
        

Τήνος, 20 Δεκεμβρίου 2018 
 
 
 
Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη και φίλοι του συλλόγου μας, 
 
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του συλλόγου μας, σας προσκαλεί να παραβρεθείτε στην 
συγκέντρωση για την κοπή της πίτας του 2019 , που θα πραγματοποιηθεί 
 
● το Σάββατο 19 Ιανουαρίου, ώρα 6 μ.μ. στην ταβέρνα «ΡΟΚΟΣ», στη ΒΩΛΑΞ και 
 
● την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, ώρα 11 π.μ. στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη Βαπτιστή,     
Παπαναστασίου 11, Παλαιό Ψυχικό, Φάρος, στην ΑΘΗΝΑ.  
Ενημερώνουμε ότι στην εκκλησία του Ψυχικού, η θεία λειτουργία είναι στις 10 π.μ. 
 
Ο σύλλογός μας είχε πάντα ως σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο χωριό, την 
προσήλωση σε έργα κοινής ωφελείας με την παροχή κάθε δυνατής (ηθικής και υλικής) 
συνδρομής προς αυτή την κατεύθυνση, την προαγωγή των γενικότερων συμφερόντων του 
οικισμού και κατ’ επέκταση, της Τήνου. Επιδίωξή του ήταν —και είναι— η διάσωση και 
ανάδειξη της ιστορίας του χωριού, η διατήρηση και η προάσπιση της ιδιαίτερης 
φυσιογνωμίας του, η αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της Βωλάξ. 
 
Ο Σύλλογός μας, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, δεν έχει πάψει να ενθαρρύνει τη 
καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. Βοήθησε το 
χωριό στις δύσκολες εποχές και συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, βοήθησε εμάς τους ίδιους. 
Σήμερα, σε μια δύσκολη καμπή για το Σύλλογο, χρειάζεται τη ΔΙΚΗ ΜΑΣ βοήθεια.  
 
Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η θητεία του Δ.Σ. του συλλόγου λήγει την τελευταία ημέρα 
του χρόνου και επομένως πρέπει να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Απευθύνουμε 
πρόσκληση για ελεύθερη συμμετοχή προσώπων, όχι πλέον για την αντικειμενικότητα και την 
πολυφωνία στις απόψεις και τις προτάσεις του Δ.Σ., αλλά για να συνεχίσει να υφίσταται! Δεν 
έχουμε αυταπάτες. Γνωρίζουμε πως βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, εποχή που 
παρατηρείται σχετική αδυναμία συμμετοχής —επαγγελματικές δυσκολίες, οικογενειακές 
υποχρεώσεις, ελάχιστος ελεύθερος χρόνος…  
 
Νομίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα της πράξης!  Όσοι ενδιαφέρεστε να θέσετε την 
υποψηφιότητά σας για μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου μας ή την εξελεγκτική επιτροπή, 



μπορείτε μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, να ενημερώστε τους: Ιωσήφ ΒΙΔΟ (6948 483 539) και Νίκο 
ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟ (6983 003 414). 
 
Μια πρώτη προσπάθεια αντιστάθμισης του προβλήματος της έλλειψης ατόμων που θα 
απαρτίζουν το Δ.Σ. είναι να επαναφέρουμε τα μέλη του σε πέντε (5), από επτά (7) που είναι 
αυτή τη στιγμή. Για την αλλαγή αυτή απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. 
 
Με αφορμή την τροποποίηση αυτή, έχουμε διαπιστώσει πως χρειάζονται και αρκετές άλλες: 
Ουσιαστικός μετασχηματισμός των σκοπών και των αρχών του Συλλόγου, νέα θεώρηση για 
την ανάδειξη του φυσικού τοπίου και της προβολής της καλαθοπλεκτικής τέχνης, 
επιβαλλόμενη αναφορά στην ύπαρξη του μουσείου και τις δυνατότητές του, και δεκάδες 
άλλα. Σκεφτείτε και εσείς τι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ακόμη. Είναι αναγκαίο να 
μπορούμε σε τακτά διαστήματα να βρισκόμαστε όσοι αγαπάμε το χωριό, να κουβεντιάζουμε 
ό,τι μπορεί να μας απασχολεί, να βρίσκουμε λύσεις, να κάνουμε αστεία πίνοντας ρακάκι ή 
καφεδάκι, να δουλεύουμε για την ευημερία του χωριού μας, να κρατάμε επαφή. 
 
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: 
●  Οικονομικό απολογισμό του 2018 
●  Συζήτηση για έργα που έγιναν και λήψη αποφάσεων για διάφορα έργα που πρέπει να 
ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν μέσα στο 2019. 
●  Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  
●  Συζήτηση για την επικείμενη τροποποίηση του καταστατικού και φυσικά, 
●  Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
 
Στην εκδήλωση θα φτιάξουμε έναν επικαιροποιημένο πίνακα μελών του Συλλόγου (τακτικών 
και συνδεόμενων), που θα βοηθήσει πολλαπλά. Σε αυτό θα θέλαμε τη βοήθειά σας. 
 
Να σημειωθεί πως μέλη του συλλόγου, τα οποία για διαφόρους λόγους δεν είχαν μπορέσει να 
παραβρεθούν σε προηγούμενες εκδηλώσεις του συλλόγου, καθώς και νέα μέλη που θέλουν 
να εγγραφούν, θα επιβαρυνθούν μόνο με την ετήσια συνδρομή του 2019. 
 
Σας περιμένουμε όλους με χαρά. Συμμετέχοντας συλλογικά ενδυναμώνουμε και 
συμβάλλουμε στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου που δεν είναι άλλος από ένα 
καλύτερο αύριο για το χωριό μας, την αγαπημένη Βωλάξ. 
 
Τέλος, 
Ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και είθε ο καινούργιος χρόνος να είναι 
γεμάτος υγεία, ευτυχία και ευημερία για τις οικογένειές μας και κάθε έναν προσωπικά. 
 
              Με εκτίμηση, 
                                                     Σύλλογος «Η Βωλάξ» 

 


