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Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι !!!
6,5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ. ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΟΠΗΚΕ Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ 2017. ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 7ΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 1-7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
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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
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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)

Αντιπρόεδρος : Δεσύπρη Μαρία
(2109811681 - 6945959919 )

Γεν.Γραμματέας: Περδίκης Χάρης

(2263023207 - 6972079983 )
Ταμίας: Βασιλείου Νίκος (6944258502)

Μέλος: ΜυκιαδάκηςΠαντελής
(2104933392-6945821483)

Μέλος: Κοντογιώργης Απόστολος
(2263023204 -6980468788)
Ειδικός Γραμματέας: Ελευθέρου Φωτεινή
(2263023207 – 6972079983 )

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

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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ΕΜΑΔΙ” KAI
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Γράφεει ο Περικλήής Μιχαλιτσιά
άνος, Πρόεδδρος του ΔΣ του Συλλόγοου
Επιτέέλους 6 και ππλέον χρόνια
α μετά από τα πρώτα σκααψίματα στοον οικισμό
μας γιια την υλοποοίηση του ποολυπόθητου έργου
έ
ύδρευσσης, την Δευυτέρα στις
7 Νοεεμβρίου 2016 έπιασαν πάλι
π
δουλειά
ά τα μηχανή ματα του ερργολάβου,
που ανέλαβε
α
τηην ολοκλήρω
ωση των συνδέσεων
σ
των σπιτιώ
ών με το
κατασ
σκευασμένο δδίκτυο ύδρευυσης. Ολοκλληρώθηκαν 1110 συνδέσειις περίπου
στον οικισμό,
ο
σε όόσους βέβαια είχαν αιτηθεί, με τη συυνέχεια να δίνεται και
στουςς υπόλοιπουςς οικισμούς, αφού γίνουυν πρώτα οι απαραίτητεες νομικές
διαδικκασίες για τηη συνέχιση του έργου των
τ συνδέσεεων και σ’ αυτούς.
α
Ο
βαρύςς χειμώνας μ
με τα πολλά χιόνια και το
ο πολύ κρύοο δημιούργησ
σε κάποια
καθυσ
στέρηση στιςς εργασίες, αλλά
α
τελικά δεν στάθηκεε ικανός να εμποδίσει
τη συυνέχισή τουςς. Η τελική πράξη θα παιχτεί με την τοποθέττηση των
μετρη
ητών νερού (ρρολογιών) ποου πιστεύουμ
με ότι θα γίννει σύντομα, σύμφωνα
με τηνν υπόσχεση ππου πήραμε από τη Δήμα
αρχο Γιάνναα Κριεκούκη,, την οποία ευχαριστούμε
ε
με για το ενδιιαφέρον που έδειξε
από τη
ην αρχή ανάλληψης των καθηκόντων
κ
της για την οολοκλήρωση
η του έργου. Έτσι αρχίζου
ουμε να “ονειιρευόμαστε”” πλέον
ότι μέέχρι το τέλος της Άνοιξη
ης ανοίγονττας τις βρύσσες, δεν θα ακούγεται
α
πλ
λέον ο “ενοχχλητικός” ήχχος των πιεσ
στικών
μηχαννημάτων αγκκομαχώντας να
ν ανεβάσουυν το νερό σστα σπίτια. Η έλλειψη το
ου νερού στοους οικισμούύς δημιουργεεί πάρα
πολλά
ά και μεγάλλα προβλήμα
ατα, όπως: Η αναγκασστική κατασκκευή μεγάλων δεξαμεννών με σημαντικό κόσττος. Η
τοποθθέτηση πιεστιικών μηχανη
ημάτων, τα οποία
ο
σε διακκοπές ρεύματτος είναι ανεενεργά. Άρα δεν υπάρχει νερό στο σππίτι και
τα οποοία από την συνεχή χρήσ
ση και τις πα
αγωνιές παθααίνουν βλάβ
βες, πολλές φορές
φ
ανεπαννόρθωτες, αφ
φήνοντας τα σπίτια
χωρίς νερό για μεεγάλα διαστή
ήματα. Το συνεχές
σ
κουββάλημα μπεττονιών καθαρ
ρού νερού γγια το μαγείίρεμα ή προςς πόση
(απαγγορευτικό γιαα τους ηλικιωμένους πουυ αναζητούν χέρι βοηθεία
χρήση
ας από άλλους οικιστές).. Την πολύ συντηρητική
σ
του νερού,
ν
με σ
συνέπεια τηνν αποτροπή πράσινουυ εξωραϊσμοού των οικοπέδων στοο βαθμό πο
ου θα έπρεππε. Το
σημανντικότερο βέέβαια όλων είναι
ε
ότι σε κίνδυνο
κ
πυρκκαγιάς είτε σεε σπίτι είτε μέσα
μ
στους οοικισμούς είττε στο γύρω δάσος,
η αποουσία νερού θα μπορεί να δημιουργή
ήσει τεράστιαα καταστροφ
φή στη φύση
η, στα σπίτιαα, στις ανθρώ
ώπινες ψυχέςς αλλά
και υλική κατασττροφή, υπερππολλαπλάσια
α από το κόσττος κατασκεευής έργου γιια την παρουυσία του.
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Εισαγγωγή: (Γράφ
φει ο Περικκλής Μιχαλιιτσιάνος)
Το απ
πόγευμα τουυ Σαββάτουυ στις 14 Ια
ανουαρίου κκαι ενώ τα χιόνια
χ
αντισστέκονταν σθθεναρά στο να υποκύψ
ψουν στη μεετατροπή τοους σε
υγρή μορφή, με το θερμόμεετρο να προσπαθεί ναα ξεφύγει απ
πό τα
πολύ χαμηλά
χ
όριια των τελευυταίων παγω
ωμένων ημεερών, η οικίίστρια
του Αγίου
Α
Νεκταρ
αρίου Βιλίωνν γιατρός στο
σ επάγγελμμα, αλλά μεε πολύ
μεγάλλη αγάπη σστην Ελληνιική Ιστορία,, μέσα σε ένα κατανυυκτικό
περιββάλλον, μας διάβασε έννα παραμύύθι με ιστορρικές αλήθειες σε
μας τοους τυχερούύς που παρευυρεθήκαμε σ’
σ αυτή την εκδήλωση.
Γράφ
φει η Μαρία
α Δεσύπρη, Αντιπρόεδρος του ΔΣ
Σ του Συλλόγου:
To τζζάκι αναμμέένο, η αίθοουσα του συ
υλλόγου μαας γιορτινά ντυμένη και το τσάι να μοσχοβ
βολά στα μεγάλα
μ
φλιτζζάνια. Χουχχουλιάρικη ατμόσφαιρα, μας προοετοίμαζε γιια τα ακούσ
σματα που τόσο όμορφα θα έβγγαιναν
από τα
τ χείλη τη
ης αφηγήτρριας, Άνναςς Σταματοππούλου-Zωγγράφου, τηςς δικιάς μαας Άννας, που
π ξέρει να
ν μας
ταξιδεύει, με τηνν παρουσία της και τηνν γλυκιά τηςς φωνή.
Oι οικ
κιστές μας, οι φίλοι μα
ας άρχισαν να γεμίζουυν την αίθουυσα (όσοι μπόρεσαν
μ
ννα φτάσουν από το κρύύο και
τις κα
αιρικές συννθήκες). Όλοι περιμένα
αμε το ξεκίννημα αυτήςς της αφήγη
ησης του πααραμυθιού, που όλοι έχουμε
έ
ανάγκ
κη, ακόμα κκαι αν μεγα
αλώσαμε. Το
Τ θέμα αυττού "το άγα
αλμα που κρύωνε".
κ
Η φωνή και η συγκίνησ
ση της
αφηγή
ήτριας, το ππαίξιμο τηςς φωτιάς στο
ο τζάκι, τα χαμηλωμέννα φώτα, μα
ας μετέφερααν τότε στη
ην Σμύρνη, με το
άγαλμ
μα αυτό να κλαίει και τα
τ δάκρυά του,
τ να γίνοονται μαργα
αριταρένια στολίδια κααι κολιέδες περιπλανώ
ώμενοι
στο όραμα
ό
τωνν τόπων ποου χάθηκανν, να χαράάζουν την καρδιά
κ
μαςς, φέρνονταας κοντά μας
μ θύμισεες του
παρελλθόντος. Ήτταν μοναδικκές οι στιγμές αυτές ππου νιώσαμε και ο κόμ
μπος από τηην συγκίνησ
ση της αφήγγησης,
είναι εμπόδιο για
α να εκφράσ
σουμε ένα μεγάλο ευχχαριστώ στη
ην Άννα μαςς την εμπνεύύστρια αυτή
ής της βραδδιάς.
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ΕΡΓΑ Σ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΠΕΡΙΦΡ
ΡΑΞΗ ΣΤΟ
Ο ΧΩΡΟ ΤΩ
ΩΝ ΣΚΟΥ
ΥΠΙΔΙΩΝ
Έγινεε πράξη η περίφρα
αξη στο χώρο
χ
απορρριμμάτωνν του
οικισ
σμού σύμφω
ωνα με τονν προγραμματισμό τοου ΔΣ, ο οποίος
είχε εγκριθεί ααπό τη Γεενική Συνέέλευση τοου παρελθόόντος
Σεπτεεμβρίου. Έ
Έτσι θα " εγκλωβίζον
ε
νται" οι σαακούλες κα
αι δεν
θα γεεμίζουν τηη γύρω περριοχή και το δρόμο δημιουργώ
ώντας
μία απεχθή
α
εικόόνα. Οι υπά
άλληλοι κα
αθαριότηταας έχουν ενντολή
να τα
α μαζεύουυν όταν είνναι μέσα στο
σ χώρο και αν πα
αρόλα
αυτά υπάρχουυν υπολείμ
μματα, το
ο ΔΣ θα φροντίζεει να
καθα
αρίζονται. Ό
Όμως αν δεν είναι κλειστά ττα καπάκια
α των
κάδω
ων, το φαιννόμενο θα υπάρχει γιατί
γ
τα διιάφορα ζώα της
περιοοχής (σκύλλοι, αλεποούδες, γάττες) μπαίννουν μέσα
α και
βγάζοουν τις σαακούλες μεεταφέροντά
άς τες στηη γύρω περιοχή
σκορρπίζοντας ττο περιεχόόμενό τουςς. Ήδη βάάλαμε πινα
ακίδα
στο χώρο γιαα να θυμίίζει σε όλους
ό
(οικκιστές, εργάτες
καθα
αριότητας) ότι πρέπει να κάννουμε το αυτονόητοο, να
κλείννουμε τα καπάκια. Μετά από
ό παρεμβάάσεις του ΔΣ ο
Δήμοος αντικατέέστησε 2 κάδους
κ
με άλλους 2 με καπάκκι και περιμ
μένουμε ναα αντικατα
ασταθούν και
κ οι
άλλοοι 2 που είίναι ανοικττοί . Έχουμε ζητήσεει να είναι στο σύνολ
λο 7 γιατί το καλοκ
καίρι οι ανάγκες
αυξά
άνονται καττακόρυφα.
ΦΩΤ
ΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Σ
ΣΕ
Σ ΚΟΛΩ
ΩΝΕΣ-ΕΠΙΣ
ΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ
Δ
Τοποοθετήθηκανν από το Δήμο
Δ
μετά από υποδεείξεις του ΔΣ
Δ του Συ
υλλόγου 2
φωτισ
στικά σώ
ώματα σε κολώνεςς της
επάνω
ω εισόδου του οικισ
σμού. Το ΔΣ
Δ του
Συλλλόγου έχει υυποδείξει και
κ άλλα σημεία
σ
στα οποία χχρειάζοντα
αι απαραιιτήτως
φωτισ
στικά κααι αναμέννουμε. Επίσης
Ε
καλύύφθηκαν μεε άσφαλτο διάφορα σημεία
σ
κατεσ
στραμμένω
ων δρόμωνν του οικιισμού.
Για τα
τ παραπάάνω βοήθη
ησε και ο πρώην Π
Πρόεδρος του
τ ΔΣ το
ου Συλλόγοου Γιώργο
ος Ρουμππάκης,
ο οποοίος έχονταας υπηρεσιακή σχέση
η με το Δ
Δήμο (μέλοος του ΔΟΚΑΠ) και
αι σε συνερ
ργασία με το
τ ΔΣ
εξυπη
ηρετεί στο βαθμό πουυ μπορεί το
ον οικισμόό.
Με προσωπική
π
ή δράση τοο μέλος το
ου ΔΣ Πανντελής Μυκιαδάκης κάλυψε
κ
μεε τσιμέντο κάποια σημεία
κεντρρικού δρόμ
μου με λακκούβες.
ΕΠΙΣ
ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ
Τ
ΔΣ ΤΟ
ΟΥ ΣΥΛΛ
ΛΟΓΟΥ ΠΡ
ΡΟΣ ΤΟ ΔΗ
ΗΜΟ
Το ΔΣ
Δ του Συυλλόγου μα
ας από τιςς αρχές Ν
Νοεμβρίου έχει στείλ
λει επιστολλή στο Δή
ήμο στην οποία
περιγγράφει ανααλυτικά τιςς παρεμβάσ
σεις που π ρέπει να γίίνουν στονν οικισμό ααπό πλευρά
άς Δήμου για
γ να
αυξηθούν οι υπποδομές τουυ και να συυντηρηθούύν όσες απόό αυτές έχο
ουν προβλή
λήματα, αφού ο χρόνοος και
οι σκκληρές καιιρικές συννθήκες έχο
ουν αφήσειι τα σημάδδια τους σ’
σ αυτές. Τ
Τέτοιες είνναι Δημοτικός
φωτιισμός, κάλλυψη χωμ
μάτινων δρ
ρόμων ιδίίως των κά
άθετων που
υ από τις καιρικές συνθήκες
σ
έ
έχουν
καταστεί μη πρροσπελάσιμ
μοι από οχχήματα, αλλλά και κάπποιων που ενώ υπάρχχουν στο σχέδιο
σ
δεν έχουν
έ
ανοιχχτεί ποτέ κκαι είναι εννσωματωμέένοι με τα οικόπεδα! Καθαρισμ
μός και εξξωραϊσμόςς κοινόχρη
ηστων
χώρω
ων, οδοσή
ήμανση καιι ονοματολογία δρόόμων με πιινακίδες, ανανέωση
α
και συμπλλήρωση κάδων
κ
απορ
ρριμμάτωνν. Επίσης εστάλη
ε
επιιστολή για οικονομικκή επιχορήγγηση προς τον Σύλλο
ογο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεδρίαση
18/9/2016
Πρακτικό Ν-1
1. Συγκρότηση Διοικητικού συμβουλίου σε σώμα , σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού: Μετά από
ψηφοφορία προέκυψαν τα αποτελέσματα: Πρόεδρος : Μιχαλιτσιάνος Περικλής , Αντιπρόεδρος : Δεσύπρη Μαρία,
Γ. Γραμματέας : Περδίκης Χάρης, Ειδ. Γραμματέας : Ελευθέρου Φωτεινή, Ταμίας : Βασιλείου Νίκος, Μέλος :
Αποστόλης Κοντογιώργης, Μέλος : Μυκιαδάκης Παντελής.
2. Θέματα που αφορούν στη λειτουργία του
Διοικητικού συμβουλίου: Α) Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του ΠΠΚ ορίζεται ο Παντελής Μυκιαδάκης.
Β) Υποστήριξη στην ενημέρωση της ιστοσελίδας του οικισμού θα παρέχεται και από το αναπληρωματικό μέλος Στέφανο
Μπαμπανιώτη. Γ) Τα συμβούλια θα γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα ώρα 11:00 με ατζέντα που θα καθορίζει ο
Πρόεδρος με τον Γ. Γραμματέα και η οποία θα κοινοποιείται τουλάχιστον τρείς μέρες πριν το συμβούλιο και στα
υπόλοιπα μέλη για ενημέρωση και τοποθέτηση. 3. Έγκριση μονοήμερης πολιτιστικής εκδρομής του συλλόγου

για τις 6 Νοεμβρίου στο Αρχ. Μουσείο Θήβας

Συνεδρίαση 16/10/2016
Πρακτικό Ν-2
1. Ενημερώσεις, πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α) Ο πρόεδρος του συλλόγου ήρθε σε επαφή με την αντιδήμαρχο
Ιωάννα Αδάμ για το θέμα των αδέσποτων σκυλιών. Ο αντιδήμαρχος Περικλής Ρόκκας θα κάνει ενέργειες για την
μεταφορά και στείρωση των αδέσποτων σε κτηνίατρο στην Μάνδρα. Β) Ο Πρόεδρος του συλλόγου μαζί με το μέλος
Παντελή Μυκιαδάκη έκαναν εκ νέου συνάντηση με τον ειδικό σύμβουλο Κώστα Πλούμπη για το νερό. Η σύμβαση έχει
υπογραφεί από όλα τα μέρη και τον εργολάβο. Γ) Σε κάποια σημεία του οικισμού τα οποία είχαν υποστεί βλάβη από τον
καιρό και από έργα τοποθετήθηκε πίσσα από τον Δήμο. Δ) O Πρόεδρος του συλλόγου μαζί με το μέλος Παντελή
Μυκιαδάκη συναντήθηκαν με την αντιδήμαρχο Αγγελική Παπακωνσταντίνου για το θέμα αύξησης των υπαρχουσών
φωτιστικών κολονών και λαμπτήρων στον οικισμό. Έγινε έλεγχος και καταγραφή των ελλείψεων .Ε) Επίσης έγινε
αίτημα στην αντιδήμαρχο Α. Παπακωνσταντίνου για ανανέωση 3 κατεστραμμένων κάδων στον οικισμό μας. Έγινε
συζήτηση για το νερό και αποφασίστηκε να γίνει πρόταση για τήρηση του πρωτοκόλλου αιτήσεων.
2. Κατανομή εργασιών: Αποφασίστηκε , για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΣ, να δοθούν και άλλες αρμοδιότητες ,
πέρα από αυτές που δόθηκαν στην από 18/09/2016 συνεδρίαση, ως εξής: α) Αναπληρωτής Ταμίας ο Απόστολος
Κοντογιώργης. β) Η Μαρία Δεσύπρη ορίζεται Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων, καταχωρήσεων στην εφημερίδα και για το
μητρώο οικοπέδων. γ) Η Φωτεινή Ελευθέρου και ο Στέφανος Μπαμπανιώτης ορίζονται υπεύθυνοι διαχείρισης του
facebook δ) Η Φωτεινή Ελευθέρου αναλαμβάνει την τακτοποίηση εντύπων και αρχειοθέτηση αρχείων και συνυπεύθυνη
για το μητρώο οικοπέδων. ε) O Παντελής Μυκιαδάκης ορίζεται υπεύθυνος εθελοντισμού, καθαριότητας και άλλων
δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 3) Επιτροπή ΠΠΚ: Για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΠΚ συγκροτείται επιτροπή
η οποία αποτελείται από: 1. Μυκιαδάκη Παντελή (Πρόεδρο) 2. Γλαντζή Μαρία (μέλος) 3. Μπαμπανιώτη Στέφανο
(μέλος) 4. Μπακάλη Βασιλική (μέλος) 4) Συντακτική επιτροπή εφημερίδας: Η συντακτική επιτροπή για την
εφημερίδα θα αποτελείται από τους: 1. Περικλή Μιχαλιτσιάνο 2. Μαρία Δεσύπρη 3. Στέφανο Μπαμπανιώτη.
5) Έγγραφο προς Δήμο για επιχορήγηση στο Σύλλογο: Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο αίτημα προς το Δήμο
για επιχορήγηση ποσού για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου μας. 6) Έγγραφο προς Δήμο για φωτισμό,
κάλυψη δρόμων και οδοσήμανση: Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο αίτημα προς το Δήμο με κοινοποίηση στους
αρμόδιους φορείς, για φωτισμό, κάδους απορριμμάτων, κάλυψη και στρώσιμο όλων των δρόμων με προτεραιότητα των
κάθετων και κατεστραμμένων. Όπως ακόμη η οδοσήμανση και ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων και κλαδιών
παραπλεύρως.σε.κεντρικούς..δρόμους..του..οικισμού. 7) Κατάθεση στεφάνου 28ης Οκτωβρίου: Αποφασίστηκε

ομόφωνα η κατάθεση στεφάνου την 28η Οκτωβρίου .Επίσης συμφωνήθηκε στο εξής να γίνεται εκ περιτροπής
η κατάθεση στεφάνου από τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν. Στην παρούσα εκδήλωση η κατάθεση
στεφάνου θα γίνει από τον πρόεδρο του ΠΠΚ Παντελή Μυκιαδάκη.

Συνεδρίαση
8/11/2016
Πρακτικό Ν-3
1. Ενημερώσεις, πεπραγμένα περασμένου μήνα: Α)Τοποθετήθηκαν τρία φωτιστικά κολώνας από τον Δήμο σε
συνεργασία με τον σύλλογο. Β) Το μέλος Παντελής Μυκιαδάκης επισκεύασε δύο σημεία δρόμων του οικισμού με
τσιμέντο και επισκεύασε την ρόδα ενός κάδου απορριμμάτων. Γ) Έγινε διανομή της εφημερίδας τεύχος Νο 79. Δ) Έγινε
η έναρξη των εργασιών από τον εργολάβο για τις συνδέσεις του νερού στον οικισμό. Ε) Το ΔΣ ήρθε σε επαφή με την
Αντιδήμαρχο Αγγελική Παπακωνσταντίνου και έλαβε την υπόσχεση για δύο νέους κάδους. 2. Απολογισμός Εκδρομής:
Η πολιτιστική εκδρομή του συλλόγου η οποία έγινε στις 6 Νοεμβρίου στο Αρχ. Μουσείο Θήβας και στην Ευαγγελίστρια
είχε μεγάλη επιτυχία. 3) Περίφραξη σκουπιδιών : Αξιολογήθηκαν οι προσφορές για περίφραξη 40μ στον χώρο των
σκουπιδιών, ανατέθηκε το έργο στον μειοδότη . 4) Καθορισμός σχέσης αναπληρωματικών μελών με το ΔΣ του
Συλλόγου: Τα αναπληρωματικά μέλη τα οποία συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ, θα αναγράφονται στα πρακτικά
καθώς και οι προτάσεις που υποβάλουν εκτός ατζέντας. 5) Απάντηση σε επιστολή κ. Γιάννη Χριστόπουλου προς ΔΣ:
Αποφασίστηκε να αποσταλεί σύντομη απαντητική επιστολή η οποία θα παραπέμπει σε μελλοντική εξέταση του
ζητήματος καθώς τώρα δεν συντρέχει τέτοιος λόγος. 6) Αγορά Κονταροπρίονου: Εγκρίθηκε ομόφωνα, η αγορά ενός
κονταροπρίονου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Συλλόγου.
(συνέχεια στη σελ. 7)
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Πρακ
κτικά συλλλόγου (συνέέχεια από σεελίδα 6 )
Συνεδ
δρίαση 4//12/2016
Πρακτικό
Π
Ν - 4
1. Εννημερώσεις, πεπραγμέννα περασμέννου μήνα: Α
Α) Έγινε πα
αράδοση επιστολών απόό τον Πρόεεδρο και το μέλος
Παντεελή Μυκιαδάάκη στους φοορείς. Β). Ολοκληρώθη
Ο
ηκε η περίφραξη του χώρ
ρου των σκουυπιδιών. Γ) Έγινε
Έ
η αγορά του
κοντα
αροπρίονου. Δ) Η πολιτιιστική εκδρο
ομή του συλλλόγου στο Πλανητάριο
Π
και
κ στο Ίδρυυμα Νιάρχος στις 3 Δεκεμ
μβρίου
είχε μεγάλη
μ
επιτυχχία. 3. Διαγγραφές μελώ
ών: Αποφασίσστηκε και εγγκρίθηκε ομό
όφωνα η προοσέγγιση τωνν μελών πουυ έχουν
χρέη στον σύλλογγο. Τα μέλη
η που χρωσττάνε από τοο 2012 έως τώρα
τ
θα προσεγγιστούνν από την ανντιπρόεδρο Μαρία
Μ
ε
Δεσύππρη σε μία ππροσπάθεια επανένταξης
στον σύλλοογο. Στο επόμενο ΔΣ θα αποσταλεί σσχετική επισττολής πρόσκκλησης
και ειδδοποίησης διαγραφής μεε βάση το κα
αταστατικό τοου Συλλόγουυ. 4. Αποστο
ολή εφημερίίδας: Αποφα
ασίστηκε η διιακοπή
αποσττολής εφημερρίδας στα μέέλη που δεν είναι
ε
ταμιακώ
ώς εντάξει από
α 2012 και παλαιότερα.. 5) Παράδο
οση τοπογρα
αφικού
σχεδίοου οικισμούύ: Συζητήθη
ηκε και αποφ
φασίστηκε η παράδοση αντίγραφου
υ τοπογραφικ
ικού σχεδίουυ στον Δήμοο προς
βοήθεειά του, για ττην υλοποίησ
ση εξωραϊστιικών εργασιώ
ών στους, σύύμφωνα με το
ο σχέδιο, χώρρους πρασίνου του οικισ
σμού.

Ο ΦΥΛΑ
ΛΑΚΑΣ ΦΡ
ΡΟΥΡΟΣ

Γράφεει ο Στέφανοος Μπαμπαννιώτης
Φώντα
ας Τζεμπελίίκος , ο φύλλακας φρουρός τα τελευ ταία 20 χρόόνια , έχει καθήκον
κ
την
ην ασφάλεια και προστασ
σία του
οικισμ
μού μας. Πρράγμα που επιτυγχάνει
ε
με
μ 24ωρη πεεριπολούμεννη φύλαξη, με
μ ειδικό αυυτοκίνητο κα
αι με τοποθθέτηση
σημάττων και διακκριτικών σττις κατοικίεςς. Εκτός βέέβαια από φύλακας
φ
είνναι και ο φίίλος που όπ
ποτε και όποου τον
χρειασ
στούμε τρέχχει να βοηθήσει, πράγμα πολύ σημανντικό για τοους περισσόττερους από εεμάς που δεεν είμαστε μόνιμοι
μ
κάτοικκοι. Κύριοςς σκοπός τουυ, να αποτρέέψει εγκλημματικά στοιχχεία να προσεγγίσουν τονν οικισμό, ώστε
ώ
να μποορούμε
εμείς οι οικιστές και τα παιιδιά μας, να
α κοιμόμασττε ήσυχα κα
αι ξέγνοιαστα
α, σε αυτό ττο όμορφο μέρος που ζούμε.
Αποτέέλεσμα του έργου του, είναι
ε
οι κλο
οπές και οι βανδαλισμοοί των κατο
οικιών μας, ννα σταματήσουν από τόότε που
ανέλα
αβε, σε ποσοοστό 100% .Ο Πρόεδρο
ος Μιχαλιτσσιάνος Περιικλής, και σύ
ύσσωμο το ΔΣ του Συλλλόγου καλεεί, τους
οικισττές που δεν ππληρώνουν φύλαξη
φ
για τα
τ σπίτια τουυς, να προχω
ωρήσουν στη
ην πρόσληψηη του Φώντα
α. Έτσι θα πάψει
το φα
αινόμενο να επωφελούντται κάποιοι, είτε αυτό λλέγεται φύλλαξη είτε οτιιδήποτε άλλοο, από τη χρη
ηματική συννδρομή
των υππολοίπων οικκιστών-μελώ
ών.

Ο Κρηττικός

ποίημα της Χρρυσούλα Ρούσση-Βίλια

Κατάγγομαι από νηησί
Και κείνο
κ
είναι η Κρήτη
Π’ούχχει περίσσιεςς ομορφιές
Μα κα
αι τον Ψηλορρείτη.

Στα βράχχια μόνο ο αεετός
Θ’ανοίξει τα φτερά τοου
Την Άνοιιξη σαν Βασιιλιάς
Θα χτίσειι τη φωλιά τοου.

Κα
αι σαν φιλόξεενος λαός
Είνναι γνωστό και κείνο
Καιι στην υγειά σας βρε παιδδιά
Λέει ο παππούςς ένα ποτήρι πίνω

Έχει του
τ παραδείσ
σου τα καλά
Το γά
άλα και το μέέλι
Κι αν δεν σ’αρέσεει η τσικουδιιά
Πίνειςς το κοκκινέλλι.

Και σαν ακούσεις
α
το ββιολί
Τη λύρα, το λαούτο
Σίγουρα ωραιότερο
ω
Δεν είναι από ετούτο.

Νά
άναι καλά οι Κρητικοί
Κ
Κα
αι οι Κρητικο
οπούλες
Τοο πεντοζάλι ξέρουνε
ξ
Κα
αι το χορεύου
υν ούλες.

Για τοο φαράγγι τι ννα πεις
Π’ούχχει το πάνω χέρι
Τουρίίστες πάνε κιι έρχονται
Χειμώ
ώνα Καλοκαίίρι.

Εκείνο πο
ου λησμονήσσαμε
Και που το
τ ξέρουμε όόλοι
Στην Κρή
ήτη σαν γίνετται χαρά
Βροντάειι το πιστόλι.

Μόνο
Μ
λιγάκι προσοχή
π
Χρρειάζεται μεγγάλη
Πιιωμένος πισττόλι μη κραττάς
Και μη πατάς σκανδάλη.

ΑΝΑΚΥ
ΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
Γ
Σ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Από το προηγγούμενο Ιοούλιο ο Δήμος μαας συμμετέέχει σε πρόγραμμαα
Ελληνική Εταιρεία
Ε
Αξξιοποίησης-ανακύύκλωσης γυυαλιού σε συνεργασία με την Ε
Ανακκύκλωσης
ΑΕ – ΕΕ
ΕΑΑ . Έχουυν τοποθετηηθεί μπλε κώ
ώδωνες σε δύο σημείαα
στα Βίλια
Β
στην οοδό Ιωάννη Σακελλαρίίου οι οποίοοι δέχονται αποκλειστικ
α
κά και μόνοο
γυάλιινα απορρίμματα. Πρέπει
Π
να αποκτήσουυμε όλοι μας περιβαλλοντικήή
συνείίδηση γιατίί η ανακύκλλωση μας επιστρέφει
ε
αυτή την εννέργεια σε καθαρό καιι
υγιειννό περιβάλλλον αλλά έμμεσα και σε χρήμα ααπό την εξοοικονόμηση
η ενέργειας..
Έτσι μπουκάλιια και άλλα
α γυαλιά σεε όποια καατάσταση κι αν είναι (ακόμα καιι
σπασμένα κομμάάτια) να τα μαζεύουμε και να τα ρρίχνουμε σ’ αυτούς τους κάδους.

Ο Κιθαιρ
ρώνας φώναξξε,
και είπε στον Ψηλορεείτη,
έλα να πιούμε ένα κρρασί,
το βράδυυ απ’το σπίτι..
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Χ
ΧΙΟΝΙΑ
ΣΤ
ΤΟ ΔΗΜΟ
Ο, ΣΤΑ ΒΙΛ
ΛΙΑ, ΣΤΟΝ
Ν ΟΙΚΙΣΜ
ΜΟ
Γράφ
φει ο Περικλλής Μιχαλιττσιάνος
τα Βίλια, οι
Δεν είναι
ε
πρωτόόγνωρο για τον Κιθαιρ
ρώνα στις ααγκαλιές τοου οποίου βρίσκονται
β
ο Ερυθρές και η
Οινόη
η, τρία πολλύ αξιόλογγα κομμάτια
α του Δήμμου Μάνδρα
ας-Ειδυλλία
ας από οικο
κονομικής, περιβαλλον
π
ντικής,
πολιττιστικής καιι κοινωνικής πλευράς, τα τόσα ποολλά χιόνια που έπεσανν λίγο πριν το κλείσιμο του 2016. Πριν
ς” τη..δόξα του προκα
καν προλάβουν
π
ννα λιώσουνν, ο νέος χρ
ρόνος έδειξεε τα δικά του δόντια “ζηλεύοντας
“
ατόχου
του, αλλά
α
δεν μππόρεσε να τον
τ φτάσει αφού το χιόόνι που έπεσ
σε ήταν αρκ
κετά λιγότεερο από το προηγούμεν
π
νο. Το
σπάνιιο όμως, αλλλά όχι πρω
ωτόγνωρο, για
γ την περιιοχή ήταν οιι εξαιρετικά
ά χαμηλές θθερμοκρασίίες οι οποίεςς στον
Άγιο Νεκτάριο έέφτασαν ακκόμα και του
υς -11 βαθμμούς! Έτσι δημιουργήθηκαν πάραα πολλές ζη
ημιές, υδραυυλικές
πί το πλείσ
στον, τις οποίες
ο
έπρεπ
πε άμεσα ννα επισκευά
άσουν τουλ
λάχιστον οιι μόνιμοι κάτοικοι
κ
εν μέσω
ως επ
κρίση
ης και μεε το πετρέέλαιο στα ύψη, άκρω
ως απαραίττητο όμως για την ααντιμετώπισ
ση του ψύύχους!
Αγανάκτησαν με τα πολλά
ά χιόνια, τα
α κρύα, τα έξοδα και τις δυσκολ
λίες μετακίίνησης οι κάτοικοι
κ
κα
αι από
κάποιιους πέρασεε η σκέψη μήπως
μ
έκανναν λάθος σστην επιλογγή της κατο
οικίας τους! Όμως τα δύσκολα
δ
είνναι 2-3
μήνεςς το χρόνο, μετά αποζη
ημιώνονται από την όμμορφη Άνοιιξη και ιδιαίτερα το Κααλοκαίρι μεε τον ιδανικκότερο
συνδυυασμό της καλύτερης θάλασσας της Αττικήής (και όχι μόνο) και του βουνοού με ένα από
α τα καλλύτερα
κλίμα
ατα σε Ευρω
ωπαϊκό επίίπεδο! Έτσιι με τη λήξηη της Χειμ
μερινής περιιόδου και μμε τα πρώτα
α ανθίσματτα όλα
αυτά θα έχουν ξξεχαστεί για
ατί η φύση της περιοχχής μας όνττας σε άριιστη ισορροοπία, θα μα
ας χρωστάειι κάτι!
ών των δύσσκολων κα
αταστάσεων από το Δήήμο, πιστεύ
ύω ότι έγιινε το
Όσονν αφορά σττην αντιμεττώπιση αυτώ
ανθρω
ωπίνως και τεχνικά κα
αλύτερο δυννατό με δεδοομένο το μέέγεθος του προβλήματτος, αλλά κα
αι το γεωγρραφικό
μέγεθθος και ανά
άγλυφο τουυ Δήμου όπως
ό
και τηης κακής οικονομικής
ο
ς συγκυρίαας. Εδώ πρέπει η Κενντρική
Κραττική Διοίκηση να δει τις ιδιαιτερ
ρότητες τουυ Δήμου μα
ας αλλά κα
αι παρόμοιοους με τον δικό μας και
κ να
βελτιώσει σημα
αντικά τις υποδομές
υ
του
τ
αλλά κκαι την οιικονομική στήριξη
σ
γιαα την έγκα
αιρη και έγγκυρη
αντιμ
μετώπιση κα
ακών φυσικώ
ών φαινομέένων, πριν εείναι πολύ αργά.
α
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ΚΟΠΗ
Η ΠΙΤΑΣ
Σ 2017

Γράφεει ο Περικλή
ής Μιχαλιτσ
σιάνος, Πρόεεδρος του ΔΣ
Σ του Συλλόγγου
Την Κυριακή
Κ
15 ΙΙανουαρίου 2017
2
στο Πννευματικό-Π
Πολιτιστικό Κέντρο
Κ
του οικισμού,
ο
κόόπηκε η πίτα
α του Συλλόγγου με
σκοπό
ό, ως είθιστα
αι, την ευλογγία για μία καλή
κ
χρονιά,, ανταλλαγή ευχών μεταξξύ των παρεευρισκομένω
ων και επικοιινωνία.
Τις τρρεις πίτες, πρροσφορά όπω
ως κάθε χρό
όνο του οικισστή ιδιοκτήτη
η δύο μεγάλ
λων αρτοποιεείων Κώστα
α Θεοδωρόπ
πουλου
τον οπ
ποίο ο Σύλλλογος ευχαριιστεί για άλλλη μια φοράά ακόμα, ευυλόγησε ο Πατέρας
Π
Γαββριήλ από τη
η Μητρόπολλη των
Βιλίων και τίμησ
σαν με την παρουσία τους εκτός ττων οικιστώνν του Αγίου
υ Νεκταρίουυ και φίλωνν, η Περιφερρειακή
Σύμβο
ουλος της Π
Περιφερειακκής Ενότητα
ας Δυτ. Ατττικής Γιώτα
α Παππά, η Δήμαρχοςς Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα
Γ
Κριεκ
κούκη, οι Α
Αντιδήμαρχοιι Αγγελική Παπακωνστταντίνου και
κ Ιωάννα Αδάμ, οι Δηημοτικοί Σύ
ύμβουλοι Μεελέτης
Παπα
ακωνσταντής Πρόεδρος της Σχολική
ής Επιτροπήςς Α΄θμιας Εκπαίδευσης
Ε
του Δήμου, Τάσος Δού
ύκας Πρόεδρρος της
Σχολικ
κής Επιτροππής Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμουυ, και Ερασμ
μία Στάθη μέλος του Κ
Κοινωνικού Παντοπωλείο
Π
ου του
Δήμουυ. Λόγω ανεειλημμένων υποχρεώσεω
υ
ων, ειδοποίησσαν ότι δεν μπορούν να παρευρεθούύν οι Βουλευ
υτές Αττικήςς Εύη
Χρισττοφιλοπούλοου και Γεωρ
ργία Μαρτίννου μεταφέρροντας τις ευυχές τους για
α τη νέα χρον
ονιά. Παρόνττες στην εκδή
ήλωση
ήταν ο Πρόεδρος του Συμβουυλίου της Τοπικής Κοινόότητας Βιλίω
ων Γιώργος Γκιόκας,
Γ
οΠ
Πρόεδρος το
ου Συμβουλίίου της
και οι
Δημοττικής Ενότηττας Ερυθρώ
ών Κώστας Οικονόμου,
Ο
το μέλος το
ου ΔΟΚΑΠ του Δήμου Γιώργος Ρουμπάκης
Ρ
Πρόεδδροι των Σ
Συλλόγων τω
ων οικισμώνν, “Οικιστώνν Αιγοσθένω
ων” Παναγιώ
ώτης Λιάροος, “Μύτικα Βιλίων” Κώστας
Καλα
αμίτσης, “Άσ
σπρα Σπίτια Πόρτο Γερμ
μενό” Γιώργγος Μακρόπ
πουλος, “Ενεεργοί Πολίτεες Αλεποχωρ
ρίου” Παναγγιώτης
Γκοτσ
σούλιας καιι “Ερασιτεχννών Αλιέων”” Κώστας Π
Παγώνης. Λόγοι
Λ
ασθενείας της συζζύγου του δεν
δ επέτρεψα
αν να
παρασ
στεί ο Πρόεδδρος του Συλλλόγου “Οικ
κιστές Αλεποοχωρίου” Γιά
άννης Ζουμπ
πουλάκης σστέλνοντας τιις ευχές του για τη
νέα χρρονιά. Στη συυνέχεια μίλη
ησαν και ευχχήθηκαν ο Πρρόεδρος και η Αντιπρόεδ
δρος του ΔΣ Περικλής Μιχαλιτσιάν
Μ
νος και
Μαρίία Δεσύπρη, η Περιφερεειακή Σύμβου
υλος Γιώτα Παππά, η Δήμαρχος
Δ
Γιάννα Κριεκκούκη και το
ο μέλος του ΔΣ
Δ του
Συλλό
όγου Παντελλής Μυκιαδάκης
Η ομ
μιλία του Προέδροου του ΔΣ
Σ: “Εύχομαιι να έχουμε όλοι την υγεεία μας γιατίί χωρίς αυτή όλα τα άλλαα είναι
περιτττά. Το 2017 ννα είναι καλύύτερο από το 2016, έτσι όόπως πρέπει να είναι κάθ
θε νέα χρονιάά για να υπάρρχει πρόοδοςς. Όσον
αφορά
ά στο Δήμο μμας, να βελτιιωθούν περα
αιτέρω οι υποοδομές του έτσι
έ ώστε να γίνουν ακόμμα καλύτερεςς οι υπηρεσίεες προς
τους Δημότες.
Δ
Στοον οικισμό να
ν ολοκληρω
ωθεί το έργο ύδρευσης το
ο συντομότεερο δυνατόνν και να βελττιωθεί περαιττέρω η
εικόνα
α του με κάλλυψη των δρρόμων που εξακολουθούνν να είναι χω
ωμάτινοι,
ιδίως αυτών που είναι σε άθθλια κατάστα
αση και με εεξωραϊσμό διαφόρων
δ
κομμα
ατιών γης χαρρακτηρισμένων από το σχέδιο
σχ
πρασίννων. Με βελττίωση της
παιδικκής χαράς την οποία θα σας
σ προτείνουμε Κυρία Δ ήμαρχε σαν Σύλλογος
να τηνν αναλάβετε και να την πιστοποιήσεετε, γιατί πισστεύουμε ότι είναι μία
από τιις ωραιότερεες παιδικές χαρές
χ
του Δήμ
μου την οποοία χρησιμοπ
ποιούν και
πολίτεες από την ευρύτερη περ
εριοχή των Βιλίων.
Β
Όπω
ως και το χώρο
χ
των
γηπέδω
ων του οικισσμού μέσα σττον οποίο μπ
πορούν να γίννουν και άλλλα αφού ο
χώροςς είναι μεγά
άλος, όπως για
γ παράδειγγμα ένα 5x55. Στους αγώ
ώνες που
κάναμ
με το προηγοούμενο καλοοκαίρι ήλθανν και συμμεττείχαν άτομα
α από την
ευρύτεερη περιοχή ττου Δήμου κα
αι όχι μόνο! (Συνέχεια σττη σελ. 10)
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ΚΟΠΗ
Η ΠΙΤΑΣ 2017 (συνέχ
έχεια από σελλ. 9)
Κυρία
α Δήμαρχε, να
α συνεχίσετεε και να αυξή
ήσετε το ενδι αφέρον και τη
τ στήριξη
στους Συλλόγους. Είμαστε συννεργάτες και σε πολλές ππεριπτώσεις ενεργούμε
συνεπ
πικουρικά με το Δήμο, μεε μικρές παρρεμβάσεις είττε με εθελονττές είτε με
επαγγεελματίες ιδιώτες αναγννωρίζοντας τις δυσκολίε
ίες κυρίως λόγω της
μεγάληης έκτασής του και τηης οικονομιικής δυσπρααγίας. Θέλουυμε όμως
μεγαλύύτερη στήριξξη για να κάνουμε
κ
περιισσότερα. Ο
Οι Σύλλογοι γνωρίζουν
πολύ περισσότεροο από οποιιονδήποτε άλλον
ά
και σσε βάθος τα
τ τοπικά
προβλλήματα τα οοποία οφείλλουν να σαςς μεταφέρουυν και με καλόπιστη
συνεργγασία να βρεεθούν λύσεις.. Προσφέρουυν επίσης πολλλά στον πολλιτισμό της
περιοχχής. Ο πολιττισμός είναι πνευματική τροφή το ίίδιο απαραίττητη με τη
φυσικήή τροφή. Π
Προσφέρει ψυχική ανάταση, ηρεμ
εμεί, ενημερρώνει και
εξημερρώνει, διασκ
σκεδάζει. Ο Σύλλογός μας
μ
έχει σεε υψηλό επ
πίπεδο τον
πολιτισμό γιατί θεεωρεί ότι σανν Έλληνες πο
ου είμαστε πρ
πρέπει να ακο
ολουθούμε
τα βήμ
ματα των αρχχαίων προγόόνων μας, όπ
πως και τις γγενικότερες παραδόσεις
π
του τό
όπου μας. Ποολιτισμός ακόόμα είναι ο εξωραϊσμός
ε
και η καθαρριότητα. Σ’
αυτούς τους τομείίς ο Σύλλογόός μας έχει δώσει προτεεραιότητα έχχοντας μία
πολύ καλή
κ
συνεργα
ασία με το Δήήμο και ιδιαίίτερα με την Α
Αντιδήμαρχο
ο Αγγελική
Παπα
ακωνσταντίννου και αξιοπποιώντας ανά
άλογα τα όποοια λίγα έσοδδα έχει”.
Στη συνέχεια
σ
ευχή
ήθηκε για καλή χρονιά η Αντιπρόεδδρος Μαρία Δεσύπρη
και η Περιφερεια
ακή Σύμβουλλος Γιώτα Παππά.
Π
Ακοολούθησε η Δήμαρχος
Γιάνννα Κριεκούκ
κη η οποία αναφέρθηκε
α
στο έργο ύδδρευσης τουυ οικισμού
υποσχχόμενη ότι θθα ολοκληρω
ωθεί σύντομ
μα και το ερρχόμενο καλλοκαίρι το
νερό θα “τρέχεει” στα σππίτια μας. Μεταξύ άλλλων είπε: «Πάντα
προσπ
παθούμε να εείμαστε κονντά στις ανάγγκες όλων τω
ων δημοτώνν μας. Στο
πλαίσ
σιο του εφικ
κτού θα κατταθέτουμε κάθε
κ
δυνατή
ή προσπάθειια και θα
κάνουυμε ότι περισ
σσότερο μποορούμε για να
ν αντιμετω
ωπίζουμε τα μικρά
μ
και
μεγάλλα προβλήμ
ματα. Στονν αγώνα αυτό σας θέλουμε αρωγούς,
υποσττηρικτές κα
αι συνεργάτεες γιατί μόνο μέσα απόό γόνιμες σχχέσεις και
συνερ
ργασία μποροούμε να κατταφέρουμε ακ
κόμα περισσσότερα».
Ακολο
ούθησε το μοίρασμα της
τ πίτας μεε τα φλουρριά να πέφττουν στον
Πρόεδδρο των Οικιιστών Αιγοσ
σθένων Πανα
αγιώτη Λιάρρο, στην Αικ
κατερίνη Κα
αλλιδώνη κααι στον Βασίλ
λη Μετάνια
α.
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ΕΚΔΗ
ΗΛΩΣΕΙΙΣ ΤΟΥ
Υ ΣΥΛΛΟ
ΟΓΟΥ

Γράφεει ο Περικλή
ής Μιχαλιτσιά
άνος

ΕΟ
ΟΡΤΑΣΜΟ
ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟ
Ν
ΟΥ

Στις 8 και 9 Νοεεμβρίου 20116 πραγματο
οποιήθηκαν οι λειτουργγίες για τον εορτασμό ττου Αγίου
Νεκτα
αρίου προς τιμή του οποίου έχει το όνομα ο οικ
ικισμός μας. Πολλοί οι πιστοί,
π
ανάμμεσα στους
οποίουυς και επίση
ημοι, με το Σύλλογο να
α προσφέρει άρτους, αναψυκτικά
α
, γλυκά. Ανή
νήμερα της
γιορτή
ής μετά τη λεειτουργία πρροσφέρθηκε καφές
κ
στο Π
Πνευματικό Κέντρο
Κ
του οικισμού.
ο
Η εεικόνα του
Αγίουυ στολίστηκεε άψογα με πολύ
π
όμορφα
α λουλούδια ααπό κυρίες του
τ οικισμού τις οποίες ο Σύλλογος
και η επιτροπή τηςς Εκκλησίαςς ευχαριστεί ιδιαίτερα.
ι

ΠΟ
ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Η ΕΚΔΡΟΜ
ΜΗ ΣΕ ΑΡΧ
ΧΑΙΟΛΟΓΙΙΚΟ ΜΟΥΣ
ΣΕΙΟ ΘΗΒΑ
ΑΣ ΚΑΙ ΜΟ
ΟΝΗ ΕΥΑΓ
ΓΓΕΛΙΣΤΡΙΙΑΣ

Την Κυριακή
Κ
6Ν
Νοεμβρίου 2016 άνοιξεε ο χορός τωνν χειμερινώνν πολιτιστικώ
ών
εκδηλλώσεων του Συλλόγου μας
μ που σκοπ
πό έχουν να μορφώσουνν αλλά συνάμα
να συσφίξουν σχέέσεις, να ψυχχαγωγήσουν και να χαλααρώσουν έσττω και για λίίγο
μός ήταν το πρόσφατα ανακαινισμέ
α
νο
όσουςς συμμετέχουυν. Ο πρώτοος προορισμ
αρχαιο
ολογικό μοουσείο Θήβα
ας. Ομολογγουμένως ήήταν εξαιρεττικό και μας
μ
εξέπλη
ηξε όλους με την άψ
ψογη τοποθέέτηση, το ππλήθος και τα είδη τω
ων
εκθεμ
μάτων που ππιστεύω ότι θα το καταττάξουν σε έννα από τα σημαντικότε
σ
ρα
μουσεεία της Ελλά
άδας και όχιι μόνο. Εκτός από την ξεεναγό του μουσείου,
μ
ρόλο
ξεναγού έπαιξε μεε άψογο τρόόπο η οικίσττρια του Αγίίου Νεκταρίο
ου Αλεξάνδρ
ρα
Παπα
αμελετίου-Θ
Θεοδωράκη, φιλόλογος, η οποία μαας ξενάγησε με τις βαθιιές
γνώσεεις της με λεπτομέρειιες στα εκθέματα.
Τ
Την ευχαρισ
στούμε, όπω
ως
ευχαρριστούμε
και την επίσης οικ
κίστρια τουυ οικισμούύ μας Άννα
Σταμα
ατοπούλου-Ζ
Ζωγράφου, γιατρό, η οποία μέσα σστο πούλμανν μας μετέφεερε
τις γννώσεις της γύύρω από τα ευρήματα της
τ περιοχήςς. Όμως δεν είχαμε ακόμα
πιει το
ο πρωινό μαςς καφεδάκι και
κ επειδή μα
ας αρέσουν ττα ωραία, το
ον συνδυάσα
αμε
με τηνν ωραία φύσ
ση κάτω απόό τα τεράστιια πλατάνια, δίπλα από τα
τ τρεχούμεενα
νερά στις
σ “Πηγές Κρύας” της Λειβαδιάς. Στη συνέχειια επισκεφθή
ήκαμε τη Μο
ονή
Ευαγγγελίστριας σ
στα υψώματτα του Αλία
αρτου, όπουυ εκτός από
ό το καθολιικό
ξεναγη
ηθήκαμε σττα υπόγεια
α του κρυφ
φού σχολειοού και πρρομηθευτήκα
αμε
χειροπ
ποίητα ζυμαρρικά φτιαγμέένα από τις μοναχές
μ
της μονής. Επειδδή δε ισχύει το
“νους υγιής εν σώ
ώματι υγιεί”, σαν γνήσιοι απόγονοι ττων αρχαίων προγόνων μας
μ
έπρεπ
πε μετά τον ννου να “τακττοποιήσουμεε” και το σώμμα. Το ρόλο
ο αυτό ανέλα
αβε
η έξοχχη ταβέρνα ττης Ευαγγελλίας Κυριακάτη στο γρααφικό χωριό Ευαγγελισμ
μός
με τα γευστικόταττα παϊδάκια
α κλπ και το πολύ ωραίοο κρασί. Η μουσική καιι ο
χορόςς συμπλήρωσ
σε την “τακττοποίηση” το
ου σώματος μέσα στην ταβέρνα καιι η
συνέχχεια δόθηκε στο πούλμ
μαν για την επιστροφή μμε μουσική και ανέκδοττα.
Επειδή
ή οι εκδρομ
μές που διορργανώνει ο Σύλλογός
Σ
μαας είναι πάνντα πολύ καλά
οργαννωμένες και τα σχόλια σττο τέλος άριιστα, συμμεττέχουν σ’ αυυτές και άτομα
εκτός του Συλλόόγου από τη
ην ευρύτερη
η περιοχή τοου Δήμου αλλά
α
και από
Ελευσ
σίνα, Αθήνα
α και σε κά
άποιες περιπ
πτώσεις άττομα από άλλλα μέρη της
τ
Ελλάδδας! Ο Σύλλλογος μας τοους ευχαρισττεί όλους κααι υπόσχεται να προσφέρ
ρει
ότι κα
αλύτερο μπορρεί ιδιαίτερα
α σ’ αυτές τιις πολύ δύσκκολες περιόδους, έτσι ώσ
στε
να πά
άρουμε όλοι κάποια ικανοποίηση καιι κάποια αισσιοδοξία ότι η ζωή έχει και
κ
καλές στιγμές τις οποίες δεν θα πρέπει να αφήνουμεε να περνούνν από μπροσ
στά
μας χω
ωρίς να τις α
αγκαλιάζουμεε. (Συνέχεια
α στην επόμεννη σελίδα 12)
2)
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(ΕΚΔ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Σ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ, συνέχεια
α από σελ. 111)
ΕΠΙΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
Σ
“ ΚΕΝ
ΝΤΡΟ ΠΟΛ
ΛΙΤΙΣΜΟΥ
Υ ΙΔΡΥΜA
A ΣΤΑΥΡΟ
ΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ”
Κ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚ
ΚΟΛΟΥΘΗ
ΗΣΗ ΨΗΦ
ΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Π
Σ ΣΤΟ ΠΛ
ΛΑΝΗΤΑΡΙΙΟ
Το Σάββατο
Σ
3 Δεκεμβρίουυ 2016 ο Σύλλογος οργάνωσε άλλη μία
δρασττηριότητα η οποία έμελεε και αυτή να είναι πολύύ επιτυχημέννη. Με την
δρασττηριότητα αυυτή ο Σύλλογος ξεκίνησε να οργαν
ανώνει εκδηλλώσεις και
στην Αθήνα όπουυ βρίσκοντα
αι τα σημανντικότερα ποολιτιστικά κέντρα
κ
στα
αι εύκολη η πρόσβαση
π
από περιοχές εκτός Αθήνα
ας, είτε δεν
οποία είτε δεν είνα
υπάρχχει κάποιο κκίνητρο ή κάποιος
κ
υποκ
κινητής για να ενεργοποιήσει τον
κόσμο
ο. Ο άνθρω
ωπος έχει ανάγκη το να συμμεττέχει σε πο
ολιτιστικές
δρασττηριότητες κκαι πρέπει να
α το κάνει έσ
στω και αν ο ελάχιστος ελεύθερος
χρόνο
ος ή η κούρασ
ση της καθημερινότηταςς είναι αναστταλτικοί παρά
άγοντες σ’
αυτό. Οι επισκέέψεις σε μοουσεία ή άλλα
ά
ιδρύμαατα και χώρους,
χ
η
κολούθηση θθεατρικών κα
αι μουσικών παραστάσεω
ων ή ομιλιώνν και άλλα,
παρακ
είναι ζωογόνα
ζ
στοοιχεία τα οποοία εκτός της ψυχικής αννάτασης, πρ
ροσφέρουν
παιδείία και βοηθούν σημανντικά στην ψυχοπνευμματική ισορρ
ροπία του
ανθρώ
ώπου. Το ποούλμαν ξεκίννησε από τονν Άγιο Νεκττάριο και πή
ήρε κόσμο
από Βίλια,
Β
Μάνδρρα και Ελευσ
σίνα για να καταλήξει
κ
στ ο ΚΠ Ίδρυμ
μα Σταύρος
Νιάρχχος. Εκεί έγιν
ινε γνωριμία
α με τους επιισκέψιμους χχώρους του Ιδρύματος
όπως η υπερσύγχρρονη Βιβλιοθθήκη, αφού για
γ να ξεναγγηθεί κάποιοςς σε όλους
τους εσωτερικούς
ε
ς χώρους όππως η Λυρικ
κή Σκηνή κκ.ά. πρέπει να
ν υπάρχει
τέτοιο
ο πρόγραμμ
μα από το Ίδρυμα. Όμως δεν μμείναμε μόννο σ’αυτό,
ανεβή
ήκαμε στην αίθουσα όποου φιλοξενούνται η εκθθέσεις ζωγρα
αφικής του
Γιάννη
η Μώραλη κκαι σύγχρονη
ης γλυπτικήςς του Χρήσττου Καπράλο
ου με πολύ
σημανντικά και εννδιαφέροντα εκθέματα στα
σ οποία γι
για μια ακόμ
μα φορά η
οικισττής του Αγίοου Νεκταρίουυ Αλεξάνδρ
ρα Παπαμελεετίου με τις πολλές
π
και
βαθιέςς γνώσεις της και με τηνν εξαιρετική μεταδοτικότηητα της, έπα
αιξε άριστα
το ρό
όλο της ξεεναγού. Τηνν ευχαριστο
ούμε. Τέλοςς περπατήσα
αμε στους
εξαιρεετικούς κήποους του Κένντρου και δίίπλα στο καν
ανάλι με το θαλασσινό
νερό, πριν επιβιβα
αστούμε στοο πούλμαν γιια το πλανη
ητάριο. Το πλανητάριο
π
της Αθήνας είναι υυπερσύγχροννο έχει ανακ
καινιστεί πλήήρως και μετατραπεί σε
ψηφια
ακό, από τα καλύτερα σε
σ παγκόσμιο
ο επίπεδο. Η παράστασ
ση που μας
ταξίδεεψε πραγματτικά είχε θέμα τις “Διαστημικές κααταιγίδες καιι Βόρειο
Σέλαςς”. Σίγουρα
α γίναμε σοφότεροι με την παρουσίασ
ση αυτή,
αποδεεικνύοντας όότι η εικόνα
α αποτελεί έναν από ττους σημανττικότερους
συντελεστές μάθη
ησης , ιδιαίττερα αν είνα
αι σωστά ενναρμονισμέννη με το
θέμα. Η τελικκή πράξη της εκδήλωση
ης δεν θα μππορούσε να είναι κάτι
διαφορετικό από ττη συνήθη αλλλά αναγκαία κατάληξη σε κάποια τα
αβέρνα για
φαγηττό και διασκέέδαση με ζωνντανή μουσιική!

ΠΡ
ΡΟΓΡΑΜΜ
ΜΑΤΙΣΜΟ
ΟΣ ΕΠΟΜΕ
ΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩ
ΩΝ

1.
Κυριακή 12 Φεβρουα
αρίου 2017: Επίσκεψη σστο Βυζαντιννό Μουσείο Αθήνας με ααυτοκρατοριικές συλλογέές του
υσείου Ερμιιτάζ της Αγίίας Πετρούπο
ολης. Πρόκεειται για αντιικείμενα υψη
ηλής αισθητικκής και καλλλιτεχνικής αξξίας.
Μου
2.
Σάββατο 18 Μαρτίου
υ 2017: Θεαττρική μουσικκή παράστασ
ση στο Θέατρο ΒΕΜΠΟ
Ο με μουσική
ή δεκαετιώνν 60,70
με
μ πολλούς Έ
Έλληνες τραγγουδιστές της εποχής.
3.
1-7 Ιουλίοου 2017: 7ήμ
μερη εκδρομ
μή σε Δαλμα
ατικές ακτέςς μέσω Βενεττίας (Ανοικκτή σε όλουςς ).

