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ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ “ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ”
ΗΧΟ ΤΗΣ ΤΣΑΠΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΨΙΜΑΤΑ
ΝΕΟ ΔΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ.
ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΣ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ”ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ,
ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ, ΔΙΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ “ΖΑΘΕΑ” , ΟΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΟΥΝ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΝΙΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ
ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΛΕΪ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ.
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ.
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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

Ελευθέρου Φωτεινή: 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: 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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για οτιδήποτε αφορά ύλη εφημερίδας
Μιχαλιτσιάνος Περικλής,
Δεσύπρη Μαρία

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: Περδίκης Χάρης
(2263023207 - 6972079983 )

Ειδικός Γραμματέας: Ελευθέρου Φωτεινή
(2263023207 – 6972079983 )
Ταμίας: Βασιλείου Νίκος (6944258502)

Μέλος: ΜυκιαδάκηςΠαντελής
(2104933392-6945821483)

Μέλος: Κοντογιώργης Απόστολος
(2263023204 -6980468788)

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
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ΜΕ ΑΦ
ΦΟΡΜΗ ΤΑ
Α ΦΕΤΙΝΑ «ΖΑΘΕΑ»
«
………….
…
Γράφ
φει η Μαρία
α Δεσύπρη
Τα ΖΑΘΕΑ
Ζ
τέλεειωσαν για φέτος,
φ
η συμμ
μετοχή μεγάλλη ,η παρουσ
σία του κόσμ
μου περισσόττερη από τηνν αναμενόμεννη ,η
κούρ
ραση μεγάλη
η αλλά άξιζε τον κόπο, η στήριξη για το καινούργγιο και το δια
αφορετικό γιια τον οικισμ
μό μας ήταν το
τ
εφαλλτήριο νέων δραστηριοτή
ήτων για τονν χειμώνα. Έττσι τα καλοκ
καιρινά ΖΑΘ
ΘΕΑ γίνονταιι χειμωνιάτικ
κες πολιτιστιικές
εκδη
ηλώσεις με τη
ην ονομασία
α
ΕΝ ΑΣΤ
ΤΥ ΖΑΘΕΑ
Α τα οποία θα
α περιέχουν ξεναγήσεις σσε μουσεία, θεατρικές
θ
βρραδιές,
παρα
αστάσεις καιι καλλιτεχνικ
κά δρώμενα. Θέλουμε τηην συμμετοχή
ή σας γιατί η πατρίδα μαςς περά από την
τ
ξεγννοιασιά τις ππαραλίες το κέφι
κ
και την φιλοξενία, έέχει να επιδείίξει και πολιττισμό που όόλοι μας γνωρίζουμε ,αλλλά
μπορ
ρούμε να τονν ξαναπροσεεγγίσουμε μέσα από αυτέές τις χειμωνιιάτικες πολιττιστικές εκδηηλώσεις του συλλόγου μα
ας.
Σας ευχαριστούμ
με για την δύύναμη που μα
ας δίνετε να συνεχίσουμεε με το ίδιο σθένος και ππεριμένουμεε την παρουσ
σία
σας σε όλες αυττές τις διοργα
ανώσεις.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σ ΕΝΟΣ ΜΕ
ΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛ
ΛΟΓΟ ΜΑΣ
Σ
Οκττώβρης 20166
φει ο Κώστα
ας Γ. Δανιάςς μέλος του Συλλόγου-Δ
Δικηγόρος
Γράφ
Είμα
αστε, αισίωςς, στο 2016 και δεν υπά
άρχει αμφιβοολία ότι τη φετινή
φ
χρονιιά ο Σύλλογγός μας έσπα
ασε όλα τα ρεκόρ,
ξεπέέρασε κάθε ππροηγούμενη
η επίδοση, αποτέλεσε
α
πααράδειγμα πρ
ρος μίμηση και
κ όχι μόνοο σε τοπικό επίπεδο,
ε
τερμάτισε
πρώτος. Με δυοο λόγια, έβαλλε τον πήχη των προσδοοκιών μας τό
όσο ψηλά πο
ου δεν θα ήτααν υπερβολή
ή να πει καννείς ότι
(καττά παράφρασ
ση του γνωσττού άσματος) έχει «μόνο αντίπαλο τονν εαυτό του…
…»
Δεν είναι σκόπιμ
μο (ούτε εύκολο) να αναφ
φερθεί κανείίς στο πλήθο
ος, στην ένταση και στην ποικιλία τωνν εκδηλώσεω
ων που
βιώσ
σαμε φέτος κκαι, κατά περρίπτωση, συμ
μμετείχαμε, όόσο μπορούσ
σε ο καθέναςς. Είναι τόσοο πολλές που
υ κάποια εκδή
ήλωση
μπορ
ρεί να αδικηθθεί. Άνδρες και
κ γυναίκεςς, μικροί και μεγάλοι (κα
αι … μεγαλύττεροι) είχαμεε την ευκαιρίία να ταξιδέψ
ψουμε,
να διασκεδάσου
δ
με, να μάθουυμε κάτι παρ
ραπάνω, να γγίνουμε ίσωςς και λίγο κα
αλύτεροι απ’ αυτό που ήμ
μασταν μέχρρι χθες,
με αφορμή
α
μια σ
συνεστίαση, μια εκδρομή
ή, μια παράστταση, μια ομ
μιλία, ακόμη και μια παρττίδα τάβλι!
Φρο
ονώ όμως ότιι, γενικότερα
α μιλώντας, ο Σύλλογος πέτυχε τα τεελευταία χρό
όνια κάτι πεερισσότερο, πιο
π ουσιαστιικό και
πιο πολύτιμο από την ευυωχία μιας ευχάριστη ς βραδιάς, μιας διδακ
κτικής εκδρρομής ή τη
ην προβολή
ή μιας
κινη
ηματογραφική
ής ταινίας και
κ αυτό δενν είναι άλλο από το γεγονός – με όχημα
ό
όλα ταα παραπάνω
ω - της στενόότερης
γνωρ
ριμίας, της σ
σύσφιγξης τω
ων σχέσεων, της αλληλεγγγύης και αλληλοεκτίμησ
σης των μελώ
ών του, της επίτευξης
ε
δη
ηλαδή
του καταστατικ
κού του σκοοπού. Για πολλούς
π
απόό μας, οι οικ
κιστές δεν είίναι πια αφηηρημένα πρό
όσωπα ή αξιιώματα
(ποιο
ος τα χρειάζζεται άλλωσττε !) αλλά η Ιωάννα, η Μ
Μαρία, η Δήμ
μητρα, η Ναττάσα, η Καττερίνα, η Αρχχοντούλα, η Μένη,
ο Περικλής, ο Μ
Μάκης, ο Παντελής,
Π
ο Απόστολος, ο Νίκος, ο Σπύρος … και ο κατάάλογος συνεχίζεται, εύκοολα κι
αβία
αστα. Ο ίδιοςς ο οικισμός δεν είναι πια
α απλώς έναα ωραίο περιβ
βάλλον, έναςς ελκυστικόςς προορισμός (αυτό ισχύύει έτσι
κι αλλιώς για κά
άθε επισκέπττη) αλλά κάτι περισσότεερο: Είναι ο δικός μας τόπος όπουυ μπορούμε να συναντή
ήσουμε
με και να δώ
ώσουμε ότι κ
καλύτερο διιαθέτει ο καθ
θένας μας.
τουςς φίλους μαςς, να πάρουμ
Ασφ
φαλώς, υπάρρχουν και τα
α πρόσωπα. Υπάρχουν δηλαδή εκείίνοι οι άνθρ
ρωποι που, ως καταλύτες σε μια άψογη
διαδδικασία, μας χαρίζουν απλόχερα
α
τονν χρόνο τουυς, σκέπτοντται, σχεδιάζο
ουν και υλοοποιούν. Υπά
άρχουν αυτοοί που,
τελικ
κά, φέρνουνν αποτέλεσμα
α. Κάνουν ακριβώς
α
αυτόό που οι υπό
όλοιποι περιμένουμε απ’’ αυτούς καιι μιλώ για τα
α μέλη
του Δ.Σ. Ως συυλλογικό όρργανο και χωριστά στονν καθένα, αξίζουν
α
οι ειιλικρινείς ευυχαριστίες και η απροφά
άσιστη
ευγννωμοσύνη μα
ας. Να είστεε όλοι καλά. Συνεχίστε μμε την ίδια όρ
ρεξη, την ίδια δύναμη, τηην ίδια αποτεελεσματικότη
ητα.
ΕΥ
ΥΧΑΡΙΣΤΗ
ΗΡΙΑ
Ο Σύ
ύλλογός μαςς ευχαριστεί::
 Το Superm
market της Γεωργίας Κα
ατσανέα στο Πόρτο Γερμ
μενό και ιδια
αίτερα τον Δη
ημήτρη Κιο
ούση , για τη
ην
προσφορά ττων αναψυκττικών για τηνν εορτή της Αγ. Μαρίνας στον οικισμό μας.
 Τον Πρόεδρρο του Συμβοουλίου της Τοπικής
Τ
Κοιννότητας Βιλίίων Γιώργο Γκιόκα,
Γ
γιαα τη δωρεά στο
σ Σύλλογο ενός
βενζινοκίνη
ητου χλοοκοπ
πτικού και οικονομική
ο
εενίσχυση 40€
€.
 Τα μέλη τουυ Συλλόγου Θεοδωράκη
η Πέτρο και Μαρινάτο Νίκο για οικονομική εννίσχυση στο Σύλλογο
Σ
απόό 60€.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεδρίαση 3/7/2016
Πρακτικό Ν-24
1. Ενημερώσεις, πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Εγκρίθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας, κονδύλι 50.000 € για την δημοπράτηση 109 συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης. Οι πιο πάνω συνδέσεις
αφορούν τον οικισμό μας ,τον οικισμό της Μπέλιζας , τον οικισμό Κρύο Πηγάδι και τον οικισμό Κριεμάδι.
Β) Αγορά και αντικατάσταση του καταστραμμένου ταμπλό μπάσκετ. Γ) Αγορά και τοποθέτηση νέων διχτυών στα
καλάθια μπάσκετ. Δ) Διαγράμμιση γηπέδου μπάσκετ από μέλη του ΔΣ .Ε) Βάψιμο παγκακιών χώρου αθλοπαιδιών από
μέλη του ΔΣ. ΣΤ) Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και δυο προβολέων στο γήπεδο μπάσκετ από αρμόδιο τμήμα
Δήμου. Ζ) Τοποθέτηση κάδου σκουπιδιών στο χώρο μπάσκετ. Η) Καθαρισμός του χώρου των σκουπιδιών.
Θ) Επαφή με τους κατόχους των κατσικιών και του αλόγου για την αποφυγή διέλευσης των ζωντανών από τον οικισμό
μας για λόγους υγιεινής και ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες τους.
2. Οριστικοποίηση προγράμματος καλοκαιρινών εκδηλώσεων : Επεξεργάστηκε και διαμορφώθηκε το τελικό
πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων ,με την επωνυμία ΖΑΘΕΑ ,από κοινού με τα παιδιά του οικισμού μας
3. Αποδοχή δωρεάς: Εγκρίνεται η δωρεά ενός επίπλου μπάνιου που έκανε το κατάστημα ειδών υγιεινής ΛΑΚΙΩΤΗΣ
προς το συλλογό μας ύστερα από αίτημα του ΔΣ. Τ ο παραπάνω έπιπλο θα διατεθεί σε κλήρωση στο χορό του συλλόγου.
4. Προσκλήσεις επισήμων για το χορό του Συλλόγου: Αποφασίστηκε , ομόφωνα , στον ετήσιο χορό του συλλόγου να
προσκληθούν επίσημα ,χωρίς πληρωμή πρόσκλησης ,οι παρακάτω : ο Αντιπεριφερειάρχης , η Δήμαρχος ,
η Αντιδήμαρχος Αγγελική Παπακωνσταντίνου ο Δημ. Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Γ.Δρίκος και ο Αρχιμανδρίτης
κ. Χριστοφόρος.
Συνεδρίαση 7/8/2016
Πρακτικό Ν - 25
1. Ενημερώσεις, πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Την εργολαβία για τη σύνδεση των παροχών νερού ανέλαβε μετά
από διαγωνισμό ο ίδιος εργολάβος που είχε αναλάβει και το υπόλοιπο έργο, Τάσος Μόρφας.
Β) Απολογισμός χορού: Κατά τον απολογισμό και μετά από συζήτηση των μελών του ΔΣ διαπιστώθηκε ότι ο χορός είχε
μεγάλη επιτυχία με δεδομένη την ικανοποιητική προσέλευση των οικιστών ( 140 άτομα ) και το πολύ κέφι που υπήρχε
σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Γ) Υλοποίηση υπολοίπου προγράμματος ΖΑΘΕΩΝ: Μετά από συζήτηση και
διασταύρωση απόψεων διαπιστώθηκε ικανοποιητική η μέχρι σήμερα πορεία των πρωτόγνωρων εκδηλώσεων ΖΑΘΕΑ .
2. Προετοιμασία για την απρόσκοπτη λειτουργία της Γ.Σ . Σεπτεμβρίου: Στα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας
της Γ.Σ αποφασίστηκε , σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού, να γίνει έγγραφο προς την Ε.Ε για τον έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης του περασμένου χρόνου ( 2015 – 2016). Επιπλέον να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του
επερχόμενου έτους που θα υποβληθεί επίσης στη Γ.Σ για έγκριση.
3.Αποδοχή δωρεάς θαμνοκοπτικού μηχανήματος: Εγκρίνεται η δωρεά ενός θαμνοκοπτικού μηχανήματος που έκανε ο
Πρόεδρος της Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Βιλίων Γιώργος Γκιόκας όπως επίσης και η οικονομική προσφορά των 40
ευρώ για τις ανάγκες του συλλόγου μας.
Συνεδρίαση 4/9/2016
Πρακτικό Ν – 26
1. Ενημερώσεις, πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις < ΖΑΘΕΑ 2016> με μεγάλη
επιτυχία. Β) Ολοκληρώθηκε το γήπεδο Βόλεϊ με την τοποθέτηση δυο δοκαριών , φιλέ και διαγράμμισης. Γ) Γενικότερη
παρουσία μελών του ΔΣ σε εκδηλώσεις του Δήμου. Δ) Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ ο ειδικός σύμβουλος του
Δήμου Κώστας Πλούμπης για θέματα που απασχολούν τον οικισμό μας όπως ύδρευση, στρώσιμο δρόμων, οδοσήμανση,
αδέσποτα σκυλιά κλπ
2. Διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης: Ετοιμάστηκαν όλα τα έντυπα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία
της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του επερχόμενου έτους .
3) Δωρεά μοκέτας στον σύλλογο του Μύτικα: Αποφασίστηκε ομόφωνα να παραχωρηθεί , δωρεάν , μια μοκέτα προς
το σύλλογο του Μύτικα για την κάλυψη αναγκών του νέου γραφείου τους . Η υπόψη μοκέτα είχε παραχωρηθεί , επίσης
δωρεάν, προς το συλλογό μας από τον κ. Κώστα Πλούμπη .
Συνεδρίαση 11/9/2016
Πρακτικό Ν – 27
Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων μελών: Εγκρίθηκαν ομόφωνα σαν μέλη και εγγράφονται στο μητρώο του
συλλόγου οι , Μπαμπανιώτης Στέφανος και Ελευθέρου Φωτεινή ύστερα από αιτήσεις που έκαναν προς το ΔΣ και
διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού.

___
_Κιθαιρώ
ώνας ____________
________
________
________
______________ 5_________

ΓΕ
ΕΝΙΚΗ
Η ΕΚΛΟ
ΟΓΟΑΠ
ΠΟΛΟΓ
ΓΙΣΤΙΚ
ΚΗ ΣΥΝ
ΝΕΛΕΥ
ΥΣΗ ΣΥ
ΥΛΛΟΓΟ
ΟΥ
Γρά
άφει ο Περικ
κλής Μιχαλιτσιάνος πρόεδρος
π
τοου ΔΣ του Συλλόγου
Σ
Την
Κυριακκή
18
Σεπτεμβρίου
20166
πραγγματοποιήθη
ηκε στον εξαιρετικό χώρο τουυ
Πνευ
υματικού-Ποολιτιστικού Κέντρου το
ου οικισμούύ
μας η τακτική εττήσια Γενική
ή Συνέλευση
η των μελώνν
του Συλλόγου, σ
στο τέλος τη
ης οποίας διεενεργήθηκανν
και οι αρχαιρεσ
σίες για ανά
άδειξη νέου Διοικητικούύ
Συμβουλίου.
απουσίες
Υπήρξαν
κάποιεςς
δικα
αιολογημένεςς, κάποιες αδικαιολόγητες κατά τηνν
προσ
σωπική μουυ άποψη. Ομολογουμέν
Ο
νως ήταν η
ησυχχότερη αππό την άπ
ποψη διεννέξεων καιι
αντεεγκλήσεων Γ
ΓΣ των τελλευταίων 10
0 και πλέονν
χρόννων πράγμα
α που πιστεεύω ότι οφ
φείλεται στοο
ενωμ
μένο ΔΣ καιι στις γενικά
ά καλές σχέσεις του ΔΣ
Σ
με τους
τ
οικιστέές, όπως κα
αι στην ανα
αγνωρισμένηη
προσ
σπάθεια τοου για το
τ
καλύτερ
ρο δυνατόό
αποττέλεσμα για
α τον οικισ
σμό. Οι υπο
οψηφιότητεςς
ήτανν αριθμητιικά οριακά
ά όσες επ
πιβάλει τοο
κατα
αστατικό σα
αν ελάχιστεςς, γεγονός που δείχνειι
γενικ
κά την αππροθυμία κάποιων
κ
οιικιστών ναα
προσ
σφέρουν στοο Σύλλογο και
κ κατά συνέπεια στονν
οικισ
σμό όπου έέχουν τα ακίνητά
α
τουςς είτε είναιι
μόνιιμοι είτε μέένουν κάποια
α διαστήματτα μεγάλα ή
μικρ
ρά . Υπάρχχουν βέβαια και οι δικα
αιολογημένοιι
για διαφόρους λλόγους, αλλά
ά αυτοί κατά τη γνώμηη
μου είναι λίγοι. Παρόντα μέέλη 56, αριθμ
μός όχι τόσοο
ικαννοποιητικός γγια έναν οικ
κισμό που απ
παριθμεί 1800
σπίττια και συννολικά 500 οικόπεδα! Η απουσίαα
μελώ
ών και γενικκά οικιστών από
α ένα τόσο
ο σημαντικόό
γεγο
ονός δείχνει είτε φυγοποονία, είτε δυ
υσαρέσκεια,,
είτε κάτι άλλο. Τ
Την επερχόμ
μενη διετία θα
θ πρέπει ναα
έλθο
ουν κοντά σττο Σύλλογο περισσότερα
α άτομα είτεε
είτε
επα
εγγρ
ραφόμενοι
αναδραστηριιοποιούμενοιι
εξοφ
φλώντας τις οοφειλόμενες συνδρομές τους
τ
εφάπαξξ
ή με
μ δόσεις γγια να είναιι δυνατή η περαιτέρω
ω
βελττίωση της ειικόνας του οικισμού
ο
μας σε όλα ταα
επίπ
πεδα. Υπάρχχουν δυστυυχώς άτομα
α τα οποίαα
απαιιτούν από τοο Σύλλογο αλλά
α
είτε δενν είναι μέληη
είτε απέχουν γεννικώς από τα
α δρώμενα.
Τουςς περιμένουμε όλους να
α έλθουν κο
οντά μας, ναα
παρα
αμερίσουμε και να ρίξξουμε στη λήθη τυχόνν
ατυχχή γεγονότα
α ή παρεξηγγήσεις του παρελθόντος
π
ς
και όλοι μαζί να
α συνδράμουυμε για να πετύχουμε τοο
καλύ
ύτερο για ττον πολύ όμορφο αυτό
ό τόπο πουυ
ζούμ
με.
Προ
οεδρεύων τη
ης Συνέλευση
ης προτάθηκ
κε από το ΔΣ
Σ
και εξελέγη α
από τα μέλλη ο έμπειιρος πρώηνν
Πρό
όεδρος του ΔΣ Γιάννης Χριστόπουλο
Χ
ος
με πρακτικογρά
π
άφους τον Νίκο
Ν
Μαρινά
άτο και τονν
Γιώργο
Χαττζηγεωργίου
υ.
Πρόεδδρος
τηςς
εφορ
ρευτικής επιιτροπής προοτάθηκε καιι εξελέγη η
επίσ
σης
έμπεειρη
δικ
καστικός
Δήμητρα
α
Ανα
αστασοπούλοου-Κοντογιώ
ώργη και μέλη οιι
δικη
ηγόροι Αρχοοντούλα Βου
υδιγάρη-Βα
ασιλείου καιι
Καττερίνα Μιχα
αλιτσιάνου. (συνέχεια σττη σελίδα 10))

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
________
______ 6 __________
ΕΤΗΣΙΑ
Α ΣΥΝΕ
ΕΣΤΙΑΣ
ΣΗ ΣΥΛΛ
ΛΟΓΟΥ
Υ
Γράφεει ο Περικλή
ής Μιχαλιτσ
σιάνος
Το Σάββατο
Σ
233 Ιουλίου 2016 στον εξωτερικό χώρο του
υ
Πνευμ
ματικού Κένττρου της Εκκ
κλησίας πρα
αγματοποιήθηηκε η ετήσια
α
συνεσ
στίαση του Σ
Συλλόγου με την παρουσ
σία αρκετού κόσμου από
ό
τον οιικισμό αλλά και την ευρρύτερη περιο
οχή του Δήμμου μας. Τηνν
εκδήλλωση τίμησα
αν με την παρουσία
π
του
υς η Δήμαρρχος Γιάννα
α
Κριεκ
κούκη, η Ανντιδήμαρχοςς Αγγελική Παπακωνστταντίνου, οιι
Δημοττικοί Σύμβουυλοι και Πρόόεδροι των Σχολικών
Σ
Εππιτροπών του
υ
Δήμου
υ, Δευτεροβάθμιας Ανασ
στάσιος Δού
ύκας και Πρρωτοβάθμιαςς
Μελέττης Παπακωνσταντήςς, ο Πρόεδρος της Δημοτικήςς
Ενότη
ητας Βιλίων Γιώργος Γκιόκας, το μέλος του Δ
ΔΟΚΑΠ του
υ
Δήμου
υ Γιώργος Ρ
Ρουμπάκης, οι Πρόεδροιι Συλλόγων ττης περιοχήςς
μας, “Οικιστών Αιγοσθένω
ων” Παναγιώτης Λιάρ ος, “Άσπρα
α
σπίτια
α- Πόρτο Γεερμενό” Γιώ
ώργος Μακ
κρόπουλος κκαι “Μύτικα
α
Βιλίων” Κώστας Καλαμίτση
ης. Αρχικά χα
αιρέτισαν τηην εκδήλωση
η
ο Πρ
ρόεδρος, η Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συλλόόγου και ο
Πρόεδδρος του ΠΠ
ΠΚ και στη συνέχεια
σ
το λόγο πήρε η Δήμαρχος,,
ενημεερώνοντας τοους οικιστές για την πορ
ρεία του έργοου ύδρευσηςς
στον οικισμό
ο
αλλά και για άλλλα θέματα που
π αφορούνν γενικότερα
α
στο Δήμο. Με τα απίθαννα εδέσματτα από Caatering του
υ
Κριεκ
κουκίου και κάτω από τους ήχουςς της μουσιικής του djj
Σταύρ
ρου, δημιουυργήθηκε υψηλή
υ
διάθεεση και σ
σχεδόν όλοιι
πέρασ
σαν από την ππίστα περισσ
σότερο ή λιγό
ότερο δεινοίί χορευτές μεεταξύ αυτών και η Δήμαρρχος.

___Κιθαιρώννας _____________
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ΜΕ
Μ ΠΟΛ
ΛΥ ΜΕΓ
ΓΑΛΗ ΕΠ
ΠΙΤΥΧΙΑ
Α ΕΓΙΝΑ
ΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩ
ΩΣΕΙΣ «Ζ
ΖΑΘΕΑ»»
Γράφ
φει ο Περικλλής Μιχαλιιτσιάνος
Για πρ
ρώτη φορά ππραγματοποιιήθηκαν στο
ον οικισμό μαας αλλά
και σεε άλλα σημεεία του Δήμ
μου μας εκδη
ηλώσεις με ποικίλο
περιεχχόμενο με ττην ονομασία
α ΖΑΘΕΑ. Μία ονομαασία την
οποία έδωσαν οι νέοι του οικ
κισμού οι οποίοι είχαν και την
έμπνευση των εκδδηλώσεων κα
αι οργανώθη
ηκαν από το ΔΣ του
Συλλό
όγου με τηνν αρωγή καιι των νέων.. Η προέλευυση της
λέξης εικάζεται όότι προέρχετται από το «Ευνοούμεννοι των
Θεών»
» ή από το «Πάρα πολλύ ωραία θέέα». Οι εκδηηλώσεις
περιελλάμβαναν ομ
μιλίες από ποολύ σημαντικούς ομιληττές όπως
η ψυ
υχολόγος Τ
Τένια Μακ
κρή και η Βιολόγοςς Άννα
Σταμα
ατοπούλου ((οικίστρια τοου Αγίου Νεκ
κταρίου). Τοουρνουά
σκάκιι-τάβλι-ποδοσφαιράκι κα
αι πινγκ ποννγκ, παραθααλάσσια
διασκέδαση με κκρασί και χορό
χ
στο Πόρτο
Π
Γερμμενό με
μουσιική δεκαετιώ
ών 1960 και 1970 κάτω από
α
το άπλεετο φως
της Αυγουστιάτιικης πανσεελήνου, όπω
ως και τοουρνουά
μπάσκ
κετ με παιδιιά του οικισ
σμού αλλά και
κ άλλων πεεριοχών
του Δήμου
Δ
και όόχι μόνο. Το
Τ μπουκέτο
ο των εκδηλλώσεων
περιείίχε ακόμα εεκκλησιαστικ
κές πανηγύρ
ρεις των Αγίίων του
Ιερού Ναού της εεκκλησίας τοου οικισμού Αγίας Μαρίίνας και
Αγίου
υ Φανουρίου, τον ετήσιο χορό του Συ
υλλόγου , σεεμινάριο
τεχνολλογίας οργα
ανωμένο απ
πό τους νέους του οιικισμού,
διαγω
ωνισμό καραόόκε, σινεμά και
κ πεζοπορίία.
Περιγγράφω πιο κά
άτω περιληπττικά τις εκδη
ηλώσεις:
Ομιλίία Τένιας Μ
Μακρή: Άψογγη με κατανοητό σε όλοους λόγο
η Τένιια Μακρή αννέπτυξε το σύγχρονο κοιννωνικό θέμαα
«Η θω
ωράκιση τουυ γάμου απόό την απιστίία» με το κκοινό να
παρακ
κολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρ
ρον, βλέπονττας στα
λεγόμ
μενα της εξαίίρετης επισττήμονα ο καθ
θένας ίσως τα δικά
του πρ
ροβλήματα.
Καθα
αρισμός οιικισμού: Μία ομάδδα οικιστώ
ών με
πρωτο
οπόρους τουυς νέους ανέλαβε
α
να
α απομακρύύνει ότι
άχρησ
στο υπήρχε σ
στις άκρες τω
ων δρόμων που
π τελικά δδεν ήταν
πολλά
ά, γεγονός ππου οφείλετα
αι στην ποιό
ότητα των οοικιστών
και σττο σεβασμό που έχουν προς το περ
ριβάλλον καιι τελικά
στον εαυτό
ε
τους.
Εορτέές της Εκκλλησίας: Περιγγράφονται στη
σ σελίδα 111
Ετήσιια συνεστίαση: Περιγρά
άφεται στη σεελίδα 6
Αγώννες Μπάσκεετ: Ομάδες από
α τον οικιισμό, από ταα Βίλια,
από τη
η Μάνδρα α
ακόμα και απ
πό τα Λιόσια
α έδωσαν τοο παρών
σ’ αυττό το τουρνοουά που διεξξήχθη στα γή
ήπεδα του οιικισμού.
Όλα τα
τ παιδιά πουυ έπαιξαν ήτταν υψηλού επιπέδου, οιι αγώνες
είχαν δύναμη, πά
άθος, θέαμα και αποζημ
μίωσαν τουςς θεατές
που είχαν την τύχη να παρευρεθού
ύν. Στους νικητές
απονεεμήθηκε κύππελλο και σε
σ όλους το
ους συμμετάάσχοντες
αναμννηστικά μετά
άλλια. (συνέέχεια στη σεελ 8)

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
________
______ 8 __________
(συνέχχεια από σελ.7) Του
υρνουά πιννγκ- πονγκ
κ, σκάκι, τάβλι, ποδοσφαιράκιι:222222222
22222222222222222
Απρόσ
σμενη συμμεετοχή κόσμοου που εκτόςς από τους οιικιστές ήλθα
αν από τα
Βίλια και την ευρύτερη περιιοχή του Δή
ήμου ακόμα και από τη
ην Αθήνα,
φίλοι του Συλλόγγου και οικιιστών. Συνδδυάζοντας τηην ψυχαγωγίία με την
αδρενναλίνη του πα
αιχνιδιού για
α τη νίκη, αλλ
λά και το μππάνιο στα κρυ
υστάλλινα
νερά του Πόρτο Γερμενό καιι της Ψάθαςς, όπως και το καλό φα
αγητό στις
πολλέές ταβέρνες ττης περιοχήςς, πέρασαν έννα πολύ καλόό διήμερο. Το
Τ επίπεδο
των παικτών
π
στοους τελικούςς τουλάχιστο
ον ήταν υψ
ψηλό, με αγγώνες που
θύμιζα
αν επαγγελλματικά πρω
ωταθλήματα!! Στους νικκητές αποννεμήθηκαν
κύπελλλα και μετάλλλια.

Ομιλίία της Άνννας Σταμα
ατοπούλου, Βιολόγου, οικίστριαςς του Αγίο
ου
Νεκτα
αρίου με θέμ
μα: «Θυμόμ
μαστε μαζί τη μάχη τω
ων Πλαταιώ
ών που έβαλ
λε
τέλος στους Πεερσικούς ποολέμους κα
αι είναι δίπ
πλα μας». Κατά γενικ
κή
ογία ήταν μία παρουσ
σίαση για σεμινάριο. Υπερπαρασ
στατική η κ.
κ
ομολο
Σταμα
ατοπούλου μ
μας έκανε να
ν ταξιδέψου
υμε αρκετά χρόνια π.Χ. Ακούγοντά
άς
την, περνούσαν
π
α
από μπροστά μας οι εικόνες των μαχχών και των διαλόγων τη
ης
τότε εποχής. Εππιστημονικά
ά τεκμηριωμ
μένη και ππολύ καλά
ά μελετημέννη
παρου
υσίαση, έκαννε αίσθηση.
Σεμιννάριο Τεχνοολογίας για Laptops, Tables, Sm
martphones: Οι νέοι το
ου
οικισμ
μού Γιώργοςς Εβρενέζογλλου και Πάρ
ρις Γεωργινή ς παρουσίασ
σαν τις χρήσεις
και λεειτουργίες τω
ων σύγχρονω
ων τεχνολογιών γύρω αππό υπολογισ
στές και κινη
ητά
τηλέφ
φωνα. Πραγγματικά πολύ ενδιαφέέρουσες πααρουσιάσεις που έδωσ
σαν
πληρο
οφορίες άγνω
ωστες και χρή
ήσιμες για το
ους τυχερούςς που τις παρ
ρακολούθησα
αν.
Καρα
αόκε πάρτυ-διαγωνισμόός: Με ανάμ
μεικτες ηλικίίες, με φωνέςς άλλες ώριμ
μες
άλλες ..άγουρες έγγινε το καραόκε πάρτι σττο οποίο διαγγωνίστηκαν μικρά , μεγά
άλα
και ..πολύ μεγάλλα παιδιά. Αρκετά
Α
διασ
σκεδαστικός αλλά ταυτό
όχρονα και με
μουσιικό ενδιαφέρρον ο διαγωννισμός με τα
α μικρά παιδιιά να παίρνο
ουν τα βραβεεία
…κερ
ρδίζοντας τουυς μεγάλους.. (συνέχεια στη
σ σελ 9)

___Κιθαιρώννας _____________
_______________
________
________
______ 9 __________
(συνέχχεια από σελ.. 8)
Πάρτι πανσελήνοου με μουσιική 60’s καιι 70’s στο Π
Πόρτο Γερμενό: Στις 19
9 Αυγούστουυ έγινε πράξη
η ένα γεγονόός που
κάποιοι εξηντάρη
ηδες το περίμ
μεναν πολλά
ά χρόνια. Η πανέμορφη
η πανσέληνο
ος αντανακλλώντας το φως
φ του ήλιοου στη
θάλασ
σσα και την παραλία τοου Πόρτο, δημιουργούσ
δ
σε μία θεϊκή εικόνα κάννοντας ακόόμα και τον πιο αδιάφορρο και
δύστρ
ροπο να αποκκτήσει μία ευυχάριστη διά
άθεση και μεε τη βοήθεια
α της μουσικ
κής , του κραασιού και της καλής παρρέας να
περάσ
σει μία αξέχχαστη βραδιιά. Η εκδήλ
λωση έγινε μμε συνδιοργγάνωση 5 Συλλόγων
Σ
τηης περιοχής Άγιος Νεκττάριος,
Εκπολλιτιστικός Λ
Λαογραφικός και Εξωρα
αϊστικός Σύλλλογος Βιλίω
ων, Σύλλογοςς Οικιστών Α
Αιγοσθένων, Σύλλογος Άσπρα
Ά
Σπίτια
α και Σύλλοογος Μύτικα
ας Βιλίων. Η συνεργασίία των Συλλλόγων πέρασε το μήνυμμα ότι οι άνθρωποι
ά
ενω
ωμένοι
μπορο
ούμε να πετύύχουμε πολλλά , ότι η έπαρση και οοι εγωισμοί όπως και οι πολιτικές αντιπαραθέσ
σεις δεν πρέέπει να
υπάρχχουν, γιατί εείναι αναστα
αλτικός παρά
άγων προόδ ου. Πάνω από
α 1000 άττομα παρέες αλλά και μεμονωμένοι
μ
ι είχαν
κατακ
κλύσει την ππαραλία με τα καρεκλάκιια τους και μμε τις ..γασττρονομικές προμήθειές
π
ττους, κάποιοι με τα μαγιιό τους
έτοιμο
οι για νυχτερρινές βουτιέςς. Αρχικά οι απόλυτα
α
μελλωδικοί
ήχοι του
τ σαξόφω
ωνου του Γιώ
ώργου Κατσ
σαρού, οι ήχχοι των
Beatlees, του Ντέμ
μη Ρούσου, του
τ Santana, των Eaglees, των
Animals, των Rolling Stones, του Engelb
bert Humperrdinck,
P
των 5thh Dimension, της Janis Joplin και ππολλών
των Poll,
άλλωνν, μας έβα
αζαν στο κλίμα
κ
της εποχής
ε
τωνν πολύ
σημανντικών δεκα
αετιών όχι μόνο
μ
από μο
ουσικής και γενικά
καλλιττεχνικής άποοψης, αλλά κοινωνικήςς και πολιτικκής. Τα
καλωσ
σορίσματα ττων Προέδρω
ων των Συλλ
λόγων στον κόσμο
ήταν ο προπομ
μπός για το έναυσμα του χορεευτικού
ξεφανντώματος ποου ακολούθη
ησε, σαν να είχε σταματτήσει ο
χρόνο
ος κάπου στο 70 και κά
άτι. Οι «νέο
οι» του 60, ττου 70
αλλά και του 80 και του 90 ακόμα, δήλω
ωσαν «παρώ
ών» στο κάλεεσμα γιατί η μουσική αυυτών των δεεκαετιών όπω
ως και
παλαιότερων είνα
αι διαχρονική
ή. Παρούσα στην εκδήλω
ωση η Δήμα
αρχος Μάνδρ
ρας-Ειδυλλίαας Γιάννα Κριεκούκη,
Κ
η οποία
βρίσκ
κοντας ευκαιιρία χαλάρωσ
σης από τηνν επίπονη δοουλειά στο Δήμο
Δ
(όπως άλλωστε όλλοι οι Δήμαρ
ρχοι ιδίως απ
πό την
εφαρμ
μογή του Κα
αλλικράτη κα
αι μετά), επιδδόθηκε στουςς χορούς τωνν ρυθμών τω
ων “shakes” ττης τότε εποχχής. Παρών επίσης
και ο επί χρόνων Π
Πρόεδρος τοου Εκπολιτιστικού Συλλόόγου Βιλίων γιατρός
γ
κ. Μελέτης
Μ
Παπαακωνσταντίννου.
Η πίσ
στα πλέον δεν είχε όρια
α, όλη σχεδόν η παραλλία ήταν μία
α πίστα με γνωστούς
γ
κααι αγνώστου
υς μεταξύ τους (η
εκδήλλωση βέβαιια δημιούργη
ησε και προ
οϋποθέσεις ννέων γνωριμ
μιών) να ξεφ
φαντώνουν, κκάποιοι αναπολώντας τιις τότε
εποχές φέρνοντα
ας στη μνήμη
η τους όμορφα γεγονόταα γεμάτα συνναισθήματα και αισθήμαατα. Οι ρυθμ
μοί των Bonney M,
Abba,, Tom Jonees, Donna Summer, Rocky
R
Roberrts, Village people, Id
dols, Charmss, Olympian
ns…λίκνιζανν τους
πενηνντάρηδες καιι εξηντάρηδεες με τη μέσ
ση όμως να μμην μπορεί να
ν μιμηθεί τις
τ προ 40 κααι πλέον χρό
όνων κινήσεις της!
Όμως ευτυχώς τηνν κατάσταση
η “έσωσαν” οι νεότεροι ππου παραβρέέθηκαν και με
μ περισσή ζζωντάνια έζη
ησαν κι αυτοοί κατά
κάποιο τρόπο, το κλίμα της τόότε εποχής. Στο τέλος δόθηκε η υπ
πόσχεση ότι η εκδήλωσηη αυτή θα κα
αθιερωθεί κα
αι ίσως
συνδυ
υαστεί με τα Λαμπέτεια σε
σ συνεργασίία Δήμου κααι Συλλόγων..
Ο Σύλλλογός μας εευχαριστεί τοους Προέδρο
ους των Συλλλόγων Χρήσ
στο Μεϊντάνη
η, Παναγιώτηη Λιάρο, Γιώ
ώργο Μακρόόπουλο
και Κώστα
Κ
Καλαμ
μίτση για τηνν αποδοχή τη
ης πρόσκλησ
σης για συνεργασία στη
ην εκδήλωσηη αυτή και ελ
λπίζει και σεε άλλες
πολιτιιστικές συνερργασίες στο μέλλον.
Θεριννό σινεμά: Στις 21 Αυγούστου
Α
στον εξωττερικό χώρο
ο του
Πνευμ
ματικού Κένντρου του Οιικισμού παρο
ουσιάστηκε η παλιά Ελλληνική
κωμω
ωδία
"Η ωραία του κουρέα " . Προσφέρθθηκαν ποπ κορν,
παταττάκια αναψυκκτικά.
Πεζοπ
πορία: Στις 228 Αυγούστοου 2016 πραγγματοποιήθηηκε πεζοπορίία από
σημείο του δρόμοου προς Ψάθθα μέχρι το Πόρτο Γερμμενό. Η διαδδρομή
απολα
αυστική μέσα
α στα πεύκα και με πολύ
ύ όμορφη θέαα σε πολλά σημεία
σ
προς τη
τ θάλασσα και το Πόρρτο. Στην έξο
οδο τους περριπατητές περ
ρίμενε
μία πολύ
π
ευχάρριστη
έκπλη
ηξη,
αποζη
ημιώθηκαν
με
μεζεδά
άκια από ψ
ψητές
σαρδέέλες μαγειρεμ
μένες
από την
τ
Αντιπρόόεδρο
του Συλλόγου
Σ
Μ
Μαρία
Δεσύπ
πρη, κρασί και
τσίπου
υρο
υπόλλοιπα
από τη γιορτή της
πανσεελήνου. Οι σ
σαρδέλες ήτα
αν προσφορά
ά του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας
Ε
μεε πρωτοβουλλία του ειδικ
κού συμβούλου του
Δήμου
υ Κώστα Π
Πλούμπη καιι της Αντιδη
ημάρχου Αγγγελικης Παπακωνσταντίνου τους οπποίους ευχα
αριστούμε. Φυσικά
Φ
ακολο
ούθησε μπάννιο στα πεντα
ακάθαρα νερά της παραλίίας του Αγίο
ου Νικολάου.
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(συνέχεια από σελίδα 5)-ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Τη ΓΣ τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Αγγελική
Παπακωνσταντίνου και ο ειδικός σύμβουλος της Δημάρχου Κώστας Πλούμπης οι οποίοι παίρνοντας το λόγο
ενημέρωσαν για θέματα που αφορούν στον οικισμό μας με πρωταρχικό την ύδρευση, τη χρηματοδότηση του Συλλόγου,
την καθαριότητα και άλλα. Αρχικά το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΔΣ κάνοντας τον απολογισμό του έτους, όπως και τον
προγραμματισμό για το επόμενο όπως όφειλε σύμφωνα με το καταστατικό. Συνοπτικά η ομιλία είχε ως εξής:
Ζούμε σε έναν από τους καλύτερους (από πολλές πλευρές) οικισμούς της Αττικής. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε και να
προσπαθούμε με τις ενέργειές μας να τον διατηρούμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο από άποψη πολιτισμού και
περιβάλλοντος. Διετέλεσα για πρώτη φορά πρόεδρος του ΔΣ και ευχαριστώ όλους όσοι με τίμησαν στις προηγούμενες
αρχαιρεσίες και τα μέλη του ΔΣ που με επέλεξαν για πρόεδρο. Οι εμπειρίες μου ήταν σημαντικές, το απερχόμενο ΔΣ ήταν
από τα καλύτερα και παραγωγικότερα που έχουν υπάρξει στο Σύλλογο. Υπήρχε προγραμματισμός, αποτελεσματικότητα,
σύμπνοια, όχι διενέξεις, δημοκρατικότητα, ανυπαρξία έπαρσης. Έγιναν πολλά τον χρόνο που πέρασε με κυριότερο την
ύδρευση του οικισμού μας. Βέβαια το έργο ύδρευσης είναι του Δήμου, αλλά η συμβολή του Συλλόγου μας ήταν καθοριστική.
Οι διαρκείς παρεμβάσεις μας “ξεπάγωσαν” το παγωμένο για δύο χρόνια έργο και έτσι σήμερα το δίκτυό μας είναι πλήρες
απ’ αυτό το αγαθό το οποίο υπομονετικά αλλά και με συγκρατημένη οργή περιμέναμε τόσα χρόνια. Η Δήμαρχος κ. Γιάννα
Κριεκούκη, έδειξε το ανάλογο ενδιαφέρον για το έργο και σήμερα βρισκόμαστε ένα σκαλοπάτι πριν τις συνδέσεις με το
δίκτυο. Προσωπικά διαβεβαιώνω τα μέλη του συλλόγου ότι η διαχείριση των χρημάτων του Συλλόγου έγινε με άψογο και
άμεμπτο τρόπο. Παρά τα ελαττωμένα έσοδα λόγω κρίσης, κατορθώσαμε και κάναμε κάποια έργα στον οικισμό όπως
σημαντικές παρεμβάσεις στο γήπεδο, στο χώρο σκουπιδιών κλπ. Προσπαθήσαμε γενικά στις αγορές, στα έργα, στις
εκδηλώσεις, στο ρεύμα, στο νερό, στα τηλέφωνα, στις εκδρομές και σε άλλα να έχουμε το καλύτερο δυνατό οικονομικά
αποτέλεσμα για το Σύλλογο και πιστεύω ότι το πετύχαμε, αφήνω έξω δε τα προσωπικά έξοδα των μελών του ΔΣ για
διάφορες περιπτώσεις. Σύλλογος σημαίνει ότι όλοι μαζί λειτουργούμε και συνεργαζόμαστε για κάποιο κοινό αποτέλεσμα.
Όμως η συμμετοχή των οικιστών ή ιδιοκτητών οικοπέδων δεν είναι ικανοποιητική ακόμα και στην ελάχιστη υποχρέωση που
είναι η εγγραφή μέλους και η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών που είναι 25€. Τα μέλη του ΔΣ ως γνωστό είναι εθελοντές,
διαθέτουν πολύ μεγάλο μέρος από τον προσωπικό και οικογενειακό τους χρόνο, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, και δεν
έχουν γενικά την ανάλογη βοήθεια από οικιστές για την επίτευξη των στόχων. Υπάρχει βέβαια μία συγκεκριμένη ομάδα
οικιστών, την οποία θα επαινέσω, που ανταποκρίνεται στα καλέσματα του Συλλόγου όσον αφορά στις εκδηλώσεις και
δραστηριότητες. Είναι όμως λίγοι και δεν επαρκούν για τον τόσο μεγάλο όγκο δραστηριοτήτων που διενεργεί ο Σύλλογος.
Γι’ αυτό θα πρέπει την ερχόμενη διετία να ανταποκριθούν σε καλέσματα του ΔΣ πολύ περισσότεροι οικιστές, έτσι ώστε να
μοιράζεται το βάρος των εργασιών αλλά και να γίνονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα οι εργασίες αυτές. Το νέο ΔΣ θα
έλθει σε επαφή με όλους τους οικιστές, θα προσπαθήσει να εγγράψει νέα μέλη και να δραστηριοποιήσει όσο το δυνατόν
περισσότερους για το καλό του οικισμού μας και μόνο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, ύδρευση, έργα στον
οικισμό, εκδηλώσεις, εκδρομές, παρουσίες σε εκδηλώσεις του Δήμου, για το νέο καταστατικό όπου εκκρεμεί η
επικύρωσή του στο πρωτοδικείο, για την εφημερίδα και άλλες δραστηριότητες. Επίσης αναφέρθηκε στις ενέργειες που
έκανε το ΔΣ για τα κατσίκια, το άλογο και τα σκυλιά. Ακόμα ονόμασε οικιστές και άλλους που προσέφεραν στο Σύλλογο
είτε χρηματικά ποσά είτε διάφορα αντικείμενα. Στη συνέχεια παρουσίασε τις προτάσεις προγραμματισμού έργων και
δραστηριοτήτων του συλλόγου για το ερχόμενο έτος οι οποίες περιληπτικά έχουν ως εξής:
Καθαρισμός
κλαδιών πεύκων που μπαίνουν στους δρόμους, εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων οικισμού,
τοποθέτηση
συρματοπλέγματος στο πίσω μέρος του χώρου των σκουπιδιών για να παρεμποδιστεί ο
διασκορπισμός τους, καθαρισμός τμήματος της πλατείας Μουσών, συντήρηση παγκακιών, τοποθέτηση
συρματοπλέγματος στο Δυτικό μέρος του γηπέδου, συντήρηση Πνευματικού Κέντρου.
Στο τέλος ευχαρίστησε και συνεχάρη τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ για τη σημαντική εθελοντική προσφορά τους, η οποία
ήταν κατάθεση ψυχής και πρότεινε όσοι δεν εκλεγούν να στελεχώσουν το Πνευματικό Κέντρο, το οποίο θα πρέπει να
λειτουργήσει με αναβαθμισμένο τρόπο σε υψηλό επίπεδο όπως του αρμόζει, όπως και να συμμετέχουν κανονικά στις
συνεδριάσεις του ΔΣ και να έχουν λόγο. Ακολούθως το λόγο πήρε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Δεσύπρη η
οποία αναφέρθηκε στη σημαντική δράση του Συλλόγου και στην πολύ θετική απήχηση που έχει και σε ανθρώπους εκτός
οικισμού, και κάλεσε όλους τους οικιστές να έλθουν κοντά στο Σύλλογο. Μίλησαν ακόμα ο Παντελής Μυκιαδάκης
κυρίως για το θέμα της καθαριότητας ένα από τα σοβαρότερα θέματα στα οποία ο Σύλλογος έχει τεράστια ευαισθησία
και ο Ταμίας του Συλλόγου Νίκος Βασιλείου ο οποίος παρουσίασε μέσω ΗΥ και προβολέα τα οικονομικά δεδομένα του
Συλλόγου αναλυτικά με διαγράμματα τα οποία βοήθησαν σημαντικά την κατανόηση αυτών των δεδομένων. Τέλος η
Εξελεγκτική Επιτροπή διάβασε το πόρισμα του οικονομικού της ελέγχου και απάλλαξε το ΔΣ από κάθε άλλη υποχρέωση.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ : Μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του ΔΣ που διενεργήθηκε αμέσως μετά τις
αρχαιρεσίες, το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Περικλής Μιχαλιτσιάνος, Αντιπρόεδρος: Μαρία Δεσύπρη, Γενικός Γραμματέας: Χάρης Περδίκης, Ταμίας:
Νίκος Βασιλείου, Ειδικός Γραμματέας: Φωτεινή Ελευθέρου, Μέλος και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου:
Παντελής Μυκιαδάκης, Μέλος: Απόστολος Κοντογιώργης.
Αναπληρωματικά μέλη: Στέφανος Μπαμπανιώτης, Μαρία Γλαντζή, Νίκος Λάγιος.
Ο Πρόεδρος πρότεινε τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του ΔΣ, να έχουν δικαίωμα
λόγου και προτάσεων, χωρίς ψήφο, και να αναλάβουν αρμοδιότητες. Η πρόταση έγινε δεκτή από όλους τους εκλεγέντες
και επικροτήθηκε και από τα μέλη του Συλλόγου.
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Ε
ΕΟΡΤΕΣ
Σ ΑΓΙΩΝ
Ν ΤΗΣ Ε
ΕΚΚΛΗ
ΗΣΙΑΣ ΤΟΥ
Τ
ΟΙΚ
ΚΙΣΜΟΥ
Υ
Ο οικισ
σμός μας έχεει την τύχη ννα έχει
μία πολλύ όμορφη εκκλησία η οποία
έγινε βέέβαια με πολύ προσπάθθεια, με
δωρητέςς και με πολύ προσ
σωπική
εργασία
α από μέλη της
τ εκκλησιααστικής
Είναι
επιτροπή
ής
και
οικιστές.
δύο
τρισυπόόστατη
και
κ
έχει
καλοκαιιρινές Ιερές Πανηγύρειις, στις
(Αγίου
17 Ιο
ουλίου (Αγία
ας Μαρίναςς) και 27 Αυγούστου
Α
(Αγίου
Φανου
υρίου) και μία Φθινοπ
πωρινή 9 Νοεμβρίου
Ν
Νεκτα
αρίου). Το κκαλοκαίρι ποου πέρασε εο
ορτάστηκαν οι δύο
κόσμου εκττός από
αυτοί Άγιοι με ποολύ μεγάλη προσέλευση
π
τον οιικισμό και α
από τα Βίλια
α όπως και από
α άλλες πεεριοχές
του Δήμου.
Δ
Έγινναν περιφορέές των εικό
όνων και τω
ων δύο
Αγίωνν γύρω από το τετράγωννο όπως κα
αι αρτοκλασίίες και
πολύ μεγάλο πλή
ήθος Φανουυρόπιτων. Στον εσπεριννό του
Αγίου
υ Φανουρίουυ 120 φανουρόπιτες “δια
αγωνίστηκανν” στη
γευστικότητά τουυς, με τους “κριτές” να
α μην μποροούν να
αποφα
ασίσουν δεδομένου ότι η μία ήταν γευστικότερρη από
την άλλη!
ά
Παρόνντες και η Δήμαρχος,
Δ
Αντιδήμαρχοι
Α
ι, Δημ.
Σύμβο
ουλοι, Ειδικκοί Σύμβουλοοι κ.ά. Μετά
ά από τις ππρωινές
λειτου
υργίες προσφ
φέρθηκε καφ
φές στο Πνευματικό Κένττρο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΥΔΡΕΥ
ΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Υπεγρ
ράφη η σύμββαση του εργγολάβου με το
τ Δήμο για την πραγματτοποίηση των συνδέσεωνν και έτσι το
ο έργο θα ξεκ
κινήσει
στο τέέλος του μήννα. Το ΔΣ τοου Συλλόγου
υ θα είναι συυνεχώς σε επ
παφή με το Δήμο
Δ
και τονν εργολάβο και θα ενημεερώνει
(παρά
άλληλα) με τοο Δήμο τους οικιστές για
α οτιδήποτε ααφορά στο θέέμα και τις απαιτούμενες
α
ς δέουσες ενέέργειες.
 Την
Τ Κυριακή
ή 6 Νοεμβρίοου 2016 ο Σύ
ύλλογός μαςς θα πραγματτοποιήσει ημ
μερήσια εκδδρομή στο Μουσείο
Μ
Θήβ
βας με
ξενάγηση,
ξ
σττη Μονή Ευα
αγγελίστρια
ας στον Αλίααρτο και στο χωριό Ευαγ
γγελίστρια γγια φαγητό.
 Το
Τ καλοκαίρι που πέρασ
σε το ΔΣ ήλ
λθε σε επαφήή με τους κττηνοτρόφουςς που περνούύσαν τα αιγοπρόβατα απ
πό τον
οικισμό
ο
και σ
συμφωνήθηκ
κε να ακολου
υθούν περιφεερειακή διαδρ
ρομή έξω απ
πό τον οικισμμό.
 Μετά
Μ
από εππαφές του ΔΣ
Σ με τον ιδιιοκτήτη του αλόγου συμ
μφωνήθηκε τους
τ
καλοκααιρινούς μήνες να είναι δεμένο
δ
έτσι
έ ώστε να μην δημιουρργούνται προ
οβλήματα υγγείας και να αποφευχθούν
α
ν τυχόν ατυχχήματα μέσα στον οικισμ
μό.
 Σχεδιάζονται
Σ
ι πολιτιστικ
κές χειμερινές εκδηλώσ
σεις από το Σύλλογο με επισκέέψεις σε μο
ουσεία, θεα
ατρικές
παραστάσεις,
π
, χώρους επισ
στημονικών παρουσιάσεεων όπως Ευγγενίδειο Ίδρυ
υμα, ομιλίες κλπ.
 Μετά
Μ
από ποολλές επαφέές του ΔΣ με το Δήμο μμε θέμα τα αδέσποτα σκ
κυλιά, δόθηκκαν 2 εντολ
λές στείρωση
ης από
πιστοποιημέν
π
νους κτηνιάτρους. Η πραγγματοποίησηη των εντολώ
ών αυτών θα γίνει εντός ττων προσεχώ
ών ημερών.

ΔΗΜΙΟΥ
ΥΡΓΙΑ ΓΗ
ΗΠΕΔΟΥ VOLEYBAL
V
ALL ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
Ο- ΕΓΚΑΙΝ
ΝΙΑ ΜΕ ΑΓ
ΓΩΝΕΣ
Γράφ
φει ο Στέφαννος Μπαμπ
πανιώτης
Για πρ
ρώτη φορά διεεξήχθησαν αγώ
ώνες πετοσφα
αίρισης (voleyb
yball) στο νέο
διαμορ
ρφωμένο χώροο, στα γήπεδα
α μπάσκετ του
υ οικισμού μαςς. Συμμετείχα
αν
παιδιά
ά κάθε ηλικίαςς (15-65 ετών)) του Άγιου Νεκταρίου
Ν
και των γύρω
οικισμ
μών, χωρισμέννα σε τρεις ομ
μάδες. Οι αγώ
ώνες είχαν τεράάστιο
ενδιαφ
φέρον, ανταγω
ωνισμό και πολλύ γέλιο. Στο τέλος όλοι ήτταν νικητές.
Χρέη Γραμματείας
Γ
κκαι Διαιτητήςς με μεγάλη επ
πιτυχία η Ανττιπρόεδρος του
υ
Συλλόγου Μαρία Δεεσύπρη. Ευχα
αριστούμε το ΔΣ
Δ του συλλόόγου για τη
διοργά
άνωση, τον Πρρόεδρο Περικλλή Μιχαλιτσιά
άνο και ιδιαίττερα το μέλο
ος
Μυκια
αδάκη Παντελλή που με δικέές του ενέργειεες κατάφερε ννα
δημιου
υργήσει αυτό ττο όμορφο γή
ήπεδο στον οικ
κισμό μας. Τοου χρόνου, το
voleyb
ball, θα ενταχθθεί στα “Ζάθεεα” που είχαν φέτος τεράσττια επιτυχία.

Το
ο Παντοπωλεείο του Βαγγέέλη Γιουρμεετάκη μεταφέέρθηκε απέναντι από την εκκκλησία σε μεγαλύτερο
μ
χ
χώρο
εκσ
συγχρονισμέένο, πλήρωςς ανανεωμένο
ο με νέα προοϊόντα.

