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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 στην αίθουσα
«ΔΕΛΦΟΙ» του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών η εκδήλωση του Συλλόγου των
Απανταχού της Ελλάδος Ελατοβρυσιτών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων
Ναυπακτίας (Ο.ΣΥ.Ν) κ. Ιωάννης Τσώτας, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, το μέλος
του Κ.Σ. της Ο.ΣΥ.Ν. κ. Βασίλης Ζήσιμος καθώς και πολλοί Ελατοβρυσίτες και φίλοι του
χωριού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο τέως πρόεδρος Κώστας Μοσχανδρέας
ανακηρύχτηκε σε Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου, μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε στις 21-3-2010. Επίσης απενεμήθησαν
τιμητικά βραβεία, ως φόρος τιμής για την πολύχρονη προσφορά τους, στον Επίτιμο
Πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Κώστα Μοσχανδρέα και στην υπεύθυνη του Λαογραφικού
Μουσείου, κυρία Σπυριδούλα Πια.
Μετά τη απονομή των βραβείων έγινε η παρουσίαση της Κραβαρίτικης φορεσιάς και
ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό τμήμα του Πνευματικού Κέντρου
Ρουμελιωτών.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θεόδωρος Κάντζος έκανε μια εκτενή ενημέρωση
για την προσπάθεια που γίνεται να κρατηθεί όρθιο το Δημοτικό Σχολείο Ελατόβρυσης.
Συγκεκριμένα, αφού τόνισε την σπουδαιότητα του σχολείου κάνοντας μια σύντομη αναφορά
στο έτος κτίσης, στον τρόπο που είναι χτισμένο, στις φάσεις λειτουργίας του και στους
δασκάλους που δίδαξαν σ' αυτό, παρουσίασε την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το
Σχολείο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, επισημαίνοντας την ανάγκη να παρθούν
άμεσα μέτρα. Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση, κάλεσε τους Ελατοβρυσίτες να στηρίξουν
οικονομικά την προσπάθεια αυτή αγοράζοντας παραδοσιακά κι άλλου είδους προϊόντα που
συγκέντρωσε ο Σύλλογος από προσφορές συγχωριανών και φίλων του Συλλόγου και που
εκτίθενται με συμβολικές τιμές στον προθάλαμο του Πνευματικού Κέντρου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί για τις προσφορές τους :
Σπυριδούλα Πια (διακοσμητικά αντικείμενα ζωγραφισμένα στο χέρι και κεντήματα)
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Βασιλική Κάντζου (πίνακες ζωγραφικής που φιλοτεχνήθηκαν για την εκδήλωση)
Θεοδώρα Κάντζου, Ιωάννα Πια (χειροποίητα κοσμήματα)
Απόστολος Μυλωνάς (διακοσμητικά κεριά, κορνίζες, γλυκά)
Αλέκος και Γιώργος Αναγνόπουλος (μέλι και τσίπουρο Ελατόβρυσης)
Παραδοσιακά προϊόντα «Το ντουλάπι της γιαγιάς» (κουλουράκια)
Παραδοσιακά προϊόντα «Δημητρίου Καρρά» (ρύζι Σερρών)
Βιβλιοπωλείο «Ευάγγελου Δούκα» (βιβλία)
Εκδόσεις «Προπομπός» (βιβλία)
Σύλλογος Ελατοβρυσιτών (μπλουζάκια και DVD)

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ
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