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ΠΡΟΣ 
Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου 
"ΠΡΕΒΕΖΑ" 
  

 
 
Αγαπητό μέλος, 
 
 Με την επιστολή μας αυτή, επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου, 
καταθέτοντας λιτά  και ρεαλιστικά την ανάγκη ύπαρξης, δράσης και συνέχειας 
του συλλόγου μας, σε άμεση εξάρτηση όμως με τη δική σου ενεργή συμμετοχή 
στη λειτουργία του.  
 
Η πόλη μας και η γύρω περιοχή της είναι ένας τόπος με πολύτιμα και εύθραυστα 
πράγματα, προίκα σ’ αυτόν από τη φύση, την ιστορία ,τον πολιτισμό.  
Δυστυχώς τις περισσότερες φορές η διαχείρισή τους βρίσκεται σε ανίκανα 
χέρια. Αποτέλεσμα μια διάτρητη καθημερινότητα, μια επικίνδυνα φθίνουσα 
πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και ένα φυσικό   περιβάλλον υπό διωγμό. 
 
Η ίδρυση του συλλόγου μας είχε ως σκοπό και στόχο την αναχαίτιση αυτής της 
καταστροφικής διαχείρισης και συγχρόνως την ανάδειξη, την προστασία και την 
αξιοποιήση κάθε πτυχής της ιστορίας, του πολιτισμού και του φυσικού κάλλους 
του τόπου μας.  
Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο σκοπός και αυτός ο στόχος είναι το νήμα που μας 
ενώνει όλους στο σύλλογο μας και παράλληλα είναι το ηθικό κίνητρο που 
τροφοδοτεί τις ενέργειες και τις δράσεις μας. 
 
Αρκούν όμως αυτά, για να φέρουν θετικά αποτελέσματα, όταν δεν τα συνοδεύει 
ένα σημαντικό στοιχείο, η ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ τους;  
Αυτή τη χρονική στιγμή ο σύλλογος μας αριθμεί ξανά πάνω από 300 μέλη, 
σχεδόν στο σύνολό τους ταμειακά συνεπή, κάτι πολύ σημαντικό για την 
οικονομική ανεξαρτησία του. Αυτή την συνέπεια, την διάθεση και την 
συνεργασία επιθυμούμε και επιζητούμε από τον καθένα σας σε όλες τις 
εκδηλώσεις του συλλόγου μας.  
 



Μας προβλημάτισε αρκετά το ότι στην τελευταία Ετήσια ενημερωτική Γενική 
Συνέλευση, με τοπικά θέματα που μας απασχολούν σοβαρά όλους, η συμμετοχή 
δεν ξεπέρασε τα (80) Μέλη. 
 Εμείς από τη μεριά μας, με πλήρη συνείδηση του έργο που μας έχετε αναθέσει 
προσπαθούμε καθημερινά να το υπηρετούμε.  
Η δική  σου όμως ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του συλλόγου, είναι 
ουσιαστικά αυτή που θα δώσει δύναμη και συνέχεια στην δημιουργική και 
υπεύθυνη παρουσία του στην τοπική κοινωνία και θα συντηρεί τα αναχώματα 
στην καταστροφική ανικανότητα των κατά καιρούς διοικούντων. 
 
Με εκτίμηση.   
 
                                             
 
 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου <ΠΡΕΒΕΖΑ> 
 


