παγκακιών στοΠΠΚ και στην Πλατεία Μουσών, κατασκευή πίνακα ανακοινώσεων, πινακίδες στους
δρόμους και τόσα άλλα, τον Χρήστο Κυπριάδη που σαν γραμματέας τακτοποιούσε τα πάντα και βοηθούσε στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας,
την Αναστασία Καλλιδώνη που σαν υπεύθυνη των διαφημίσεων έφερε πολλά έσοδα στον σύλλογο, τον Ηρακλή Ιακώβου που έστω και λίγο
διάστημα έβαλε και αυτός το λιθαράκι του. Θέλω να ευχαριστήσω τα νέα μας παιδιά που αποτελούν και την διάδοχο κατάσταση γιατί όλοι μας
μεγαλώνουμε ,τον Νίκο Βασιλείου που πάντα παίρνοντας χρόνο από την προσωπική του ζωή, έφτιαξε το μητρώο μελών, έκανε ομιλία για την
οδική συμπεριφορά και προσέφερε ότι του ζητήθηκε αγόγγυστα και πάντα πρόθυμα, τον Χάρη Περδίκη που με τις γνώσεις του στα πολυμέσα
ασχολήθηκε με το site του συλλόγου ,την εφημερίδα τις φωτογραφήσεις και τόσα άλλα. Οι στόχοι μέσα σε ένα σύλλογο επιτυγχάνονται όταν
υπάρχει σεβασμός και αξιοπρέπεια και όχι μίσος και προσωπικές εγωιστικές αντιπαραθέσεις.
Ο τόπος μας χρειάζεται ανθρώπους που να εκτιμούν αυτά που βρίσκουν από τους προκατόχους τους και αγαπούν εσάς και την περιοχή μας.
Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε ,που μου δώσατε την χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ και να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου.

ΘΕΜΑ 2

Η εξελεγκτική επιτροπή αφού τοποθετήθηκε και έκανε τις παρατηρήσεις της για τον οικονομικό απολογισμό ζήτησε από τι σώμα της Γ.Σ. την
απαλλαγή του προηγούμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη της παρελθούσης διετούς θητείας του και αυτό επικυρώθηκε δια ανατάσεως των χειρών των
μελών του οικισμού.

ΘΕΜΑ 3

Σχετικό έγγραφο από τον Δήμο για την ύδρευση υπάρχει στην παρούσα εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

ΘΕΜΑ 4

Μετά την λήξη της Γ.Σ ακολούθησαν αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ.Σ, (7 μέλη) και εξελεγκτική επιτροπή (3) μέλη. Επειδή όλα τα χρόνια
πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ήταν η κ.Δήμητρα Κοντογιώργη ,λόγω απουσίας της για οικογενειακούς λόγους ζητήθηκε και έγινε δεκτό να
προεδρεύσει ο κ.Κωνσταντίνος Δανιάς δικηγόρος και μέλος του συλλόγου μας και ψηφολέκτες η κ.Αρχοντούλα Βασιλείου-Βουδιγάρη, δικηγόρος
και ο κ. Απόστολος Ιακωβάκης,
(Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας υπάρχει αναλυτικά σε σελίδα της παρούσας εφημερίδας)
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Καλούμε όλους τους οικιστές και αυτούς που με την παρουσία τους τιμούν τον σύλλογο μας και αυτούς που συνειδητά
η όχι απέχουν και κυρίως τους υποψηφίους των εκλογών μας σε στράτευση για το καλό του οικισμού μας. Ο σύλλογος
δεν ανήκει στο ΔΣ αλλά σε όλους μας, ο σκοπός είναι κοινός και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε με κανέναν. Υπάρχει
πολλή δουλειά μπροστά μας με πρώτο την τροποποίηση του καταστατικού. Ας ενώσουμε τις σκέψεις μας, τις ιδέες μας,
ας αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο μας ας βάλουμε όλοι το λιθαράκι μας. Ελάτε κοντά μας να λύσουμε κάθε πρόβλημα
που μπορεί να είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν. έχουμε όρεξη για δουλειά και κυρίως έχουμε αγάπη για αυτόν τον τόπο
και για σας. Περιμένουμε προτάσεις για παρεμβάσεις εξωραϊσμού και βελτιώσεων στον οικισμό μέσα σε ένα μήνα ,
έτσι ώστε να μελετηθεί προϋπολογισμός και να παρουσιαστεί σύντομα .
EK ΤΟY ΔΣ

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Γράφει ο Χάρης Περδίκης
Στο νέο ΔΣ του συλλόγου μας που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, έχω την τιμή και την χαρά να συμμετάσχω
ενεργά από την θέση του Ειδικού Γραμματέα με σκοπό την βελτίωση της ενημέρωσης των κατοίκων του οικισμού
μας. Στα πλαίσια αυτά και για πρώτη φορά οργανωμένα, μετά από απόφαση του ΔΣ, ξεκινάει μία προσπάθεια ενεργής
συμμετοχής των οικιστών στις αποφάσεις που θα πάρει το ΔΣ για τον εξωραϊσμό του οικισμού μας. Έτσι σας προτρέπουμε
να μας υποβάλετε προτάσεις και απόψεις σχετικά με το τι θεωρείτε σημαντικό να γίνει κατά προτεραιότητα στην
περιοχή μας. Οι προτάσεις σας θα ομαδοποιηθούν, θα αξιολογηθούν και θα εκτελεστούν, στο μέτρο του δυνατού, με
γνώμονα την πλειοψηφία των απαιτήσεων και τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.
Τις προτάσεις σας μπορείτε να τις υποβάλετε είτε μέσω e-mail στο agiosnektarios.vilia@gmail.com , στο agiosnektarios@hol.gr ή στο γραφείο του συλλόγου τις Κυριακές.
Συγκεκριμένα θα ακολουθηθούν τα παρακάτω στάδια υλοποίησης αυτής της προσπάθειας:
1.Περίοδος υποβολής των προτάσεων σας, διάρκειας περίπου 1 μηνός μέχρι την 30η Νοεμβρίου.
2.Ομαδοποίηση και ανακοίνωση των προτάσεων σας, μέσω του site οικισμού μας www.agiosnektarios.gr
3.Αξιολόγηση και προγραμματισμός εργασιών από το ΔΣ.
4.Ανακοίνωση αποφάσεων.
5.Προϋπολογισμός εργασιών και εξεύρεση πόρων.
6.Ανακοίνωση προϋπολογισμού.
7.Συνεχής ενημέρωση εξέλιξης των έργων.
Για την άμεση ενημέρωσή σας, πέρα από την συνεχή ανάρτηση στο internet των δρώμενων, το ΔΣ προτίθεται να κάνει
χρήση αποστολής προσωπικών μηνυμάτων SMS. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την λήψη ενημέρωσης με SMS,
μπορείτε με απαντητικό μήνυμα να διαγραφείτε από την λίστα αποστολής.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 						
Ημερ/νία 24/9/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. Δ.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία - τηλ. 210-5555125 / 210-5555745 / 2132014900
ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Πορεία έργου:
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΓΕΝΙΚΑ
Από την Τ.Υ.Κ.Δ. Περιφέρειας Αττικής συντάχθηκε και θεωρήθηκε με αριθμό 4/10 Τεχνική μελέτη του έργου που
αναφέρεται παραπάνω με προϋπολογισμό 1.106.700,00 €. Η χρηματοδότηση ήταν 950.000€ από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και 156.700,00 € από Ίδιους Πόρους. Το έργο « ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ,
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ» δημοπρατήθηκε στις
13/04/2010 από τον Δήμο Βίλιων. Μετά την διεξαγωγή του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδοχος εκτέλεσης του έργου
αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 12,00%. Έτσι καταρτίστηκε
σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 05/07/2010. Κύριο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ύδρευση οικισμών από
τον κεντρικό αγωγό με ενδιάμεση δεξαμενή βαρύτητας. Το έργο σταμάτησε με κατάθεση από τον εργολάβο ειδικής
δήλωσης διακοπής εργασιών στις 19/11/10 λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου. Στις 7/6/2012
εξοφλήθηκαν οι 1η και 2η πιστοποιήσεις εργασιών και έγινε επανέναρξη εργασιών τον Νοέμβριο του 2012. Με
την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου έχουν κατασκευαστεί το εξωτερικό δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο,
η δεξαμενή και το αντλιοστάσιο. Θα πρέπει να γίνει σύνδεση με την ΔΕΗ (έχει ήδη δρομολογηθεί από τον Δήμο)
και να συγκεντρωθούν τα τέλη σύνδεσης προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο των συνδέσεων.
Ο Συντάξας: Ανδρέας Κρητικός-Πολιτικός Μηχ./Π
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ΕΙΡΗΝΗ ΗΜΙΝ

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Ευχαριστώ κατ΄αρχάς τα μέλη του Συλλόγου που με τίμησαν με την ψήφο τους δίνοντάς μου τη δυνατότητα και αυτή τη διετία να
δώσω ότι καλύτερο μπορώ για τον οικισμό μας. Στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου μας υπήρξε αρκετά μεγάλη ένταση, τέτοια
που στα 25 χρόνια που είμαι στον Σύλλογο δεν θυμάμαι να είχα ζήσει. Η επίθεση που υπέστη το απελθόν ΔΣ ήταν τουλάχιστον άδικη
και προσπαθώντας να αντιληφθώ τους λόγους δεν μπόρεσα να βρω έναν πολύ σοβαρό γι΄αυτό, ίσως ήταν θέμα παρεξηγήσεων
και ελλιπούς ενημέρωσης των οικιστών. Δεν θα ήθελα όμως να επεκταθώ και να αναμοχλεύσω καταστάσεις αφού ο σκοπός αυτής
της παρέμβασής μου είναι διαφορετικός. Είναι θεμιτό και ευχάριστο να υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες για το ΔΣ, πράγμα που
σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους οικιστές στο να συμμετέχουν στα δρώμενα του Συλλόγου. Σ΄αυτό συνετέλεσαν πιστεύω
και τα τελευταία ΔΣ τα οποία ανέβασαν το επίπεδο και το γόητρο του Συλλόγου παρά τις παραλήψεις και τα λιγοστά πιστεύω
λάθη τους. Όμως ο μηδενισμός και η απαξίωση του έργου εθελοντών οι οποίοι έκαναν τεράστιες προσπάθειες με αφιέρωση πολύ
μεγάλου χρόνου και κατάθεση ψυχής δεν είναι καθόλου σωστή πράξη και ίσως απωθεί νέους ανθρώπους από το να εκφράσουν την
θέλησή τους να συμμετάσχουν στα κοινά του Συλλόγου μας. Αν πραγματικά θέλουμε το καλό και την πρόοδο του οικισμού μας
πρέπει να κοιτάμε μπροστά διαγράφοντας όλα όσα δηλητηριάζουν τις καλές σχέσεις μεταξύ μας και ενωμένοι να δράσουμε για
να πετύχουμε το καλύτερο για τον οικισμό μας. Είναι λογικό να υπάρχουν δυσαρεστημένοι γιατί τα ΔΣ δεν έχουν τη δυνατότητα να
λύνουν όλα τα προβλήματα των οικιστών και πολλές φορές και η απαίτηση κάποιων νομίζω ότι μάλλον είναι υπερβολική. Τα μέλη
των ΔΣ ως γνωστό είναι εθελοντές, πολλοί απ΄αυτούς είναι εργαζόμενοι με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο και βέβαια η πραγματικότητα
είναι ότι ο οικισμός μας δεν έχει πολλούς μόνιμους κατοίκους, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των ΔΣ και του Συλλόγου γενικότερα.
Ο οικισμός μας έχει πολύ αξιόλογους ανθρώπους που αν θελήσουν να προσφέρουν έστω και ένα λιθαράκι, θα μπορούσαν να γίνουν
πολύ σημαντικά πράγματα. Το νέο ΔΣ του συλλόγου μας και εγώ προσωπικά καλούμε όλους τους οικιστές και ιδιαίτερα όσοι
συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές σαν υποψήφιοι να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές είτε προσωπικές είτε με το ΔΣ και να
έλθουν κοντά μας για να δουλέψουμε μαζί για το καλό όλων μας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον οικισμό
μας τα οποία θέλουν μελέτη και εξεύρεση λύσεων. Θέματα όπως η ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης, οι δρόμοι, η αξιοποίηση των
κοινόχρηστων χώρων (αθλοπαιδιές, πλατείες, χώροι πρασίνου), η τροποποίηση του αναχρονιστικού καταστατικού, η λειτουργία
του ΠΠΚ, τα οικονομικά, η αύξηση των μελών και πολλά άλλα. Τέλος θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους οικιστές ότι η πρόσκληση
αυτή είναι ειλικρινής και δεν υποκρύπτει κάποια σκοπιμότητα, ή υστεροβουλία. Ας κάνουμε λοιπόν όλοι μας την υπέρβαση και
να δώσουμε τα χέρια τα οποία όταν είναι ενωμένα μπορούν να σηκώσουν βάρος πολλών τόνων. Στην ομιλία μου στη Γενική
Συνέλευση της 28ης Σεπτεμβρίου 2014 είχα πει ότι για να είναι επιτυχημένο ένα Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει καλή «χημεία»
μεταξύ των μελών, αγάπη για το Σύλλογο, διάθεση για προσφορά και πληρότητα όσον αφορά στις εξειδικεύσεις, τις ικανότητες και
γνώσεις. Το παρόν ΔΣ κατά τη γνώμη μου έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παραπάνω χαρακτηριστικά και με την αρωγή των οικιστών
πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ και καλή δύναμη.
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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ - Η ΣΥΝΘΕΣΗ TΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Στις αρχαιρεσίες της 28ης Σεπτεμβρίου 2014, ψήφισαν 71 μέλη και με τη σειρά επιτυχίας ως προς τον αριθμό
των ψήφων που πήρε ο καθένας εξελέγησαν οι εξής:
Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βασιλείου Νικόλαος (52) - 2. Δεσύπρη Μαρία (48) -3. Μιχαλιτσιάνος Περικλής (43) –
4. Μυκιαδάκης Παντελής (41) - 5. Ιακώβου Ηρακλής (40) - 6. Περδίκης Χάρης (39) –
7.Κυπριάδης Χρήστος (34)
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κοντογιώργης Απόστολος (25) - 2. Ζαρκαδούλας Λάμπρος (22) – 3. Μάμαλης Γιάννης (19)4. Κουλιζάκος Γιώργος (6)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μετά από συνεδρίαση του ΔΣ στις 5-10-2914 και μυστικές ψηφοφορίες η σύνθεση του νέου ΔΣ διαμορφώθηκε
ως εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχαλιτσιάνος Περικλής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεσύπρη Μαρία. Θα είναι και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και διαφημιστικών καταχωρίσεων
καθώς και υπεύθυνη για την ενημέρωση και ολοκλήρωση του μητρώου οικοπέδων και οικιών του οικισμού.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κυπριάδης Χρήστος . Θα είναι και αναπληρωματικός ενημέρωσης της ιστοσελίδας.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Περδίκης Χάρης . Υπεύθυνος για την ιστοσελίδα του συλλόγου, για το μητρώο
μελών του συλλόγου και μέλος της συντακτικής επιτροπής για την εφημερίδα .
ΤΑΜΙΑΣ : Βασιλείου Νίκος
ΜΕΛΟΣ : Μυκιαδάκης Παντελής, θα είναι υπεύθυνος του Πνευματικού- Πολιτιστικού Κέντρου και
συνυπεύθυνος δημιουργίας εθελοντικής ομάδας για την καθαριότητα και άλλες δραστηριότητες στον οικισμό
ΜΕΛΟΣ : Ιακώβου Ηρακλής , θα είναι αναπληρωτής ταμίας , μέλος της συντακτικής επιτροπής για την
εφημερίδα και υπεύθυνος δημιουργίας εθελοντικής ομάδας για την καθαριότητα και άλλες δραστηριότητες στον
οικισμό.
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NEEΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης

Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους οικιστές που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, δείχνοντας
έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τον οικισμό μας. Επίσης να ευχαριστήσω αυτούς που με επέλεξαν με την ψήφο τους να
τους εκπροσωπήσω για άλλη μία διετία, ως μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να πάει
ο οικισμός μας ακόμα πιο ψηλά. Βεβαίως κατά τη διαδικασία της ΓΣ υπήρξαν κάποιες εντάσεις από τους παριστάμενους οικιστές,
αλλά ευτυχώς χωρίς να δημιουργηθούν άσχημες καταστάσεις. Σ’ αυτό συνετέλεσε η προεδρία του κ. Γιάννη Χριστόπουλου που με
την ικανότητα και την πείρα που διαθέτει έφερε σε πέρας όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης κάτι που δεν ανέφερα στην μικρή μου
ομιλία και που θα πρέπει να ξέρετε, είναι ότι εκτός από εμάς τα μέλη δηλαδή του προηγούμενου ΔΣ, βοηθούσαν πολύ και οι σύζυγοί
μας. Ο Μάκης Δεσύπρης σε θέματα ταμιακά και είσπραξης διαφημίσεων, η Ιωάννα Μιχαλιτσιάνου παρούσα στις εκδηλώσεις
του Συλλόγου, η Μυρτώ Λεοντοπούλου η ψυχή στις εκδηλώσεις του ΠΠΚ, η Αρχοντούλα Βασιλείου-Βουδιγάρη να τρέχει σε
ότι χρειάστηκε για το ΠΠΚ. Άφησα τελευταία την σύζυγό μου Νατάσα που όλοι την έχετε δει να βοηθάει πάντα στις διάφορες
εκδηλώσεις μας, Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους αυτούς και στον καθένα ξεχωριστά. Τέλος ως υπεύθυνος για το ΠΠΚ κάνω ένα
μεγάλο κάλεσμα πρώτα προς τα υπόλοιπα μέλη που πήραν μέρος στην ψηφοφορία αλλά και προς όλους τους οικιστές και να τους
πω ότι όποιος θέλει αληθινά να βοηθήσει το ΠΠΚ και κατ΄επέκταση τον οικισμό βάζοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του, ας
με βρει στο τηλ. 6945821483 για να μπορέ-σουμε με νέες ιδέες, νέες προτάσεις, καινούργια πράγματα να το ανεβάσουμε και να το
αξιοποιήσουμε περαιτέρω.
Όσον αφορά στις νέες δραστηριότητες στον οικισμό μας και που προφανώς έχετε εντοπίσει είναι:
1) Μετά από απόφαση του ΔΣ, ξήλωμα ενός παγκακιού από την οδό Ειδυλλίας-που ήταν χωρίς καθόλου χρήση-μεταφορά και
τοποθέτηση στην αυλή του ΠΠΚ και που χρησιμοποιήθηκε αμέσως από παιδιά χρήστες του διαδικτύου και από οικιστές. 2)
Κατασκευή και τοποθέτηση καλαίσθητου πίνακα ανακοινώσεων στη Βόρεια είσοδο του οικισμού μας. 3) Αντικατάσταση 2 παλαιών
κάδων με 2 καινούργιους στον χώρο των σκουπιδιών μετά από συνεχή αιτήματα του ΔΣ στο Δήμο. 4) Αλλαγή μετά από αίτημα
προς το Δήμο φθαρμένου STOP στη Νότια είσοδο του οικισμού, στη συμβολή με την επαρχιακή οδό Βιλίων-Πόρτο Γερμενό.
5) Αποκατάσταση του περιφερειακού χωματένιου δρόμου από κλαδιά, δέντρα και θάμνους που τον είχαν κάνει απροσπέλαστο
στη Β.Α. πλευρά του οικισμού, μετά από γραπτό αίτημα οικιστών προς το ΔΣ του Συλλόγου μας. 6) Συνεχής καθαριότητα στους
κοινόχρηστους χώρους του οικισμού μας, στους δρόμους, στο χώρο γύρω από τα σκουπίδια κ.ά.
Σας τα ανέφερα λοιπόν για να τονίσω ότι όλα αυτά τα πράγματα που ομορφαίνουν τον οικισμό μας δεν γίνονται από μόνα τους,
γι’ αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους με πολύ αγάπη γι’ αυτόν τον οικισμό, να βοηθήσουν έμπρακτα στην περεταίρω βελτίωσή του.
Ελπίζω ότι αυτή τη διετία θα προσφερθούν εθελοντικά πολλοί από εσάς.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ
Εγκαταστάθηκε πρόσφατα ο μετεωρολογικός σταθμός στον βορινό εξωτερικό τοίχο του ΠΠΚ σύμφωνα
με απόφαση του προηγούμενου ΔΣ και έγκριση της εκκλησιαστικής επιτροπής αφού ο χώρος ανήκει στην
εκκλησία. Αρχικά θα βλέπουμε μέσω του διαδικτύου στη σελίδα www.
wunderground.com τα παρόντα χαρακτηριστικά του καιρού και σε λίγες
ημέρες από τη σελίδα www.xalazi.gr ή με link μέσα από την ιστοσελίδα
του συλλόγου, θα μπορούμε να έχουμε πλήρη πρόβλεψη του τοπικού καιρού
στον οικισμό μας. O σταθμός αυτός του οποίου το κόστος ήταν μόνο 90€
εφάπαξ, αφού τα έξοδα συντήρησης θα επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη της
παραπάνω ιστοσελίδας, εκτός του ότι θα μας επιτρέπει να έχουμε ασφαλή
πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών στον οικισμό μας, που ιδιαίτερα το
χειμώνα αποκτά ιδιαίτερη αξία, κάνει ακόμα πιο γνωστό τον οικισμό μας και του δίνει περισσότερη αξία.
Μέσα στα σχέδια του νέου ΔΣ, είναι να τοποθετηθεί και κάμερα για να υπάρχει άμεση εικόνα για την
καιρική κατάσταση και το χιόνι που σχεδόν κάθε χρόνο πέφτει στον οικισμό μας.
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ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Γράφει ο Νίκος Βασιλείου

Αρχικά θέλω εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου τα οποία με τίμησαν με τη ψήφο τους δηλώνοντας
παράλληλα ότι τον μεγάλο αριθμό ψήφων δεν τον εκλαμβάνω ως νίκη, αλλά ως ευθύνη για δημιουργική δουλειά.
Ακολούθως, αναλογιζόμενος τα όσα ειπώθηκαν κατά τη τελευταία Γ.Σ. του Συλλόγου μας, θα ήθελα να δώσω μια περιγραφή
των σχέσεων του Συλλόγου μας και της Εκκλησίας μας με σκοπό να συμβάλλω στο πνεύμα της καλής συνεργασίας και στην
επίλυση της όποιας παρεξήγησης. Συνοπτικά λοιπόν αναφέρω, για να έχουν την πλήρη εικόνα και οι νεότεροι οικιστές, ότι
ολόκληρο το Ο.Τ. στο οποίο βρίσκεται ο Ναός και το ΠΠΚ, ανήκουν στον Ναό του Σωτήρα των Βιλίων και κατ’ επέκταση
αποτελούν εκκλησιαστική περιουσία. Με συνεργασία μεταξύ παλαιοτέρων ΔΣ και της εκκλησίας, παραχωρήθηκε ο χώρος
για την ανέγερση του ΠΠΚ, στη θέση του οποίου, υπήρχε προγενέστερα ένα μικρό οίκημα που είχε κατασκευαστεί για την
φιλοξενία ιερέα. Το ΠΠΚ κατασκευάστηκε και με έξοδα του Συλλόγου και ουσιαστικά αλλά άτυπα (δεν υπάρχει γραπτό
παραχωρητήριο ή ιδιωτικό συμφωνητικό) λειτουργεί με μέριμνα του Συλλόγου, όντας φιλοξενούμενο από την εκκλησία.
Για να μην δημιουργούνται όμως λανθασμένες εντυπώσεις περί της σχέσης αυτής, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι και ο
Σύλλογος από πλευράς του, σε αντάλλαγμα της φιλοξενίας, καλύπτει τα έξοδα ηλεκτροδότησης του Ναού (ο μετρητής είναι
κοινός),τα έξοδα υδροδότησης (για καθαρισμούς και πότισμα) όπως επίσης και τα έξοδα του ιερέα που τελεί τις Λειτουργίες
την περίοδο του Πάσχα. Προσωπικά, θεωρώ ότι και από όλα τα έργα διαμόρφωσης στον εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ που
έχουν τελεσθεί από τον Σύλλογο, ο Ναός μόνο ωφελημένος μπορεί να θεωρηθεί, ως προς το θέμα του εξωραϊσμού. Με την
ίδια λογική που και ο Σύλλογος μόνο ωφελημένος μπορεί να είναι έχοντας αποκτήσει ένα πανέμορφο χώρο φιλοξενίας των
εκδηλώσεών του, χωρίς να έχει εμπλακεί με αγορά οικοπέδου, αλλά και όντας στην προνομιακή θέση έναντι του πανέμορφου
Ναού μας. Κλείνοντας το θέμα, θέλω να τονίσω την ουσιαστική ταύτιση των μελών του Συλλόγου με τον κύριο όγκο των
προσκυνητών-εκκλησιαζόμενων στο Ναό. Η ταύτιση αυτή καταδεικνύει ότι οι ωφελούμενοι από τον Σύλλογο και τον Ναό
είναι οι ίδιοι άνθρωποι και συνεπώς ο εξωραϊσμός και η πρόοδος, τόσο του Ναού όσο και ολόκληρου του οικισμού μας,
είναι στόχος κοινός που πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Απευθύνω λοιπόν έκκληση ως μέλος του νέου ΔΣ προς
την εκκλησιαστική επιτροπή, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ αλλά και το σύνολο των οικιστών, να λειτουργήσουμε ενωμένοι
και με κοινό σκοπό το καλό του οικισμού μας, κόσμημα του οποίου αποτελεί ο Ναός και οι κατανυκτικές λειτουργίες
που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν. Προσωπικά θα προσπαθήσω να συμβάλλω στην καλή συνεργασία με την εκκλησιαστική
επιτροπή και στην ανοικτή επικοινωνία με αυτή για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, σχετικό με το Ναό και τον περί αυτού
χώρο, για από κοινού σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων.
Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στην έντονη κριτική η οποία ακούστηκε από πολλά μέλη του Συλλόγου κατά τη
διάρκεια της ΓΣ για την σκοπιμότητα των υλοποιηθέντων έργων, για τις προτεραιότητες οι οποίες τέθηκαν από το ΔΣ καθώς
και γενικότερα για τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου μας, όπως για παράδειγμα στην οργάνωση των εκδηλώσεων. Θέλω
να σταθώ στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο από άποψη κόστους έργο που πραγματοποιήθηκε στον οικισμό ήταν η περιτοίχηση
της παιδικής χαράς, η οποία ολοκληρώθηκε με εθελοντικό καθαρισμό οικιστών τον Ιούνιο του 2013. Κατά την Γ.Σ. τον
Σεπτέμβριο του 2013 για τον απολογισμό του έτους, δεν υπήρξε κατάθεση καμίας αμφισβήτησης, εναντίωσης ή κριτικής για
την κατασκευή του εν λόγω έργου. Επίσης, καμία επιστολή δεν απεστάλη στην εφημερίδα του Συλλόγου μας, στην οποία
να εκφράζεται οποιοσδήποτε σκεπτικισμός. Με τα γραφόμενά μου, σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να δυναμιτίσω
το κλίμα ή να ασκήσω κριτική σε όποια μέλη εξέφρασαν τη διαφωνία τους. Απλά θέλω να καταθέσω την πρόταση,
σε όλους όσοι διαφωνούν, ή αντιτίθενται σε ενέργειες και αποφάσεις του ΔΣ, πράγμα για το οποίο έχουν κάθε δικαίωμα,
να είναι κοντά στο ΔΣ με εποικοδομητική κριτική και δημιουργικές αντιπροτάσεις, ώστε να λαμβάνεται υπόψη εγκαίρως
και ο αντίλογος και να μην εμφανίζεται το φαινόμενο της ολικής κριτικής επί του συνόλου των ενεργειών και αποφάσεων
μόνο κατά τη διάρκεια την εκλογοαπολογιστικής διαδικασίας της ΓΣ. Θεωρώ ότι, η διατύπωση των αντίθετων απόψεων
και στην εφημερίδα μας, η οποία αποτελεί ένα δυναμικότατο και αξιόλογο μέσο ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων,
θα αποτελέσει ένα μέσο καλύτερης λειτουργίας για το Σύλλογό μας, που μοναδικό σκοπό έχει την βελτίωση της περιοχής
μας και την ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των οικιστών, που αποτελούν και την κινητήριο δύναμή του. Από μέρους
μου, ζητώ από το σύνολο των μελών αλλά και από όσους δεν είναι μέλη μας, ή έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια,
να έρθουν κοντά μας και να ενισχύσουν, με όποιο τρόπο μπορούν και επιθυμούν, το έργο του Συλλόγου. Κλείνοντας, θέλω
να τονίσω ότι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος του έργου του Συλλόγου μας είναι ο εθελοντισμός και η ενεργή συμμετοχή,
όχι μόνο με ιδέες, αλλά και με πράξεις που δυστυχώς απαιτούν χρόνο και κόπο αλλά φέρνουν και το πιο ουσιαστικό αποτέ
λεσμα.
Με εκτίμηση προς όλους τους συνοικιστές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Γίνεται γνωστό ότι στη συνεδρίαση της 5/10/2014 αποφασίστηκε η δημιουργία τριμελούς συντακτικής επιτροπής που
αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ Περικλή Μιχαλιτσιάνο ( 6977066632) και τα μέλη Χάρη Περδίκη ( 6972079983)
και Ηρακλή Ιακώβου ( 6978197539 ). Το έργο της πιο πάνω επιτροπής είναι η περισυλλογή , επιμέλεια και ταξινόμηση
της ύλης και η διαδικασία έκδοσης της εφημερίδας. Κατά συνέπεια στο εξής για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εφημερίδα ,
όπως αποστολή κειμένων , διευκρινήσεων κλπ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην πιο πάνω επιτροπή τηλεφωνικά ή μέσω
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συλλόγου agiosnektarios.vilia@gmail.com
Στην προσπάθεια να μειωθεί περεταίρω το κόστος της εφημερίδας, αποφασίστηκε να βγαίνει πλέον 12σέλιδη
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Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 26
Συνεδρίαση 6/7/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών. Διαβάστηκε και στη συνέχεια υπογράφτηκε από όλα τα παρόντα μέλη το πρακτικό της προηγούμενης
συνεδρίασης.
2.Συμβάντα. α. Αναρτήθηκε στο site του συλλόγου η ανακοίνωση για την χοροεσπερίδα μαζί με το πλήρες μενού του catering .
β. Αναρτήθηκε επίσης στο site του συλλόγου η ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση.
3.Παραίτηση μέλους ΔΣ
Ο Γιώργος Ρουμπάκης υπέβαλλε γραπτή παραίτηση και από μέλος του ΔΣ του συλλόγου . Κατόπιν αυτού το ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 12 του
καταστατικού όρισε ως αντικαταστάτη του τον Ηρακλή Ιακώβου , πρώτο επιλαχόντα των τελευταίων εκλογών , ο οποίος και απεδέχθη.
4. Πανήγυρης Αγ. Μαρίνας
Πρακτικό Ν - 27
Συνεδρίαση 10/8/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών
2.Πεπραγμένα προηγούμενου μήνα α. Βάφτηκαν τα παγκάκια και οι ξύλινες πληροφοριακές πινακίδες του οικισμού μας από τα μέλη του ΔΣ
Π. Μυκιαδάκης και Ν.Βασιλείου β. Τοποθετήθηκε , από Π.Μυκιαδάκη, ταμπέλα στο χώρο απορριμμάτων – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ
– γ. Αναρτήθηκε στο site του συλλόγου το ενιαίο πρόγραμμα πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων που αφορούν το σινεμά ,τα Λαμπέτεια
και τις πεζοπορίες .Επίσης , το πιο πάνω πρόγραμμα τοιχοκολλήθηκε και στις πινακίδες ανακοινώσεων του συλλόγου μας. δ. Έγινε έγγραφο
ερώτημα προς το Δήμο για την πορεία εργασιών του δικτύου ύδρευσης για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε απάντηση. ε. Έγινε τηλεφωνική
επικοινωνία από την Πρόεδρο του συλλόγου μας Μαρία Δεσύπρη με τον υπεύθυνο του ΚΤΕΛ κ Απίκο για διέλευση δρομολογίου από τον
οικισμό μας .Δεν υπήρξε καμία πρόοδος μέχρι σήμερα.
3.Έγκριση αγοράς νέου πολυμηχανήματος και απόσυρσης κατεστραμμένου. Εγκρίθηκε , ομόφωνα , η αγορά νέου πολυμηχανήματος για
τις ανάγκες του γραφείου και η απόσυρση του παλιού που καταστράφηκε από τη χειμερινή κακοκαιρία (υπέρταση από κεραυνό) και η επισκευή
του ήταν ασύμφορη (το κόστος επισκευής , περίπου 210 ευρώ ,υπερέβαινε το κόστος της αγοράς νέου , 155 ευρώ ) .
4. Απολογισμός χοροεσπερίδας Όπως προκύπτει και από την αναλυτική κατάσταση που κατατέθηκε στο αρχείο του συλλόγου και η οποία
υπογράφηκε από όλα τα μέλη του , στο χορό ήρθαν 174 άτομα και το συνολικό κέρδος του συλλόγου ήταν 740 ευρώ.
5. Έγκριση διαφόρων δαπανών. Εγκρίνονται ομόφωνα οι δαπάνες που έγιναν για διάφορες εργασίες όπως:
α.20 ευρώ σε άνθρωπο για καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του ΠΠΚ και συγκεκριμένα της βόρειας πλευράς του όπου και η είσοδος των
τουαλετών.
β.50 ευρώ για καθαρίστρια που εργάσθηκε για δυο μέρες στον καθαρισμό του ΠΠΚ και των τουαλετών πριν και κατά τη διάρκεια του χορού.
6. Έγκριση Δωρεάς πολύφωτου από οικιστή μας . Εγκρίθηκε ,ομόφωνα ,η αποδοχή πολύφωτου που έκανε δωρεά προς το σύλλογο ο οικιστής
μας Ν. Κεράνης . Το υπόψη πολύφωτο θα τοποθετηθεί στο Χωλ που συνδέει το Γραφείο με το ΠΠΚ και την κουζίνα.
7. Έκδοση εφημερίδας Ν 70
Κατόπιν διαμαρτυριών διαφημιζομένων αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν έγχρωμες οι καταχωρήσεις της εφημερίδας και για να μην αυξηθεί το
κόστος της να περιοριστούν τα φύλλα στα 600 , αντί 1000 που ήταν μέχρι σήμερα , δεδομένου ότι αυτά θεωρούνται αρκετά για την ενημέρωση
των αναγνωστών μας.
8. Κλείσιμο τριμήνου (Απρίλιος - Ιούνιος) Εγκρίνεται ομόφωνα το κλείσιμο του ταμείου του συλλόγου για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος
9. Τοποθέτηση πινακίδων δρόμων. Αποφασίστηκε ,κατά πλειοψηφία ,η τοποθέτηση τεσσάρων (4) πινακίδων για τη σήμανση των οδών
Δρυάδων , Διονύσου , Αλκυονίδων και Άτλαντος . Οι πιο πάνω πινακίδες θα αναρτηθούν σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ.
Πρακτικό Ν - 28
Συνεδρίαση 31/8/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών
2.Πεπραγμένα προηγούμενου μήνα
α. Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου πίνακα ανακοινώσεων επί της οδού Κιθαιρώνος ,στην πάνω (βόρεια) είσοδο του οικισμού μας ,
από το μέλος του ΔΣ Π. Μυκιαδάκη. β. Μετακίνηση ξύλινου παγκακιού από χώρο αθλοπαιδιών στο χώρο του ΠΠΚ από Π.Μυκιαδάκη και
τοποθέτησή του δίπλα από τις σκάλες του ΠΠΚ. γ. Τοποθετήθηκαν στην πλατεία Μουσών τα δυο παγκάκια και το ένα τραπέζι τα οποία είχε
προσφέρει στο σύλλογο ο πρώην Δήμαρχος κ. Κώστας Μακρυνόρης .Η τοποθέτηση είναι προσωρινή μέχρις ότου γίνει μελέτη για διαμόρφωση
και ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου. δ. Καθαρισμός του χώρου των απορριμμάτων παραμονή της Αγ. Μαρίνας .Για τον πιο πάνω καθαρισμό
δόθηκαν 20 ευρώ τα οποία και εγκρίνονται από το ΔΣ.
3.Αδέσποτα ζώα στον οικισμό Επειδή το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων τείνει να γίνει πρόβλημα για τον οικισμό μας αποφασίστηκε ομόφωνα
να ενημερωθεί , από την Πρόεδρο του ΔΣ Μαρία Δεσύπρη ,το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για το μάζεμα τους .
4.Λεπτομέρειες συνέλευσης Συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για την ομαλή ροή της συνέλευσης και των εκλογών και επιπλέον ενημερώθηκε
τηλεφωνικά από την Πρόεδρο του ΔΣ ο Γιώργος Ρουμπάκης , πρώην Πρόεδρος του ΔΣ, ότι θα πρέπει να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση για
τα πεπραγμένα του χρονικού διαστήματος που υπήρξε Πρόεδρος του ΔΣ.
5.Συζήτηση αίτησης Ευτυχίας Πολυχρόνη. Συζητήθηκε η αίτηση της Ευτυχίας Πολυχρόνη , με θέμα την ομαλοποίηση του δασικού δρόμου που
περνάει δίπλα από το σπίτι της και αποφασίστηκε η παραπομπή του στο νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές.
Πρακτικό Ν - 29
Συνεδρίαση 31/8/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση εγγραφής δύο (2) οικιστών ως 2α μέλη στο μητρώο μελών του Συλλόγου μετά από αίτησή τους
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εγγραφή ως 2ου μέλους της κας Μάντη Ελένης και της κας Μιχαλοπούλου Αναστασίας στο μητρώο μελών του
Συλλόγου.
2.Έγκριση υποψηφιοτήτων μελών Ε.Ε.
3.Έγκριση υποψηφιοτήτων μελών Δ.Σ.
4. Δωρεά ρούχων από το κ. Μπισταράκη Λουκά
Αποφασίστηκε η διάθεση των ρούχων που προσέφερε ο κος Λουκάς Μπισταράκης «πατέρας της ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα», σε ορφανοτροφεία
και πτωχούς.
Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να
διερευνηθεί ο λόγος της απουσίας του δεύτερου. Στην τηλεφωνική επικοινωνία ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τη Πρόεδρο για την πρόθεση
του πρώην Προέδρου του ΔΣ κου Ρουμπάκη Γεωργίου, να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του ΔΣ του Συλλόγου στις ερχόμενες εκλογές και
πρότεινε το ΔΣ να αποδεχθεί με τον τρόπο αυτό (τηλεφωνικά και μέσω τρίτου προσώπου) την αίτησή του. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των
παρευρισκόμενων μελών του ΔΣ και αποφασίστηκε ότι λόγω των διατάξεων του καταστατικού του Συλλόγου δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί την
αίτηση κατά τον ανωτέρω τρόπο.
Τα πλήρη κείμενα των πρακτικών μπορείτε να τα δείτε στο site μας: www.agiosnektarios.gr
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ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

Γράφει η Μυρτώ Λεοντοπούλου
Κάνοντας αναφορά στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας της 28ης Σεπτεμβρίου 2014, θα ήθελα να γράψω δυο
λόγια, αναφορικά με κάποια άδικα πράγματα που ελέχθησαν από κάποιους ομιλητές και τα οποία είμαι σε θέση να
γνωρίζω από πρώτο χέρι. Κατ’ αρχάς, εγώ προσωπικά , όντας 22 χρόνια στον οικισμό αυτό , αναγνωρίζω την προσφορά
όλων εκείνων που έχουν προσφέρει γι’ αυτόν τον τόπο, με τον άλφα ή βήτα τρόπο .Όμως όταν η προσφορά αυτή
συνοδεύεται με έπαρση , ανταγωνισμό , αντιπαράθεση και έλλειψη αγάπης για τους άλλους , τότε παύει να έχει νόημα
,γιατί απομακρύνει τον κόσμο. Έγινε λοιπόν μεταξύ των άλλων μια αναφορά από ομιλητή, ότι από το 2006 και μετά
δεν έγινε τίποτα, δεν πατάει κανείς στο σύλλογο και ότι σε καμία συγκέντρωση ,δεν είναι πάνω από 30 με 40 άτομα.
Θέλω λοιπόν να διευκρινίσω, ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Το 2006 λοιπόν , μετά βίας πραγματοποιήθηκε η τότε
Γενική Συνέλευση και σχεδόν κανείς δεν ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για ΔΣ , λόγω των τότε αντιπαραθέσεων. Με
πολύ αγάπη λοιπόν γι’ αυτόν τον τόπο μπήκαμε μπροστά με Πρόεδρο το Χρ.Κυπριάδη και Γραμματέα τον Γ. Ρουμπάκη
. Εγώ ήμουν απλό μέλος ΔΣ και ΠΠΚ. Αποφασίσαμε λοιπόν τότε, ότι για να μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος σωστά,
έπρεπε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις . Έτσι λοιπόν ανοίξαμε πόρτες επικοινωνίας του ΠΠΚ με τον υπόλοιπο χώρο,
έτσι ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τουαλέτες οι οποίες μέχρι τότε ήταν παροπλισμένες, μιας και
έπρεπε να βγεις έξω για να πας σε αυτές. Δημιουργήσαμε χώρο κουζίνας (σε ένα χώρο που μέχρι τότε ήταν αποθήκη
) τοποθετώντας πάγκο και νεροχύτη . Σημειωτέον ότι τα γκρεμίσματα και το μάζεμα μπαζών ήταν προσφορά στο
σύλλογο του τότε μέλους του ΔΣ Ν. Γαλάτη με προσωπική του συμμετοχή. Το δε βάψιμο της κουζίνας έγινε από τον
τότε γραμματέα Γ. Ρουμπάκη. Στη συνέχεια , αγοράσαμε τραπέζια , τραπεζομάντηλα , αξεσουάρ για τις τουαλέτες,
για την κουζίνα τρέχοντας εγώ προσωπικά και ο Χρ. Κυπριάδης σε όλη την Αθήνα, για να βρούμε πράγματα που να
αρμόζουν στο χώρο και συγχρόνως να είναι στις πιο φθηνές τιμές της αγοράς. Επίσης φροντίσαμε για την τοποθέτηση
των 2 ξύλινων πινακίδων στις 2 εισόδους του οικισμού μας, την ξύλινη χειροποίητη πινακίδα στον τοίχο του ΠΠΚ,
καθώς και για τον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το χώρο της εκκλησίας και του ΠΠΚ, στις οποίες επιμεληθήκαμε το
βάψιμο και την αρχαϊκή γραφή βάζοντας και τις δικές μας πινελιές. Και όλα αυτά μέσα στο χειμώνα. Καθαρίσαμε το
χώρο, πετάξαμε τα σκουπίδια , στολίσαμε με πολλή προσωπική δουλειά και αγάπη και καλέσαμε τον κόσμο να έρθει
στην πρωτοχρονιάτικη πίτα τον Γενάρη του 2007 και μάλιστα όσες από τις γυναίκες ήθελαν να ετοιμάσουν κάποια
εδέσματα. Για όσους ήταν παρόντες, εκείνη τη χρονιά δηλαδή 3,5 μήνες μετά την εκλογή μας( το Σεπτέμβρη του 2006
), έγινε το αδιαχώρητο από κόσμο. Μολονότι είχαν ετοιμαστεί καρέκλες και τραπέζια για 120 άτομα, η προσέλευση του
κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που και οι όρθιοι μετά βίας χωρούσαν.
Ακολούθησε αποκριάτικος χορός με πολύ μεγάλη επιτυχία , θρησκευτικές γιορτές, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις. Η
συμμετοχή του κόσμου ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τότε. Να σημειώσω ότι εκείνη την εποχή ξεκίνησε δειλά και ο θερινός
κινηματογράφος μέσα στο χώρο του ΠΠΚ και έτσι οραματιστήκαμε και ξεκινήσαμε την διαμόρφωση του εξωτερικού
χώρου η συνέχεια και η αποπεράτωση του οποίου έγινε από τα επόμενα ΔΣ μετά το 2008, με συνεχή ανοδική πορεία
του συλλόγου, μέχρι σήμερα. Επίσης να συμπληρώσω, ότι το 2006 έγινε και αναβάθμιση της εφημερίδας ( έγχρωμη ,
γυαλιστερό χαρτί , μέγεθος Α4), την έκδοση της οποίας είχε αναλάβει τότε με δικά του έξοδα και προσωπική δουλειά
ο Ν.Γαλάτης. Εδώ θέλω να πω, για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι για την ιστορία, ότι την εφημερίδα μας για πρώτη φορά
την οραματίστηκε και ξεκίνησε την έκδοσή της το 1995 ο Χρ.Κυπριάδης. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, απλώς
ακούγοντας ότι από το 2006 και μετά, τίποτα, ένοιωσα ηλεκτρικό ρεύμα και θέλησα να κάνω μια αναδρομή και μια
ενημέρωση όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα και με πολύ αγάπη, για αυτό τον τόπο και για όλους. 			
			
					
Σας ευχαριστώ
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εορτάστηκε με κάθε
επισημότητα όπως του αρμόζει ο Άγιος Φανούριος, ο
οποίος είναι πολύ αγαπητός και σύντομα θα δοθεί το
όνομά του σε δρόμο του οικισμού μας. Την παραμονή
στον εσπερινό έγινε περιφορά της εικόνας με παρουσία
πλήθους οικιστών και φιλοξενουμένων τους καθώς και
Βιλιωτών αλλά και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής
του Δήμου. Οι Φανουρόπιτες είχαν την τιμητική τους και
ήταν το δώρο προς τον Άγιο για να ακούσει τις επιθυμίες
των πιστών, οι οποίοι
εναποθέτουν τις ελπίδες
τους στο Θεό και τους Αγίους για καλή υγεία αλλά και για άλλα αυτονόητα
αγαθά, απαραίτητα για να ζήσει ο καθένας μας με την οικογένειά του μία
φυσιολογική ζωή . Ανήμερα της γιορτής έγινε η Θεία Λειτουργία και στη
συνέχεια στο Πνευματικό Κέντρο με την επιμέλεια μελών του ΔΣ και
της εκκλησιαστικής επιτροπής εδόθη ο καφές προς τους παρευρεθέντες,
δίνοντας ταυτόχρονα και την ευκαιρία στους οικιστές να συζητήσουν και τα
τρέχοντα θέματα του οικισμού.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Η Εκκλησιαστική επιτροπή ευχαριστεί τον οικιστή Μάρκου Κωνσταντίνο
για την αφιλοκερδή βοήθειά του για την συντήρηση του Ιερού Ναού μας,
σε χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ναός μας.

