
        Αθήνα 05 Φεβρουαρίου 2007 

 

Αγαπητέ συγχωριανέ, 

όπως γνωρίζεις, πριν από αρκετά χρόνια είχε δημιουργηθεί σύλλογος των 

Παλαιοχωριτών της Αθήνας. Ο σύλλογος αυτός μετά από κάποια χρόνια 

αδρανοποιήθηκε με αποτέλεσμα από τότε μέχρι και σήμερα να είναι ανενεργός. 

Ύστερα από ενέργειες κάποιων ατόμων από το χωριό μας αποφασίσαμε να 

ενεργοποιήσουμε ξανά τον σύλλογο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αρχές και 

στις δράσεις που ορίζει το καταστατικό του. Μετά από κάποιες συγκεντρώσεις που 

πραγματοποιήσαμε, σχηματίσαμε ένα προσωρινό συμβούλιο για να αναλάβει την 

οργάνωση για την επανασύσταση του συλλόγου μας.  

Με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε στην πρώτη μας συγκέντρωση, 

ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε όλοι και συγχρόνως θα φέρετε μαζί σας και άλλους 

συγχωριανούς μας τους οποίους δεν καταφέραμε να ειδοποιήσουμε, όχι σκόπιμα, 

αλλά λόγω μη επαρκών στοιχείων που έχουμε στο αρχείο μας. 

Η μέριμνα για το καλό του τόπου μας είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας. 

Στόχος μας είναι η κινητοποίηση και η αφύπνιση όλων, με απώτερο σκοπό να 

προσφέρουμε τα καλύτερα στο χωριό μας. Ζούμε σε μια εποχή που η επαρχία 

βρίσκεται σε παρακμή. Πιστεύουμε λοιπόν, ότι μέσα από το σύλλογο αυτό θα 

μπορέσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε πολλά στον τόπο μας . 

Σας προσκαλούμε λοιπόν στην πρώτη μας συγκέντρωση και σας περιμένουμε 

όλους για  την εγγραφή νέων μελών και την πρώτη επαφή μεταξύ μας. Θέλουμε την 

συμμετοχή, την άποψη και την βοήθεια όλων. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 25 

Φεβρουαρίου 2007 ημέρα Κυριακή και από ώρα 04:00 έως 05:00 σε αίθουσα του 

ξενοδοχείου ‘ΠΑΡΝΩΝ’ στην οδό Χαλκοκονδύλη 21 και 3ης Σεπτεμβρίου. 

 
Το προσωρινό συμβούλιο 

1. Πλατανιά Κατερίνα του Ανδρέα – Εκτελεί χρέη Προέδρου Τηλ.: 6936-610502 

2. Κουνούπης Νικόλαος του Αθανασίου – Εκτελεί χρέη Γραμματέα Τηλ. 6979-

982460 

3. Κουμπουλής  Κων/νος του Ηλία – Εκτελεί χρέη Ταμία Τηλ: 6974-114325 

4. Μέλος Δ.Σ. Κουμπουλής Λάμπρος του Θεοδώρου Τηλ.: 6974-311496 



5. Μέλος Δ.Σ. Μπαγιώργος Κων/νος του Βασιλείου Τηλ.: 6947-995489 

6. Μέλος Δ.Σ. Μπαγιώργος Θεόδωρος του Βασιλείου Τηλ.: 6947-995490 

7. Μέλος Δ.Σ. Τσούμος Αντώνιος του Νικολάου Τηλ.: 6975-822130 

8. Μέλος Δ.Σ. Μητσόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου Τηλ.: 6946-473252 

9. Μέλος Δ.Σ. Μπρούτας  Χριστόφορος του Ηλία Τηλ.: 6973-040632 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό εγγραφής στο σύλλογο ορίσθηκε σε 10,00 € ανά άτομο. 


