ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ξεκινήσαµε τον Σεπτέµβριο του 2005 µετά από εκλογές που γίνανε στην πλατεία
του Αγίου Ραφαήλ, παραλάβαµε από το προηγούµενο Συµβούλιο και αρχίσαµε από την
επόµενη µέρα το έργο µας που µέσα στα άλλα είναι:
 Καθιερώσαµε δύο (2) µουσικές βραδιές εκδηλώσεις του συλλόγου στο χωριό και
µία εκδήλωση στην Αθήνα µε την συνεργασία των φίλων µας εκεί.
 Χτίσαµε το γραφείο του συλλόγου.
 Παγιώσαµε το πανηγύρι στην πλατεία Αγίου Ραφαήλ, στης οποίας το κτίριο
βάλαµε πόρτες και παράθυρα ώστε να είναι ασφαλής σαν αποθήκη.
 Ξεκινήσαµε την ανάπλαση του πάρκου στην Κάτω Αγορά, όπου και χτίσαµε και
το γραφείο του Συλλόγου, τοποθετήσαµε µοτέρ στο πηγάδι για δωρεάν παροχή
νερού σε όποιον δηµότη θέλει και φυτέψαµε διάφορα λουλούδια, βάψαµε τα
κάγκελα και άλλα.
 Παγιώσαµε την περιφορά του µοσχαριού που είχε και µεγάλη επιτυχία.
 Ξεκινήσαµε την συνεργασία, και ήταν µεγάλη τιµή για εµάς, µε µια επιτροπή
συγχωριανών µας που ζουν στην Αθήνα. Η επιτροπή αυτή κατάφερε µε
επικεφαλή τον Πατσά Θεόφιλο και τους ∆ηµητράκη Εµµανουήλ και
Μπεχτεσίδου Χρυσούλα να κάνει εκδηλώσεις και να φτιάξουν µια ιστοσελίδα για
τον Σύλλογο και αγόρασαν και έναν Η/Υ τον οποίο βάλαµε στο γραφείο.
Με τα έσοδα από τις εκδηλώσεις καταφέραµε τα εξής για τους χωριανούς µας που
ζουν µέσα στο χωριό και όχι µόνον:
 Αγορά και εγκατάσταση ενός πλήρους σετ οργάνων παιδικής χαράς µε
τσουλήθρα, κούνιες, τραµπάλα και δύο (2) αλογάκια, αξίας 3.000€.
 Αγορά και τοποθέτηση δύο (2) αναµεταδοτών για εκποµπή των
τηλεοπτικών σταθµών ALTER και STAR (για αυτό χρειάστηκε να
πληρώνουµε και µηνιαία συνδροµή), συνολικής αξίας 5.360€.
 Κατασκευή κυµατοθραύστη µήκους 30 µέτρων για δηµιουργία αµµουδιάς
στην παραλία Σκάλας Βασιλικών, αξίας 6.000€ περίπου.
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