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ΥΔΡΕΥΣΗ  

ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ  

 

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 

    

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ   

      
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-     
ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ    

   
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 7ΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 1-7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

 

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 
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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  

 
 

 

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 )                            
 

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 

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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δύο σημεία
κά και μόνο
βαλλοντική
καθαρό και

η ενέργειας.
(ακόμα και
ς κάδους. 

______  7

      Π
ό τον Πρόε
υπιδιών. Γ) Έ

υμα Νιάρχος 
οσέγγιση των
ν από την αν
σχετική επιστ
ίδας: Αποφα
. 5) Παράδο
ικού σχεδίου
ρους πρασίν

ην ασφάλεια 
υτοκίνητο κα
ίλος που όπ
εμάς  που δε
ν οικισμό, ώ
το όμορφο  
να  σταματή
ΔΣ του Συλ

η του Φώντα
ο, από τη χρη

ρυσούλα Ρ

διά 
πίνω 

     Ο Κιθαιρ
     και είπε 
      έλα να π
     το βράδυ

τάς 

α 
-
α 
ο 
ή 
ι 
. 
ι 

7 _______

Πρακτικό Ν
εδρο και το 
Έγινε η αγο
στις 3 Δεκεμ
ν μελών που
ντιπρόεδρο Μ
τολής πρόσκ

ασίστηκε η δι
οση τοπογρα
υ στον Δήμο
ου του οικισ

και προστασ
αι  με τοποθ
ποτε και όπο
εν είμαστε μ
ώστε  να μπο
μέρος  που 
σουν από τό

λλόγου καλε
α.   Έτσι θα 
ηματική συν

ούσση-Βίλ

ρώνας φώναξ
στον Ψηλορε
ιούμε ένα κρ

υ απ’το σπίτι.

___ 

Ν - 4         
μέλος 

ρά του 
μβρίου 

υ έχουν 
Μαρία 

κλησης 
ιακοπή 
αφικού 
ο προς 

σμού. 

σία του  
θέτηση  
ου τον 
μόνιμοι 
ορούμε 
ζούμε.  

ότε που 
εί, τους 

πάψει 
νδρομή 

ια 

ξε,   
είτη, 
ρασί, 
. 

  



___
 

 

Γράφ
Δεν ε
Οινόη
πολιτ
καν π
του, α
σπάνι
Άγιο 
ως επ
κρίση
Αγαν
κάποι
μήνες
συνδυ
κλίμα
αυτά 
Όσον
ανθρω
μέγεθ
Κρατ
βελτι
αντιμ
 

Κιθαιρών

φει ο Περικλ
είναι πρωτό
η, τρία πολ
τιστικής και
προλάβουν ν
αλλά δεν μπ
ιο όμως, αλ
Νεκτάριο έ

πί το πλείσ
ης  και με
άκτησαν μ
ιους πέρασε
ς το χρόνο, 
υασμό της 
ατα σε Ευρω

θα έχουν ξ
ν αφορά στ
ωπίνως και 
θος και ανά
τική Διοίκη
ώσει σημα

μετώπιση κα

νας _____

Χ
λής Μιχαλιτ
όγνωρο για 
λύ αξιόλογ
ι κοινωνική
να λιώσουν
πόρεσε να τ
λλά όχι πρω
έφτασαν ακ

στον,  τις ο
ε το πετρέ
ε τα πολλά
ε η σκέψη μ
μετά αποζη
καλύτερης 
ωπαϊκό επί
ξεχαστεί για
την αντιμετ

τεχνικά κα
άγλυφο του
ση να δει 

αντικά τις υ
ακών φυσικώ

________

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤ
τσιάνος       

τον Κιθαιρ
γα κομμάτια
ς πλευράς, 
ν, ο νέος χρ
τον φτάσει 

ωτόγνωρο, γ
κόμα και του
οποίες έπρεπ
έλαιο στα 
ά χιόνια, τα
μήπως  έκαν
ημιώνονται 

θάλασσας 
ίπεδο! Έτσι
ατί η φύση 
τώπιση αυτώ
αλύτερο δυν
υ Δήμου ό
τις ιδιαιτερ
υποδομές τ
ών φαινομέ

_______

ΤΟ ΔΗΜΟ
                  

ρώνα στις α
α του Δήμ
τα τόσα πο

ρόνος έδειξε
αφού το χιό

για την περι
υς -11 βαθμ
πε άμεσα ν
ύψη, άκρω

α κρύα, τα 
ναν λάθος σ
από την όμ
της Αττική

ι με τη λήξη
 της περιοχ

ών των δύσ
νατό με δεδο
όπως και τη
ρότητες του
του αλλά κ
ένων, πριν ε

________

Ο, ΣΤΑ ΒΙΛ
                  

αγκαλιές το
μου Μάνδρα
ολλά χιόνια 
ε τα δικά τ
όνι που έπεσ
ιοχή ήταν οι
μούς! Έτσι 
να επισκευά
ως απαραίτ

έξοδα και 
στην επιλογ
μορφη Άνοι
ής (και όχι 
η της Χειμ
χής μας όντ
σκολων κα
ομένο το μέ
ης κακής ο
υ Δήμου μα
και την οι
είναι πολύ α

________

ΛΙΑ, ΣΤΟΝ
                  

ου οποίου β
ας-Ειδυλλία
που έπεσαν
ου δόντια “
σε ήταν αρκ
ι εξαιρετικά
δημιουργή

άσουν τουλ
τητο όμως 

τις δυσκολ
γή της κατο
ιξη και ιδια

μόνο) και 
μερινής περι
τας  σε άρι

αταστάσεων
έγεθος του 
οικονομικής
ας αλλά κα
ικονομική σ
αργά.      

________

Ν  ΟΙΚΙΣΜ
                  

βρίσκονται 
ας από οικο
ν λίγο πριν 
“ζηλεύοντας
κετά λιγότε
ά χαμηλές θ
θηκαν πάρα
λάχιστον οι

για την α
λίες μετακί

οικίας τους! 
ίτερα το Κα
του βουνο

ιόδου και μ
ιστη ισορρο
 από το Δή
προβλήματ
ς συγκυρία

αι παρόμοιο
στήριξη για

______  8

ΜΟ 
                  
τα Βίλια, ο

κονομικής, π
το κλείσιμ

ς” τη..δόξα
ερο από το π
θερμοκρασί
α πολλές ζη
ι μόνιμοι κ
αντιμετώπισ
ίνησης οι κ
Όμως τα δ

αλοκαίρι με
ού με ένα α
με τα πρώτα
οπία, θα μα
ήμο, πιστεύ

τος, αλλά κα
ας. Εδώ πρ
ους με τον 
α την έγκα

8_______

                  
οι Ερυθρές 
περιβαλλον
ο του 2016
 του προκα
προηγούμεν
ίες οι οποίες
ημιές, υδραυ
κάτοικοι εν 
ση του ψύ
κάτοικοι κα
δύσκολα είν
ε τον ιδανικ
από τα καλ
α ανθίσματ

ας χρωστάει
ύω ότι  έγι
αι το γεωγρ
έπει η Κεν
δικό μας κ

αιρη και έγ

__ 

              
και η 

ντικής, 
. Πριν 

ατόχου 
νο. Το 
ς στον 
υλικές 
μέσω 

ύχους! 
αι από 
ναι 2-3 
κότερο 
λύτερα 
τα όλα 
ι κάτι! 
ινε το 

ραφικό 
ντρική 
και να 
γκυρη 



___
 

 

Γράφε
Την Κ
σκοπό
Τις τρ
τον οπ
Βιλίω
Σύμβο
Κριεκ
Παπα
Σχολικ
Δήμου
Χριστ
ήταν ο
Δημοτ
Πρόεδ
Καλα
Γκοτσ
παρασ
νέα χρ
Μαρί
Συλλό
Η ομ
περιττ
αφορά
τους Δ
εικόνα
ιδίως 
κομμα
παιδικ
να την
από τι
πολίτε
γηπέδω
χώρος
κάναμ
ευρύτε

Κιθαιρών

ει ο Περικλή
Κυριακή 15 Ι
ό, ως είθιστα
ρεις πίτες, πρ
ποίο ο Σύλλ
ν και τίμησ
ουλος της Π
κούκη, οι Α
ακωνσταντή
κής Επιτροπ
υ. Λόγω ανε
τοφιλοπούλο
ο Πρόεδρος 
τικής Ενότητ
δροι  των Σ

αμίτσης, “Άσ
σούλιας και
στεί ο Πρόεδ
ρονιά. Στη συ
ία Δεσύπρη,
όγου Παντελ
μιλία του
τά. Το 2017 ν
ά στο Δήμο μ
Δημότες. Στο
α του με κάλ
αυτών που 
ατιών γης χαρ
κής χαράς τη
ν αναλάβετε 
ις ωραιότερε
ες από την 
ων του οικισ
ς είναι μεγά
με το προηγο
ερη περιοχή τ

νας _____

ής Μιχαλιτσ
Ιανουαρίου 2
αι, την ευλογ
ροσφορά όπω
λογος ευχαρι
σαν με την 
Περιφερειακ

Αντιδήμαρχοι
ς Πρόεδρος 

πής Β΄θμιας 
ειλημμένων υ
ου και Γεωρ
του Συμβου
τας Ερυθρώ

Συλλόγων τω
σπρα Σπίτια 
ι “Ερασιτεχν
δρος του Συλ
υνέχεια μίλη
 η Περιφερε

λής Μυκιαδ
 Προέδρο
να είναι καλύ
μας, να βελτι
ον οικισμό ν
λυψη των δρ
είναι σε άθ
ρακτηρισμέν
ν οποία θα σ
και να την 
ες παιδικές χ
ευρύτερη περ
σμού μέσα στ
άλος, όπως γ
ούμενο καλο
του Δήμου κα

________

σιάνος, Πρόε
2017 στο Πν
γία για μία κ
ως κάθε χρό
ιστεί για άλ
παρουσία τ

κής Ενότητα
ι Αγγελική 
της Σχολική
Εκπαίδευση
υποχρεώσεω
ργία Μαρτίν
υλίου της Το
ών Κώστας Ο
ων οικισμών

Πόρτο Γερμ
νών Αλιέων”
λλόγου “Οικ
ησαν και ευχ
ειακή Σύμβου
άκης 
ου του ΔΣ
ύτερο από το
ιωθούν περα
να ολοκληρω
ρόμων που ε
θλια κατάστα
ων από το σχ
σας προτείνο
πιστοποιήσε
χαρές του Δήμ
εριοχή των Β
τον οποίο μπ
για παράδειγ
οκαίρι ήλθαν
αι όχι μόνο! 

_______

ΚΟΠΗ
εδρος του ΔΣ
νευματικό-Π

καλή χρονιά,
όνο του οικισ
λλη μια φορά
ους εκτός τ

ας Δυτ. Αττ
Παπακωνστ

ής Επιτροπής
ς του Δήμου

ων, ειδοποίησ
νου μεταφέρ
πικής Κοινό
Οικονόμου,

ν, “Οικιστών
μενό” Γιώργ
” Κώστας Π

κιστές Αλεπο
χήθηκαν ο Πρ
υλος Γιώτα 

Σ: “Εύχομαι
2016, έτσι ό

αιτέρω οι υπο
ωθεί το έργο 
ξακολουθούν
αση και με ε
σχέδιο πρασίν
υμε Κυρία Δ
ετε, γιατί πισ
μου την οπο
Βιλίων. Όπω
πορούν να γίν
γμα ένα 5x5
ν και συμμετ
(Συνέχεια στ

________

Η ΠΙΤΑΣ
Σ του Συλλόγ

Πολιτιστικό Κ
, ανταλλαγή 
στή ιδιοκτήτη
ά ακόμα, ευ
των οικιστών
τικής Γιώτα
ταντίνου  κ
ς Α΄θμιας Ε
υ, και Ερασμ
σαν ότι δεν 
ροντας τις ευ
ότητας Βιλίω

το μέλος το
ν Αιγοσθένω
γος Μακρόπ
Παγώνης. Λ
οχωρίου” Γιά
ρόεδρος και 
Παππά, η Δ

ι να έχουμε 
όπως πρέπει 
οδομές του έ
ύδρευσης το
ν να είναι χω
εξωραϊσμό δ
νων. Με βελτ
ήμαρχε σαν 
στεύουμε ότι 
οία χρησιμοπ
ως και το χ
νουν και άλλ
5. Στους αγώ
τείχαν άτομα
τη σελ. 10)  

________

Σ 2017
γου 
Κέντρο του ο
ευχών μεταξ
η δύο μεγάλ

υλόγησε ο Π
ν του Αγίου
α Παππά, η
και Ιωάννα 
Εκπαίδευσης 
μία Στάθη 
μπορούν να 

υχές τους για
ων Γιώργος Γ
ου ΔΟΚΑΠ 

ων” Παναγιώ
πουλος, “Ενε
Λόγοι ασθεν
άννης Ζουμπ
η Αντιπρόεδ

Δήμαρχος Γι

όλοι την υγε
να είναι κάθ
έτσι ώστε να 
ο συντομότε
ωμάτινοι, 
διαφόρων 
τίωση της 
Σύλλογος 
είναι μία 

ποιούν και 
χώρο των 
λα αφού ο 
ώνες που 
α από την 

________

οικισμού, κό
ξύ των παρε

λων αρτοποιε
Πατέρας Γαβ
υ Νεκταρίου
η Δήμαρχος
Αδάμ, οι Δη
του Δήμου, 
μέλος του Κ
παρευρεθού

α τη νέα χρον
Γκιόκας, ο Π
του Δήμου 

ώτης Λιάρο
εργοί Πολίτε
είας της συζ
πουλάκης σ
δρος του ΔΣ 
άννα Κριεκ

εία μας γιατί 
θε νέα χρονιά
γίνουν ακόμ
ερο δυνατόν

______  9

όπηκε η πίτα
ευρισκομένω
είων Κώστα

βριήλ από τη
υ και φίλων
ς Μάνδρας-
ημοτικοί Σύ
Τάσος Δού

Κοινωνικού Π
ύν οι Βουλευ
ονιά. Παρόντ
Πρόεδρος το
Γιώργος Ρ

ος, “Μύτικα 
ες Αλεποχωρ
ζύγου του δ

στέλνοντας τι
Περικλής Μ

κούκη και το

ί χωρίς αυτή 
ά για να υπάρ
μα καλύτερες
ν και να βελτ

9_______

α του Συλλόγ
ων και επικοι
α Θεοδωρόπ
η Μητρόπολ
ν, η Περιφερ
Ειδυλλίας Γ

ύμβουλοι Με
ύκας Πρόεδρ
Παντοπωλείο
υτές Αττικής
τες στην εκδή
ου Συμβουλί

Ρουμπάκης 
Βιλίων” Κ

ρίου” Παναγ
δεν επέτρεψα
ις ευχές του

Μιχαλιτσιάν
ο μέλος του Δ

όλα τα άλλα
ρχει πρόοδος
ς οι υπηρεσίε
τιωθεί περαιτ

___ 

γου με 
ινωνία. 
πουλου 
λη των 
ρειακή 
Γιάννα 
ελέτης 

ρος της 
ου του 
ς  Εύη 
ήλωση 
ίου της 
και οι 
ώστας 

γιώτης 
αν  να 
για τη 

νος και 
ΔΣ του 

α είναι 
ς. Όσον 
ες προς 
τέρω η 



___
 

 

         
Κυρία
στους 
συνεπ
επαγγε
μεγάλη
μεγαλύ
πολύ 
προβλ
συνεργ
περιοχ
φυσική
εξημερ
πολιτι
τα βήμ
του τό
αυτού
πολύ κ
Παπα
Στη σ
και η 
Γιάνν
υποσχ
νερό 
προσπ
πλαίσ
κάνου
μεγάλ
υποστ
συνερ
Ακολο
Πρόεδ

Κιθαιρών

                  
α Δήμαρχε, να
Συλλόγους. 

πικουρικά με 
ελματίες ιδι
ης έκτασής 
ύτερη στήριξ
περισσότερο
λήματα τα ο
γασία να βρε
χής. Ο πολιτ
ή τροφή. Π
ρώνει, διασκ
σμό γιατί θε
ματα των αρχ
όπου μας. Πο
ς τους τομεί
καλή συνεργα
ακωνσταντίν
συνέχεια ευχή

Περιφερεια
να Κριεκούκ
χόμενη ότι θ

θα “τρέχε
παθούμε να ε
σιο του εφικ
υμε ότι περισ
λα προβλήμ
τηρικτές κα
ργασία μπορο
ούθησε το 
δρο των Οικι

νας _____

      ΚΟΠΗ
α συνεχίσετε
Είμαστε συν
το Δήμο, με
ώτες αναγν
του και τη
ξη για να κ
ο από οποι
οποία οφείλ
εθούν λύσεις.
τισμός είναι 
Προσφέρει 
σκεδάζει. Ο 
εωρεί ότι σαν
χαίων προγό
ολιτισμός ακό
ίς ο Σύλλογό
ασία με το Δή
νου και αξιοπ
ήθηκε για κ

ακή Σύμβουλ
κη η οποία α
θα ολοκληρω
ει” στα σπ
είμαστε κον
κτού θα κατ
σσότερο μπο
ματα. Στον
αι συνεργάτε
ούμε να κατ
μοίρασμα τ
ιστών Αιγοσ

________

Η ΠΙΤΑΣ 2
ε και να αυξή
νεργάτες και
ε μικρές παρ
νωρίζοντας 
ης οικονομι
κάνουμε περι
ιονδήποτε ά
λουν να σας
. Προσφέρου
πνευματική 
ψυχική αν
Σύλλογός μ
ν Έλληνες πο
όνων μας, όπ
όμα είναι ο ε
ός μας έχει 
ήμο και ιδιαί
ποιώντας ανά
αλή χρονιά 
λος Γιώτα Π
αναφέρθηκε 
ωθεί σύντομ
πίτια μας. 
ντά στις ανάγ
ταθέτουμε κ
ορούμε για ν
ν αγώνα 
ες γιατί μόν
ταφέρουμε ακ
της πίτας με
σθένων Πανα

_______

017    (συνέχ
ήσετε το ενδι
 σε πολλές π
ρεμβάσεις είτ
τις δυσκολίε
ικής δυσπρα
ισσότερα. Ο
άλλον και σ
ς μεταφέρου
υν επίσης πολ
τροφή το ί
άταση, ηρεμ
μας έχει σε
ου είμαστε πρ
πως και τις γ
εξωραϊσμός 
δώσει προτε
ίτερα με την Α
άλογα τα όπο
η Αντιπρόεδ

Παππά. Ακο
στο έργο ύδ

μα και το ερ
Μεταξύ άλ
γκες όλων τω
κάθε δυνατή
να αντιμετω
αυτό σας 
ο μέσα από
κόμα περισσ
ε τα φλουρ

αγιώτη Λιάρ

________

έχεια από σελ
αφέρον και τ
περιπτώσεις 
τε με εθελοντ
ίες κυρίως 
αγίας. Θέλου
Οι Σύλλογοι 
σε βάθος τ
υν και με 
λλά στον πολ
ίδιο απαραίτ
εμεί, ενημερ
ε υψηλό επ
πρέπει να ακο
γενικότερες π
και η καθαρ
εραιότητα έχ
Αντιδήμαρχο
οια λίγα έσοδ
δρος Μαρία
ολούθησε η 
δρευσης του
ρχόμενο καλ
λλων είπε:
ων δημοτών
ή προσπάθει
ωπίζουμε τα μ

θέλουμε 
ό γόνιμες σχ
σότερα».   
ριά να πέφτ
ρο, στην Αικ

________

λ. 9)   
τη στήριξη 
ενεργούμε 
τές είτε με 
λόγω της 
υμε όμως 
γνωρίζουν 
τα τοπικά 
καλόπιστη 
λιτισμό της 
τητη με τη 
ρώνει και 
πίπεδο τον 
ολουθούμε 
παραδόσεις 
ριότητα. Σ’ 
χοντας μία 
ο Αγγελική 
δα έχει”.   
 Δεσύπρη 
Δήμαρχος 

υ οικισμού 
λοκαίρι το 

«Πάντα 
ν μας. Στο 
ια και θα 
μικρά και 
αρωγούς, 
χέσεις και 

τουν στον 
κατερίνη Κα

________

αλλιδώνη κα

______  1

αι στον Βασίλ

10 ______

λη Μετάνια

____ 

α.  



___
 

 

Γράφε

Στις 8
Νεκτα
οποίου
γιορτή
Αγίου
και η 
 

ΠΟ
Την Κ
εκδηλ
να συ
όσους
αρχαιο
εξέπλη
εκθεμ
μουσε
ξεναγ
Παπα
γνώσε
ευχαρ
Σταμα
τις γν
πιει το
με την
νερά σ
Ευαγγ
ξεναγη
χειροπ
“νους 
έπρεπ
η έξοχ
με τα 
χορός
συνέχ
Επειδή
οργαν
εκτός 
Ελευσ
Ελλάδ
ότι κα
να πά
καλές
μας χω
 

Κιθαιρών

ει ο Περικλή

8 και 9 Νοε
αρίου προς 
υς και επίση
ής μετά τη λε
υ στολίστηκε
επιτροπή της

ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 6 Ν
λώσεων του 
σφίξουν σχέ

ς συμμετέχου
ολογικό μο
ηξε όλους 

μάτων που π
εία της Ελλά
ού έπαιξε με

αμελετίου-Θ
εις της με 
ριστούμε  
ατοπούλου-Ζ

νώσεις της γύ
ο πρωινό μας
ν ωραία φύσ
στις “Πηγές 
γελίστριας σ
ηθήκαμε στ
ποίητα ζυμαρ
υγιής εν σώ

πε μετά τον ν
χη ταβέρνα τ

γευστικότατ
ς συμπλήρωσ
χεια δόθηκε 
ή οι εκδρομ

νωμένες και 
του Συλλό

σίνα, Αθήνα
δας! Ο Σύλλ
αλύτερο μπορ
άρουμε όλοι 

 στιγμές τις 
ωρίς να τις α

νας _____

ής Μιχαλιτσιά
               

εμβρίου 201
τιμή του οπ
ημοι, με το 
ειτουργία πρ

ε άψογα με π
ς Εκκλησίας

Η ΕΚΔΡΟΜ
Νοεμβρίου  
Συλλόγου μ

έσεις, να ψυχ
υν. Ο πρώτο

ουσείο Θήβα
με την άψ

πιστεύω ότι 
άδας και όχι 
ε άψογο τρό

Θεοδωράκη, 
λεπτομέρει
και την 

Ζωγράφου, 
ύρω από τα 
ς καφεδάκι κ
ση κάτω από
Κρύας” της 

στα υψώματ
τα υπόγεια
ρικά φτιαγμέ

ώματι υγιεί”, 
νου να “τακτ
της Ευαγγελ
τα παϊδάκια
σε την “τακτ
στο  πούλμ

μές που διορ
τα σχόλια στ

όγου από τη
α και σε κά
λογος μας το
ρεί ιδιαίτερα
κάποια ικαν
οποίες δεν 

αγκαλιάζουμε

________

ΕΚΔΗ
άνος 
              ΕΟ
16 πραγματο
οίου έχει το
Σύλλογο να

ροσφέρθηκε κ
πολύ όμορφα
ς ευχαριστεί ι

ΜΗ ΣΕ ΑΡΧ
2016 άνοιξε

μας που σκοπ
χαγωγήσουν 
ος προορισμ
ας. Ομολογ

ψογη τοποθέ
θα το κατατ

ι μόνο. Εκτό
όπο η οικίστ

φιλόλογος, 
ιες στα εκ
επίσης οικ
γιατρό, η ο
ευρήματα τ

και επειδή μα
ό τα τεράστι
Λειβαδιάς.  

τα του Αλία
α του κρυφ
ένα από τις μ
σαν γνήσιοι

τοποιήσουμε
λίας Κυριακ
α κλπ και το
τοποίηση” το

μαν για την 
ργανώνει ο Σ
το τέλος άρι
ην ευρύτερη
άποιες περιπ
ους ευχαριστ
α σ’ αυτές τι
οποίηση και
θα πρέπει ν
ε.  (Συνέχεια

_______

ΗΛΩΣΕΙ
ΟΡΤΑΣΜΟ
οποιήθηκαν 
 όνομα ο οικ

α προσφέρει 
καφές στο Π

α λουλούδια α
ιδιαίτερα.  

ΧΑΙΟΛΟΓΙ
ε ο χορός των
πό έχουν να 
και να χαλα

μός ήταν το 
γουμένως ή
έτηση, το π
τάξουν σε έν
ς από την ξε

τρια του Αγί
η οποία μα

θέματα.  Τ
κίστρια του
ποία μέσα σ
της περιοχής
ας αρέσουν τ
ια πλατάνια, 
Στη συνέχει

αρτου, όπου
φού σχολειο
μοναχές της 

απόγονοι  τ
ε” και το σώμ
άτη στο γρα
 πολύ ωραίο
ου σώματος 
επιστροφή μ
Σύλλογός μα
ιστα,  συμμετ
η περιοχή το
πτώσεις  άτ
τεί όλους κα
ις πολύ δύσκ
ι κάποια αισ
α αφήνουμε 
α στην επόμεν

________

ΙΣ ΤΟΥ
ΟΣ ΑΓΙΟΥ Ν

οι λειτουργ
ικισμός μας. 
  άρτους, α

Πνευματικό Κ
από κυρίες τ

ΙΚΟ ΜΟΥΣ
ν χειμερινών
μορφώσουν

αρώσουν έστ
πρόσφατα α

ήταν εξαιρετ
πλήθος και 
να από τα σ
εναγό του μ
ίου Νεκταρίο
ας ξενάγησε 
Την ευχαρισ
υ οικισμού

στο πούλμαν
ς. Όμως δεν 
τα ωραία, το
 δίπλα από τ

ια επισκεφθή
υ εκτός από
ού και πρ
μονής. Επειδ

των αρχαίων 
μα. Το ρόλο

αφικό χωριό 
ο κρασί. Η 
μέσα στην 

με μουσική 
ας είναι πάν
τέχουν σ’ αυ
ου Δήμου α

τομα από άλ
αι υπόσχεται 
κολες περιόδ
σιοδοξία ότι η
ε να περνούν
νη σελίδα 12)

________

Υ ΣΥΛΛΟ
ΝΕΚΤΑΡΙΟ
γίες για τον 

Πολλοί οι π
αναψυκτικά 
Κέντρο του ο
του οικισμού

ΣΕΙΟ ΘΗΒΑ
ν πολιτιστικώ
ν αλλά συνά
τω και για λί
ανακαινισμέ
τικό και μ

τα είδη τω
σημαντικότε

μουσείου, ρό
ου Αλεξάνδρ

με τις βαθι
στούμε, όπω
ύ μας Άν
ν μας μετέφε

είχαμε ακό
ον συνδυάσα
τα τρεχούμε

ήκαμε τη Μο
ό το καθολι
ρομηθευτήκα
δή δε ισχύει 
προγόνων μ

ο αυτό ανέλα
Ευαγγελισμ
μουσική και
ταβέρνα και
και ανέκδοτ

ντα πολύ κα
υτές και άτο
αλλά και α
λλα μέρη τ
να προσφέρ

ους, έτσι ώσ
η ζωή έχει κ

ν από μπροσ
2) 

________

ΟΓΟΥ 
ΟΥ 

εορτασμό τ
πιστοί, ανάμ
, γλυκά. Ανή

οικισμού. Η ε
 τις οποίες ο

ΑΣ ΚΑΙ ΜΟ
ών 
μα 
ίγο 
νο 

μας 
ων 
ρα 
λο 
ρα 
ιές 
ως 
να 

ερε 
μα 

αμε 
ενα 
ονή 
ικό 
αμε 

το 
μας 
αβε 
μός 
ι ο 
ι η  
τα. 
λά 
μα 
πό 

της 
ρει 
στε 
και 
στά 

______  1

του Αγίου 
μεσα στους 
νήμερα της 
εικόνα του 

ο Σύλλογος 

ΟΝΗ ΕΥΑΓ

11 ______

ΓΓΕΛΙΣΤΡΙ

____ 

ΙΑΣ 



___
 

 

(ΕΚΔ

 
Το Σ
δραστ
δραστ
στην 
οποία 
υπάρχ
κόσμο
δραστ
χρόνο
αυτό. 
παρακ
είναι ζ
παιδεί
ανθρώ
από Β
Νιάρχ
όπως 
τους ε
τέτοιο
ανεβή
Γιάννη
σημαν
οικιστ
βαθιές
το ρό
εξαιρε
νερό, 
της Α
ψηφια
ταξίδε
Σέλας
αποδε
συντε
θέμα. 
διαφο
φαγητ

1. 
Μου
2.   

μ
3. 

  

Κιθαιρών

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Σ
ΕΠΙ

Κ

Σάββατο 3 
τηριότητα η 
τηριότητα αυ
Αθήνα όπου
είτε δεν είνα

χει κάποιο κ
ο. Ο άνθρω
τηριότητες κ
ος ή η κούρασ

Οι επισκέ
κολούθηση θ
ζωογόνα στο
ία και βοη
ώπου. Το πο
Βίλια, Μάνδρ
χος. Εκεί έγιν
η υπερσύγχρ
εσωτερικούς

ο πρόγραμμ
ήκαμε στην 
η Μώραλη κ
ντικά και εν
τής του Αγίο
ς γνώσεις τη
όλο της ξε
ετικούς κήπο
πριν επιβιβα
θήνας είναι υ

ακό, από τα 
εψε πραγματ
ς”. Σίγουρα
εικνύοντας ό
λεστές μάθη
  Η  τελικ

ρετικό από τ
τό και διασκέ

Κυριακή 
υσείου  Ερμι
   Σάββατο 

με πολλούς Έ
1-7 Ιουλίο

νας _____

ΣΥΛΛΟΓΟ
ΙΣΚΕΨΗ Σ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚ

Δεκεμβρίου
οποία έμελε
υτή ο Σύλλ
υ βρίσκοντα
αι εύκολη η π
κίνητρο ή κ
ωπος έχει 

και πρέπει να
ση της καθη

έψεις σε μο
θεατρικών κα
οιχεία τα οπο
θούν σημαν

ούλμαν ξεκίν
ρα και Ελευσ
ινε γνωριμία
ρονη Βιβλιοθ
ς χώρους όπ

μα από το 
αίθουσα όπο
και σύγχρονη
νδιαφέροντα 
ου Νεκταρίου
ς και με την

εναγού. Την
ους του Κέν
αστούμε στο
υπερσύγχρον
καλύτερα σ

τικά είχε θέ
α γίναμε 
ότι η εικόνα
ησης , ιδιαίτ
κή πράξη τη
τη συνήθη αλ
έδαση με ζων

ΠΡ
12 Φεβρουα
ιτάζ της Αγί
18 Μαρτίου

Έλληνες τραγ
ου 2017: 7ήμ

________

Υ, συνέχεια
ΣΤΟ “ ΚΕΝ
ΚΟΛΟΥΘΗ

υ 2016 ο 
ε και αυτή ν
ογος ξεκίνη
αι τα σημαν
πρόσβαση α

κάποιος υποκ
ανάγκη το 

α το κάνει έσ
μερινότητας
ουσεία ή ά
αι μουσικών 
οία εκτός τη
ντικά στην 
νησε από τον
σίνα για να κ
α με τους επι
θήκη, αφού γ
πως η Λυρικ

Ίδρυμα. Ό
ου φιλοξενο
ης γλυπτικής
εκθέματα σ

υ  Αλεξάνδρ
ν εξαιρετική 
ν ευχαριστο
ντρου και δί
ο πούλμαν γι
νο έχει ανακ

σε παγκόσμιο
μα τις “Δια

σοφότεροι 
α αποτελεί 
τερα αν είνα
ς εκδήλωση
λλά αναγκαί
ντανή μουσι
ΡΟΓΡΑΜΜ
αρίου 2017: 
ίας Πετρούπο
υ 2017: Θεατ
γουδιστές τη
μερη εκδρομ

_______

α από σελ. 1
ΝΤΡΟ ΠΟΛ
ΗΣΗ ΨΗΦ

Σύλλογος 
α είναι πολύ
σε να οργαν

ντικότερα πο
πό περιοχές 
κινητής για 

να συμμετ
στω και αν ο

ς είναι αναστ
άλλα ιδρύμα

παραστάσεω
ς ψυχικής αν
ψυχοπνευμ

ν Άγιο Νεκτ
καταλήξει στ
ισκέψιμους χ
για να ξεναγ
κή Σκηνή κ
μως δεν μ
ύνται η εκθ
ς του Χρήστ
στα οποία γι
ρα Παπαμελε
μεταδοτικότη

ούμε. Τέλος 
ίπλα στο καν
ια το πλανη

καινιστεί πλή
ο επίπεδο. Η
στημικές κα

με την 
έναν από τ

αι σωστά εν
ης δεν θα μπ
α κατάληξη 
ική! 
ΜΑΤΙΣΜΟ

Επίσκεψη σ
ολης. Πρόκε
τρική μουσικ
ς εποχής.  

μή σε Δαλμα

________

11) 
ΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΦΙΑΚΗΣ Π

οργάνωσε 
ύ επιτυχημέν

ανώνει εκδηλ
ολιτιστικά κ
εκτός Αθήνα
να ενεργοπ

τέχει σε πο
ο ελάχιστος 

ταλτικοί παρά
ατα και  χ
ων ή ομιλιών
νάτασης,  πρ

ματική ισορρ
τάριο και πή
ο ΚΠ Ίδρυμ
χώρους του 

γηθεί κάποιος
κ.ά. πρέπει ν
μείναμε μόν
θέσεις ζωγρα
του Καπράλο
για μια ακόμ
ετίου με τις π
ητα της, έπα

ς περπατήσα
ανάλι με το 
ητάριο. Το π
ήρως και μετ
Η παράστασ
αταιγίδες και

παρουσίασ
τους σημαντ
ναρμονισμέν
πορούσε να 
σε κάποια τα

ΟΣ ΕΠΟΜΕ
στο Βυζαντιν
ειται για αντι
κή παράστασ

ατικές ακτές

________

Υ ΙΔΡΥΜA
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

άλλη μία 
νη. Με την 
λώσεις και 
κέντρα στα 
ας, είτε δεν 
οιήσει τον 
ολιτιστικές 
ελεύθερος 

άγοντες σ’ 
χώρους, η 
ν και άλλα, 
ροσφέρουν 
ροπία του 
ήρε κόσμο 

μα Σταύρος 
Ιδρύματος 
ς σε όλους 
να υπάρχει 
νο σ’αυτό, 
αφικής του 
ου με πολύ 
μα φορά η 
πολλές και 

αιξε άριστα 
αμε στους 
θαλασσινό 

πλανητάριο 
ατραπεί σε 

ση που μας 
ι   Βόρειο 
ση αυτή, 
τικότερους  

νη   με το 
είναι κάτι 

αβέρνα για 

ΕΝΩΝ ΕΚ
νό Μουσείο 
ικείμενα υψη
ση  στο Θέατ

ς μέσω Βενετ

________

A ΣΤΑΥΡΟ
Σ ΣΤΟ ΠΛ

ΔΗΛΩΣΕΩ
Αθήνας με α

ηλής αισθητικ
ρο ΒΕΜΠΟ

τίας   (Ανοικ

______  1

ΟΣ ΝΙΑΡΧ
ΛΑΝΗΤΑΡΙ

ΩΝ 
αυτοκρατορι
κής και καλλ

Ο με μουσική

κτή σε όλους

12______

ΟΣ” 
ΙΟ 

ικές συλλογέ
λιτεχνικής αξ
ή δεκαετιών

ς ).  

____ 

ές του 
ξίας. 
ν 60,70 


