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ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ
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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.

**Εκτυπώσεις :ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ
www.sparveris.gr τηλ: 2105555960
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Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……
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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
Η εκκλησιαστική υποεπιτροπή του Ι. Ναού Αγίου Νεκταρίου Βιλίων
εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στον κ. Νίκα Ιωάννη κατασκευαστή
αλουμινίων στη Μάνδρα Αττικής, για την ευγενή προσφορά του στην
εκκλησία μας όπου τοποθέτησε δωρεάν σύστημα θωράκισης στον Ναό.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Το ΔΣ του συλλόγου εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του
Διονυσίου Ράικου για την απώλεια της μητέρας του Παναγιώτας Ράικου
συζύγου του αείμνηστου Κώστα Ράικου π. προέδρου του συνεταιρισμού
“Άγιος Νεκτάριος” διατελέσαντος κατ’ επανάληψη μέλος ΔΣ του
συλλόγου μας σε θέσεις Αντιπροέδρου και Ταμία.
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Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
Πρακτικό Ν - 1
Συνεδρίαση 5/10/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

17ο ΔΣ

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα , σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού .
Το μέλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες της 28/09/2014 , Νίκος Βασιλείου , πήρε το λόγο και εξήγησε γιατί δεν
θέλει να θέσει τον εαυτό του στην υποψηφιότητα του Προέδρου .Στη συνέχεια κατέθεσε και επιστολή που εξηγεί
αναλυτικά τους λόγους αυτούς. Στη συνέχεια ετέθησαν υποψηφιότητες και ακολούθησε μυστική ψηφοφορία ,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού η οποία είχε τα εξής αποτελέσματα:
Πρόεδρος
: Μιχαλιτσιάνος Περικλής (με 5 ψήφους υπέρ + 1 λευκό + 1 Ηρακλής Ιακώβου )
Αντιπρόεδρος : Δεσύπρη
Μαρία
( με 6ψήφους υπέρ + 1 λευκό)
Γ. Γραμματέας : Κυπριάδης
Χρήστος ( με 7 ψήφους υπέρ)
Ε. Γραμματέας : Περδίκης
Χάρης
( με 7 ψήφους υπέρ)
Ταμίας
: Βασιλείου
Νίκος
( με 7 ψήφους υπέρ)
Μέλος
: Μυκιαδάκης
Παντελής
Μέλος
: Ιακώβου
Ηρακλής
2. Συγκρότηση συντακτικής επιτροπής. Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα ότι για την ποιοτικότερη
αναβάθμιση της εφημερίδας συγκροτείται τριμελής συντακτική επιτροπή η οποία αποτελείται από:
1.Περικλή Μιχαλιτσιάνο 2.Ηρακλή Ιακώβου και 3.Χάρη Περδίκη
το έργο της οποίας είναι η περισυλλογή , επιμέλεια και ταξινόμηση της ύλης και η διαδικασία έκδοσης της
εφημερίδας .
3. Διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Διοικητικού συμβουλίου. Για την καλλίτερη λειτουργία του
ΔΣ αποφασίστηκαν , ομόφωνα τα εξής :
1.Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του ΠΠΚ ορίζεται ο Παντελής Μυκιαδάκης 2.Ο ταμίας σε πρώτη ζήτηση θα
πρέπει να έχει αποθεματικό 1500 € στο ταμείο του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού. 3. Τον
ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί ο Ηρακλής Ιακώβου .
4.Τα συμβούλια θα γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα ώρα 11,00 πμ με ατζέντα που θα καθορίζει ο
Πρόεδρος μετά του Γ. Γραμματέα και η οποία θα κοινοποιείται τουλάχιστον τρείς (3) μέρες πριν το συμβούλιο
και στα υπόλοιπα μέλη για ενημέρωση και τοποθέτηση.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας σε ένα θέμα στα πρακτικά
θα αναγράφονται ο αριθμός και τα ονόματα και των πλειοψηφούντων και των μειοψηφούντων . (Τα πρακτικά
Ν-2,3,4 δημοσιεύονται στην σελίδα 9)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΣ
Μείωση συνδρομής και εγγραφής νέου μέλους
Το ΔΣ του συλλόγου στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου αναλογιζόμενο την δύσκολη οικονομική περίοδο που διέρχεται
η χώρα μας κατά πρώτο λόγο και για να αυξήσει τη συμμετοχή περισσοτέρων οικιστών και οικοπεδούχων αποφάσισε
τα εξής:
1) Μειώνεται το εφάπαξ αντίτιμο εγγραφής νέου μέλους στο σύλλογο από 20€ σε 10€.
2) Μειώνεται επίσης η ετήσια συνδρομή των μελών κατά 5€ και έτσι από 30€ που ήταν μέχρι και το έτος 2014
γίνεται 25€. Η συνδρομή του συλλόγου μας είναι από τις χαμηλότερες που υπάρχουν, δεδομένου ότι άλλοι σύλλογοι
της περιοχής μας έχουν ετήσια συνδρομή 60€. Η συνδρομή αυτή ισχύει από το 2015, πράγμα που σημαίνει ότι
όσοι χρωστούν τα προηγούμενα έτη (μέχρι και το 2014) θα πληρώσουν με την προηγούμενη τιμή των 30€. Επίσης
αποφάσισε η συνδρομή αυτή να είναι ενιαία για όλα τα μέλη του συλλόγου άσχετα αν είναι μέλη ίδιας οικογένειας.
Πρόγραμμα τροποποίησης καταστατικού
Γίνεται γνωστό στους οικιστές μας ότι εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής η οποία αποτελείται από τα μέλη του ΔΣ
Περικλή Μιχαλιτσιάνο , Χρήστο Κυπριάδη , Μαρία Δεσύπρη και τα μέλη του συλλόγου και δικηγόρους Κώστα
Δανιά ,Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου και Αρχοντούλα Βουδιχάρη . Έργο της πιο πάνω επιτροπής είναι η επεξεργασία
του υπάρχοντος καταστατικού και η πρόταση τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν προκειμένου το καταστατικό
να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του συλλόγου. Επίσης εγκρίθηκε το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού το οποίο θα έρθει για
ψήφιση στην ΓΣ τον Αύγουστο του 2015.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1) Επεξεργασία από την ορισθείσα επιτροπή ( 3 μήνες ) - Από 2/11/2014 μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2015.
2) Επεξεργασία από ΔΣ ( 1 μήνας ) - Από αρχές μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2015.
3) Ανάρτηση στο site του συλλόγου μας για δημόσια διαβούλευση (2 μήνες) - Από αρχές Μαρτίου μέχρι τέλος
Απριλίου 2015.
4) Τελική επεξεργασία από ΔΣ και έτοιμο για ψήφιση στη Γ.Σ τέλος Αυγούστου 2015 .
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Προγραμματισμός επισκέψεων στις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το ΔΣ του Συλλόγου έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις στις Αρχές της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια-Δήμος) με σκοπό την παρουσίαση των προβλημάτων του οικισμού, με
προεξέχον αυτό της ύδρευσης. Όμως οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κατά πρώτο λόγο και οι
πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες στην αρχή του χρόνου έφεραν πίσω αυτές τις ενέργειες. Όμως μέσα στον
Φεβρουάριο ή το πολύ στις αρχές Μαρτίου θα γίνουν αυτές τις συναντήσεις, για να τεθούν τα ζητήματα
που απασχολούν τον οικισμό μας που εκτός της ύδρευσης είναι η οδοποιία, η καθαριότητα, οι κοινόχρηστοι
χώροι, η οδική σήμανση, η πυρασφάλεια κλπ , έτσι ώστε οι Τοπικοί Άρχοντες να αναλάβουν τις ευθύνες
τους.

Συνάντηση – παρουσίαση επαγγελματιών του οικισμού

Ο Σύλλογός μας προτίθεται να διοργανώσει εντός των προσεχών μηνών, συνάντηση – παρουσίαση των
επαγγελματιών οικιστών στο Πνευματικό Κέντρο του οικισμού μας. Στην εκδήλωση αυτή θα κληθούν
να παρουσιάσουν το είδος επαγγέλματος, τις σπουδές, τις εξειδικεύσεις και τις δραστηριότητές τους, οι
κάθε είδους επαγγελματίες ( Μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, μουσικοί, λογιστές, καθηγητές, δάσκαλοι,
ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, καυστηρατζήδες, ξυλουργοί, οικοδόμοι, αρτοποιοί κλπ) που διαθέτουν ακίνητο
στον οικισμό οι ίδιοι, ή μέλη των οικογενειών τους. Ο σκοπός της συνάντησης είναι να υπάρξει στήριξη
αυτών των επαγγελματιών και γνωριμία μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους οικιστές η οποία μπορεί να
φέρει καλά αποτελέσματα τόσο στους μεν όσο και στους δε αλλά και στο Σύλλογο. Την συνάντηση θα
ακολουθήσει μικρό δείπνο μέσα στο οποίο θα δοθεί η ευκαιρία να εδραιωθούν καλύτερα οι γνωριμίες και
να λυθούν οι όποιες απορίες δημιουργήθηκαν κατά τις παρουσιάσεις. Γι’ αυτό καλούνται οι επαγγελματίες
οικιστές όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη συνάντηση, να το δηλώσουν
σε έναν από τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, ή γραμματέα του ΔΣ, στα τηλέφωνα που υπάρχουν στη 2η σελίδα
της εφημερίδας.

Ευχαριστήριο σε οικιστή

Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί τον μόνιμο κάτοικο του οικισμού Θανάση Καλογριδάκη για την
παραχώρηση στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας της κάμερας που είναι τοποθετημένη στο σπίτι του, μέσα
από την οποία μπορούμε να βλέπουμε μέρος του οικισμού και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Tοποθετήθηκαν στις δύο εισόδους του οικισμού
ταμπέλες καλωσορίσματος προς τους επισκέπτες του
οικισμού μας. Ήταν κάτι που έλειπε αφού παρόμοιες
πινακίδες συναντάμε στους περισσότερους οικισμούς
της χώρας μας. Η τοποθέτηση έγινε προσωρινά στο
κάτω μέρος των χαρτών του οικισμού και αργότερα
θα μεταφερθούν πάνω από τους χάρτες αφού γίνουν
κάποιες απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2015
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου
Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο του
Συλλόγου κόπηκε ή για να ακριβολογούμε κόπηκαν οι 3 πίτες του
Συλλόγου υπό τις ευλογίες του Ιερέως πατέρα Αυξεντίου. Για άλλη
μία φορά οι πίτες ήταν προσφορά του οικιστή και επαγγελματία
αρτοποιού κ. Κώστα Θεοδωρόπουλου και τον ευχαριστούμε για
την σημαντική του αυτή ενέργεια. Γεμάτη η αίθουσα όπως πάντα
κάθε τέτοια ημέρα παρά τα αρκετά χιόνια που “γαρνίριζαν” τον
χώρο της εκκλησίας και του ΠΠΚ, από οικιστές αλλά και από
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμαρχος κ. Κριεκούκη
Ιωάννα, Αντιδήμαρχοι, Δημ. Σύμβουλοι, πρώην Δήμαρχοι, ο
Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βιλίων κ. Γκιόκας Γιώργος και
Τοπικοί Σύμβουλοι νυν και πρώην) όπως και Πρόεδροι οικισμών.
Μετά την ευλογία της πίτας και τις ευχές από τον πατέρα Αυξέντιο
ακολούθησαν ευχές από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μεταξύ
των οποίων ήταν και η ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης στον
οικισμό. Ο πρόεδρος δεν έμεινε μόνο στις ευχές, αλλά έθεσε
τους αρμόδιους φορείς για το έργο (Περιφέρεια, Δήμο) προ των
ευθυνών τους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχουν υποχρέωση να το
ολοκληρώσουν, έργο το οποίο στωικά περιμένουν εδώ και πολλά
χρόνια οι οικιστές του Αγίου Νεκταρίου με την υπομονή τους να
εξαντλείται και ότι δεν νοείται να έλθει το επόμενο καλοκαίρι και
το αγαθό αυτό να μην έχει φτάσει μέχρι τις βρύσες των σπιτιών
τους.
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Ακολούθησαν ευχές από την Αντιπρόεδρο κ. Δεσύπρη
Μαρία και στην συνέχεια ευχήθηκε για τη νέα χρονιά
η Δήμαρχος κ. Κριεκούκη Ιωάννα και ο Πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου κ. Μυκιαδάκης Παντελής.
Στη συνέχεια δόθηκαν τα δωράκια στις 3 επιτυχούσες
(τα κορίτσια και αυτή τη χρονιά πρωταγωνίστησαν)
από τον οικισμό στις τελευταίες εξετάσεις για τα ΑΕΙ
και ΤΕΙ της χώρας. Αυτές ήταν, Περδίκη Κατερίνα
στο τμήμα “Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης” του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρεντάκη Κατερίνα στην
ΑΣΟΕ και Μάντη Ελένη στο τμήμα “Γαλλικής
φιλολογίας” του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύλλογος
τους εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία
μετά την ολοκλήρωση τους. Ακολούθησε το μοίρασμα
των κομματιών της πίτας μέσα στα οποία υπήρχαν 3
φλουριά που αντιστοιχούσαν σε 3 “γούρια” τα οποία
φιλοτέχνησε και πρόσφερε αφιλοκερδώς η Μαρία
Δεσύπρη. Οι “τυχεροί” βρέθηκαν και τους δόθηκαν τα
συμβολικά αυτά δωράκια.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη Φθινοπωρινή εκδρομή του συλλόγου με συμμετοχή 53
εκδρομέων μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά οικιστών. Η εκδρομή αυτή ήταν
προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο αλλά λόγω των επαναληπτικών εκλογών
στο Δήμο μας μεταφέρθηκε για τον Δεκέμβριο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να
μην ακολουθήσουν ακόμα περισσότεροι λόγω της χρονικής εγγύτητας με τις
εορτές των Χριστουγέννων, αλλά όσοι συμμετείχαν αποζημιώθηκαν από την
επιτυχημένη αυτή εκδρομή. Ο καιρός πραγματικά σύμμαχος με λιακάδα και τις
δύο ημέρες, με χαμηλές όμως θερμοκρασίες στη Βόρειο Ελλάδα και ιδιαίτερα στη
Μονή Παναγίας Σουμελά στα 1300 μέτρα. Την πρώτη ημέρα καθώς πλησιάζαμε
τη Βεργίνα, ο μόνιμος συμμετέχων στις εκδρομές του συλλόγου μας κάτοικος
Κριεμαδίου και βαθύς γνώστης της Ελληνικής Ιστορίας Γιάννης Μπεμπόνης,
μας ανέλυσε μέσα στο πούλμαν τις ιστορικές λεπτομέρειες της περιοχής και
έτσι επισκεφθήκαμε το μουσείο Βεργίνας
“διαβασμένοι”. Στην ξενάγηση που έγινε
από έναν εκπληκτικό ξεναγό, που θύμιζε
παρουσιαστή show, είδαμε τους βασιλικούς
τάφους του Φιλίππου και μελών της
οικογένειας καθώς και τα “κτερίσματα”
τα περισσότερα εκ των οποίων χρυσά
εκπληκτικής τέχνης, που μας άφησαν
άφωνους. Ο τάφος αυτός δεν είχε συληθεί
ποτέ γιατί οι ευφυείς κατασκευαστές του
τον τοποθέτησαν σε ακραίο σημείο του
τύμβου παραπλανώντας έτσι τους επίδοξους
τυμβωρύχους οι οποίοι τον αναζητούσαν
στο κέντρο! Έτσι έχουμε την τύχη σήμερα
να επιβεβαιώνουμε την ιστορία μας με
τα σημαντικά αυτά ευρήματα και να
εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στον
Μιχάλη Ανδρόνικο τον τόσο σημαντικό
αυτόν αρχαιολόγο. Πολύ ενδιαφέρον είναι
ότι στην ευρύτερη περιοχή της Βεργίνας
είδαμε αρκετούς τύμβους (τούμπες όπως
τους λένε στη Μακεδονία) με πιθανούς τάφους, οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά την
εξερεύνησή τους από τους αρχαιολόγους!
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Αφού εγκατασταθήκαμε στα δωμάτια του ξενοδοχείου στη
Βέροια, πολλοί από εμάς θελήσαμε να γνωρίσουμε από κοντά την
Μακεδονική αυτή πόλη που ήταν μάλιστα στολισμένη λόγω των
επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων.
Πραγματικά άξιζε τον κόπο το περπάτημα στην πόλη και ιδίως
στην παλιά με τα αρχοντικά σπίτια. Το βράδυ μας περίμενε το
γεύμα στο ξενοδοχείο αλλά και η διασκέδαση με μουσική και χορό
όπου αντιλήφτηκα ελάχιστους να ..μη χορεύουν! Την Κυριακή
πρωί-πρωί μετά το πολύ ωραίο πρωινό, αφήσαμε το ξενοδοχείο και
ανηφορίσαμε για την Μονή της Παναγίας Σουμελά η οποία έγινε
για να θυμίζει την αντίστοιχη που βρίσκεται στον Πόντο. Πολύ
όμορφο τοπίο με πολλή βλάστηση που φανταζόμαστε ότι σε άλλες
εποχές του χρόνου θα είναι εκπληκτικό. Αφού προσκυνήσαμε
και προλάβαμε και λίγη λειτουργία, κάναμε και λίγα ψώνια στα
μαγαζάκια έξω από τη μονή και απολαύσαμε καφέ ή τσιπουράκια
κάτω από τον καλοδεχούμενο λόγω του κρύου ήλιο.
Στην επιστροφή μέσα στο πούλμαν παρά τις πολλές ώρες διαδρομής,
δεν πλήξαμε καθόλου γιατί συνέβαιναν αρκετά ενδιαφέροντα!
Ανέκδοτα από τον “ειδικό” Παντελή Μυκιαδάκη, καραόκε με
δώρα στους συμμετάσχοντες, τσιπουράκια (προσφορά της κάβας
του Γιώργου Μεϊντάνη από τα Βίλια), διάφορα φαγώσιμα,
αλλά και για πρώτη φορά σε πούλμαν εκδρομής διάλεξη από
τον “ομοιοπαθητικό” γιατρό Δημήτρη Καλιαντά κάτοικο Κρύου
Πηγαδιού, με θέμα την “ομοιοπαθητική και τα οφέλη της” που
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των εκδρομέων, οι οποίοι μάλιστα
στο τέλος του έκαναν ερωτήσεις για διάφορες περιπτώσεις!
To μεσημεριανό γεύμα έγινε στη Ραψάνη ένα όμορφο παραδοσιακό
πετρόχτιστο χωριό της Θεσσαλίας, στις πολύ καλές ταβέρνες της
εκπληκτικής πλατείας του χωριού. Μία στάση στα Καμένα Βούρλα για το τελευταίο καφεδάκι (και όχι μόνο) ήταν
η ολοκλήρωση της διήμερης εκδρομής του συλλόγου μας και το ραντεβού δόθηκε για την επόμενη, η οποία δεν
αποκλείεται να είναι και Ανοιξιάτικη!
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Πρακτικό Ν - 2
Συνεδρίαση 19/10/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Διάφορα έγγραφα ). Α. Ενημέρωση ΔΟΥ Ελευσίνας για την αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ .Β.
Χαιρετισμός νέου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος . Γ. Κοινοποίηση σύνθεσης νέου ΔΣ στις διάφορες υπηρεσίες.
2.Σύσταση επιτροπής και καθορισμός χρονικών ορίων για την τροποποίηση του καταστατικού. Αποφασίστηκε ομόφωνα η
σύσταση επιτροπής η οποία αποτελείται από τα μέλη του ΔΣ Περικλή Μιχαλιτσιάνο , Χρήστο Κυπριάδη , Μαρία Δεσύπρη και τα
μέλη του συλλόγου και δικηγόρους Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου , Αρχοντούλα Βασιλείου Βουδιγάρη και Βαγγέλη Δεσύπρη. Επίσης
ορίστηκε η διαδικασία και τα χρονικά περιθώρια προκειμένου η διαδικασία αυτή να έρθει στη Γ.Σ τον Αύγουστο του 2015.
3.Προσπάθεια προσέγγισης οικιστών στα δρώμενα του συλλόγου . Αποφασίστηκε ,ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Χάρη
Περδίκη ,να γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης των οικιστών μας , ειδικά αυτών που δεν συμμετέχουν συνειδητά . Συγκεκριμένα
θα προταθεί σε αυτούς να μας υποβάλουν προτάσεις και απόψεις σχετικά με το τι θεωρείται σημαντικό να γίνει κατά προτεραιότητα
στην περιοχή μας.
Οι προτάσεις θα ομαδοποιηθούν, θα αξιολογηθούν και θα εκτελεστούν ,στο μέτρο του δυνατού, με γνώμονα την πλειοψηφία των
απαιτήσεων και τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.
4.Κείμενο συντακτικής επιτροπής για το site.
5.Ανάθεση και εξειδίκευση αρμοδιοτήτων σε μέλη του ΔΣ. Αποφασίστηκε , ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΣ να
δοθούν και άλλες αρμοδιότητες , πέρα από αυτές που δόθηκα στην από 5/10/2014 συνεδρίαση ως εξής:
Δεασύπρη Μαρία :Υπεύθυνη Δημ. σχέσεων και καταχωρήσεων στην εφημερίδα. Επίσης υπεύθυνη για το μητρώο οικοπέδων
Περδίκης Χάρης :Κύριος υπεύθυνος ιστοσελίδας συλλόγου και μητρώου μελών
Κυπριάδης Χρήστος : Συνυπεύθυνος ιστοσελίδας
Ιακώβου Ηρακλής : Υπεύθυνος εθελοντισμού για καθαριότητα και άλλων δραστηριοτήτων του συλλόγου
Μυκιαδάκης Παντελης:Συνυπεύθυνος εθελοντισμού για καθαριότητα και άλλων δραστηριοτήτων του Συλλόγου
6.Καταστροφή παλιών μπλοκ εισπράξεων. Αποφασίστηκε η καταστροφή παλιών μπλοκ είσπραξης πριν την τελευταία δεκαετία .
7.Κατάθεση στεφάνου την 28η Οκτωβρίου. Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση στεφάνου την 28η Οκτωβρίου .Επίσης
συμφωνήθηκε στο εξής να γίνεται εκ περιτροπής η κατάθεση στεφάνου από τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν.
8.Γιορτή Αγ. Νεκταρίου. Αποφασίστηκε ομόφωνα την παραμονή του Αγ. Νεκταρίου να προσφερθούν 5 άρτοι και νερά ενώ
ανήμερα το πρωί , μετά την εκκλησία να προσφερθεί καφές και κουλούρια
9.Κοινοποίηση πρακτικού σε όλα τα μέλη για επεξεργασία πριν την οριστικοποίηση.
10.Εκδρομή. Αποφασίστηκε η εκδρομή να συζητηθεί αφού οριστικοποιηθούν οι επαναληπτικές δημοτικές εκλογές
11.Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αποφασίστηκε ομόφωνα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνει στις 11/01/2014
12.Όριο τιμής μικροεξόδων, χωρίς προσφορές.Για την ευελιξία του ΔΣ αποφασίστηκε ομόφωνα ότι για έξοδα μέχρι100 € δεν
απαιτείται καμία προσφορά.
Πρακτικό Ν - 3
Συνεδρίαση 2/11/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Πεπραγμένα προηγούμενου μήνα ( Διάφορα έγγραφα ).
2.Εκδρομή. Αποφασίστηκε , τελικά , να γίνει διήμερη εκδρομή στις 13 και 14 Δεκεμβρίου με τόπο προορισμού τη Βεργίνα και την
Παναγία Σουμελά.
Η αναζήτηση προσφορών από ξενοδοχεία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω:
1) Να έχει ικανό αριθμό ελεύθερων δωματίων (30- 40) – 2) Να είναι τουλάχιστον 4* και να έχει πολύ καλή ποιότητα δωματίων
και εστιατορίου
3) Να παρέχει πίστα χορού με μουσική από dj ή ζωντανή – 4) Να είναι κοντά στους προορισμούς μας – 5) Να προσφέρει καλή
τιμή
6) Να έχει καλό μενού φαγητού 7) Να είναι καθαρό γενικά και άνετο.
3. Διαγραφή μελών. Αποφασίστηκε , ομόφωνα , η διαγραφή μελών να ξανασυζητηθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
προσέγγισης των οικιστών και η ιεράρχηση των έργων που ορίστηκε στο από 19/10/2014 προηγούμενο πρακτικό .
Επιπλέον αποφασίστηκε η εφημερίδα του συλλόγου «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ» να μη στέλνεται στα μέλη που χρωστούν συνδρομές πέραν
του 2007 .
4. Έγγραφα προς το Δήμο για την παιδική χαρά και την ονομασία δρόμου. Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνουν έγγραφα
προς το Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας πρώτον για την πιστοποίηση της παιδικής χαράς σύμφωνα με την 28492/2009 απόφαση του
Υπουργείου Εσωτερικών και δεύτερον για την ονομασία ανώνυμης οδού σε οδό Αγ. Φανουρίου . Ο υπόψη δασικός δρόμος
βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του οικισμού .
Πρακτικό Ν - 4
Συνεδρίαση 7/12/2014
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Έγγραφο προς Δήμο για ονομασία οδού , έγγραφο προς Δήμο για πιστοποίηση παιδικής
χαράς, χορήγηση αντιγράφων προς Μπαλά Αθανάσιο , Εορτασμός Αγ. Νεκταρίου μετά αρτοκλασίας , Προσφορά καφέ στο
χώρο του ΠΠΚ στους εκκλησιαζόμενους ανήμερα της εορτής Αγίου Νεκταρίου, Διανομή εφημερίδας , Ανάρτηση σε πίνακα
ανακοινώσεων και site για την εκδρομή)
2.Λεπτομέρειες εκδήλωσης κοπής πίτας και Εφοδιασμός ΠΠΚ
3.Χρηματική ενίσχυση φύλακα οικισμού. Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να δοθεί στο φύλακα του οικισμού μας , Φώντα
Τζεμπελίκο , οικονομική ενίσχυση , λόγω εορτών , 100 ευρώ για τα δυο παιδιά του.
4.Δωρεά πίνακα πάζλ. Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει δεκτή η δωρεά προς το σύλλογό μας ενός πίνακα πάζλ διαστάσεων
1,50χ1,10 . Ο πιο πάνω πίνακας , ο οποίος είναι αντίγραφο έργου της αναγέννησης , θα καδρωθεί με έξοδα του συλλόγου και θα
αναρτηθεί στο ΠΠΚ.
5.Ανάρτηση εγγράφων στο site. Αποφασίστηκε , κατά πλειοψηφία , η ανάρτηση των εγγράφων του ΔΣ στο site . Προς τούτο
θα δημιουργηθεί ειδική θέση στο site για την ανάρτηση των εγγράφων που διεκπεραιώνει το ΔΣ κάθε μήνα .
6. Οριστικοποίηση και εκτύπωση μηχανογραφημένων καταστάσεων συνδρομών και διαφημιζομένων. Ανανεώθηκαν ,
οριστικοποιήθηκαν και εκτυπώθηκαν, από τον ταμία του συλλόγου Νίκο Βασιλείου, μηχανογραφικές καταστάσεις από τις
οποίες προκύπτουν οι συνδρομές τόσο των οικιστών μας όσο και οι διαφημιζόμενοι στην εφημερίδα μας.
7.Εξόφληση των μικροδαπανών (<100€) από τον ταμία πριν την έγκριση του ΔΣ. Αποφασίστηκε , ομόφωνα , οι
μικροδαπάνες (<100€) να εξοφλούνται από τον ταμία πριν από την έγκριση του ΔΣ
Τα πλήρη κείμενα των πρακτικών μπορείτε να τα δείτε στο site μας: www.agiosnektarios.gr
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ, ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Γράφει η Σακελλάρη Βασιλική Φαρμακοποιός
Είναι κοινός τόπος πλέον ότι τόσο η οικονομική κρίση
που πλήττει όλα τα επαγγέλματα ανεξαιρέτως όσο και
η απομόνωση από τις κοινωνικές δομές οδηγούν στην
θλίψη και στην απογοήτευση τον σύγχρονο άνθρωπο.
Στο μοτίβο αυτό κινείται όλο και μεγαλύτερο τμήμα του
πληθυσμού αγγίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τα όρια της
κατάθλιψης. Όρος που συχνά τρομάζει με αποτέλεσμα οι
πάσχοντες να αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και
να την αντιμετωπίσουν όπως είθισται. Μία μορφή της
κατάθλιψης που είναι πιο εμφανής τη χειμερινή περίοδο
που διανύουμε είναι και αυτή της αλλαγής του καιρού.
Οι ασθενείς με αυτόν τον τύπο κατάθλιψης βιώνουν
μία έντονη συναισθηματική μετάπτωση λόγω της
αλλαγής που παρατηρείται στον καιρό. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτής της μορφής είναι τα άτομα αυτά να
κοιμούνται περισσότερες από το φυσιολογικό ώρες,
να δυσκολεύονται να ξυπνήσουν, να παρουσιάζουν
προβλήματα στην συγκέντρωση, αίσθημα κόπωσης, κ.α.
Διαπιστώθηκε ότι η εποχική κατάθλιψη εκδηλώνεται
κατόπιν αλλαγών στα επίπεδα της μελατονίνης, μιας
ουσίας του εγκεφάλου που δραστηριοποιείται ανάλογα
με την επικράτηση σκοταδιού και φωτός. Πιο επιρρεπείς
στην εποχική κατάθλιψη, βάσει μελετών, φαίνεται να
είναι οι γυναίκες χωρίς αυτό να αποκλείει τους άνδρες, πόσο μάλλον όταν υπάρχει προδιάθεση. Το πρώτο βήμα
για σωστή αντιμετώπιση της κατάθλιψης είναι ο ασθενής να έρθει σε επαφή με κάποιον ειδικό, ο οποίος θα
αξιολογήσει την κατάσταση. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρχει θέληση και ο πάσχων να νικήσει τυχών
εσωτερικευμένους φόβους και ταμπού. Η αποδοχή της πραγματικότητας και ο περιορισμός των αρνητικών
σκέψεων βοηθάει σε μεγάλο βαθμό το άτομο με κατάθλιψη. Το βασικότερο όλων είναι ο ασθενής να λύσει
τη σιωπή του και να μιλήσει για τα συναισθήματα του, φοβίες και έγνοιες. Μία ισορροπημένη διατροφή
πλούσια σε ω3 λιπαρά και βιταμίνη Β12 ωφελεί ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον περιορισμό του καφέ και
αλκοόλ. Φροντίστε τον ύπνο σας και εντάξτε την άσκηση στη ζωή σας. Η ένταξη νέων δραστηριοτήτων στο
πρόγραμμά σας καθώς επίσης και η κοινωνικοποίηση σας θα ωφελήσουν ιδιαίτερα.

TΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ
Στους αξιόλογους νέους επιστήμονες παιδιά των μελών
του Συλλόγου μας, περιλαμβάνεται και ο νεότερος
αριστούχος γιατρός Εμμανουήλ Μαντζουράνης, γιος του
μέλους του Συλλόγου γιατρού Κων/νου Μαντζουράνη, ο
οποίος αποφοίτησε πρώτος από τη Στρατιωτική Ιατρική.
Έλαβε το ξίφος του Αξιωματικού Ανθυπολοχαγού και
κατετάγη στο υγειονομικό σώμα του Στρατού ξηράς με
την ειδικότητα του καρδιολόγου. Τον συγχαίρομε και του
ευχόμαστε υπηρεσιακή ανέλιξη, καλές διαγνώσεις και
πιστή τήρηση του όρκου του Ιπποκράτη.
Στη φωτογραφία ο Α/ΓΕΕΘΑ κ. Κωσταράκος,
απονέμει το ξίφος στον νεοορκισθέντα.
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ΔΩΡΕΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

Γράφει ο Παντελής Μυκιαδάκης
Από τον περασμένο Δεκέμβριο την αίθουσα του Πνευματικού-Πολιτιστικού
Κέντρου κοσμεί ένας όμορφος πίνακας ο οποίος είναι δωρεά από τον παιδικό μου
φίλο και φίλο του οικισμού μας κ. Γιώργο Πολυδωρόπουλο. Το θέμα του είναι “Η
άνοιξη” του Ιταλού ζωγράφου Sandro Botticelli και είναι διαστάσεων 1,60 x 1,10.
Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι puzzle αποτελούμενο από 6000 κομμάτια και για
να ολοκληρωθεί χρειάστηκε κάτι περισσότερο από 2 χρόνια. Από τότε που το
ξεκίνησε, μου είχε πει ότι όταν το τελείωνε θα το χάριζε στον οικισμό μας και
συγκεκριμένα θα ήθελε να τοποθετηθεί στην αίθουσα του ΠΠΚ. Έτσι και έγινε
αφού μετά από απόφαση του ΔΣ ο πίνακας σήμερα βρίσκεται εκεί και στολίζει την
αίθουσά μας. Ως υπεύθυνος του ΠΠΚ αλλά και σαν προσωπικός του φίλος, θέλω
να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εγώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλου του
Συλλόγου, για την ωραία του αυτή ενέργεια.

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ

Γράφει Χάρης Περδίκης
ο Στις 9-11-2014 εκδηλώθηκε φωτιά στα Βόρεια του οικισμού μας εντός του
πευκοδάσους προς το καταφύγιο. Η φωτιά ευτυχώς έγινε σύντομα αντιληπτή από
τον μόνιμο οικιστή κ. Αθανάσιο Καλογριδάκη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την
πυροσβεστική. Η ταχεία επέμβαση του Πυροσβεστικού σώματος με δύο οχήματα
και άνδρες αποσόβησαν την καταστροφή. Παρόλο που η φωτιά έγινε γρήγορα
αντιληπτή απαιτήθηκαν 8 ώρες και αρκετή προσπάθεια για να σβηστεί. Το συμβάν
αυτό πρέπει να μας θυμίζει ότι ζούμε σε ένα υπέροχο μέρος το οποίο όμως ανά
πάσα στιγμή κινδυνεύει να καταστραφεί. Μόνο η αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο και ο
αγνός εθελοντισμός είναι αυτά που μπορούν να τον διατηρήσουν ως έχει. Θα ήταν
ευχής έργον να μπορέσουμε όλοι να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια εθελοντισμού
που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και να πλαισιώσουμε τις διάφορες δράσεις
που πραγματοποιούνται στον οικισμό μας, είτε αυτές είναι καθαρισμός είτε φύλαξη
τους θερινούς μήνες.

___Κιθαιρώνας _______________________________________________________________12 ________
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Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος
Λίγο πριν κλείσει το 2014 έπεσαν τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και βέβαια και στον οικισμό μας. Το
χιόνι που έπεσε ήταν πάρα πολύ που θύμισε σε εμάς τους παλιότερους στον οικισμό, κάποιους χειμώνες όπου το ύψος του χιονιού στους δρόμους
ήταν στο ένα μέτρο και σε κάποια σημεία έφτανε ακόμα και τα 3 μέτρα! Οι μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού αλλά και άλλοι που λόγω των εορτών
είχαν πάει στα σπίτια τους, πέρασαν δύσκολες στιγμές και ιδιαίτερα την ημέρα που “κόπηκε” το ρεύμα, γεγονός που επιδείνωσε το πρόβλημα
καθώς χωρίς αυτό δεν λειτουργούν τα πιεστικά μηχανήματα παροχής νερού αλλά ούτε και η θέρμανση. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε
το πρόβλημα ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος αλλά και άλλα μέλη του ΔΣ του συλλόγου ήταν συνεχώς σε επικοινωνία με τις Αρχές (Περιφέρεια,
Δήμος, ΔΕΗ) αλλά και με άτομα που ζητούσαν βοήθεια εντός του οικισμού για τον απεγκλωβισμό τους ή ακόμα και για τροφή. Τελικά μετά από
3 ημέρες έγινε εφικτό το καθάρισμα των δρόμων και μάλιστα από ιδιώτη Βιλιώτη λειτουργούντος κατ’ εντολή του Δήμου και έτσι “ανάσαναν”
οι εγκλωβισμένοι. Το γεγονός αυτό ανέδειξε και προβλήματα τα οποία
πρέπει να επιλυθούν άμεσα γιατί τα χιόνια θα ξανάλθουν και ίσως να
είναι περισσότερα. Τα Βίλια είναι περιοχή με ιδιαιτερότητα σε όλη
την Ελλάδα που παρ’ότι δεν βρίσκονται στα Βορειότερα τμήματα της
χώρας και ούτε σε μεγάλο υψόμετρο, ορισμένες φορές καλύπτονται
από τεράστιες ποσότητες χιονιού, γεγονός που σε λίγες περιοχές της
χώρας μας μπορεί να συμβεί. Αυτό θα έπρεπε να είχε ενεργοποιήσει
κατάλληλα τους αυτοδιοικητικούς μηχανισμούς (Δήμος, Περιφέρεια)
και να έχουν σχέδιο έτοιμο για ανάλογες περιπτώσεις, σχέδιο που για να
ενεργοποιηθεί χρειάζονται και τα κατάλληλα μέσα. Τα μέσα αυτά είναι
σύγχρονα εκχιονιστικά μηχανήματα διαφόρων μεγεθών (για στενούς και
φαρδείς δρόμους), μηχανήματα απόθεσης αλατιού στους δρόμους αλλά
και το σημαντικότερο μέσο είναι η στελέχωση με τους κατάλληλους
ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν εκπαίδευση σε καταστροφές γενικότερα,
γιατί δεν είναι μόνο τα χιόνια αλλά και άλλα φαινόμενα όπως πυρκαγιές,
σεισμοί , θεομηνίες κλπ). Ένα άλλο ζήτημα που φάνηκε έντονα με
αφορμή τα χιόνια είναι και η μεγάλη δυσκολία λειτουργίας του Δήμου σε
όλη την έκτασή του. Το αχανές του Δήμου μας λόγω του “Καλλικράτη”, καθιστά σχεδόν αδύνατη την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων αλλά
και άλλων όπως η καθαριότητα, η συντήρηση και η κατασκευή νέων δρόμων σε όλη την έκτασή του και άλλα πολλά που λόγω της οικονομικής
κυρίως στενότητας αλλά και της ελλιπούς οργάνωσης (η οποία βέβαια σχετίζεται και με τα οικονομικά αλλά και με την μεγάλη έκταση που έχει
σε σχέση με τον πληθυσμό), δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. Η Δημοτική μας Αρχή, αλλά και άλλοι Δήμοι με παρόμοια προβλήματα πρέπει να
θέσουν έντονα τα ζητήματα αυτά στην πολιτεία για να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει και στην περίπτωση του δικού μας Δήμου ίσως θα πρέπει να
γίνει αναδιάρθρωση των Δημοτικών Ενοτήτων που αποτελούν το Δήμο, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

