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Προς: Τα μέλη του Συλλόγου μας

Θέμα: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ενεργή συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση 
του Συλλόγου μας την 1η Φεβρουαρίου 2009 και στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν.

Νοιώθουμε ικανοποίηση για την εμπιστοσύνη σας, αλλά και την ίδια στιγμή μεγάλη αγωνία να την 
επιστρέψουμε πίσω με έργο παραγωγικό. Γιατί αυτό που μένει πίσω είναι τα αποτελέσματα ενός 
έργου. Η πορεία καμιά φορά δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχει σημασία το 
αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Συλλόγου μας σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Ο 
Σύλλογος μας φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια του. Ο Σύλλογος μας έχει συνέχεια. Δουλειά μας είναι 
να παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη και να την παραδίδουμε, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, 
ακόμα καλύτερη. Η δική μας παρουσία στο νέο ΔΣ θα είναι η συνέχιση του έργου του Συλλόγου 
μας σε νέα βάση και με νέα προσέγγιση.

Θέλουμε να ξέρετε ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομαδική εργασία, θεωρώντας ότι αυτό που 
έχει αποτέλεσμα, είναι αυτό που μπορεί να προκύψει μέσα από ένα ενωμένο κλίμα.

Σας καλούμε λοιπόν να κάνουμε μια νέα αρχή και να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, αφήνοντας 
πίσω τις όποιες διαφωνίες και προστριβές του παρελθόντος, για το καλό της περιοχής μας. 
Έχουμε όλοι να κερδίσουμε από αυτή την ιστορία. Έχει να κερδίσει η περιοχή, ο κάθε κάτοικος, η 
ίδια η φύση, ο Σύλλογος.

Όλα τα μέλη του νέου ΔΣ πιστεύουμε στην έννοια της συναίνεσης και της συνεργασίας, του κοινού 
αποτελέσματος, των ορατών στόχων, της διαφανούς διεργασίας, της διαφανούς διοίκησης και των 
ωραίων και μεγάλων αποτελεσμάτων.

Με βάση αυτές τις αρχές μας, θέλουμε εξ αρχής να σας ζητήσουμε τη βοήθειά σας σε αυτό το 
έργο που τώρα ξεκινάμε, αφού σας υποσχεθούμε ότι και από δικής μας πλευράς θα είμαστε 
πάντα ανοιχτοί σε όλες σας τις ιδέες, σε όλες σας τις απόψεις.

 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γραμματέας
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