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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 76          Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015 

ΕΠΑΝΗΛΘΕ Η ΕΛΠΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ 

ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ 
ΡΕΥΜΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ 

ΝΕΡΟ ΞΑΝΑΜΠΗΚΕ ΣΤΟ.. ΑΥΛΑΚΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ

KOΠΗΚΕ Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

                                                      

ΓΕΜΑΤΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΤΕΣ, 

ΦΙΛΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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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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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Πρακτικό Ν - 15 

Συνεδρίαση  4/10/2015 
1. Πεπραγμένα περασμένου μήνα:  α) Παρουσία Προέδρου στη συζήτηση του Δημοτικού συμβουλίου για το ρυμοτομικό των 
Βιλίων. β) Παρουσία του Προέδρου και του μέλους του ΔΣ Παντ. Μυκιαδάκη στο Γ. Γραμματέα του Δήμου κ. Ραγκούση για την  
ύδρευση του οικισμού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το έργο της υδροδότησης του οικισμού μας προχωράει κανονικά.                                 
3) Καθαρισμός στο χώρο των απορριμμάτων με απομάκρυνση των μπαζών και σκουπιδιών που είχαν εναποτεθεί έξω από τον κάδο 
απορριμμάτων. 4) Κατάθεση ποσού 225€ από μέλη και σύλλογο υπέρ του συλλόγου « ΦΛΟΓΑ»  
2. Συζήτηση για Εκδρομή :   α) Μεταξύ 5 προσφορών επιλέχτηκε  ως  η  οικονομικότερη  και καλύτερη λύση το διώροφο 
λεωφορείο του  thiamis. β) Για διανυκτέρευση  επιλέχτηκε  το Ξενοδοχείο  Arty grant hotel  (5 *)  που βρίσκεται στην Αρχαία 
Ολυμπία γ) Η τελική τιμή της  εκδρομής  ορίστηκε στα 75 ευρώ ανά  άτομο δ) Καθορίστηκε το πρόγραμμα της εκδρομής 
3. Ολοκλήρωση επισκευής κεραμοσκεπής ΠΠΚ : Αποφασίστηκε, ομόφωνα, εν όψει του χειμώνα, να  συνεχιστεί και να 
ολοκληρωθεί η επισκευή  και της υπόλοιπης κεραμοσκεπής  του ΠΠΚ, από τον ίδιο τεχνίτη, με την αντικατάσταση όλων των 
υπολοίπων σπασμένων κεραμιδιών. 
4. Εξέταση αίτησης  Βασίλη Μετάνια: Ο Βασίλης Μετάνιας, παλιό μέλους του συλλόγου μας και κάτοικος επί της επαρχιακής 
οδού Βιλίων Πόρτο Γερμενό, μετά από παρότρυνση του Προέδρου μας  στη ΓΣ της 13/9/2015, έκανε γραφτή αίτηση με την οποία 
ζητούσε πληροφορίες για την υδροδότηση του σπιτιού του. Η υπόψη αίτηση διαβάστηκε, συζητήθηκε και στη συνέχεια 
αποφασίστηκε, ομόφωνα, να διαβιβαστεί με έγγραφό μας  στο Δήμο, για παραπέρα ενέργειες.  
5. Γιορτή Αγίου Νεκταρίου: Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  ο σύλλογός  μας θα συμμετέχει στον εορτασμό  που κάνει η  
εκκλησίας μας  για τον Αγ. Νεκτάριο, με την προσφορά  άρτων, γλυκών και  αναψυκτικών. 
6. Αίτημα προς το Δήμο για την τοποθέτηση καθρέφτη στην έξοδο  του οικισμού  μας: Επειδή υπάρχει  μεγάλος  κίνδυνος  
ατυχήματος, λόγω της περιορισμένης ορατότητας  κατά την έξοδο των αυτ/των  από τον  οικισμό  μας  προς τον επαρχιακό δρόμο 
Βιλίων Πόρτο Γερμενό, αποφασίστηκε, ομόφωνα, να γίνει έγγραφο αίτημα προς το Δήμο Μάνδρας  Ειδυλλίας  για την τοποθέτηση 
ενός καθρέφτη στην πιο πάνω διασταύρωση. 
7.Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας  στο χώρο των απορριμμάτων: Επειδή ο συλλογός  μας αναγκάζεται πολλές φορές, είτε 
με εθελοντική εργασία είτε με πληρωμή σε τρίτους, να καθαρίζει το χώρο των απορριμμάτων από τα μπάζα που ρίχνονται έξω από το 
κοντέινερς που υπάρχει εκεί, αποφασίστηκε, ομόφωνα, να τοποθετηθεί  με έξοδα του συλλόγου, πληροφοριακή πινακίδα στο χώρο  
για την αποφυγή του φαινομένου. 
8.Αποδοχή δωρεάς  ενός πινγκ πονγκ από Ουρανή Μιχάλη και ενός  ποδοσφαιρακιού από Κώστα  Πλούμπη:  
Τα πιο πάνω θα είναι διαθέσιμα για τη νεολαία του οικισμού μας. 

Πρακτικό Ν - 16 
Συνεδρίαση   01/11/ 2015 
1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα: α) Ο πρόεδρος του συλλόγου  παρέστη σε συζήτηση του Δημοτικού συμβουλίου, που  αφορούσε 
τις ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρτο Γερμενό, στο Δημοτικό κατάστημα Βιλίων β) Από τον Πρόεδρο του συλλόγου κατατέθηκε  
στεφάνι στο  Ηρώο πεσόντων της Γερμανικής κατοχής για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου γ) Συμμετοχή του Συλλόγου στη 
διαμαρτυρία για τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Πόρτο Γερμενό, μετά από κάλεσμα της Δημάρχου κ Γιάννας Κριεκούκη και συμμετείχε 
στο κάλεσμα με σχετικό πανό, με μέλη του ΔΣ  και πλήθος οικιστών. Επίσης συμμετείχαν φορείς της περιοχής και επίσημοι. 
2.Απολογισμός εκδρομής: Εγκρίνεται, ομόφωνα, ο ισολογισμός που κατέθεσε στο σώμα ο ταμίας του ΔΣ Νίκος Βασιλείου  και 
αρχειοθετήθηκε . Κατά γενική ομολογία η εκδρομή είχε μεγάλη επιτυχία και οι ταξιδιώτες δήλωναν πολύ ευχαριστημένοι. 
3.Γιορτή Αγ,Νεκταρίου: Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογός μας θα συμμετέχει στην εορταστική εκδήλωση της εκκλησίας 
μας, στη γιορτή του Αγ,Νεκταρίου με την προσφορά 3 άρτων και αναψυκτικών. Επίσης αποφασίστηκε η πρόσκληση του 
Αντιπεριφερειάρχη, της Δημάρχου και όλων των αρχηγών των συνδυασμών του Δήμου. 
4.Κοπή πρωτοχρονιάτικης  πίτας: Αποφασίστηκε, ομόφωνα, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνει την Κυριακή στις 
17/01/2016 στις 11:00 πμ στην αίθουσα του ΠΠΚ. 
 

Πρακτικό Ν - 17 
Συνεδρίαση   06/12/ 2015 
1.Πεπραγμένα περασμένου μήνα: α) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  παρέστη σε διαβούλευση που έγινε στο Δήμο Μάνδρας με θέματα 
«Διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου»  και «Νέος κανονισμός ύδρευσης». Στη συζήτηση  αυτή ο Πρόεδρος συναντήθηκε με 
στελέχη του Δήμου οι οποίοι τον επιβεβαίωσαν ότι τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο  προς τη ΔΕΗ 
πληρώθηκαν οπότε και αναμένεται η εγκατάσταση κολονών και η παροχή ρεύματος προς τη δεξαμενή και το αντλιοστάσιο.                           
β) Ολοκληρώθηκε η επισκευή της κεραμοσκεπής του ΠΠΚ. 
2. Κοπή πίτας 2015: Εγκρίθηκαν , ομόφωνα , οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εκδήλωση της πίτας δηλαδή η βράβευση 
παιδιών οικιστών που επέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, η αγορά δυο βασιλοπιτών  και αναψυκτικών, νερών, η προσφορά τριών 
αναμνηστικών στους τυχερούς της χρονιάς και η πρόσκληση  επισήμων .  
3. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αποφασίστηκε, ομόφωνα, να  δοθούν 100 ευρώ σαν δώρο Χριστουγέννων στα παιδιά του φύλακα. 
4. Τοποθέτηση καθρέπτη στην κάτω είσοδο του οικισμού: Αποφασίστηκε, ομόφωνα, η τοποθέτηση του καθρέφτη δρόμων που 
αγοράστηκε από το σύλλογο να τοποθετηθεί τον Απρίλη 2016 ενόψει  του ερχομού του καλοκαιριού και κόσμου στον οικισμό μας. 
5. Θανάτωση ελευθέρων σκυλιών του οικισμού από αγνώστους: Το ΔΣ καταδικάζει ομόφωνα την κακόβουλη αυτή ενέργεια που 
αφορά τη  θανάτωση  κάποιων αδέσποτων σκυλιών που κυκλοφορούσαν στον οικισμό μας . Έχουν σταλεί στο Δήμο ήδη δύο 
επιστολές με θέμα τα αδέσποτα σκυλιά με σκοπό να τα περισυλλέξει ή να μας ενημερώσει σε ποιον φορέα θα απευθυνθούμε για λύση 
του θέματος  δεδομένου ότι και τα ίδια ταλαιπωρούνται πολύ από έλλειψη τροφής και το κρύο του χειμώνα και κάποιες φορές 
γίνονται επιθετικά. Αναμένουμε απάντηση.  
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 
 
Γράφει ο Γιάννης Χριστόπουλος, πρώην Πρόεδρος του οικισμού 
Πέρασαν πλέον τριάντα χρόνια από την 9 Φεβρουαρίου 1984 όταν ο Δήμος Βιλίων, επί Δημάρχου κ. Κ. Μακρυνόρη 
υπέγραψε σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ, για την ημερήσια παροχή ορισμένων m3 νερού, από το κανάλι του Μόρνου, με την 
υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής της διαχείρισης του νερού, το δίκτυο, τις συνδέσεις, την επέκταση κλπ.  
 Έτσι λοιπόν από το 1984 και μετά που άρχισε η οικιστική ανάπτυξη του οικισμού μας, όλα τα διοικητικά συμβούλια του 
Εξωραϊστικού μας  Συλλόγου είχαν σε πρώτη προτεραιότητα την επέκταση του δικτύου υδροδότησης και στον οικισμό 
μας. Τα χρόνια περνούσαν και οι πιέσεις μας σε τοπικό, νομαρχιακό και πολιτικό επίπεδο γίνονταν όλο και πιο πιεστικές. 
Το έτος 2006, αν θυμάμαι καλά, επί Νομαρχίας κ. Αρκουδάρη και Δημάρχου Βιλίων κ. Π. Ρούσση έγινε η μελέτη και ο 
προϋπολογισμός του έργου και στάλθηκε αρμοδίως για τη χρηματοδότηση. Την 21-9-2009 με το υπ’ αρ. 46747 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο υπογράφει ο Υφ. Κ. Α. Μπούρας, εγκρίνεται πίστωση 950.000€ 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και  από την Περιφέρεια εγκρίθηκαν 156.700€ από Ίδιους Πόρους της, για το 
έργο “Ύδρευση οικισμών Αγ. Νεκταρίου, Αγ. Παρασκευής και Κρύο Πηγάδι” . 
Αφού έγιναν οι σχετικοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί, ενστάσεις κλπ, αναδείχτηκε ο μειοδότης-εργολάβος, ο οποίος την  
14-9-2010 εγκαταστάθηκε στον οικισμό και άρχισαν οι εργασίες εκσκαφής. Επειδή η πατρίδα μας βρισκόταν σε μια 
δύσκολη οικονομική συγκυρία, μέχρι 31-12-2011 είχαν γίνει πληρωμές για το έργο αυτό, ποσού 44559,34€ μόνο, όπως 
προκύπτει από την υπ’ αρ. 54/21-2-2012 απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου Αττικής. Μετά από αρκετή “αγρανάπαυση” 
ξανάρχισαν οι εργασίες και φθάνουμε την 12 Μαΐου 2014 αφού ολοκληρώθηκε το εσωτερικό δίκτυο και ο αγωγός από το 
αντλιοστάσιο (συμβολή Κιθαιρώνα και Π. Γερμενό) μέχρι τη δεξαμενή στο επάνω μέρος του οικισμού, στο κτήμα που 
ευγενώς παραχώρησε ο κ. Μελέτης Λεμπέσης , ο Δήμαρχος κ. Γ. Δρίκος έκανε τα εγκαίνια και μας προέτρεψε να 
κάνουμε αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο, όπως και κάναμε αρκετοί οικιστές. Όλοι γνωρίζουμε ότι τέλος του 2014 έγιναν 
επαναληπτικές Δημοτικές εκλογές και Δήμαρχος  Μ-Ε  εξελέγη η κ. Γιάννα  Κριεκούκη, η οποία όπως ήταν φυσικό , 
έπρεπε να ενημερωθεί και μετά να δράσει. 
Από την αρχή του 2015 ο υπογράφων είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω διαδικτυακά τις ενέργειες της Δημοτικής 
Αρχής και γι’ αυτό σας παραθέτω χρονολογικά τις κυριότερες δράσεις μέχρι και σήμερα 13 Ιανουαρίου 2016: 
1. - Την  10-8-2015 με την υπ’αρ. 15672 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μ-Ε εγκρίνεται ποσό 8892€ για 
πληρωμή στο ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) νέας παροχής  8ΚVA (αρ. παροχής 15019984), στη δεξαμενή. 
2. -Την 6-10-2015 με την υπ’ αρ. 267 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αρ. πρακτ. 27/2015) εγκρίθηκε δαπάνη 4476,25€ 
για ηλεκτροδότηση από ΔΕΔΔΗΕ του αντλιοστασίου. 
3. -Την 7-12-2015 με την υπ’ αρ. 221 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ορίζονται τα τέλη ύδρευσης για το 2016 για όλο το 
Δήμο Μ-Ε. (Τιμή ανά m3, πάγιο, σύνδεση νέων παροχών κλπ). Το ευχάριστο είναι ότι οι τιμές αυτές παραμένουν ίδιες 
από το 2013 (οράτε σχετικά στο υπ’ αρ. 70 φύλλο της εφημερίδας μας). 
4. -Την 10-12-2015 με την υπ’ αρ. 23232 πρόσκληση, καλείται το Δημ. Συμβούλιο σε συνεδρίαση την 18:45 ώρα της 14-
12-2015 με 4ο θέμα Η.Δ. «Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: (Υδροδότηση των οικισμών Αγίου 
Νεκταρίου, Αγ. Παρασκευής και Κρύο Πηγάδι )» . 
5. -Την 20-12-2015 εγκρίθηκε από το  Δημ. Συμβούλιο ο κανονισμός ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Μ-Ε. Θεωρώ 
απαραίτητη τη δημοσίευση του κανονισμού -εν καιρώ -στην εφημερίδα μας.   
Με τη βοήθεια του Θεού μπήκαμε στο 2016 και ξαφνικά την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:30 ο εργολάβος, 
στη διασταύρωση Αγ. Νεκταρίου και Αγ. Μαρίνας εκφόρτωσε 4 τσιμεντένιους και 5 ξύλινους στύλους και όπως με 
πληροφόρησε προορίζονται για την ηλεκτροδότηση της δεξαμενής. 
Φίλοι συνοικιστές η παρούσα διαδρομή έχει αποκλειστικά σκοπό να ξαναθυμηθούμε οι πιο μεγάλοι και να γνωρίσουν οι 
νεώτεροι τον αγώνα όλων των ΔΣ του Εξ. Συλλόγου μας, σχετικά με την ύδρευση του οικισμού μας. Γι’ αυτό και θα 
αισθανθώ ιδιαίτερη χαρά, αν κάποιος παραθέσει στοιχεία και αναφορές για τη συμπλήρωση όσων πιθανόν ξέχασα ή δεν 
έχω υπόψη μου και θα έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση όλων μας και όχι κριτικής και απόδοσης ευθυνών, για 
αβλεψίες και καθυστερήσεις σ’ όσους χειρίστηκαν το έργο αυτό.  
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2016  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Γράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Περικλής Μιχαλιτσιάνος 
 
Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του 
Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου του οικισμού μας, όπως κάθε 
χρόνο άλλωστε, η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας με συμβολισμό 
την πρόοδο (ατομική και συλλογική), την ενότητα και την υγεία όλων 
μας. Πολλοί οι παρευρισκόμενοι οι οποίοι τίμησαν με τη παρουσία 
τους την εκδήλωση αυτή, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν πολύ 
επιτυχημένη, πράγμα που μας πιστοποίησαν όλοι οι καλεσμένοι και 
ιδιαίτερα όσοι ήλθαν για πρώτη φορά σε παρόμοια εκδήλωση μας.  
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν πάνω από 100 οικιστές και από την 
Βουλή των Ελλήνων η Εύη Χριστοφιλοπούλου, από την Περιφέρεια 
Δυτ. Αττικής η Περιφερειακή Σύμβουλος Γιώτα Παππά,  
η Αντιδήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αγγελική Παπακωνσταντίνου,  
ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής  
α’ εκπαίδευσης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Μελέτης 
Παπακωνσταντής, η Εύη Τώρου η οποία  εκπροσώπησε τον σύζυγό 
της Δημοτικό Σύμβουλο Θανάση Τώρο , ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Ενότητας Βιλίων Γιώργος Γκιόκας, οι Πρόεδροι των Συλλόγων, 
«Οικιστών Αιγοσθένων» Παναγιώτης Λιάρος,   «Μύτικα Βιλίων» 
Κώστας Καλαμίτσης,  «Άσπρα Σπίτια»  Πόρτο Γερμενό Γιώργος 
Μακρόπουλος,  «Ερασιτεχνών Αλιέων» επίσης από το  Πόρτο 
Γερμενό Κώστας Παγώνης, και από το Σύλλογο Οικιστών 
Αλεποχωρίου ο Αντιπρόεδρος Κολώνης Θεόδωρος. 
Ο νέος Εφημέριος της Εκκλησίας των Βιλίων Πάτερ Χριστοφόρος 
ευλόγησε την πίτα και έδωσε τις ευχές και τις συμβουλές του για τη 
νέα χρονιά αλλά και γενικότερα. Του ευχόμαστε ολόψυχα να πετύχει 
στο έργο του, εμείς θα είμαστε κοντά του γιατί από την πρώτη στιγμή 
μας κέρδισε με την πραότητα και την καλοσύνη του στοιχεία που 
είναι απαραίτητα σε έναν κληρικό που είναι εκπρόσωπος του Θεού 
στη γη.                            
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συλλόγου τα κυριότερα 
σημεία του οποίου παραθέτω: «Πριν απ’ όλα θα θέλαμε να ευχηθούμε 
καλή εξέλιξη της υγείας δύο πρώην Προέδρων του συλλόγου μας οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα,  του Θανάση Μπαλά και 
Γιώργου Ρουμπάκη ο οποίος  εγχειρίστηκε πρόσφατα και του 
ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση».                   (συνέχεια στη σελ 6 )  
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 (KOΠΗ ΠΙΤΑΣ  συνέχεια από σελ.  5 )  
Αγαπητοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, ο σύλλογός μας   
εύχεται για το 2016 να συμβούν τα καλύτερα σε όλους μας και 
ιδιαίτερα στη χώρα μας που τόσο ταλανίζεται τα τελευταία χρόνια 
από τα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα και να είναι η απαρχή για 
συνολική ανέλιξη. Όσον αφορά στον οικισμό μας, δεν θα ευχηθώ 
αλλά θεωρώ δεδομένο κυρία Αντιδήμαρχε ότι επί τέλους θα έχουμε 
νερό στα σπίτια μας.  Όλοι οι οικιστές που υπομονετικά το 
περιμένουμε εκφραζόμαστε με τις εξής 3 λέξεις: δεν πάει άλλο! Ήδη 
είναι γνωστό στους οικιστές ότι από το προηγούμενο καλοκαίρι η 
Δήμαρχος κ.  Ι. Κριεκούκη έδειξε το ανάλογο ενδιαφέρον για την 
συνέχιση του έργου και την ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και 
τους πρώην Δημάρχους   Π. Ρούσση και Γ. Δρίκο και είμαστε 
σίγουροι ότι θα βάλετε σε προτεραιότητα την ολοκλήρωσή του,  έτσι 
ώστε να μην έχουμε ανάγκη πλέον τα βυτία από αυτή  την Άνοιξη  ή 
έστω από αυτό το Καλοκαίρι. O Δήμος θα έχει μόνο να ωφεληθεί 
από αυτό και εμείς   εγγυόμαστε  ότι αρνητικά φαινόμενα που 
παρατηρούνται σε άλλες περιοχές του Δήμου που ήδη έχουν ύδρευση 
(καταστροφές ρολογιών, μη πληρωμές κλπ) δεν θα παρατηρούνται 
στον Άγιο Νεκτάριο. Το δίκτυο θα το προσέχουμε σαν κόρη 
οφθαλμού.  
Επίσης στον οικισμό μας υπάρχουν και άλλες σημαντικές ελλείψεις 
όπως ασφαλτοστρώσεις ή τσιμεντοστρώσεις δρόμων ιδίως   κάθετων 
που είναι σε άθλια κατάσταση, με συνέπεια να μην είναι προσβάσιμοι 
από τους οικιστές και άλλα σημαντικά τα οποία είτε σας έχουμε 
γνωστοποιήσει εγγράφως, είτε  θα τα καταθέσουμε εν ευθέτω χρόνω.   
Γνωρίζοντας την οικονομική στενότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
προσπαθούμε να βελτιώνουμε την εικόνα του οικισμού μας με τους 
δικούς μας λίγους πόρους που με πολύ κόπο συγκεντρώνουμε σε 
δύσκολες εποχές αλλά και με εθελοντική εργασία στην οποία 
ανταποκρίνεται μεγάλη μερίδα των οικιστών μας, θα πρέπει όμως και 
ο Δήμος να συμμετέχει, ιδιαίτερα σε κομμάτια δικής του ευθύνης 
όπως παιδικές χαρές, αθλοπαιδιές και άλλοι χώροι που είτε 
χρειάζονται συντήρηση είτε πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με το 
σχέδιο πόλης του οικισμού μας. Ο  σύλλογός μας ανταποκρίνεται 
πάντοτε στα καλέσματα του Δήμου που αφορούν στην πρόοδο και 
στην καλυτέρευση της εικόνας του όπως έκανε πάντοτε και όπως θα 
κάνει και στο μέλλον με οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, γιατί η 
πρόοδος δεν πρέπει να έχει κομματικά χρώματα, όπως αντίστοιχα  το 
ίδιο επίσης πρέπει να κάνουν και οι εκάστοτε Δημοτικές Αρχές για 
όλες τις περιοχές που ανήκουν στο Δήμο.       (συνέχεια στη σελ. 7)                                                     
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(KOΠΗ ΠΙΤΑΣ  συνέχεια από σελ  6  )  
Εύχομαι σε όλους να έχουμε μια πραγματικά 
καλή χρονιά, την υγεία μας, να παραμερίσουμε 
τις όποιες διαφορές μας και ενωμένοι να 
εργαστούμε για το καλό του τόπου και ιδιαίτερα 
οι νέοι να έχουν δουλειά και να βρουν το δρόμο 
που τους αρμόζει και που τους οφείλει η 
πολιτεία αλλά και όλοι  εμείς οι παλαιότεροι». 
Στη συνέχεια ευχήθηκε  η Αντιπρόεδρος του 
συλλόγου Μαρία Δεσύπρη η οποία ζήτησε από 
τους οικιστές να συνεισφέρουν όπως και άλλοι 
κάτοικοι του Δήμου στους πρόσφυγες ότι 
μπορούν   (λεπτομέρειες σε νέες ανακοινώσεις 
του Συλλόγου)  και ανακοίνωσε την πρόθεση του  
ΔΣ να πραγματοποιήσει τριήμερη εκδρομή  το 
Μάιο, η οποία έγινε αποδεκτή από τους 
παρευρισκομένους οικιστές. Μοίρασε 
αναμνηστικά γούρια και δωράκια κοσμήματα, τα 
οποία είχε φιλοτεχνήσει η ίδια,  στις κυρίες των  
καλεσμένων  φορέων (Πολιτεία,  
Περιφέρεια,Δήμος, Σύλλογοι).Ακολούθησαν 
ευχές και τοποθετήσεις από την Περιφερειακή 
Σύμβουλο Γιώτα Παππά, την Βουλευτή 
 Εύη Χριστοφιλοπούλου και από την 
Αντιδήμαρχο Αγγελική Παπακωνσταντίνου η 
οποία αναφερόμενη στο θέμα της ύδρευσης 
μετέφερε τις παρακάτω πληροφορίες για τη 
συνέχιση του έργου :Μετά από την πληρωμή της 
ΔΕΗ από το Δήμο για την τοποθέτηση των 
στύλων για τη ρευματοδότηση των 
εγκαταστάσεων στη δεξαμενή και στο 
αντλιοστάσιο, ο εργολάβος της ΔΕΗ ξεκίνησε  
ήδη το έργο αυτό και μετά την ολοκλήρωσή του 
το δίκτυο θα ελεγχθεί και θα καθαριστεί . Στη συνέχεια αφού έλθουν σε επαφή με το Σύλλογο για παροχή κάποιων 
πληροφοριών, θα τιμολογήσουν τις συνδέσεις  και θα κληθούμε να πληρώσουμε. Το ΔΣ όπως πάντα θα είναι σε 
επαφή με το Δήμο για την εξέλιξη του θέματος το οποίο πιστεύουμε ότι πλέον είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή 
του. Ακολούθησε τοποθέτηση από το μέλος του ΔΣ Παντελή Μυκιαδάκη και μετά αφού χαλάρωσαν όλοι επιδόθηκαν 
στην κατανάλωση των πιτών  και άλλων μικροεδεσμάτων παραγωγής του οικιστή Κώστα Θεοδωρόπουλου, 
τσίπουρου και αναψυκτικών από την κάβα του Γ. Μεϊντάνη. Οι πίτες ήταν προσφορά προς το Σύλλογο και το ΔΣ 
ευχαριστεί τον εν λόγω οικιστή για την επί σειρά ετών ευγενική αυτή προσφορά του.  Τα φλουριά τα οποία 
“εξαργυρώθηκαν” με γούρια φιλοτεχνημένα και αυτά από την πολυτάλαντη Μαρία Δεσύπρη, έπεσαν στην οικίστρια 
Μυρτώ Λεοντοπούλου, στον Βιλιώτη Νίκο Φιλάνδρα και στους γονείς της οικίστριας Νατάσας Μιχαλοπούλου  
Γιώργο και Ανθίππη Μιχαλόπουλο. Επίσης ο Σύλλογος   βράβευσε τη Θεοδωράκη Νικολέτα η οποία πέτυχε την 
εισαγωγή της μετά από τις Γενικές Εξετάσεις του καλοκαιριού στη σχολή “Μηχανικών περιβάλλοντος” του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 
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Απόδοση Τιμής 
 
Γράφει η Άννα Σταματοπούλου,  οικίστρια Αγίου Νεκταρίου 
 
Είναι γνωστόν, ότι ο χειμώνας είναι για τούς περισσότερους εποχή εσωστρέφειας και προβληματισμών 
ατομικών ή κοινωνικών, που άλλοτε παραμένουν απλά προσωπικές σκέψεις και άλλοτε διατυπώνονται 
πρός τα έξω, δημοσιοποιούνται. Κάποιες φορές αφορμή για την εξωτερίκευση προβληματισμού 
αποτελεί ένα παρόμοιο γεγονός π.χ. ένα άρθρο σε εφημερίδα. Έτσι, το άρθρο του κ Χριστόπουλου στο 
φύλλο αριθ. 75 του περιοδικού του οικισμού με τίτλο "Διαγράψτε την Ελλάδα αν τολμάτε " με έκανε να 
τολμήσω να διατυπώσω δημόσια τον δικό μου προβληματισμό και πρόταση: Ζώντας στον οικισμό από 
το 1992 έχω διαπιστώσει με ευχάριστη έκπληξη, ότι πάντοτε γίνεται σοβαρή προσπάθεια να τελούνται 
όλοι οι εορτασμοί της Εκκλησίας, που αφορούν τόσο σε μεγάλες εορτές όσο και σε μικρότερες, εκείνες 
των Αγίων στα ονόματα των οποίων είναι καθιερωμένος ο ναός του οικισμού μας. Αυτό καλύπτει 
απόλυτα την θρησκευτική ανάγκη όλων - ή τουλάχιστον των περισσοτέρων - την ανάγκη λατρείας του 
Θεού και απόδοσης τιμής σε Αγίους, σε ανθρώπους δηλαδή που έζησαν και προπάντων πέθαναν έτσι 
ώστε στην δική μας συνείδηση να έχουν αναγνωρισθεί ως Άγιοι. Η συνέπεια, η ευλάβεια και ο 
ενθουσιασμός του οικισμού μας είναι συγκινητικοί και δείχνουν ασφαλώς ότι είμαστε ένα σύνολο 
ανθρώπων που ξέρει να τιμά πρόσωπα που θυσιάστηκαν για την πίστη τους.  Μόνον όμως αυτούς; 
Μήπως εμείς οι οικιστές αυτής της συγκεκριμένης περιοχής του Κιθαιρώνα να πρέπει να τιμάμε και 
κάποιους άλλους, κάποιους λίγους μέσα στο πλήθος των πολλών που συνετέλεσαν στο να μη μπορεί να 
σβήσει ποτέ και με τίποτε η Ελλάδα όπως έγραψε ο Ζαν Ρισπέν και πολύ συγκινητικά το μετέφερε στο 
άρθρο του ο κ Χριστόπουλος; Και βεβαίως αναφέρομαι στους Ήρωες της μάχης των Πλαταιών, της 
τελευταίας μεγάλης και άκρως αποφασιστικής μάχης που έβαλε τέλος στους Μηδικούς πολέμους και 
έσωσε ( όπως λέει και ο Ηρόδοτος ) την Ευρώπη από την Περσική κυριαρχία. Μία κυριαρχία που δεν 
θα τολμούσα να χαρακτηρίσω βαρβαρική αλλά σαφώς διαφορετική στο πνεύμα και στην κοσμοθέαση 
από εκείνη των Ελλήνων!! Και είναι αυτό το πνεύμα και αυτή η κοσμοθέαση που διεσώθη οριστικά 
στην μάχη των Πλαταιών, για να διαμορφώσει τελικά αυτό που λέμε συνείδηση της πολιτισμένης 
ανθρωπότητας με αποκορύφωμά της την συνείδηση της Ευρώπης, της Ευρώπης της Φιλοσοφίας, των 
Επιστημών, των Τεχνών, της Δημοκρατίας, του Διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
Ελευθερίας και του Πολιτισμού! Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό εμείς οι ευαίσθητοι κάτοικοι του οικισμού 
μας να τιμάμε κάπως, μια φορά το χρόνο ίσως στην εναρκτήρια συνέλευση του Σεπτεμβρίου ( διότι 
κατά την διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου το έτος 479 π.Χ. έγινε η μάχη ) απλά, με μια σύντομη 
αναφορά και μια τιμητική σιωπή του ενός λεπτού, να τιμάμε τους Ήρωες της " διπλανής πεδιάδας", να 
τιμάμε την πιο "συγγενική" ως προς τον οικισμό μας ενδοξότατη μάχη, που εκτός από την ανδρεία 
ανέδειξε και άλλες εν πολλοίς σπάνιες αρετές των Ελλήνων, όπως η απίστευτη μεγαλοψυχία των 
Πλαταιέων να παραχωρήσουν την πόλη τους στους Αθηναίους προκειμένου να επαληθευθεί ο χρησμός 
(σύμφωνα με τον οποίο η νίκη των Ελλήνων θα εξασφαλίζετο μόνον αν η σύγκρουση γινόταν σε 
Αθηναϊκό έδαφος, και όλοι γνωρίζουμε τι σήμαινε για τους αρχαίους η πόλη και η κυριαρχία της ) ή η 
παραχώρηση στους Σπαρτιάτες από τούς Αθηναίους της αρχιστρατηγίας (αν και οι Αθηναίοι την 
δικαιούνταν ως οι κυρίως νικητές της Σαλαμίνος), μιας παραχώρησης που αν δεν γινόταν θα 
προκαλούσε ρήξη και διχασμό στην πιο κρίσιμη στιγμή της Ιστορίας! Νομίζω ότι για να τιμήσεις 
Ήρωες δεν χρειάζονται πολλά! Χρειάζεται μόνον να μην τους ξεχάσεις και πώς να τους ξεχάσεις όταν 
είναι τόσο δίπλα σου! (Αν ήμασταν ποιητές η αλαφροΐσκιωτοι θα μπορούσαμε ακόμη και σήμερα από 
την κορυφή του βουνού μας να ακούμε τις ιαχές των πολεμιστών, τις κλαγγές των όπλων, τα 
χλιμιντρίσματα των αλόγων!!).  
Ας τολμήσουμε λοιπόν να τούς τιμάμε απλά , ουσιαστικά, ειλικρινά! Εξ άλλου τιμώντας προγόνους 
Ήρωες θα μπορούσαμε (και θα ήταν απόλυτα φυσιολογικό αν ήμασταν Κινέζοι, Ιάπωνες, Βιετναμέζοι, 
Ινδιάνοι κλπ ) να τους ζητήσουμε δύναμη και έμπνευση προκειμένου να βγούμε νικητές σε αυτό τον 
πολύ σκληρό σημερινό πόλεμο που ζούμε, ένα πόλεμο καθαρά υλικό με μνημόνια, προσαρμογές και 
διαπραγματεύσεις, για τον οποίον ασφαλώς δεν θα είχε νόημα να απευθυνθούμε στους Αγίους της 
Εκκλησίας, οι οποίοι ασχολούνται μόνον με την σωτηρία της ψυχής μας ! 
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       REFLEXOLOGY (Ρεφλεξολογία) 
 

Η Ρεφλεξολογία είναι μια ολιστική μέθοδος χαλάρωσης 
και αυτοΐασης του οργανισμού η οποία απευθύνεται σε 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας.  
Ασχολείται με τα αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, 
τις παλάμες και τα αυτιά τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε 
όργανο και τμήμα του σώματος. 
Στην ρεφλεξολογία διεγείρονται με ειδικές πιέσεις,  
οι αυτοθεραπευτικές δυνάμεις του σώματος  και  
έτσι επιτυγχάνουμε ενεργοποίηση, χαλάρωση και 
εξισορρόπηση του οργανισμού.  
 
Η ρεφλεξολογία βοηθά  
Στην καλυτέρευση της κυκλοφορίας του αίματος,  
Στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας,  
Στην εξισορρόπηση του ορμονικού, 
Στην καλύτερη αποτοξίνωση του οργανισμού 
Στην βελτίωση του πεπτικού συστήματος.  
 
'Έτσι επιτυγχάνεται ανακούφιση του πόνου, υποχώρηση 
των συμπτωμάτων και των δυσλειτουργιών. 
Η Ρεφλεξολογία είναι μία τελείως φυσική και ακίνδυνη 
μέθοδος ενεργοποίησης της αυτοθεραπευτικής 
ικανότητας του οργανισμού,  
δεν παρεμβαίνει στον οργανισμό, δεν συνιστά ή χορηγεί 
φάρμακα και δεν προκαλεί παρενέργειες. 
 
Η ρεφλεξολογία θεωρείται σήμερα μία από τις 
δημοφιλέστερες συμπληρωματικές θεραπείες  
βοηθά σε πολλά προβλήματα υγείας και κυρίως είναι 
μια πολύ καλή μέθοδος πρόληψης. 

SOMA THERAPY & SPA                                      
Κανταρέλη Κορίνα      
Ειδικός Θαλασσοθεραπείας spa                                  
Ρεφλεξολόγος 

Λεωφ. Καλυβίων 13, 
Λαγονήσι 
Τηλ: 22911 59140 
Email: info@somatherapy.gr 
somatherapy@hotmail.com 
www.somatherapy.gr 
facebook.com/ 
somatherapyspa
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