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                                                                                           Βαλτεσινίκο 19 Ιανουαρίου 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητά μέλη,  
Το ΔΣ του Μουσικοχορευτικού & Λαογραφικού Συλλόγου “Χορεσίβιος” σας εύχεται μία καλή και 

δημιουργική χρονιά με ατομική και οικογενειακή ευτυχία. 
Τον χρόνο που πέρασε, ήταν στην ουσία μία περίοδος προσαρμογής και βασικής οργάνωσης του συλλόγου 

μας, με κυρίαρχα θέματα την νομιμοποίησή του και την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις πρώτες εκλογικές διαδικασίες, είναι το κύριο όργανο 

υλοποίησης της βούλησης και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του “Χορεσίβιου”.  Στην βάση αυτών 
των κατευθύνσεων έχουμε ήδη αρχίσει τον σχεδιασμό δράσεων και εκδηλώσεων που πιστεύουμε ότι θα 
αποτελέσουν την αφετηρία για μία ανοδική πορεία του συλλόγου. 

Ανελαστική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη των απαραίτητων πόρων που θα στηρίξουν τις ενέργειες αυτές. 
Όπως όλοι γνωρίζετε τα έσοδα μας προέρχονται, τουλάχιστον προς το παρόν, αποκλειστικά από τις δικές μας 
συνδρομές και την μαζική συμμετοχή μας στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να 
σας υπενθυμίσουμε ότι πέρα από την έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας, η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μας στις εκδηλώσεις αυτές, θα στηρίξει τις προσπάθειες μας. 

Οραματιζόμενοι μία ανοδική πορεία στο μέλλον, θέλουμε να τονίσουμε ότι η εγγραφή νέων μελών είναι η 
μεγαλύτερη στήριξη του συλλόγου και αυτή που θα του δώσει την δύναμη που του αξίζει. Αυτό όμως απαιτεί 
την προσπάθεια όλων μας διαδίδοντας και προβάλλοντας τους σκοπούς, τους στόχους και τα οφέλη που θα έχει 
ο τόπος μας από την λειτουργία του “Χορεσίβιου”. 

Με τις σκέψεις αυτές, που πιστεύουμε ότι μας βρίσκουν όλους σύμφωνους, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε 
ότι είμαστε πρόθυμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε το 2018 να αποτελέσει 
την αφετηρία μίας φιλόδοξης πορείας στο μέλλον. 

 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 Η Γενική  Γραμματέας Η Πρόεδρος 

 
 

 Παπαπέτρου Γεωργία Παπαγεωργίου Αφροδίτη 
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