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

Αριθμός Φύλλου 74 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2015

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΟ ΔΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟΥ
, ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΔΣ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ), Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
,

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 10:30 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΗ ΜΑΝΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ Π ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ‐ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΠΥΡΓΟ‐ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ Ο ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ
Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ‐ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ
ΝΗΣΑΚΙ ΤΡΙΖΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ
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Τριμηνιαία έκδοση του εξωραϊστικού
συλλόγου Βιλίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ».
Ιδιοκτήτης :Σύλλογος « Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»
Τιμή φύλλου
0,01 ευρώ

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

Εκδότης
Μιχαλιτσιάνος Περικλής
Άγιος Νεκτάριος 19012 Βίλια
Τηλ: 6977066632
Υπεύθυνοι Ύλης: Συντακτική επιτροπή
Τα άρθρα που έχουν υπογραφή εκφράζουν
προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος

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

**Εκτυπώσεις :ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ
www.sparveris.gr τηλ: 2105555960
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Αστυνομία Βιλίων: ……………..22630 22100
Πυροσβεστική : …………………. 199
Δημοτική Κοινότητα Βιλίων:…. 22633-20000
Δήμος Μάνδρας -Ειδυλλίας: ….. 213 2014900
Ασθενοφόρο Δήμου Βιλίων :… 6945202106
Πρώτες Βοήθειες :………………… 166
Αγροτικό Ιατρείο Βιλίων: ……
22630-22207
Θριάσιο Νοσοκομείο: ……………. 210-5551502
Λιμεναρχείο Αιγοσθένων :… 22630-41491
ΔΕΗ Βλάβες: ……………………… 10507
ΚΤΕΛ Βιλίων : ……………………… 22630-22206
ΚΤΕΛ Βιλίων τηλ.Αθήνας : ……. 210-3244448
Γραφείο Συλλόγου: ………………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)

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
« ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ»

Άγιος Νεκτάριος : 07/07/2015

Προς :Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας
1.Γραφ.Δημάρχου 2.Τεχνική Υπηρεσία
Κοιν: 1.Αντιπεριφέρεια Δυτ.Αττικής Γρ.Αντιπεριφερειάρχη
2.Γ.Δρίκο
3.Αθ.Πανωλιάσκο
ΘΕΜΑ :Αποπεράτωση υδροδότησης οικισμού Αγ. Νεκταρίου
Κυρία Δήμαρχε,
Μετά από επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις τόσο με σας όσο και με την
τεχνική υπηρεσία του Δήμου σας ,επανερχόμαστε στο υπόψη θέμα ενημερώνοντάς σας και γραπτά τα εξής :
1. Η τεχνική μελέτη του έργου ,που αφορά την υδροδότηση του Αγ. Νεκταρίου ( η οποία συμπεριλαμβάνει και την
κατασκευή 120 συνδέσεων ), έχει εκπονηθεί περίπου το 2007 , επί Δημαρχίας Παν. Ρούσση και η κατασκευή αυτού
δημοπρατήθηκε τον Απρίλη του 2010 ,από τον ίδιο Δήμαρχο, με μειοδοτικό διαγωνισμό και ανάδοχο την εταιρία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ .
2.Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε τόσο από την πρώην Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ.Σταυρούλα Δήμου με
το ποσό των 950.000 ευρώ όσο και από ίδιους πόρους του Δήμου με ποσό 156.000 ευρώ περίπου.
3.Το έργο σταμάτησε το Νοέμβριο του 2010 για ανεκπλήρωτες εργασίες ενώ έγινε επανεκκίνηση εργασιών τον
Νοέμβρη του 2012 επί Δημαρχίας Γ. Δρίκου για να σταματήσει και πάλι το Φεβρουάριο του 2014 χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί το 100% αυτού, για λόγους που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα της Τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου σας.
4.Πρόσφατα, μετά από δική σας υπόδειξη, απευθυνθήκαμε στον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσία του Δήμου ο
οποίος μας ενημέρωσε ότι αυτό που απομένει , προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο , είναι η ηλεκτροδότηση της
δεξαμενής και του αντλιοστασίου της εγκατάστασης , κόστους μόλις 15.000 ευρώ και η πληρωμή του ανταποδοτικού
τέλους σύνδεσης το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμα.
5.Ήδη από τον οικισμό μας έχουν κατατεθεί εδώ και αρκετούς μήνες , στο Δημοτικό κατάστημα Βιλίων, αιτήσεις για
τη σύνδεση ,χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει καμία σχετική απάντηση .
6.Μέχρι σήμερα , 15 μήνες μετά από τότε που σταμάτησε το έργο ( Φεβρουάριος του 2014 ), αυτό εξακολουθεί να
μένει ανολοκλήρωτο και στάσιμο με κίνδυνο να καταστραφεί και να λεηλατηθεί και τελικά να πάει χαμένο το
τεράστιο ποσό των 1.100.000 ευρώ που έχει δαπανηθεί για την μέχρι τώρα κατασκευή του. Και όλα αυτά, αν έχουμε
καταλάβει καλά ,για το ελάχιστο ποσό των 15.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ.
Μετά από αυτή τη σύντομη ενημέρωση σας για την πορεία του έργου, η οποία σημειωτέον προκύπτει και
από το φάκελο που τηρεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, και ενόψει της Γενικής Συνέλευσης που έχουμε το
Σεπτέμβρη, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις ενέργειές σας προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το
έργο της υδροδότησης και να έχουμε νερό στα σπίτια μας.
Επιπλέον σας υπενθυμίσουμε ότι οι κύριοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την άμεση ολοκλήρωσή του
είναι οι εξής:
Πρώτον ότι ο οικισμός μας είναι ένας από τους ελάχιστους οικισμούς του Νομού Αττικής που είναι εντός
σχεδίου πόλης , αριθμεί περίπου 180 σπίτια και 500 οικόπεδα και παρόλα αυτά στερείται , άδικα θα
λέγαμε , του φυσικού αυτού αγαθού που έχουν σχεδόν όλοι οι εκτός σχεδίου οικισμοί της Αττικής.
Δεύτερον η υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιών που υπάρχει στην περιοχή.
Τελειώνοντας θέλουμε να σας μεταφέρουμε τη δυσφορία και την αγανάκτηση των οικιστών μας
( η οποία μπορεί να εκδηλωθεί και αγωνιστικά ) που χρόνια τώρα νερό ακούνε και νερό δεν βλέπουνε και να σας
παρακαλέσουμε να επιληφθείτε εσείς , προσωπικά , του θέματος προκειμένου να υπάρξει γρήγορη και οριστική
λύση σε ένα τόσο μεγάλο έργο πνοής και πυρασφάλειας για τον οικισμό και την περιοχή γενικά.
Οτιδήποτε απαιτηθεί είμαστε στη διάθεσή σας .
Συνημμένα
1. Εγγραφο από 24/9/2014 Δήμου Μ/Ε
2.Έγγραφο από 24/8/2013 Δήμου Μ/Ε
3.Έγγραφο 160083/2436/29.06.2013 Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής
Για το Δ.Σ. :

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΗΜ.: Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Κριεκούκη αμέσως μόλις έλαβε την επιστολή του ΔΣ του συλλόγου,
επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΔΣ λέγοντάς του ότι έδωσε άμεση εντολή προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου
να επανακαταθέσουν στη ΔΕΗ τη μελέτη για παροχή ρεύματος προς τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα του έργου.
Από την πλευρά της η ΔΕΗ θα επανεκτιμήσει το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Δήμος για την ηλεκτροδότηση
αυτών συστημάτων. Το ΔΣ θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα ενημερώνει τους οικιστές για τις εξελίξεις.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρακτικό Ν - 8
Συνεδρίαση 05/04/ 2015

1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: ( Κατάθεση στεφάνου στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ,καταγραφή και
έγγραφο προς Δήμο για καμένες λάμπες και κατεστραμμένους δρόμους, αποζημίωση καταστροφών κεραμοσκεπής ΠΠΚ
από Εθνική Ασφαλιστική , έγγραφο προς τη Δημοτική Κοινότητα Βιλίων του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας για τα
προβλήματα του οικισμού)
2.Παρεμβάσεις στην παιδική χαρά του οικισμού μας: α.Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά ( Χρ.Κυπριάδης ) να
τοποθετηθεί στη νότια πλευρά της παιδικής χαράς συρματόπλεγμα για λόγους ασφαλείας.
β.Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά ( Χρ.Κυπριάδης ) να τοποθετηθεί νέα τσουλήθρα και να επισκευαστεί ο υπάρχων μύλος.
Το ποσό που θα διατεθεί για την πιο πάνω αγορά και επισκευή θα διεκδικηθεί από το Δήμο.
γ.Με ψήφους 7 υπέρ ( ομόφωνα ) να τοποθετηθεί στην ανατολική πόρτα της παιδικής χαράς επί της οδού Κιθαιρώνος
σιδερένιο πι ( π) έτσι ώστε να αναχαιτίζονται τυχόν απότομοι έξοδοι παιδιών προς αυτόν τον κεντρικό δρόμο.
3. Έγκριση τιμής εκδρομής στα Τριζόνια Φωκίδος και συζήτηση προσφορών
4.Καθαρισμός χώρου σκουπιδιών: Αποφασίστηκε , ενόψει Πάσχα , να γίνει καθαρισμός του χώρου των σκουπιδιών.
Γι’ αυτό εγκρίθηκε το ποσό των 15 ευρώ. Επίσης εγκρίθηκε η αντικατάσταση 4 πικροδαφνών που κάηκαν από τις
σφοδρές χιονοπτώσεις.
5. Εγκατάσταση ενισχυτή WIFI: Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά και τοποθέτηση ενισχυτή WIFI για την ενίσχυση
του υπάρχοντος σήματος internet έτσι ώστε το σήμα να λαμβάνεται και από τον απέναντι χώρο της πλατείας . Για αυτή
την αγορά εγκρίθηκε το ποσό των 60 ευρώ.
6.Συζήτηση για τοποθέτηση κεντρικού αλεξικέραυνου στον οικισμό: Λόγω των πολλών κεραυνών που πέφτουν στην
περιοχή και των ζημιών που προκαλούν, αποφασίστηκε να γίνει μια πρώτη έρευνα αγοράς για το κόστος και την
εμβέλεια ενός κεντρικού αλεξικέραυνου που θα καλύπτει όλη την περιοχή του οικισμού.
Η έρευνα θα γίνει από το μέλος του ΔΣ Χάρη Περδίκη.

Πρακτικό Ν - 9
Συνεδρίαση 02/05/ 2015
1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα: ( Έκδοση και αποστολή εφημερίδας τεύχους 73, αντικατάσταση καμένων
πικροδαφνών, συμμετοχή του Προέδρου σε σύσκεψη στο Δήμο για την πολιτική προστασία, έγκριση ποσού από εθνική
ασφαλιστική , αξιολόγηση προσφορών για την τοποθέτηση συρματοπλέγματος παιδικής χαράς, έγγραφο προς Δήμο
για την ονομασία δρόμου σε οδό Αγίου Φανουρίου)
2.Συζήτηση προτάσεων για την τροποποίηση καταστατικού: Συζητήθηκαν οι προτάσεις που έγιναν από τα μέλη του
συλλόγου κ.κ. Ιωάννη Χριστόπουλο και Κώστα Δανιά σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού, με την παρουσία
και του μέλους του συλλόγου και δικηγόρου Αρχοντούλας Βουδιγάρη.
4. Τοποθέτηση φωτιστικού σημείου στην αρχή Κιθαιρώνος: Να γίνει έγγραφο προς τον Δήμο
Πρακτικό Ν - 10
Συνεδρίαση 31/05/ 2015
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα: Έγκριση αποζημίωσης από την Εθνική Ασφαλιστική , αντικατάσταση λαμπτήρων ,
επισκευή κατεστραμμένων δρόμων , τοποθέτηση περίφραξης παιδικής χαράς , επισκευή μύλου παιδικής χαράς , αγορά
τσουλήθρας για την παιδική χαρά, συμμετοχή του προέδρου του ΔΣ στην συζήτηση στο Δήμο για την ασφάλεια, με
παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Πανούση.
2. Ορισμός ημερομηνίας καταστατικής Γ.Σ: Σαν ημερομηνία Γενικής καταστατικής Συνέλευσης ορίστηκε η
Κυριακή 2/8/2015. Στην πιο πάνω Γ.Σ θα συζητηθεί μόνο η τροποποίηση του σημερινού καταστατικού έτσι όπως έχει
οριστικοποιηθεί από το ΔΣ.
3. Διέλευση λεωφορείου από οικισμό: Αποφασίστηκε , ομόφωνα , η καταρχήν τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου
μας με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ κ Απίκο προκειμένου να συζητηθεί κατά πόσο είναι δυνατή η διέλευση λεωφορείου από
τον οικισμό μας κατά τη θερινή περίοδο προκειμένου να εξυπηρετηθούν οικιστές που δεν έχουν αυτοκίνητο.
Ταυτόχρονα το αίτημα αυτό θα ζητηθεί και με έγγραφό μας (ήδη το έγγραφο έχει σταλεί).
4. Απολογισμός εκδρομής στα Τροιζόνια Κορινθιακού: Συμμετοχή 59 ατόμων, γενικά πολύ επιτυχημένη εκδρομή.
5.Συζήτηση με νερουλάδες για διαμόρφωση ενιαίας τιμής νερού: Αποφασίστηκε , ομόφωνα να γίνει νύξη στους
νερουλάδες της περιοχής μας για καθιέρωση ενιαίας τιμής νερού (οι επαφές έγιναν αλλά υπήρχε διαφωνία μεταξύ τους).
6.Καλοκαιρινές εκδηλώσεις (χορός , κινηματογράφος): Από καλοκαιρινές εκδηλώσεις αποφασίστηκε να γίνει ο
χορός το Σάββατο στις 25/7/2015 στο χώρο του ΠΠΚ και η προβολή (2) ταινιών μέσα στον Αύγουστο.
7.Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του συλλόγου: Αποφασίστηκε ομόφωνα να ανοιχτεί νέος τραπεζικός
λογαριασμός στο όνομα του συλλόγου με διαχειριστές τον εκάστοτε πρόεδρο και ταμία . Μέχρι σήμερα ο λογαριασμός
ανοιγόταν στο όνομα του εκάστοτε Προέδρου και ταμία (ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες πολύπλοκες ενέργειες).
8.Διερεύνηση και επισκευή βλάβης φωτιστικών σωμάτων στις στήλες στην είσοδο εκκλησίας (ήδη το θέμα έχει
τακτοποιηθεί με ρευματοδότηση από τον πίνακα του Πνευματικού Κέντρου).
9.Να γίνει συζήτηση με Πατέρα Κύριλλο και εκ. επιτροπή για θέματα που αφορούν το σύλλογο και την εκκλησία.

___Κιθαιρώννας_____________________________
____________________5__
__________
ΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡ
ΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡ
ΡΑΣ
ΠΑΡΕ
Γράφεει ο Περικλή
ής Μιχαλιτσ
σιάνος
Ο οικ
κισμός μας όπως είναιι γνωστό διαθέτει
δ
παιδδική χαρά μέσα σε όμορφο
πευκόόφυτο χώρο, την οποία
α δημιούργγησαν παλιά
ά Διοικητικά
ά Συμβούλιια και
συνέχχισαν τα τεελευταία, ακολουθώντα
ας το σχέδιιο πόλεως στο οποίο είναι
ενταγμ
μένος. Μία σοβαρή παρέμβαση που έγινε στο χώρο, ήταν η περίφραξξη του
Νότιοου μέρους της πάνω από τη
τ μάντρα όπ
που υπήρχανν μεγάλα ύψη
η καθιστώνττας την
επικίννδυνη για τα
α παιδιά όπω
ως επίσης κα
αι η τοποθέττηση προστα
ατευτικού Π στην
έξοδοο προς την Κιθαιρώνος
Κ
γ να προλη
για
ηφθεί πιθανόό ατύχημα από γρήγορη έξοδό
τους. Επισκευάσττηκε ακόμα και ο μύλοος ο οποίος ήταν σε αχχρηστία αλλλά και
επικίννδυνος για λεειτουργία λόγγω καταστροοφής των ρουυλεμάν και του
τ πατώματτος. Το
προσττατευτικό Π όπως και την
τ επισκευή του μύλουυ πρόσφερεε πάλι ο Θοοδωρής
Βογια
ατζόπουλος. Τέλος
Τ
αντικα
αταστάθηκε και το σπασ
σμένο κάθισμ
μα της τραμπ
πάλας.
Το ΔΣ
Δ θέλονταςς να δώσει χαρά και διεξόδους ψυχαγωγίας στα παιδιά
ά που
βρίσκ
κονται στον οικισμό
ο
κατά
ά καιρούς κα
αι ιδιαίτερα το
τ καλοκαίριι. με απόφασ
σή του
ενέκρινε την αγορρά τσουλήθρ
ρας η οποία έλειπε από τα
τ παιχνίδια που υπάρχουυν στο
χώρο αυτό. Το είίδος που αγοοράστηκε είνναι με ξύλινοο πύργο που
υ αρέσει πολλύ στα
παιδιά
ά, δένει με το
τ περιβάλλοον και σέβεται την αισθη
ητική του χώ
ώρου αλλά και
κ του
καθεννός μας. Για
α εξοικονόμη
ηση χρημάτω
ων προσφέρθθηκαν για τη
η συναρμολλόγηση
και τοποθέτησή της ο γράφ
φων και το μέλος τουυ ΔΣ Παντεελής Μυκιαδδάκης.
Σημανντική ήταν και
κ η συνεισ
σφορά του Βιλιώτη Θοδω
ωρή Βογιατζζόπουλου ο οποίος
ο
την μετέφερε
μ
στον οικισμό και την πά
άκτωσε στο έδαφος
αφιλοοκερδώς. Απόό την πρώτη στιγμή η τσ
σουλήθρα αγαπήθηκε
από τα
α παιδιά εκδδηλώνοντας τη χαρά τουυς αλλά και οι
ο γονείς
εκδήλλωσαν την ικ
κανοποίησή τους
τ
γι’ αυτή
ή την προσφ
φορά του
συλλόόγου.
Ο χώρος τηςς παιδικής χαράς είνα
αι πολύ
σημανντικός για ένναν οικισμό γι’ αυτό πρέέπει να είμαστε όλοι
ευαισθθητοποιημέννοι να τον διιατηρούμε σεε άριστη καττάσταση,
καθαρρό και να ανταποκρινόμ
α
μαστε στις κλήσεις
κ
του ΔΣ για
οποιεσ
σδήποτε παρρεμβάσεις και
κ για λόγους πολιτισμού αλλά
και γιια αποφυγή ατυχημάτωνν αφού έχοουμε να κάννουμε με
παιδιά
ά. Έχει επίσ
σης παραγγγελθεί ακόμ
μα ένα παγκ
κάκι για
εξυπη
ηρέτηση τω
ων συνοδώ
ών καθώς και ένας κάδος
αποριμμάτων. Τέλλος επειδή ως
ω γνωστό η ευθύνη τω
ων παιδικών χαρών ανήκ
κει στους Δ
Δήμους, κάνο
ουμε έκκλησ
ση στη
Δημοττική αρχή να
α δείξει το αννάλογο ενδια
αφέρον για τοον συγκεκριμένο χώρο όσον
ό
αφορά σ
στη συντήρη
ηση, ανανέωσ
ση των
για τα
παιχνιιδιών καθώςς και στην πιιστοποίησή της. Ο σύλλλογός μας θα
α συνεχίσει να
ν δείχνει τοο ανάλογο ενδιαφέρον
ε
παιδιά
ά που έχουν δικαίωμα
δ
σττην ψυχαγωγία και στο πα
αιχνίδι, αλλά
ά και για τουυς γονείς και παππούδες που
π στο χώρο αυτό
θα βρίίσκουν μία μικρή
μ
διέξοδοο για αναψυχχή όπως και συνάντηση και
κ γνωριμία
α μεταξύ τους.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- Στις 20-9-2015 καλούνται τα μέλη του συλλόγου για την τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση

-Την 1η Αυγούστου 2015 καλούνται όλοι οι οικιστές στις 9 το πρωί στο χώρο της εκκλησίας για να οργανωθούν ομάδες
καθαριότητας του οικισμού γύρω από τα τετράγωνα κατοικιών του καθενός, καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους.
-Λόγω των πολιτικών γεγονότων στη χώρα μας αναβάλλεται η προγραμματισμένη συνεστίαση του συλλόγου για τις
25 Ιουλίου και ανάλογα με τις εξελίξεις θα προγραμματιστεί για τον Αύγουστο.
-Σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν θα γίνουν 2 προβολές ταινιών και μία ή δύο πεζοπορίες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
-Απομακρύνθηκαν οι 2 παλιοί κατεστραμμένοι κάδοι από το χώρο των σκουπιδιών και αντικαταστάθηκαν με νέους
όπως και επισκευάστηκε και ένας παλιός, προσωπικά από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων Γιώργο
Γκιόκα τον οποίο ευχαριστούμε.
-Αντικαταστάθηκαν 50 κατεστραμμένες λάμπες και διορθώθηκαν από τη ΔΕΗ κάποια τεχνικά προβλήματα σε μερικά
σημεία του δικτύου του οικισμού στα οποία δεν υπήρχε φως.
-Τοποθετήθηκε περίφραξη στο Νότιο μέρος της παιδικής χαράς για ασφάλεια των παιδιών, επίσης στον ίδιο χώρο
τοποθετήθηκε προστατευτικό Π στην έξοδο προς την Κιθαιρώνος και επισκευάστηκαν ο μύλος και η τραμπάλα.
Προγραμματίστηκε η τοποθέτηση ενός ακόμα παγκακιού και ενός κάδου απορριμμάτων στο χώρο.
-Αγοράστηκε, συναρμολογήθηκε και τοποθετήθηκε τσουλήθρα σε μορφή πύργου για την παιδική χαρά.
-Συντηρήθηκαν με βερνίκι τα παγκάκια του εξωτερικού χώρου του ΠΠΚ από το μέλος του ΔΣ Ν. Βασιλείου.
-Παροχή ρεύματος από τον πίνακα του ΠΠΚ στις 2 φωτιστικές στήλες στην είσοδο της εκκλησίας
η ρευματοδότηση των οποίων είχε διακοπεί από τη ΔΕΗ λόγω του ότι δεν ανήκουν σε Δημοτικό φωτισμό.
Η εργασία ήταν προσφορά του οικιστή Σπύρου Δημησιάνου και τον ευχαριστούμε γι’αυτό.
-Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των επαγγελματιών του οικισμού οι οποίοι παρουσίασαν το επάγγελμά τους.
-Συμμετοχή του προέδρου του ΔΣ σε συναντήσεις στο Δήμο με θέματα την πολιτική προστασία (δύο φορές), όπου και
δόθηκαν ονόματα εθελοντών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την ασφάλεια στην περιοχή του Δήμου με παρουσία
και του Υπουργού προστασίας του πολίτη κ. Πανούση.
-Συμμετοχή του συλλόγου με τον πρόεδρο, μέλη του ΔΣ και οικιστές στην καθαριότητα των παραλιών που οργάνωσε ο
Δήμος.
-Συνάντηση στο Δημαρχείο με τις τεχνικές υπηρεσίες για το θέμα της ύδρευσης του οικισμού.

EΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Την Κυριακή 3 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του οικισμού για πρώτη φορά εκδήλωση
συνάντησης και αυτοπαρουσίασης διαφόρων επαγγελματιών του οικισμού μας από κάθε χώρο. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν αρκετοί οικιστές αλλά και κάτοικοι εκτός οικισμού από τις γύρω περιοχές.
Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν 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. Οι παρουσιάσεις ήταν υψηλού επιπέδου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, που κράτησαν το ενδιαφέρον
των παρακολουθούντων οι οποίοι στο τέλος υπέβαλαν ερωτήσεις στους ομιλητές και πήραν τις ανάλογες απαντήσεις.
Στην εκδήλωση αυτή είχε κληθεί και παρευρέθηκε η συγγραφέας και ποιήτρια Αγγελική Συρρή – Στεφανίδου που ζει
στο Πόρτο Γερμενό, η οποία αφού εκθείασε τον οικισμό και το σύλλογό μας, απήγγειλε ένα από τα ιδιαίτερα και
προσωπικής τεχνοτροπίας ποιήματά της και χάρισε στο σύλλογο ένα βιβλίο της μυθιστόρημα με τίτλο « Και…μην
ορκίζεσαι ». Επειδή η συνάντηση αυτή είχε αρκετό ενδιαφέρον, αποφασίστηκε να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο.
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ΕΚΔΡΟΜ
ΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓ
ΓΟΥ ΣΕ ΓΑΛΑΞΙΔ
Γ
ΔΙ ΚΑΙ ΤΡ
ΡΙΖΟΝΙΑ
Γράφεει ο Περικλή
ής Μιχαλιτσ
σιάνος
Την Κυριακή
Κ
17 Μαΐου
Μ
2015 ο σύλλογός μας πραγματοποίησε μο
ονοήμερη
εκδροομή με τελιικό προορισ
σμό τα νησ
σάκια Τριζόννια Φωκίδο
ος. Πολύ
μεγάλλη η συμμετοοχή σ’ αυτή την
τ εκδρομή
ή όπως εξ άλλου συμβαίννει πάντα
στις εκ
κδρομές τουυ συλλόγου, αφού
α
πλέον έχει γίνει γνωστό σε πολλύ κόσμο
όχι μόόνο του οικισ
σμού αλλά και της ευρύύτερης περιοοχής του Δήμου μας,
ότι οι εκδρομές που
π διοργανώ
ώνει ο σύλλοογός μας έχοουν ακριβώς αυτά τα
στοιχεεία που δημ
μιουργούν στους
σ
συμμεετέχοντες τη
ην επιθυμία να μην
χάσουυν στο μέλλλον καμία εκ
κδρομή, αφοού αυτό πουυ παίρνουν είναι ότι
καλύττερο θα μπορρούσαν να πάρουν.
π
Η φιιλοσοφία τωνν εκδρομών που έχει
το ΔΣ
Σ έχει τα εξξής χαρακτηριστικά: Άρριστη ποιότητα πούλμανν για την
ασφάλλεια και τηνν άνεση στο ταξίδι, άρισ
στα ξενοδοχεεία (για τις διήμερες,
δ
τριήμεερες εκδρομές), καλές τιιμές, ακρίβειια στους χρόόνους σύμφω
ωνα με το
πρόγρραμμα, προοορισμοί με μεγάλο ενδδιαφέρον (φυσικό, πολιιτιστικό),
ποικιλλία των πρρος επίσκεψ
ψη
τοποθθεσιών, ενη
ημέρωση (ιιστορική,
πολιτιιστική) γι’ αυτά τα μέρη
μ
μέσω φυλλαδίων αλλά και από
α
τους
οργαννωτές, δημιοουργία πολύύ ευχάριστουυ κλίματος μέσα στο πούλμαν
(επιλεεγμένη μουσ
σική με cd αλλά
α
και ζω
ωντανή πολλλές φορές, καραόκε,
κ
ανέκδδοτα, προσφ
φορά φαγώσιμων και ποτών κλπ) που εκτός από την
ψυχαγγωγία εξουδεετερώνει τηνν κούραση του ταξιδιού από τις πολλλές ώρες
μέσα σ’ αυτό. Η πρώτη
π
στάσ
ση ήταν στη Μονή Τιμίοου Προδρόμ
μου στην
Δεσφίίνα σε μία πολύ
π
όμορφ
φη τοποθεσία
α μέσα σε πυκνό
π
πράσιινο. Εκεί
μετά το τέλος τη
ης επίσκεψη
ης έξω από το πούλμα
αν έγιναν τα
α πρώτα
κεράσ
σματα με μπ
πριός προσφορά του συλλλόγου και φοβερά τυρ
ροπιτάκια
που είχε “επιμελη
ηθεί” και πρόσφερε στουυς εκδρομείςς συνοδευόμ
μενα από
τσίπουυρο προσφορρά και αυτό από την κάβ
βα του Γιώργγου Μεϊντάννη.
Ο επόόμενος προορρισμός ήταν το Γαλαξίδ
δι, όπου στη μία ώρα πο
ου είχαμε
στη διιάθεσή μας περιηγηθήκα
π
αμε στην ισ
στορική αυτή
ή πόλη, απολαύσαμε
τον κα
αφέ μας με φόντο
φ
τα πολλύ όμορφα σπ
πίτια με την τοπική παρα
αδοσιακή
αρχιτεεκτονική. Σττη συνέχεια αφού
α
φθάσαμ
με στα Χάνια
α επιβιβαστή
ήκαμε σε
μικρά
ά πλοιάρια που
π σε 3 λεπ
πτά μας αποοβίβασαν σττο νησάκι Τριζόνια.
Τ
Πολύ όμορφο νη
ησάκι, αρκεετά ανεπτυγγμένο με τα
αβέρνες, ξεννοδοχείο,
μάνι από την πίσω πλευρά, γεμάτο απ
πό αγκυροβοολημένα ιστιιοφόρα, σκάφη και
καταλλύματα με ποολύ όμορφο απάνεμο λιμ
ψαροκ
κάικα. Αφούύ γευματίσαμ
με στις ταβέρρνες του νησιού με κύρια
α μενού ψαριικά και περιη
ηγηθήκαμε στους
σ
δρόμουυς του,
επιβιβ
βαστήκαμε πάλι
π
στα πλοοιάρια για τοο πούλμαν κα
αι αναχωρήσ
σαμε για τηνν γραφική Αράχωβα. Εκ
κεί στις καφεετέριες
του χωριού
χ
ήπιαμ
με τον απογγευματινό κα
αφέ μας καιι αναχωρήσα
αμε για τον Άγιο Νεκττάριο τραγου
υδώντας μέσ
σα στο
πούλμ
μαν υπό τουςς ήχους της κιθάρας
κ
όμορρφα τραγούδδια μέσα από
ό φυλλάδια με
μ τους στίχοους που επιμεελήθηκε ο γρράφων.
Έτσι δεν
δ καταλάβ
βαμε πότε φθθάσαμε στονν οικισμό όπ
που ήμαστανν την προκα
αθορισμένη ώ
ώρα έτσι ώσ
στε να προλά
άβουμε
κάποιιον αγώνα ποου έδειχνε η τηλεόραση!
τ
Το επόμενο εκδρομικό ραντεβού
ρ
το Φθινόπωρο με 2ήμερη ή 3ήμερη.
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ΤΑ ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
1. Τσίμπημα από τσούχτρα: Πώς το αντιμετωπίζουμε
-Πλύνετε το σημείο του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό για να “απενεργοποιήσετε” τα
μικροσκοπικά κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα σας
-Πλύνετε την περιοχή με ξύδι για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ξύδι, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα από μαγειρική σόδα. Αυτό θα απενεργοποιήσει τα μικροσκοπικά κεντριά.
-Στη συνέχεια, μουλιάστε την περιοχή με ζεστό νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά, αν είναι δυνατόν. Αν αυτό
δεν είναι εφικτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρύα επιθέματα.
-Χρησιμοποιήστε μια ήπια κρέμα υδροκορτιζόνης ή με αντιισταμινική δράση για την ανακούφιση από τον
κνησμό και το οίδημα.
-Καθαρίζετε την πληγή 3 φορές την ημέρα με αντιβιοτική αλοιφή και, αν χρειαστεί, δέστε την με επίδεσμο.
2. Αχινοί
Οι αχινοί κάθονται ως επί το πλείστον ακίνητοι στον βυθό της θάλασσας, συνήθως προσκολλημένοι επάνω σε
κάποιον βράχο. Σε όλους μας έχει τύχει να πατήσουμε κατά λάθος έναν αχινό, καθώς μπαίνουμε στη θάλασσα και
δεν βλέπουμε καλά πού πατάμε.
Δείτε τι πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος πατήσει αχινό.
Οι αχινοί έχουν δύο τύπους δηλητηριωδών οργάνων: μεγάλα αγκάθια και μικρότερα που ονομάζονται pedicellaria. Τα
μεγάλα αγκάθια δημιουργούν πληγές στο δέρμα. Τα pedicellaria είναι μικρά, λεπτά και μυτερά όργανα που βρίσκονται
μέσα στα αγκάθια και απελευθερώνουν το δηλητήριο όταν το μεγάλο αγκάθι έχει τρυπήσει το “θύμα” του.
Δεν είναι όλοι οι αχινοί δηλητηριώδεις γι’ αυτό και δεν πονάνε όλοι το ίδιο. Αλλά, ούτως ή άλλως το δηλητήριό τους
δεν είναι πολύ δυνατό και προκαλεί απλά λίγο παραπάνω πόνο.
Αν πατήσετε αχινό: -Βυθίστε την πληγείσα περιοχή για 30-90 λεπτά σε νερό τόσο ζεστό, όσο αντέχει το άτομο.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται για να μειώσετε τον πόνο.
-Χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκι για να αφαιρέσετε τα αγκάθια στην πληγή.
-Για να αφαιρέσετε τα pedicellaria βάλτε κρέμα ξυρίσματος στην πληγείσα περιοχή και απαλά περάστε από πάνω με
ένα ξυράφι.
-Στη συνέχεια τρίψτε την πληγή με σαπούνι και νερό που ακολουθείται από καλό πλύσιμο με καθαρό
νερό. Μην κλείνετε την πληγή με τραυμαπλάστ ή άλλο υλικό.
-Εάν εμφανιστούν συμπτώματα λοίμωξης, όπως πύον, ερυθρότητα, ή θερμότητα, εφαρμόστε τοπικά μια αντιβιοτική
αλοιφή και καλέστε τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας συνταγογραφήσει αντιβιοτικά. Πηγή : iatropedia.gr
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ΨΑΘΑΘΛ
ΛΟΝ ΤΡΙΑ
ΑΘΛΟ 20155
Γρά
άφει ο Τάσοος Σταθόποουλος
ΜΕ
Ε REKOR ΣΥΜΜΕΤ
ΤΟΧΩΝ ΤΟ «4ο ΨΑ
ΑΘΑΘΛΟΝ
Ν ΤΡΙΑΘΛΟ
Ο 2015»
Η κατά
κ
τους μετεωρολόγ
μ
γους επικείμ
μενη κακοκ
καιρία, με βροχές
β
και καταιγίδες,
κ
για τις πρω
ωινές ώρες της
τ 7
Ιουννίου, δεν άγγιξε
ά
καθόλου τους 185
1
τριαθλλητές –ιες και
κ τους 70
7 μαθητέςς (στον μικ
κρό αγώνα), που
τόλμ
μησαν με ενθουσιασμ
ε
μό και πάθοος να είναι παρόντες στην εκκίίνηση. Οι τριαθλητέςς μας, ανά
ά την
Ελλλάδα (Κέρκ
κυρα-Θεσσα
αλονίκη –Β
Βέροια-Νίσυυρο –Κρήττη, μαζί μεε λίγους ξξένους, αγω
ωνίστηκαν για
φιλα
ανθρωπικό σκοπό, υπέέρ του Συλλλόγου «ΦΛ
ΛΟΓΑ» (πα
αιδιά με Νεεοπλασματιικές ασθένεειες). Ήταν όλοι
εκείί και ένιωσ
σαν συνάμ
μα τα απίσ
στευτα ποοικίλα όμορ
ρφα συναισ
σθήματα τη
ης συμμεττοχής και του
τερμ
ματισμού, που
π απλόχεερα μας προσφέρει
π
τ αγαπημέννο αγώνισμ
το
μα του τριά
άθλου. Με μαρτυρίες από
ειδή
ήμονες, περρί αθλητισμ
μού της περριοχής και όχι μόνο, το
τ ΨΑΘΑΘ
ΘΛΟΝ καθθιερώνεται πλέον, σανν την
σπουδαιότερη αθλητική διοργάνωση
δ
η (σύνθεττων αγώνω
ων) στην ιστορία
ι
τη
ης Δυτική
ής Αττικής. Η
φιλοοσοφία μας είναι να κρρατήσουμε το ΨΑΘΑΘ
ΘΛΟΝ στα
α πλαίσια τοου «Οικογεενειακού αθθλητισμού -Δια
βίουυ άθληση με
μ υγιή συνα
αγωνισμό» για την ζη
ητούμενη ψυχοσωματι
ψ
ική ανάταση
η αθλουμέένων, που είναι
ε
και ο μονόδρομ
μος για μία
α κοινωνία αλληλέγγυυα, στους δύσκολους
δ
αυτούς κα
αιρούς. Ο Σύλλογος
Σ
Α
ΑΠΣ
«ΑΠ
ΠΟΛΛΩΝ»» ΔΥΤ.ΑΤΤ
ΤΙΚΗΣ και η οργανωττική επιτροπ
πή αγώνα,, ευχαριστείί από καρδιιάς όλους τους
συμ
μμετέχοντες αθλητές και
κ τους εθεελοντές που βοήθησανν να ολοκλη
ηρωθεί η ιιερή- αθληττική –κοινω
ωνική
μας εκδήλωση..
(Σ
Συνέχεια σττη σελίδα 122)
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ΨΑΘΑΘΛΟΝ ΤΡΙΑΘΛΟ 2015 (συνέχεια από
σελίδα 11)
Ευχαριστεί ιδιαίτερα τους τριαθλητές της
επαρχίας, που ήρθαν από την παραμεθόριο και
τον συναθλητή μας Γιώργο Γκούντα,
που
αγωνίστηκε και στη συνέχεια με δική του
επιμέλεια συνόδεψε την ομάδα ΙΟΝάΣ με
ΑμεΑ αθλητές στο ομαδικό «παρατρίαθλο»
(Μανιατάκου Παναγιώτα, Χούλης Δημήτρης,
Παππάς Αντώνης). O Παπαγγελής Νίκος Α.Σ
ΑμεΑ ΚΑΣΤΕΛΑΝΟΙ και ο Θεοδωρίδης
Αλέξανδρος ΑμεΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ αγωνίστηκαν
στο ατομικό. Οι πάρα πάνω υπεραθλητές μας,
που με την απύθμενη θέληση τους σκορπίζουν
άπλετα την αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στους υπολοίπους, κέρδισαν δικαίως
το παρατεταμένο
χειροκρότημα όλων μας.
Η οργανωτική επιτροπή

