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Αγαπθτοί ςυγχωριανοί
Όπωσ προβλζπεται από το Καταςτατικό τθσ Αδελφότθτασ, το Δ.Σ. καλεί τα μζλθ τθσ
Αδελφότθτασ ςε Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ που κα λάβει χϊρα ςτθ μικρι αίκουςα του ΚΥΒΕ
Περιςτερίου (Μακαρίου 1, εκεί όπου κάνουμε τισ εκδθλϊςεισ μασ τα τελευταία χρόνια) ςτισ
25 Νοεμβρίου και ϊρα 11:00 το πρωί, με κζμα «Πεπραγμζνα και απολογιςμόσ του
απερχόμενου Δ.Σ. και εκλογι νζου». Καλοφνται τα μζλθ που επικυμοφν να κζςουν
υποψθφιότθτα είτε για το Δ.Σ. είτε για τθν Ελεγκτικι Επιτροπι, να το δθλϊςουν ςτθν
Πρόεδρο (τθλ. 2106044173, email egini@otenet.gr) ι ςτθ Γραμματζα (τθλ. 2105769104,
email aalverti@hotmail.com), τουλάχιςτον επτά (7) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία των
εκλογϊν.
Το Δ.Σ. απευκφνει και πάλι ζκκλθςθ προσ όλουσ τουσ Παλουμπαίουσ να προςζλκουν ςτθ
Γενικι Συνζλευςθ, ϊςτε να υπάρξει θ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι ςτθν εκλογι του νζου
Δ.Σ.. Επίςθσ, ενκαρρφνει όςο το δυνατόν περιςςότερα μζλθ να κζςουν υποψθφιότθτα,
ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ευρφτερθ αντιπροςϊπευςθ απόψεων με τθν εκλογι νζων μελϊν,
κυρίωσ νεότερθσ θλικίασ.
Επειδι δε κα ςταλοφν επιςτολζσ, παρακαλοφμε όςοι διαβάςουν τθν ανακοίνωςθ ςτθν
εφθμερίδα ι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ να ενθμερϊςουν τουσ δικοφσ τουσ. Θα
επικοινωνιςουμε μαηί ςασ και τθλεφωνικά.
Στο πλαίςιο των προςφορϊν για τθν αποπεράτωςθ τθσ Κοινοτικισ αίκουςασ, θ Αδελφότθτα
δζχκθκε μια μεγάλθ δωρεά από τθν κα Καίτθ Γκίνθ-Κουςιουρι ςτθ μνιμθ του γιου τθσ Ηλία
(1.000 ευρϊ). Επιπλζον, θ κα Γκίνθ ανζλαβε και το κόςτοσ των κουφωμάτων, όποτε αυτά
τοποκετθκοφν, ςτθ μνιμθ του ςυηφγου τθσ Αντϊνθ (4.400 ευρϊ βάςει προςφοράσ). Τα
μζλθ του Δ.Σ. τθσ Αδελφότθτασ τθν ευχαριςτοφμε κερμά για τθ γενναιόδωρθ προςφορά τθσ
και τθσ ευχόμαςτε υγεία και παρθγορία για τθν απϊλεια των αγαπθμζνων τθσ.
Όπωσ ςασ είχαμε ανακοινϊςει και ςτθν προθγοφμενθ επικοινωνία μασ, ζχουμε μεγάλεσ
προςφορζσ και από ζξι μζχρι ςτιγμισ Παλουμπαίουσ επαγγελματίεσ, οι οποίοι προτίκενται
να προςφζρουν δωρεάν όχι μόνο τθν εργαςία, αλλά και τα υλικά που απαιτοφνται γι’
αυτιν. Στο επόμενο φφλλο κα ανακοινϊςουμε τα ονόματά τουσ. Ευελπιςτοφμε πωσ, κακϊσ
κα προχωρεί θ ολοκλιρωςθ του ζργου, κα υπάρξουν και άλλεσ προςφορζσ ςε είδοσ, όπωσ
π.χ. τηάκι, επίπλωςθ, φωτιςμόσ, ςυςκευζσ, κλπ. Εκείνο που προζχει βζβαια τϊρα είναι να
ςυγκεντρωκεί το ποςό για να αποπλθρωκεί θ ςτζγθ και να προχωριςουμε ςτο ςοβάτιςμα.
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