Απολογισµός Προέδρου 6 Δεκεµβρίου 2015
Σας καλοσωρίζουµε στη φετεινή Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του
Σωµατείου µας.
Η κακή Οικονοµική κατάσταση στη χώρα αναµφισβήτητα επηρέασε και τις
δραστηριότητες του Σωµατείου. Φαίνεται ότι ορισµένα µέλη έχουν χάσει το
ενδιαφέρον τους, αλλά ίσως δεν είναι και πρόθυµα να καταβάλλουν τη συνδροµή
τους. Ο Δήµος δεν έχει χρήµατα να κάνει αυτά που του έχουµε εισηγηθεί, πχ η
οδός Αρτέµιδος έχει πολλά προβλήµατα τα οποία γίνονται πολύ σοβαρά κυρίως
όταν βρέχει ή και χειρότερα όταν έχει καταιγίδα. Παρά ταύτα η Ρέα είναι
σχετικά καθαρή χάρις τις ενέργειες του Προέδρου της Δηµοτικής Κοινότητος
του κυρίου Ποτίδη και θα ήταν ακόµα πιο καθαρή αν κι’ εµείς σεβόµαστε
περισσότερο το χώρο στον οποίο κατοικούµε.
Τώρα τα κατ ιδίαν θέµατα και ειδικότερα
1. Η Αποχέτευση
2. Παλαιό Λατοµείο.
Θα ήθελα τώρα να µιλήσουµε για τις πολιτιστικές µας εκδηλώσεις δεδοµένου ότι
το Σωµατείο µας είναι για το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισµό. Δυστυχώς η
καλοκαιρινή µας συναυλία εφέτος δεν έγινε γιατί δεν είχαµε χρήµατα. Η
χορηγία των 1.000 ευρώ από τον Δήµο, µας δόθηκε στις αρχές του χειµώνα .
Το Μάιο όµως οργανώσαµε τον ποδηλατικό γύρο και µε επιτυχία, γιατί είχαµε
αρκετούς που συµµετείχαν όπως πάντα και µε τα παιδιά τους. Αυτή είναι πάντα
µια ανοιξιάτικη ηµέρα χαράς. Επίσης πέρισυ διοργανώσαµε τη γιορτή µε τα
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια µε τη χορωδία των παιδιών του γυµνασίου
Δροσιάς και την καθηγήτρια της µουσικής κυρία Καφετζή ,η οποία πάντοτε
προσφέρεται να βοηθήσει αυτή τη βραδιά.
Όπως και πέρισυ έτσι και εφέτος στις 16 Δεκεµβρίου θα οργανώσουµε αυτή τη
Χριστουγεννιάτικη βραδιά και µετά θα πιούµε το γνωστό µας πλέον γλυκό ζεστό
κρασί.
Τη χρονιά που πέρασε δώσαµε τρείς διαλέξεις οι οποίες βασικά είχαν πολύ
ενδιαφέρον .Εφέτος έχουµε οµιλητές µε επίσης πολύ ενδιαφέροντα θέµατα ,όπως
πχ. οι γερµανικές αποζηµιώσεις, οι εξελίξεις των εθνικών µας θεµάτων κ.ο.κ.
Έχουµε εφέτος πρόβληµα ευρέσεως χώρου για τις εκδηλώσεις µας, γιατί το
Πολιτιστικό Κέντρο της Δροσιάς είναι καθηµερινά κατειληµµένο πλην
Σαββάτου και Κυριακής που είναι ηµέρες εντελώς άβολες για τέτοιες
εκδηλώσεις. Θα συµφωνούσατε να ζητούσαµε για τις οµιλίες µας τουλάχιστον,

το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήµου στο Διόνυσο? Αν βέβαια είναι ελεύθερο και
εάν µας το δίνουν.
Επίσης στο Πρόγραµµα µας εφέτος είναι επισκέψεις σε διάφορα µουσεία, όπως
το ορυκτολογικό µουσείο του Λαυρίου ,το ευρωπαϊκό µουσείο άρτου στον
Βαρνάβα , και γιατί όχι µια εκδροµή στο µουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της
αρχαίας Νεµέας. Επίσης στη συνέχεια µπορούµε να επισκεφθούµε κάποιο καλό
οινοποιείο στην περιοχή να δοκιµάσουµε κρασιά και ίσως να αγοράσουµε
κιόλας, δεδοµένου ότι οι τιµές είναι πολύ χαµηλότερες από τα super market.
Επίσης αυτή τη χρονιά θα είναι ελπίζω και η χρονιά του καλού θεάτρου και όχι
µόνο και δεν πρέπει να τη χάσουµε. Όπως λένε η φτώχια θέλει καλοπέραση….
Ίσως από χρόνια θυµόσαστε ότι θέλουµε να βάλουµε ωραίες καλόγουστες
πινακίδες µε τα ονόµατα των δρόµων, που να χαρακτηρίζουν όµως την Ρέα. Ο
Δήµος έχει αρχίσει να τοποθετεί πινακίδες στη Δροσιά που είναι τόσο
κακόγουστες και θα µας υποβαθµίσουν εάν τοποθετηθούν και σε µας. Κάνουµε
πάρα πολλές προσπάθειες τουλάχιστον στη δικιά µας περιοχή υπό τύπον
πιλοτικού προγράµµατος να κάνουν πινακίδες που να αναβαθµίζουν την περιοχή.
Τώρα θα θέλαµε να προτείνουµε και να αποφασίσουµε στη σηµερινή Γενική
Συνέλευση, την ετήσια συνδροµή των 20 ευρώ να την κάνουµε από του χρόνου
στο συµβολικό ποσό των 10 ευρώ κατ΄ άτοµο ή 20 ευρώ ανά οικογένεια εάν
βέβαια τα παιδιά θα θέλουν να είναι µέλη.
Μερικοί ίσως µας πούνε τι χρειάζεται το Σωµατείο? Θα σας λέγαµε ρίξτε µια
µατιά γύρω σας …..η Ρέα είναι το ωραιότερο µέρος της περιοχής. Βέβαια
µπροστά στο Διόνυσο είναι πάρα πολύ µικρή , αλλά µη ξεχνάµε ότι τα ακριβά
αρώµατα είναι σε µικρά µπουκαλάκια…...Αυτό οφείλετε στις διαχρονικές
προσπάθειες του Σωµατείου µας. Όπως η οδός Αθηνών, οι τρείς Πλατείες.
Ένα αγαθό είναι δύσκολο να το αποκτήσεις αλλά δυσκολότερο να το
συντηρήσεις. Για τους πάρα πάνω λόγους το Σωµατείο πρέπει να κάνει πιο
αισθητή την παρουσία του. Φοβούµαι ότι παρά τα δηµοτικά τέλη που
πληρώνουµε και θα πληρώνουµε, κανείς πλέον δεν θα µπορεί να µας βοηθήσει
στη σηµερινή οικονοµική δύσκολη συγκυρία και στα δυσκολότερα χρόνια που
µας περιµένουν.
-------------------------------------------Το Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µας εύχεται σε όλους και στον
καθένα χωριστά, καλά Χριστούγεννα και ο καινούργιος χρόνος να φέρει υγεία,
χαρά και ευτυχία σε όλους τους Ρεάτες και τις οικογένειες τους.

