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Ταχ.Γραφείο Βιλίων 

        Αριθμός Αδείας 502 

Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης του Εξωραϊστικού Συλλόγου <<ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ>> Βιλίων Αττικής Τ.Κ19012

Αριθμός Φύλλου 73  Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015 

ETOIMH H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ, 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Το ΔΣ του Συλλόγου ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει από την αρχή της εκλογής του, 
ανάρτησε στο τέλος Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα προς διαβούλευση από τα μέλη το νέο καταστατικό, το 
οποίο προέκυψε μετά από πολλές και Μαραθώνιες συνεδριάσεις της συγκροτηθείσας επιτροπής και του 
ΔΣ. Έχουν  ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στο ΔΣ προτάσεις και παρατηρήσεις για βελτίωση οι οποίες όταν 
ολοκληρωθούν (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος Απριλίου), θα μελετηθούν από το ΔΣ και 
θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Η ψήφιση θα γίνει  σε Γενική Συνέλευση, η οποία χρειάζεται 
αυξημένη παρουσία μελών για να υπάρχει απαρτία, πιθανότατα τον Αύγουστο (εκτός και αν αλλάξει κάτι). 
Επειδή πλέον στην πράξη όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι το υπάρχον καταστατικό είτε γιατί είναι 
αναχρονιστικό, είτε γιατί δεν είναι ξεκάθαρο σε πολλά σημεία του και δημιουργεί παρεξηγήσεις, θα πρέπει 
να αλλάξει ριζικά έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της κοινωνίας και να μην 
περιέχει καμία ασάφεια. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου θα δείξουν το δέον 
ενδιαφέρον και θα το μελετήσουν έτσι ώστε στη ΓΣ να μην υπάρχουν σοβαρές τουλάχιστον απορίες και 
ενστάσεις, για να ψηφιστεί και να ακολουθήσει την απαραίτητη δικαστική διαδικασία έγκρισης. 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ  ΤΡΙΖΟΝΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2015                                      

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΣΦΙΝΑ,          
ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ.    ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :17,5€                              

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΠΡΩΙ                        
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6945959919  - 6945821483 - 6944258502 

 

              ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ                     

 
ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΜΕ 
ΤΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ Μ. ΠΕΜΠΤΗΣ, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.                           
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΗΡΑΝ ΦΩΤΙΑ ΟΙ ..ΣΟΥΒΛΕΣ
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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 2302 -  Βίλια Αττικής Τ.Κ 19012  

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) 
 

ΚΚΚΙΙΙΘΘΘΑΑΑΙΙΙΡΡΡΩΩΩΝΝΝΑΑΑΣΣΣ   
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 

 

ΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΙΙΙΜΜΜΑΑΑ    ΤΤΤΗΗΗΛΛΛΕΕΕΦΦΦΩΩΩΝΝΝΑΑΑ    
 
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 
 

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. 

 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ  
Το ΔΣ του συλλόγου εκφράζει τα βαθειά του συλλυπη- 
τήρια στο μέλος του Συλλόγου Θανάση Καλογριδάκη 
για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας Σοφίας 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ 
Στις   26-3-2015 εστάλη προς τον κ. Γκιόκα Γιώργο, Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων  Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας με   Αρ. Πρωτ.  13, με σκοπό να μεταφερθούν οι προτάσεις προς το ΔΣ του Δήμου το παρακάτω έγγραφο. 
 

ΘΕΜΑ :  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Σας παραθέτουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο οικισμός μας στα οποία πρέπει να δοθούν άμεσες 
λύσεις είτε γιατί εκκρεμούν επί μακρόν, όπως πχ η ύδρευση του οικισμού, είτε γιατί σε κάποια από αυτά υπάρχει 
κίνδυνος ακόμα και σοβαρών ατυχημάτων . 
Ο οικισμός μας έχει κτιστεί σε περιοχή «εντός σχεδίου», όλες οι ιδιωτικές κατασκευές έχουν γίνει με άδεια από την 
Πολεοδομία όπως επίσης οι παρεμβάσεις σε ¨χαρακτηρισμένους¨ δημόσιους χώρους έχουν γίνει είτε από τον Δήμο είτε 
από τον Σύλλογο με άδεια του Δήμου. Στον οικισμό που αριθμεί 180 περίπου κατοικίες, ζουν αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι 
και πάρα πολλοί για πολύ μεγάλα διαστήματα που τους θερινούς μήνες κυρίως με τους φιλοξενούμενους μετατρέπεται σε 
μία μικρή πόλη. Επίσης πολλοί από τους οικιστές είναι Δημότες του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας οι οποίοι είτε είναι 
μόνιμοι κάτοικοι είτε ζουν για μεγάλα διαστήματα στον οικισμό.  
1) Ύδρευση : Είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον οικισμό για το οποίο έχει ¨χυθεί πολύ μελάνι¨, έχει απαιτηθεί από 
τους οικιστές εδώ και 30 χρόνια σχεδόν και είναι απαράδεκτο εν έτει 2015 σε  μία περιοχή Ευρωπαϊκής χώρας  μόλις 60 
χλμ από την Πρωτεύουσα να μην υπάρχει νερό! Έχουν γίνει άπειρες παρεμβάσεις από προηγούμενα και το παρόν ΔΣ σε 
Δήμο, Νομαρχίες, Κυβέρνηση, Πρωθυπουργούς, έχουν γίνει μελέτες, διαγωνισμοί, δικαστήρια, έχουν υπάρξει διαφόρων 
ειδών εμπόδια κλπ και ακόμα δεν έχει γίνει κατορθωτό να ολοκληρωθεί. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2010 
Σήμερα βρίσκεται στο 85-90% περίπου της ολοκλήρωσής του όπως ήταν μέχρι και πριν ένα χρόνο περίπου και 
υπολείπονται οι συνδέσεις σύμφωνα με τη μελέτη και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα ηλεκτρικά της δεξαμενής και 
του αντλιοστασίου. Επίσης έχουν  κατατεθεί  αιτήσεις σύνδεσης στην τοπική κοινότητα Βιλίων από όλους τους 
ενδιαφερόμενους οικιστές.   
2) Παιδική χαρά οικισμού : Στον οικισμό μας, ο οποίος βρίσκεται εντός σχεδίου, και σε δημόσιο χώρο 
χαρακτηρισμένο «Παιδική Χαρά» σύμφωνα με το σχέδιο, έχουν τοποθετηθεί «όργανα» όπως κούνιες, τραμπάλες, 
περιστρεφόμενος μύλος και έχει γίνει χαμηλή πετρόχτιστη περίφραξη και διαμόρφωση του χώρου όλα αποκλειστικά με 
έξοδα του συλλόγου.  Με έγγραφό μας στο Δήμο από τις αρχές Νοεμβρίου 2014 ζητούσαμε να γίνει πιστοποίηση της 
συγκεκριμένης παιδική χαράς και επισκευή χαλασμένων οργάνων επικίνδυνων για χρήση. Ενημερωθήκαμε πριν 1 μήνα 
περίπου ότι η εταιρεία «ATHLETICO” με έδρα την Μαγούλα ανέλαβε να ερευνήσει και να πιστοποιήσει όλες τις 
παιδικές χαρές του Δήμου. Επισκεφθήκαμε την εταιρεία και μας είπαν ότι λόγω της αβεβαιότητας στον Δήμο (ενστάσεις, 
πιθανές νέες εκλογές κλπ) το θέμα αυτό είναι σε εκκρεμότητα. Επειδή προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων που 
βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο και ιδιαίτερα των παιδιών, θα πρέπει λίαν συντόμως να γίνουν τα εξής:   

1) Περίφραξη σε ύψος 80-100 εκ. πάνω από την υπάρχουσα πετρόχτιστη, ιδιαίτερα στην Νότια πλευρά της 
 (60 μέτρα) όπου είναι πιο επικίνδυνη.                                                                                                             
 2) Τοποθέτηση εμποδίων (μεταλλικών Π ή πόρτας) στις δύο εξόδους του χώρου ιδιαίτερα αυτής που επικοινωνεί με 
την Κεντρική λεωφόρο «Κιθαιρώνος».                                                                                                                 
3) Επισκευή χαλασμένων οργάνων επικίνδυνων προς χρήση.                                                                          
 4) Συμπλήρωση οργάνων που δεν υπάρχουν, όπως τσουλήθρα κλπ. 

3) Σκαμμένοι δρόμοι : Κάλυψη κατεστραμμένων τμημάτων με ασφαλτοτάπητα ή με 3Α (ανάλογα με την περίπτωση), 
σε δρόμους του οικισμού που οφείλεται είτε στους εκχιονισμούς  από τα μηχανήματα του Δήμου, είτε στις άσχημες 
καιρικές συνθήκες, είτε στις εκσκαφές για το έργο ύδρευσης. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα η κατάσταση είναι τέτοια που 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων ακόμα και σε πεζούς. Έχει  κατατεθεί έγγραφο στις 18/03/2015  με τα επίμαχα 
σημεία στην Τοπική κοινότητα για να προωθηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 
4) Καμένες λάμπες :  Στο ίδιο έγγραφο της 18/03/2015 υπάρχει και πλάνο με σχέδιο του οικισμού για 50 φωτιστικά 
σημεία σε κολώνες του οικισμού που δεν έχουν φως για πάνω από ένα μήνα, όπως υπάρχουν επίσης και δύο λάμπες που 
είναι μόνιμα αναμμένες πρωί-βράδυ. Επειδή ο οικισμός είναι σχετικά απομονωμένος, για λόγους ασφαλείας πρέπει να 
υπάρχει πάντα επαρκής φωτισμός. 
5) Κάδοι σκουπιδιών : Στο χώρο σκουπιδιών απαιτείται η αντικατάσταση τουλάχιστον 2 κάδων που είναι σε χρήση και  
έχουν φθαρεί με συνέπεια τον διασκορπισμό των σκουπιδιών και τη δυσκολία στην  αποκομιδή τους. Επίσης υπάρχουν 3 
παλιοί κατεστραμμένοι κάδοι οι οποίοι δεν είναι σε χρήση και πρέπει να απομακρυνθούν γιατί ρυπαίνουν τον χώρο και 
εμποδίζουν τα απορριμματοφόρα στην αποκομιδή. 
6) Ονομασία δρόμου : Η ΔΣ του Συλλόγου σε συνεδρίασή του έχει αποφασίσει να δοθεί σε ανώνυμο δρόμο του στη ΒΔ 
πλευρά του οικισμού η ονομασία ¨Οδός Αγίου Φανουρίου¨ για να τιμηθεί και ο τρίτος από τους  Αγίους της εκκλησίας 
του οικισμού. Για την ακριβή θέση του δρόμου θα σας στείλουμε σχεδιάγραμμα.  
7) Αντιπυρική ζώνη : Σε παλαιότερο έγγραφό μας αλλά και με προσωπικές παραστάσεις, είχαμε ζητήσει τη δημιουργία 
αντιπυρικής ζώνης στην Δυτική πλευρά του οικισμού, όπου υπάρχει περιφερειακός δρόμος  και που θεωρείται η πλέον 
ευάλωτη από πυρκαγιές λόγω γειτνίασή της με πευκοδάσος.  
8) Τσιμεντόστρωση Δρόμων: Απαιτείται η τσιμεντόστρωση τουλάχιστον 3 μικρών κάθετων δρόμων οι οποίοι έχουν 
καταστεί ¨αδιάβατοι¨ αλλά και επικίνδυνοι για τους οικιστές ιδιαίτερα αυτών που τα σπίτια τους βρίσκονται επί αυτών.      
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 Το ΔΣ του συλλόγου σε τακτική συνεδρίασή του αναλογιζόμενο ότι η ασφάλεια των παιδιών έχει πρωταρχική 
σημασία και δεν υπολογίζεται σε χρήμα, αποφάσισε να παρέμβει στο χώρο της παιδικής χαράς,  λαμβάνοντας υπ’ όψη 
και προτάσεις οικιστών, και να περιφράξει με συρματόπλεγμα την κάτω πλευρά (επί της οδού Διονύσου) όπου λόγω 
του ύψους θεωρείται ότι δεν είναι ασφαλής για τα παιδιά. Επίσης αποφασίστηκε να  τοποθετηθεί μεταλλικό Π στην 
έξοδο προς την Κιθαιρώνος για να ανακόπτει την ταχύτητα εξόδου των παιδιών προς τον κεντρικό αυτό δρόμο. 
Επίσης θα επισκευαστεί ο περιστρεφόμενος μύλος και θα αγοραστεί και μία τσουλήθρα. Το ποσό που θα δαπανηθεί 
θα διεκδικηθεί από το Δήμο ο οποίος τυπικά έχει την ευθύνη των παιδικών χαρών.  

 Αποφασίστηκε επίσης να τοποθετηθεί ενισχυτής για το wifi του internet έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη του 
σήματος και από τον απέναντι από το ΠΠΚ χώρο της πλατείας Μουσών. 

 Επίσης θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα κεραμίδια από τις καιρικές συνθήκες της κεραμοσκεπής του 
Πνευματικού Κέντρου, με αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία.  

 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Γράφει ο Ιωάννης Χριστόπουλος,  οικιστής Αγίου Νεκταρίου Βιλίων 
Οι Δημότες και οι κάτοικοι ενός Δήμου (με τις Δ.Κ. και τους οικισμούς) είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την ανάδειξη 
των προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας, αρκεί αυτούς που επιλέγουμε να σταθούν στο ύψος της 
αποστολής των και να επιτελέσουν με ζήλο, διαφάνεια, δικαιοσύνη και κοινωνική ευαισθησία τα καθήκοντά τους. Στο 
Δήμο μας είχαμε τον προηγούμενο χρόνο δύο εκλογικές αναμετρήσεις (Μάιο και Δεκέμβριο), αναμένεται απόφαση 
ανωτάτου Δικαστηρίου και ίσως χρειαστεί και πάλι να γίνουν εκλογές. Πρόθεσή μου δεν είναι να σχολιάσω 
οποιαδήποτε απόφαση ελήφθη ή όποια ληφθεί στο μέλλον για τυχόν παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας, αλλά να 
διατυπώσω τις σκέψεις μου, για το πώς βλέπει ένας απλός μέσος άνθρωπος, τη συμβουλή του στη βοήθεια των 
εκάστοτε δημοτικών αρχόντων. (Το σημείωμα αυτό γράφεται 15-3-2015). 
Ωραία! Εκλέξαμε, για την επόμενη 5ετία, αυτούς που θεωρούμε ως τους καλύτερους για νέους άρχοντες της 
πόλης μας και της κοινωνίας μας. Από εδώ και πέρα, τι θα πρέπει να κάνουμε; 
Την απάντηση, νομίζω, μας την δίνει και μάλιστα αλάνθαστα η ίδια η ζωή. Εάν θεωρήσουμε πως οι εκλεκτοί μας 
άρχοντες είναι οι μηχανικοί που θα μας βοηθήσουν για να χτίσουμε το Δήμο και την κοινωνία μας, τότε θα πρέπει να 
συμπεριφερθούμε, όπως ακριβώς συμπεριφερόμαστε, όταν χτίζουμε το ατομικό μας σπίτι. Τι κάνει ένας νοήμων 
άνθρωπος σε αυτήν την περίπτωση; Ασφαλώς, δεν εφησυχάζει και δεν ξαπλώνει στην πολυθρόνα του, αδιαφορώντας 
για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών και δεν εγκαταλείπει τον εκλεκτό του μηχανικό αβοήθητο, να κάνει ότι, 
όπως και όποτε αυτός θελήσει, αλλά προσπαθεί να παρακολουθεί, όσο συχνότερα μπορεί, την πορεία των 
εκτελουμένων εργασιών, για να αντιλαμβάνεται με τα ίδια του τα μάτια, κατά το δυνατόν, εάν η πρόοδος των 
εργασιών βαίνει ομαλά, εάν ο μηχανικός ακολουθεί ακριβώς τα σχέδια, εάν χρησιμοποιεί επαρκώς τα σωστά υλικά 
και γενικά εάν πραγματοποιεί τα συμφωνηθέντα. Αυτό απαιτεί το συμφέρον του. Για να χτίσουμε το Δήμο μας και 
την κοινωνία μας, δεν θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο; Δεν θα πρέπει όλοι μας να ενδιαφερόμαστε, να παρακολουθούμε 
και να συμμετέχουμε στα κοινά; Ασφαλώς και πρέπει. Αυτό απαιτεί η Δημοκρατία. 
Οι νεοεκλεγέντες συμπολίτες μας, τους οποίους ενδύσαμε με την τήβεννο της εξουσίας και τους αναθέσαμε το χτίσιμο 
του Δήμου μας, με την ορκωμοσία τους ανέλαβαν ήδη τα καθήκοντα τους. Εμείς, τώρα, επειδή αναγνωρίζουμε σε 
όλους την καλή τους πρόθεση, θα πρέπει να είμαστε οι καθημερινοί βοηθοί τους. θα πρέπει να τους βοηθάμε 
υποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας τα υπαρκτά προβλήματα της περιοχής μας και τις τυχόν παρουσιαζόμενες 
ανάγκες μας. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τι κάνουν για την λύση των προβλημάτων και την βελτίωση της 
καθημερινότητάς μας, πράγμα το οποίο είναι και το πρωταρχικό καθήκον της Δημοτικής Αρχής. Θα πρέπει να 
απαιτούμε απ' αυτούς αυτά που δικαιούμαστε και που μας αξίζουν. Θα πρέπει, όταν οι άρχοντές μας πράττουν σωστά 
αυτά που συμφωνήσαμε, που απαιτούνται για την πρόοδο μας και για τα οποία τους εκλέξαμε, να τους επαινούμε, να 
τους χειροκροτούμε και να τους ανταμείβουμε. Αντίθετα, όταν κακώς πράττουν, διότι, δυστυχώς, είναι διαχρονικά 
διαπιστωμένο ότι, η τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε από τους χώρους όπου η κακοδιαχείριση αποτέλεσε τον κανόνα 
στον τρόπο λειτουργίας της, να μην τα δεχόμαστε χωρίς άμεση διαμαρτυρία. Να παίρνουμε αμέσως τηλέφωνο ή 
καλύτερα να στέλνουμε επιστολή στο Δήμαρχό μας και χωρίς ύβρεις, απειλές ή χυδαιότητες να εκδηλώνουμε 
θαρραλέα την διαμαρτυρία, την αντίθεση και την καταγγελία μας. Αυτό χρειάζεται η Δημοκρατία. 
Την κοινωνία μας εμείς οι ίδιοι θα την φτιάξουμε και όλα τα στηρίζουμε σε αυτούς που επιλέξαμε, σε αυτούς που 
τους ψηφίσαμε. Εμείς τους εγκρίνουμε, εμείς συγχωρούμε και συχνά αδιαφορούμε. Εάν διαπράξουμε το μοιραίο 
λάθος και μετά τις εκλογές βυθιστούμε στο λήθαργο της αδιαφορίας, εάν παραμείνουμε αφανείς και σιωπηλοί μέχρι 
τις επόμενες εκλογές, τότε θα έχουμε αφήσει τον μηχανικό μας μόνο, αβοήθητο και ανέλεγκτο στο χτίσιμο του 
σπιτιού μας, οπότε μπορεί να προκύψει ο κίνδυνος να γίνει κακή αλλαγή των συμφωνηθέντων σχεδίων, να μπουν 
λιγότερα «σίδερα στα μπετά» και κακής ποιότητας υλικά και τότε σίγουρα θα χτιστεί ένα ανασφαλές και επικίνδυνο 
σπίτι, για το οποίο εμείς θα φταίμε και θα είμαστε συνυπεύθυνοι. Αυτό, θα το πληρώσουμε μόνον εμείς και μάλιστα 
πολύ ακριβά. Αυτό, δεν πρέπει να το επιτρέψει το συμφέρον μας και το μέλλον της πατρίδας μας.    
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 Γράφει ο Νίκος Βασιλείου 
 Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου που πλησιάζει, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους φίλους και συνοικιστές 
αλλά και σε όποιον διασχίζει με όχημα τον Οικισμό του Αγίου Νεκταρίου ορισμένους κινδύνους που πιθανώς 
αμελούμε να λάβουμε υπόψη μας. 
  Κατά την καλοκαιρινή περίοδο η κυκλοφορία πεζών, οχημάτων, δικύκλων αλλά και ποδηλάτων πυκνώνει στον 
Οικισμό. Με δεδομένο ότι εκτός της πινακίδας STOP στην κάτω έξοδο του Οικισμού, δεν υπάρχουν άλλες πινακίδες 
για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, (παρόλο που κάτι τέτοιο έχει ζητηθεί από το ΔΣ) ισχύουν οι δύο βασικοί κανόνες 
περί προτεραιότητας του ΚΟΚ. 
  Ισχύει λοιπόν η εκ δεξιών προτεραιότητα στις διασταυρώσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων ενώ σε 
διασταυρώσεις ασφαλτοστρωμένων δρόμων με χωματόδρομους οι κινούμενοι επί των ασφαλτοστρωμένων 
έχουν προτεραιότητα. 
  Ας αναλογιστούμε λοιπόν, όλοι όσοι οδηγούμε άνετα επί της λεωφόρου Κιθαιρώνος ανεβαίνοντας αλλά κυρίως 
κατεβαίνοντας τον Οικισμό, πόσες διασταυρώσεις στις οποίες δεν έχουμε προτεραιότητα περνούμε χωρίς να 
ελέγξουμε την προσέγγιση κάποιου άλλου οχήματος και το τι θα συμβεί αν κάποιος οδηγήσει σύμφωνα με τον ΚΟΚ 
και εισέλθει στην Λεωφόρο Κιθαιρώνος παίρνοντας ως δεδομένο ότι έχει προτεραιότητα. 
  Καλό είναι επίσης όλοι να αναλογιστούμε ότι αρκετοί οδοί τέμνουν την Λεωφόρο Κιθαιρώνος όχι σε ορθή γωνία με 
αποτέλεσμα η ορατότητα για τον έλεγχο προσεγγίζοντων οχημάτων να καθίσταται ακόμα πιο δυσχερής. Επιμένω για 
την Λεωφόρο Κιθαιρώνος διότι εκεί παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ταχύτητες από τα διερχόμενα οχήματα. Ο 
κίνδυνος ατυχήματος υπάρχει όμως και στους υπόλοιπους δρόμους του οικισμού, όπου σε πολλά σημεία υπάρχουν 
διασταυρώσεις με κακή ορατότητα. 
  Τέλος νομίζω ότι όλοι μας, όταν οδηγούμε εντός του οικισμού, θα πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας την εικόνα 
παιδιών που παίζουν μέσα σε αυτόν, οδηγούν ποδήλατα και γενικότερα χαίρονται την ανεμελιά του φυσικού 
περιβάλλοντος που τόσο μας λείπει, χωρίς να αναλογίζονται τον κίνδυνο από ένα όχημα που τα προσεγγίζει και ο 
οδηγός του δεν έχει προλάβει να τα αντιληφθεί εγκαίρως. 
  Ταπεινή μου άποψη και πρόταση είναι να τηρούμε απαράβατα το όριο της κατοικημένης περιοχής επί της Λεωφόρου 
Κιθαιρώνος με ενδεχόμενη μείωσή του σε σημεία με μειωμένη ορατότητα (π.χ. ‘χάσιμο’ μετά την κάτω είσοδο του 
οικισμού, στροφή τύπου ‘S’ λίγο μετά τα σκουπίδια ανεβαίνοντας, στροφή διαρκείας στη διασταύρωση με την οδό 
Διονύσου) καθώς και η αντιμετώπιση όλων των υπόλοιπων οδών του Οικισμού ως χώρων ήπιας κυκλοφορίας με όριο 
ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα. 
  Αν αναλογιστούμε ότι οι αποστάσεις εντός του Οικισμού είναι πολύ μικρές, η διαφορά σε χρόνο που θα απαιτηθεί θα 
είναι ελάχιστη, ενώ η ασφάλεια που θα προσφέρουμε στους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας θα αυξηθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. Επιπρόσθετα, η μείωση τόσο των εκπομπών καυσαερίων όσο και της ηχορύπανσης που θα 
προκύψει από τις μειωμένες ταχύτητες, θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τον όμορφο Οικισμό μας.  
  Καλό καλοκαίρι σε όλους, με σεβασμό στις ζωές των συνανθρώπων μας και τις δικές μας καθώς και στο περιβάλλον.      
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πολύ μεγάλο βαθμό. Επιπρόσθετα, η μείωση τόσο των εκπομπών καυσαερίων όσο και της ηχορύπανσης που θα 
προκύψει από τις μειωμένες ταχύτητες, θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τον όμορφο Οικισμό μας.  
  Καλό καλοκαίρι σε όλους, με σεβασμό στις ζωές των συνανθρώπων μας και τις δικές μας καθώς και στο περιβάλλον.      
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(ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ, συνέχεια) 
Απαγορεύεται: 

 η ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών εξαιρείται η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού 
και με λαμπτήρα χωρίς καταυγαστήρα έντασης 500 κερίων. 

 η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη. 
 η ερασιτεχνική αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών. 
 η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία. 
 η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών ,γρι-γρι, δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων 
δραγών, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμό διχτυών βυθού. 

 η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη. 
 Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να σημαίνουν ώστε να είναι 
ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον. 

 Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς: 
 με παραγάδια των οποίων ο αριθμός των αγκιστριών να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη 
ψαρά, που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια 
(300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο. 

 με παγίδες (Κοφινέλλα - Κιούρτοι) μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος 
πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά. 

 με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες καθετή, συρτή 
πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλάμι, πετονιά, σαλαγγιά, χωρίς κανένα περιορισμό. 

 Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά: 
 μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα 
εργαλεία, εκτός από παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση 
που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος 

 ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinnephelus). 
Στη νομοθεσία αναφέρονται πολλά άλλα σχετικά με είδη και μεγέθη αλιευμάτων  όπως και για την οστρακαλιεία. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Πρακτικό Ν - 5 
 
Συνεδρίαση  27/12/2014  
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ακούστηκαν προτάσεις των παριστάμενων μελών ακολούθησε συζήτηση και 
τελικά  αποφασίστηκαν, κατά θέμα, τα παρακάτω: 
1. Αναπροσαρμογή ετήσιας συνδρομής  και εγγραφής:   
1) Με ψήφους (6)  υπέρ και (1) κατά ( Χρ.Κυπριάδης ) η ετήσια συνδρομή να διαμορφωθεί σε 25 ευρώ ενιαία  για όλα  
τα μέλη .Η άποψη του μειοψηφούντος  είναι η ετήσια συνδρομή να γινόταν 20 ευρώ για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη.  
(Μέχρι σήμερα η ετήσια συνδρομή για όλα τα μέλη της οικογενείας  ήταν 20 ευρώ για κάθε μέλος  της οικογενείας  
εφόσον τα μέλη αυτά ήταν πάνω από δύο ή  30 ευρώ εφόσον ήταν εγγεγραμμένο  μόνο το ένα  μέλος). 
2) Ομόφωνα  η εγγραφή να διαμορφωθεί σε 10 ευρώ ( Μέχρι σήμερα ήταν 20 ευρώ ). 
3) Ομόφωνα  οι πιο πάνω τιμές θα ισχύουν για συνδρομές από 1/1/2015 . Για συνδρομές προηγούμενων ετών που δεν  
έχουν εξοφληθεί  εξακολουθεί να ισχύει η  προηγούμενη τιμή της συνδρομής.  
2. Διαγραφή μελών: Αποφασίστηκε με ψήφους (6) υπέρ και (1) κατά ( Χρ.Κυπριάδης) η διαγραφή των μελών που 
οφείλουν ετήσιες συνδρομές  πέραν τις διετίας να γίνει αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το σκεπτικό μήπως 
κάποιος πληρώσει τις ετήσιες συνδρομές που χρωστάει. Τη διαδικασία αυτή ανέλαβε το μέλος του ΔΣ Μαρ. Δεσύπρη με 
την υποχρέωση να την έχει ολοκληρώσει μέχρι το ΔΣ  του Απρίλη. Η άποψη του μειοψηφούντος ήταν οι διαγραφές να 
γίνουν από τώρα. 
3. Συζήτηση επιστολής Αθ. Μπαλά με παρουσία του ιδίου: Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ δεν εμφανίστηκε, 
όπως είχε προσκληθεί και συμφώνησε, ο κ. Αθ. Μπαλάς λόγω ανωτέρας βίας. 
4. Απολογισμός εκδρομής: Εγκρίνεται , ομόφωνα , ο απολογισμός της εκδρομής που πραγματοποιήθηκε στη Βεργίνα 
στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, ο οποίος έχει ως εξής: 
Σύνολο εισπράξεων:  75 ευρώ τιμή συμμετοχής /άτομο (Χ) 53 άτομα = 3975 € 
Σύνολο εξόδων – πληρωμών (Λεωφορείο, Ξενοδοχείο, διάφορα μικροέξοδα) = 3367,26 €  (Κέρδος Συλλόγου = 607,74 €) 

   
Πρακτικό Ν - 6 

Συνεδρίαση   01/02/2015  
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα  
1) Ολοκληρώθηκε ομαλά , με μεγάλη επιτυχία ,η κοπή της καθιερωμένης  πίτας στην τελετή της οποίας Βραβεύτηκαν τα 
παιδιά οικιστών που πέρασαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ  δόθηκαν τα γούρια στους τυχερούς της χρονιάς  και μοιράστηκαν στους 
παριστάμενους , βασιλόπιτα ,κουραμπιέδες μελομακάρονα, δίπλες και τυροπιτάκια.  
2) Έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με την Αντιδήμαρχο Αγγελική Παπακωνσταντίνου για το θέμα της 
πιστοποίησης της παιδικής χαράς. Η απάντησή ήταν ότι το θέμα έχει δρομολογηθεί μαζί με τις υπόλοιπες παιδικές χαρές 
του Δήμου.  
3) Επίσης έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με τον Αντιπεριφερειάρχη  Δυτ. Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου για 
συνάντηση με το ΔΣ με θέμα την ύδρευση του οικισμού, όπου ο κ. Βασιλείου είπε ότι η συνάντηση θα γίνει αφού 
ενημερωθούμε πρώτα από τη Δημοτική Αρχή για την πορεία του έργου.  
4) Έγινε νεώτερη πρόσκληση  του κ. Αθ.Μπαλά, με mail, να παρευρεθεί στο συμβούλιο του ΔΣ  της  01/02/2015. 
2.Επεξεργασία και πρόταση τροποποίησης  καταστατικού: Ολοκληρώθηκε  το έργο της η επιτροπής, που αφορούσε  
την επεξεργασία του νέου καταστατικού του συλλόγου  και παραδόθηκε στο ΔΣ για τελική επεξεργασία. Το ΔΣ, μετά 
από συζήτηση κατ’ άρθρο, έκανε τις τελευταίες παρατηρήσεις  οπότε και ολοκληρώθηκε το προτεινόμενο από την 
επιτροπή  καταστατικό. Αυτό, αφού  καθαρογραφτεί από  τη Δικηγόρο και  μέλος της επιτροπής  Αρχοντούλα  
Βουδιγάρη, θα αναρτηθεί  στο site του συλλόγου μας για διαβούλευση και στη συνέχεια θα τεθεί για ψήφιση τον 
Αύγουστο  σε  συνέλευση που θα γίνει ειδικά για αυτό το λόγο (καταστατική συνέλευση ). Το ΔΣ ευχαριστεί όλα τα μέλη 
της επιτροπής που συνέβαλλαν, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο στην προσπάθεια αυτή. Ειδικά  ευχαριστεί το 
μέλος της επιτροπής  Αρχοντούλα  Βουδιγάρη που με τις παρατηρήσεις της  σαν Δικηγόρος αλλά και σαν συντονίστρια 
ήρθε σε πέρας με επιτυχία το έργο αυτό. 
3.Συζήτηση για την επιστολή Αθ. Μπαλά: 
Μετά και την σημερινή μη εμφάνιση του κ Αθ. Μπαλά στο ΔΣ, παρότι είχε  ειδοποιηθεί με νεώτερο mail, το ΔΣ 
αποφάσισε ομόφωνα τα εξής : 1) Να μην καταχωρηθεί η επιστολή του αυτή στην εφημερίδα γιατί  τα γραφόμενα  δεν  
συνάδουν με τη φιλοσοφία και το σκοπό  της εφημερίδας.   
2) Να ενημερωθεί εγγράφως  ο κ. Αθ. Μπαλάς  για τα ερωτήματα που θέτει στην επιστολή αυτή. 
4.Συζήτηση για το προφορικό αίτημα της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής που αφορά τη νομιμοποίηση  του ΠΠΚ: 
Μετά την άτυπη επίσκεψη μελών της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής  στο  ΔΣ  του περασμένου μήνα και της προφορικής 
ενημέρωσης των μελών  σχετικά με το καθεστώς που ισχύει σήμερα για το  κτίριο του ΠΠΚ  αποφασίστηκε ομόφωνα   
να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία  με τον Πατέρα Κύριλλο  για περαιτέρω ενέργειες.  
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Πρακτικό Ν - 7 
Συνεδρίαση   1/3/2015  
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Το μήνα που πέρασε εστάλη επιστολή στον κ. Μπαλά Αθ. σχετικά με πρόσφατη 
επιστολή του. Έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οικισμού του καταστατικού αλλά και ανακοίνωση διεξαγωγής 
εκδήλωσης παρουσίασης των επαγγελματιών του οικισμού. Τέλος εστάλη επιστολή στον Δήμο σχετικά με την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν τελευταία στον οικισμό. 
2. Συζήτηση για αποστολή επιστολής στην Δήμαρχο για τα χιόνια: Κατά την τελευταία χιονόπτωση στον οικισμό 
δεν ήταν αισθητή η παρουσία του Δήμου ως προς την διάνοιξη όλων των δρόμων. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η 
αποστολή επιστολής στην Δήμαρχο η οποία θα επισημαίνει το πρόβλημα και θα ζητάει την κατάλληλη αντιμετώπιση 
του σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  
3. Συζήτηση για την σύνταξη κανονισμού Γενικής Συνέλευσης: Για την ομαλή και με βάση τους κανονισμούς που 
ορίζει το καταστατικό, διεξαγωγή των εκάστοτε Γενικών Συνελεύσεων αποφασίστηκε η σύνταξη κανονισμού επί της 
διαδικασίας διεξαγωγής. Ο κανονισμός αυτός θα περιγράφει εν συντομία και με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μελών και μη μελών κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης όπως αυτές απορρέουν από το 
καταστατικό. 
4. Συζήτηση για την επικείμενη εκδρομή Μαΐου: Αποφασίστηκε η διεξαγωγή ανοιξιάτικης μονοήμερης εκδρομής 
στο νησάκι Τριζόνια Φωκίδος. Θα γίνει διερεύνηση τιμών και ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του 
συλλόγου προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η εκδρομή θα διεξαχθεί την Κυριακή 17/5/2015. 
5. Συζήτηση για τις ενέργειες που απαιτούνται για την περίφραξη της παιδικής χαράς: Σχετικά με την περίφραξη 
της παιδικής χαράς πάνω από τον χώρο της εκκλησίας και για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών που απαιτούνται 
από την νομοθεσία αποφασίστηκε να γίνει έρευνα των τρεχουσών εν ισχύει προδιαγραφών, καθώς και επαφή με τον 
Δήμο προς ενημέρωση των αρμοδίων για τις εργασίες. Από τον Δήμο θα ζητηθεί η επίσημη επίβλεψη του έργου 
καθώς οι παιδικές χαρές ανήκουν στην δικαιοδοσία του. 
6. Συζήτηση για τον ορισμό διαδικασίας ενημέρωσης των οικιστών σε περίοδο χιονιών: Κατά την τελευταία 
σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε τον οικισμό μας δημιουργήθηκαν προβλήματα αποκλεισμού οικιστών. 
Αποφασίστηκε προς αποφυγή κατά το δυνατό. τέτοιων φαινομένων στο μέλλον, η ενεργή και άμεση ενημέρωση των 
οικιστών για επικείμενες χιονοπτώσεις και την πιθανότητα αποκλεισμού τους. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του συλλόγου. 
7. Συζήτηση για τις ζημιές της κεραμοσκεπής : Η τελευταία κακοκαιρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην 
κεραμοσκεπή του κτηρίου που στεγάζεται ο σύλλογος. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η ενεργοποίηση της διαδικασίας 
αίτησης αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το οίκημα. Θα κληθεί πραγματογνώμονας για την 
σύνταξη σχετικής έκθεσης προς χρήση για την διεκδίκηση της σχετικής αποζημίωσης. 
8. Συζήτηση για την εκδήλωση παρουσίασης των επαγγελματιών οικιστών: Αποφασίστηκε η διεξαγωγή 
εκδήλωσης παρουσίασης των επαγγελματιών του  οικισμού στις 3/5/2015. Η εκδήλωση αυτή θα έχει ως σκοπό την 
γνωριμία των επαγγελματιών που είναι οικιστές και τα μέλη των οικογενειών τους, την παρουσίαση των υπηρεσιών 
που μπορούν να προσφέρουν, καθώς και την δυνατότητά τους για ειδικές προσφορές ως προς τους υπόλοιπους 
οικιστές και τον σύλλογο. Η σχετική εκδήλωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου καθώς και στους 
σχετικούς πίνακες ανακοινώσεων στις εισόδους του οικισμού. Ο σύλλογος θα προσφέρει τσίπουρο και σνακς. 

Για οικονομία χώρου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία των συνεδριάσεων 
Αναλυτικά τα πρακτικά  στην ιστοσελίδα του συλλόγου:  www.agiosnektarios.gr 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ   

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΒΙΛΙΩΝ 
Καλούνται οι κάθε είδους επαγγελματίες (διάφοροι τεχνικοί όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, καυστηρατζήδες, τεχνικοί αυτοκινήτων, επίσης  οικοδόμοι, κηπουροί,  μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, 
λογιστές, μουσικοί, καθηγητές, δάσκαλοι, ξυλουργοί, αρτοποιοί, καταστηματάρχες, κομμωτές, τυπογράφοι  κλπ) που 
έχουν ακίνητο στον οικισμό μας οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους, να παρουσιάσουν το επάγγελμα τους  την 
Κυριακή 3 Μαΐου 2015 και ώρα  11 πμ  στο Πνευματικό Κέντρο του οικισμού.   
Στην συνάντηση αυτή καλούνται επίσης να παρευρεθούν και κάτοικοι του οικισμού όπως και ευρύτερων περιοχών  
για να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις και να γνωρίσουν τους συγκεκριμένους επαγγελματίες. 
Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να γνωριστούν μεταξύ τους οι επαγγελματίες του οικισμού έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν τυχόν επωφελείς συνεργασίες, αλλά και με τους υπόλοιπους οικιστές και κατοίκους γύρω περιοχών 
για αμοιβαία οφέλη. Για να υπάρξει επιτυχία σ’ αυτή την εκδήλωση,  προτείνουμε οι επαγγελματίες να 
προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν χρησιμοποιώντας αν θέλουν και τα τεχνικά μέσα του συλλόγου (ΗΥ, 
προβολέα κλπ) και να κάνουν ειδικές προσφορές στους οικιστές του Αγίου Νεκταρίου και στους άλλους κατοίκους.  
Στο τέλος της συνάντησης θα προσφερθεί τσίπουρο, αναψυκτικά και σνακς στους παρευρισκόμενους. 

Για πληροφορίες, προτάσεις και κλείσιμο συμμετοχής στα τηλέφωνα: 
6977066632 (Μιχαλιτσιάνος Περικλής),   6945959919 (Δεσύπρη Μαρία),   6972079983 (Περδίκης Χάρης) 
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Ο πονοκέφαλος είναι το πιο κοινό σύμπτωμα της σύγχρονης εποχής – όλοι οι άνθρωποι 
στη ζωή τους κάποια στιγμή θα τον νιώσουν. Μπορεί να προκληθεί είτε από το άγχος , την 
κούραση ή από την σωματική υπερφόρτωση. Και ενώ οι περισσότεροι ασθενείς 
θεραπεύουν τους πονοκέφαλους με ασπιρίνη, ξεχνούν ότι ένα συνθετικό προϊόν όπως αυτό 
μπορεί να βλάψει το σώμα. Ευτυχώς η φύση έχει τη λύση και σε αυτή την περίπτωση. Η 
σαλικίνη, το κύριο συστατικό της ασπιρίνης που καταπραΰνει τον πόνο, μπορεί να βρεθεί 
σε μεγάλες ποσότητες στα αμύγδαλα. Επίσης μερικοί άνθρωποι που πάσχουν από ημικρανίες έχουν χαμηλότερα 
επίπεδα μαγνησίου από τους ανθρώπους που δεν έχουν και αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το μαγνήσιο μπορεί να 
μειώσει τη συχνότητα των επιθέσεων της ημικρανίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Maryland. 
Δεδομένου ότι τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε μαγνήσιο, η κατανάλωσή τους μπορεί να σταματήσει μια ημικρανία ή 
να αποτρέψει μελλοντικές. Το Πανεπιστήμιο του Maryland, εξηγεί ότι σε μια μελέτη που έγινε για να ελεγχθεί η 
αποτελεσματικότητα του μαγνησίου στη μείωση των ημικρανιών, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που πήραν μαγνήσιο 
μείωσαν την συχνότητα των επιθέσεων ημικρανίας κατά 41,6 % σε σύγκριση με 15,8% εκείνων που έλαβαν εικονικό 

φάρμακο. Τα αποτελέσματα ήταν ταχύτερα και κυρίως 
χωρίς παρενέργειες και δυσμενείς αντιδράσεις. 
Δοσολογία: Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τα 
αμύγδαλα ως θεραπεία για τους πονοκεφάλους συνιστάται 
μία χούφτα αμύγδαλα ή 10-12 τεμάχια την ημέρα που 
ισοδυναμούν με μία ασπιρίνη. Πηγή : invitromagazine 

Ποίημα από την  Αγγελική Συρρή-Στεφανίδου 

ΣΟΥΡΟΥΠΟ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ 
                                                   

Στο πευκοδάσος χάδια καυτά ακουμπά ο ήλιος! 
Κ’ ιδρώνουν οι πλαγιές του Κιθαιρώνα  

σαν ένα ρίγος τις τυλίγει,  
πέπλο θαρρείς ακριβοστολισμένο 

μ’ αφρούς θαλασσινούς! 
Η τράτα, δεκαπεντάχρονη ξεμυαλισμένη, 

σενιαρισμένη και φανταχτερή, 
μας ξεκουφαίνει, τρα-τρα-τρα τραβώντας 

τη στράτα της φωτιάς να σκίσει 
και στ’ ανοιχτού κόρφου τη πρόκληση να δοθεί. 

Τ’ απόνερα, σαν αζουρένιο κρόσσι, 
χρυσό αποτύπωμα στης θάλασσας την αγκαλιά ! 

Κι εκείνα τα πετόψαρα, ξετρελαμένα, 
μπαίνουν και βγαίνουν στο νερό και στον αέρα 
σοκάροντας τους αχινούς και τα γλαρόνια. 
Κι ως να κατέβει η βραδιά η μάγισσα 

και των παιδιών τα κλάματα να σβήσουν 
από της μάνας το φιλί πα στου μαξιλαριού τη τρυφεράδα, 

όλα τριγύρω στάζουν και μοσχοβολούνε 
ρετσίνι, αλμύρα, και γλυκό ελιόλαδο ! 

21/1/2015- Βασισμένο σ’ ένα παλιό σχέδιο από το 1988. 
 Η Αγγελική Συρρή-Στεφανίδου είναι βραβευμένη 

λογοτέχνης, από τη Χίο και οικίστρια στο Πόρτο Γερμενό. 
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ΤΟ ΡΑΛΛΥ ATTICA REGULARITY ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ 
 
Γράφει η Δήμητρα Αναστασοπούλου-Κοντογιώργη 
Την 22-3-2015 στα πλαίσια του Attica Regularity Rally, αυτοκίνητα με ονομαστές μάρκες της δεκαετίας 
1960-70 με 40 διαγωνιζόμενους οδηγούς, πέρασαν από 
τον οικισμό μας ο οποίος είχε επιλεγεί για Ειδική 
Δοκιμασία Ακριβείας, με αφετηρία και κατάληξη την 
Ελευσίνα. Πέρασαν την λεωφόρο Κιθαιρώνος μπήκαν 
στην Οιδίποδος , ανέβηκαν από την Αγ Ειρ. 
Χρυσοβαλάντου , βγήκαν ξανά στην Κιθαιρώνος και 
έφυγαν από το δρόμο του καταφυγίου. Στο σημείο της 
παιδικής χαράς υπήρχε συνεργείο χρονομέτρησης .  
Ήταν μια ωραία εμπειρία και το απολαύσαμε όσοι  
είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σαν θεατές 
αυτή την ειδική διαδρομή. 


