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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 75          Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ  Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ Η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ         
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΠΥΛΟ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ   

 

 

 

 

 
ΜΙΝΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ ΜΕ 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΥΡΙΩΣ ΝΕΟΛΑΙΩΝ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ..ΑΛΛΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ  17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΤΙΣ 11:00  
Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ–ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΤΗΣ 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΘΕΙ                 
Η ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΕ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ               

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ Η ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ  ΤΑΣΟΥ 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

ΚΑΡΚΙΝΟ   ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΛΟΓΑ» 
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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  

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: Κοντογιώργης Απόστολος                
(2263023204 -6980468788 

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: τηλ-fax…….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. 
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ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον εξ αρχής προγραμματισμό του 
ΔΣ στις 2 Αυγούστου 2015, αφού συζητήθηκαν ένα ένα τα άρθρα, ψηφίστηκε με ομοφωνία στα 
περισσότερα άρθρα του το νέο σύγχρονο καταστατικό του Συλλόγου μας. Ήταν μία πράξη που έπρεπε 
να είχε γίνει  πολύ πιο πριν, αφού το ισχύον ακόμη καταστατικό ήταν ήδη ξεπερασμένο από τις 
σύγχρονες εξελίξεις και αντιλήψεις. Κατά την συζήτηση των άρθρων με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο 
έγιναν διαβουλεύσεις και ακούστηκαν επιχειρήματα από όλες τις πλευρές για τροποποιήσεις σε κάποια 
άρθρα οι οποίες αφού συζητήθηκαν διεξοδικά κατέληξαν στην οριστική διατύπωσή τους. Η διαδικασία 
που ακολουθήθηκε γενικά για την τροποποίηση του καταστατικού ήταν η ενδεδειγμένη κατά την άποψή 
μου, αφού είχε συσταθεί επιτροπή η οποία έφερε την πρότασή της στο ΔΣ το οποίο στη συνέχεια το 
μελέτησε και έκανε τις δικές του τροποποιήσεις. Στη συνέχεια μπήκε σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα 
του Συλλόγου, ήλθαν προτάσεις από μέλη του Συλλόγου οι οποίες αφού συζητήθηκαν, όσες κρίθηκαν 
σημαντικές και σωστές ενσωματώθηκαν και έτσι ολοκληρώθηκαν τα άρθρα που ήλθαν προς συζήτηση 
στη ΓΣ. Η όλη διαδικασία ήταν επίπονη και χρονοβόρα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους 
ασχολήθηκαν με αυτό, καθώς και στα μέλη του Συλλόγου που παρευρέθησαν στη ΓΣ και το ψήφισαν. 
Πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μέλη της  επιτροπής και μέλη του συλλόγου που ασχολήθηκαν και 
αφιέρωσαν πάρα πολλές ώρες από τον ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν,  δικηγόρους Αρχοντούλα 
Βουδιγάρη, Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου, τον  επίσης δικηγόρο και μέλος του συλλόγου Κώστα Δανιά και 
τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Επίσης ευχαριστούμε το μέλος του συλλόγου Νίκο Τσιντή για την 
εμπεριστατωμένη μελέτη του καταστατικού και τις προτάσεις βελτίωσης κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης στη ΓΣ, καθώς και τον Γιάννη Χριστόπουλο για τις υποδείξεις και προτάσεις του. Ήδη το 
καταστατικό έχει πάρει το δρόμο προς έγκριση από τα αρμόδια δικαστικά όργανα και ευελπιστούμε ότι 
οι εκλογές του 2016 θα γίνουν πλέον με το νέο καταστατικό. 

 
 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Έγινε ο 
οικονομικός απολογισμός , κατατέθηκε και το πρακτικό της 
εξελεγκτικής επιτροπής η οποία μετά από έλεγχο βρήκε τα 
παραστατικά και τα βιβλία σωστά και στη συνέχεια το λόγο 
πήρε ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος , άλλα μέλη του ΔΣ και 
μέλη του συλλόγου. Ο πρόεδρος Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
αναφέρθηκε στον απολογισμό των ενεργειών, έργων και 
δραστηριοτήτων του Δ.Σ από την 28/09/2014 μέχρι και 
σήμερα, ενώ παράλληλα εξέφρασε προτάσεις και για νέα 
έργα για το επόμενο έτος θητείας του παρόντος Δ.Σ.   
Η αντιπρόεδρος Μαρία Δεσύπρη, αφού ζήτησε να υπάρχει 
ομοψυχία και συμμετοχή στα δρώμενα του συλλόγου,  ευχαρίστησε  όλα τα μέλη που προσφέρουν 
εθελοντική εργασία. Ο Παντελής Μυκιαδάκης, μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του Π.Π.Κ., ανέφερε ότι ο 
χώρος του μπάσκετ θα ενισχυθεί σε κάποια σημεία με προστατευτικά πλέγματα, θα τοποθετηθούν 
γραμμές επί του δαπέδου της περιοχής του μπάσκετ, θα γίνει επισκευή του προβολέα που βρίσκεται 
εκεί, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., εξετάζουν την περίπτωση κατασκευής 
γηπέδου βόλεϊ αλλά και γηπέδου 5Χ5. Περαιτέρω, ο Νίκος Βασιλείου, ταμίας του Συλλόγου, ανέφερε 
λεπτομερώς τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου αναφορικά με τη χρονική περίοδο από την 
28/09/2015 μέχρι και την 13/09/2015, ενώ παράλληλα προέτρεψε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου 
επιθυμεί να ελέγξει τα λογιστικά βιβλία να τον ενημερώσει προκειμένου να κανονίσει μαζί τους κάποια 
συνάντηση. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν μέλη του συλλόγου για τοποθετήσεις και ερωτήσεις κυρίως 
για το θέμα της ύδρευσης του οικισμού.  
Ο Γιώργος Εβρενέζογλου κατέθεσε  πρόταση για δημιουργία ενιαίων καλοκαιρινών εκδηλώσεων στις 
οποίες θα δοθεί μία ονομασία και η δημιουργία ομάδας νεολαίας η οποία θα συνεργάζεται με το Δ.Σ. 
αναφορικά με τα θέματα που αφορούν τους νέους του οικισμού, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα.  



___Κιθαιρώνας ___________________________________________ 4 ________ 

ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ 
 
Γράφει ο Γιάννης Χριστόπουλος 
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν εξωπραγματικό το γεγονός ότι τον 19ο και τον 20ο  αιώνα, αλλά και  την τελευταία 
δεκαπενταετία η πατρίδα μας έχει ισχυρή και θαρραλέα συμπαράσταση σε πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ίσως και σε 
οικονομικό επίπεδο από τη Γαλλία. Θέλοντας λοιπόν να δώσω μία εξήγηση σ’ αυτό  ανέτρεξα στα ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ 20ου 
αιώνα και ότι βρήκα επιτρέψτε μου να το μοιραστώ μαζί σας.  
«Οι ηγέτες της Γαλλίας, τουλάχιστον τα τελευταία 80 χρόνια διάβασαν και μελέτησαν σε βάθος την Ελληνική ιστορία 
και τον πολιτισμό μας από αρχαιοτάτων χρόνων και άντλησαν ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά διδάγματα καταλήγοντας 
στη γενική διαπίστωση  ότι η Ελλάδα όποια λάθη και αν έκαναν οι ηγέτες και ο λαός της, όχι μόνο αξίζουν τη 
συμπαράστασή τους, αλλά και να τους δώσουν την ευκαιρία ανασύνταξης»  
Σας μεταφέρω αυτούσιο το κείμενο που μου έκανε εντύπωση, του φιλέλληνα Γάλλου λογοτέχνη ΖΑΝ ΡΙΣΠΕΝ (1849-
1926) που έγραψε για την Ελλάδα, με τον παραπάνω τίτλο, το οποίο μας κάνει να ανατριχιάζουμε από υπερηφάνεια: 
«Γκρεμίστε την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, ανά τον κόσμο.  Γκρεμίστε κάθε τι 
Ελληνικό από όλο τον πλανήτη. Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού. Από ιατρική και από τη 
φαρμακευτική της χώρας σας. Από τα ανώτερα μαθηματικά (Άλγεβρα-Γεωμετρία). Από τη Φυσική και τη Χημεία Από 
την Αστροφυσική και την Αστρονομία. Από την πολιτική της χώρας σας. Από την καθημερινότητά σας. Διαγράψτε και 
τα απλά μαθηματικά, κάντε το τρίγωνο – οκτάγωνο, την ευθεία καμπύλη. Σβήστε τη Γεωμετρία από τα κτίριά σας, 
σβήστε το όνομα των ασθενειών και των φαρμάκων. Διαγράψτε τη δημοκρατία και την πολιτική. Αλλάξτε τους 
δορυφόρους να έχουν τετράγωνη τροχιά. Αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει έστω μία λέξη ελληνική). 
Αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού,(γιατί αυτό στα ελληνικά σημαίνει, αυτός που έχει το χρίσμα). 
Αλλάξτε και το  σχήμα κάθε ναού. Σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο και όλους τους μυθικούς και ιστορικούς ήρωες. 
Αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας. Αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμιά σας, αλλάξτε τον 
τρόπο γραφής σας (πάρτε τον Αραβικό). Διαγράψτε τη φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε. Θα πείτε….«δεν 
γίνεται». ΣΩΣΤΑ , δεν γίνεται, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε πρόταση. Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, 
ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη. Η πρόκληση πάντως ισχύει.   

 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ 

Γράφει η Δήμητρα Αναστασοπούλου-Κοντογιώργη                               
Με την στήριξη   του   Σεβασμιότατου Μητροπολίτη  Μεγάρων  και  την  βοήθεια  του  πατρός   Γεωργίου  ο οποίος  
άλλαξε  το  πρόγραμμα  των  διακοπών  του για  να  έρθει  να  λειτουργήσει,  για  πρώτη  φορά   τον   Δεκαπενταύγουστο  
άνοιξε   ο  ναός   του  οικισμού  μας  και  γιορτάσαμε  όλοι  μαζί  το  Πάσχα  του  καλοκαιριού  με  μια   ιδιωτική   
λειτουργία   που  έκανε    ευλαβής   οικιστής  μας. Μεγάλη  η  συγκίνηση  πολύς  ο κόσμος. Κοντά  μας  και ο  επίτιμος  
επίτροπος κ. Γαλανάκης φρόντιζε  να μεταφέρει  τα  Αγιορείτικα  πρότυπα   στο   τελετουργικό. Τα   παιδάκια   γέμισαν  
το  ναό. αλλά  επικράτησε   ησυχία  και  απόλυτη   τάξη.   Παραθέτω  τον  λόγο  που  εκφώνησε  ο  ιερέας   ο οποίος  έχει  
δεθεί  με  τον  οικισμό  μας  και  τρέχει   σε  κάθε  κάλεσμα  μας. « Μεγάλη  η  ευλογία στο  σπίτι  και  στην  οικογένεια  
του  οικιστή , που  άνοιξε  τέτοια  μεγάλη  θρησκευτική   εορτή  τον πάνσεπτο αυτό  ναό .  Εύχομαι  το παράδειγμα  του  
να  βρει  μιμητές  και να λειτουργείται  πιο   συχνά  ο ναός  σας, που  είναι  ένα  πραγματικό  κόσμημα  και  τον  οποίον  
ευπρεπίζουν, καθαρίζουν  και στολίζουν, άξιοι  χριστιανοί, τα ονόματα  των  οποίων  δεν  κοινοποιούνται, αλλά  Αυτός  
που  σκέπει   όλο  τον κόσμο, τους γνωρίζει  και  ανταμείβει  ανάλογα. Νοιώθω  μεγάλη  χαρά  και  αγαλλίαση, που  
φέτος  γιορτάσαμε   μαζί  εκτός  από  τα  Άγια  Πάθη  και  την  Ανάσταση  του  Κυρίου  μας  και  την   Κοίμηση  της   
Παναχράντου  Δέσποινας,  η  οποία   εύχομαι  να    σκέπει  και να  προστατεύει   όλους  μας ».           
ΔΩΡΕΑ: Η  Πολυχρόνη  Βασιλική  έδωσε  50 € για τις ανάγκες  του ναού μας  στην  μνήμη  του  συζύγου της  Χρήστου. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Ο σύλλογος ευχαριστεί : 
Τον Κώστα Πλούμπη οικιστή της Μπέλιζας Βιλίων πρώην Αντιδήμαρχο,  για την προσφορά στο σύλλογο 
μίας μοκέτας και ενός πινγκ-πονγκ. 
Το μέλος του συλλόγου Μιχάλη Ουρανή για την προσφορά στο σύλλογο ενός παιχνιδιού «ποδοσφαιράκι». 
Το μέλος του συλλόγου Σπύρο Τρύφωνα για το πότισμα των πικροδαφνών στο χώρο των σκουπιδιών. 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικογένεια του Λάμπρου Ζαρκαδούλα προσέφερε στο Σύλλογο εκατό (100 €), στη μνήμη του πολύ καλού 
φίλου του και οικιστή του Αγίου Νεκταρίου Θεόδωρου Κατσαδούρη. 

 
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

Ο Σύλλογος εκφράζει τα βαθειά του συλλυπητήρια στις οικογένειες Σανδαλή και Κατσαδούρη, οικιστών του 
Αγίου Νεκταρίου για τον χαμό των αγαπημένων τους, Λεωνίδα Σανδαλή και Θεόδωρου Κατσαδούρη. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
Θερινό σινεμά: Όπως πέρυσι και πρόπερσι πραγματοποιήθηκε και φέτος το θερινό σινεμά στον οικισμό μας 
με την προβολή 3 ταινιών του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου. Ο κόσμος πολύς σε κάθε ταινία 
έβρισκε μία πολύ καλή διέξοδο ψυχαγωγίας αφού ο οικισμός μας είναι μακριά από άλλα κέντρα παρόμοιας 
ή άλλης διασκέδασης. Με χαρά μας φιλοξενήσαμε και άτομα από άλλους οικισμούς αλλά και από τα Βίλια. 
Το σινεμά θα ενταχθεί από την επόμενη σαιζόν στις συνολικές εκδηλώσεις του οικισμού μας για τις οποίες 
αναφερόμαστε σε πρόταση του οικιστή Γιώργου Εβρενέζογλου αλλά και των άλλων νεολαίων του οικισμού.   
Βάρδιες πυρασφάλειας: Και αυτό το καλοκαίρι δεν έλειψαν οι πολύ ισχυροί άνεμοι οι οποίοι  εφιαλτικά 
φυσούσαν  στην περιοχή μας απειλώντας τα δάσος αλλά και τα σπίτια μας. Από την πρώτη στιγμή το ΔΣ 
οργάνωσε βάρδιες πυρασφάλειας με την συγκινητική προσφορά οικιστών όλων των ηλικιών. Ευτυχώς δεν 
είχαμε κανένα άσχημο γεγονός όπως ελπίζουμε να μην 
έχουμε ποτέ στον οικισμό μας αλλά και γενικότερα στην 
περιοχή όπου βρίσκεται ένα από τα τελευταία 
εναπομείναντα δάση της Αττικής. 
Εορτές Αγίων του οικισμού μας : Πραγματοποιήθηκαν και 
φέτος οι λειτουργίες των Αγίων της εκκλησίας μας (Αγίας 
Μαρίνας, Αγίου Φανουρίου και Αγίου Νεκταρίου) με 
πλήθος πιστών από τον οικισμό και τις γύρω περιοχές όπως 
και από τα Βίλια και την Οινόη. 
Πεζοπορία: Το Σάββατο 22 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε 
πεζοπορία από σημείο που απέχει 1 χιλιόμετρο από την 
διασταύρωση προς Ψάθα με προορισμό το Πόρτο Γερμενό. 
 Η διαδρομή ήταν πάνω σε χωματόδρομο μέσα σε δάσος 
και σε πολλά σημεία της είχε ανοίγματα με απίθανη θέα 
προς τη θάλασσα. Στο τέλος της διαδρομής απολαύσαμε το 
καφεδάκι μας στην παραλία και βέβαια τα πεντακάθαρα 
νερά του Πόρτο Γερμενό που κάποιοι δυστυχώς βάζοντας 
πάνω απ’ όλα το κέρδος δεν θα διστάσουν να τα ρυπάνουν. 
Επειδή η διαδρομή αυτή ήταν πολύ όμορφη και εύκολη και 
επειδή λόγω των ημερών δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, θα 
την επαναλάβουμε και το επόμενο καλοκαίρι.  
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΠΥΛΟ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Γράφει η Μαρία Δεσύπρη  
Μια ακόμη εκδρομή  οργανώθηκε από τον σύλλογο μας για την Αρχαία 
Ολυμπία, Πύλο, Καλαμάτα  με γνώμονα την  αγάπη για τους οικιστές και τους 
φίλους του και στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για χαλάρωση 
 ξεκούραση και απόκτηση εμπειριών και γνώσης. Το πρωινό ξεκίνημα του 
Σαββάτου με βροχή και αέρα ομαλοποιήθηκε σε λίγο χρόνο , όταν πλέον όλοι 
κάθισαν στις θέσεις τους και διαβάστηκε όπως πάντα η πρωινή προσευχή από 
την Δήμητρα Κοντογιώργη  σύζυγο του μέλους του συλλόγου μας Αποστόλη . 
Η ατμόσφαιρα  ζεστάθηκε, ο ήλιος άρχισε να ζεσταίνει τα τοπία και τα 
εδέσματα να κυκλοφορούν στους διαδρόμους του ασφυκτικά γεμάτου 
διώροφου πούλμαν μας. Μετά από μια στάση και αφού τακτοποιήθηκαν και οι 
οικονομικές εκκρεμότητες από όλους, φρόντισε γι' αυτό ο ταμίας μας Νίκος 
μετά της αγαπημένης συζύγου του Αχοντούλας, 
κατά το πρόγραμμα φτάσαμε στην Καλαμάτα όπου επισκεφτήκαμε την 
εκκλησία της Υπαπαντής και την Μονή των  καλογραιών και στην συνέχεια 
στην πανέμορφη Πύλο με το μουσείο των εναλίων αρχαιοτήτων και το όμορφο 
 λιμάνι .Σε όλη την διάρκεια των μετακινήσεων εκτός από τα μπριός 
σαντουιτσάκια που μοιράστηκαν, τα κουλουράκια και οι καραμέλες από τις δυο 
όμορφες Ντίνες φίλες αγαπητές του οικισμού μας από Βίλια και Πόρτο 
Γερμενό καθώς και τα κουλουράκια της αγαπητής Ελένης Μαρινάτου, ο 
σύλλογος προσέφερε ξηρούς καρπούς, ρακί προσφορά από την κάβα του 
Γιώργου  Μεϊντάνη και του φίλου Θοδωρή Βογιατζόπουλου. άρχισε η 
προετοιμασία γι’ αυτό που θα ακολουθούσε το βράδυ. Το απόγευμα φτάσαμε 
στο πανέμορφο ξενοδοχείο μας όπου εκτός από τα πολύ καλόγουστα  δωμάτια 
μας περίμενε θερμαινόμενη πισίνα με υδάτινους καταρράκτες, χαμηλό 
φωτισμό, κεριά και μουσική, μπουρνούζια και σπα. Μετά από όλα αυτά στην 
αίθουσα του βραδινού  μπουφέ αχνιστά φαγητά,  γλυκά, φρούτα, κρασιά, 
σφηνάκια και κυρίως ένα τιμ ανθρώπων γελαστών στην υπηρεσία μας.Τα 
ψιλόλιγνα ποτήρια άρχισαν να τσουγκρίζουν τα φαγητά στο αποκορύφωμα της γεύσης και η τρομερή μουσική με τον 
D.J. ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ. Από καλαματιανά και συρτά στα ηπειρώτικα, στην πριγκηπέσα με χορευτικό σώου από την 
Εύη μας και αποκορύφωμα το ΜΑΜΑ ΜΙΑ όπου ο σεφ και οι γκαρσόνες πέταξαν τους σκούφους και τις ποδιές και 
ενσωματώθηκαν με τον σύλλογο μας χορεύοντας μέχρι αργά .Το κέφι απογειώθηκε,,, 
Το  πρωί πάλι  μέχρι τελικής πτώσης στον πρωινό μπουφέ και μετά ξενάγηση στην Αρχαία Ολυμπία  από μια  
καταπληκτική Ξεναγό την Ιωάννα  και βοηθό την Μπέσσυ μας  άριστη γνώστρια του αντικειμένου. Επιβίβαση στο 
πούλμαν και μετά από μια δύσκολη αλλά  πανέμορφη διαδρομή φτάσαμε στα Λαγκάδια για φαγητό. Εκεί φάγαμε 
καταπληκτικά και γρήγορα. Η επιστροφή  ήδη ξεκίνησε και μετά από ολιγόωρη χαλάρωση στα καθίσματα του πούλμαν 
άρχισαν τα απογευματινά εδέσματα, πάλι ρακί .....και  ο διαγωνισμός τραγουδιού με δώρα στους νικητές θήκες CD και 
CD καθώς και κοσμήματα φτιαγμένα από εμένα. Μοιράστηκαν δώρα  cd σε όλους , επιμέλεια  του προέδρου Περικλή. 
Τα δρομολόγια  και το πρόγραμμα τηρήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, με μικροαλλαγές προς το καλύτερο, με πλήρη 
ακρίβεια από τον Παντελή μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ. που ασχολήθηκαν γι’ αυτή την εκδρομή, 
τους οικιστές και φίλους που κάθε φορά μας εμπιστεύονται και ακολουθούν σε ότι οργανώνεται από τον σύλλογο μας και 
σας υποσχόμαστε να κάνουμε  ότι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε πάντα την εκτίμηση και την αγάπη σας.          
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ΧΟΡΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ 
Γράφει ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2015 στον πολύ όμορφο χώρο 
του οικισμού μας εξωτερικά του ΠΠΚ, πραγματοποιήθηκε η 
ετήσια συνεστίαση και χορός του συλλόγου. Λόγω της πολύ 
πρόσφατης τότε επιβολής των capital controls, ακυρώθηκε η 
συμφωνία με το catering και η ανοικτή πρόσκληση σε όλους 
και αποφασίστηκε να γίνει μόνο μεταξύ των οικιστών με 
φαγητά που θα έφερνε ο καθένας για το δικό του τραπέζι. Η 
συμμετοχή παρά τα προβλήματα ήταν πολύ καλή και 100 
άτομα περίπου ήλθαν με τα φαγητά τους με σκοπό να 
περάσουν μία όμορφη βραδιά. Για να καλυφθούν τα έξοδα 
της συνεστίασης (κρασί, αναψυκτικά, πιατάκια, ποτηράκια, 
χαρτικά, πηρουνάκια, γλυκά, νερό, καθαρισμός, ρεύμα και αμοιβή dj), κάθε οικιστής  έδινε το ποσό των 5€ το 
οποίο υπερκάλυψε τα έξοδα. Με τον νεαρό οικιστή Παντελή Πιτσιλίδη να έχει την ευθύνη της μουσικής η 
βραδιά ήταν πολύ ευχάριστη, κάνοντας ένα διάλειμμα από την στενάχωρη κατάσταση που υπήρχε λόγω των 
οικονομικών και πολιτικών γεγονότων στη χώρα μας. Ελπίζουμε ότι την επόμενη χρονιά τα πράγματα θα είναι 
καλύτερα έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η συνεστίαση με πολύ καλύτερους όρους και συνθήκες.  

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ 
Στις 19 Αυγούστου 2015 πραγματοποιήθηκε μίνι τουρνουά 
μπάσκετ στα γηπεδάκια του οικισμού μας.  
Η συμμετοχή ήταν απρόσμενη από νεολαίους αλλά και  
“γηραιότερους” από τον οικισμό αλλά και από όμορες 
περιοχές και τα Βίλια. Η οργάνωση αν και έγινε για πρώτη 
φορά και αποφασίστηκε μέσα σε μία εβδομάδα, ήταν πάρα 
πολύ καλή. Υπήρχε γραμματεία, διαιτητές, φύλλα αγώνα, 
ιατρικό team με πρώτες βοήθειες, ακόμα και …μαζορέτες. 
Έγιναν γκρουπάκια που έπαιξαν μεταξύ τους και οι δύο 
καλύτερες ομάδες έπαιξαν μεταξύ τους στον τελικό. Στους 
νικητές μοιράστηκαν συμβολικά δωράκια σε μία τελετή με happenings. Tην επόμενη χρονιά αφού βελτιωθεί το 
γήπεδο για να είναι ασφαλέστερο και λειτουργικότερο και επισκευαστούν οι μπασκέτες και αφού προστεθούν 
και άλλα παγκάκια, θα διοργανωθεί το δεύτερο τουρνουά με περισσότερη λεπτομέρεια και οργάνωση και 
βέβαια θα ενταχθεί στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις  το όνομα των οποίων αναζητούμε. 

 



___
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ  ΔΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Το μέλος του ΔΣ Ηρακλής Ιακώβου υπέβαλε την παραίτησή του στις αρχές Αυγούστου για οικογενειακούς 
λόγους. Σύμφωνα με το καταστατικό κλήθηκε ο πρώτος αναπληρωματικός Κοντογιώργης Απόστολος ο 
οποίος και αποδέχθηκε τη θέση. Ο Ηρακλής Ιακώβου είχε διατελέσει στο παρελθόν Πρόεδρος του ΔΣ του 
Συλλόγου, Αντιπρόεδρος και Ειδικός Γραμματέας ΔΣ και Πρόεδρος ΠΠΚ.  Ο Κοντογιώργης Απόστολος είχε 
συμμετοχή στο παρελθόν σε οκτώ (8) ΔΣ,  σαν μέλος (3 φορές), Ταμίας (4 φορές) και Ειδ. Γραμματέας  
(1 φορά). Επίσης  επί σειρά ετών αποτελεί μέλος της Εκκλησιαστικής υποεπιτροπής της Εκκλησίας του 
οικισμού μας. 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ  ΕΒΡΕΝΕΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 

 
Με μεγάλη μας χαρά, είδαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε, να πραγματοποιούνται στον οικισμό μας νέες 
δραστηριότητες, κυρίως για εμάς τους νέους, όπως ήταν το κύπελλο Μπάσκετ & το Party νεολαίας. 
Με αυτά τα δύο και με την αφορμή παλιότερων δραστηριοτήτων που γίνονται ανά καιρούς στον οικισμό μας, 
όπως σεμινάρια, βραδιές κινηματογράφου, περίπατοι, χορός/συνεστίαση συλλόγου, έκανα την σκέψη όλα 
αυτά να καθιερωθούν, να γίνουν δηλαδή ένας ετήσιος θεσμός του οικισμού μας, τον μήνα Αύγουστο. 
Πιο αναλυτικά, τον μήνα Αύγουστο και από τις ημερομηνίες 5-20 του μήνα, προτείνω να πραγματοποιούνται 
τα εξής:  Κύπελλο Μπάσκετ 4vs4 - Party Νεολαίας - Ετήσιος χορός συλλόγου - Περίπατος-Σεμινάρια - 

         Καθαρισμός Οικισμού - Βραδιές Κινηματογράφου 
Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, κάποιας άλλης δραστηριότητας, είναι απολύτως δεκτή. Μιας και πήρα την 
πρωτοβουλία για το παραπάνω, προτείνω να ονομάσουμε την περίοδο εκδήλωσης αυτών των 
δραστηριοτήτων σε «Κιθαιρώνεια». Επίσης προτείνω να δημιουργηθεί μια συντονιστική ομάδα των 
«Κιθαιρώνειων», που θα αναλαμβάνει τον συντονισμό, την διάδοση του προγράμματός τους, καθώς και την 
ομαλή λειτουργία τους.                                       Με εκτίμηση, ο οικιστής: Γιώργος Παγώνης-Εβρενέζογλου 
 
Σημείωση ΔΣ: Επειδή εκδηλώσεις με όνομα «Κιθαιρώνεια»  υπάρχουν στο Δήμο μας και γίνονται στο 
Κριεκούκι, θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε κάποια άλλη ονομασία σχετική με την περιοχή μας. 

 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

 
Τοποθετήθηκε άλλο ένα παγκάκι στο χώρο της παιδικής χαράς κοντά στην τσουλήθρα, έτσι ώστε οι συνοδοί 
των παιδιών να είναι πιο κοντά τους και να ελέγχουν καλύτερα τις δραστηριότητές τους,  
Επίσης τοποθετήθηκε κάδος σκουπιδιών για να πετάνε τα απορρίμματα και να μην ρυπαίνεται ο χώρος. 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

Τοποθετήθηκε ταμπέλα στο χώρο των σκουπιδιών η οποία προτρέπει να μην πετάμε τα άχρηστα αντικείμενα, 
τα μπάζα, κλαδιά κλπ έξω από τον μεγάλο κάδο, γιατί το σκίπερ αδειάζει μόνο ότι υπάρχει μέσα στον κάδο 
με αποτέλεσμα να παραμένουν απ’ έξω και να ρυπαίνουν το χώρο αλλοιώνοντας ταυτόχρονα και την 
αισθητική του. 

ΡΙΨΗ ΜΠΕΤΟΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 
Επειδή από τις πολλές και έντονες βροχές είχε δημιουργηθεί αυλάκι μεταξύ  δρόμου και χώρου σκουπιδιών, 
με συνέπεια τα αυτοκίνητα να δυσκολεύονται στην έξοδό τους, ο Περικλής Μιχαλιτσιάνος με την ευκαιρία 
εργασιών στο σπίτι του, κάλυψε το αυλάκι με μπετόν που περίσσεψε από τις εργασίες αυτές.  
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Πρακτικό Ν - 11 
Συνεδρίαση  28/06/ 2015 
 Πεπραγμένα περασμένου μήνα:  1.Μέλη του ΔΣ επισκέφτηκαν ,  τη Δήμαρχο και στη συνέχεια   τις τεχνικές υπηρεσίες  του Δήμου 
για  το έργο της υδροδότησης στον οικισμό μας . Η ενημέρωση  ήταν ότι απαιτούνται 15.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ ,για την 
ηλεκτροδότηση της δεξαμενής και του αντλιοστασίου και στη συνέχεια πληρωμή από τους οικιστές του ανταποδοτικού παραβόλου 
σύνδεσης το οποίο όμως δεν έχει αποφασιστεί ακόμα . 
2.Με την πάκτωση από το Βογιατζόπουλο Θεόδωρο ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της τσουλήθρας στην παιδική χαρά .  
Η συναρμολόγηση της  έγινε από τα μέλη του ΔΣ Περικλή Μιχαλιτσιάνο και Παντελή Μυκιαδάκη . 
3.Επίσης, από τον ίδιο,τοποθετήθηκε το σιδερένιο Π στην είσοδο της Π.Χ για την ασφάλεια των παιδιών και  ολοκληρώθηκε η 
επισκευή του μύλου και της τραμπάλας.   
4.Επισκευάστηκε η βλάβη που υπήρχε στην ηλεκτροδότηση των φωτιστικών στην είσοδο της εκκλησίας. Η εργασία της επισκευής 
ήταν προσφορά του μέλους του συλλόγου μας  Δημησιάνου Σπύρου. 
5. Αντιπροσωπεία του συλλόγου μας  ανταποκρίθηκε  στο κάλεσμα του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλίας  για τον καθαρισμό των ακτών 
Πόρτο Γερμενό και Ψάθας. 
Αποφάσεις : 1.Μετά τις παραπάνω ενέργειες να γίνει έγγραφο προς το Δήμο , η ακόμα και η κατ’ ιδίαν επίσκεψη προς τη Δήμαρχο 
,προκειμένου να διευκρινιστούν  οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα  το έργο  της υδροδότησης του οικισμού μας  
καθώς  και οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν  από  εδώ και πέρα. 2. Ομόφωνα, το Σάββατο 1/8/2015 να γίνει εθελοντικός 
καθαρισμός σκουπιδιών στο χώρο του οικισμού . Η συνάντηση των μελών θα γίνει στην εκκλησία ώρα 8:30 πμ.  3. Να γίνει 
συντήρηση τόσο στα κάγκελα όσο και στα παγκάκια που βρίσκονται στο χώρο της  εκκλησία και του ΠΠΚ 4. Όπως κάθε χρόνο , να 
υπάρξει  συμμετοχή του συλλόγου μας στην εορτή της Αγ. Μαρίνας με την προσφορά νερών , αναψυκτικών  και γλυκών . Για τα 
παραπάνω θα μεριμνήσει το μέλος του ΔΣ Μ. Δεσύπρη.  

Πρακτικό Ν - 12 
Συνεδρίαση   09/08/ 2015 
Πεπραγμένα περασμένου μήνα: 1.Στις 18 , 19  και 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν , με μέριμνα του συλλόγου μας ολονύχτιες 
βάρδιες πυρασφαλείας από κατοίκους του οικισμού μας . 
2.Εκδόθηκε και διανεμήθηκε , είτε από σπίτι σε σπίτι ,είτε μέσω ταχυδρομείου η εφημερίδα του συλλόγου τεύχος 74. 
3.Την Παρασκευή 31/7/2015 πραγματοποιήθηκε  , με επιτυχία  προβολή  Ελληνικής ταινίας.   
4.Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε , την Παρασκευή το βράδυ ,η συμμετοχή του συλλόγου μας στην γιορτή της 
Αγ. Μαρίνας με την προσφορά άρτων ,γλυκών και  αναψυκτικών. Ανήμερα , μετά τη λειτουργία της εκκλησίας, μέλη του ΔΣ 
προσέφεραν καφέ στους εκκλησιαζόμενους που βρέθηκαν στο χώρο του ΠΠΚ .  
5.Μετά από έγγραφο του συλλόγου μας ο Δήμος έστρωσε με 3Α την οδό Ελικώνος η οποία είχε υποστεί μεγάλες ζημιές  από τις 
χειμωνιάτικες βροχές.  6.Βάφτηκαν , μετά από απόφαση του ΔΣ , τα παγκάκια και ο πίνακας  ανακοινώσεων που βρίσκονται στο 
χώρο της εκκλησίας . Την εργασία αυτή ανέλαβε και έφερε σε πέρας το μέλος του ΔΣ Νίκος Βασιλείου.      
Αποφάσεις: 1.Ομόφωνα  και μετά από παράπονα πολλών οικιστών μας ,να γίνει σύσταση από μέλη του ΔΣ στον ιδιοκτήτη του 
αλόγου , προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση για τις ακαθαρσίες που δημιουργεί στον  οικισμό. 
2. Ομόφωνα, φέτος λόγω των τρεχουσών γεγονότων (capital controls ) αντί του καθιερωμένου χορού  να γίνει απλή συνεστίαση την 
Κυριακή στις 16/8/2015 στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ  με φαγητά που θα μαγειρέψουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.Την μέριμνα για τη 
μουσική θα αναλάβουν παιδιά του οικισμού μας στα οποία θα δοθεί  από το ΔΣ ένα χαρτζιλίκι 40 ευρώ. Η συμμετοχή θα είναι 5 ευρώ 
ανά άτομο προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της εκδήλωσης (κρασιά, αναψυκτικά, πλαστικά  ποτήρια , πιάτα , παγωτά, ρεύμα, 
νερό , μουσική κλπ ). 3. Μετά από αίτημα  των νέων του οικισμού το ΔΣ σε συνεννόηση με την εκκλησιαστική υποεπιτροπή της 
εκκλησίας μας αποφάσισε να εκχωρήσει την αίθουσα του ΠΠΚ στα παιδιά του οικισμού  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για χορό 
και  σύσφιξη των σχέσεων των παιδιών που αποτελούν και το μέλλον αυτού του τόπου.  Επίσης  το ΔΣ αποφάσισε να συνδράμει την 
κίνηση αυτή με αναψυκτικά και  πατατάκια  και παγωτά. 4. Το Σάββατο στις 22/8/2015 στις 8,00 πμ , να γίνει πεζοπορία στο 
μονοπάτι που αρχίζει από σημείο του δρόμου προς ψάθα και καταλήγει στο Πόρτο Γερμενό ( Άγιο Νικόλαο) . Η μετάβαση σε αυτό 
το σημείο και η επιστροφή θα γίνει με ιδία μέριμνα των περιπατητών 5. Έγινε αποδεκτή η εγγραφή τριών νέων μελών στο σύλλογό 
μας . Τα  μέλη αυτά είναι Μαρία Γλατζή, Παντελής  Βαρότσης και Τριανταφύλλου Σταυρούλα 6. Για την αποφυγή ατυχημάτων, 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχουν πολλοί οικιστές και πυκνή  κυκλοφορία αυτοκινήτω, να τοποθετηθεί στην 
διασταύρωση των οδών Κιθαιρώνος και Σοφοκλέους πληροφοριακή πινακίδα , για την ταχύτητα ,διαστάσεων περίπου 0,70 χ 0,50 . 
Επιπλέον αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο προς το Δήμο για την ολοκληρωτική και σωστή κατακόρυφη σήμανση  του οικισμού με 
πινακίδες που προβλέπει ο ΚΟΚ  7. Την τετάρτη 19/8/2015 στις 7,00 μμ να διεξαχθεί αγώνας μπάσκετ με τη συμμετοχή όλων των 
ηλικιών και  ανεξαρτήτως φύλλου.   

Πρακτικό Ν - 14 
Συνεδρίαση 26/08/ 2015 
Πεπραγμένα περασμένου μήνα: 1. Προβλήθηκαν 3 ελληνικές  κωμωδίες  στο προαύλιο χώρο του ΠΠΚ. 2. Εστάλησαν (2) έγγραφα 
προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας. Ένα για τα αδέσποτα σκυλιά και ένα για την κάθετη σήμανση των δρόμων του οικισμού μας με 
πινακίδες του ΚΟΚ ( stop  κλπ ) 3. Έγιναν έγγραφες προσκλήσεις  υπηρεσιακών παραγόντων ( Δήμαρχο , Αντιδήμαρχο 
,Αντιπεριφερειάρχη κλπ) για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Στη γιορτή παρευρέθη ο Αντιπεριφερειάρχης. 4. Έγινε παράσταση 
του Προέδρου Περικλή Μιχαλιτσιάνου ,στον Αντιπεριφερειάρχης  Δ.Αττικής, Ιωάννη Βασιλείου, ο οποίος υποσχέθηκε να πιέσει για 
το θέμα της υδροδότησης. 
 Αποφάσεις: 1. Ομόφωνα ,η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του συλλόγου να γίνει  στις 13/9/2015 στο χώρο του ΠΠΚ .  
2. Ομόφωνα, η σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός , σύμφωνα με το άρθρο 23 , θα τεθεί στη Γ.Σ 
για έγκριση  3. Ομόφωνα, να γίνει διήμερη εκδρομή στα τέλη Οκτωβρίου στην Πύλο Μεσσηνίας  και στην Αρχαία Ολυμπία. 
Προσφορές Λεωφορείων και Ξενοδοχείων θα ζητηθούν μετά την ολοκλήρωση της πρότασης  4. Συμμετοχή του Συλλόγου στον 
εορτασμό   της εκκλησίας μας  στον εορτασμό του  Αγ. Φανουρίου, με την προσφορά άρτων, γλυκών και  αναψυκτικών.  
Ανήμερα, μετά τη λειτουργία το ΔΣ θα προσφέρει καφέ στους εκκλησιαζόμενους στο χώρο του ΠΠΚ.  
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πινακίδες που προβλέπει ο ΚΟΚ  7. Την τετάρτη 19/8/2015 στις 7,00 μμ να διεξαχθεί αγώνας μπάσκετ με τη συμμετοχή όλων των 
ηλικιών και  ανεξαρτήτως φύλλου.   

Πρακτικό Ν - 14 
Συνεδρίαση 26/08/ 2015 
Πεπραγμένα περασμένου μήνα: 1. Προβλήθηκαν 3 ελληνικές  κωμωδίες  στο προαύλιο χώρο του ΠΠΚ. 2. Εστάλησαν (2) έγγραφα 
προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας. Ένα για τα αδέσποτα σκυλιά και ένα για την κάθετη σήμανση των δρόμων του οικισμού μας με 
πινακίδες του ΚΟΚ ( stop  κλπ ) 3. Έγιναν έγγραφες προσκλήσεις  υπηρεσιακών παραγόντων ( Δήμαρχο , Αντιδήμαρχο 
,Αντιπεριφερειάρχη κλπ) για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Στη γιορτή παρευρέθη ο Αντιπεριφερειάρχης. 4. Έγινε παράσταση 
του Προέδρου Περικλή Μιχαλιτσιάνου ,στον Αντιπεριφερειάρχης  Δ.Αττικής, Ιωάννη Βασιλείου, ο οποίος υποσχέθηκε να πιέσει για 
το θέμα της υδροδότησης. 
 Αποφάσεις: 1. Ομόφωνα ,η Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του συλλόγου να γίνει  στις 13/9/2015 στο χώρο του ΠΠΚ .  
2. Ομόφωνα, η σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός , σύμφωνα με το άρθρο 23 , θα τεθεί στη Γ.Σ 
για έγκριση  3. Ομόφωνα, να γίνει διήμερη εκδρομή στα τέλη Οκτωβρίου στην Πύλο Μεσσηνίας  και στην Αρχαία Ολυμπία. 
Προσφορές Λεωφορείων και Ξενοδοχείων θα ζητηθούν μετά την ολοκλήρωση της πρότασης  4. Συμμετοχή του Συλλόγου στον 
εορτασμό   της εκκλησίας μας  στον εορτασμό του  Αγ. Φανουρίου, με την προσφορά άρτων, γλυκών και  αναψυκτικών.  
Ανήμερα, μετά τη λειτουργία το ΔΣ θα προσφέρει καφέ στους εκκλησιαζόμενους στο χώρο του ΠΠΚ.  
 

___Κιθαιρώνας ___________________________________________11________ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
Την 1η Αυγούστου μετά από πρόσκληση του 
ΔΣ συγκεντρώθηκαν αρκετοί οικιστές και 
εφοδιασμένοι με γάντια, σακούλες, 
τσουγκράνες, φτυάρια και καροτσάκια 
καθάρισαν τον οικισμό σε όλη του την έκταση 
από άχρηστα αντικείμενα τα οποία εκτός της 
άσχημης αισθητικής ρυπαίνουν τον χώρο και 
τον υποβιβάζουν από την πλευρά του 
πολιτισμού. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να 
γίνονται μία με δύο φορές το χρόνο έτσι ώστε 
να διατηρείται καθαρός ο οικισμός. Όμως 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή 
γιατί  είναι απαράδεκτο να περιμένουν κάποιοι να καθαρίσουν το χώρο γύρω από το οικόπεδό τους και οι 
ίδιοι να βρίσκονται μέσα στο σπίτι τους και να αδιαφορούν. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και νεολαίους 
που έδωσαν το παρόν και πέρασαν το μήνυμα της καθαριότητας και εθελοντικής εργασίας σε όλους μας.      

 
Ο ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ  ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ 

 
Το καλοκαίρι που πέρασε ο Γιάννης Μαρινάτος γιος 
του Νίκου και της Ελένης Μαρινάτου μελών του 
συλλόγου, παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή  
ενώπιον επταμελούς  επιτροπής στο Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών. Σπούδασε 
Ναυπηγός Μηχανικός και το αντικείμενο της 
διατριβής του είχε σχέση με  τις συγκρούσεις των 
πλοίων με την θεωρία των πεπερασμένων στοιχείων. 
Τον ευχαριστούμε που εκτός από το δικό του ανέβασε 
και το επίπεδο του οικισμού και του ευχόμαστε 
ολόψυχα καλή σταδιοδρομία.  
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