
Πού είναι η κύρια κατοικία σας: 

Άγιος 
Δημήτριος-

Φλόκα, [15], 
40% 

Αθήνα-
Πειραιάς-

Προάστια, [18], 
49% 

Ελλάδα (εκτός 
από Αθήνα-

Πειραιά-
Προάστια), [3], 

8% 

Εξωτερικό, [1], 
3% 

Η ηλικία σας είναι: 

Μεταξύ 20 
και 30 ετών, 

[3], 8% 

Μεταξύ 30 
και 40 ετών, 

[10], 27% 

Μεταξύ 40 
και 50 ετών, 

[5], 14% 

Μεταξύ 50 
και 60 ετών, 

[6], 16% 

Πάνω από 60 
ετών, [13], 

35% 

Το φύλο σας είναι: 

Άνδρας, 
[25], 68% 

Γυναίκα, 
[12] 

, 32% 

Ανήκετε στα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου;  

Ναι, [27], 
73% 

Όχι,[ 10], 
27% 



Αισθάνεστε ικανοποιημένος-η από τη  
συνολική δραστηριότητα  
του Συλλόγου τον τελευταίο χρόνο; 

Αρκετά, [7], 
19% 

Καθόλου, [1], 
3% 

Λίγο, [2], 5% 

Πάρα πολύ, 
[12], 32% 

Πολύ, [15], 
41% 

Πόσο σας άρεσαν οι εκδηλώσεις-δραστηριότητες 
που διοργανώθηκαν την τελευταία χρονιά; 

Αρκετά, [7], 
19% 

Καθόλου, [3], 
8% 

Πάρα πολύ, 
[13], 35% 

Πολύ, [14], 38% 

Είστε υπέρ της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων  επικοινωνίας 
που χρησιμοποιεί ο Σύλλογος (email, website, F/B); 

Αρκετά, [10], 
29% 

Καθόλου, 
[1], 3% 

Λίγο, [2], 6% 

Πάρα πολύ, 
[15], 44% 

Πολύ, [6], 
18% 

Είστε υπέρ της επέκτασης της επικοινωνίας-προβολής  
του Συλλόγου και σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα; 

Αρκετά, [8], 
24% 

Καθόλου, 
[2], 6% 

Λίγο, [6], 
18% 

Πάρα πολύ, 
[7], 21% 

Πολύ, [10], 
31% 



Σας αρέσει το περιεχόμενο της εφημερίδας; 

Αρκετά, [11], 
30% 

Καθόλου, [1], 
3% 

Λίγο, [2], 5% 

Πάρα πολύ, [7], 
19% 

Πολύ, [16], 43% 

Συμφωνείτε με τη διάθεση της εφημερίδας και σε 
ηλεκτρονική μορφή; 

Αρκετά, 9, 26% 

Καθόλου, 3, 8% 

Λίγο, 3, 9% 
Πάρα πολύ, 11, 

31% 

Πολύ, 9, 26% 

Αν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε κάτι στην 
εφημερίδα, τι θα ήταν αυτό; 
Να γράφουν περισσότεροι 

Ο τύπος που γράφει στην πίσω σελίδα μόνο με τα απωθημένα  του 
ασχολείται. 

Δε θα άλλαζα κάτι. Απλώς θα πρόσθετα ενημερωτικά τα πολιτικά 
δρώμενα στο δήμο. Ειδικότερα ό,τι αφορά το χωριό μας. 

Δεν έχω τίποτε να προσθέσω 

Δεν νομίζω να άλλαζα κάτι . 

Είναι πολύ μεγάλο έντυπο 

Μικρότερα άρθρα και λιγότερα φύλλα 

Μικρότερο μέγεθος 

Να μη γράφουν οι ίδιοι και οι ίδιοι 

Περισσότερα άρθρα καθημερινότητας του χωριού. 

Περισσότερο υλικό με ενθυμήσεις και αφηγήσεις από τη ζωή του χωριού 
και λαογραφικά θέματα. 

Το γενικότερο στήσιμο (χρώματα, γραμματοσειρές, φωτογραφίες) 

Το μέγεθος 

Τι πιστεύετε ότι λείπει από την εφημερίδα μας 
σήμερα; 

Κείμενα των νέων παιδιών 

Δεν νομίζω να λείπει κάτι . 

Ειδήσεις μικρές και άρθρα που να ενδιαφέρουν πιο πολύ κόσμο κυρίως στο χωρίο 

Εκείνο που λείπει είναι η ενεργοποίηση των μελών και η συμμετοχή τους στην 
αρθρογραφία. 

Μια στήλη όπου θα ενημερώνονται με συμβουλές από ειδικούς για τα τοπικά προιόντα 
της περιόχης. Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον. 

Νέοι αρθρογράφοι 

Περισσότερα θέματα και αρθρογράφοι-επέκταση και σε άλλα θέματα εκτός από εκείνα 
που αφορούν αποκλειστικά τη γεωγραφική περιοχή του χωριού. 

Περισσότερες συνεργασίες και θεματολογία 

Περισσότερη ύλη για τα παιδιά 

Περισσότερο χρώμα, μεγαλύτερες φωτογραφίες, παιδική σελίδα 

Περισσότεροι νέοι αρθρογράφοι, καλύτερο δίκτυο διανομής 



Σας αρέσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας; 

Αρκετά, [8], 
25% 

Καθόλου, [1], 
3% 

Λίγο, [4], 13% 

Πάρα πολύ, 
[9], 28% 

Πολύ, [10], 
31% 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του 
Συλλόγου; 

1 φορά κάθε 
δύο 

εβδομάδες, [9], 
28% 

1 φορά την 
εβδομάδα, [8], 

25% 

1 φορά το 
μήνα, [6], 19% 

Καθημερινά, 
[7], 22% 

Λιγότερο από 
μια φορά το 
μήνα, [2], 6% 

Αν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε κάτι στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου, τι θα ήταν αυτό; 

Τίποτα 

Θα την έκανα πιο δυναμική 

Πρέπει να γίνει πιο πλουραλιστική 

Τα χρώματα και τη γενικότερη μορφή και περιεχόμενο 

Τίποτα 

Τι πιστεύετε ότι λείπει από την ιστοσελίδα μας 
σήμερα; 

Στήριξη από τις ηλικίες 18-30 

Δυναμικότητα 

Η δυναμική που χαρακτηρίζει το παρόν ΔΣ 

Η καθημερινότητα του χωριού 



Γνωρίζετε για το Facebook του Συλλόγου; Έχετε 
κάνει Like/Post/Comment; 

Δε γνωρίζω για 
το Facebook 

του Συλλόγου, 
[3], 9% 

Δε 
χρησιμοποιώ 
καθόλου το 

Facebook, [11], 
33% Το έχω 

επισκεφθεί 
αλλά δεν έχω 

κάνει 
Like/Post/Com
ment, [7], 21% 

Το έχω 
επισκεφθεί και 

έχω κάνει 
Like/Post/Com

ment, [12], 37% 

Αν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε κάτι στο 
Facebook του Συλλόγου, τι θα ήταν αυτό; 

πιο ενημερωμενο 
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Δημιουργία ιστοσελίδας 

Facebook του Συλλόγου 

Επανέκδοση εφημερίδας "Καλημέρι" 

Ημερολόγιο του Συλλόγου 

Παροχή ασύρματου Internet στο χωριό και τη Φλόκα 

Συνεστιάσεις στην Αθήνα (1/11/2013 στο "Καντάρι" και 23/2/2014 στο "Απτάλικο") 

Χριστουγεννιάτικος στολισμός του χωριού 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή - Κοπή πίττας 

Αποκριάτικη γιορτή στο χωριό 

Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά του χωριού (Θεατρικό Παιχνίδι) 

Διαμόρφωση σχολείου (αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση κλιματιστικού) 

Παρακαλούμε διαλέξτε από τις παρακάτω εκδηλώσεις-δραστηριότητες αυτές που σας άρεσαν περισσότερο (πριν τα Αγιοδημητριώτικα) 



Σας άρεσαν τα φετινά ΑγιοΔημητριώτικα; 

Αρκετά, [6], 
17% 

Καθόλου, [1], 
3% 

Λίγο, [2], 5% 

Πάρα πολύ, 
[19], 53% 

Πολύ, [8], 22% 

Παρακαλούμε διαλέξτε από τις φετινές 
καλοκαιρινές εκδηλώσεις αυτές που σας 
άρεσαν περισσότερο 
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Μουσική Βραδιά 

Το κυνήγι του Θησαυρού 

Ας γνωρίσουμε το κρασί 

Αγώνας Ποδοσφαίρου 

Καρπουζομαχίες 

Πανηγύρι του Συλλόγου 

Ελάτε να παίξουμε 

Αθλοπαιδιές 

Αγώνας Μπάσκετ 

Αναμνήσεις μιας ζωής 

Πεζοπορική εξόρμηση 

Τι εκδηλώσεις/δραστηριότητες θα θέλατε να 
οργανώσει ο Σύλλογος στο προσεχές 
διάστημα που δεν έχει οργανώσει ως τώρα; 

Εκδρομή, αιμοδοσία 

Πεζοπορικές εξορμήσεις, Πιο οργανωμένες παιδικές δραστηριότητες 

Εκδρομή 

Εκδρομή 
Εθελοντική αιμοδοσία 

Προσκληση και αλλων ειδικων να ενημερωσουν για διαφορα θεματα που αφορουν πολλους. 

Βραδιά Μύθων και Θρύλων της περιοχής μας 

Χορός του Αυγού 
Γαϊδουροδρομίες 

Μια βραδινή εξόρμηση στην παραλία της Χαραχιάς . 

Δημιουργία τμήματος παραδοσιακών χορών, οργάνωση εκδρομών 

Εθελοντική ημέρα καθαριότητας 
Καλοκαιρινές εικόνες στο χωριό απαράδεκτες. Μάλλον χρειάζεται και μια διάλεξη με αυτό το θέμα. 



Αν είχατε την ευκαιρία να συμμετέχετε 
ενεργά στην οργάνωση μίας ή περισσότερων 
εκδηλώσεων, ποιες θα ήταν αυτές; 

Σχεδιασμός παρουσιάσεων, κυκλοφορία εντύπων, διανομή 

Αθλοπαιδειές 

Πανηγύρι 
Πεζοπορία 
Αιμοδοσία 

Σε ολες 

Αθλητικούς αγώνες 

Αναμνήσεις μιας ζωής 

Δημιουργία Θεατρικού Τμήματος 
Πεζοπορία-Ορειβασία 

Μια μεγάλη συναυλία 
Τουρνουά μπάσκετ, ποδοσφαίρου με συμμετοχή σε πρώτη φάση των γειτονικών χωριών. 
Αποκριάτικος χορός με συλλόγους διπλανών χωριών. 

Πόσο ικανοποιημένος-η αισθάνεστε από την 
τελευταία Γενική Συνέλευση; 

Αρκετά, [10], 
33% 

Καθόλου, [1], 
3% 

Λίγο, [6], 20% 

Πάρα πολύ, [2], 
7% 

Πολύ, [11], 37% 

Πόσο ικανοποιημένος-η αισθάνεστε από τη 
διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών 
του Συλλόγου; 

Αρκετά, [6], 
19% 

Καθόλου, [3], 
10% 

Λίγο, [5], 16% Πάρα πολύ, 
[11], 36% 

Πολύ, [6], 19% 



Το ανθρώπινο δυναμικό του Συλλόγου 
επαρκεί για να καλύψει πλήρως τις 
υποχρεώσεις του. Συμφωνείτε; 

Αρκετά, [12], 
37% 

Καθόλου, [6], 
18% 

Λίγο, [3], 9% 

Πάρα πολύ, [4], 
12% 

Πολύ, [8], 24% 

Η άποψή σας ακούστηκε και λήφθηκε υπόψη 
ακόμα και αν ήταν αρνητική ή δυσάρεστη. 
Συμφωνείτε; 

Αρκετά, [9], 
31% 

Καθόλου, [2], 
7% 

Λίγο, [1], 3% 
Πάρα πολύ, [7], 

24% 

Πολύ, [10], 35% 

Άλλα σχόλια 
Συντήρηση και διαμόρφωση μιας καλύτερης παιδικής χαράς 
Περιποίηση του αύλειου χώρου του σχολείου 

Τα κάνετε όλα πολύ ωραία συνεχίστε με αγάπη για το χωριό μας και τους ανθρώπους του. 

ΠΡΟΕΔΡΕ ,, ΛΙΓΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ  2-3 ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΑ 

Βάψιμο στα κάγκελα του σχολείου 
Τοποθέτηση πόρτας στη κάτω είσοδο του σχολείου 

Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα μελή που ζουν στο χωριό, όταν ο σύλλογος  επανήλθε στην διαχείριση των εκτός χωριού μελών πήρε πάλι τα πάνω του. 

Ορισμένες ερωτήσεις ήθελαν διευκρίνιση 

Θέλω να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Το έργο σας μας κάνει να αγαπάμε περισσότερο το χωριό μας και σας ευχαριστούμε για αυτό. 

Να βγάλετε στη φόρα τον οικονομικό απολογισμό των προηγούμενων διοικήσεων 

Να δημιουργηθεί τράπεζα αίματος σε συνεργασία με άλλους συλλόγους. 

Προσοχή περισσότερη στο πανηγύρι και ειδικά στην καλύτερη διάθεση του κρέατος 

Μικρή συμμετοχή. Απόψεις-γνώμες-προτάσεις από τους πολλούς ανύπαρκτες. 
Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και καλά άποψη δεν υπάρχει. Ένα ευχαριστώ πόσο δύσκολο ήταν; Και κάτι ακόμη. Η συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων μηδαμινή. Πραγματικά δε 
ξέρω τι πρέπει να γίνει για να κινητοποιηθούν. 


