Κοπή πίτας και επαναληπτικές εκλογές στον Σύλλογο των απανταχού Κυριακοχωριτών Φθιώτιδας

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και συνεργάτες, έχει περάσει αρκετός καιρός από
την τελευταία Γενική Συνέλευση την 1/12/19 στη διάρκεια της οποίας...

πραγματοποιήθηκε και εγκρίθηκε ο απολογισμός του έτους 2019, αλλά δεν
εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από το καταστατικό του
Συλλόγου.
Στις 9 Φεβρουάριου 2020 και παράλληλα με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
έχει αποφασιστεί από τη προηγουμένη ΓΣ να επαναληφθεί η διαδικασία των
εκλογών, έτσι ώστε αυτή τη φορά να προκύψει ένα καινούριο ΔΣ.
Σύμφωνα με το καταστατικό το ψηφοδέλτιο χρειάζεται να περιλαμβάνει
τουλάχιστον 11 υποψήφια μέλη. Στην ΓΣ της 1ης Δεκέμβριου το ψηφοδέλτιο
περιείχε μόνο 5 υποψηφιότητες, συνεπώς κατέστη αδύνατο να συνεχιστεί και να
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με τα όσα ειπωθήκαν την ημέρα εκείνη από
αρκετούς από τους παρευρισκόμενους, ο βασικός λόγος ήταν η μικρή αριθμητικά
παρουσία των μελών (ο Σύλλογος απαριθμεί περίπου 130 ταμειακώς εντάξει μέλη
επί συνόλου περίπου 470 εγγεγραμμένων ) εκ των οποίων μόνο 43 (!!) ήταν
παρόντες. Οι περισσότεροι που δεν έβαλαν υποψηφιότητα αισθάνθηκαν πως ένα
ΔΣ που θα προέκυπτε από μια τόσο μικρή συμμετοχή θα ήταν μεν νόμιμο παρόλα
αυτά αδύναμο, ανεπαρκές και ίσως απαξιωμένο.
Η ύπαρξη του Συλλόγου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα θεωρούμε πως είναι
υψίστης σημασίας ως προς την προσφορά του προς το χωριό μας και τους
κάτοικους του, συνεπώς ζητούμε ευθέως μια αρκετά μεγαλύτερη συμμετοχή στις
επαναληπτικές εκλογές την 9η Φεβρουάριου 2020 έτσι ώστε να προκύψει ένα
δυνατό Συμβούλιο που θα μπορεί να έχει και αυτό φωνή στην Περιφέρεια και στο
Δήμο και από κοινού με τον πρόεδρο της κοινότητας, να αντιμετωπίζουμε μαζί
κάθε πρόβλημα που απασχολεί το χωριό μας. Κυρίως όμως, να αποφευχθεί η
διάλυση του Συλλόγου, όπως προβλέπεται από το νόμο σε περίπτωση που για
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ακόμη μία φορά δεν προκύψει εκλογικό αποτέλεσμα.
Σας καλούμε λοιπόν
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:30 στην φιλόξενη αίθουσα Σκαλοχωριτών
Λέσβου Νεόφρονος 6 - Καισαριανή (περιοχή Κάραβελ)

για την καθιερωμένη κοπή της πίτας αλλά και την διεξαγωγή των εκλογών για την
ανάδειξη ενός ευρέως αποδεκτού ΔΣ το οποίο θα συνεχίσει επάξια το έργο του
Συλλόγου Κυριακοχωριτών που ξεκίνησε το 1954 και ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟ να
σταματήσει μετά από 65 χρόνια συνεχούς προσφοράς. Ίσως μερικοί από εσάς
αισθάνεστε ότι δεν έχετε ανάγκη το Σύλλογο των Κυριακοχωριτών – σας
βεβαιώνουμε ότι ο Σύλλογος έχει την ανάγκη όλων. Ως εκ τούτου σας προτρέπουμε
είτε να θέσετε υποψηφιότητα είτε να παραβρεθείτε και να ψηφίσετε.
Πάνω από όλα όμως είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε μεταξύ μας και να
ευχηθούμε τα καλυτέρα για το νέο χρόνο αλλά και το μέλλον του χωριού μας.
Καλή Χρονιά σε όλους ! ... και μην ξεχνάτε :
ΧΩΡΙΣ εσάς δεν υπάρχει Σύλλογος ...
ΧΩΡΙΣ Σύλλογο και κοινή προσπάθεια, δεν υπάρχει ζωντανό Χωριό !!!
Το ΔΣ
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