ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητά μέλη
Ζούμε σε καιρούς στους οποίους τα ήθη τα έθιμα και γενικότερα οι παραδόσεις μας
γνωρίζουν ίσως την μεγαλύτερη παρακμή και απαξίωση, χάνοντας σιγά σιγά την αξία και την
σημασία τους.Ζούμε σε εποχές στις οποίες ο άνθρωπος γλεντάει και χαίρεται όλο και
λιγότερο αγνοώντας την αξία που έχει η χαρά του κεφιού για την ψυχική και ψυχολογική του
ισορροπία.
Τώρα όσο ποτέ άλλοτε, είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που να πασχίζουν να
κρατήσουν ζωντανές της παραδόσεις και τις αξίες που πηγάζουν από αυτές έτσι ώστε να
παραμείνουν και να παραδοθούν ζωντανές στις επόμενες γενιές.
Κάποιες από αυτές τις αξίες όπως η παραδοσιακή μουσική και ο χορός προσπαθεί να
διασώσει, να αναδείξει, και να διαδώσει περαιτέρω ο σύλλογός μας.
Στην πορεία μας, μέσα από συγκεντρώσεις, εργαστήρια, και εκδηλώσεις που αφορούσαν
πάντοτε την ελληνική παράδοση και πολιτισμό, με κριτήριο πάντα την ποιότητα, και όχι την
ποσότητα η το οικονομικό κέρδος, πιστεύω ότι κάναμε κάποια σταθερά βήματα προς τους
στόχους και τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε ο σύλλογος ‘’Τερψιχόρη’’.
Όμως με όλα αυτά έχουμε παραμελήσει κάπως της εσωτερική ζωή και λειτουργία του
συλλόγου και τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διεργασίες και για αυτό σας ζητώ
ειλικρινά συγνώμη.
Με το γράμμα αυτό βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας καλέσω στην επόμενη Γενική
Συνέλευση του συλλόγου ‘’Τερψιχόρη’’ η οποία θα γίνει στις

01.03.08 και ώρα 19:30
στο Bürgerhaus Plinsauvorstadt
Weilstr.8 73734 Esslingen
με θέματα:
• Εκλογή νέου Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός
• Ανασκόπηση εκδηλώσεων περασμένων ετών
• Παρουσίαση του προγράμματος ‘’μάθηση – χορός – γλέντι για τον καθένα’’
• Άλλες εκδηλώσεις για το 2008
• Ανοιχτή συζήτηση
Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή σας τόσο ποιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να υπάρξουν
και από την δική σας πλευρά πραγματικά καλές και χρήσιμες ιδέες που θα μπορέσουν να
υλοποιηθούν ίσως στο μέλλον.
Ελπίζω ότι μέσα και από την δική σας ενεργή συμμετοχή θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε
και να λειτουργήσουμε ακόμα ποιο δυναμικά τον σύλλογο μας.
Με τις σκέψεις αυτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τον χρόνο που
αφιερώσατε να διαβάσετε το γράμμα αυτό και ελπίζω να σας δω από κοντά στην Γενική μας
Συνέλευση.
Σας χαιρετώ πάντα δικός σας
Μπάμπης Αλμπάντης
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

