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«Όταν ο ήλιος του πολιτισμού είναι χαμηλά στον ορίζοντα
ακόμα και οι νάνοι ρίχνουν μεγάλες σκιές.»
Κάρλ Κράους

Σηκώνοντας τον ήλιο του πολιτισμού λίγο πιο ψηλά, δεν προσφέρουμε μόνο στους άλλους, γινόμαστε κυρίως
καλύτεροι οι ίδιοι.
Εμείς κάναμε την αρχή, τώρα χρειάζεται να συνεχίσουμε όλοι μαζί.
‐‐‐Η ομάδα μας συγκροτήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών και απαρτίζεται από μέλη και μη
μέλη του Συλλόγου, επιδιώκοντας να καλύψουμε το κενό της επικοινωνίας και του πολιτισμού που βιώνουμε ως
κάτοικοι αυτής της όμορφης περιοχής που επιλέξαμε ως τόπο κατοικίας.
‐‐‐Πρωταρχικός μας στόχος είναι να συναντηθούμε, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, να
δράσουμε από κοινού, με λίγα λόγια να συγκροτηθούμε ως κοινωνία. Γι αυτό δεν χωράει κανένας
αποκλεισμός στην κοινή προσπάθεια.
‐‐‐Η ανακάλυψη και η αξιοποίηση των ικανοτήτων, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων του καθένα μας, όσο
μικρά ή μεγάλα είναι, θα προσφέρει την ποικιλία που χρειάζεται η κάθε κοινωνία και μπορεί να συμβάλει
καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
‐‐‐Με το βλέμμα στραμμένο ιδιαίτερα στη νεολαία, τα παιδιά μας, ευελπιστούμε να τους δώσουμε την ευκαιρία
της κοινωνικοποίησης και με αυτενέργεια και δημιουργικότητα να χαράξουν τους δικούς τους δρόμους
πολιτισμού και αναζητήσεων.
‐‐‐Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία με κάθε φορέα που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη επίτευξη των
κοινών μας στόχων καθώς και με τη Δημοτική Αρχή που εκτός από τη στήριξή της, θα επιδιώξουμε την
ικανοποίηση της ανάγκης δημιουργίας ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
‐‐‐Σαν πρώτες σκέψεις έχουμε τη διοργάνωση βραδιάς πανσέληνου στη λίμνη, προβολές ταινιών στους
καλοκαιρινούς μήνες, τη δημιουργία ανταλλακτικής‐δανειστικής βιβλιοθήκης, τη διοργάνωση περιπάτων και
εξερευνήσεων στα μονοπάτια του βουνού, συναντήσεις ενημέρωσης για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής σε
συνδυασμό με μαθήματα κηπουρικής, κομποστοποίησης κλπ.
‐‐
‐Οι ιδέες μπορούν να είναι ανεξάντλητες και να αφορούν την κάθε ηλικία, στο χέρι μας είναι να υλοποιηθούν.
‐‐‐Η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους ανεξαιρέτως, με μόνη προϋπόθεση τη διάθεση για
προσφορά .
‐‐‐Η επικοινωνία μας θα γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων χρησιμοποιώντας υπάρχουσες λίστες
που θα εμπλουτίζονται, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Οικιστών καθώς και με τη δημιουργία
σελίδας στο facebook.
Με απέραντη εκτίμηση
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