Πολιτιστικός Σύλλογος

Τρίτη, 07 Απρίλιος 2009 22:54 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2009 20:58

Λίγα λόγια για τον Σύλλογό μας
Σύλλογος ιδρύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1957 κι από την πρώτη συνάντηση των 21
πρωτοπόρων χωριανών μας ιδρυτικών μελών, οι οποίοι προχώρησαν στην ίδρυση του
Συλλόγου. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1957 και μετά την αναγνώριση του σωματείου και την
έγκριση του καταστατικού συγκεντρώθηκαν πάλι και ανάδειξαν την προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή ως την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε τον ίδιο χρόνο, στις
13 Οκτωβρίου 1957. Στα χρόνια της δεκαετίας του ’50, που το κύμα της αστυφιλίας έφερε
στην πρωτεύουσα για την αναζήτηση καλύτερης ζωής τόσους χωριανούς μας… Τα χρόνια
που στο χάος της πόλης
και της καινούργιας ζωής ο Σύλλογος του χωριού ήταν πραγματικό αποκούμπι και σημείο
αναφοράς.
Δεν σταμάτησε ποτέ να μοχθεί πάνω από όλα για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των
χωριανών μας, και Κατά δεύτερο λόγο για την προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του
χωριού μας. Χαρακτηριστικό του είναι η μεγάλη και διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με το
σύνολο των χωριανών μας.
Οι καλές σχέσεις με το Τοπικό Συμβούλιο έδωσε την δυνατότητα να γίνουν πολλά έργα στο
χωριό μας σε συνεργασία των δύο φορέων και να πιέσουν με κοινή στάση και δυνάμεις για
να γίνουν πολλά ακόμα.
Ο σύλλογός μας, έχει αναλάβει και έχε κάνει πολλές δράσεις, που όχι μόνο δεν ατονούν με
την πάροδο του χρόνου, αλλά γίνονται όλο και περισσότερες. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε,
τις καλοκαιρινές τριήμερες εκδήλωσες, την έκδοση της Εφημερίδας που στέλνετε δωρεάν
σε όλους του χωριανούς σε όλα τα σημεία του πλανήτη, όπου αυτοί κατοικούν, την έκδοση 3
βιβλίων, ημερολογίων, καρτ ποστάλ, αντζέτες κ.α, την δημιουργία ιστοσελίδας, την
διοργάνωση χοροεσπερίδων, εκδρομών, και πλήθος καλλωπιστικών έργων. Εκτός από αυτά
δείχνει και την αγάπη του προς το χωριό και με την προσπάθεια δημιουργίας συστημάτων
πυροπροστασίας και πρόληψης πυρκαγιών για να μην χαθεί ότι πιο πολύτιμο έχει το χωριό
μας, το δάσος του. Την αναπαλαίωση του Παλιού Δημοτικού σχολείου και την μετατροπή
του σε ένα όμορφο πολύχώρο, με κεντρική αίθουσα για την ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων,
με την δημιουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου και την δημιουργία ενός μικρού
λαογραφικού μουσείου.
Αυτέ και άλλες πολλές δράσεις του συλλόγου μας μπορείτε να τις βρείτε μέσα στην
ιστοσελίδα μας.

Η ιστορία της Ίδρυσης του Συλλόγου μας μέσα από τα πρακτικά του Συλλόγου:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η
Εν Αθήναις σήμερον την δεκάτην Φεβρουαρίου 1957 και ημέραν Κυριακήν οι κάτωθι
συνήλθομεν
εις το ενταύθα και επί της οδόν Πανεπιστημίου αριθμός 39 Δικηγορικού γραφείου του κ.
Χαράλαμπου Δημητρέλλου και απεφασίσαμεν την ίδρυσην Σωματείου υπό την επωνυμίαν
ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ. Προς τούτο δε ενεκρίναμεν το υπό του εξ ημών Δικηγόρο
κ. Χαράλ. Δημητρέλλου συνταχθεί καταστατικού αναθέσαντες εις του ιδίου τις περαιτέρω
ενέργειες δια την αναγνώρισην του Σωματείου. 1. Δημήτριος Ιωάννου Μηλιώνης
2. Αθαν. Γεωργ. Παπαγεωργίου

1/2

Πολιτιστικός Σύλλογος

Τρίτη, 07 Απρίλιος 2009 22:54 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2009 20:58

3. Σωτήρης Σ. Παπαιωάννου
4. Γεώργιος Αθαν Ανδριτσόπουλος
5. Γεώργιος Ιωαννου Αναγνωσταράς
6. Πολύκαρπος Κων. Ευσταθίου
7. Αθανάσιος Γεωργ. Λάγιος
8. Κων/ος Αθαν. Δημητρέλλος
9. Αλέξανδρος Ιωάννου Μηλιώνης
10. Αθαν. Ανδρέου Παπαχαραλάμπους
11. Γεώργιος Κων. Μπακλέσης
12. Γεώργιος Αθαν Παπαγεωργίου
13. Κων/νος Νικολάου Μπακλέσης
14. Ιωάννης Χρήστου Μπρούμας
15. Αθανάσιος Νικολ. Μπακλέσης
16. Χαράλαμπος Δ. Μπεζαίτης
17. Δημήτριος Κων. Παπακωνσταντίνου
18. Χαράλαμπος Κων/νου Δημητρέλλος
19. Γεώργιος Ιωάννου Μηλιώνης
20. Αθανάσιος Ιωάννου Ασημακόπουλος
21. Αθανάσιος Κωνσταντίνου Δημητρέλλος
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η
Σήμερον την 22η Σεπτεμβρίου 1957 ημέραν Κυριακήν συνήλθομεν εις το ενταύθα και επί της
οδόν
Πανεπιστημίου αριθμός 39 Δικηγορικού γραφείου του κ. Χαράλαμπου Δημητρέλλου η
προσωρινή Διοικούσα επιτροπήν αποτελούμενην εκ τον
• Δημήτριος Ιωάννου Μηλιώνης
• Σωτήρης Σ. Παπαιωάννου
• Γεώργιος Αθαν. Ανδριτσόπουλος
• Πολύκαρπος Κων. Ευσταθίου
• Αθανάσιος Γεωργ. Λάγιος
Και λαβούσα γνώσιν της εγκρίσεως του καταστατικού και αναγνωρίσεως του Σωματείου
απεφάσισεν την διενέργειαν αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου την 13η
Οκτωβρίου 1957.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η
Στις 13 Οκτωβρίου 1957 ημέραν Κυριακήν συνήλθομεν εις το ενταύθα και επί της οδόν
Πανεπιστημίου αριθμός 39 Δικηγορικού γραφείου του κ. Χαράλαμπου Δημητρέλλου και
διενεργήθηκαν οι πρώτες εκλογές του Σωματείου. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο:
• Δημήτριος Ιωάννου Μηλιώνης ως Πρόερδρος
• Γεώργιος Αθαν. Ανδριτσόπουλος ως Αντιπρόεδρος
• Αθαν Ανδρέου Παπαχαραλάμπους ως Γενικός Γραμματέας
• Σωτήρης Σ. Παπαϊωάννου ως Ταμίας
• Αθανάσιος Γεωργ. Λάγιος ως Σύμβουλος
• Πολύκαρπος Κων. Ευσταθίου ως Σύμβουλος
• Χαράλαμπος Κων/νου Δημητρέλλος ως Σύμβουλος
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